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99. *�ப� ேகணி 108. விநாயக ச*,)தி 
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91. 91. 91. 91. ெசா�ன ெசா�ெசா�ன ெசா�ெசா�ன ெசா�ெசா�ன ெசா�    

 

ந�லசிவ� பி�ைளயவ,க� %,0க)தி� ம�1,வாசி; ஆனா� ம�1, வாச� 

எ�லா� 4"திய ஜ�ம வாசைன ேபால அ6வள7 ெந��கிய ெசா"த� உ�ள*. 

ஏ9மாத க,	பிணியாக அவர* தாயா, அவைர& �ம"*ெகா:; �	ைபயா 

பி�ைள<ட� ம�1ைரவி=; >ற	ப;�ேபா* ஊேர க:ணீ, வA)த* எ�� 

ெசா�ல ேவ:;�. வாைழயA வாைழயாக ந�ல ெசய���"த ப:ைணயா, �	> 

பி�ைளயி� �;�ப� ெநாA"*வி=ட*. ப:ைணயா, �	> பி�ைள ெசா�ன 

ெசா� தவறாதவ, எ�� ெபய, வா��வதCேக த�4ைடய ந:ப�� கா��கைட	 

பி�ைள<மான உைமெயா�பாக� பி�ைள��� ெகா;)த வா�ைக நிைறேவCறி 

ைவ	பதCகாக %,0க நில)ைத எ�லா� விCறா,. அவ��� உதவினா,. ஆனா� 

கைட 4றி"த ேபா* �	ைபயா பி�ைளயி� �;�ப4� 4றி"த*. 

 

உைமெயா�பாக� பி�ைள ஆதியி� கா��கைட ஆர�பி��� ேபா* 

பி�ைளயவ,கைள<� ப�ெக;)* (=டாளியாக வ��பA ேக=டா,. ஆனா� 

பி�ைளயவ,க� அதC�& ச�மதி�கவி�ைல. "என�� %மிைய	 பா,)*� 

ெகா�வதCேக ேநர� ேபாதமா=ேட� எ�கிற*. வியாபார)தி� ஈ;ப;வ* எ�றா� 



3 

 

நில� ம:ணாக	 ேபா'வி;�; நா� ஒ�� ெசா�Eகிேற�; உன�� ஆப)* 

வ"தா� எ"த நிமிஷமானாE� எ�னிட� வா; ைக ெகா;�கிேற�" எ�றா,. அ"த� 

கால)தி� அவ, அ	பA ைகயA)தி����ேபா*, த�ைன ஒ� விஷ	 பாீ=ைச�� 

ஆளா�கி� ெகா�Gகிேறா� எ�� நிைன)தாேரா எ�னேவா. 

 

ஒ� நா� இர7 11 மணி�� ம�1ாி� உைமெயா�பாக� பி�ைள இர=ைட மா=; 

வ:Aயி� வ"திற�கி வாச�� நா, க=A�� ப;)தி�"த �	ைபயா 

பி�ைளயவ,களி� காைல� க=A�ெகா:ட ெபா9* ச)தியச"தனாகிவி;வ* 

எ�� உ�தியாக நிைன)தா,. உைமெயா�பாக� பி�ைள ேக=ட ெதாைக 

திIெர�� ேசகாி�க� (Aய*ம�ல; ேசகாி)*� ெகா;)தாE� அவர* 

நிைலையேய சC� ஆ=A ைவ�க� (Aய*. ேபசாமC உ�ேள ெச�� ெப=Aைய 

திற"* பா,)தா, 0=A� ெரா�கமாக J.2000-"தானி�"த*. "ஏளா, அ�ேக எ�ன 

ெச'<ேற" எ�� மைனவிைய� (	பி=; ைகவச4�ள நைககைள எ;)*� 

ெகா;���பA ேக=டா,. கணவ�ைடய ேவ:;ேகா� விபாீதமாக	ப=ட*. 

க,	பிணி, அ"த சமய)தி� நிதானி)*	 ேப�வதC� இயEமா? யா,தா� சாதாரண 

கால)தி� (ட த�4ைடய கணவாி� ந:ப��காக க9)* நைகைய அவி )*� 

ெகா;�க ச�மதி	பா,க�. அவ� 4Aயா* எ�ற*�, ந:பன* கKட)ைத) தீ,)* 

ைவ	ப* தம* கடைமகளி� ஒ�� எ�� நிைன)*, நில)ைத அடமான� ைவ�க 

4Cப=டா,. இர:ெடா� >�ளிக� விCபைன எ�றா� ச�மதி	பதாக 

ெசா�னா,க�. இ��� இர:ெடா� ந:ப,களிட� ைகமாCறாக வா�கிய ெதாைக 

J.5000-� ேபாக மீதி�� நில)ைத விC��ெகா;	ப* எ�� தீ,மானி)தா,. 

�	ைபயா பி�ைள இ6வள7 அ�கைற கா=;கிறைத	 பா,)தா� இதி� ஏேதா L* 

இ��கிற* எ�� சில, ச"ேதகி)தா,க�. ம�நாைள�� ப)திர)ைத ாிஜிMத, 

ெச'*ெகா�ள ச�மதி	பதாக பண� ெகா;�கிறவைர இண�க ைவ	பதCகாக 

நில)ைத<� அதC� இைச"தாCேபால ஏராளமாக தியாஜிய� ெச'ய 

ேவ:Aயி�"த*. உைமெயா�பாக� பி�ைள ைகயி� ஏழாயிர)*ட� ட7��� 

ஏகினா,. ம�நா� விCபைன	 ப)திர)ைத ாிஜிMத, ெச'* ெதாைக<ட� �	ைபயா 

பி�ைளயவ,க� ட7���& ெச�றா,. உைமெயா�பாக� பி�ைளைய<� 

ெதாைகைய<� கைடசியாக	 பா,)த* அ	ெபா9*தா�. 

 

+�� நா=க� கழி)* உைமெயா�பாக� பி�ைள ைவர)ைத	 ெபாA)*) தி�� 

மா:;ேபானா,. கைட 4றி"த*. Jபா'�� அைரயணா�(ட) ேதறா* என& 

ெச'தி வ"த*. 
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மாைல ஐ"* மணி இ����; ட7��� காாியமாக ெச�றி�"த ேவல	ப பி�ைள 

ேவ�ேவெக�� ஓA வ"* தகவைல& ெசா�னா,. 

 

பி�ைளயவ,க� ஒ��� ேபசவி�ைல. ெவCறிைல ேபா=;� ெகா:A�"தா,. 

>ைகயிைலைய எ;)*& சாவதானமாக ேபா=;� ெகா:;, "இ��க த�பி வ,ேர�" 

எ�� ெசா��வி=;	 ேபானா,. 

 

வ�வதC� சC� தாமதி)த*. வ"த*� *:ைட உதறி) தி:ைணயி� 

ேபா=;வி=;, சாவதானமாக உ=கா,"தா,. 

 

மAயி��"த ைவர நைகக� சிலவCைற எ;)* ெமௗனமாக ேவலா<த� 

பி�ைளயிட� ெகா;)தா,. 

 

"ேவைலயா, வ:Aைய	 ேபாட& ெசா�Eகிேற�? ேநேர Q ைவ�:ட)*��	 

ேபாயி ந�ப சித�பர ஐய, கைடயிேல இைத விC� ெதாைகைய� ெகா:; வா. 

நா�� ஒ� *:; எ9தி) தாேர�. காேதா; காதாக இ��க ேவ:;�. நா� 

இ�ேகேய உற�காம� உ=கா,"தி�	ேப�; எ�ன ெசா�Eேற" எ�றா,. 

 

"இ* எ�ன)*�� அ:ணா&சி; ந�ம ஊ,ெலதாேன; மி�ென	 பி�ேன 

ெசா���கி=டா	 ேபா�*" எ�றா,. 

 

"த�பி பண விஷய�; வா��)தா� ெசா)*" எ�றா,. 

 

ேவலா<த� பி�ைள தி��ப வ��ேபா* இர7 மணி இர:;. இ�வ�மாக& ெச�� 

4"திய நா=களி� கட� வா�கிய >�ளிகளிட� ெச�� 0=;� கதைவ) த=A� 

ெகா;)தா,க�. 

 

"பி�ைளவா� விARசா எ�ன %ைனயா ெகா:; ேபாயி;*? எ�ன)*�� இ"த 

அவசர�" எ�றா,க�. அவ,கG�� உைமெயா�பாக� பி�ைள ெச�லாகி	 ேபான 

கைத ெதாியா*. 

 

"மனித� வா 7 எ�ன நி&சய�?" எ�றா, �	ைபயா பி�ைள. 
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"எ)தினி நாளாக ஐயா இ"த ேவதா"த�. காைலயிேல காஷாயேமா?" எ�� ேக� 

ெச'தா,க�. 

 

"ஒ�ேவைள கயிலாசேமா" எ�றா, பி�ைள. 

 

இ�வ�� தி��பினா,க�. 

 

பி�ைளயவ,க� நா, க=A�� ப;)*�ெகா:டா,. 

 

"ேவைலயா 0=;��	 ேபாக�யா?" எ�றா,. 

 

"இனிெய�ேக, ந;&சாம)திேல ஏ� ேபா' த=A எ9	பS�. இ�ேக தி:ைணயி� 

சா'"தா� ேபாகிற*" எ�றா, ேவலா<த� பி�ைள. 

 

"நீ ெரா�ப� ெக=A�கார� தா:டா; நா� இ	பA அ	பA சாகமா=ேட�; நாைள�� 

ட7��� ேபானா) ேதவைல" எ�றா,. 

 

ம�நா� காைல அ�தாப� ேக=க வ�வ*ேபால மி&ச நில4� விைல�� வ�மா என 

ேநா=ட� பா,�க வ"தவ,க� �	ைபயா பி�ைளைய	 பா,�க 4Aயவி�ைல. 

 

அவ, ட7���& ெச�� தி��>வதC� +�� நா=களாயின. 

 

>திய ஒளி, ெதா�	> - 1941 

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

92. 92. 92. 92. ��ைபயா பி�ைளயி� காத�க���ைபயா பி�ைளயி� காத�க���ைபயா பி�ைளயி� காத�க���ைபயா பி�ைளயி� காத�க�    

1111    

 

0ரபா:Aய� ப=டண)* Q �	ைபயா பி�ைள ஜீவேனாபாய)திCகாக& 

ெச�ைனைய 4C�ைகயி=ட ெபா9*, ெச�ைன�� மி�சார ெரயிேலா அ�ல* 

மீன�பா�க� விமான நிலயேமா ஏCபடவி�ைல. மா�பல� எ�ற 'ெசம�=' க=Aட 
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நாகாிக� அ"த� கால)திெல�லா� ச*	> நிலமான ஏாியாக இ�"த*. தா�பர� ஒ� 

1ர	 பிரேதச�. 

 

தி�ெந�ேவ�யிேல, ெரயி�ேவ Mேடஷ� ேசாைல��� ேதா��� ஒCைற& 

சிக	>� க=Aடமாக, 'ஜ�T�' எ�ற ெகௗரவ� இ�லாம�, ெவ�� இைடகழி 

Mேடஷனாக இ�"தேபா* தி�வன"த>ர� 'எ�MபிரM' மாைல நாE அ�ல* ஐ"* 

மணி��) தRசாU, மா,�கமாக& ெச'த நீ:ட பிரயாண)தி� சி�ன�கGட� 

ேசா,7 த=Aய* ேபால வ"* நிC��. அ"த� கால)தி� 0ரபா:Aய� 

ப=டண)*��	 ேபாகேவ:;� எ�றா�, தபா� வ:Aயானா� ம�7; 

பிர�மா:டமான லVமி விலாM, க:பதி விலாM சாரப�� ஏறினா� சீ�கிர� 

ெச�லலா�. அ	ெபா9ெத�லா� தி�ெந�ேவ� ைமன,க� Qைவ�:ட� 

ைவ	பா=Aமா, 0;கG�� ஜ=கா வ:Aயி� ேபா'வி=; இர7 ப)* 

மணி�ெக�லா� தி��பிவி;வா,க�. அ"த� கால)தி� எ�லா� ஜ=கா எ�றா� 

அ6வள7 'ெமௗM'. 

 

அ"த� கால)திெல�லா� Q �	ைபயா பி�ைள ஒ� வா�ப�. ஊைரேய வைள)*� 

ேகா=ைட க=A வி;�பA	 பண� ேச,)*� ெகா:; வ"*விடலா� எ�ற 

ந�பி�ைக<ட� >ற	ப=டவ, இ��� ஒ� 4ைற(ட - அதாவ* த� க�யாண�, 

த�4ைடய தக	பனா, மரண� இைவகG�காக ஐ"தா� நா=க� ரஜா 

எ;)*�ெகா:; அ"த	 பிரேதச)திC� மி�ெவ=; யா)திைர ெச'த* தவிர - 

மCறபA ஒ� 4ைற(ட& ெச�றேத இ�ைல. 

 

'தனல=�மி பிெராவிஷ� Mேடா ,M' %,வ)தி� ேப=ைட	 பி�ைள ஒ�வரா� 

பவழ�கார) ெத�வி�, அ	ப�தியி� வசி��� தி�ெந�ேவைல வாசிகளி� �யஜாதி 

அபிமான)ைத உபேயாகி)*& சிலகால� பலசர�� வியாபார� நட)திய*. அ"த 

வியாபார)தி� Q �	ைபயா பி�ைள<� பண வL�, கண��, வியாபார� எ�ற 

நானாவித இலாகா�கைள<� நி,வகி)தா,, அதாவ* 'மா�= ேபா,=' சீ,தி�)த� 

கால)* மாகாண ம"திாிக� மாதிாி. பிற� 'தனல=�மி Mேடா ,M' ஜ7ளி� கைடயாக 

மாறி, தி�ெந�ேவ� ேமலரத 0தி ஜ7ளி வ,)தக,களி� சி�லைற	 ேப,வழிகG�� 

ெமா)த& சர��	 பிA)*�ெகா;��� இைண	>& ச�கி�யாகி, ெபாிய வ,)தக� 

நட)*வதC�� காரண� க�ெபனி�� ஆர�ப)தி� கிைட)த ஆதரவினா� ஏCப=ட 

லாப� எ�ப*ட�, எதிாி� திற�க	ப=ட 'மீனா=சி பிெராவிஷ� அ�= பய,7= 
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Mேடா ,M' எ�பைத மற"*விடலாகா*. இ* தRசாU, ஐய, ஆர�பி)த கைட. 

ச,�கைரயாக	 ேப�வா,; பC� வர7� ெசௗகாிய)திC� ஏCறபA இ�"த*. அவ, 

கைடயி� கண�� ைவ)ததா�, �;�ப) தைலவ,க� 0=;) ேதைவகG�� எ�� 

தனி சிரம� எ;)*� ெகா:; ெவளியி� காலA எ;)* ைவ�க ேவ:Aய 

அவசியமி�லா* ேபாயிC�. ேமE� 'தனல=�மி Mேடா ,M' 4தலாளி, தம�� 

அ"த	 ப�தி 'தி�ெந�ேவ�& ைசவ,கGட�' ஏCப=ட ெந��கிய ெதாட,பா� 

கைடயி� ேநரAயாக வ"* வா��கிறவ,கG�� ஒ� மாதிாி, 0=A� 

இ�"*ெகா:; கண��& சி=ைடைய அ�	பி மாசாமாச� பா�கி ைவ	பவ,கG�� 

ஒ� மாதிாி எ�� நட�க ஆர�பி)த*� இதC� ஒ� *ைண� காரண�. விேசஷமாக 

ம:பாைன& சைமய� எ�ற விள�பர�கGட� ைசவ& சா	பா=; ேஹா=ட� 

ஒ��� +ட	ப=ட*. அதாவ* 'தனல=�மி Mேடா ,X'� ெமா)த வியாபார� 

நட)திய ேஹா=ட� பி�ைள, ஊேரா; ேபா'& ெசௗகாியமாக வாழ ேவ:;� எ�ற 

ேநா�க)*ட� 'ாி=டயராகி' வி=டா,; சா)1, 'Aவிஷ'னி� அவ�ைடய மக� 

'ெரவி�Y இ�Mெப�ட,' உ)திேயாக� பா,)ததா� அவ��� ேஹா=ட� நட)*வ* 

அெகௗரவமாக இ�"த*. நில>ல�கைள	 பா,�க	 ேபாவதாக& ெச�ைன��& 

ெசல7 ெபC��ெகா:டா,. இ	பAயாக) 'தனல=�மி Mேடா ,M' ஜ7ளி�கைடயாக 

மாறிய*. 

 

இ"த மா�தலா� Q �	ைபயா பி�ைள�� அ"தM*� உய,"த*; ச�பள4� 

உய,"த*. தி�ெந�ேவ�� கைட	பி�ைளக� வ��ேபா*� ேபா��ேபா*� 

கா=;� சிர)ைதயா� உபவ�மான4� ஏCப=ட*. உைட, நா=; ேவKAயி��"* 

ம�ேவKAயாயிC�. பா�கியி� பண4� ெகாRச� ேச,"த*. அத�ட� அவ�ைடய 

�;�ப4� ெப�கிய*. �;�ப 'ப=ஜ='A� 0=; வாடைக இன� ெப�� பGவாக 

இ�"தாE� ெகா;��� பண)திC� ஏCற வசதி அளி	பதாக இ�ைல. 

 

ேதச விழி	பி� 4த� அைலயான ஒ)*ைழயாைம இய�க�, பி�ன, அத� 

ேபரைலயான உ	> ச)தியா�கிரக� - இவ�ைடய வா விேலா, மன	ேபா�கிேலா 

மா�த� ஏCப;)தவி�ைல. 0ரபா:Aய�ப=டண)தி� ஒ� சி� ப�தியாகேவ 

அவ, ெச�ைனயி� நடமாAனா,. ஜீவேனாபாய�, பிற� ெசௗகாிய	ப=டா� 

பிற��� உதவி, ச+க) ெதாட,>கG��	 பய"* பணித� - எ�லா� ேச,"த உ�வ� 

Q �	ைபயா பி�ைள. காலணா	 ப)திாிைகக� கா�கிரX� ச�திைய அவாிட� 
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ெகா:;வ"* கா=டவி�ைல எ�றா�, பவழ�கார) ெத�, தி�ெந�ேவ� ேமC� 

ரத0தி, அ	>ற� நிைனவி����� 0ரபா:Aய�ப=டண� எ�ற +�� 

ச=ட�கG���ளாகேவ அவ�ைடய மன	 பிரதிைம அட�கி� கிட"த* எ�� 

வC>�)*வ* அவசியமி�ைல. 

 

மி�சார ெரயி� வ:A அவ�ைடய வா வி� ஒ� ெபாிய மா�தைல ஏCப;)திய*. 

அவ, ேவைல பா,)த கைடயி� %,வாசிரம)தி�, அவ, பC� வர7 நட)திய 

ெப�கZ, நா<;, ஒ� 49 வா விE� ச�பாதி)த ஏமாCற)தி� சி�ன�கGட� 

பைழயபA ெசா"த ஊ���	 ேபா'விட வி��பினா,. அவ���) தா�பர)தி� ஒ� 

சி�ன 0; இ�"த*. Q �	ைபயா பி�ைள�� அவ�ைடய வா,)ைதக� மீ* 

ந�பி�ைக இ�"த*. அத� விைளவாக	 பி�ைளயவ,கG��) தா�பர� - [& 

யா)திைர பிரதி தின4� லபி)த*. ஊ��ெக�லா� மி�சார� வ"தாE� அவ��� 

அ"த	 பைழய ம:ெண:ைண (கிேராசி�) விள��)தா�; �ழா' வ"*� 

அவ���) தா�>� கயி�� தவைல<"தா�. 

 

பி�ைளயவ,க� இ)தைன கால� 0=; வாடைக��& ெசல7 ெச'த*, இ	ெபா9* 

தன��� த� +)த ைபய���� - அவ� பA�கிறா� - ெரயி� பாஸு��& 

ெசலவாயிC�. விAயCகால� கிணC�) த:ணீ, Mநான�. பைழய*, ைகயி� 

பைழய* +=ைட, பாM, ெவ�ளி வி%தி& ச�>ட)தி� உ�ள இர:டணா& சி�லைற 

- இ"த& ச�பிரம�கGட� பவழ�கார) ெத�ைவ ேநா�கி	 >ற	ப;வா,. இர7 

கைடசி வ:Aயி� கா�) 1��& ச=A, பாM, ெவ�ளி வி%தி& ச�>ட)தி� உ�ள 

இர:டணா& சி�லைற, பசி, கவைல - இவC�ட� தா�பர)திC�) தி��>வா,. 

'ெப:S��� க�யாண� காலாகால)தி� ெச'யேவS�. +)தவ���	 

பாீைT��	 பண� க=ட ேவS�. ேதாC�	 ேபா' 0=ேடா ; இ���� 

சி�னவைன ஏதாவ* ஒ� ெதாழி�� இ9)*விட ேவS�. நாைள��	 

பா�கார���) தவைண ெசா�லாம� பண� ஏேதா ெகாRச�, (ட� �ைறயவாவ* 

ெகா;�க ேவS�...' 

 

பி�ைளயவ,க� அ^=டானாதிக� 4A)*�ெகா:;, சா	பி=; 4A)* '4�கா' 

எ�� ெகா=டாவி வி=டபA தி:ைணயி� சாிவதC�4� மணி 

ப�னிர:டாகிவி;�. இ	பAேய தின"ேதா��... 
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2222    

 

காைல ஏ9 மணி �மா���) தி�வன"த>ர� 'எ�MபிரM' விசி� ச	த�, 'அ7=ட, 

சி�ன�' அ�கி� ேக=��ெபா9* Q �	ைபயா பி�ைள தா�பர� Mேடஷ� மாA	 

பAகளி� கா� ைவ	பா,. எதிாி� நிC�� A�ெக= பாிேசாதக� >* ஆசாமியாக 

இ�"தா� பாைஸ எ;)*� கா:பி)*வி=; ேமேல�வா,. இ�லாவி=டா�, 

சி"தைனகGட�, பAகளி� கா� உய,"ேதறி& ெச�E�; க:க� ெதC� ேநா�கி 

ெரயி� வ:A வ�� திைசைய) *ழா7�; தி�ெந�ேவைலயி��"* தம��) ெதாி"த 

யா�� வ"தா� பா,�கலாேம எ�ற ஆைசதா�. 'எ�MபிரM' >ற	ப=ட பிற�தா� 

மி�சார ெரயிE� >ற	ப;�. ஆைகயா� அ"த ேநர)தி�, 'எ�MபிரM 

பிளா=பார')திC�& ெச�� இர7 49வ*� ெகா��கGட� ம�லாAய சிரம)ைத& 

ெச�கCப=; அவசர� கா	பியி� தீ,)*� ெகா:ட பாவைனயி� ஜ�ன� வழியாக) 

தைல நீ=;பவ,கைள	 பா,	பதி� ஒ� நா=ட� பி�ைளயவ,கG�� எ	ெபா9*� 

உ:;. 

 

இ;	பி� நாE 4ழ� ம�, ேதாளி� ஒ� *வ,)*, மAயி� ச�>ட� வைகயறா, 

ைகயி� ேபாசன பா)திர� - இ"த& ச�பிரம�கGட� பி�ைளயவ,கைள 

எ	ெபா9*� - மைழயானாE� ெவயிலானாE� பா,�கலா�. எ	ெபா9*� ஒ� 

வாரமாக Tவர� ெச'யாத 4க�, ெநCறியி� பளி&ெச�ற வி%தி, நைன"*ல�� 

தைல மயிைர& சி�ெக;��� வல�ைக - இைவகைள நிைன)*� ெகா:டா� 

�	ைபயா பி�ைளயி� உ�வ� வ"* நி��வி;�. மைழ� காலமானா� ைகயி� 

�ைட ஒ�� எ	ெபா9*� விாி)*	 பிA)தபA ேபாசன பா)திர)*ட� அதிகமாக� 

காண	ப;�. 

 

ெதC� ரத0தி ஜ7ளி வியாபாாிக� இவாிட� த	பி)*� ெகா:; ேநரAயான 

வியாபார� நட)திவி;வ* *,லப�; அ	பA எ	ெபா9தாவ* நட)த 4ய�றி�"தா� 

பி�ைளயவ,கG��) ேதக அெசௗ�கிய�, ெரயிE�� வர) தாமதமாயிC� 

எ�ப*தா� கண��. இதனா� பி�ைளயிட� கைட 4தலாளி�� ெவளி� கா=A� 

ெகா�ள	படாத தனி வாRைச - '�	ைபயா இ�லா=ட ந�ம ைகெயாARச மா�தி' 

எ�பா, 4தலாளி	 பி�ைள. இ6வளவி�"*� பண விஷய)தி� எ�னேவா அவ, 

ெவ� கறா,	 ேப,வழி. 
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பி�ைளயவ,க� ெரயி�� ஏ�வேத ஒ� தி��. ந;ைமய வ:Aயி�, வாசE�� 

அ�கி� உ�ள வல* ப�க)* '_=A�', எRசி��� எதி,	>றமாக)தா� 

உ=கா�வா,. அ* அவ�ைடய '_='. >ற	ப;கிற இட)தி� ஏறி� கைடசியாக 

நிCகிற இட)தி� வ"* இற��கிறதா� இ"த இட)*�� அவாிட� யா�� 

ேபா=A�� வ"தேத இ�ைல. வ"தி�"தாE� 4யCசியி� ெவCறி ெபCறி��க 

மா=டா,க�. தா�பர)தி��"* '[&' வைரயி� உ�ள பா�க�களிE�, 

ேப=ைடகளிE� இர:Aர:; நிமிஷ� வ:A நிC��ெபா9*தா� அவ�ைடய 

நிKைட கைல<�. வ:A '[&' Mேடஷனி� வ"* நி��வி=ட* எ�ற7டேனேய 

இற��வதி�ைல. ெவளியி� இற�கிய*� ேவKAைய உதறி� க=A� ெகா:டபி� 

*வ,)* 4:ைட உதறி ேமேல ேபா=;வி=; பிற� ஜ�ன� வழியாக வ:A��� 

தைலைய<� ைகைய<� வி=; ைகயி� ேபாசன	 பா)திர)ைத எ;)*� ெகா:; 

காெல=A ைவ	பா, Q �	ைபயா பி�ைள. ஆர அமர ெம*வாக, சாவகாசமாக 

இற�கி Mேடஷைன வி=; ெவளிேய ேபா�� கைடசி	 பிரயாணி �	ைபயா 

பி�ைள. தா�பர)திE� [&சிE� வ:Aயி� ஏ�� 4த� பிரயாணி<� அவ,தா�. 

அவாிட� ெசா"தமாக� கAகார� ஏ*� இ�ைல. அவேர ஒ� கAகார�. 

 

பி�ைளயவ,க� வ:Aயி� ஏறி உ=கா,"தாரானா� தைலைய ெவளி நீ=டாம� 

ஜ�ன� ப�கமாக) தி��பிவி;வா,. '[& Mேடஷ�' ேகா=ைட& �வ,களி� 

க:பா,ைவ ேமாதி�ெகா�G� வைரயி� அ"த	 பாவைனயி� க9)ேத இ�கிவி=ட 

மாதிாி உ=கா,"தி�	பா,. பா,ைவயி� ஒ� �றி	> இ��கா*; அ)திைசயி� 

இ���� ெபா��க�, ஜீவ�க� அவ, பா,ைவயி� வி9� எ�பதி�ைல; 

வி9வதி�ைல எ�� ெசா�ல ேவ:;�. 

 

ஆனா� இைவகG�ெக�லா� விதி�� வில�� இ"த மீன�பா�க� Mேடஷ�. இைத 

வ:A ெந����ெபா9* அவ, க:க� உயி, ெப��. மிர:; ேசாைல<ட� 

(Aய க	பி�க� ரMதாைவ<� தா:A, 1ர)தி� ெதாி<� விமான நிலய)தி� 

த���. 

 

'எ	பவாவ* ஒ� தர)*�� அR� Jபாைய 0சி எறி"*வி=; ஆகாச� க	ப�� ஏறி	 

பா,)*விட ேவS�' எ�ப* அவர* தினசாி உ)ேதச� - பிரா,)தைன. 

எ	பவாவ*... மீன�பா�க)தி� சிவி� விமான ஏCபா; அைம�க	ப=டதி��"* 

நாள* ேததி வைர, அ"த 'எ	பவாவ*' எ�ற எ�ைல�� 4A7காணவி�ைல. வ:A 

இர:; நிமிஷ� நி�� ெச�ைனைய ேநா�கி	 >ற	ப;� வைரயி� தி�ைல 
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ேநா�கிய ந"த� தா�. வ:A, 'Mேடஷ� பிளா=பார')ைத வி=; நக,"* 

ேவகெம;��4�, இவைர<� வ:Aைய<� வழிய�	பி	 பி� த�கி, ம�பA<� 

ெத�ப;� விமான நிலய� க=Aட�க� பி�ைளயவ,களி� இர)தேவா=ட)ைத& 

சிறி* *ாித	ப;)*வ*தா� மி&ச�. அ;)த Mேடஷ� வ�வதC�4� அவ�ைடய 

மன� ஜ	பா� சீ=AகளிE� >ைடைவகளிE� 49கி மைற"*வி;�. 4��ளி)* 

ெவளிவ��ேபாெத�லா�, மனமான* ெப:S�� வர� ேத;வ*, ேமய�னா 

விலாச)*	 பா�கி�காக இ�ெனா� தடைவ க;தாசி ேபா;வ*, இ"த வ�சமாவ* 

ைவகாசி��� காவA எ;)*விட ேவS� எ�� நி&சயி	ப* - இ6விதமாக '[& 

Mேடஷைன' ெந��கி� ெகா:A����. ஒ� 4ைற தி�ெந�ேவ�	 ப�கமாக	 

ேபானா� ெப:S�� வர� நி&சயி	ப*ட� காவAைய<� எ;)*வி=;, சி�ன	 

பயE�� ஏதாவ* ஒ� வழி ெச'*வி=; வரலா�. ராதா>ர)*	 பி�ைள 

ெகாG�>��	 ேபாைகயி� தா�க� எG*வதாக& ெசா�னா,க�. வ"* ஆ� மாச� 

ஆ&ேச, ேபான*� எ*��� ஒ� க;தாசி ேபா=;வி=; ம� ேவைல பா,�கS�. 

இ"த& ேச=;	 பயைல	 பா,)*�கி=; ேநரா கைட��	 ேபாயி=டா அ	>ற� 

ெவளியிேல ேபாக ேவ:Aயி��கா*; 4தலாளிைய<� பா)*	 ேபச அ	ப"தா� 

ெசௗகாிய�... அ7ஹ எ�னேமா ஊ��� ஒ� மாச� ேபாயி=; வரSமாேம - 

விதிதா�... எ	பA<� ேக=;	 பா�க*...' 

 

வ:A மா�பல� வ"* நி�ற*. 'பிளா=பார')தி� ஜன�(=ட�; ஏக இைர&ச�. 

(ைட�காாிகG� ஆ[M �மாMதா�கG� அேபதமாக இA)* ெந��கி� ெகா:; 

ஏறினா,க�. இ"த ெந��கAயி�, இவ, பா,ைவயி� வி9� வாச�� ெபாிய சா�� 

+=ைட<� தA<மாக ஏறிய கிழவனா���	 பி� பதினா� வய�	 ெப: ஒ�)தி 

'வி��' எ�� ஏறி� கிழவனா��� 4�னாக வ"* கா�யாக� கிட"த ெபRசி� 

உ=கா,"* ெகா:டா�. 'ெபா�பிைளயா மாதிாியா� கா�க�ேய; ெந��கி) 

த�ளி�ெகா:; மி�னாேல ஓAயா"* உ=கா,"* ெகா:டாேள; ெபா�பிைள 

வ:Aயி�ேல' எ�� ஆ&சாிய	ப=டா, பி�ைள. 

 

வ"* உ=கா,"தவ� ஒ� மாணவி. ைவ)திய)*��	 பA	பவ�. க9)தி� 'லா� 

ெசயி'�ட� ஒ� 'MெடதாMேகா	'>� அல�கார)*�காக (?) ெதா�கி� 

ெகா:A�"த*. இ�ன வ,ண� எ�� நி&சயமாக� (ற4Aயாத பக� ேவஷ 

வ,ண�கGட� (Aய ஒ� >ைடைவ. அதC� அைமவான 'ஜா�ெக='. ெசயCைக& 
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��Gட� (Aய தைல மயிைர� காைத மைற)*� ெகா:ைடயி=A�"தா�. 

காதி��"* ஒ� ெவ�ளி& ��� ெதா�க=ட�. ைகயி� >Mதகேமா, ேநா=ேடா அவ, 

ந�றாக� கவனி�கவி�ைல. ெநCறி உ&சிைய உ�ள�ைகயா� ேத')*) தின7 

தீ,)*� ெகா:டா,. க:கைள� கச�கி� ெகா:;, ஒ� வாரமாக� க)தி படாத 

4கவா'� க=ைடைய தடவி� ெகா;)*� ெகா:;, ஜ�ன� வழியாக 

எதி,	ப�க)தி� ெதாி<� 0;கைள	 பா,)தா,. பா,ைவ ம�பA<� அ"த	 

ெபR���) தி��பிய*. 

 

சா�� +=ைட<ட� தி:டாAய கிழவனா, அைத) தன* 4ழ�கால�கி� சாிய 

வி=;வி=; இர:; ைககளாE� தAைய	 பிA)*� ெகா:; ெகா=டாவி வி=; 

அைச ேபா=டபA ெபRசி� +ைலயி� ஒ:A உ=கா,"தி�"தா,. ெப:ேணா 

சாவகாசமாக& சா'"* வ:Aயி� நிC�� மCறவ,க� மீ* ஒ� தடைவ பா,ைவைய& 

�ழCறி வி=;, தன* ைக	ைபைய) திற"* அதC�� எைதேயா அ�கைறயாக	 

பா,)*� ெகா:A�"தா�. வ:A >ற	ப=ட*... 

 

ேகாட�பா�க)தி� 'ெசம�=' ச*ர� க=Aட�களி� அவ, க: வி9"த*. 'ெப)*	 

ேபா=டா ேபா*மா...' எ�� அ"த ேநர)தி� 0=;� கிணCறAயி� த:ணீ, 

�ம���, வர� நி&சயி�க ேவ:Aய தம* மகைள	 பCறி நிைன)தா,. அவைள	 

ேபால இவைள<� ெப: எ�ற ரக)தி� ேச,)*� ெகா�ள அவ, மன� ம�)த*. 

 

'ஷா�' அA)த*ேபா� பி�ைளயவ,க� கா�கைள	 பி���கி9)தா,. (=ட)தி� 

ெந��க)தா� அவள* ெச�	>� கா�� ^னி அவர* ெப�விர� ^னிைய) 

ெதா=ட*. பர�க விழி)த பா,ைவ<ட� பி�ைளயவ,க� கா� உட� சகல)ைத<� 

ஒ;�கி& ���கி '_=;'��� இ9)*� ெகா:டா,. அ"த	 ெப:S� ஒ� பா,ைவ 

பா,)*வி=; ைகயி��"த >Mதக)தி� ஆ "* வி=டா�. சி"தைன அதி� 

விழவி�ைல. அ"த	 பா,ைவ பி�ைளயவ,க� மன���� எைதேயா 1:A� 

ேபா=; இ9)த*. ெநCறியி� விய,ைவ அ��ப ஜ�ன� வழியாக வல	>ற)* வய� 

- க=Aட� �விய�கைள	 பா,)தா,. 

 

மன� எ	பேவா நட"த க�யாண விஷய)தி� இற�கிய*. 

0ரபா:Aய�ப=டண)*� க��� மா	பி�ைள - ேமளதாள� �றைவகGட� 

0=A� �A>�"த Qமதி பி�ைளயி� மRச� அ	பி �)*�வி� ம��ெகா9"*ட� 
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(Aய நாணி� ேகாணிய உ�வ�, பிற� ேதக உபாைதைய<� �;�ப& �ைமைய<� 

1�கி& ெச�ற நா�, ச�கி�க�, �)*விள�ைக அவி)*ைவ)த ��=;� காம�... 

 

சடபட எ�ற ேபாிைர&சEட� எதி, லயனி� ஒ� மி�சார ெரயி� விைர"* 

ெந��கிய*. வ:Aக� ஒ�ைறெயா�� தா:A& ெச�E� சில விநாAகளி� 

காைத<� மனைத<� �ழ	>� கி;கிடா')த ச	த�; எதிேர ஓAமைற<� 

ஜ�ன�களி� ேதா�றி மைற<� தைலக� - அ	பாடா! வ:A ெச��வி=ட*. 

ச	த4� 1ர)தி� ஒ;��கிற*. 

 

பி�ைளயவ,களி� மன� ஓைசயி� பி�பல)தா� ேவ� ஒ� திைசயி� சRசாி�கிற*. 

'பிரா=ேவ' 4ைனயி� Aரா4� ேமா=டா�� ேமாதி�ெகா�ள ெந��கிவி=ட*. 

இைடயி� அ"த	 ெப:. பி�ைளயவ,க� அவைள எ=A இ9)* மீ=கிறா,. 

'தனியாக வ"தா� இ	பA)தா�' எ�கிறா,. மீ:;� ஓாிட)தி� ஒ� ாிTாவி� அேத 

ெப:; ச�கர)தி� கைடயாணி கழ�� வி9கிற*. ஓA	ேபா' வ:Aைய& 

சாி"*விடாம� தா�கி� ெகா�கிறா,. (=ட� (Aவி;கிற*. (=ட)திேல ேபாராA 

ம�<)த� ெச'* அவைள மீ=;�ெகா:; வ�கிறா,... பி�ைளயவ,களி� மன� 

ெச�� ெச�� அவ� உ�வ)தி� வி9கிற*. 4க)ைத ஜ�ன� ப�க� தி�	>கிறா,. 

'எ9�%, தா:Aவி=டதா' எ�� ஆ&சாிய	ப;கிறா,. 

 

பா,� Mேடஷ�! 

 

(=ட� ஏகமாக இற��கிற*. பி�ைளயவ,க� பா,)தெபா9* எதி, '_=' 

கா�யாக இ�"த*. கிழவ�� +=ைட 4A&��கGட� இற�கிவி=டா�. அ"த	 

ெப: எ	ேபா* இற�கினா�? வ"த அவசர� மாதிாிதா� ேபான அவசர4�... 

வ:Aயி� ெப��பா�ைமயான (=ட4� இற�கிவி=ட*. இவ, ெப=Aயி� எ�லா 

இட�கG� கா�. 

 

மி�சார விசி�... 

 

வ:A >ற	ப=;வி=ட*. தைலைய நீ=A எ=A	 பா,)தா,. அ	பாடா! 

ஒ�)த�மி�ைல. காைல எதி,	 ெபRசி� நீ=A� ெகா:; பிடாியி� இ� 

ைககைள<� ேகா,)* அ:ைட ெகா;)*� ெகா:; க:கைள அைரவா=டமாக& 

ெசா�கி ேயாசைனயி� ஆ "தா,. ம�பA<� அ"த	 ெப:ணி� உ�வ� மனசி� 
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வ"* ()தாட ஆர�பி)த*. விர�கைள வாய�கி� ெசாட�கிவி=; 'சிவா' எ�றபA 

ெகா=டாவி வி=டா,. 

 

ேகா=ைட தா:A ெரயி� 'தகதக'ெவ�ற கட�� பா,ைவயி� ஓA�ெகா:A�"த*. 

'வ��ேபா* ஞாபகமா பா�கார��� வழி ப:ண��... அ;)த சீ=ைட எ;)தா� 

தி�ெந�ேவ� ேபா'வர& ெசல7��� க=;	பAயாகிவி;�...தி�&ெச"1ாிேல ஒ� 

க=டைள ஏCப;)திவி=டா�, 4�க� தி�நீறாவ* மாசா மாச� கிைட���...' 

 

வ:A ஊதிய*... 

 

'அ"த& சி�ன	 ைபய��� ேவ=A எ;�கவா? ேபான மாச"தாேன ஒ� ேசாA 

வா�கிேன�... பயெல� க:A�கS�.' 

 

வ:A வ"* நி�ற*. 

 

கீேழ இற�கி ேவ=Aைய உதறி� க=Aனா,. ேம�*:ைட உதறி	 ேபா=;� 

ெகா:டா,. ஜ�ன� வழியாக எ=A	 ேபாசன	 பா)திர)ைத எ;)*� ெகா:; 

கா� எ=A ைவ)தா,. 

 

A�க= இ�Mெப�ட, சாிபா,)த கைடசி	 பிரயாணி Q �	ைபயா பி�ைள. 

 

Lறாவளி, 13-08-1939 

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

93. 93. 93. 93. தனி ஒ�வ���தனி ஒ�வ���தனி ஒ�வ���தனி ஒ�வ���    

 

அ�மாசி& சா�பா� பிற	பி� பி&ைச�கார� அ�ல. இவ� பிற"த +�றாவ* 

மாத)திேலேய இவ�ைடய தக	பனா, பாவாைட காலமாகி வி=டா�. 0=A��"த 

ெசா)ைத (கல	ைப 4த�யன) சி�ன� கட� விஷய�கG��, ேசாி பாப)திE�, 

ப:ைண �	பராய	 பி�ைள பCறிE மாக பறி4த� ெச'ய	ப=ட*. 

 

இவ�ைடய வள,&சி	 படல)ைத	 பCறிய பி�ைள) தமி  யா�� எ9திைவ�காம� 

ேபா'வி=டதா� இ�ப* வய* வைரம=;4�ள சாி)திர� �றி	>க� 
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கிைட�கவி�ைல. ெகாRசநா� ப:ைணயி� ேவைல பா,)* வ"ததாக7� 

ெதாிகிற*. பி�ைளயவ,க� மன4வ"* ெகா;)த சிறிய கட� ெதாைகைய� 

ெகா:; க�யாண4� நட"த*. நட"த +�றா� மாத� இவ� தா' பரகதி - 

பைறய��� பரகதியைடய உாிைம<:ேடா எ�னேவா - ெச)*	 ேபா'வி=டா�. 

 

எ�ன காரண)தாேலா இவன* ெப:டா=A<� தா' 0; ேநா�கி� க�பி நீ=A 

வி=டா�. ஆக இ�மாதிாி ெதா�ைலகளா� பைழய கட�� ெகா;�க 4Aயாம� 

>திய கட�� வா�க மா,�கமி�லாம� இ���� ெபா9* ஒ� ரஸவாத ப:Aத, - 

சாமியா, - அ�ேக வ"* ேச,"தா,. 

 

சாமியா���� அ�மாசி��� எ	பAேயா பழ�க� ஏCப=ட*. ேக=பாேன�; 

பி�ைளயவ,க� 0=;	 பி)தைள ெச�>	 பா)திர�களி� ைக ைவ)தா�, 

அ6வளைவ<� �வ,ணமா�கி) த"* வி;வதாக& �வாமியா, வா�களி)தா,. 

 

ெதா�ைல தீர வழியி����ெபா9* த,ம சாMதிரமா ���ேக நிCக 4A<�? 

ப:ைண	 பி�ைளயவ,களி� பா)திர�க� ஊ���	 ப�க)தி��"த பா  

ம:டப)திC� வ"*வி=டன. M>ட� ேபா=;) த�கமா�கிவிட. இதC�� 

பி�ைளயவ,கG�� எ	பAேயா ெதாி"*விட, "பயைல அ	பAேய >ட� 

ேபா=;வி;கிேற� பா," எ�� இைர"* ெகா:; ப:ைண ஆ=கைள) திர=A 

வ"தா,. 

 

(=ட)ைத) 1ர)தி� க:ட7ட� அ"த,)தியானமாவ* தவிர ேவ� வழியி�ைல 

எ�� க:ட சாமியா, நைடைய) த=Aவி=டா,. அ�மாசிைய� ைக<� கள7மாக	 

பிA)*�ெகா:டா,க�. அ�� ப=ட நரக ேவதைன��ேம� ஆ�மாத� க;�காவ�. 

 

சில ச"த,	ப�களி� சிைறவாச� ஒ� >கைழ� ெகா;���. ச4தாய)தி� ஒ� 

மக)தான Mதான)ைத� ெகா;���. அ�மாசியி� சிைறவாச� அ"த ரக)ைத& 

ேச,"தத�ல. 

 

சிைறையவி=; ெவளிேயறிய7ட� அ�மாசி ெசா"த ஊ���& ெச�லவி�ைல. 

நியாய)தி� 4Aைவ� க:; பிA)த அ"த மகா� இ���� தி�	பதி�� - இ"த& 

ச:டாள�, இ"த பதித�, இ"த ச+க) *ேராகி, >9 - ெச�ல 4A<மா? 
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விைல சரசமான காவிக=A இ���� ெபா9* ேசாC���	 பRசமா எ�� ப=ட*. 

உடேன அ�மாசி& சா�பா�, ஏைழ அ�மாவாைச	 பரேதசியானா,. 

 

தா<மானவைர<� �த�ைப& சி)தைர<� த	>� தவ�மாக உ&சாி�க எ��தா� 

கC��ெகா:டாேரா? 4த�� ப�க)* ஊாி� 4கா� ேபா=டா,. 0=;�� 

4�வ"* நி�றா� இர:A� ஒ�� தீ,மானமாக) ெதாி"தாெலாழிய	 

ேபாவதி�ைல. 

 

ெகாRச நா� கவைலயCற சா	பா;. 

 

2222    

 

ஒ� மாத)திC� 4� தா�, ஏைழ அ�மாவாசி �வாமியாாி� வழியாக, இற"*ேபான 

தா<மானவ, கட7ளி� பாி%ரணான"த)ைத எ�க� ஊ,) ெத�வழியாக வாாி 

இைற)*� ெகா:A�"தா,. ஊைர� கவ,&சி���பA ஒ��� ெச'யவி�ைல. 

aCறிேயாராவ* பி&ைச�காரனாக)தா�. கவைலயCற சா	பா;. எ�கZ,	 பா  

ம:டப)தி� கவைலயCற நி)திைர, Mவா�%தி. 

 

இதC�� யாேரா �வாமியாாி� %,வாசிரம ரகசிய)ைதயறி"* ஊ, %ரா7� 

பர	பிவி=டா,க�. உள7 பா,�க வ"தவ� எ�ற த�க� ெகா�ைகைய<� ேச,)*� 

க=Aவி=டதினா�, எ�கZ,�கார,க� மதி	பி� �வாமியா, பதவியி��"* 

தி�=;	 ேப,வழி எ�ற Mதான)திC� இற�கிவி=டா,. பாி ம�பA<� நாியாவ* 

தி�விைளயாட� கால)*�கார,கG�� ம=;"தானா உாிைம? 

 

இ6வள7� ஒேர நாளி�; இ* �வாமியா, - பாவ� - அவ���) ெதாியா*. 

 

வழ�க�ேபா� க	பைற<ட� 'அ�கி�ெகனாதபA எ��� பிரகாசமான ெபா�ைள) 

ேதA' எ�கZ,�கார���) ெதாிய	ப;)த) ெத��ேகாAயி� வ�4�னேம அவைர 

L "* ஒ� ெபாிய (=ட� (A வி=ட*. 

 

ஏசE�, இைர&சE� �வாமியா��� 4த�� ஒ��� >ாியவி�ைல. அவ�� 

கா*�ள, சாதாரண அறி7�ள மனித� தாேன! %,வாசிரம� கைததா� இ"த 
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விப)திC�� காரண� எ�� ெதாி"* ெகா:டா,. ெதாி"* எ�ன ெச'கிற*? 

அதC�� தா� மர)*ட� ைவ)*� க=Aயாகிவி=டேத. 

 

 

த,ம)தி� கா	பாள,கG� நீதியி� ெபா�கிஷ�கGமான ெபாியா,க� நிைற"த 

இ"த� கிராதக<க)* எ�கZ,வாசிக� இ�மாதிாியான ேமாச)ைத<� >ர=ைட<� 

ெபா�)தி�	பா,களா? நியாய)ைத	 பாிமா�வதCகாக� க�ட >ராண)ைத	 

பாராயண� ெச'த ஹி"* த,ம)தி� ெம'�கா	பாள,களான எ�கZ,	 

ெபாியா,க�, அதC�) த�"த மக)தான ஒ� மனநிைலைய) தி�	தி ெச'தா,க�. 

 

இ"த) 'தி�)ெதா:Aனா�' �வாமியாைர எளிதி� க:; பிA�க 4Aயா* 

ேபா'வி=ட*. கா�� பல)த காய�. 4க)தி�, 4*கி� >ளிய� விளா,களி� 

4)த)தினா� உ:டான இர)த� உைற"த நீ:ட வைரக�. உட�>, 4க� 49வ*� 

ஒேர 0�க�. 

 

"பய� இ��க=;�. உ�ைன ெஜயிE�� அ�	பாம� ம�னி�கிேறா�. ஓA	ேபா..." 

எ�� த�க� தயாள சி"தைனைய& �வாமியா��� எ;)*�கா=A ஊ��� 

ெவளிேய பிA)* ெந=A) த�ளி வி=டா,க�. �வாமியா��� அ"த	 பா  

ம:டப)ைதயைடவதC�� ேமாTேமா நரகேமா இர:Aெலா�றிC�	 

ேபா'வி=;	 ப)*) தடைவ தி��பிவிடலா� எ�� ேதா�றிC�. 

 

இதC�ேம� எ�கZாி� கவ"த	 படல)ைத நட)தலா� எ�ற ந�பி�ைக அவ��� 

இ���மானா� அவைர	 ைப)திய�கார� எ�� ெசா��விடலா�. �வாமியா, 

அ	பA ஒ��� நிைன�கவி�ைல. ஆனா�, இ"த ஊைரவி=;	 ேபாவதC��தா� 

இ6U, மஹா ஜன�களி� அ�பி� தி�)ெதா:A� +லமாக� கா:பி)*, அவைர 

அ�கி�"* அகலாம�����பA ெச'*வி=டா,கேள. 

 

அ"த	 பா  ம:டப� எ	பA இ�"தாE� ேவைள�� ேவைள உண7� ம�"*� 

ெகா;��� ெஜனர� ஆMப)திாி அ�ல. +�� நா=க� அவ, இ�"த Mதிதியி� 

அ�� இ�"தா� வEவி� �ம)த	ப=ட உ:ணாவிரத� தா� நி&சய�. 

 

கா'&ச�, வ�, பசி தாக� இைவகளி� ()*	 ெபா��க 4Aயவி�ைல. சC�)  
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1ர)திE�ள ேகா>ர�களிE� மர�கிைளகளிE� �வாமியாாி� இ�திைய 

எதி,பா,)*, அவைர) த�க� வயிCறி� சமாதியைடய& ெச'ய, கா�ைககG� 

க9�கG� கா)தி�"தன. அைவகG� இவைர) தீ:டாத பைறய�, பதித� எ�� 

நிைன)ேதா எ�னேவா கி=டேவ ெந��கவி�ைல. 

 

ஊ��� ெவளியி�, அ"த	 பா  ம:டப)தி� ப�க)தி�தா� ஒ� �டைலமாட� 

[ட�, ஊாி� காவ� ெத'வ� எ�ற ெகௗரவ)*ட�, நம* அரசா�க)*ட� 

(=;ற7 ெச'*ெகா:;, வாிவா��� ெதா�ைலக� எ�லா� அCற ஒ� ெமௗன 

அரசா=சி நட)தி� ெகா:A�"த*. அைத	 பCறி� கைதக� பல. 

 

எ�கZ, மறவ,கG�� 'பிXனM ட� _ஸனி�' �டைலமாட� பா; 

ெகா:டா=ட�தா�. தின� தி�விழா. நாE பண)ைத� க:டா� �டைல�� 

பைட	> எ�ற ச�பிரதாய)ைத ைவ)*� ெகா:;, �A)*� களி	பா,க�. 

 

அ�� சி�ன&சாமி) ேதவ���	 பைட	>	 ேபாட ேவ:;� எ�� ேதா�றிC�. 

ேக=பாேன�; சாய�கால� 4த� ஒCைற	பைற ேமள� ஒ�� �டைலமாட�ைடய 

ேக=காத தி�&ெசவிகG��& ச�கீத� க&ேசாி நட)திய*. 

 

பைட	>��ாிய ெபா�க�, ப�க)* மர)தAயி� சி�ன&சாமி) ேதவ� மைனவியி� 

க:காணி	பி� தயாராகி�ெகா:A�"த*. மாடைன& �Cறி ேதவ�� அவ�ைடய 

ந:ப,கG� %சாாி<�தா�. 

 

இர7 ப)* மணியாகிவி=ட*. பாைன<� அ;	பி��"* இற�கி 'சா�ேபா,' எ�� 

அவ,க� உ&சாி	பி� மாியாைத ெப�� �ழ�>ட� கல"*, �டைலயி� 

தி�&ேசைவைய எதி,பா,)* நி�ற*. 

 

%சாாி �டைலயி� பா=ைட	 பாA ஆராதைன நட)*கிறா�. ேதவாி� மைனவி<� 

�டைலயி� அ��ெபற& ச�னதி��& ெச�� வி=டா�. 

 

இ�ளிேல ஒ� உ�வ� நக,"* நக,"* ேசாC�	 பாைனைய அS�கிற*. 

�வாமியா,தா�. பசியி� தனியரசிC�4� எ"த& �டைலமாட� தா� எதி,�க 
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4A<�? வாாி வாாி ஆ)திர)*ட� ெகாதி��� ேசாCைற வாயி� திணி�கிறா,. 

அ6வள7தா�, ஒ� கவள)திேல இவ�ைடய இ67லக ஆைச நிைறேவறிய*. 

 

சC�) 1ர)தி��"த �டைல ப�த,க� இவ, ஒ� கவள� எ;���ேபாேத க:; 

த;�க ஓAவ"தா,க�. கி=ட ெந��கிய*� த:A	பதC�& �வாமியாாி� 

பிண�தா� கிட"த*. "மாடனி� ச�தி", "அ��" எ�� விய"தா,க�. "பற	பயE�� 

ேவ:;�" எ�றா,க�. இைதெய�லா� ேக=க ஏைழ அ�மாவாைச& சாமியா��� 

ெகா;)* ைவ�கவி�ைல! 

 

�டைலயி� ச�தி�காக அ�� இர=A	>	 %ைச. 

 

3333    

 

ஊாி� ெகாRச� பரபர	>)தா�. �டைலயி� ச�தி ெவளியா�� ெபா9* 

இ�லாமலா இ����? 

 

திIெர�� இற"தவைன அ�)*& ேசாதைன ெச'யாம�, ேபாbM 

விசாரைணயி�லாம� >ைத)*விட 4A<மா? எ�கZ, டா�ட�� இ�Mெப�ட�� 

ேதசப�த,க� அ�ல; ஆனா� கிழ�� ேமCகாக இர:டைர	 ப,லா���, 

ெத�வடலாக ஒ�றைர	 ப,லா��� விMதீரண4�ள எ�கZ, நில	பர	ைப	 

ெபா�)தம=A� ேதசப�த,க� தா�. 0: ஆ,	பா=ட� ெச'* ஊைர� ெக;�க 

ேவ:டா� எ�� ப=Aனியா� இற"தா� எ�ற 4AவிC� வ"தா,க�. 

 

பிற� எ�ன? >ைத�கேவ:Aய*தா� பா�கி. 

 

எ�கZ, ஆMப)திாி) ேதா=A, இ"த மாதிாி பிண�கைள	 >ைத)*வி;வதி� 

சம,)த�. ஒ�வேன 4A)*வி;வா�. ஒCைற� க�பி� பிண)ைத இ��கி� க=ட 

ேவ:Aய* - தைல சC�) ெதா�கினா� எ�ன மான� ேபா'வி=ட*? ேமேல 

ம:ெவ=Aைய& ெசா�க ேவ:Aய*; விற�� க=ைட ேபா� தைலயி� 1�கி� 

ெகா:; ேபா' >ைத�க ேவ:Aய*. இ*தா� அவ���) ெதாி<�. அதி� அவ� 

'எ�Mப,='. 
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அ�� சாய�கால�; அதாவ* பிண)ைத அ�)*& ேசாதி)த அ�� சாய�கால�. 

 

அ	ெபா9* எ�கZ, ேகாகேல ஹா�� 'பாரத ஜன�களி� தCகால நிைலைம' 

எ�ற பிரச�க�. ஊ, %ராவாக7� திர:; இ�"த*; அைத� ேக=க அ6வள7 

உCசாக�. 4த�ேல 'பாரத ச4தாய� வா கேவ' எ�ற பா=ைட ஒ� ந:ப, ெவ� 

உ��கமாக	 பாAனா,. 

 

'தனிெயா�வ��� உணவி�ைலெயனி�, ஜக)திைன யழி)தி;ேவா�' எ�ற அAக� 

வ"த7ட�, எ�ன உ��க�! எ�ன கனி7! நா�க� ஆன"த பரவச)தி� ைக 

த=Aேனா�! 

 

மணி�ெகாA, 12-08-1934, (>ைன	ெபய,: ()த�) 

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

94. 94. 94. 94. ேத�க� க��க�ேத�க� க��க�ேத�க� க��க�ேத�க� க��க�    

 

வி�� Mேடத� ஆ�Mேபா,ைட வி=; ெவளிேயறிய7ட� 'இ�[ாிய� பாரM= 

(forest) ஸ,0X'� இர:; வ�ஷ�க� த�ைன இ"திய� கா;கG�காக) 

தயாாி)*�ெகா:ட* வைர, நம�� அ6வள7 கவைலயி�ைல. இ�கிலா"தி� 

+;பனிகG��� தன* உ�ள)ைத� கவ,"த அ"த ைட	பிM= ந�ைக��� 

விைடெபC��ெகா:;, 'ஜிஹா�காி'� கா� ைவ���ெபா9* சி� ைபயனி� கைள 

சCறாவ* மாறவி�ைல. சிாி)த க:கG�, நைக&�ைவ ஒளி"த உத;கG�, 

யாைர<� விைரவி� ந:பனா�கி� ெகா�G� எ�பதி� ச"ேதகமி�ைல. ப�பா' 

*ைற4க)தி� கா� ைவ)த ஐ"தாவ* மாத)திேலேய D.F.O. ஆனதி� ஒ� ரகXய�. 

இவ, தக	பனாாி� ந:ப, க,ன� ெரௗபாத)தி� - +)த Mேடத4�, இவ�� 

ேபாய, <)த)தி� ேதாேளா; ேதா� நி�ற 0ர,க� - உதவி ெகாRச� உ:;. தன* 

ஆ�Mேபா,= நைட ெநாA பாவைனகைள, விஷ� கா'&ச� பிA)த ேமC�) 

ெதாட,&சி மைலகளி�, ஊைளயி;� நாிகG���, >Mதக)ைத ஒ	பி	ப*ேபா� 

ேப�� இ"திய ேரRச,களிட)*� கா:பி�க ேவ:;� எ�� நிைன�கேவயி�ைல. 
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4த�4த�� அவ��� மர�கைள& �Cறி	பா,	ப*�, ெவ=ட	ப=ட மர�கைள<� 

ேரRச,கைள<� தணி�ைக ெச'வ*�, அ�� கிைட��� ெபாிய ேவ=ைடகைள 

ஆ;வ*� ெவ� உ)ஸாக)ைத) த"தேபாதிE�, ெகாRச நா=களி� >ளி)*	 

ேபா'வி=ட*. ஆனா� அ�ேக தன�காக� கா)*�ெகா:A���� அ"த	 ெப: - 

அவளி�லாவி=டா� வி��யி� ராஜினாமா 4"திேய கவ,ெம:;��� 

கிைட)தி����. 

 

இர:; வ�ஷ�க� சி=டாக	 பற"தன. வ�கிற கிறிM*மM வி;4ைறயி� 

'ேஹாமிC�'	 ேபாக ேவ:;�. வ��ெபா9* அ"த ைட	பிM= த� ெபயைர 

மாCறி�ெகா�வா�. பிற� ேக=பாேன�! �1கல"தா�. 

 

***** 

 

உலா"தி ேரR&, மேலாியா, யாைன, ேத�� மர�, இ)யாதி	 ெபா��க� 

அபாிமிதமாக� கிைட��� Mதல� எ�ப* கா=; இலா�கா மா�<வ�� 

ெகா�ைக. மேலாியாவிC� ம=;� பண� ெகா;)* வா�க ேவ:டா�. 

ேபா��வதC�)தா� அத� உதவி ேதைவ. 

 

ேரR& ஆ[M எ�ற தகர�ெகா=டைக, ேரRச, ப�களா எ�ற +�கி� ேவ'"த 

மர��Aைச, ேத�க�க=ைடக� அ;��� ெபாிய ெகா=டைக, மர�கைள இ9��� 

யாைனகளி� ெகா=டார�, ப)*	 பதிைன"* காட� �Aைசக�, ெவCறிைல, ��=; 

4த� ெஸ�= சீ	> வைர ேதைவ��ாிய ப:ட�கைள) த��� அட��� 'ஷா	' - 

இ*தா� உலா"தி ேரRசி� க�. 

 

அ	ைபயா ேரRச,, கவ,ெம:டாரா� தன�� அ�ள	ப=ட இ�ப)ெத=; வ�ஷ 

வனவாச)தி� ஏற��ைறய பாதிைய� கா'&சலாக	 ப;	பதிE�, காைட, மா� 

4த�யவCைற ேவ=ைடயா;வதிE�, தின� இ�மாதிாி) தன��� கிைட��� வன 

ேபாஜன)*ட� இர:; ெகா'னா மா)திைர தி�ப*மாக� கால"த�ளி வ"தா,. 

ஆ[M தபா�கG�� 'பதி�' - ாி	ேபா,;க� 4த�யன - அவ�ைடய இலா�கா 

எதி,பா,)தபA *ாிதமாக	 ேபாவதி�ைல. D.F.O. கா�	 ேபா=A���� தகவ� 

கிைட)த7ட� அவ, ஆ&சாிய	படேவயி�ைல. ஒ� வனேபாஜன)தி� எ�லாைர<� 
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'தாஜா' ெச'<� அ	ைபயாவிC� இ"த� க)*��=Aயான Mேடதமா ஒ� ெபாிய 

காாிய�? 

 

உலா"தியி� ஒ� ெபாிய பரபர	>. 

 

+=ைட 1��� யாைனகளி� ேம� (டார�, ப=ல,, *ைரயி� நா' இ)யாதி, 

4த�நாேள வ"* Mேடத)தி� வ�ைகைய எதி,பா,)* நி�றன. உலா"திைய& 

�Cறி ப)*ைம� வ=டார)திC� ெப=ேரா� நாகாிக)தி� ஜ�ப� சாயா*. 

 

இதனா� 10-வ* ைம�� *ைரயி� ேமா=டா��� ஒ� ெஷ=, காவ�கார� 

வைகயறா தயா, ெச'*ெகா:; *ைரயவ,களி� வ�ைகைய எதி,பா,)* 

ெவ�காைலயி� நிCக ேவ:;� எ�ற உ)தர7. 

 

அ	ைபயா ேரRச, ராஜத"திாியாக	 பிற"தி��க ேவ:Aயவ,. கைள)* 

வ"தவ,கG�� வயிCைற நிர	பிவி;வைத	ேபா� எ;)த காாிய)ைத& சாதி	பதC� 

ேவ� ேமாகனாMதிர� கிைடயா* எ�� க:டவ,. *ைரயவ,களி� பா' (Boy) - 

அ�ப* வய*� கிழவனாகிE�, *ைரகைள	 ெபா�)தம=A� அவ,க� 'பா'' தா�; 

மா,�க:ட� பிற"த நா=; ம: விேசஷமாக இ��கலா� - அவைன� ைகயி� 

ேபா=;� ெகா:டா,. கா=A� கிைட��� தீனி வைகயறா, நா=A��"* A�களி� 

அைட)த சீைம& சர��க�, *ைரயவ,களி� க:ணி� ம:ைண	ேபாட, அ�ல. 

>)திைய +Aைவ�க, சா�ெபயி�, பிரா"தி, விMகி, இ)யாதி, இ)யாதி. 

 

அ	ைபயா ஒ� பாரMட, (forester) இர:; கா,;க�, இர:; ெபாிய ேராஜா 

ஹார�கGட� (இ* இ�� ெசலவி�லாம� கிைட	ப*; ஹார� கா,; ேகாபால 

நாயகாி� ைகேவைல) ேசணமி=ட �திைர சகித� ெவ�காைலயிேலேய வ"* 

�றி	பி=ட இட)தி� எதி,பா,)* நி�றா,க�. பா' *ைர��) தீனி ெகா:; 

வ"தி��கிறா�. 'Mேடத� மா�மிய)ைத' எ;)*& சர;வி=டா�. 

 

காைல எ=; மணியி����. எ�ேகா ஒ� ேமா=டா, ஹா,� காCேறா; கல"த*. 

"*ைர வ"தா&�ரா. %&சி ேம=;	 ப�க� ேக��*. ேட' ராமரா6, நீ ேபா'	பா," 

எ�� க=டைளயி=டா, அ	ைபயா. 
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ேகாபால நாயக, ைகேவைலயி� ேத,&சி எ�றா� 'ராமரா6' கால விஷய)தி� 

'எ�Mப,='. 'ராமரா6' ஜாதியி� காட�. அவ���) த"ைதயி=ட ெபய, தாடக�. 

கா�:ய கவ,ெம:டாாி� ேரRச,களாக) திக9� பிரதிநிதிகளி� வழியாக 

மைல�ேகறிய ஆாிய நாகாிக வாசைனைய	 ெபCற தாடக�, நாஸு�காக 'ராமரா6' 

எ�ற ெபய,	 பதிவிேலேய ச�பள� ெபC�வ�கிறா�. ரா6ஜிகG�� 

ய�ேஞாப0த� உ:; எ�� ெதாியாவி=டா� அ* அவ� �Cறம�ல. 

அ	ைபயாவிC� 4"தியி�"த ேரRச, இவைன எ	ெபா9*� "அேட காட	பயேல" 

எ�� (	பி=; வ"ததி� அ,)த� அவ���) ெதாியா*. 

 

அ	ைபயா ேகாKA அைரமணி சாவகாச� கா)*�ெகா:A�"த பிற� ஒ� சிறிய 

இர:; ேப, இ���� ேமா=டா, வ"* நி�ற*. 

 

அ	ைபயா த�ைன யா, எ�� ெதாிவி)*�ெகா:; மாைலைய	 ேபா=டா,. 

 

"ஓேஹா, நீ, தா� ேரRசேரா! அதிக ேநர� கா)தி�"தீேரா? ைகயி����� ெபாிய 

>Mதக�? அதCெக�ன ஆ[X� பா,)*� ெகா�ளலா�" எ�� சிாி)*�ெகா:ேட 

காாி��"* இற�கி	 >Kப மாைலைய 4க,"*ெகா:A�"தா,. 

 

'பா'' உடேன காாி� *ைரயி� உணைவ ைவ�க, அவ, சா	பி=;�ெகா:ேட 

ேரRைச	 பCறி	 ேபசி அ	ைபயா மனதி� க)*��=A எ�ற எ:ண� ப;�பA 

ெச'*வி=டா,. 

 

"கா=ைட	 பா,)*வி=ேட ேபாகலா�" எ�� *ைர �திைரேம� ஏறி�ெகா:டா,. 

 

ராமராைவ<� (ட வ��பA அைழ�க, "நா� இ�வ�� ம=;� ேபாகலா�" எ�� 

*ைர த;)தா� அ	ைபயா எ�ன ெச'ய 4A<�? 

 

எ=; மணி��	 >ற	ப=டவ,க� சாய�கால� நாE மணி வைர எ�னதா� 

ெச'தா,கேளா? வ��ெபா9* *ைரயி� 4க)தி� எ�G� ெகா�G� ெவA)த*. 

 

"இரவி� நா� கண�ைக& 'ெச�' ெச'*ெகா�ேவ�. நீ, அ�	பிைவ)தா� ேபா*�. 

இ�மாதிாி� கண��	 >)தக� இ�"தா� எ�னிட� அதிக நா� ேவைல பா,�க  
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4Aயா*" எ�� ெசா��� ெகா:ேட (டார)திC�� ெச��வி=டா,. 

 

இ"த Mேடத� 'அ	பாவி' அ�ல எ�� ெதாிவி)*�ெகா:டாE� த� ைகயி� 

*�	> இ����வைரயி� - 'பிளா�' ேபா=ட வி�"* - கைட	பிA தன��)தா� 

எ�� ந�பினா,. 

 

"பா) ெரA ஸா," எ�றா� பா'. 

 

Mேடத� �ளி)*வி=; அதிக� கைள	பாக இ�"ததினா� ஒ� 'ெப�' (peg) பிரா"தி 

சா	பி=;வி=;, தன��� கைடசியாக வ"த காத� கAத)ைத எ;)*�ெகா:;, ஒ� 

ெபாிய ��=ைட	 பCற ைவ)த வ:ண�, அவ�ைடய நா' 4�> ஓட, உலாவ	 

>ற	ப=டா,. இ* அவ�ைடய பழ�க�. 

 

நிைன7க� பல	 பலவாக ஓAன. ெவ� 1ர� நட"*வி=டா� ெவளி. அதி� ஒ� 

ச:பக மர� கீ )திைசயி� இ���� ப�ள)தா�ைக ேநா�கி இ�"த*. 

 

ேம=A� ஏறி, ஒ� க��� உ=கா,"* ெகா:;, கAத)ைத ம�பA<� பA)* 

உ�ள)தி� ெபா��� நிைன7களி� திைள)*� ெகா:A�"தா,. 

 

சC� இ�=டவார�பி)த*. எ9)*�க� ெதாியவி�ைல. 

 

அேதா அ"த� கீ )திைசயி� %ரண ச"திர�. அ	பAேய கவனி)* ெம'மற"தா,. 

 

நா' ெம*வாக, பாிதாபமாக, ஊைளயி=;�ெகா:; அவ, ப�க)தி� ஒ:Aய*. 

ேநரமாகிவி=ட*. எ9"தா,. அ"த& ச:பக மர)தAயிேல எ�ன? காத� ��� 

கா,=ட,! எ	பA வர4A<�? 

 

அவ�தா� விஷம� �=Aயா&ேச! 

 

ெவ�Gைட தாி)*& சிாி)*�ெகா:ேட ைககைள அைச�கிறா�. 4க� ம=;� சC� 

ெவளிறி இ��கிற*. 
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ைககைள விாி)தவ:ண�. 'டா,�� ���' எ�� ெசா���ெகா:; அவைள 

ஆர)த9வ	 பா'"* ஓAனா,. 

 

யாராவ* ெவ�� ெவளிைய, நிலா� கCைறைய) த9வ 4A<மா? 

 

ேவ,தா� த;�கிC�. 

 

'எ�ன 4=டா�தன�, அ"த பிரா"திதா�' எ�� நிைன)*� ெகா:; தி��பினா,. 

 

நா' கிைளகளி� ஊேட பா'"த நிலெவாளிைய	 பா,)*� �ைர)த*. 

 

காC� எ�கி�"ேதா அைச"த*. ச:பக� தன* கன7கைள& ெசாாி"த*. 

 

Mேடத� (டார)திC� வ"தெபா9* மணி எ=A����. 

 

"A�ன, ெரA சா," எ�றா� பா'. 

 

ேமைஜயி� எ�லா� ைவ�க	ப=A�"த*. ஒ� பிேள=A� ஒ� 'ேகபி�' (Cable). 

 

நாCகா�யி� உ=கா,"* ெகா:; சாவகாசமா', அைத எ;)*	 பிாி)* வாசி�க 

ஆர�பி)தா,. 

 

"ஐேயா!" 

 

ெநRசி� இ��>& ச�ம=Aைய� ெகா:; அA)த*ேபா� ேமைஜ, (டார� எ�லா� 

�ழEகி�றன. 

 

நிஜமா? 

 

ந;�கி�ெகா:ேட தி��ப வாசி�கிறா,. 
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மிM.��� கா,=ட, ேநC� சாய�கால�, பி�காA�� +ைலயி� ேமா=டாரா� 

தா�க	ப=; ஆMப)திாி��� ெகா:; வர	ப=;, இ�� காைல உயி,*ற"தா�. 

அவ� ேவ:;ேகாளி�பA த�கG��) ெதாிவி)*� ெகா�Gகிேறா�. எ�க� 

மனமா,"த அ�தாப�. 

 

டா�ட, ப,�! 

 

"க:ணா! ���! உன�� யா�மி�ைலேய! அனாைதயாகவா? ஐேயா!" 

 

"டா,��! டா,��!" 

 

ைகயி��"த த"தி, பிA)த பிAயி� கச��கிற*. 

 

"பா', ேபா! நா� பா,)*�ெகா�Gகிேற�." 

 

ஏ�க4� பாிதாப4� நிைற"த உ�ள)தி� *யர� அ"த� கா=A� இர7 49வ*� 

ேக=;�ெகா:ேட இ�"த*. 

 

அ�� இர7 49வ*� இ�வ, 1�கவி�ைல. 

 

பா=A�க� கீேழ உ�:டன. *யர�, அழியாத ேசாக� கல"த சிாி	>க�. 

 

விAயCகால)திேலேய *ைர கீேழ இற�கிவி=டா,. 

 

அ	ைபயா7�� ேநா=;	>)தக)ைத	 பா,)த*�, எ�ைன மிர=AனாE� Mேடத� 

க)*��=Aதா� எ�ப* உ�தியாயிC�. 

 

***** 
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வி�� Mேடத)தி� ராஜிநாமா இலாகாவி� சிறி* பரபர	> உ:டா�கிC�. அ* 

ெவ� சிறி*. உடேன ஓ'"த*. எ�ென�னேமா வத"திக� உலவின. க,ன� 

ெரௗபாத)திC� ஒ��� >ாியவி�ைல. 

 

சாதாரண வி�� Mேடத� ம�பA<� உலா"தி�� வ��ெபா9* ஒ� 

பரபர	>மி�ைல. (ட அ"த பா' வி��யி� தாயி� Mதான)ைத 

ஏC��ெகா:டா�. 

 

ச:பகேம=A�, அேத இட"தா�. ஒ� சி� மர�க=Aட�. அதி� இ�வ,. ஒ�� - 

*யர)தி� உ�வான நைட	பி)*, மCெறா�� அத� தா', பணியா�. 

 

ச:பக மர)ைத& �Cறி ேத�க�க��க� ந;வதி� வி���� எ�ன ஆைச! 

 

ச:பக"தா� ���யா�; ேத�க�க��க�தா� அவ,களி� காத�� 

இலTிய�களா�. 

 

ஒ6ெவா�றிC�� ஒ� ெபய,. �ெவ�ட��, ���, ஆ�6 - எ�ென�ன அழகான 

ெபய,க�. 

 

ெகாRச� காC� வE)தா� Mேடத)திC� உயி, >9வாக) *A���. 

 

எ"த ேநர)திE� அத�ட� ெகாRசி) த9வி	 ேபசி� ெகா:A�	பதி� எ�ன 

இ�பேமா? 

 

அ�� வா< ச:டனாக) தைலவிாி)தா;கிறா�. ேமக� கவி"த இைடவிடாத 

ெப�"தாைர - ஊழி�()*. 

 

Mேடத� அ"த இ�ளி� ச:பக மர)தி� இைடைய� ைகயி� பிA)*�ெகா:; த� 

ேத�க� �ழ"ைதகG�� அ�கலா'�கிறா,. 

 

"�ெவ�டb�, ���" எ�ற *யர� �ர�க� காCறி� அமி "* நசி"தன. 
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"ஐேயா!" எ�ற *யர)தி� ஓல�. 

 

பா' ஓAவ"* பா,�கிறா�. *ைர�� +&�	 ேப&சி�ைல. 

 

உ�ேள 1�கி& ெச�� கிட)திவி=; 4க)தி� த:ணீ, ெதளி)* பிரா"திைய) 

தடவி L; உ:டா�கினா�. 

 

ஒ��மி�ைல. 

 

சC� ேநர� ஒ� a�ைழ ேபா� +&� வ�கிற*. பயமி�ைல. 

 

காட��� ஐ"* Jபா'; ெரௗபாத)திC� ஒ� த"தி. 

 

"வ�வதC� எ)தைன நா� சா,?" 

 

வ"த ெரௗபாத� தி;�கி=டா,. அறி"த இைளஞ���	 பதி� ெம�"த *யர� 

ப;�ைகயி� கிட"த*; ஒ�வா� அறி"* ெகா:டா,. 

 

ம�நா� பிணியாளி<ட� உதகம:டல ஆMப)திாி��	 பிரயாண�. ஒ6ெவா� 

ப,லா��� மரண)*ட� ேபாரா=ட�. 

 

***** 

 

ஆMப)திாியி�... 

 

Mேடத)தி� சாைய; *யர)தி� வAவ�. 

 

நி<ேமானியா. பிைழ	>� கிைடயா*; இற	> வரமா=ேட� எ�கி�ற*. 

 

ஒ� மாத கால�. 
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அ�� ரா)திாி. 

 

Mேடத�, க,ன� ெரௗபாத)ைத	 பா,�க ேவ:;மா�. 

 

இரவி� கிழவ, வ�கிறா,. 

 

Mேடத� >�சிாி	>ட�, "4A"*வி;�" எ�கிறா,. 

 

கிழவ, ேபசாம� அவ� ைகைய	 பிA)* - உயிைர நி�)த 4யCசி�கிறாேரா? 

அ	ெபா9* ேபாய, 0ரனி� க:களி� இர:; *ளி. 

 

"என�� ஒ� ஆைச." 

 

"உ�!" கிழவ���	 ேபச 4Aயவி�ைல. 

 

"எ�ைன உலா"தி& ச:பக மர)தAயி� >ைத�க ேவ:;�. என* ெசா)*�க�, 

அ* ெகாRச�தா�, அைவ அ"த எ�... ேத�க� �ழ"ைதகG��..." 

 

சC� ேநர� ஒ� �கித� எ9*� ச	த�... Mேடதமி� உயி�. 

 

ந;��� ைகக� கைடசி� ைகெய9)ைத இ=டன. 

 

"���!" 

 

அ6வள7தா�. 

 

***** 

 

உலா"தியி� ம�பA<� பரபர	>. 
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ச:பக ேம=A�, ச:பக)தAயி� ஒ� �ழி, தன* காதலைன வரேவCகிற*. 

 

சC� ேநர)தி� இர:; ேமா=டா,க�. 

 

ஒ�றி� Mேடத)தி�, எ�ன? அ*தா�. 

 

மCற* அவன* ந:ப,க�, பரேலாக)திC� அ�	>� ��. 

 

'ஸ,0M' 4A"த*. 

 

�ழி<� த� காதலைன வரேவCற*. இனிேம�? 

 

ெரௗபாத� தி��>கிறா,. ேரRச, அ	ைபயா, "அ�� கா�பி� �A�க ஆர�பி)தா,. 

அத� ேகாளா�. மைலயி� ெச'யலாமா?" எ�றா,. 

 

"அவ�ைடய கனைவ இழ"தா�. காத� இற"தா�. அ*தா�" எ�� சட�ெக�� 

ெசா��வி=;	 ேபா'வி=டா,. 

 

அ	ைபயாவிC�) த� *�	பி� ேவைல அ�ல எ�� ெதாி"த*. 

 

ெகாRச ேநர)தி�... காC��, தனிைம<�. 

 

***** 

 

இர7. 

 

ந�ல ெபௗ,ணமி. 

 

ச:பக� கிைளகளி� ஊேட நிலா� கCைற சவ��ழியி� ேபாி� வி9கிற*. 
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1ர)திேல அ"த நாயி� ஏ�கமான ஊைள. 

 

சிறிய காC�. 

 

ச:பக� தன* கன7கைள& ெசாாிகிற*. 

 

இதனா�தா� அ"த	 ப�ள)தா�கிC� Mேடத� வா� (ப�ள)தா��) எ�� ெபய,. 

 

ஊழிய�, 28-09-1934 

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

95. 95. 95. 95. திற�த ஜ�ன�திற�த ஜ�ன�திற�த ஜ�ன�திற�த ஜ�ன�    

 

சாய�கால�. 

 

சி� பசி எ�ற நிைன	ைப& சா"தி ெச'ய ஒ� ேஹா=டE��� ெச�ேற�. 

 

(=ட)திேல இட� கிைட	ப* கKட"தா�; எனி�� எ� அதி,Kட� ஒ� ேமைஜ 

கா�யாயி�"த*. 

 

ேபா' உ=கா,"ேத�. 

 

"எ�ன ஸா, ேவ:;�?" 

 

ஏேதா ேவ:Aயைத& ெசா��வி=;, எ�ன)ைதேயா பCறி ேயாசி)*�ெகா:; 

இ�"*வி=ேட�. அவ� ைவ)*வி=;	 ேபானைத<� கவனி�கவி�ைல. 

 

ம�பA<�, "எ�ன ஸா, ேவ:;�?" எ�� �ர� ேக=ட*. 

 

"4�ேப ெசா��யாகிவி=டேத!" எ�� நிைன)*) தி��பிேன�. 
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அவ� ேக=ட* எ�ைனய�ல; எ� எதிாி��"த ஒ�வைர. ெம�"த ேதக�; கிழி"த 

ச=ைட, ஆனா� அ9�கி�ைல; கிழிச� ைத�க	 ப=A�"த*. இர:; +�� வார� 

க)திபடாத 4க�; ேசா,வைட"தி�"தாE� க:களி� ஒ�வித	 பிரகாச� 

ெத�ப=ட*. 

 

கீேழ �னி"*, ேமைஜ�� அAயி��"த ைககைள� கவனி)* வி=;, ஒ� 

ெப�+&�ட� (அ* ெவ� ெம*வாக வ"த*) "அைர க	 கா	பி!" எ�றா,. 

 

4க)தி� 'பசி' எ�ப* MபKடமாக எ9தியி�"த*. ைகயி� சி�லைறயி�ைல 

ேபாE�! இதனா�தா� கீேழ கவனி)*	 பா,)*� ெகா:டா,. பா,	பாேன�? 

நிைனவி� இ�லாமலா ேபா'வி;�? யாேரா எ�ைன	ேபா� இல�கிய உலக)தி� 

ேவைல ெச'பவ, எ�ற 4AவிC� வ"ேத�. அவ,கG��)தாேன இ"த� கதி வ��! 

சேகாதர) ெதாழிலாளி எ�ற பாச� ஏCப=ட*. உதவி ெச'ய ேவ:;ெம�ற ஆைச. 

த,ம உண,&சியால�ல, சேகாதர பாச)தா�. 

 

எ	பA ஆர�பி	ப*? ேகாபி)*�ெகா�வாேரா எ�னேவா, ப��வமாக& ெசா��	 

பா,)தா� எ�ன �A49கி	 ேபாகிற*? 

 

"த�கைள எ�ேகா பா,)த மாதிாி இ��கிறேத!" எ�� மனமறி"* ெபா' (றிேன�. 

 

"பா,)தி��க 4Aயா*!" 

 

இ* தைட<)தர7 மாதிாி இ�"த*. இ�"தாE� இ�ெனா� தடைவ. 

 

"என��	 பசி பிராண� ேபாகிறேத! த�கG�� உட�பிC� எ�ன?" எ�� கா	பி� 

ேகா	ைபைய� (,"* ேநா�கிேன�. 

 

"பசியாம� ஏ� ஓ=டE�� வரேவ:;�?" எ�றா,. 
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"மற"* ேபாயி����; அதனாெல�ன? நீ�க� இ�� எ��ைடய வி�"தினராக 

இ��க ேவ:;�, இ�� எ� பிற"த நா�!" எ�ேற�. 

 

"காைச� க:டபA இைற�காேத<�!" எ�றா,. 

 

"பாதகமி�ைல. தய7ெச'*..." 

 

"சாி, உமதிKட�" எ�றா,. இ�வ�� �1கலமாக& சா	பி=ேடா �. �1கல� 

எ��ைடய*. அவ, ெமௗனமாக)தா� சா	பி=டா,. இைடயிேல இர:ெடா� 

வா,)ைத சி�கனமாக இ�	பைத	 பCறி. ெவ� (&ச4�ள பிராணி ேபாE�! இ"த 

ரக)ைத என�� ந�றாக) ெதாி<�. இல�கிய)தி� இ* எதி,பா,�க� (Aய 

விஷயேம. மிக7� கKட	ப=டவ,. அதனா�தா� சி�கன)தி� அதிக� க�)*! 

 

ஒ� �ழ"ைதைய	 ேபாஷி	பைத	 ேபா� மன� ேகாணாம� நாஸு�காக& 

ெச'ேத�. 'பி�' ஏற��ைறய ஒ� Jபாைய எ=Aவி=ட*. 

 

எ9"தி�"ேதா�. ெமௗனமாக அவ, 4� ெச�றா,. 

 

பண)ைத� ெகா;�க& சில நிமிஷ� தாமதி)ேத�. 

 

ேநராக ெவளிேய ெச�� ஒ� பளபள	பான 'ஹி�ம�' காாி� (சாம� ஏறி 

உ=கா,"தா, அ"த ம�ஷ,. 

 

என��) 1�கிவாாி	 ேபா=ட*. ைப)தியேமா எ�ற ச"ேதக�. 

 

ேமா=டா, Aைரவ, இயCைகயான சாவதான)*ட� காைர வி=;�ெகா:; 

ேபா'வி=டா�. 

 

என�� ஒ��� >ாியவி�ைல. 

 

'ேஹா=ட� காஷிய,' எ�னேமா ெதாி"தவ, ேபா� வி9"* வி9"* சிாி)தா,. 
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நா� விழி)ேத�. 

 

"அவ� ெபாிய லTாதிபதி, ெபாிய க�மி, கRச�. யா, தைலைய<� தட7வதி� - 

இ"த& சா	பா=; விஷய)தி�தா� - ஒ� ைப)திய�. இ�� நீ, 

அக	ப=;�ெகா:I, ேபா���கிற*!" எ�றா,. 

 

நா�� சிாி)ேத�. எதC� எ�� என��) ெதாியா*. 

 

"த,ம� ெச'வதி� எ6வள7 கKட� உ:; பா,)தீரா?" எ�றா,. 

 

"நா� த,ம� ெச'யவி�ைலேய!" எ�� ெசா��வி=; ெவளிேய வ"ேத�. 

 

மணி�ெகாA, 12-08-1934 

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

96. 96. 96. 96. தி���ற� �மேரச பி�ைளதி���ற� �மேரச பி�ைளதி���ற� �மேரச பி�ைளதி���ற� �மேரச பி�ைள    

 

நீ�க� ப=டண� ேபானா� க=டாய� பா,�க ேவ:Aய* எ�� 

ெசா�Eகிறா,கேள, 'உயி,� காேலc', 'ெச)த� காேலc' எ�� - ெச�ைனயி� அைவ 

இர:AC�� அதிகமான வி)தியாச� ஒ��மி�ைல, - அதி� இர:டாவதாக ஒ� 

காேலc ெசா�ேனேன, அதி� அவசியமாக இ��க ேவ:Aய ெபா��, எ�களி� 

அதி,Kட)தாE�, ெச�ைனயி� *ரதி,Kட)தாE�, எ�கZாிேலேய இ��கிற*. 

அ*தா� எ�கZ, தி���ற� �மேரச பி�ைள. 

 

இ"த) தி�வாள, தம* தி6ய சாீர)திேலேய இ"த உலக)*	 'ெப�ஷைன<�' 

கா�:ய அரசா�க)தி� ெப�ஷைன<� �ம"* மகி9� ெபாியா,. இவைர	 

பா,���ெபா9ெத�லா�, �ற� ஒ��� என�� ஞாபக� வராவி=டாE�, 'ப�)த 

ெதா"தி ந�மெத�� நாமி��க' எ�� வ�� பா=; என* மனதி� கிட"* 

ெகா�மாள� அA���. 

 

ெகாRச� வ�ணி�கலாமா? உ&சி��;மி. சிவைன	ேபா� இ��க ேவ:;� எ�� 

ஆைச	ப=; ைவ)த 'இமிேடஷ�' ெநCறி�க:; ெகா�ைவ�(ட� ெகா�ல& 
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ச�தியCற ச"தன	 ெபா=;. அதC�	 பைக	>லமாக வி%தி. க9)தி� த�க நா: 

இ=ட �)ராT�... த	>, உ�)திரா�க�. அைத மைற�க 4Aயாம� நாண4C�) 

தவி��� கால,கG�ள நாகாிக& சீைம ';வி�' ஷ,=, அதC�ேம� நாஸு�காக	 

ேபாட	ப=ட ட,�கி *:;, இைடயி� 1ய ல�காஷ, ம�. இட* ைகயி� ெபாA 

ட	பி, வல* ைகயி� மA)த �=A� �றG�, �)திராT மாைல<� - இ�மாதிாி 

இவ, 'ெவ�ைள� கைல<;)*', '>)தக� ெபாAைக மாைல' இ)யாதி 

சி�ன�கGட� ேதா��� ஓ, ஆ: சரMவதியாகேவ (விKS ெப:S� 

எ;)தா� சரMவதி ஏ� ஆS� எ;�க� (டா*?) ேதா��வா,. இ* அவ, நம��& 

சாதாரண ேநர�களி� சாதி)த�G� தி6விய ேசைவ. விேசஷ கால�களி�... ஐேயா, 

எ�னா� 4Aயா*. 

 

இவ, ேப&ெச�லா� சி� பிரச�க�க�. இவைர� காS�ெபா9* எ�லா� என�� 

ஒேர ஒ� எ:ண� ேதா���. இவ, +ைளயி� அக	ப=;) தவி)*� ெகா:; 

இ���� �ற� எ�லா�, இவ, வாைய) திற"த7ட� வி9"தA)*�ெகா:; ஓA 

வ�கிற மாதிாி) ெதாி<�. எ)தைனேயா வ�ஷ�களாகி<� இ"த) தி���றG�� 

வி;தைல எ�ற �ய ஆ=சி கிைட)த பா; இ�ைல. 

 

உய, தி���ற� �மேரச பி�ைள�� +�றி� எ	ெபா9*� ந�பி�ைக. 

ெத'வ�கG� +��. இல�கிய4� +��. ஒ�� சிவஞானேபாத�, இர:; 

காRசி >ராண�, +�� ெபாிய >ராண�. இைவ +�றி� க�)ைத<� கல"* 

ெபா�"திய* தி���ற� எ�ற தமி மைற. 

 

எ�கZாி� கிழ��	 ப�க)தி� ஒ� ெவளி<:;. அதி� ஒ� க=Aட�. வார)தி� 

ஐ"தைர நா=க� ஆர�ப	 ப�ளி� (டமாக7�, ஒ�றைர நா=க� உபா)தியாயாி� 

மைனவி ெந� காய	ேபா;� Mதலமாக7�, மா,கழி மாத)தி� பஜைன மடமாக7�, 

4�கியமாக எ�கZ, ேகாகேல ஹாலாக7� திக "த*. அதி�தா� நம* �மேரச 

பி�ைளயி� 'அர�ேகC� காைத' நA�க	ப;�. 

 

0=A� ஒ� பாக)ைத� ேகாவிலா�கி, கைல)திற� ஜல)திC�� இ�லாத 

பட�களி� 4� >Kப�கைள<� ம�"ைத<� வாாி) ெதளி)*, %ைஜ எ�ற 

மக)தான ெபா9*ேபா�� ய�ஞ)ைத& ெச'*�, கழி�க 4Aயாத மணி& 
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ச�கி�கைள, இ"த) தி�&சைபயி� கழி�க 4யE� ெபாியவ,கG�, ப)* 

Jபா'கG�காக, 'பானா' 'ழானா' 'இ�ம�னா' 'பழ�', 'இர:;� இர:; நா��' 

எ�ற அMதிவார� க	பிகைள, க�வி எ�ற ெப��ேகாவிைல� க=;மா�, சி�வ, 

+ைள எ�ற தி6விய	 பிரேதச)திேல நா� 49வ*� இA)*& ெசE)*� 

தி�	பணியி� அய,"* தள,"* நி)திைர �வா�%திைய வி��>� +ைளயி� 

ெகாCற,கG�, வாைழ	பழ) ேதா�� ச��கி வி9வதி��"*, இர:; நா'களி� 

��ேT)திர�வைர, இைமெகா=டாம� ெபா�ைம<ட� பா,�க& ச�தி வா'"த, 

�ளி�காத நாயனா,கG�, - இவ,கG��)தா� �மேரச பி�ைளயி� 

ச:டமா�த)ைத) தா��� எஃகினாலான +ைளக� உ:;. 

 

சாய�கால� ஐ"* மணி�� ஆர�பி)*, ேமைஜயி����� விள�கி� எ:ெண' 

இ����வைர, அ�ல* �மேரச பி�ைள��	 பசி எ;���வைர, இ"த& தி�&சைப 

நட���. ேக=க வ"தவ,கைள	 பCறி அவ���� கவைல எ�ன? ெசவி��ண7 

இ�லாத ேபாத�ேறா சC� வயிC���� ஈயேவ:;�! 

 

ஒ�நா� எ�க&ச�கமாக அ�� அக	ப=;�ெகா:ேட�. 

 

�மேரச பி�ைள எ9"*, 'உலெகலா� உண,"ேதாதCகாியவ�' எ�� க:ைண 

+Aயவ:ண� பிலா�கண� ைவ)*வி=;	 ேபசலானா,: 

 

"ெச�ற ஆனி) தி�க� பதிென=டா� நா� அ�� என* ெக9தைக ந:ப, கலைச 

உய,தி� இளவழகனா,, 'வ�Gவனா�� ேமனா=; உடC(� aE�' எ�ற 

ெபா�� பCறி ஓ, ேப�ைர நிக )*மா� ேவ:Aன,. யா4� உட� ப=டன�. >க  

பCறிேயா எனி�, அCற��! ந"ெத'வ) தி�மைறைய இCைற�� ஐயாயிர� 

ஆ:;க=� 4� வ�)த�ளிய ெச"நா	ேபாதா,, 

 

'>ண,&சி பழ�த� ேவ:டா, உண,&சிதா� 

ந=பா� கிழ�� த��' 

 

எ���, 
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'உ;�ைக யிழ"தவ� ைகேபால வா�ேக 

இ;�க: கைளவதா� ந=>' 

 

எ��� அ�ளி	 ேபா"தா,. ஆக��, யா4� உட�ப=டன�. 

 

"ேபரறிவாள, �9மி<�ள ம�ற)தி�க:, ^� ேபா�ேறா, மா=; அைறதC 

ெகா�றிலதாயி��, எ� சிCறறி7�ெக=Aய ெபா�ைள வ�)*ைர��மா� ெபாி*� 

விைழகி�ேற�. இ�ைற�� என�� உைர ெச'<மா� அ�ள	ப=ட ெபா�� 

ந"ெதா�லறிவாள, வ�Gவ நாயனா, ேமனா=; உடC(� a�கைள இCைற�� 

ஐயாயிர வ�ட)திC� 4�னேர எ6வா� ெத�ளிதி� அறி"தி�"தா, எ�பா� 

ெமாழித� பCறி. 

 

"*ளாயிர)* இ�ப)தியாறா� �ற� 4தலAயி� ஓ, ெப�� உ:ைமைய� (றி	 

ேபா"தா,. 

 

'*Rசினா, ெச)தாாி� ேவற�ல,'. இற"தவ,க� மா:டவ,களி� ேவ� அ�� எ�ற 

உய,"த க�)ைத எளிதாக நய�பட ெச'விதிற� (றிய�ளினா,. உைரயாசிாிய, 

பாிேமலழக, '*Rசினா,' எ��� பத)திC� உற�கினவ,க� எ�� வ��கிறா,. 

அஃ* ஒ� ெப�� வ9. அ�னா, அறியாைமைய எ�ளி நைகயா;கி�ேற�. 

இற"தவ, எ�� ெபா�� ேகாட� சால	 ெபா�"*�. பாிேமலழகனா, அ6வா� 

(றி	ேபா"தா, எனி�, அ* ஓ, ெப�� ஆாிய�(C�. L &சி! 

 

"நிCக. கவாிமா� வில�கின�களி� கானி� உலவா நிC�� நாCகாC பிராணி எ�� 

ெபா�� ேகாட� த��. அத� உயி, அத� வா�� இ�	ப* ேம� நா=டா, க: 

(டாக� க:ட கா=சி. அவ, அைத) ெதா�)* ைவ)தி��கி�றன,. 

ேவ=ைடயா;�கா� ைபய	 ைபய& ெச�� அத� வா�� ஓ, சிைகைய	 பி;�கி 

வி;வா,களா�. இைத ந� ந��ைச	 >லவ� தமி மைற த"த ெப�ம� 

அறி"த�ேறா, 

 

'மயி,நீ	பி� வாழா� கவாிமா�' எ�� அ�ளி	 ேபா"தா,. எ�ேன! 
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"இ�� இ	ெபா�� பCறி வ�<�)*வா� அவா', உைரயாசிாிய, 

பாிேமலழகனாரா� ஏCப=ட ெப�� பிைழகைள� க:A	பா� மி�தி<� 

ேவ=ைக<ைடேய� எனி� சால	 ெபா�"*�. 

 

"அவ, 'க:ேணா=ட�' எ�ற பத	 பிரேயாக)திC� அ�� எ�� வ��கிறா,. 

அஃத��. க: அைச7 எ�ப*தா� ெபா��. 

 

'க:ணிC கணிகல� க:ேணா=ட�, அஃதி�ேற� 

>: எ�� உணர	ப;�.' 

 

"க:ணி� அைச7 இ�ேற� >: ேபா�ற அRச) த�கவா� இ���� எ�ப* 

ேமனா=;) ெதா�e� வ�<�)*� உ:ைம. அ* நா� இCைற�� ஐயாயிர� 

வ�ட�கG�� 4�ேப யறி"த ெச�ெபா�� எ�னி�, எ�ேன தமி9லக�! தமி  

நாகாிக�! அைவ வா க! அைவ ெவ�க! 

 

"நிCக. இCைற��..." 

 

எ�னா� ெபா��க 4Aயவி�ைல. ஓAவ"*வி=ேட�. 

 

(நைட&சி)திர� எ�ற தைல	பி� ெவளியான*) 

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

97. 97. 97. 97. தி���ற� ெச#த தி��$%&தி���ற� ெச#த தி��$%&தி���ற� ெச#த தி��$%&தி���ற� ெச#த தி��$%&    

 

*	பறி<� இரகசிய	 ேபாbM இ�Mெப�ட, வி)த� ரா6 எ�றா� சாதாரண 

ம�கG��) ெதாியாம���கலா�; அ* ஒ� �Cறம�ல - இரகசிய	 ேபாbM 

அ�லவா. ஆனா� ேபாbM இலாகாவி� அவர* பிர�யாதி ெதாியாதி�	பவ� 

உ)திேயாக)தி��	பைத விட பலசர���கைட ைவ�கலா�. *	பறி<� ெதாழி�� 

அவ, யா�ைடய சிKய, எ�� நீ�க� அறி"தி�"தா� இ6வள7 1ர� நா� எ;)* 

எ9த ேவ:டா�. ேம�நா=; ெஷ,லா� ேஹா�ஸு� ெத�னா=; பிர�யாதிெபCற 

*	பறி<� ேகாவி"த�� அவர* f�தய கமல)தி� தனி)ெதா�தி ெபC� 

இ�"தன,. QலQ திக�பர �வாமியா, அவ,கேள *	பறி<� ெதாழி� 

பRசா=சர)ைத அவ, காதி� உபேதசி)* அ�ளிய*. இ6வா� ேம�நா;� 
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கீ நா;� ச�ேமளி)*	 பாிணமி)த இரகசிய	 ேபாbM 0ர, வி)த� ராவி� 

திறைமைய	 பCறி இ��� ச"ேதகி	பவ,கைள �யமாியாைத�கார நாMதிக, எ�� 

த�ளிவிடலா�. 

 

நம* வி)த� ராவிC� மா�ேவட)தி� அபார ந�பி�ைக. அதிE� த��ைடய 

திறைம�� எ"த) ெத�னி"திய நாடகேமைட சா,� சா	பிளி�� ேபா=A ேபாட 

4Aயா* எ�ப* இர:டாவ* ந�பி�ைக. சாதாரணமாக தாEகா ஆ[M �மாMதா 

அ�ல* எ�ெம:டாி பாடசாைல உபா)தியாய, மாதிாிதா� கா=சியளி	பா,. 

சிCசில 4�கிய சமய�களி�,ேம�நா=; உைடகைளயணி"* ஒ� ஜாவா ��=; 

சகிதமாக	 >ற	ப=;வி=டா�, அவைர வி)த� ரா6 எ�� நிJபி	பிபவ,கG�� 

எ�ன ெவ�மதி ேவ:;மானாE� ெகா;)*விடலா�. சிவபிரா� சிCசில 

சமய�களி� அ,)தநாாீMவரராக) திக வ*� உ:;. கி	ளி� கவிைத�� 

விதிவில�காக, நம* வி)த� ரா6, கீ -ேம� நா;களி� நைட<ைட பாவைனக� 

இர:;� கல"* பாிணமி)த ஒ=; மா�கனியாக) தனி)தமி  சிவ)ைத 

4றியA	ப*� உ:;. 

 

Lாிய� அMதமி�காத பிாி=AK சா�ராcய)தி� ெந��கAயான கால�. இரகசிய	 

ேபாbM இ�Mெப�ட,, த�ைம ஒ� ஆதிேசஷனாக நிைன)* ஊ�க)*ட� 

உைழ)* வ�கிறா,. ேவதா"திக� 'ச,வ� விKSமய� ஜக)' எ�பா,க�. 

இ�Mெப�டேரா 'ச,வ� ச"ேதகமய� ஜக)' எ�பா,. சிவ	>	 >டைவ 4த� சிவ	>� 

க9)*	ப=A ஈறாக சதி�(=ட அ�க)தின,களி� சி�னமாகேவ க�*வா,. தாA 

ைவ)த ைபராகி 4த� நாவித���� (� ெகா;�க விதியி�லாத (��கார� வைர 

ெதாழி� >ர=சி அ�க)தின,க�. இ6வா� இவ, த� ஆ "த அ�பவ)தா� 

க:;பிA)த விஷய�கGட�, எ;)த ேகMக� எ�லாவCறிE� ெவCறிெபC� 

வாைகேய LA வ"தி�"*�, அவர* அ"தரா)மாவி� இலTியமாகிய ச,�கி� 

இ�Mெப�ட, பதவி இ��� இலTிய உலகிேலேய இ�"*வ�கிற*. அA�கA 

தா� எதி,பா,)*� எ=ட4Aயாத ச,�கி� இ�Mெப�ட, உைட<ட� தம* LVம 

சாீர� நடமா;� ேதாCறேம இவ��� மி�"த உCசாக)ைதயளி)* வ�கிற*. 

 

சாய�கால� 5 அ�ல* 51/2 மணியி��கலா�. இரகசிய	 ேபாbM இ�Mெப�ட, 

வி)த� ரா6, ேபாbM L	பிர:= *ைர ப�களாைவ ேநா�கி தா� வழ�க	பA 

ெச'<� >:ணிய ேT)திர யா)திைரைய நட)தி�ெகா:; இ�"தா,. 
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4�னறி�ைகெகாடா* த�ைன ேவ=ைடயாட வ�� ேமா=டா,கGட� கிளி)த=; 

மறி)*�ெகா:ேட L	பிர:= *ைரயவ,களி� ப�களா வாசைலைட"தா,. 

இதC�� சாய�கால4� ேமக�கGட� (=;ற7 ெச'*ெகா:; ெவளி&ச)ைத 

அதிக ம�கலா�கிவி=டன. க:S�ெக=Aய 1ர� எ�லா) திைசகளிE� பா,)தா,. 

ஒ� மனித	 பிராணி(டயி�ைல! பிற� %மியி� எ�காவ* ெவA�:; ஏேத�� 

ஒ�ேவைள மைற)* ைவ�க	ப=A��க� (;ேமாெவ�� (,"* கவனி)தா,. 

அ	பA ஒ��மி�ைல. ஆனா� அவர* தீ=ச:யமான பா,ைவ ஒ� சி� *:; 

கAத)தி� மீ* ெச�ற*. உடேன பா'"*ெச�� ெவ� ஜா�கிரைதயாக எ;)தா,. 

ஹா! எ�ன ஆ&சாிய�! அ* சிவ	> இ�கியி� எ9த	ப=; இ�"த*. சாதாரண 

ேநா=;	 >)தக)தி��"* கிழி�க	ப=ட காகித"தா�. எ9த	ப=A�"த 

விஷய"தா� அதிக ச"ேதக)ைத உ:; ப:ணிய*. 

 

*	பா,��) *	பாய *	பா�கி 

*	ப,�� *	பாய 1 மைழ 

 

எ�� இ�"த*. ைகெய9)ைத<� அதி� எ9தியி�"த மாதிாிைய<� பா,)தா� 

ச=டசைப அ�க)தினராகவாவ* அ�ல* ெச�ைன ச,வகலாசாைல 

மாணவனாகவாவ* இ��க ேவ:;� எ�� ஊகி)தா,. ஆ�! எ9தியவ��� >ர=சி 

எ:ண�க� 4தி,"* ைப)திய� பிA)தி��க ேவ:;�; இ�லாவி=டா� 

ம"திர)ைத உ&சாடன� ெச'வ*ேபா� த	>� தவ�மாக *	பா�கி எ�ற 

வா,)ைதைய எ9தியி�	பானா? மைழ திIெர�� வ"* அவர* எ9)* 

ேவைலைய) தைட ெச'தி��க ேவ:;�. பி� ஏ� "1 மைழ" எ�� அைத<� 

எ9தேவ:;�? ேயாசி�க, ேயாசி�க, *	பறி<� வி)த� ராவிC�, ஓ, பய�கரமான, 

அபாயகரமான, ெகாைல	 ைப)திய� பிA)த >ர=சி�கார�ைடய ேவைல எ�ப* 

உ�தியாயிC�. ஆனா� யா, எ�ற ம�ேக�வி பிற"த*. காலA) தட�க� தைரயி� 

இ��கி�றனவா எ�� %மாேதவிைய ஏற��ைறய 4)தமி;� அள7 4க)ைத� 

�னி"* (,"* ேநா�கினா,. ஒேர விதமான காலA) தட�க� 4=>த, நிைற"த 

ைமதான)ைத ேநா�கி ஓ, ஒCைறயA) தட)தி� வழியாக& ெச�வைத� க:டா,. 

4த�� அவCைற அள"* ெகா:; ெவ� ஜா�கிரைதயாக, 'ங	ேபா� வைள' 

எ�பதC� நடமா;� மனித உதாரணமாக& ெச�றா,. உைட 4=>த,க� பட,"* ஓ, 

ஆ� உயர� வள,"தி�"தா� அ�மாதிாி நட	பதC� வி)த� ராைவ	 ேபா� 

ெதாழி�� பயிCசி இ�"தா�தா� 4A<�. 

 

இ6வா� ப*�கி	 ப*�கி& ெச�� ஓ, 4=>தைர ெந��கினா,. அத� 

ம�ப�க)தி� பிரச�க� ெச'வ*ேபா� ஓ, மனித� �ர� ேக=க, கிைளகளி� ஊேட 
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4=க� க:களி� �)தாம� ேநா�கினா,. அவர* தீ=ச:ய பா,ைவயி�, ப)*	 

பதிைன"* ேப, (Aய ஒ� சி� (=ட)தி� 4�, சிவ	>� க9)*	 ப=Aயணி"த 

ஒ� வா�ப� உCசாகமாக	 பிரச�க� ெச'வ* ெதாி"த*. சிவ	>� க9)*	ப=A! 

சதியாேலாசைன� (=ட�! உடேன உட� 49வ*� விய,)த*. >ர=சி�கார���� 

நம��� 43/4 அAதா� 1ரமி�"தெத�றா� யா���)தா� விய,�கா*! 

 

"இ�ெகா;ைமைய, அநாகாீகமான, மனித) த�ைமயCற ெகா;ைமைய இனி 

ெபா��க மா=ேடா �. நாைள��) தீ,மானமாக..." எ�ற பிரச�கியாாி� 

வா,)ைதக�, "ஆ�! ஆ�!", "நாைள��", "க=டாயமாக" எ�ற வா,)ைதகGட� 

சைபேயாாி� கரேகாஷ)தினிைடேய மைற"த*. நம* ரா6ஜியி� மன�க:4�, 

"இரகசிய	 ேபாbM நி>ண, ெகாைல" எ�ற ப)திாிைக) தைலய�க�க� 4த�, 

உபகார& ச�பள� ெப�� த� விதைவயான மைனவி வைர, சினிமா	 பட�ேபா� 

ேதா�றி மைறயலாயின. ஆனா� அ;)த நிமிஷ� அவர* அ"தரா)மா அவர* 

இலTியமான ச,�கி� இ�Mெப�ட, உைட<ட� மன�க:4� ேதா�றி ஓ, >திய 

உCசாக)ைத<� 0ர)ைத<� அளி)த*. அ�ேகேய சC� உ=கா,"* 

கவனி	பெத�� நி&சயி)*� ெகா:டா,. 

 

இதC�� பிரச�க4� 4A"*வி=ட*. அவ,க� எ�ேலா�� ஒ6ெவா�வராக, 

தைலவ� நீ=Aய காகித)தி� ைகெய9)*	 ேபா=;� ெகா:A�"தா,க�. 

இர)த)தினா� எ9தாவி=டாE� சிவ	> இ�கினாலாவ* இ��க ேவ:;ெம�ப* 

வி)த�ராவின* திடமான ந�பி�ைக. 

 

இ	ெபா9* தைலவைன� (,"* கவனி�க அவகாசமி�"த*. தன�� உள7 

ெகா;)த சி� *:; க;தாசிைய அவ� தா� எ9தியி��க ேவ:;ெம�� ப=ட*. 

ேப&�� �ரE�, ஓ, பய�கரமான ைப)திய�கார >ர=சி�கார�ைடய* 

ேபா��"த*. அவன* கா� பாத�கG� தா� 4�> அள7 எ;)த தட)ைதேய 

ஒ)தி�"த*. 

 

சைப கைல"த*. ஒ6ெவா�வராக பாைதயி� வழியாக ப�	ேபா� ெச�ல 

ஆர�பி)தன,. *	பறி<� இ�Mெப�ட�� >ற	ப=டா,. வல�ைகயி� ஒ� நீ:ட 

உைடமர)தி� 4� இ�"த*. இட* ைபயி� (,ைமயான ெப�X� இ�"த*. 

>ர=சி�கார, க:; ெகாைல ெச'யவ"தா� உயி, ேபா�மளவாவ* ஒ� 0ர	ேபா, 

நட)தியி�	பா, எ�ப* தி:ண�. வ�லவ���	 >�E� ஆ<தம�ேறா! ஆனா� 
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அ	பA	ப=ட அச�பாவிதமான விஷய� ஒ��� நட�கவி�ைல. அவ,க� யாவ�� 

ெச�றபி� ெவ� ஜா�கிரைதயாக மா�ேவட� >ைன"தா,. தைலயி� 4�கா; இ=; 

கிழவ� நட�கிற பாவைனயாக இர:டாவ* �ழவி	ப�வ� எ'தி, இைடயிைடேய 

இ�ம� பஜைன<ட� அ"த	 >ர=சி) தைலவைன ெதாட,"தா,. நாைள�� ஓ, 

ம,மமான ச�பவ� நட�க	ேபாகிற* எ�பைத தி=டமாக ஊகி)* 

அறி"*ெகா:டா,. 

 

காைல ப)* மணி. பாைளய�ேகா=ைட கலாசாைல. விைளயா;மிட)தி� இ�"த 

ஒ� ெபாிய மாமர)தினAயி� 4"திய நா� >ர=சி� (=ட)தா, உ�லாசமாக	 ேபசி� 

ெகா:ேட >)தக�கைள அ�மாைன விைளயாA� ெகா:A�"தன,. >ர=சி) 

தைலவ, எ�� ெசா�ல	ப=டவ, எ6வள7 க�[ரமாக கAகார)ைத	 

பா,�க4A<ேமா அ6வள7 க�[ரமாக பா,)*வி=; திIெர�� ஒ�வைன ேநா�கி, 

"ச�க,, நீ அ�� நி�� ப:Aத, கிளாசிC�	 ேபான*� வ"* ெசா�" எ�� 

அ�	பிவி=;, தன* >)தக�களி� இைடேய ைவ�க	ப=A�"த நீ:ட உைறைய 

ஜா�கிரைதயாக) திற"*, ஓ, ப)திர� ேபா�ற க;தாசிைய மிக7� ஊ�கமாக 

வாசி)*�ெகா:A�"தா,. உைறயி� 'மாணவ, 0ர �த"திர�' எ�� ெபாிதாக 

எ9த	ப=A�"த*. இவ,கG��& சC� 1ர)தி� தைலயி� 4�கா;ேபா=; நைர)த 

மீைசைய<ைடய கிழவ, இவ,கைள	 பா,)த*� பா,�காத*மாக� க:காணி)* 

வ"தா,. 

 

கலாசாைல மணி, 'பாட� ஆர�பி�கலாயிC�' எ�பைத நீ:ட ஓைசயி� பிலா�கண� 

ைவ)த*. ச�க,, "அவ, ேபா'வி=டா," எ�� தைலெதறி�க ஓAவ"* ெசா�னா�. 

உடேன எ�ேலா�� >ர=சி) தைலவ���	 பி� வாிைசயாக வ"* நி�றா,க�. 

சிவ	>� க9)*	ப=A, வ:ணாைன ெந;நாளாக ஏமாCறி� ெகா:A���� 

க�	>� கத,&ச=ைட, ஒ� ம� ேவKA ந� '>ர=சி) தைலவர*' ேதக)ைத 

அல�காி)தன. வல* ச=ைட	 ைபயி� ஏேதா ப�)*) *�)தி�ெகா:A�"த*. 

 

எ�ேலா�� தைலவைன) ெதாட,"தன,. ஊ,வல� வ�	பி� கத7வைர ேபா' 

நி�ற*�, >ர=சி) தைலவ,, மி�"த கா�[,யமாக நாடக)தி� அய� ராஜபா,= 

4த� தடைவ பிரேவசி	ப*ேபா� நட"* ெச�ற*. தன* ைகயி��"த நீ:ட 

உைறைய, ப:Aத, அ�கி��"த ேமைஜயி� ேம� அனாயாசமாக 0சி 

எறி"*வி=;) தி��ப, ெவளியி��"* (=ட�, "மாணவ, வா க! மாணவ, ெவ�க!" 

எ�� ஏக �ர�� ேகாஷி)த*. பிற� >ர=சி 0ர, த�ைச�ய)ைத 
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யைழ)*�ெகா:; தன* மாமர� ேகா=ைட�� வ"*வி=டா,. அவசர அவசரமாக 

இவ,கைள) ெதாட,"த கிழவைன யா�� கவனி�கவி�ைல. 

 

ப:Aத��� இ�மாதிாியான நட)ைத மிக7� ஆ&சாியமாக 

இ�"தி���ெம�றாE� 4க)தி� ஒ��� ெதாியவி�ைல. ப:Aதர�லவா? பிற� 

அ"த உைறைய	 பிாி)* உ�ளி�"த ப)திர)ைத வாசி)தா,. அ* பி�வ�மா�: 

 

மாணவ, �த"திர	 ப)திர� 

 

பாைளய�ேகா=ைட� கலாசாைல பதி�+�றாவ* வ�	> அ�ல* பி.ஏ. 4த� 

வ�ஷ)* மாணவ,கள* 'மாணவ, �த"திர �யமாியாைத& ச�க)தி�' ஆதரவி� கீ  

13.8.33� நட"த ெபா*�(=ட)தி�, ஏகமனதாக நிைறேவCற	ப=ட தீ,மான�க�: 

 

இ&ச�க�, 

 

1. மாணவ, �யமாியாைத�� இ9�காக, அநாகாீகமான, மனித)த�ைமயCற, 

ெகாhரமான 4ைறயி� ப:Aத, நட	பைத ெவ�)*� க:A�கிற*. 

 

2. மாணவ,களி� ெதா��ெதா=; வ"* உாிைமகைள (வியாச�க�, >)தக�க� 

ெகா:;வராம��)த� 4த�யன) ம�பA<� வC>�)*கி�ற*. 

 

3. த:ட� வL���� ேகாைழ)தனமான ெச'ைகைய தன* 49 ஆ)ம 

பல)*ட�� க:A�கிற*. 

 

4 மனிதைர வில�கின)தினி��� பா�ப;)*� சிாி��� உாிைம மாணவ,கG�� 

உ:; எ�பைத மிக7� அ9)தமாக வC>�)*கிற*. மாணவ,க� தனியாகேவா, 

ேச,"ேதா, ஏக �ரலாகேவா சிாி�கலா� எ�பைத ப:Aத��� மிக7� க:A	பாக 

அறிவி�கிற*. 

 

மாணவ, வா க! மாணவ, ெவ�க! 
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மாணவ, �த"திர �யமாியாைத& ச�க� 

 

இைத 49வ*� வாசி)த பி��� ப:Aத, 4க)தி� ஓ, >�னைகதா� தவ "த*. 

 

ேவைல�காரைன� (	பி=;, இ&�த"திர	 ப)திர)*ட� ஓ, சீ=;� எ9தி	 

பிாி�XபாE�� அ�	பிவி=;, அ�� மிக7� ெபா�ைம<ட� கா)தி�"த 

மர	ெபR�கG��, ெவ� உCசாகமாக ெமௗன	 பிரச�க� ஒ�� - தனி)தமி  0ர 

வா �ைகைய	 பCறியி��கலா� - நட)திவி=; ேநர� 4A"த*� பிாி�Xபாைல� 

காண& ெச�றா,. 

 

பிற� இ�வ�மாக >ர=சி 0ர,கGைடய மாமர� ேகா=ைடைய 4C�ைகயிட 

அSகினா,க�. அ�� ெச�E� வைர பிாி�Xபா�� ேகாபா�கினி மீைசயி� 

*A)*�ெகா:A�"ததனாE�, அவ, ெந��கிய*� தன* ைக��=ைடயா� 

ெவ�ைள�ெகாA கா=;வ*ேபால கா=A, ஆ�கில)தி� "நேடசா இ�ேக வா" எ�� 

அ"த >ர=சி) தைலவைன தம* சமரச� கமி=A�� அைழ)த* ஓ, �)த 0ரன* 

உயாிய மேனாத,ம)ைத� கா=Aய*. நேடச� தன* 0ர,கG�� க:களினா� 

சமி�ைஞ ெச'*வி=; க�[ரமாக நட"* ெச��, தன* %ரண �த"திர)ைத 

பிாி�Xபா� 4��� நிைலநா=ட பய	பட மா=டா� எ�பைத� கா:பி��மா� 

தன* (*�)தி�ெகா:A�"த) ைபயி� ைகைய	 ேபா=டா,. 

 

"அேட பாவி! எ�ன ெச'ய	ேபாகிறா'" எ�� க)தி� ெகா:ேட அ�கி�"த கிழவ, 

நேடச� மீ* பா'"*, அ�ைகைய எ=A	 பிA)* ெவளிேய இ9�க 4ய�றா,. 

 

தன* %ரண �த"திர)ைத நிைலநா=;� சமய)தி� ���ேக வி9"* தைட ெச'<� 

கிழவைரயா நேடச� ெபா�=ப;)*கிறவ�. "4Aயா*" எ�� அ9)தமாக& 

ெசா��வி=;, ைபயி� ைவ)த ைகைய எ;�காம� தன* தைலைம	 பதவி�� 

வரவி�"த இகைழ தன* 49 ஆ)ம பல)*ட�� *ைட)*வி=டா�. கிழவேரா 

தம* பிA��� திறைமயி�, உ;�பி� உட�பிற"த சேகாதர�ேபா� காண	ப=டா,. 

நேடச� இைத மாணவ, �த"திர �யமாியாைத& ச�க)தி� ��ேT)திரமாக 

எ:ணினா�. வி)த� ரா6 இைத பிாி=AK சா�ராcய)ைத நிைலநா=;� 

இர:டாவ* பிளாசி<)தமாக மதி)தா,. 

 

இ�மாதிாி எதி,பாராதவிதமா' தம* சமரச மகாநா=AC� வ"த இைடY�  
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பிாி�Xபா� *ைரயவ,களி� மனதி� ஒ� ெந��கAயான நிைலைமைய 

ஏCப;)திவி=ட*. தம* தைலவாி� 0ர <)த)ைத� க:ட மாணவ,க�, "மாணவ, 

ெவ�க!" "Q<த நேடச��� ேஜ!" எ�� ேகாஷி)* உCசாக+=Aனா,க�. 

 

பிாி�XபாE�, ப:Aத�� எ�ன ெச'வெத�றறியாம� திைக)* நி�றன,. 

 

இதC�� கிழவ����, �மர���� நட"த 4KA <)த�, ஜய லVமிைய யா��� 

ெவCறிைய� ெகா;	ப* எ��� ஓ, ெந��கAயான நிைலைமயி� ெகா:;வ"* 

ைவ)*வி=ட*. கைடசியி� கிழவ, திIெர�� த"திர)ைத மாCறி, �Mதி 

திறைமயா� வா�ப� ைகைய அ	பA இ	பA திமிறவிடாம� பிA)*�ெகா:டா,. 

அ"ேதா! அ�� மாணவ �.�. ச�க)தி� ேதா�வியாக7� பிாி=AK சா�ராcய)தி� 

ெவCறியாக7� ேபா, 4A"த*. கிழவரானாE� சி�க)தி� ைதாிய)ைத	 பைட)த 

ெவCறி 0ரைன� க:; யாவ�� சி)திர	 ப*ைமேபா� நி�றன,. 

 

இட�ைகயா� நேடசைன	 பிA)* இ��கி�ெகா:;, மி�"த க�[ரமாக7� 

அனாயாசமாக7� தன* வல* ைகயா� ெவ�ைள�கார, ெதா	பிைய எ;��� 

பாவைனயாக ெபா' மீைசைய எ;)*வி=; "நா� தா� வி)த� ரா6 சி.ஐ.A." எ�� 

பிாி�XபாE�� தன* �ய உ�ைவ கடாTி)த�ளினா,. காாிய� எ�னெத�� 

விள�காவி=டாE� பிாி�XபாE�� வி)த� ராவி� நாடக)திறைமைய	 

ேபாCறாம���க 4Aயவி�ைல. அவ, உடேன, "உம�� என* மாணவ�ட� எ�ன 

ேவைல?" எ�றா,. 

 

"அவ� ஒ� பய�கரமான >ர=சி�கார�. உ�ேம� ெவA �:ைட எறிய 

எ)தனி)தா�. ேநCேற இவ� L &சிைய எ�லா� க:;பிA)*வி=ேட�. எ�ைன 

இவ� ஏமாCற 4A<மா?" எ�� ெசா���ெகா:ேட >ர=சி) தைலவ� ச=ைட	 

ைபயி��"த அ"த பய�கரமான வM*ைவ எ;)தா,. அ* கச�கி	ேபான ஒ� 

ேசாC�	 ெபா=டணமாக இ�"த*! உடேன யாவ�� சிாி�காம���க 

4Aயவி�ைல. 

 

"வா�பனாகிE� இ6வள7 த"திர� உ�னிட� இ���ெம�� நா� 

எதி,பா,�கவி�ைல. எ�ைன ஏமாCறிவி=டதாக மன	பா� �A�காேத! எ� ைகயி� 

ாி�கா,; இ��கிற*" எ�� நேடசைன ேநா�கி உ�மிவி=;, பிாி�Xபா� 

*ைரயிட� ேபச எ)தனி)தா,. 
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இ	ெபா9* வி)த� ரா6 தா� வர�> மீறி கலவர� விைளவி�கவி�ைலெய�பைத 

பிாி�XபாE�� �� ெச'யேவ:Aய அவசிய� ஏCப=;வி=ட*. ஆைகயா� தா� 

க:;பிA)த விஷய�கைள எ;)* ெசா�� சி� *:; கAத)ைத<� கா:பி)தா,. 

 

"எ�ேக, அ"த) *:;� கAத)ைத	 பா,	ேபா�" எ�றா, ப:Aத,. 

 

"இேதா இ"தா��க�" எ�� ெகா;)தா,. ப:Aத, அைத வா�கி, கவனி)*வி=;, 

"நேடச��� தமிழி� ேபா'வி;� ேபா���கிறேத. எ)தைன த	>, �ற� (டவா 

சீ,தைளகைள� கவனி)* எ9த) ெதாியா*?" எ�� ப:Aத, சிறி* ேகாப	ப=;� 

ெகா:டா,. 

 

"இ* இவ� எ9திய*தா� எ�� ெதாி"*� இவைன<� இவ� (=ட)ைத<� ஏ� 

ைக* ெச'ய�(டா*?" எ�� தம* க=சிைய Mதாபி)தவ, ேபா� வி)த� ரா6 

க,ஜி)தா,. 

 

ப:Aத, மிக7� சாவதானமாக "இ* தி���ற�; இதC� பாிேமலழக, உைர 

ெசா�Eகிறா,..." எ�� ஆர�பி)* ஒ� சி� பிரச�க� நட)தினா,. 

 

வி)த� ரா6 தன* 49 சாம,)திய)தாE� ஒ6ெவா� அ�சமாக� க:;பிA)த 

ேகM, அ"த ேசாC�	 ெபா=டண)ைத	ேபா� சிைத"* ேபான* மி�க 

பாிதாபகரமாகயி�"த*. 

 

பிாி�XபாE�, "நீ�க� வ�	பிC�	 ேபா�க�. ராய,வா�, உம* *	பறி<� 

திறைமைய ேவறிட)தி� கா=;�. நீ, எ� (மா,ைப) த=A�ெகா:;), மாணவைர 

ச"ேதகி)த* எ�ைன& ச"ேதகி)த* மாதிாி. இனி இ�� அைர நிமிஷ4� நிCக� 

(டா*. ேபா�" எ�� ஒேர க��� இர:; ப=சிகைளயA)த மாதிாி தம* 

அதிகார)ைத நிைலநா=A மைற"தா,. 

 

ஐ"* நிமிஷ�கG�க	>ற� மா.�.�. ச�க)தி� அ�க)தின,க� மாமர� 

ேகா=ைடயி� ம�"திCகாவ* கிைடயா*.  வி)த� ரா6 தி��பி	ேபான 

யா)திைரைய வ,ணி�க ந�மா� 4Aயா*. 
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த�ைம ஏமாCறி தம* ேகைஸ	 பாழா�கின தி���றைள<� அைத எ9தியவைர<� 

அவ, இ��� ம�னி�கேவயி�ைல. 

 

கா"தி, 10-05-1934 

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

98. 98. 98. 98. தியாக'(%திதியாக'(%திதியாக'(%திதியாக'(%தி    

 

ெச�காணி எ�ற தி6விய	 பிரேதச)ைத	 பCறி, நீ�க� எ"த	 %ேகாள 

சாMதிர)ைதேயா, பட�கைளேயா, கா�:ய கவ,:ெம:டா, மன4வ"* அ�ளிய 

ந�ைமகளி� ஒ�றாகிய ெகஜ=;கைளேயா தி�	பி) தி�	பி	 பா,)தாE� 

க:;பிA�க 4Aயா*. ஆனா� என* வா,)ைதைய<� அ"த	 ெபய, ெதாியாத 

>லவ, இைச)த, 

 

த�ைவ�� ேமCேக ெச�காணி ெவ�ள� 

தாேன வ"தா� இ�� வி;வாேன ேதாணி 

 

எ�ற ேமCேகா� வாிகைள<� ந�>வதாக இ�"தா�தாேன ேமேல ெசா�ல 4A<�. 

 

தாேன எ	ெபா9தாவ* ெவ�ள� வ"தா� ேதாணி விட�(Aய அ"த ஆCறிC� ஒ� 

தா�ேபாதி, ேமCேக இ���� ெச�காணிைய<� கிழ��� கைரயி� இ���� 

த�ைவ) தி�	பதிைய<� பிணி)* நி�ற*. 

 

தா�ேபாதிைய� கட"த*� சாைலயி� ப�க)தி� ஒ� >ளியமர�. அத� ப�க)தி� 

இ�"த இ��>	 ப=டைட 0; எ�ற 4ைறயி� சி�னாபி�னமாக நி�ற ஒ� 

�Aைசயி� இ�ப* வ�ஷ�கG�� 4� ராமசாமி	 ப)தாி� தி�அவதார� இனி* 

நட"ேதறிய*. 

 

தக	பனாைர	 ேபா� ஓ=ைட� க=ைட வ:A��	 ப=ைட ேபா;வ*, பRச)தி� 

அAப=ட மா;கG�� லாட� அA	ப*, ெபா9* ேபா�காக ஆணிகைள& ெச'* 

�வி	ப* எ�ற ெகா�ல ச+க)தி� ைவதிக நடவA�ைககG���, கால� இ��கிற 

த,பாாி�, தன* அ%,வமான >)தி விசால)திC�� ஒ)*வரா* எ�� க:ட 
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ராமசாமி	 ப)த,, தைல4ைற தைல4ைறயாக) த� தக	பனா, வைரயி� வ"த 

ெச�காணி மா�மிய)ைத 4A)*� ெகா:; தி�ெந�ேவ���& ெச�� 

�Aேயறினா,. 

 

4த�� 'ைஸ�கி�' 'கAகார�' ாி	ேபாி� ஆர�பி)*, வரவர 'ேமா=டா, க:ட�ட,', 

'Aைரவ,', பிற� 'ெம�கானி�' எ�ற ப�வ�கைள� கட"*, தம��)தாேம ெசா"தமாக 

ைவ)*� ெகா:ட ேமா=டா, எ�ஜினீய, எ�ற ப=ட)*ட� 'ஒ,� ஷா	' எ�ற 

ெபய�ைடய ஒ� ெகா�ல	 ப=டைடைய Mதாபி)தா,. 

 

இ"த	 ப)* வ�ஷ�களி� ப)தைர� ைகயி� பிA�க 4Aயா*. ைகயி� பண� 

ஓ=டமி�"தா� யா�� அ	பA)தா�. ஏறாத தாசி 0; இ�ைல; உட�� வா�காத 

வியாதி இ�ைல. 

 

இ"த� கால)தி�தா� ைபய� ெக=;	 ேபா'வி;வா� எ�� எ:ணி அவ�ைடய 

உறவின,க� க�யாண4� ெச'* ைவ)தா,க�. அ"த அ�மாணி +�� வ�ஷ)தி� 

இர:; ெப: �ழ"ைதகைள	 ப)த��� ஒ� ெபா�	பாக ைவ)*வி=;� 

காலமானா�. 

 

உறவின,க�, ராமசாமி	 ப)தாி� �;�ப வா �ைகயி� கவைல	பட ஆர�பி�� 

4�னேம 'ஒ,� ஷா	' அவ,க� த;)* விடலா� என ந�பியி�"த அ"த நிைலைம�� 

வ"*வி=ட*. எ�ேக பா,)தாE� கட�. ேவைல�கார, ெதா�ைல. ேவைல<� அவ, 

�றி)த ேநர)தி� 4A)*� ெகா;�க 4Aயாததனா� மCற க�ெபனிகைள) 

ேதAவி=டன. 

 

இ"த மாதிாி நிைலைம விைரவி� நீ�கிவி;� எ�ற ந�பி�ைகயிேலேய ஒ� ப)* 

வ�ஷ� கழி"த*. 

 

மனித� ஒ� நிைலைம வைரயி�தா� ெபா�)*� ெகா:; இ��க 4A<�. 

தைல�� ேம� ெவ�ள� ெச�றா�? 

 

ஒ� �ப தின)தி� 'ஒ,� ஷா	' கதவைட�க	ப=ட*. அைட)ததனா� அவ�டைய  

நிைலைம ேமேலா�கி விடவி�ைல. 'ெச=A இ�"*� ெக;)தா�, இற"*�  
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ெக;)தா�' எ�ற கைததா�. 

 

ெகாRசநா�, த� வய� வ"த ெப:களி� கதிைய ேநா�கி� க:ணீ, 

வி=;�ெகா:;, ஊைர&�Cறி வ"தா,. கட� ெதா�ைல, ெப:களி� ெபா�	>, 

எ�லா� ேச,"* அவைர நாCப* வயசிேலேய ஊ�க���றிய கிழவனா�கிவி=டன. 

உட� வ�ைமயாவ* இ��கிறதா? பைழய ச�லாப கால�களி� ேசகாி)த '4த�' 

0ணாக	 ேபாகவி�ைல. ம�"* எ�ற சிறிய தைட<)தரவிC�	 பய"* இ)தைன 

நா=க� ப*�கியி�"த வியாதிக� மீ:;� உறவாட ஆர�பி)தன. 

 

***** 

 

'இ:ேடா -Yேரா	பிய� ேமா=டா, ெம�கானிக� ஒ,�M' 4தலாளியான 

ராமா�ஜE நா<; அவ��� ஒ� பி=ட, ேவைல ெகா;)தெபா9*, 'அ�ன தாதா' 

எ�� அவைர மனமார	 >கழாம� இ��க 4A<மா? நீ�� நா�� இ"த மாதிாி 

இர:; ெப: �ழ"ைதகைள ைவ)*� ெகா:; அத� ெபா�	ைப 

ஏC��ெகா:; ேவைலயி�லாம� தி:டாAயி�"தா� அ�மாதிாி)தா� >க ேவா�. 

 

மாச� 20 Jபா' ச�பள�. காைல 6 4த� இர7 எ	ெபா9* ப=டைட 

அைட�க	ப;கிறேதா அ6வள7 ேநர4� ேவைல. 

 

இ�மாதிாி ஒ� வ�ஷ� ெகாRச நா=க� சC�� கவைலயCற தாி)திர�. ெபா�ளாதார 

ம"த� எ�� நீ=A 4ழ�கி& சா'மான நாCகா�யி� உ=கா,"*ெகா:; அA)* 

விளா�கிறா,கேள, அ*7� வ"த*. அைத	பCறிய த)*வ�க�, காரண�க� 

எ�லா� உம��� என��� ப)தி ப)தியாக ^S�கமாக எ9த) ெதாி<�; ேபச7� 

ெதாி<�. ராமா�ஜE நா<;7��) ெதாி"த*ேபா� நம�� MபKடமாக) ெதாி"த*. 

 

ராமா�ஜE நா<; ந�ல �ண4�ளவ,தா�. சில சமய�களி� ஐ"* ப)* 4�பி� 

ேயாசியாம� ெகா;)* உத7கிறவ,தா�. ஆனா� பண� ேச,	பதC�)தா� அவ, 

ெச�ைனயி��"* தி�ெந�ேவ��� வ"தாேர ஒழிய, ெதாழிலாளிகG��) த,ம� 

ெச'* >:ணிய� ச�பாதி�க வரவி�ைல. 
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அவ�ைடய சி�கன� க)தி வி9"த*. ப)*	 ேப, ெவளிேய ேபாக ேவ:Aயி�"த*.  

அதி� ராமசாமி	 ப)த�� ஒ�வ,. ெகRசினா,க�; ()தாAனா,க�. ப)* Jபா' - 

பாதி ச�பள� - ெகா;)தா� (ட	 ேபா*� எ�றா,க�. ராமா�ஜE நா<; ச)திர� 

க=ட வரவி�ைலேய! 

 

ந�ல ப�மா; இ��கிற*. ேவைள�� இர:; பA பா� கற�கிற*. அதC�	 ப�)தி 

விைத, தீனி எ�ன? ராஜேயாக"தா�. க:S� க�)*மாக)தா� கவனி�கிேறா�. 

மா; கிழடாகி, வற:; ேபா'வி=டா� ைவ)*� ெகா:; ��பிடவா ெச'கிேறா�? 

ேதா�� விைல�காவ* த�ளிவிடவி�ைலயா? அதி� ராமா�ஜE நா<; ெச'ததி� 

எ�ன �Cற�? அ* அ	பA)தா�. அ* நியாய"தா�. இ	ெபா9* அைத) த	> 

எ�� ெசா�Eகிறவ� 4=டா�, ைப)திய�கார�. 

 

***** 

 

ராமசாமி	 ப)த���& ச�பள)ைத வா�கி� ெகா:; வ��ேபா* எ*7� 

ேதா�றவி�ைல. நாE நா� ச�பள� எ)தைன நா=கG��	 ேபா*�? பிற� எ�ன 

ெச'வ*? ேவ� எ"த� க�ெபனியி� எ;	பா,க�? எ;)தாE� இ"த� கதிதாேன! 

உலகேம ஓ, இதயமCற தி��(=ட� எ�� ப=ட*. ெநCறி�க: இ�"தா� 

எ�லாைர<� எாி)*& சா�பலா�கியி�	பா,. இ�லாததனா� ேநராக& சாராய� 

கைட��	 ேபானா,. 

 

இனி எ�ன ெச'வ*? 

 

இனி எ�னதா� ெச'வ*? எ�லாவCைற<� ெதாைல)*வி=;� காவிைய� க=A� 

ெகா:; பி&ைச எ;�க ேவ:Aய*தா�. சீ! பி&ைசயா! அைத	 ேபால 

ேகாைழ)தன� உ:டா? ந�ைம) தி�;கிற இ"த	 பய�கைள� ெகா�ைளயA)தா� 

எ"த) த,மசாMதிர� ஓ=ைடயாக	 ேபாகிற*? 

 

'இர7 ப)*	 பதிெனா� மணி�� ராமா�ஜE நா<; தனியாக) தா� கண��	 

பா,)*� ெகா:; இ�	பா,. ஒ� ைக பா,)தா� தா� எ�ன?' 
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0=AC� வ"* மிRசி இ��கிற சி�லைறைய	 ெப:களிட� ெகா;)தா,. 

ெகா;)த*, சா	பி=ட* எ�லா� ெமஷி� மாதிாி. மன� அதி� லயி)*வி=ட*. 

 

"எ�ன அ	பா, இ	பA இ��ேக?" எ�றதC� ஒ��� ெசா�ல 4Aயவி�ைல. 

 

திIெர�� இ�வைர<� க=A& ேச,)* 4க)தி� மாறி மாறி 4)தமி=டா,. ஹி"* 

ச4தாய)தி� வய* வ"த ெப:கைள 4)தமிட) த"ைத�� உாிைமேய இ�ைல. 

இ�வ�� தி;�கி=டா,க�. �A)*வி=டாேரா எ�ற ச"ேதக�. பய"* 

ந;�கினா,க�. 

 

"நம�� ந�ல கால� வ"*வி=ட*. நா<; என�� ஐ�ப* Jபாயி� ப=டண)தி� 

ேவைல பா,)*� ெகா;)தா,. வழி&ெசலவிC�	 பண� ரா)திாி த�கிேற� வா 

எ�றி��கிறா," எ�� ெசா��வி=; ெவளிேய வ"* தம* தீ,மான)ைத 

நிைறேவCற	 >ற	ப=டா,. 

 

எதி,பா,)தபA நா<; தனியாக)தா� இ�"தா,. 

 

"வா ராமசாமி, நா� எ�ன ெச'ய=;�, நீதா� ெசா�. நீ இ�ேக வ�வதி� 

பிரேயாஜனமி�ைல" எ�றா, நா<;. 

 

"என�� நீ�க� ெகா;)த* ப)தா*" எ�றா, ராமசாமி. �ர� வி)தியாசமாக 

இ�"த*. 

 

�A)*வி=; வ"தி��கிறாேனா எ�� நா<; ச"ேதகி)*, "நீ நாைள�� வா" 

எ�றா,. 

 

"நாைள�கா! பா, உ�ைன எ�ன ெச'கிேற�. எ� �;�ப)ைத 

நாசமா�கிவி=டாேய, தி�=; ராMக�" எ�� அவ,ேம� பா'"* ேமைஜயி� ேம� 

இ�"த ேநா=;�களி� ைகைய ைவ)தா,. 

 

நா<; ம=;� தனியாக இ�"த* உ:ைமதா�. அதCகாக உலகேம நடமா=டமC�	 

ேபா'வி;மா? ராமசாமி ெவ� ேலசாக	 பிAப=டா,. 
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நா<;விC� அசா)திய� ேகாப�. "உ:ட 0=A� ெக:A 1�கிய பயைல 

வி;கிேறனா பா," எ�றா,. 

 

விவாி	பாேன�? 

 

பலவ"த) தி�=;� ேகஸாகிய*. ஆ�மாச� க;�காவ�. 

 

ப)த, பா; கவைலயCற சா	பா;. எ"த) ெதாழிலாள, ச�க� தி�=;) 

ெதாழிலாளியி� �;�ப)திC� இ"தமாதிாி உதவி ெச'ய 4A<�? நியாயமான 

உலகம�லவா? 

 

ெப:களி� நிைலைமைய	 பCறி எ9த� (�கிற*. 

 

ஜ�மா"திர விதி எ�ற ஒ� மக)தான காரண)ைத� க:;பிA)த ஹி"* 

ச4தாய)தி� இ* இயCைகதாேன? 

 

கா"தி, 5-9-1934 

 

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

99. 99. 99. 99. &�ப� ேகணி&�ப� ேகணி&�ப� ேகணி&�ப� ேகணி    

1111    

 

வாசவ�ப=A எ�றா� தி�ெந�ேவ� ஜி�லாவாசிகG��) ெதாியா*. ஜி�லா	 

பட)ைத) *�வி	 பா,)தாE� அ"த	 ெபய, காண	படா*; அ* ஜி�லா	 பட)தி� 

மதி	பிC�� (ட� �ைற"த ஒ� சி� கிராம�. ஊைர& �CறிE� பைன. ெப=ேரா� 

நாகாிக)தி� ஏகாதிப)திய� ெச�E� ஜி�லா ேபா,= ரMதா(ட, அ* த� 

மதி	பிC�� �ைற"த* எ�� நிைன)*� ெகா:;, ஊைரவி=; விலகி 1/2 

ைமE�� அ	பாேலேய ெச�Eகிற*. ரMதாைவவி=; இற�கி� கிழ��	 ப�கமாக 

ஒ� ைம� �மா��� உைட4�G� ேசாC�� க)தாைழ<� இர:; ப�க)திE� 

வள,"தி���� வ:A) தட)தி� ெச�றா� ஒ� பன�கா=A� ெகா:;வி;�. 
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அ"த� கா=A� தா�ேதா�றியாக& ெச�� ெகா:A���� எ"த ஒCைறயA	 

பாைத வழியாக& ெச�றாE� வாசவ�ப=A எ�ைல�� வ"*விடலா�. 

 

ஊ, ஆர�பி)*வி=ட* எ�ற �றி	> எ�னெவனி�, பன�கா; 4A"* ம�பA<� 

அ"த வ:A)தட� இர:; �=A&�வ,கG�கிைடயி� அC>தமாக) 

ேதா��வ*தா�. அ6விர:; �=A&�வ,கG� எதி,எதிராக இர:; 

'ந"தவன)ைத'& �Cறி வ�கி�றன. த�க அரளி<�, ெச6வரளி<�, 4�ைல<� 

தறிெக=; வள,"தி���� ஒ� பிைரயிட�. 'ந"தவன�' ஒ6ெவா�றிE� ஒ� கிண� 

உ:;. 

 

இைத� கட"*வி=டா� கிழ�ேக பா,)த ேகாவி�, மிக7� பாழைட"*, மதி�க� 

இA"*, ெமா=ைட� ேகா>ர அல�கார)*ட� காண	ப;�. அ"த� ேகாவி�� 

அ,&சக, 0; ஒ�ைற<� இர:; +�� இA"* (ைர வி9"த 0;கைள<4ைடய 

ெத�)தா� அ�ரகார�. அ* இ�ப* அA�க	>ற� ம�பA<� தி��பி, க)தாைழ& 

ெசA %வரச மர�கG�கிைடயி� ெச��, பி�ைளமா, 0தியாக மா�கிற*. த=ேடா 

; ேபா=; நாழி ஓ;களா� சா'	> இற�கிய ெபாிய 0;தா� ப:ைணயா, 

ந�ல�Cறால� பி�ைளயி� 0;. அைத) ெதாட,"த இர:; +�� வைள7களி� 

கண�� 4த�யா,, கி.4. ச�கர��க� பி�ைள, பலசர��� கைட ஓ=ட	பிடார� 

பி�ைள - ஓ=ட	பிடார� எ�ற ஊ, அவர* %,விக� - வா)தியா, �	>	 பி�ைள, 

பி�ைளயா, ேகாவி� %சாாி ேவSவ��க	 ப:டார� - இவ,க� எ�ேலா�� 

வசி��� �Aைசக�. �Aைசகைள	 பா,)தாேல, அவ,க� ப:ைண	 பி�ைளைய	 

ேபா� வா �ைகயி� ெசௗகாிய�கைள	 ெபCறவ,க� அ�ல, எ�� ெதாி"*வி;�. 

எ�லா�� ப:ைண	 பி�ைளயவ,களி� வய�கைள, வாரமாகேவா 

�)தைகயாகேவா எ;)*	 பயி, ெச'* ஜீவி	பவ,க�. ேவளாள, எ�லா�� 

ஒ����� ஒ��தா�. கம�� ேத�காெய:ெண' வாசைன பாிமளி��� இ"த) 

ெத�ைவ) தா:Aனா� ஊ,	 ெபா=ட�. அதி� தனி�கா=; ராஜாவாக, 

ேதேஜாமயான"தமாக, ஊ,�காவ� ெத'வமாகிய �டைலமாட	 ெப�மானி� [ட� 

ெந;மர� ேபா� காைற� க=Aயினா� உ�தியாக� க=ட	ப=; நிC��. இA"* 

வி9"த ேகாவி�� +,)தீகரமாக எ9"த�ளியி���� மகாவிKSைவ விட 

இவ��� ஊ, ம�களிைடயி� அதிக மதி	> உ:;. அ* அ"த& �டைலமாட���) 

ெதாி<ேமா எ�னேவா! அைத& �Cறி ஐ"தா� மறவ, �Aைசக�, இவCறி� ஊ,) 

தைலயாாி 4த�ேயா, வசி	பா,க�. �Aைசகைள) தா:A& ெச�றா� மானாவாாி� 
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�ள� - அதாவ* த:ணீ��� வான� பா,��� ஏாி. அத� இ�கைரயி� 

வல	>ற)தி� பைற&ேசாி; அ�� ஒ� 4	ப* �Aைசக�. 

 

ேவளாள, ெத�வி�, ஊ,	 ெபா=டைல அSகினாC ேபா� ப:ைண	 

பி�ைளயவ,க� க=Aய ச7�ைக, ஓைல�(ைர ேவ'"த தி:ைண, ஒ=ட	பிடார� 

பி�ைளயி� பலசர��� கைட�� எதி,)தாC ேபா� இ����. ஊ,	ேப&�, ஊ,வ�>, 

கி.4.வி� அரசா�க நி,வாக�, சீ=டா=ட� எ�லா� அ��தா�. ச7�ைகயி� 

ேவனிCகால�களி� இரவி� ஆ=க� ப;	பதC��, பக�� 'ெபாிய மனித,' 

சா'"தி�"* ேபாவதC�� ேகாைர	 பா', அ9��) தைலயைண, தி:; 

4த�யைவ +ைல�� ஒ�றாக� கிட���. ஓ=ட	பிடார� பி�ைளயி� கைடயி� 

Jல, சிகெர= 4த� பி�ைன எ:ெண' வைர வா�கி� ெகா�ளலா�. மகா 

சிவரா)திாி, �டைலமாட���� ெகாைட 4த�ய கால�களி� அவ, 

சீ=;�க=;கG� விCபா,. ஓ=ட	பிடார� பி�ைள பலசர��களி� ம=;� 

வியாபார� ெச'பவ, அ�ல,. �ழி	ெப��க�, அாிவாி 4த�ய ஆர�ப� க�வி 

விஷய�களிE� ப:டமாC� வியாபார� நட)*பவ,. உCசாக� வ"*வி=டா� 

கைட 4�> (Aயி���� ேதவமா,கG�� 'ம�ைத 0ர�' கைத, அ��யரசாணி 

மாைல 4த�யவCைற வாசி)*� கால=ேசப� ெச'வா,. ச7�ைகயி� 

�வாரMயமான ேப&��க� அAப=டா� அவ, கைடயி��"* ெகா:ேட (=ட)தி� 

த�4ைடய ப�ைக<� ேச,)*வி;வா,. 

 

ேகாைட�கால� ஆர�பமாகி அ�	>� ெதாட�கிவி=ட*. அ�	>) 

ெதாட�கிவி=ட* எ�றா� ஓ=ட	பிடார� பி�ைள��� அைதவிட, ேசாியி� 

ப�க)தி� க�G�கைட ைவ)தி���� இச�கி நாடா���� ெகா�ைள. சாய�கால� 

ஐ"* மணியி��"* இர7 ப)*	 பதிெனா� மணிவைர பி�ைளயவ,களி� கைட 

4�> ச"ைத இைர&சலாக இ����. 

 

வாசவ�ப=Aயி� அ�	> ஆர�பி)*வி=ட*. சாய�கால� ெபா9* சா'கிற சமய�. 

கண��	 பி�ைள<�, கி.4.7� ச7�ைகயி� உ=கா,"* ெகா:A��கிறா,க�. 

கி.4. வாி வL�	பதிE� 4�4ர�. அவ, 4�> அரசா�க	 ப9	>� காகித ேநா=; 

>)தக�க�, நீளமான ைப - இ)யாதி கிட�கி�றன. ப�க)தி� ச7�ைகயி� ஓர)தி� 

தைலயாாி க=ைடய) ேதவ� நி�� ெகா:A��கிறா�. 
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"க=ைடயா, ெகாRச� �:ணா�> எ;)தா! ஆமா�, பா��� இ�ேல ேபா����; 

எ�லாமா ஒ� *=;�� வா�கியா!" எ�றா, கண��) தீ)தார	ப 4த�யா,. 

 

"ஆமா�, அ7க ேக�கைத வா�கியா"தி=;, ெவ�ைளயைன	 பா)* இG)தா! 

அவ� எ	ப	 பா,)தாE� இ	பA)தா�. நாெளவிAய�ைன�கி� க&ேசாி��	 

ேபாகS�, யா7க� இ��கா?" எ�� ெசா���ெகா:ேட �றி	பி��"தவCைற) 

தா�க� ப:ணி�ெகா:A�"தா, கி.4.பி�ைள. 

 

அ	ெபா9*, ேமெல�லா� பயிாி� >9தி பA"*, க�க)தி� ஒ� �ைடைய 

இ;�கியவ:ண�, பி�>ற� இர:; +�� மறவ,க� ைகக=A அவ�ைடய 

ேப&ைச� ேக=;வர, விய,)* வி�வி�)*� ெகா:;, ப:ைணய	 பி�ைள வ"*, 

"அ	பாடா!" எ�றவ:ண� ச7�ைகயி� உ=கா,"தா,. 

 

"வா��க அ:ணா&சி! ேமனி எ	பA� க:ட*!" எ�றா, கி.4. 

 

"ேமனியாவ*, எளவாவ*! சவ)ைத) த�G�க. ஏேல ஆ:A, 0=;�� எ�ன 

ேவSெம�� பா)*வி=; வா!" எ�� ஒ�வைன அ�	பினா,. 

 

"எ�ன அ:ணா&சி, ஆலAயிேல அ�	ெப) ெதாட�கி=Aய ேபால இ��ெக - இ� 

சவேம, அ:ணா&சி கி=ட ேப�த* ெதாிய�ேல - வர வர பற� கGைதகG��� 

திமி� ஏ�*!" எ�� எதிாி� இ�"த பைற& சி�மிைய அத=A� ெகா:;, 

ப:ைணயாாிட� ேப&�� ெகா;�க ஆர�பி)தா, ஓ=ட	பிடார� பி�ைள. 

 

"ஆமா�, ஒ:S��� �ைறவி�ைல, எ�லா� ஒ� ெதா�ைலதா�. ேபான தி�க� 

ெகளைம ேகா; (ேகா,=;)��	 ேபாயி�"ேத�. க	பலாிசி வ"* +=ைட 

+=ைடயாக� �வி<தா�. ேப=ைட	 பி�ைள ெசா�னா,. இ�ைகயா, ம:ேணா; 

4=AனாE� ஒ:Sமி�ைல. அ�ெக நி�க* ம�தியா - ஏ +தி! ெதாGவிேல 

மா=;�� ெர:; ெச)ைத எ;)*	 ேபா=;வி=; வா!" எ�� அதிகார� 

ப:ணிவி=;, "பி�ைளவா�, ஆ:A வ"தானா ந"தவன)*�� வர& ெசா�ேன� 

எ�� ெசா�E�க�" எ�� ����	 பாைதயாக அ�� ெச�றா,. 
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"ஏ=A, ஒ� >�ச� எ�னேமா பண� �;�கS� எ�� ெசா�Eதாகேள, அ*��	 

ப:ைணயா� ேகாவி&சாகளா���; இ�"தாE� ஊ� ெபாிய7கைள பைக&�� 

கிடலாமா=A!" எ�� ம�தியிட� ேப&�� ெகா;)தா, கைட�கார,. 

 

"எ�ன சாமி, எ� ப�ள� ப:ைண ெயெசமா�கி=ெட எ�னேமா ஒ� ெர:; a� 

வா�கி��காR சாமி. ஊ���	 ெபாிய நாய�மாேர இ	பA	 ப;)*னா, நா�க 

எ�ன ெச'ேவாR சாமி? அ*ெல ெர:; காைள<� வ:A<� வா�கினா, இ	ெபா 

அ*7� - அ"த& ெசாடைலதா� பா�கS�! - இவிய இ	பA உ��கினா, பண)*�� 

எ�ேக ேபாக? சாமி, இ�பி=; க�	ப=A	 ேபாயிைல<� ச��� �;�க சாமி, 

ெதாGெவ	 பா)*�கி=; வாேர�!" எ�� அவG��) ெதாி"தைத	 

>ல�பி�ெகா:; மா=;) ெதா9வ)தி� ப�க� ெச�றா� ம�தி. 

 

2222    

 

ம�தியி� >�ஷ� ப:ைண	 பி�ைளயிட� கட� வா���ெபா9*, 'நி&சயமாக) 

தி�	பி� ெகா;)*வி;ேவா�' எ�ற ந�பி�ைகயி�"*தா� வா�கினா� எ�� 

நிைன�க 4Aயா*. ெகாRச நா=க� மா=ைட உபேயாகி)*�ெகா:;, அ* 

ேநாRசானா�� சமய)தி� ப:ைண எஜமானி� காைல	 பிA)*	 பணமாக� 

கடைன� ெகா;�காம��"* விடலா� எ�ற ேயாசைனயி� ேபாி�தா� 

நட)தியி��கேவ:;�. ப:ைண எஜமா� இவ�ைடய (ைழ� 

��பி;கG�ெக�லா� மசிகிற ேப,வழியாக� காண	படவி�ைல. ேமE� அவ,தா� 

எ�ன ெச'வா,? எ�� பா,)தாE� பண4ைட; தீ,ைவ��� (ட� க=A வரா* 

ேபா���கிற*. நில)தி� ெஜ:டாைவ ந=;விடாம���க, மசிகிற 

ேப,வழிகளிட)தி� சிறி* (அரசா�க)தி� பய)தினா� ஏCப=ட) 4ர=;) 

தன)ேதா; நட"*ெகா:டா,. காைளக� அவ, வசமாயின. அ6வள7தா� மி&ச�. 

ஊ,	 பைற&ேசாியி� ஏக கேளபர�. ெவ�ைளய�� அவ� ெப:டா=A<� 

�'ேயா4ைறேயாெவ�� க)தினா,க�. ெவ�ைளய� ெகாRச� 4ர:Aனா�; 

உைத கிைட)த*. 

 

ப:ைணயா,, 'பற& சனேமா �ற& சனேமா!' எ�� ெவ�)*� ெகா:டா,. எ�ன 

ெச'தாE� ந�றியி�ைல எ�ற மன� கச	>. 
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ெவ�ைளய� அ�� இர7 ெவ� ேநர�வைர 0=AC� வரவி�ைல. 

 

ம�நா� விAயCகாலமாக	 ப:ைண	 பி�ைளயவ,க� ெவளியி� ெச�E4� 

மா=;) ெதா9வ)திC�& ெச�� பா,)* வி=;	 ேபாகலாேம எ�� உ�ேள 

^ைழ"தா,. ெவ�ைளயனி� ேநாRசா� காைளக�தா� அைசேபா=;� ெகா:; 

ஆ� அரவ)ைத� ேக=; எ9"தி�"தா�. மயிைல� காைளக� இர:ைட<� 

காணவி�ைல. உடேன, கி.4. பி�ைளைய எ9	பி� கா:பி)*வி=;, ச7�ைகயி� 

ப�க)தி� கிட"த தைலயாாி) ேதவைன எ9	பி& சமாசார� ெசா�னா,க�. 

 

தைலயாாி) ேதவ��� ெவ�ைளய�மீ* ச"ேதக�. உடேன அவ� 0=AC�& 

ெச�� பா,�க, ம�தி ம=;ேம அ�கி�"தா�. >�ஷ� எ�ேக எ�� +வ�� நி�� 

விசாாி	பைத	 பா,)*, உ�G��� பய"*ெகா:;, த� >�ஷ� அ6வள7 ேநர� 

0=A��"*வி=; அ	ெபா9*தா� ெவளிேய ேபானா� எ�� ஒ� ெபா' 

ெசா�னா�. 

 

அவ� ெசா�வ* நிஜமா ெபா'யா எ�பைத) தீ,மானி	பதC�) தைலயாாி) 

ேதவ��� ஒேர வழிதா� ெதாி<�. உடேன தைல மயிைர	 பிA)தி9)*, அவைள� 

கீேழ, த�ளி, உைத�க ஆர�பி)தா�. ேதவ��� ம�திைய உைத	பதி� ஒ� �ஷி. 

 

அவ� �'ேயா4ைறேயாெவ�� க)தினாE� தைலயாாி)ேதவனி� ஜ�ப� 

சாயவி�ைல. அதC�� ேசாி திர:ட*. கள7 விவர4� பரவிய*. ெவ�ைளயைன 

இர7 ெவ� ேநர� வைர க�G�கைடயி� பா,)ததாக	 பல, ெசா�னா,க�. 

 

பிற� எ�ன? ம�தி எ6வள7 (&ச� ேபா=;� பயனி�ைல. ெவ�ைளய� 

பன�கா=A� �A)*வி=; மய�கி� கிட"தைத� க:;ெகா:டா,க�. ஆ� 

விட	ப=ட7ட�, அவ� உ:ைமயி� தி�டாம� இ�"தாE� எ�ன? விஷய� 

ெவ� எளிதி� ேபாbM ேகசாக மாறி, ெவ�ைளய� சிைற��& ெச�றா�. 

 

அவ� சிைற ெச�Eம=;� ஊ, அ�ேலாலக�ேலால�தா�. 4Aவி�லாம�, 

சைள�காம�, ேப�வதC�& சமாசார�க� நிைற"தி�"தன. ப:ைண	 

பி�ைளயவ,க� எ�ன 4=A�ெகா:;� மா;க� வ"தபாA�ைல. அதCகாக 
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ெவ�ைளய� பயைல& ��மா வி;கிறதா? ஏமாCறிய பண)திCகாவ* அ�� 

ேபா'வி=; வர=;ேம எ�ப*தா� அவ�ைடய வாத�. 

 

இ"த� கேளபர� கால)தி� ம�தி�� இர:; மாத�, அவைள	 ெபா�)தவைர, 

ேசாியி� கிைட��� ெசௗகாிய�கG��) த�"தவா�, ெவ�ைளய�ட� 

'க:ணால�' ெச'* ெகா�G�ெபா9* வா �ைக இ�பகரமாக)தா� ஆர�பி)த*. 

>* மா	பி�ைள எ�ற உCசாக)தி� அவ� வ:A<� மா;� வா�கி 

இ�ேகாலமா�� எ�றி�"தா� அவ� எ�ன ெச'ய 4A<�? ெவ�ைளய� மீ* 

அவG�� அள7கட"த பிாிய"தா�. இ�வ�� க�ைள� �A)*வி=; அA�கA 

ச&சரவி=;� ெகா:டாE� ேசாியி� தி�KA ேதாஷ)ைத	 ெபCறி�	பா,க�. 

எ	பAேயா ெவ�ைளய� சிைற ெச�றா�. ம�தி அ	ப� 0; ெச�றா�. 

பி�ைளயவ,கG�� ஏ&�� இைர&சE"தா� மி&ச�. ஆனா�, ெவ�ைளய� 

சிைற��	 ேபானதி� பண)திC�	 பதிலாக ஒ� தி�	தி. 

 

எ�� பா,)தாE� பண4ைடயாக7� நில�க� தீ')* ேபா<� இ���� கால)தி�, 

அ	ப� 0டானாE�, அ�ைப<� ஆதரைவ<� தவிர ேவ� எ�ன கிைட�க	 

ேபாகிற*. அதிE� ஏைழ	 பைறயனாக இ����ெபா9*? அ"த& சமய� பா,)*& 

சாைல��� க	பி ேபாட ஆர�பி)தா,க�. ம�தி��� அவ� ெபCேறா���� சிறி* 

ேவைல கிைட)த*. இர:; +�� மாத� ைகயி� கா� ஓ=ட�. 0=Aேல, >�ஷ� 

அநியாயமாக& சிைற ெச�றா� எ�பைத) தவிர ேவ� ஒ� கவைல<� இ�லாம� 

இ�"த*. 

 

எ	ெபா9*� சாைலயி� க	பி ேபா=;�ெகா:ேடயி��க ஜி�லா ேபா,AC� எ�ன 

ைப)தியமா பிA)தி��கிற*? ம�பA<� கKட ச�ர� அவ,க� மீ* �ழல 

ஆர�பி)த*. 

 

அ	ெபா9* ேதயிைல) ேதா=ட)திC� ஆ�பிA��� ஏெஜ:; ஒ�வ� வ"தா�. 

பைற&ேசாியி�, ேதயிைல) ேதா=ட� இ67லக வா �ைகயி� ேமா=ச� ேபால) 

ேதா�றிய*. திைரகட� ஓAயாவ* திரவிய� ேதட ேவ:;மாேம! அதCகாக) 

திைரகடேலாA& �த"திர)ைத	 பைணய� ைவ)தா� எ�ன? கைடசியிலாவ* 

ஏதாவ* ெமா)தமாக� ெகா:;வரலாேம! 
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ம�தி<� அவGைடய தாயா�� க�காணி<ட� ெகா9�>��	 >ற	ப=டா,க�. 
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விMவாமி)திர�� வியாச�� மைல��& ெச�வதC�� காரண� ஒ��; மிMட, 

Mேடா டா,=, ஐ.X.எM., மைல��& ெச�வதC�� காரண� ேவ�; Qமதி 

ம�திய�மா� மைல��& ெச�வெத�றா� அதC�� ஒ� காரண� இ��கிற*. 

ாிஷிகளி� %,வாசிரம)ைத	 பCறி ஆரா'வ* நாஸு�கி�ைல எ�� (�வா,க�. 

ம�திய�மாளி� மைலவாச)ைத	 பCறி<� அ	பA)தா�. 

 

'வா=ட, பா�M' எ�ப* ேதயிைல) ேதா=ட)திCகாகேவ ெத'வ)தினா� 

இல�ைகயி� சி�KA�க	ப=ட இட� எ�ப* கிெரௗ� ேதயிைல) ேதா=ட)தி� 

தCேபாைதய 4தலாளியான ஸ, ேஜாஸ	 பி=cமா,=A� கிெரௗனி� தி=டமான, 

அபி	பிராய�. இதி� �வாரMய� எ�ன ெவ�றா�, ஸ, ேஜாஸ	 சீைமைய வி=;& 

சிறிதாவ* விலகியேத கிைடயா*. இ�கிbK '[	'>� (மா=;�கறி), இ�கிbK 

'ேப�க'�� (ப�றி இைற&சி) அவ, ெசா"த	 பா,ைவயிேலேய தயாாி�க	படாத 

ேதச� அவ, ேதக)திC� ஒ)* வரா* எ�� அவ�ைடய ஹா,� ெத� (ல:டனி� 

பிரபல ைவ)திய,க� வசி��மிட�) �;�ப ைவ)திய நி>ண, அவ���� 

(றியி��கிறாரா�. அதCகாக, மேலாியாவிC�� Lாிய உKண)திC�� வ�ஷ� 

2000 ப7��� ஈ; ெகா;	பதாக ஒ	>� ெகா�G� நப,களிட� ேதயிைல) ேதா=ட 

நி,வாக)ைத அவ, வி=; வி;வ* வழ�க�. 

 

தCெபா9* பா=ாி�ஸ� Mமி) எ�றவ, 'வா=ட, பா�'X� நி,வாக)ைத ஏC� 

நட)*� 45 வய*	 பிர�மசாாி. அவ��� இர:; விஷய�க� ச"ேதகமி�லாம� 

ெதாி<�. ஒ��, இல�ைக) ேதயிைல) ேதா=ட)தி� பிர�மசாாியாக இ�	ப* 

எ�பத� அ,)த�; இர:டாவ*, ேதயிைல உCப)தியி� க�	> மனித,கGட� 

எ	பA நட"* ெகா�ள ேவ:;� எ�ப*. இதC� ேமலாக� க�	>� (�களி� 

பாைஷ<� ந�றாக) ெதாி<�. 

 

க�	> மனித,க� 'வா=ட, பா�M' எ�ற இட)ைத 'வா=ட, பால�' எ�� 

(�வா,க�. இல�ைக� ���களி� சாிவி� ஒ� நீ,0 &சியி� ப�க)தி� 
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இ�	பதா� அதC� அ"த	 ெபய, வ"த*. அ"த மைல&சாிவி�, இர:; ைம� 

நீள4� +�� ைம� அகல44�ள ேதயிைல� கா; நீ,0 &சியி� இ�ப�க)திE� 

உ�ள*. *ைரயவ,களி� ப�களா, நீ, 0 &சி�� ேமேல ஒ� பாைதயி� மீ* 

க=ட	ப=A��கிற*. அதC� எதிேர, அ"த	 ெபயரCற கா=டாCறி� ம�ப�க)தி�, 

(�களி� காைற� �Aைசக� - ேகாழி�(;க� மாதிாி. அதC�� த�ளி ஒ� 

ஆMப)திாி, மCற க�	> அதிகாாிக� இ���� இட�க�. அதிகாாிகேளா, ேதாைல) 

தவிர மCற எ�லா அ�ச)திE� *ைரகளி� மன	ேபா�ைக<ைடயவ,க�. அ�� 

ேபா'� �Aயி�"தா� இர:; விதமான மன	பா�ைமதா� ஏCப;�. ஒ�� 

அ�கி���� க�	>) *ைரகGைடய*. இர:டாவ* சிைற��) தயாரா��வ*, 

+�றாவ*� ஒ�றி��கிற*. அ*தா� வா �ைக�� 4C�	>�ளி ேபா;வ*. 

 

த=ட	பாைரயி� த�கி, பிற� க	பேலறி மைல�� வ�ம=;� ம�தி��� அவ� 

தாயா���� எ�னேவா ெபாிய >ைதய� எ;�க	 ேபாவதாக உCசாக�. 'வா=ட, 

பால')திC� வ"த7ட� அத� சீதளமான ப�வ4�, அவ,கG��� 

ெகா;�க	ப=A�"த காைற� �Aைச<� கவ,&சி)தன. ேதயிைல பறி���ெபா9* 

�ைடயாக) தைலயி� ேபா=;� ெகா�ள7� க�பளி. வார)திC� வார� ைகேம� 

கா�! எ�லா� ெவ� ெசௗகாியமாக இ�"தன. அ�கி���� நாCற� வாசவ�ப=A& 

ேசாியி� நாCற)ைதவிட& சிறி* அதிக�. அ*7� சில நா=களி� பழகி	 

ேபா'வி=ட*. �ளிாி� க;ைமயா� காைல 7 மணி��)தா� எ9"தி��க 4A<�. 

பிற� கRசிைய� கா'&சி� �A)*வி=;, 4*கி� ஒ� (ைடைய	 ேபா=;� 

ெகா:; ேதயிைல� ெகா9"* பறி�க& ெச�Eவா,க�. 4த�� 

ப�க)தி��"தவ,களிட� ேக=;	 பழகி�ெகா:டா,க�. ஆர�ப)தி� இர:; 

+�� வார)திC�� �ஷாலாக)தா� இ�"த*. ஆனா�, (ட ேவைல ெச'<� 

ெப: (�களி� ேப&�� நட)ைத<� அவ,கG��	 பிA�கவி�ைல. 

 

+�றாவ* வார)தி� தா'� கிழவி�� மைல� கா'&ச� வ"த*. ஆMப)திாி��& 

ெச�� ம�"*) த:ணி வா�கி� �A)*�ெகா:A�"தா�. அவG��) 

*ைணயாக ம�தி<� ேபா'வி=; வ�வா�. 

 

அ	ெபா9* ேதயிைல Mேடா, மாேனஜ, அவைள ஆMப)திாியி� க:டா,. '>* 

உ�	பA' எ�பதா� அவ, '�ளி)*வி=; வா!' எ�றதி� அ,)த� அவG��	 

>ாியவி�ைல. (�களி� ச�பிரதாய)ைத	 பCறி காாிய� மிRசிய பிற�தா� அறிய 
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4A"த*. கிழவி�� வயிCறி� இA வி9"த* மாதிாி ஆயிC�. ஆனா�, ப�க)தி� 

ேப&�� ெகா;)*	 பா,)தா� இ* மிக& சாதாரணமான காாிய� எ�� ஆயிC�. 

அதCக	>ற� அவ� அ"த) திைசயிேலேய எ=A	 பா,	பதி�ைல. ஆனா� Mேடா, 

மாேனஜ, ேலசானவரா? வில�க 4Aயாத பழ�க�. ேவ� விதியி�லாம� தைல 

ெகா;�க ேவ:Aயி�"த*. த� ெவ�ைளயைன நிைன)*� க:ணீ, வA)தா� 

ம�தி. ெவ�ைளய� இ�"தா�... 

 

நா=கG� ஓAன. ம�தியி� �ழ"ைத<� பிற"த*. ெப: �ழ"ைத. ெப: எ�� 

ெதாி"த*� ம�தி��) தா�க4Aயாத *�கமாக இ�"த*. ெபாிதானா� அதC�� 

அ"த� கதிதாேன...! 

 

கிழவியி�	பதினா� �ழ"ைத	 பா*கா	பிC�& சிறி* வசதியாக இ�"த*. அ"த 

மேலாியா	 பிரேதச)தி� எ�ன இ�"* எ�ன பய�? உயி, வாழ ேவ:;� எ�ற 

ேவ=ைக ஜீவநாAயி� இ��க ேவ:;�. அ* அ"த� �ழ"ைத�� இ�"த*. 

 

ேதயிைல %�க ஆர�பி)*வி=ட* எ�றா� மேலாியா ேதவைத��	 பசி எ�� 

அ,)த�. நீ, 0 &சியிE� ஜல� வCறிவி;�. ேவைல<� அதிக�. 

எ:ணி�ைகயி�லாம� பிற��� மேலாியா� ெகா��கைள	 ேபா� (�கG� 

மAவா,க�. அ�ேகேய பல கால� த�கி	 பழகி	ேபான (��கார,கைள	 >� 

அA)*) தி�றா� அதC�� மேலாியா� கா'&ச� வ"*வி;�. அ6வள7 ச�தி 

ெபா�"திய மேலாியாவி� 4�> கிழவியி� ெபா�கான சாீர� எதி,)* நிCக 

4A<மா? ம�திைய<� �ழ"ைதைய<� வி=;வி=; அவ� ேபா'வி=டா�. 

கிழவியி� மரண� ம�தி��	 பி�பல)ைதேய ேபா�கி, வா �ைகயி� தனிைமைய 

அதிபய�கரமா�கிய*. ேவ� வழியி�லாவி=டா�, எ�ன பய�கரமாக 

இ�"தா�தா� எ�ன? 

 

ெத'வ)தி� க�ைண அ6வள7 ேமாசமாக	 ேபா'விடவி�ைல. க:ைண� 

ெக;)தாE� ேகாைலயாவ* ெகா;)த*. Mேடா, மாேனஜ, க:ண	ப நாயனா, 

ரக)ைத& ேச,"த ேப,வழி. தன* இKடெத'வ)திC�) தா� �சி)*	 பா,)*)தா� 

சம,	பி	பா,. தCெசயலாக வ�வ*ேபா� தி�. பா=ாி�ஸ� Mமி) அவ,கைள 

அைழ)* வ"தா,. Mமி)தி�ைடய ரசைன<� அ6வள7 ம=டமானத��. 

 

ம�தி<� �ழ"ைத<ட� ப�களாவி� ப�க)தி� ேதா=ட�காாியாக வசி�க 

ஆர�பி)தா�. 
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இ	பA இர:; வ�ஷ� ெச�ற*. 

 

4444    

 

ஸ, ேஜாஸ	 பி=cமா,=A� கிெரௗனி� +னாவ* தைல4ைற�� 4�>, �;�ப 

ெகௗரவ)ைத Mதாபி)த ஸ, ெர=ம�= கிெரௗ�, பிாி=AK சா�ராcய)தி� 

அMதிவார)திC�� காரணமான அச� பிாி=AK �ண)ைத	 ெபCறவ,. அவ, ஏேதா 

ஒ� ெபய, ெதாியாத பா�கியி� �மாMதாவாக இ�"த தக	பனாைர அA�கA 

ெதா"தர7 ெச'*, �;�ப)தி� காலாA எ�ற ப=ட	 ெபய�ட� க	பேலறி, 

இல�ைக) ேதயிைலயி� ப=ட4� பண4� ேசகாி)*, ஒ� பிர>வி� �;�ப)தி� 

க�யாண� ெச'*ெகா:டவ,. 

 

அ"த +�றாவ* தைல4ைறயி� �;�ப இல=சிய)தி� சகல �ண�கைள<� 

*ணி&சைல<� ஸ, ேஜாஸ	பி� ஏக>)திாியான மா= கிெரௗ� ெபCறி�"தா�. 

இ�கிbK ேமாMத,பA அவ� அழ� ஆ=கைள மய�கியA�க� (Aய*. அவ,க� 

'ெஸ='A� அவ� ெச'யாத அ=டகாச� கிைடயா*. திIெர�� அவG�� ஆகாய 

விமான)தி� வழியாக உலக)ைத ஒ� �C�& �Cறி வர ேவ:;� எ�� ப=ட*. 

பிற� எ�ன? >ற	ப=ட ப)தா� நா� இல�ைகயி� விமான)தி� ேகாளாறினா� 

இற�கேவ:AயதாயிC�. 

 

தி�. பா=ாி�ஸ� Mமி)திC� ஒ� த"தி பற"த*. அவ, தம* ேமா=டாைர 

எ;)*�ெகா:; ெகா9�>��) *ாிதமாக வ"தா,. அ�� 4த� இர:; நா=க� 

ெகா9�பி� �1கல�. Qமதி கிெரௗ� �ஷியான ேப,வழி எ�� அவ, 

க:;ெகா:டா,. 

 

>திய அ�பவ)தி� மி�க ஆைச<�ள Qமதி கிெரௗனிC� இ* மிக7� பிA)த*. 

இ�வ�� ேதா=ட)திC�	 பிரயாணமானா,க�. 

 

ப�களாவி� அவG�� ஒ� தனியைற. ம�தி அவG��	 பணிவிைட�காாி. Qமதி 

மா= அச=;	 ேப,வழிய�ல. ேதா=ட�களி� பிர�மசாாிக� க�	>	 ெப:கைள 

எ	பA நட)*வா,க� எ�ப* அவG��) ெதாி<�. ஆனா� அ"த	 'ேபா�கிாி'<ட� 

பழ�வதி� ஒ� உCசாக�. 
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உKண	 பிரேதச� மதனனி� ஆMதான ம:டப� எ�ப* ேம�நா=; 

அபி	பிராய�. எனேவ, தி�. Mமி)*� Qமதி மா= கிெரௗ�� காதல,க� ஆனதி� 

அதிசயமி�ைல. 

 

அ	ெபா9*... 

 

***** 

 

சிைறயி��"* வி;ப=ட ெவ�ைளய� ேநராக ஊ���	 ேபாகவி�ைல. ேநராக 

மாமனா, 0=AC�& ெச�றா�. அ�� ம�திைய� காணாத* ெப�� ஏமாCறமாக 

இ�"த*. சிைறயி��"* வ��ெபா9ேத அவ� மன� உைட"*வி=ட*. ம�தியி� 

நிைன7 ஒ��தா� பைசயாக இ�"த* அவ���. 

 

மாமனிட� ெகாRச� கட� வா�கி�ெகா:;, ம�திைய	 பா,	பதCகாக அவ� 

ேதயிைல) ேதா=ட)திC�	 >ற	ப=டா�. 

 

ெவ�ைளய�� மாமைன	ேபா� ம�தியி� இல=சியமான ேதயிைல) 

ேதா=ட)ைத	 பCறி நிைன)*� ெகா:; ெச�றா�. 

 

'வா=ட, பால')திC� வ�� ஒேர ேமா=டா, பM சாய�கால� அ�� வ��. 

 

இற�கிய7ட� ப�க)தி� நி�றவ,கைள விசாாி)தா�. அவ,க� சிாி)*�ெகா:; 

ப�களாவி� ப�க)தி����� �Aைசைய� கா=Aனா,க�. 

 

அவ� ேநேர நட���ெபா9*, எதிேர, அ"த ம�கிய ெவளி&ச)தி� *ைர<� 

*ைரசானி<மாக இ�வ, இைடயி� ைகேபா=;� ெகா:; சிாி)*	 ேபசி�ெகா:; 

ெச�றா,க�. 

 

அவ��� ம�தியி� நிைன7 ெபா�கிய*. 

 

�Aைசைய யைட"* கதைவ) த=Aனா�. உ�ளி��"* ஈனMவர)தி�, "யார*?"  



64 

 

எ�� �ர� ேக=ட*. மன4ைட"த �ர�; ெவ�ைளய���) ெதாி"*ெகா�ள 

$4Aயவி�ைல. 

 

"ம�தியா?" எ�� கதைவ) திற"தா�. க��க�ப�ளியி� ம�தி ப;)தி�"தா�. 

ப�க)தி� �ழ"ைத ப;)* உற�கி� ெகா:A�"த*. 

 

மாட)தி� தகர விள�� >ைகவி=;�ெகா:A�"த*. 

 

ெவ�ைளய� தி;�கி=டா�. ம�தி ேப' எ�� பய"தா�. ேபயாக இ�"தாE� 

>�ஷனி� ேப' எ�� ப=டதா� எ9"* உ=கா,"*, "ெவ�ைளயனா?" எ�றா�. 

 

ெவ�ைளய�தா�! அவைள� ைகைய	 பிA�க	 ேபானா�. "எ�ைன) ெதாடாேத! 

ேமெல�லா� பா)தியா?" எ�� 4*ைக<� ைககைள<� கா=Aனா�. ேமெல�லா� 

பற�கி	 >:. 

 

ெவ�ைளய��� ெநRசி� ச�ம=Aெகா:; அA	ப* ேபா� இ�"த*. 

 

"இ�ேக இ*தா� வளெமாைற!" 

 

ெவ�ைளய� பதி� ேபசவி�ைல. அவ�, "இ�கி�"* >ற	பட ேவ:;�!" எ�றா�. 

அவ�, "எ�னா� வர 4Aயா*. �ழ"ைதைய� ெகா:;ேபா!" எ�றா�. 

 

4த�� த� �ழ"ைத எ�பதி� ஆைச. பி�, ேவ� யா�ைடயேதா எ�பதி� 

ெபாறாைம. 

 

"உ� �ழ"ைததா�!" எ�றா�. 

 

"க:ணாைண?" 

 

"க:ணாைண!" 
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"கிளவி ேபான வ�ச"தா� ெச)*	ேபானா!" 

 

ெவ�ைளய� பதி� ெசா�லவி�ைல. 

 

ம�தி (ைரயி��"த தகர	 ெப=Aைய எ;)தா�. அதி� 5 J. ேநா=;�களாக 200 

J. இ�"த*. அ* *ைர அ	ேபாைத�க	ேபா* ெகா;)த*. 

 

"எR ச�பள	 பண�... >�ைளைய	 பா)*�ெகா!" எ�� அைத நீ=Aனா�. 

 

அ�� இ�வ, 1�கவி�ைல. 

 

ேபசி 4AவதC�� விA"*வி=ட*. 

 

"இ"தா!" எ�� �ழ"ைதைய நீ=Aனா�; "அ*� ேப� ெவ�ள&சி!" 

 

ெவ�ைளய� தைல மைற<� ம=;� ஓ, உ�வ� பாைறயி� மீ* நி�� 

பா,)*�ெகா:ேடயி�"த*. 

 

"அ"த ெல�கிேலதா� ந�ம ஊ�!" எ�� ெசா��� ெகா:; அAவான)தி� ப�க� 

பா,)*�ெகா:ேட நி�ற*. 

 

ஒ� சிாி	> - ஒ� ெப�+&�! 

 

***** 

 

வாசவ�ப=A& ச7�ைகயி� ப:ைண	 பி�ைள உ=கா,"* 'ேகா;' விஷய�கைள	 

ேபசி�ெகா:A��கிறா,. ெபா9* இ�=Aவி=ட*. எதிாி� நிC�� ஆ� ெதாியா*. 

 

அ	ெபா9* ஓ, உ�வ� ெத�வி� ஓர)தி� வ"* நி�ற*. 
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"யார*?" 

 

"சாமி, ெவ�ைளயனி�லா!" 

 

"எ	பேல வ"ேத? >)தியாயி� சவேம! ைகயிேல எ�னேல?" 

 

">�ைள சாமி!" 

 

"அவ, ம�தி எ�ெகேல!" 

 

"ெச)*	ேபானா, சாமி!... சாமீ!" 

 

"எ�னேல!" 

 

"பண�!" 

 

"ேபாேல, 4=டா +தி! நீேய வ&��ேகா! >)தியா	 ெபாெள!" 

 

">)தி!" 

 

5555    

 

'வா=ட, பால')தி� ெவ�ைளய� வ"*ேபான பிற� பல ச�பவ�க� 

நட"*வி=டன. ம�தி�� உலக)தி� மீ* இ�"த சி�பைச<�, இ	ெபா9* அவைள 

வி=; விலகி ெந;"1ர� ெச��வி=ட*. அA�கA �ழ"ைதயி�மீ* நிைன7 

ெச�� வி9"* ெகா:ேடயி�"த*. �ழ"ைத�� ெவ�ைள&சி எ�ற ெபய, 

ெகா;)தி�"தா�. நியாயமாக, அ"த விஷய)தி� விதி சாியாக)தா� 

நட"*ெகா:ட*, அைத ெவ�ைளயனிட� ேச,)* வி=ட*. 
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*ைரயவ,க�, சீைம��) தன* >திய ஆ�கில� காத�<ட� ெச�E4� ம�தி��� 

ெகா;)த பாி� - பர�கி	 >:. அத�ைடய ஆதி�க� அதிகமாக வளர ஆர�பி)த*. 

 

அ;)த *ைர வ"த*� - அவ��� �காதார� ஒ� ெபாிய ைப)திய� - ம�தி��) 

ேதா=ட�காாி எ�ற அ"தM*	 ேபா' ம�பA<� அவ� ேதயிைல� 

(�யாகிவி=டா�. ஆனா� 4� ேபா� ெபாிய ெத'வ�க� இவைள ஏெற;)*	 

பா,	ப*� கிைடயா*; அதC�	 பதிலாக வைசெமாழிக� கிைடயா* ேபானா� 

அவ� அதி,Kட�. 

 

அ�கி���� (�களி� பல, அவG��� க�G) த:ணி வா�கி� ெகா;)* 

அவGைடய தயைவ எதி,பா,	ப* எ�ற நிைலைம ஏCப=;வி=ட*. 

 

சில சமய� ம�தி��, ஊைர	 பா,)*	 ேபா'விடலாமா எ�ற எ:ண� ேதா���. 

ஊ���	 ேபானா� அ	ப� 0=A�தா� இ��கேவ:;�. ெவ�ைளயனிட� 

ெச�வதC� மன)தி� எ6வள7 ஆைச இ�"*�, அ�� ெச�வதC� மன� 

ஒ	பவி�ைல. 

 

இ�� வ"த சில கால)திC�� அவGைடய உ�வ� அத� ெயௗவன� கைள எ�லா� 

மாறிவி=ட*. பைழய ம�திய�ல; வாசவ�ப=Aயி� இ�"த அவGைடய சிாி	>� 

ேப&�� பழ�கைதயாகிவி=ட*. 

 

அ�� விAயCகால� ெவ�ைளய� �ழ"ைதைய எ;)*� ெகா:; ெச�ற கா=சி 

அவ� க: 4� அA�கA ேதா���. �ழ"ைத, �ழ"ைத, �ழ"ைத! இ*தா� 

எ	ெபா9*� நிைன	>. ெவ�ைள&சி இ	ெபா9* எ�ன ெச'* ெகா:A�	பா�, 

ேப�வதC�	 பA)தி�	பாளா? - எ�பெத�லா� கன7. 

 

உ�Zர	 %&சியாி)த* மாதிாி நிைன7க� �ைடய ஆர�பி)*வி=டா� ெபா�கான 

ேதக� எ�னதா� எதி,)* நிCக 4A<�? ெச)தா� வாசவ�ப=Aயி� தா� சாக 

ேவ:;� எ�ற ஆைச அதிகாி)*வி=ட*. 

 

இ	ெபா9* ம�தி��� கா� ைககளி� >:. அ)*ட� �)தி�மE� ேச,"* 

ெகா:ட*. ஆMப)திாி ம�"*) த:ணிைய எ)தைன நா� �A)*� பய� 

இ�ைல. ைவ)திய, ம�"1சி �)த ேவ:;� எ�றா,. அ* ெகாRசநா� க�காணி& 
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�	ப� தயவி� நட"த*; அ*7ம�லாம� அவG��	 ப�க)* 0=A� இ�"த 

ேப&சி<� (ட இ�"* உதவி ெச'தா�. 

 

அ* எ	பAயி�"தாE� காைலயி� ேதயிைல� ெகா9"* பறி�க& ெச�வ* 

தைட	ப=;விட�(டா*. அதி� க�காணி& �	ப� கறா, ேப,வழி. உைத, அA, 

அ	>ற� வச7 4த�யைவ சாதாரண) த:டைனக�. இைதவிட� ெகா;ைமயான* 

அபராத� பிA)* வார�(�யி� ம:ைண	 ேபா;வ*. 

 

அ�� ஆMப)திாி��& ெச��வி=; வ"*, ெகா9"* எ;�க	 ேபாவதC�& சC� 

ேநரமாகிவி=ட*. (ைடைய) ேதாளி� ேபா=;� ெகா:டா�. க�காணி& �	ப� 

�Cறி	 பா,)*வ�� இட)தி� ப�க� அ�லாம� ேவ� ப�கமாக& ெச�லேவ:;� 

எ�� பய"* ெகா:ேட, ேதா=ட)தி� ேம� ப�கமாக& ெச�� ெகா9"*கைள 

அவசர அவசரமாக	 பறி)*�ெகா:A�"தா� ம�தி. அ	ப�க)தி� ேதயிைல& 

ெசAக� ெகாRச� உயரமாக& ெசறி"* வள,"தி�"தன. ம�ப�க)தி� தன�� 

உதவியான ேப&சி<� க�காணி& �	ப�� இ�	பைத அவ� பா,�கவி�ைல. 

அவ,க� இ�"த நிைலைம அ�� ச,வ சாதாரண�. 

 

ஆனா�, இவ� நிCபைத& �	ப� பா,)*வி=டா�. அவ� த�ைன ஒC�	 

பா,�கிறா�. அதனா� ஏேத�� ச&சர7 வ"* *ைர காதிC� எ=Aவி;� எ�ற பய�. 

த�ைன� கா	பாCறி�ெகா�வதCகாக எதிாியி� மீ* பா'வ* உயி,	 பிராணிகளி� 

இயCைக� �ண�. �	ப�� ஒ� ஜீவ� தாேன! 

 

�	ப� அவ� மீ* பா'"*, இைர"* ெகா:ேட, உைத�க ஆர�பி)தா�. 

 

ம�தி, ேபேயா எ�ற நிைன	பி� கதிகல�கி� க�லாக நி�றா�. 

 

�	ப�, (ைடைய	 பி;�கி, இைலகைள அவ� தைல வழியாக� ெகா=A, ெநRசி� 

ஒ� மிதி மிதி)தா�. (ைடயி� இ�"தைவ ெகா9"*க� அ�லாம� ெப�� பாக� 

4Cறிய இைலயாக இ�"தைத� க:ட*� �	பனி� க=சி இ��� வE)த*. 

ைகயி� இ�"த கழியினா� ந�றாக& சா)திவி=;, அபராத� ேபா;வதC� ேநராக 

ஆ[ைஸ	 பா,)* நட"* வி=டா�. 
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ேப&சி��) த;�க ஆைசயி�"தாE� �	ப� எ�றா� ெப�� பய�. அ*7ம�லாம� 

அவ� த�னிட� ந�லதனமாக நட"*ெகா�G�ெபா9* அைத� ெக;)*� ெகா�ள 

மனமி�ைல. ெசA மைறவி� ஒ*�கியி�"தா�. அவ� ஓAய பிற� ம�தியிட� 

ெச�� பா,)தா�. 

 

ம�தி��	 ேப&� +&சி�ைல. ப�க)தி��"த ஓைடயி� ஜல� எ;)*, அவ� 

4க)தி� ெதளி)*, நிைன7 வர& ெச'தா� ேப&சி. 

 

ம�தி��	 பிர�ைஞ வ"த*� ஒ� ெபாிய இ�ம�. அதி� இர:; +�� *ளி 

இர)த� வி9"த*. 

 

ைக)தா�கலாக ம�தி �Aைச�� அைழ)*& ெச�ல	ப=டா�. 
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ம�தி�� அதி��"* எ9"* நட�க7� ஜீவனC�	 ேபா'வி=ட*. சில சமய�, 

வியாதியி� மகிைமயா� சி)த �வாதீனமC�, �ழ"ைத<ட� ெகாR�வ*ேபா� 

சிாி)*	 ேபசி� ெகா�வா�. க�யாணமான ேஜாாி� இ�"த 4க�கைள 

அ	ெபா9*தா� ேதா���. 

 

ம�பA<� >)தி ெதளி"தா�, ம�கிய க:க� - இA"த மன)தி� ெசயலCற ஏ�க� - 

அவ� 4க)தி� கவி"தி����. 

 

ேப&சி�� ஒ� ேயாசைன ேதா�றிய*. 'ஊ��� எ9)*	 ேபாடS�' எ�� 

�	பனிட� ெசா�னா�. ெவ�ைளய���, 'இைத) த"தியாக	 பாவி)* 

வரேவ:;�!' எ�� ஒ� கா,; எ9த	ப=ட*. 

 

அ*ேபான நா�� தின�கG���, >திதாக வ"த *ைர��� (�களி� 

எ:ணி�ைகைய� �ைற�க ேவ:;� எ�ற எ:ண� பிற"த*. அதிE� 

வியாதியMதராக இ�	பவ,கG��& ச�பள)ைத� ெகா;)* அ�	பிவிட ேவ:;� 

எ�ப* அவர* ேநா�க�. 
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ம�தி<ைடய ெபய�� அ"த ஜாபிதாவி� ேச,"த*. 

 

இ"த& சமாசார� ம�தி�� எ=Aய*�, அவG��) ெதளி7 ஏCப=ட*. 

வாசவ�ப=A��	 ேபா'விடலா� எ�ற ந�பி�ைகயிேலா எ�னேவா, சிறி* 

நடமாட7� 4A"த*. ஆனா� பல0ன� மாறவி�ைல. 

 

>த�கிழைம� க	பE�� அ�மதி& சீ=;, ச�பள� - எ�லா� வ"* ேச,"தன. 
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ெவ�ளி�கிழைம ம)தியான� ெவ'யி�� ஆதி�க� ஹி=லைர ந�லவனா�கிய*. 

ம�தி �ள�கைர வழியாக& ேசாிைய ேநா�கி ெநா:A ெநா:A நட"* 

ெகா:A�"தா�. அவ� இ�"த நிைலயி� யா�� அைடயாள� க:; ெகா�ள 

4Aயா*. ைகயி� ஒ� க�>. தைலயிE� இ;	பிE� இர:; +=ைடக�. 

இைடயி� ைவ)தி�"த +=ைடயி� நாைல"* கத�	 பழ�, இர:; ேஜாA 

வைளய�க� - எ�லா� ெவ�ைள&சி��. 

 

ேசாியி� பைற<� த�ப=ட4� அA	ப* அவ� காதி� ஒ�)* நைட�� 

ேவக+=Aய*. +ைல தி��பினா� ஊ,	 ெபா=ட�, அதCக	>ற� அ"த +ைலயி� 

ெவ�ைளய� �Aைச, �டைல மாட� [ட)ைத அSகியா'வி=ட*. 

 

அ	ெபா9* ேமளதாள 4ழ�க�கGட� அ"த ம)தியான	 பனிெர:; மணி 

ெவ'யி�� ஓ, ஊ,வல� வ"* ெகா:A�"த*. 4� ப�க� சில�ப� ஆ=ட)*ட� 

பைற! அதC�	>ற� ஒCைற� �திைர சார=A� மா	பி�ைள<� ெப:Sமாக ஓ, 

ஊ,வல�! 

 

ெந��கி	 பா,�கிறா� ம�தி. க: (�கிற*. ெகா:ைடயி� %7�, ெநRசி� 

ச"தன4�, ஜாிைக� ��லா7� ைவ)* உ=கா,"தி�	பவ� - ெவ�ைளய�தா�! 

எ�ன ேஜாராக உ=கா,"தி��கிறா�! அவ� மனசி� ஏேதா பார� நீ�கிய* மாதிாி 

இ�"த*. அவைள ஒ�வ�� க:;ெகா�ளவி�ைல. 
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ம�தி��) திIெர�� �)தி�ம� ம�Eம�ெல�� வ"*வி=ட*. கீேழ *	பினா�; 

இர:; *ளி இர)த� கல"தி�"த*. 
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"ஏ +தி! >�E�க=; எ�ன விைல?" 

 

"ஆறணா& சாமி! எ;�கற*�னா எ;�க..." 

 

"ஒேர விைலயா& ெசா�E...!" 

 

"ஒேர ெவேலதா�, ஆறணா! எ�கென 1�கியார...?" 

 

அ�ேக நிCபவ� டவா�& ேசவக�, பாைளய�ேகா=ைட ச	 ாிஜிMதிரார, ேசவக�. 

எதிேர நிCபவ� ம�தி. வாசவ�ப=Aயி� அவ� கன7 க:ட ச"ேதாஷ)ைத	 

பாைளய�ேகா=ைடயி� ெபற 4யCசி�கிறா�. ம�தி வ"த*� ெச�ற*� 

வாசவ�ப=Aயின���) ெதாியா*. பாைளய�ேகா=ைடயி� ஆMப)திாி 

இ��கிற*. ம�"*) த:ணி வா�கி� �A)*�ெகா�ள. ஏேதா (� கிைடயாமலா 

ேபா'வி;� எ�ற ைதாிய� அவG��. 

 

பக�� >� ெவ=A விCப*. கிைட��� கா� அ�ைறய வயிC�	 பா=AC�	 

ேபா*�. தாமிரவ,ணி) த:ணீ, விேசஷ)தினாேலா எ�னேவா, ேநாயி� 

ெகா;ைமக�, அதாவ* ெவளி)ேதா�றிய >:க�, உ�ளட�கின. ேமெல�லா� 

ேமக நீாி� மி�மி�	>� க�	>) தட�கG� இ�"தாE� ம�தி அ6வள7 

ேமாசமாகிவிடவி�ைல. 

 

ச	 ாிஜிMதிரா, 0=A� வாA�ைகயாக	 >� ெகா:; வ"* ேபா;வதாக 

ஒ	>�ெகா:டா�. வாA�ைகயாக	 ேபா;வதாE� அ�றாட� ைகேம� கா� 

கிைட	பதாE� நா�கணா ேபா*� எ�� ப=ட*. 

 

ம�தியி� ேதைவக� ஒ��� ஜாMதியாகிவிடவி�ைல. அதனா� அவG�� அ"த 

நா�கணாவி� சிறி* மி&ச4� வி9"த*. 
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ஆனா�, �ழ"ைதைய	 பா,�கேவ:;� எ�ற ஆைச நாG�� நா� வளர 

ஆர�பி)த*. எ	பA	 ேபா'	 பா,	ப*? அதிE� ெவ�ைளய���) ெதாியாம�... 

 

'�ழ"ைத, �ழ"ைத!' - இ*தா� சதாகால) தியான4�. 

 

ாிஜிMதிரா, ப�க)1���	 ேபாகேவ:Aயி�"ததா� இர:; +�� நா=கG��	 

>� ெவ=;� ெதாழி�� சிறி* ஓ'7. ஏ� வாசவ�ப=A��	 ேபா'வி=; 

வர�(டா*? 

 

அவ� ெகா9�பி��"* ெவ�ைள&சி�� வா�கிவ"த ஒ� ேஜாA� க:ணாA 

வைளய�கைள<� எ;)*�ெகா:; >ற	ப=டா�. 

 

>ற	ப;�வைரயி� ெவ�ைள&சிைய எ	பA& ச"தி	ப* எ�ற பிர&ைன எழவி�ைல. 

வழியிெல�லா� அேத ேக�வி தா�. �ழ"ைதைய எ	பA& ச"தி	ப*? 

 

ஊைர) தா:Aய*�, ம�தி +=ைடைய இ;�கி� ெகா:;, ெவ� ேவகமாக 

நட"தா�. ஒ6ெவா� நிமிஷ4� ெவ�ைள&சியி� உயர�, ேப&� இைவெய�லா� 

எ	பAயி���� எ�ற மன� கன7. 
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ம�தி வாசவ�ப=A��� ெச�E�ெபா9* பக� 11 மணியி����. அவG� ஊைர& 

�Cறி�ெகா:; ஆ=க� நடமா=டமி�லாத பாைதயி� வழியாகேவ ெச�றா�. ந�ல 

கால�, ெதாி"தவ,க� ஒ�வராவ* எதிாி� வரவி�ைல. 

 

ெவ�ைளயனி� 0; வ"*வி=ட*. ேசாியி� பைறய,க� நடமா=ட� அதிகமி�ைல. 

பக�� 0=A� உ=கா,"* ெகா:A��க அவ,க� எ�ன ஜமீ�தா,களா? அ�ல* 

அவ,கG�� வயிறி�ைலயா? 

 

ெவளிேய எதிேர நி�� ஒ� நா' �ைர)த*. 
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திIெர�� �Aைச���ளி�"* ஒ� �ழ"ைதயி� கதற�, ெபா)*	 ெபா)ெத�� 

வி9� அAயி� ச	த�! அதC�ேம�, "கRசி	 பாைனெய க7)*	>=Aேய, +தி! 

எ�ென)ேத �A	ேப! உ�க	ப� வ"தா�னா ம:ைணயா தி�பா�! அ"த) 

த=;வாணி 4:ைடேயாட ெதாைலயாெம... சவேவ, சவேம..." எ�ற ஒ� 

ெப:ணி� ேகாப& ெசாCக�. 

 

ம�தி�� உதிர� ெகாதி)த*. உ�ேள பா'"* ெச�றா�. அAப=;�ெகா:A���� 

�ழ"ைதைய அ	பAேய ைகயி� வாாிெய;)*�ெகா:;, 

அA)*�ெகா:A�"தவைள� க�ன)தி� ஓ�கியA)தா�. 

 

எதி,பாராத விதமாக) திIெர�� ஒ� >திய ஆ�, 0=AC�� வ"*, ஒ�வைர 

அA)தா� யாராவ* ��மா இ�	பா,களா? 

 

ச:ைட ஏக தட>டலாக ஆர�பி)த*. ஒ�வைரெயா�வ, மாறி மாறி 

அA)*�ெகா:டன,. ம�தி�� 4க)திE� மா,பிE� இர)த� க:ட*. 

 

இவ,க� (��ரைல� க:ட*� �ழ"ைத<� 0ாி=;� க)த) ெதாட�கிய*. ேசாி	 

ெப:க� (Aனா,க�. 

 

பாதி	 ேப, ம�தியி� க=சி, சில, ெவ�ைளயனி� இர:டாவ* மைனவியி� க=சி. 

ஆனா�, இ��� ஒ�வ�� ம�திைய அைடயாள� க:;ெகா�ளவி�ைல. 

ம�தி<�, த�ைன யா, எ�� (றி�ெகா�ள7� இ�ைல. 

 

அ"நிய 0=AC�� >�"* யாராவ* அA�க	 பா,)*� ெகா:A�	பா,களா? 

ேசாியி� ஏ&�� உைத<� அவG��� கிைட)தன. ம�தி *ர)த	ப=டா�. அ�� 

சாய�கால� �ழ"ைத ெவ�ைள&சிைய 0=A� காணவி�ைல. 

 

எ��� உைத<� தி=;� வா�கி�ெகா:A��கிற �ழ"ைத, ெபாாிகடைல<� 

தி�ப:ட4� வா�கி� ெகா;��� ஒ�வைர� க:டா� உட� வ�வதC�& 

ச�மதியாமலா இ����? 
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ம�தி �ழ"ைத<ட� பாைளய�ேகா=ைட�� வ��ெபா9* இர7 ஒ�ப* மணி. 

பாைளய�ேகா=ைடயி� இ�"தா� ெதாட,"* வ"* பிA)*வி;வா,கேளா எ�ற 

பய� அவG��:;. 

 

இரவி� ேநராக ரயிலAயி� ெச�� ப;)*� ெகா:டா�. எ�காவ* ெவ� 1ர)தி� 

ேபா'விடேவ:;� - இவ,க� இ���� இட)திC� ெவ� 1ர)திCக	பா�! 

 

ம�தி�� அதி,Kட� இ�ைல எ�� யா, (ற 4A<�? 

 

ரயி� Mேடஷனி� க�காணி& �	பைன& ச"தி)தா�. அவ� இ;	பி� ெவ�ளி 

அைரஞாS�, ெவ�ைள ேவ=A<மாக) தட>டலாக இ�"தா�. 

 

"ஏ=A, ம�தி! நீ எ�ெக, ேபாேற!" எ�றா�. 

 

பிற� எ�ன! க�காணி& �	ப� 'வா=ட, பால')திC�	 ேபாகிறானா�. அவைள<� 

(	பி=டா�. 'சாி'ெய�� உட�ப=டா�. 

 

"இ"த	 >�ெள யா�?" 

 

"எ��*!" 

 

"சவ)ெத அ�ெக ஏ� ெகா:டாேர?" 

 

"அ* ெச)தாE� எ� கி=ட)தா� சாகS�!" 

 

10101010    

 

பதிநா�� வ�ஷ�க� கழி"தன. 
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க�காணி& �	ப�ட� ெச�ற ம�தி இ)தைன கால4� 'வா=ட, பால')திேலேய 

கழி)*வி=டா�. அ�� இ	ெபா9* ம�தியி� Mதான� ேதயிைல� (� 

எ�பத�ல. �	பனி� மைனவி எ�ேற அைழ�க	ப=டா�. பதிநா�� வ�ஷ�க� 

ஒ�வ�ட� த� வா �ைகைய	 பிணி)*�ெகா:ட பிறகாவ* மைனவி எ�ற 

அ"தM* வர�(டாதா? 

 

ம�தி - அவ� இ	ெபா9* ெகாRச� ப�)*, சC� விகாரமாக இ�"தா�. 4� ப� 

இர:; வி9"*வி=ட*. தைல<� க)ைத க)ைதயாக ஒ6ெவா� ப�க)தி� நைர)* 

வி=ட*. ம�தி �	ப��� எ�ன ம�"* ைவ)*வி=டாேளா எ�� (�க� 

ேபசி�ெகா�வ*:;. காரண�, �	பனி� தி�விைளயாட�க� எ	பAயி�"தாE�, 

ம�தியி� ேப&ைச யாராவ* எ;)தா� அவ,க� கதி அேதா கதிதா�. 

 

ெவ�ைள&சி - அவ�தா� ம�தியி� வா �ைக	 பC�தE�� ஒ� சி� தீப�! - 

'வா=ட, பால')திேலேய பதிநா�� வ�ஷ�கைள� கழி)தா� ஒ�வ�� 

கள�கமCறவராக இ��க 4Aயா*. அவG��& சகல விஷய�கைள<� அA)*	 

ேபச) ெதாி<�. ஆனா� அ6வள7� ெவ�� விைளயா=;)தன�. அவ� நி�ற 

இட)தி� ெமௗன)ைத� காண 4Aயா*. சிாி	>� ச)த4� எ�காவ* ேக=டா� 

ெவ�ைள&சி அ�� இ��கிறா� எ�� தி=டமாக& ெசா��விடலா�. ெவ�ைள&சி 

இ	ெபா9* பிராயமைட"*வி=டா�. ம�தி க�யாணமாகி வாசவ�ப=A�� 4த� 

4தலாக வ"த சமய)தி� இ�"த மாதிாி அேத அ&சாக +��� 4ழி<மாக இ�"தா�. 

ம�தி�� அவைள ஒ� ந�ல இட)தி� க�யாண� ப:ணி ைவ)*விட 

ேவ:;ெம�� ஆைச. அ"த 'வா=ட, பால'� ��ப��, 'க�வா=ைட� கா�கிற 

மாதிாி' (ம�திேய இ	பA& ெசா���ெகா�வா�) கா)* வ"தா�. ெவ�ைள&சி 

ேவைலயி�லாம� �)தி� ெகா:; வரவி�ைல. அவG� ேதயிைல� (�யாக& 

சிறி* கா� ச�பாதி�கிறா�. ெவ�ைள&சியி� ச�பள� வ"* 0; ேபாவதி�ைல; 

ஆனாE� அவ� (�ைய& ெசல7 ெச'யாம� ேச,)*ைவ)தா�... 

 

�	ப� இ	ெபா9* தைலைம� க�காணி ேவைல பா,)* வ�கிறா�. அதனா� 

ெகாRச� ச�பள உய,7. ம�தி��� ெவ�ைள&சி��� அவ���� ேபாக 

எ�ேலா�� ேச,"* �A	பதC�� சிறி* மிR��. க�காணி& �	ப��� 

ேமலதிகாாிகளிட� த�கபA நட"*ெகா�ள அ^பவ4� உ:;. 

 

அதிE� ெவ� காலமாக இ�"*வ�� Mேடா, மாேனஜாி� ைகயா� அவ�. 

அவ��� வய* ஐ�ப*�� ேமலாகிவி=ட*. கிழவ,, 'வா=ட, பால' வாச)தினா� 
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ெபCற சில வியாதிகG� உ:;. க�ெபனி அவ��� இ��� ஒ� வ�ஷ)தி� 

உபகார& ச�பள� ெகா;)* அ�	பிவி;�. ஆனா� தம* இட)தி� தம* ப"* 

ஒ�வைன ைவ)*வி=;	 ேபாகேவ:;� எ�� ஒேர ெப:ைண& சேகாதாியி� 

மக���� ெகா;)*, அவைன அ�� ெகா:;வ"* ைவ)*விட ேவ:;�. இைத 

நிைறேவC�வதCகாகேவ த� சேகாதாியி� மக� தாேமாதரைன அ�� த�வி)தா,. 

 

அ	ெபா9* க�ெபனியி� 4தலாளியிடமி�"* 'வா=ட, பால')தி� ஒ� 

ப�ளி�(ட� ைவ�கேவ:;� எ�� ஓ, ஆ,ட, வ"த*. 

 

க�ெபனியி� விள�பர)திC� ராமச"திர� பதி� அளி)தா�. க�ெபனி<� அவைன 

'வா=ட, பால')*	 ப�ளி�(ட)தி� உபா)தியாயராக நியமி)த*. 

 

ராமச"திர� 'வா=ட, பால')திC� வ"* ெகா:A�"த அேத பMX� Mேடா, 

மாேனஜாி� மக� மரகத� ப�ளி�(ட வி;4ைற�காக 0=AC� வ"* 

ெகா:A�"தா�. மரகத� ந�ல அழகி. 
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ப�ளி�(ட� எ�ப* Mேடா, மாேனஜாி� 0=AC� எதி,>ற)தி� இ�"த ேத�க" 

ேதா	பி� ஒ� சி� �Aைச. அதி� ஒ� ேமைஜ, நாCகா�, ஒ� க��பலைக, அதC�	 

பி�>ற)தி� ராம&ச"திரனி� நா,� க=A�. எதிேர பி�ைளக� உ=கா,"* 

ெகா�வதC� மைணக�. (��கார	 பி�ைளகG�� இ* ேபாதாதா? 

 

ேமைஜயி� வல	>ற)தி� ேதயிைல) ேதா=ட)தி� அதிகாாிகளி� �ழ"ைதகG�� 

நாைல"* நாCகா�க�. 

 

பி�ைளக� எ:ணி�ைக இ�ப*�� ேம� ேபாகா*. டா�ட�ைடய இர:; 

சி�மிக�, ேதயிைல Mேடா, �மாMதா�களி� +�� ைபய�க� - அவ,க� 

எ�ேலா���� இனிேம�தா� அ=சரா	பியாச�. பதிைன"* (��கார� 

�ழ"ைதக�. எ�லா� ஆ� வய��� ேமCபடாதைவ. 

 

ராமச"திர��� உபா)திைம) ெதாழி�� ஒ� கி���. அதிE� ெகாRச� 

இல=சிய�கG� அவைன	 ேபா=; அைல)தன. இ�லாவிA� அவ� ஏ� பி.ஏ. 
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பA)*வி=;, தக	பனா, சிபா,சி� கிைட�கவி�"த உ)திேயாக)ைத<� த�ளிவி=; 

இ�� வர ேவ:;�? 

 

ராமச"திர� ந�ல அழக�. 

 

�ழ"ைதகளி� அவ� வி)தியாச� பாரா=;வ* கிைடயா*. (��கார� �ழ"ைதக� 

த�க� மட)தன)தினா� அவைன� ேகாப+=;வ*� உ:;. ஆனா� 

சாய�காலமாகிவி=டா� �ழ"ைதக� 'ஸா'�ட� விைளயாடாம� 0=AC�& 

ெச�வதி�ைல. 

 

�ழ"ைதகG��� கைத ேக=பதி� ெரா�ப	 பிாிய�. அதிE� 'ஸா,' கைத 

ெசா�னா� ேநர� ேபாவ*(ட) ெதாியா*. 

 

ராம&ச"திர�, த� ப�ளி�(ட)தி� 4�> ெகாRச� அல�காரமாக இ�	பதC�, 

>Kப& ெசAக� ைவ)*	 பயி, ெச'யேவ:;� எ�� நிைன)தா�. ேராஜா	 

>Kப�க� வனா"தரமாக 4ைள)*� கிட��� அ	ப�க)தி� அதC� ம=AE� 

�ைறவி�ைல. மCற& ெசAகளி� க��க� Mேடா, மாேனஜாி� 0=A�தா� 

ஏராள�. 

 

அதனா�தா� ராமச"திர� மரகத)*ட� ேபசி	 பழக ேந,"த*. 
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ராமச"திர� ப�ளி�(ட)தி� 4�> இ���� பா)திகG��) த:ணீ, 

ெதளி)*�ெகா:A��கிறா�. ப�ளி�(ட� வி=;& சி�வ,கெள�லா� 

ெச��வி=டா,க�. எ�� பா,)தாE� நிச	த�. 

 

அவ� மன� அA�கA ஒ� சி"தைனயி� ெச�� வி9"* ெகா:A�"த*. மரகத�! - 

அவGட� தா� அதிகமாக ெந��கி	 பழ�வ* தவ� எ�� அA�கA 

ப=;�ெகா:A�"த*. இ"த� �ழ"ைதகளி� கலகல	பான ேப&��க	>ற� 

மரகத)திட"தா� அவ���	 ேபச மனமி�"த*. 

 

அ	ெபா9* ெவ�ைள&சி அ�� வ"தா�. 
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"எ�ன விேசஷ�?" எ�றா�. ெவ�ைள&சிைய அவ� பா,)தி��கிறா�. ஆனா� 

ேபசியதி�ைல. 

 

"எG)*	 பA�கS�! அ*�காக வ"ேத�" எ�றா� ெவ�ைள&சி. 

 

"பA�க ேவ:;மா? ப�ளி�(ட சமய)தி� நாைளயி��"* வா!" 

 

"தA&சி மாதிாி, அ	ப வரமா=ேட�. ெவ�கமாக இ���. இ"த ேநர)*�� வ"தா 

எ�ன?" 

 

"யா�� ஏதாவ* நிைன�கமா=டா,களா - நீ எ��ட� தனியாக இ�"தா�?" 

 

"யா��� அ6வள7 ைதாிய�? ப�ைல உ*)*	>ட மா=ேடனா?" எ�றா� 

ெவ�ைள&சி. அவ� 4க)தி� *A*A	ைப� க:ட*� அவ��ேக சிாி	> 

வ"*வி=ட*. அ6வள7 ைதாிய�, கள�கமCற த�ைம! அவG��	 பA)*� 

ெகா;�க ேவ:;� எ�� அவ� தீ,மானி)தா�. 

 

"இ	ெபா9* ஆர�பி	ேபாமா?" எ�றா� ராமச"திர�. உடேன அவ� 

உ=கா,"*வி;வா� எ�� அவ� எதி,பா,�கவி�ைல. 

 

4த�� உயிெர9)*�கைள வாிைசயாக& ெசா��� ெகா;)தா�. 

 

அைர மணி ேநரமாயிC�. 

 

"மரகத�மா மாதிாி	 பA�க எ)தைன நாளா��?" எ�றா� ெவ�ைள&சி. 

 

"ெரா�ப ஆைச இ��கிற*ேபா� இ��ேக?" எ�� சிாி)தா� ராமச"திர�. 

 

"இ�ைற�� இ6வள7 ேபா*�, நாைள�� வா!" எ�றா�. 
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"சாி!" எ�� அவ� எ9"தா�. 

 

அ&சமய� மரகத�, "வா)யா, ஸா,!" எ�� சிாி)*� ெகா:; உ�ேள வ"தா�. 

 

இ�வ�� தனிேய இ�	பைத� க:ட*� சிறி* நி�றா�. 

 

ராமச"திர� சிாி)*�ெகா:;, "என* >திய மாணவி, உ�ைன	 ேபா� 

பA�கேவ:;மா�!" எ�றா�. அவ� �ர� ெதானிைய� ேக=ட*� மரகத)திC�) 

ேதா�றிய ச"ேதக� மைற"த*. 

 

"ெவ�ைள&சி�� ஆைச ெரா�ப! ெபா�லாதவ�!" எ�றா� மரகத�. 

 

"நா�� ஒ�கைள	 ேபால	 பA�க	 ேபாகிேற�!" எ�� ெசா��� ெகா:ேட 

ஓAவி=டா� ெவ�ைள&சி. 

 

"இ�� அ)தா� வ"தி��கிறா,. 0=;�� வ�கிறீ,களா?" 

 

"நா� எ�ன)திC�? சைம)த* 0ணாக	 ேபா��!" எ�றா� ராமச"திர�. 

 

"ஆமா�! நாைள�� ேவ:;மானா� நா� ெச'* த"* வி;கிேற�, வா��க� 

ேபாகலா�!" எ�றா� மரகத�. 

 

">திய ஆ=க� இ����ெபா9* நா� வ�வ* ந�றாக இ�ைல. எ	பA<� நா� 

அவ,கைள	 பா,�காமலா இ��க	 ேபாகிேற�? நாைள�� வ�கிேற�!" 

 

"நா� ெசா�வைத� ேக=[,களா, மா=I,களா?" 

 

"இ	பA 4ர:Aனா�..." 
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"பி�ேன..." 

 

"இர:; ேப���� ெபா*வாக ஒ�� ெசா�Eகிேற�. இ	ெபா9* 

இ�=Aவி=ட*. பாதி வழிவைர ெகா:;வ"* வி=;வி=; வ�கிேற�!" 

 

"நீ�க� பிA)த 4யE�� +�� கா�தா� ேபா���கிற*!" 

 

"இ�ைல, +�றைர! நீ ெசா�னபAதா� பாதி ேக=கிேறேன!" 

 

"ேக=க ேவ:டா�, ேபா�க�!" எ�� வி,ெர�� தி��பி& ெச�றா� மரகத�. 

 

ராமச"திர�, அவைள� (	பி=;�ெகா:; ஓA, அவ� 4�> நி�றா�. அவ� 

க:களி� நீ, தG�பி நி�ற*. 

 

"இதCெக�லா� இ	பA அ9தா�? வ�கிேற�!" எ�� ெசா�� அவGட� 

ெச�றா�. 

 

பாதி வழியி� ெச�ற*�, "அ)தா� எதC� வ"தி��கிறா, ெதாி<மா?" எ�றா�. 

 

"எதC�?" 

 

"எ�ைன� க�யாண� ெச'*ெகா�ள!" 

 

"அ	பAயா! ச"ேதாஷ�." 

பிற� இ�வ�� ேபசவி�ைல. 
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ெவ�ைள&சியி� பA	> ெவ� 4�4ரமாக& ெச�ற*. உயிெர9)*, ெம'ெய9)* 

எ�லா� பாராம� ெசா�வா�. சிறி* கKட	ப=; எ9த7� ெதாி<�. 
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ராமச"திர��� அவளிட� ஒ� பிேரைம ஏCப=ட*. அவGைடய ேப&சி� ஓ, 

இ�ப�. சில சில சமய�, 4தி,"த விபசாாியி� ேப&��கGட� கள�கமCற அவ� 

உ�ள4� ெவளி	ப=ட*. 

 

பA	> 4A"தா�, (��கார,கGைடய சமாசார�கைள ெய�லா� த� 

அபி	பிராய�கGட� கல"*, அவனிட� ெசா�Eவா�. 

 

யா���� ெதாியாம� ஒ�ைற& ெச'தா� பாவமி�ைல. இ* ெவ�ைள&சியி� 

அபி	பிராய�. 

 

இைத எ6வளேவா மாCற 4ய��� ராமச"திரனா� 4Aயவி�ைல. ஆனா� 

அவ�ட� பழகியதி� �)தமாக இ��க	 பழ�க	 ப;)தி�ெகா:டா� ெவ�ைள&சி. 

 

ம�தி�� மக� வா)தியாாிட� ெச�� வ�வ* பிA�கவி�ைல. ஆனா� 

ெவ�ைள&சியிட� எ6வள7 ெசா��<� பய� இ�ைல. வா)தியாைர	 பCறி 

ஏதாவ* ேப&ெச;)தா� ம�Eம�ெல�� ச:ைட�� வ"*வி;வா�. 

 

*ைர ப�களாவி� ேவைல ெச'<� �திைர�கார& சி�னா��� அவைள� க=A� 

ெகா;)*விட ேவ:;� எ�ப* ம�தியி� ஆைச. 

 

க�காணி& �	ப�� ச�மதி)தா�. விஷய� ேப&� ம=A� இ��கிற*. �திைர�கார& 

சி�னா��� அவைள� க�யாண� ெச'*ெகா�வதி� இKடமா�. 

 

அ�� சாய�கால� ெவ�ைள&சி சிறி* ேநர� கழி)*	 பாட� பA�க வ"தா�. 

 

பால, பாட	 >)தக)ைத எ;)*� ைகயி� ைவ)*� ெகா:;, "வா, ெவ�ள&சி, இ"த 

நாCகா�யி� உ=கா,! ஏ* இ6வள7 ேநர�?" எ�றா� ராமச"திர�. 

 

ெவ�ைள&சி பதி� ெசா�லவி�ைல. 

 

ராமச"திர� ெசா�Eவ* அவ� காதி� ஏறேவயி�ைல. ெப�+&� வி=;� 

ெகா:A�"தா�. 
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"எ�ன ெவ�ைள&சி இ�ைற��	 பA	> �கமி�ைல ேபா���கிற*! நாைள�� 

ேவ:;மானா� பா,)*� ெகா�ளலா�. ஏ� ஒ� மாதிாியாக இ��கிறா'? 0=A� 

ஏதாவ* ச:ைடயா?" எ�றா�. 

 

"நா� இ�ேக வர	பிடாதா�. �*ைர�கார& சி�னாைன என��� க�யாண� 

ெச'யSமா�!" 

 

"அ* ந�ல*தாேன! 4"திேய ெசா�ேனேன, யாராவ* ெசா�Eவா,க� எ��. ம�தி 

ெசா�EகிறபA ேக�!" 

 

"நா� வர	>டாதா? என��& சி�னா� பயைல	 >A�கைல. அ	ேபா-" 

 

"அ* எ	பA இ�"தா� எ�ன? ம�தி ெசா�வைத� ேக�!" 

 

"நா� அ	பA)தா� வ�ேவ�. மாேனஜ, அ'யாகி=ட ெசா�� எ�ென வர 7டாெம 

ஆ��வா�களா�. நா� பA&சா இ"த +திகG�� எ�ன?" 

 

ராமச"திர��� எ	பA விள��வெத�� ெதாியவி�ைல. அவ� பிAவாத� 

�ழ"ைதயி� பிAவாத)ைத	 ேபா� இ�"த*. 

 

அவைள& சமாதான	ப;)தி அ�	பிவி;வ* ேம� எ�� ப=ட*. ஆனா� அவைள 

விர=;வதC� அவ���	 பிA�கவி�ைல. 

 

ஒ� ேயாசைன	 ப=ட*. ஒ� ைப)திய�கார)தனமான ேயாசைன. அவைள) தாேன 

க�யாண� ெச'*ெகா:டா� - அவGைடய �ழ"ைத)தன�, அவGைடய 

பிAவாத�, ஆனா� உ�G��� இ���� விைள"த அ�>, எ�லா� வசீகாி)தன. 

ஆனா� பைற&சி! ஒ)* வ�மா? 

 

"ெவ�ைள&சி! நீ எ�ைன� க�யாண� ெச'* ெகா�Gகிறாயா?" 
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ெவ�ைள&சியி� 4க)தி� ஆ&சாிய�, அ�>, �1கல� - எ�லா� அைலேம� 

அைலயாக எ9"தன. 

 

"க�யாண� எ*��?..." எ�� அவைன ஏறி=;	 பா,)தா�. அ	பா,ைவயி�, 

அவள* அ�>, அதC� ேம�, அவ,க� இ�வ���மிைடயி� இ�"த தைடயி� பய� 

- எ�லா� கல"தி�"த*. 

 

அவ� உ�ள)தி� ேபா�� ராமச"திர���) ெதளிவாக) ெதாி"த*. அவ��காக 

அவ� எைத ேவ:;மானாE� பைணய� ைவ�க�(Aயவ�. 

 

"ெவ�ைள&சி! விைளயா=ACக�ல - நிஜமாக� ேக=கிேற�, எ�ைன� க�யாண� 

ெச'*ெகா�!" எ�றா�. 

 

அவ�, "ஆக=;�!" எ�� அவைன ெந��கினா�. 
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Mேடா, மாேனஜ��� ஐ�ப* வயதிC� ேமலானாE� மன4� ஆைச<� 

�ைற"தபாA�ைல. இ	ெபா9* அவ�ைடய தி�விைளயாட�க� எ�லா� மிக7� 

மைற4கமாக நட���. ஆனா�, அவCறிC�� ைகயா� �திைர�கார& சி�னா�. 

 

ெந;நாளாக Mேடா, மாேனஜ��� ெவ�ைள&சியி� மீ* க: உ:;. இ	ெபா9* 

இ�"த வளைமயி�, ம�தி<� க�காணி&�	ப�� 4ரட,க�. ேமE� 

ெவ�ைள&சியி� �ண� 'வா=ட, பால')திC� ந�றாக) ெதாி<�. ஆனா� ஆைச 

யாைர வி=ட*? �திைர�கார& சி�னா� இ"த விஷய)ைத ெதாி"* ெகா:டா�. 

ெந;நாளாக� க�காணி ேவைலயி� அவ���� க: உ:;. 

 

நீ,0 &சியி� கீ  21/2 ைம� வைர ேதயிைல) ேதா=ட� பட,"தி�"த*. 

அ	ப�க)தி� ஆ=க� நடமா=ட� அ6வள7 கிைடயா*. ேதா=ட)தி� எ�ைலைய) 
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தா:Aனா� அழி�க	படாத 'ாிஸ,6' கா;க�. அவCறி� இைடேய 

நீ,0 &சியி��"* ஓ;� ஆ� பாைறகளி� மீ* சலசல)*	 பா'கிற*. 

 

ெவ�ைள&சிைய ெம*வாக அ"த	 ப�கமாக அைழ)* வர, அவGட� (ட 

அைல<� சி� ெப:கG��� கா� ெகா;�க	ப=ட*. 

 

அவ,க� அ	ேபாைத�க	ேபா* சி�னானி� ந=ைப	 ெபCறவ,க�. இ)தைன 

நாG� அக	படாத ெவ�ைள&சிைய	 பிA)*� ெகா;	பதி� அவ,கG��� 

ெகாRச� �1கல�! ஏCபா=A�பA நட"த*. சி�னா�, Mேடா, மாேனஜ�ட� 

அ�� வ"தி�"தா�. ெவ�ைள&சிைய� ெகா9"* பறி�க ைவ)*வி=;, ெம*வாக 

ந9விவி=டா,க� (டவ"த சி�மிக�. 

 

ேவ� விMதாி	பாேன�? அவைள 4ர=;)தனமாக	 பிA)* மர)தி� 

க=Aவி=டா� �திைர�கார�. 

 

ெவ�ைள&சியி� (&சைல� ேக=; உதவி�� வ�வதC� அ�� ஆ=க� இ�ைல. 

ஆனா�, அ�� தCெசயலாக ராமச"திர� அ	ப�க� வ"தா�. 

 

1ர)தி� வ��ெபா9ேத ெவ�ைள&சியி� நிைலைய	 பா,�க ேந,"த*. 4த�� 

அவ� ெவ�ைள&சி எ�� நிைன�கவி�ைல. 

 

கி=ட ெந��கிய*"தா� அவ���) ெதாி"த*. ெவறி பிA)தவ� ேபால 

அ6வி�வைர<� தா�கினா�. 

 

சி�னா� 4ரட�. ராமச"திர� அA�க	 பா,)*� ெகா:A�	பானா? தAைய	 

பி;�கி�ெகா:; அவ� ெவG)*விடேவ, ராமச"திர� +,&ைசயாகி வி9"தா�. 

 

அவ���	 பிர�ைஞ வ��ெபா9* ெவ�ைள&சியி� (��ர�தா� ேக=ட*. 

ெம*வாக எ9"* அவ� க=;கைள அவி )*வி=டா�. 

 

ெவ�ைள&சி அவைன� க=A�ெகா:; ேத�பி) ேத�பிய9தா�. சில சில சமய� 

ெரௗ)திராகாரமாக� காளிைய	 ேபா� இA��ர�� பிதC�வா�. 
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ராமச"திர��� வ� சகி�க 4Aயா* ேபானாE�, யாராவ* ெகாRச� 

ைதாிய)*ட� இ�"தா�தாேன 0=AC�	 ேபாகலா�! 

 

இ�வ�� ேநேர ம�தியி� �Aைச��	 ேபா'& ேச,"தா,க�. 

 

ம�தி��, அவ,க� ெச'திைய� ேக=ட*� ேபாிA வி9"த* ேபா� ஆயிC�. 

 

அதிE�, த�ைன� ெக;)த பாவியி� ைகயா�தா� ம�மகனாக) 

ேத,"ெத;�க	ப=ட அ"த& சி�னா�. �'ேயா 4ைறேயா ெவ�� (வி�ெகா:; 

Mேடா, மாேனஜ, ப�களாவிC� ஓAனா�. அவ, அ	ெபா9*தா� சா	பி=;வி=; 

ெவளிேய வ"* நி�� ெகா:A�"தா,. ப�க)தி� மரகத4� தாேமாதர�� நி�� 

ெகா:A�"தா,க�. 

 

ஓAவ"த ம�தி, "எ�ைன� ெக;)த பாவி, எ� மகைள<� �ைல)தாேய!" எ�� ஒ� 

க�ைல) 1�கி அவ,மீ* ேபா=டா�. ெநCறி	 ெபா�"தி� ப=; உயிைர	 பறி)*& 

ெச�ற* க�! 

 

தாேமாதர� ம�திைய ஓ�கியA)தா�. அவ� +,&ைச ேபா=; வி9"*வி=டா�. 

 

மரகத� தக	பனா, மீ* வி9"* கதறினா�. ேவைல�கார,க� வ"* கிழவைர 

உ�ேள எ;)*& ெச�றா,க�. 

 

இதC�� நட"த விஷய� (��கார,கG��� பரவி வி=ட*. அவ,க� எ�ேலா�� 

க�ைப<� தAைய<� எ;)*� ெகா:; *ைர ப�களாவி� ப�க� ஓAனா,க�. 

 

சி�னா� அ��தா� இ�	பா� எ�ப* அவ,க� ந�பி�ைக. அ	ெபா9*தா� 

1�கி விழி)த *ைர, *	பா�கிைய எ;)*� ெகா:; கீேழ இற�கினா,. (=ட� 

அட�க�(Aயதாக இ�ைல. 

 

ம�பA<� உ�ேள ேபா', ெகா9�>	 ேபாbஸாைர ெட�ேபானி� அைழ)*வி=;, 

அவ, (=ட)ைத ேநா�கி& �=டா,. (=ட� சி�னா� 0=A� தீ ைவ)*வி=ட*. 
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ஆனா�, சி�னா� ைப)திய�காரன�ல�. (=ட� வ�4�ேப எ�ேகா 

ஓAவி=டா�. 

 

(��கார,களி� (=ட� Mேடா, மாேனஜாி� 0=;	 ப�க)ைத நாAய*. 

 

(��கார,க� திர:; ஆ,	பா=ட� ெச'கிறா,க� எ�� ெதாி"த*� 

ராமச"திர��� பய� அதிகமாகிய*. மரகத)ைத<� அவ� 0=AE�ளவ,கைள<� 

ஏதாவ* ெச'*வி=டா� எ�ன ெச'வெத�� கவைல	ப=டா�. 

 

ெவ�ைள&சியிட� த� மன)தி� உ�ளைத� (றினா�. அவG�� 4த�� 

ச�மதமி�ைல. பிற� அவ� இKட)திCகாக& ெச�றா�. அ�� ேபான*�தா� 

நட"த சமா&சார� ெதாி"த*. மரகத)ைத<� தாேமாதரைன<� அைழ)*�ெகா:; 

*ைர ப�களாவிC� வ"தா�. 

 

ம�தி��� காவலாக ெவ�ைள&சி நி��ெகா:A�"தா�. அ	ெபா9* (=ட� 

அவ,க� 0=ைட ேநா�கி வ"த*. 

 

ெவ�ைள&சி 4ர=;) ைதாிய� ெகா:டவ�: "கிழவ� ேபா'வி=டா�, இனி 

ஒ��� ெச'ய ேவ:டா�!" எ�� (வினா�. 

 

(=ட)தி� பல��� அ6வித அபி	பிராய� கிைடயா*. ஆனா� 4த� ஆேவச� 

அட�கிவி=ட*. எ�ேலா�� ெம*வாக) தி��பினா,க�. 

 

ம�தி��	 பிர�ைஞ வ"த*; ஆனா� சி)த� ெதளியவி�ைல. 

 

ராமச"திர� *ைரயிட� நட"த சமாசார�கைள� (றினா�. *ைரேயா அ^பவ� 

ெபCறவ,. 

 

�Cற� அதிகாாிக� ப�க� இ��கிற* எ�� ெதாி"த*� சமாதான� ெச'வைத) 

தவிர ேவ� வழியி�ைல எ�� ெதாி"* ெகா:டா,. ப)திாிைகயி� க�ெபனியி� 

ெபய, அAப;வதி� அவ���	 பிாியமி�ைல. 

 

அ�� விAயCகால� ேபாbM ப=டாள� ஒ�� வ"த*. 
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விவகார�க� ஒ� விதமாக 4AவதC�� காரண� *ைரதா�. *ைர ெகாைலைய 

நாஸு�காக அ4�கிவி=டா,. ப)திாிைககளி� இ"த விஷய� ெவளிவர� (டா* 

எ�பேத அவ, கவைல. 

 

ம�தி��	 ைப)திய� ெதளியேவயி�ைல. அவG�, ெவ�ைள&சி<�, ராமச"திர�� 

எ�ேகா ெச��வி=டா,க�. 

 

'வா=ட, பால')தி� ம�பA<� அைமதி �Aெகா:ட*; ேதயிைல உCப)தியி� அ* 

த�ைன மற"த*. 

 

மரகத�! அவG� இ	ெபா9* 'வா=ட, பால')தி��ைல. 

 

தாேமாதர� இ	ெபா9* ெந�i,	 ப�க)தி� வா)தியாராக இ��கிறானா�. 

அவ�ட� மரகத� இ�	பைத	 பா,)தா� அவ,கG��� க�யாணமாகிவி=ட* 

எ��தா� நிைன�கேவ:Aயி��கிற*. அ	பA)தா� பல�� 

ெசா���ெகா�கிறா,க�. 

 

மணி�ெகாA, 31-03-1935, 14-04-1935, 28-04-1935 

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

100. 100. 100. 100. உண(*சியி� அ,ைமக�உண(*சியி� அ,ைமக�உண(*சியி� அ,ைமக�உண(*சியி� அ,ைமக�    

 

க�யாணமாகி இ��� +�� நா=க� (ட ஆகவி�ைல. ஏ� - ெவளியி� க=Aய 

ேதாரண�கேள ந�றாக உலரவி�ைலேய? 

 

அ"த 0=; ெம)ைதயி� ஓ, அைற. அதி� >)தக)தி� ஈ;ப=ட ஒ� வா�ப�; 

அ"த� க�யாண மா	பி�ைளதா�! 

 

ஏ;க� >ர:;ெகா:A�"தன. க:க� கள7 க:;ெகா:A�"தன. மன� 

சி�KA) ெதாழிைல� ைக�ெகா:டா� பிற� எ6வித� இ����? 
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ேமைட	பAகளிேல 'சி��, சி��' எ�ற பாதரச�; வா�ப� 4க)தி� ஆவ�� 

பரபர	> அைலேபா� எ9"த*. 

 

கா	பிதா� வ�கிற*! 

 

ஆைச, கா	பியி� ேமலா? அ�ல! 

 

ஒ� ெப: - நாணேம உ�ெவ;)த மாதிாி - ஒ� ெவ�ளி) த�ளாி� கா	பிைய� 

ெகா:; ைவ)*வி=;, ஒ*�கி ெவளிேய ேபாக ய)தனி)தா�. 

 

அழ� எ�லா� சாதாரண"தா�. ஐேயா அ"த� க:க�! 

 

"க:ணா, என�� ஒ� 4)த�!" க:களி� ஒ� மிர=சி. 

 

"எ�ன க:ணா?" 

 

சC�) தய�க�. ஏேதா ஒ� மாதிாி உத=;ட� உத; ெபா�"திய ச	த� வ"த*. இ* 

4)தமா? உயி, இ�ைல. இ�ப� ஏC�� மி�சார� இ�ைல. 

 

�"தர)திC� - அவ�தா� - ஒ� ெப�+&� வ"த*. இவ� தன* கனவி� ெப: 

அ�ல - தக	பனா, பா,)*ைவ)த ெப:. எ	பAேயா த� வா �ைகயி� வ"* 

பி�னி� ெகா:டா�. 

 

இவ�ைடய ஆேவச� ெபா�"திய 4)த�, "ஐேயா" எ�ற எதிெரா�ைய)தா� 

எ9	பிய*. 

 

"க:ணா என�� ஒ� 4)த�!" 

 

ஐ"* நிமிஷ� தய�க�. கர�க� ெம*வாக� க9)தி� ��:டன. ேகச� க:கைள 

மைற)த*. அதர�க� 4க)தி� சC� உலாவி அதர)தி� ேம� பற"* விலகின. 

�"தர)தி� 4� இ�"த இ"த இ�பமCற உட� திைர விலகிய*. �"தர)தி� 
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க:களி� ஏமாCற)தி� ேகாப�, "ேபா! உன�� எ� ேம� பிாியேம கிைடயாேத! 

ேபா! ேபா!" 

 

கமலாவி� க:களி��"* தாைர தாைரயாக� க:ணீ,. 

 

"ேபா�க�! ப�க)தி��"* ேபசி�ெகா:A��க� (டாதா...நீ�க�..." க:க� 

�"தர)தி� ப�க)தி��"த ெவCறிைல& ெச�ல)தி� நீ=A�ெகா:A�"த 

>ைகயிைல) *:ைட� கவனி	ப*ேபா� இ�"தன. 4�றாைன த�ைன 

அறியாமேல உத=ைட) *ைட)தன. 

 

�"தர)தி� க:களி� ஓ, ஒளி! �1கல�! எ9"தா�. கமலாைவ, ஆ��கனமா? - 

இவ�� ஐ�கியமாகிவி=டா�. 4)த�க�... ெநCறியி�... க:களி�... அதர�களி�... 

எ6வள7 ஆேவச�! எ�ன உயி,! 

 

கமலாவிC�� கவைல அறியாத ஒ� >* உண,&சி. அவ� அதர�க� அவைள 

அறியாம� பதி� ேபசின. 

 

***** 

 

ஒ�றைர வ�ஷ�க�! 

 

ெதா=A�� ஒ� �ழ"ைத. 

 

"க:ணா! க:ணா! இேதா, இ�ேக பா,! ஓAவா!" 

 

"எ�ன" எ�� (றி�ெகா:ேட சிாி)த க:கGட� வரா"தாவிC� ஓA வ"தா�. 

 

"இ�ேக வா! அேதா பா,, இ"த� கிைளயி� அ"த அணிைல! எ	பA வாயி� 

�=Aைய� க6வி�ெகா:;! இைல மைற)தி��கிற*; எ� ப�க� இ��� 

கி=டவா! அேதா பா, அ"த� கிைளயி�" எ�� அவைள) த� ப�க� 

அைண)தவ:ண� த� ைககைள� கா=Aனா�. 
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"ஆமா�! ஆமா�! ஐேயாA! என�� ேவ:;�. பிA)* தரமா=I,களா?" எ�� 

அ)திைசைய ேநா�கியவ:ண� ைககைள உதறினா�. 

 

�"தர)தி� க:களி� ஒ� ���>& சிாி	>. ேபசாம� உ�ேள ெச�றா�. கமலா 

அைத�(ட� கவனி�கவி�ைல. 

 

"இேதா வ"*வி=ட*! ஐேயாA! சீ�கிர� வா��ேகா!" எ�� பைத)தா� கமலா. 

 

�"தர� ஒ� �ழ"ைதைய - த�க� வா �ைகயி� அ,)த)ைத, த�க� காத�� 

லVய)ைத - எ;)*�ெகா:; வ"* அவளிட� நீ=A�ெகா:;, "இேதா பிA)*) 

த"தி��கிேற�! இைதவிடவா?" எ�� சிாி)தா�. 

 

கமலாவி� க:களி� ஓ, அC>த ஒளி! �"தர)ைத அ	பAேய 1�கி 

வி9�கிவி;வ*ேபா� ஒ� 4)த)*ட� அைண)தா�. �ழ"ைத '0�' எ�� 

�ர�=;) தா� இ�	பைத) ெதாிவி)த*. 

 

உடேன �ழ"ைதைய� ைகயி� பி;�கி மா,பி� அைண)*� ெகா:; அவைர	 

பா,)தவ:ண�, "என�� இர:; பா	பா இ��ேக! எ�னA மீ�!" எ�� 

�ழ"ைத<ட� அவ� மீ* சா'"தா�. +வ�� ஒ�வராயின,. 

 

***** 

 

இ�ப* வ�ஷ�! 

 

சாய"தர�. 

 

ெவளி வரா"தாவி� ஒ� ெப: �ழ"ைத விைளயாA� ெகா:A��கிற*. மீ�வி� 

�ழ"ைத. 

 

இ�வ�� உ=கா,"தி��கிறா,க�. நைர)த தைல; தள,"த உட�. 
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கமலா	 பா=A, �"தர� தா)தா7�� ெவCறிைல த=A�ெகா:A��கிறா�. 

 

ெவCறிைல	 ெபாAைய வாயி� ேபா=;� ைகைய) *ைட)* வி=;, "க:ணா ஒ� 

4)த�" எ�� �ழ"ைதைய ேநா�கி� ைககைள நீ=Aனா,. 

 

"மா)ேத� ேபா!" எ�� காைல நீ=A உ=கா,"*ெகா:; சிாி)த* �ழ"ைத. 

 

"தா)தா க:ேணா! பா=A க:ேணா!" எ�� �ழ"ைதைய ேநா�கி� கமல� ைககைள 

அைச)தா�. 

 

"மா)ேத� ேபா!" சிாி	>)தா�. 

 

இ�வ�� ஒ)*	 ேபசிய*ேபா� ஏேகாபி)*� �ழ"ைதைய எ;�கிறா,க�. 

 

�"தர� தா)தா, "மா)ேத� ேபா" எ�� தி�	பி� ெகா:ட க9)தி� 4)தமி;கிறா,. 

கமல� மா,பி� 4)தமி;கிறா�. 

 

இ�வ, க:களிE� அேத ஒளி! 

 

மணி�ெகாA, 08-07-1934 

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

101. 101. 101. 101. உபேதச�உபேதச�உபேதச�உபேதச�    

 

டா�ட, வி�வநாத�, (ாிய ஆபேரஷ� க)திைய ேபசினி� ைவ)*வி=;, 

க)திாி�ேகாலா� �ட�� ெக=;	 ேபான ப�திைய க)தாி)தா,. �:ைட ைவ)* 

ரண4� சீ9மான ப�திைய) *ைட)*) ெதா=Aயி� ேபா=டா,. "ந,M, ஊசி" 

எ�றா,. ப�க)தி� MெடாிைலM ெச'த ஊசிைய ந,M ெகா;�க, டா�ட, ைக 

மடமடெவ�� ச�கி�ய) ைதய� ேபாட ஆர�பி)த*. 

 

கிளாM ேமைஜயி� கிட)த	ப=A��கிற வியாதியMத� சிறி* 4னகினா�; 

பிர�ைஞ வ�வதி� 4�னணி சமி�ைஞ! 
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"டா�ட, வி��கி�ஸ�, இ��� ெகாRச� �ேளாரபார�... ஒ� நிமிஷ� ேபா*�... 

ஹு� ெவCறிதா�, எ�� நிைன�கிேற�" எ�� ேபசினி� ஊசிைய	 ேபா=;வி=;, 

ைக உைறகைள<� 4க +Aைய<� கழCறி வி=;� ைகக9வ ேபசினிட� ெச�றா, 

வி�வநாத�. "வியாதியMத��� பிர�ைஞ வ"*வி=ட*; ஆனா�, அள7 கட"த 

4யCசி. ஒ� மணி ேநர� கழி)*� ெகாRச� �G�ேகாM ெகா;�க�..." எ�� 

ெசா���ெகா:ேட வாயி� சிகெர=ைட	 பCறைவ)*� ெகா:;, ஆ	பேரஷ� 

திேய=டைர வி=;, டா�ட, வி��கி�ஸ� ெதாடர இற�கி நட"தா,. இவர* நைர) 

தைலயி� Lாிய ஒளி	 பிரகாச� வி9"த*. இவ, 4க)திC� ஒ� விபாீதமான 

ேதஜைஸ� ெகா;)த*. 

 

வி�வநா)*�� பல ேம�நா=;& ச,வகலா சாைலகளி� ப=ட�. நிறேபத� 

பாரா=;� பிாி=AK ைவ)திய� ெகௗ�X� இ"திய ைவ)திய� ெகௗ�சி�க� 

இவர* அபாரமான கCபைன 4ைறகைள� க:; பிரமி���. ரண சிகி&ைச எ�றா� 

டா�ட, வி�வநா) எ�� அ,)த�. ெச�ைன வாசிக� அகராதி�� ம=;ம�ல. 

YேகாMலாவிய இளவரச��� வ"த விசி)திரமான 0�க)திC�& சிகி&ைச ெச'த 

நி>ண,களி� இவ�� ஒ�வ,. ம:ைடயி� 0�க�. மCறவ,க� க)தி எ;)தா� 

பிராணஹானி ஏCப;ேமா எ�� பய	ப=டா,க�. ஏென�றா�, ஆ	பேரஷ� 

ெவCறியைடவ*, அைத& சீ�கிர� ெச'* 4A	பைத	 ெபா�)த*. ஒ� வினாA 

அதிகமானா� இளவரச���	 பிேரத	 ெப=Aைய ஆ,ட, ெச'ய ேவ:Aய*தா�... 

ஆனா�, வி�வநா) ைகக�, ேவைலைய �ைற"த ேநர)திC�� பாதியளவிேலேய 

ெச'* 4A)தன. இ	ெபா9*, அவ, ெசௗகாியமாக	 ப�ளி�(ட)தி� வாசி)*� 

ெகா:A�	பதC� டா�ட, வி�வநா)தா� காரண�. 

 

ெச�ற ெஜ,ம� ச:ைடயி� ேபMகா�>களி� உைழ)ததினா�, ஆ	பேரஷ� 

க)திைய ைவ)*� ெகா:; யம� வரைவ) த;�க, டா�ட,க� த	> வழி எ�� 

ெசா�ல�(Aய 4ைறகளி� எ�லா� பாிசீலைன ெச'ய இவ���& ச"த,	ப� 

வா')த*. 

 

டா�ட, வி��கி�ஸ� இவர* சகா. அவர* அ"தர�க அபி	பிராய� மCற 

இ"திய,கைள	 பCறி எ�னவாக இ�"தாE�, டா�ட, வி�வநா)திட� க�	ப� 

எ�ற பிர�ைஞ யி�லாமேல பழகி வ"தா,. நாMதிக)தி� ேபாி� இ�வ���� 

இ�"த அபார ப�தி இ"த ெந��க)திC�� காரணமாக இ��கலா�. 4	ப)* 
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4�ேகாA க�	>) ேதவாதி ேதவ,கG�, +�ேற +�� ெவ�ைள) ெத'வ�கG� 

இவ,கள* கி:ட�கைள இர:; நா=க� (ட இ�"* ேக=;�ெகா:; 

இ�"தா�, இவ,க� க: எதிாிேலேய 1��	 ேபா=;� ெகா�G�. JபமCற 

ெத'வ�கG�� அ	பA	ப=ட அA! 

 

அ�� ஆ	பேரஷ� திேய=ட��� ெகா:; வர	ப=டவ� ஒ� ஹடேயாகி; 

விஷய�கைள<� க:ணாA& சி�Eகைள<� க: எதிாிE� தி�� சாகாதவ�. 

சி)தா"த& சாமி எ�ற அவ�, இ"த இ� டா�ட,க� 4�னிைலயி� (ட) த� 

திறைமைய� கா=A இ��கிறா�. 

 

அவ� ஏேதா திIெர�� பிர�ைஞயC�� கிட�கிறா� எ�� தகவ� கிைட)த*�, 

ஆ�>ல�M காைர அ�	பி ச)திர)தி��"* அவைன எ;)* வர& ெச'த*� 

இவ,தா�. ஹடேயாகியி� உ=>ற� எ	பAயி��கிற* எ�பைத	 பா,�க 

இ�வ���� இ�"த ஆைச அளவி�ைல. எ�Mேர பாீைTயி� �ட�� ஒ� ப�தி 

ப9)* அ9கி வி=ட* எ�� க:டன,. காரண�, �ட� சைதயி� ஒ� க:ணாA& 

சி� �)தி� ெகா:A�"தேத. ஹடேயாகி ஏேதா 4ைற த	பி& ெச'ததி� விைள7. 

 

சி)தா"த& சாமி�� இர:; Mெபஷ� ந,Mக�; +�� மணி ேநர)திC� ஒ� தர� 

டா�ட, பாிேசாதைன எ�லா�...! 

 

ம�நா= காைலயி� டா�ட, வி��கி�ஸ� ேக=ட ெச'திக� அவைர) தி;�கிட 

ைவ)தன. ஒ��, ஆMப)திாியி� கிட)த	ப=A�"த சி)தா"த சாமிைய� காேணா� 

எ�ப*. மCெறா��, டா�ட, வி�வநா) காஷாய� வா�கி� ெகா:டா, எ�ப*. 

4த� விஷய)தி� டா�ட, வி��கி�ஸ��� அ6வள7 சிர)ைதயி�ைல; அ* 

ேபாbM ேகM. டா�ட, வி�வநா)திC� +ைள� ேகாளா�தா� 

ஏCப=A���ெம�� 4த�� ந�பி, அதC� ைவ)திய� ெச'ய ேவ:;ெம�� 

நிைன)தா,. 

 

உடேன, தம* ேமா=டா, காாி� டா�ட, வி�வநா) ப�களாவிC�& ெச�றா,. 

தைலெமா=ைட; இைடயி� ஒ� காவி ேவKA; கா�� �	பி	%: பாத��ற;; இ"த 

அல�கார)ைத� க:ட*� டா�ட, வி��கி�ஸ���) 1�கி வாாி	 ேபா=ட*. 

"எ	பAயானாE� இ"திய,க� இ"திய,க�தா�" எ�� நிைன)*� ெகா:டா,. 
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"எ�ன டா�ட,! இ* எ�ன ேஜா�? எ�ைற�� உம* ெத'வ�க� உ�ைம ேப=A 

க:டன? தவைடயி� ெகா;)* ஏ� அ�	பவி�ைல" எ�� சிாி)தா,. 

 

"வி��கி�ஸ�! சிாி�காேத; இ* ஒ� >திய பாிசீலைன. என* சி)தா"த� ஒ� 4A7 

க=ட	 படவி�ைல. பாிசீலைன ெச'*தா� பா,�க ேவ:;�" எ�றா, டா�ட, 

வி�வநா). இவ,களிட)தி�, பாசைற ஆMப)திாி வா �ைகயி� ேதா�றிய ெவறி 

காண	ப=ட*. 

 

டா�ட, வி��கி�ஸ��� ஒ��� பதி� ெசா�ல 4Aயவி�ைல. 'ெவ�! �=ல�!' 

எ�� ெசா��வி=;)தா� தி��ப 4A"த*. 

 

***** 

 

ஐ"* வ�ஷ�க� கழி)* ைகலாச ப,வத சிகரயா)திைர� ேகாKAயி� டா�ட, 

வி��கி�ஸ�� ஒ�வராக& ெச�றா,. அ	ெபா9*, பிளா� ேபாட	 ப=ட பாைதேய 

>தி*. இ*வைர யா�� அ"த வழியி� ெச�றதி�ைல. திேப)திய ச,�கா, ெகாRச� 

தி�E 4�E ெச'ததா� யா)திைர� ேகாKA) தைலவ, கைடசி ேநர)தி� வ�)த*. 

ேகாKAயி� பல)த எதி,	> இ�"தாE�, யா)திைர�கார,க� வி=;� ெகா;�க 

மனமி�லாம� ஒ)*�ெகா:டன,. 

 

யா)திைர ஆர�பி)* இ�பதாவ* நா�. ஒ��� 4ைள�காத உைறபனி	 

பாைலவன)தி� வழியாக& ெச�Eகி�றன,. மண� பாைததா�. அ�கி� அைர 

ைம� 1ர)தி� பனி& சிகர�. 

 

ேகாKAயி� ந;வி� நட"* ெச�� ெகா:A�"த டா�ட, வி��கி�ஸ���& 

சி"தா"த& சாமியாாி� அைடயாள�கGட� ஒ� மனித� பனி�க=A உ&சியி� 

நிCப*ேபால) ெதாி"த*. 

 

"அேதா பா��க� அ"த மனிதைன! அவைன என��) ெதாி<�. அவ� ஒ� சாமியா," 

எ�� தன�� 4�ேன ெச�Eபவாிட� ெசா�னா,. 
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4�ேன ெச�ற ேஜ� ஆ�ப,=ஸ�, ஆ�	M கிள	 நிர"தர அ�க)தின,. 

1ரதி�KA� க:ணாAைய) தி�	பி ைவ)*	 பா,)*, "மனித� மாதிாி) தா� 

ெதாிகிற*... ஆனா�..." இவ, ேபசி 4A��4� வி��கி�ஸ�, ப�க)தி��"த 

பாைறயி� தாவி, பனி& சிகர)ைத ேநா�கி நட�க ஆர�பி)தா,. ேஜ� ஆ�ப,=ஸ�� 

*ணி"தவ,; அவைர	 பி�பCற 4யCசி�ைகயி� ேகாKA) தைலவ, த;)*, 

"இ�=A வி=ட*; அ�� ேபா') தி��>வெத�றா� கா�	>��	 ேபா'& ேசர 

4Aயா*" எ�றா,. 

 

"அ"த மனித� தனியாக	 ேபாகிறா�; அவைன& சாக அ�	>வதா?" எ�� 

ேகாபி)*� ெகா:டா, ஆ�ப,=ஸ�. அ	ெபா9*தா�, வி��கி�ஸ� ேபான* 

ேகாKA) தைலவ���) ெதாி"த*. 

 

ேவ� வழியி�றி, "அைடயாள)திC�) தீ வள,)* ைவ�கிேறா�; சீ�கிர� வா��க�" 

எ�� ெசா��வி=;� ேகாKAைய அைழ)*& ெச�றா, தைலவ,. 

 

ேஜ� ஆ�ப,=ஸ�� பாைறகளி� தாவி) தாவி வி��கி�ஸைன) ெதாட,"* 

ெச�றா,. பனி	 பாைற ெந=ட ெந;கலாக ெச��)தாக இ�"ததா�, அவ,க� நி�ற 

இட)தி��"* பா,��� ெபா9* உ&சி ெதாியா*. இர:; பாைறகளி� இ;��. 

அைத) தா:A எதிாி� நீ=A�ெகா:A���� உைறபனி� க=A மீ* கா� 

வ9�கா* எ=A ைவ)* நி�� ெகா:டா�, அத� வழியாகேவ பனி& சிகர)தி� 

உ&சிைய அைடய 4A<�. ேஜ� ஆ�ப,=ஸ��, வி��கி�ஸ�� ஒ�வ, பி� 

ஒ�வராக இ;�� வழியாக ^ைழ"தன,. அ"த இ;���� அ	>ற� பாதாள�. ஒேர 

�தியி�தா� பனி	பாைற மீ* �தி�க ேவ:;�. வி��கி�ஸ� +&ெச;)*) 

தாவினா,. கா� வ9�க	 பா,)த*. ந�ல கால�, ஐM ேகாடாிைய ஊ�றி� 

ெகா:டா,. "நாேரா ேச6" எ�� ெசா���ெகா:;, (மயிாிைழ தவறினா�... எ�� 

அ,)த�.) 

 

ேஜ� பி� ெதாட,"தா,. 

 

இ�வ�� பனி)தள)தி� மீ* வைள"* ெச�E� பாைதயி� நட�கலாயின,. 

பனி�க=A�கிைடயி� ெச��)தாக� க��க� ��க� ேபா� ெச*�கியி�"த*. 

அத� தைலயி� காஷாய வMதிர +=ைட! 
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ேஜ�, அைத எ;)*	 பிாி�ைகயி�, "வி��கி�ஸ�!" எ�� (றினா,. 

 

வி��கி�ஸ� தி��பி	 பா,)தா,. ெச��)தாக �வ, ேபா� நிC�� உைற 

பனி�க=A��� மனித உ�வ�; டா�ட, வி�வநா)! ப)மாசனமி=; நிKைடயி� 

உ=கா,"த பாவைனயி�. 

 

"அ'ேயா பாவ�, இவ��� இ"த 4Aவா? ெபாிய டா�ட,," எ�� தைலைய� 

�னி"* வண�கினா,. 

 

பி�> +=ைடைய	 பிாி)தா,. அதி� ஒ� ேதா�	 ப,M, ைடாி, அைத) திற"த*�... 

 

"ந:ப� வி��கி�ஸ���, 

நீ இ�� வ�வா' எ�� என��) ெதாி<�. நா� சாகவி�ைல; நீ எ�ைன எ"த 

நிைலயி� பா,)தாE� சாகவி�ைல எ�� ந�>. நம* உயி, a� சாMதிர�கைள� 

கிழி)ெதறி"* வி=;, ேவ� மாதிாியாக எ9த ேவ:;�. அMதிவாரேம த	>. 

 

இ	ெபா9* ெவளியி� ெசா�லாேத. நீ பயி)திய�காரனா�க	ப;வா'... அ"த& 

சாமியா, ேலசான ஆசாமிய�ல..." எ�றி�"த*. +ைடைய� க=A பைழயபA 

ைவ)*வி=;, "ேஜ�, தி��>ேவாமா?" எ�றா, டா�ட, வி��கி�ஸ�. 

 

"பி�, ேவ� எ�ன ெச'வ*?" எ�றா, ேஜ�. 

 

ேஜாதி, ஜு� - 1938 

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

102. 102. 102. 102. வாவாவாவாடாம�-ைகடாம�-ைகடாம�-ைகடாம�-ைக    

 

அவ� ெபய, ஸரஸு; ஒ� பிராமண	 ெப:. ெபய���) த�"த* ேபா� 

இ��கேவ:;� எ�� நிைன)ேதா எ�னேவா பதிேன9 வயதிC��ேளேய ச+க� 

அவG�� ெவ�ைள� கைலைய மன4வ"* அளி)த*. அவ� கணவ���� 

கால�ட� ேதாழைம ஏCப=;வி=டதா�, அதC�& ச+க� எ�ன ெச'ய 4A<�? 
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ஸரஸு ஓ, உலா7� கவிைத. இயCைகயி� பாி%ரண� கி�ைபயி� மல�� ப�வ�; 

கா=Aேல ேராஜா யா�மி�றி உதி,"தா� அைத	 பCறி	 பிரமாதமாக யா�� 

கவைல	பட மா=டா,க�. ஆனா� ந"தவன)திேல, மன)தி� களி	பி� �லாவ� 

(Aய இட)திேல தனிைம எ�ற விதி ஏCப=டா� அைத	 பCறி	 பாிதவி�காம� 

4A<மா? இயCைகயி� ேபா�ைக) தைட ெச'* ெகா:; அவ� தியாக� 

ெச'கிறா�; அவ� பாி�)தவதி எ�� ச+க� களி)*� ெகா:; இ�	ப* அத� 

ர)த ெவறிதா�. அவG�� இ"த& ச+க)தி� உாிைமேய கிைடயாதா? அவ� 

நிைலைம எ�ன? சா�ராcய	 பிரைஜயி� நிைல தானா? ச+க� எ�ன ெச'ய 

4A<�? ேவத� ெசா�Eகிற*, த,ம சாMதிர� ெசா�Eகிற* எ�� ேப)தி� 

ெகா:A����...? 

 

ஸரஸு7�� இெத�லா� ெதாியா*. அவ� ஒ� ஹி"*	 ெப:. வாயி�லா	 %&சி. 

ெபCேறாைர<�, >�ஷைன<�, 4�ேனாைர<� ந�பி)தா� உயி, வா "* வ"தா�. 

ெபCேறா, க�யாண� ெச'* ைவ)தா,க�. >�ஷ� வா �ைகயி� இ�ப)ைத& 

சC�� கா:பி)* வி=;, விடா' தீ�4� த:ணீைர) த=A	 பறி)த மாதிாி, 

எ�ேகா மைற"*வி=டா�. அவைன இ"த உலக)தி� இனி� காண 4Aயா*. 

பிற�... க:டா�தா� எ�ன? அ* ேபாக=;�. இ	பA)தா� இ��க ேவ:;� 

எ�� ெசா�� ைவ)* வி=;	 ேபான 4�ேனா,க� கணவ� ெச�ற விட)தி� 

இ��கிறா,க�. ஸரஸு ெபCேறாைர) த=Aய* கிைடயா*. பிற� 4�ேனா,கைள 

எ	பA எதி,�க 4A<�? அவG� ெப:தாேன! அ&ச� எ�ப*தா� அவG�� 

அணிகல� எ�� ச+க� ெசா�Eகிறேத. பிற� அவ� ேவ� எ�னவாக இ��க 

4A<�? அவ� 'உய,தர	' பA	>	 பA)த ெப:ணா? நாE விஷய�கைள) தானாக 

ஆரா'&சி ெச'* ெகா�ள அவG��) திற� ஏ*? இயCைகயி� ேதைவ 

க=;�கட�காம� மீறி ஒ� மி�க)தி� 4ர=;) ைதாிய)ைத� ெகா;�கவி�ைல. 

ெகா;)தி�"தா�, அவைள ச+க� 1C�வதC�) தயா,. 

 

எ"த அைம	பிேல<� விதிவில��களான சி�பா�ைமேயா, கKட	பட)தா� 

ேவ:;ெம�� த)*வ� ேபசலா�. த)*வ� ந�றாக)தா� இ��கிற*! ஸரஸுவி� 

உண,&சி�� உாிைமயி�ைல - அவ� விதிவில��. 

 

ஸரஸு எ	ெபா9*� மாAயி� ேம� காைல ஏ9 மணி�ேக தைலைய உல,)த  
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வ�வா�. அ	ெபா9ேத Mநானமாகிவி;�. ெபCேறாாி� பாச�, அவைள& சமண 

4னி மாதிாி, ெப:ைமயி� ேகாரமா�க) *ணியவி�ைல. அைத எ;)தி�"தாE� 

அவ� கவைல	ப=A��க மா=டா�. வா �ைக�ேக வசதியி�லாம����� ெபா9* 

சிைக ேபாவ*தானா பிரமாத�? 

 

அவைள	 பா,)தா� யா���� க: கல���. அவ� க:களிேல ஒ� நிர"தரமான 

*யர�, ேபா�க வழியி�லாத *�ப� �Aெகா:A����. அவ� சிாி�க)தா� 

ெச'கிறா�. �1கலமாக	 ேபச)தா� ெச'கிறா�. இைவ யாவCறிC�� பி� 

ேசாக"தா� நில7�. 

 

பிர�ம&சாாியாக, உ:ைமயான பிர�ம&சாாியாக நீ இ�"* பா,)தி��கிறாயா? 

ேவ� ஓ, உய,"த இல=சிய� உன* உ�ள)ைத� ெகா�ைள ெகா:;, உ�ைன 

அ	பAேய வி9�கிவிடாவி=டா� பிர�ம&சாிய� உ�ைன� ெகா��வி;�. 

உ�ைன மி�கமா�கி உன* உ�ள)ைத	 ேபயாக& சிதற அA)*வி;�. ஆனா� 

க=டாய)தி� ேபாி� இ	பA� க�னிைகயாக� கால�கழி�க ேவ:Aய நிைலைய 

எ�ன ெசா�Eவ*? 

 

அ�� ஸரஸுவி� த�பி *ைரசாமி��& சா"தி� க�யாண�. 4த�ேல ஸரஸு��) 

தா�க 4Aயாத �1கல� - த�க� 0=Aேல விேசஷ� வ�கிற* எ��தா�. 

த�பியி� மீ* இ�"த ஒ� ஹி"*) தம�ைகயி� அள7 கட"த பாச)தினா�. 

 

அ�� பக� வ"த*... 

 

அ�� இர7 வ"த*. ஊாி� இ��. 0=A� ஒளி. 

 

0=A� ஒளி; ஸரஸுவி� உ�ள)தி�? 

 

அவG�� எ�ென�னேவா நிைன7கெள�லா� �வி"தன. அ	பA)தாேன +�� 

வ�ஷ�கG�� 4� 4த� 4தலாக அவ���... எ�ென�னேவா ேதா�றின. 

ேநரமாக ேநரமாக, அவ� மன)தி� அ"த +�� வ�ஷ�கG�� 4"திய 

ச"ேதாஷகரமான, வா �ைகைய ஓ, இ�ப ஒளியா�க 4ய�ற அ"த இரவி�, 

ஒ6ெவா� சி� ச�பவ4�... அவ, 4த�� எ�ன (&ச	ப=டா,! பிற� அ"த உாிைம 
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எ�ற ைதாிய� தாேன... இ6வள7 சீ�கிர� அவ� வா �ைக இ�=Aவி;� எ�� 

அ	ெபா9* க:டாளா? எ�னேவா சா�வதமான அழியாத நி)திய வM* 

ெவ�ற�லேவா - 

 

*ைரசாமிைய<� அவ� மைனவிைய<� அைழ)*� ெகா:; ெச�றன,. (&சE� 

அமளி<� அவG��	 ெபா��க 4Aயவி�ைல. 

 

த�ைன மீறிய க=;�கட�காத ஓ, ஆேவச� அவைள	 பிட, பிA)*) த�ளிய*. 

பி�>ற� >ழ�கைட��& ெச�� வி=டா�. 

 

நா�� பி� ெதாட,"ேத�. அவ� நிைலைம என�� ஒ�வா� ெதாி"த*. அவ� மீ* 

ஒ� பாிதாப� அதனா�... 

 

>ழ�கைடயி� ஒ� ெப: ேத�பி�ெகா:; இ�"த ச	த� ேக=ட*. 

 

ெந��கிேன�, அவ�தா�! 

 

"ஸரஸு!" 

 

பதி� இ�ைல. 

 

இ��� ெந��கி) ேதாளி� ைகைய ைவ)ேத�. உண,&சியCற க=ைட ேபா� 

இ�"தா� - உட� ேத�>வதினா� �E�கிய*. 

 

"ஸரஸு! நா� இ��கிேற� பய	படாேத" எ�ேற�. 

 

"நா� ஒ� ஹி"*	 ெப:!" எ�� (றிவி=;& சட�ெக�� உ�ேள ெச�� 

வி=டா�. 

 

நா� திைக)* நி�ேற�. ஹி"*	 ெப: எ�றா� உயி,வாழ உாிைமயி�ைலயா?... 

 

நா� எ6வள7 ேநர� நி�ேறேனா! 
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ம�பA<� அவ� வ"தா�. 

 

"ஸரஸு! எ�ைன ம�னி)*வி;. நா� (றிய* ேவ�. நீ அ,)த� ப:ணி� 

ெகா:ட* ேவ�. நா� உ�ைன மண� ெச'* ெகா�Gகிேற�!" எ�ேற�. 

 

"ெகா�ைக�காக நீ, தியாக� ெச'* ெகா�ள 4யEகிறீ,; அ* ேவ:டா� - 

மிRசினா� நா� உம��	 ேபாக� க�வியாக)தா�, உம* தியாக)தி� 

ப�[டமாக) தா� நீ, க�*0,. அ* என�� ேவ:டா�. நா� காதைல� 

ேக=கவி�ைல தியாக)ைத� ேக=கவி�ைல. நா� ேத;வ* பாச�..." 

 

"அ* எ�னிட� இ��கிற*" எ�ேற�. அவளிட� இ6வள7 எதி,பா,�கவி�ைல. 

"அ	பAயானா� தி�மண� ேவ:டா�... பாச� இ�"தா� ேபா*�" எ�� ெசா��) 

தைல �னி"தா�. 

 

"எ�ன ஸரஸு இ	பA& ெசா�Eகிறா' - இரகசிய� பாப� அ�லவா? க�யாண� 

இைத நீ�கிவி;ேம!" 

 

"என�� உம* தியாக� ேவ:டா�. உம* பாச� இ�"தா� ேபா*�!" 

"நீ ஒ� பர)ைத!" 

 

"உம* தியாக)திC� நா� ப�யாக மா=ேட� - அதி� எ	ெபா9*� உம�� இ"த� 

கால)* ந�மதி	> ஏCப;�. ைதாியசா� எ�பா,க�. அைத எதி, பா,�கிறீ,. நா� 

பர)ைதய�� - நா� ஒ� ெப:. இயCைகயி� ேதைவைய நா;கிேற�!" எ�றா�. 

என* மன� கல�கிவி=ட*. ெவளிேயறிேன�... 

 

ம�நா� அவ� பிேரத� கிணCறி� மித"த*. அத� மAயி�, "நா� எதி,பா,)த-

பAேய" எ�� எ9திய ஒ� நைன"த க;தாசி இ�"த*. 

 

ஊழிய�, 7-9-1934 

-------------------------- 
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103. 103. 103. 103. வா.�ைகவா.�ைகவா.�ைகவா.�ைக    

 

அ�பாச4)திர)திC�� பாபநாச)திC�� இைடயிE�ள ரMதா எ	ெபா9*� 

ஜனநடமா=ட)திC�	 ெபய, ேபானத�ல. ஆனா�, ெசாறி 4)ைதய� ேகாவி� 

விழாவ�� ேவ:;மானா� வ=A<� 4தEமாக ஜன�க� அ"த வழியி� நட"* 

தீ,)*வி;வா,க�. சில சமய� பாபநாச� ெநசவாைல ேமா=டா, லாாி காைத	 

பி'���பAயாக	 >9திைய வாாி இைற)*� ெகா:; ேகாலாகலமான ஓ=ைட 

இ��>� ேகாஷ)*ட� ெச�E�. மைல விற� வ:Aக� ெலாட�ெலாட� எ��, 

அ�ல* ச�கர)தி� ப�க)தி� வ:A சாிவி� ேவகமாக உ�:;விடாதபA க=;� 

க=ைடைய வ:A�கார� அவி �க மற"*வி=A�"தா�, 'கிாீ&' எ�ற நாத)*ட�, 

1�கி வழி"*ெகா:; சாைர சாைரயாக& ெச�E�. வ:A�கார,கG� வ:A 

மா;கG� சமதள)தி� இற�கிவி=டா� எதிாிேலா பி�ேனா எ�ன வ�கிற* எ�� 

கவனியா*, 1�கி வழி"* ெகா:; ெச�ல இ&சாைலயி� %ரண உாிைம<:;. 

சாைலயி� இர:; ப�க�களி� இ���� மர�களி� ச�பிரம)திC�� 

ேக=கேவ:Aயதி�ைல. எதிேர காண	ப;� மைலகைள� (ட	 பா,�க 4Aயாத 

��கிய பா,ைவ<ைடயவனானா�, அAைம நா=Aன, மாதிாி ப6வியமாக அட�கி 

ஒ;�கி வள,"தி���� மர�கைள	 பா,)தா� ேபா��வழி ஒ� நாG� 

மைல	பிரேதச)ைதயைடயா* எ�� எ"த� ேகாவி�E� ச)திய� ெச'ய) தயாராக 

இ�	பா�. வி�கிரமசி�க>ர� தா:Aய பிற�தா�, நாணி� �ைழ"* வள,"த இ"த 

மர�க� த�க� �ல	 ெப�ைமகைள� கா=ட ஆர�பி�கி�றன. 

 

அ�� அ6வள7 ேமாசமான ெவ'யி� இ�ைல. மைல&சிகர)தி� இ� 

ப�க�களிE� கவி"தி�"த க�	> ேமக�களி� மைற"*, அதC�& சிவ	>�, 

ெபா��மான ஜாிைக� கைரயி=ட Lாிய�, கீ )திைசயி� மித��� 

பR�ேமக�களி� தன* பல வ,ண� கன7கைள� கா:பி�க ஆர�பி)*வி=டா�. 

ெபாதிைய, ெபாிய ாிஷி� கிழவ, மாதிாி க� நீல4� ெவ:ைம<� கல"* 

கைறேயCறிய மR�) தாAகைள அA�கA Jப� மாCறி�ெகா:;, பா,	பவனி� 

மன)தி� ெசா�ல 4Aயாத அைமதி, *�ப� கல	பி�லாத ேசாக�, இவCைற 

எ9	பிய*. ப�க)தி�, அதாவ* இ� சிகர�கG��� ஊேட ெதாி<� வான 

ெவளியி�, அ�னி� கைரயி=ட க�	> ேமக�க� அதC�) *ைண>ாி"தன எ�� 

ெசா�லலா�. ச�தி %ைஜ�கார���, சிவ�� ச�தி<� மாதிாி, இ�கா=சி 

ேதா�றியி����. 
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வி�கிரமசி�க>ர)திC� இர:டாவ* ைம��, மைலைய ேநா�கி, அதாவ*, 

பாபநாச)ைத ேநா�கி ஒ�வ� நட"*ெகா:A�"தா�. நாCப* வய* இ����. 

இைடயிைடேய நைரேயாAய, 1சி பA"த, க�	>)தாA. அக�ற ெநCறியி� மீ* 

சிறி* வ9�ைகையவி=;, இர:; ப�க4� ேகாதாம� வள,"* பி�னிய தைலமயி, 

உ&சியி� சிறி* வ9�ைகைய� கா:பி)*, க9)ைத ந�றாக மைற)த*. +�� 

நீ:A�"தாE� வா�ப)தி� பிA	> வி=டதினா�, சிறி* ெதா�கி மீைசயி� 

மைற"த*. கீ9த; ம=AE� மீைச�� ெவளிேய ெதாி"த*. வாயி� இ�>ற)திE� 

+�கி��"* ஆர�பி)* தாAயி� மைற<� ேகா;க� அA�கA நிைன)* நிைன)* 

ெநRைசயல=A� ெகா�வதனா� ���க� வி9"* க:ணி� மீ* ெதா��� 

>�வ�க�. உட� திடகா)திரமானத��; ஆனா� நாேடாAயாக அைல"* 

மர)*	ேபான ேதக�. கிழி"த ச=ைட<� ஓர�களி� 4ழ�கா� த;�கியதா� 

கைரக� கிழி"த ேவKA<� உ;)தியி�"தா�. ைககG� க:கG� அவ� 

வயிCறிCகாக) திாி<� நாேடாAய�ல எ�பைத� கா:பி)தன. ைகயிேல xU jo. 

ேதா�ப=ைடயி� ஒ� +=ைட - அதி� ஒ� ெச�>� >Mதக4� *�)தி� 

ெகா:A�"தன - அத� ேம� ஒ� க�பளி. 

 

க:களி�, அA�கA ஏேதா ஒ� ெபாிய ஏமாCற)ைத ஒ6ெவா� நிமிஷ4� 

அ�பவி	பவ� ேபா� ஒ� பிரகாச�; அத�ட� கல"*, ஒ� பாிதாபகரமான, 

ேதாCறவனி� சிாி	>. க:க�, அவ� ெச�E� தி�ைக ேநா�கா* வானிE� 

மைலயிE� ஒ�ைற<� பCறா* ச�)*� ெகா:A�"தன. கா�க� ெந;"1ர� 

நட"தாCேபா� ஒ6ெவா� நிமிஷ4� �ழலாAன. 

 

+=ைடைய எ;)* மர)தAயி� ைவ)*, ப�க)தி� தAைய& சா)திவி=; 

உ=கா,"*, 4ழ�காைல<� �திைர& சைதைய<� தடவி� ெகா:;, 'அ	பாடா!' 

எ�� சா'"*ெகா:டா�. இனி அ"த இட"தா� 0;. +=ைடைய	 பர	பினா� 

த=; 4=; சாமா�க�, இரைவ� கழி	பதC� ேவ:Aய சா	பா=; வைகக�! 

அ�ேகேய உ=கா,"* ெகா:டா� த:ணீ��� எ�ேக ேபாவ*? நாேடாA�� 

ஒ��� >ாியவி�ைல. கா� ெசா�வைத� ேக=டா� அ�றிர7 ப=Aனி இ��க 

ேவ:Aய*தா�. சீ, எ�ன கKட�! 

 

ஏதாவ* அC>த� ஒ�� நட"*, தா� நிைன)த இட)திC�	 ேபா'விட�(டாதா  
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எ�� அவ� மன��ர�கிC�& சிறி* ஆைச எ9"த*. உத=A� ஒ� சிாி	>ட� 

காைல) தடவி�ெகா:; ேவKAயி� ஒ=Aயி�"த ஒ� சி� வ:ைட) த=Aனா�. 

 

அ	ெபா9*, அவ� வ"த தி�கி��"* 'ஜ�! ஜ�!' எ�� சல�ைகக� ஒ��க, 

தடதடெவ�� ஓ, இர=ைட மா=;வ:A வ"* ெகா:A�"த*. வ:A�கார� 

மா;கைள 'ைத! ைத!' எ�� விர=A, 'த�க� தி�லாேல' எ�� பாA�ெகா:; 

வாைல 4��கினா�. வ:A கா�. இ�லாவி=டா� பாA�ெகா:; ேபாக 

அவ��� அ6வள7 ைதாியமா? 

 

"ஓ', வ:A�காரேர! எ6வள7 1ர�? நா�� ஏறி�ெகா�ள=;மா?" எ�றா� 

சாைலயி� உ=கா,"தி�"த நாேடாA. 

 

"வ:Aயா! பாவநாச)திC�, ேவSமானா ெபற)தாேல ஏறி�கி��!" எ�றா� 

வ:A�கார�. 

 

நாேடாAயி� வா �ைகயி� 4த�4தலாக அவ� எதி,பா,)தபA ச�பவி��� ஓ, 

அC>த� நிக "த*. 

 

"நீ, எ�ேக ேபாரா	பிேல! பாவநாச)*�கா?" எ�றா� வ:A�கார�. 

 

"ஆமா�! யா� வ:A!" 

 

"இ"த� கா=;ேல ப:ைணெய எசமா� வ:A ெதாியாத ஆGவG� உ:;மா! 

க�லட��றி&சி ெபாிய அ'ய� வ:A. பைளய பாவநாச)*ேல, 

ப=டண)திேலயி�"* அ'யமா�� அ�மா மா�� ஊ� பா�க வ"தி��கா�க! (ட 

சாமியா�� வ"தி��கா�. அ7�க எ�லா� சீச	 >�ெள�க. அவைர	 பா)தா� 

சாமியா� மாதிாிேய கா�கேல. ப=;� சாிைக<மா)தா� க=டரா�. (ட 

வ"தி��கா�வேள, கிளி�கதா�!" எ�� அ;�கி�ெகா:ேட ேபானா� 

வ:A�கார�. 

 

இெத�ன ேவஷ� எ�� ஆ&சாிய	ப=டா� நாேடாA. வ:Aயி� ஒ� +ைலயி� 

கிட"த தியாசபி >Mதக�க� வ"தி�	ப* யா, எ�� விள�கிவி=டன. மன)தி�  



104 

 

����	>& சா"தியான*� வ:A�காரனி� ேப&சி� லயி�கவி�ைல. 

 

'ஊ&'ெச�� ெகா:; மன)ைத ெவளியி� பற�கவி=டா� நாேடாA. அ*, (; 

தி��>� ப=சிேபால பைழய நிைன7� �	ைபகளி� வி9"த*. 

 

இ�� இ"த வ:Aயி� ஏறிய*தா�, இ"த நாCப* நாCப)ைத"* வ�ஷ�களி� 

4த�4தலாக அவ� வி��பி நிைறேவறிய ஆைச. 

 

'ஆைச! அதC�� மனித� ெசா���ெகா�G� இல=சிய� எ�பதC�� ெவ=கேம 

கிைடயா*. இல=சிய)தா� நட�கிறதா�. நீதியா� நட�கிறதா�; த,ம)தா�, 

காதலா� வா �ைக நட�கிறதா�! உ:ைமயி� இதி� ஏதாவ* அ,)தமி��கிறதா? 

வா �ைகயி� ஒ��தா� நிஜமான*, அ,)த4�ள*. அ*தா� மரண�. காத�, 

ெவ�� மி�க இ&ைச %,)தியாகாத மன	பிரா"தியி� ஏCப=ட ேபாைத. நா�� �க� 

அ�பவி&சா&�. எ�னதா� ேபசினாE� இதC�ேம� ஒ��� கிைடயா*. 

அதCக	>ற� ச+க�. அ�ைற�� அ"த	 பய� ஜ=cெம�= ெசா�ன மாதிாிதா�... 

ெபாிய மீ� சி�ன மீைன) தி�னலா�. ஆனா� சி�ன மீ� அதC�� சி�ன மீைன) 

தி�றா�, ெபாிய மீ�, '�Cற� ெச'கிறா'!' எ�� த:A�க வ�கிற*. இ*தா� 

ச+க�! இ"த அச=; மனித� (=ட)தி� பி&ைச�கார)தன�... >னிதமாக ஏதாவ* 

ஒ�� இ��கிறதா? இ"த	 பா�கார� விCகிற பாE��� உலக)தி� ந�ைம��� 

வி)தியாசமி�ைல. நாமாக நிைன)*�ெகா:டா� ந�ைமதா�. பி� ஏ� இ"த	 

பி)தலா=டமான இல=சிய�கைள அறி"*ெகா�ள ேவ:;�! அதனா�தாேன இ"த 

ஏமாCற�, ெதா"தர7. மி�க� மாதிாி இ�"* ெதாைல)தா� எ�ன ெக=;	 

ேபாகிறேதா? அச=;& ச+க)திCேகCற அச=;	 பி)தலா=ட�க�. இதி� 'நா� 

ெசா�வ*தா� சாி' எ�ற க=சி. ேலாக)ைத மாCறியைம�க	 ேபாறாளா�... 

அ*7"தா� விAய விAய நட�கிறேத... 

 

"ெபாியவேர, இ�ேகேய எற�கிகி;�! அ'ய� க:டா க=A வ&� அA	பா�... நீ�க 

எ"1�?" எ�றா� வ:A�கார�. 

 

"இ"தா, பலகார� வா�கி& சா	பி;!" எ�� ஓரணாைவ� ெகா;)*வி=;, இற�கி� 

ேகாவிE��� ெச�E� வழியி� ப�க)தி��"த இ=A�� கைடயி� - அதC� 
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'ஓ=ட�' எ�� ெபய, - ^ைழ"*, ைககா� க9விவி=; 4க)ைத) *ைட)தா� 

நாேடாA. 

 

அ	ெபா9* ந�றாக அ"தி மய�கி விள�ேகCற	ப=;வி=ட*. 

 

"ேகாவி�ேல க=A வா�க ேநரR ெச�Eமா?" எ�றா� நாேடாA. 

 

"ஆமா�, %ைசயாயி�தாேன! எ=; மணி ஆ��!" 

 

"அ	ேபா ஒ� அணா7�� இ=A� இைலயி� க=A� ெகா;!" எ�� வா�கி� 

ெகா:;, பைழய பாபநாச)திC�	 ேபா�� பாைதயி� இ���� ம:டப)ைத 

ேநா�கி நட"தா�. 

 

ம:டப)தி� அவ� எதி,பா,)தபA நி�மதியி�ைல. ப:ைண அ'ய, 'தியாசபி' 

(பிர�மஞான ேகாKA��) வி�"* நட)*� ெபா9* அ�� அைமதி எ	பA 

இ����! சமய�, அரசிய� 4த� ேநC�& ெச'த சைமய�வைர ச�பாஷைணயி� 

அAப;கிற*. 

 

"வா �ைகயி� இைண	ைப<�, சமய)தி� சார)ைத<� அறிவி	ப* தா� தியாசபி, 

ஸா,!" எ�ற* ஒ� �ர�. 

 

"ேநC� Mநான� ெச'யற	ேபா, மிMட, கி�Kண�, இைத� ேகG�கேள�! 

ஒ�மா��=A 4:ட"*ைறயிேல *�ளி)ேத, நீ�க பா)தியளா?" எ�ற* ஒ� 

ெப:�ர�. 

 

ஆ�கில)தி�, "ந� (=ட)தி� மா�கG��� �ற&ச� இ�ைல!" எ�ற* ஒ� கரA� 

�ர�. உடேன ெகா�ெல�ற சிாி	>. 

 

"ேபசாம���க�, �வாமிஜி ேபச	 ேபாகிறா,!" 
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நாேடாA, பA)*ைறயி� இ=A�ைய ைவ)*வி=; கா� 4க� க9வ ஜல)தி�  

இற�கினா�. அ	பா, எ�ன �க�! ெம' மற"தபA க��� உ=கா,"* காைல) 

த:ணீாி� வி=;) *ழாவி� ெகா:ேடயி�"தா�. 

 

"நம* வா �ைகயிேல, அச=;)தன)திCகாக	 ேபாரா;வ*, மி�க)தன)திCகாக& 

ச&சர7 ெச'வ* இயCைக..." எ�ற �வாமிஜியி� �ர� க�[ரமாக எ9"த*. 

 

நாேடாA இைல 4A	ைப அவி )தா�. 

 

"சாமி, பசியா இ���*! ஒ� இ=A�..." எ�ற �ழ"ைத� �ர� ஒ�� அவ� 

ப�க)தி� ேக=ட*. 

 

இ�=A� ஒ��� ெதாியவி�ைல. இ�=ேடா; இ�=டாக	 பைறய, ப�க)தி� 

நி�ற* ஒ� சி� �Gவ ஜாதி� �ழ"ைத. 

 

"எ�ேக! இ�ைகயா நி�கிேற! இ"தா! உ�க	ப� எ�ேக! இ�=Aேல எ	பA 

வ"ேத...?" 

 

அ	ெபா9* �வாமிஜி பிரச�க� நட�கிற*. 

 

"அ	ப� அேதா இ��ரா�..." எ�ற* சி���ர�. பிற��� ேபாேத பி&ைசயா! 

 

"... ஆனா� உய,"த ஆத,ச�கG�காக மனித வ,�க)தி� இல=சிய�கG�காக, 

எ)தைன ேப,க�, எ)தைன ச&சர7க�! உ:ைம��� �ண� ஒ��தா�! 

அைதயைட<� பாைதக� பல... அைதயறியாத மனித நாகாிக� அதC�	 

பிரசார)ைத) ெதாட�கிய*. நா�க� (�வ* ஒ��தா�. ேபத�க� ேதா� 

ஆழ4�ளைவ; இ�ப� ஒ��தா�. இத� ேசாைப<� அழ�ேம, க�<க அவதார 

>�ஷ� கி�Kணாஜி." 

 

"இவ� க:டா� ெபாிசா!" எ�� ஓ, இ=A�ைய வி:; வாயி�� ேபா=டா� 

நாேடாA. 
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ெம*வாக 0சி�ெகா:A�"த காC� திIெர�� அதிக	ப=;, ெப�� ெப�� 

1CறEட� 0ச ஆர�பி)த*. 

 

நாேடாA +=ைடைய) 1�கி� ெகா:; ஒ� மர)தி� நிழE�� ஓAனா�. 

அதி�தா� �Gவ� �;�ப)தி� வாச�. �Gவ&சி மைழ அதிகாி�கிற* எ�� 

ம:டப)ைத ேநா�கி ஓAனா�. 

 

"சீ, +ேதவி! எ�ேக ஏ�ேத! ஆ� இ��கிற* ெதாியேல! ேபா!" எ�� ஒ� ெப: �ர� 

சீறிய*. 

 

மைழ ெகாRச� பல"தா�. �Gவ�ைடய சி�ன� �ழ"ைத மைழ ெப'கிற* எ�� 

க)த ஆர�பி)*வி=ட*. 

 

"ஓ'! ஜ�க�மா! ம"தர� ேபாடேற� பா,! பா	பா, மைள நி��*! ஏ! மைள நி�கேல! 

எ�க பா	பா)தி அG7ரா! ஜ�! ம"திர�காளி! ஜு! ம"திர�காளி!" எ�� �ழ"ைத�� 

ேவA�ைக கா=A� ெகா:A�"தா� �Gவ�. �ழ"ைத இவ� ேப&சி� லயி)*& 

சிாி)த*. 

 

வி9"*வி9"* சிாி)*�ெகா:; ஓAவ�� �Gவ&சிைய	 பா,)* "ேவS:A 

உன��! ஒைத�கிேல!" எ�றா� �Gவ�. 

 

"ந�ம எட)ைத அவ�க >A&��கி=டா�க இ�னி�கி! உன�ெக�னடா �Gவா, நீ 

ெசாரைண ெக=டவ�..." 

 

இ�வ�� மைழயி� உCசாக)தி� ச:ைடேபாட ஆர�பி)* வி=டா,க�. 

 

நாேடாA�� இ* விேனாதமாக இ�"த*. இ��க இடமி�ைல இ"த மைழயி�. இதி� 

எ�ன உCசாக�! வா �ைகேய இ"த அச=;) தன"தா� அ�ல* ஏமாCற"தா�. 

 

மைழ வி=; மர�களி��"* ம=;� ஜல� ெசா=A� ெகா:A�"த*. 

ேமC>ற)தி��"* ெவளிவ"த ச"திர�, >திதாக Mநான� ெச'* எ9"த பிரகி�தி 

ேதவியி� மீ* காதCபா,ைவ ெசE)தினா�. 
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"ஏ' �Gவா! அ�ெகன பா�டா!" எ�� இர:; உ�வ)ைத& �=A� கா:பி)*, 

����ெவ�� ெசா�னா� �Gவ&சி. 

 

"அ*7R சாிதா�!" எ�� �Gவ� அவைள) த� ப�கமாக இ9)தா�. 

�Gவ&சி�� எ�ன பலமி�ைலயா! 

 

ஆனா�, அ"த நாேடாA ஒ�றிE� லயி�கா* *யர"ேத�கிய 4க)*ட� 

மைல	பாைதயி� நட"* மைற"தா�. அவ� க:க� ஒ� தடைவயாவ* தி��பி	 

பா,�கவி�ைல. சாைலயி� இ�G� அவ� உ�வ4� ஒ�றாயின. 

 

மணி�ெகாA, 10-11-1935 

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

104. 104. 104. 104. வழிவழிவழிவழி    

 

அ�� அலமி��) 1�க� வரவி�ைல. நிைன7க� �வி"தன. ெசா�ல4Aயாத 

ேசாக� ெநRைசயைட)த*. மன��ர�� க=;�கட�காம� ஓAய*. 

 

த�ன�கி� இ�"த ஒCைற விள�ைக& சC� 1:Aனா�. உட� விய,�கிற*. 

ேதக�, எ�னேமா ஒ�மாதிாியாக, ெசா�ல 4AயாதபA தவி)த*. 

 

அவ� விதைவ. 

 

நிைன7 ஐ"* வ�ஷ�கG�� 4�> ஓAய*. ஒ� வ�ஷ� ெச�ற* ெதாியாதபA 

வா �ைக இ�ப)தி� 4�ெனாளி ேபால) *ாிதமாக& ெச�ற*. பிற� அ"த நா�� 

வ�ஷ�கG� பிணிவா'	ப=ட கணவனி� சி&�ைஷ எ�ற தியாக)தி�, 

வா �ைகயி� 4�ெனாளி ெச6வானமாக மாறி, ைவத6ய� எ�ற வா �ைக - 

அ"தகார)ைத� ெகா:; வ"த*. 

 

அ�� 4த� இ��வைர வா �ைக எ�ப* நா� - ச�கி�. கணவ� ேதகவிேயாக& 

சட��க�, ச�பிரதாய�க� *�க)ைத) த"தாE� ெபா9ைதயாவ* ேபா�கின. 

அ	பA& ெச�ற* ஒ� வ�ஷ�. 
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அ�� அவ, இற"தபி� பதினா� நா=கG� இவைள	 பிண� ேபா� அ9� 

ய"திரமாக� கிட)தி, �Cறியி�"* அ9தா,க�. அவ� உயி,	பிண� எ�ற க�)ைத 

உண,)தேவா, எ�னேவா! 

 

அலமி பண�கார	 ெப:தா�. பா�கியி� ெரா�கமாக 20000 J. இ��கிற*. எ�ன 

இ�"தாE� இ�வா �ைக அ"தகார"தாேன? அவ� நிைல உண7 இ�"*� 

உ:ண 4Aயா* இ�	பவ� நிைல. 

 

அவG��) தாயா, கிைடயா*. தக	பனா, இ�"தா,. அவ, ஒ� >Mதக	 >9. 

உலக� ெதாியா* அவ���. வா �ைக இ�ப�க� >Mதக4� பிரச�க4�. சில 

சமய� அலமிைய<� (ட அைழ)*& ெச�றி��கிறா,. 

 

மரண த:டைனய�பவி��� ஒ�வ� சா,� சா	ளி� சினிமா	பட)ைத அ^பவி�க 

4A<மா? ைவத6ய வில��கைள	 %=Aவி=; �வாரMயமான பிரச�க)ைத� ேக� 

எ�றா� அ,)தமCற வா,)ைதய�லவா அ*? 

 

அ�� அவG��) 1�க� வரவி�ைல. *�க� ெநRைசயைட)த*. ெதா:ைடயிேல 

ஏேதா ஒ� க=A அைட)தி�	ப* மாதிாி உண,&சி. உத;க� அழேவ:;ெம�� 

*A)தன. 

 

உற�க� வரவி�ைல. 

 

எ9"* 4"தாைனயா� 4க)தி� விய,ைவைய) *ைட)*� ெகா:; 

ெவளியி��"த நிலா 4Cற)திC� வ�கிறா�. 

 

வானமா)ய"த4� க6விய இ�=;. உயர இல=சிய�கைள அச=;)தனமாக வாாி 

இைற)த* மாதிாி க:சிமி=;� ந=ச)திர�க�. அவG�� அைவ சிாி	பன ேபா�, 

த�ைன	 பா,)*& சிாி	பன ேபா� �)தின. மணி ப�னிர:டாவ* இ����. இ"த 

இ�=ைட	 ேபா� உ�ளமCறி�"தா�, ேதகமCறி�"தா� எ�ன �கமாக இ����! 
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இ"த ெவ�ைள�கார� ஒ� 4=டா�. 'சதி'ைய நி�)திவி=டதாக	 

ெப�ைமயA)*�ெகா�கிறா�. அைத இ"த 4=டா� ஜன�க� பA)*வி=;	 

ேப)*கிறா,க�. 4த�� ெகாRச� *A�க ேவ:Aயி����. பிற�... ஆனா�, 

ெவ�ைள�கார� >:ணிய)தா� வா �ைக 49வ*� சதிைய, ெந�	பி� தகி	ைப 

அ^பவி�க ேவ:Aயி��கிறேத! ைவத6ய� எ�றா� எ�ன எ�� அவ���) 

ெதாி<மா? ஒ6ெவா� நிமிஷ4� ெந�	பாக) தகி��� சதிய�லவா ைவத6ய�?... 

 

அவ, இ�"தி�"தா�... 

 

அைத நிைன)த7ட� மன� ஐ"தா� வ�ஷ�கைள) தா:A& ெச��வி=ட*. 

பைழய நிைன7க�, எ=டாத கன7க� அதி� 4ைள�க ஆர�பி)தன. 

 

அவ� உட� படபட)த*. ெநRசி� ச:டமா�தமாக, ேப'�()தாக எ:ண�க� 

ஒ�ேறாெடா�� ேமாதின. 

 

எதிேர விலாச)தி� 0;. இ��� 1�கவி�ைலயா? அவG�ெக�ன, மகராஜி 

ெகா;)* ைவ)தவ�! 

 

அ	ெபா9*... 

 

'க=A� க��ேப ேதேன...' எ�ற பா=;. கிராமேபானி� ஓல�. பா=; கீ )தரமான 

�ைவ<ைடய பா=;)தா�. 

 

அ�� அவG�� +:ெட9"த தீயிேல எ:ெண' வா,)த*ேபா� இ�"த*. 

அவG��	 பா=; இனிைமயாக இ�"த*. ேக=பதC� நாணமாக இ�"த*. 

இ�=A� அவ� 4க� சிவ"த*. இனி இ	பA யாராவ* அவைளயைழ�க 4A<மா? 

 

இ6வள7��� காரண� இயCைகயி� ேதைவ. 

 

இதிேல ஒ� 4ர=;) ைதாிய� பிற"த*. ஏ�, அ"த� ேகாA)ெத�& சீ,தி�)த�கார, 

தி�. �க� ெசா��ய மாதிாி ெச'தா� எ�ன? அ	பாவிட� ெசா�ல 4A<மா? அவ,  
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அ"நிய,. ேமE�... நா� விதைவ எ�� ெதாி<�. ேபானா� அவ���) ெதாியாதா? 

 

தி�.�க� ெச'த பிரச�க)தி� வி)* ேவகமாக) தைழ)* ஆ=சி ெச'ய 

ஆர�பி)த*. ஊாிE�ளவ,க� 1C�வா,க�! அவ,கG�� ேவ� எ�ன ெதாி<�. 

 

நிைன)தபA நட�க ஹி"*	 ெப:கG��) ெதாியா*. 'இயCைகயி� ேதைவ' எ�ற 

ஈ=A 4ைனயி� அவ� எ�னதா� ெச'ய 4Aயா*? ேமE� தாயா, இ�"தா� ஓ, 

ஆ�த�, க:காணி	> இ�"தி����. இ*வைர தன�� ேவ:Aயைத அவேள 

ெச'* ெகா:டவ�. அவG��� ேக=;& ெச'ய ஆ� கிைடயா*. மன� 

சீ,தி�)தவாதிைய அSகிவி=டா� உலகேம ேமா=ச சா�ராcயமாகிவி;� எ�� 

ெசா�Eகிற*. சீ! ேபா<� ேபா<�, +ைளயி�லாம�, ஆ:பி�ைளயிட� ேபா' 

எ�ன! க)தாி�கா'� கைடயா வியாபார� ப:ண? அவG��& சீ,தி�)தவாதி 

உ�பட இ"த உலகெம�லாவCைற<� ெகா�� *A	பைத	 பா,�க 

ேவ:;ெம�� ப;கிற*. சீ, பாவ�! உலகமாவ* ம:ணா�க=Aயாவ*! ெந�	பி� 

ேபா=;	 ெபா��க=;ேம! மா,> ெவA)*வி;வ* ேபால) *A�கிற*. இ�ளி� 

க:ட �க�, அ"த& ச�கீத ஓல)தி� ேபா'வி=ட*. அவG�� விசால)தி� மீ* ஒ� 

காரணமCற ெவ�	>. அவைள<�, அவ� >�ஷ�, கிராமேபா� எ�லாவCைற<� 

நாச� ெச'யேவ:;ெம�� ப;கிற*. காைத	 ெபா)தி�ெகா:; உ�ேள வ"* 

ப;�ைகயி� ெபா)ெத�� வி9கிறா�. 

 

அச=;)தனமாக) தைலயைண�கAயி� ைவ)தி�"த ெகா)*& சாவியி� இ�"த 

4�வா�கி 4ைன வி,ெர�� மா,பி� ^ைழ"*வி=ட*. 

 

அ�மாA! 

 

உடேன பி;�கிவி;கிறா�. இர)த� சிCேறாைடேபா� [ாி=;�ெகா:; வ�கிற*. 

4த�� பய�. அலமி இர)த)ைத	 பா,)ததி�ைல. அதனா� பய�. ஆனா�, 

இ)தைன ேநர� ெநRசி� மீ* ைவ�க	ப=A�"த பார�க� எ;�க	ப=ட மாதிாி ஒ� 

�க�. இர)த� ெவளிவ�வதிேல பரம ஆன"த�; ெசா�ல 4Aயாத, அ�றி�"த மாதிாி 

ஆன"த�. அைதேய இைம ெகா=டாம� பா,)*� ெகா:A��கிறா�. இர)த� 

பிரவாகமாக	 ெபா�கி ேமEைடைய நைன�கிற*. இர)த)தி� பிசிபி�	> 

ெதா"தரவாக இ�"ததினா� ேமEைடைய எ;)*வி=டா�. இர)த� 
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ெவளி	ப;வதி� எ�ன �க�! ேநரமாக, ேநரமாக பல� ���கிற*. 'அவாிட� 

ேபாவதC� எ� உயி��� ஒ� சி�ன) *வார� ெச'* ைவ)தி��கிேற�! இ��� 

ெகாRச ேநர)தி� ேபா'வி;�! ஏ� ேபாகா*? ேபானா� இ"த உட� ெதா"தர7 

இ��கா*...' 

 

அலமியி� தக	பனா, >Mதக	 >9. அ�� ெவ� ேநரமாயிC� ைகயி��"த 

>Mதக)ைத 4A�க. 4A)*	 ேபா=;வி=; வரா"தாவிC� வ"தா,. அலமியி� 

அைறயி� ெவளி&ச� ெதாிகிற*. "இ��� 1�கவி�ைலயா?" எ�� உ�ேள 

ெச�றா,. 

 

எ�ன? 

அலமி மா,பி� இர)தமா? அவ� ஏ� இ�மாதிாி அைத& சிாி)தவ:ண� பா,)*� 

ெகா:A��கிறா�? 

 

"அலமி, ெநRசி� எ�னA?" எ�� க)தி�ெகா:; ெந��கினா,. 

 

"ெநRசி� பார� ேபாவதC�& சி�ன வாச�!" எ�றா� ஈனMவர)தி�. �ர� 

தா "தி�"தாE� அதி� கல�கமி�ைல. வ�யினா� ஏCப;� *�ப)தி� ெதானி 

இ�ைல. 

 

"இர)த)ைத நி�)*கிேற�!" எ�� ெநRசி� ைகைய ைவ�க	 ேபானா, தக	பனா,. 

"+&�வி;� வழிைய அைட�க ேவ:டா�!" எ�� ைகைய) த�ளிவி=டா� அலமி. 

 

"ைப)தியமா? இர)த� வ�கிறேதA!" எ�� கதறினா,. 

 

"இ"த இர)த)ைத அ"த	 பிர�மாவி� +Rசியி� %சி;�ேகா! 

வழிையயைட�காதீ,க�!" எ�றா�.  தைல கீேழ வி9"*வி=ட*. 

 

மணி�ெகாA, 06-01-1935 

------------------- 
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105. 105. 105. 105. ெவளி�/*�ெவளி�/*�ெவளி�/*�ெவளி�/*�    

 

ர�கநாத)திC� அ�� ச�பள� ேபாடவி�ைல. நாG� ஏற��ைறய மாச� 

கைடசியாகிவி=ட*. 0=A� எ:jC� ஐ�ப* ெசல7. 0=; வாடைக�கார� 

எ�னெவ�லா� ேபச 4A<ேமா அெத�லா� ெசா��வி=;	 ேபா'வி=டா�. 

0=;& சாமா�கைள) 1�கி எறிய அவCறி� மீ* ைகதா� ைவ�கவி�ைல. இ�� 

இர7 ேவைள�� 0=A� அாிசி இ�ைல. சா	பா; ல�கண� எ�றாE� 

பாதகமி�ைல. இ"த& சிறிய கவைலக� உயிைரேய வா=Aவி;கி�றன. 

 

ஆ[XC� வ"*வி;வ* எ�றா� அ* வி=;) ெதா"தர7கைள எ�லா� ஒ� 

ெப:ணி� தைலயி� ேபா=;வி=;, அ�� வ"* ஒளி"* ெகா�G� ேகாைழ)தன� 

எ�� ப=ட*. 

 

0=AC�	 ேபாவதC�� (ட மனமி�ைல. ைகயி� பண�கKட� ஏCப=;வி=டா� 

ச"நியாச உலக� ேமா=ச சா�ராcயமாக) ேதா���. ர�கநாத)திC�, ேமா=ச 

சா�ராcய� அ�லாவி=டாE� �;�ப வா �ைகைய விட எ6வளேவா 

ேமலானதாக	ப=ட*. 

 

அ�� அவ� 0=AC�� வ"தேபா* அவ�ைடய மைனவி, த� கணவ, ச�பள� 

வா�கி வ"தி�	பா, எ�ற ந�பி�ைக<ட� அவைன எதி,பா,)தா�. அவ� 

க:கைள& ச"தி�க�(ட அவ���) ைதாியமி�ைல. 

 

ேகா=; Mடா:A� ச=ைடைய� கழCறி மா=A� ெகா:ேட, "இ�� ச�பள� 

ேபாடவி�ைல. ஒ�வாிட� எ=; அணா கட� வா�கி வ"தி��கிேற�" எ�றா�. 

 

"எ=டணாவா?" எ�றா�. 

 

ர�கநாத)திC�� காரண� இ�லாத சிாி	> வ"*வி=ட*. வி9"* வி9"* 

சிாி)தா�. எ=; அணாைவ ைவ)*�ெகா:; ெபா�கிஷ ம"திாியாக 4A<மா? 

 

அவG��� சிாி	> வ"*வி=ட*. அவG� வி9"* வி9"* சிாி)தா�. 
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"மிMட, ர�கநா)" எ�� ெவளியி��"* ஒ� �ர�. 

 

"ஓேகா! ராகவ� வ"தி��கிறா	ேபா� இ��கிற*. வா�ேகா ஸா,?" அவைள	 

பா,)*, "0=A� பா� இ��கிறதா?" 

 

"ஆமா�, கால�பற வா�கின* இ��கிற*." 

 

"அ	ேபா கா	பியாவ* ேபா;" எ�றா,. 

 

ராகவ�� 0=AC�� வர, அவைர வரேவC� நாCகா�யி� உ=கார ைவ)*	 

ேபசி�ெகா:; இ�"தா,. 

 

"ெவCறிைல ேபா;�க� ஸா," எ�� ர�கநாத� ெவCறிைல& ெச�ல)ைத அவ, 

ப�க� ைவ)*வி=;) தா4� ேபாட ஆர�பி)தா,. 

 

"ஏ� ஸா,, இ6வள7 ேநர� ஆ[X��"* வர?" எ�றா, ராகவ�. 

 

"ெகாRச� ேவைல இ�"த*; நீ�க� அ	ேபாேத வ"தீ,கேளா?" 

 

"இ�ைல, நா� அ"த +ைலயி� தி��>�ெபா9* நீ�க� 0=AC�	 ேபாவைத	 

பா,)ேத�. எ�ன ஸா,? ேநC�& சினிமாவிC�	 ேபானீ,களா? ெரா�ப ந�லா 

இ�"ததாேம?" 

 

"எ�ன கைத?" 

 

"MIவ�ஸ� நாவைல, பி�� ப:ணியி��கிறா�. ஆ�= ந�றாக இ�"த*." 

 

"அ	பAயா? நா�� ேபாகேவ:;�. நாைள��� இ���ேமா?" 
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"அ* என��) ெதாியா*." 

 

இ	பA இவ,க� சினிமாைவ	 பCறி<� அதி� நA�கிறவ,கைள	 பCறி<� 

விவாதி)*� ெகா:A�"தா,க�. 

 

அதC�� கா	பி<� தயாராகிய*. ர�கநாத)தி� மைனவி கதவ:ைடயி� வ"* 

நி�றா�. 

 

"எ�ன ஸா,, கா	பி ெகாRச� சா	பி;�கேள�" எ�றா, ர�கநாத�. 

 

"இ�ைல ஸா,, இ	ெபா9*தா� சா	பி=ேட�; நீ�க� சா	பி;�க� எ�றா, 

ராகவ�. 

 

"ெகாRச� சா	பி=டா� எ�ன வ"*வி;கிற*? ராதா, கா	பிைய இ�ேகதா� 

ெகா:;வாA" எ�றா, ர�கநாத�. 

 

கா	பி<� பாிமாற	ப=ட*. இ�வ�� சா	பி=;வி=; எ9"தா,க�. ம�பA<� 

ெவCறிைல& ெச�ல)ைத எ;)* ெவCறிைல ேபாட& ெசா�னா, ர�கநாத�. 

 

ராகவ� ெவCறிைல ேபா=;� ெகா:ேட, "என�� ேநரமாகிற*. உ�களிட� 

எ=டணா இ�"தா� ெகா;�க�. அவசர�; நாைள� காைலயி� த�கிேற�" எ�றா,. 

 

"எ�ன அ6வள7 அவசர�?" 

 

"இ�ைல; 0=AC�	 ேபாகேவ:;�" எ�றா,. 

 

ர�கநாத)திC� ெகா;�க மனமி�ைலதா�. ேக=காத மனித� ேக=��ேபா*? 

எ=டணாைவ வா�கி� ெகா:; ராகவ� ெவளிேயறினா,. 

 

ர�கநாத)தி� மைனவி உ�ேள வ"*, "சிறிேத அாிசி<� ம:ெண:ெண<� 

வா���க�" எ�றா�. 
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"ேதாைச இ��கிறேதா இ�ைலேயா? இ�ைற�� அ* ேபா*�" எ�றா,. 

 

"ம:ெண:ெண'!" 

 

"ராகவ� எ=; அணா ேக=டா,; ெகா;)தி��கிேற�. நாைள காைலயி� வா�கி� 

ெகா�ளலா�" எ�றா, ர�கநாத�. 

 

மணி�ெகாA, 13-01-1935 

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

106. 106. 106. 106. ேவதாள� ெசா�ன கைதேவதாள� ெசா�ன கைதேவதாள� ெசா�ன கைதேவதாள� ெசா�ன கைத    

 

என�� ேவ=ைடயா;வதி� அபார பிேரைம. என�� இ"த	 பழ�க� வ�வதC�� 

காரணேம காசி) ேதவ,தா�. அவ, ெபா*வாக ந�ல ம�Kய,; ெகாRச� 

நில>ல�கG� உ:;. வ�கிற கெல�ட,கG�� எ�லா� 'ஷிகாாி' உ)திேயாக� 

பா,)*	 பல ெமட�க� ெபCறவ,. சமயாசமய�களி� சில கெல�ட,கG��	 

>�கைள& �=;�ெகா;)*, >க9� >�)ேதாE� ச�பாதி)*� ெகா;)தி��கிறா,. 

 

என�� ேவ=ைடயி� பிாிய� பழ�க வாசைனயி� பிற"தெத�றாE� மிளா, மா�, 

4ய� இைவகளி� எ�ைலைய) தா� எ=Aயி�"த*. ஏென�றா�, நம�� 

நி&சயமாக இ"த ரக)தி� அபாய� கிைடயா* அ�லவா? 

 

அ�� நா� காசி) ேதவைர அைழ)த ெபா9* தம��� ேகா,=A� 

ேவைலயி�	பதாக� (றிவி=டா,. அவ�ைடய *	பா�கிைய வா�கி� ெகா:; 

பைழய பாபநாச)ைத அைட"ேத�. ஏ� க�யாண தீ,)த� வைர ெச�� வரலாகா* 

எ�� ேயாசைன த=Aய*. 

 

4=>த, வழியாக7�ள ����	 பாைதயாக& ெச�ேற�. அ	ெபா9* சி)திைர 

ெவ'யி�. �)*& ெசAகைள<� 4=>த,கைள<� தா:A, உய,"த மர�க� அட,"த 

பாைதக� வழியாக, ச��க� வ9��� சமய� *	பா�கி� க=ைடைய ஊ�றி� 

ெகா:;ெச�ேற�. கீேழ தி��பி	 பா,)தா� பாைறகG� க:(�� கானE�! 
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உயர, எ�ேகா இைடெவளி +லமாக) 1ர)*	 ெபாதிய மைல& சிகர� ெதாி<�. 

பR� ேமக�க� சிகர)ைத) த9வி<� த9வாமE� நீல வானி� மித"தன. 

 

ேபா�� பாைதயி� வழி ெந;க, சி�வ:;களி� காைத) *ைள��� ாீ�கார ச	த�. 

சமயாசமய�களி�, திIெர��, ேபசி ைவ)தாC ேபா� ஒ� நிC��. அ"த நிச	த� - 

ெமௗன� - சிரமமC� ஒ�றி��"* ஒ�றி� தாவி& ெச�E� சி"தைன வ:A� 

ேபா�ைக& 'ச�'ெக�� விைச ைவ)த*ேபா� நி�)திவி;�. அ"த ஒCைற வினாA 

அைமதியி� பய�கர)ைத விவாி�க 4Aயா*. அ	ெபா9*தா�, ச	த க�னிைகக�, 

பிர�ம ராTஸுக� இவCறி� மீ* நம�� இ���� ந�பி�ைக ந�ைம	 ப�மட�� 

ெக=Aயாக	 பிA)*�ெகா�G�. 

 

நா� ஏேதா நிைன)*�ெகா:; ெச�ேற�. எ6வள7 1ர� ெச�ேறேனா! இ"த& 

சி�வ:; ாீ�கார அைமதிதா� எ�ைன& ச=ெட�� நி�)திய*. எ"த இட)திேலா 

வழி தவறியி��க ேவ:;�. நா� நி�ற இட)திC� இ*வைர நா� வ"ததி�ைல. 

இ�"தாE� அ6வள7 இல�வி� பாபநாச� கா;களி� நா� வழி தவறிவிட� 

(Aயவன�ல�; சி� பிராய� 4தேல இ	ப�திகளி� அைல"* பழ�க�. 

 

'பா,	ேபா�, �A 49கிவிடவி�ைல!' எ�� ைகயி� இ�"த கAகார)ைத	 

பா,)ேத�. மணி பனிெர:;. உ&சி ேநர�. கAகார� பசிைய எ9	பிய*. 

த:ணீைரயாவ* �A)*	 பசியாறலா� எ�� ேமE� கீ9மாக& �Cறி	 பா,)ேத�. 

 

நா� இ�"த இட)திC�� கீேழ, பாைற& சாிவி� ஒ� �ைன; 1ர)*& Lாியனி� 

பளபள	> அதி� ஒ� கண� மி�னிய*. அ�� இற�கி) தாக)ைத) தீ,)*� 

ெகா:;, ஆகேவ:Aய காாிய)ைத	 பா,�கலா� எ�� நிைன)ேத�. 

 

மைல&சாிவி� ேநேர ெச��)தாக இற�க வழியி�ைல. சிறி* �Cறி இர:; ைம� 

நட"* அ"த& �ைனய�கி� வ"* ேச,"ேத�. ேகா>ர� ேபா� �வி"* சாி"த 

இ�பாைறகG�கிைடயி� உ�ள ஒ� �ைகயி� �ைன. அதி� ெப��ெக;��� நீ, 

வழி"* ஒ� சிறிய தடாகமாக 4�ப�க)ைத நிைற)த*. தைர ெதாி<�பAயாக 

அ6வள7 ெதளிவாக இ�"தாE� �ைற"த* நாCபதA ஆழமாவ* இ����. 

உ�ேள சி� மீ�கG� க�	>) தவைள� �R�கG� பளி& பளி&ெச�� மி�னி 

ஓAன. 
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பாைற& சாிவி� நி�� இ� ைககளாE� அ�ளி அ�ளி) த:ணீைர� �A)ேத�. 

அள7�� மிRசி� �A)ததினா� சிறி* ேசா,7. வ���� கா�கைள) த:ணீாி� 

4ழ�கா� அள7�� வி=;� ெகா:; உ=கா,"*வி=ேட�. அ	பா, எ�ன �க�! 

 

பைழயபA எ"த வழியாக) தி��>வ* எ�ப* ெபாிய பிர&ைனயாயிC�. உ=கா,"* 

�C�4C�� பா,)*�ெகா:ேட ேயாசி)ேத�. 

 

�ைன��	 ப�க)தி�, பாைற& சாிவி� ஓ, உய,"த ஆலமர�. நா� அ)தைன ேநர� 

அைத� கவனி�கவி�ைல. அத� ஓ, உ&சி நா� சிறி* ேநர)திC� 4� நி�றி�"த 

உய,"த ேம=ைட எ=Aய*. 'எ)தைன வயதி����? பழ�கால வி�=ச�!' எ�� 

எ:ணமி=;� ெகா:ேட அ:ணா"* பா,)ேத�. 

 

அ"த ஓர)* உ&சி� கிைளயி� எ�ன ெதா�கி� ெகா:A��கிற*? பழ"தி�னி 

ெவௗவா�! நாி) தைல<�, ேதா� இற�கG� பிர�மா:டமாக இ����. காசி) 

ேதவ, இ"த ஜாதி ெவௗவா�கைள	 பCறி& ெசா��யி��கிறா,. கிைட	பேத 

அ�ைமயா�! ேமE� அவ���	 பிாியமான மாமிசமா�. 

 

'அைத ஒ� ைக பா,	ேபாேம!' எ�� பாைறயி� ைவ)தி�"த *	பா�கிைய எ;)*, 

அைத ேநா�கி� �றி ைவ)ேத�. 

 

"அடேட! �=;விடாேத! நி�, நி�!" எ�� பய)தி� பிளி�� மனித� �ர� ேக=;) 

தி;�கி=ேட�. 

 

"அேடேட! நி�! நா� ெவௗவா��ைல! ேவதாள�! �=; விடாேதய	பா, தய7 

ெச'*!" எ�� ம�பA<� (விய* அ��ர�. 

 

எ� ைகயி��"த *	பா�கி ந9வி& �ைன<� வி9"*வி=ட*. 

 

ேவதாள� எ�றா� யா���)தா� பயமி��கா*? அதிE� என��! 

 

ேவதாள	 பய)தி� *	பா�கிைய<� �ைன�� அ,	பண� ப:ணியாகிவி=ட*. 

காசி) ேதவ��� எ�ன பதி� ெசா�Eவ* எ�� தா� >ாியவி�ைல. 
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இ&ச"த,	ப)தி�, ேவதாள� ஒ� அ"த, அA)*& சிறைக விாி)*	 பற"* வ"* 

என�ெகதிாி� உ=கா,"* ெகா:ட*. அத� ப�E� 4க4�, எ�ன ேகார�! 

4*கி� ேம�, 4*ேகா; 4*கா', அ* சிறி* 4� பற"*வர உதவிய ேதா� சிற� 

ஒ=A� கிட"த*. தைல �)த வ9�ைக; கபால ஓர)தி� இர:ெடா� நைர)த 

சைடக�; ைக கா� விர�களி� நா=பட வள,"* ப9	ேபறிய நக�க�. 

 

அ* ப�ைல	 ப�ைல� கா:பி)*� ெகா:;, எ�ைன	 பா,)த வ:ண� �ர�� 

மாதிாி� �"தி உ=கா,"* ெகா:A�"த*. அத� ஆழமான க:களி� கிணC� 

ஜல� மி��வ* மாதிாி அத� க:மணிக� மி�னின. 

 

ெகாRச� மாியாைதயாக	 ேபசி, த=A� கழி)*வி=; அைத ஒழி)*விட ேவ:;� 

எ�ப*தா� எ� ஒேர ஆைச. 

 

த=;�ெக=டாC ேபால, "நீ, ஏ� அ	பA) தைலகீழாக) ெதா�கி� ெகா:A�"தீ,?" 

எ�� ெகாRச� மாியாைத	 ப�ைமயிேலேய விசாாி)ேத�. 

 

"நா� ேவதாள�! நா�க� தைலகீழாக)தா� ெதா�க ேவ:;�!" 

 

"ெவௗவா�கள�லவா அ	பA) ெதா�கேவ:;�?" எ�ேற�. நா� இ*வைரயி� 

ஒ� ேவதாள)ைதயாவ* ேநாி� ச"தி)த* கிைடயாத�லவா! 

 

"ெவௗவா�கG� அ	பA)தா� எ�� ெசா�E�. தைலகீழாக) ெதா��வ* 

எ�கள* அைச�க 4Aயாத உாிைம. எ�க� ஜீவ��ள ம=AE� அதCகாக	 

ேபாரா;ேவா�!" எ�� ெகாRச� ஆேவச)*ட� தைலைய ஆ=A	 ேபசிய* அ"த 

ேவதாள�. 

 

அ* தைலைய ஆ=Aய ேவக)தி� அத� ேகார	பCக� இர:;� கீேழ 

வி9"*வி=டன. ேவதாள�, அவCைற உடேன எ;)*& �ைன த:ணீாி� 

க9விவி=; ம�பA<� ஈCறி� ஒ=டைவ)*� ெகா:ட*. 
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இைத� க:ட*� என��& சிாி	> வ"*வி=ட*. கG�ெக�� சிாி)*வி=ேட�. 

 

"ஏேத*! எ�ைன� க:டா� உம��	 பய� த=டவி�ைலயா! ஜா�கிரைத! மனித, 

எ�லா�� எ�ைன� க:டா� பய	பட ேவ:;� எ�ப* ச�பிரதாய�! நீ, 

மனித,தாேன!" எ�� ேக=ட*. 

 

இ"த ேவதாள)தி� விசி)திர ச"ேதக�க� அத�மீ* என�� அ�தாப)ைத 

உ:;ப:ணின. 

 

"உம�� நா� மனிதனா அ�லவா எ�� (ட ஏ� ெதாியவி�ைல? நா� 

மனித�தா�!" எ�� ெசா�ேன�. 

 

"என��	 பா,ைவ ெகாRச� ம�க�, அதனா� தா�. பா,ைவ ம�க� காரண� எ�ன 

ெதாி<மா? நா� பிற"தேத திேரதா <க�!" எ�� தன* வயைத அறிவி)*வி=;, 

"அெத�லா� அ"த� கால)திேல! இ"த� கால)* ம�ஷ���)தா� பய	பட� 

(ட	 >)தி<� இ�ைல, திராணி<� இ�ைலேய!" எ�� மனித வ,�க)தி� 

தCேபாைதய பல0ன)ைத	 பCறி) த� அபி	பிராய)ைத எ;)*� கா=Aய*. 

 

"அடபாவேம!" எ�� நா� என* அ�தாப)ைத) ெதாிவி)*� ெகா:ேட�. 

 

"அ"த	 பாப)தாேலதா�, ஐயா, நா� ைசவனான*! அ"த� கால)* ம�ஷ� 

எ�றா� எ�க� ஜாதிைய� க:; பய	ப;வா�, ர)த)ைத� க��வா�! 

இ	ேபா*தா� உ�கG��� க��வதC�� (ட ர)த� இ�ைலேய! அதனாேலதா� 

அேதா இ��� பா��, ேத� (; அதி����� ேதைன& சா	பி=;� ெகா:;, 

ெச�ற ஒ� a� வ�ஷமாக ஜீவி)* வ�கிேற�!" 

 

"திைன மா7� ெகாRச� ேச,)*� ெகா�ள� (டாேதா? உட�>�� ந�லதா&ேச!" 

எ�ேற�. 

 

"இ"த� கால)திேல அ* எ�க'யா கிைட�கிற*? 4"தி� கால)திேல�னா 

எ�லா�� பய	ப=டா, நா�க நிைன�கிறேத �;)தா. இ"த� கால)திேல,  
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எ*�ெக;)தாE� *=; இ�லாம� காாிய� நட�க மா=ேட� எ�கிறேத!" எ�ற*. 

 

"நீ, %,வ ஜ�ம)தி�..." 

 

"%,வாசிரம)தி� எ�� ெசா�E�காS�!" எ�� இைர"* எ�ைன அA�க 

ேவகமாக� ைகைய ஓ�கிய*. 

 

திIெர�� ஓ�கியதா� அத� ைக 'மG�' எ�ற ச	த)*ட� �G�கி�ெகா:ட*. 

இ"த� கிழ ேவதாள)தி� மீ* நிஜமாகேவ என�� அ�> ேதா�ற7�, அத� 

ைகைய	 பிA)* உதறி& �G�ைக) தடவி வி=;�ெகா:ேட, "வய� கால)திேல 

இ	பA உட�ைப அல=A� ெகா�ளலாமா? நீ, %,வாசிரம)தி� பிராமண� தாேன! 

அ	பAயானா� த,	பண�, சிரா,)த� ெச'*ைவ)*	 பிைழ�கலாேம!" எ�� 

ஆேலாசைன ெசா�ேன�. 

 

"நீ, ெசா�Eகிற*� ந�ல ேயாசைனதா�; ஆனா� என�� வாதமா&ேச! �ளி,"த 

ஜல)தி� �ளி)தா� உட�>�� ஒ)*� ெகா�ளாேத! எ�ன ெச'யலா�?" 

 

"அ	பAயானா� உட�>�� ஏதாவ* டானி� வா�கி& சா	பிட ேவ:;�. உ�க� 

ேவதாள உலக)தி� ைவ)திய,க� கிைடயாதா?" 

 

"எ�கG��)தா� சாேவ கிைடயா* எ�� பிர�மா எ9தி ைவ)*வி=டாேன! 

அதனாேலதா� ைவ)திய சாMதிர)ைத நா�க� கC�� ெகா�ளவி�ைல!" 

 

"சி=;���வி ேலகிய� சா	பி;�; உட�>�� ந�ல*!" 

 

"ம�பA<� ம�பA<� இ	பA& ெசா�Eகிறீேர! நா� ைசவனாகி) தா� �டேல 

பல0னமாகிவி=டேத! ேவெற ஏதாவ* +�ைக& ச)* இ�"தா ெசா�E�!" 
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"அ	பAயானா� ஜMAM ராேமச)திட� ேக=;& ெசா�Eகிேற�. என�� ேநர4� 

ஆகிற*; ேமE� இ"த� கா=Aேல வழி<� தவறி வி=ட*!" எ�� ெசா�� 

எ9"ேத�. 

 

"நா� ேவ:;மானா� வழி கா:பி�கிேற� வா��!" எ�� எ9"த* ேவதாள�. 

 

"*	பா�கிைய எ;�க ேவ:;ேம?" எ�ேற�. 

 

"உம�� ஞாபக	 பிச� அதிகேமா! த:ணீாி� கா�ப=டாேல என�� வாதஜுர� 

க:;வி;ேம! இ�"தாE� நீ, ந�லவராக இ��கிறீ,, உம�காக..." எ�� 

த:ணீ���� அ"தரA)*, *	பா�கிைய எ;)*� ெகா:; வ"த*. 

 

கைரயி� அதC� நிCக�(ட& ச�தியி�ைல. ஓ=ைட	 ப�E�, ைக கா�கG� 

ெவடெவடெவ�� ஆAன. 

 

எ� ேம� ேவKAைய� ெகா;)*	 ேபா,)தி� ெகா�G�பA ெசா�ேன�. 

 

ேபா�� வழியி�, "அ"த� கால)* வள4ைற எ	பA?" எ�� ேப&�� ெகா;)ேத�. 

 

4�ேன ெச�ற ேவதாள�, நி�� தி��பி, "என�� ராம� கி�Kண� எ�லாைர<� 

ெதாி<�. அவா� (ட	 பய"*:;தா� இ�"தா. என�� அவாைள& சி�ன	 

ைபயனாக இ����ேபாேத ெதாி<�. அவா� எ�லா� ைதாியசா�க� தா�. 

ராTஸ� எ�றா� ெதா�ச� ப:ணி;வா�. ஆனா�, எ�கைள� க:டா 

எ	ேபா*ேம ந�லதனமா பய	ப;வா. அ"த� கால)* ம�ஷா�தா� எ�ன�கிறீ,! 

ைதாிய)திேல அசகாய Lர,க�தா�. ஆனா� அவாG�� ம=;மாியாைத எ�லா� 

ெதாி<�. 4�ேனா,க� ெசா�னபA, ெத'வ�, ேப', பிசா�, %சாாி எ�றா� 

ஒ9�காக	 பய	ப;வா�. உ�க� �"தர+,)தி நாயனா,தா� எ�ன? அவைர� 

(ட எ)தைன தர� பய�கா=Aயி��ேக� ெதாி<மா? அ"த� கால)திேலதா� 

எ�கG�� 4த�ேல பிA&ச* விைன. எ�ைகேயா வட�ேக இ�"* சமண� எ���, 

>)த� எ��� (=ட� (=டமாக வ"தா,க�. அ"த 4=டா� பய�க�, 
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'ெகா�ல	படா*! பாவ� கீவ�' எ�� ெசா��, ஆ=கைள) த�க� க=சி��) 

தி�	பிவி=டா,க�. அ"த� கால)திேலயி�"*தா� ந�ம பரமசிவ� 4தCெகா:; 

எ�லா) ேதவாG� ைசவராகிவி=டா,க�. கால� அவாைள அ	பA ஆ=A ைவ)த*. 

4�ேன திாி>ர)ைத எாி)தாேர, இ"த& சிவ�, இ	ேபா அவராேல அ"த� ��வி� 

(=ைட� (ட எாி�க 4Aயா*!" எ�ற*. 

 

இ&ச"த,	ப)தி� ஒ� சி� 4ய�, அத� கா�� இடறி	 பா'"* ப�க)*	 >தைர	 

பா,)*) தாவிய*. 

 

"ஐேயா!" எ�� (வி�ெகா:;, ேவதாள� வ"* எ�ைன� க=A	 

பிA)*�ெகா:ட*. 

 

ஓAய* ஒ� 4ய�தா� எ�� ெசா�� அத� பய)ைத) ெதளிவி)ேத�. 

 

"நா�க� தைலகீழாக) ெதா�கி) ெதா�கி� கா�கெள�லா� பிரேயாஜனமி�லாம� 

ேபா'வி=டன. இ"த) தைலகீ  ராcய� வ"த*� அ"த& சமண,க� கால)தி�தா�!" 

எ�ற*. 

 

"எ	பA?" எ�ேற�. 

 

"அவ,க� எ�லா� மர)திேல உறிைய� க=A, அதிேல உ=கா,"* ெகா:டா,க�. 

ஜன�கெள�லா�� அ"த	 ப�க� தி��ப ஆர�பி&சா! நா� தா� அ	ேபா அதC� 

இ"த வழி ப:ணி ம�பA<� எ�கைள	 பா,)*	 பய	ப;�பA ெசRேச�!" எ�� 

அ* ெகாRச� ெப�ைமயA)*� ெகா:ட*. 

 

ேபசி ேபசி அதC�� பைழய பாபநாச)திC� வ"*வி=ேடா�. 

 

ம:டப)த�கி� நி�� ஒ� 4��ைக மர)ைத	 பா,)த*� என�� ஒ� ேயாசைன 

த=Aய*. 

 

"உம�� உ&சினி>ர)* ேவதாள)ைத) ெதாி<மா?" எ�ேற�. 
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"அ"த வி�கிரமாதி)த	 பயைல) 1�கி�ெகா:; அைல"தாேர, அவரா! அவ, எ�  

அ:ணா பி�ைள!" எ�ற*. 

 

"இேதா ஒ� 4��ைக மர� இ��கிறேத, இதி� ஏறி உ=கா,"* ெகா�G�! நா� 

ேவ:;மானா� தின� இ�� வ�கிேற�. உ�4ைடய பைழய கைத எ�லா� 

ெசா�Eேம!" எ�ேற�. 

 

"ஓேஹா! அ	பAயா ேசதி? எ�க அ:ணா �)த அச;. ஏமா"* ெசா���ெகா:; 

கிட"தா�? நா� ெசா�ல ேவ:;மானா�, எ�ன ெதாி<மா? உம��� கிைட�கிற 

லாப)தி� சாி பாதி என��� ெகா;�க ேவ:;�. அ	பA Mடா�> ஒ=A	 ப)திர� 

எ9தினா�தா� ேமேல ேபசலா�!" எ�ற*. 

 

"இ	ெபா எ�லா� >Mதக வியாபார� ெகாRச� ம"த�. நீ, அ	பAெய�லா� ேக=க� 

(டா*!" 

 

"அ	பAயானா� ஒ� ேகாவிலாவ* க=A ைவ<�" எ�ற*. 

 

ேவதாள	 ெபா�ளாதார சாMதிர)தி� ேகாவி� அ6வள7 ேலசாக� க=Aவிடலா� 

எ�றா� ம�ஷ உலக)தி� அ	பA இ�ைலேய! "பிற� ேயாசி)*� ெகா�ளலா�!" 

எ�� நிைன)*� ெகா:; எ9"*, தவி;�ள அாிசி, 'வி=டமி� A' எ�லா� ேச,)* 

சா	பி=; உட�ைப) ேதCறி�ெகா�G�பA அதC� ஆேலாசைன (றிவி=;, காசி) 

ேதவ, 0=ைட ேநா�கி நட"ேத�. நா� எ	பA& ச)திய� ெச'தாE� அவ, எ�ைன 

ந�ப	 ேபாகிறாரா? எ�ேகா ப;)*) 1�கிேன� எ��தா� ெசா�Eவா,. 

 

நா� தி��பி	 பா,�ைகயி� அ"த ேவதாள� ெவௗவா� மாதிாி	 பற"* ெச�� 

ஓர)* மைல&சாிவி� மைற"*வி=ட*. 

 

மணி�ெகாA, 15-02-1937 

-------------------- 
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107. 107. 107. 107. விபாீத ஆைசவிபாீத ஆைசவிபாீத ஆைசவிபாீத ஆைச    

 

தா"ேதா�றி)தனமாக இைசயி� பAயாம� �ழ�>� பா:;, ேமாள� வா)திய�க�, 

ேராஜா	%, ப�னீ,, ஊ*ப)தி, எ�4=ைட கல"த வாசைன 1ர)*	 பைட எ�லா� 

ெம=ராM பிண 'வாசைன நாCற�' கல"த கா=சிைய எ� >லனறிவி� இA)*& 

சி"தைனைய<� தா�கிய*. 

 

நா� இ	ெபா9* நிCப* எ� 0=; ெமா=ைட மாA. 

 

மனித���	 பிண)ைத	 பா,��� ஆைச, எ�லா ஆைசகைள<� விட	 ெபாி*. 

பய)தி� பிற"த ஆைசேயா எ�னேவா! 

 

அ* ஒ� பண�கார பிண�. அதாவ* மாஜி பண�காரனாக இ�"த பிண�. 

 

உட� வ�கிறவ,க� ஜாMதி, ெகா�ளி ைவ	பவ���� ைக)தா�க� ச�பிரம� 

எ�லா�. 

 

பிண�, ப=; அணி"தி�"தாE� வாைய) திற"தி�"த*. திற"த வாைய& ச"தன� 

அ	பி +Aயி�"தா,க�. அ	ெபா9*தா� �ளி)* எ9"தவ, மாதிாி வாாிவிடாத 

நைர)த கிரா	>) தைல. 

 

எ� க:க� இ"த ^S�கமான விவர�கைள உயரவி�"* இர:ெடா� நிமிஷ 

கால)தி� கவனி)த ெத�றாE� எ� மன� ேவெற�ேகா ெச��வி=ட*. 

 

ேநர)ைத<� 1ர)ைத<� தா:A& ெச�E� ய"திர விைச சி"தைனயிட"தாேன 

இ��கிற*? 

 

">னரபி மரண�, >னரபி ஜனன�... ..." 

 

"இதிெல�ன >*�... சவ)ைத வி=;) த�G" எ�ற* விவகார அறி7. ஆனா� 

பC�த� வி=டா� தாேன? 
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">னரபி மரண�"... இ)யாதி... இ)யாதி. 

 

இைத� க�ைக� கைரயி� உ=கா,"* ெகா:; நி,விசாரமாக& ெசா��� 

ெகா:A��கலா�. 

 

க�யாணமாகாத வய* வ"த க�னி	 ெப:ைண ைவ)*�ெகா:;, கா�க 4யE� 

மாஜி �ம�க� அ6வா� நி,விசாரமாக இ�	பாளா? அ*தா� ேபாக=;�; 

நாைள�� அ;	> +=ட ேவ:;ேம! 

 

வா ெவ�ற �ள)தி� நிர"தர� கட� எ�ற பாசிைய ஏேதா இர:ெடா� நாளாவ* 

வில��� 4	ப* Jபாைய இனி யா, வ"* ேபா;வா,க�. ஜ=கா வ:A� �திைர 

மாதிாி ஓA ஓA உைழ)தவ��� நாE ேப, சவாாி ெசௗகாியமாக இ����. ஆனா� 

அவைர வி=டா� கதியி�ைல எ�பவ���... 

 

அ"த� கால)தி� ர�கசாமி ந:ப� தா�, ெரா�ப ந�லவ�; சா*. அ)ேதா; அவ� 

மைனவி<� ெரா�ப ந�லவ�, சா*. அ*ம=;மா? விவர� ெதாியாத அழகி. 

 

நா� அ	ெபா9* அவ,க� 0=;��	 ேபாேவ�... அA�கA. 

 

எ� �ழ"ைதயி� வியாஜமாக நா� அ��& ெச�Eேவ�... எ� �ழ"ைத�� 

அவ,க� ேபாி� ெரா�ப	 பிாிய�. அவ,கG��� அ	பA)தா�. 

 

நா� எ� ந:பைன	 பா,�க	 ேபாேவ�. எ� எ:ண� அ)*ட� 

நி��விடவி�ைல. அ* அவ,க� இர:; ேப���� ெதாியா*. எ� மன4� 

வி9"*விட ஆர�பி)த*. இ	ெபா9* என�� அவ� ேப, (ட ஞாபகமி�ைல. 

அ6வள7 காலமாகி வி=ட*...? 

 

ர�கசாமி வாழ ேவ:Aய இட� ச,�கா, ஆMப)திாி. எ�னேமா தவறி	 ேபா' 

ேமைட)ெத� 9-� ந�ப, 0=A� �A)தன� நட)தினா�. அவ�� நா�� ஒேர 

ஆ[X� தா� ேவைல பா,)* வ"ேதா�; அவ��� 4	ப* Jபா' ச�பள�; என�� 

ஐ�ப* Jபா' ச�பள�; என��� கா� த;�கினா� எ�க	பா ைவ)*வி=;	ேபான 
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வய� வர	பி� ேமலாவ* விழலா�; அவ� கட�கார� காலAயி�தா� 

விழேவ:;�; எ)தைனேயா தடைவ கட�கார� காலAயி� வி9"தி��கிறா�; 

கட�கார���	 பி�னா� டா�ட, எ	ெபா9*� நிCபா,. 

 

நா� அ	ெபா9* எ� �;�ப)ைத 0=;��, ஊ��� அ�	பி வி=A�"ேத�. எ� 

ைக& சைமய� கச"தா�, ர�கசாமி 0=;& சா	பா;. அ�ல* அச=;	 பிA)த ஐய� 

கிள	 உ:ணாவிரத�. 

 

இ"த& சமய)தி�தா� நா� ெரா�ப ெந��கி ர�கசாமி 0=A� பழக ேந,"த*. 

டா�ட, ஏேதா ல)தீ� ெபய��ள கா'&ச� எ�� ெசா�னா,. அவன* ேநா' 

ம�நா� எ�� எ�ைலயி�லாம� நீ:; ெகா:ேட ேபாயிC�. கிட	பி� வி9"* 

வி=டா�. மைனவி பிரசவ)திCகாக) தாA வள,��� ேஹா=ட� ஐய� மாதிாி, 

4க�, வரவர� �ழி"* பிேரத�கைள கா=ட ஆர�பி)*வி=ட*. +�� மாத� 

அவG� ஓயா* ஒழியா* உைழ)தா�. 

 

உ)திேயாகேமா தனி	ப=ட Mதாபன)தி�. எ)தைன நாைள��)தா� 

ர�கசாமி�காக� கா)*� ெகா:A�	பா� எஜமா�? ேவைல<� ேபா' வி=ட*. 

�ைம 49வ*� எ�ேம� வி9"த*...! 

 

அவ� 4த�� என* உதவிைய ச�ேகாஜ)*ட� ஏCறா�. பிற� 'அ:ணா! 

அ:ணா!' எ�� (	பி=; மனைத) தி�	தி ெச'* ெகா:டா�. 

 

டா�ட, வ�வா,; ம�"* எ9தி� ெகா;	பா,; உண7 எ9தி� ெகா;	பா,! உயிைர 

உடEட� ஒ=ட ைவ�க அவ�� எ�ென�னேவா வி)ைத எ�லா� ெச'*தா� 

பா,)தா,. 

 

ர�கசாமிைய) 1��வ*, கிட)*வ*, அவ��� ேவ:Aய சி��ைஷகைள& 

ெச'வ* எ�லா� நா�� அவG� தா�. அ"த) தனியான 0=A� நா�� 

அவG"தா�... இேத நிைன	>)தா�, எ	ெபா9*� எ� மனசி�. உதவி 

ெச'<�ெபா9* எ�க� உடE� ெதா=;� ெகா�G�. என��& �ாீ, எ�� 

விஷேம��. அவG�� எ	பAேயா? 
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ரா)திாியி� ெவ�னீ, ஏதாவ* ேபாடேவ:;ெம�றா�, நா� அ;�கைள 

ெச�Eேவ�; அவ� உடனி�"* பா,)*�ெகா�வா�. 

 

"அ:ணா எ�னேவா ேபா� பா,�கிறாேர!" எ�ற ஓல� ேக=��. அ;	பி� 

ேபா=ட* ேபா=டபA அ�� ஓ;ேவ�. அவ� கண	>& ச=Aயி� தவி=ைட 

வ�	பா�. நா� வா�கி ஒ)தட� இ;ேவ�. நா� அவைளேய பா,)*� ெகா:; 

பி�>ற� ைக நீ=;� ெபா9* சில சமய� எ� ைக அவ� ைகவைளய�� ப;�; 

அ�ல* Mத�ய�களி� ப=; வி;�. அ"த ஒ� நிமிஷ� என�� நரக ேவதைனதா�. 

அவGைடய இளைமயி� எ� மன� லயி)* நிC�ேம ஒழிய, அவள* ச�கடேமா, 

அவள* ஊசேலா என��	 படா*. அ&சமய�களி� நா� அவைள) தி��பி	 

பா,)ததி�ைல. அவ� அதி� படபட	ைப� கா=A� கலவர)ைத உ:; 

ப:ணிவிடவி�ைல. பி� பல4ைற ேவ:;ெம�ேற தனியாக நா�க� 

நிC��ெபா9* அவ� மீ* நா� பாீ=ைச நட)திய*:;. ஆனா� பிரதிபல� எதி,	 

பிரதிப�	பCற பா,ைவதா�. 

 

நாைல"* நா� கழி)* நா� ஆ[���	 ேபாக	 >ற	ப;�ெபா9* ர�கசாமிைய	 

பா,�க அவ� 0=;��� ேபாேன�. விAயCகாைலயி� அவ,க� 

0=A��"*தா� எ� J4��) தி��பியி�"ேத�. 

 

4"திய நா� ரா)திாி ஒ� க:ட�. ந;நிசியி� டா�ட, வ"தா,. ம�"* ெகா;)தா,; 

1�கினா� விழி�க ேவ:டா� எ�� ெசா�� வி=;& ெச�றி�"தா,. காைல 

வைரயி� ர�கசாமி 1�கேவயி�ைல. 

 

பா,�� கRசிைய	 ேபா=; ைவ)தி����பA ெசா��வி=; நா� J4��& 

ெச�றி�"ேத�. 

 

தி��பி வ"* பா,���ெபா9* அவ� ர�கசாமி ப�க)தி� அல�ேகாலமான 

உைடயி� நி�� ெகா:A�"தா�. தைலயி� ஈர� ெசா=;கிற*. இைடயி� ஒ� 

*:;தா�. மRச� இ=ட மா�க�ய� *�யமாக	 பிரகாசி)*) ெதா�கி� 

ெகா:A�"த*. *:; அவள* ஈர� காயாத அ�க ல=சண�கைள எ;)*� 

கா:பி)த*. 

 

எ�ைன� க:ட7ட� அவ� த� உைட அல�ேகால)ைத நிைன�கவி�ைல... 

த9த9)த �ர��, "வ"* பா��கேள�, எ�னேவா மாதிாி இ��ேக" எ�றா�. 
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நா� அ�கி� ெச�� ர�கசாமிைய) ெதா=;	 பா,)ேத�. அ�கி�"த* மாஜி 

ர�கசாமிதா�. 

 

இ6வள7� எ� >லனறி7��) ெதாி"தேத ஒழிய மன�, அவ� க=Aயி�"த *:A� 

இைட ெவளியிேலேய லயி)த*. மனசி� �4ற�; ேப'�()*! 

 

"ஒ��மி�ைல, அய,"த 1�க�. இ	பA	 பய	படலாமா? வா��க� இ"த	 

ப�க�"... எ�னேமா அ�� ைதாியமாக அவ� ைகைய	 பிA)ேத�. எதி,	பி�றி 

உட� வ"தா�. 

 

"அ"த >டைவைய உ;)*�க�" எ�� ெகாAயி��"* அைத எ;)ேத�. அவளிட� 

ெகா;�கவி�ைல. அவ� *:; ெநகி "த*! நா� மி�கமாேன�! அவ� 

பிணமானா�! 

 

நா� அ�� ஆ[���	 ேபாகவி�ைல. ர�கசாமியி� சடல)ைத	 பி� 

ெதாட,"தவ,க� நா�க� இ�வ,தா�. அவ� தீ&ச=A எ;)*�ெகா:; நட"தா�. 

தி��பி வ��ெபா9*, அவைள	 பா,	பதC� என��	 பாிதாபமாக இ�"த*. 

அவைள ஊ��� அ�	>� வைர நா� மீ:;� அைத	 பCறி நிைன�கவி�ைல. 

அதனா� ஏCப=ட ெவ�	ைபேயா பாச)ைதேயா அவ� கா=A� ெகா�ளவி�ைல. 

 

அ* எ�கG�� ஓ, மற"த ச�பவமாகிற*. எ� மன� நி�மதியைட"த*. 

 

இ	ெபா9* எ� மக� லVமி��, அவ,க� இ�வ�� பிாிய� ைவ)த அவG��, 

வய* 14. ப�வமைட"* வி=டா�. என��� ெகாRச� கட� இ��கிற*; அேதா; 

பிராவிட�= நிதியி��"*� இ�ஷு, ெதாைக ெகாRச4� அவG��� அவ� 

தாயா���� கிைட��� கவைலயி�ைல; ஆனாE� பிண)ைத	 

பா,���ேபாெத�லா� எ� மனசி�, ர�கசாமி 0=A� நட"த ச�பவ� நிைன7�� 

வ�கிற*, அேத மாதிாி மி�க இ&ைச ேதா��கிற*. 

 

பா,�காம� ஓட 4யEகிேற�. 4Aய வி�ைலேய? கீ 	பா�க)திC� எ�ைன� 

ெகா:; ேபா�4� நாE ேப, சவாாி கிைட)தா� ேதவைல எ�� ேதா��கிற*. 
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எ�லா� ர�கசாமியா� வ"த விைன. அவ� ஏ� இ	பA ேநாRசானாக� �;�ப� 

நட)த 4யல ேவ:;�? 

 

இ"த மாதிாிெய�லா� எ*7� நட�கவி�ைல தா�. ஆனா� பிேரத)ைத	 பா,��� 

ேபாெத�லா� ஏ� இ"த� கCபைன? ர�கசாமி<� அவன* மைனவி<� வ"* ஏ� 

இ"த நாடகமாAவி=;	 ேபாக ேவ:;�? 

 

"என-�-�	 - பயமா - இ-��-ேக!" 

 

ேஜாதி, ஏ	ர� - 1939 

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

108. 108. 108. 108. விநாயக ச&(%திவிநாயக ச&(%திவிநாயக ச&(%திவிநாயக ச&(%தி    

 

அ�� விநாயக ச*,)தி. நா�, பலசர��� கைடயி��"* சாமா�க� க=A வ"த 

சண� a�கைளெய�லா� ஒ�றாக& ேச,)* 4A)*, 0=A� (ட)தி� 

நாCேகாணமாக� க=Aேன�. அ	>ற� மாவிைலகைள அதி� ேதாரணமாக� 

ேகா)*� ெகா:A�"ேத�. ஆமா�, ப=டண)திேல மாவிைல (ட� கா� 

ெகா;)*)தா� வா�க ேவ:;�. "எ�ன, மாவிைல��மா விைல?" எ�� 

பிரமி)*	 ேபாகாதீ,க�! மாவிைல�� விைலயி�ைலெய�� ேவ:;மானா� 

ைவ)*� ெகா�G�க�. ஆனா�, மர)தி� ஏறி	பறி)*, 0; ேதA� ெகாண,"* 

ெகா;	பதC�� (� ெகா;�க ேவ:;மா, இ�ைலயா? நா�க� பA)த 

ெபா�ளாதார சாMதிர	பA இ"த 'உைழ	பி� மதி	ைப' அ"த இைலயி�ேம� ஏCறி 

ைவ)*	 பா,�க ேவ:;�. இ*தா� 'விைல' எ�ப*! நீ�க� கிராமா"தர�களி� 

இ�"தா�, எவ�ைடய மாமர)திேல�� வழியிC ேபா�� எவைனயாவ* ஏற& 

ெசா��, "ேட', இர:; மா��ைழ பறி)*	 ேபா;டா!" எ�� ெசா��வி;0,க�. 

சில பி�ைளக� தா�கேள மர)திேலறி	 பறி	பா,க�; சில, மர)ேதா; க=A 

ைவ�க	 ப;வ*� உ:;. இ"த 'ாிM�' எ�லா� நிைன)*)தா� ப=டணவாசிக�, 

ம: 4த� மா��ைழ வைர எ�லா	 ெபா��கைள<� விைல ெகா;)* வா�க 

4யCசி�கிறா,க�. இ*தா� அழ�, நாகாிக�! ப=டண)திேல, ஆ"ைதக� வசி��� 
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ெபா"*க� மாதிாி<�ள 0;களி�, ��ப� ��பலா' வசி��� நா�கG� இ"த 

நாகாிக)தி� சி� சி� *S��க� தாேன!... நிCக... நா� ேதாரண)ைத� க=A� 

ெகா:A�"ேத�. அதாவ*, கா� ெகா;)* வா�கின மாவிைலகளி� 'ேவMேடc' 

(கழி7) இ�லாம���க எ�லாவCைற<� ேச,)* ைவ)*) ெதா;)*� 

ெகா:A�"ேத�. என��	 ப� 4ைள)த மாதிாி அைவ ேகாண� மாணலாக) 

ெதா�கின. 

 

நா� ேதாரண� ேகா)*� ெகா:A��கிேற�... 

 

ப�க)திேல பி�ைளயா,, ப&ைச� களிம: ஈர4� எ:ெண'	 பைச<� பளபள�க, 

ச,�கைர	 ெபா=டல�, காகித� �ைட, நாவC பழ�, >ளி வைகயரா�கGட� 

அர�க)தி� பிரேவசி�க� கா)தி���� ராஜபா,= ேபால, ஏ�, "சி�மாசன� 

கா�யாக=;ேம, ஏறி உ=கா�ேவா�!" எ�� கா)தி���� ப=ட)திளவரச� ேபால 

பாிதாபகரமாக� கா)*� ெகா:A��கிறா,. 

 

எ� மன� ஒ� ரசமான ேப,வழி. இ"த மாதிாியான ேசா�ேபறி ேவைல என��� 

கிைட)*வி=டா�, அ* க:டபA ஓட ஆர�பி)*வி;�. 

 

"உன�� ஒ� ரசமான கைத ெசா�ல=;மா?" எ�ற*. 

 

"'பிேர�' கழ��ேபா'வி=ட*. இனி ெவறிதா�!" எ�� தி=ட	 ப;)தி� 

ெகா:ேட�. 

 

"ஆமா�! வ:ணார	 ேப=ைடயிேல �	> ேவளா� இ�"தாேன, ஞாபக� 

இ��கிறதா?" எ�ற*. 

 

ஒ� வாிைச) ேதாரண)*�� இைலகைள ைவ)*& சாி�க=A வி=ேட�. 

 

"அவ� தா� ஆ��! கைடசியிேல ெவ�ைள� களிம:ைணேய தி�� ெச)தாேன, 

அ"த ம�த ேவளா� மக�!" எ�ற* ம�பA<�. 
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அ	பAேய நா� எ�க� ஊ���& ெச��வி=ேட�. அ"த) தாமிரவ�ணி ஆCறி� 

கைர, 1ர)திேல ேமC�) ெதாட,&சி மைல, சமீப)தி� �ேலாசன 4த�யா, பால�, 

சி�ன ம:டப�, �	பிரமணியசாமி ேகாவி�, சாைல) ெத�, ேபரா&சி ேகாவி�, 

மா"ேதா	>, பைன விட�க�, எ�க� 0; - எ�லா� அ	பA அ	பAேய எ� க: 

4�> ேதா�றலாயின. 

 

"ஆமா�, எ�லா� வா�கி� ெகா:; வ"தீ,கேள! பி�ைளயா��� விளா�பழ� 

எ�ேக?" எ�� ேக=;� ெகா:ேட, ச,�கைர	 ெபா=டல)ைத எ;)தா� எ� 

மைனவி. 

 

"(ைட�காாி வ�வாேள! வா�கினா	 ேபாகிற*!" எ�� ெசா��, ஒ� 4ர=; 

மாவிைலைய எ;)*, ப)* அ��ல இட)ைத<� அெதா�றினா� மைற)* 

'அல�கார�' ெச'ய 4யCசி)ேத�. 

 

"(ைட�காாி வ"தா�தாேன! நீ�க� ேபா' எ=A	 பா��கேள�!" எ�றா� 

சகத,மிணி. 

 

"தி=டமாக வ�வா�, நா� ெசா�Eகிேற� பா,!" எ�ேற�. எ� வா �ைகயி� ஒ� 

நாளாவ* தீ,�கதாிசி அ�ல* 'ப��காவி=டா� பண� வாபM!' எ�� விள�பர� 

ெச'<� ஜாமீ� ேஜாXயராக ஆகிவி;வ* எ�� (ச"த,	ப விேசஷ)தா�) எ� 

ேசா�பைல வியா�கியான� ெச'ேத�. 

 

ப�க)திேல இ���� பாிவார�களி� ஒ�ைற	 பறிெகா;)தா, விநாயக,. 

 

"�	> ேவளா� �;�ப)*�ேக சாப�, ெதாி<மா?" எ�ற* எ� மன�. 

 

"அெத�ன?" 

 

"��பினி�கார� வ"த >*�. அ"த� கால)திேல �ேலாசன 4த�யா, பால� 

க=டேல. ந�ம சாைல) ெத�தா� ெச	பைர வைர��� ெச�E�. அ�ேகதா� 

ஆCைற� கட�க ேவ:;�. ெகா�கிர�ள)திேல இ	ெபா9* க&ேசாிக� இ��ேக, 
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அ�ேக தா���பினியா� சர��கைள	 பிA)*	ேபா;� இட�. அ"த 

வ=டார)திேல ெநச7�, பா' 4ைடகிற*� - இ"த	 ப)தமைட	 பா' இ��ேக அ* - 

ெரா�ப	 பிரபல�. அ	ெபா9* ஒ� இ�a� 4"a� வ:ணா�கைள� �AேயCறி 

ைவ)தா� ��பினி�கார�. '�Kட" தீ,"த *ைற, எ�ற ேப, 'வ:ணார	ேப=ைட' 

எ�� ஆயிC�!" 

 

 

"இேதா, இைத	 பா��க�. இ"த உ	>	 ேபா*ேமா எ�� பா��க�!" எ�� 

ைகயி� ெகாRச� உ	ைப� ெகாண,"தா� ப)தினி. 

 

"இெத�லா� உ� 'Aபா,=ெம:;'. எ�ைன� ேக=டா�...?" எ�� சிாி)*� 

ெகா:; அவைள	 பா,)ேத�. 

 

"எ�ைன��மா உ�கைள� ேக�கேற�? ஏேதா ேக=டா�..." 

 

அவ� காைலயி� Mநான� ெச'* தைலயி� ஈர�காயாம� எ;)*� க=Aயி�"தா�. 

அ6வள7 அவசர�! ெநCறியி� வி%தி, அதC�ேம� ���ம�... பற"* பற"* 

ேவைல ெச'வதா� 4க)தி� ஒ� கைள... ேவக)திE� ஓ, அழ� இ��க)தா� 

ெச'கிற* எ�� நிைன)ேத�. 

 

"ஏA, கமலா! ெகாRச� அ"த& ெச�ல)ைத எ;)* ைவ!" எ�� ேக=ேட�. 

 

"ஆமா�, அ;	பிேல பா� எ�னேமா கா'கிறேதா! இ"த& சமய)தி�தா� 

உ�கG��..." எ�� ெசா���ெகா:; ெவCறிைல	 ெப=Aைய எ;)* 

ைவ)*வி=; உ�ேள ெச�றா�. 

 

அ	ெபா9* எ�கி�"ேதா ெம��ய தளி,� காC� 0=AC�� பிரேவசி)* 

உலாவிய*. மாவிைல� ��ப�� உ=கா,"* ெகா:; ெவCறிைலைய மA�க 

ஆர�பி)ேத�. என�� ெவCறிைல ேபா;கிறெத�றா� ஒ� தனி	 பிரேயாக 4ைற. 

அ"த& சட�கி� ஒ� சிறி*� வ9விவி=டா� இல=சிய� நிைறேவறிய மாதிாிேய 

இ��கா*. 
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ெவளிேய ெவ'யி� ஏற ஏற, உ�ேள பி�ைளயா, காய ஆர�பி)தா,.  

எ	பAயானாE� �ய �ண)ைத� கா:பி�காம� இ��க 4A<மா? 

 

"அ	ெபா பாைளய�ேகா=ைடயிேல இ�"த ேகா=ைட (ட இAயேல. ம*ைர 

வைர��"தா� ரயி� வ"தி����. இ"த	 ப�க)திேல எ�லா� வ:A	பாைததா�. 

 

"இ	ெபா மாதிாியா? சாய�கால� நாE மணி�க	>ற� அ"த	 ப�க)திேல 

ேபாகிறெத�றா� யா���� பய"தா�. இ	ெபா9* க=டட4� ப�களா7� 

இ��கிற இடெம�லா� அ	ெபா9* உட�கா;...(உைட மர� - க�ேவல மர�) 

 

"அ	பா! அ"த� கால)திேல ஒ� ம�த ேவளா, இ�"தா,. ந�ல ம�ஷ,. ேசாழிய	 

பிராமண� மாதிாி உ&சி� �;மி<� %jE� இ�"தாE� 4க)திேல ஒ� கைள 

இ����. அவ��� ெரா�ப� காலமாக பி�ைளயி�ேல. இ	ேபா சி�ன 

ம:டப)*��	 ேபாகிற பாைதயி� இ��ேக ஒ� பி�ைளயா,, அைத அ"த� 

கால)திேலதா� ேப&சியாபி�ைள ைவ)* ஒ� 'அர�� க�யாண�' நட)தி ைவ)தா,. 

அ"த	 >*	 பி�ைளயாைர இ�ப* வ�ஷ� �Cறி வ"ததி� பயனாக ஒ� பி�ைள 

பிற"த* ம�த ேவளா���. ஆ: �ழ"ைததா�. அழ��னா, ெசா�� 4Aயா*! 

உ� மைனவி�� இ��ேக இ	பA அழகான க:க�! அவ���& �	பிரமணிய� 

எ�� ெபயாி=டா,. பி�ைள ெவ� *A... ஆனா�, நாE காாிய� உ�	பAயாக	 

ப:ண) ெதாியா*... எ	ப	 பா,)தாE� விைளயா=;)தா�. எ�ன ெச�ல� 

ெகா;)தாE� 'அAயாத மா; பAயா*' எ�ப* ேவளாாி� ெகா�ைக. அதிேலேய 

அவ, ந�பி�ைக இழ���பA நட"* ெகா:டா� எ�றா� பய� எ6வள7 *Aயாக 

இ�"தி��க ேவ:;�! 

 

"சாய�கால4� ேவளா, �ளி)*வி=;	 பி�ைளயாைர& �Cற வ�வா,. அ	ெபா9* 

பA)*ைற	 ப�க� உ=கா,"தி���� பி�ைளயா�ட��, சாய�கால 

%ைஜ�ெக�� ேகாவிE��) த:ணீ, எ;�க வ�� வி�வநாத தீ=சதாிட4� அவ, 

த� �ைறகைள& ெசா�� அ9வா,. அ�� ேப&சியா பி�ைள<� அ�� வ"தி�"தா,. 

அவ, ேவளாைர� க:ட*� ஆேவசமா'	 ேபச ஆர�பி)தா,. 

 

"'எ�ன ேவ! இ:ண�கி அ"த	 பய �	> ந�ப ேதா=ட)திேல இற�கி நாE மா�கா 

களவாA�கி=; ஓA=டானாேம...!' 'ஓ'' எ�ற விளியிைட& ெசா�, 'ேவ'' ஆகி, பி� 
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ெவ�� 'ேவ' எ�� ��கிவி=ட*; 'ேவ' ேபா=;	 ேப�கிறவ, காசியி��"தாE� 

சாி, அவ, ெத�பா:A நா=; ஆசாமி எ�பைத) ெதாி"* ெகா�ளலா�. 

 

"எ�ன எசமா� ெச'ய! க:A&�	 பா)தா&�. ம:ெண;�க	 ேபாடா�னா 

ேபாரதி�ேல. ச�கர)*�கி=டேய வரமா=டா�. பA�கவாவ* ேபா=;	 

பா,)ேத�... வா)யார'யா அவ���� �ளி, வி=;	 ேபா&� எ�� ெசா��� 

ைகவி=; வி=டா,. எ� விதி! பயE��) ெதாழி� ெதாியாமலா இ���?... 0; 

49�க7� ஒ� நாைள��	 பா,)தா, யாைன<� �திைர<மா ப:ணி	 

ேபா=;வி;வா�... 'இெத�லா� �=;� ெகா:டா. வ,ண� %சி)தாேர�. ெகாE7& 

சாமானா வி�கலா:டா!' இ�னா, 'அெத�லா� என��) ெதாியா*!' எ�� ெசா��, 

ம�பA<� ெவ�� களிம:ணா�கிவி;கிறா�. 'அட! ��மா வாவ* 0=ேடா ட 

ெகட!' எ�றா� ேக=கிறானா?... எ	ப	 பா,)தாE� ச:ைட, ச:ைட, ச:ைட! 

எ	ப	 பா,)தாE� ேபாரா=ட"தா�! அேதா ேபா�* பா��க, அ"த� கGைத! 

(	பி=;, எசமா� மி�ன வ&�� ேக�கேர�... 'ஏேல அ'யா, �	>!' எ�� 

�ரெல;)*� (	பி=டா, ேவளா,. 

 

"'பய� ெகட�கிறா� ேவ! சவ)ெத த�G�! நாE காயிேல எ�ன ெபரமாத�! இவ� 

எ;�கா=டா அணி� ெகா)தி) த�G*... நா� ெசா�ற* எ�ன�னா இ"த 

வயசிேலேய இ* ஆகா*!' எ�றா, ேப&சியாபி�ைள. 

 

"'பி�ைளவா�! நீ�க ெசா�ற* a)*�ெகா� வா,)ைத' எ�றா, வி�வநாத தீ=சத,. 

 

"'ஆமா� எசமா�!' எ�� ஏ�கினா, ம�த ேவளா,..." 

 

"நீ�கதா� ஏ� ��மா இ��கிறீ,க�? பி�ைளயாைர எ;)* ைவ)தா� ஆகாேதா?" 

எ�� ெசா��� ெகா:; வ"தா� எ� மைனவி. 

 

"அெத�லா� 4Aயா*. நா� நாMதிக�. அெத�லா� �;�பவிள�� �லவிள�� 

'Aபா,=ெம:='!" எ�ேற�. நா�. 
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"மஹா 'Aபா,=ெம:'ைட� க:;வி=I,களா���! ேசா�ப� எ�றா� அ	பA& 

ெசா�ற*தாேன! எ�லா நாGமா... ைக ேவைலயா இ��ேக!" எ�� ெப��காய 

A�ைன எ;)*�ெகா:ேட அவ� ெசா�னா�. 

 

அதC�� எ� மன ராணி எ�ைன மAைய	 பிA)தி9)தா�. இர:; 

ெபா:டா=A�கார� பா;தா�... 

 

"�	> ேவளா���	 பதினா� வய*. அ	ெபா மத)திேல கி��� வி9"த*. நாE 

நா� ஓயா* ஒழியா* அC>தமாக வி�ரக�க� ெச'வா�... அ	>ற� அ* பைழய 

களிம:தா�... ேவளா, த�ளாத வயசிேல<� �;�ப ேபாஷைணைய� கவனி�க 

ேவ:Aயதா&�. 

 

"அ	ெபா	 பா,)* அ"த� கச4)* ேவளா, மகளிட� தA)தனமா நட"* 

ெகா:டானா� �	>. சாய�கால� அ"த	 ெப: இச�கி அ�ைம, த:ணீ, எ;�க 

ஆCற�கைர�� வ"தாளா�... இவ� ேபா' அவ� எதிாி� நி�� ெகா:;, 'ஏ=A! 

எ�ைன� க�யாண� ப:ணி�கிறியா?' எ�� ேக=டானா�. 

 

"உ�G��� %ாி	ேபா எ�னேவா! பாைனைய� கீேழ ேபா=; உைட)*, 'ஓ, ராமா!' 

எ�� அ9*ெகா:;, 'இவ� எ�ைன இ	பA� ேக�க ஆ&சா?' எ�ற நிைன	பி� 

0=;��& ெச�றாளா�. 

 

"ஊ,�கார,க� இவைன அA�க� (Aவி=டா,க�. இவ� ேதாழ,க� எ�லா� 

இவ���	 பாி"* ெபா' ெசா��<�, 'விைளயா=;��& ெசா�னா�' எ�� 

ெசா��<� பா,)தா,க�. 

 

"இ"த	 பய� ஒேர பிAவாதமாக, 'ெநச)*��)தா� ேக=ேட�!' எ�றானா�. 

அ�ைற�� ந�ல உைத. இ"த சமாசார� ம�த ேவளா��� எ=AC�. ேகாயிE�� 

'a� ேத�கா' அபராத�' ெகா;	பதாக& ெசா�� ைபயைன மீ=; வ"தா,. 

 

"ஆனா�, ம�நாைள�� கச4)* ேவளா, ம: எ;�க	 ேபான சமய�, இவ� அவ, 

0=;��� ேபா'	 ெப:S�� அ;�கைள) தா� க=Aவி=டா�. 
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"ஊாி� ரகைளதா�. 'க�யாண� எ�னேவா ஆ&�!' எ�� இர:; ச�ப"திகG� 

(A�ெகா:டா�... ெகாRச நா� ஊ,�கார��� ந�றாக	 ேபசி�ெகா:A��க 

விஷய� கிைட)த*தா� மி&ச�... 

 

"இர:; சி��கG� >*��A)தன� ெச'தன. 

 

"ெகாRசநா� வைர��� �	> ஒ9�காக 0=;� காாிய�கைள� கவனி)* வ"தா�. 

பாைன வைனகிற*, �;கிற* - இதிெல�லா� ெரா�ப ேஜா,... 

 

"அ	ப)தா� ��பினியா�� க=டெபா�47� 4=A�கிற சமய� - ��பினி�கார� 

'*பாK' யாேரா ப=டண)* 4த�யா,. அ"த வ=டார)திேல அவ���� ெகாRச� 

ெசாC ச�தி<:;. அவ�� �=ட"தீ,)த *ைறயிேலதா� �Aயி�"தா,. 

 

"ஒ� நா� �	> ம:ெவ=ட	 ேபானதி��"* பிA)த* விைன... 

 

"ஏேதா ஒ� இட)திேல ெவ�ைள� களிம: அக	ப=ட*. பய� வ:A நிைறய 

வாாி�ெகா:; வ"தா�. ஆனா� பைழய ெபா�ைம ெச'கிற ெவறி வ"*வி=ட*. 

அதCக	>ற� ச�கர)ைத& சீ"*வதி�ைல... அ"த& சமய)தி�தா� அவ� 

மைனவி�� நாE மாச� க,	ப�. 0=A� கிைட)தைத& சா	பி;கிற*. ெபா�ைம 

ெச'கிற*, அழி�கிற*, ம�பA<� ெச'கிற*, அழி�கிற*, ம�பA<� ெச'கிற*, 

அழி�கிற* - இ	பAேய நா=க� கழி"தன. ெப: எ6வளேவா ெசா��	 பா,)தா�. 

அெத�லா� நட�கிற காாியமா? 'ேபா! ேபா! எ�� ெசா��வி=டா� �	>. 

 

"அ�னி�கி விநாயக ச*,)தி. �	> விAயCகாைலயிேல எ9"* ஒ� விநாயக, ெச'* 

ெகா:A�"தா�. விநாயக, எ�றா� உ�4ட� ேப�வ*ேபா� இ���� - 

அ6வள7 உயி�ட� இ�"த* அ"த� களிம: க:க�! மைனவி<� ெரா�ப 

ஜJராக	 %ைஜ�� ேவ:Aய ேவைலகெள�லா� ெச'* ெகா:A�"தா�. 

 

"'ஏ=A, நா� �ளி&சி=; வாேர�!' எ�� ெவளிேய ெச�றா� �	>. 
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"அ�ைற��	 பா,)* *பாK 0=;& ேசவக,க� ந�ல பி�ைளயா, ேவ:A) 

ேதAயைல"தா,க�. �	> ெச'த பி�ைளயா, எசமா���	 பிA)தி���� எ�� 

ந�பினா,க�. அதிE� ெவ�ைள	 பி�ைளயா,; ேக=கவா ேவ:;�! 

 

"4த�� இச�கி அ�ைம��� ெகா;�க இKடமி�ைலதா�. இ�"தாE� நாE பண� 

அR� பண� எ�� ஆைச கா=Aனா�! வி�ைல& ேசவக� (டவா� ேபா=டவ�) 

��மா 1�காம�, கா� ெகா;	பதாக& ெசா�னதிேலேய அவG��	 பரம தி�	தி. 

அைத� ெகா;)*வி=; மாமனா, ெச'த �=A	 பி�ைளயா,களி� ஒ�ைற� 

ெகா:; வ"* அ"த இட)தி� ைவ)தி�"தா�. 

 

"�	> �ளி)*வி=; வ"தா�. 0=A� நட"த கைத ெதாி"த*... 

 

"'இ"த) ேதவAயா) ெதாழி� உன�� எ*��?' எ�� அவைள எ=A உைத)*வி=;, 

ஈர) *ணிைய� (ட� கைளயாம� அவ� ேநேர ெவளிேய ெச�றா�. 

 

"அ	ெபா *பாK 4த�யா, 0=A� %ைஜ சமய�. இ"த	 பய� தடதடெவ�� 

உ�ேள ேபா', %ைஜ�� ைவ)தி�"த பி�ைளயாைர) 1�கி� ெகா:; ெவளிேய 

ஓAனானா�. 4த�� *பாK தி;�கி=டா,. ஆனா�, ேசவக,க� ெதாட,"* 

ஓAனா,க�. இவ�, பி�ைளயாைர இ�க மா,பி� க=A�ெகா:;, ேம�+&�, 

கீ +&� வா�க, ெத�வழியாக ஓAனா�. ேசவக,க� நாE ப�க4� மறி�கேவ, 

அவ� வச"த ம:டப) ேதா	>��� �தி)* ஓAனா�. ேசவக,க� நாைல"* 

ப�தியாக	 பிாி"* மட�க ஓAனதினா� ேப&சி� கச)தி� ப�க�தா� அவ� ஓட 

4A"த*. அைத) தா:Aனா� ��பினி� காவ�கார� ைகயி� அக	பட 

ேவ:Aய*தா�. �	>7�� எ�ன ேதா�றியேதா - ச=ெட�� கச)தி� 

�தி)*வி=டா�. அவ� அ	>ற� ெவளிவரேவ இ�ைல. 

 

"வைல (ட	 ேபா=; அாி)*	 பா,)தா,க�. உட�>(ட அக	படவி�ைல!" 

 

அ	ெபா9* சா�பிராணி	 >ைக<� ெவ:கல மணி& ச	த4� எ�ைன அவ� ப�க� 

இ9)தன. 
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எ� மைனவி, நி��, க:ைண +A�ெகா:;, ைக (	பிய வ:ண� அ"த� 

களிம:S�� அRச� ெச'*ெகா:A�"தா�. அவ� க:கைள எ	ெபா9*� 

'ேமா=டா, கா, ெஹ=ைல=' எ�� ேக� ெச'ேவ�. அைவ<� +A ஒ� 

பாிதாபமான >�சிாி	>ட� ஒ��ப=டன. அவ� மனசி� எ�ன கKட�! எ�ன 

ந�பி�ைக! 

 

அவைளேய பா,)*� ெகா:; நி�ேற�. 

 

"அ	>ற� எ�ன ெதாி<மா? அவ� �;�ப)தி� பிற�கிற பி�ைளகG�� எ�லா� 

அவ� ெச)த வயசி� இ"த	 பிரைம ஏCப;�... கைடசியி� ெவ�ைள� 

களிம:ைண) தி�� உயிைரவி;�!..." எ�ற* மன�! 

 

"இைத<� ந�ப ேவ:;மா?" எ�ேற�. 

 

"இ* 49	 ெபா'. கைத ரசமாக இ�	பதC�& ெசா�ேன�...?" 

 

"ஆ��..!" 

 

"ெவயிலாகிறேத. எ9"தி��க�! சா	பிடவாவ* ேவ:டாமா! எ�ன பிரமாதமான 

ேயாஜைன?" எ�றா� மைனவி. 

 

"ஒ� கைத!" எ�ேற� நா�. 

 

"உ�கG��& ெசா�ல இKடமி�லாவி=டா� ஒ� கைதயா���!" எ�� 

ெசா���ெகா:; இைலகைள	 ேபா=டா�. 

 

"நிஜமாக!" எ�ேற�. 

 

"நா�க� ந�>கிறதிெல�லா� உ�கG�� ந�பி�ைகயி�ைல. பி� நா�க� எ	பA 

உ�கைள ந�>வ*?" 
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"ந�ப ேவ:டாேம!" 

 

"இ"த	 >* மாதிாி	 ேப&� என��	 >ாியேல! வா��க�, ேநரமாகிற*!" எ�றா� 

அவ�. 

 

யா�� சா	பிட	 பி�வா��வா,களா இ"த) ேதச)தி�! 

 

மணி�ெகாA, 30-09-1936 

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


