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இ�த7 ச�பவ� என")" ெகா9ச நா%க:") $� ேந/�த(. 

 

ரயி;�, ஒ�வ�� இ�லாத தனி வ��யாக� பா/'(, ெசௗகாியமாக� ப2"ைகைய 

விாி'(வி%2, ெதா�தரவி�லாம� பிரயாண� ெச-யலா� எ�� 

நிைன'("ெகா�ேட உ%கா�$�, ம�ப�+� வ��யி� கத5 திற"க�ப%ட(. 

 

"ஜா"கிரைதயாக ஏ�!க�; தைரயி;��( ப� ெவ) உயரமாக இ�"கிற(" எ�ற( 

ஒ� )ர�. 
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"அத4ெக�ன, நா� ெக%�யாக'தா� பி�'(" ெகா���"கிேற�" எ�ற( 

ம4ெறா� )ர�. 

 

கத/)�லா- அணி�த தைல, பிற) இ��0" க�பிைய" ெக%�யாக� பி�'(' 

ெதா!கி" ெகா���")� இ� ைகக�. ெம(வாக' த�'த சாீர'ைத அ�ப�ேய 

உயர இ@")�ெபா@(, மர"க%ைடக� ரயி� வ��யி� ப�களி� இ�ப2� ச�த� 

ேக%ட(. 

 

மனிதனி� உட�0 ேமேல வ�த(�, ெதாள ெதாளெவ�� ப9சக7ச� 

ைவ'("க%�ய ேவA�"கிைடயி� இர�2 மர"கா�க� ெதாி�தன. 

 

"சாிதாேன ஸா/" எ�� ெவளிேய யி��த )ர� ேக%ட(. 

 

"ஆமா� அ�பா" எ�றா/ வ�தவ/. 

 

"இேதா இ�"கிற(. உ!க� ைக'த�+� D%ைடக:�." 

 

ேவைல"கார� உ�ேள வ�( ைகயி;��த D%ைடகைள ேம4பலைகயி� 

ஒ3ெவா�றாக ைவ'தா�. 

 

"ஐ�( D%ைடக�, ப%சண!க�, விைளயா%2� ெபா�ைமக�, ெகா%2, 

விைளயா%2' (�பா"கி, 0திதாக வா!கிய (ணிக�." 

 

"சாி! சாி!" 

 

"ெசௗகாியமா-� ேபா-வி%2 வரF�" எ�� )�பி%டா�. 

 

"உ� உட�ைப+� பா/'(" ெகா�" எ�� ஒ� Gபாைய அவ� ைகயி� ெகா2'( 

வி%27 சிாி'தா/. 
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அவ�� கதைவ7 சா'தி" ெகா�2 ேபா-வி%டா�. 

 

வ�தவ�") வய( $�ப( அ�ல( $�ப'ைத�தி4) ேம� இரா(; தைல .ரா5� 

நைர'(வி%ட(. கத/ உைடதா�. ந�ல க�'( அட/�த மீைச. திHெர�� வ�த 

ஊன'தினா�, உைழ�0 நி��விட அதனா� ஏ4ப%ட உட� ப�ம�. 

 

வ�தவ/ $க'ைத" ைக")%ைடயா� (ைட'(" ெகா�2, "J� )�'தா� 

உ!க:")' ெதா�தரவாக இ�"காேத?" எ�றா/. 

 

"தாராளமாக" )�+!க�." 

 

அ�த� பா/ைவ, அ�த" )ர� எ!ேகா ேக%ட மாதிாி இ�"கிற(. எ�ெபா@(? 

அ(தா� ஞாபக� வரவி�ைல. 

 

அவ�� எ�ைனேய கவனி'(" ெகா�2 இ��தா/. அவ�")� 

பி�படவி�ைலேபா� இ�"கிற(. 

 

இ�ப� மாியாைத" )ைறவாக ெவ�)ேபா� விழி�பதி� 17சமாயி��ததா� 

$க'ைத" ெகா9ச� ேவ� ப"க� தி��பிேன�. ஆனா� இ�த மன� இ�"கிறேத! 

ம�ப�+� க�க� அ�த திைசேய ேநா"கின. 

 

"த!கைள எ!ேகா பா/'த மாதிாி இ�"கிறேத. என")� பி�படவி�ைல" எ�ேற�. 

 

"அ�ப�'தா� என")� இ�"கிற(" எ�றா/. 

 

"எ� ெபய/ ஹாிஹர-ய/. ெரவினி+ இ�Mெப"ட/" எ�ேற�. 

 

அவ�� ெகா9ச� ேயாசி'தா/. "ஆமா� ஸா/, நா� ெச�ைனயி� நா�) 

வ�ஷ!க:") $� ச�தி'ததாக ஞாபக�" எ�றா/. 
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"ஆமா�! ஆமா�! தா!க�தா� ெதா�ட/ ராமகி�Aணேனா?" 

 

"ஆமா�! இ�த" கா�க� த�ய�யி� ேபா)�வைர ெதா�டனாக இ��ேத�." 

 

நிைன5 வ�( வி%ட(. நா�) வ�ட!க:") $� எ�ன அழ)? எ�ன வா;ப�! 

ெம;�ததாயி�� ந�ல க%2�ள உட�. அவைர� ப4றி நிைனவி�"க ேவ��ய 

காரண!க� உ�2. ஆமா�, அவைர� ப4றிய ஒ� காத� விஷய� ந�றாக 

நிைனவி4) வ�கிற(. அ�த� ெப� மேணா�மணி. மறியO"காக வ�த Mதிாீ 

ெதா�ட/களி� ஒ�'தி. தி�மண'ைத எதி/ேநா"கி"ெகா�2 இ��தா/க�. எ�ன 

காத�, எ�ன )Pகல�! அ�ெபா@(தா� அவ/கைள7 ச�தி'ேத�. 

 

என( க�க� ேமேல பலைகயி� இ��த விைளயா%27 சாமா�களி� ெச�றன. 

ரயி� வ�� த�டவாள!களி� ச4�" )தி'(7 ெச�O�ெபா@(, அ�த 

ேவைல"காரன( வா/'ைதக� நிைனவி4) வ�தன. 

 

"ஐ�( D%ைடக�, பQண!க�, விைளயா%2� ெபா�ைமக�, ெகா%2, 

விைளயா%2' (�பா"கி, 0திதாக வா!கிய (ணி." 

 

உடேன பளி7ெச�� என( மன�, $�5ெபறாத காத� கைதயி� கைதகைள' 

தாேன க%�"ெகா�2 ேபாக ஆர�பி'த(. உலக'தி� எ�த� பாக'திO� 

எ@த�ப2� காத� கைதகைள� ேபால'தா�. ேதச வி2தைல"காக" கா;ழ�த 

காதல�. தன"காக" கா'தி��த க�னிைய மண�( ெகா�வ(. 

 

நிைன"க நிைன"க அத� அழ), அத� ெபா;5, அத� தியாக� எ�லா� 

0Mதக'தி� இ�"கிற மாதிாி ெவ) எளிதாக நிைறேவறிவி%டன. இ�த மாதிாி7 

ச�பவ!கைள� ப��பதி� எ3வள5 ஆன�த�! அ�ப�ேய த�ைன மற�( 

வி2கிேறா�. அ�த உய/�த ல%சிய'தி� - உலக'தி� அ�ப�யி�"கிறதா? 

ஏமா4ற�தா�. 

 

இைதவிட ேவ� மாதிாி எ� மன( கைத திாி"க ஆர�பி'த(. ஒ� ேவைள அவ� 

கா�கைள இழ")$� தி�மணமாகியி�"கலா�. கா;ழ�த கணவனி� ப'தினி� 



6 

 

ெப�. அவன( Rக'தி4காகேவ த�ைன' தியாக� ெச-( ெகா�:� ஒ� ப'தினி� 

ெப�ணி� உ�வ� என( மன" க�ணி� $� ேதா�றலாயி4�. 

 

அவ�") வாS"ைக, Rகமா அ�ல( இ�னலா, அைத அறி+�ப� ஒ� சிறிய அவா 

வரவர� ெபாிய ஆைசயாகிவி%ட(. 

 

நா� ேபசி" ெகா�2தா� இ��ேத�. மன( அதிேவகமாக ேவ� ப"க� 

ஓ�"ெகா����த(. 

 

"அவ�") D�� )ழ�ைதக� இ�"கலா�. இர�2 ஆ�க�, ஒ� ெப�. 

ெபா�ைமக� ெப�F"); ம4றைவ ஆ�க:"); 0திய (ணி மைனவி")." 

 

திHெர�� "உ!க:")" )ழ�ைதக� இ�"கி�றனவா?" எ�ேற�. 

 

"இ�ைல" எ�றா/. 

 

மாியாைத" )ைறவாக நட�(ெகா�ட மாதிாி எ� மனதி� ஒ� )ழ�ப� ஏ4ப%ட(. 

 

"ம�னி"க ேவ�2�, சாமா�கைள" க�ட5ட� ேக%ேட�. காதி� வி@வைத" 

ேக%காம;�"கலா�. க�டைத" ேக%காம;�"கலா�. க�டைத ைவ'(" 

ெகா�2 அ�மானி"கலா�" எ�ேற�. 

 

0�சிாி�0ட�, "இ��� என")" க;யாண!1ட ஆகவி�ைல." எ�றா/. 

 

திHெர�� ஞாபக�ப2'தி" ெகா�டவ� ேபா�, "ம�னி"க ேவ�2�, 

மேனா�மணிய�மா�...?" 

 

"த!க:") ந�ல ஞாபக� இ�"கிற(" எ�றா/. 

 

"மேனா�மணிய�மா� யாைரேயா க;யாண� ெச-( ெகா�டதாக5� ஒ� 

வத�தி..." 
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"மிMட/ பா/வதி நாதைன..." 

 

"த!க� காய!க�தா� அத4)" காரண� எ���..." $க'ைத ந�றாக" 

கவனி'ேத�. $க� ெவ%க'தா� சிவ�த(. 

 

ேதா4��ேபான க%சிைய ேதா4�வி%ட( எ�� ெதாி�த பிற)� வாதி�பவ/ ேபா�, 

ஒ� பரபர�0ட� ேபசி"ெகா�ேட ேபானா/. 

 

"மிMட/ பா/வதிநாத�ைடய ெபய�ட� எ�ைன+� $�7R ேபா2வ( ெவ�� 

அப'த�. நா� ஆMப'திாியி;��( ெவளிேயறிய(�, அவ� எ�ைன" க;யாண� 

ெச-(ெகா�ள நா� அ�மதி"கேவயி�ைல. அ�மதி�ேபனா? எத4) ஒ�வைன" 

க;யாண� ெச-( ெகா�வ(? ஒ3ெவா� நா:�, ஒ3ெவா� மணி+�, ஒ3ெவா� 

நிமிஷ$�, ஏ�, ஒ3ெவா� வினா�+� 1� வாழேவ ஒ�வைன" க;யாண� ெச-( 

ெகா�வ(. அவ�") எ�ைன�ேபா� கா� இ�லாம;��தா� மரண� வைர 

(�ப�தா�. தியாக'ைத� ேபா4�கிேற�. ஆனா� என"காக ஒ� ெப�ணி� 

வாS"ைகையேய தியாகமா"க நா� ச�மதி"க மா%ேட�. நா� நட")� ெபா@( 

எ�லா� இ�த மர" கா� 'ெலா%2 ெலா%2!' எ�� இ�யாக $ழ!)கிற(. அவைள 

$'தமிட ெந�!)$� இ�த ச�த�தாேன காைத' (ைள")�? அைத அவ� சகி'(" 

ெகா�2 இ�")�ப� ெச-ேவேனா? அவ� ேவ�2வ( 0�ஷ�; நா� 

ேவ�2வ( அ�ைம, பணியா�, அ�ல( தா-, இ( ஒ'( வ�மா?" 

 

பிற) ெமௗனமாக இ��தா/. அவ/ ெசா�வ( சாி எ�� ப%ட(. அவைள" )4ற� 

ெசா�ல $�+மா? ஆனா� என") எ�னேவா RவாரMயமான கைதயி� இ�திைய� 

பி-'(வி%ட மாதிாி� ப%ட(. என( கைத உண/7சி சா�தியைடயவி�ைல. 

எ�னேவா ஏமா4ற�ப%ட மாதிாிதா� இ��த(. 

 

"மேனா�மணிய�மா:")" )ழ�ைதக� இ�"கி�றனவா?" எ�� திHெர�� 

ேக%ேட�. 
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"ஒ� ெப�F� இர�2 ஆF�; இைவக� எ�லா� அவ/க:")'தா�. அவ� 

0�ஷ� எ�ேம� அதிக� பிாியமாக இ�"கிறா/!" 

 

அத4)� அ�த7 சி� ட�ன� வழியாக ரயி� ெச�� பிளா%பார'தி� நி�ற(. 

 

அவ�") உதவி ெச-+�ப� நா� எ@�ேத�. அத4)� ஒ� மனிதனி� இர�2 

கர!க�, திற�த கதவி� வழியாக நீ%ட�ப%டன. 

 

அ�த மனித�")� பி�, அவ�ைடய மைனவி )ழ�ைதக:ட� நி�றா� - 

அதர'தி� 0�சிாி�0. 

 

)ழ�ைதக�, ெவளியி� ைவ'த சாமா�கைள' P"கி"ெகா�டன. இ�த ெநா�� 

பிளா%பார'தி� இற!கிய(� )ழ�ைதக� அவைர7 R4றி" ெகா�டன. 

 

எ�ேலா�� ெவளிேய 0ற�ப%டா/க�. அ�த� ெப� )ழ�ைத, அவ/ அ")ளி� 

ெகா2'( ஊ�றி நட�த த�கைள' தன( சிறிய விர�களா� பி�'("ெகா�ேட 

நட�த(. 

 

1934 

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

62. 62. 62. 62. ஒ�ப�த�ஒ�ப�த�ஒ�ப�த�ஒ�ப�த�    

 

பா/வதிநாத�") பி.ஏ. பாசாகிவி%ட(. அ( ம%2ம�ல. ஸ/UM கமிஷ� 

பாீ%ைசயிO� $த� ெதா)தியி� வ�(வி%டா�. சீ"கிர'தி� ேவைலயாகிவி2�. 

க;யாண� ஒ��தா� பா"கி. அைத+� ெச-( $�'(வி%டா� ைபயைன� ப4றிய 

கவைல ஓ-�(வி%ட( எ�� நிைன'தா/ ச!கர;!க� பி�ைள. 

 

ஒ� நா� காைல. பி�ைளயவ/க�, தா�பிரவ/ணியி� Mநான இ�ப�, நீ�ட .ைஜ 

$த;யவ4�") $4��0�ளியான காைல ேபாஜன'ைத $�'(" ெகா�ட(�, Rக 

ஜீவன'தி� )Pகல'ைத அ�பவி'தவரா-, "ஏளா, அ!ேக எ�ன ெச-+ேத" எ�� 

தம( ப'தினிைய" 1�பி%டா/. 
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"எ�ன, நீ!களா 1�பி%�ய; இ�னா வாேர�." 

 

 

"ந�ம )%�")" - பா/வதிநாதனி� ெச�ல� ெபய/ - "ெபா�F பா/"க 

ேவ�டாமா?" 

 

"என"ெக�ன ெதாி+�? நீ!க ெசா�Oத( சதி. ந�ப சி!கி)ள'(� ெபா�ெண� 

பா'தா எ�ன? ெபா�F ந�ல ெசவ'த ெபா�F; க�F� $ளி+� அ�ப�ேய 

பா'("கி%ேட இ�"கலா�. ஆனா, 0�ைளயவா:")� பி�")ேமா எ�னேமா? 

இ�த" கால'(� 0�ைளயைள எ�ன ெசா�ல?" 

 

"அதா�, சி!கி)ள'திேல?" 

 

"எ�ன உ!க:")' ெதாியாதா")�? ேப%ைடய"கா இ�"காஹ�ள, 

பா/வதிய"கா, அவ:") ஒ�Fவி%ட த�பி மக." 

 

"சாி! சாி! ந�ம R�பராய�பி�ைள மகளா? எ�ன நைக ேபா2வா?" 

 

"அ( என"ெக�ன ெதாி+�? ேகாமதிய"கா"கி%ட விசாாி7சா ெதாி+�. நா அவைள" 

1�பி2ேத�" எ�� ெவளிேய ெச�� ஒ� விதைவைய" 1�பி%2 வ�தா�. 

 

"அ�மா, வா. இாி. ந�ம )%�") இவ எ�னேமா சி!கி ெகாள'(� ெபா�F 

ஒ�F இ�"காேம. அைத� பா"கலாெம�� ெசா�Oதா. நீ எ�னேமா, 

பா'தி�"கியாேம. அெத�ப� நைக எ�ன�மா ேபா2வா?" எ�� ேக%டா/ 

ச!கர;!க� பி�ைள. 

 

"அதா, ந�ல எடமா7ேச. ெபா�F த!கமான ெகாண�. அ5ஹ:� அ�ப�'தா�. 

எ�னேமா ெர�2 ஆயிர'(") ெச-வாஹ இ�� ெசா�; இ��தாஹ." 
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"இ�0%2'தாேன! சதி, சதி. ேப7ெச வி%2' த�:. ந�ம ேப%ைட�பி�ைள 

ஐயாயிர� நைக ம�க, க;யாண7 ெசல5 ஒ� ெர�டாயிர� ெய�� ெசா�னாேர!" 

 

"ஆமா, ெபா�F க��பி�;யா? எ(")� ேக%2� பா�!கேள�." 

 

"சதி, நீ எ�ன ெசா�Oேத?" 

 

"பா'தா எ�ன? நா�� அ"கா:� ேபாயி%2'தா� வாரேம!" எ�றா�. 

 

"சதி, நாைள") ேம"ெக Vல�. நாைள" கழி7சி உதய'திெல வ��ய� 

ேபா%2கி%2� ேபா- பா'(%2 வா�!க. ெபாற5 நாவ�னாைவ வி%2 நா� 

விசாாி"ேக�." 

 

"அ-யா, தபா�!" எ�� தபா�கார� உ�ேள Wைழ�( கவ/ெம�2 $'திைரயி%ட 

நீ�ட 'Mேகாடா'ைவ" ெகா2'தா�. 

 

"ந�ம )%�")� ேபால இ�"). ஏேல அ-யா!" எ�� 1�பி%டா/. 

 

"எ�ன�பா?" எ�� கீேழ வ�தா� பா/வதிநாத�. 

 

க�த'ைத� பிாி'(� பா/"க, ெச�ைனயி� )மாMதா ேவைலயாகியி��பதாக5�, 

25-� ேததி வ�( ேவைல ஒ�0"ெகா�:�ப�+� எ@தியி��த(. 

 

U%�� ஒேர )Pஹல�. தபா�கார� 'பQிM' த%டாம� ேபாகவி�ைல. 

 

"ஏேல அ-யா! உன") ஒ!க�ைம சி!கிெகாள'(� ெபா�ைண� பா/'தி�"கிறா, 

அ�பா. ஒன")� 0�")மா?" எ�� ேக%டா/. 

 

பா/வதிநாத�") இ�த விஷய� தி2"கிட7 ெச-த(. இ�த மாதிாி தக�பனா/ 

ேபசிய( இ(தா� $த� தர�. $க� ெவ%க'தா� சிவ�த(. ஒ��� ேபசாம� 
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ெம'ைத") ஏறினவ�. "நாைள")� 0ற�பட ேவ�2�" எ�� ெசா�;வி%27 

ெச��வி%டா�. 

 

2 

 

ெப�ைண எ�லா� ேபா-� பா/'(வி%2 வ�தாகிவி%ட(. ச!கர;!க� 

பி�ைளயி� மைனவி") சி!கி)ள'(� ெப� ேபாி� ேநா"க�. 

 

ச!கர;!க� பி�ைள") இ�ெபா@( மக�") ேவைலயாகி வி%டதா� ேர%ைட 

உய/'த ேவ�2� எ�ற ேநா"க�. நைக வழியாக" )ைற�த( Dவாயிரமாவ( 

கற�(விடேவ�2� எ�ற தீ/மான�. 

 

நாவ�னா - நாராயண பி�ைள அவ/ ெபய/ - அவைர வி%2� ெப� 

U%2"காரைர' P��வி2�ப� ஏ4பா2 ெச-தா/. 

 

நாராயண பி�ைள ஒ� தடைவ சி!கி)ள'(� ப"க� ெச�றா/. "ந�ம ைபய� 

ஒ�வ� இ�"கிறா�. ெகா2"கலா�. ந�ல இட�!" எ�றா/. விMதாி�பாேன�? 

ெப�ணி� தக�பனா/ மா�பி�ைள U%டாைர" க�2 ேபச� 0ற�ப%டா/. ந�ப/ 

நாவ�னா U%�� ஜாைக. 

 

ம�நா�. 

 

இ�வ�� ச!கர;!க� பி�ைள U%�4) வ�கிறா/க�. 

 

"அ�ணா7சி, இ5ஹதா� ந�ம சி!கி)ள'(� பி�ைளயவா�. இ�த� ப"க'திேல 

வ�தி��தாஹ பா'("கி%2� ேபாக%2ேம எ�� 1%� வ�ேத�" எ�றா/ 

நாவ�னா. 

 

"அ�பி�யா! வா�!க! வா�!க! ஏளா! ெவ'திைல ெச�ல'ைத எ2. அ!ேக P'(%2 

ச$"காள'ைத விாி! கா�பி சா�பி2!கேள�. அ�மா: ெர�2 எைலைய� ேபா2!" 

எ�� (ாித�ப2'தினா/. 
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அவ�ைடய த/மப'தினி+�, "வா�!க! ேசவி"ேக�!" எ�� வரேவ4�வி%2, அவசர 

அவசரமாக� ெப�"கிவி%2, ஜ$"காள'ைத எ2'( விாி'(, ெவ4றிைல7 

ெச�ல'ைத எ2'( ைவ'(வி%2 உ�ேள ெச�றா�. 

 

"நா!க� எ�லா� கா�பி ஆ7R. நீ!க� ஆ7சா? இ�லவி%டா $�7R"ெகா�2 

வ�(வி2!க�" எ�றா/ நாராயண பி�ைள. 

 

"நா� எ�லா� ஆ7R! ெவ'திைல� ேபா2!க" எ�றா/ ச!கர;!க� பி�ைள. 

 

ேப7R ெம(வாக� ெப� விஷய'தி� வ�( வி@�த(. 

 

"ஆமா�! ைபய�") ேவைல+� ஆ7ேச, $�7Rவிடலா� எ�� எ�Fகிேற�" 

எ�றா/. 

 

"ஆமா� அ( ெச-ய ேவ��ய(தா�" எ�றா/ சி!கி)ள'(� பி�ைள. 

 

"உ!க:")' ெதாியாததா? நைக ஒ� ெர�டாயிர�, ம'த7 ெசல5 ஒ� ஆயிர�!" 

எ�றா/. 

 

"எ�ன, ந�ம ேப%ைடய�பி�ைள ெசா�னைத" ேக%�ய�ள?" எ�றா/ 

ச!கர;!க� பி�ைள. 

 

"ஆமா, ஆமா. அதி�"க%2�. இ�த" கால'திேல ஆயிர'ைத7 ெசா�னா� ேபா(மா? 

ெசா�னைத7 ெசா�னப� ெச-யF�. அ( ந�ம பி�ைளயவா�தா�. நா� ஒ�� 

ெபா(வாக7 ெசா�Oகிேற�. நைக Dவாயிர�, ம'த( ெர�டாயிர�!" எ�றா/. 

 

எ�லா�� ச4� ெமௗன�. 

 

"அ�ணா7சி! நீ!க ஒேர�யா ெமாெதா�டாதிக. பி�ைளவா�! நீ!க காைல' 

ேத7சா பிரேயாசனமி�ைல. ந�ல இட�. ைபய�") ந�ல அதி/Aட� கவ/ெம�2 
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ேவைல. இனிVெப"ட�, தாசி�தாரா வரலா� உ!க ெப�F") ராஜேயாக�!" 

எ�� ம'தியMத� ேபசினா/ நாவ�னா. 

 

"சதி! ெபாற5 நீ!க ெசா�Oற�பா எ�னா?" எ�றா/ சி!கி)ள'(� பி�ைள. 

 

"ேவெற எ�ன அ-யா? இ�பேவ ெவ'தைல பா") ைகமாறி2'(. வர 

வியாழ"கிழைம ந�ல தின�. அ�ைன"கி தி�ம!கி;ய'தி4)� ெபா���"கி 

வி2கிற(. சாிதாேன பி�ைளவா�?" எ�� ஒ� ெவ�ளி' தா�பாள'ைத7 

ச!கர;!க� பி�ைளயி� த/மப'தினியிட� வா!கி அ�த7 சி� சட!ைக ந�'( 

$�'தா/க�. 

 

***** 

 

ெச�ைனயி� அ�� சாய!கால�. 

 

பா/வதிநாத� ேவைல ஒ�0"ெகா�டாகிவி%ட(. தக�பனா/ ெகா2'த பண� 

ெகா9ச� ைகயி� ஓ%ட�. சினிமாவி4)7 ெச�றா�. 

 

இவ�")� ப"க'தி� ஒ� ஆ!கிேலா இ�திய மா( - இளந!ைக - 

உ%கா/�தி��தா�. 

 

தக�பனா/ அ�� ெப� விஷய'ைத" ேக%டதி;��( அவ�") ஒ� 0திய 

உண/7சி, இய4ைகயி� ேதைவ, அ�"க� மன'தி� R4றி"ெகா�ேட இ��த(. 

பா/வதிநாத� ந�ல ைபய� தா�. இ(வைர அ�த நிைன�பி4) அவகாசமி�ைல. 

 

ஆனா� அ�த' தின'தி;��( அவன( உட� க%2"கட!கவி�ைல. 

 

அ�� இ�வ/ சினிமா பா/"கவி�ைல. 

 

அ�த ந!ைக ஐ�( Gபா-") இர�2 மணி ேநர� அவ� மைனவியாக இ�"க7 

ச�மதி'தா�.  இ�வ�� கட4கைர")7 ெச�Oகிறா/க�. 
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அ�த7 சி!கி)ள'(� ெப� Dவாயிர� Gபாைய� பணயமாக ைவ'(, அவ�ட� 

வாS"ைகைய� பிைண'(" ெகா�ள7 ச�மதி")� ெபா@(, ஐ�( Gபா-") 

இர�2 மணி ேநர� சாிதாேன? 

 

மணி"ெகா�, 05-08-1934 

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

63. 63. 63. 63. ஒ� ெகாைல அ�பவ�ஒ� ெகாைல அ�பவ�ஒ� ெகாைல அ�பவ�ஒ� ெகாைல அ�பவ�    

 

இ��. எ!) பா/'தாO� காியவி��. ேரா%�� ெவளி7ச� ம!கிய(. ஒ4ைற 

விள"). 

 

அ�த இ�%�ேல ஒ� மனித� த�ளா�' த�ளா� நட�( ெகா�2 ேபாகிறா�. 

உ�Xர ஒ� பா%2. )�� ேப/வழி. அ�த இ�%�O� பா�"ெகா�2 ேபாகிறாேன. 

ஆசாமி ைதாியசா;யாக'தா� இ�"க ேவ�2�. நா� எ�றா� ேபசேவ மா%ேட�. 

 

இெத�ன ேவ�"ைக? அவ�"ெக�ன ைப'தியமா? விள"ைக� பி�'(' 

ெதா'தி"ெகா�2 ஏ� ஏற ேவ�2�? விள") ஏ4றி இ�")�ெபா@( இவ� 

எ�ன அ!) ேபா- சாதி"க� ேபாகிறா�? இ(5� ஒ� ேவ�"ைகதா�. 

 

ஏறி இ��0" க�ப'தி� )�"கி� உ%கா/�(ெகா�2 "ராஜாதி ராஜ� நாேன" 

எ�� பா2கிறாேன. அவ�� ராஜ� தா�! இவ�")� ஹி%ல�")� ஒ� 

வி'தியாச$� கிைடயா(. 

 

அடடா! $க'ைத� பா/'தா� எ�ேபா� இ�"கிறேத! நா� தா� அவ�. இெத�ன 

ேவ�"ைக? $க'ைத� பா/'தா� என") இர%ைட7 சேகாதர� மாதிாி இ�"கிறா�. 

எ!ேக வ�( ெசா'தி� உாிைம ேக%க� ேபாகிறாேனா? 

 

விள"ெக�லா� அைண�(வி%டேத! இெத�ன அதிசய�? ஏ� விள") அைணய 

ேவ�2�? இர5 .ரா5� எாிவெத�றா� $னிYபா;%�யா�") )� 

$@கிவி2�ேபா� இ�"கிற(. 
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அ�த இ�%�� பாைதயி� தி��ப'தி;��( இ�ெனா� உ�வ� வ�கிற(. ஏ� 

இ�ப� நட"கேவ�2�? ஆசாமிைய� பா/'தா� ெபா�ைம மாதிாி. கி%ட 

ெந�!க%2�. அைத'தா� பா/�ேபா�. இெத�ன அதிசய�? அவ�� நா� தா�. 

$த� வ�த ஆசாமிதானா அவ�? தைலதா� க�ப'தி� ேம� ெதாிகிறேத. என")� 

ைப'தியமா? அ�ல( பிர�மாவி4)'தா� ைப'திய� பி�'(வி%டதா? அ�ல( 

பிர�மாவி4) நா� ெசா'( Rக� ைவ'("ெகா����பதி� ெபாறாைமயா? 

 

அ�த 'என")' ஏ� பய� ேபா%2 ஆ%ட ேவ�2�? இர�2 பிரதிபி�ப!க�. 

இய4ைகயி� 1'தா? அ�ல( ைப'திய"கார ஆMப'திாியா? 

 

இரவி� இ�ெனா� உ�வ� அத4)� பி� ஒளி�(ெகா�2 வ�கிற(. அவனாவ( 

ேவ� மாதிாியாக இ�"க ேவ�2�. இர�டாவ( ஆசாமிைய ெந�!)கிறாேன. 

 

$க� ெதாிகிற(. ந�ல கால�. அவ�") தா�+� மீைச+� இ�"கிற(. நான�ல! 

எ�ன? ந�றாக� பா/. அவ�� நா� தா�. என") தா�+� மீைச+மா 

$ைள'தி�"கிற(? என( $க'தி� ஒ�ைற+� காேணாேம! $க'ைத+� 

க�ைண+� பா/'தா� எ�ன பயமாக இ�"கிற(. D�� ேப�� நா� தானா 

அ�ல( 'எ�லா� நாேன' எ�ற $"திைய அைட�(வி%ேடனா? 

 

தா�+ைடய 'எ�' ைகயி� எ�ன மி��கிற(? 

 

க'தி. 

 

$� ெச�O� 'என")�' பி� வ�த இர�டாவ( 'நா�' ஏ� ப(!கி� ப(!கி7 

ெச�ல ேவ�2�? $த� 'நா�' எ!ேக? 

 

ஆமா�! அவ� )ஷியாக க�ப'தி� மீ( பா%2� பா2கிறா�. 

 

ெந�!கிவி%டா�! 

 

'அ-ேயா ெகா�கிறாேன!' 
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D��� எ� )ர�. எ�லா� இ��. ஒ�ைற+� காேணா�! 

 

விழி'ேத�. ப"க'தி� என( ந�ப�. 'பக;� எ�ன P"க�?' எ�� $(ைக' 

த%�"ெகா����தா�. எதிேர எ@(ேகா�, காகித�, இ'யாதி. (�பறி+� நாவ� 

எ@(வ( எ�றா� ேலசா? P")' த�டைன இ�லாம� ஆ%கைள" ெகா�ல 

ேவ�2�. பிற) (�பறிேவானாக" க�2பி�"க ேவ�2�. அ�ப�பா? அ�த' 

ெதாழி� நம") ேவ�டா�. மா�ட� ஓ�" ெகா�2 நா+ட� (ர'த எ�னா� 

$�யா(. 

 

ஊழிய�, 22-02-1935 

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

64. 64. 64. 64. பா�வ�ண� பி�ைளபா�வ�ண� பி�ைளபா�வ�ண� பி�ைளபா�வ�ண� பி�ைள    

 

பா�வ�ண� பி�ைள கெல"ட/ ஆJM )மாMதா. வாS"ைகேய தMதாேவஜி" 

க%2களாக5�, அத� இய"கேம அத%டO�, பய$மாக5�, அத� $4��0�ளிேய 

த4ெபா@( 35 Gபாயாக5� - அவ�") இ��( வ�த(. அவ�")� பய$�, 

அதனா� ஏ4ப2� பணி5� வாS"ைகயி� சார�. அத%ட� அத� விதிவில"). 

 

பிராணிZ�, மி�க!க:"), $"கியமாக $யO") நா�) கா�க� எ�� 1றமா�. 

ஆனா� பா�வ�ண� பி�ைளைய� ெபா�'தவைர அ�த அ./வ� பிராணி") 

D�� கா�க�தா�. சி'த உ�தி, ெகா�ைகைய விடாைம, இ�மாதிாியான 

)ண!க� எ�லா� பைடUரனிட$�, ச'தியா"கிரகிகளிட$� இ��தா� ெப�! 

)ண!களாக" க�த�ப2�. அ( ேபா+� ேபா+� ஒ� கெல"ட/ ஆJM 

)மாMதாவிட� த9ச� 0)�தா� அச%2'தனமான பி�வாத� எ�� 1�வா/க�. 

 

பா�வ�ண� பி�ைள ஆJY� பR. U%�ேலா ஹி%ல/. அ�� ேகாப�. 

ஆJY;��( வ�� ெபா@( - ஹி%லாி� மீைச அவ�") இ�லாவி%டாO� - 

உத2க� (�'தன. $"கியமாக ேமOத2 (�'த(. காரண�, ஆJY� ப"க'(" 

)மாMதா5ட� ஒ� சி� .ச�. இவ/ ெம"Yேகா ெத� அெமாி"காவி� இ�"கிற 

ெத�றா/. இவ�ைடய ந�ப/ .ேகாள சாMதிர� ேவ� மாதிாி" 1�கிறெத�றா/. 
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பா�வ�ண� பி�ைள தம( க%சிைய நிGபி�பத4காக ெவ) ேவகமாக U%�4) 

வ�தா/. 

 

பா�வ�ண� பி�ைள")� அவ�ைடய மைனவியா�")� க/�ப' தைடயி� 

ந�பி"ைக கிைடயா(. அத� விைள5 வ�ஷ� தவறா( ஒ� )ழ�ைத. த4ெபா@( 

பா�வ�ண ச�ததி நா�காவ( எ�ணி"ைக; பிற) வ�கிற சி'திைரயி� ந�பி"ைக. 

 

இ�ப��ப%ட )2�ப'தி� பா�வ�ண" 'ெகா2")'க� 'ேபபி ேஷா'"களி� பாிR 

ெப�� எ�� எதி/பா/"க $�யா(. பா�வ�ண� பி�ைளயி� சகத/மிணி, 

உைழ�பிO� பிரசவ'திO� ேசா/�தவ�. ேதக'தி� ேசா/வினாO�, உ�ள'தி� 

கைள�பினாO� ஏ4ப%ட ெபா�ைம. 

 

ைக")ழ�ைத") $�திய( சவைல. ைக" )ழ�ைத பலUன�. தாயி� கைள'த ேதக� 

)ழ�ைதைய� ேபாஷி"க7 ச"திய4� வி%ட(. இ�ப�+� அ�ப�+மாக, த/ம 

ஆMப'திாியி� ம��(' த�ணீ��, வா�"ைக� பா�காரனி� கட� பாOமாக, 

)ழ�ைதகைள� ேபாஷி'( வ�கிற(. அ�த மாத� பா� 'ப%ஜ%' - எ�ெபா@(� 

ேபா� - நா�) Gபா- ேமலாகி வி%ட(. 

 

இ�மாதிாியான நிைலைமயி� பா� பிர7ைனைய� ப4றி பா�வ�ண� பி�ைளயி� 

சகத/மிணி") ஒ� +"தி ேதா�றிய(. அ( ஒ��� அதிசயமான +"திய�ல. 

)ழ�ைதக:") உபேயாகமா)�ப� ஒ� மா2 வா!கி வி%டா� எ�ன எ�ப(தா�. 

 

ெத-வ'தி� அ�ைள' திHெர�� ெப4ற ப"த��, 0திதாக ஒ� உ�ைமைய" 

க�2பி�'த வி9ஞானி+�, 'R�மா' இ�"க மா%டா/க�. சளசளெவ�� 

ேக%கிறவ/க� கா( 0ளி")�ப� ெசா�;" ெகா%� வி2வா/க�. பா�வ�ண� 

பி�ைளயி� மைனவி")� அேத நிைல ஏ4ப%ட(. 

 

பி�ைளயவ/க� U%�4) வ��ெபா@(, அவ/ M1� ைபன� வ)�பி� 

உபேயாகி'த .ேகாள� பட� எ!) இ�"கிற(, மா�யி;�")� ெஷ�பிலா, அ�ல( 

அர!கி;�")� மர� ெப%�யிலா எ�� எ�ணி" ெகா�2 வ�தா/. 
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U%�4)� ஏறிய(�, "ஏளா! அர!)7 சாவி எ!ேக?" எ�� ேக%2"ெகா�ேட 

மா�")7 ெச�� ெஷ�ைப ஆரா-�தா/. 

 

அவ/ மைனவி சாவிைய எ2'(" ெகா�2 பி� ெதாட/�தா�. அவ:")� பா� 

ெந�"க�ைய ஒழி")� மா%2� பிர7ைனைய அவாிட� 1ற ேவ�2� எ�� 

உத2க� (�'(" ெகா����தன. ஆனா� ெம"Yேகா பிர7ைனயி� 

ஈ2ப%��")� பா�வ�ண� பி�ைளயி� மன� அைத வரேவ4)� நிைலயி� 

இ�ைல. 

 

"எ�ன ேத2திய?" எ�றா�. 

 

"ஒ� ெபாMதக�. சாவி எ!ேக?" 

 

"இ�தா�!க. ஒ!ககி%ட ஒ�F ெசா�OFேம! இ�த� 0�ைளக:")� பா� 

ெசல5 சாMதியா இ�"ேக! ஒ� மா%ெட'தா� ப'( Z� )2'( 0�7சி�0%டா 

எ�ன?" எ�றா�. 

 

"இ!ேக வர ேவ��ய(தா�, ஒேர ராமாயண�. மா2 கீ2 வா!க $�யா(. எ� 

0�ெளய நீ'த�ணிைய )�7R வள��!" எ�� ெசா�; வி%டா/. ெம"Yேகா வட 

அெமாி"காவி;��தா� பிற) ஏ� அவ�")" ேகாப� வரா(? 

 

பா� பிர7ைன அ'(ட� தீ/�( ேபாகவி�ைல. அவ/ மைனவியி� ைகயி� இர�2 

ெக%�" கா�0 இ��த(. அவ:")" )ழ�ைதயி� மீதி��த பாச'தினா�, அ�த" 

கா�0க� மயிைல� பR5� க��" )%�+மாக மாறின. 

 

இர�2 நா� கழி'(� பா�வ�ண� பி�ைள ஆJY;��( வ�( 0றவாச;� ைக 

க@வ7 ெச�ற ெபா@(, உரல�யி� க%�யி��த க��, ைவ"ேகா� அைச ேபா%2" 

ெகா���")� மா%ைட� பா/'( 'அ�மா' ெவ�� க'திய(. 

 

"ஏளா?" எ�� 1�பி%டா/. 
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மைனவி சிாி'(" ெகா�ேட - உ�:")� பய� தா� - வ�தா�. 

 

"மா2 எ�ெபா@( வ�த(? யா/ வா!கி" ெகா2'தா?" எ�றா/. 

 

"ேமலU%2 அ�ணா7சி வா!கி' த�தாஹ. பாO ஒ� ப� கற")மா�!" எ�றா�. 

 

"உ�" எ�றா/. 

 

அ�� 0(�பா�, U%2� பா� கா�பி ெகா�2 வ�( ைவ'(" ெகா�2 

கணவைர' ேத�னா�. அவ/ இ�ைல. 

 

அதி;��( பி�ைளயவ/க� கா�பி+� ேமா�� சா�பி2வதி�ைல. 

 

அவ/ மைனவி") மி)�த வ�'த�. ஒ� ப"க� )ழ�ைதக�. ம4ெறா� ப"க� 

0�ஷ� எ�ற )ழ�ைத. வ�சவி�'தி எ�ற இய4ைக விதி அவைள ெவ�ற(. 

 

இ�ப�� பதிைன�( நா%க�. 

 

மா%ைட எ�ன ெச-வ(? 

 

அ�� இர5 எ%2 மணி இ�")�. பா�வ�ண� பி�ைள+� R�0" ேகானா�� 

U%��� Wைழ�தா/க�. 

 

"மா%ைட� பா��. இ�ப'த9சி Gபா!" எ�றா/. 

 

"சாமி! மா2 அ�ப( Gபா- ெப�ேம!" எ�றா/ R�0" ேகானா/. "இ�ப'ைத�( 

தா�. உன"காக $�ப( Gபா- எ�ன? இ�ெபா@ேத பி�'(" ெகா�2 ேபாக 

ேவ�2�!" 

 

"சாமி! ரா'திாியிலா? நாைள") வி�ய�ேன பி�7சி"கிேற�!" எ�றா/ 

R�0"ேகானா/. 
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"உ� இ�பேவ?" 

 

மா%ைடயவிS'தா- வி%ட(. 

 

மைனவி 'மா2 எ@ப( Gபாயாயி4ேற, )ழ�ைதக:")� பாலாயி4ேற' எ�� 

த2'தா�. ேமO� வ��ப� ேவ� வ�கிறதா�. 

 

"எ� 0�ெளக� நீ'த�ணி )�7R வள�(" கி2�" எ�றா/ பி�ைள. 

 

R�0" ேகானா/ மா%ைட அவிS'(" ெகா�2 ேபா)� ெபா@(, D'த ைபய�, 

"அ�மா! எ� க��" )%�!" எ�� எ@�( உ%கா/�( ெகா�2 அ@தா�. 

 

"R�மா ெகட, சவேம!" எ�றா/ பா�வ�ண� பி�ைள. 

 

மணி"ெகா�, 30-12-1934 

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

65. 65. 65. 65. பறி�த�பறி�த�பறி�த�பறி�த�    

 

43 ெந/. ைகதி ஒ� பய!கர� 0ர%சி"கார�. அவ� ேபாி� அரசிய� விஷயமாக" 

ெகாைல" )4ற� சா%ட�ப%2, ேகா/%�� விசாரைண நட�( ெகா���"கிற(. 

 

பய!கர� 0ர%சி"கார� எ�� ச$தாய'தி� சா/பாக அரசா!க� $�5 

க%�வி%ட(. ஆனா� அவைன� பா/'தா� அ�ப�' ேதா�றா(. இய4ைக7 

சி�A�யி� வசீகர�ப2'(� ஒ� ஜீவ� இ��தா� அ( 43 ெந/. ைகதி. 

 

அவ� இ�")� அைற தனி. ெவளி7ச� வ�வத4) அ�லாம� கா4� வ�வத4) 

ம%2� ஒ� சிறிய (வார�. அத� வழியாக� ெபாிய .ைன Wைழயலா�. ஆனா�, 

0ர%சி"கார/க� .ைன வ�வ� எ2"க"12� எ�� பய�ேதா எ�னேவா அதிO� 

இ��0" க�பி. 
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இ�த' தனிைமயி� ஒ�வ�")� பி'(� பி�"காம;��தா� அவ� மன உ�திைய 

எ�னெவ�� 1�வ(! 

 

வார'தி4) ஒ� $ைற - தவ�தலாகேவா எ�னேவா - அவன( சிேநகிதிைய� பா/"க 

அ�மதி'தா/க�. அ(தா� காரண� அவ� அ�த7 சிைறயி;��( ஓ/ அ40தமான 

கிர�த'ைத எ@த. 

 

P")' த�டைன அWபவி"க இ��� பதிைன�( நா%க�. இ��� ஒ� $ைற 

வ�வா�. கிர�த� உலக'தி4)� ேபா-வி2�. அத4) ேம� சா�தி! ேவ� எ�ன 

ேவ�2�? 

 

அ�த7 சி�ன அைறயி� இரகசிய!கைள மான\கமாக அ�லாம� ேவ� $ைறயி� 

ைவ'(" கா�பா4ற $�+மா? 

 

ெஜயி� V�பிர�% பரேம7வர'தி4)' திHெர�� ேசாதைன ேபாடேவ�2� எ�� 

ப%ட(. அவ�ைடய அ�தரா'மா அ�ப�7 ெச-ய7 ெசா�;யேதா, எ�னேவா? 

 

ேக%பாேன�? ெவ) WF"கமாக எ@திய அ�த" காகித" க'ைத அக�ப%2" 

ெகா�ட(; அைத� பறி$த� ெச-தா/. 

 

43 ெந/. அைத எ2'("ெகா�:�ெபா@( ப%ட (��ைப� பா/"க ேவ�2ேம! 

உயிைரேய ேவ�2ெம�றாO� பணய� ைவ�ப( ேபா� - இவைன" ேக%காமேல 

பிாிய� ேபாகிற இ�த� ெபா"கான உயிைர ம%2மா? தன( ச"தி $@வைத+ேம 

ைவ'(� ேபாரா�னா�. நா�) வா/ட/க:� ஒ� V�பிர�2� எதி/")� ெபா@(, 

அ�த7 சி�ன அைறயி� எ�ப��ப%ட ச�ைட")� ஒேர வித $�5தா� உ�2. 

அ(தா� நட�த(. 

 

43-� ெந�ப�")� பல'த காய�. 0ற உட�பி� ம%2மா? அ( ம%2மானா�தா� 

அைத ஒ� ெபா�ளாக மதி"க மா%டாேன? ஆ'மா, உலக�, இல%சிய� எ�லா� 

பறிேபான( ேபா� (�'தா�; ேசா/�தா�. அ�த� ெப� - தன( சிேநகிைத - 

வ�தா�... ஐேயா!... அவ�")� ைப'திய� பி�'(வி%ட(. 
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ெஜயி� ஆMப'திாியி� ம��( ேபா%டா/க�. P")' த�டைன 

ஒ'திைவ"க�ப%ட(. 

 

அ�� சிேநகிதிைய" காண அ�மதி"கவி�ைல. 

 

2 

 

'ந�லா/... அவ/ ெபா�%2 எ�லா/")� ெப-+� மைழ' எ�ப( ஒ� த'(வ� 

பிரைம. இத4) எதி/மைறயாக, 'தீயா/, அவ/ ெபா�%டாக7 சிலைர வOவாக7 

சிைறெச-ய ேவ��ய(' எ�ப( ஒ� சDக உ�ைம. 

 

பரேம7வர� V�பிர�டாக இ��தாO� அவ�� ஒ� சிைறவாசி தா�. அ�த7 சDக 

உ�ைம") உதாரண�. இவ�� அ�த ெஜயி� கா�ெபௗ��4)�ேளதா� நா� 

$@(� )�யி�"கிறா/. இவ�� இAட�ேபா� அனாவசியமாக7 R4ற $�யா(. 

ைகதிகைள" கா�பத4) இவ�� சிைறவாச� ெச-யேவ��யி�"கிற(. இ( 

பரேம7வர'தி4)' ெதாியா(; அவ/ அைத� ப4றி நிைன'தேத இ�ைல. 

 

பரேம7வர'தி4)� ம4ற" ைகதிக:")�, இ�")� அைறைய� ப4றியம%��, 

வி'தியாச$�2. சிைறயிேல, ஏ கிளாM பி கிளாM இ�ைலயா? இத4ெக�லா� 

ேமலாக ெஜயி� V�பிர�% கிளாM எ�� ைவ'("ெகா�டா� ேபாகிற(. 

 

அ�� இர5 V�பிர�% பரேம7வர� பி�ைள பறி$தைல� ப4றி ாி�ேபா/% தயா/ 

ெச-( ெகா����தா/. எ@தியவ/ 43 ெந/. ைகதி. தைல�0 ஒ��� ெதாியவி�ைல. 

ப�'('தா� ஆகேவ�2�! 

 

ப�"க ஆர�பி"கிறா/... 

 

"ந�ல இ��... 

ெதா%டா� ைகயி� க��0 ஒ%�" ெகா�:� மாதிாி. 

அ�ெபா@( நீ வ�தா-. 

இ�ளி� ேஜாதி� பிழ�பாக இ��தா-. 
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நீ யா/? 

$க'ைத ஏ� மைற"க ேவ�2�? 

$'தமி%2வி2ேவ� எ�� பயமா? ஆனா� நீ எ�ைன' 

த@வலாேமா? 

உன( Mபாிச� எ�ைன� 0னிதனா"கிவி%ட(. 

நீ யா/?... 

இ�� நீேய� வரவி�ைல? இ�� நில5 கா-கிற(. 

நில5") நீ அவசியமி�ைலயா? அ�ல( உன") நில5 

அவசியமி�ைலயா? 

இ�� எ� மன� தக/�(வி2கிறேத? இ�ெபா@( 

வர மா%டாயா? 

உ�ள'தி� ஒ� ஊழி" 1'(, ஊழியி� இ�தி... உன") 

இர"கமி�ைலயா? 

நீ யா/?... 

இ�� ந�ளிர5. 

நீ வ�வா-. வ�(வி%டா-! அ�, நீ யா/? 

எ�ைன வாSவி"க வ�கிறாேயா? 

காதலா, க�ைணயா? 

தாயி� அ�பா? 

உ�ைன' தா- எ�� நிைன"க $�யவி�ைல. நீ என")... 

அ�, நீ யா/? 

உ� $க'திைரைய" கைள�தா� நீ எ�ன ெச-வா-? 

அ�, நீ யா/?" 

 

பரேம7வர� வாசி'( $�")� ெபா@( இர5 ெவ) ேநரமாகி வி%ட(. 

 

இதி� எ�ன )4றமி�"கிற(? இ��தா� அழி'(விட'தா� ேவ�2மா? அழி'தா� 

எ�ன கிைட'(வி2கிற(? அழி'('தா� ஆக ேவ�2மா? 
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0( உலக'ைத சி�A��பவைன, இ�� உடைல அழி'(விடலா�. அவ� பிர�மா! 

அவைன அழி"க $�+மா? சDக� அச%2'தன� ெச-+�. 

 

அரசா!க� எ�ெபா@(� இ�ப�'தா�. நம( அரசா!கமாக இ��தா� எ�ன? 

அ�நிய�ைடயதாக இ��தா� எ�ன? சாி'திர'தி� எ!)� இ�ப�'தா�. 

 

கடைம இ�"கிற(. கடைம அவசிய�தா�. கடைம"காக எைத+� ெச-(வி2கிறதா? 

 

பரேம7வர'தி� மன( ஒ� ெகா�தளி")� கட�ேபா� தறிெக%2� 0ர�ட(. 

 

ெவளி" கா�ெபௗ��� உலாவ வ�கிறா/. 

 

த�ைமயறியாம� அ�த7 சி� காகித" க%2 அவ/ ைப")� ெச�Oகிற(. அைத 

அழி�பதா? ைவ'(" ெகா�டா� எ�ன? 

 

ந�ல இ�%2'தா�. 

 

கா�ெபௗ�% Rவாி;��( ஒ� க�'த உ�வ� )தி"கிற(. 

 

கடைம! வா/ட/கைள" காேணா�. அ�த� ப"க� ச4� ஒ� மாதிாி'தா�. 

 

ஒேர பா-7ச;� எ%�� பி�'(" ெகா�:கிறா/. 

 

ச�லட� தாி'த ெப�. 

 

அவ� சிேநகிைத. 

 

"நீ..." எ�கிறா/. 

 

"ஆ�! அவைர� பா/"க ேவ�2�. அ�மதி இ�லாவி%டா� வழி+�2." 
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"பா/"க" 1டா(! Uணாக நீ+� அக�ப%2" ெகா�ளாேத! ேபா-வி2! நீ சி�மி!" 

 

"நா� ெப�Fம�ல, சி�மி+ம�ல. எ!க� ச$தாய'தி� அ�ைம; ெதா�ட/." 

 

"ந�$ைடய ச$தாயமி�ைலயா?" எ�� சிாி'தா/. 

 

"நீ ஒ� (ேராகி. உன") அ!) இட� கிைடயா(!" எ�றா�. 

 

அவ� ைகயி� ெதா!கி" ெகா����த ைபயி� எ�னேமா சிறிய க%2 ெபா'ெத�� 

வி@�த(. 

 

இ�வ�� ெமௗனமாக நி4கி�றன/. 

 

"நீ!..." எ�றா�. 

 

"ேபா! ேபா!" 

 

அவைள ஒேர ("காக' P"கி, கா�ெபௗ�% மதி� ேம� ைவ'தா/. அ2'த நிமிஷ� 

அ�த உ�வ� மைற�த(. 

 

"பறி$த� ெச-ய�ப%ட சி� காகித" )�ைப, ைகதி 43-� ெந�பாி� ைப'திய"கார 

உளற�களாக இ��ததா� அழி"க�ப%ட(" எ�� எ@திவி%2 நா4கா;யி� 

சா-�தா/. 

 

எ( பறி$தலான(? 

 

மணி"ெகா�, 19-08-1934 

------------------ 
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66. 66. 66. 66. பா��யி  தீபாவளிபா��யி  தீபாவளிபா��யி  தீபாவளிபா��யி  தீபாவளி    

 

')'( விள"ேக4றி ேகாலமி%2 பாேரேனா.' 

 

ச!காி� பா%�யி� U2 ெவறி7ேசா�" கிட�த(. பா%�யி� வாS"ைக திHெர�� 

இ�திர� பதவிைய இழ�த நஹுஷக� நிைலைம மாதிாி. அவ� வாS"ைக Rகமான 

கவைலய4ற $�ைவ எதி/ேநா"கி' த� பி�ைள, மா%2�ெப�, )ழ�ைத மீ� 

இவ/க� இைடயி� கழி�( வ�த(. திHெர�� ெச�ற ஐ�பசியி�, அ�த" க�ண4ற 

விதி எ�ேலாைர+� ஒேரய�யாக" ெகா�2 ேபா-வி%ட(. காலராவி4)' தராதர� 

ெதாிகிறதா? அ�த" )ழ�ைத, )ழ�ைத மீ�, அவ� எ�ன பாப� ெச-தா�. 

கிழ"க%ைடைய' தவி"கவி%2' திHெர�� ேபா-வி%டாேள. 

 

அத� பிற)... 

 

அத� பிறெக�ன? கிழவி") நா%க� ெச�ற( ெதாியா(. ேயாகிக� கால� 

கட�(வி2கிறா/க�. கால'தி� மா�பா2கைள மீறி ேமான நிைலயி� 

இ��(வி2கிறா/களா�. அ( என")' ெதாியா(. ச!காி� பா%�") நா%க� 

கழி�த( ெதாியா(. நைட�பிண�... நைடய4ற பிணமாக இ��தாO� ேதவைல. 

 

அ�� வி�ய4கால� தீபாவளி ஆர�பி"கிற(. சாய!கால� $த� கிழவி") ("க� 

ெந9ைசயைட'த(. கிழ"க%ைட")' தீபாவளி ேவ� ேவ��யா")�. ம�ச9சி 

D%ைடைய' தைல") ைவ'(� ப2'(" ெகா�டா�. இர5 .ராவாக5� ("க�... 

P"கமாவ( ம�ணாவ(! 

 

விள"ைகயாவ( ஏ4றி ைவ"கலாேம. கிழவி )2)2ெவ�� ந2!கியவ�ண� 

எ@�தி�"கிறா�. எ�ன ேநர� எ�� ெதாியா(. ெவளி எ�லா� இ��, உ� 

எ�லா� இ��. உ�ள'திO� இ��. எ!ேகா Pர'திேல ேப7R" )ர�... அ/'தம4ற 

மனித" )ர� அவ� காைத" )'(கிற(. 

 

ெந��0" )7சிைய" கிழி'( )'(விள"ைக ஏ4�கிறா�. )7சிதா� சீ"கிர� 

பி�"கிறதா? நைன�த தீ�ெப%�. அ2�ப�ைட ேபாகிறா�. )வி�த சா�ப;� ம!கி 

ம�+� க!). அைத" கர��யி� ெகா�2வ�( அத� உதவியா� ெந��0" 

)7சிைய� ப4ற ைவ'( விள"ைக ஏ4�கிறா�. விள"கி� ம!கிய தீப ஒளி, )7சி;� 
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இ�")� த%2$%27 சாமா�கைள� ேப- சாையயாக" கா�பி"கி�றன. 

அைச�தா2� தீபெவாளி ெபா��கைள அைச"கி�றன. DைலயிO� ேமா%�O� 

ப�$கி�ற இ�ைள+� அைச�தாட7 ெச-கி�றன. 

 

பா%�" கிழவி") மீ�வி� நிைன5 உ�ள'ைத" க3விய( ெந9ைசயைட'த(. 

ேபான தீபாவளி") $�திய தீபாவளியி� அவ� ைக")ழ�ைதயாக, தவ@� 

)ழ�ைதயாக ெச�ல'தி� ம�யி� சிாி'("ெகா���")�ேபா( ைத'த ச%ைட, 

பா%�யி� ம�ச9சி D%ைடயிேல, பாிR'தமான வி.தி7 ச�0ட'(ட��, 

�'திரா%ச'(ட�� இ��த(. அைத ெம(வாக எ2'( (ம!கிய க�களி� க�ணீ/ 

அைத நைன"கிற() மீ� எ�� )ழறி"ெகா�2, )'(விள"கி� பாத'தி� 

சம/�பி'( வண!)கிறா�. கிழவியி� ெபா"ைக வாயி� ஒ� பாிதாபமான சிாி�0. 

ப%27 ச%ைடயி� இர�2 (ளிக�. 

 

பா%� )'(விள"கி� பாத'தி�, ப%27 ச%ைடயி� $க� ைவ'(, வண!)கிறா�. 

உ�ள� 'மீ�, மீ�' எ�� ஒ; ெச-கிற(. 

 

ஏ� அ�ப�ேய சிைலயாக, )'(விள"காக இ��(வி%டா�. உயி/தா�... 

 

"பா%�!" 

 

)ழ�ைத" )ர�... )ழ�ைத மீ�வி�... 

 

கிழவி தி��0கிறா�. 

 

"வா�ய�மா! ேகா�ேத... வா�ய�மா!" 

 

ஆவOட� ைகைய நீ%2கிறா�. 

 

"மா'ேத� ேபா!" )ழ�ைத சிாி"கிற(. ஆனா� ைககைள� ேபா%2' தா5கிற(. 

)ழ�ைத அவ� வ4றிய ெந9சி� தா5கிற(. அ�பா! பா� வா/'த மாதிாி... எ�ன 

Rக�! 
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"பா%�! பா%�!" எ�� ெந9சி� )ைழகிற(. ெந9சிைடேய ெநளி�(, வைள�( 

)ைமகிற(. 

 

"பா%�, பா�பா ெவ7R விைளயாடலாமா?" 

 

"வா�ய�மா? மர�பா7சி எ2'(�2 வர%டா?" 

 

)ழ�ைத+ட� ஒ� Dைல� ப"க� தி��0கிறா�. )ழ�ைத எ%� ஒ� ெபா�ைமைய 

எ2"கிற(. ைகெயா��த மர�பா7சி. 

 

"பா%�! நீதா� அ�பி மாமாவா�. நா� தா� ெபா�ணா�. வ7R விைளயாடலாமா!" 

 

)ழ�ைத")7 ச%ைட�ேபா%2" )'(விள"கி� $�0 மர�பா7சி+ட� உ%கார 

ைவ'தாகிவி%ட(. கிழவி ேசாபன� பா%2 தன( நாதமிழ�( ந2!)� )ர;� 

பா2கிறா�. 

 

"பா%�, கைத ெசா�O பா%�... அ�னி")7 ெசா�ைனேய, அ�த" கைத ெசா�O 

பா%�... ந�னா... நா�தா� இ�ப� ம�ேல உ"கா�(�ேபனா�..." ம�ப�+� 

)ழ�ைத ம�யி� ஏறி உ%கா/�( ெகா�ட(. ஆ� ஆ� அைச�( ெகா�2 

ேக%கிற(. 

 

"நரகாRர�� ஒ'தனா�. அவ� ெபா�லாதவனா�. அ"ரம� ெச-தானா�. 

எ�லாைர+� அ�7R, )'தி, பா2ப2'தினானா�..." 

 

"நா� ப2'(ேவ�பிேய அ( மாதிாியா?" 

 

"அ� க�ேண உ�மாதிாி யா/ சம'தா%ட� ப2'(வா?" )ழ�ைதைய' த@வி $'த� 

ெகா9Rகிறா�. "அவ� ெபா�லாதவ�... அவைன கி�Aண� வ�( அ�பாேல - 

வி�லாேல..." 

 

"அ�0�னா எ�ன பா%H!" 
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"அ�0�னா..." 

 

"பா%H ஒ� பா%2 ெசா�O பா%H!" 

 

கிழவி பா2கிறா�. 

 

"பா/")மிட'திெல�லா� ந�தலாலா - நி�ற� 

ஆைச $க� ேதா��தடா ந�தலாலா" 

 

"பா%H நா� ஓடேற� பி��ைபேயா?" 

 

"சம'தா%ட� ஓ2! பி�"கிேற�." 

 

)ழ�ைத )தி'("ெகா�2 வாச� ப"க� ஓ2கிற(. ெவளியி� இ�")� இ�� 

திைரைய ேநா"கி ஓ2கிற(. கிழவி+� த�ளா�" ெகா�2 பி� ெதாட/கிறா�. 

 

)ழ�ைத வாசைல ெந�!கிவி%ட(. 

 

ெவளியிேல 'டபா/' எ�� ஓ/ யாைன ெவ�7 ச�த�. 

 

அ3வள5தா�. 

 

உலக'தி4) தீபாவளி ஆர�பி'த(. 

 

பா%�")...? 

 

ஊழிய�, 09-11-1934 

--------------- 
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67. 67. 67. 67. பி"#�$ளிபி"#�$ளிபி"#�$ளிபி"#�$ளி    

 

மாேவ;" கைர எ�றா� மனதி� எ�ன எ�னேவா எ�ண!க� எ�லா� 

)விகி�றன. இய4ைக அ�ைனத� எழி�கைள எ�லா� அ�த ேம4) மைல 

மைறவிேல ெகா%�" )Pக;'( விைளயா2கிறா�. வா;ப�")" காத� 

ேதா���. கவிஞ�")" கன5 ேதா���. அறிவி� $தியவ�")7 சா�தி 

ேதா��� அ�த இட'திேல. 

 

R4றிO� காய� நீலவாைன' த@விய(. அத� ஓர'திேல க$க மர!கைள" 

)ைழ�( த@வின காத4 ெகா�க� - மிள)தா�. அ�த மிள)" ெகா�... 

உ�ள'ைத+� உடைல+� ரகMயம4� அ/�பண� ெச-+� க!ைகயி� கள!கம4ற 

அ�0 மாதிாி... 

 

காயO") வட ப"க'தி� வடேசாி. அதி� வ�;ய' த�பிரா� எ�றா� பைழய அரச 

வ�ச�. மைல நா%2 Uர� $த;ய இழ�த இலQிய!க� எ�லா� நிைனவி4) 

வ��. அவ�") ஒ� மக� ச)�தலா. காளிதாச� கனவி� க�ட சா)�தைல 

இவைள� ேபா�தா� இ��தி�"க $�+�. இய4ைகயி� ம�யி� வள/�த )யி�. 

பைழய படாேடா ப'தி� அ�சமான வ�;ய' த�பிரா�") உயி/. சமMதான 

ச�ப�த'தி� தம( இழ�த சிற�0கைள� ெபறவி��தா/. அவ:ைடய ரகYய 

நா�கைள அவ/ அறிவாரா?... 

 

மாேவ;"கைர")� வடேசாி")� இைடயி� காய� ஒ� ைம�தா�. 

 

மாேவ;"கைரயி� நீர�கி� ஒ� பிைறயிட� த�பிராைன7 ேச/�த(தா�. அ!ேக 

மா/'தா�டவ/ம� எ�ற வா;ப�. ஓைல7Rவ�, விவசாய� இ(தா� அவ�ைடய 

ெபா@(ேபா"), வாS"ைக இல%சிய�. 

 

அ�� இர5 ச4� மைழ Pறி"ெகா����த(. 

 

ஓ!கி வள/�த ெத�ன!கீ4�களி;��( ெசா%27 ெசா%ெட�� நீ/'(ளிக�. 

 

நாைள")7 ச)�தலா 0�ஷ� U2 ெச��வி2வா�. 

 

இ�றாவ( கைடசி $ைற காண... 
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இ�ளிேல பட) வ�� ச�த�. 

 

மா/'தா�டவ/ம� ஒ� Dைலயி� மைணயி� உ%கா/�தி�"கிறா�. 

 

இ�%2. 

 

அவ� வ�தா�. தீப'ைத ஏ4றினா�. 

 

Dைலயி;��த காிய2�பி� பாைல" கா-7சினா�. 

 

அைத" ைகயி� எ2'("ெகா�2 அவ� ப"க'தி� வ�( உ%கா/�தா�. 

 

மா/'தா�ட வ/ம� நிைனவ4றவ�ேபா� இ��தா�. 

 

பா� கி�ண� அவன( வாய�ைட வ�த(. )ழ�ைத மாதிாி அ��தினா�. 

 

பிற)�...? 

 

ெமௗன�தா�. 

 

ெம(வாக அவ� கா�கைள எ2'( இைடயி� R4றி" ெகா�டா�... 

 

அவள( மைழயி� நைன�த உடைல மைற'த ேகச'ைத ஒ("கி அவன( சிர'ைத 

ேதா� மீ( ெம(வாக சா-'தா�. அவன( உAணமான க�ன!க�... அவ� 

க@'தி;��( $க�வைர ெச"க7 சிவ�பாக மாறிய(... 

 

ெம(வாக அைண'த அவ� கர'(ட� அவ� ம�யி� க�ைண D�ய வ�ண� 

ப2'தா�. 

 

எ�ன ந�பி"ைக! அவ� கைட"க�ணி� Rட/வி%ட இர�2 (ளிக� எைத 

நிைன'தனேவா! 
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ஆமா... ச)�தலா... எ��ைடய... ச)�தலா... அவ� எ��ைடயவ�... அவ� 

க@'(, அ�த� பிள5ப%ட ேகச� எ3வள5 அழகாக... இ�ப�ேய எ� ப"க'தி�... 

எ�ெபா@(ேம... ஆமா�. எ�ெபா@(ேம... அைத அவ� க@'தி� அ�ப�ேய 

R4றினா�... 

 

அவன( கர!க� இ�1றாக� பிள�( கிட�த சிைகைய அவ� க@'தி� 

R4�கி�றன, இ�")கி�றன. 

 

"ஆமா�! எ��ைடயவ�!" எ�ற வா/'ைதக� அவ� வாயி;��( வ�கி�றன. 

 

அவ� க�க� D�யப�தா�... அதர'திO� அ�த� 0�சிாி�0. அ�த' த@வ�, 

அவைன' த��� அ@'திய ைக இ��� அவைன இ@�ப( மாதிாி 

அ@'(கி�ற(... அ�த நிைலயி�... 

 

அ3வள5தா�. 

 

அ�த இர�2 (ளிக� எ�ன நிைன'தனேவா? 

 

அ�� அவைன அைண'த வ�ணேம இர5 கழிகிற(. 

 

அவ� எ�ப� வில)வா�? உயி/ இ��தா�தாேன. 

அ�� இர5 அவ� விலகவி�ைல. 

 

அவ� மனதி� காத;� ெவறி! ஐ"கிய ெவறி!... 

அவ� எ�ப� நீ!)வா�? 

 

அ�� இர5 அவ� நீ!கவி�ைல! 

 

உயி/ இ��தா�தாேன! 

 

மணி"ெகா�, 30-09-1934 

----------------- 
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68. 68. 68. 68. ெபா%� $திைரெபா%� $திைரெபா%� $திைரெபா%� $திைர    

 

"வாS"ைகேய பி��ப4ற(; வாSவாவ( மாய�!" எ�ெற�லா� நிைன5 

ஓ�"ெகா����த( விRவ'தி4); ஏென�றா�, அ�� ஆJY� அவ�")� 

ச�பள� ேபாடவி�ைல. U%�ேல சாமா� கிைடயா(; வாடைக"கார� 

ெந�")கிறா�. மைனவி கமல'தி� (யர�ேத!கிய $க� அவ� மன"க� $�0 

நி�ற(. 

 

."கைட' ெத� வழியாக நட�(ெகா���"கிறா�. இர5 7 மணியி�")�. மி�சார 

ெவளி7ச$�, �ராமி� கண கண�0�, ேமா%டாாி� கிாீ7சO� அவ� மன 

இ�:")� பைக�0லமாக இ��தன. 

 

ரMதாவி� ஓரமாக, உலக'தி� பரபர�பி4)�, ேபா%� ஆேவச'தி4)� வழிவி%2 

விலகி நட�பவ� ேபால நட�( ெகா�2 ேபாகிறா�. 

 

ஜன!க� ஏகேபாகமாக, இைர7சலாக இ�'(' த�ளி" ெகா�2 ெச�Oகிறா/க�. 

ஏேதா பிர"ைஞய4றவ� ேபா� நட"கிறா�, வழிவி%2" ெகா�:கிறா�, 

நட"கிறா� - எ�லா� பிர"ைஞய4�. 

 

ரMதாவி� ஒ� தி��ப�; ச4� இ�� பட/�த ெவளி7ச�; பாதசாாி' தி�ைணயிேல, 

அ�ல அத� கீேழ ஓ/ ஓைல� பாயி� R��; எேத7ைசயாக" க�க� அத�மீ( 

ப�கி�றன. ஓைல� பா-7 R�ளா! ஓ/ ஏைழ" )ழ�ைதயி� ெதா%��; R�%�ய 

பாயி� )ழ�ைத Rகமாக உற!கிய(. உற"கமா? சீ7சி, எ�ன நிைன�0! அத� 

தாயி� கAட� எ�னேவா! கமல'தி4) ஒ� )ழ�ைத இ��தா�... நிைன�பி� எ�ன 

)Pகல�...! 

 

சீ7சீ! இ��� ச�பள� ேபாடாவி%டா� எ�ன? நாைள ேபா2கிறா�. அ�த" 

)ழ�ைதயி� தக�பைன ஒ�பி%டா� நா� ரா"ெப�ல/, ஏ�, )ேபரன�லவா? 

 

இ�த உ4சாக� ம4ற" கவைலகைள மற"க�"கிற(. அ�� �ராமி4)"1ட7 

ெசலவழி"காம� ெகா�2 ெச�O� அ�த ஓரணாைவ ைவ'("ெகா�2... 
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வழி நைட ெதாியவி�ைல; தி�வ�;"ேகணிவைர உ4சாகமாக நட"கிறா�. 

 

கமலா, பாவ� தனியாக" ெகா%2ெகா%ெட�� உ%கா/�தி��பா�. நவரா'திாி" 

ெகாO ைவ"க" 1டாத... எ�ன ஜ�ம�... எ�ன பிைழ�0... அவ:") அ�த7 சி� 

ச�ேதாஷ'ைதயாவ( ெகா2"க $�யாத ேப�... 

 

ெமௗ�% ேரா%ைட' தா�� தி�வ�;"ேகணி� ப"க� ெந�!கிவி%டா�. 

வ�லபா- அ"ரகார� கி%ட வ�(வி%ட(. 

 

வழியிேல ஒ� 1ைட"காாி. 

 

0Aப�! ந�ல $�ைல, மல�� ப�வ� - க�ெம�ற வாசைன! கமலாவி� தைலயி� 

ைவ'தா� அவ� $க'தி� வ�� 0�சிாி�பாவ( பசிைய ஆ4�ேம! 

 

உடேன 1ைட"காாியிட� ேவ� ேயாசைனயி�லா( 0Aப'ைத வா!கிவி2கிறா�. 

வழி ெந2க அவ� 0�சிாி�0'தா�... அவ� உத%�� ஒ� 0�சிாி�0... 

 

"கமலா! கமலா!!" 

 

"யார(! நீ!களா?" எ�� கதைவ' திற"கிறா� கமல�. U2 எ�ற ேஹாதாவி� 

இ�")� கா4ற4ற சி� அைறயி� ேமைஜயிேல ம!கிய விள"), (ணிமணி சிதறிய 

ெகா�, Rவேரார� .ரா5� �ர!)� ெப%�+�, த%2$%27 சாமா�க:�, 

ப2"ைக+�. 

 

கமலா சிாி'("ெகா�2 கதைவ' திற"கிறா�. அ�த ம!கிய ெவளி7ச'தி� அவ� 

க�க� எைதேயா எதி/பா/�பைவ ேபா� ேதா�றின. அ3வள5ட�� ஒ� 

மகிS7சியி��த(. மகிS7சிைய விட எதி/பா/'த ஆைச அதிக�. 

 

"கமலா! உன") ஒ�� ெகா�2வ�தி�"கிேற�. எ�ன, ெசா� பா/�ேபா�!" 

எ��ெகா�ேட ெகா��ப"க� தி��பி7 ச%ைடைய" கழ4றினா�. 
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கமல'தி� $க'தி� ஒ� சமாதான�, மகிS7சி ெபா!கிய(. 

 

விRவ� அைத" கவனி"கவி�ைல. அவசர அவசரமாக, "கமலா, இ�� ச�பள� 

ேபாடவி�ைல. அத4ெக�ன நாைள ேபா2வா/க�. நா� உன") எ�ன 

ெகா�2வ�தி�"கிேற�, ெதாி+மா?" எ�றா�. )ர�, அவ� மன'தி;��த 

கAட'ைத� ெபா�%ப2'தாத மாதிாி பாவைன ெச-( ேத4றிய(. 

 

"எ�ன ெகா�2 வ�தி�"கிறீ/க�?" எ�� தள/�த )ர;� ேக%டா�. 

 

"இேதா பா/!" எ�� அவ� பி�0றமி��(ெகா�2, அவ:")7 சிாி")� 

$�ைலைய" கா�பி'(வி%2, அவ� தைலயி� V%�, அவ� ேதா�கைள� பி�'( 

உடைல' தி��பிய வ�ண� $'தமிட எ'தனி'தா�. 

 

கமலாவி� க�களி� க�ணீ/ ெபா!கிய(. $க'ைத அவ� மா/பி� மைற'(" 

ெகா�2 ெபா�மி, வி�மி வி�மிய@தா�. 

 

விRவ'தி� மன'தி� கைதைய" ெகா�ட�'த( ேபா� ஓ/ உண/7சி! க�களி� 

எ�ன ேகாைழ'தன�! 

 

"அசேட! அசேட! இ�ைற") இ�லாவி%டா� நாைள") வ�கிற(. அத4காக 

அ@வாேளா! ம�^க�!" எ�றா� விRவ�. 

 

"அத4காக இ�ைல!" எ�றா� கமல�. அவ� க�க� அவ� க�கைள7 ச�தி'தன. 

க�களிேல ஒ� பாிதாப�, ஏ"க�, மகிS7சி கல�தி��த(. 

 

"பி� எத4)?" 

 

"ேதாணி'(; அ@ேத�. எ�னேமா அ�ப� வ�த(!" எ�� அவ� அதர'தி� 

$'தமி%டா�. $'த� அ�த மல/�த $�ைலயி� Mபாிச� ேபாO�, கனவி� நில5 

ேபாO� ெம�ைமயாக இ��த(. 
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விRவ� அவைள அைண'(, $க'திO� அதர'திO� $'தமி%டா�. ேசா/�தவ� 

ேபா� அவ� ேதா�களி� சா-�த அவ� ெம(வாக" ைகைய நீ"கி வில"கிவி%2, 

"சாய!கால� உ!க� ந�ப/ அ�பி+�, ல%Rமி+� வ�தி��தா/க�" எ�றா�. 

 

"எ�ன விேசஷ�?" 

 

"இ�ைற")" ெகாO5") எ�ைன" 1�பிட வ�தா�. உ!கைள+� ேநேர வ�( 

அைழ"க அவ�� வ�தி��தா/. க%டாய� வரேவ�2மா�!" 

 

"ெகாOவி� நா� எத4)?" எ�� சிாி'தா� விRவ�. 

 

"அ(ம%2மி�ைலயா�, இ�னி") ஒ� வி��தா�. எ�லா ந�ப/கைள+� 

1�பி%��"காளா�. அவசிய� வரF� எ�� ெசா�னா/க�!" எ�றா� கமல�. 

 

இ�ப�யாவ( அவைள அைழ'(7 ெச�� ச4� அவ:")" களி�.%டலாேம எ�� 

நிைன'தா� விRவ�. 

 

"கமலா, நீ+� 0ற�ப%ேட�, ேபாகலா�" எ�றா�. 

 

கமல� தய!கினா�. 

 

"சீ, அச2! $க'ைத" க@விவி%2 அ�த7 Rேதசி� 0டைவ வா!கிேனாேம - அ(தா� 

ெவ:�பாகி வ�தி�"கிறேத! - அைத எ2'(" க%�"ெகா�. நா�� 0ற�ப2கிேற�" 

எ�� (ாித� ப2'தினா� விRவ�. 

 

அவ:� அவ� இAட'ைத� ./'திெச-ய $க'ைத" க@வி, சி� )!)ம� 

ெபா%�%2"ெகா�2 தயாரானா�. 

 

"கமலா! இ!ேக வா!" எ�� அவைள ம�மீதி�'தி" ெகா�2, "க�ணா�யி� பா/!" 

எ�� சிாி'தா�. 
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"ேபா!க�, உைட கச!கிவி%டா�?..." எ�� எ@�தி�"க $ய�றா�. அவ� 

எ3வள5 வி2வி'("ெகா�ள $ய��� அவ� அவ� அதர!கைள $'தமி%2 

வி%டா�. 

 

"பா�!ேகா! கச!கிவி%டேத!" எ�றா� கமல�. 

 

இ�வ�")� க�ணா�யி� சி� பாக'ைத' தவிர ம4றெத�லா� ெவ�� பலைக 

எ�ப( ஞாபக'தி;�ைல. 

 

***** 

 

அ�பி விRவ'தி� பா�ய' ேதாழ�. இ�வ�� ஒ�றாக� ப�'தவ/க�. ஆனா� 

அ�பி பண"கார�. ச�பாதி"க ேவ��ய அவசியமி�ைல. அவ�� அவ� மைனவி 

ல%Rமி+� வாS"ைக எ�ப( இ�பமயமான ேமா%ச� எ��தா� அறி�தவ/க�. 

அ�பி")�, ல%Rமி")�, விRவ$� கமல$� வராத ஒ� விேசஷ� விேசஷமி�ைல. 

 

அ�� ஒ� வி��( நட'தேவ�2ெம�� ேதா�றிய( அ�பி"). அ'(ட� 

நவரா'திாி" ெகாO5� ேச/�(வி%டா� ேக%பாேன�! 

 

U%2 உ�ஹா;� ெபா�ைமக�, வி"ரக!க� ைவ'(" ெகாO அ2"கியி�"கிற(. 

ல%Rமி+� அவ� ேதாழிக:� க�பள'தி� உ%கா/�( சிாி'(� 

ேபசி"ெகா���"கி�றன/. 

 

கிராமேபானி� $சிாி இவ/க:ைடய மன'ைத" கவர $ய4சி'(� $�யவி�ைல. 

ஆனா�, ெவ��0' ேதா�றாம� பாட அவ/ கிராமேபா� �ேள%டாக 

மாறினா�தா� $�+�. அ( அ!) நட�(ெகா���"கிற(. 

 

"அேதா, கமலா வ�(வி%டா�!" எ�� எ@�( ஓ�னா� ல%Rமி. 

 

"வா�!ேகா!" எ�� சிாி'("ெகா�2 கமல'தி� ைகைய� பி�'( 

இ@'("ெகா�2 உ�ேள ெச�ல $ய�றா�. 
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"அ�பி எ!ேக?" எ�றா� விRவ�. 

 

"அவ/ ம7சி�ேல இ�"கா/!" எ�� 1றிவி%2 உ�ேள இ@'(7 ெச��வி%டா� 

ல%Rமி. 

 

"அதா/ விRவமா? வாடா! ஏ�டா இ3வள5 ேநர�? _MெலM ெப�ேலா! அ�ப� 

எ�ன ஆJM ேக2? வா உயர!" எ�� க'தினா� அ�பி. 

 

ெம'ைத வரா�தாவி� நாைல�( நா4கா;களிைடேய ெபாிய ஜம"காள� 

விாி"க�ப%���த(. இர��O� ந�ப/க� உ%கா/�(ெகா����தன/. அ�பி 

ம%2� ஒ� )ழ�ைதைய' ேதாளி� சா'தியவ�ண� நட�(ெகா�2 அ'(ட� 

விைளயா�" ெகா����தா�. விRவ� உயர வ�த(�, "அ�த� பயைல இ!) 

ெகா�2 வா!" எ�றவ�ண� ெந�!கினா�. 

 

)ழ�ைத அ�த� பாதி இ�ளி� அைடயாள� ெதாியாததா� அ�பிைய� 

பி�'("ெகா�2 க'த ஆர�பி'த(. 

 

"அேட, தி��பி� பாரடா, விMவ மாமா வ�தி�"கா/! அழலாேமா? பிMேகா'( 

வா!கி' த�வா/. அ�னி"கி' தரேல! ஏ�டா வா!கி' த�வாேயா இ�ைலேயாடா?" 

எ�� )ழ�ைதைய7 சமாதான�ப2'தினா�. 

 

விRவ'தி4) )ழ�ைத") ஏதாவ( வா!கி" ெகா2'தாக ேவ�2� எ�� ப%ட(. 

 

"மாமா, பிMேகா'(!" எ�ற( )ழ�ைத. 

 

விRவ� மன'தி� ஏ4ப%ட நிைனைவ மைற'("ெகா�2, ைகயி;��த சாவி" 

ெகா'ைத எ2'(" )O"கி, ேவ� விைளயா%�� அத� மன'ைத' தி��பினா�. 

 

அத4)� கீேழயி��( Uைணயி� ெதானி ேக%க ஆர�பி'த(. பிற) கமல'தி� 

)ர� - 'சா�த$ேலக' எ�ற தியாகராஜ கீ/'தன�. 
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"அேட, உ� 'ஒ-�' (மைனவி) பா2கிறா�டா! ேக:!" எ�� க'தி"ெகா�2 

ஆ/�பா%ட� ெச-தா� அ�பி. 

 

திHெர�� பா%2 பாதியி� நி�ற(. "அ�மாமி ெகா9ச� ஜல�" எ�ற தன( 

மைனவியி� )ர� விRவ'தி� காதி� ம%2� வி@�த(. ம'தியான� எ�ன 

சா�பி%டாேளா? 

 

"ேட- விRவ�! நீ அ�த" கீ/'தன'ைத $�!" எ�றா� அ�பி. 

 

"உன") ேவைலயி�ைல!" 

 

"ஸா/! இ�த� பய� ந�லா� பா2வா� ஸா/! நீ!கதா� ேக:!ேகா! 

இ�லாவி%டா� நா� பாட ஆர�பி'(வி2ேவ�!" எ�றா� அ�பி. அ�பியி� ச!கீத 

ஞான'திO� )ர� இனிைமயிO� அவ� ந�ப/க:"ெக�லா� பய�. ஏ�? ேக%க' 

(/�பா"கிய� ெப4ற எ�ேலா�")� அ�ப�'தா�. 

 

விRவ'தி4) மன'தி� )Pகல� இ�ைல. உட;� ேசா/5. ஆனா� அவ� 

ேக%டத4)' தா� கடைம�ப%டவ� ேபா;��த(. ஏ� வ�ேதா� எ�ற நிைன�0. 

கமல� எ�ன நிைலயி� இ�"கிறாேளா? 

 

"பா2டா!" 

 

விRவ� அ�த" கீ/'தன'ைத எ2'(� பாட ஆர�பி'தா�. அைத" கீேழயி��த 

ெப�க� ேக%2வி%டா/க�. உடேன கமல'ைத, 'இ�ெனா� பா%2, இ�ெனா� 

பா%2' எ�றா/க�. அ�பி+� இவைன7 R�மா விடவி�ைல. கமல� தன( கணவ/ 

)ரைல" ேக%ட5ட�, அவ/ மன'தி4)7 சா�தி+� ச�ேதாஷ$� அளி"கிறெத��, 

இவ/க:"காக அ�லாம� அவ�"காக� பா�னா�. எ�ப�யி��தாO� மனித 

ேதக�தாேன! ஆனா�, கைள�ைப" கா�பி"க5� $�யவி�ைல. மாியாைத" 

)ைறவ�லவா? 
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அ�பி க�கார'ைத� பா/'(வி%2, "ேநரமாகிவி%டேத! என"காக இ�லாவி%டாO� 

உ� ந�ப/க:"காகவாவ( ெகா9ச� ேபாஜன'ைத� ப4றி" கி�ைப ெச-ய" 

1டாதா?" எ�றா�. 

 

உடேன ம!கள� பா� $�'(வி%2, ம4ற� ெப�க� எ�லா�� ஏேதேதா 

சா")க:ட� தா�.ல� வா!கி"ெகா�2 0ற�ப%2 வி%டன/. ல%Rமி+� கமல$� 

தவிர ேவ� ெப�க� இ�ைல. கமல'தி4) எ�னேவா அ!) அ�� சா�பிட 

மனமி�ைல. ஆனா� கணவ/ எ�ன ெசா�Oவாேரா? 

 

ஐ�தா� இைல ேபா%2 இ�வ�� பாிமாறினா/க�. அ�பி+� அவ� ந�ப/க:� 

சா�பிட வ�( உ%கா/�தா/க�. 

 

"கமலா! நீ ெந-ைய� பாிமா�. நா� ப�பட'ைத� ேபா2கிேற�!" எ�றா� ல%Rமி. 

 

"நா� எத4)?" எ�றா� கமல�. 

 

"இெத�ன 17ச�! எ2'("ெகா�2..." எ�� அவ� ைகயி� ெந-" கி�ண'ைத" 

ெகா2'(வி%2, ப�பட'ைத எ2'(" ெகா�2வர உ�க%�4)7 ெச�றா� 

ல%Rமி. 

 

கமல� 1சி" 1சி� பாிமாறி"ெகா�2 ெச�றா�. அ�பி")� பாிமாறியா-வி%ட(. 

வாிைசயாக அவ/க� ந�ப/க:")� பாிமாறி"ெகா�2 அ�த" ேகா�யி� 

உ%கா/�தி��த விRவ'திட� ெச�றா�. 

 

அ�பி உடேன சிாி'("ெகா�2, "ஊரா/ U%2 ெந-ேய! ெப�டா%� ைகேய" 

எ�� பாட ஆர�பி'தா�. 

 

"அ�த� பழெமாழி ெபா-'(� ேபாகாம� ஊ4�!க�!" எ�� உர"க7 சிாி'தா�. 

 

கமல'தி� ம�ைடயி� பி�0ற'தி;��( யாேரா அ�'த மாதிாி இ��தன இ�த 

வா/'ைதக�. அவ� ைகக� ந2!கின! இ�வ/ க�க:� கல�தன. ைக ந2"க'தி� 
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வி@�த இர�2 (ளிக:ட� ஒ� க�ணீ/' (ளி+� கல�த(. கமல� ஜாைடயாக7 

சமாளி'(" ெகா�டா�. ம4றவ/க� கவனி"கவி�ைல. எ�ப� $�+�? 

 

இத4)� ல%Rமி ப�பட'ைத எ2'("ெகா�2 வ�தா�. 

 

"எ�னடா விRவ�. R'த அசடனாக இ�"கிறா-! அவ:") ஏதாவ( ேடா ல" கீல" 

வா!க" 1டாதா? ல%Rமி ேபா%��"கிறா� பா/'தாயா? அவ� $க'தி4)7 சாியாக 

இ�")�. ஏ��, நீ அ�த� 0டைவ எ�னேமா வா!கினாேய, அைத அவாளிட� 

கா�பி!" எ�� அ�'( ெவ:'("ெகா�2 ேபானா� அ�பி. 

 

"வா!க ேவ�2� எ��தா� உ'ேதசி'தி�"கிேற�" எ�றா� அ�பி. 

 

ேபாஜன� ஒ�வா� $��த(. தா�.ல� வா!கி"ெகா�2 இ�வ�� 

தி��பினா/க�. 

 

விRவ'தி� U%�� ம!கிய விள"). அவ� ப2"ைகயி� சா-�தி�"கிறா�. 

ப"க'தி� கமல� உ%கா/�தி�"கிறா�. ெவ4றிைலைய ம�'(" ெகா2'தவ�, 

அவ� $க'ைத� பா/'த(� 'ேகா!'ெவ�� கதறி"ெகா�2 அவ� மா/பி� $க'ைத 

மைற'(" ெகா�டா�. சிைற�ப%ட ("க� Jாி%2" ெகா�2 வ�வ( ேபா� 

இ��த(. 

 

"சீ, அச2! ஏ� அ@கிறா-! அ�பி ஒ� அச%2� பய�. அவ� வா/'ைத") ஒ� 

மதி�0 ைவ"கலாமா? உலக� ெதாியாம�, )� $@கி� ேபான மாதிாி... அச2!... 

அச2!" எ�� ேத4றினா�. 

 

"அத4க�ல..." எ�றா� கமலா. 

 

"பி� எ�னேவா ("க�!" 

 

"இ�ைற") மனேச ஒ� ெநைல ெகா�ள�ெல!" 
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"சீ! நா� ெச-த( $%டா�தன�! கமலா!" எ�� அவ� அதர'தி� $'தமி%டா�. 

க�ணீாி� �சி உ�0 ம%2� காி"கவி�ைல. 

 

'ஆ� கைதக�', ெதா)�0 -1941 

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

69. '69. '69. '69. ''சனி�கா%'சனி�கா%'சனி�கா%'சனி�கா%' ' ' ' அ�பிஅ�பிஅ�பிஅ�பி    

 

எ�த� ெப4ேறாராவ( த� )ழ�ைத") இ�ெபயைர' (ணி�( ைவ'தி��பா/க� 

எ�� நா� 1ற வரவி�ைல. அ( நா� ெகா9ச கால'தி4) $�0 அறி�தி��த சி� 

ைபயனி� ப%ட�ெபய/ எ��தா� என")' ெதாி+�. அவைன� '.சனி"கா- 

அ�பி' எ��தா� எ�ேலா�� 1�பி2வா/க�. அவ�") ேவ� ெபய/ இ��ததாக 

என") ஞாபக� இ�ைல. 

 

இ�த� ெபய/ எ�ப� வ�தி�"கலா� எ�� எ!கX/ ஆரா-7சியாள/க� ெரா�ப5� 

சிரம�ப%��"கிறா/க�. அ�பியி� தைல வ@"ைக. அத� ேம� ெபா�னிறமான 

.ைன மயி/. .சனி"காயி� வ/ண'ைத� ெப4றி��பதி;��( அ�த� ெபயைர 

அவ�")" ெகா2'தி��பா/க� எ�� ஒ� க%சியின/ வாதா�னா/க�. இத4) 

ேந/மாறாக அ�பி")� .சனி"காயி� மீ( இ��த அபார� பிேரைமயினா� 

அ�ெபய/ வ�தி�"கலா� எ�� உ�திபட" 1றிய( ம4ெறா� க%சி. இத4) 

இைடயி� ெகா9ச� கவிைத" கி�")� பி�'த ஒ� ேகாA�, அவ�, .சனி 

கா-")� கால'தி� பிற�ததினா� அ�ெபய/ இட�ப%��"கலா� எ�� 

அைற�தா/க�. இ� $"க%சிகளி� வாத�பிரதிவாத!க� ஒ� $�வி4)� வ�( 

ேசராததினா� அதி� நா$� சி"கி"ெகா�ளாம� ஊ/�பி�ைளக� மாதிாி அவைன� 

'.சனி"கா-' அ�பி எ�� ம%2� 1றி மகிSேவா�. 

 

அ�பியி� ரா`ய� எ� U%2� ப"க'திO�ள ஒ� வைள5. தி�ெந�ேவ;� 

ப"க'தி� வைள5 எ�ப( ப'(� பதிைன�( U2க� VS�த ஒ� வானெவளி. 

இ�ப�� பல வைள5க� ேச/�த(தா� ஒ� ெத�, அ�ல( ஒ� ச�(. மாவ�யா 

பி�ைள வைள5 எ�றா� அ@"), இ��த U2, )ேசல வ�ச� எ�பவ4றி� 

உபமான�. அ�த வைளவி�தா� என( '.சனி"கா-' அ�பி தனியரR ெசO'தி 

வ�தா�. மாவ�யா பி�ைள வைள5 க%�ட ேவைல")� ெபய/ ேபானத�ல. 

'.சனி"கா-' அ�பிைய' தவிர அ�த வைளவி� ஒ� அ./வ$� கிைடயா(. 

வ�!கால'தி� அதிக ந�பி"ைக ைவ")� Vதா�")" 1ட அ�பிைய விட ேவ� 
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ஒ�ைற� 0திதாக� பா/'(விடலா� எ�ற ந�பி"ைக வரா(. அ�த வைளவி� ந2 

ம'தியி� ஒ� கிண�. அ!) பக;� வ�ணாைன" 1ட' ேதா4க�")� ெவ:�0 

ேவைல நட")�. அவ4ைறெய�லா� காய�ேபா2� ஒ� க�பி"ெகா�. இ�த" 

க�பி"ெகா� அ�பியி� $"கியமான (ைண"க�வியாைகயா� அைத�ப4றி 

அவசிய� 1ற ேவ��யதாகிவி%ட(. 

 

என( U%27 ச�ன� அ�த வைளைவ ேநா"கியி��த(. என( ப��0, ப2�0, 

அ�பியி� தி�விைளயாட�கைள� பா/'த� எ�லா� அ7ச�ன;� வழியாக'தா�. 

 

அ�பி") ஏ@ வயதி�")�. ஆனா� $க'ைத� பா/'தா� 10 அ�ல( 12 வயதி4) 

மதி"கலா�. அவ� உயர� இ�ன(தா� எ�� தி%டமாக" 1ற $�யா(. 

ஏென�றா� அவ�மீ( ெபாிய மனிதன( கிழி�த ஷ/% ஒ�� அல!காி'( நி4)�. 

அத4)� சி� (�2 ஒ�� க%�யி��பா� எ�ப( பல�ைடய உ'ேதச�. 

இ�மாதிாியான 'சாமியா/' அ!கி ேபா�ற ச%ைட")� இ��( ெகா�ேட அவ� 

தன( தி�விைளயாட�கைள நட'திவி2வா�. 'அ�த/' அ��ப( $த;ய சி� 

ேவைலக� எ�லாவ4றிO� அவ�")'தா� ெவ4றி. அவன( ச%ைட 

எ�ெபா@தாவ( அவைன' த2"கிவி%��"கிறதா எ�றா� அ( சாி'திர'தி4)' 

ெதாியாத விஷய�. பக;� எ�த7 சமய'திO� க�பியி� '.சனி"கா-' தைலகீழாக' 

ெதா!கி"ெகா����ப( சாதாரணமான கா%சி. அவ� ஏறாத 1ைர கிைடயா(. 

அவ� தா�டாத Rவ/ கிைடயா(. .சனி"கா- அ�பி") ப"க'திO�ள Rவ/களி� 

உயர�, ெதா'தி ஏ�� வசதி $த;ய விஷய!களி� த�ணீ/ ப%ட பா2. அ�த7 

ச�தி� இ�")� $னிசிப� தகர'ைத அ�'( 'ெலாடபட' ெவ�� உ�%�7 

ெச�வ(தா� அவன( அைமதியான விைளயா%2. 

 

'.சனி"கா-' அ�பி") அ3வளவாக ந�ப/க� கிைடயா. சில சமய� அவன( 

'சிேனகித/க�' அவைன� ேப%� காண வ�வா/க�. அவ/க� வ��ெபா@ெத�லா� 

க�O� ம�ணா!க%�+� ஆகாயமா/"கமாக� பற�ப(தா� அவ/கள( 'சிேனக' 

பாவ'ைத எ2'(" கா%2�. கைடசியாக, ெப�'த 1")ரOட� அவ/க� 

வைளைவவி%2 ஓ2வ(தா� '.சனி"கா-' அ�பியி� ெவ4றி. இ( எ�ெபா@(� 

தவறா( நட")� இய4ைக. 

 

பாரதியா/, 'தனிைம க�ட(�2 அதிேல சாரமி�")த�மா' எ�� பா�வி%2�  
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ேபானா/. '.சனி"கா-' அ�பி+� அ�த7 சார'ைத மிக5� அ�பவி'தி��பா� 

ேபா� ெதாிகிற(. அளவி4) மி9சினா� அ$த$� விஷ�தானாேம. அ�பி")' 

தனிைம7 சார$� ஒ� தடைவ 0ளி'(� ேபா-வி%ட(. அவ� )�%2� 

பி7ைச"காரைன வைளவி4) உ�ேள இ@'( வ�(வி%டா�. )�ட�� ஏேதா 

நீ�ட ெத�வி� ேபாவதாக நிைன'( R4றி7 R4றி வ�( ெகா����தா�. 

இ3வளைவ+� ஒ� )%�7Rவாி�மீ( அம/�( தி��திகரமாக ேநா"கி" 

ெகா����தா� அ�பி. ப"க'(� 'ெபாியதன"கார/' U2களி� எ�லா� அ�பி 

'ெபா�லாத' பய� எ�� ெபய/ வா!கிவி%டா�. இதனா� ெபாிய U%2" 

)ழ�ைதக:") எ�லா� '.சனி"கா-' அ�பி எ�றா� அபார� பிேரைம. )ழ�ைத 

விர�க� பலகார'ைத� பகி/�( தி�ன அவைன அைழ")�. 'அ�பா', 'அ�மா' எ�ற 

ெதா�தர5க� எ�லா� இ�லாத ெபாிய மனித� எ�ப( )ழ�ைத உலக'(� ேப7R. 

 

ஒ�நா� மாவ�யா பி�ைள வைளவி� ெப�'த 17ச�. நா� எ%�� பா/'தெபா@(, 

'.சனி"கா-' அ�பி வைளவி� 1ைரெயா�றி� ேம� இ��(ெகா�2 ப"க'(� 

ெபாிய U%2"கார/ )ழ�ைதெயா�ைற" கயி4றி� உதவியா� உயர இ@'(" 

ெகா����தா�. கீேழ 1�யி��த 1%ட� ைபயைன இற"கிவி2�ப�" ெக9சின. 

ஆனா� '.சனி"கா-' அவசர அவசரமாக" )ழ�ைதைய" 1ைர"ேக ெகா�2 

ேபா-வி%டா�. )ழ�ைத� பய� உயர7 ெச�ற பி� தா� அவ�� '.சனி"காயி�' 

சதியாேலாசைனயி� ேச/�தி��தா� எ�� ெதாியவ�த(. பயO� தாயாைர� 

பா/'( அழ)"கா%�7 சிாி'தானா�. அவ� உதவி") ஏணி வ�( ேச/வத4)� 

அ�பியி� பல'த ந�பனாகி, அவ�ைடய P�2த;� ெப4ேறாைரேய ேக; 

ெச-ய ஆர�பி'( வி%டா�. ஏணி வ�( )ழ�ைதைய� பி�")$� '.சனி"கா-' 

க�பி நீ%� வி%டா�. அதி� இ��(, இ�வ�ைடய ந%0�, 'ஏ! .சனி"கா-', 'ஹி! 

ப%2' எ�ற ச�பாஷைண+ட� நி�ற(. 

 

இ7ச�த/�ப'தி� நா� அ�பியிட� அதிகமாக� பழக ேந/�த(. அ"கால'தி�, 

தமிSநா%�� இல"கிய'தி� கா;யான பாக!கைள நிர�0வத4காக 

உைழ'("ெகா����ேத�. இல"கிய'தி� இ�")� கா; ெகா9ச� ெபாிய( 

எ���, தமிSநா2 அதனா� க�Fற!காம� வா�"ெகா���"கிற( எ��� 

ேக�வி�ப%ட நா�, ஒ� நாளி� இர�2 மணி ேநர'தி� இ�த" கா;ைய நிர�0� 

ேவைல")' த'த� ெச-தி��ேத�. ேவைல ெபாிய ேவைலய�லவா? ரAய/க� 

ேபா2கிற ஐ�( வ�ஷ தி%ட!கைள� ப4றி எ�லா� ப�'த நா�� ஒ� தி%ட� 
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ேபாடாமலா இ��ேப�. அ�த' தி%ட'தி�ப� ஆJY;��( நா� வ�தபிற), 

உலக'ைத ெவ�'(, ச�யாசி மாதிாி என( அைற")� ெச�� 

.%�"ெகா�:ேவ�. $�திய நா� எ�ன எ@திேன� எ�பைத வாசி�ேப�. இதி� 

சி� மா�த�க� ெச-யேவ�2� எ�� என")' ேதா���. உடேன அைத' தி��ப 

எ@த ஆர�பி�ேப�. அ�ெபா@( ேம4ேகா:"காக தமிSநா%�� ேம4ேகா� 

இ�லாத ஆரா-7சி� 0Mதக$� ப��பி�லாத க;யாண$� உ�டா? எ�� 

0Mதக'ைத எ2�ேப�. எ�ெபா@(� அ�மாதிாி� 0Mதக!க� எ@(வைதவிட 

மிக5� RவாரMயமாக இ�")�. அ( ேவெறா� ந�ல வழியி� இ"கா;ைய 

நிர�0வத4) வழி 1��. இ�த� 0திய தி%ட'ைத� ப4றி ஆேலாசி"க ஆேலாசி"க, 

இ(வைர எ@திய $ைறைய' த�ளிவிட ேவ��ய(தா� எ�� தி%டமாக�ப2�. 

இ7சமய'தி�தா� Dைள")" கைள�0 ஏ4ப%2 ஒ�தடைவ ெவ4றிைல - 

ெவ4றிைல எ�றா� எ� அகராதியி� ெவ4றிைல + 0ைகயிைல எ�� அ/'த� - 

ேபாட ேவ�� வ�(வி2�. ெவ4றிைல ேபா2�ெபா@( நி�மதியாக ஆேலாசி�ப( 

ந�ல( எ�� ேதா���. உடேன ஜ�ன;� ப"க'தி� ெச�� 

உ%கா/�(ெகா�2 ெவளிேய பா/�ேப�. அ�ெபா@( மிMட/ '.சனி"கா-' அ�பி 

ெத�ப2வா�. 'ஸா/' எ�பா�. 'எ�னடா .சனி"கா-' எ�ேப�. இத4) ேம� 

எ!க� ச�பாஷைண வள/�ததி�ைல. ஆனா� இ�வ/ உ�ள'திO� இ�")� 

'நாேடா �'' த�ைம இ�வைர+� பிணி'த(. இ3விதமான ஆ'மீக� பிணி�0 

'.சணி"கா-க�' ச/"கM ேவைலக:"கிைடேய நட�ேத��. இத4)� 

ேநரமாகிவி2மாைகயா� ேவ� ஒ� ப"க'தி� இ�")� 'கா;' Mதான'ைத ேநா"கி7 

ெச��வி2ேவ�. 

 

இ�ப� இ�"ைகயி� என( ந�ப/ ஒ�வ/ ஒ� )ைல7 ெச3வாைழ� பழ!கைள 

என") அ��பியி��தா/. பழ!க� ெகா9ச� கா-வா%டாக இ��தன. நா� 

ஆJY4)� ேபா)�$� அைத ஜ�ன;� ப"க� ெதா!கவி%27 ெச�ேற�. 

பழ$� ப@"கவார�பி'த(. அைற $@வ(� அத� வாசைன பாிமளி'த(. 

 

ம�நா� சா+!கால� ஆJY� இ��( தி��பி வ��ெபா@( ஒ� சி�வ� 

ெச3வாைழ�பழ� ஒ�� தி��ெகா����பைத" க�ேட�. ெகா9ச Pர� 

ெச�ற(� இ��� ஒ� சி� ைபய�� ஒ� ெச3வாைழ� பழ� தி�� 

ெகா����தா�. இதி;��( எ�ன நட�தி�")� எ�பைத" க�2பி�"க ஒ� 

(�பறி+� ேகாவி�த�� ேவ�டா�. வாசக/கேள இத4)� அ�த மக'தான 

ெதாழிைல7 ெச-( $�'தி��பா/க�. என( அைற")7 ெச�� பா/'ேத�. 

பழ")ைல மாயமாக மைற�(வி%ட( எ�� க�2ெகா�ேட�. '.சனி"கா-' 
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ேவைலதா�. அவைன�ப4றி நிைன")�ெபா@ெத�லா� எ� மன� ெகாதி'த(. 

அவைன� பா/'த5ட� (�பறி+� நாவ;� கைடசி அ'தியாய'தி� நட"கிறப� 

'அேட, .சனி"கா-, வாைழ�பழ")ைல' தி�%�4காக உ�ைன" ைக( 

ெச-கிேற�' எ�� அவ� ேதா�மீ( ைகைய ைவ'(7 ெசா�ல ேவ�2� எ�� 

ஆைசயாகிவி%ட(. 

 

ெகாைலகார�� தி�ட�� தா� )4ற� ெச-த இட'ைத� பா/"க வ�வ( 

இய4ைகயா�. அ(தா� '.சனி"காைய' எ� ச�ன;� ப"க� வ��ப�' 

P��யி�"க ேவ�2�. 

 

அவ� ஜ�ன� $�பாக இர�2 D�� தர� நட�தா�. நா� கவனி"காத(ேபா� 

இ��ேத�. 

 

பிற) ப"க'தி;�")� )%�7Rவாி� ஏறி"ெகா�2, "இ!ேக ச/ேகR வ�தி�")ேத, 

அதிேல ஒ�'த� ஆ� )�ெதயிேல சவாாி ப�Fரா�" எ�றா�. 

 

)திரைய� ச/"கM எ�ைன இள"கவி�ைல. நா� ேபசாம� இ��ேத�. 

 

"ேசஷைன' ெதாி+மா?" எ�றா�. 

 

அவைன� ப4றி7 சிறி( ஞாபக� வ�த(. '.சனி"காயி�' ந�ப�. 

 

"(7சன"கார� பய�. ேபாaMகாரைன"1ட" ெகா��%டா�. ம�யிேல க'தி1ட 

வ7சி�"கா�. இ�னி") அவைன ச�னO"கி%ெட� பா/'ேத�" எ�றா�. 

 

ஒ� சி�ன� பய� கா( )'(வ( எ�றா� யா�")'தா� ேகாப� வரா(. 

 

"ஏ�டா .சனி"கா- ெபா- ெசா�Oகிறா-. ேசஷைன� ப4றி உன"ெக�ன? நீதா� 

பழ'ைத எ2'தா-. அத4)' தி�%2 எ�� ெபய/. உ�ைன ெஜயிO")� பி�'(� 

ேபாக� ேபாகிேற�" எ�ேற�. 

 

ெசா�; $��பத4) $� ஆசாமி க�பி நீ%�வி%டா�. அ�ப�7 ெச-வா� எ��  
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என")' ெதாி+�. இ�ெபா@( இ�த� ப"கேம வ�வதி�ைல. யா�"காவ( அவ� 

இ�")மிட� ெதாி�தா�, அவனிட� விைளயா%�4)7 ெசா�ேன� எ�� 

ெசா�O!க�. இ�ெபா@( அவ� இ�லா( மாவ�யா பி�ைள வைள5 

ெவறி7ெச�� கிட"கிற(. 

 

ஊழிய�, 01-02-1935 (0ைன�ெபய/: ந�த�) 

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

70. 70. 70. 70. *ர�சி மன�பா ைம*ர�சி மன�பா ைம*ர�சி மன�பா ைம*ர�சி மன�பா ைம    

 

அ�� எ� ந�பாி� ப'திாிைக ஆJY4)� ேபாயி��ேத�. அ!ேக ஓ/ 

0ர%சி"கார/ - அச�, 'அ�படமானவ/', ெகா9ச� 1ட" கல�0" கிைடயா( - 

ந�ப�ட� ேபசி" ெகா����தா/. அவ/ மாஜி - ஏேதா ஓ/ - சதி" ைகதி. 

 

எ� ந�ப/ எ�ைன அவ�") அறி$க� ெச-(ைவ'தா/. "ந� ேபா�றவ/க� 

எ�லா�� ெதாி�( ெகா�ள ேவ��யவரா")�" எ�றா/ எ� ந�ப/. 0ர%சி"கார/ 

'ஓ-, உம") ெவ�ைள"காரைன7 Rட' ெதாி+மா!காF�' எ�ற ஒ� பா/ைவ 

பா/'தா/. 

 

சாி, இ(தா� bமா� 0ர%சியா எ�� நி/ணயி'(" ெகா�2 நா4கா;யி� 

உ%கா/�ேத�. 0ர%சி"கார/ அணிய ேவ��ய அச� விேதசி7 சர"), யாைர+� 

எ2'ெதறி�( ேபR� த�ைம... ச/வ ல%சண$� ெபா��தியி��த(. சா%சா' 

0ர%சி"கார/ தாிசன'தி4காக எ� $�ேனா/க� வழிப%2வ�த கட5ைள நா� 

)�பி%2"ெகா�ேட�. 

 

பா%;வாலா, ப�டார ச�னிதி, க!கா�, 1939 மாட� ேமா%டா/ கா/, இர%ைட� 

ெப�க�, Yனிமா Mடா/ கா�தாமணி பா-, உய/தி� ேதசப"த/, இ'யாதி இ'யாதி 

ரக'ைத� பா/"க ம�ஷ�") Rபாவமாக உ�ள ஆைசைய எ� விஷய'தி� தி��தி 

ெச-(ைவ'த அ�த bமா� இ�)விலா� ஜி�தா பா'(") எ� மனமா/�த 

வ�தன�. 

 

எ� ந�ப�� சிைறெச�ற ேதசப"த/. கா/� மா/"M பாராயண$� ெகா9ச� 

உ�2. R�!க7 ெசா�Oகிேறேன - ெவ) தீவிர�. 
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)சல� பிர7ன!க:ட� பரMபர ேபாaM காவ�, சிைறயி� கைசய�, 

இைடமறி"க�ப%ட க�த!க�, சமீப'தி� ெவளியான வி"ட/ ெகாலா�Y� 

தீவிரவாத கிர�த� - R!க அதிகாாிக� க�ணி� பிMேகா'( �� மாதிாி 

இ�தியாவி4)� Wைழ�த( - எ�லா� ேச/'( அ�த7 சமய'தி� bமா� 

எ@'தாளைர7 ெச�ற வ�ஷ'(� ப9சா!கமாக, அதாவ( சமயா சமய!களி� 

தி��பி� பா/"க ேவ��ய விஷயமாக ஆ"கிய(. 

 

ேவ�டாத இட!களி�, ெவ4றிைல� பா") + 0ைகயிைல எ�ற அ@'தமான 

வா-�.%ைட - (144 உ'திரைவவிட" க2ைமயான() - பிரேயாகி'(" ெகா�ள 

என")' ெதாி+� எ�ப( அவ�")' ெதாியா(... 

 

என( ந�பைர இ�ப�� 0ர%சி ச"தி அ$"கிவி2� எ�� நா� 

எதி/பா/"கவி�ைல. லா%�ய� $த� பிாி%�A ஏகாதிப'திய'தி� ேகாப� வைர 

தாOகா �விஷ�களி� ஏ4�' தா!கியவ/. அவ/ தாOகா பிரா�திய� எ�� நா� 

விேசஷமாக" )றி�பி2வதி� காரண�, அ!)�ள மைலயாள'( ாிஸ/3 

ேபாaMகார/க� ச%ட'ைத+� ஒ@!ைக+� த!க� ெசா�த பா!கியி� இ�")� 

கர�% ெடபாY%டாக" க�தி அதி� அ'( மீறி' தைலயி2கிறவ/கைள' த!க� 

ெசா�த" ேகாபாேவச'தி4) ஆளா")கி�றன/. ப%டண'(� ேபாaMகார� 

எ�றா� ெகா9ச� தாராள 0'தி+�2. இ�ப� எ�லா� அ�பவ$�ள ஒ� மனித� 

ச/வV�யமாக' த�ைன யிகS�(ெகா�:வா/ எ�� நா� நிைன"கேவயி�ைல. 

 

ெவ4றிைலயி� நர�ைப" கீறி எறி�ேத�. அ( 'பினாமி' (காரமி�லாத ெம%ராM) 

ெவ4றிைல. ெவ��0ட� R�ணா�ைப' தடவிேன�. Rவாி� Rர�� எ2'த( 

ேபால உ��2 உ��2 ெவ4றிைலைய ஓ%ைட ேபா%ட(. இ�த ச�பிரம'தி� 

களி�பா"). அத4) ேமலாக $க� ப5ட/, ெச�2 இைவகளி� ந�பி"ைக ைவ'( 

ஆ%கைள மய"கிவ�� )Gபியான விப7சாாி") உதாரண� ேபா�ற 0ைகயிைல. 

 

இைவ ேபாதாெத�ப( ேபால "bமா� ெவ!) ராைவ' ெதாி+ேமா, கவ/ன/ 

Mெபஷ� ெவ�)�2 வழ")" ைகதி; ெப�லாாி ெஜயி;ேல தனி வா/�� ேபா%2 

அ�'தா/கேள. ஓேகா, அ�ெபா@( உ!கைள தி�7சி ெஜயிO") மா4றி 

வி%டா/கேளா - Uர�னா Uர� தா� சா/ - எ�ன ேவைலகெள�லா� 

ப�ணியி�"கிறா� ெதாி+ேமா..." 
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"அவைர� பா/"க உ!க:") அாிய ச�த/�ப� கிைட'தி�")ேம? பாவி�பய�க� 

எ�ைன மா'தி� ேபா%டாேன!" எ�� பாிதவி'தா/ 0ர%சி ேமாகன லாகிாியி� 

சி"கிய எ� ந�ப/. 

 

"D3ெம�% டய�ல எ�ன ெச-தா/ ெதாி+மா... ெச�ட�ப/ ந2ரா'திாி G�ல 

டா/71ட இ�ைல. ெவளியிேல சட0டெவ�� கத5 த%ற ச�த� ேக%ட( - எ�ன 

ெச-தா/ ெதாி+மா?" எ�� ஒ� ஆணி'தரமான ேக�வி ேபா%டா/... 

 

"ெதாியா(, அத4க�0ற�" எ�ேற� நா�. 

 

அாி7ச�திர� மயான கா�ட'தி� ஊ�றி"ெகா�2 நி4க ேவ��ய த� 

சட"ெக�� ஒ��(வி%டா� எ�ப�யி�")�? 'பி� - அாி7ச�திர�' அ�த சமய'தி� 

ேசாக� )ைலய மி�த!க"காரைன� பா/'( உ�$வ( ேபா;��த( எ� ந�பாி� 

பா/ைவ. 

 

bமா� 0ர%சியி� ரசைன ெகா9ச� க%ைட ேபாO� "அவ/ அச� ேகா(ைம 

ச�பா'திதா� சா/. ப9சாபி"கார� மாதிாி7 சா�பி2வா/" எ�றா/, பாவ� bமா� 

0ர%சி. 

 

சாி, ேநர� சாியி�ைல எ�� நிைன'("ெகா�2, "உ�மிட� ெர�2 Gபா- கட� 

வா!க ேவ�2ெம�� வ�ேத�. நாைள")� வ�ேவ�. உ�மா� எ�ைன ஏமா4ற 

$�யா(" எ�� ெசா�;"ெகா�2 ெவளிேயறிேன�. 

 

உ�ப!கா4� ம%�O� UR� ச$'திர" கைர")� ேபா)� ெபா@(தா� 

விஷம'தனமான எ� கச�0 எ�ைனவி%2 அக�ற(. 

 

அ�ெபா@( அ!) வ�தா� b பாO; ெமஸ/M Jபாிவாலா ஹு")� ச�' அ�% 

ச�M க�ெபனியி� பல ேஜா; )மாMதா. க�ெபனியி� கா�பி" ெகா%ைட 

ேகMக:") ஆணிய�'( விலாச� ஒ%2வ( $த� வர5 ெசல5 கண") 

தயாாி�ப(, ேச%ஜி மக� ேஸானியா5") வ/ண� ெப�Y� வா!கி" 
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ெகா2�ப(வைர உ�ள ேவைலக� எ�லாவ4ைற+� விர"தி+ட� ெச-+� 

அேபதவாதி அவ�. 

 

"எ�ன சா/ இ�ப� உ%கா/�தி�"ேக�! ஹி! ஹி! ேபான வார� நீ!க எ@தின கைத 

ெரா�ப ேஜா/ சா/, வாS"ைகயி� WF"க!கைள அ�ப�ேய எ@'ேதாவியமா 

ப�ணியி�"ேக� சா/, ஹி! ஹி!" எ�� அச%27 சிாி�07 சிாி'தா�. அவ� 

அ�"க� எ� கைதகைள� ப��பா�. அைதவிட எ� விம/சன!கைள� ப��பா�. 

$"கா�வாசி எ� ைக7சர"ேக எ� தைலேம� P"கி�ேபா%2 உைட"க�ப2�. 

 

எ�ன இ��தாO� 0கழ�லவா சா/? யா�")'தா� இழ"க மனR வ��. வ/ண" 

க2தாசி ஒ%�ய ஜ�பா� விள") மாதிாியான Rடாத 0கS ெவளி7ச'தி� உட�ைப" 

ெகா9ச� காயைவ'(" ெகா�ேட�. 

 

'...' எ�ற ப'திாிைகைய" )றி�பி%2 "ேபான வ�ஷ� ேம மாச� பிரதிைய� 

பா/'தீ/களா?" எ�றா�. 

 

"எத4)?" எ�ேற�. 

 

"அதிேல ஓ/ ஆS�த உ�ைம இ�"); பா/'ேத� சா/. ேந4� இ�ப� D/ மா/"ெக% 

ப"க� ேபாேன�. இைத அ2"கியி��தா�. அ%ைட� பட� எ�லா� கிழி9R 

ேபா7R. காலணா5") ெர�2�னா�. ஏ� சா/ நம") விஷய�தாேன ேவF�. 

அ�ப�ேய ஒ� ெர�டணா5") ஒ� க'ைத வா!கிேன�. ந�ம U%2"காாி 

இ�"காேள, அவ:")" காகித" 1ைட ப�ணFமா�, அ�ப�ேய )2'(2�� 

வாதா�னா�. அதிேல ெரா�ப விஷய!க� இ�"), ப�7R%2'தா� 

த�ேவ��%ெட�. எ�ப� பா/'தாO� இ�த' ெதா�திர5தா� சா/. ந�ல ேகா% 

சா/, Dணா வ�ஷ�தா� வா!கின(. ைக ஓர'திேலதா� ெகா9ச� கிழிச�. அைத" 

ெகா2'( ஒ� க�ணா� ஜா� வா!கி�பி%டா� சா/. எ�ன ப�ண7 ெசா�ேர�, 

எ�ென?" எ�� ஒ� D7R ேபசி $�'தா�. 

 

நா� எ�ெபா@( ஓய� ேபாகிறேதா எ�� ேக%2" ெகா�ேட இ��ேத�. 
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"ஏ� R�மா ஒ� மாதிாி இ�"ேக�? ெகா9ச� ெவ'திெலேய� ேபா2!கேள�" எ�� 

விேதசி ட�பி நாV" ெவ4றிைல7 ெச�ல'ைத எ�னிட� நீ%�வி%2, "நீ!க� எ�ன 

நிைன"கிேற� - எ�ெண- ேத-7R" )ளி7சா� உட�0") ந�லதா சா/?" எ�றா�. 

 

"என"ெக�ப� ெதாி+�? நா� ேத-7R"காம இ��ததி�ைலேய" எ�ேற�. 

 

"R�மா'தா� ேக%ேட�. அதிேல ேபா%��"கா�, எ�ெண- ேத-7R�டா 

ெக2த��. ெக2த� எ�ப��னா ஜ�னி வ�(வி2மா�. பா�0 கீ�0 க�7சா 

விஷ'ேதாட ேராஷ� (உ"கிர� - ெம%ராM வா/'ைத) ெரா�ப ஜாMதியா�. இ�த" 

ெக2த�க� எ�லா� எத4)? அவ� ஒ� ம��( ெசா�றா�. அதிேல என") 

அ3வள5 ந�பி"ைகயி�ைல - ெவல ஜாMதி - அ( ம%2மா (காேதா2 காதாக) Rக 

ஜ�னி வ�தி2மா�. இ�னி") ஒ� காாிய� ெச-ர(�� தீ/மான� 

ப�ணி�0%ேட�. இனிேம எ�ெணேய ேத-7R"கறதி�ெல��. U%ல ஏக ரகைள. 

இ�னி") எ�ன கிழைம ெதாி+மா - 0த�! ஒேர பா%டா $�யாதி���பி%ேட�. 

தைலேல 1ட எ�ெணைய" ெகா�2வ�( வ7சி�பி%டா. நா� தீரமா உதறி' 

த�ளி%2 ஆJஸு") வ�(%ேட�. இ��� U%2")� ேபாக�ேல. இ�ப�ேய 

J7R") வ�தி%2 . வா!கி"கி�2 ேபாகலா$�� வ�ேத�..." 

 

"ஏ� ஓ-, உ�ம U%2 Dல"கிரக'( சமாசார'ைத ெவளியி� ேபா%2 உைட"கிறீ/? 

எ�ன சமரச" கமி%� ஏ4ப2'தFமா?" எ�ேற�. 

 

"ேபாைமயா! உ!கைள� பா/'த(�, ெரா�ப நாளா7ேச, U%2") வா�!கேள� 

கா�பி சா�பி%2%2� ேபாகலா� எ�� 1�பிடலா�� வ�ேத�" எ�றா� பாO. 

 

"U%ேல கா�பி சா�பிடரதி�"க%2�. எ� 1ட ேஹா%ட�ேல கா�பி சா�பி2ேம!" 

எ�ேற�. 

 

"ஹுஹு�! U%ெல கா�பி பாழா� ேபா7ேச�� க'(வா. வா�!க� ேபாகலா�" 

எ�றா� பாO. 

 

"பாO நீ... பா/'தி�"ைகயா" எ�ேற�. 
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"0ர%சி" ைகதி! அவைரயா... நா� எ�ப�� பா/'தி�"க $�+�?" 

 

"இ�ெல பா"கF�� ஆைச இ�"கா?" 

 

"ஆைசயா! மனR அ�ப�ேய (�(�"கிற(. ஆமா�; 0ர%சி"காரரா? எ�ப� 

இ��பா/? ெரா�ப' தீவிரமாக இ��பாேரா?" 

 

"பா"கF��னா 1%��2 ேபாேற�" எ�� 0திய சிAய� ேச/'("ெகா2")� 

ேசைவயி� இற!க $ய�ேற�. 

 

"இ�ேல, U%ெல கா�பி ஆறி� ேபா-வி2�. R�"க ேபாேவா� வா�!க. இ�லா%டா 

ஒேர ெதா�ைலதா�" எ�� எ%� நட�தா� பாO. 

 

இர�2 ெத-வ!க:") ஒேர சமய'தி� சிAயனா)� தி�டா%ட'ைத பாO5") 

ஏ4ப2'த"1டா( எ�ற ஜீவகா��ய ேசைவயி� ஈ2ப%ேட�. 

 

ேஜாதி, ஜுைல 1938 

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

71. 71. 71. 71. *திய ,�-*திய ,�-*திய ,�-*திய ,�-    

1111    

 

அ�வ!)ள� எ�ற நாரண�மா�0ர� தாமிரவ�ணியி� வடகைரயி� ஒ� சி� 

கிராம�. R4றிO� ேதா�0'(ர5; க�F"ெக%�ய வைரயி� வய�க�; அதாவ(, 

தி�ெந�ேவ; ஜி�லாவி� வசீகர ச"தியி� ஒ� ப)தி அ(. 

 

சாய!கால�. 

 

ேவனி4கால ஆர�பமாைகயா� இர�டாவ( அ�வைட சமீபி'(வி%ட(. பயி/க� 

ெபா�னிற� ேபா/'(, கா4றி� அைல ேபா� நிமி/�( வி@�(, ஆகாய'தி� 

நட")� இ�திர ஜால!க:")' த)�த, அைச�தா2� ெபா4Jடமாக விள!கிய(. 
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அக�ற மா/பி� ய"ேஞாபUத� ேபா� ஆ4றி� நீ/ ெபய�") ம%�O� 

ஓ�"ெகா����த(. நீ/, Mப�க�ேபா� கள!கம4� மனிதைன" )னி�( அ�ளி" 

)�")�ப� வசீகாி'த(. 

 

ஆ4�மண;� ப�ளி"1ட'தி;��( தி��0� இ� மாணவ/க� நட�( 

ெகா����தன/. இ�வ�")� ஒ� ைகயி� 0Mதக�, ம4ெறா� ைகயி� ேபாஜன� 

பா'திர� எ�ற மாணவ சி�ன!க�. இ�வ�� ')2'(ணி' ம%2� அணி�( 

இைடயி� ஒ� நா%2 ேவA� க%�யி��தன/. ஒ�வ� D'தவ�; இ�ெனா�வ� 

ச4� வயசி� )ைற�தவ�. இ�வ�� சேகாதர/ எ�பைத" ேக%2' ெதாி�(ெகா�ள 

ேவ��யதி�ைல; $க'ேதா4றேம ெதாிவி")� இ�வ�� ந�ல அழக/க� D'தவ� 

அதிதீQ�ய 0'தி+ைடயவனாயி�� க�'த க�க:� 1ாிய நாசி+� ச4� 

அக�ற ெந4றி+� ச4�' த�'த ஆனா� அழகான உத2க:� அவ� சிறிேத 

உண/சிவச�ப2கிறவ� எ�பைத' ெதாிவி'தன. த�பியி� ெம�;ய உத2க� 

திடசி'த$� எைத+� தன( அறி5' தராசி� ேபா%2 நி�")� உ�தி+� 

உைடயவ� எ�பைத+� ெதாிவி'தன. இ�வ�� ஒ4ைறநா�யான சாீர�. அவ/க� 

)2மி, த4கால அழ)ண/7சிைய' தி��தி ெச-யாம� )�"ேக வி@�தாO�, 

ெபா(வாக அவ/கைள� பா/'த(� அழக/க� எ�பைத எ2'(" கா%ட' 

(ைண0ாி�தன. 

 

இ�வ�� மிக ேவகமாக நதிைய" கட�தன/. $க'தி� ேசா/5� கைள�0� 

அவ/கைள� ேபசவிடாம� த2'(, U2 எ�ற ஒேர எ�ண'ைத மனசி� 

நி�'தியதா� அவ/க� மிக ேவகமாக7 ெச�றா/க�. 

 

ேதா�ைப' தா��ய(� திHெர�� ஒ� வாிைச U2க�; ெத�வி� ேம4)" 

ேகா�யி� ஒ� ேகாயி�; அ(தா� நாரண�மா�0ர� எ�ற அ"கிரகார�. 

 

நாரண�மா�0ர� மகாவிAFவி� ெபயைர ைவ'("ெகா�ட ம%�ேலேய 

தி��தியைட�த(. ெச�வ� எ�ப( எ�னெவ�� ேக%க"1�ய மாதிாி அத� 

சேகாதரனி� ஆதி"க� அ!ேக தா�டவமா�ய(. 

 

***** 
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மீனா%சிய�மா� ஒ� விதைவ. தக�பனா/ U%�� தாி'திர�. 0"கக�, 

ந�பி"ைகைய" ெகா�2 உயி/ ைவ'தி�"க ேவ��ய இட�. ேபாதாதத4) 

இர�2 ஆ� )ழ�ைதகளி� ெபா��ைப அவ� தைலயி� Rம'திவி%2 அவ� 

கணவ� இ�த உலக'ைத நீ'தா/. அ�த ம%�� ெப� Rைமைய ஏ4றாம� 

ேபானாேர எ�ற ஆ�த� தா� அவ:"). 

 

மீனா%சிய�மா�, இ%�;, $�"), அ�பள� இ%2 அைவகளிேல த� இர�2 

ெபா��0"களி� ச�ர%சைணைய+� நட'தி வ�கிறா�. பாதிாிகளி� 

ப�ளி"1ட'(� 0�ணியவா�களி� உதவியா� த� 0'திர/க:")" க�வி எ�ற 

மக'தான க� திற"க�ப2வத4காக' தன( .ைஜகளி�, அவ/க:"காக" 

)லெத-வ'ைத மீனா%சிய�மா� ெதா@( வ�தா�. இ�ெபா@(� ெவ�ைள"கார� 

எ�றா� மீனா%சிய�மா:")' ெத-வ'தி4) நிக/ த� 0'திர/க:")" க�விைய 

இலவசமாக� ேபாதி")� தயாநிதிகைள யா/தா� ேபா4றாம� இ��பா/க�! 

 

U%2 $4ற'தி� 'அ�மா' எ�ற )ர� த� 0'திர/க� வ�( வி%டா/க� எ�பைத' 

ெதாிவி'த(. 0ற"கைடயி� உ@�( க@வி" ெகா����த மீனா%சிய�மா�, 

"அ�பியா? அ�ணா5� வ�தா7ேசா? ைகைய" காைல" க@வி�பி%2, இ�த 

உறியிேல $�") ெவ7சி�"ேக�; எ2'(7 சா�பி2!ேக. ைகயிேல உ:�( 

இ�")" எ�றா�. 

 

அ�பி 0Mதக'ைத ைவ'(வி%2 வ�$�, அவ�ைடய D'த சேகாதர� 

0Mதக'ைத ஜ�ன;� ைவ'(வி%2" கா� $க� க@வ ேநேர 0ற"கைட") ஓ� 

வ�தா�. ைவ'த அவசர'தி� 0Mதக!க� கீேழ வி@�தன. அ�பி அைத+� 

ஜா"கிரைதயாக எட'( ைவ'(வி%27 ச%ைடைய" கழ4றிய பிற) உ�ேள 

வ�தா�. 

 

"எ�னடா, தீ%ைட+� கீ%ைட+� அ�ப�ேய உ�:")" ெகா�2வ/ேற? அ�பி") 

இ�"கிற 0'தி1ட, ஏ�டா கி%2 ஹு� நா� தா� ெபா�ணா� பிற�ேதேன..." 

எ�� தைலயி� அ�'("ெகா�டா�. 

 

கி%2 சிாி'("ெகா�ேட, "அ�மா, உ�ைன' ெதா%2வி2ேவ�; ேபசாேத" எ�� 

ெந�!கினா�. 
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"அேட, க%ேடெல ேபாறவேன, சி'ெத ம�யா கி�யா இ�" எ�� பதறினா� 

மீனா%சி. 

 

"எ�னடா கி%டா, அ�மா கி%ட எ�னடா! அவ:")' ெதாி+ேமா" எ�றா� அ�பி. 

 

இ�வ�� காைல" க@விவி%2, தா- ைவ'தி��த $�"ைக7 சா�பி%2வி%2 

ஆ4ற!கைர� ப"க� நட�தா/க�. 

 

"அ�பி, பாீைQ ெந�!)கிறேத" எ�றா� கி%2. 

 

"அத4ெக�ன அ�ணா! பயமி�ைல" எ�� ெசா�;வி%2' த� ந�ப� 

ஒ�வைன' ேத�" ெகா�2 ெச��வி%டா�. 

 

கி%2 எ�ற கி�AணD/'தி இ�த வ�ஷ� பி.ஏ. பாீ%ைச")7 ெச�ல இ�"கிறா�. 

அவ� சேகாதர� அ�பி - அவ� ெபய/ ராமசாமி - இ�ட/மீ�ய% பாீ%ைச")� 

ேபாகிறா�. இ�வ�� பாைளய!ேகா%ைடயி� இ�")� கிறிMதவ" கலாசாைலயி� 

ப�"கிறா/க�. கி%2, தன")� பாீ%ைச ேதறிய(� )2�ப� ெபா��ைப 

ஏ4�"ெகா�2 )2�ப ச�ர%சைணயி� கைள'த த� தாயி� கவைலைய 

நீ"கிவி2வா� எ�ப(தா� அவ/க� த4ேபா( ெகா�ட ல%சிய�. ேமO� 

சேகாதரன( க�வி") இனியாவ( த/ம'ைத எதி/பாரா( இ�"கேவ�2� எ�ப(� 

அவ� ேநா"க�. 

 

2222    

 

பாைளய!ேகா%ைட கிறிMதவ" கலாசாைல ேராம� க'ேதா;"க 

மத'தின�ைடய(. அதாவ( இ�� VS�த பிரேதச!களி� க/'த�ைடய மத'ைத� 

பர�ப ேராமா0ாியி;��( அ��ப�ப2� க�வி. த� ைகைய ைவ'ேத த� க�ணி� 

)'தி" ெகா�ள ைவ�ப(ேபா� பழகிய யாைனைய ைவ'("ெகா�2 கா%2 

யாைன" 1%ட!கைள� பி��ப(ேபா�, இ�த' ெதாழி� நட�( வ�த(. 
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ஞானாதி"க� எ�ற கிறிMதவ7 சாமியா�")" கி%2வி� மீ(� அ�பியி� மீ(� ஒ� 

க�. அதாவ( ேராமா0ாியி� ேப(� அ�ேபாMதல/ க%�ய மக'தான ேகாவி;� 

ச"திைய� பர�ப இ�த இ�வ�� ஏ4றவ/க� எ�ப( அவ/ (ணி0. அதனா� 

இ�வைர� ப4றி+� அவ/ மி"க கவைல ேம4ெகா�டா/. இ( மைற$கமாகேவ 

நட�த(. ஆனா� நாளைடவி� கி%2ைவ மிக எளிதி� வச�ப2'திவிடலா� எ��� 

அ�பியிட� த� $ய4சி சாயா( எ��� க�2ெகா�டா/. ேராமா0ாி ேபா�பி� 

ஆதி"க'ைத+� க/'தாி� பாிR'தமான வா/'ைதகைள+� பர�0வத4) 

எ'தைனேயா வழிக� உ�2. 

 

ஞானாதி"க� சாமியா/ ஓ/ உ�ைம" க'ேதா;"க பாதிாியா/. அவ/ தம")' 

ேதா�றிய உ�ைமக:")' த� $@ வாS"ைகைய+� அ/�பண� ெச-தவ/. 

அ�பிைய+� வச�ப2'(வத4) ஒ� 0( வழிைய' ேத�"ெகா����தா/. 

ஏெனனி� அ�பியிட� கிறிMதவ த/ம'ைத+� ஹி�( சமய'தி� தவ�கைள+� 

ப4றி' த/"கி"க ஆர�பி'தா� அவ� அத4) இட� ெகா2�பேத இ�ைல. "த/"க 

சாMதிர$� சமய$� ஒ'(வரா(; ேவ�2மானா� எ!க� ப��த/களிட� த/"க� 

ெச-( ெகா�:!க�" எ�� 1றிவி2வா�. ஆனா� கி%2ைவ, உண/7சியி� 

மய!க"1�ய கி%2ைவ' த/"க'தி4) இ@"காம� கிறிMதவ நாய�மா/களி� 

தியாக'ைத+� தாிசன'ைத+� கா�பி")� இல"கிய!களினா� ப�ப2'திவ�தா/. 

 

b ஜா� சகாியாM நாடாாி� $�ேனா/க� 0ேரா%டMடா�% கிறிMதவ 

மத'ைத' த@விய( தி�ெந�ேவ; ஜி�லாவிேல ஒ� ரஸமான கைத. 19-� 

Z4றா��� இ�தியி�, இ!கிலா�(, வியாபார� ெபா�� உ4ப'தி $ைறயி� ஒ� 

Zதன வழிைய" கைடபி�'த(. ெபா��கைள ஏக கால'தி� Z4�"கண"காக7 

ெச-( )வி�பதி� ெப�� ந�பி"ைக ைவ'த(; அேத சமய'தி� பாதிாிக�, 

இ�தியாவி� ெத4) Dைலகளி� Z4�"கண"காக ஞானMநான� ெகா2�பதி� 

ந�பி"ைக ைவ'தா/க�. அவ/க� நாசேர', ெம-9ஞான0ர� $த;ய 

பிரேதச!களி� வ�த(�, $�0, கிறிM( பிற�பத4) ெந2!கால'தி4) $�0, 

"உ�டா)க" எ�� க/'த/ அ�ளிய(�, உலக� அவ/ ேபா%ட வாிைச�ப� 

தைழ'( அ�ெப�மா�")" களி�.%�யதா�. இைத�ேபால இ�த� பாதிாிக:� 

அ�த� பிரேதச!கைள அைட�த(� தா!கேள க/'த/ ெப�மா� எ�� 

நிைன'("ெகா�டனேரா எ�னேவா? அ!கி��த நாடா/கைள நீைர' ெதளி'(, 

'நீ!க� கிறிMதவ/களாக" கடவ(!' எ�றத� பயனாக விைள�தவ4றி� சகாியாM 

)2�ப$� ஒ��. 
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அவ/ அ!கி��த 0ேரா%டMடா�% ப�ளி" 1ட'தி� தைலைமயாசிாிய/. தம")" 

க/'த�ைடய க�ைண கிைட'த ேபாெத�லா� அ9ஞானிக:") விழி�ைப" 

ெகா2�பதி� $ைன�( வ�தா/. 

 

அவ�") ஒ� 0த�வி. எ�த மத'தினரானாO� உபா'தியாய/க:") ம%2� வ�ச 

வி�'தியி� தனி7 சிற�0 உ�2. அத4) வில"காக இ��தா/ b சகாியாM. 

அவ�") அ�த� 0த�விேய மக�, மக� எ�ற இர�2 Mதான'ைத+� நிர�பி 

வ�தா�. அவ� ெபய/ ;�; அ40த� ஜயலcமி. அவ�தா� அவ/க� 

)2�ப'தி� விள"); உயி/ நா�; அதாவ( அவ�தா� அ�த U%�� ஒ� 

$ேச;னியி� எேத7சாதிகார'ைத Mதாபி'( வ�தா�. பிேரைமயினா�, தா- 

த�ைதய/ இ�வ�� அவ:") அ�ைமக�. 

 

அவ:ைடய அழ) ஆைள மய")� ேபாைத� ெபா�� ேபா�றத�ல; மனசி� 

கன5கைள' ேதா4�வி")� ஓ/ இ�பகரமான ேமாகன அழ). அத� பி�ேன ஒ� 

சா�தியி� ேசாைப அவ:ட� ேபRவதி� ெப�� இ�ப'ைத" ெகா2'த(. தமிS" 

கவிஞ/களி� கன5க� எ�லா� திர�2 வ�ெவ2'த( ேபா�ற( அவ� ேதக 

அைம�0. 

 

கிறிMதவ சDக'தி� Rத�திர$� சி�ைம� 0'தி+� அறி5� பைட'தவ�. கண"), 

வி9ஞான� $த;யவ4றி� ஒ� வித� பிேரைம; அதி� ஆைசேயா2 ஈ2ப%டவ� 

எ�� 1ற $�யா(. ப�ளி"1ட உலக'திேல, அ�த� பாட!கைள� ப��பவ/க� 

எ�லா�� ெபாிய ேமதாவிக� எ�ற ஓ/ அபி�பிராய'ைத உபா'தியாய/க:� 

மாணவ/க:� ேச/�( வள/'( வ�கிறா/க�. இதனா� ஏ4ப2� ஒ� ேபா%� 

மன�பா�ைமயி� அவ� அைத� ப�"க ஆர�பி'தி�"கலா�. ஆனா� 

கலாசாைலைய� ெபா�'தவைரயி� அவ/க� 'மா/")' எ�ற அள5ேகாைல� 

ெபா�'தவைரயி� அவ� ெக%�"காாிதா�. 

 

இவ� ெதாி�ெத2'த பாட!கைள உைடய( அ�த" க'ேதா;க/ கலாசாைல 

ஒ��தா�. அதனா� அவ� அ!ேக ெச�� ப�"க ேவ��யதாயி4�. 

 

வ)�பி� இர�2 ெக%�"கார/க� இ��தா� இர�2 ேப/க:")� ந%0 

ஏ4ப2வ( இய4ைக; பைகைம ஏ4ப2வ(� சகஜ�. இைவ இர�2 அ4� இ��ப( 
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விதி") வில"). ஆனா� ஒ�� ஆF�, ம4ற( ெப�Fமாக இ��தா�...? அ(... 

தா� நட"கவி�ைல. 

 

அ�பி, ஹி�( த/ம� எ�றா� ஏேதா 0னிதமான ெபா�� எ�� அவைள ெவ��0" 

க�களா� ேநா"கினா�. அ( கிறிMதவ" கலாசாைலயி� ப�")� மாணவ/க:") 

உ�டா)� ஒ� தனி மன�பா�ைம. சில சமய� அச%27 சமய ெவறி எ�ற Dட" 

ெகா�ைக வைரயி� ெகா�2ேபா- வி%2வி2� அ�மன�பா�ைம. ந�ல கால�, 

அ�பி") இ�த வியாதி J�"கவி�ைல. ஏேதா அவ� வயசி4) ேம4ப%ட 

அதிதீஷ�ய அறிவி� ஹி�( த/ம'தி� உயி/நா�ைய அறி�( ெகா�டா�. 

அதனா� அவைள� பா/")�ேதா�� ஒ� பாிதாப� அவ�")' ேதா���. ஹி�(� 

ெப�ணாக, நாடாராகேவ இ��(வி%டாO� காத;"கலா� எ�ற கனவி� 

இ��பவ�") இ( இய4ைகதாேன? 

 

அ40த� ஜயலcமி அவைன அ9ஞானி எ�ற $ைறயி�தா� அறி�தி��தா�. 

அ(5� அ�லாம� அழைக மைற")� தாி'திர$� )2மி+� அவைன அவ� 

அறிவத4)� ெப��தைடயாக இ��தன. ஆனா� அவ� அறி5' திறைமைய 

விய"காம� இ�"க $�யவி�ைல. எ�ப�யாயி�� அ9ஞானி; அ(5� 

)ண�ப2'த $�யாத அ9ஞானிதாேன அவ�! 

 

ஏற")ைறய பாீ%ைச" கால$� ெந�!கிவி%டதா� ஆசிாிய/களி� 

ந�பி"ைகெய�லா� இவ/க:ைடய கீ/'திைய" ெகா�2 வ�� ெவ4றிைய" 

)றி'தவ�ணமாக இ��த(. 

 

அ�� ரசாயன அைறயி� இ�வ�� ஒ� ரசாயன ேசாதைன 

ெச-(ெகா���"கிறா/க�. இ�வ�")� அ2'த2'த ேமைஜயானாO�, இ�வ�� 

அ�த இர�2 வ�ஷ!களி� இர�2 $ைற ேபசியி��பா/கேளா எ�னேவா? 

ஆனா�, அவ/க� ேபசாத( 17ச'தினா� அ�ல. 

 

ரசாயன வ)�பி� மாணவ/களி� சி� )��பி4)' த)�த வசதிக� இ�"கி�றன. 

ஒ��மி�ைல; சா")" க%�ைய� ெபா�'( ேமைஜயி� பதி'தி�")� இ!கி� 

0%�களி� ேபா%2வி%டா� அ( ெபா!கி� ப"க'தி� இ�"கிறவ/க� உைடகைள 

நாசமா"கிவி2�. இைதவிட7 சிறி( அபாயகரமான, ஆனா� )ஷியான ேவ�"ைக 
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இர�2 D�� அமில!கைள ஒ�றாக" கல�( ைவ'(வி2கிற(; அ( சில சமய� 

டJ/ எ�� ெவ�'( உைடகைள7 சிைத'(வி2�. சில சமய� ேதக'தி� ப%2� 

ெபா'( வி2வ(� உ�2. 

 

அ�� இ�வ�� ரசாயன ேசாதைனயி� ஈ2ப%��")� ெபா@( - (இய4ைகயான 

வ)�07 சமய� அ�ல) ஜயலcமியி� ப"க'தி� ஒ� பா%�� டJ/ எ�� ெவ�'( 

அவ� உைடகைள நாசமா"கிவி%ட(. ஜயா பய�(ேபா-7 சி� 1")ர;%டா�. 

அ�பி தி2"கி%2 நி�றா�. அ2'த கண� ஜயாவி4) பய� ெதளி�த(. 

 

"மிMட/ ராமசாமி! இ�த மாதிாி" )��0ெச-+� ஒ� ேகாைழ எ�� த!கைள நா� 

நிைன"கவி�ைல" எ�� ஆ!கில'தி� ெசா�னா�. 

 

அ�பி")7 R�"ெக�� அ3வா/'ைத உ�ள'ேத ைத'த(. அவ�� ெப�மிதமாக, 

"ஒ� ஹி�( ேகாைழய�ல" எ�� ெசா�;வி%2 ேவ�0ற� தி��பி" ெகா�டா�. 

 

அவ:") இ( த� மத'தினைர" ேக; ெச-த மாதிாி� ப%ட(. உடேன ஆசிாியாி� 

உதவிைய நா� - க'ேதா;"கராயி�� கிறிMதவ/தாேன - இவ�")� 0'தி 0க%ட 

ேவ�2� எ�� சேரெல�� ெவளிேய ெச�றா�. 

 

ேநராக ஞானாதி"க� சாமியாாிட� ெச�� விஷய'ைத7 ெசா�ல, த� ல%சிய'தி4) 

ஒ� வழி அக�ப%டெத�� நிைன'தா/ அவ/. இைத வள/�ப( (அவ/ ஊட� எ�� 

நிைன'தா/) இ3வி�வைர+� தம( மத'தி4) அவ:ட� ெகா�2வ�� வழி எ�� 

நிைன'(, அவைள� பா/'(7 சிாி'(வி%2 "உன") ஹாMய உண/7சி ேபாதா(. 

நா� அவைன" க��"கிேற�. நீ, ஏ� அவ�ட� ச�ைட பி�'(" ெகா�ள 

ேவ�2�?" எ�� ெசா�; அ��பிவி%டா/. ஜயாவி4) இ( தி��தி 

அளி"கவி�ைல. அ(5� அ�லாம� அவ�ைடய நட'ைத ஆ7சாியமாக இ��த(. 

 

4444    

 

ஜயாவி4) எ�ன ெச-வ( எ�� ெதாியவி�ைல. அ�பிைய எ�ப�யாவ( 

த�டைன ெபற7 ெச-ய ேவ�2� எ�� ேதா�றிய(. அவ� அைத7 

ெச-தி��பாேனா, இ�ைலேயா எ�ற பிர7சைனேய இ�ேபா( இ�ைல. த�னா� 
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அவைன எ�ன ெச-ய $�+�? இ�ெபா@( அவ� அ�ணனிட� ெசா�னா�? 

அ�ப�'தா� ெச-ய ேவ�2�. அ(தா� அவ� மன�ேபா"). 

 

அ�� சாய�தர� கலாசாைல வி%டாயி4�. கி�AணD/'தி ேநராக 'ைல�ராி'")7 

ெச�றா�, வாசி�பத4)� 0Mதக� ஏதாவ( எ2'("ெகா�2 ெச�ல. 

 

அ!ேக ஜயா அவைன7 ச�தி'தா�. 

 

"மிMட/ கி�AணD/'தி, ஒேர ஒ� வா/'ைத" எ�றா�. 

 

எ�ெபா@(� ெப�க:ட� - அதாவ( தாைய' தவிர - ேவ� யா�ட�� ேபசி� 

பழகாதவ� ச4�' தி2"கி%2' தி��பினா�. 

 

"எ�ன!" எ�� த@த@'த )ர;� ேக%டா�. 

 

ஜயலcமி") உ�Xர நைக�0. 'இ�த அ9ஞானிக� ெப�க:ட� 

ேபRவெத�றா� எ�ன இ3வள5 ேகாைழயாக இ�"கிறா/க�! ஒ� கிறிMதவ� 

ைபய� இ�ப� இ��பானா? இவைன7 சிறிேத கி�ட� ெச-யேவ�2�' எ�� 

நிைன'தா�. 

 

"உ!க:ட� தனியாக7 ச4�� ேபச ேவ�2�; வரா�தாவி4) வா�!க�" எ�றா�. 

 

கி%2வி4) உட� $@வ(� விய/'த(. ம4றவ/க� எ�ன நிைன�பா/க�? பதி� 

ேபச' ைதாிய� இ�ைல. பி�னா� ெச�றா�. 

 

அவ� அ�� ம'தியான� நட�தைத, அ�பி ெச-தைத, 1றினா�. 

 

கி%2வி4)� பிரமாதமான ேகாப� வ�(வி%ட(; "அவ� வர%2� க��"கிேற�; 

நீ!க:� இ�!க�. உ!க� $�னிைலயிேலேய" எ�றா� கி%2. 
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கீேழ 'கா�ப5��'� அ�பி நி4பைத" கவனி'தா� கி%2. "அ�பி! உயேர வா?" 

எ�� 1�பி%டா�. அ�த" )ர;� ேகாப$� ெப�மித$� கல�தி��தன. 

 

"அவ� வர%2�; அவ�")� 0'தி க4பி"கிேற�." 

 

அ�பி வ�தா�. ம'தியான ச�பவ� அவ�") ஞாபகேம இ�ைல. ஆனா� அவ/க� 

இ�வ�� நி�றி��ப( ஆ7சாியமாக இ��த(. 

 

ெந�!கினா�. 

 

"எ�னடா அ�பி! இ'தைன நா� உ�ைன மனிதனாக நிைன'தி��ேத�. உன( 

'கிளாM ேம%'�னிட�, அ(5� ஒ� ெப�ணினிட� இ�த மாதிாி" )��0'தனமாக 

நட"கலாமா?" எ�� ேகாபி'தா� கி%2. 

 

அ�பி")' P"கிவாாி� ேபா%ட(. இ'தைன நா� த��ட� ெந�!கி� பழகிய 

கி%2ேவ இ�ப� நிைன'தா�... அவ�")" ேகாப� வ�த(. 

 

"தா!க� எ'தைன நாளாக இ�த" காேலஜி� பிாி�Yபா�" எ�� கி%2ைவ" 

ேக%2வி%2, "த!க:")� பிாி�Yபா� யாெர�� ெதாியாவி%டா� நா� 

அறி$க� ெச-(ைவ"கிேற�" எ�� ஜயாைவ� பா/'தா� அ�பி. 

 

இத4) $� எதி/"காதவ�, அட!கியி�"க ேவ��யவ� எதி/'தா� ஏ� ேகாப� 

வரா(? கி%2, பளீெர�� க�ன'தி� அ�'தா�. இைத எதி/பா/"காத அ�பி 

மைல'(" க�லாக7 சைம�தா�. அ�க� ெவ) பலமாக, D/"கமாக, ஒ�ற�பி� 

ஒ�றாக' ெதாட/�தன. 

 

ஜயாவி� நிைலைம மிக" கAடமாகிவி%ட(; ஏ� ெசா�ேனா� எ�றாகிவி%ட(. 

அவ� எதி/பா/'த( ஓ/ அத%ட�, ஒ� ம�னி�0. ஆனா� இ�ேபா( அ�பியி� மீ( 

இர"க�! 

 

"மிMட/ கி%2? நி�'(!க�, இெத�ன? நி�'(!க�..." 
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அ�பி") ஏ4ப%ட மைல�0 நீ!கிய(; "நீயா அ�ண�?" எ�� 1றி"ெகா�ேட 

கி%2வி� D"கிO� $க'திO� இர�2 )'(வி%டா�. 

 

அ�த" )'தி� கி%2வி4)' தைல R4றிய(; அ�பியி� )'( ஒ�� வயி4றி� 

வி@�த( அ3வள5தா�. ஆனா� அ�பி தி��பி� பா/"காம� நைடைய" 

க%�வி%டா�. 

 

"அட மி�கேம!" எ�� மைற+� உ�வ'ைத� பா/'( எாி�( வி@�(வி%2 ஜயா 

கீேழ விழ இ��த கி�Aணசாமிைய' தா!கினா�. வா;பைன, ெவ�� கனமான 

உடைல, தா!க� ேபா(மான ச"தி அவ:") இ�ைல. பார� அவைள" கீேழ 

இ@'த(. ஆனா� லாவகமாக' தா!கியப�ேய கீேழ ப2"க ைவ'தா�. கி%2வி4) 

D7R� ேப7R இ�ைல. ஜயா பய�( ந2ந2!கிவி%டா�. எ�ன ெச-வ( எ�ேற 

ெதாியவி�ைல. ம�யி� P"கி" கிட'தியவ�ண�, "கி�Aணசாமி! கி�Aணசாமி!" 

எ�� அவ� ெபயைர" 1�பி%ட வ�ணமாக இ��தா�. ைகயி;��த 

ைக")%ைடயா� அவ� $க'ைத' (ைட'தா�. ச4� விசிறினா�. 

 

ெம(வாக, "அ�பி!" எ�� 1�பி%2" ெகா�ேட அவ� க�ைண' திற�தா�. 

 

கி%2 ஒ� ெப�ணி� ம�யி� இ��பைத உண/�த(� உ�டான 17ச�, 

அவைன' த2மாறி எ@�தி�"க7 ெச-த(. 

 

அவ/க� க�க� ச�தி'தன. ஜயா சிாி'தா�; ஆனா� அவ� க�க� கல!கின. 

 

"கி%2!" எ�றா�. கி%2வி� மன� அவ� வச� இ�ைல. அவைள ேநா"கி" 

ைககைள விாி'தா�. ஜயாவி� மா/0 அவ� மா/பி� வி@�த(. அவ:ைடய 

கர!க� அவ� க@'ைத7 R4றின. 

 

அ2'த கண� நிைலைமைய அறி�( இ�வ�� விலகினா/க�. ஜயாவி� $க� 

நாண'தா� சிவ�த(. 

 

"ஜயா!" 
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"கி%2!" 

 

ஜயாவி4) $க� அவ�ைடய மா/பி� மைற�த(. அவைள வாாிெய2'(' தன")7 

ெசா�தமா"கினா�. அவ� அவைன' த���ள'தி� சிைற ெச-தா�. 

 

"நாைள") உ� அ�பாவிட� ேக%ேபா�" எ�� கி%2 ெசா�ன(� ஜயாவி� கன5 

பாழான(ேபா�, அவ:")� ப%ட(. 

 

அவ� அ9ஞானி! அவ� கிறிMதவ� ெப�. 

 

5555    

 

அ�பி+� கி%25� சி� )ழ�ைதயாக இ�")� ெபா@( எ'தைன தடைவ '^' 

வி%2" ெகா�டா/க� எ�� அ�பி") ஞாபக� இ�ைலயானாO� இ�த மாதிாி 

எதி/பாராதவிதமா-, எதி/பாராத காரண'தி4காக� ெப�� ச�ைடயி%2" 

ெகா�:ேவா� எ�� அவ� நிைன"கேவயி�ைல. அதிO� த��ைடய அ�ண� 

இ�ப� இ��பா� எ�� சிறி(� எதி/பா/"கேவயி�ைல. ஆதலா�, அ�பி") 

அவ�ட� ேபசேவ மனமி�ைல. இ�வ�� ஒ�றாக U%�4)7 ெச�O� வழ"க� 

நி�ற(. 

 

இ( கி%2வி4) ஒ� வித'தி� ந�ைமயாகேவ இ��த(. அவ� ெச�ற பிற) 

ெச�வ( எ�ற காரண'ைத ைவ'("ெகா�2 ஜயாைவ அ�"க� ச�தி"க வசதி 

ஏ4ப%ட( அவ�"). 

 

ஜயாவி4) அ�த $த� உண/7சியி� த�ைன மற�ததாக, U%�4)7 ெச�ற பிற) 

ெநா�(ெகா�டாளாயி�� கி%2ைவ அ�"க� ச�தி"கேவ, ப��ப�யாக அவ� ஓ/ 

அ9ஞானி எ�ற எ�ண$� அவ� தனிைமயா- இ�")�ெபா@(� ேதா�றாம� 

ஒழி�த(. 

 

கி%2வி4) 'இனிேம�' எ�ற நிைன5 ஏ4படாதி��ததி� ஆ7சாிய� இ�ைல. 

உண/7சி விஷய!களி� இனிேம� எ�ற பிர7ைனைய� ெப�கேள சீ"கிர'தி� 
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கவனி"க" 1�யவ/க�. த�ைன ஒ�0"ெகா2�ப(. த��ைடய வாS"ைகைய ஓ/ 

ஆ� மகனிட� பணயமாக ைவ�ப( எ3வள5 சீ"கிர'தி� நட"கிறேதா, அ3வள5 

விைரவிேலேய வ�!கால'ைத� ப4றி' தி%ட� ேபா2� திற�� 

பைட'(வி2கிறா/க� அ�ெப�க�. 

 

ச�பவ� நட�( ப'(� பதிைன�( நா%க� கழி'( ஒ� சாய�தர� இ�வ�� 

ச�தி'தேபா(, ஜயா ேப7ைச அ�த விஷய'தி� தி��பினா�. "கி%2, நா� ஒ�� 

ேக%க� ேபாகிேற�. ேகாபி'(" ெகா�வாேயா?" 

 

"எ�ன� ஜயா? இ�ப�" ேக%கிறா-?" 

 

"உ�னிட� ஒ� விஷய� ேக%க ேவ�2ெம��... ேகாபி'(" ெகா�வாேயா 

எ��தா� பயமாக இ�"கிற(!" எ�� கி%2வி� மீ( சா-�( அவ� க@'தி� 

கர!கைள7 R4றி, அவ� க�கைள ேநா"கினா�. 

 

"ஜயா, ெசா�கிறைத7 ெசா�ேல�... நா� எ�ன $ரடனா?" 

 

"ேகாப�பட மா%H/கேள?" 

 

"ேகாப�பட மா%ேட� எ�� எ'தைன தர� ெசா�Oகிற(?" எ�� அவைள 

$'தமி%டா�. 

 

"கி%2... நா� இ�ப�ேய... பிற) எ�ன ெச-வ(?" 

 

கி%2 தி2"கி%2 விழி'தா�. தா� ஒ� ெப�ைண அநியாயமாக7 சதிெச-( 

வாS"ைகைய" )ைல'(வி%டதாக நிைன'தா�. வ�!கால� எ�ப( 

அ�தகார�ேபா� அவ� அறிைவ மைற'த(. 

 

"ஜயா, எ��ட� வ�(வி2. சDக'தி� இட� இ�"கா(... ஆனா�... ஜயா, எ�ன 

ெச-வ(? நீ ெசா� நா� ேக%கிேற�..." எ�� காதி� ேக%ட ல%சிய!கைள 

ஒ�பி'தா�. 
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"கி%2, ேகாப� வ�மா நா� ெசா�னா�?... நீ எ!க� மத'ைத' த@விவி2... 

அ�0ற� கAடமி�ைல. என"காக நீ ெச-வாேயா?" எ�� அவ� மா/பி� தைலைய7 

சா-'த வ�ண� அவ� க�கைள ேநா"கினா�. 

 

கி%2 அவைள இ�க அைண'("ெகா�2, "ஆ... ஆ... க...%2�" எ�றா�. அ( 

ேலசான வழிதா�. ஆனாO� அவ� மன� எ�த' தி"கி� த'தளி'த( எ�� 

அவ�")' ெதாியா(. ஒ� ெப�ைண" கா�பா4ற எ( ேவ�2மானாO� 

ெச-யலா� எ�ற நிைன'தா�. 

 

"அ�ப�யானா� அ�பாவிட� வாேய� அWமதி ேக%கலா�" எ�� அைழ'தா� 

ஜயா. 

 

இ�வ�� சகாியாM நாடாாிட� ெச�றா/க�. அவ/ $த;� தி2"கி%டா/. ஆனா�, 

கைடசியாக' த� ெச�வ" )ழ�ைத") அWமதி தர ேவ��யி��த(. அதி� பிற) 

அவ�") இர%��07 ச�ேதாஷ�. ஒ�� தம") ஒ� பிரா�மண மா�பி�ைள 

கிைட�ப(. இ�ெனா�� த�$ைடய மகளி� க�யாண'தினா� அநியாயமாக7 

சா'தானி� நரக ரா`ய'தி4)� ேபாகா(, ஓ/ ஆவிைய" க/'தாி� 

பரம�டல'தி4)7 ேச/"க $��த( எ�ப(. அ�� அவ/ ப2"ைக")� ேபா)$� 

ஜப� ெச-+�ேபா( பாவியான அ9ஞானியி� மன'ைத" )ண�ப2'த" 

க/'தராகிய இேயRவிட� ம�றா�" ேக%2"ெகா�டா/. 

 

பாீ%ைச $��த(� கி%2வி4) ஞானMநான'(ட� தி�மண'ைத+� 

நட'திவி2வ( எ���, அ!கி��த ெரவர�% J%ட/ஸ� (ைர உதவியா� 

0ேரா%டMடா�% க�dாியி� ஓ/ உபா'தியாய/ உ'திேயாக'ைத வா!கி" 

ெகா2�ப( எ��� ேபசி $��த(. 

 

கி%2, த� வாS"ைக� பிர7ைனக� இ3வள5 எளிதாக, இனிைமயாக நைடெப�� 

எ�� எதி/பா/"கவி�ைல. ஆைகயா� இதி� மி)�த ச�ேதாஷ� உ�டாயி4�. 

ேமO� எ3வள5 நாஸு"காக நாகாிகமாக இ�"கிற( எ�பதி� மி)�த )Pகல�. 

இ�த இரகசிய'ைத அவ�ட� பகி/�(ெகா�ள ஜயாேவ ேபா(� எ�� ப%ட(. 

ேபா)�ேபாெத�லா� கா�பி அ��த� பழ"கி" ெகா�டா�. ஜயா 

சாம/'தியசா;யாைகயாO�, கி%2வி� காதO"காக' த� உயிைர+� தியாக� 
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ெச-ய"1�யவளாைகயாO� மாமிச உண5கைள� ப4றி வாசைன1ட� படாம� 

ஜா"கிரைதயாக இ��( வ�தா�. 

 

பாீ%ைச+� வ�( ெச�ற(. அ(வைரயி� த��ைடய இரகசிய'ைத" கி%2 ெவ) 

ஜா"கிரைத+ட� கா'(வ�தா�. அவ�")' த� U%�4)7 ெச�O�ேபாெத�லா� 

அ!) இ��2 சிைத�( கிட")� தாி'திர" ேகால�, அவன( மனசி� தாயி� மீ(� 

ஒ� ெவ��ைப' ேதா4�வி'த(. 

 

ஒ� நா� காைலயி� அவ� )ள'ைதவி%27 ெச�றவ� தி��பி வரவி�ைல. 

ேபா)�ெபா@(, "அ�மா? ெகா9ச� தீ/'த� தா?" எ�� வா!கி7 சா�பி%2வி%27 

ெச�றவ� தா�. 

 

அ�� ம'தியான� கி%2, கிறிMத�ப/ கி�AணD/'தியாகி, ெரவர�% 

J%ட/ஸனி� $�0, ஜயா5")' த� வாSவிO� தாSவிO� ப!ெக2'(" 

ெகா�:� உாிைமைய" ெகா2'தா�. தி�மண� மிக7 R�"கமாக இர�2 D�� 

சகாியாM நாடாாி� ந�ப/க:ட� நட�தபி� த�பதிக� தி��பின/. 

 

அ�� பாைளய!ேகா%ைட7 ச�ைத")7 ெச�றி��த சாம�ணா இ�த7 

ெச-திைய' தைலெதறி"க ஓ�வ�( அ�பி")� அவ� தா-")� அறிவி'தா/. 

மீனாQிய�மா:")' P"கிவாாி� ேபா%ட(. சாம�ணாவி4)� ைப'திய� 

பி�'(வி%டேதா எ�ற ச�ேதக� ெதாட/�( ேதா�றி4�. "அ�பி, எ(")� நீ 

ேபா-� பா/'(வி%2 வா!" எ�� அ��பினா�. அவளா� அைத ந�ப 

$�யவி�ைல. கி%2 அ�ப�7 ெச-வா� எ�� அவ� மன� ஒ�0" ெகா�ள 

மா%ேட� எ�ற(. 

 

அ�பிைய இ�த7 ெச-தி தி2"கிட7 ெச-த(. ஆனாO� அவ�") இ�ப� 

நட"க"12� எ�� $�ேப ப%ட(. $� ச�பவ!க�, அ( நட"க" 1�ய(தா� 

எ�றாO� கி%2 அ3வள5 அசட� எ�� அ�பி எதி/பா/"கவி�ைல. 

 

ேநேர தா� ப�")� கலாசாைல")7 ெச�� ஞான�பிரகாச� சாமியாாி� 

அைற")� ேநராக7 ெச�றா�. சாமியா�")" கி%2வி� மீ( பரமேகாப�. த� 

வைல")' த�பி� 0ேரா%டMடா�% மத'ைத' த@வியதி� அட!காத சீ4ற�. 

அவரா� அைத ம�னி"கேவ $�யவி�ைல. கி%2 இ�ப�7 ெச-தைத விட ஹி�( 
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மத'திேல ஓ/ அ9ஞானியாக" கால!கழி"க $ரணி இ��தாO� அவ�") 

அ3வள5 ேகாப� இ��திரா(. 

 

ெவ�ெண- திர�2 வ��ெபா@( பாைன உைட�தா� சீ4ற� வ�வ( 

இய4ைகதாேன? ஆனா�, அைதவிட� ப�மட!) சீ4ற� ெவ�ெணைய ம4றவ� 

அ�'(" ெகா�2 ேபா)� ஏமா4ற'தினா� ஏ4ப2�ெபா@( அ( 

ம�னி"க�படேவ��ய விஷய�. ேமO� bலb ஞான�பிரகாச சாமியா�� 

மனித� தாேன? கி%2வி� மீ( உ�டான சீ4ற'ைதெய�லா� ைவ'( அ�பிைய" 

க�ட(� அவ� மீ( பா-�தா/. கி%2 0ேரா%டMடா�% ஆன( அ�பியி� தவ� 

எ�� அவ/ நிைன�ப( ேபால இ��த(. 

 

கி%2வி� ேம� இ��த ெவ��ைபெய�லா� அ�பியிட� ெகா%�, உ�ைமைய+� 

க"கி, கைடசியாக, "அ�த7 ைச'தானி� மத'தின�ட� நீ ஒ��� 

ைவ'("ெகா�ள"1டா(" எ�� 0'தி க4பி'( அ��பி ைவ'தா/. 

 

அ�பி") இ��த சிறி( ச�ேதக$� ேபா-வி%ட(. இனி" கி%2ைவ� பா/'( எ�ன 

பய�? U� மன'தா!கO� கச�0�தா�! 

 

ேநராக' தாயிட� வ�( நட�தைத" 1றினா�. "அ�ப� இ�"கா(; அ�ப� 

இ�"கா(" எ�ற மன�பா� )�'("ெகா����தவ:") ெந9சி� 

சிவத�ைச"ெகா�2 அ�'த(ேபா� இ��த(. 

 

உடேன ஏகமாக� பிரலாபி'("ெகா�2 பாைளய!ேகா%ைட")� 0ற�ப%டா�. 

வழிெந2க அ@ைக, பிரலாப�, ெபா�ம�! கி%2 இற�தமாதிாிதா�! 

 

சகாியாM நாடாாி� U%�� $�0 ெபாிய 1%ட� 1�வி%ட(. 

 

"கி%2! கி%2!" எ�ற மீனாQிய�மாளி� பிரலாப�. ெத-வ'ைத+� தன")' 

ெதாி�த எ�லாவ4ைற+� ைவ(ெகா�2 கி%2ைவ வ��ப� ம�றா�னா�. 

வ�தா� ஹி�( சDக� ேச/'(" ெகா�:மா? அ(5� அவ:")' ெதாி+�; ெப4ற 

மன�. 
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கி%2வி4) இ( ெபாிய அவமானமாக இ��த(. த��ைடய 0திய மாமனாைர�  

ேபாaR") அ��பிவி%2, ெவளிேய வி�விெற�� வ�(, "வர$�யா(! 17ச� 

ேபாடாேத, ேபா"ெவ�� அத%�வி%2 உ�ேள ெச��வி%டா�. 

 

இ'தைன ேநர$� அ�பி ஒ� வா/'ைத+� ேபசாம� பா/'(" ெகா����தவ�, 

த� தா-")� ெப�� அவமான� வ�(விட"1டாெத�� ஒ� ஜ%காவி� அவைள' 

P"கி� ேபா%2 வ��ைய ேவகமாக விட7 ெசா�னா�. அ!ேக 1�யி��த 

கிறிMதவ சேகாதர/க�, 'ஓ'ெவ�� 1வி" ேக;ெச-தா/க�. 

 

வ�� ேநராக அ�வ�)ள'தி4)7 ெச�ல $�யா(. ஆ4றி4) இ"கைரயிேலேய 

வாடைகைய" ெகா2'(வி%2 இ�வ�� ெச�றா/க�. 

 

மீனாQியி� ெபா�ம� அவ� ("க'தி4)� ேபா")Uடாக இ��த(. அ�பியி� 

சா�தமான $க� ஹி�தய'தி� ெகா%2� இர�டாயிர� ேத�களி� விஷ'ைத7 

சகி'("ெகா����த( எ�பைத யாரா� உணர$�+�? 

 

அவ/க� ஊ�")� வ��ேபா( ந�றாக இ�%�வி%ட(. இ�வ�� தனி'(7 

ெச�வைத அ"கிரகார' ெத�வி� வாச4ப�யி� நி��ெகா�2 )R)R எ�� 

ேபசியவ�ண� பா/'தி��தன/ யாவ��. 

 

இ�வ�� அ�த இ��த )7சி�� ெச�O� வைரயி� ஒ�வராவ( ஏ� எ�� 

ேபசவி�ைல. அ�பி உ�ேள ெச�� விள"ைக ஏ4றினா�. மீனாQி ேரழியிேலேய 

ப2'( ஏ!கி" ெகா����தா�. 

 

"ஆமா�, விள") ஒ�றதா� )ைற!" எ�ற $னக�. 

 

ெவளியி� யாேரா, "அ�பி! அ�பி!" எ�� 1�பி2� ச�த�. 

 

ெவளிேய வ�தா�. 

 

அ!ேக தீQித/ நி�� ெகா����தா/. வயR எ�பதி4) ேம� இ�")�. ந�லவ/. 

அWபவ� உ�ளவ/. 
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"அ�பி!" எ�� 1�பி%2வி%2' தய!கினா/. 

 

"எ�ன?" 

 

"அ�பி, நா� ஊ�") ந�லவ� தா�பா. நீ+� ந�லவ�. ஊேரா2 ஒ"க ஓ2. 

மட�பய� கி%2 ெச-தத4காக உ!கைள வில"கி ைவ'தி�"கிறா/க� ஊரா/. எ�ன 

ெச-யலா�? விதி! இ!கி��தா� பிரேயாஜன� இ�ைல. விலகி�^%டா 

ஒ�வ�")� கAடமி�ைல..." 

 

"அ�ப�யா!" எ�றா� அ�பி. கி%2வி� மீ( ஒ� ப7சா'தாப� ேதா�றிய(. 

 

"அத4ெக�ன? சாிதா�" எ�றா� ம�ப�+�. 

 

ஆமா� பைழய, ஓநா+� ஆ%2" )%�+� கைததா�. அத4) எ�ன? 
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கி%2 அ�த ஆேவச'தி� உ�ேள ெச�றவ� ஒ�வ�ட�� ேபசாம� த� அைற")� 

ெச�� கதைவ அைட'("ெகா�டா�. அவ� மனசி� ேப-க� Rத�தர நடன� 

0ாி�தன. மன� )ழ�பிய(. இ��! 

 

ஒ� ப"க� தா-; ம�ப"க� ஜயா! 

 

ஜயா, கிறிMதவ மத'தினளானாO� ஒ� ெப�. த��ைடய கணவனி� கAட'ைத 

அறி�( ெகா�டா�. தன( பணிவிைடதா� அவ�")7 சா�தி த�� எ�� ெதாி�( 

ெகா�டா�. 

 

ெம(வாக� பி�0ற� வ�( நி�றா�. 

 

கி%2வி� க@'தி� அவ� கர!க� R��டன. 
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"கி%2!" 

 

அவ� க�களி;��( $'("க� உதி/�தனேபா� அவ� ெந4றிைய இர�2 

(ளிக� நைன'தன. 

 

"ஜயா!" ஒ� ெப�D7R'தா� வ�த(. 

 

அவ�ைடய தைலைய' த� மா/பி� ஆதர5ட� அைண'தா�. 

 

அ�� ெந2ேநர� அ�த அைற ெமௗனமாக இ��த(. 

 

சா�தி பிற"கவி�ைல! 

 

ஜயாவி4)� பய'தி� பிற�த ஒ� ேயாசைன ேதா�றிய(. அவ�")� மாமிச உண5 

பழ"கிவி%டா� இனி' தாைய ேநா"கி" கி%2வி� மன� ெச�லா( எ�ற 

நிைன'தா�. 

 

உடேன கீேழ ெச�� கறிவைடைய ஒ� த%�� எ2'( வ�( அவ� $�0 

ைவ'தா�. இ(வைரயி� அவ� மன� ேகாணா( இ�"க7 சபத� ெச-தவ� அ�� 

அவ� ப"க;� உ%கா/�( ஒ�ைற எ2'( அவ� வாயி� ஊ%�னா�. 

 

கி%2 ஏேதா ய�திர� மாதிாி" க�'தா�. வைட மாதிாி' ெதாியவி�ைல. ந2வி� 

ஏேதா க�படாம� ஜ35�ேபா� த%2� ப%ட(. 

 

"இ( எ�ன ஜயா?" எ�றா�. 

 

ஒ� 0�சிாி�0ட� த��ைடய வாயி� ஆ�கா%� விரைல ைவ'("ெகா�2 

இரகசியமாக அவ�, "கறிவைட?" எ�றா�. 

 

"ஜயா! உ� காத� என")� ேபாதாதா! நா� ர�பைர+மா தி�ன ேவ�2�?" எ�� 

பாிதாபகரமாக7 சிாி'தா�. 



71 

 

 

ச%ெட�� அவ� $க� மாறிய(. வைடகைள அ�ப�ேய சிதறிவி%2, "ேபா! ேபா!" 

எ�� இைர�தா�. 

 

ஜயாவி4) ெந9சி� வா�ெகா�2 )'திய மாதிாி இ��த(. அவ�ைடய 

நிைலைய" க�2 ெவளிேய ெச��வி%டா�. 

 

அவ� அ�� இர5 தைலவிாி ேகாலமாக' தைல வாயி4ப�யி� ப2'(" கிட�த( 

அவ�")' ெதாியா(; U%�� உ�ளவ/க:")� ெதாியா(. அ�றி;��( அவ:� 

மாமிச உண5 ெதா2வதி�ைல. 
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அ�பி+�, மீனாQிய�மா:� உயி/ வாழேவ�� ஆைச�ப%டா� கிராம'ைதவி%2 

விலக ேவ��ய(தா�. அவ/க� அைத வி%2� 0ற�ப2வத4) ஒ� வார'தி4)$� 

நரக� எ�ப� இ�")� எ�பைத7 சிறி( அறி�தா/க�. 

 

அ�பி, ைகலாச0ர'தி� இர�2 Gபா-")� ஒ� )�ைச வாடைக") எ2'தா�. 

அ!கி��( வ��ெபா@( U%ைட+� அநாவசிய7 சாமா�கைள+� 

வி4�வி%டதனா� சிறிேத ைகயி� பண� இ��த(. 

 

ேவளாள' ெத�வி� இ��(ெகா�2, மீனாQிய�மா� $�"), அ�பள� வி4�" 

கால%ேசப� ெச-ய $யOவெத��� அத4)� அ�பி ஒ� ேவைல 

ேத�"ெகா�வெத��� ஏ4பா2. 

 

ேவைல எ�ன மர'தி� கா-'(' ெதா!)கிறதா? ஏ"க'தினா� நா:") நா� 

ெம;�( வ�த மீனாQிய�மா:") $�ேபா� ஒ��� ெச-ய $�யவி�ைல. 

 

இத4)� நாைல�( மாச!க� ெச�றன; ைகயி� இ��த பண$� ெசலவாகி 

வி%டன. அ�பி+� ேதடாத இட'தி� எ�லா� ேத2கிறா�. ேவைல") எ�ன 

ெச-வ(? 
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அ�� ம'தியா�ன� ெவயி;� அைல�(வி%27 ேசா/�( U%�4)� வ�தா�. 

அ�� காைலயி;��( ப%�னி. மீனாQி அ�ேபா( ப2'த ப2"ைகயாக" 

கிட�தா�. ம��தி4) எ�ன ெச-வ(? அ( இ�ேபா( எ!கி��( கிைட")�? 

 

தபா4கார�, "ஸா/! ராமசாமி. மணியா/ட/ ஸா/?" எ�றா�. 

 

அ�பி")' P"கிவாாி� ேபா%ட(. அவ�") யா/ மணியா/ட/ அ��ப� 

ேபாகிறா/க�? ஒ� ேவைள தவறான விலாசமாக இ�"கலா�. 

 

அ�ப� ஒ��� இ�ைல. கி%2விடமி��( வ�தி�"கிற(. அவ�") அட!காத 

ேகாப�! எதனாேலா? 

 

தபா4காரைன அைத' தி��பி அ��0மா� ெசா�;வி%2 உ�ேள ெச�� ஒ� 

கா/�� பி�வ�மா� எ@தினா�. 

 

b கிறிMத�ப/ கி�AணD/'தி அவ/க:"). த!க� மணியா/ட/ எ!க:") 

அநாவசிய�. இர'த'ைத+� வாSநா%கைள+� தியாக� ெச-தவ�")� பதி� 

உபகாரமாக, அவ� Rகமாக ஒ� கணமாவ( இ�"க ேவ�2� எ�ற நிைன�ேப 

இ�லாம�, ெபா��ைப உதறி' த�ளின ஒ�வ�ைடய ேபா; அ�0 அ�ல( 

ப7சா'தாப� அவ:") ேவ�டா�. இனியாவ( தய5ெச-( எ!கைள� 

0�ப2'தாதி��தா� ேபா(�. ம��தாO� ஹி�( த/ம'தி4காக ம�ேவா�! 

இனியாவ( அ�த அ�0 ம%�O� இ��தா� ேபா(�. 

 

இ�ப�"), 

ராமசாமி. 

 

இ�த" கா/2 கி%2வி� ஹி�தய'ைத� பிள�த(. இ�ளி� $%�"ெகா�:� ேபா( 

ந%ச'திர� கிைட'தாO� 0@தியி� தாேன 0ரள ேவ�2�? 

 

ஜயாைவ� ேபா� ஒ� சகத/மிணி அக�படா� எ�ப(� உ�ைமேய! வாS"ைகயி� 

லcய� அதேனா2 $�வைட�(வி2கிறதா? கிறிMதவ மத�, 'நா� ெசா�வைத 

ந�0; நீயாக ஆேலாசி"க உன") அWமதி இ�ைல' எ�கிற(. ஹி�( மத�, 'நீ எ�ன 
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ேவ�2மானாO� எ�F; ஆனா� சDக" க%2�பா2 எ�ற ேவ;ைய' 

தா�டாேத!' எ�கிற(. இவ4றி� எ( ெபாிய(? 

 

எ�ப�யாவ( தாைய� பா/"க ேவ�2� எ�ற ஆைச! ஆனா� அ�பியி� 

ேகாப'தி4)� பய�. ஜயா! அவ� அவ� தா�! இவ� நிைன'தெத�லா� 

அவ:")7 சாி. 

 

***** 

 

நா%க� கழி�தன. 

 

அ�பி")� ெப%ேரா� க�ெபனியி� 15 Gபா- ச�பள'தி� ஒ� ேவைல. 

 

மீனாQிய�மா:")� ப2"ைக நிர�தர�; கி%2வி� நிைன5 நிர�தர�. 

 

அ�� சா-�தர� மீனாQிய�மாளி� நிைன5 த2மாறிய(. 

 

ஏேதா, த4ெசயலாக" கி%25� (ணி�( த� மைனவி+ட� வ�தா�. 

 

உ�ேள ஜயாைவ அைழ'(7 ெச�வத4)� பய�. அத4)� ஜயா $�தி"ெகா�டா�. 

"நா� ெவளியி� நி4கிேற�; பா/'(வி%2 வா�!க�" எ�றா�. 

 

கி%2 உ�ேள ெச�ற(� தி2"கி%டா�. தாயி� சாையதா� ப2"ைகயி� கிட�த(. 

 

அ�பி ஒ��� ேபசவி�ைல. 

 

ச4� ேநர� ெபா�'(, "இ(தா� உ� ேவைல, பா/'தாயா?" எ�றா�. 

 

கி%2வி4)" ேகாப� வ�த(. 

 

"நா� என( லQிய'ைத அைட�ேத�. அத4) யா/ தைட?" எ�றா�. 
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"ஒ� ெப�F"காக அச%2'தனமான மத�தா� உன( லQியேமா? தன( 

த/ம'ைத� ப4றி" ேக%டாவ( இ�"க ேவ�2�. லQிய� எ�ன )%�7Rவ/?" 

எ�றா� அ�பி. 

 

இ�வ�")� வா")வாத� வO'(வி%ட(. 

 

மீனாQிய�மா� விழி'தா�. 

 

"ெத-வேம! நீ இ�"கிறாயா? எ� இர'த�, எ� )ழ�ைதக�! இைவக� இர��4)� 

இ�ப�7 ச�ைடைய உ�2ப�ணிவி%டேத, த/மமா? அ( நிஜ�தானா!" எ�� 

பரபர�0ட� எ@�( உ%கா/�( ேபசினா�. $க'தி� ேதஜM இ��த(; 0திய ச"தி 

இ��த(. ெசா�ன5ட� கைள�பைட�( சா-�தா�. 

 

ெவளிேய எ!ேகா ஒ� மா2 க�ைற ேநா"கி, "அ�மா!" எ�� கதறிய(. 

மீனாQிய�மா� ஆவி+� எ�த' தாையேயா ேநா"கி வி2தைல ெப4ற(. 

 

"ேபா! ெவளிேய!" எ�றா� அ�பி. 

 

"எ� தா-!" எ�றா� கி%2. 

 

அ�ேபா( ஜயா உ�ேள ைதாியமாக Wைழ�தா�. 

 

"இ�த இட'திலா ச�ைட? நீ!க� ஆ� பி�ைளகளா?" எ�றா�. 

 

ஓ�7ெச�� மீனாQிய�மாைள ம�மீ( எ2'(" கிட'தி" ெகா�2 கதறினா�. 

 

கி%2ைவ" ெகா2'த 0னிதமான சாீர� அ�லவா? 

 

அ�பி") எ�ன? அவ� ைதாியசா;; அறிவி� தராR. 
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இவ� ெச-ைக இ�வ/ மனசிO� ஒ� சா�திைய' த�த(. 

 

அவ� ெப�. உண/7சிவச�ப%டவ�. மத� அவ:")' ெதாியா(. அ�பி") அவ� 

ெச-ைக அவ�$� அவைள� ெபாிய 0னிதவதியா"கிய(. 

 

ெம(வாக7 சாீர'ைத" கிட'திவி%2, கி%2வி� ப"க'தி� வ�( நி��ெகா�2, 

"ேபா- வ�கிேறா�" எ�றா�. 

 

"நீ ஒ� ஹி�(� ெப�" எ�றா� அ�பி. 

 

"நா� கி%2வி� மைனவி" எ�றா� ஜயா. 

 

"கி%2..." எ�� எ�னேவா ெசா�ல வாெய2'தா� அ�பி. அத4)� இ�வ�� 

ெச��வி%டா/க�. 

 

அ�பி அ�த அைறயி� இ��(, அ�த� 0னிதவதியான தாயி� சாீர'தி4)7 

சா�திைய" ெகா2"க மனித உலகா� $�யா( ேபானைத� ப4றி" )$றினா�. 

 

அத4ெக�ன ெச-யலா�? அ(தா� வாS"ைக! 

 

தினமணி, பாரதிமல/ - 1935 

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

72. 72. 72. 72. *திய க�த *ராண�*திய க�த *ராண�*திய க�த *ராண�*திய க�த *ராண�    

 

த4சிற�0� பாயிர� 

 

இர�2� இர�2� நா�) எ�ற மக'தான உ�ைமைய" கவிைதயாக இைச")� 

இ�த கால'தி�, உ�ள( உ�ளப�ேய ெசா�லேவ�2ெம�ற ச'திய உண/7சி+� 

ப)'தறி5� பிட/ பி�'(' த�:� இ�த" கால'திேல, அத� தனி� ெப�ைமயாக 

ஓ/ அழியாத காவிய� ெச-ய எ�ைன என( உ�:ண/5 P��ய(. அத� 



76 

 

விைளயா%ைட யாேரயறிவ/! இ�த" காவிய'தி� ப7ைச உ�ைமைய' தவிர ேவ� 

சர") ஒ��� கிைடயா(. ஆதலா� ப)'தறி5 அ�ப/க:� ஏைனேயா�� ப�'( 

இ�0�மா� ேவ��" ெகா�:கிேற�. காவிய$� உ!கைள" 

கைள�0�'தாதப�, க�பைன� ேபால�லாம�, சிறிய க%2"ேகா�பி;��பத4) 

நீ!க� என") வ�தனமளி"க ேவ�2�. 

 

நா%2� படல� 

 

தி�ெந�ேவ; ஜி�லா D�� விஷய!க:")� பிரசி'தி ெப4ற(. ஒ�� சிவ� 

எ�ற 'பிறவாத ெப�மா�' பிற�த( அ!). இர�டாவதாக' ெத�ற� பிற�த( 

அ!). D�றாவதாக' தமிS பிற�த(� அ!)தா�. இ�த D�� ெப�ைமயிேலேய 

20� Z4றா�2 வைர தி�ெந�ேவ; ஜி�லா ெம-மற�( இ��த(. 

 

(�ப� ெதாட/�(வ�� எ�ப( பழெமாழி. 0க@� ெப�ைம+� அ�ப�'தா� 

ேபா;�"கிற(. 20� Z4றா��ேல உலக மகா+'த� நட�( ெகா���")� 

ெபா@( இ�த� ெபா�லாத அதி/Aட� ம�ப�+� தி�ெந�ேவ;ைய' தா"கி4�. 

இ�த $"கியமான ச�பவ� எ�னெவனி�, க�த�ப பி�ைள 1916� வ�ட� 

தி�ெந�ேவ;யி� தி� அவதார� ெச-த(தா�. 

 

ஆ4��படல� 

 

தாமிரவ�ணி நதி எ�ெபா@(� வ4றா( எ�ப( ச�பிரதாய�. அ�த7 

ச�பிரதாய'தி4)� ப!க� இ�த" க;கால'தி� வ�(வி2ேமா எ�� பய�( 

$னிசிப� உபநதிக� பல அதி� வ�( ேச�கி�றன. 

 

நகர� படல� 

 

இ�த� 0னிதமான நதி தீர'திேல, வ�ணார�ேப%ைட எ�ற தி3ய� பிரேதச� ஒ�� 

உ�2. சா%சி ெசா�ன ேகா$%�7 ெச%� க�ட )திைரைய� ேபா� ப%டண'தி� 

ெதா�திர5க:ட� கிராம'தி� அழைக+� ெப4றி��த(. அதாவ( தமிழ/களி� 

நாகாிக ைவதீக/க� மாதிாி )2மி+�, வி.தி+� �'திரா%ச$�, ெஸ/` ஸு%2� 

ஐ"கிய�ப%2� பாிணமி")� தமிSநா%2 ைவதீக/க� மாதிாி இர�ைட+� ெப4ற 

ஓ/ Mதலமாக இ��த(. 
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இத� Mதல 0ராண�, கபாட0ர� கடOட� ஐ"கிய�ப2� ெபா@( 

மைறயாவி%டாO� சமீப'தி� வ�த தாமிரவ�ணியி� ெவ�ள'தினா� ஆ4றி� 

நி'திய ேமான சமாதியைட�த( எ�ப( வ�ணார�ேப%ைட $திேயா/களி� 

வா"). 

 

இ�த" கிராம நகாி� 1ட ேகா0ர!க:� மாட மாளிைகக:� இ�லாவி��� 1ைர 

U2க:ட� ேதாேளா2 ேதா� ெகா2'( நி4)� காைர U2க:� உ�2. 

இைவெய�லா� அ3e/ ெபாியா/களி� வாசMதல� எ�ப( உ�ைமயிO� 

உ�ைம. 

 

இ3eாி� ேகாவி�க:� உ�2. அதாவ( ப%சபாதமி�லாம�, சிவபிரா� 

விAFவாக $ய�ற (அ( ஊ/"கார/களி� $ய4சி; இ�த உாிைம சித�பர' 

தல'தி� ம%2மி�ைல) ஒ� ேகாவி�. "1� ச!) ேதா� $ரR ெகா%ேடா 

ைச"ய�லாம� ம4ெறா��� அறியாத ேவெறா� சிவபிரா�. அ�0ற� ஒ� ேபரா7சி - 

எ!க� Mதல'தி;�")� ம"களி� ர'த ெவறிைய+� Uர'ைத+� எ2'(" கா%2� 

ேபரா7சி. இ��� ஒ�றிர�2 )%�7 Rடைலமாட�க�. இைவதா� அ'தல'தி� 

ெத-வ!க�; காவ� ெத-வ!க�. 

 

தி�அவதார� படல� 

 

தி�ெந�ேவ;யி� நா�காவ( $"கிய விஷய� கி.பி. 1916� வ�ட� ஒ� இரவி�, 

தி�.அ�ைமய�ப பி�ைள")� சிவகாமி அ�மா:")மாக - அ�த இரவி� 

$"கியமாக அ�த அ�மா�தா� ப!ெக2'(" ெகா�டா/க� - தி�. க�த�ப பி�ைள 

இ�த உலகி� ஜனி'தா/. 

 

பிற")� ெபா@( உலக'தி� ஒ� உ4பாத!க:� ேதா�றவி�ைல. ஆனா� அவ/ 

ம4றவைர� ேபா�றவர�ல எ�பைத வ�ைகயிேலேய எ2'(" கா�பி'(வி%டா/. 

இவ�ைடய தாயா/ இவ/ வ��வைர பிலா"கண'ைத+� $னகைல+� 

கைட�பி�'தி��தாO� ேவ/ தாயி� வழிைய� பி�ப4றவி�ைல. இைத அவ/ தம( 

ெப�ைமைய Mதாபி"க சாியான வழிெய�� நிைன'தி�"கலா�. ஆனா� அவ/ 

வ�ைகயி� வரேவ40" கமி%�யி� தைலவரான ம�'(வ7சிய�மா� அ�ப� 

நிைன"கவி�ைல. அவைர' தைலகீழாக� பி�'(" )O"கி, $(கி� ெகா2'த 
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அைறயி� ஆர�பி'த அ@ைக, அவ/ வாS"ைகயி� VQும த'(வமாக ஜீவிய'தி� 

இ�திவைர இ��த(. 

 

தி�. க�த�ப பி�ைள இ35லக'தி� வ�த பிற) கா/'திைக� ெப�க� அ�வரா� 

பாd%� வள/"க�படாவி%டாO� ஜா�0' தீப'தி� ேம4ேக இ�")� ஒ� 

ரா`ய'தி;��( வ�த இ��பினாலான காமேத�வி� பாைல அதாவ( 

ெம�;�M, கிளாMேகா எ�ற அ��த'ைத அ��தி வள/�தா/ எ�பைத உணர 

ேவ�2�. பைழய ேஹாதாவி� சி� பைற+� சி� ேத�� இ@'(' 

திாியாவி%டாO�, சி� �ர$� (drum) சி� தகரேமா%டா�� அவ�") விைளயா%2" 

க�வியாக இ��தன. சிவகாமிய�மா�, "ெச!கீைரயா�ய�ேள" எ��� 

"$'த�த�கேவ" எ��� ெசா�லாவி%டாO�, ைகயி;��தைத ைவ'(" ெகா�2 

அவ/ இ�த உலக'தி� ஜனி'த5ட� ஆர�பி'த பிலா"கண' த'(வ'ைத ந�றாக 

வள/'( வ�தா�. காலாகால'தி� வி'யார�ப$� ஆயி4�. அவர( )�, க�வி எ�ற 

ேஹாதாவி� 0திதாக ஒ��� ெசா�;"ெகாடாவி%டாO�, "தா�ெப4�, தா- 

வள/'த" க�த�ப பி�ைளயி� பிலா"கண' த'(வ'ைத, அ�!கைலயாக' தம( 

ெச!ேகாலா� பாவி'( வ�தா/. க�த�ப பி�ைள+� உ��2 ெச�O� க� ேபாO�, 

கா4றிலக�ப%ட கா4றா� ேபாO�, வ)�0� ப�கைள" கட�( க�வி" ேகாவி;� 

ெவளி வாயிைலயைட�தா/. 

 

தி�மண� படல� 

 

இ7சமய'தி� அ�ைமய�ப பி�ைள+� சிவகாமிய�மா:� ஒ� சி� 1%2" 

கமி%�யி� ஆேலாசி'(, தம( தி�மக�")' தி�மண� ெச-வி�ப( எ�� 

தீ/மானி'தா/க�. 

 

ேவ!ைக மர'த�யி� யாைனைய" ெகா�2 பய$�'தி" காத�ெகா�ள 

வ�ணார�ேப%ைடயி� வசதியி�ைமயா�, "த�ைத ெசா�மி"க ம�திரமி�ைல" 

எ��, 4000 Gபா- ெதாைக+ட� திைனவிைள கிராம'( ந�பியா பி�ைளயி� ஏக 

0'திாியாகிய bமதி வ�ளிய�மாைள மண� ெச-ய உட�ப%டா/. தி�மண� ஏக 

தட0டலாக அத4கி�"க ேவ��ய ச�ைட, ேதாரைணக:ட� இனி( 

நிைறேவறிய(. மண� $�+�வைர க�த�ப பி�ைள")' தன( Rகத/மிணிைய� 

பா/"க' ைதாியமி�லாம;��த(. மண� $��த பிற)� பா/"காம;�"க 
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$�யாதாைகயா� பா/'தா/. அ�மணி எ�னேவா அவ/ க�க:") அழகாக'தா� 

ேதா�றினா�. 

 

அவ�")' தம( சகத/மிணிைய� ப4றி கிைட'த ெச-தி" )றி�பி�, அவ� 

ப�'தவ� எ��� ச!கீத� பயி4சி உைடயவ� எ��� க����த(. அவ� க�வி 

')%��பால/' எ�பதி� $4�� 0�ளி ெப4ற( எ��� ஹா/ேமானிய� வாசி�ப( 

R�தி" க%ைடகளி� மீ( எ; ஓ2வ( ேபா�ற இனிய கீத� எ��� க�2 

ெகா�டா/. தி�. க�த�ப பி�ைள") ச!கீத� பிேள% ேக�வி ஞான�. அதிO� 

வ�ணார�ேப%ைடயி� கிைட"க"1�ய ஓ%ைட� பிேள% ஞான�. இர�2� 

ஏற")ைறய ஒ'தி��ததினா� தம( சகத/மிணி")� ச!கீத� பயி4சி உ�2 

எ�பைத உண/�தா/. 

 

உலாவிய� படல� 

 

இத4)� கலாசாைல எ�ற வான'தி;��( ேபனா எ�ற ெத-Uக ஆ+தமான 

ேவO� கிைட'த(. பசி எ�� Vரப'மைன" ெகா�ல� 0ற�ப%டா/. தாயி� 

இளைம� பயி4சியான( க�வி ம�ற'தி� ந�றாக" கைட�ெத2"க�ப%2, 

இ�ெபா@( ந�றாக� பாிணமி'(வி%ட(. அ�த மக'தான பிலா"கண� எ�ற 

ச!கநாத'(ட��, ேபனா எ�ற ேவOட�� அவ/ ஏறி இற!கிய மாளிைகக� 

எ�ண' ெதாைலயா(. கைடசியாக 30 Gபாெய�ற $"தி ெப�� கால� வ�த(�, 

தின� பசி எ�ற Vரப'மைன' ெதாைல'த வ�ண� தம( இ�லற'ைத 

நட'(கிறா/. 

 

Rப�! Rப�! Rப�! 

0திய க�த 0ராண� $4றி4�. 

தி�7சி4ற�பல�. 

 

மணி"ெகா�, 28-10-1934 

------------------- 
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73. 73. 73. 73. *திய ந�த *திய ந�த *திய ந�த *திய ந�த     

 

ந�தா சா�பாைன ந�த நாயனாரா"க, சித�பர'தி� அ"கினி�0ட� ேபா%ட பி�ன/ 

ெவ) கால� ெச�ற(. 

 

அ�த� ெப�ைமயிேலேய ஆதf/ ச�ேதாஷ - அ�ல( ("க - சாகர'தி� DSகி 

அ�ப�ேய ெம-மற�த(. 

 

இ!கிaA சா�ரா`ய� வ�த ச!கதி1ட' ெதாியா(. அ�ப��ப%ட ெந2�P"க�. 

 

இ�ெபா@( ஆதfாிேல ரயி�ேவ Mேடஷ�, ெவ4றிைல பா")" கைட எ�ற 

ஷா�0, கா�பி ேஹா%ட� எ�ற இ'யாதி சி�ன!க� வ�(வி%டன. எ�ப� வ�தன 

எ�ற சமாசார� யா�")� ெதாியா(. 

 

ஆனா�, ந�த� பைற7ேசாியி� விைட ெப4�"ெகா�ட பிற) பைற7ேசாி") 

எ�னேமா கதிேமா%ச� கிைடயா(. பைழய பைற7ேசாிதா�. பைழய 

க�:"கைடதா�. ஆனா� இ�ெபா@( பைழய ேவதியாி� வழிவழிவ�த 0திய 

ேவதியாி�, ஆ� Dல� )'தைக. ேசாி")� 0ற�பாக அ�ல( தீ�ட"1டா( எ�ற 

க�'(டேனா, மாியாைதயான Pர'திேல ஒ� $னிYப� விள"). அைத 

ஏ4�வைத� ப4றி ஒ�வ�")� ெதாியா(. ேசாி�பைறய/க� ஆ�ைடயி� 

அ�ைமக�, அ'(ட� அவ/க:")' ெதாியாத ெவ�ைள' (ைரகளி� அ�ைமக�. 

 

அ�த� பைழய ேவதியாி� வாைழய� வாைழயாக வ�த (அவ/க� )ல$ைற கிள'(� 

படல� எ�த� 0ராண'திO� இ�ைல) ேவதிய/ அ"கிரகார'தி� ெபாிய ப�ைண. 

100 ேவ; நில� இ'யாதி வைகயறா. இ( ம%2ம�ல. ஒ� ெப�ஷ� ெப4ற ஸ� 

ாிஜிMதிரா/ விMவநா' Mெரௗதி; இவ�")� பிாி%�A சா�ரா`ய'திO�, இற�( 

ேபான ஸனாதன உ�ைமகளிO� அபார ந�பி"ைக. இைதயறி�( நட�பவ/க�தா� 

அவ�ைடய ப"த/க�. 

 

அவ�") ஒ� ைபய�; ெபய/ ராமநாத�. எ�.ஏ. ப�'( வி%2 கெல"ட/ பாிைQ 

ெகா2"கவி��தவ�. ஏேதா ைப'திய"கார'தன'தினா� - இ( அவ/க� U%�O� 

அ"கிரகார'திO� உ�ள ெகா�ைக - ச'தியா"கிரக'தி� ஈ2ப%2வி%டா�. 
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ைபய�") இதி;��த பிேரைமைய ஒ� ந�ல ச�ப�த'தி� ஒழி'(விடலா� எ�ப( 

7ெரௗதியி� ந�பி"ைக. பி�ைளயி� ேபாி;��த அபார வா'ஸ�ய'தி� பய�. 

 

2222    

 

ேசாியிேல க��ப� ஒ� கிழ%2 நைட�பிண�. 60 வய(. ெபாிய நயினாாி� 

ேதா%ட"காவ�. இதி� ஒ� MவாரMய�. க��ப� சி� பிராய'தி� 

ெதாியா'தன'தினாேலா, ஐயரவ/க� இ�ெபா@(� ெசா�;"ெகா���"கிறப�, 

'பற"கி�தி'னாேலா, ஒ� நா� இர5 அ"ரஹார'தி� இ�")� ெத�ப")ள'தி� 

இற!கி ஒ� ைக த�ணீ/ அ�ளி" )�'( வி%டா�. ேகாயி� ெத-வ'தி� உலா5� 

பிரதிநிதியான R�0 சாMதிாிக� க�2வி%டா/. அ"ரஹார'தி� ஏக அமளி. 

அ�ெபா@( சி�வனாகவி��த விMவநாத 7ெரௗதி த�ைன மீறிய ேகாப'தி� 

அ�'த அ� க��பைன" )�டா"கிய(. விைள+� பயி/ $ைளயிேல ெதாியாதா? 

 

ஆனா� 7ெரௗதி இளகிய மன� உைடயவ/. க��ப�ைடய Mதிதி") மிக5� 

பாிதபி'( ேதா%ட'தி� காவ� ெதாழிைல" ெகா2'தா/. க�யாண� ெச-( 

ைவ'தா/. ேதா%ட'திேல )�ைச க%�" ெகா2'தா/. பிற) த!க" 

க�பியாகிவி%டா� எ�� எ�ேலாாிட'திO� ெசா�Oவதி� ெவ) பிேரைம. 

 

3333    

 

அெத�லா� பைழய கைத. 

 

க��ப� )�டனாகிவி%டா� )ழ�ைதக� பிற"காதா? $த;� ஒ� ஆ� )ழ�ைத. 

அவ� ெபய/ பாவாைட. ஆ�ைட 'சி�ன சாமி'+� ஏற")ைறய இேத கால'தி�தா� 

பிற�தா�. ராமநாத� சில சமய!களி� ேதா%ட" கா%�4) வ��ெபா@( 

பாவாைட+ட� ேகணியி� $")ளி'( விைளயா2வதிO� மர")ர!) 

விைளயா2வதிO� பரம உ'ஸாக�. 

 

அெத�லா� பைழய கைத. 

 

இர�2 ேப�� வி'தியாசமான இர�2 சDக� ப�களி� வழியாக7 ெச�றா/க�. 

இர�2 ேப�� ஒேர உ�ைமைய இர�2 விதமாக" க�டா/க�. 
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பரம�டல!களி;�")� பிதாவாகிய க/'தாி� நீதிகைள ஆதfாி� பர�0�ப� 

ெரவெர�% ஜா� ஐய/ ஒ� தடைவ ஆதf/ ேசாி") வ�தா/. பாவாைடயி� 0'தி 

விேசஷ'ைத" க�2, அவைன' த� மத'தி� ேச/"க அ�மதி'(வி%டா�, ெபாிய 

ப�ைண மாதிாி ஆ"கிவி2வதாக ஆைச கா%�னா/. க��ப�") த� மக�, 

'இ!)�சி' (English) ப�"க ேவ�2ெம�� ஆைச. நீ%2வாேன�? பாவாைட ஜா� 

ஐய�ட� ெச�றா�. 

 

ெரவெர�% ஜா� ஐய/ ேவளாள" கி�M(வ/. $த;� ேபா/�!கி� ேபா%2� 

ப�"கைவ'தா/. ைபய� 0'தி விேசஷ�. மி)�த ெபய�ட� 10 கிளாM ப�")� 

வைர பிரகாசி'த(. இ��� பிரகாசி")� பரம�டல!களி;�")� க/'தாி� விதி 

ேவ� விதமாக இ��த(. 

 

ஜா� ஐய�") ஒ� ெப� உ�2. ேமாி ;�; எ�ற ெபய/. ந�ல அழ). 

 

அவ:� அ�த மிஷ� ப�ளி"1ட'தி� ஆ� பி�ைளக:ட� ப�'தா�. 

எ�லாவ4றிO� $த� மா/" எ2")� பாவாைடயிட� (இ�ெபா@( அவ�") 

தானிேய� ஜா� எ�ற ெபய/) சிறி( பிாிய�, ந%0, வரவர" காதலாக மாறிய(. 

 

கி�Mதவ ச$தாய'தி� இ�(" ெகா2ைமக� இ�ைலெய�� ஜா� ஐய/ 

ேபாதி'தைத ந�பி, மன�பா� )�'த ஜா� தானிேய�, ஒ� நா� ஐயாிட� 

ேநாிேலேய த� க�'ைத ெவளியி%டா�. 

 

ஜா� ஐயரவ/க:") வ�(வி%ட( ெபாிய ேகாப�. "பற"க@ைத U%ைடவி%2 

ெவளிேய இற!)" எ�� க@'ைத� பி�'( ெந%�' த�ளினா/. 

 

மன$ைட�த தானிேயO")� பாSெவளியாக' ேதா�றிய( உலக�. இ�த 

மனநிைல") மத�தாேன சா�தி எ�கிறா/க�. கி�M(வனாக இ��தெபா@( ேவத 

0'தக'ைத ந�றாக� ப�'தி��தா�. Rவாமியாராக� ேபா-விட ேவ�2ெம�� 

க'ேதா;"க மத'ைத' த@வி, Rவாமியா/ பாீ%ைச")' ேத/�ெத2"க�ப%ட நாவிM 

பிரதராக (Novice Brother) Father ஞான�பிரகாச� ேம4பா/'த மட'தி� இர�2 

வ�ஷ!க� கழி'தா�. R4றி நட")� அப'த!க:�, சில Rவாமியா/களி� 
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இய4ைக") விேராதமான இ7ைசக:�, மனதி4)7 ச4�� சா�தி தராத இ��07 

ச%ட� ேபா�ற ெகா�ைகக:� அவ� மன'தி� உலக" க%2�பாேட ஒ� ெபாிய 

0ர%2 எ�ற ந�பி"ைககைள" கிள�பிவி%டன. 

 

அதனிட$� விைட ெப4�"ெகா�2, தி�. ராமசாமி� ெபாியாாி� Rயமாியாைத 

இய"க'தி� ஈ2ப%2வி%டா�. அதிேல அவ� ஒ� ெப�� தீவிரவாதி. இ�ெபா@( 

ேதாழ/ நரசி!க� எ�ற ெபய�ட�, தன")' ேதா�றிய உ�ைமகைள அதி� ஒ� 

ைப'திய� பி�'த(ேபா�, பிரசார� ெச-( ெகா�2 வ�தா�. 

 

ஒ� தடைவ தக�பனாைர" காண ஆதf�") வ�தா�. பைழய எ�ண!க� 

)வி�தி�"கலா�. அைத� ப4றி என")' ெதாியா(. அவ�") இர�2 உ�ைமக� 

ெதாி�தன. தன")� தன( )2�ப'தின�")� இைடேய எ�ண!களி�, 

ெச-ைககளி� ஏ� எ�லாவ4றிOேம ஒ� ெபாிய பிள5 இ�"கிற( எ�ப( ஒ��. 

இ��� ஒ��, தா� ெச�ற பிற), தன") ஒ� அழகான - பைற7சிக:")� 

அழகாயி�"க உாிைம+�2 - த!ைக, பதினா� பிராய'தா� இ��பைதயறி�த( 

தா�. 

 

ஆனா�, இவ/கைள மனிதாி� நிைலைம")" ெகா�2வர எ�த� பகீரத� 

உ�டாக� ேபாகிறாேனா எ�ற மைல�0 ஏ4ப%2வி%ட(. தன( பிரச!க!க� 

ப�'தவ/களிட� ெச�O�; இ�த வாயி�லா� .7சிகளிட'தி�? 

 

4444    

 

ராமநாத� U%�� ெச�ல�பி�ைள. இ%ட( ச%ட�. ப"க'( ஜி�லா' தைலநகாி� 

ெம%ாி")ேலஷ� வைர ப�'தா�. அவ�ைடய ப��0 ேவ� ஒ� தி�ஸு; 

ெக%�"கார� ப�ளி"1ட'தி� ம%2ம�ல. சிலைர�ேபா� ப�ளி"1ட'தி� 

DSகிவிடவி�ைல. கால'தி� ச"தி வச�ப%2 அத� Zதன உண/7சிகளி� ஈ2ப%2 

இ�ப�ப%டவ�. 

 

ெச�ைன")7 ெச�� ேம�ப��0� ப�'தா�; எ�.ஏ. வைரயி�. அத4)� 1930 

இய"க� வ�த(. த�ைத நிைன'த கெல"ட/ பதவிையவி%2, த�ய�ப%2 

ெஜயிO")7 ெச�றா�. 
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ெஜயி;� இ��( வ�த(� ஹாிஜன இய"க'தி� ஈ2ப%டா�. தக�பனா�") 

வ�'த�தா�. ராமநாதனி� அைசயாத மன'தி� $� 7ெரௗதியி� அ�0தா� 

நி�ற(. ெகா�ைகக� பற�தன. 

 

ஒ� தடைவ ஆதf�") வ�தி��தா�. அ�ெபா@( க��பனி� மக:") வய( 

வ�(வி%ட(. ந�ல இய4ைகயி� .ரண கி�ைப இ��த(. 

 

ஒ� நா� இர5 ந�ல நிலா. ேதா%ட'தி4)7 ெச�றா�. இர5 ெகா9ச ேநர�தா�. 

அ(5� ஆதfாி� ேக%க ேவ�2மா? 

 

ேதா%ட" கிண4றி� யாேரா )தி�ப( ேபா� ச�த�. ஓ�� பா/"கிறா�; ஒ� ெப� 

உ�ேள. அவ�") ஒ��� ெதாியவி�ைல. உடேன அவ�� )தி'தா�. 

 

"சாமி, கி%ட வராதி!க. பற7சி, க��ப� மவ. R�மானா7சி! )ளி"கேற�" எ�ற 

)ர�. 

 

"சாி, சாி, நீ வி@�(வி%டாயா")� எ�� நிைன'ேத�. ஏறி வா" எ�� கைர 

ஏறினா�. 

 

"இ�ைல, சாமி" எ�� தய!கினா�. பிற) எ�ன? இய4ைக இ�வைர+� ெவ�ற(. 

 

ராமநாத�")... பிற) ஒ� மக'தான பாப� ெச-( வி%ேடா � எ�ற நிைன�0. 

க��ப� மக:"), சி�ன� ப�ைணயி� தய5 கிைட'ததி� தி��தி. 

 

ராமநாத� அவைள" க;யாண� ெச-( ெகா�வதாக வா"களி'தா�. "அெத�ப� 

$�+� சாமி" எ�� சிாி'தா�. 

 

க��பனிட� ேபா- நட�தைத7 ெசா�;� ெப�ைண" ெகா2")�ப� ேக%டா�. 

அவ�")� 0திய ெகா�ைகக� எ�ப�' ெதாி+�? 

 

"அ( நயி�ேதா மகா� பாவ�. க�ணாேன அ�ப�7 ெச-ய" 1டா(." 
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ராமநாத�") இ� வி@�த( ேபாலாயி4�. 

 

5555    

 

மகா'மா கா�தி ெத�னா%�� ஹாிஜன இய"க'தி4காக பிரசார� ெச-ய வ�தா/. 

ஆதfாி� ஐ�( நிமிஷ� த!)த�. எ�லா� ராமநாதனி� ஏ4பா2. 7ெரௗதிக� 

அவ�ட� வாத� ெச-ய 0ராண அ'தா%சிக:ட� தயா/. இதி� 7ெரௗதிக:") 

இர%ைட ெவ4றி எ�ற ந�பி"ைக. ஒ��, கா�தியி� ெகா�ைககைள' தக/�ப(; 

இர�டாவ( கா�தியி� $�ேப த� 0'திரனிட� சனாதன'தி� 0னித'ைத" 

கா�பி�ப(. 

 

ேதாழ/ நரசி!க� கா�திைய எதி/'(" ேக�விக� ேக%க ஆதf�") வ�தா�. 

த!ைகயி� சமாசார� ெதாி�(வி%ட(. தக�பனாாிட� க;யாண� ெச-( 

ைவ'(விட ேவ�2ெம���, அத4)� பைறயாி� ச$தாய'தி� க%2�பா%டா� 

ெச-ய $�+� எ�� ெதாிவி'தா�. தக�பனாாி� $%டா�தனமான ந�பி"ைகைய' 

தக/"க $�யவி�ைல. 'பா�பானி� சாய'ைத' (ல"கி வி2கிேற�' எ�� 

கா'தி��தா�. 

 

ரயி�ேவ Mேடஷ� ப"க'தி;��( ைமதான'தி� ஒ� ேமைட; கியாM ைல%; 

இ'தியாதி, இ'தியாதி. ெப�!1%ட�. ெவ4றிெகா�ள ஆைச�ப2� சனாதன$� 

அதி� கல�தி�"கிற(. 

 

க��ப� கிழவ�. 'மவா'(மா' கிழவைர� பா/"க ஆைச. க� ஏ(? அெத�னேமா? 

)�ட�") எ�ன ெச-ய $�+ேமா? 

 

த%2' த2மாறி"ெகா�2 வ�தா�. எ!ேகா, த� மக� ச�த� ேபா� ேக%கிற(. 

வ�(வி%டா4ேபா� இ�"கிற( எ�� த2மாறி" ெகா�2 ஓ�னா�. 

 

மாைலக� வ�(வி%டனவா எ�� கவனி'( ஓ�" ெகா���")� ராமநாத� 

ச4�� பி�ன� வ�தா�. )�")�பாைத வழியாக' ேதாழ/ நரசி!க� எ!கி��ேதா 

வ�( ெகா����தா�. 
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ெந4றி" க�ைண' திற�த சிவபிரா� ேபா� தைல�0 ெவளி7ச'ைத� ேபா%2" 

ெகா�2 ேகாஷி'(" ெகா�2 வ�கிற(. மதறாM ெமயி�. ஆதf/ அத� 

மாியாைத")" )ைற�த(; நி4கா(. நா4ப( ைம� ேவக�. 

 

எ�ஜி� �ைரவ/ விYைல ஊ(கிறா�; ேகாஷி"கிறா�. )�ட� க�பி வழியாகேவ 

நட"கிறா�. மன� )ழ�பிவி%டதா? 

 

Pர'தி;��( இ�வ/ அவைன" க�2வி%டா/க�. மக�� ம�மக��; இய4ைக7 

ச%ட'தி�ப� அ�ப�'தா�. ச$தாய� எ�ன ேவ�2மானாO� ெசா�;" 

ெகா�ள%2�. 

 

ேவகமாக ஓ� வ�கி�றன/. 

 

ெவளி7ச�; ெவளி7ச�. 

 

Dவ�� ேச�� சமய�. இ@'(விடலா�. 

 

"ஐேயா?" 

 

ஹத�. ர'த" களாி. 

 

$வாி� ர'த!க� ஒ�றா-" கல�தன. ஒ�றா-'தா� இ�"கி�றன. 

 

இதி� யாைர ந�த� எ�ப(? 

 

0திய ஒளிைய இ�வ/ க�டன/. இ�விதமாக" க�டன/. 

 

இற�த பிறகாவ( சா�தியா)மா? 

 

ச$தாய'தி4)� ப;தா�. அைத யா/ நிைன"கிறா/க�. 
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ப'திாிைகயி� ெபாிய நீ�ட ெச-திக�... 

 

பிற) ஆதfாி�...? 

 

மணி"ெகா�, 22-07-1934 

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

74. 74. 74. 74. *திய ஒளி*திய ஒளி*திய ஒளி*திய ஒளி    

 

அ�� இரெவ�லா� ந�ல மைழ. 

 

கா4�� மைழ+� இ�:ட� ேச/�( ஒ� ெபாிய 1'( நட'திவி%27 ெச�றன. 

 

இர5 .ரா5� "ேஹா! ேஹா!" எ�ற ஓல�. ேபயி� எ"காள7 சிாி�0. க'திU7R 

மி�ன�க�. சடசடா எ�ற )$ற�க� )டைல" கல"கின. 

 

மைழ நி�ற(. 

 

கா4� ஓ-�த(. 

 

ெசா%27 ெசா%ெட�� நீ/'(ளிக�. 

 

U%2 ெவளி7ச'தி� ஒளிெப4�, ஜ�ன� உயர� உயி/ ெப4� ம�ப�+� இ�� 

(�டமாக மைற�தன. 

 

U%�ேல நிச�த�... 

 

இ�த ஓல'திேல அத� நிர�தர ச�த'திேல P!கி" ெகா����த என") மைழ 

ஓ-�த(� விழி�0 வ�த(. 

 

அ�த நிச�த�; அ�த ெமௗன�! எ� மன'திேல எ�ென�னேவா )வி�( மைற�தன. 

ஒ�ேறாெடா�� ஓ�' தக/�( மைற+� எ�ண" )விய�க�. 
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திHெர��... 

 

Pளியி;��( )ழ�ைத... எ� )ழ�ைத... 

 

"அ�பி! அ�பி! )7சிைய எ2'(�2வா... சீமா எ2'(2வா..." Uறி%2 அ@ைக... 

 

"எ�னடா க�ேண... அழாேத..." எ�� எ� மைனவி எ@�தா�. 

 

"அ�பி, இ�த" )7சிதா� ராஜாவா�... சாமிடா... நீ ெகா%2 அ� நா� )�படேர�... 

நா� தா� )�பி2ேவ�..." ஒேர அ@ைக... 

 

நா� ப2"ைகையவி%2 எ@�தி��ேத�... ஜ�னல�கி� ெச�� நி�ேற�... 

 

சிதறிய க�ேமக!களிைடேய ந%ச'திர!க� க� சிமி%�ன. 

 

உ�ேள நிச�த�... 

 

தாயி� ம�திர�தா�. 

 

)ழ�ைத எ�த" கன5 ேலாக'திேலா $�ைல7 சிாி�0ட� மகிS�( P!கினா�. 

 

தா-... அவ:") எ�ன கனேவா! 

 

எ�ன கன5! எ�ன ஆதர5! அ�த' P"க'தி� 0� சிாி�0. 

 

)ழ�ைதயி� உத%�ேல ஒ� கள!கம4ற, கவைலய4ற ெம�;ய நில57 சிாி�0. 

 

தாயி� அதர!களிேல கனி5, ஆதரவிேல அவ4றி� கனியான சிாி�0. 

 

எ� மனதி� சா�தி... 
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***** 

 

அ�� வி�ய4கால�. கீS'திைசயிேல தாயி� ஆதர5. )ழ�ைதயி� கன5 - 

இர�2� கல�த வா� ஒளி. 

 

எ� மனதி� ஒ� )Pஹல�. 

 

என")$� எ� )ழ�ைதயி� மழைல... 

 

.வரச மர'த�யிேல... "இ�த" )7Rதா�டா சாமி... நா� தா� )�பி2ேவ�..." 

 

மணி"ெகா�, 16-09-1934 (0ைன�ெபய/: 1'த�) 

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

75. 75. 75. 75. ராமனாதனி  க�த�ராமனாதனி  க�த�ராமனாதனி  க�த�ராமனாதனி  க�த�    

 

யா�") எ@த... எ�லா�")�தா�... நாைள") இ�ேநர�... 'ச4�� 0'தி 

Rவாதீனமி�லாதெபா@( பிராண'யாக� ெச-( ெகா�டா�' எ�ற தீ/�0" 

1றியாகிவி2�. 'ச4�� 0'தி Rவாதீனமி�லாதெபா@(' அட $%டாேள! 

உன")'தா� அ�ப�. இ�த இர�2 கா� ஓநா- இ�"கிறேத அத4) ெவறி... சீ7சி! 

உ�ைன�ப4றி என"ெக�ன! நாகாிக�, நாகாிக�, ப��0, அ�த இழ5தாேன! 

எ�ைன எ� இAட�ப� ெச-( ெகா�ள உாிைமயி�ைலயா�! உ�ைன" 

ேக%2"ெகா�டா நா� பிற�ேத�? நா� (�(�'(" ெகா�2 இ��ேதேன. 

அ�ெபா@( ேவ�"ைக பா/'(" ெகா���"க உாிைம+�2 ேபா;�"கிற(... 

அட, ஓ%ைட�பாைன ேவதா�தேம!... பற�( )தி"கலாேம! அடேட! விள"கி� 

கி%ட�ேபாகாேத. அ( நாகாிக�! எ�ைன�ேபா� தீ-�( ேபாவா-! இ�ைல, 

இ�ைல. நீதா� ப%டதாாி. அ�த விள")'தா� கலாசாைல... விள"கினா� 

உ�ள'ைத" க�"க $�+மா! அதா� உ�ைன' P")� ேபா%2" ெகா�ள7 ெச-ய 

$�+மா? அத4)� )தி"காேத. எ@தி $�ய%2�. எ�ைண இ��தா�தாேன! 

நாைள") அ�த எ�ைண" கைட7 ெச%�யி� D9சிைய� பா/"கேவ�2�. 

தி%�னாேன நா"கி� நர�பி�லாம�. பயO") ேவ�2�! ெகா9ச� 

ெபா�'("ெகா�. நா�� அைணய ேவ�2�. நீ+� அைணய ேவ�2�. இர�2  
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ேப�� )தி'("ெகா�2... 

 

அ�மா இ��தா�! இ��தா� எ�ன? 'ப�"க வ7ேச�, பாட வ7ேச�, 

ப�O"க�வா� பாதியிேல ேபானா�' எ�� அ@வா. அ�பற�? ந�லகாலமா- 

$�னாேலேய ேபா-7 ேச/�தா�. ெபா(விேல ந�லவ�தா�... அ�பா இ�"கிறாேர, 

ப�ப� எ�� தி%�' தி%� இ�த" கதி") ெகா�2வ�தாேர... அ�ைற")" 

'கிளாY4)' ேடா "க/ வி%2வி%2 ேகாயி� மா மர'திேல அ�த ராமாWஜ� 

பயேலாட )சாலா- மர" )ர!) விைளயா2� ெபா@( அ�7சாேர, பாவி! எ�ன, 

எ!க� U%2 உ!க� U%2 அ�யா... அ�த� பய� R'த மசைள, களிம�தா�. 

ப�ளி" 1ட'தி� அவ�") அ�த வா'தியா/ ேவ%ைட! ப��ேப வரா(... 

ப�7ெச�ன ப�ண... இ�த" கதிதா�. ெகா9ச7 ெசலவா? G.2000 இ�")�. ஏ�, 

அத4) ேமேல வ%�"காவ( ேபா%டா� இ�த" கதி வ�ேமா? இ�த ம� )திைரைய 

ந�பி ெகா�2வ�( ெகா%ட� ேபாகிறா� எ�� எ�ணி"ெகா�2 

எ�லாவ4ைற+� வி4�' ெதாைல'தா/. அவ/ எ�ன ெச-வா/? பாவ�, பைழய 

கால'( ம�Aய�. ேவைல கா-'(' ெதா!)கிற(, பறி"க ேவ��ய(தா� பா"கி 

எ�� எ�ணி"ெகா���"கிறா/. அவ/ பா2 ெகா9ச� கAட�தா�. எ�ன, 

இ��� ெகா9ச நாளி� அவ�� சா�ப�தாேன. நா� ப%டைத+� ெகா9ச� 

ெதாி�( ெகா�2 வர%2ேம. அவ/ சா�ப�, நா� ம�... இ�த வயி4ைற'தாேன 

நாைள")" கீ�வா�. அத4)� எாி7ச� எ�லா� அவி�( ேபாயி�")�. ஓ- 

டா"டேர! உம") ைக ஒ��� R%2� ேபாகா(. )சாலா-" கீ��... உ�! விஷ� 

இ�"கிறதா எ�� பா/"கவா")�. இ�த ஒ�ணா�தர� மணி"கயி� இ�"கிறேபா( 

விஷ� ேவறா? இர%ைட ேமளமா%டமா-! தேபலா!...  

 

ஆமா� அ�த ராMக�தா� ராமா�ஜ�. அம7சி_/ �ராமாவிேல தேபலா 

அ�"கிற(தா� - இ�ெபா@( வ"கீலா� - க�ட பல�. அ�த� பயைல ேந'தி") 1 

G. ேக%ேட�. )ர!), $க'ைத அ�ப�ேய P"கி" ெகா�2 ேபா-வி%ட(. அ�த" 

கால'திேல கண")"1ட அவ�")� ேபா%2' ெதாைல7சி�"ேக�! $த;� �"க% 

ேவற எ�னிட� வி4க வ�த(... நீேய� ெசா�ல மா%டா-... உ� ைகயிO� நாO 

காR இ��தா� அ�ப�'தா�. அட $%டாேள! உன") ேவைல பா/"க' 

திறமி�லாவி%டா�? ஏறி இற!கின ப�"க%2 காO")' ெதாி+�. ப%ட இ� 

மனதி4)' ெதாி+�. ெதாழி� ெச-ய Dைள இ�"கிற(. ெவ4றிைல" கைடயாவ( 

ைவ"க காR? D%ைட P"க ேவ�2�. ஜ�ப'ைத எ�லா� க%� ைவ'(வி%2, 
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�ாி� �ாி� எ�� ஈ விர%�ன பல'திேல - அத4) எ'தைன �மி"கி - எ'தைன 

ேசா4�� ெபா%டண� P"க $�+�! அவ� தா� அ�த ம"கா;, உ�ைன" 

)மாMதாவாக� பி�'(ைவ"க தி%ட� ேபா%டாேன. பயைல $"கா;யி� க%� 

அ�"க ேவ�2�! சீ! க�ணி� ெகாR வி@கிற(. சாகிற க@ைத")" க�ணி� 

ெகாR வி@�தா� ேமாசேமா!... பாரதிைய� ப%�னி ேபா%2" ெகா�ற 

பய�கள�லவா. அவைன D%ைட P"க7 ெசா�ல"1டா(. ைந�(ேபானவைன" 

ெகா�� வி2வ(தாேன இய4ைக, உ!க� ஓநா- ேவதா�த�. அவ�")" 

கவிைதயாவ( இ��த( நீ!க� இ�ெபா@( பாரதியா/ எ�� ெப�ைம 

ய�'("ெகா�ள. எ�லா� விதி, விதி. எ�ைன� ேபா� எ'தைன ேப/. அவ/களி� 

(யர'ைத நீ")� ஆ)தியாக நா�. த4ெகாைல இ�ைல. த4ெகாைல ெச-பவ� 

ேகாைழயா�! நீ ெச-(பா/. ஒ-யாரமாக நா4கா;யி� உ%கா/�(ெகா�2 

ேபRவைத� பாேர�. அத4)� ஒ� பிசாR' (ணி7ச� ேவ�2�. ப%டாள'( 

ேஸா�ஜ/ சாக� ேபாகிற( ெதாியாமலா ேபாகிறா�. அ( ம%2� த4ெகாைலய�ல, 

Uர�! சDக'தி4) தியாக�; தியாக�... ந�றாயி�"கிற(! நா�� அவைன�ேபா� 

என( கதியிO�ள $%டா� .7சிக:") அவசர�படாேத. இேதா அ�த பிவ%ட� 

ஜாயி��� (Pivotal Joint) சாியாக ைவ'( ஒ� இ�"), ஒ� )தி! ேஜ"க� ஏணி 

ெதாி+மா? பாீ%ைச")"1ட வ�தேத. அ( ஒ� மாதிாி. இ( நாகாிக Zேலணி. 

உ!க:") இ3வள5 ேபா(�. நா� இ�"கிற வைர நீ!க� P"கி நி�'தின 

ம�ணா!க%�") இ3வள5 நீள� ேபாதாதா? 

 

இற")�வைர  ெவ�")� 

ராமனாத�. 

Rத�திர7 ச!), 01-06-1934 

--------------------- 
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76. 76. 76. 76. சாப விேமாசன�சாப விேமாசன�சாப விேமாசன�சாப விேமாசன�    

 

ராமாயண பாிசய$�ளவ/க:") இ�த" கைத பி�படாம� (பி�"காம� 1ட) 

இ�"கலா�. அைத நா� ெபா�%ப2'தவி�ைல. 

 

1111    

 

சாைலயிேல ஒ� க4சிைல. தள/�( ெநா��(ேபான தைச" 1%ட'திO� 

Uாிய'ைத' (�ளைவ")� ேமாகன வ�வ�; ஓ/ அ./வ சி4பி .ேலாக'தி� 

இத4காகெவ�ேற பிற�( த� கனைவெய�லா� க�;� வ�'(ைவ'தாேனா 

எ�� ேதா��� அ3வள5 லாகிாிைய ஊ%2வ(. ஆனா� அ�த� ப(ைமயி� 

க�களிேல ஒ� ேசாக� - ெசா�;� அைடபடாத ேசாக� - மித�(, 

பா/"கிறவ/களி� ெவ�� தைச ஆைசயான காம'ைத" ெகா�� அவ/கைள+� 

ேசாக'தி� ஆS'திய(. அ( சி4பியி� அ./வ" கன5 அ��. சாப'தி� விைள5. 

அவ�தா� அக;ைக. 

 

அ�த" கா%2� பாைதயி� க�;� அ�'(ைவ'த ேசாகமாக, அவள( ேசாக'ைத� 

ேபதம4ற க� ெகா�2 பா/")� (றவி ேபா�ற இய4ைகயி� ம�யிேல 

கிட"கிறா�. Vாிய� கா-கிற(. பனி ெப-கிற(. மைழ ெகாழி"கிற(. PR� (�0� 

)�வி+� ேகா%டா�� )�(கி�றன; பற"கி�றன. த� நிைனவ4ற தபMவியாக - 

க�லாக - கிட"கிறா�. 

 

ச4�' Pர'திேல ஒ� கைறயா� 04�. நிAைடயி� ஆS�( த� நிைனவக4றி' த� 

ேசாக'ைத மற�( தவ� கிட"கிறா� ேகாதம�. இய4ைக, அவைன+� 

அேபதமாக'தா� ேபாஷி"கிற(. 

 

இ��� ச4�' Pர'திேல இ�த' த�பதிகளி� )2�ப" 12 க�பம4� 

US�த(ேபால, இவ/க:") நிழ� ெகா2'த 1ைர+� த�ப� இ4� US�( 

ெபா�யாகி" கா4ேறா2 கல�(வி%ட(. Rவ�� கைர�த(. மி9சிய( திர2தா�. 

இவ/க� மனசி� ஏறிய (�ப'தி� வ2� ேபால' ெத�ப%ட( அ(. 

 

Pர'திேல க!ைகயி� சலசல�0. அ�ைன க!ைக, இவ/கள( எ�ைலய4ற 

ேசாக'ைத அறிவாேளா எ�னேவா! 
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இ�ப�யாக ஊழி பல கட�தன, த�பதிக:"). 

 

ஒ� நா�... 

 

$4பக� Vாிய ஒளி ச4�" க2ைமதா�. எ�றாO� ெகா�களி� பRைம+� நிழO�, 

இைழ�(வ�� கா4��, உலகி� (�ப'ைத மைற"க $ய�� ந�பி"ைகைய+� 

வOைவ+� த�� சமய த'(வ� ேபால, இைழ�( மனசி� ஒ� ):ைமைய" 

ெகா2'தன. 

 

ஆ� சி!க� ேபால, மி2") நைட நட�(, எ2'த க�ம� $4றியதா� உ�ட 

மகிS7சிைய மனசி� 'அைச ேபா%2"ெகா�2' நட�( வ�கிறா� விRவாமி'திர�. 

மாாீச�� Rவா)5� ேபான இட� ெதாியவி�ைல. தாடைக எ�ற கிழ%2" 

ெகா2ைம நசி'( வி%ட(. நிAைடயி� ஆS�(�, எாிேயா�பி+� த/ம விசார'தி� 

ஈ2ப%���பவ/க:") நி�மதிைய' த�� சாதனமாக' த�ைன ஆ"கி" 

ெகா�டதி� ஒ� தி��தி. 

 

அ�"க� தி��பி' தி��பி� பா/'(" ெகா�கிறா�. பா/ைவயி� எ�ன பாி5! 

இர�2 )ழ�ைதக� ஓ��பி�'( விைளயா� வ�கி�றன. அவ/க� ேவ� 

யா�ம�ல; அவதார சிR"களான ராம லcமண/கேள. அர"க/ நசிைவ ஆர�பி'( 

ைவ'(வி%2, அத� ெபா��0' ெதாியாம� ஓ�� பி�'( வ�கிறா/க�. 

 

ஓ%ட� 0@திைய" கிள�0கிற(. $�னா� ஓ� வ�கிறா� லcமண�; (ர'தி 

வ�பவ� ராம�. 0@தி� படல� சிைலயி� மீ( ப2கிற(... 

 

எ�ன உ'ஸாகேமா எ�� உ�ள" )(க;�0ட� தி��பி� பா/"கிறா/ 

விRவாமி'திர/. பா/'தப�ேய நி4கிறா/. 

 

0@தி� படல� சிைலயி� மீ( ப�கிற(. 

 

எ�ேபாேதா ஒ� நா� நி�� க�லான இதய� சிைல+� (�"கிற(. ேபான ேபான  
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இட'தி� நி�� இ�கி� ேபான ர'த� ஓட ஆர�பி"கிற(. க�;� ஜீவ உAண� 

பரவி உயி��ள தைச" ேகாளமாகிற(. பிர"ைஞ வ�கிற(. 

 

க�கைள D�' திற"கிறா� அக;ைக. பிர"ைஞ ெதாிகிற(. சாப விேமாசன�! சாப 

விேமாசன�! 

 

ெத-வேம! மாRப%ட இ�த' தைச"1%ட� பவி'தர� அைட�த(. 

 

தன") ம�ப�+� 0திய வாSைவ" ெகா2"க வ�த ெத-விக 0�ஷ� எவ�? அ�த" 

)ழ�ைதயா? 

 

அவ� கா;� வி@�( நமMகாி"கிறா�. ராம� ஆ7சாிய'தா� ாிஷிைய� 

பா/"கிறா�. 

 

விRவாமி'திர�")� 0ாி�(வி%ட(. இவ� அக;ைக. அ�� இ�திர�ைடய மாய 

ேவஷ'(") ஏமாறிய ேபைத. கணவ� மீதி��த அள5")� அட!காத பாச'தி� 

விைளவாக, த� உட�ைப, மாய ேவஷ'தா� ஏமாறி, மாRப2'தி" ெகா�டவ�; 

ேகாதமனி� மைனவி. அ3வளைவ+� ராமனிட� ெசா�Oகிறா/. அேதா நி4)� 

04� இ�"கிறேத; அதி� வைல $%ைடயி� ேமான'தவ!கிட")� ப%2�.7சி 

ேபால' த�ைன மற�( நிAைடயி� ஆS�( இ�"கிறா�. அேதா அவேன எ@�( 

வி%டாேன! 

 

நிAைட (ற�த க�க� சாைண தீ%�ய க'திேபா� R��கி�றன. உட;ேல, 

காயக4ப� ெச-த(ேபா� வO பி�னி� பா-கிற(. மி2"காக, ெப�ணி� 

ேகவல'தி;��( வி2வி'("ெகா�ள $�யாதவைன� ேபால' தய!கி' தய!கி 

வ�கிறா�. 

 

ம�ப�+� இ�த' (�ப வைலயா? சாப விேமாசன'(")� பிற) வாS5 எ�ப� 

எ�பைத மனR அ�ெபா@( நிைன"கவி�ைல. இ�ெபா@ேதா அ( 

பிர�மா�டமான மதிலாக அவன( வாSைவ7 R4றிேய ம�ட;"கிற(. அவ� 

மன$� மிர:கிற(. 
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ராம�ைடய க�வி, த/ம"க�ெகா�2 பா/'த(. ெதளிவி� ஒளி .�ட(. ஆனா� 

அWபவ7 சாைணயி� ப%ைட பி�"காத(; வாSவி� சி"க;� ஒ3ெவா� Zைல+� 

பி�னேலா2 பி�ன� ஒ�யாம� பா/'த வசிAட�ைடய ேபாதைன. ஆனா� 

சி�ைமைய அறியாத(. 0( வழியி� (ணி�( ேபாக அறி5")' ெத�0 ெகா2�ப(. 

 

உலக'தி� த�ைம எ�ன, இ�ப� விபாீதமாக $�"ேகறி உ�'(கிற(! மனR")� 

கரணச"தியி� நிதான'(")� க%2� படாம� நிகS�த ஒ� காாிய'("கா 

பா'திர'தி� மீ( த�டைன? "அ�மா!" எ�� ெசா�; அவ� கா;� வி@�( 

வண!)கிறா� ராம�. 

 

இர�2 ாிஷிக:� (ஒ�வ� (ணி7சைலேய அறிவாக" ெகா�டவ�; ம4றவ� 

பாச'ைதேய த/ம'தி� அ�'தலமாக" க�டவ�) சி�வ�ைடய நிைன5" 

ேகாண'தி� எ@�த க�'("கைள" க�2 )(க;"கிறா/க�. எ3வள5 ேலசான, 

அ�0மயமான, (ணி7சலான உ�ைம! 

 

"ெந9சினா� பிைழ ெச-யாதவைள நீ ஏ4�"ெகா�:வ(தா� ெபா��(�" 

எ�கிறா� விRவாமி'திர� ெம(வாக. 

 

):ைம .�ட கா4றி� அவன( வாத" கரகர�0 ரஸேபத� கா%2கிற(. 

 

ேகாதம��, அவ� ப'தினி+�, அ�த' த�பம4�' திரேடறி� ேபான ேம2� 

அ3விட'ைத வி%2 அகலவி�ைல. $�0 உயிர4றி��த இட'தி� ஜீவகைள (வள 

நிைன'த(. 

 

சா%ைடயி� ெசா2"ைக� ேபால� ேபா"ைக மா4றியைம"க வ�த ச"திக� 

அ3விட� வி%2� ெபய/�(வி%டன. மிதிைல")� ெபா@( சா+�ெபா@தாவ( 

ேபாக ேவ�டாமா? மணவிைன, இ� ைககைள நீ%� அைழ"கிறேத. 

 

ேகாதம�") அவளிட� $�ேபா� மன" கள!கமி�றி� ேபச நாெவழவி�ைல. 

அவைள அ�� விைலமக� எ�� R%ட(, த� நா"ைகேய ெபாR"க ைவ'(வி%ட( 

ேபால இ�"கிற(. எ�ன ேபRவ(? எ�ன ேபRவ(? 
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"எ�ன ேவ�2�?" எ�றா� ேகாதம�. அறி5' திற� எ�லா� அ�த உண/7சி7 

Rழி�பிேல அக�� ெபா�ள4ற வா/'ைதைய உ�தி' த�ளிய(. 

 

"பசி"கிற(" எ�றா� அக;ைக, )ழ�ைத ேபால. 

 

அ�கி;��த பழன'தி� ெச�� கனிவ/"க!கைள7 ேசகாி'( வ�தா� ேகாதம�. 

அ��, $த� $த� மணவிைன நிகS�த 0திதி� அவ�ைடய ெசய�களி� (வ�ட 

ஆைச+� பாி5� விர�களி� இய"க'தி� ேத"க'தி� கா%�ன. 

 

'அ�த மணவிைன உ�ள� பாி5 பிற�த பி�ன/� .'தி��தாO� ஏமா4றி� 

அ��பைடயி� பிற�த(தாேன! பRைவ வல� வ�( பறி'( வ�த(தாேன!' எ�� 

ேகாதம�ைடய மனR, திைசமாறி' தாவி' த�ைனேய R%2" ெகா�ட(. 

 

அக;ைக பசி தீ/�தா�. 

 

அவ/கள( மனசி� ./ணமான கனி5 இ��த(. ஆனா� இ�வ�� இ�விதமான 

மன"ேகா%ைடக:")� இ��( தவி'தா/க�. 

 

ேகாதம�")' தா� ஏ4றவளா எ�பேத அக;ைகயி� கவைல. 

 

அகைலைக")' தா� ஏ4றவனா எ�பேத ேகாதமனி� கவைல. 

 

சாைலேயார'தி� .'தி��த மல/க� அவ/கைள� பா/'(7 சிாி'தன. 

 

2222    

 

அக;ைகயி� வி��ப�ப�, ஆைச�ப� அேயா'தி ெவளி மதி�க:")7 ச4�' 

ஒ(!கி, ம�ஷ பர�பைரயி� ெந� படராத Pர'தி�, சர_ நதி"கைரயிேல ஒ� 

)�ைச க%�" ெகா�2 த/மவிசார� ெச-( ெகா����தா� ேகாதம�. 

இ�ெபா@( ேகாதம�") அக;ைக மீ( பாி./ண ந�பி"ைக. இ�திர� ம�மீ( 

அவ� கிட�தா� 1ட அவ� ச�ேதகி"க மா%டா�. அ3வள5 பாிR'தவதியாக 
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ந�பினா� அவ�. அவள( சி4�தவி இ�லாவி�� தன( த/மவிசாரேம 

தவி2ெபா�யாகிவி2� எ�ற நிைல அவ�") ஏ4ப%ட(. 

 

அக;ைக அவைன உ�ள'தினா� அள"க $�யாத ஓ/ அ�பா� தைழ"க 

ைவ'தா�. அவைன நிைன'(வி%டா� அவ� மன$� அ!க!க:� 0( மண� 

ெப�Fைடயன ேபால" கனி�(வி2�. ஆனா�, அவ� மனசி� ஏறிய க� 

அகலவி�ைல. த�ைன� பிற/ ச�ேதகி"காதப�, விேசஷமாக" 1/�( பா/"க"1ட 

இட!ெகாடாதப� நட"க வி��பினா�. அதனா� அவ� நைடயி� இய4ைகயி� 

த�ைம மைற�( இய�0 மாறிய(. த�ைன7 Vழ நி4பவ/க� யாவ�ேம 

இ�திர/களாக' ெத�ப%டா/க�; அக;ைக")� பய� ெந9சி� உைறேயறிவி%ட(. 

அ�த" கால'தி;��த ேப7R� விைளயா%2� )�ேயா�� ேபாயின. ஆயிர� தடைவ 

மனR")� தி��பி' தி��பி7 ெசா�;� பாட� ப�ணி"ெகா�2, அ�த வா/'ைத 

சாிதானா எ�பைத நாO ேகாண'தி;��(� ஆரா-�( பா/'(வி%2'தா� 

எைத+� ெசா�Oவா�. ேகாதம� சாதாரணமாக7 ெசா�O� வா/'ைதக:")"1ட 

உ�ள/'த� உ�ேடா எ�� பைத�பா�. 

 

வாSேவ அவ:") நரக ேவதைனயாயி4�. 

 

அ�� மாீசி வ�தா/. $�ெனா� நா� ததீசி வ�தா/. மத!க�� வாரணாசி 

ெச�O�ேபா( ேகாதமைன" )சல� விசாாி"க எ%�� பா/'தா/. அவ/க� மனசி� 

கனி5� பாி5� இ��தேபாதிO� அக;ைகயி� உட�0 )�றி" கிட�த(. மனR� 

1�பி" கிட�த(. அதிதி உபசார!1ட வ@விவி2�ேபா� இ��த(. ஏறி%27 

சாதாரணமாக� பா/"கிறவ/கைள+� கள!கம4ற க�ெகா�2 பா/"க" 1சிய(. 

)�ைசயி� ஒளி�( ெகா�டா�. 

 

ேகாதம�ைடய சி'தா�தேமா இ�ெபா@( 0(வித விசாரைணயி� தி��பிய(. 

த/ம'தி� ேவ;க� யா5� மனமறி�( ெச-பவ/க:"ேக. Rய�பிர"ைஞ இ�லாம� 

வ@ ஏ4ப%2, அதனா� ம�ஷ வி'( $@வ(ேம நசி'(வி2� எ�றாO� அ( 

பாப� அ�ல; மனலயி�0�, Rய�பிர"ைஞ+ட� 1�ய ெசயa2பா2ேம 

கைற�ப2'(பைவ. தன( இ��(ேபான )�ைசயி� ம�ப�+� பிற/ 1%�ைவ'த 

ஒ� த�ைமயி� இ��(ெகா�2 0திய ேகாண'தி� த� சி�தைனைய' 

தி��பிவி%டா� ேகாதம�. அவ�ைடய மனசி� அக;ைக மாR அ4றவளாகேவ 

உலாவினா�; தன"ேக அ�கைத இ�ைல; சாப' தீைய எ@�பிய ேகாபேம த�ைன 

மாRப2'திவி%ட( எ�� க�தினா�. 
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சீைத+� ராம�� உ�லாசமாக7 சமயாசமய!களி� அ�த' திைசயி� ரதD/�( 

வ�வா/க�. அவதார" )ழ�ைத, ேகாதமனி� மனசி� லcய வா;பனாக 

உ�வாகி' ேதா�றினா�. அவன( சிாி�0� விைளயா%2ேம த/மசாMதிர'தி� 

P�டாவிள")களாக7 சாயன� (வியா"கியான�) ப�ணின. அ�த இள� 

த�பதிகளி� ப�த�தா� எ�ன? அ( ேகாதம�")' தன( அ�த" கால'( வாSைவ 

ஞாபக�ப2'(�. 

 

அக;ைகயி� மன� பார'ைத நீ"க வ�த மாட�0றா சீைத. அவள( ேப7R� சிாி�0� 

த�மீ(�ள கைறைய' ேத-'(" க@5வன ேபா� இ��தன அக;ைக"). அவ� 

வ�த ேபா(தா� அக;ைகயி� அதர!க� 0�சிாி�பா� ெநளி+�. க�களி� 

உ�லாச� உதயெவாளி கா%2�. 

 

வசிAடாி� க�பா/ைவயிேல வள�� ரா`ய லcய!க� அ�லவா? சர_ நதியி� 

ஓர'தி� ஒ(!கி இ� தனி ேவ� உலக!களி� ச9சாி")� ஜீவ�களிைடேய பைழய 

கலகல�ைப' தைழ"க ைவ'( வ�தா/க�. 

 

அக;ைக") ெவளிேய நடமா� நாO இட� ேபாவத4)� பி��ப4� இ��த(. 

சீைதயி� ெந�"கேம அவள( மன7Rைமைய நீ"கி7 ச4� ெத�ைப அளி'த(. 

 

ப%டாபிேஷக ைவபவ'தி� ேபா( அேயா'தி") வ�வதாக ஒ�0"ெகா����தா�. 

ஆனா� அர�மைன")� ஏ4ப%ட உண/7சி7 Rழி�0")'தா� எ�ன வ;ைம! 

ஒேர D7சி� தசரத� உயிைர வா!கி, ராமைன" கா%2") விர%�, பரதைன" 

க�ணீ�� க�பைல+மாக ந�தி"கிராம'தி� )�ேய4றிவி%ட(. 

 

ம�ஷ அளைவக:")� எ�லா� அைடபடாத அதீத ச"தி, ஏேதா உ�ம'த 

ேவக'தி� கா+�%�7 ெசா"க%டா� ஆ�ய( ேபா�, நட�( $��(வி%ட(. 

 

விசிAட/தா� எ�ன, ச/வ ஜா"கிரைதேயா2 ம�ஷ த/ம'தி� ெவ4றியாக ஒ� 

ரா`ய'ைத Mதாபி"க" க�ணி� எ�ெண_4றி வள/'தா/. அவ�ைடய 

கண")க� யா5� தவி2ெபா�யாகி, ந�தி"கிராம'தி� நி�ெறாி+� மி�") 

ெவளி7சமாயி4�. 
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சர_ நதி" )�ைச ம�ப�+� த�பம4� வி@�த( எ�� ெசா�ல ேவ�2�. 

ேகாதம� த/மவிசாரெம�லா� இ�த� ேப-" கா4றி� Vைற ேபாயி4�. மனசி� 

ந�பி"ைக வற�2 V�யமாயி4�. 

 

அக;ைக"ேகா? அவள( (�ப'ைத அள�தா� வா/'ைத")� அைடபடா(. 

அவ:")� 0ாியவி�ைல. ைந�( ஓ-�(வி%டா�. ராம� கா%2")� ேபானா�. 

அவ� த�பி+� ெதாட/�தா�; சீைத+� ேபா-வி%டா�. $�0 க4சிைலயாகி" 

கிட�தேபா( மனR இ��2 கிட�த மாதிாி ஆகிவி%ட(. ஆனா� மன�பார'தி� 

பிர"ைஞ ம%2� தா!க $�யவி�ைல. 

 

க�"க;� ேகாதம/ ஜபதப!கைள $�'("ெகா�2 கைரேயறி")�ைச")� 

Wைழ�தா/. 

 

அவ/ பாத!கைள" க@5வத4காக7 ெச�பி� ஜல'ைத ஏ�தி நி�ற அக;ைகயி� 

உத2 அைச�த(. 

 

"என") இ!) இ��0" ெகா�ளவி�ைல. மிதிைல")� ேபா- வி2ேவாேம." 

 

"சாி, 0ற�ப2; சதான�தைன+� பா/'( ெவ) நா%களாயின" எ�� ெவளிேய 

இற!கினா/ ேகாதம/. 

 

இ�வ�� மிதிைல ேநா"கி நட�தா/க�. இ�வ/ மனசிO� ப: )�ேயறி 

அம/�தி��த(. ேகாதம/ ச4� நி�றா/. 

 

பி� ெதாட/�( நட�( வ�த அக;ைகயி�ைடய ைகைய எ%�� பி�'(" 

ெகா�டா/; நட�தா/; "பய�படாேத" எ�றா/. 

 

இ�வ�� மிதிைல ேநா"கி நட�தா/க�. 

 

ெபா@( 0ல/�(வி%ட(. க!ைக" கைரேம� இ�வ�� ெச�� 

ெகா���"கிறா/க�. 
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யாேரா ஆ4�")� நி�� கணீெர�ற )ர;� காய'திாிைய7 

ெசா�;"ெகா����தா/க�. 

 

ஜப� $�+ம%2� த�பதிக� கைரயி� எ%�" கா'( நி�றா/க�. 

 

"சதான�தா!" எ�� 1�பி%டா/ ேகாதம/. 

 

"அ�பா... அ�மா!" எ�� உ�ள'தி� மல/7சிைய" ெகா%�" கா;� வி@�( 

நமMகாி'தா� சதான�த�. 

 

அக;ைக அவைன மனசா� த@வினா�. )ழ�ைத சதான�த� எ3வள5 

அ�னியனாகிவி%டா�, தா�+� மீைச+� ைவ'(" ெகா�2 ாிஷி மாதிாி! 

 

ேகாதம�") மகன( ேதஜM மனைச" ):ைம_%�ய(. 

 

சதான�த� இ�வைர+� த� )�ைச") அைழ'(7 ெச�றா�. 

 

சிரம�பாிகார� ெச-( ெகா�:வத4) வசதி ெச-(ைவ'(வி%2, ஜனகன( த'(வ 

விசார ம�டப'(")� 0ற�படலானா�. 

 

ேகாதம�� உட� வ�வதாக� 0ற�ப%டா/. மக�") அவைர அைழ'(7 

ெச�Oவதி� பிாிய�தா�. ெந2�Pர'(� பிரயாணமா7ேச எ�� ர'த ப�த'தி� 

பாிவா� நிைன'தா�. ஊழிகால� நிAைடயி� கழி'(� வாடாத தைச"1%டமா, 

இ�த நைட")' தள/�(விட� ேபாகிற(? அவ�")� பி� 0ற�ப%டா/. 

அவ�ைடய த'(வ விசாரைணயி� 0திய ேபா"ைக Wகர ஆைச�ப%டா� மக�. 

 

மிதிைலயி� ெத�"க� வழியாக7 ெச�O�ேபா( அேயா'தியி� பிற�த 

மன'ெதா-5� ேசாக$� இ!)� பட/�தி��பதாக� 0ல�ப%டன ேகாதம�"). 

அட!கிவி%ட ெப�D7R கா4றிfேட கல�( இைழ�த(. 

 

ஜன!க� ேபாகிறா/க�, வ�கிறா/க�; காாிய!கைள" கவனி"கிறா/க�; நிAகா�ய 

ேசைவ ேபால எ�லா� நட"கிற(; பி��0 இ�ைல; லயி�0 இ�ைல. 
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தி�ம9சன" )ட� ஏ�தி7 ெச�O� அ�த யாைனயி� நைடயி� வி�வி��0 

இ�ைல; உட� ெச�O� அ/7சக� $க'தி� அ�ளி� )(க;�0 இ�ைல. 

 

இ�வ�� அரச�ைடய ப%�ம�டப'(")� Wைழ�தா/க�. ச'ச!க� ேசனா 

ச$'திரமாக நிைற�தி��த(. இ�த அ!கா�யி� ஆரா-7சி எ�ப� Wைழ+� எ�� 

பிரமி'தா/ ேகாதம/. அவ/ நிைன'த( தவ�தா�. 

 

ஜனக� க�களி� இவ/க� உடேன ெத�ப%டா/க�. 

 

அவ� ஓேடா �+� வ�( $னிவ�") அ/"கிய� $த;ய உபசார!க� ெச-வி'( 

அைழ'(7 ெச�� அவைர' த� ப"க'தி� உ%கார ைவ'("ெகா�டா�. 

 

ஜனக�ைடய $க'தி� ேசாக'தி� ேசாைப இ��த(. ஆனா� அவ� ேப7சி� 

த@த@�0 இ�ைல; அவ�ைடய சி'த� நிதான� இழ"கவி�ைல எ�பைத" 

கா%�ய(. 

 

எ�ன'ைத� ேபRவ( எ�� ேகாதம/ ச4�' தய!கினா/. 

 

"வசி%ட� தா� க%�ய ரா`ய'தி� உண/7சி") மத) அைம"கவி�ைல" எ�றா� 

ஜனக�, ெம(வாக' தா�ைய ெந��" ெகா�2. 

 

ஜனகனி� வா"), வ/ம'ைத' ெதா%2வி%ட(. 

 

"உண/7சியி� Rழி�பிேலதாேன உ�ைம பிற")�" எ�றா/ ேகாதம/. 

 

"(�ப$� பிற")�, உண/7சிைய� பய�ப2'தி" ெகா�ள' ெதாியா( ேபானா�. 

ரா`ய'ைத" க%ட ஆைச�ப2�ேபா( அத4)� இட� ேபா%2 ைவ"க ேவ�2�; 

இ�லாவி%டா� ரா`ய� இ�"கா(" எ�றா� ஜனக�. 

 

"த!களேதா?" எ�� ச�ேதக'ைத எ@�பினா/ ேகாதம/. 



102 

 

 

"நா� ஆளவி�ைல; ஆ%சிைய� 0ாி�( ெகா�ள $யOகிேற�" எ�றா� ஜனக�. 

 

இ�வ�� ச4� ேநர� ெமௗனமாக இ��தா/க�. 

 

"த!கள( த/மவிசாரைண எ�த மாதிாியிேலா?" எ�� விநயமாக" ேக%டா� 

ஜனக�. 

 

"இ��� ஆர�பி"கேவ இ�ைல; இனிேம� தா� 0ாி�(ெகா�ள $யலேவ�2�; 

0தி/க� பல 0ல�கைளெய�லா� க�ணியி%2" க%2கி�றன" எ�� 

ெசா�;"ெகா�ேட எ@�தா/ ேகாதம/. 

 

ம�நா� $த� அவ/ ஜனக� ம�டப'(")� ேபாகவி�ைல. 0'தியிேல பல 

0தி/க� ஹிமாசல'ைத� ேபால ஓ!கி நி�றன. தனிைமைய வி��பினா/. ஆனா� 

நா�7 ெச�லவி�ைல. அக;ைக மனR ஒ��(விட" 1டாேத! 

 

ம�நா� ஜனக�, "$னீRவர/ எ!ேக?" எ�� ஆவOட� ேக%டா�. 

 

"அவ/ எ!க� )�ைச") எதிேர நி4)� அேசாக மர'த�யி� தா� ெபா@ைத" 

கழி"கிறா/" எ�றா/ சதான�த/. 

 

"நிAைடயிலா?" 

 

"இ�ைல; ேயாசைனயி�." 

 

"அைல அட!கவி�ைல" எ�� தன")�ேள ெம(வாக7 ெசா�;"ெகா�டா� 

ஜனக�. 

 

***** 
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அக;ைக") நீரா2வதி� அபார ேமாக�. இ!ேக க!ைக" கைரய�ேக நி�மதி 

இ�")� எ�� தனியாக உதய கால'திேலேய )டெம2'(7 ெச��வி2வா�. 

 

இர�ெடா� நா%க� தனியாக, நி�மதியாக' தன( மனசி� ெகா@�(கைள' 

த�னி7ைசேயா2 பட��ப� வி%2, அதனா� Rைம நீ!கியதாக ஒ� தி��தி+ட� 

)ளி'( $@கி விைளயா�வி%2 நீ/ ெமா�2 வ�வா�. 

 

இ( நீ�"கவி�ைல. 

 

)ளி'(வி%2' தி��பி" )னி�த ேநா")ட�, மனைச இைழய வி%2"ெகா�2 

நட�(வ�( ெகா����தா�. 

 

எதிேர ெம%�7 ச�த� ேக%ட(. ாிஷி ப'தினிக� யாேரா! அவ/க:� நீராட'தா� 

வ�(ெகா����தா/க�. அவைள" க�ட(� பைற7சிைய" க�ட(ேபால ஓ� 

விலகி, அவைள விைற'(� பா/'(வி%27 ெச�றா/க�. 

 

"அவ�தா� அக;ைக" எ�ப( Pர'தி� ேக%ட(. ேகாதம�") அ�� 

அ�வயி4றி� ப4றி"ெகா�2 பிற�த சாப' தீையவிட அதிகமாக7 R%டன 

அ3வா/'ைதக�. 

 

அவ� மனR ஒேரய�யாக7 R2கா2 மாதிாி ெவ�( தகி'த(. சி�தைன திாி�த(. 

"ெத-வேம! சாபவிேமாசன� க�டாO� பாப விேமாசன� கிைடயாதா?" எ�� 

ேத�பினா�. 

 

ய�திர� பாைவ ேபால அ�� ேகாதம�")� சதான�த�")� உண5 பாிமாறினா�. 

'மக�� அ�னியனாகிவி%டா�; அ�னிய�� விேராதிகளாகிவி%டா/க�; 

இ!ெக�ன இ��0?' எ�பேத அக;ைகயி� மனR அ�'(" ெகா�ட ப�லவி. 

 

ேகாதம/ இைடயிைடேய பிர"ைஞ ெப4றவ/ ேபா� ஒ� கவள'ைத வாயி;%2 

நிைனவி� ேதா-�தி��தா/. 

 

இவ/கள( மன அவச'தா� ஏ4ப%ட ப: சதான�தைன+� D7R' திணற ைவ'த(. 
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ப:ைவ" )ைற�பத4காக, "அ'திாி $னிவ/ ஜனகைன� பா/"க வ�தி��தா/. 

அக'தியைர� பா/'(வி%2 வ�கிறா/. ேம�5")� பிரயாண�. ராம�� சீைத+� 

அக'தியைர' தாிசி'தா/களா�. அவ/க� இ�வைர+�, 'ந�ல இட� ப9சவ�. 

அ!ேக த!)!க�' எ�� அக'திய/ ெசா�னாரா�. அ!ேக இ��பதாக' தா� 

ெதாிகிற(" எ�றா� சதான�த�. 

 

"நா$� தீ/'த யா'திைர ெச-தா� எ�ன?" எ�� அக;ைக ெம(வாக" ேக%டா�. 

 

"0ற�ப2ேவாமா?" எ�� ைககைள உதறி" ெகா�2 எ@�தா/ ேகாதம/. 

 

"இ�ெபா@ேதயா?" எ�றா� சதான�த�. 

 

"எ�ெபா@தானா� எ�ன?" எ�� 1றி"ெகா�ேட Dைலயி;��த த�2 

கம�டல!கைள எ2'(" ெகா�2 வாசைல ேநா"கினா/ ேகாதம/. 

 

அக;ைக பி� ெதாட/�தா�. 

 

சதான�த� மன� தகி'த(. 

 

4444    

 

ெபா@( சா-�(, ேரைக ம!கிவி%ட(. இ�வ/ சர_ நதி"கைரேயாரமாக 

அேயா'திைய ேநா"கி வ�( ெகா���"கிறா/க�. 

 

பதினா�) வ�ஷ!க� ஓ�" காலெவ�ள'தி� ஐ"கியமாகிவி%டன. அவ/க� 

பா/"காத $னி0!கவ/ இ�ைல; தாிசி"காத ேQ'திர� இ�ைல. ஆனா� மனநி�மதி 

ம%�O� அவ/க:") இ�ைல. 
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வOவ4றவனி� 0'தி") எ%டா( நிமி/�( நி4)� ச!கர�ைடய சி�தைன" 

ேகாயி� ேபால, திடம4றவ/களி� கா�க:")� அைடபடாத ைகலய!கிாிைய� 

பனி7 சிகர!களி�ேம� நி�� தாிசி'தா/க�. 

 

தம( (�ப7 Rைமயான ந�பி"ைக வற%சிைய உ�வக�ப2'தின பாைலைய' 

தா��னா/க�. 

 

த� உ�ள� ேபால" ெகா@�(வி%2� 0ைகம��7 சா�பைல+� 0@திைய+� 

க")� எாிமைலகைள வல�வ�( கட�தா/க�. 

 

தம( மன� ேபால ஓயா( அைலேமாதி"ெகா�2 கிட")� ச$'திர'தி� கைரைய 

எ%�� பி�னி%2' தி��பினா/க�. 

 

த� வாSவி� பாைத ேபா�ற ேம2 ப�ள!கைள" கட�( வ�(வி%டா/க�. 

 

'இ��� சில தின!களி� ராம� தி��பிவி2வா�; இனி ேமலாவ( வாSவி� 

உதயகால� பிற")�' எ�ற ஆைசதா� அவ/கைள இ@'( வ�த(. 

 

பதினா�) வ�ஷ!க:") $� தா� க%�ய )�ைச இ4�" கிட�த இட'ைத 

அைட�தா/க�. 

 

இரேவா2 இரவாக, )�யி�"க வசதியாக" ேகாதம/ அைத7 ெச�பனி%டா/. ேவைல 

$�+�ேபா( உதய ெவ�ளி சிாி'த(. 

 

இ�வ�� சர_வி� நீரா�' தி��பினா/க�. 

 

கணவனா�")� பணிவிைட ெச-வதி� $ைன�தா� அக;ைக. இ�வர( மனR� 

ராம�� சீைத+� வ�� நாைள $�ேனா� வரேவ4ற(. இ��தாO� கால" 

கள'தி� நியதிைய மனைச" ெகா�2 தவிர, ம4ற�ப�' தா��விட $�+மா? 

 

ஒ�நா� அதிகாைலயி� அக;ைக நீராட7 ெச�றி��தா�. 
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அவ:") $�, யாேரா ஒ�'தி விதைவ )ளி'(வி%2' தி��பிவ�( 

ெகா����தா�; யா/ எ�� அைடயாள� க�2 ெகா�ள $�யவி�ைல; ஆனா� 

எதிேர வ�தவ� அைடயாள� க�2 ெகா�2 வி%டா�. ஓேடா �+� வ�( 

அக;ைகயி� கா;� ச/வா!க$� தைரயி� பட வி@�( நமMகாி'தா�. 

 

ேதவி ைகேகயி! த�ன�தனியளாக, பாிசன!க:� பாிவார$� இ�லாம�, 

(றவியாகிவி%டாேள! 

 

)ட'ைத இற"கிைவ'(வி%2 அவைள இ� ைககளாO� P"கி நி�'தினா�. 

அவ:")" ைகேகயி� ெசய� 0ாியவி�ைல. 

 

"த/ம ஆேவச'திேல பரத� த��ைடய மனசி� என") இட� ெகா2"க 

மற�(வி%டா�" எ�றா� ைகேகயி. 

 

)ர;� ேகாப� ெதறி"கவி�ைல; D/'த�ய� (�ளவி�ைல. தா� நிைன'த 

ைகேகயி ேவ�; பா/'த ைகேகயி ேவ�. பட/வத4)" ெகா@ெகா�ப4�' தவி")� 

மனைச'தா� பா/'தா� அக;ைக. 

 

இ�வ�� த@விய ைக மாறாம�, சர+ைவ ேநா"கி நட�தா/க�. 

 

"பரத�ைடய த/ம ைவரா"கிய'(") யா/ காரண�?" எ�றா� அக;ைக. 

அவ:ைடய உத%�� ேகாண'தி� அWதாப� கனி�த 0�சிாி�0 ெநளி�( 

மைற�த(. 

 

")ழ�ைத ைவ'த ெந��0 ஊைர7 R%2 வி%டா� )ழ�ைதைய" ெகா��வி2வதா?" 

எ�றா� ைகேகயி. 

 

)ழ�ைத")� ெந��0")� இைடயி� ேவ; ேபா2வ( அவசிய�தா� எ�� 

எ�ணினா� அக;ைக. "ஆனா� எாி�த( எாி�த(தாேன?" எ�� ேக%டா�. "எாி�த 

இட'ைத7 R'த�ப2'தாம� சா�பைல அ�ப�ேய )வி'( ைவ'("ெகா�2 R4றி 

உ%கா/�தி��தா� ம%2� ேபா(மா?" எ�றா� ைகேகயி. 
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"சா�பைல அக4�கிறவ� இர�ெடா� நா%களி� வ�( வி2வாேன" எ�றா� 

அக;ைக. 

 

"ஆமா�" எ�றா� ைகேகயி. அவ� )ர;� பரம நி�மதி ெதானி'த(. ராமைன 

எதி/பா/'தி��ப( பரதன�ல; ைகேகயி. 

 

ம�நா� அவ� அக;ைகைய7 ச�தி'தெபா@( $க� ெவறி7ேசா�யி��த(; மனR 

ெநா��( கிட�த(. 

 

"ஒ4ற/கைள நாO திைசகளிO� வி%2 அ��பி� பா/'தாகிவி%ட(. ராமைன� 

ப4றி ஒ� 0ல�� ெதாியவி�ைல. இ��� நா4ப( நாழிைக ேநர'(")� எ�ப� 

வ�(விட� ேபாகிறா/க�? பரத� பிராேயாபேவச� ெச-ய� ேபாகிறானா�. அ"கினி 

)�ட� அைம"க ஏ4பா2 ெச-( வ�கிறா�" எ�றா� ைகேகயி. 

 

பரத� எாியி� த�ைன அவி'(" ெகா�:வ( த�மீ( Rம'த�ப%ட ரா`ய 

ேமாக'(")' த"க பிராய7சி'த� எ�� அவ� க�(வ( ேபால இ��த( ேப7R. 

 

ச4� நிதானி'(, "நா�� எாியி� வி@�(வி2ேவ�; ஆனா� தனியாக, 

அ�தர!கமாக" எ�றா� ைகேகயி. அவ� மனR ைவரா"கிய'ைத' ெதறி'த(. 

 

பதினா�) வ�ஷ!க� கழி'( ம�ப�+� அேத உண/7சி7 Rழி�0. அேயா'தி") 

ஏ4ப%ட சாப'தீ2 நீ!கவி�ைலயா? 

 

அக;ைகயி� மனR அ")'ெதா") இ�லாம� ஓ�ய(. தன( கா;� பாப7 சாைய 

எ�ேற ச�ேதகி'தா�. 

 

"வசி%டைர" ெகா�டாவ( அவைன' தைடெச-ய" 1டாேதா?" எ�றா� 

அக;ைக. 

 

"பரத� த/ம'(")'தா� க%2�ப2வா�; வசி%ட�")" க%2�படமா%டா�" 

எ�றா� ைகேகயி. 
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"மனித�")" க%2�படாத த/ம�, மனித வ�ச'(")7 ச'(�" எ�� ெகாதி'தா� 

அக;ைக. 

 

த��ைடய கணவ/ ேப7R")� பரத� ஒ� ேவைள க%2�பட" 1டாேதா எ�ற 

ைந�பாைச. ம�ப�+� அேயா'தியி� (�ப7 ச"கர� Rழல ஆர�பி'(விட" 

1டாேத எ�ற Jதி. 

 

ேகாதம� இண!கினா�. ஆனா� ேப7சி� பல� 1டவி�ைல. 

 

பரதைன உ�2 ப;ெகா�ள அ"கினி ேதவ� வி��பவி�ைல. அ�ம� வ�தா�; 

ெந��0 அவி�த(. திைசகளி� ேசாக�, கைர உைட�த )(கல ெவறியாயி4�. த/ம� 

தைல R4றியா�ய(. 

 

வசி%ட�")� பதினா�) வ�ஷ!க� கழி�த பிறகாவ( கன5 ப;")� எ�� 

மீைச மைறவி� சிாி�0' (�ளா�ய(. 

 

இ�ப ெவறியி� அ!ேக நம") எ�ன ேவைல எ�� தி��பி வி%டா� ேகாதம�. 

 

சீைத+� ராம�� த�ைன பா/"க வ�வா/க� எ�� அக;ைக உ�ள� .ாி'தா�. 

வரேவ40 ஆரவார� ஒ2!கிய(� அவ/க� இ�வ�� பாிவார� இ�றி வ�தா/க�. 

 

ரத'ைதவி%2 இற!கிய ராமன( ெந4றியி� அWபவ� வா-"கா� ெவ%�யி��த(. 

சீைதயி� ெபா;5 அWபவ'தா� .'தி��த(. இ�வ/ சிாி�பி� லய$� ேமாQ 

லாகிாிைய ஊ%�ய(. ராமைன அைழ'("ெகா�2 ேகாதம� ெவளிேய உலாவ7 

ெச��வி%டா�. 

 

த� க��ைபயி� கிட�( வள/�த )ழ�ைதயா� Rர")� ஒ� பாி5ட� அக;ைக 

அவைள உ�ேள அைழ'(7 ெச�றா�. இ�வ�� 0�சிாி�0ட� 

உ%கா/�தி��தா/க�. 

 

ராவண� P"கி7 ெச�ற(, (�ப�, மீ%0 எ�லாவ4ைற+� (�ப"கைற ப�யாம� 

ெசா�னா� சீைத. ராம�ட� ேச/�( வி%ட பிற) (�ப'(") அவளிட� இட�  

ஏ(? 
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அ"கினி� பிரேவச'ைத7 ெசா�னா�. அக;ைக (�'( வி%டா�. 

 

"அவ/ ேக%டாரா? நீ ஏ� ெச-தா-?" எ�� ேக%டா�. 

 

"அவ/ ேக%டா/; நா� ெச-ேத�" எ�றா� சீைத, அைமதியாக. 

 

"அவ� ேக%டானா?" எ�� க'தினா� அக;ைக; அவ� மனசி� க�ணகி ெவறி 

தா�டவ மா�ய(. 

 

அக;ைக") ஒ� நீதி, அவ�") ஒ� நீதியா? 

 

ஏமா4றா? ேகாதம� சாப� )டேலா2 பிற�த நியாயமா? 

 

இ�வ�� ெவ) ேநர� ெமௗனமாக இ��தன/. 

 

"உலக'(") நிGபி"க ேவ�டாமா?" எ�� 1றி, ெம(வாக7 சிாி'தா� சீைத. 

 

"உ�ள'(")' ெதாி�தா� ேபாதாதா? உ�ைமைய உல)") நிGபி"க $�+மா?" 

எ�றா� அக;ைக. வா/'ைத வற�ட(. 

 

"நிGபி'(வி%டா� ம%2� அ( உ�ைமயாகிவிட� ேபாகிறதா; உ�ள'ைத' 

ெதாடவி�ைலயானா�? நி4க%2�; உலக� எ(?" எ�றா� அக;ைக. 

 

ெவளியி� ேப7R" )ர� ேக%ட(. அவ/க� தி��பிவி%டா/க�. 

 

சீைத அர�மைன")� ேபாவத4காக ெவளிேய வ�தா�. அக;ைக வரவி�ைல. 

 

ராம� மனைச7 R%ட(; கா;� ப��த Pசி அவைன7 R%ட(. 
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ரத� உ��ட(; உ�ைளகளி� ச�த$� ஓ-�த(. 

 

ேகாதம� நி�றப�ேய ேயாசைனயி� ஆS�தா�. நிைலகாணா( தவி")� திாிச!) 

ம�டல� அவ� க�ணி� ப%ட(. 

 

0திய ேயாசைன ஒ�� மன")ைகயி� மி�ெவ%�� பா-�( ம��த(. 

மன7Rைமைய நீ"கி� பைழய ப�த'ைத வ�வி"க, )ழ�ைத ஒ�ைற வாி'தா� 

எ�ன? அத� பசைல விர�க� அவ� மனசி� Rைமைய இற"கிவிடாவா? 

 

உ�ேள Wைழ�தா�. 

 

அக;ைக") பிர"ைஞ ம��ட நிைல. ம�ப�+� இ�திர நாடக�, மற"கேவ��ய 

இ�திர நாடக�, மன'திைரயி� நட�( ெகா����த(. 

 

ேகாதம� அவைள' த@வினா�. 

ேகாதம� உ�வி� வ�த இ�திர� ேவடமாக� ப%ட( அவ:"). அவ� ெந9R 

க�லா- இ�கிய(. எ�ன நி�மதி! 

 

ேகாதம� ைக")� சி"கி" கிட�த( ஒ� க4சிைல. 

 

அக;ைக மீ�2� க�லானா�. 

மன7 Rைம ம��த(. 

***** 

 

ைகலய!கிாிைய நா� ஒ4ைற மனித உ�வ� பனி� பாைலவன'தி� வழியாக 

விைர�( ெகா����த(. அத� )திகா;� விர"தி ைவர� பா-�( கிட�த(. 

 

அவ� தா� ேகாதம�. 

அவ� (றவியானா�. 

 

கைலமக�, ேம 1943 

---------------- 
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77. 77. 77. 77. சாளர�சாளர�சாளர�சாளர�    

 

அைடயா/ பM மயிலா�.�") வ�( ெகா���"கிற(. பMஸு")� இ��த 

ம!கிய 'ப��' ெவளி7ச� இ�%ைட எ2'(" கா%2கிற(. பிரயாணிகளி� $க$� 

மா/0� தவிர ேவெறா��� ெதாியவி�ைல. 

 

"�"ெக% �ளீM" எ�� க'தினா� க�ட"ட/. 

 

"இ�தா�பா, மயிலா�.�") ஒ��" எ�றா/ நைர'த தா�+ைடய ஒ� கிழவ/. 

 

"ஸா/! நீ!களா! எ!கி��( இ�த இ�%��?" எ�றா/ ஓ/ உ7சி")2மி. 

 

"ெபஸ�% அ�ைமயாாி� மரண'ைத")றி'( ஒ� ெபா("1%ட� நட"கிற(. 

அ�ைமயா/ ஆவி+லகி;��( த�த ஆசிெமாழிக� - ஹா! எ�ன அ��வா")!" 

எ�� பதி� ெசா�னா/. 

 

"ஒ� மத$� பி�ப4றாத ஒ� Mதிாீ. அவ� ேபானேத ந�ல(" எ�றா/ ஓ/ அைர 

மீைச� பாதிாியா/. 

 

"உம"ெக�ன ெதாி+�? அ�ைமயாாி� சா5, இ�தியா5") அ�ல, இ�த 

உலக'("ேக ஒ� ெபாிய நAட�" எ�� ெசா�; ஏற இற!க� பா/'தா/ அ�த 

தியாஸபி" கிழவ/. 

 

"ஆனா� அவ/ இ'தைன நா� ப2'த ப2"ைகயா-..." எ�� ஓ/ இ�� பிழ�0 ேபச 

ஆர�பி'த(. 

 

"அ�ப�" கிட�( ேபானாO� பரவாயி�ைல! ஒ� சமாதானமாவ( இ�")�. 

இ�ைற") ம'தியான� பா�!க, ராய�ேப%ைடயிேல ஒ� 0(U2 க%2றா!க. 

பா�!க, P� க� P�, P"கி நி�'தற�ப கீேழ ஒ� ஆ�. ேமேல பா�!க 

ெபா'ெத�� வி@�த(. ஆMப'திாி")" ெகா�2 ேபாற(")�ேள, பா�!க, ஆ� 

ட�, - தீ�( .%டா�" எ�றா/ ஒ� 'பா�!க' ேப/ வழி. 
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"எ�ன, எ�ன, எ!ேக? ராயவர'தி;யா? யா�, எ�த' ெத�?" எ�� 

ஆ'திர�ப%டா/ D%ைடைய ஆ;!கன� ெச-( ெகா����த ஒ�வ/. 

 

"இ�;!க, ராய�ேபைடயி;!க பா�!க, அவ�..." 

 

"ஓ! சாிதா�! ராய0ரமா")ெம�� ேக%ேட�. நம") அ!ேகதா�" எ�றா/ அ�த 

D%ைட"கார/. 

 

"இற�தவ/ யா/?" எ�� ேக%டா/ உ7சி")2மியா/. 

 

"அவ� பறய�!க. பா�!க அவ�..." 

 

"இத4)'தானா! அ�னி") ேப�பாிேல, சா/! நீ!க பா/'தீ!களா? )4றால'தி� 

திHெர�� ெவ�ள� வ�( ஆ�கைள அ�'("ெகா�2 ேபா-வி%டைத. ந�ம 

ேசஷ� ேந'( அ!கி��(தா� வ�தா�. ஆ� பிரா�மணா� 1ட� ேபாயி%டாளா�" 

எ�� மீ�2� விMதாி'தா/ உ7சி")2மி. 

 

"பா�பா�னா எ�ன, பைறய�னா எ�ன? சாவிேல! விதி ெகா�2 ேபா-' 

த�ளி4� எ�� ெசா�OU/க�. இத4ெக�ன ெசா�Oகிற(? ந�ம U%2� 

ப"க'தி� ஒ� ைபய�. இ�க�டா"M ஆJM கிளா/". ேந4� ஆJY;��( 

வ�தா�. எ�னேமா மா/0 வ;"கிறா�பேல இ�") எ�� உ%கா/�தா�. 

அ3வள5தா�" எ�றா/. இ(வைர+� ேபசாத MPல சாீாி. 

 

"எ!ேக? எ!ேக?" எ�றா/க� இர�2ேப/. 

 

"இ!ேகதா� பMஸ�")� ப"க'தி� அவ� U2." 

 

"எ�ன ந�ம கி�Aண�பி�ைளயா? ேபாயி%டானா! ஆைள� பா/'தா� பிர�ம கைள 

அ�ப�ேய $க'தி� ெஜா;")�" எ�றா/ அ�த உ7சி")2மி ந�ப/. 
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"அவ� 1டவா? பா�!க ந�ம கைட") அவ�தா� ேபா%டா�. ந�ல மனித�. 

Z4�"ெகா��." 

 

"க; $4றிவி%ட(. ெகா9ச நாளி� உலக� $��(ேபா)�" எ�� மழைல மாறாத 

ஒ� சி� )ழ�ைத")ர� ேக%ட(. நா!க� அ'திைசைய ேநா"கிேனா�. 

0'தக!கைள7 Rம"க $�யாம� Rம")� ஒ� சி� மாணவ�, ெபாிய தைல, ெபாிய 

க�ணா�. எ�ேலா�� ெமௗனமாக அவைனேய பா/'தா/க�. 

 

"கால� எ�லா� அ�ப�ேய 0ர�2 கிட"); விைலவாசிேயா ேக%க ேவ�டா�. 

எத4)'தா� இ�ப�� ேபா)ேதா?" எ�� த'(வ விசாரைணயி� இற!கினா/ 

ஒ�வ/. பMஸு� மயிலா�./ Mடா��� நி�ற(. நா!க:� இற!கிேனா�. 

Pர'தி� கா�த ெவளி7ச!க:ட� ஓ/ ஊ/வல� ெதாி�த(. அ�ெபா@( 

நாகMவர"கார� மி)�த RவாரMயமாக, "சா�த$ேல"" எ�� கீ/'தன'ைத 

அ�ப�ேய உ�"கி வா/'(" ெகா����தா�. 

 

"க�யாணேமா? ெபாிய ேமா"ளா ேபால இ�"கிற(?" எ�றா/ ஒ�வ/. 

 

நா!க:� அவிS'( உதறின ெந�;"கா- D%ைட மாதிாி பிாி�ேதா�. 

 

ஆன�த விகட�, 12-11-1933 (0ைன�ெபய/: பி'த�) 

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

78. 78. 78. 78. சாமாவி  தவ/சாமாவி  தவ/சாமாவி  தவ/சாமாவி  தவ/    

 

மக'தான தியாக� எ�பத4) சாமாவி� அகராதியி� ெவ�ளி )ள'தி;�")� 

பா%�யி� U%�4)� ேபாவ( எ�� ெபா��. இ�த' தியாக'ைத7 

ெச-யாவி%டா�, வ�ஷ� $@வ(� ைகயி� சி�லைற ஓ%ட'தி4) மி)�த தைட 

ஏ4ப2� எ�� .ரணமாக அறிவா�. 

 

சாமா ப�ளி"1ட மாணவ�. க�வி" கட;� இ�ட/மீ�ய% எ�ற Rழ;� ப"க� 

நீ�தி" ெகா�2 இ�"கிறா�. U%�ேல பி�ைள 'காேலசி�' ப�"கிறா� 

எ�றதினா� ஓரள5 மாியாைத. ெவளியிேல மாணவ உலக'தி� கவைலய4ற )ஷா� 

ெசல5. 
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இ3வள5 கவ/7சிகைள+� வி%2வி%2� பா%�யி� U%�4)� ேபாக 

ேவ�2ெம�றா� அ( தியாக�தா�. அ�த' தியாக விஷய'ைத ேகாைட 

வி2$ைறயி� அவ� ைவ'("ெகா�:வ( வழ"க�. ஏென�றா� ட5னி� 

மாணவ/க� ஆ/�பா%ட� ஒ��� இ�"கா(, ம� ஜு� மாத� வைர. 

 

இ��தாO� பா%�யி� $�")�, 'எ�ைண" )ளி' ெதா�தர5க:� 

சகி'("ெகா�வத4)" காரண�, பா%�ைய வி%2� 0ற�ப2�ெபா@( 'வழி7 

ெசலவி4)'" ெகா2")� ெதாைகதா�. 

 

சாமா ெவ�ளி )ள'தி4)� ேபாக பM ஏ��ெபா@( ேவ�டா ெவ��பாக'தா� 

ஏறினா�. 

 

பM ெவ�ளி )ள'(7 சாைலயி� வ�( நி4)� ெபா@( க�"க� ேநரமாகிவி%ட(. 

இவைன' தவிர ேவ� பிரயாணிக� கிைடயா(. ரMதாவி� ப"க'தி� 

க�F"ெக%�ய Pர� ஒ� மனித� பிறவி1ட" கிைடயா(. ட5னி� 0'தக'ைத7 

Rம�பேத அநாகாிக� எ�� க�(� சாமாவி4), �ர!)� ெப%�+� Rம�ப( 

எ�றா� ெகா9ச� மன� 1சிய(. ஆனா� க�F"ெக%�யவைர அவ� ந�ப/ 

ஒ�வைர+� ச�தி"க மா%ேடா � எ�ற ந�பி"ைகயி� பிற�த உ4சாக'தி� அைத" 

ைகயி� எ2'(" ெகா�2 ஊைர ேநா"கி நட�தா�. 

 

க�"க;� ெச�வத4) மன� நி�மதியாகவி��த(. ஆனா� அ�"க� கா;� 

$�:" )'திவி2ேமா எ�ற பய�. ேபா)� வழி பன!கா%2களிைடேய ெச�O� 

ஒ4ைறய�' தட�. இைடஇைடேய )'(7 ெச�க�, க�ேவ�, இல�ைத $%ெச�க� 

$த;யைவ பட/�( நி�றன. 

 

�ர!) ைகைய" கீேழ அ�'(" ெகா�2 வி@�(வி2�ேபா� வழியா- வ;'த(. 

அ�"க� ஒ� ைகயி;��( ம� ைக") மா4றி" ெகா�டா�. 'சீ, எ�ன இ�%2... 

எ�ன �ர!), உளியா- கன"கிற(' எ�� ெசா�;"ெகா�டா�. இனிேம� P"கி7 

ெச�ல $�யா(. இ�த� பா@� ஊ/தா� ரMதாவி� ப"க'தி� இ��( ெதாைலய" 

1டாதா? ேவ� வழியி�ைல. நாஸு") மான� எ�லாவ4ைற+� க%� 

ைவ'(வி%2, ேம� அ!கவMதிர'ைத' தைலயி� க%�" ெகா�2, �ர!ைக $"கி 

$னகி' தைலேம� ைவ'(" ெகா�2 நட�தா�. 
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ெகா9சேநர� ைகக:") ேமா%ச�. ச4� கவைல தீ/�த(. ஆனா� D7R' 

திண�கிற(. தைல உ7சி+� க@'( நர�0க:� 0�ணாக 

வ;"கவார�பி'(வி%டன. சாமாவி� மனதி� ேவ� ஒ��� ேதா�றவி�ைல. ஒேர 

எ�ண� 'ெப%�'. கா�நைடக� '�ர!"' '�ர!"' எ�� தாள� ேபா%2 நட"கிற(. 

நாவர�கிற(. 

 

'ெப%�!' 

 

உலக� .ராவாக5� அவ� எ�ண'தி� ேதா-�( க@'(� ெப%� மயமாக' 

ெதாிகிற(. க�களி� கபால'தி� எ�லா� ெபா�"க $�யாத வ;. 'சீ! ெப%�யாவ( 

கி%�யாவ(! ெப%�ைய எறி�(வி%2� ேபா-விடலாமா?' எ�� இ�"கிற(. 

 

பன!கா%�� கா4றி� அைல+� ஓைல7ச�த�. ப@'(வி@� பன�பழ!களி� 

'ெதா�' , 'ெதா�' எ�ற ச�த�. தைலயிலாவ( ஒ�� வி@�( ெதாைலயாதா எ�ற 

ஏ"க�; எ!) வி@�(வி2ேமா எ�ற பய�. 

 

Pர'தி� சி� ெவளி7ச�. அ�பாடா! ஊ/ வ�(வி%ட(! வா-"கா� பால'ைத' 

தா��வி%டா� ெகா9ச Pர�தா�. இதி� ஒ� ஊ"க�. கா� ெகா9ச� விைசயாக 

நட"கி�றன. ஆனா� சிறி( ேநர'தி� கா�க� ெதா!கலா2கி�றன... 

 

உடேன திHெர�� ஒ� எ�ண�. எ�ப�' தைலயி� ெப%�ைய7 Rம�(ெகா�2 

ஊ�")� ேபாகிற(. யா�� பா/'(வி%டா�, எ�ன ேகவல�! அ�த 

நிைன�பிேலேய உட� எ�லா� ேவ/"கவார�பி"கிற(. வா-"கா� ப"க'தி� 

க��ப� அ�ல( ேவ� யாராவ( பய�க� நி4பா/க�. இ�%�� ேபாகிறவைன ஏ� 

எ�� 1டவா ேக%கா( ேபா-வி2வா/க�? காலணா ெகா2'தா� ேபாகிற(! 

 

அத4) இ�ப�' தைலயிலா P"கி" ெகா�2 ேபாகிற(! ெம(வாக' தைலயி� 

இ��( இற"கி" கீேழ ைவ"கிறா�. ைகக� த�ளா2கி�றன. தைலயி;��த 

R�மா%2' தைல�பாைக கழ�� மாைலயாக வி@�(வி2கிற(. ேவ/ைவயி� 

நைன�த அ!கவMதிர விளி�0க� க@'தி4)7 Rகமாக இ�"கி�றன. தைல") 

எ�ன நி�மதி! இ��0 வைளய'தி;��( வி2ப%ட( ேபா� ேம� D7R 

வா!)கிற(. 
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க%டாய� யாராவ(, 'அ!ேக யார(' எ�� ேக%பா�. 1�பி%2� ெப%�ைய' 

P"கி" ெகா�2 வர7ெசா�;விடலா� எ�ற ந�பி"ைக. 

 

வா-"காைல" கட")� வைர ஒ�வ�� 1�பிடவி�ைல. க��பைன+� காேணா�; 

ஒ�வைன+� காேணா�. ைக ப7ைச� 0�ணாக வ;"கிறேத. இ�த� பய�க� 

இ�ைற") எ�� எ!) ெதாைல�தி��பா/க�. தி�%2� பச!க�! சனிய�க�. 

 

வா-"காைல+� கட�தா-வி%ட(. அ�பாடா ெப%�ைய" கீேழ ைவ"க 

ேவ��ய(தா�. ைக எ�ன இ��பா? சீ7சீ! இ��� ெகா9ச Pர�தாேன. 

ெப%�ைய" ைகயி� எ2'("ெகா�2 நட"கிறா�. ஒ3ெவா� அ�+� 

எ'தைனேயா ைம�க�! அ�த Dைலயிேலதா� பா%�யி� U2! எ�லா� எ�ன 

ஊேர அட!கி" கிட"கிற(. அ(5� ஒ� ந�ல கால�தா�. இ�லாவி%டா� ெப%� 

P"கிய அவமான� ெதாி�( ேபாகாதா. 

 

அ�பாடா! வ�தா7R பா%�யி� U2! உ�ேள ெச�� தி�ைணயி� ெப%�ைய 

ைவ'(வி%2 கதைவ' த%2கிறா�. 

 

உ�ேள இ��( "அதார(?" எ�ற )ர�. 

 

"பா%�! நா� தா� சாமா!" எ�கிறா�. கத5 திற"க�ப2கிற(. அ!) பா%� 

நி4கவி�ைல. ஓ/ இள� ெப� ம!கிய )'(விள"கி� ெவளி7ச'தி� 

சிாி'("ெகா�2 நி4கிறா�. 

 

சாமாவி� உட� )�றிவி2கிற(. ெப%�ைய' P"கி7 Rம�( ெகா�2 அவ� 

$�0 1;"கார� மாதிாி எ�ப�� ேபாவ(. அவ�தா� ப!கஜ�. அவ� 

அ'ைதயி� மக�. 

 

"பா%�! சாமா வ�தி�"கா�!" எ�� உ�ேள பா/'("ெகா�2 ெசா�னா�. 

 

"எ�ன� சாமா!கேர? ெமாள7R $ெணைல)'தைல, சாமா! ந�னா�")! 

வாடா�பா! ஏ� அ!ேகேய நி"கேர" எ�றா�. 
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பா%�யி� U%�4)� ெச�O�ேபா( ெவ%கமாக இ��தாO� உ�ள'திேல ஒ� 

காரணம4ற ச�ேதாஷ� இ��த(. 

 

"எ�னடா 'உ�' இ�� இ�"கேர. அ!ேக ெகாழ�ைதக� எ�லா� எ�ப� இ�")? 

பாீ%ைச எ�ப�" )2'ேத? அ�ேய! அ�த ம� எ�ைண ெவள"ைக ஏ'(H, 

ெதாைரக:") இ( 0�"கா(!" எ�றா�. 

 

விள"ைக' (ைட'(" ெகா�2 சிாி")� ப!கஜ'ைத� பா/'த(� அவ�")� 

சிாி�0 வ�(வி%ட(. 

 

"பா%�! இவ� எ�ேபா வ�தா�?" எ�றா� அைத மைற"க. 

 

மணி"ெகா�, 10-02-1935 

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

79. 79. 79. 79. சாய0கால மய�க�சாய0கால மய�க�சாய0கால மய�க�சாய0கால மய�க�    

 

என( ெசா�த ஊாி;��( வ�( ெவ) நா%களாகிவி%ட(. 

 

ஊ/ ஆைச எ�ப( க%)� மாதிாி ஒ� ேபாைத வM(. அ�த ஆைச வ�(வி%டா� 

அத4) மா4�" கிைடயா(, ேபா-'தா� தீரேவ�2�. இ�த ஊ/�பி'த� காதைல� 

பா/"கி��, ேதசப"தி, கட5� ப"திகைள� பா/"கி�� மிக" ெகா^ரமான(. அத� 

ஏக7 ச"ராதிப'திய� மன'தி� எ�ென�ன கன5கைளெய�லா� எ@�0�, 

ெதாி+மா? 

 

அ�� சி�ன� ைபயனாக இ�")�ெபா@( ேதாழ�ட� ஆ4ற!கைரயி� 

ச�ைடேபா%ட( $த�, நா� $த;� வி�ய4கால Mநான'தி4)7 ெச�O� 

இ�ப� $த�, எ�லா7 சி� அ4ப7 ச�பவ!க:� - அேட, அதி� எ�ன ேமாக�! 

 

ஊ�")� ேபாேன�. 
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தி�ெந�ேவ; ஜி�லாவி� தாமிரவ�ணி நதி"கைரயி� ஒ� சி� கிராம�. 

ெச�ைனயி� வசி�பதா� ராஜீய" ைகதி சிைறயி� அWபவி")� சிரம'ைதெய�லா� 

தியாக� ெச-யாம� அWபவி'(விடலா�. அதிேல ஊ�")� ேபாக வசதி கிைட'த(. 

இ�த உலக'திேல கிறிM( ெசா�ன ேமாQ சா�ரா`ய� கிைட'(வி%ட மாதிாிேய 

இ��த(. 

 

ரயி� ஏ�வ(�, வ�� ேபாவ(�, MPல'தி� நா� ஊைர அWபவி�ப(� 

நட�பத4)� பல மணி ேநர'தி4) $�னேமேய நா� ஊ�")� ேபா-வி%ேட�. 

 

ரயி�, கட கட, )� )� எ�� என( தியான'ைத" கைல"க $ய�ற(. 

 

ரயி� ெச�ல7 ெச�ல, ெச�ைனயி� இைர7ச�, ஓ� எ�ற ஹு!கார�, நாகாிக 

யQனி� தி�"க� நா%ட!க� - எ�லா� ெம(வாக மைற�தன. ஏ�? ேவகமாகேவ 

நா� ரயி;� ெச�லவி�ைல. 

 

ெவளிேய நிலா... ஆனா�... 

 

ஆ4ற!கைர மண�... கைரயி� ேபரா-7சி ேகாயி�... க� ெபா%ைடயா")� மாைல 

மய"க'தி� இத� ேகா0ர' தள'தி�, எ'தைன நாவ�க� என( மன உலக'தி� ஒ� 

வாS"ைகைய7 சி�A�'தன! 

 

அ�ெபா@(, எ!ெக!ேகா வாாியிைற'த பிர�ம ேதவனி� சித��ட ந�பி"ைகக� 

ேபால, வாS"ைக எாியி%ட கன�க� ேபா�ற ந%ச'திர!க�! 

 

ேம� வான'திேல அ�த மரமட/�த இ�%2' திைர") ேம� ெச3வி��! அ�தி' 

ேதவனி� ேசாக நாடக�! 

 

அ�த7 சாய!கால�, சீைதயி� ேசாக'ைத+�, கேதயி� பாMைட+ேம எ�ெபா@(� 

எ� நிைனவி4)" ெகா�2 வ�கிற(. 

 

ேபரா-7சி, ேகாயி� உ7சி' தள'தி� ைகயி� 0Mதக'(ட� நா�! 
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நிச�த�... 

 

ேபரா-7சி. காளியி� MவGப�... எ!க� ெபாிய�ண' ேதவ�")" )2�ப' 

ெத-வ� - தைல$ைற தைல$ைறயாக" கா'(வ�த ேபரா-7சி... 

 

ேபரா-7சி! அதி� எ�ன ெதானி! எ3வள5 அ/'த 0A�! 

 

இ��ட ெவளி7ச'தி� இ��ட ேகாரமான சிைல... 

 

தாயி� க�ைண. எ�ன ந�பி"ைக! 

 

நாைள") அ�ம�")" ெகாைட. 

 

நாைள") இ3வள5 ேநர'தி� இ!) எ�ப�யி�")�! 

 

இ�த ெமௗன Rக� ம��தி4காவ( கிைட")மா? 

 

எ� க�க� இ�%�� அச%ைடயாக' (ழா5கி�றன. 

 

ேகாயி� வாச;� இர�2 ஆ%2" கிடா. 

 

ெபாிய�ண' ேதவ�ைடயைவதா�... அ�ம�") வள/'( விட�ப%டைவ. 

 

வாS5 நாைள வைரதா� எ�� அவ4றி4)' ெதாி+மா? சி'திர0'திர� மாதிாி 

என")' ெதாி+�. 

 

எ!ெக!ேகா 0�ைல+� .�ைட+� தி�ற ெகா@�0 $%� விைளயா2கி�றன... 

"டபா/!" 

 

ம�ைட ெவ�'(வி2� ேபா;�"கிற(! 

 

பி��")7 ெச�� ம�ப�+� ஓ�வ�( ... "டபா/!" 
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ர'த! க�டாகிவி%ட(! எ�ன ெகா�ைக� பிண"ேகா? 

 

நாைள") இர���ைடய இர'த$� அ�த� ப;Jட'தி� கல") $�, அத4)� 

எ�ன அவசர�? 

 

அ(தா� RவாரMய�! 

 

அ�த7 ச�ைடதா� வாS"ைகயி� ரகசிய�, த'(வ�. அதிேல தா� ந�பி"ைக 

ைவ'( மனித நாகாிக� இ(வைர வள/�( வ�தி�"கிற(. இனி!... அைத� ப4றி 

என")' ெதாியா(. 'நாைள")� ப;யாக� ேபாகிேறா�!' எ�� ெதாி�தா� இ�த 

மாதிாி $%�" ெகா�ள மன� வ�மா? வ�தா�, $%�" ெகா�வதி�, வாS"ைக� 

ேபா%�யி�, RவாரMய� ஏ4ப2மா?... 

 

"ஸா/! ெகா9ச� நக/�( உ%கா�!க�!" 

 

நா� ரயி;�தா� உ%கா/�தி��ேத�. அ�த மாைல மய"க�தா�... அ�த ஊ/ 

ைப'திய�தா�! 

 

மணி"ெகா�, 23-09-1934 

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

80. 80. 80. 80. சசசசமாதிமாதிமாதிமாதி    

 

ந2நிசி. 

 

ெமௗ�% ேரா2 சாைலயின�கி� இ�")� க�லைற' ேதா%ட" காவ�கார� 

)�ைசயி;��த நா- அபாரமாக" )ைல"கிற(. ேதா%ட"கார� நாைய அட"கி� 

பா/"கிறா�. அ( க�லைற' ேதா%ட'ைத� பா/'(" ெகா�ேட )ைல'த(. 

 



121 

 

ஜ�ன� வழியாக இ�%�� ஒ��� ெதாியவி�ைல. உட� ைகவிள"ைக 

எ2'("ெகா�2, நாைய+� அைழ'(" ெகா�2 ெவளிேய வ�கிறா�. நா- 

க�லைறகளி� ப"கமாக" )ைல'(" ெகா�ேட ஓ2கிற(. 

 

அேதா அ�த க�லைறயி� ப"க'தி� எ�ன? யாேரா )னி�தி��ப( மாதிாி' 

ெதாிகிறேத? 

 

ஓ%டமாக ஓ�7ெச�� பா/"கிறா�. 

 

லா�த;� ம!கிய ெவளி7ச'தி� ஒ� வா;ப�, பிேரத" )ழிைய' ேதா�� அத�� 

இ��த சவ�ெப%�ைய +ைட'( அதி;�")� பிண'ைத ெவளிேய இ@")� 

ெபா@( பி�'(" ெகா�:கிறா�. 

 

அ�த� பிேரத� ேந4�� 0ைத"க�ப%ட ஒ� ெவ�ைள"கார� ெப�மணியி� 

பிேரத�. பிேரத'ைத இ@'(" ெகா����தவ� வா;ப�. ந�ல நிைலைமயி� 

இ��பவ� ேபா� ேதா�றிய(. 

 

உடேன அவைன� பி�க%டாக" க%�� ேபாaM Mேடஷனி� ெகா�2 

ேச/'(வி%டா�. 

 

அ�த வா;ப�, ஒ� பிரபல வ"கீ�. ம�ஹாிரா3 எ�ற ெபய/. 

 

விசாரைண நட�த(. ம�ஹாிரா3 ெச-த ேகாரமான, ெவ�"க'த"க ெச-ைகைய� 

ப4றி விMதாி"க�ப%ட(. 

 

விசாரைணைய� பா/"க வ�தவ/க:")�, இ�த வ"கீ;� நட'ைத மனைத" 

ெகாதி"க ைவ'த(. "P"கி� ேபாட ேவ�2�" எ�� பா/"க வ�தவ/க� த!க� 

இலவச' தீ/மான'ைத" 1றினா/க�. 

 

ேகா/%�� ஏ4ப%ட அமளிைய ஒ�வா� அட"கிய பிற), நீதிபதி, )4றவாளிைய 

ேநா"கி, "உ� சா/பாக" 1ற ேவ��யவ4ைற ெசா�" எ�றா/. 
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ம�ஹாிரா3 தன") வாதி"க ஒ� வ"கீO� ேவ�டா� எ�� $�ேப 

த2'(வி%டா/. 

 

ெம(வாக எ@�( நி�றா/. ந�ல அழக/; க%2�தி+�ள5ட�, மன5�தி 

கா�பி")� உத2க�, கள!கம4ற $க�. 

 

"மா%சிைம தா!கிய நீதிபதியவ/கேள, ஜுர/கேள! 

 

"நா� அதிகமாக7 ெசா�வத4) ஒ��மி�ைல. சமாதியி;��( எ�னா� ெவளிேய 

இ@"க�ப%ட ந!ைகைய, நா� காத;'தவ�. நா!க� இ�வ�� ஒ�றாக வாS�( 

வ�ேதா�. 

 

"நா� அவைள" காத;'ேத�. என( காத� சாீர ச�ப�தமான ெவ�� காம' தீய�ல. 

அ( ஒ� ெத-Uகமான காத�. அ( கள!கம4ற தனி�ெப�� உண/7சி. 

 

"இ��� ேக:!க�. 

 

"நா� அவைள $த�$தலாக7 ச�தி'த ெபா@( என") ஏ4ப%ட உண/7சிக� 

ஆ7சாியமான(. க�ட(� காத� எ�ற அழகி� மய"க� அ�ல. அவைள" 

க�ட5ட�, எ!ேகா க�ட( மாதிாி, மீ�2� ச�தி�ப( மாதிாி உண/�ேத�. 

அவ:ைடய நட'ைதக:�, அவ� )ரO�, எ�லா� எ�ைன அவ:� 

ஐ"கிய�ப2'தி வி%டன. 

 

"அவ� என( ஆ'மிக ஆைசயி� பதி� ேபாO�, ந�பி"ைகயி� பய�ேபாO� 

என")� ப%ட(. 

 

"சிறி( பழ"க� அதிக�ப%ட(. அவ� எ��ட� வாழ7 ச�மதி'தா�. உலக� 

P4றலா�. அத4) அைத' தவிர ேவ� எ�ன ெதாி+�? ஆனா� அ�த' ெத-வ'தி� 

$�0 அவ� என( மைனவிதா�. நா� அவைள� ெப4ேற�. அவ�தா� எ� 

வாS"ைக. இத4)ேம� நா� ஒ��� வி��பவி�ைல. 
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"ஒ�நா� சிறி( Pர� உலாவ7 ெச�றி��ேதா�. அ�ெபா@( ஒ� சி� Pற� வ�த(. 

அவளா� )ளி/ தா!க $�யவி�ைல. 

 

"ெந9சி� சளி பி�'த(. எ%2 நா� கழி'( அவ� உயி/ நீ'தா�." 

 

"அவ� மரணபாிய�த�, என( மன� )ழ�பிய(. மன� இ��(வி%ட(. 

 

"அவ� இற�தா�. )�%2 விதியி� கைத எ� உ�ள'ைத ஒ�'த(. எ� சி�தைன 

நி�ற(. நா� அ@ேத�. 

 

"அவள( பிேரத சமMகார'தி4) ேவ�� அவ� உடைல' (ணியினா� R4றி, 

சவ")ழியி� 0ைத")� வைர அவ� ப"க'தி;��ேத�. ஒ3ெவா� நிமிஷ$� 

ப"க'தி;��ேத�. 

 

"பிற)... பிற) எ� சி'த� ெதளி�த(. உ�ள� 0@வாக' (�'த(. எ� காதO") 

அவ� ெகா2'த பணய� அபாரமான(. 

 

"பிற) நிைன�0 எ� உ�ள'ைத" க3விய(. இனி எ�னா� ஒ� கால'திO� 

அவைள� பா/"க $�யா( எ�ப(தா�. 

 

"இ�ப�ேய ஒ�வ� ஒ�நா� .ராவாக5� நிைன'(" ெகா����தா� 

ைப'திய�தா� பி�")�. எ�ணி� பா�!க�. ஒ�'தி, காத� .ராைவ+� வசீகாி'த 

ஒ�'தி, உலக'தி� ஈ2 இைணய4ற ஒ�'தி, அவ� த�ைனேய ெகா2'( 

வி2கிறா�. காத� எ�ற அ�த அ40தமான விள"ைக உ�ள'தி� ஏ4றி ைவ"கிறா�. 

அவ� க�க�, வானெவளியிO� ெபாிய எ�ைலய4ற க�க�, கள!கம4ற 

கனி5ட� 0�சிாி�0" கா�பி"கி�றன. அவ� காத;"கிறா�. அவ� 

ேபR�ெபா@( அவ� )ர� இனிைமயிேல, இ�ப ெவ�ள� உ�ள'தி� 

ெப�"ெக2"கிற(. 
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"பிற) திHெர�� மைற�( வி2கிறா�. எ�ணி� பா�!க�. என") ம%2ம�ல, 

உலக'தி4ேக மைற�( வி2கிறா�. அவ� இற�(வி%டா�. அ�த வா/'ைதயி� 

அ/'த� எ�ன ெதாி+மா? இனி இ�ைல, இ�ைல, இ�ைல. ஒ� இட'திO� அவ� 

இ�"கமா%டா�. இனி அ�த" க�க� ஒ�ைற+� ேநா"கா(. இனி அ�த" )ர�, 

ஆ�, அ�த இனிைமயான )ர� ேக%கா(. 

 

"அவ� $க'ைத� ேபா� இ�ெனா� $க� இ�")மா? சிைலக�, பட!க�, 

அவைள� ேபா�றதாக7 ெச-(விடலா�. ஆனா� அ�த உட�, அ�த $க�, இனி இ� 

0வியி� ேதா�றா(. ஆயிர"கண"கான, ேகா�"கண"கான ம"க� பிற�பா/க�. 

ஆனா� இனி� பிற")� அ�த� ெப�க� 1%ட'தி�� அவ� இனிவர� 

ேபாகிறாளா? அ( $�+மா? இைத எ�ணி" ெகா����தா� ஏ� ைப'திய� 

பி�"கா(? 

 

"அவ� இ�ப( வ�ஷ!க� இ��தா�. அவ� மைற�தா�. ஒேரய�யாக மைற�தா�. 

 

"அவ� சி�தி'தா�; சிாி'தா�; எ�ைன" காத;'தா�, - எ�ைன! - இ�ெபா@( 

அத� சி�ன� எ�ன இ�"கிற(? பிற�( ம�+� ஈசO� ந�ைம�ேபா�தா� 

சி�A�"க�ப2கி�ற(. எ(தா� இ�"கிற(? அவ� உட�, உAண$� ஜீவ�� 

ெபாதி�த உட�, அ�த� ெப%�யி�, சமாதியி� அ�யி� அ@)� எ�� 

நிைன'ேத�. அவ� ஆ'மா, அவ� சி�தைன, அவ� எ!ேக? 

 

"அவைள இனி பா/"க $�யா(. இனி அவைள� பா/"க $�யா(! 

 

"ம�ணாக மா�� சவ�, இனி+� அைடயாள� க�2 ெகா�ள" 1�ய சவ�, எ� 

சி�தைனயி� அ�"க� எ@�த(. அவைள ஒ�$ைற பா/"க ஆவ�ெகா�ேட�. ஒேர 

ஒ� தடைவ. 

 

"ைகயி� ம�ெவ%�+� விள")� ச�ம%�+� எ2'("ெகா�2 க�லைற' 

ேதா%ட'தி4) வ�ேத�. Rவேரறி" )தி'( உ�ேள ெச�ேற�. ெவ) எளிதி� அவ� 

சமாதிைய" க�2ெகா�ேட�. இ��� சாியாக" 1ட க� பதி"க�படவி�ைல. 
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"ேதா��, சவ�ெப%�ைய எ2'(' திற�ேத�. தா!க $�யாத (/நா4ற� Uசிய(. 

பிண'தி� அ@கிய வாைட. ஆமா�! அவ� ப9சைண எ3வள5 Rக'(ட� 

கமS�த(! 

 

"பிண'தி�ேம� R4றிய (ணிைய விள"கி� ெவளி7ச'தி� பா/'ேத�... அவைள� 

பா/'ேத�. அவ� $க� நீல நிறமாக� ப�'(, பய!கரமாக இ��த(. வாயி;��( 

க�'த சீS வ��( ெகா����த(. 

 

"அவ�, அவ�தா�. பய� எ�ைன� பி�'(" ெகா�ட(. அவ� தைலமயிைர� 

பி�'( $க'ைத ந�றாக� பா/"க எ� ப"க� P"கிேன�. 

 

"அ�ெபா@(தா� எ�ைன� பி�'(" ெகா�டா/க�." 

 

"அ�� இர5 $@வ2� - ஒ3ெவா�வ��, காத;யி� ஆ;!கன'தி� ஏ4ற பாிமள 

க�த'ைத� ெப�வா� - பிண'தி� அ@கிய வாைடைய, எ� காத;யி� பாிமள 

க�த'ைத $க/�( ெகா�2 இ��ேத�. 

 

"இனி நீ!க� எ�ைன எ�னேவ�2மானாO� ெச-( ெகா�ளலா�." 

 

ேகா/%2 $@வ(� நிச�தமா- இ��த(. இ��� எைதேயா ேக%க" 

கா'தி��ப(ேபா� இ��த(. ஜுர/க� $�5 க%ட உ�ேள ெச�றா/க�. 

 

அவ/க� தி��பி+�, )4றவாளி பயம4�, சி�தைனய4� நி�றா�. 

 

நீதிபதி ேக%க ேவ��யைத" ேக%டா/. 

 

ஜுர/க�, ")4ற... )4றவாளி" எ�� $�5 க%�னா/க�. 

 

அவ� சி�தைனய4� நி�றா�. 
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ேகா/%�� ஒ� ெப�D7R வ�த(. 

 

ஊழிய�, 21-12-1934 (0ைன�ெபய/: ந�த�) 

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

82. 82. 82. 82. சாமியா�� $ழ�ைத2� சீைட2�சாமியா�� $ழ�ைத2� சீைட2�சாமியா�� $ழ�ைத2� சீைட2�சாமியா�� $ழ�ைத2� சீைட2�    

 

"மனித� கட5ைள� பைட'தா�. அ�0ற� கட5� மனிதைன சி�A�"க 

ஆர�பி'தா�. 

 

"இ�வ�� மாறிமாறி� ேபா%�ேபாட ஆர�பி'தா/க�. இ��� ேபா%� 

$�யவி�ைல. 

 

"ேந4�வைர பி�தி� பிற�த கட5:") $�தி� பிற�த மனித� ஈ2 க%�" ெகா�2 

வ�தா�. 

 

"இதி� ெவ4றி ேதா�வி, ெபாியவ/ சி�னவ/ எ�� நி7சயி�பத4) எ�ப� $�+�? 

 

"நி7சயி"க எ�ன இ�"கிற(?..." 

 

இ�ப�யாக� பி�னி"ெகா�ேட ேபானா/ ஒ� சாமியா/. எதிாிேல தாமிரவ�ணியி� 

0(ெவ�ள� Wைர" )ளி/7சி+ட� Rழ�� உ��ட(. 

 

அவ/ உ%கா/�தி��த( ஒ� ப�'(ைற. எதிேர அ"கைரயி� பைனமர!களா� 

0�வமி%ட மா�ேதா�0; அத4க�0ற� சி�(.�(ைற எ�� ெசா�வா/கேள அ�த 

ஊ/. இ�ெபா@( . சி�(வத4) அ!) மர� இ�"கிற(. அைத� ேபால எ�ண" 

)ைலைவ+� ஏமா4ற'ைத+� சி�(வத4) Rமா/ ஆயிர� இதய!க� (�"கி�றன. 

(��0 நி�ற5ட� ைவ'( எாி"க அேதா R2கா2 இ�"கிற(. இ�ெபா@(�, இ�த 

நிமிஷ'தி� 1ட'தா� அ( 0ைக�( ெகா���"கிற(. ேதா�வியி�, ஏமா4ற'தி� 

வாகன!கைள ைவ'(� ெப�ைம�ப%2" ெகா����ப( பலUன�தாேன. 

பலUன'ைத ைவ'("ெகா�2 நாO காR ச�பாதி"க� பி7ைச"கார�") $�+�. 

ம�ஷனா� வாழ $�+மா? அதனா� தா� இ�த7 R2கா2 எ�ற ரண சிகி7ைச  
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டா"ட/, வாS"ைக எ�ற ேநாயாளி") மிக அவசிய�. 

 

அைத இ�த7 சாமியா/ அறி�( ெகா����தா/. அதனா�தா�, இவ�") விர"தி 

ஏ4ப%ட(. இவ�") இட( ப"க'தி� Rேலாசன $த;யா/ பால�. க%டெபா�$ 

ச�ைடயி� ேபா( சமரச� ேபச $ய�ற (பாA அவ/. அவ/தா� அைத" க%�ய(. 

தி�ெந�ேவ;"கார/க:") அதி� அபார� ெப�ைம. $%ைட+� பதநீ�� வி%2 

அைர'த காைரயி� க%�யதா�. அதி� ஒ� தனி� ெப�ைம. 

 

இத4) $� எ�ேபாேதா ஒ� $ைற இ( ேபால வ�த ெவ�ள� அ�'(" ெகா�2 

வ�த ைவ"ேகா� ேபா/, $� ப�ைல' த%�ய மாதிாி இர�2 D�� 

கணவா-கைள� ெபய/'(" ெகா�2 ேபா- வி%ட(. இ�ெபா@(, ம�ப�+� க%� 

வி%டா/க�. ெபா-�ப� க%�" ெகா�டா� எ�ப�+� கிழவ� தாேன; 

அ�ப�'தா� அ(5�. வயR $தி/�த நாகாிக� ஒ�� த�ைன வO5�ள( மாதிாி 

கா%�" ெகா�வ( ேபா�றி��த(. அத4)� ச4� அ�பா� ெபாதிைக. )�2"க� 

மாதிாி ஒ� )��; ெத'(")'தான வான'தி� சிவ�0 ேகார7 சிாி�ைப' தா!)வ( 

ேபால� ப2'தி��த( )�றி� ெதாட/. 

 

சாமியா�")� பி�0ற'தி� R�பிரமணிய� ேகாவி�. அதாவ( வா;ப�, வ;ைம, 

அழ), ந�பி"ைக இவ4ைறெய�லா� திர%� ைவ'த ஒ� க� சிைல இ�")� 

க%�ட�. அத4)� பி�னா� ஒ� ேபரா-7சி ேகாவி�. ேம4)' திைசயி� ேகார7 

சிாி�0") எதி/7சிாி�0 கா%2� ேகார வ�வ�. இ�%�� மி�")� ேகாவி�. 

வா;ப$� ந�பி"ைக+� அ�த" ேகார7 சிாி�பி� தயவி� நி4ப( ேபால, சாமியாாி� 

$()� 0ற'தி;��தன. 

 

அவ/ ெவ�'( வி%டைவ; ஆனா�, மனிதனா� ெவ�"க $�யாதைவ. 

அதனா�தா�, அவர( $()� 0றமான( அவ4றி4) அ�பா� விலகி7 ெச�ல 

$�யா( தவி'த(. 

 

சாமியாாி� வல( ப"க'தி�... 

 

சாமியாாி� வல( ப"க'தி� ஒ� சி�ன" )ழ�ைத. நா�) வயR" )ழ�ைத. 

பாவாைட $�தாைனயி� சீைடைய D%ைட க%�" ெகா�2, ப�'(ைறயி� 
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உ%கா/�( காைல' த�ணீாி� வி%2 ஆ%�" ெகா���"கிற(. சி�ன" கா� 

கா�0க� த�ணீாி;ாி�( ெவளிவ�� ெபா@(, ஓ-�( ேபான Vாிய கிரண� அத� 

ேம� க� சிமி%2�. அ2'த நிமிஷ�, கிரண'தி4) ஏமா4ற�. )ழ�ைதயி� கா�க� 

த�ணீ�")� ெச�� வி2�. Vாியனாக இ��தா� எ�ன? )ழ�ைதயி� பாத' 

Pளி")' தவ� கிட�(தா� ஆக ேவ�2�. 

 

)ழ�ைத சீைடைய ெம�� ெகா�2 சாமியாைர� பா/"கிற(.  சாமியா/ 

ெவ�ள'ைத� பா/"கிறா/. ெவ�ள� இ�வைர+� கவனி"கவி�ைல. 

 

"மனித� ந�லவ� தா�; தா� உ�டா"கின கட5ளிட� அறிைவ 

ஒ�பைட'தி��தா� 0'திசா;யாக வாS�தி�"க $�+�. அ�ெபா@(, அ( 

த�னிடமி��ததாக அவ�")' ெதாியா(... இ�ெபா@(, அறிவாளியாக 

அ�ல�ப2கிறா�. 

 

"சி�A�' ெதாழிைல நட'(கிறவ�") அறி5 அவசிய� எ�ப( அ�ேபா( 

அவ�")' ெதாியா(. இ�ெபா@( அவMைத�ப2கிறா�. அத4காக அவைன" 

)4ற� ெசா�ல $�+மா? 

 

"மனித� த� திறைமைய அறி�( ெகா�ளாம� ெச-த பிச)")" கட5� எ�� 

ெபய/. மனித�") உ�டா"க'தா� ெதாி+�. அழி"க' ெதாியா(. அழி+� வைர 

கா'தி��ப(தா� அவ� ெச-ய"1�ய(. 

 

"அதனா� தா� கா'தி�"கிறா�. ஆனா�, அவ�")' (� (�'த ைகக�. 

அதனா�தா� பிச)களி� உ4ப'தி") கண") வர�ைப மீ�கிற(..." எ�றா/ 

சாமியா/. (ைறயி� தைல நிமி/�( வ�த நாண� 0� ஒ�� RழO")� மைற�( 

வி%ட(. )ழ�ைத+� 'ஆமா�' எ�ப( ேபா� தைலைய அைச'(" ெகா�2 ஒ� 

சீைடைய வாயி� ேபா%2" ெகா�2 க2"ெக�� க�'த(. 

 

அ�த� ப�'(ைறயி� க2"ெக�ற அ�த ச�த'ைத" ேக%க ேவ� யா�� இ�ைல. 

 

Vறாவளி, 23-04-1939 

--------------- 
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83. 83. 83. 83. சண�ப  ேகாழிசண�ப  ேகாழிசண�ப  ேகாழிசண�ப  ேகாழி    

 

பரேம7வர� ஓ/ இல%சிய� ைப'திய�. கலாசாைலைய வி%2 ெவளிேய 

வ��ெபா@(, த4கால'திய 0(ைம இைளஞ/களி� ெவறி இ��ததி� ஆ7சாிய� 

இ�ைல. $த� $தலாக� ப%�னி கிட�தாO� கவ/�ெம�2 ேவைல")� ேபாகேவ 

1டா( எ�ற சி'தா�த�. அவ� நிைலைம") ேவைல கிைட�ப( ெரா�ப Rலப�. 

அ�பா ெப�ஷ� உ'திேயாகMத/ இவ� சி'தா�த'ைத" ேக%ட(� இ'தைன நா� 

ேபாஷி'த அ�பா5")� பல'த ச�ேதக� - பரேம7வர�") Dைள" ேகாளா� 

ஏ4ப%டேதா எ�� - உ�டாயி4�. அதிேல தக�பனா�")" ெகா9ச� ஏமா4ற�. 

காைல மட"கி" ெகா�2 $ர�2 ெச-+� மா2 எ�றா� வாைல" க�'தாவ( 

எ@�பலா�; பரேம7வர�") வா;�ைலேய! 

 

மனித�ைடய வாS"ைகயி� - ெத�னி�திய' தமிழ�ைடய வாS"ைகயி� - 

ேவைலைய எதி/பா/'(" கால'ைத" கலாசாைலயி� கழி'(� ப�"கைவ")� $த� 

$"கிய'தி4)� பிற), ெபாிய இட'(� ெப�ைண - ைக நிைறய� பண� 

ெகா�2வ�� ெப�ைண - க;யாண� ெச-( ைவ�ப( இர�டாவ( $"கியமான 

விஷய�. தா� ெப�ஷனாவத4)�, த� மக�") ேவைல பா/'(" 

ெகா2'(வி%2, த� அ�திம" கிாிையகைள� ைபய� சாியாக நட'(� நிைலயி� 

ெகா�2 வ�( ைவ�ப( D�றாவ( ேவைல. 

 

பரேம7வர�ைடய தக�பனா�") $த� ேவைல விழO") இைற'த நீராகிவி%ட(. 

இர�டாவேதா, அவ�")� ெபாிய ஏமா4றமாகிவி%ட(. 

 

ைபய� ெபாிய இட'(� ெப�ைண, ைக நிைறய� பண$� க@'( நிைறய நைக+� 

ேபா%2வ�� ெப�ைண க;யாண� ெச-( ெகா�ள $�யா( எ�� 

ெசா�;வி%டா�. ைபயன( த/"க� தக�பனா�") விள!கவி�ைல. Rகமாக 

இ�"க வி��0வ( மனித இய4ைக எ�ப( தக�பனா/ அ�பவ�. அதி� இ�ப� 

கிைடயா( எ�ப(தா� ைபய� சி�தா�த�. தக�பனா�")� ைபய� நட'ைத 

அ/'தமாகவி�ைல. 

 

ஏைழ� ெப�, சிறி( ப�'த ெப�, $"கியமாக" )ணெசௗ�தாிய$ைடய ெப� 

ேவ�2� எ�றா� ைபய�. $த� இர�2 நிப�தைனக:� சாதாரணமாக 
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நிைறேவறிவி2�. D�றாவ(? அ(தா� அதிசய�. பரேம7வர� எதி/பா/'தப�, 

ஆைச�ப%டப� ஒ� ெப� கிைட'த(. 

 

லா�)�� ெப�. ஏைழ� பிைரமாி� ப�ளி"1ட'( உபா'தியாய/ U%2� ெப� 

சாரதா. அ�த D�� நிப�தைனக:") ேம� நா�காவ( நிப�தைன ஒ�ைற+� 

நிைறேவ4றிவி%டா� சாரதா. அவ� ந�ல அழகி. பரேம7வர�, க�ட(� காத� 

எ�பெத�லா� ப4றி� ப�'தி�"கிறா�. அைத அச�பாவித� எ�� நிைன'தவ�; 

க;யாணமான பிற)1ட" க%2"கட!காத பாச� ஒ�வைன� பி�")� 

எ�பதி��தா� பரேம7வர� அத4) ஓ/ உதாரண�. அவ� சாரதாவிட� த�ைன 

மற�த மாதிாி, அவ:� பரேம7வரனிடேம த�ைன மற�தா�. இ( 

ப"க'தி;��பவ�")� ெபாறாைம�ப2�ப�யாக இ��த(. 

 

பரேம7வர�ைடய வாS"ைக7 சகட� க;யாணமா)� வைர 'கி//' எ�ற 

ச�தமி�லாம� ைமயி%ட(ேபா� ஓ�"ெகா����த(. க;யாணமான 'பிற), $த� 

அதி/7சி, தன( சாரதாவி� மன� கல!)ேமா எ��தா�. கல!)� நிைலைம+� 

ஏ4ப%ட(. பறைவ ெபாிதான பிற)� 1��� இ�"க, அ(5� 1ட ஒ� ேஜா� 

ேச/'(" ெகா�2 இ�"க, ெப4ற )�விக� இட� ெகா2")மா? இ( இய4ைக. 

சிறி( மன'தா!க�, சாரதாைவ அவ� ெப4ேறா/ U%�� வி%2வி%2 அவைன 

ேவைல ேத2�ப�யா"கி4�. 

 

2222    

 

எ!ெக!ேகா அைல�( கைடசியாக� ப�பாயி� அவ�") 80 G. ச�பள'தி� 

ேவைல கிைட'த(. கிைட'த ம� மாத� 1%�� ேபாவதாக எ�ண�. ச�த/�ப� 

ஒ'(வரவி�ைல. எ�ெபா@(� சாரதா தியான�தா�. ப"க'தி;��பவ/க� 

ெப�டா%�" கி�"கேனா எ�� 1ட நிைன")�ப� இ�"கிறெத�� அவ�")' 

ெதாி+�. பரேம7வர� எ�ன ேயாகீMவரனா, மன'ைத ஒேர இட'தி� க%� ைவ"க! 

 

சாரதா5")' தின� ஒ� க�த�. பதிO� அ�"க� வ�( ெகா����த( - 

அவ:ைடய )தைல எ@'தி�. அைத� ப��பதி� அவ�"கி��த பிேரைம இல"கிய 

ரYக�")" க�பைன� ப�")� ெபா@( 1ட இ��தி�"கா(. 
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திHெர�� அவ� க�த� வரவி�ைல. 

 

$த;� எ�ென�னேவா அபாய!க� அவ:") ேந/�தி�"கலா� எ�� 

நிைன'தா�. அவ� தக�பனா/ ஏ� எ@தவி�ைல? ஏமா4ற'தினா� அவ� மீ( 

காரணம4ற ேகாப� ேதா�றலாயி4�. அவ� தக�பனா/ மீ(� சிறி( ஓ�4�. தன( 

இல%சிய� எ�பத4காக7 ெச-த தன( தி�மண'ைத அவமதி'தா/கள�லவா எ�ற 

ேகாப�. நிைலயாக7 சாரதா மீ( ேகாப�பட அவனா� $�யவி�ைல. ஏமா4ற� வளர 

வளர" ேகாப$� வள/�த(. 

 

அவ:") ஒ� $ர%2'தனமான க�த� - அவ� g�தய'ைத� பிள")� க�த� - 

எ@தி" ெகா�2 ேபா-' தபா;� ேபா%டா�. அதனா� சிறி( மானYக 

ெவ4றியி� )Pகல�; )$�� ெந9சி� பி�னா� சமாதான� ஏ4படவி�ைல. 

 

தக�ப�� மக:� வியாதியாக� ப2'தி�"கிறா/க� எ�� அவ�")' ெதாி+மா? 

 

அைர மணி ேநர� கழி'(' த�தி7 ேசவக� அவ� மாமனா/ இற�( ேபானதாக ஒ� 

த�திைய" ெகா2'(வி%27 ெச�றா�. 

 

3333    

 

பரேம7வர�") ெந9சி� ச�ம%�யா� அ�'த(ேபா� ப%ட(. மாமனா/ 

மரண'தி� 1ட வ�'த� ஏ4படவி�ைல. அ�த" க�த� - அ( அவைள எ�ன 

ெச-+�! அைத' த2"க ேவ�2�. ப�பாயி;��( லா�)� எ�ன ப"க'(' 

ெத�வா? அ�ல( ெப%�யி� ேபா%ட காகித'ைத எ2"க $�+மா? ஒேர ஒ� வழி. 

க�த� ம'தியான�தா� கிைட")� அத4) $�0 ேநாி� ெச�� வி%டா�? 

 

a5 எ@தி� ேபா%2வி%2 ரயிO")7 ெச�றா�. வழி $@வ(� க�த$� சாரதா5� 

மாறி மாறி' ேதா�றி" ெகா����தன/. தன( $%டா�தன'தி4) ெநா�( 

ெகா�டா�. தன( )4ற'ைத அவ� ம�னி�பாளா? அவ� ம�னி�பா� 

பரேம7வர� மன� ம%2� அவைன ம�னி"க ம�"கிற(. 

 

பரேம7வர�� மாமனா/ U2 வ�(ேச/�(வி%டா�. வரேவ40 அ@ைக+� ("க 

விசாரைண+� ஓ-�தன. சாரதா கதவி� ப"க� வ�( நி�றா�. 
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பரேம7வர� க�கைள' (ைட'(" ெகா�டா�. ("க$� ேதக அெசௗகாிய$� 

அவைள உ�மா4றிவி%டன. (யர'தி� உ�! $�திய அழகி� சாைய! 

பரேம7வர�")' ("க� ெந9ைசயைட'த(. க�க� கல!கிவி%டன. 

 

"சாரதா!" எ�றா�. 1�பி2�ெபா@ேத க�த'தி� நிைன5 வ�த(. 

 

"என") உட�0")" )ணமி�லாம� இ��த(. நீ!க� ஏ� காயித� எ@தேல? 

உட�0"ெக�ன? இைள'தி�"கிறீ/கேள!" எ�றா�. 

 

"ேவைல ஜாMதி!" எ�றா�, க�த'ைத நிைன'("ெகா�ேட. 

 

"நா� உன")" க�த� எ@தியி��ேதேன!" எ�� அவ� வா- தவறி7 ெசா�;ய(. 

 

"வரவி�ைல!" எ�றா� சாரதா. 

 

த2'("ெகா�ளலா� எ�ற ந�பி"ைகயி� பரேம7வர�")" )Pகல�. 

 

"நா� ெவளிேய ேபா- வ�கிேற�!" எ��, தபா�காரைன எதி/பா/'(" ெகா�2 

ெவளிேய வ�தா� பரேம7வர�. 

 

தபா�கார� வழியிேலேய சாரதாவி� த�பியிட� க�த'ைத" ெகா2'(வி%ட( 

அவ�")' ெதாியா(. தபா�கார� ேபசாம� ேபா-விடேவ சாய!கால� வ�� 

எ�� சிறி( அச%ைடயாக இ��தா�. 

 

அவ� வ��ெபா@ெத�லா� அவ�") மாமனா/ U%�� ஒ� சிறிய அைற, அதிேல 

தா� அவ� த!)வ(. 

 

ம'தியான� சா�பி%2வி%2 அ!) வ�தா�. அ�ெபா@( அைத நிைன"கவி�ைல. 

க�த� கிைட"கவி�ைல எ�ற நிைன�பி� உ�ேள வ�த(� தி2"கி%2 நி�றா�. 
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தைலவிாி ேகாலமாக அவ� பட'தி� $�0 ைகயி� க�த'(ட� கிட�தா� சாரதா. 

 

"சாரதா!" எ�� எ2'தா�. 

 

"உ!க� க�த� வ�த(!" எ�றா�. உ�ளி��த (யர� ெபா!கி ஓலமி%2வி%டா�. 

 

"சாரதா!" எ�றா�. 

 

அவ� $க� அவ� மா/பி� மைற�த(. ஏ!கி, ஏ!கி அ@( அவைன" ெக%�யாக� 

பி�'("ெகா�டா�. 

 

அவ� மன( தணலாக ெவ�த(. அவ� ம�னி�பாளா? 

 

"சாரதா?" 

 

"எ�ைன உட� 1%�� ேபா!க�!" எ�றா�. க�த'தி� காரண� அவ:")' 

ெதாி�(வி%ட(. 

 

அவ� ெப�. 

 

மணி"ெகா�, 16-12-1934 

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

84.84.84.84.        ச0$" ேதவனி  த3ம�ச0$" ேதவனி  த3ம�ச0$" ேதவனி  த3ம�ச0$" ேதவனி  த3ம�    

 

$�")� பா%� $'தா7சிெய�றா� சி� )ழ�ைதக:")'தா� ெதாி+�. அவ� 

நாவ� உலகி� காண�ப2� மனித உ�வ!க� ேபா� $�") வி4ற பண'தினாேலா, 

ர!1னி;��( திHெரன' ேதா��� தமயனி� ஐRவாிய'தினாேலா, 

ேகாHRவாியாகிவிடவி�ைல. வ�ைமயி� )ேசலாி� தம"ைக. சமய" )ரவ/க� 

இய4�� அ40த!க� எ�ற ெச�பி2வி'ைதக� நடவாத இ�த" கால'தி� அவ� 

தின�தின� கால�த�:வ(ம�லாம�, தன( ஒேர )மார'தி") விவாக� ெச-ய5� 

ஆர�பி'த(தா� அ40த'திO� அ40த�. 
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நம( ஹி�( சDக'தி� பைழய உல/�(ேபான க%2�பா2களி� ைகதிகளாக 

ஏைழக�தா� த4ேபா( இ��(வ�கிறா/க�. ஏSைம நிைலைமயி;�")� ெப�க� 

ெகா9ச" காலமாவ( க�னிைகயாக இ��( கால�த�ள ஹி�( சDக� இட�தரா(. 

இ3விஷய'தி� ைக�ெப�களி� நிைலைமையவிட க�னிய/க� நிைல 

பாிதாபகரமான(. மி9சினா� விதைவைய அவமதி�பா/க�, ஆனா� ஒ� 

க�னிைகேயாெவனி� அவP� உலக'தி� நிA^ர� எ�ற சிOைவயி� 

அைறய�ப2வா�. பண"கார/களான .ேலாக' ெத-வ!களி�மீ( ச$தாய" 

க%2�பா%�� ஜ�ப� ப;"கா(. இ3வள5� $'தா7சி")' ெதாியா(. ஆனா� 

எ�ப�ேயா வி��� (windle) (ைர ப!களாவி� ப!கா இ@")� மாடசாமி 

பி�ைள")' த� மகைள" ெகா2"க நி7சயி'( வி%டா�. நாைள காைலயி� 

க;யாண�. 

 

சாய!கால� ஐ�தைர மணியி�")�. $�")� பா%� த!கேவO ஆசாாியி� U%2' 

தி�ைணயி�, Rவர�கி� சா-�(, காைல நீ%� உ%கா/�தி�"கிறா�. ெச�பாதி 

நைர'த தைல, ஜீவிய'தி� ப%ட கAட!கைள� பட� (Graph) ேபா%2" கா%2வ( 

ேபா� ேகா2க� நிைற�த $க�, பா�படமி�லா(* (*பா�பட� எ�ப( 

தி�ெந�ேவ; ஜி�லாவி� ெப�க� காதி� அணி+� ஓ/ ஆபரண�.) 0டல!கா-' 

(�2க� மாதிாி' ெதா!)� கா(க�, 'இ�திர� கைலயா- எ� ம�!கி��தா�' 

என" காண�ப2� ச�பிரதாயமா-� 0டைவ எ�ற இர�2 ெவ�ைள' (�2க� 

(ஒ� கால'தி� ெவ�ைளயாயி��தைவ) இவ� பண"காாிய�ல� எ�பைத இ�'(" 

1றின. ைகயி;��த உல/�த ெவ4றிைலைய வாயி� ேபா%2"ெகா�2, அத4)' 

(ைணயாக ஒ� நீள'(�2" க��ப%�� 0ைகயிைலைய+� உ�ேள ெசO'தி, 

ைககைள' தி�ைணயி� (ைட'(வி%2, "ஆசாாியாேர! எ�ன? ேவைலெய R�"கா 

$�+�. ேமாச� ப�ணி�பிடாதீ��!" எ�றா�. 

 

"ஆ7சி! பய�படாேத, ெபா@( சாயிர'(") மி�ேன ஒ� ேவெல $�9சி2�!" 

எ��, த� ைகயி;��த பா�பட'தி4) ெம�கி%2" ெகா�ேட ேத4றினா� 

த!கேவO ஆசாாி. ேபான D�� மாத காலமாக மாதா�தர� நட�(, அ�� 

வி�ய4காைல $த� உ�ணாவிரதமி��த $�")� பா%�") இ( 

ஆ�தலளி'தேதா எ�னேவா - ஒ� ெப�D7R'தா� வ�த(. 
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பிற) சில நிமிஷ! கழி'(, 0�னைக+ட�, "நா� ைகலாசவர'(")� ேபாகF�,  

வழி கா%2� பாைத, இ�ன� நா� ேபா-'தா� ேமெல ேவைலைய� பா"கF�. 

எ�லா� அ�ப� அ�ப�ேய ெகட")" எ�� பி��� (ாித�ப2'தினா�. 

 

"ஒ� ேவெல அ�ைண"ேக $�9சி2�, அ�த7 சி�)ள� R�ைபய/ ேவைல 

வரா%டா. அவ/தா� விேட� ெதாேட��� அல9R சாமாைன ேந'('தா� 

வா!கி"கி%2� ேபானா/. இ�லா%ட ஒ� ெநா�ெல; இெத�ன ெபாிய காாியமா? 

அ( சாிதா�, இ�"க%2� ஆ7சி. ஒ� U%�ேல இ(தாென $த� க;யாண�. 

ெசல5 எ�ன ஆ)�?" எ�� ேப7ைசயி@'தா� ஆசாாி. 

 

"எ�னேமா, ஏெள") ஏ'தா�பிேல, எ�லா9 ேச�( ெர�2 Z� ஆ)�" எ�றா�. 

 

"நைக எ�பி%2?" எ�� மீ�2� ேப7ைச� ெப�"கினா� ஆசாாி. 

 

"எ�லாெம�ன, அ�த எ!க U%2"கார/ ேபானாேர அவ/ ேபா%ட(தா�. எ�ன, 

ெர�2 ேமா�த�, இ�ெபா நீ/ அழி7R� ப�ணற ஒ� ேசா2 பா�பட�, ேவ� ெசல5 

எ�ன, ஒ� அ�ப( அ( ெகட"க%2�, ேவெல எ�ன இ�ெபா $�+மா?" எ�� 

மீ�2� ஒ�$ைற ேக%டா�. 

 

"இேதா! நீதா� பா'("ெகா���"கேய! ஏ! ைக"கி7 ெசறகா க%�யி�")(? 

ேவைலெய ஓ%ட'தா� ெச-யிேர�. அவசர�படாேத... நீ இ�த7 ச$சார'ைத" 

ேக%�யா? ஊ�ெல கள5! கிள5மாயி�"ேக? அ�ைண"கி ந�ப ேமல� ப�ைண 

U%�ெல 2000'(")" களவா�! காR" கெட ெச%�யா� ப'தமைட"கி� ேபாயி%2, 

வ%�� பண'ைத ம�ேல $�9R" கி%2 வ�தாரா�, ேமேல� பர�0 கி%ட 

வார�ேபா, ெபா:( பலபல இ�F வி�யரா�பிேல, வ�( த%�� பறி7R"கி%2� 

ேபாயி%டா�! ெச%�யா� வயி'தில அ�7R"கி%2 வ�தா�. கால! ெக%2� ேபா7R! 

இெத�லா� ந�ம க%ட�ப ராசா கால'(ெல நட")மா?" எ�றா� ஆசாாி. 

 

"இ�பி%29 ேசRபி%2� ேபானாேன அவனா�?" எ�றா� கிழவி. 
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"அவ� தா�, ந�ம ச!)' ேதவ�. எ�லா� இ�த" )�பினியா� வ�த பிற5தா�! 

ஊ/"காவலா எளவா? எ�லா� ெதாைல�( ேபா+%டேத!" 

 

"சவ'ெத த�:�. எ� பாவ'(ெல வ�( விழாெம இ�த D!கில�யாF� ேபரா7சி' 

தா+�தா� கா�பா'தF�... எ�ன, ஆ7சா?" 

 

"இ�, இ�, ஒ� ெநா�. இெத மா'ர� ராவி' தாேர�" எ�� ெசா�;, ராவ�ப%ட 

பா�பட'ைத+�, த!க� ெபா�ைய+� இர�2 சிவ�0" காகித!களி� ம�'( 

மாியாைதயாக" ெகா2'தா�. $'தா7சி+� ம�யி;��த $��ைபயவிS'( ஒ� 

)�பினி Gபாைய ைவ"க, "எ�ன! ஒன"காக இ�ண"கி $7ேசா2� க9சி 1ட" 

)�யாெம ப�ணி'தர, ந�ல ேவேல ெச9ைச!" எ�றா�. 

 

"எ�ென'தா� ெதாி+ேம, ஏெழ"கி..." 

 

"அ�பி��னா ெதா�ளாளி"கி" 1; )டாம $�+மா?" என, அவ�ட� வாதாட 

ேநரமி�ைலெய�� க�தி" ேக%டைத" ெகா2'(வி%2, நைகைய� ப'திரமாக 

$��( இ2�பி� ெசா�கி" ெகா�2 ெவ) ேவகமா-" காலாSவாைன' 

த%�வி%டா� கிழவி. 

 

2222    

 

எ3வள5 ேவகமாக நட�தாO�, மனித உட� எ�ன ேமா%டா/ வ��யா? அதிO� 

ஒ� கிழவி! கவிஞ/ ெவ) உ4சாகமாக வ�ணி")� 'அ�தி மாைல' ேபா-, இர5 

(ாிதமாக வ�த(. கிழவி ேபா)� பாைத ராஜபாைதயானாO�, அ"கால'தி� ஜன 

நடமா%டேமயி�லாம� மர!க� அட/�( ெந�!கிய கா%2� பாைத. இ�� பரவ 

ஆர�பி'த( எ�றா� - ெவ)வாக அ/'த 0A�+ைடய வா/'ைதக� அ�ல - கிழவி 

1றிய மாதிாி 'த� ைக ெதாியாத )�மி�%2'. 

 

கிழவி இ(வைர ேப-")� பய�ப%டவ� அ�ல�, தி�ட�")� பய�ப%டவ� 

அ�ல�. ஆனா� இ��, ஒ3ெவா� மர'த�யிO� ஒ3ெவா� ச!)' ேதவ�! மர" 
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கிைளக� மீ( )தி")� த�வாயி� ப(!கியி�")� ச!)' ேதவ�! இ3வா� 

ஒ3ெவா� மர'ைத' தா�2வ(� ஒ� ெவ4றியாக, தன( மன5லகி� ேதா��� 

ச!)' ேதவ/களிட� த�பி'("ெகா�ேட ெச�கிறா�. 

 

இ�ப� அவ� தவி'(' தவி'(7 ெச�O�ெபா@(, தன") $� சிறி( Pர'தி� ஓ/ 

இ��ட காிய உ�வ� ேதா�றலாயி4�. கிழவியி� வா- அவைள யறியாமேல, 

"ச!)' ேதவ�!" எ�� )ழறி4�. கா� ைகக� ெவடெவடெவ�� ந2!கின. $� 

அ�ெய2'(ைவ"க $�யவி�ைல. ம�ைய இ�ெனா� $ைற இ�"கி7 

ெசா�கி"ெகா�2, "ஏ, D!கில�யா�! நீதா� எ�ைன" கா�பா'தF�!" எ�� 

ஏ!கினா�. அ�த" காிய உ�வ� தா� ேபா)� திைசயி� இ�ளி� மைறவைத" 

க�ட5ட�, அ(5� த�ைன� ேபா�ற பாதசாாியாக இ�"கலா� எ�� 

நிைன'தா�. D!கில�யா� மீ( பார'ைத� ேபா%2வி%2, "அதார(! ஐயா! ஐயா!" 

எ�� 1வி"ெகா�ேட நட"கலானா�. 

 

"யார!ேக 1�பா2 ேபா2வ(?" எ�ற கன'த ஆ� )ர� இ�ேளா2 வ�த(. 

 

"சி'ெத ெபா�'(")�, இேதா வ�ேத�!" எ�� ெந�!கினா�. 

 

தைலயி� ெப�'த $�டாR, நீ�ட கி�தா, வாி�( க%�ன அைரேவA�, 

திடகா'திரமான சாீர�, அ")ளி� ஒ� )��த� - இ3வள5� ெகா9ச� 

ெகா9சமாக' ெதாியவார�பி'தன. சாீர ஆகி�திைய� பா/'த(� கிழவி")� ெபாிய 

ஆ�த� - இனி" கவைலயி�லாம� U2 ேபா-7 ேசரலா� எ�ற ந�பி"ைகயினா�. 

 

"ஏ ெகழவி! இ�த" )�மி�%�ேல நீ எ!ேக ெகட�( வாேர?" எ�றா� அ�த 

அ�நிய�. 

 

"நா� இ!கென இ��(தா�. எ�பி%2� பற�( பற�( வ�தாO� ெகழவிதாேன! 

ெபா:( சா9R எ'தினி நாளியி�")�? நா� ேபாயி'தாேன ெகாெற ேவேல+� 

$�யF�, நாழி ெரா�ப ஆயி�")மா?" எ�� ேக%2"ெகா�ேட பி� 

ெதாட/�தா�. 
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"ெபா@தா? ேநர� ஒ�Fமாக�ேல! நீ எ!ேக ேபாேர?" எ�றா� (ைண") நட�த 

பாதசாாி. 

 

"நா� எ!ேக ேபானா எ�ன? ஒ!க ப7ேசாிெல ஒ� ப�ளென பா"கF�, அ(தா�!" 

 

"நீ எ�ன சாதி?" 

 

"நா!க ெவ�ளா� 0�ெளக (ேவளாள/க�)! நீ யா�?" 

 

"நா� ேதவமா�!" 

 

"ேதவமாரா! எ�ன அ-யா, இ�ப�+� உ�டா? உ�ம சாதி"கார� ஊெர�லா� 

இ�பி� ெகா�ெள ேபா2ர�ப, நீ!க ெபாிய மனிசெர�லா� R�மா இ�"கலாமா? 

அ�த அநியாய'ெத நீ!க பா/'(7 R�மா இ�"கலாமா? க;காலமா?" எ�றா�. 

 

"ெகழவி") வா-'(2"ெக� பா�!" எ�� ேகாபி'தவ�, கலகலெவ�� 

சிாி'(வி%2, பிற), "அ( ெகாைல' ெதாழிOதாேன! ஆமா�, நீ ெசா�Oவ( ேபாேல 

க;தா�. நீ எ�னேமா ெதாியாம ேபRறேய. அவ� ேவேற கிைள, நா� ேவேற. 

அ�த� பய ெகா�ைடய! ேகா%ைடயா�. நா� Uர� $�தா!கி... ஆமா! ெகழவி, 

ஏ� பதறி� பதறி7 சாகிெற?" எ�� ேக;யாக" ேக%டா� அ�த' ேதவ�. 

 

"ஆமா�! எ!கி%ெட ெல7ச ெல7சமா இ�"), நா� பதரேற�!" எ�� ஒ� அச%27 

சிாி�07 சிாி'தா�. 

 

"ெபா- ெசா�லாேத. ம�ேல கனமி��தா, வழியிேல பய�" எ�� சிாி'தா� அ�த 

அ�நிய�. 

 

"ஒ�ம கி%ட உ�ைமெய7 ெசா�னா எ�ன? எ� மக:")" க;யாண�. நா� 

ேபாயி'தா� நாO ேவேல பா"கF�. ஒ� ேசா2 இரவ� பா�பட� வா!கி"கி%2� 

ேபாேற�. ஏேதா பக%டா ெச-தா'தாேன நாO ேப� மதி�பா�!" எ�றா� கிழவி. 
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"பா�படமாவதி�"ேக!" எ�� ேக%2வி%2 அவைள" 1/�( ேநா"கினா�. பிற), 

"எ'தினி ம"க� உன")? மக� எ�ன D'ததா?" எ�� ேக%டா�. அவ� க�க:� 

மன$� கிழவிைய' (�வி" ெகா����தன. 

 

"எ�லா� ஒ'ைத"ெகா��தா�!" 

 

"சாி" 

 

பிற) இ�வ�� ேபசாம� நட�தன/. அ�த மறவ� கிழவிைய ேநா")வ(�, பிற) 

)னி�( ேயாசி�ப(மாக நட�தா�. 

 

ச4� ேநர'தி� கிழவி, "அேதா ேகாயி� ெதாி+(. நா� இனிேம ேபாயி"கி2ேவ�" 

எ�றா�. 

 

"ஏ ஆ7சி! நி�O, ஒ� ச$சார�. நீ ஏெழதாென? இ�னா, இெத வ7R"க! $த� 

ேபர�") ஏ� ேபாி2!" 

 

"நீ!க மகராசரா இ�"கF�. எ�ன ேப� இட?" எ�� ெசா�;"ெகா�ேட, தன( 

எதி/பாராத அதி/Aட'தி� மதிமய!கி" ைகைய நீ%�னா�. 

 

"ச!)' ேதவாி��!" 

 

ைகயி� வா!கிய பண�ைப ெபா'ெத�� வி@�த(. "ேவ�டா�, ேவ�டா�! 

எ�ென வி%��!க, நா� ஓ�� ேபாேர�!" எ�� பதறினா�. 

 

"இ�ெல ஆ7சி, எ2'("ேகா! ஒ�ென க�ணாைண ஒ�F9 ெச-யேல!" எ�� 

ைகயி� ெகா2'( அ��பினா�. கிழவி+� தி��பி� பா/'தப�ேய இ�%�� 

மைற�தா�. 
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ச!)' ேதவ� அ!கி��த க�;� ச4� உ%கா/�தா�. )ழ�பிய Dைள சாியான( 

ேபா� ெதாி�த(. "ஆமா�, கிழவி தி2"கி%2� ேபாயி%டா. ஒ�ணா ெர�டா, Z�! 

இ(5� ஒ� ேவ�"ெகதா�! ச!)' ேதவென" ெகழவி..." எ�� $னகி" ெகா�ேட 

எ@�( ஓ/ ஒ4ைறய�� பாைதயி� நட�தா�. 

 

கா�தி, 25-04-1934 

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

85. 85. 85. 85. ெச�வ�ெச�வ�ெச�வ�ெச�வ�    

 

அ�� �ராமி� வ�( ெகா����ேத�. ெச�%ர� வைர தைரயி� 0ர�2 

ெதா!)� 0டல!கா-தா�. 

 

அ�பா! உ%கா/�தாகிவி%ட(. மனித�") உ%கார இட!ெகா2'( வி%டா� 

ெகா9ச� அ�ப� இ�ப�7 R4றி� பா/"க ேவ�2�. அ!ேக ேபRகிறவ/க� - 

ெச�ைன அவசர'தி� அ�த மாதிாி� பிரகி�திக� மிக5� ெசா4ப� - யாராவ( 

இ��தா� ெகா9ச� கா( ெகா2"க ேவ�2�; 12மானா� ேபசேவ�2�. பிற) 

ெவ4றிைல நீ�ட ந%0. இற!)�வைர, எ�லா� ஒ�ற� பி� ஒ�றா-. 

 

ெச�%ர;� ஒ� 1%ட� வ�( ஏறிய(. இட� வசதி பா/'தாகி வி%ட(. வ�தவாி� 

ஒ�வ/, ைவதிக7 சி�ன!க�; ெம;�த ேதக� Rகமாக" காைல நீ%�" ெகா�2 

ெசா�Oகிறா/: 

 

"ெச�வ� இ�"கிறேத, அ( ெவ) ெபா�லாத(. இ�� ஒ� இட'தி� இ�")�, 

நாைள ஒ� இட'தி� இ�")�; அேதா அ�த வ��7 ச"கர� ேபால. அைத' 

(ற�தா�தா� ேமா%ச�..." இ�ப� அ2"கி"ெகா�ேட ேபாகிறா/. 

 

எ� மன� இ�"கிறேத, அ( எ�ெபா@(ேம இ�ப�'தா�. ஒ�ைற" ேக%டா� 

எதி/'ேதா, ேபசேவா ெச-யா(. அ�ப�ேய நீ�ட ேயாசைனகைள இரகYயமாக 

எ�னிட� வ�( ெகா%2�. 

 

இ�த7 'ெச�வ�' எ�ற ெசா� 'ெச�ேவா� ெச�ேவா�' எ�ற ெபா��பட நி�றதா�. 

அதிேல தமி@") ேவேற ெப�ைம. அத�மீ(, ெச�வ'தி� மீ( ஒ� ெவ��0 
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உண/7சி - $"கா�வாசி� ெபயாிட�, 'சீ7சீ, இ�த� பழ� 0ளி")�' எ�ற 

த'(வ�தா�. 

 

ெச�வ� ெச��வி2மா�! அதனா� அைத ெவ�"க ேவ�2மா�. நீ 

ெவ�"காவி%டாO� தாேன அ( ெச��வி2ேம! அ( ெச�லாவி%டா�, அ�த7 

சகட"கா� மாதிாி உ��2 ெச�லாவி%டா�, அத4)� இ�த ம�ணா!க%�")� 

எ�ன வி'தியாச�? G.அ.ைப. ைவ'(" ெகா�2 எ�ன ெச-ய $�+�? அ( 

ப�ட� மா4�வத4) இைடயிேல ச!ேகதமாக ைவ'("ெகா�ட ஒ� ெபா��. 

ெவ�� பண'ைத உ�ண $�+மா? உ2"க $�+மா? இ( ேதைவைய� ./'தி 

ெச-+� ஒ� வM(. அ( ெச�� ெகா����பதினாேலதா� அத4) மதி�0. 

 

ெவ�ைள"கார� ெச�வ'ைத ெவ�' (Wealth) எ�� ெசா�Oகிறா�. அ( 

./'தியா)� வM( எ�� அ/'த�ப2�ப�யாக இ�"கிற(. ஜட'தி� ேதைவைய� 

./'தி ெச-ய'தா� ேவ�2�. அ( $த�ப�, ம4ற எ�லா இலQிய!க:")�. 

 

நம")7 ெச�வ� ஜக�நாத'தி� ேத/7ச"கர� மாதிாி இ�"கிற(. அ( ந�ைம 

நR")கிற(. அத� உ�ைளக� சாியானப� R4றவி�ைல. ேபா)� வழி+� 

க�D�'தனமாக இ�"கிற(. அைத நீ"க ேவ�2�. அைத வி%2வி%2, ெச�வேம 

ேவ�டா� எ�� ேபRகிறவைன" க�டா�, "உ� (அச%2) ேவதா�த'தி� இ� 

விழ!" எ�� சீ��ப�யாக" ேகாப� வ�கிற(. 

 

வாஸுேதவ சாMதிாிைய - அ(தா� ராஜைமய/ எ@திய இ!கிaA கைதயி� 

வ�கிறவ/ - $"கா�வாசி' தமிழ/க:")� பி�")�. அவைர எ�ேலா�� 

இலQியமாக ைவ'("ெகா�ள ஆைச�ப2வா/க�. என") அ�த அச%2 

ேவதா�தியி� த/மப'தினிதா� நம")7 சாியான இலQிய� எ�� ெசா�Oகிேற�. 

சா"கைடயி;��( ந%ச'திர!கைள� ப4றி" கன5 கா�ப( ெவ) கAடம�ல; அ( 

ந�மவ�") ெரா�ப நாைளய� பழ"க�. ப"க'தி;�")� )ற%�� ஏற $ய�வ(, 

$தலாக7 ெச-ய ேவ��ய(. ந�மவ�")7 ெச�வ'தி� தீைமைய� ப4றி7 

ெசா�Oவ(, ந�0ஸக�") பிர�ம7சாிய'தி� உய/ைவ� ப4றி உபேதசி�ப( 

ேபா�தா�. 

 

ெச�வ� நிைலயி�லாத( எ�� க��( ெகா�:கிறீ/கேள! எ(தா� உலக'தி�  
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நிைலயாக இ�"கிற(? கட5ைள� ப4றி ெவ) ேலசாக, எ�ெபா@(� இ�"கிறா/  

எ�� ைகய�'(" ெகா2�பா/க� ந�மவ/க�. கட5:� ந�ைம�ேபா�, பிற�( 

வள/�( அழிகிறவ/தா�. 

 

"அட ேபாடா, நாMதிகா!" எ�J/க�. இ�த" கால'(� பிராமண�, ேவத கால'(� 

பிராமணைன7 ச�தி'தா�, 'அவ� பதித�' எ�� $�5 க%� வி2வா�. அ�த" 

கால'தி� இ��த கட5�க� எ�லா� எ!ேக? அ�த" கால'(' தமிழ�, ெகா4றைவ 

எ�ற ெத-வ'ைத" )�பி%டானா�. அ( எ!ேக? இ�த மாதிாி எ'தைனேயா 

அ2"கி" ெகா�2 ேபாகலா�. 

 

இ�த7 ெச�வ$� இ�ப�'தா�. பைழய கால'( மனித�")" ைகயி;��த க�, 

ஈ%�தா� ெச�வ�. ேவத கால'(� பிராமண�") மா2�, )திைர+�தா� ெச�வ�. 

அவ� அைத நிைரயாக� ெப�"கினா�. யாக� ெச-தா�. ஏ�, ெத-வமாக" 

ெகா�டா�? ேதைவைய� ./'தி ெச-+� இலQிய�தா� ெத-வ�; அ( எ�த' 

ேதைவயானா� எ�ன? 

 

அ�த %ரா� கா/ ந�ப/ மாதிாி நம") அச%2 ேவதா�த� ேவ�டா�. அMதிவார" 

க�பிகைள ந�றாக" க%�வி%2� பிற) ெம'ைத") எ�ன வா/னீA .சலா� எ�� 

ேயாசி"கலா�. 

 

மணி"ெகா�, 29-07-1934 

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

86. 86. 86. 86. ெச4வா% ேதாஷ�ெச4வா% ேதாஷ�ெச4வா% ேதாஷ�ெச4வா% ேதாஷ�    

 

$�"க�ப%�") ேலாக� ப�2 ஆMப'திாிதா� உ�2. அதாவ( சி�ன" 

கா-7ச�, தைலவ;, ைககா� உைள7ச�, ெவ%2"காய� அ�ல( ேவன�க%� - 

இைவகைள ம%�Oேம )ண�ப2'(வத4கான வசதி அைம�த(. கிராமவாசிக� 

திடமான ேதக$�ளவ/களானதா� ப%டண'("கார/கைள� ேபா� நாகாிகமான 

வியாதிகைள� ெப�வதி�ைல. ெகா-னா மா'திர� ம'ய ச/"காாி� மேலாியா 

எதி/�0 $ய4சியா� கிராமவாசிகளிைடேய இலவச விநிேயாக'தி4காக ேவ��ய 

ம%�O� உ�2. 
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டா"ட/ Uரப'திர பி�ைள எ�.எ�.பி. அ�த� பிரேதச'தி� ேதக ெசௗ"கிய'தி4)� 

ெபா��பாளிய�லரானாO�, கிராமவாசிக� வ�வி'("ெகா�ள"1�ய 

வியாதிகைள' த2"க $ய4சி ெச-+� பா'தியைத அவ�") உ�2. 'ைகராசி"கார/' 

எ�ற அ"கிராமவாசிகளி� ப%ட� அவ�ைடய ைவ'திய ெகௗரவ'தி4)� 

பி�ெனாளியாக இ��(வ�த(. 

 

அவ�ைடய ைவ'திய� ெதாி�த வியாதிக:") ராஜ பாைத; அவ�")7 சிறி( 

ச�ேதக� ேதா�றிவி%டா� ேபா(�, சாதாரணமானதானாO� வியாதியMதைன Z� 

சதவிகித� பயD%ைட+ட�, வ�� க%�, ஜி�லா ஆMப'திாி") அ��பிவி2வா/. 

 

க�ெபௗ�ட/ ெவ!கிடசாமி நா+2 அ�ப�யி�ைல. அவ�ைடய ஞான� இர�2 

கள9சிய!களி� இ��த(; ஒ��, _னிய� ஜா" ெகா� ேபா%ட - டா"ட/ 

பி�ைளயவ/களி� ைக")� அட!கிய - சீைம7 சிகி7ைச; இ�ெனா��, எ�ண4ற 

ஓைல7 Rவ�களி;��( திர%ட�ப%ட D;ைக சாMதிர�. வியாதியMதைன" 

)ண�ப2'(வைதவிட, )றி�பி%ட $ைறயி� த�ைமைய� பாிசீலைன ெச-வதி� 

ெந9ச@'த$ைடயவ/. ஆ+/ேவத சாMதிர'தி� ஏ4ப%ட அபார� பிேரைமயி� 

விைளேவ அவ�ைடய இ�த ெந9ச@'த'தி4)" காரண� எ�� ெசா�லேவ�2�. 

 

$�"க�ப%� ஆMப'திாியி� ெப��பா�ைமயான நா%களி� )ழ�ைதக:")� 

ேபதி ம��( அ�ல( மல7சி"கலா� ஏ4ப%ட கா-7சO") ம��(, இைவ 

தயாாி�பதிேலேய கால� கழி�(வி2�. அதனா� பிணம�")� கிட!கி� .%2 

(��பி�'(7 சி"கி" கிட�பதி� ஆ7சாியமி�ைல. 

 

கிட!), ஆMப'திாி" கா�ப5��� கீS"ேகா� Dைலயி� இ�"கிற(. அ�� 

ரா'திாி ப'( மணி Rமா�") ஆMப'திாி' ேதா%�யான ரா"க� வ�( எசமானிட� 

ேகாயிdாி;��( பிண� ஒ�� வ�தி��பதாக7 ெச-தி அறிவி'(, சாவிைய 

வா!கி" ெகா�2 ேபா-' திற"க" கAட�ப%டா�. $�யாம4ேபாகேவ 

.%27சி"ெக2"க டா"ட/ அ�மாளிட� எ�ெண- ேவ� வா!கி7 ெச�ல 

ேவ��யதாக இ��த(. 
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ேகாயிd/ கி.$., அ�த வ%டார'தி� 'ர5�2 வ��' ஏ%2 க�தசாமி பி�ைள - 

எ�லா�� அ�த" ேகைஸ எ2'( வ�தி��தா/க�. ேகM, ேகாயிd/� ப�ள�ைடய 

பிேரத�. அவ/க� ெசா�ன விபர�தா� விசி'திரமாக இ��த(; அ( ைவ'திய 

சாMதிர'(") அதீதமான(. 

 

ர'த" கா%ேடாி அ�'(வி%டதா�, அ�த� ப�ள� மா�2 ேபானதாக" 

1ற�ப2கிற(. 

 

இ.பி.ேகா.வி� ேபய��பத4)' தனி� பிாி5 இ�ைல எ�பைத' 

ெதாி�(ெகா����(�, ஏ%2�பி�ைள 1ட ெவ%�யா� 14ைற ந�பி 

ஆேமாதி"கிறா/. 

 

டா"ட/ Uரப'திர பி�ைள")� பிேரத பாிேசாதைனெய�லா� ைவ'திய" 

கலாசாைலயி� $த� இர�2 வ�ஷ!களி� க4�" ெகா�வத4காக அநாைத� 

பிேரத!கைள அ�'(� பா/'தேதா2 $�வைட�(வி%ட(. ப%�")� 

சரணாகதியைட�த பிற) அவ�") இ(வைர பிேரத பாிேசாதைன உ'திேயாக� 

ஏ4ப%ட( கிைடயா(. அ�ப��ப%டவ�") இ(மாதிாி விதிவில"கான ஒ� ேகM 

ச�பவி'த( ஊ/"கார/க� ெபா(�பைகயி� ெச-த )4ற'ைத மைற�பத4)7 

ெச-ய�ப2� ஒ� $%டா�தனமான $ய4சிேயா எ�� நிைன'தா/. 

 

க�ெபௗ�ட/ நா+25") ஆ� அ��பிவி%2, "யா�டா அ(?" எ�ற அத%டOட�, 

பாத")ற2 சர�க4களி� கிாீ7சிட அவ/ பிேரத" கிட!)")7 ெச�றா/. 

 

இவைர" க�ட(� ஏ%2 க�தசாமி பி�ைள ேபாaM ஸலா� ெச-(, தம( ேகM 

0Mதக'ைத நீ%�" ைகெய@'( வா!கி"ெகா�2, விலகி நி�றா/. "எ�ன 

க�தசாமி பி�ைள, பய கைத விடராேன!" எ�� சிாி'தா/ டா"ட/. 

 

"ேப- பிசாR இ�ைல எ�� ெசா�ல $�+மா?" எ�றா/ க�தசாமிபி�ைள. 

 

"பய�தா� ேப-. ாி�ேபா/%ெல ேபய�7ச(�� எ@தி ைவயாதி+�, சிாி7R' 

(�ப�ேபாறா�!" எ�றா/ டா"ட/. 
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"நீ!க�தா� $க'ைத� பா�!கேள�! அ�ப� ெதாி+� - ஏேல ெவ%�யா�, அ�த7 

சா"ெக வில"கடா!" எ�� உ'தர5 ேபா%டா/ க�தசாமி பி�ைள. 

 

டா"ட/, ைகயி� அாி"க� விள"ைக உய/'தி� பி�'(" ெகா�2, )னி�( 

பிேரத'ைத� பா/'தா/. 

 

க� பி(!கி ெவளிேய த�ளி"ெகா����த(. ெசா�ல $�யாத பய'தி� $க'ைத 

வா/�0 எ2'த மாதிாி அ3வள5 ேகார�! கி%��ேபான ப4க:"கிைடயி� நா") 

ெவளிேய த�ளி" கிட�த(. ப� நா"கி� பதி�( விைற'(" ெகா�டதா� வாைய 

அக4றி"1ட நா"ைக உ�ேள த�ள $�யா(. 

 

"சா"ைக அ�0ற� எ2'ெதறி!" எ�றா/ டா"ட/. 

 

பிேரத� ஒ� ப"கமாக7 சா-�( கிட�த(. $(கி� பல'த அைற வி@�ததா� அைத' 

ேத")வத4காக உட�ைப வைள'த பாவைனயி� வைள�(விைற�ேபறி" கிட�த(. 

ைக விர�க:� வ"கிரமாக $�"கி" கிட�தன. 

 

"சாி, உ�ேள எ2'("ெகா�2 ேபா- ேமைஜயிேல ெகட'(!கடா!" எ�� ெசா�; 

நிமி/�தா/ ைவ'திய/. 

 

"உட�பி� ேகாைற ஒ�ைற+� காணவி�ைல. ஆனா� அ�")" )னி�த மாதிாி" 

கிட"கிற(" எ�� ஏ%ைட� பா/'தப�ேய 1றினா/. 

 

அ7சமய� இ�%�� ஓ/ உ�வ� ெதாி�த(. "அதார(?" எ�ற )ரO"), "நா� தா� 

நா+2!" எ�� ெசா�;"ெகா�ேட க�ெபௗ�ட/ அ�கி� வ�தா/. 

 

"ேபய�7ச ேகM1ட ந�ம ஆMப'திாி") வ�(ேவ!" எ�� சிாி'தா/ டா"ட/ 

Uரப'திர பி�ைள. 

 

"ேபயா, அ�7சா சாக'தா�! இர�2 D�� நாளாக இ�த� ப"க� ஒ� ர'த" 

கா%ேடாி ெதாிெக%2�ேபா- அைலயி(. அதா'தானி�")�!" எ�றா/ நா+2. 
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"நீ�� ேபைய ந�0றீரா - உ��ப%டா�ேலதா�!" எ�� ெசா�;, டா"ட/, "ஏேல 

இ��மா - எ'தினி ேநர�, சவ'ெத இ:'(" ெகட'த?" எ�� அத%�னா/. 

 

"ேவ, க�தசாமி பி�ைள, ந�ம ேதா%� பா'("கி2வா� - நீ!க ேவF�னா 

ஆMப'திாி ெவரா�டா5ேல ப2'("கி2!க - காைலயிேல ேவைலைய7 R�"கா 

$�7R2ேவா�!" எ�� ெசா�;" ெகா�ேட ஆMப'திாி" கா�ப5�2") எதிாி� 

உ�ள தம( U%�4)� 0ற�ப%டா/. 

 

"ஸா/, ஒ� நிமிச�, நா� ஒ� பா/ைவ பா/'(�0%2 வ�தி�ேத�!" எ��ெகா�ேட 

உ�ேள Wைழ�தா/ க�ெபௗ�ட/ நா+2. 

 

டா"ட/ சிறி( Pர� த�ளி7 ெச�� நி�றா/. 

 

உ�ேள ெச�ற க�ெபௗ�ட/ நா+2 சிறி( ேநர'தி� விைற"க விைற"க 

ஓ�வ�தா/. 

 

"ெவ%�யா� ெசா�Oறதி� அFவள5 ச�ேதகமி�ெல; ர'த" கா%ேடாிதா�!" 

எ�றா/ நா+2. 

 

"உம")� எ�ன ைப'தியமா? ேவெற ேவெல இ��தா� ேபா-� பா��!" எ�� 

அத%�னா/ டா"ட/. 

 

"இ�பேவ ேவF�னா அ�'(� பா�!க! நா� ெசா�Oற( சாியா த�பா எ�� 

ெதாி+�" எ�றா/ நா+2. 

 

"பா/"க ேவ��ய( உம( Dைள")'தா� ைவ'திய�!" எ�� ெசா�;"ெகா�ேட 

ேம� (�ைட உதறி' ேதாளி� ேபா%2"ெகா�2, ைககைள' ேதா:") ேம� 

உய/'தி Rட") $றி'(" ெகா%டாவி வி%டா/ டா"ட/. 

 

"நீ!க எ!1ட ெஷ%2")� வா�!க, கா�பி"கிேற�!" எ�� தம( க%சிைய 

நிGபி"க அவசர�ப%டா/ க�ெபௗ�ட/. 
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"எ�னதா� ெசா�Oேம!" 

 

"நீ!க வா�!க, ஸா/!" எ�� ெஷ%2")� Wைழ�(, பிண'தி� மீ( கிட�த சா"ைக 

அக4றினா/ க�ெபௗ�ட/. 

 

"ேட- ேதா%�! விள"ைக" ெகா9ச� ஒச'தி� பி�!" எ�� ெசா�;, ம�யி;��( 

Vாி"க'தி ஒ�ைற எ2'தா/. 

 

அவ/ எ�னதா� கா%ட� ேபாகிறா/ எ�பைத� பா/"க ெஷ% வாச;� 

நி��ெகா����த டா"ட/, "எ�னேவ ேவைல!" எ�� ெசா�O$�, பிண'தி� 

ைகயி� க'திைய" )'தி" கிழி'(, மா!காைய� பிள�( கா%2வைத�ேபா�, 

காய'ைத விாி'(� பி�'(" கா�பி'(, "இதி� ஒ� ெசா%2 ர'த� இ�"கிறதா 

பா�!க�!" எ�றா/. 

 

"ர'த� இ��தாO� பிணமான பி� வ�வைத எ!ேக க�H/?" எ��ெகா�ேட 

ெந�!கினா/ டா"ட/. 

 

"ர'த� வ�யா(, உைற�தாவ( இ�"க ேவ�2ேம! எ!ேக பா�!க�?" எ�றா/ 

நா+2. 

 

டா"ட/ )னி�( பாிேசாதி'(� பா/'தா/. ர'த'ைத வ�க%�� பிழி�ெத2'த 

சைதேபால" கிட�த( பிண�. 

 

டா"ட/ ேவ� ஓ/ இட'தி� பாிேசாதி")�ப� 1றினா/. அ!)� அ�ப�ேய 

இ��த(. டா"ட�")� 0�லாி'த(. 

 

"அ�0ற�!" எ�றா/. அவ�ைடய நா") ேம�வாயி� ஒ%�"ெகா�ட(. 

 

"வா�!க, ேபாேவா�!" எ�� ெவளிேய வ�த க�ெபௗ�ட/, "இவ� ர'த� எ!ேக 

இ�"கிற( எ�� பா/"க ேவ�2மா?" எ�றா/. "ேகாயிd/" கணியா� ெச'(� 
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ேபானாேன அவைன� ெபாைத"க'தாேன ெச-தா/க�?" எ�� ேக%டா/ 

ேதா%�யிட�. 

 

"ஆமா9 சாமி! அ!கெனதா� இவ�� மா%�"கி%டா�!" எ�றா� ேதா%� ரா"க�. 

 

"எ�படா நட�த(?" 

 

"சாய!கால� சாமி!" 

 

"வ�கிறீ/களா, ேபாேவா�?" எ�றா/ க�ெபௗ�ட/. 

 

"அ3வள5 நி7சயமா உம")? அ�ப�யானா� ேபாேவா�!" எ�றா/ டா"ட/. 

 

"ஏ%2�பி�ைளைய+� 1%�"ெகா�:ேவா�, ஏேல ரா"கா, ம�ப%�ைய 

எ2'("கி%2 1ட வா!" எ�றா/ நா+2. 

 

"நா� வரமா%ேட� சாமி, என")� 0�ைள )%�யி�ேல!" எ�றா� ரா"க�. 

 

"நா!க இ�"கற�ப எ�னடா பய�? R�மா வா, ஒ�F� நட"கா(!" எ�� 

ேத4றினா/ க�ெபௗ�ட/. 

 

2222    

 

இ�த� பாிேசாதைன" ேகாA� ேகாயிd/ ப�ள/ R2கா%ைட அைட+�ேபா( மணி 

ப�னிர�2. 

 

வான'திேல (ளி ேமக!1ட" கிைடயா(. நிலெவாளி+� இ�ைல, ெவ�� 

ந%ச'திர� பிரகாச�தா�. 
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R2கா2 ஆ4ற!கைரயி;��த(. அ( ஒ� ெவ%டெவளி. நாைல�( 

ப/லா!)"க�0ற�தா� அ�த� ப)தியி� மர� எ�ற ேப�") ஒ�றிர�2 பைன 

$ைள'(" கிட�த(. 

 

"எ!கடா அவைன� ெபாெத7சா!க?" எ�� அத%�னா/ டா"ட/. த�ைம 

இ@'த�"கிறாேன அ�த" க�ெபௗ�ட/ எ�� அவ�") நிைன�0. 

 

"அேதா, அ�த" )'("க� ெதாி+ேத அ(தா� சாமி!" எ�றா� ரா"க�. அவ� 

ெசா�; வா- Dடவி�ைல... 

 

நாயி� ஊைள ேபால ஆர�பி'த ஒ� ச�த� கணேநர'(") ேநர� R�தி 1�, 

ஆ�ைதயி� அலறலாக மாறி, ெவ�� ேப-7 சிாி�பாக வான$க%ைட" கிழி'த(. 

 

கடகடெவ�� வி"கி வி"கி7 சிாி�ப( ேபா�ற அலற� ஒ� கண� வான'ைதேய 

நிைற'த(. 

 

அ2'த கண� அைமதி. 

 

அேத ேப- அைமதி! 

 

நட�( ெகா����தவ/க� யாவ�� தைர+ட� தைரயி%ட( மாதிாி க�லா- 

உைற�(நி�றன/. 

 

"சாமி, நா� வரமா%ேட�, ேப-!" எ�� ஓ%ட� பி�'தா� ரா"க�. 

 

ம�ெவ%�, ஓ�ய ேவக'தி� அவ� ைகவி%2 ந@விய(. அைத எ2'("ெகா�ள 

அவ� தாமதி"கவி�ைல. 

 

"நா- ஊைளயி%ட மாதிாி இ��(த�ல!" எ�றா/ ஏ%2�பி�ைள. 

 

"R2கா%�� நா-"கா ப9ச�, அ( நாயி�ைல!" எ�றா/ க�ெபௗ�ட/. 
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Dவ�� அ�த" கணியாைன� 0ைத'தி��த இட'தி4) வ�( ேச/�தா/க�. 

 

க�ெபௗ�ட/ நா+2 விள"ைக உய/'தி� பி�'(" ெகா�ள, ஏ%2�பி�ைள 

ைதாியமாக ேவA�ைய வாி�( க%�"ெகா�2 ம�ெவ%�யா� ேதா�ட 

ஆர�பி'தா/. 

 

ஆ4ற�கி� உ�ள இட�தாேன, ேவைல R:வாக நட�த(. 

 

"அேதா ெவ�ைளயா எ�னேமா ெதாிகிற(!" எ�றா/ க�ெபௗணட�ட� 

ஒ��"ெகா����த டா"ட/. 

 

ஏ%2�பி�ைள ம�ெவ%�ைய" )ழி") ெவளியி� எறி�(வி%2, ைககளா� 

ம�ைண� பரசி எ2"க ஆர�பி'தா/. க�ெபௗ�ட�� ைகயி;��த விள"ைக 

டா"டாிட� ெகா2'(வி%2, உ�ேள இற!கி, (ணியி� $ைனைய� பி�'( 

இ@'(' P"கேவ பிேரத� ெத�ப%ட(. 

 

டா"ட/ )ழி")� விள"ைக� பி�'("ெகா�2 )னி�( பா/'தா/. 

 

பிேரத�, ைக" க%2, கா�விர� க%2, வா-" க%2க:ட� மல'தி" 

கிட'த�ப%���த(. 

 

0ைத'( நா�) நா%களாகி+� ெந4றியி;��த ச�தன$� )!)ம$� 

அழியவி�ைல. க@'தி� கிட�த மாைல வாடவி�ைல. பிேரத�ேபா� க%ட�ப%2 

ஒ�வ� ப2'(' P!)வ( ேபாலேவ ெத�ப%ட(. 

 

"அவ� எைம ஆ2(!" எ�� அலறி" ெகா�ேட விள"ைக ந@வவி%டா/ டா"ட/. 

 

ந�ல கால�, க�ெபௗ�ட/ அைத ஏ�தி" ெகா�டா/. 

 

பிேரத'தி� வல( இைம ஆ�ய(. யாவ�� அைதேய பா/'( நி�றா/க�. 
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பிண� எ@�( உ%கா/�( ேபR� எ�� எதி/பா/�ப( ேபா;��த( அவ/க� 

பா/ைவ. 

 

வல( க� இைமக� ெம(வாக அைச�தன. உ�ளி��( சிரம�ப%2 ஒ� க�வ�2 

ெவளிேய வ�த(. ெவளி7ச'ைத" க�2 திைக'த( ேபால' த�ளா�ய(. பிற) 

சிறைக விாி'( உயர� பற�( ெச�ற(. 

 

"வ�2கைள� ேபால அ( ாீ!காரமிடவி�ைல, பா/'தீரா?" எ�றா/ நா+2. 

 

வ�2 ேபானைதேய பி�ப4றிய க�க� அைத இ�ளி� இழ�தன. 

 

"இேதா பா�!க�!" எ�� பிேரத'தி� வல( கர'ைத" க'தியா� கிழி'(" காய'ைத 

விாி'(� பி�'தா/ நா+2. 

 

0( ர'த� )0)0 எ�� ெபா!கி அவ/ விர�கைள நைன'த(! 

 

***** 

 

Dவ�� ஆ4றி� )ளி'(" ெகா����தா/க�. 

 

"ாி�ேபா/% எ�ப� எ@த?" எ�� ைககைள மணலா� ேத-'("ெகா�ேட ேக%டா/ 

ஏ%2�பி�ைள. த� ைகயி� ர'த� ப%ட(ேபால அ3வள5 பிரைம. 

 

"பய'தா� மரண� எ�� எ:தி�02�!" எ�றா/ க�ெபௗ�ட/. 

"நா+2, இ( எ�ப�' ெதாி�த(?" எ�றா/ டா"ட/. 

 

"அவ� ஜாதக'ைத� பா/'தி�"கிேற�. அவ�")7 ெச3வா- ேதாஷ�; அ�த 

ஜாதகெம�லா� ர'த" கா%ேடாிதா�!" எ�றா/ க�ெபௗ�ட/. 

 

Vறாவளி - 09-07-1939 

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



152 

 

87. 87. 87. 87. சி6பியி  நரக�சி6பியி  நரக�சி6பியி  நரக�சி6பியி  நரக�    

1111    

 

VாியாMதமன சமய�. காவிாி�.�ப%�ன' (ைற$க'தி� எ�ைற+�விட அதிக 

ெந�"க�. க�'( ஒ2!கிய மிசிர ேதசவாசிக:�, ெவ:'( ஒ2!கிய 

கடாரவாசிக:�, தைச வ;ைமயி� இல%சிய� ேபா�ற க�'த கா�பிாிக:�, 

ெவ:'த யவன/க:�, ெத�னா%2' தமி@�, வடநா%2� பிராகி�த$� - எ�லா� 

ஒ�றி4ெகா�� $ர�ப%2" )ழ�பின. R!க உ'திேயாகMத/க� அ�ன� 

ேபாO�, $தைலக� ேபாO� மித")� நாவா-களி;��( இற")மதி ெச-ய�ப2� 

ப�ட!கைள+�, ேவைல"கார/கைள+� ெபா4 பிர�பி� சமேயாசித� 

பிரேயாக'தா� தணி"ைக ெச-( ெகா����தன/. அரச�")" கடார'தி;��( 

ெவ�ைள யாைனக� ெகா�2வர�ப%��"கி�றன. அவ4ைற� பா/"க'தா� 

எ��மி�லாத 1%ட�! 

 

அMதமன Vாியனி� ஒளிேய எ�ெபா@(� ஒ� ேசாக நாடக�. ேகாவி� 

சிகர!களிO�, மாளிைக" கலச!களிO� தா"கி" க�கைள� பறி�ப( 

ம%2ம�லா(, கட4கைரயி� க��பாைறயி� நி4)� (வஜMத�ப'தி� மீ(, 

கீS'திைச ேநா"கி� பா+� பாவைனயி� அைம"க�ப%ட ெபா� $லா� .சிய 

ெவ�கல� 0;யி� $(கிO� வா;O� பிரதிப;�ப( அ3விட'தி4ேக ஒ� 

மய"க'ைத" ெகா2'த(. 

 

இ�திர விழாவி� சமய'தி� ம"களி� வசதி"காக அைம"க�ப%ட Mநான க%ட'தி� 

ப�"க%��, ைபலா/"கM எ�ற யவன� கடைல ேநா"கியப� உ%கா/�தி��தா�. 

நீ�ட ேபா/ைவயான அவன( ேடா கா கா4றி� அைச�( படபடெவ�ற�'(, சில 

சமய� அவன( தா�ைய+� க@'(ட� இ�க� பி�னிய(. ெபாிய அைலக� சமயா 

சமய!களி� அவன( பி�னிய ேதா�வா/� பாதர%ைசைய நைன'தன. 

அ3வளவி4)� அவ� ேதக'தி� சிறிதாவ( சலன� கிைடயா(. மன� ஒ�றி� 

லயி'(வி%டா� கா4�'தா� எ�ன ெச-ய $�+�, அைலதா� எ�ன ெச-ய 

$�+�? 

 

ைபலா/"கY� சி�தைன சில சமய� அைலகைள� ேபா� )வி�( வி@�( சிதறின. 

கன5க� அவைன ெவறியைன� ேபா� விழி"க7 ெச-தன. 
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திHெர��, "சிவா!" எ�ற )ர�. ஒ� தமிSநா%2� பரேதசி! 

 

"யவனேர! உம( சி'த� உம")� பிாியமான ஒ��ம4ற பாS ெவளியி� லயி'தேதா? 

நா� ேந4�7 ெசா�ன( உம")� பதி�ததா? எ�லா� Dல ச"தியி� 

தி�விைளயாட�, அத� உ�வ�! ெகா�;� பாைவ+� அ(தா�; )மர" கட5:� 

அ(தா�! எ�லா� ஒ�றி� லயி'தா�...?" 

 

"உம( த'(வ'தி4)� பதி� ஒ� கி�ண� திரா%ைச ம( எ3வளேவா ேமலான(. 

அ(5� ைஸ�பிரM தீவி� திரா%ைச... அேதா ேபாகிறாேன, அ�த" கா�பிாி+� 

ஏேதா கனைவ ந�0கிறா�. உம( $த� V'திர'ைத ஒ�0" ெகா�டா�, உம( 

க%2" ேகா�பி� தவ� கிைடயா(தா�... அைத எ�ப� ஒ�0" ெகா�ள $�+�? 

ஒ3ெவா�வ�ைடய மன� பிரா�தி")� த)�தப� த'(வ�.. என") அ( 

ேவ�டா�... நாள!கா�யி� திாி+� உ!க� க�நா�ய ந!ைக+�, ம(" கி�ண$� 

ேபா(�..." 

 

"சிவ! சிவ! இ�த ைஜன� பிசாRக� 1ட' ேதவைல, கபா; ெவறிய/க� 1ட' 

ேதவைல... உ�ைம யா/ இ�த அச%2 D%ைடைய" க%�" ெகா�2 

யவன'தி;��( வர7 ெசா�ன(?" 

 

"உ�ைம� ேபா�றவ/க� இ�")மிட'தி� நா� இ��தா� தா� அ/'த$�2. 

எ!க� ஜுபி%டாி� அச%2'தன'தி4)� உ!க� க�தனி� அச%2'தன'தி4)� 

ஏ4ற' தாSவி�ைல..." எ�� சிாி'தா� ைபலா/"கM. 

 

"சிவ! உ�மிட� பாச'ைத ைவ'தா�. அ(5� அவ� விைளயா%2தா�!" எ�� த� 

ச�0ட'தி;��த வி.திைய ெந4றியி� (லா�பரமாக அணி�( ெகா�டா/ பரேதசி. 

 

"நாள!கா�� ப"க� ேபாகிேற�, வ�கிறீரா?" எ�றா/ மீ�2� அ7ச�நியாசி. 
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"ஆமா�! அ!ேக ேபானாO� சா'தைன� பா/"கலா�. அவனிட� ேபRவதி� 

அ/'த$�2... அவ�")' ெதாி+� சி�A� ரகசிய�..." 

 

"ஓேஹா! அ�த7 சிைல ெச-கிற கிழவைனயா? உம") ஏ4ற ைப'திய"கார� தா�... 

ஏேத(! அவேன அேதா வ�கிறாேன!" எ�றா/ சாமியா/. 

 

ைபலா/"கM எ@�( அவைன யவன $ைறயி� வண!கினா�. 

 

சா'த�") எ�ப( வயதி�")�; ெதா�2 கிழவ�. ஆனா� வ;ைம 

)�றவி�ைல; க�களி� தீ%ச�ய� ேபாகவி�ைல. பிரம� மனித வ�வ� ெப4ற( 

ேபா� காண�ப%டா�. அவ�� ைக1�பி வண!கி, "ைபலா/"கM, உ�ைன'தா� 

ேத� வ�ேத�! U%�4) வ�கிறாயா? என( ல%சிய� இ��தா� வ�வ� 

ெப4ற(...!" எ�� ஒ� )ழ�ைதயி� உ4சாக'(ட� 1வியைழ'தா�. 

 

"இவைர' ெதாி+மா? பா��ய நா%2, உ!க� பரேதசி... அவ/ த'(வ!கைள 

எ�லா� எ��� திணி'(� பா/'தா/... ைபலா/"கYட� $�+மா?" எ�� 

ேக;யாக7 சிாி'தா� யவண�. 

 

"Rவாமி வரF�, இ�� எ� )�ைசயி� அ$( ப� கழி"க ேவ�2�" எ�� 

பரேதசிைய7 சாAடா!கமாக நமMகாி'தா� சா'த�. 

 

"எ�ன, எ�ன! நீ+மா?" எ�றா� ைபலா/"கM. 

 

"ைபலா/"கM! நீ நிாீRவரவாதியாக இ��பதி� என") வ�'தமி�ைல; ம4றவைர" 

ேக; ெச-யாேத..." 

 

"அத4)'தா� நா� பிற�தி�"கிேற�, அ�பா! என( ேவைல அ(..." 

 

"சாி, வா�!க� ேபாகலா�, Rவாமி வரF�!" எ�� இ�வைர+� இர%ைட மா%2 

வ��") அைழ'(7 ெச�றா� சி4பி. 
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வ��யி� கதி ெம(வாக'தா� இ�"க $��த(. எதிேர யாைனக:�, ெபாதி 

க@ைத, ெபாதி மா2க:�, (ைற$க'ைத ேநா"கிவ�� ேநர'தி� தீ�ப�த� பி�'(7 

ெச�O� ம"கைள வில"கி" ெகா�2 வ�� ெச�வ( க�ன�தா�. திHெர�� 

அரசா!க உ'திேயாகMத/களி� ரத�, யாைன வ�(வி%டா� ெத�ேவ Pளிப2�. 

$ரெசா; இ��( எ�ன பய�? அ�த உ�0 வ�� ஓ%�7ெச�O� ெப� சிறி( 

தவறினா� ரத'தி� அ�யி�தா�! சா'தனி� வ�� அதி� $%�" 

ெகா�ளவி��த(. 

 

"ெத-வ7 ெசய�!" எ�றா� சா'த�. 

 

"உ� சி�A� ச"தி!" எ�றா� ைபலா/"கM, ேவ� எைதேயா நிைன'(" ெகா�2. 

 

"ைபலா/"கM, உன( ேப7R என( ெப�ைமைய7 சா�தி ெச-யலா�. நா� எ'தைன 

நா� கAட�ப%ேட�! அ( உன")' ெதாி+மா? நீ ேந4�� பிற�தவ�... 1'(!... 

அதி� எ3வள5 அ/'த�! மனித�")' ெதாி�தெத�லா�, 

ெதாியேவ�2வெத�லா�... இ�த� பிரப9சேம, ைபலா/"கM, நீ நிைன�ப( ேபா� 

ெவ�� பாS ெவளிய��; அ/'தம4ற ேப-" )ழ�ப� அ��... இ�ப( வயசி�")�; 

அ�ேபா ஒ� தர� பா��ய நா%2")� ேபாயி��ேத�... சி4ப'ைத� பா/"க 

ேவ�2மானா� ெகா�;� பாைவைய� பா/"க ேவ�2�. அ!ேகதா�, ஒ� 

மறவ�, நாக�, ஒ� 1'தி� அபிநய� பி�'தா�. அ�த" கா� வைள5, அைத 

அதிேல பி�'ேத�... உலக'தி� அ/'த'ைத... ஒ3ெவா�றாக, ப��ப�யாக 

வள/�த(... அ�த மைலய'( ந�ைகதா� $க'தி� சா�திைய, அ�த அ./வமான 

0�சிாி�ைப, அ/'தம4ற அ/'த'ைத - ைபலா/"கM, உன"ெக�ன! நீ ேக;"கார� 

- உப நிஷ'தி� ேத�யைல�ேத�... ஹிமய'தி� ேத�யைல�ேத�... சா�தி அ�த 

இர5... எ� மைனவி அ!கய4க�ணி இற�த அ�� கி%�ய(... பிற) ெவ�கல" 

கல�பி4) எ�ன பாீ%ைச! எ�ன ஏமா4ற�!... ஆைச தா� வழிகா%�ய(. அ�த Gப 

ெசௗ�தாிய� ெப�வத4) எ'தைன ஆ%கைள' ேத�ேன�!... அத� ஒ� சாைய... 

நீலமைல" ெகா2!ேகால� - ப'( வ�ஷ!க:") $�0 சிர7ேசத� 

ெச-ய�ப%டாேன - அவ�ைடய இைட(வ:த;� க�ேட�... ெத-வ� ஒ�� 

உ�2... அத� அ/'த'ைத எ� சிைல உண/'த $��த( என( ./வ ஜ�ம� 

பல�... இ�த" ைககளா�... பி�னா;��( ஓ/ அ/'த$�ள வM( 

P�டாவி%டா�... அைத7 சாதி"க $�+�?" 
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"நீதா� சாதி'தா-! நீதா� பிர�மா! உ� சாதைன தா� அ(. சி�A�! மய!காேத! 

பய�படாேத! நீதா� பிர�மா! சி�A�' ெத-வ�!" எ�� ைபலா/"கM அ2"கி" 

ெகா�ேட ேபானா�. 

 

சாமியா/ 0�சிாி�0ட� ெவளிேய எ%�� பா/'(" ெகா����தா/. 

 

வ��+� நாள!கா�ைய அைட�(, கீS7 ச("க'தி� வழியாக ஒ� ச�தி� தி��பி, 

ஒ� U%�� $�0 நி�ற(. 

 

Dவ�� இற!கி வாச4ப�யி� ஏறின/. ஒ� யவன� ெப� வ�( காைல" 

க@வினா�. ஒ� கா�பிாி, மாியாைதயாக" )னி�(, க;!க வMதிர'தினா� 

(ைட'தா�. 

 

"Rவாமி, வரேவ�2�! ைபலா/"கM, இ�ப� வா!" எ�� இ�வைர+� அைழ'(" 

ெகா�2 ஓ/ அைற")� ெச�றா� சா'த�... அவ� வயதி4) அ3வள5 

(�(��0 ஆ7சாியமான(தா�! 

 

"Dபா!ேகா, தீப�!" எ�� க'தினா�. அ�த" கா�பிாி ஒ� ைகவிள"ைக எ2'(" 

ெகா�2 உ�ேள Wைழ�தா�. ஜ�ன� இ�லாத அ�த அைறயிO� கா4� Z;ைழ 

ேபா� வ�( உ�ள'ைத+� உடைல+� மய"கிய(. 

 

"இ!) 1டவா விள") இ�ைல! திைரைய ஒ(")! Mவாமி, ைபலா/"கM, இ(தா� 

எ� வாS"ைக!" எ�� திைரைய ஒ("கினா�. 

 

இ�வ�� Mத�பி'( நி�றன/. அ�த ம!கிய தீபெவாளியி�, ஒ4ைற" காைல' 

P"கி ந�")� பாவைனயி�, ஆ� உயர'தி� மனித வி"ரக�! விாி�த சைட+� அத� 

மீ( விள!)� பிைற+�, விாி�( சி�$'திைரகைள" கா�பி")� ைகக:�, அ�த 

அதர'தி� ேதா�றிய அ./வ� 0�னைக+� மன'தி� அைலேம� அைலயாக7 

சி�தைன" க4பைனகைள" கிள�பின. Dவ�� அ�த7 சிைலேயயாயின/. சிைலயி� 

ஒ3ெவா� வைளவிO�, ஒ3ெவா� அ!க'திO� எ�ன ஜீவ' (�(��0! 
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ச�நியாசி, த�ைமயறியாம� பாட ஆர�பி'தா/... 

 

பனி'த சைட+�, பவள�ேபா� 

ேமனி+�, பா� ெவ�ணீ��, 

)னி'த 0�வ$�, ெகா3ைவ7 

ெச3வா+�, )மி� சிாி�0�, 

இனி'த!கசிய எ2'த ெபா4 

பாத$� காண� ெப4றா� 

மனி'த� பிறவி+� ேவ�2வேத 

இ�த மா நில'ேத! 

 

"Rவாமி, அ�ப�7 ெசா�ல" 1டா(!" 

 

"சா'தா! அவ/ ெசா�Oவ(தா� சாி! இ( கைலயா! இ( சி�A�! இைத எ�ன 

ெச-ய� ேபாகிறா-?" 

 

"அரச� ேகாவிO")... இெத�ன ேக�வி?" 

 

"எ�ன! இ�த அச%2'தன'ைத வி%2' த�:... அரச�ைடய அ�த�0ர நி/வாண 

உ�வ!களி� ப"க;� இைத ைவ'தாO� அ/'த� உ�2... இைத உைட'(" 

)�றி� ேம� எறி�தாO� அ�த' (�2க:") அ/'த� உ�2; ஜீவ� உ�2..." 

எ�� ெவறி பி�'தவ� ேபா� ேபசினா� ைபலா/"கM. 

 

"சீ, ைபலா/"கM! உன( ெவறி பி�'த ெகா�ைகக:") யவன�தா� சாி! 

அகMPஸா - அ�த உ!க� சா�ரா% - அவ�")' தா� சாி உ� ேப'த�!" 

 

"சா'தனாேர! உம( இல%சிய'தி4) அரச� ேகாாி"ைகதா� சாியான $�5. இனி 

ஏ� இ�த ைஜன/க� தைலP"க� ேபாகிறா/க�...!" எ�றா/ சாமியா/. 

 

"இ�த ெவறிபி�'த மனித/கைள விட, அ�த" கடO") எ3வளேவா 

0'தியி�"கிற(..." எ�� ேகாபி'(" ெகா�2 ைபலா/"கM ெவளிேயறிவி%டா�. 
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2222    

 

அ�� தா� )�பாபிேஷக�. சிைலைய� பிரதிAைட ெச-த தின�. ேசாழ 

ேதச'திேலேய அ( ஒ� ெப�� களியா%ட� எ�� 1றேவ�2�. சா'த�") 

இல%சிய� நிைறேவறி4�. அ�� ைபலா/"கM தன( )Pகல'தி� ப!ெக2'(" 

ெகா�ள உயி�ட� இ�ைலேய எ�ற வ�'த� சா'த�") அதிக�. 

 

0திய ேகாவி;��( U2 ேச��ெபா@( அ/'தஜாமமாகி வி%ட(. 

 

வயதி� $தி/7சி அ��தா� அவைன7 சிறி( தள/'திய(. ேசா/�( ப2'தா�. 

அய/�(வி%டா�... 

 

அ�பா! எ�ன ேஜாதி! அக�டமான எ�ைலய4ற ெவளி! அதிேல சா'தனி� 

இல%சிய�, அ�த அ/'தம4ற, ஆனா� அ/'த0A� மி)�த, ஒ� 0�சிாி�0! 

ெம(வான ஹி�தய தாள'தி� நடன�! எ�ன ஜீவ�! எ�ன சி�A�! 

 

திHெர�� எ�லா� இ��ட(! ஒேர க�ன" கனி�த இ��! ஹி�தய Vனிய� 

ேபா�ற பாS இ�%2! 

 

பிற)� ஒளி... இ�ெபா@( த!க'தினாலான ேகாவி�! க�க� 1R�ப�யான 

பிரகாச�!... கத5க� மணிேயாைச+ட� தாேம திற"கி�றன... உ�ேள அ�த� 

பைழய இ��! 

 

சா'த� உ�ேள ெச�Oகிறா�. இ�%�� க� ேபா�ற இட�. அதி� ம!கிய 

தீபெவாளி ேதா��கிற(! எ�ன! இ(வா பைழய சிைல! உயிாி�ைல! கவ/7சி")� 

0�னைகயி�ைலேய!... எ�லா� ம��... ம��...! 

 

அ�தகார வாச;� சாையக� ேபா� உ�வ!க� )னி�தப� வ�கி�றன. )னி�தப� 

வண!)கி�றன. 

 

"என") ேமா%ச�! என") ேமா%ச�!" எ�ற எதிெரா;�0. அ�த" ேகா�"கண"கான 

சாையகளி� 1%ட'தி� ஒ�வராவ( சிைலைய ஏறி%2� பா/"கவி�ைல! இ�ப�ேய 

தின$�... 
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நா%க�, வ�ஷ!க�, Z4றா�2க� அைலேபா� 0ர�கி�றன. அ�த அன�த ேகா� 

வ�ஷ!களி� ஒ� சாையயாவ( ஏறி%2� பா/"கேவ�2ேம! 

 

"என") ேமா%ச�...!" இ(தா� ப�லவி, பா%2, எ�லா�! 

 

சா'த� நி4கிறா�... 

 

எ'தைன +க!க�! அவ�") ெவறி பி�"கிற(. "உயிர4ற ேமா%ச7 சிைலேய! 

உ�ைன உைட"கிேற�! ேபா2! உைட! ஐேயா, ெத-வேம! உைடய மா%டாயா! 

உைட�(வி2! நீ உைட�( ேபா! அ�ல( உ� ம@ எ�ைன" ெகா�ல%2�. 

அ/'தம4ற 1'(...!" இ� இ�'த மாதிாி சிைல 0ர�கிற( - சா'தன( 

ஆ;!கன'தி�, அவ� ர'த'தி� அ( ேதா-கிற(... ர'த� அ3வள5 0னிதமா! 

பைழய 0�னைக!... 

 

சா'த� தி2"கி%2 விழி'தா�. ெவ�ளி $ைள'(வி%ட(. 0திய ேகாவி;� 

ச!கநாத'(ட� அவன( )ழ�பிய உ�ள� $%2கிற(. 

 

"எ�ன ேப-" கன5, சீ!" எ�� வி.திைய ெந4றியி� அணி�( ெகா�கிறா�. 

 

"ைபலா/"கM - பாவ� அவ� இ��தா�..." சா'தனி� மன� சா�தி ெபறவி�ைல. 

 

மணி"ெகா�, 25-08-1935 

 

('சி�பியி� நரக�' எ�ற ெபயாிேலேய மணி"ெகா�யி� இ"கைத ெவளியாகி 

உ�ள() 

------------ 
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88. 88. 88. 88. சி"த� ேபா�$சி"த� ேபா�$சி"த� ேபா�$சி"த� ேபா�$    

 

அ�� ஆJY;��( வ��ெபா@( ெரா�ப" கைள�0. 

 

அ7R ய�திர'தி� கவ�த உபாசைன") ஈ2ெகா2"க $�யவி�ைல. 

 

ெவளியிேல வ�ேத�. 

 

ெத�விேல 1%ட�. 

 

)�ைப' ெதா%�யி� ஒ� இற�த )ழ�ைத. 

 

எ�த' தாேயா? அவ� யாராயி��தாெல�ன? சDக ஒ�ப�த'தி4)� பய�( 

ெச-(வி%டா�. அத4ெக�ன? 1�யி��த ெப�க� அ�த" )4றவாளிைய - அவ� 

அ�ப�'தா�; சீ/தி�'தவாதிக� எ�ன க'தினாO� தாென�ன? - 

அ�வயி4றி;��(தா� தி%�னா/க�. அவ/க� உண/7சி+� சாிதா�. 

அவ/க:")'தா� ெதாி+� அ�த சி�A�யி� உ'ஸாக�, ேமைத, (�ப'தி� 

இ�ப�. 

 

அவ� உண/7சிக�? அத4ெக�ன? 

 

***** 

 

அ!கி��( தி��பிேன�. ஒ� பா�கார� ஒ� U%�� $�0 கற�( 

ெகா���"கிறா�. அவ� வழி ெவ) R�"கமான(; ேலசான(. 

 

அவ�") அ�த� பRவி� க�ைற� ப4றி" கவைலயி�ைல. 

 

பRவி� பாைல� ெப4�"ெகா�வத4) அ�த� பRவி� க�� இற�( 

ேபானாெல�ன? அத� ேதா� எ!) ஓ��ேபா- வி2கிற(? அைத� பRவி� கா;� 
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க%�ைவ'(வி%டா� பR சா�தியைட�( வி2கிற(. பR5� உ�ள�0ட� பா� 

ெகா2"கிற(. இைதவிட ேவ� எ�ன ேவ�2�? 

 

ெச'த )ழ�ைத; ேதா� க��")%�! 

 

ேபா(�! ேபா(�! 

 

நா� ெக%�"கார/க�தா�. 

 

என")" கட4கைர")� ேபாகேவ�2� எ�ற ஆைச. 

 

மனிதனி� ெவ4றிைய" கவனி'த( ேபாதாதா? 

 

கட4கைர")7 ெச�ேற�. 

 

ேலசான ெத�ற�, டா"கா மM;ைன உ2'திய மாதிாி ேமேல தவS�த(. ந�ல 

காலமாக ேர�ேயா $��(வி%ட(. 

 

கட4கைரயி� ச4� Pர'தி� ஒ� ெப�ணி� கீத�. ச!கரா பரண�; இ�ப�தா�. 

நி�� ேக%டா� )� $@கி�ேபா)மாேம, ஹி�( சDக'தி4). 

 

***** 

 

என")' த)�தவ� அ�த" கட�தா�. 

 

அவைள� பா/'தா� யா�� ஒ��� ெசா�ல மா%டா/க� - உ4�� பா/'தாO�. 

 

வான'திேல ச�திர�. அவைன� ப4றி அ"கைறயி�ைல. அ�� அவ� ஆதி"க� 

அதிகமி�ைல. R4றி ேமக�படல�; ம!கிய ஒளி. 

 

நீல"கட�; அத4)� ெபய/ அ��தா� ெதாி�த(. நீல"கட�! 
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நீலமா? அதிேல உயி/ த(�பி"ெகா�ட�லவா இ��த(! 

 

Pர'திேல - அ�வான'தி� அ�ல - அ(5� கடO� ச�தி")� இட'தி� - அவ� 

)�நைக. 

 

அைலக� ேமெல@�( ெவ�ைள வழிகா%� க�சிமி%டOட� வி@�( மைற�தன. 

 

அதி� எ�ன ெபா��? எ� மனதி� ஒ� )Pகல�; காரணமி�லாத ("க'தினா�. 

அத� ெபா�� எ�ன? 

 

எ�னH! ஏ� அக�ட சி�A�யி� ம/மமாக - ம�திரமாக - இ�"கிறா-? 

உ��ைடய )�நைகயி� ம/மெம�ன? 

 

நீ யா/? 

 

ஏ� எ� மனதி� இ�த ("க�? என( (யர�...? 

 

க�சிமி%� மைறகிறாேய, யா�")? அத� ெபா�� எ�ன? 

 

வரவா? அ�ேய! உ� மன�தா� எ�ன? 

 

ெபா�� விள!கவி�ைலேய! நீ யா/? 

 

ஆ�; அறி�( ெகா�ேட�. 

 

நீதா� எ� அரசி! 

 

எ� கா...த...;! மனித g�தய'தி� ("க'திேல பிற")� கவிைத எ��� எ� 

ேதவி! 
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மணி"ெகா�, 02-09-1934 

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

89. 89. 89. 89. சி"திசி"திசி"திசி"தி    

1111    

 

ெச�பகராம� பி�ைள") ைவரா"கிய� திHெர�� ஏ4ப%ட(. உலக 

வியவகார!களி� ெநா�'(� ேபா-, மனR ைக'( அவ/ காஷாய'ைத 

ேம4ெகா�ளவி�ைல. ெதா%டெத�லா� ெபா�னான ைகதா� அ(. ஊாிேல 

ெச�வா"), உ�ள'திேல நிைற5 ஏ4பட ேவ��யத4)� ேபா(மான ெசௗகாிய� 

எ�லா� இ�"க'தா� ெச-த(. அவ/ சிாி'("ெகா�ேடதா� காவி அணி�(, கா� 

வி%ட திைசயி� நட�தா/. (ைண காரணமாக' (�பேமா, தீ%ைசேயா அவைர 

உ�தி' த�ளவி�ைல. பி�ைளயவ/க� 0ற�ப%ட தின� ெவ�ளி"கிழைம. D�� 

நா%க� U%�� யா�� அவ/ வரவி�ைலேய எ�� கவைல�படவி�ைல. காரண� 

அ�"க� அவ/ அ3வா� 'ேசா;யாக' அசd�")� 0ற�ப%2வி2வ( Uடறி�த 

பழ"க�. D�றா� நா� வ�த கா/2தா� 'அவ/ இ�ெபா@( ெச�பகராம� பி�ைள 

அ�ல; $�ப( ேகா%ைட விைத�பா2�, D�� லQ� பா!கி �பாசி%2� உ�ள 

ப�ைணயா/ அ�ல; ம�டப'(") ம�டப� ெகா2!ைக ைவ'(� ப2'(' 

P!கி" கா�ெகா�ட திைசயி� ெச�O� ஆ��' எ�பைத அறிவி'த(. 

 

பி�ைளயவ/க� ெசய�ேக%2 ஊேர கலகல'( வி%ட(. திHெர�� ைவரா"கிய� 

ஏ4ப2வத4)" காரண� எ�ன எ�ப( ெதாியாத பல�"), மன!க�ட( எ�லா� 

காரணமாக' ெதாி�த(. யா/ யாெர�லாேமா எ�ன எ�ன எ�லாேமா 

ெசா�னா/க�. அ3வள5 காரண$� த�0 எ�ப( ெதாி�த ஒ�வ/ உ�2. அவேர 

மீனா%சிய�மா� எ�ற bமதி ெச�பகராம� பி�ைள. ச�சார ப�த'தி� மனித� 

எ�ப� நட�(ெகா�கிறா� எ�பைத� ./ணமாக' ெதாி�(ெகா�வத4) 

ஒ�வ�")'தா� $�+�. அ�மி மிதி'( அ��ததி பா/'( ஊரறிய ஒேர 

தைலயைணயி� தைல சா-"க7 ச�மதி'(" ெகா�ட ஜீவ�")' தா�, அ�� 

ெதாட!கிய ஒ@!) எ�த" கதியி�, எ�த நியதியி� ெச�Oகிற( எ�பைத� 

.ரணமாக' ெதாி�(ெகா�ள7 ெசௗகாிய� உ�2. விேவகிக� ெதாி�( 

ெகா�:வா/க�; அ�த வசதி ெபறாதவ/க� தைலைய' தா!கிய தைலயைணைய� 
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ேபால பார'ைத' தா!கியதா� வி@�த )ழிைய'தா� மன உலகி� ெப4றி�"க 

$�+�. மீனா%சிய�ைம"), த� கணவ/, த��ட� அ�த இளைமயிேல, நிதான� 

இழ�த ெத�ப� ேபால உண/7சி7 Rழி�பி� மித�த கால'திO�, பிற) )2�ப�, 

)�'தன� எ�ற ேவ%ைகயி� ேவG�ற நிைன'( ஆேவச'(ட� ச�பா'திய'தி� 

த�ைம மற�( இற!கிய கால'திO�, ஊாி� ந�ைம தி�ைமகளிO� வ�ல� 

வழ")களிO� த/மாேவச� உ�த' த�ைம மற�( ேவைலெச-த கால'திO�, 

தாமைரயிைலயி� உ��2 உ��2 விைளயா2� த�ணீ/ ேபால இ��( 

வ�கிறா/ எ�பைத� .ரணமாக அறி�தி��தா�. அவர( ெசய� அவ:") 

அதிசயமாக' ெதாியவி�ைல. 

 

ெச�பகராம� பி�ைளயி� த!ைக சி'திைர அ�மா� அ�ண�") யாேரா 

'ெச-விைன' ெச-(வி%டா/க� எ�� தா� எ�ணினா�. க� க�ட ராசாவாக 

ஊைர ஆ�ட அ�ண�, ஒேர நாளி� ஆ��யாகி ஓ2வத4) ேவ� காரண� 

இ�"க $�யாெத�� தீ/மானமாக ந�பினா�; அவ:ைடய 0�ஷேரா ச4�7 

ச�ேதக7 Rபாவி. "அ'தா�")� பி'த�தா�" எ�� தீ/மானி'( வி%டா/. 

தைல")னிவாக இ��த(. பி�ைளயவ/கைள மீ�2� ைக�பி�யாக� பி�'(வ�( 

ைவ'திய� ெச-( )ண�ப2'தி" )2�ப'தி� ம�ப�+� க%��ேபாட ேவ�2� 

எ�� ஆைச�ப%டா/. ேசதி ேக%2 வ�த இ3வி�வ�")�, "அ5க தி��ப மா%டாக; 

நீ!க ேபானா அல7ச�தா� மி7ச�; ந�ல வளியிேல நாம ேபா- ந�ல பா�ெப 

ேபாடலாமா?" எ�� நிதான� )ைறயாம� ேபசிய மீனா%சிய�ைமயி� வா/'ைதக� 

தா� 0ாியவி�ைல. ஒ�ேவைள... ஒ�ேவைள, அவைர விர%�வி%27 ெசா'ைத+� 

ெபா�ைள+� தா- U%2")7 R�%�"ெகா�2 ேபாக மீனா%சிய�ைம ெவ%�ய 

)ழிேயா எ�� ச�ேதகி'தா/க�. 

 

பி�ைளக:")' தாேம ைமன/ கா/�ய� எ���, ெச�பகராம� 

பி�ைளயவ/களி� )2�ப நி/வாக� $@வ(� த� அதிகார'தி� கீS 

ஒ�பைட"க�பட ேவ�2� எ��� அவ/ $த� காாியமாக" ேகா/%�� வழ")' 

தா"க� ெச-தா/. மீனா%சிய�ைமயி� ப�("க� இைத� பா/'(" 

ெகா����பா/களா? அவ:") ஒ��வி%ட சேகாதர/ ஒ�வ/ உ�2. அவ/தா� 

கிராம'தி� இ��(ெகா�2 ெச�பகராம� பி�ைளயி� நில0ல� வர5ெசல5" 

கண")கைள� பா/'("ெகா����தா/. நி/வாக� த�வசேமதா� ெகா2"க� 

ப2வ( நியாய� எ�பத4) அ�சரைணயாக, ெச�பகராம� பி�ைளயி� ஒ� மக� 

சா/பாக Yவி� வழ")� 0;யான ஒ� வ"கீOட� ேச/�( எதி/ வழ")' தா"க� 
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ெச-தா/. ம9ச% கயி� அகலா( ேபானாO� மீனா%சிய�ைமயி� கதி ெவ�ைள� 

0ைடைவ வியவகாரமாயி4�. 

 

த!ைகய�மா�, ஊ/ ஊராக ஆ�வி%2' ேதட ஏ4பா2 ெச-தா�. Yவி� வழ") 

ஆேவச'தி;��த அவ:ைடய கணவ�") அ( பி�"கவி�ைல. Uணாக" 

கால'ைத� ேபா"கி, ெசா'(7 சீரழி�த பிற) அ'தா� வ�ெத�ன, அ�ப�ேய 

ஆ��யாக� ேபாெய�ன எ�� நிைன'தா/. ஆ�வி%2' ேத2வைத அ�0ற� 

பா/'(" ெகா�ேவா� எ�ப( அவர( க%சி. ஊாிேல அவ�")7 ெச�வா") 

உ�2; ெசயO�2. ெச�பகராம� பி�ைள+ைடய வா�2� பயO") 

$ைற�ெப� எ�ற பா'தியைத") வா�2� ெப� ஒ�'தி அவ�") உ�2. 

அ3வி�வ�")� ெச�ல" க�யாண� ெச-(ைவ'(7 ெச�பகராம� பி�ைள 

விைளயா�யதனா� பி� பலமாக'தா� இ��த(. அ( இ��� ெகா9ச� 

பலமா)ெம�ற ைந�பாைச+� உ�2. அவ�")� பி� ம%2� பல�. உாிைமேயா 

பா'தியைதேயா இ�ைல. எதி/பா'தியைத"கார�") ஒ� வைகயி� உாிைம 

இ��தாO� ஊ/ த� ப"க�தா� ேச�� எ�ற பல'த ந�பி"ைக அவ�") உ�2. 

 

2222    

 

ெச�பகராம� பி�ைள காவிேபா%2"ெகா�2 ப"க'(7 ச'திர� வைரயி� 

நட�தா/. அ!ேக சா�பிடவி�ைல. உட�பிேல ஒ� ெத�0, மனசிேல ஒ� கலகல�0. 

காரண� அ4ற ச�ேதாஷ� எ�� தா� ெசா�ல ேவ�2�; சி%2")�வி மாதிாி, 

அவ�") இ�த' தீ/"கமான காாிய� இ3வள5 R:வி� ைக12� எ�ற ந�பி"ைக 

ஏ4ப%டேத இ�ைல. க�ணீ�� அ@ைக+� வழிமறி"க" 12�. ஊரா/ வ�( நி�� 

எ@�0� ெகௗரவ� எ�ற மதி�கைள' தா�ட $�யா( ேபா-விட" 12� எ�ற 

அ7ச� அவ�") இ��( வ�த(�2. ஆனா� ஒ��: யாேரா ஒ�வ/ கணீ/ எ�ற 

)ர;� "அ�பா, ெச�பகராமா!" எ�� 1�பி2வ( ேபா�ற ேதா4ற� அவைர� 

பல$ைற ஏமா4றிய(�2. சில சமய� காலமாகிவி%ட அவ�ைடய தக�பனாாி� 

)ர� ேபால" ேக%)�. 

 

$�0 எ�ெபா@ேதா ஒ� $ைற, ந2நிசி� ேபா(, வா;ப� )�றாத கால�, 

மைனவி+ட� ச�லாபமாக� ேபசி" க%�' த@5� சமய'தி�, யாேரா ஜ�னO") 

ெவளிேய வ�( நி��, "அ�பா, ெச�பகராமா!" எ�� 1�பி%ட( ேபால" ேக%ட(. 

"அ�பாவா? இேதா வ�கிேற�" எ�� த@விய ைகைய வ@வவி%2, எ@�( 
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ெவளிேய கதைவ' திற�( ெகா�2 வ�தா/. வ�(, ெவளிேய ெவறி7ேசா�" கிட�த 

ப%டகசாைலயி� நி�றெபா@(தா� 'இெத�ன $%டா�தன�!' எ�ற பிர"ைஞ 

எ@�த(. )ரO� தக�பனா�ைடய( ேபால இ��த( எ�ற 0'தி' ெதளி5 ேபா�ற 

ஒ� ச�ேதக$� ஏ4ப%ட(. இவ/ )ர� ெகா2'(" ெகா�2 எ@�( ெச�ற 

நிைலயி� உடO� மன$� 1�பி� ேபான மீனா%சிய�மா�, "அ�பா ெச'( அ9R 

வ�ஷமா7ேச. இெத�ன ெத-வ" )'தேமா, ேசாதைனேயா" எ�� ந2!கி" 

ெகா�2 ேக%டா�. அவைள' ேத4ற, ேவ� எ!ேகா ேக%ட ச'த� எ�� ெசா�; 

சமாளி'(" ெகா�வத4)� அவ/ பா2 ெப��பாடாகிவி%ட(. 

 

இேத மாதிாிதா� ந2�பக�: கைடயி� உ%கா/�( ெபாிய கண"க�பி�ைள 

எ2'("ெகா2'த ேபேர2கைள� 0ர%�� பா/'(" ெகா���")�ேபா(, இேத 

மாதிாி யாேரா 1�பி%டா/க�; பதி� )ர� ெகா2"க வாெய2'தவ/ 

மி�னலதி/7சி+ட� எதி/ேமாதி வ�த VSநிைல உண/7சி ேவதைன ெகா2'தப� 

வாயைட'த(. கைடயிேல உ%கா/�தி��தப� சமாளி�பத4) மிக5� 

ச!கட�ப%டா/. 

 

சாைலயிேல, R�"கி�%�ேல $� எ�ன இ�"கிற( எ�ற கவைல ச4�� 

இ�லாம�, $(கி� ேபா%ட சர2 0ர�2 விழாம�, 'கினி! கினி!' எ�ற மணி7 

ச'த'(ட� நட�(ேபா)� காைளகைள� ேபால மனைச அைச ேபாடவி%2 

நட�தா/. சமயா சமய!களி� ஊாி� எ�ப� இ�த" காாிய� கழி'(" ெகா�2 எதி/ 

ஒ;")� எ�பைத அவ/ மனR க4பைன ெச-ய $யO�. அ3வளைவ+� த�பி'( 

வ�(வி%டதி� ஓ/ எ"களி�0; அதாவ(, தா- கிண4ற�யி� த�ணீ/ எ2"க7 

ெச�றேபா( ெம(வாக அ2")7 ச%�ைய" கவிS'( அத�ேம� ஏறி நி��, 

உறியி� உ�ள ெந-விள!காைய' தி��' தி��வி%2, உத%ேடா ர'தி� ஒ� 

ெபா� இ�லாம� (ைட'(" ெகா�டதாக மன�பா� )�'("ெகா�2, "ஏளா, 

என")� ப�டமி�ைலயா?" எ�� பாசா!) ெச-+� த��ைடய R�ைபயாவி� 

காாிய� ேபால, பிற/ க�களி� படாதப� வியவகார'ைத நட'தி" ெகா�டதி� ஓ/ 

எ"களி�0. 

 

"எ�னேல தி�%2 Dதி! உ� ஒத%�ேலதா�, உறி�பாேனெல இ��த 

ெந-விள!கா- உ"கா�தி�"ேக" எ�� அவ�ைடய தா- அவ� 

)�2ணி'தன'ைத7 ெச�லமாக ெவளி�ப2'(வ( ேபா�, கால� எ�ற 
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அ�ைன+� த�$ைடய தி�%2'தன'ைத ெவளி�ப2'திவி2� எ�பைத அவ/ 

0ாி�( ெகா�ளாம;�ைல. அ�ேபா( நா� இ!) இ�"கமா%ேடா � எ�பதி�தா� 

அவ�") ஏகேமனியாக எ"களி�0' தைலR4றி ஆ�ய(. 

 

ஆனா� ஒ� காாிய�. "நா� ஏ� இ�த" காவிைய� ேபா%2" ெகா�ள ேவ�2�?" 

எ�ற ேக�வி ம%2�, ெச-கிற காாிய'ைத எதி/'(" ேக�வி ேபா%2 மட"கி" 

ெகா�ேட இ��த(. 

 

மா2 இ@"க வ�� உ��ட(. மனR இ@"க அவ�� நட�தா/, நட�தா/, 

நட�தா/... நட�(ெகா�ேட இ��தா/. க��பாக7 ெசறி�( கிட�த மர!க�, 

க��ப7ைச க�2, க2�ப7ைசயாகி� பளபளெவ�� மி�னின. நQ'திர!க� 

எ�ெபா@( மைற�தன எ�ற விவர� அவ�")' ெதாியா(. ஊ�") ெவ) 

ெதாைலவி�, இர%ைட மா%2 வ��")� பி�னா� எ!ேகா நட�( 

ெகா����ப( அவ�")' ெதாி�த(. 

 

P!கி"ெகா����த வ��"கார� எ@�(, அவிS�( கிட�த $�டாைச எ2'(" 

க%�"ெகா�2, "ைத, ைத" எ�� காைளகைள நிமி��னா�. ச"கர!க� 

சடபடெவ�� உ��டன. 

 

வ��+� Pசி�படல'ைத எ@�பி"ெகா�2 அ�த' திைர மைறவி� ஓ� மைற�த(. 

 

எதிாிைய மட")வத4)'தா� சர"1ட� ேபா2வா/க�; பிர�மா Mதிர'ைத� 

பிரேயாகி'தா� தா� 0ைக�படல'தி� மைறவி� வ�ைக ெதாியாம� வ�( 

எதிாியி� வ�Oயிைர வா!)�. ஓ2கிற மா%2வ��") இ�த ராசா!கெம�லா� 

எ�ன'தி4)? இ�ப�யாக நிைன'("ெகா�2 சிாி'தா/ பி�ைள. ப�'த ப��0 

எ�லா� மனசி� திைசமாறி' தாவி, த�$ைடய பயன4ற த�ைமைய" கா%�" 

ெகா�வதாக நிைன'தா/. இனிேம� ப�'(� பாழா-� ேபான கைதைய எ�லா� 

தைலயி� விஷ� ஏ�வ(ேபா� ஏறி' த�ைம" கிற!க ைவ�பத4)7 ச4�� இட� 

ெகா2"க" 1டா( எ�� நிைன'தா/. ப�'த ப��ெப�ன! அறி�த ஞான� எ�ன! 

எ�லா� எத4)? யா/ 1�பி2கிறா/க� எ�ற வி2கைதைய வி2வி"க 

வைகயி�லாம� தி�டா2கிறேத! 
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சாைல இ��த இட'தி� தி2தி�ெப�� வைள�( தி��0கிற(. பி�ைளயவ/க:� 

தி��பினா/. தி��ப'(") அ�பா� ஆலமர$� ஒ� சி�ன ம�டப$� கிண�� 

இ��தன. வ��"கார� காைளகைள Wக'த�யி� க%�வி%2, அ2�0 D%�, 

ஆல� வி@( ெகா�2 ப� (ல"கி"ெகா����தா�. ம�டப'( $க�0' Pணி� 

$(ைக7 சா-'(, அ�ேக ஆ��� ெபா%டண� (ைண இ�"க, கிழ%27 சாமி 

ஒ�� மனைச7 ேசா�ப;ேல மித"கவி%2 நி/விசாரமாக உ%கா/�(ெகா����த(. 

வ��"காரனிட� ப%ைடைய வா!கி, ப� (ல"கி, Mநான� ெச-( இர�2 மிட� 

த�ணீ/ ப�கிவி%2 ம�டப'தி� கா� உைள7சைல� ேபா"கி" ெகா�2 

நிதானமாக நட�தா� எ�ன எ�� ெச�பகராம� பி�ைள க�தினா/. 

 

வழ"க� ேபால, "ஏேல, அ�த� ப%ைடைய இ�ப�� ேபா2" எ�� அதிகார� 

ெச-ய'தா� அவ�")' ெதாி�தி��த(. 

 

ஆ��யாகி� ப�னிர�2 மணிேநர� கட�(� அதிகார வாசைன ேபாகவி�ைல. 

 

"எ�ன சாமி, ஏேல, ஓேல இ!கிய? ஓேல ப%ெடல இ�")�" எ�� எ2�பாக� பதி� 

ெசா�னா� வ��"கார�. 

 

)'("க�;� சா-�தி��த கிழ%27 சாமி சிாி'த(. $'( $'தான ப�O�, தா�+� 

பா/�பத4) ேமாகனமாக'தா� இ��தன. பி�ைளயவ/க:") ேவ%�யி� காவி") 

அ2'த ெசா� அ(வ�ல என ெமௗன'ைத" கைட�பி�'( நிழ;� உ%கா/�தா/. 

 

)திைர7 சைதைய வ��"ெகா�டா/. தடவி" ெகா2'(" ெகா�வ( Rகமாக 

இ��த(. 

 

அவ�")7 ச4�' Pர'தி� மா2க� ப2'( அைச ேபா%2" ெகா����தன. 

க�'த காைள ேபான ஜ�ம'தி� வழிமறி7சா� உ'திேயாக� ேபாO�! ரMதாவி� 

பாதி தன"ெக�� ப2'(" ெகா����த(. 

 

இவ/க� நட�(வ�த திைசயிேல, தி��ப'(") அ�பா�, .�.� எ�ற ஹா/� 

ச�த'(ட� ஒ� வாடைக ேமா%டா/, ெகா�:ம%2� ஜன!கைள ஏ4றி"ெகா�2 

ேபாிைர7சOட� ஐ"கிய ஜனநாயக நா2களி� 'ஏேகாபி'த' அணி வ)�பின/கைள" 

1%�"ெகா�2 தி��பிய(. வழிமறி7சா� காைள உதறிய�'(" ெகா�2 
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எ@�தி��த(. பM �ைரவ/ 'M�யாி!' ச"கர'ைத ஒ�'(' தி��பினா�. பM 

எதிாி;��த 0ளியமர'தி� ஏற $ய�ற(; கவிS�த(. உ�ேள )ைம�த ஜன" 

)ைம7ச� பிரலாபி")� ர'த" களாியாயி4�. அதி;��( ஜன!க:� D%ைட 

$�7Rக:� ெவளிேய பி-'( எறிய�ப%டன. உ�ேள பல/ அக�ப%2 நR!கின/. 

M�யாி! ச"கர'தி� மீ( �ைரவாி� பிேரத� கவிS�( ப2'தி��த(. ஒ��த 

க�ணா�' (�2 அவ� D"ைக7 ெச("கி எ!ேகா எறி�(வி%ட(. 

 

பதறி அ�'("ெகா�2 எ@�தி��தா/ பி�ைள. ேமா%டாாி� அ�யி� சி"கி" 

கிட�பவ/கைள வி2வி�ப( எ�ப� எ�� ெதாியாம�, அ/'தம4ற 1�பா2 

ேபா%2"ெகா�2 வ��ைய7 R4றி R4றி ஓ�வ�தா/. விப'( பலமாகிவி%டதனா� 

தன") ஆப'( வ�(வி2ேமா எ�� உைல� பாைனைய7 ச4�� கவனி"காம�, 

க%ைட வ��"கார� வ��ைய� .%�"ெகா�2 )�")� பாைதயாக ஓ� 

ஆ%கைள அைழ'(வ�வதாக7 ெசா�;7 சி%டாக� பற�(வி%டா�. வி@�த 

கா"ைகைய7 R4றி ஓலமி2� கா"ைக மாதிாிதா� ெச�பகராம� பி�ைள க'தினா/. 

அவ�") எ�ப� உதவிெச-வ( எ�� 0ாியவி�ைல. இத4)� ேமா%டா/ 

வ��யி� பி�ேன இ��தவ/க� அதி/7சியி� ேவக� அட!கிய(� 

இற!கினா/க�. ெச�பகராம� பி�ைள") D%ைடகைள எ2'( வாிைசயாக 

அ2"க'தா� $��த(. எதிேர க�ட ஆப'( அவைர" கதிகல!க ைவ'(வி%ட(. 

 

எதிேர வ�( ேபா") வ��க� இர�ெடா�� நி�றன. அ�ப%டவ/கைள அ2'த 

ஊ/வைரயி� ஏ4றி7 ெச�ல7 ச�மதி'தன/. 

 

ேகாைட இ� மாதிாி நிகS�த இ�த ெரௗ'திர ச�பவ'தி� ஆரவார� ஒ2!கி அ�த 

இட� ம�ப�+� நி�மதியாக இர�2 மணி சாவகாச� பி�'த(. 

 

த�ைம அைழ")� )ர;� மாய"1'(� ேபால' ெத�ப%ட( பி�ைள"). ஆனா� 

ஒ��( வைள�த இ��பாக நி�ற வாடைக ேமா%டா/தா� அ7ச�பவ'ைத 

நிைன�.%2� த@�பாக, க�கைள உ�'திய(. 

 

ெசய� ஒ2!கி நி�ற பி�ைள, நிதான� ெப4�" க%ைட வ��"கார� 

ேபா%2வி%2 ஓ�ன ப%ைடைய எ2'("ெகா�2 கிண4ற�கி� ெச�றா/; ப� 

(ல"கினா/; )ளி'தா/; ஈரேவ%�ைய ஆல� வி@(களி� ெதா!கவி%டா/; 

ம�டப'தி� வ�( உ%கா/�தா/. 
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அ2�0, 0ைக�( ெகா����த(. அைதேய கவனி'(" ெகா����தா/. 

 

"இ��� ெந��0 அைணயவி�ைல" எ�ற( கிழ%27சாமி. 

 

இ'தைன ேகார'ைத+� க�O� பி�ைளயா/ மாதிாி இ��த இட'ைதவி%2 

அைசயாம� கிழ%27சாமி பா/'("ெகா�2 உ%கா/�தி��த( எ�ற உண/7சி 

ெச�பகராம� பி�ைளயி� மனசி� ஈ%� ெகா�2 ெச�கிய(. (றவி' த�ைமைய 

ெவ�'தா/. ம�கண� 'அ3வள5 க�ெந9ேசா!' எ�� பைத'தா/. அேத 

ம�டப'தி� உ%கார" 1ட� பய�தவ/ மாதிாி ச4� நக/�( த�ளி உ%கா/�தா/. 

பதி� ெசா�ல' ெதாியவி�ைல. 

 

"ேமா%டா/ வ��ைய7 R4றி7 R4றி ஓ� வ�ததனா� யா�") எ�ன லாப�?" எ�� 

ேக%ட( கிழ%27சாமி. 

 

R�மா இ��த( ேபாதாெத�� த�ைம+� ேவ� ேக; ெச-கிறா� இ�த" கிழ%2 

ஆ�� எ�� ேகாப�ப%டா/ ெச�பகராம� பி�ைள. எ@�தா/. பதி� ேபசவி�ைல. 

 

"அ2�0 இ��� 0ைககிற(; அைணயவி�ைல" எ�� சிாி'த( கிழ%27சாமி. 

 

"அைத அைண'(விட%2மா?" எ�றா/ பி�ைள. அவ�")� ேப7R" 

ெகா2'("ெகா���"க வி��ப� இ�ைல. ஒ� ப%ைட த�ணீ/ ெமா�2, 

அ2�பி� ஊ4றி அைண'(வி%2, ேவ%� உல/�(வி%டதா எ�� ேவ%�ைய' 

ெதா%2� பா/'தா/. 

 

"கிழ%2� ப%ைடயானாO� ஒ� ப%ைட த�ணீ�") எ3வள5 ச"தி இ�") 

பா'தியா?" எ�ற( கிழ%27சாமி. 

 

உல/�த ேவ%�ைய" ெகாRவி, உதறி" க%�"ெகா�டா/ பி�ைள. 

 

ம�ப�+� ம�டப'தி� வ�( உ%கா/�தா/. 
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"சாமி எ!ேக ேபாறேதா" எ�� ேக%டா/. 

 

"எ�லா�� ேபாற எட'(")'தா�? ேவற எ!ேக ேபா"க�; இ�தா இ�த அவைல' 

தி��கிறாயா?" எ�� D%ைடைய அவிS'(" ைகயி� ஒ� )'( அவைல" 

ெகா2'த( கிழ%27சாமி. 

 

பி�ைள இர�2 ைககைள+� நீ%� வா!கி"ெகா�டா/. வாயி� ெகா9ச� இ%2" 

)த�பி"ெகா�ேட, "அ( எ�ன 0Mதக�?" எ�� 0�வ'ைத நிமி/'தி7 R%�" 

கா%�னா/. கிழ%27சாமி அைத எ2'(" ைகயி� ெகா2'த(. பிைழக� ம;�த 

தி�வாசக� பதி�0 அ( அநாதியான சிவபிரா� மாதிாி $��� பி��� 

அ4றி��த(. 

 

பி�ைளயவ/க:") மன�பாடமான கிர�த�; �சிேயா2 ப�'த 0Mதக�. 

 

"அைத வாசி+�" எ�ற( கிழ%27சாமி. 

 

பி�ைளயவ/க� அவைல ம�யி� க%� ைவ'(வி%2 ராக'(ட� வாசி"க 

ஆர�பி'தா/. சாமி ேக%2"ெகா�ேட இ��த(. 

 

"ெவளியிேல )�ைபயிேல கிட�த(; ஆ�"காவ( உத5ேம எ�� எ2'( வ�ேத�; 

என") எ@த� ப�"க' ெதாியா(" எ�ற( கிழ%27சாமி. 

 

ப�"காதவ� P"கின Rைமயா எ�� அதிசய�ப%டா/ பி�ைள. எ@'தறிவ4ற 

Dடேமா, வயி4�� பிைழ�0")" காவிேயா எ�� ச�ேதகி'தா/ பி�ைள. 

 

கிழ2 சிாி'("ெகா����த(. 

 

"நா� ைகலாச'(")� ேபாகிேற�" எ�ற( கிழ%27சாமி. 
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'கி�ட� ெரா�ப� பலமாக இ�"கிறேத' எ�� நிைன'தா/ பி�ைள. 

உதறிய�'("ெகா�2 சா�� ேபச அவ�")' ைதாிய� இ�ைல. 

 

"1�ேடாட ைகலாச� இ�ைல; ைகலாச ப/வத'(")'தா� ேபாகிேற�; நீ�� 

வ�கிறீரா?" எ�� அவைர� பா/'(7 சிாி'த( அ�த" கிழ%27சாமி. 

 

"எ!ேக ேபானா� எ�ன? வ�கிேற�" எ�� எ@�தா/ பி�ைள. 

 

"சாி, இ�"க%2�. உ�ம ேப� எ�ன?" எ�ற( கிழ%27சாமி. 

 

"சா�த;!க� எ�� ெசா�லF�" எ�றா/ பி�ைள. 

 

"இ(வைர ெசா�;"ெகா�2 வ�த(?" எ�ற( கிழ%27சாமி. 

 

"ெச�பகராம� பி�ைள எ�� ெசா�Oவா/க�" எ�றா/. 

 

3333    

 

ெச�பகராம� பி�ைளயி� வா�2�பய� வ�ேவO5") மாமனாரான 

ஆைனய�ப பி�ைள") எதிராக வழ")' ெதா2'த மைனவிவழி ைம'(ன/ 

ந�லசிவ� பி�ைள, அவ�ைடய இர�டாவ( மக� $'(சாமியி� சா/பாக7 

ெசா'ைத' த� நி/வாக'தி� கீS ஒ�பைட"க ேவ�2� அ�ல( ேகா/%டா/ 

ேம4பா/ைவயி� ைவ'தி�"க ேவ�2� எ�� க%சி ஆ�னா/. அவ�ைடய வ"கீ� 

ெக%�"கார வ"கீ�. ஆைனய�ப� பி�ைள") ஊாி� ெச�வா") உ�2. ந�லசிவ� 

பி�ைளயி� வ"கீ�, வ�கிற அ�வைடவைர வழ"ைக ஒ'திைவ'(, .ெந�ைல 

அக4றி" கிMதி� பண'ைத+� மீனா%சிய�ைம சா/பாக' தாேம க%�வி%டா�, 

)2மி த� ைக")� சி"கிவி2� எ�� தி%ட� ேபா%டா/. 

 

வ�ேவOவி� நல'ைத $�னி%2 வழ"காட� 0)�த ஆைனய�ப பி�ைளயி� 

ேயாசைன ேவ�. அ�வைடயி� ேபா( கள'( ெந�ைல மட"கிவிட ேவ�2�, 

அ�ெபா@( ந�லசிவ� பி�ைளயி� ெகா%ட� அட!)� எ�� மன�பா� )�'தா/ 
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ஆைனய�ப பி�ைள. ேகா/%�� இ�ஜ!ஷ� வா!கி அ�ப�ேய ெந�ைல மட"கி" 

ெகா�2 ேபா-விட ேவ�2� எ�� அவ/ ேயாசைன ப�ணியி��ப( வா�2 

வ�ேவO Dல� மீனா%சிய�ைமயி� கா(") எ%ட, ந�லசிவ� பி�ைள 

உஷாரானதி� அதிசய� இ�ைல. ஆைனய�ப பி�ைள ம�மகைன' த� U%ேடா 2 

1%�� ேபா- ைவ'(" ெகா�2 அவ� ப��ைப ேம4பா/ைவ ெச-யாவி%டா� 

அவ� ெக%2" )%�7Rவராக� ேபாவா� எ�பைத' த� மைனவி Dல� 

மீனா%சிய�ைம")7 ெசா�;வி%டா/. ைபய� மீ( உ�ள பாச'தினா� அ( 

சாிெயனேவ அவ:")� ப%ட(. "ஒ!க U%2 ம�மக� தாேன? அவைன 

ஒ�ப�யாக� ப�Fவ( இனி உ!க ெபா��0'தாேன?" எ�� பதி� ெசா�;' 

தி��தி அைட�தா�. 

 

கிராம'தி;��( வ�த ந�லசிவ� பி�ைள அ"கா எ�� உற5 

ெகா�டா�"ெகா�2 வ�(, "பி�ைளைய ேவ� U%�� வி%2 ைவ�ப( நம")" 

)ைற7ச�; ேமO� ஆைனய�ப பி�ைள") இ�ெபா@( கட� ெதா�ைல அதிக�; 

சி�ைச ைவ'(" ெகா�2 த� காாிய'ைத7 சாதி'(" ெகா�ள� பா/"கிறா�" 

எ�� ஓதினா/. 

 

"ெச�பகராம� பி�ைளயி� ச�பா'திய� ம�ணா!க%�யாக� ேபா)�; $த;� 

வ�ேவைல U%2") அைழ'("ெகா�2 வா" எ�� ேயாசைன ெசா�னா/. 

 

மீனா%சி அ�மா:") அவ/ ெசா�Oவ(� சாியாக'தா� ப%ட(. அவ�ைடய 

ந�ைமைய எ�ணி $'(சாமிைய உ��படாம� ஓ%டா�� ஆ"கிவி2வதா எ�� 

மனR ெபா!கிய(. பக� D�� மணி")' த��ைடய நா'தனா/ U%2")� 

ேபானா�. ப�ளி"1ட� ேபாகாம� U%�ேல ெகா%டம�'("ெகா����த 

வ�ேவைல' தரதரெவ�� இ@'(" ெகா�2 வ�தா�. "நா� மாமா U%��தா� 

இ��ேப�" எ�� வ�ேவO க'தினா�. அவ:ைடய ைககைள� பிறா��னா�. 

ஆனா� அவ:") பி�னா�, 'ஓ ராமா' எ�� பைட�பய� ேபா%2"ெகா�2தா� 

ெத� வழியாக இ@படேவ�� இ��த(. 

 

நயினா/)ள'த! கைரயி� மாைல மய!)� சமய'தி� ஆைனய�ப பி�ைள+�, 

ந�லசிவ� பி�ைள+� ச�தி'(" ெகா�டா/க�. வா/'ைத த�'த(; ந�ல கால�, 

உட� த�"கவி�ைல. 
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"உ� ெகா%ட'ைத அட")கிேற�" எ�றா/ ஆைனய�ப பி�ைள. 

 

"ெச�பகராம� பி�ைள ஊாிேல க�ட ம@மாறிக:")7 ெசா'(7 ச�பாதி'( 

ைவ'(வி%2� ேபாகவி�ைல" எ�� உ�மினா/ ந�லசிவ� பி�ைள. 

 

"யாரடா ம@மாறி? ெச�பகராம� பி�ைள ெசா'( எ�ன ெகா�ளிய4�� ேபா7R 

எ�� நிைன'("ெகா�டாயா?" எ�� பதிO") உ�மினா/ ஆைனய�ப பி�ைள. 

 

கிராம'தி� பயி/ அாிவாைள எதி/பா/'(' தைலசா-'( நி�ற(. 

 

"அ�ணா7சி, நாைள") நா� நிைன"கிற காாிய� ைக1ட' தி�7ெச�P�")� 

ேபா- ஓ/ அ/7சைன நட'திவி%2 வ�ேவா�" எ�� ெசா�;"ெகா�ேட 

ஆைனய�ப பி�ைளயி� U%2")� ஒ� 0�O�வி Wைழ�த(. பரமசிவ� பி�ைள 

ந�லசிவ� பி�ைள சா/பி� கி�Aண பரமா'மாவாக எதி/ேகா%ைட")�ேள ெச�� 

விைளயா�னா/. $�க�") ெவ�ளிய�� அ/7சைன நட'தி, பிற) ேகா/%2")� 

வ"கீO")� அ/7சைன நட'தினா� காாிய� நி7சயமாக ஜய� எ�� இரேவா2 

இரவாக' தி�7ெச�P�")� பிரயாணமானா/க�. ஆைனய�ப பி�ைள+� 

0�O�வி பரமசிவ$�, பண'ைத� பண� எ�� பாராம� ந�லசிவ� பி�ைள 

அ�வைடைய அRர கதியி� நட'த ஆர�பி'தா/. 

 

ெவ�ளி, சனி, ஞாயி� D�� நா%களி� ெந�ைல எ'தைன ேகா%ைடயானாO� 

ஒ("க $�யாதவ� ஒ� ேவளாளனா எ�ப( ந�லசிவ� பி�ைளயி� க%சி. 

 

அ/7சைன பாலபிேஷக� ெச-(வி%2, ெந9சி� ச�ேதாஷ'ேதா2 ேகாவி� வச�த 

ம�டப'தி� உ%கா/�(, ேம4ெகா�2 நட"க ேவ��ய காாிய'ைத� ப4றி 

ேயாசி'("ெகா���")�ேபா( அவ�ைடய மறவ� ஓ%ட ஓ%டமாக ஓ�வ�( 

காாிய� மி9சி� ேபானதாக7 ெசா�னா�. ப"க'தி� பரமசிவ� பி�ைள இ�ைல. 

அவ/ ேகாவி;;��ேத ந@வி வி%டா/. "அ�ணா7சி இ!ேக ஒ� எட'(")� 

ேபாயி%2 வ�கிேற�" எ�� அவ/ ெசா�O�ேபா( அவ/ வா/'ைதைய" கபட 

நாடக� எ�� ஆைனய�ப பி�ைள நிைன"கவி�ைல. இ�ஜ!ஷ� ேயாசைனைய" 

ைகவிடேவ��யதாயி4�. 
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இ�ப�யாக, ெச�பகராம� பி�ைளயி� )2�ப நி/வாக'ைத யா/ கவனி�ப( 

எ�பத4காக, இர�2 நப/க� அவ�ைடய ெசா'ைத வாாி இைற'(" ெகா�2 

ேகா/%2 வாச;� கா'(" கிட�தா/க�. 

 

4444    

 

சா�த;!க7சாமி ம�ப�+� ெத� திைச நா2�ெபா@( வ�ஷ� ப'( ஓ�வி%டன. 

எ!ெக!ேகா கிழ%27சாமி+ட� R4றினா/. ைகலாச ப/வத'தி� கிழ%27சாமி 

ஒ2"கமானேபா( அ�கி� இ��தவ/ சா�த;!க7சாமிதா�. 

 

அவ/ ெகா2'த தி�வாசக� 0Mதக�, அவ/ ைவ'(வி%2� ேபான D%ைட 

இர�ேடா 2�, நி�மதி இ�ைம எ�ற நிஜ7 ெசா'(ட� உலக� $@வ(� R4றி' 

திாி�தா/. கைடசியாக, தி�7ெச�P�") வ�( உ%கா/�தா/. மனR ம%2� இ��0" 

ெகா�ளவி�ைல. யாேரா த�ைம' ேத� அைழ�ப( ேபா�ற ஒ� மனநிைல; வாசிைய 

வச�ப2'(� பழ"க� ெப4�� அட!கவி�ைல. 1�பி%டவ/ யா/? ஏ� 1�பிட 

ேவ�2�? ப'( வ�ஷ!களாக வா%2� ேக�வி. 

 

கைடசியி� ஆைனய�ப பி�ைளயி� பாலபிேஷக'(") ஏமாறாத $�க� 

கால�யி�தா� அவ/ வ�( வி@�தா/. ஓயாத கடO� ஓயாத மனR� அவைர 

அல%�ன. காவி' (ணிைய அணி�(ெகா�டேபா( இ��த மன உ�லாச� எ!ேகா 

ஓ� மைற�(வி%ட(. 0ற�ப%ட இட'ைதேய அலைக ேபால, தா� R4றி7 R4றி' 

திாி�( ெகா����பதாக நிைன'("ெகா�டா/. தம")7 சா�த;!க� எ�� 

ெபய/ இ%2" ெகா�டைத" க�2 கிழ%27 சாமி சிாி'ததி� அ/'த0A� 

இ��ததாகேவ இ�ெபா@( அவ�")� ப%ட(. 

 

ந�ல ெவ�ளி"கிழைம+� நா:மாக ெவௗவா� மாதிாி இ�%�� அ�லாட" 1டா( 

எ�� நிைன'(" ேகாவிO")7 ெச�றா/. 

 

ச�நிதியி� த�ைம மற�த நிAைட ச4�" ைக1�ய(. லய'தி� இ��பவைர 

"அ'தா�" எ�� யாேரா ஓ� வ�( க%�� பி�'(" ெகா�டா/. 

 



176 

 

ஆைனய�ப பி�ைளதா�. வழ"க�ேபால ெவ�ளி"கிழைம வழிபா%2"காக' 

தி�7ெச�P�") வ�தி��தா/. 

 

ம!கிய விள"ெகாளி+� ப'( வ�ஷ!க:� ேபா%ட திைர அவ�ைடய பா/ைவைய 

ம@!க ைவ"கவி�ைல. $�கனிட� மாறாத ந�பி"ைக ைவ'தத� பல� எ�� அவ/ 

க�தினா/. 

 

சா�த;!க7சாமி அதி/7சியி;��( ெதளி�( நிதான�ப%ட பிற) த�$ைடய 

சேகாதாி 0�ஷ� எ�பைத உண/�தா/. ெச�பக ராம� பி�ைளயாக 

நட�(ெகா�ள மன� ஒ�பவி�ைல. 

 

ஆைனய�ப பி�ைள") எ�ப�' த� காாிய'ைத7 ெச�பகராம� பி�ைளயிட� 

சாதி'("ெகா�வ( எ�ற ேயாசைன. எதி/"க" 1டா(; ேபா"கி� வி%2' தி��ப 

ேவ�2�; அ3வள5தா�. 

 

இர5 இர�2 மணிவைரயி� இர�2 ேப�� வச�த ம�டப'தி� உ%கா/�( 

ேபசினா/க�. 

 

"நீ!க� ந�ல வழியி� இ��பைத நா� ெக2"க வி��பவி�ைல; சி� ைபய�க� 

எ�ன பாவ� ப�ணினா/க�? ெசா'ைத ஊ/"கார� தி�னாம� ஒ� 

ஒ@!)ப2'திவி%2 ம�ப�+� காஷாய� ேபா%2"ெகா�:!க�" எ�றா/ 

ஆைனய�ப பி�ைள. 

 

ம�ப�+� ெவ�ைள உ2'(" ேகா/%2 ஏறி" )2�ப'ைத7 சீ/P"கி ைவ"க 

ேவ�2�. ஆமா�. வ�ேவO5�, $'(சாமி+� எ�ன பாவ� ப�ணினா/க�? 

அவ/க:"காக இ�த" க%ைட உைழ�பதி� )4ற� இ�ைல எ�ற( 

சா�த;!க7சாமியி� மனR. 'ஊ/� பய�க� ெகா%ட'ைத அட"காம� ஓ�யா 

ேபாவ(?' எ�ற( ெச�பகராம� பி�ைளயி� மனR. 

 

"சாி, வ�கிேற�. எ@�தி�!க�. மீனா%சி எ�ப� இ�"கா?" எ�றா/ ெச�பகராம� 

பி�ைள. 
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"அவைள உ!க:")' ெதாியாதா? ேக�பா/ ேப7ைச" ேக%2" ேக%2'தா� 

)2�ப� )%�7Rவரா-� ேபா7R. காைலயி� நா� ெசா�Oவத4)7 சாி எ�� 

தைலயா%2வா�. மாைலயி� அவ� ெசா�Oவத4)7 சாி எ�� தைலயா%2வா�. 

கைடசியி� U� சிரம$� பணவிரய$�தா� மி7ச�" எ�றா/ ஆைனய�ப பி�ைள. 

 

இர�2 ேப�� D�� மணி Rமா�")' தி�ெந�ேவ;")� ேபா)� பMY� 

ஏறினா/க�. சா�த;!கசாமியி� மனR எ�னேவா ெச-ய' தகாத காாிய'தி� 

ஈ2ப2வதாகேவ அ�லா�ய(. 

 

'நா� இ�த ேவஷ'தி� U%2 நைட�ப�ைய மிதி"கலாமா?' எ�ற( ெச�பகராம� 

பி�ைளயி� மனR. 

 

பலபலெவ�� வி�+�ேபா( பM bைவ)�ட'(") வ�( வி%ட(. இ��� ஒ� 

மணிேநர� கழி'தா� சா�த;!க7 சாமி") ஒ2"க�; அதாவ( அ�0ற� 

ெச�பகராம� பி�ைளதா�. 

 

"ஆைனய�ப பி�ைளயவா�, நீ!க ெசா�Oவ( ெரா�ப7 சாியா'தா� ப2கிற(; 

என")" )2�ப� ஏ(, )%� ஏ(? நா� ஆ��" எ�றா/ சா�த;!க7சாமி. 

 

"அ'தா�, வ��ையவி%2 இற!)!க, நா� கா�பிைய7 சா�பி%2வி%2 அ�0ற� 

ேபசி"ெகா�ேவா�" எ�றா/ ஆைனய�ப பி�ைள. 

 

இ�வ�� இற!கி எதிாி� இ��த ேஹா%டO")� ேபானா/க�. அ!ேக இைர7ச� 

காைத அைட'த(. இ�வ�� )ழாய�யி� $க'ைத' ேத-'(" க@வி� ப� 

(ல"கினா/க�. 

 

)னி�( வாைய உரசி" ெகா�பளி'(" ெகா���")� சா�த;!க7சாமி"), "அ�பா 

ெச�பகராமா!" எ�� யாேரா உர'த )ர;� 1�பி%ட( ேக%ட(. 

 

"அ'தா�, அதார( எ�ைன அைடயாள� க�2 1�பி%டா/க�?" எ�� தைலைய 

நிமி/�( ேக%டா/ ெச�பகராம� பி�ைள. 
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ப"க'தி� இ��த சி�வ�, "சாமி, ஒ!கைள யா�� 1�பிட;ேய? நா� தாேன 

ப"க'தி� நி"ேக�?" எ�றா�. 

 

'இ�த7 ெச�ம'திேல நா� சா�த;!கமாக மா%ேட� ேபாO�!' எ�� தன")�ேள 

சிாி'("ெகா�ட( ஜீவா'மா. 

 

காவி தாி'த ெச�பகராம� பி�ைளதா� அ!) நி�றா/. சா�த;!க� 

மனR")�ளாகேவ ஆS�( $@கிவி%ட(. மனR ஆழ� காணாத கிண� அ�லவா? 

 

"அ'தா�, ேநர'ைத" களி"காதிய" எ�� ஆைனய�ப பி�ைள )ர� ெகா2'தா/. 

 

ெச�பகராம� பி�ைள")� ப'( வ�ஷ!க:")� பிற) கா�பி உட;ேல ேவ� 

ஒ� விதமாக� 0@"க'ைத+� 0ளகா!கித'ைத+� கிள�பிய(. 

 

இ�வ�� மீ�2� பMY� ஏறினா/க�. பM 0ற�ப%ட(. 

 

எ�ேபாேதா ஒ� கால'தி� கிழ%27 சாமி, க�O� பி�ைளயா/ மாதிாி 

உ%கா/�தி��த(�, இ�ேபா( த�$ைடய சைத ஆ2வ(� ப"க'தி� ப"க'தி� 

நிைன5") வ�தன. ைகலய!கிாியி� ஒ2"கமான கிழ%27சாமி எதிேர 

உ%கா/�(ெகா�2 ேக; ெச-வ( மாதிாி இ��த(. 

 

"சாமி, ஒ!கெள ெசல�பர'திேல பா'த மாதிாி ேதாFேத" எ�றா� ப"க'தி� 

உ%கா/�தி��த கிழவ�. 

 

"நீ யாைர7 ெசா�Oகிறா-?" எ�� ேக%டா/ ெச�பகராம� பி�ைள. 

 

"ஒ!கைள என")' ெதாியாதா? நீ!க சா�த;!க7சாமி இ�ேல? ெபா'தாமைர 

ப"க'தி;ேய உ"கா�தி��பியேள?" எ�றா� அ�த" கிழவ�. 

 

"சா�த;!க7சாமி ஒ2"கமாயி%2(. என")� அவைர' ெதாி+�" எ�றா/ 

ெச�பகராம� பி�ைள. 
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"எ�ப�?" எ�றா� கிழவ�. 

 

"அவ!க ஒ2"க'தி� ஆகி Rமா/ நாO மணி ேநரமா7R" எ�றா/ ெச�பகராம� 

பி�ைள, நிதானமாக. 

 

கைலமக�, ஜனவாி 1944 

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

90. 90. 90. 90. சிவசித�பர ேச7க�சிவசித�பர ேச7க�சிவசித�பர ேச7க�சிவசித�பர ேச7க�    

 

தா� வள/'தா� ஞான� ஏ4ப%டாO� ஏ4ப2�. $கவா-" க%ைடயி� ேப� 

ப4றினாO� ப4��. சிவசித�பர� பி�ைள") ேப� பி�"கவி�ைல. ஆனா� ேம4) 

ரத Uதி வ/'தக/க� அவைர சாமி, சாமி எ�� 1�பிட ஆர�பி'தா/க�. 

க@'(�பிடாி வைர வள/�த சிைக; அதாவ( அ�ளி7 ெசா�கி, நிைல)ைல�( 

தவ@� சிைக; நைரேயா� ெந9ைச மைற")� தா�; க�F") ேம� பா/'( சார� 

க%�வி%ட மாதிாி 0�வ�; ம� ேவA�, சி%� (�2, ஐ�( ெப�க�, பதிைன�( 

Gபா ச�பள�, க�ல'தி $2")' ெத�வி� வ�ைமயி� இ�ள�'த 'க/�ப"கி�க�' - 

இவ/தா� சாமி சிவசித�பர� பி�ைள. ேலய�னா ேமனா Uனா ஜ5ளி" கைடயி� 

அவ�") ேசவக�. ப%டண'திேல அ�த" கால'தி� )�2 வி@�தேபா(, $றி�( 

D�ய ஜ5ளி"கைட ஒ�றி� 'Mபிளி�ட/Mகளாக' தி�ெந�ேவ; ேம4) ரத 

Uதியி� வ�( வி@�தா/. அ�� வி@�த இ�த7 சைத�பி�ட� இ��� நா�யி� 

தாள அைமதி )�றாம� அ�'(" ெகா���"கிற(. அவ/ மாறிய( கிைடயா(. 

அவர( )2�ப$� மாறிய( கிைடயா(. அவ�ைடய ேசவக$� மாறிய( கிைடயா(. 

அவ/ வ�தேபா( ேலய�னா இ��தா/; தாமிரவ�ணி ஆ4றி� ெப�ெவ�ள� வ�( 

ைபய�கைள� பாீ%ைச")� ேபாகவிடாதப�ய�'(, ஊழியி� இ�தி" கால'ைத" 

ேகா2 ேபா%2" கா%�யேபா( ேமய�னா இ��தா/; ச4�" க� விழி'( எ@�த 

விராட 0�ஷ� எ@�( உ%கா/�( ேசா�ப� $றி'த மாதிாி வ�த 1930-� வ�ஷ 

உ�0 +க� வ�த ேபா( Uய�னா இ��தா/. இ�ெபா@( இ�D��� கல�( 

ேதச'ைத ெந�"கிய ேபா(, விலாச $தலாளிகளி� 0த�வ/க� ெபயரா� கைட 

நட�( ெகா����த(. $ைறேய D'த ம"க� Dவ�� த�$� அ'தா� 

ைம'(ன/களாகி வி%டா/க�. அவ/க�தானி��( கைடைய நட'(கிறா/க�. 
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ம4றவ/க�, ேலய�னா5") இவ/ தவிர ஒ� மக��, ம4�� இ�வ�")� $ைறேய 

இர��ர�2 ேப�� உ�2. இவ/க� ச/"கா/ $த� மா/வா� ேச% மா5' 

ெதாழி4சாைல வைர+�ள ெபாிய வ/'தக Mதாபன!களி� ேசவக' ெதாழி� ெச-( 

ெகா����தா/க�. எ�ேபாேதா ஒ� தடைவ எ%��பா/�ப(, ஏ%2" 

கண")கைள� பா/�ப(, பிற) 'ஒ'தி ைவ'த' நல'("காக ேசவக� ெச-( ச�பள� 

வா!)வ(, இ�ப�ேய ஓ�ய ர'த ப�த ச"கர'(")� பி�னா� இைழயாக 

அைம�தி��தா/ சிவசித�பர� பி�ைள. சிவசித�பர� பி�ைள")'தா� ஆதி $த� 

அ�த ஜ5ளி"கைடயி� உ%கண")' ெதாி+�; கைடயி� ேமைச� ெப%� மாதிாி, 

0'தி+� ஜீவ�� விேவக$� உ�ள ேமைச� ெப%� மாதிாி, அவ/ இ��( வ�தா/. 

 

சில/ .%�� வாயிேலேய சாவிைய' ெதா!க� ேபா%���பா/கள�லாவா, 

அேதமாதிாி இ�த இளவ%ட $தலாளிக:� இவர( ம�யிேலேய சாவிைய� ேபா%2 

ைவ�பா/க�. அதாவ( இவர( ம�யி� அ�ல( D'த பி�ைள வ�ளி_/ 

ெல7சமண�பி�ைள ெப%டக சாைல கிழ")7 Rவ/ கா�தி பட'(")" கீேழ அ�ல( 

சிவசித�பர� பி�ைள இ2�பி� சாவி ெதா!கி"ெகா���")�. தா� உ�2, த� 

கண") உ�2, த� காாிய� உ�2 எ�றி��பவராைகயா� $தலாளிக:") இவ/ 

யாேரா காேவாி� பாசன'( ம�P/ கா/கா/'த ேவளாள/ எ�ப( ம%2� ெதாி+�. 

சிவசித�பர� பி�ைள அத4) ேம� யாைர+� ெதாி�(ெகா�ள வி2கிறதி�ைல. 

ேலய�னாவி�ைடய D'த மக�") கண")' த�பாம;��பதி�தா� )றி. 

யாராயி��தா� எ�ன; ேபRகிற ேபேர2 எ�� நிைன'(, அத4)ேம� அவைர� 

ப4றி7 சி�தி"கிறதி�ைல. அவ/ 'ெம%�"கிேலஸ�")' ஒ� வ)�0 $�தி 

ேதா'(�ேபா- ப�ளி"1ட'(ட� 'க'திகி%2' வ�(வி%ட கால�; ைமன/ 

பி�ைளயாக நடமா2வத4) ச4� கா� த�ளாட ஆர�பி'தேபா(, சிவசித�பர� 

பி�ைளயி� 'உ'தியி�ேபாி�' ஒ� தா;+� க%�, U%ேடா 2 க%��ேபா%2 ேமல 

ரத Uதி ஜ5ளி"கைட ெசா�) பலைகக:")� ெச�� ெவளிவ�� சர"கானா/க�. 

ேலய�னா க�ைண D�ய பிற)தா� அவ/ $தலாளி Mதான'(") வ�( அ�பா� 

ெச�� உலா5� சர"காக� பாிணமி'தா/. ேலய�னா க�ைண D2�ேபா(, 

"ெசல�பர�, ெசல�பர�" எ�ற ெஜப�தா�. பிாி5, கைடைய� பிாி'(விடாம� 

சிவசித�பர� பி�ைளதா� இ��( ேலய�னா கைட� ப!) வைகயராைவ+�, 

க�ன�ய�கா� பாசன ந�ெச- வைககைள+� ஈ5 ெச-( ம"க:")� )2மி�பி� 

வராம� பா/'(" ெகா�டா/. 
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கைட ேம4பா/ைவ பிற) ேமய�னா வச� இ��(, அவ/ கால'(")� பிற)தா� 

ேலய�னாவி� D'த மக� வச� தி��பிய(. ேமய�னா5") வி�ல!க 

ெசா'("க� ெகா9ச� உ�2. அைத' தி��0வ(, அக�ப2கிற சாமியா/கைள 

எ�லா� )�பி%2 ரச"க%2 ேசாதைனயி� இற!)வ( தவிர ேவ� எதிO� நா%ட� 

ெசO'த ஜீவிய கால� $@வதிO� ச5காியேம கிைட'ததி�ைல. ம�ணா�ைத7 

சாமியிட� வாகடZ� ேசாதைனயிa2ப%��")� ேபா(தா� Uரபா) பி�ைள 

வ�( "ந�ம ச5�தர'ைத, பழமைல")" க%��ேபா%2 விடலா� எ�� 

நிைன�பதாக"7 ெசா�னா/க�. "அ("ெக�ன ச5காிய�ப� ெச-யி!க, ரச'ைத 

ெமாைறயா" ெக%�னா, அ%டதி")� க%�யாளலா�, சாமி ெசா�Oதாக" எ�றா/ 

ேமக;!க� பி�ைள. "அ%ட தி")� க%�யா:வ( அ�0ற� இ�"க%2�, ஒ!க 

ேகR நாைள") வ�தாேம, அ(") எ�ன ெச-ய உ'ேதச�" எ�றா/ Uரபா) 

பி�ைள. "ெசல�பர'ைத வ"கீ� ஐயாிட� அ��பி இ�"ேக�. எ�லா� அவ� 

பா/'("கி2வா�. ந�ப சாமி") ேகாவி� தி��பணி ெச-யF�� நா%ட�; 

வட")� பிரகார ெபா4றாமைர" ெகாள'(� ப�கைள எ2'(" க%�னா 

எ�னா�� ேக"கராஹ" எ�றா/ ேமக;!க� பி�ைள. "ஆமா� உ!க:") 

ேவைல+� ெதாளிO� இ�ைல, ரச'ைத ெக%ட%டா )ள'(�ப�ைய" ெக%ட%டா 

எ�� க�'(� ேபா)(! ெமாத�ெல, ஒ!க ெபா�F") வாச�ெல வ�த வரைன� 

பா/'(" ெக%� ைவ+!க" எ�� (�ைட உதறி' ேதாளி� ேபா%2"ெகா�2 

எ@�தா/ Uரபா) பி�ைள. 

 

ெல7Rமண� பி�ைள ேஜAட)மார� பழமைல")�, ேமக;!க� பி�ைள 0'திாி 

ச5�தர'(")� க�யாணமாயி4�. பழமைல பைழயப� வர%2 ேவளாளனானா�. 

ம�ணா!க%�7 சாமி") ேகாவி� தி��பணி")' ெதாைக கிைட'த(. 

வ"கீல-ய�") வழ"ைக ஈர!கி ஒ'தி�ேபா%2 ச35 மி%டா- மாதிாி இ@'(" 

ெகா�2 ேபாக ச5காிய� கிைட'த(. 

 

ேலய�னா காலமானா/. கைடைய ேமக;!க� பி�ைள பா/'(" ெகா�:வ(தா� 

$ைற எ�றா/ Uரபா) பி�ைள. அவ�") ஜி�லா ேபா/% ரMதா )'தைக, தைல") 

ேம� ேவைலயாக இ��த(. யாைரயாவ( ெக2�ப( எ�றா� ம�ைண 

வாாி�ேபா2வ( எ�ப(, யாைர+� ெக2'த� எ�ப(தா� தமிழி� ெவ)ஜன 

வா"). Uரபா) பி�ைள ேரா�� தைலயி� க�பி" க�ைல+� ம�ைண+� வாாி 

வாாி� ேபா%2"ெகா�ேட இ��தா/; பிற) அதி� ம�ப�+� ாி�ேப/ நட'த 
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லாய"காக பM ெச/விM நட'தினா/. அதனா� ேமக;!க� பி�ைள கைடைய� 

பா/'(" ெகா�:வ(தா� $ைற எ�ற நியாய� அவ�")� 0ாி�த(. 

 

ேமக;!க� பி�ைள கைட")� வ�( ேபாகலானா/. ம�ணா�ைத7 சாமியா�� 

ேகாவி� தி��பணிகளி� ெரா�ப ஊ"க� கா%�னா/. இ�ப�" ெகா9ச கால� 

சித�பர� பி�ைளயி� விRவாச பா'திர� ச4� மாறிய(. 

 

இ�ெபா@( சிவசித�பர� பி�ைள இகபர Rக!க� இர�2"காக5� பண 

வVO")� 0ற�ப2வா/. ஒ�� கைட வர5 ெசல5, இ�ெனா�� தி�")ள வர5 

ெசல5. அவ/ இ3விர�2 ேசவக!கைள+� பகி/ ேநா") இ�லாமேலேய 

கவனி'தா/ எ�றா� நிAகாம ேசைவயி� அவ�") இ��த அள5 கட�த 

மன�ப")வ'தா� அ��; அவ�") அ�ப� ஒ� பிரேயாக� இ��பதாகேவ 

ெதாியா(. பிரதி� பிரேயாசன� எ�லா� ஜ5ளி"கைட பசியா4�வத4)� ேபா(� 

எ�� நி/ணய� ெச-( ெகா2'(வ�� ச�பளேமயா)�. 

 

ேமக;!க� பி�ைள") திHெர�� கால� வ�தா�. 'கிட"க�ப2'தா/, 

கிட�ெதாழி�தாேர' எ�ற வா") ./ணமாக� ப;'த(. க/ம� $த;ய சகல 

கிாிையக:� $��தபி�0 கைட கண"ைக� பாிேசாதைன ெச-ததி� ேமய�னா 

ப!)") ேம� ப4� வைகயறாவாக பதிைனயாயிர'(7 ெச� வள/�( ெதாைக 

ப4றி� இ��த( ெதாி�த(. Uரபா) பி�ைள தி2"கி%டா/! இதி� எ3வள5 

ரசவாத� 0ைகயாக� ேபா7R, எ3வள5 ச%ட வ"கைண வியவகார'தி� மைற�த( 

எ�� 0ல� க�2 ெசா�Oவேத க�னமாகிவி%ட(. இ( தவிர க�ப;� பாதி� 

பா")� ேபா%ட கைதயாக ம�ணா!க%�7 சாமியா/ தி�விைளயாட� எ3வள5 

)ழி ேதா��ய( எ�ப( பிர�ம ரகசிய� ேபால தி")$"காட ைவ'த(. "எ�னேவ, 

இ�7ச 0ளி மாதிாி இ@'த இ@�0"ெக�லா� ஆ�னீ/, எ�னிட� ஒ� வா/'ைத 

ெசா�ல" 1டாதா?" எ�றா/ Uரபா) பி�ைள. சிவசித�பர� பி�ளந") ெரா"க 

வியவகார� இ3வள5 ஓ%ைட எ�� அ��தா� ெதாி+�. "ெதாி�தா� வி2ேவனா" 

எ�� பதி� ெசா�;வி%2' தைலைய' ெதா!க� ேபா%டா/ சிவசித�பர�பி�ைள. 

Uரபா) பி�ைள")' த�$ைடய ெரா"க'ைத� ப4றி" கவைல ெபாிதாயி4�. 

பழமைல+�, பா�வ�ண$� - அதாவ( ேமய�னா5ைடய பி.ஏ. ப�'த மக� - 

ைம'(ன�� ைம'(ன�மா7ேச, இர�2 ேப�மாக7 ேச/�(ெகா�2 த�$ைடய 

ரMதாவி� ம�ைண� ேபா%2வி%டா� எ�ன ெச-வ( எ�ற கவைல ஏ4ப%ட(. 

ெட�ட/ பி�'(� பழ"கம�லவா, த� மகைள� பா�வ�ண'(")" ெகா2'(, 
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இ�த� ப"க'தி� $�7ைச இ�"கி� ேபா%டா� அதி� த�பித� இ�ைல எ�� 

நிைன'தா/. நிைன'தப� நட'(வதி� கால'ைத Uணா"கவி�ைல. த9சாe/ 

ஜி�லாவி� த�ணீ/ வசதி இ�லா' தாOகா )மாMதாவாக� பா�வ�ண� 

0ற�ப%டெபா@( மீனா%சி+� ெதாட/�தா�. 

 

ம�ணா�ைத7 சாமியா�") ப"த� ம�ணாகிவிட, )ள�பறி தி��பணி $�ேபா� 

அ3வள5 சீராக நட"கவி�ைல. ெரா�ப நா� பழகினாO� கட5�1ட� 0ளி'(� 

ேபாவா/ அ�லவா. தி�ெந�ேவ; ைசவ ேவளாள )லதிலக!க:") ஏககால'தி� 

தQிணாD/'தியாக5�, )�ப$னியாக5� ெத�ப%ட ம�ணா�ைத7 சாமியா/, 

ேபாகராக ஆகிவி%டா/! )லதிலக!களி� ச�மத வர�0") மீறிய அளவி�, 

பி�ைளவர� ெகா2"க� 0)�ததாக சாமியா/ மீ( 0கா/. அவ/ அ!கி��( 

அ�த/'தானமாகி, ப%�Uர�ப%� க�தேவ� ஆலய'தி� ேம4)" ேகா0ரவாச� 

தி��பணியி� ஈ2பட ேவ��யதாயி4�. இ�ப�யாக ேமய�னாவி� ஆைசக�, 

தி�விைளயாட�க� எ�லா� ஜ5ளி" கைட ேபேர%2" கண"ைக' தவிர ம4ற 

இட'தி� தட�ெதாியா( ேபாயி4�. 

 

தி�ெந�ேவ;7 சீமா�க� ெத-வ'ைத ச�தியி� வி%2வி%2 ஓ��ேபாக 

மா%டா/க�. ேபான கண"ைக" )ள'தி� ேபா%2' P4�வி%2, 

தி��பணிையயாவ( அைர+� )ைற+மாக நி4காம� நிைறேவ4றிவிட 

ஆைச�ப%டா/க�. தி�7ெச�P/ - bைவ)�ட� ரMதா )'தைகயி� எதி/பா/'த 

வர�0")� அதிகமாக" கண") லாப� கா%�யதா�, தி��பணி") எ�� ஆயிர� 

Gபா- ெகா2'(, பழமைல கைடைய+�, சிவசித�பர� பி�ைள ேகாயி� 

தி��பணிைய+� பா/'(" ெகா�:வ( எ�� ேசவக� ப!கீ2 ெச-(ைவ'தா/. 

சிவசித�பர� பி�ைள") ஜ5ளி"கைட நிழ�ேபா- ஆயிர!கா� ம�டப நிழO�, நாி 

ெவௗவா� ெந�+� பாி7சயமாயி4�. 
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சிவசித�பர� பி�ைள ெசா�பன'தி;��( விழி'(" ெகா�ட(ேபா� த� வாSவி� 

ேபேர%2" கண"ைக� பா/'தா/. ஐ�( ெப�க�, எ�ட� )�2 ேபா%டேபா( 

கிைட'(வ�த ச�பள�, )டவயி�, சில நைரேயா�ய தைலமயி/க� - இைவதா� 

இவர( வரவி;��த(. ம4றெத�லா� ப4றி;��த(. எ�ட� ேபா%ட )�2 

விர%�ன கால'தி;��( ேமய�னா க�ைண D�வி%ட ேநர� வைர அவ/ வாS5 
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தனி7சாைக பி�"கவி�ைல. ஜ5ளி" கைட+� D�� )2�ப$� அவ/கள( 

வாS5� ேபா")ேம இவைர இ@'( வ�தி�"கிற(. )திைர லாய'ைத எ%2� 

ேநர'தி� )'(� 0� 1ட அக�படவி�ைல எ�றா�... இ(வைர இ�த மாதிாி 

நிைன'தேத கிைடயா(. ஐ�( ெப�கைள" கைரேய4ற ேவ�2ேம; அவ�") 

நிைன"க நிைன"க D7ேச திணற ஆர�பி'த(. ெந9R R:"கி" ெகா�:� 

ேபா;��த(. 

 

ஆனா� ஒ�றி� பரமRக�. ப�'(ைற க%�" ெகா����பதி� பரமRக�. 

நி7சி�ைதயாக, யாேரா ெகா2"கிற பண'ைத" ெகா�2 ஏேதா ெத-வ'(")7 

ேசைவ நட"கிற(, நட�( ெகா���"கிற(. சி4�ளி+� ெடா! ெடா! எ�� 

எதிெரா;"கிற(. நாி ெவௗவா� கிறீ7சி2கிற(. எ!) பா/'தாO� க�!க� 

தள'தி� எதிெரா;. 

 

அதி;��(தா� அவ�") தா� வளர ஆர�பி'த(. இைடயிைடேய நைரேயா�ய 

தா� வளர ஆர�பி'த(. ஒ� வாிைச $��த5ட�, பிற) ம�ப�+� பணவV�, 

அ�0ற� க%2மான ேவைல. ேகாவி;ேல வசன� இ��தமாதிாி ேசவக�. $�0 

நரேசவக�. இ�ெபா@( ெத-வ ேசவக�. ேலாக'திO� அேயா"கிய/க� 

நடமா2கிறா/க�; ெத-வ ச�நிதிதான'திO� நடமா2கிறா/க�. அ!ேக 

வியாபாரா/'தமாக மனைச அடமான� ைவ"கிறா/க�; இ!ேக உலக'ைத 

உ-வி")� பர�த ேநா"க'(ட� வியாபாரா/'தமாக மனைச அடமான� 

ைவ"கிறா/க�. மான'ைத வி4கிரய� ப�Fகிறா/க�. ெபா4றாமைர" )ள� 

இ��( கிலமா)$�0 அத� ஜீவ $�7R இ��( கிலமாகிவி%ட(. அ( அவ�")' 

ெதாியா(. நி7சி�ைதயாக� ப�'(ைற க%�"ெகா�2 இ�"கிறா/; அதாவ(, 

ெச'(�ேபான உடல'(") ரணசிகி7ைச ெச-(, பா�ேட` க%�" ெகா���"கிற 

மாதிாி ச%ட'தி� அ�'தள'திேல அைம�த ச/"காாி� நிழO")�ேளதா� சாமிேய 

த9சமாகிவி%டா/. இ�� அவைர� ப%�னி ேபாடலா�; அவ/ கண"ைக ஆ�% 

ெச-யலா�; ஆனா�, ப%�னி கிட")� ம�ஷ�") ஐேயா பாவ� எ�றிர!கி, கா� 

காR எ2'(�ேபாட அவ/ நிைன'தா� அவ�ைடய ைகைய $றி'(� ேபா2வா/க�. 

அவ�")" )ளி"க )ள� ேவ�டாமா? அவ�ைடய ப"த/களி� மன�பாசிைய 

அக4ற ெபா4றாமைர" )ள� ேவ�டாமா? சிவசித�பர� பி�ைள நி7சி�ைதயாக" 

)'("க�;� உ%கா/�( )ள� ப� க%�" ெகா���"கிறா/. ெடா! ெடா! எ�� 

சி4�ளி7 ச'த� ஆயிர"கா� ம�டப'தி� எதிெரா;"கிற(. ஐ�( ெப�க:")" 

க;யாண� இ��� ஆகவி�ைல எ�� அ( எதிெரா;"கிற(. அ�த ச'த� 



185 

 

அவ�") மனசி� அ�த நிைன�ைப அக4�கிற(. ப4றி�லாம� தி��பணி ெச-(, 

ம�பிறவியி� கிைட")� ெச�வ'ைத" ெகா�2வ�( இவ/ க;யாண� ெச-( 

ைவ�பா/ எ�� ம"களைனவ�� கா'(" ெகா����(தா� $�+மா? ெத-வ� 

சி�A�'தேத ஒழிய த/ம சாMதிர'ைத+� ைகயி� எ@தி ந� ைகேயா2 

ெகா2'த��பியதா? இவ/கள( க;யாண'(") ெத-வ� எ�ப�� ெபா��0? 

ெகா9ச� ெபா- ெசா�னா�, $த� ம"க� க;யாண'ைத" 1ட $�'(விடலா�. 

அ�0ற� ம�ணா�ைத7 சாமி மாதிாி ஓ2வத4) சிவசித�பர� எ�ன, கா�க%2 

இ�லாத நபரா? 

 

சி4�ளி ெடா! ெடா! எ�� ஒ� நாத'ைத எ@�பி அ�த லய'தி� மன�ேபா"ைக 

மித"க வி%ட(. சிவசித�பர� பி�ைள தா�ைய ெந��"ெகா�ேட ேக%2" 

ெகா����தா/. 

 

"ஐயா, ஒ!க $தலாளி ஐயா தவறி� ேபானாக ெதாி+மா? ேமா%டா/ மர'திேல ேமாதி, 

ஒ!க Uரபா) பி�ைளதா�. எ�ன ஒ� மாதிாி" எ�ற( ஒ� )ர�. 

 

"இ��� ஒ� வாிைசதா� பா"கி, இ�ன� இ�Z4றி ஐ�ப( இ��தா� ேபா(�" 

எ�றா/ சிவசித�பர� பி�ைள. 

 

தமிSமணி ெபா!க� மல/, 1944 

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


