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ஜ ஜ ஜ! ஜ ஜ ஜல ஜல!! 

 

“உ�! ெகா0ச� ேவகமா நட. ேவகற ெவயி வ3ற
��4ேள ஊ3 ேபாேவா�...” 

 

ஜ ஜ, ஜல ஜல. ஜ ஜ, ஜலஜல. 

 

“7�மா ேபாகமா-டாேய, நீ. உ� வா(�ைகேய அ
தாேன, ச8�க( 

ெகா)	தாதாேன ேபாேவ உ�...” 

 

“ேவ�டாம�பா, பாவ�, வாயிலாத பிராணி, ெவயி ேவைள. ேபாக-)� ெம
வா. 

அ(�காேத” எ�� ேவதவ9 ெசா�னா4, மா-ைட� ச8�கா 7ாீ என அ(	
 

வாைல�பி(	
 ஒ(	
 வ�(ைய ஓ-(யவைன� பா3	
. மணி காைல 

பதிெனா�� ஆகிற
. ஒ� சாைல ஓரமாக வ�( ேபாகிற
. வ�(யிேல இ� மாத3, 

தா"� மக=�. தைல��-ைட"�, ச�தன� ெபா-)�, ெபா(ம-ைட"ட� ஓ3 

ஆடவ3, ேவதவ9யி� ��ஷ3, ?ராசாமிபி4ைள, ஆக �வ�� ெச@கி�றன3. 

வ�(மா) ெசவி9 நிற� ஓ-)கிற ஆ=� சிவ��. மீைச க���வி-)� 
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ெகா�(��கிற ப�வ�. “எ�னேமா�மா, நீAக பாவ ��ணிய	ைத� பா�கறீAக 

மா-ைட அ(�7 ஓ-டாேத�B ெசாறீAக. சில ேபேர பா3�கCேம, எ�னடா, 

மா) நக�
, அ(�7 ஓ-ேட�. ெகா)�கிற
 காசா, ம�ணா எ�� ேகாபி�பா3க4” 

எ�றா� வ�(�கார�. 

 

“ெசலேப� அ�ப(	தா�. ஓ-டD� நைட"மா ேபானாEட, ப�னிெர�) 

மணி��4ேள ேபாயிடலாேம மாாி���ப	
��. உ�சி ேவைள Fைஜ��� ேபாG� 

ேச3�
டலாேம” எ�� ேவதவ9 Eறினா4. 

 

"அ
��4ேள ேபஷா ேபாகலா�. அ(�சி ஓ-(னா அைர மணியிேல ேபாகலா�. 

எ
8� அ�ப(	தா�. அ(�சி ஓ-டாத மா)�, ப(�சி வழி�� வராத பி4ைள"� 

எ
�� உதவ� ேபா8
. எ� ேசதிைய� ேக-டா சிாிசிாி�B சிாி�HAேகா, நா� 

ப(�ச
� பிைழ�ச
� அ�ப(” எ�றா� வ�( ஓ-(. 

 

“நீ ப(�கேவயிைலயா�பா” எ�� ேக-டா4 ேவதவ9. ப(�ேச�, ஆறாவ
 

வைரயிேல. அ
�� ேமேல, ஆ-டெமலா� ஆ(ேன�. இ�ேபா மா-)வ�( 

ஓ-டற ேவைலதா� கிைட�7
. அ
8� ந�ம சிேநகித3 ஒ�வ3 கா-(னா3 இ�த� 

பிைழ�ைபயாவா
. உ�! எலா� இ�ப(	தா�. அ�த� சினிமாவிேலEட 

பாடறாAகேள, ‘நாடகேம உலக�, நாைள...’ எ�� ெம9ய �ர9ேல, பாடைல� 

பா(னா� பர�தாம� – அ
தா� அவ� ெபய3. நாடகேம உலக	தி9��
... 

"மாய�பிரப0ச	
��” வ�தா�. அதி9��
 “ராேத உன��� ேகாப� ஆகாத(” 

ஆர�பி	தா�. ?ராசாமிபி4ைள கைண	தா3. “த�பி பா-) பிற� நட�க-)�. ஓ-) 

வ�(ைய” எ�றா3. ேவதவ9, “சாரதா! எ�ன�மா மய�கமா இ��கா” எ�� த� 

மகைள� ேக-டா4. 

 

ெகா0ச ேநர� ெச�ற
� வ�(��4ேள ேநா�கினா�. சாரதா, ேவதவ9யி� 

ேதா4மீ
 ேசா3�
 ப)	
�ெகா�(��தா4. ஒ�Dைற அவைள� க�டா�, 

ஓராயிர� தடைவ ‘ராேத உன��� ேகாப� ஆகாத(’ எ�� பாடலாமா எ�� 

ேதா�றிI�. பர�தாம� உ4ள	ைத அ�த� பாைவ ெகா4ைள ெகா�டா4. க�க4 

�(	தா� இ��தன; ஆனா@� அதி@� ஒ� வசீகர� இ��த
. காIறினா சீவி 
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விட�ப-(��த E�த சI�� கைல�
 ெநIறியி அA�மிA�மாக அைல�த
. 

க���� ெபா-) அ�த� சிவ��� சிAகாாியி� ெநIறியிேல விய3ைவயி �ைழ�
 

ஒ��ற� ஒ,கிவி-ட
. ஆனா, அ
8� ஒ� தனி அழகாக	தா� இ��த
. “மாேத 

உன��� ேசாக� ஆகாத(” எ�� பாட எ�ணினா�. ேசாகி	
� சாG�தி��த 

அ�த� ெசா3ண $பிைய ேநா�கி, ஆஹா! நா� வ�(ைய ஓ-)பவனாகவ�ேறா 

இ��கிேற�. என�� இவ4 கி-)வாளா? எ�� எ�ணினா�. ஏAகினா�. மா) 

த4ளா( நட�த
. பர�தாமB�� அைத	 த-( ஓ-ட D(யவிைல. இKடAEட 

இைல. அ�த ரமணி எLவள8�ெகLவள8 அதிகமாக வ�(யி இ��கிறாேளா, 

அLவள8 ஆன�த�. வ�(ேயா-)கிற ேவைளயி@� இ�ப(�ப-ட ச�பவ� 

இ��கிறதலவா, எ��Eட எ�ணினா�. 

 

இரயிேவ %ேடஷனி9��
 ஆறாவ
 ைம9 மாாி���ப�. அA� ஆ( 

ெவ4ளி�கிழைமயிேல �றி ெசாவ
� பிசா7 ஓ-)வ
� �ளி�ச� க-)வ
� 

D,�� ேபா)வ
� வழ�க�. 7I�� ப�க	
 ஊாி9��
 திரளான E-ட� வ��. 

மாாி���ப� ேகாவி Fசாாி மா( ?) க-(ய
� அவ� மக� மதராசிேல மளிைக� 

கைட ைவ	த
� அ�த மகமாயி தயவாேலதா�. எ	தைனேயா ஆயிர� �ளி�ச� 

க-(யி��பா� Fசாாி. அவைன	 ேத( எ	தைனேயா ஆயிர� ேப3 வ�தி��பா3க4. 

எLவளேவா ேபைர� பா3	தவ�. எ	தைனேயா பிசாைச ஓ-(னவ�. அ�த� 

ேப3வழிைய� காண8� சாரதா8�� அ(�க( வ�கிற ேசாக�, ஏதாவ
 “கா	
 

ேசKைடயாக” இ��கலா�. அ
ேபாக ஒ� �ளி�ச� வாAகி� ேபாகலாெம���தா� 

ஐ�ப
, அ�ப
 ைம தா�( அழகா�ாிையவி-) ?ராசாமிபி4ைள 

மைனவிைய"� மகைள"� அைழ	
�ெகா�) வ�தா3. ஆவணியிேல சாரதா8��� 

க9யாண� நி�சயமாகிவி-ட
. நல ெபாிய இட	திேல ஏIபா). N� ேவ9�� 

நில�. ஆ)� மா)� ஆ=� அ��� வ�("� அதிக�. அ�த அழகா�ாி�ேக 

அவ3தா� ஜமீ�தா3ேபால. வய
 ெகா0ச� அதிக�தா�. அ�ப
 எ�� 

ெசா@வா3க4. ஆனா அவ3 நிைன�� D�ப	ைத�தி9��
 நாIப
��4தா�. 

ஆ4 நல உயர�, ப�ம�, மீைச மயிராவணB��� பட	திேல இ��ப
ேபால 

ஆசாமி ேபசினா இ(இ(	த மாதிாிதா�. அழகா�ாியிேல மாாிய�பபி4ைள 

எ�றா ேபா
�. கி)கி)ெவன ந)A�வா3க4. 

 

அவ��� ��றா�தாரமாக, சாரதா ஏIபடாகிவி-ட
. சாரதா8�� வய
 

பதினா�Eட நிர�பவிைல. அவ4 அழ�, அழகா�ாி�ேக அழ� ெசGத
. நல 

ப0சவ3ண�கிளி எ�றா@� ேசாைலயி பற�க வி)கிறா3களா? தAக� E�(ேல 
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ேபா-)	தாேன அ	
ட� ெகா07வா3க4. அைத�ேபால	தா� சாரதா8��, 

மாாிய�பபி4ைள E�). அவ�ைடய பண� ேப7ேம தவிர வயதா ேப7�? அதி@� 

?ரசாமிபி4ைள வற-சி�கார ஆசாமி. கட� ப-)�ப-)� ெக-டவ3. இ�த� 

ச�ப�த	தினாதா� ஏதாவ
 ெகா0ச� தைலெய)�க D("�. ேவதவ9��� 

ெகா0ச� கச��தா�. இ��தா@� எ�ன ெசGவ
? சாரதா8��	 ெதாி"� தன��� 

ெபIேறா3க4 ெசGகிற விபாீத ஏIபா). அதைன எ�ணிெய�ணி ஏAகினா4, 

வா(னா4, மாாிய�பபி4ைளைய மன	தாேல நிைன	தாேல பயமாக இ��த
 

அவ=��. 

 

எ�ணாத எ�ணெமலா� எ�ணியதா உட இைள�கலாயிI�. ‘ஐேயா! அ�த 

ஆ3�பா-ட�கார� கிழவB�� வாO�ைக�ப-) நா� எ�கதியாவ
?’ எ�� எ�ணி 

ந)Aகினா4 அ�த� ெப�. தன
 �)�ப	தி@4ள கKடD�, அ�த� கKட	ைத� 

ேபா�கி� ெகா4ளேவ, த�ைன – கிளிைய வள3	
 Fைனயிட� த�வ
ேபால, 

மாாிய�பபி4ைள�� மண� ெசG
 ெகா)�க	 
ணி�த
� அவ=��	 ெதாி"�. 

தன
 �)�ப கKட	ைத� ேபா�க ேவ�)ெம�பதிேல சாரதா8��	 தி��திதா�. 

ஆனா. கிழவB��� ெப�டாக ேவ�)ேம எ�ெற�C�ேபா
, �)�பமாவ
 

பாழாவ
. எAேகB� ஒ� �ள	தி வி,�
 சாகலாேம எ�� ேதா���. இ
 

இயIைகயலவா! 

 

இ�ப(�ப-ட ெபா�	தமிலாத ேஜா(கைள� ேச3�பதIகாக யா3 எ�ன 

ெசGகிறா3? ஊரா3 ேக9யாக� ேபசி�ெகா4வா3கேள ெயழிய, இLவிதமான 

வைகயIற காாிய� நட�கெவா-டா
 த)�கவா ேபாகிறா3க4. கெல�றா@� 

கணவ�, �ெல�றா@� ��ஷ� எ�� பழெமாழி இ��க, கேலா �ேலா 

அலாத மாாிய�பபி4ைளக4 சாரதாைவ மணD(	
� ெகா)�க இ��பா3கேளா! 

 

அதி@� மாாிய�ப பி4ைள ஓ3 ஏைழயாக இ��தா “கிழவB�� எLவள8 கி��� 

பா3தீ3களா! கா) வாவா எ�கிற
. ?) ேபாேபா எ�கிற
, கிழவ� சாியான 

சி��-( ேவ�)ெம�� அைலகிறாேன. கால� க9காலமலவா” எ�� ேக9 

ெசGவா3க4. மாாிய�பபி4ைளேயா பண�கார3. எனேவ அ�த ரமணி, சாரதா, 

ச�க	தி வள3	
விட�ப-ட பழ�க	
��	 தன
 அழைக"� இளைமைய"� 
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ப9ெகா)�க� ேபாகிறா3. இLவித� அழி�த ‘அழ�க4’ எLவள8! ேதG�த இளைம 

எ	
ைண!! 

 

சாரதா8��� பிசா7 பி(	
�ெகா�ட
 எ�� அவளி� ெபIேறா3 

எ�ணினா3க4. அவ=�கா பிசா7 பி(	த
? அல! அல! மாாிய�பபி4ைள 

பி(	
�ெகா4ள� ேபாகிறாேர எ�ற பய� பி(	
�ெகா�ட
. பாைவ 

அதனாேலேய பாகாG உ�கினா4. அைத	 தவிர ேவ� எ�ன ெசGய D("�. அவ4 

�ர-சி� ெப�ணல! �	
லக மAைகயல! 

 

மாாிேகாவி@�� மா-)வ�( வ�
 ேச3�த
. அ�ம� தாிசனமாயிI�. அ�த� 

Fசாாி, ஏேதா ம�திர� ெசGதா�. ம(	
� ெகா)	தா� மாாி பிரசாத	ைத. 

வார	திIெகா�Dைற D,��, ஒ� ேவைள உண8, ஒ� நாைள�� ஒ�ப
 Dைற 

அரசமர� 7I�வ
 எ�� ஏேதேதா ‘நிப�தைன’ ேபா-டா�. ேகாவி9 விIற 

‘ேசாIைற’	 தி�றா3க4. மி�ச� ெகா0ச� இ��த
. “பாப�! வ�(�கார� 

பி4ைளயா�டாB��� ேபாடலாேம” எ�றா4 ேவதவ9. “ஆமா�, பாப�” 

எ�றா4 சாரதா. 

 

ஒLேவா3 உ��ைடயாக உ�-( வ�(ேயா-)� பி4ைளயா�டா� ைகயிேல 

சாரதா ெகா)	தா4. அ�த ேநர	திேல அவ4 த�ைத ெவ�7வாரசியமாக� 

Fசாாி"ட� ேபசி�ெகா�(��ததா, அ
8� நட�க D(�த
. அவ3 ம-)� அைத� 

பா3	தி��தா, ஒ� Dைற��. ஒேர கைன��. உடேன சாரதா ந)ந)Aகி� 

ேபாயி��பா4. 

 

சாரதா, வ�(ேயா-(��� ேசா� ேபா-டதாக அவ� க�தவிைல. அமி�த� 

ெகா)	தா4 எ�ேற க�தினா�. அ�த மAைகயி� ைகயா கிைட	த உண8, 

அவB�� அLவள8 இ�பமாக இ��த
. அவ=� அவB�� ெவ�� சாத	ைத� 

ேபாடவிைல ஒLெவா� பி(யி@� தன
 காத ரச	ைத� கல�
 பிைச�
 த�தா4. 

இவைர� ேபா�ற�ேறா எ� ��ஷ� இ��கேவ�)� எ�� எ�ணினா4. அ�த 

எ�ண� திPெரன	 ேதா�றியதா 
ணி8� ஏIப-ட
 அ�த	 ைதய@��. எனேவ, 

அவB��� சாத� ேபா-)�ெகா�ேட ��சிாி�பாக அவைன� பா3	
� சிாி	தா4. 

F�ேதா-ட	தி� வாைட ேபால அ�த� ��சிாி�� பரவிI�. வா9ப� நா( 

அ	தைனயி@� அ
 ���த
. இ�த� காத கா-சிைய� கைட�க�ணா க�டா4 

ேவதவ9. ெப���7வி-டா4. 
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மாாி பிரசாத� ெபIறா4 சாரதா. இனி ேநாG நீA�ெமன ?ராசாமிபி4ைள 

எ�ணினா3. சாரதா D�ேபா Dக	ைத� 7ளி	
�ெகா4ளாம, சI�� 

சிாி	தDகமாக இ��பைத� க�), ?ராசாமிபி4ைள த� மைனவி ேவதவ9ைய 

அ�ேகயைழ	
, “ேவத�! பா3	தாயா ெப�ைண. Fசாாி ேபா-ட ம�திர� ேவைல 

ெசGகிற
. Dக	திேல ெதளி8 வ�
வி-ட
 பா3” எ�� Eறினா3. ேவதவ9��	 

ெதாி"�, சாரதாவி� களி����� காரண� Fசாாி"மல, அவ� ம�திரDமல, 

ஆனா �திதாக	 ேதா�றிய பர�தாமB� அவ� ஊ-(ய காத@� ெப�ணி� 

உ4ள	திேல ஆன�த	ைத� கிள�பிவி-டெத�ப
. 

 

ம�ப( அவ3க4, அேத வ�(யிேலறி இரயில(�� வ�தன3. வ�(ேயா-(யிட� 

Eறிவி-), இரயிேல�� சமய�, ேவதவ9, பர�தாமைன� பா3	
, “ஏ� த�H. 

எAக ஊ��� வாேய� ஒ� தடைவ” எ�� அைழ	தா4, சாரதா வாயா 

அைழ�கவிைல. க�ணா E�பி-டா4. ேவதவ9 வாயா E�பி-ட
, 

பர�தாம� ெசவியி விழவிைல. சாரதாவி� க�ெமாழி, அவBைடய நர�� 

அ	தைனயி@� ���
 �ைட�த
. “மாடாவ
 வ�(யாவ
, மாாி���பமாவ
, 

ேபசாம சாரதாைவ� பி�ெதாட3�
 ேபாகேவ�(ய
தா�" எ�� நிைன	தா�. 

“எைன�கண� பிாிய மன� வ�தேதா, நீ எA�� ெச�றா@� உ�ைன வி)ேவேனா, 

ராேத” எ�ற பா-ைட எ�ணினா�. மணி அ(	
 வி-டா3க4! ?ராசாமிபி4ைள 

கைள	
 வி-டா3. ேவதவ9 உ-கா3�தாகிவி-ட
. சாரதாவி� க�க4, 

பர�தாமைனவி-) அகலவிைல. பர�தாம� ப
ைமேபால நி�றா�. 

 

வ�( அைச�த
. சாரதாவி� தைல"� ெகா0ச� அைச�த
. அவ=ைடய ெச�நிற 

அதரAக4 சI� அைச�தன. அலAகார� பIக4 சI� ெவளிவ�தன அவைள"� 

அறியாம. ��வ� வைள�த
. க� பா3ைவயிேல ஒ�விதமான �
 ஒளி 

காண�ப-ட
. வ�( சI� ஓட ஆர�பி	த
. பர�தாமனி� க�களி நீ3 

த
�பிI�. வ�( இரயில(ையவி-)� ெச��வி-ட
. பர�தாம� க�ன	தி இ� 


ளி க�ணீ3 �ர�) வ�த
. ேநேர வ�(��� ெச�றா�. ைவ�ேகா 

ெம	ைதமீ
 ப)	தா�, �ர�டா�. சாரதாைவ நா� ஏ� க�ேட�? எ�� 

கலA�வ
 ஏ�, எ�� மன	ைத	 ேதIறினா�. 
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“சாரதா, நீ ஏ� அLவள8 அழகாக இ��கிறாG! எ� க�கைள ஏ�  

கவ3�
 வி-டாG; அழகி, எ� மன	ைத� ெகா4ைள ெகா�டாேய, எ�ைன� 

பா3	தேதா) வி-டாயா? என�� ‘அமி3த�’ அளி	தாேய. இரயி �ற�ப)�ேபா
 

எ�ைன� க�) சிாி	தாேய. ேபாGவ�கிேற� எ�� தைலைய அைச	
 ஜாைட 

ெசGதாேய. நீ யா3? ஏ� இA� வ�தாG? வ�(ேயா-)� என�� ஏ� நீ எைத 

எைதேயா எ�C�ப(� ெசG
வி-டாG. சாரதா உ�ைன நா� அைடய	தா� 

D("மா? எ�ண	தா� ப)ேமா?” எ�� எ�ணினா�. இர�) நா-க4 

பர�தாமB�� ேவ� கவனேம இ��பதிைல. எA�� சாரதா! எலா� சாரதா! எ�த� 

சமய	தி@� சாரதாவி� நிைன��தா�! இைளஞ� படாதபா)ப-டா�. ப0சி 

ெந��ெபன� காத மன	தி ���
, அவைன வா-ட ஆர�பி	
வி-ட
. அதி@� 

ைகE)� காதலா? வ�(ேயா-)� பர�தாம�, அழகா�ாி Dதலாளி 

மாாிய�பபி4ைள�� வாO�ைக�பட இ���� சாரதாைவ அைடய D("மா! 

 

அழகா�ாி வ�
 ேச3�த அழகி��, பர�தாம� நிைன��தா�! பர�தாமனி� வா-ட� 

சாரதா8�� வராமI ேபாகவிைல. சாரதாவி� கவைல பர�தாமைனவிட அதிக�. 

பர�தாமB�ேகB� சாரதா கிைட�கவிைலேய இ�ப� வராேத – எ�ற கவைல 

ம-)ேம"�), சாரதா8�� இ� கவைல. பர�தாமைன� ெபறD(யாேத – இ�ப 

வாO8 இைலேய எ�ப
 ஒ��. மIெறா�� மாாிய�பபி4ைளைய மண�க 

ேவ�)ேம 
�ப	
�� அ(ைம�பட ேவ�)ேமெய�ப
. எனேவ, சாரதாவி� 

‘ேசாக�’ �ைறயவிைல அதிகாி	த
. 

------- 

 

மாாிய� பி4ைள�� ஆ	திர� அதிகமாகிவி-ட
. ஆ�7! ஆவணி பிற�க�ேபாகிற
! 

இ�த� ெப� ‘ேசாக�’, ‘ேசாக�’ எ�� ப)	தப( இ��கிறா4. “இவ4 ேசாக� 

எ�ேபா
 ேபாவ
? எ� ேமாக� எ�ேபா தணிவ
” எ�� ேகாபி	
�ெகா�டா3. 

 

“அழகான ெப�ணாக இ��கிறாேள எ�� பா3	தா இ�ப( ‘சீ�’ ேப3வழியாக 

இ��கிறா4. உடக-ைட ம-)� கவனி	தா, உ�-( எ)	த கிழA�க4ேபா 

இ��கி�றன” எ�� கவைல�ப-டா3. சாரதா8�� ைவ	திய	தி�ேம ைவ	திய�. 
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ஒ� ம�திரவாதி உபேயாகமிைல எ�� ெதாி�த
�, மIெறா� ம�திரவாதி எ�� 

சிகி�ைச நட�
 வ�த
. ஆனா அவ=ைடய மனேநாG மாறினாதாேன 7க�ப)�. 

 

?ராசாமி� பி4ைள�� விசார�! ேவதவ9�� விஷய� ெவளிேய ெசால D(யா
. 

ஒ�நா4 ெம
வாக சாரதாவிட� மாாிய�பபி4ைளைய மண�
ெகா�டா 

ப(�ப(யாக ேநாG �ைற�
வி)� எ�� Eறினா4. “யா3 ேநாG �ைற"ம�மா! 

அ�பா8��4ள பணேநாG �ைற"� அ�த� கிழவB�� ஆ	திர� �ைற"�” எ�� 

அலறி� ெசா�னா4 சாரதா. பிற� அவ=�ேக ஆ�சாியமாக இ��த
 தன�� 

எAகி��
 இLவள8 ைதாிய� வ�த
 எ��. ேநாG தானாக� ேபா�� 

க9யாண	
�� நா4 �றி�பிட ேவ�(ய
தா� எ�� மாாிய�பபி4ைள 

Eறிவி-டா3. நா4 ைவ	
வி-டா3க4. க9யாண ேநா-P7க4 அ�ச(�க�ப-), 

உறவின���� ெதாி�தவ3க=��� அB�ப�ப-டன. இர�ேட நா-க4தா� 

இ��கி�றன க9யாண	
��. அ�த ேநர	திதா� மாாிய�பபி4ைள��, தன
 

ேபரB�� அைழ�� அB��வதா, ேவ�டாமா எ�ற ேயாசைன வ�த
. ஆகேவ, 

தம
 காாிய%த3 க��ைபயாைவ அைழ	
� ேக-டா3. 

 

“ஏ! க��ைபயா! அ�த� பய@��� க9யாண� ப	திாிைக அB�பலாமா, 

ேவ�டாமா?” 

 

“யா��� எஜமா�?” எ�றா� க��ைபயா. 

 

“அதா�டா அ�த	 த�தைல, பர�தாமB��” எ�றா3 மாாிய�பி4ைள. 

 

“ஒ�C அB�பி	தா� ைவ�கிற
. வர-)ேம” எ�� ேயாசைன ெசா�னா� 

காாிய%த�. 

 

இ�த� ச�பாஷைணகைள� ேக-)� ெகா�(��த ?ராசாமிபி4ைள, ேமIெகா�) 

விசாாி�கலானா3. அ�ேபா
 ெசா�னா3 மாாிய�பபி4ைள தன
 F3ேவா	திர	ைத. 

 

“என�� 15 வயதிேலேய, க9யாண� ஆகிவி-ட
. ம� வ�ஷேம ஒ� ெப� 

பிற�த
. ஐ�
, ஆ� வ�ஷ	
�ெகலா� எ�Dத தார� எ�னிட� ச�ைட 
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ேபா-)வி-) �ழ�ைத"ட� தாG?) ேபானா4. நா� ேவேற க9யாண� 

ெசG
ெகா�ேட�. எ� ெப� ெபாியவளானா4. அவ=�� 12 வயதிேலேய 

க9யாணமாயிI�. நா� அதI�� ேபாகேவயிைல. அவ3க=� அைழ�கவிைல. 

அ�த� ெப� ம�வ�ஷேம ஒ� பி4ைளைய� ெபI� ஜ�னி க�) ெச	தா4. 

அ�த� பய எ�ப(ேயா வள3�தா�. அவ=� ெச	தா4. ேகா3-( ஜீவனா�ச� 

ேபா-டா3க4. அவ3களா வழ�காட D("மா? எ�னிட� நட��மா? ஏேதா 

ெகா0ச� பண� ெகா)	
 வி)தைல� ப	திர� எ,தி வாAகிவி-ேட�. இ�ேபா
, 

அவ�, அ�த ஊாிேல ஏேதா கைட ைவ	
� ெகா�(��கிறா� எ�� ேக4வி” 

எ�� Eறிவி-) மாாிய�பபி4ைள “க��ைபயா ைபயB�� இ�ேபா எ�ன 

வயதி����” எ�� ேக-டா3. “ஏற��ைறய இ�பதாவ
 இ����” எ�� 

?ராசாமி�பி4ைள பதி Eறினா3. 

 

“உAக=�ெக�ப(	 ெதாி"�?” எ�றா3 மாாிய�பபி4ைள. “அ�த� 

பி4ைளயா�டா� மாாி���ப	
�� நாAக4 ேபானேபா
 வ�(ைய 

ஓ-(�ெகா�) வ�தா�” எ�றா3 ?ராசாமி�பி4ைள. பிற� ேவ� விஷயAகைள� 

ேபசிவி-), ?ராசாமிபி4ைள ?) வ�தா3. ேவதவ9ைய	 தனிேய அைழ	
 

விஷய	ைத� ெசா�னா3. “சாரதா காதி வி,�தா அவ4 ஒேர பி(வாத� ெசGவா4 

கயாண	
�� ஒ�பேவமா-டா4; ெசாலேவ�டா�.’ எ�� ேவதவ9 

ேயாசைன Eறினா4. எனேவ சாரதா8�� தா� மண�க�ேபாவ
 த� காதலனி� 

தா	தா எ�ப
 ெதாியா
. விசார	
ட� மாாி��ப	
��� இரயிேவ 

%ேடஷB��� இைடேய வ�(ேயா-(�ெகா�) வாO�
 வ�த பர�தாமB��� 

ெதாியா
, த� காத9 சாரதா தன��� பா-( ஆக�ேபாகிறா4 எ�ப
! காத9ேய 

தன��� பா-( ஆனா4 எ�ப
 ெதாி�தா அவ� மன� எ�ன பா)ப)�! 

-------- 

 

“எ�னடா பர�தாமா ெரா�ப �ஷியாக இ��கிறாG. ச�பா	திய� ெரா�ப 

ஜா%தியா?” எ�� மIற வ�(�கார3க4 பர�தாமைன� ேக-டன3. 

 

“நா� அழகா�ாி��� ேபாக�ேபாகிேற�. அAேக ஒ� க9யாண�. ேடG, யா�� 

சிாி�க�Eடா
. எAக தா	த8��� க9யாண�. கா3) வ�த
 வர�ெசா9” 

எ�றா� பர�தாம�. 
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“பேல! ேபK! சாியான ேப�7 ேபசினான�பா பர�தாம�, தா	தா8��� 

க9யாணமா�, ேபர� ேபாகிறானா�!” எ�� ெசா9� சிாி	
 ேக9 ெசGதா3க4. 

 

பர�தாமB�, Eடேவ சிாி	தா�. அவB�� உ4ளப( மாாிய�பபி4ைள�� 

அ�பதா� க9யாண� நட�கேவ�( இ��க, நிஜமான க9யாணேம 

ெசG
ெகா4ள� ேபாவதாக8�, அதI� வ��ப("�, காாிய%த� க��ைபயா 

கா3) ேபா-டைத� க�டதி9��
 சிாி��தா�! அழகா�ாியிேலதாேன அ�த� 

சாரதா இ��கிறா4; க9யாண சா�கிேல. அவைள� காணலாேம எ�� 

எ�ணி	தா�, த� தா	தா க9யாண	
��� ேபாக D(8 ெசGதா�. 

 

விஷய	ைத� ெசா�னாேல, எேலா�� சிாி�கிறா3க4. எLவளேவா ெசா�னா�. 

வி,�
வி,�
 சிாி	தா3கேள தவிர, ஒ�வ3Eட ந�பவிைல. 

 

கைடசியி, ம(யி ைவ	தி��த கா3ைட எ)	
 ேவ� ஆளிட� ெகா)	
� ப(�க� 

ெசா�னா�. பிற�தா�, பர�தாம� ெசாவ
 உ�ைம என	 ெதாி�த
. உடேன 

சிாி�� ேபாGவி-ட
. ஒLெவா�வ��, க�டப( ேபசலாயின3. ‘எ�னா கிறா��டா 

கிழவB��? க@ �4ைளயா3 ேபால ேபர� இ��க�ேச �ணா� தார� 

ெசGகிறானாேம” எ�� ஒ�வB�, “இதா�டா�பா க9கால�” எ�� 

மIெறா�வB�, “ேச! எ�னா இ��தா@� இ�த மாதிாி அநியாய� Eடா
” எ�� 

பிறிெதா�வB� Eறி, எேலா�மாக, “நீ ேபாகாேதடா அ�த� க9யாண	
��” 

எ�� ெசா�னா3க4. “நா� ேபாற
 அ�த� கா9யாண	
�காக மா	திரமிைல. 

ேவ� ெசா�த ேவைல ெகா0ச� இ��கிற
” எ�� பர�தாம� ெசா�னா�. 

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

 

R�க� ெதளியாத ேநர�! DE3	த� அ�த ேவைளயிதா� ைவ�க�ப-(��த
! 

ேகாழி EவிI�. Eடேவ வா	திய� DழAகிI�! சாரதா க�களிேல வ�த நீைர 

அட�கி� ெகா�) “க9யாண ேச(களிட� தைலைய� ெகா)	தா4! அவ3க4 ைதல� 

Fசினா3க4! சீவி D(	தா3க4! ேராஜா8� ம9"� S-(னா3க4! �	தாைட 

த�தா3க4! ெபா� ஆபரண� F-(னா3க4! Dக	ைத அல�ப� ெசGதா3க4. ெபா-) 



12 

 

இ-டா3க4! �ற�ப) எ�றா3க4! மாாிய�பபி4ைள�� மா�பி4ைள ேவட	ைத� 

காாிய%த3 க��ைபயா ெசG
 D(	தா3! 

 

ேமள� ெகா-(னா3க4, மண�ப�த@�� சாரதா வ�தா4. பர�தாம� அAெகா� 

ப�க� உ-கா3�தி��பைத� க�டா4 அவ4 காக4 பி�னி�ெகா�டன. க� 

மAகிவி-ட
. எேலா�� எ�ன? எ�ன? எ�� ேக-)�ெகா�) ஓ(னா3க4 

சாரதா அ�கி. பர�தாம� உ-கா3�தவ� உ-கா3�தவ�தா� அவனா 

அைசய�Eட D(யவிைல. அLவள8 திைக��! எ� சாரதா மண�ெப�! எ� 

காத9யா, இ�த� கிழவB��! பா-(யாகிறாேள எ� பாைவ! இ�த� ேகால	ைதயா 

நா� காணேவ�)� எ�� எ�ணினா�. அவனா ஏ
� ெசGய D(யா
 

தவி	தா�. யாாிட� ேப7வா�! எ�ன ேப7வ
; யா3 இவ� ேப�ைச� ேக-பா3க4! 

எ�ப( இவனா த)�க D("�; ெமல எ,�
 சாரதா ப)	தி��த ப�கமாக� 

ெச�றா�. ேவதவ9 க�கைள பிைச�
ெகா�ேட, “த�பி, ேபாG ஒ� விசிறி 

ெகா�)வா!” எ�றா4, விசிறி எ)	
� ெகா�)வ�தா�. “?7” எ�றா4 

ேவதவ9. ?சினா�. சில நிமிடAகளி சாரதா க�கைள	 திற�தா4. ?7வைத 

நி�	திவி-டா�. இ�வ3 க�க=� ச�தி	தன. ேபசேவ�(யைவ யா8� 

தீ3�
வி-டன! ெமல எ,�தா4 மAைக. Rர நி�றா� பர�தாம�. வா	தியAக4 

ம�ப( ேகாஷி	தன. �ேராகித3, கதறலானா3; க��ைபயா வ�தவ3கைள 

உபசாி	தப( இ��தா3. “பலபலமாக ேமள�” எ�றன3. ப�க	தி அம3�தி��த 

ப
ைம ேபா�ற சாரதா8��, பர�தாமனி� பா-ட�, அவ� க� D�பாகேவ, தா9 

க-(னா�. 

 

எேலா�� ‘அ-சைத’ மணம�க4மீ
 ேபா-டன3! பர�தாமB� ேபா-டா�. 

ேபா)�ேபா
 பா3	தா� சாரதாைவ! அவ4 க�களி நீ3 த
�பியப( இ��த
. 

“�ேராகித3 ேபா-ட ‘�ைக’ க�கைள� கல�கிவி-ட
” எ�றா4 ேவதவ9. “அல! 

அல! பா,� ச�க� ெகா)ைம, அ�த� ேகாமள	தி� க�கைள� கல�கிவி-ட
” 

எ�� எ�ணினா� பர�தாம�. 

 

ஆ�! சாரதாைவ அவ� காத9	தா�. அவ=� வி��பினா4. அவேள, அவ� 

பா-("மானா4. எ� ெசGவா�, ஏA�� இைளஞ�? 

 

சாரதாவி� ேசாக�, பர�தாமனி� ெந0ச� பதறிய
. ேவதவ9யி� வா-ட�,  
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இவIைற�பIறி மாாிய�பபி4ைள��� கவைல ஏ� இ��க� ேபாகிற
. 

 

?-(@4ள கKட	தினா க,	தி அணி"� நைகைய விI�வி-டா, 

வாA�கிறவ3க4, விIறவ3களி� வா-ட	ைத எதIகாக� கவனி�க� ேபாகிறா3க4. 

அ�த நைகைய	 தாAக4 அணி�
ெகா�டா அழகாக இ���� எ�ற எ�ண� 

ம-)�தாேனா இ����. அைத�ேபாலேவ மAைக மனமாவ-ட�ெகா�டா@� 

தன�� மைனவியானாளலவா அ
தா� மாாிய�பபி4ைள�� வ�த எ�ண�. த� 

இர�டா� மைனவி இற�தேபா
 காாிய%த� க��ைபயா ேத�த E��ேபா
, 

“எலா� நல
��	தா� வ�	த�படாதீ3க4” எ�� Eறினா�. 

 

அ�றல3�த ேராஜாவி� அழ� ெபா��திய சாரதாைவ அைடய	தா� ேபா@�, அ�த 

விப	
 ேநாி-ட
 எ�� Eட எ�ணினா3 மாாிய�பபி4ைள. க9யாண� D(�
, 

வி��
 D(�
, மாைலயி நட�க ேவ�(ய காாியAக4 D(�
 ஒ�நா4 ‘இ�ப�’ 

F3	தியாயிI�. அ�றிர8 ேவதவ9, வி�மிவி�மி அ,� சாரதா8��, எ�ன 

ெசா9 அட��வ
 எ�� ெதாியா
 விழி	தா4. பர�தாம� பைதபைத	த 

உ4ள	தினானனாG ப)	
� �ர�டா�. 

---------- 

 

ம�தின�, சாரதா8��, காG�ச வ�
வி-ட
. இர8 D,
� அ,
 அ,
 க�க4 

சிவ�
வி-டன. இ�ம@� சளி"� �ளி�� காG�ச@மாக வ�
வி-ட
. ம�நா4 

நட�கேவ�(ய சடA�க4 D(�
, உறவின3க4 ஒLெவா�வராக விைடெபI�� 

ெகா�) ேபாயின3. பர�தாமB��� ேபாக எ�ண�தா�. ஆனா, சாரதா8��� 

காG�ச வி-டபிற� ேபாகலா�. காG�சலாக இ����ேபாேத ஊ��� ேபாG 

வி-டா எ�ப( இ��கிறேதா, எ�ன ஆயிIேறா எ�� கவைல�பட	தாேன 

ேவ�)� எ�� எ�ணியதா அவ� அAேகேய தAகிவி-டா�. 

 

மாாிய�பபி4ைள மகிO�சியி� ேமT-டா பர�தாமைன, “ேடG பயேல. அA�� 

ேபாG	தா� எ�ன ெசGய�ேபாகிறாG. இAேகேய இ��ப
தாேன. ப	
� ேபேரா) 

பதிெனா�றாக இ�. இAேக கிைட�கிற Eேழா, த�ணிேயா �(	
வி-) 

கால	ைத	 த4=. ஏேதா வய ேவைலைய� பா3	
�ெகா4ள வ�( F-ட, ஓ-ட 

ஆ4 ைவ	தி��கிேற�. அவைன"� ஒ,Aகாக ேவைல வாA�. இ� இAேகேய” 
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எ�� Eறினா3. காாிய%த� க��ைபயா8� இ�த ேயாசைனைய ஆதாி	தா�. 

ேவதவ9"� இ
 நல ேயாசைன எ�றா4. பர�தாம�, “சாி பா3�ேபா�” எ�� 

Eறினா�. அவB�� தா� காத9	த சாரதா, ஒ� கிழவனி� மைனவியாக 

இ��பைத� க�ணாேல பா3	
�ெகா�(��க இKடமிைல. சாரதா8�� உட�� 

சாியா�� ம-)� இ��
வி-), ஊ3 ேபாG� ேச�வ
 எ�� D(8 ெசGதா�. 

 

சாரதா8�� ஒ� நா-) ைவ	திய3 ம��
 ெகா)	
 வ�தா3. ஜூர� �ைறயவிைல. 

 

இர�) நா-க=��� பிற�தா� ஜூர� வி-ட
. ஆனா கைள��� இ�ம@� 

அதிகமாக இ��தன. அ�� ம��
 வாAகி�ெகா�) வர பர�தாமைனேய 

அB�பினா3க4. ைவ	திய3, ?-ைட விசாாி	
�ெகா�) வ�
 ேச3�தா�. 

ைவ	திய3, சI� ெவறியி இ��தா3. அவ3 ெகா0ச� ‘த�ணீ3’ சா�பி)� ேப3வழி. 

எனேவ, அவ3 கி�டலாக� ேபசினா3. இ
 பர�தாமB��� பி(�கவிைல. 

 

“வாGயா, வா! எ�ன ம��
�� வ�தாயா! யா���? சாரதாபாG��	தாேன” எ�� 

ஆர�ப	திேலேய கி�டலாக� ேபசினா�. 

 

“ஆமா� ைவ	தியேர, பாவ� க9யாணமான
� காG�ச இ�ப( வ�
வி-ட
 

சாரதா8��” எ�றா� பர�தாம�. 

 

“ஏன�பா வரா
. ஏ� வரா
 ெசா@? ெப�ேணா ப
ைமேபால ஜி@ஜி@�B 

இ��கிறா4. ப�வேமா ேஜாரான ப�வ�. ��ஷனாக வ�த ஆேளா ஒ� கிழ�. 

இைத�க�ட ெப�C�� வ�	த� இ��காதா?” எ�றா� ைவ	திய�. 

 

“இெதலா� நம�ேக� ைவ	தியேர. எலா� ஆ�டவ� எ,தி ைவ	தப(தாேன 

நட���” எ�றா� பர�தாம�. 

 

“ஆ�டவைன ஏன�பா இ�த ேவைல�� அைழ�கிேற. அவ3 த� வைர��� 

சாியாக	தா� ெசG
 ைவ	
�ெகா�டா3. பா3வதி பரமசிவ� ேஜா(�� எ�ன 

�ைற! ல-7மி – விKC இ�த ேஜா(தா� எ�ன இேலசானதா, சாமிகெளலா� 



15 

 

பேல ஆசாமிகள�பா, அவ3க4 ேபைர� ெசா9�ெகா�) நா�தா� இ�ப( 

இ��கிேறா�” எ�� ைவ	திய� ெசா�னா�. 

 

பர�தாமB�� இ�த ேவ(�ைக� ேப�7 சிாி�ைப உ�டா�கிய
. பர�தாம� 

சிாி	த
�, ைவ	திய���� ேமேல ேப�7 ெபாAகிI�. உ4ேள"� ‘அ
’ 

ெபாAகிI�! 

 

“ேகள�பா ேக=, இ�த மாதிாி ‘ேஜா(’ ேச3�தா காாிய� ஒ,Aகாக நட�கா
. 

எ�னேமா, மாாிய�பபி4ைள��� பண� இ��கிறேத எ�� ஆைச�ப-), அ�த 

ேவதவ9 இ�த மாதிாி D(�7 ேபா-)வி-டா4. பணமா ெபாி7! நல ஒGயாரமான 

�-( சாரதா. அவைள ஓ3 ஒ(�
 வி,�
 ேபாகிற கிழவB��� ெப�டா�கினா 

அ�த� �)�ப� எ�ப(யாவ
? உன��	 ெதாியா
 விஷய�. மாாிய�பபி4ைள, 

ஆ4 ெரா�ப D)�காக	தா� இ��பா�. ஆனா, இ�த ‘ெபா�பைள’ 

விஷயெம�றா நா�கிேல த�ணி ெசா-)� அ�த ஆ=��. ெரா�ப சபல�, ெரா�ப 

சபல�. எ�ப(ேயா பா3	
 ேபா-)-டா� சாியான ெப�ைண, த� வைலயிேல” 

எ�றா� ைவ	திய�. 

 

பர�தாம� பா3	தா� ேமேல ேப�7 வளர ஆர�பி�கிற
. ைவ	திய3 ெரா�ப வாயா( 

எ�ப
 ெதாி�
வி-ட
. “ேநரமாயிI� ம��
ெகா) ைவ	தியேர, ேபாகிேற�” 

எ�� ேக-டா�. 

 

“ம��
 ெகா)�கிேற�. ஆனா ம��
 ம-)� ேவைல ெசGதா ேபாதா
. அ�த� 

ெப�C�� மேனாவியாEல� இ��க�Eடாேத. அ
�காக எ�ன ம��
 

தரD("�. நா� ஜூர� தீர ம��
 த�ேவ�. �ளி3ேபாக �ளிைக ெகா)�ேப�. 

காG�ச ேபாக கஷாய� த�ேவ�. ஆனா, சாரதாவி� மன வியாதிைய� ேபா�க 

நா� எ�த ம��ைத� ெகா)�ப
. த�H, சாியான ேஜா( நீதா�. சாரதா8�� 

ம��
� நீேய” எ�றா� ைவ	திய�. 

 

‘த� சாரதாைவ� பIறி இLவள8 கி�டலாக ஒ� ைவ	திய� ேப7வதா – அதி@� 

த� எதிாிேல ேப7வதா’ எ�� ேகாப� வ�
வி-ட
 பர�தாமB��. ஓAகி 

அைற�தா� ைவ	தியைன. 
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“படவா ம��
 ேக-க வ�தா வ��
��மா ேப7கிறாG. யா3 எ�� எ�ைன 

நிைன	தாG” எ�� தி-(னா�. 

 

ைவ	திய�, ெவறி ெதளி�
 “அேட த�பி நா� ேவ(�ைக ேபசிேன� ேகாபி�காேத. 

இ�தா ம��
” எ�� ெசா9வி-) ம��
 ெகா)�க� ெச�றா�. 

 

ைவ	தியைன, ேகாப	திேல, பர�தாம� அ(	
வி-டாேன தவிர அவB�� 

ந�றாக	 ெதாி"� ைவ	திய� ெசா�னதிேல 
ளிEட தவ� இைல எ��. 

சாரதாவி� ேநாG மன வியாதிதா� எ�பதிேல ச�ேதகமிைல. அ
 அவB��	 

ெதாி�த
தா�. பிற3 ெசா@�ேபா
தா� ேகாப� வ�கிற
. அதி@� சாரதாைவ� 

கி�ட ெசGவ
ேபால� காண�படேவதா� ேகாப� மிக அதிகமாகிவி-ட
 ஆO�
 

ேயாசி���ேபா
, அ�த ைவ	திய3 ம-)மல, ஊாி யா�� அ�ப(	தாேன 

ேப7வா3க4. ேநாி ேபச பய�
ெகா�) இ��
வி-டா@� மைறவி ேப7�ேபா
 

இைத�பIறி� ேக9யாக8�, கி�டலாக8�தாேன ேப7வா3க4 எ�� எ�ணிய 

பர�தாம�, ஆஹா! இ�த அழகி சாரதா8�� இ�ப(�ப-ட கதி வ�தேத, ஊ3 

D,வ
� இனி இவைள� பIறி	தாேன ேப7வா3க4. எ�னிட� ைவ	திய� 

கி�டலாக� ேபசியேத என��� கKடமாக இ��தேத. சாரதாவி� காதி, 

இ�ப(�ப-ட ேக9 வா3	ைதக4 வி,�தா, மன� எ�ன பா)ப)ேமா. பாவ�, 

எAெகA� இேத ேவைளயி கிழவைன மண�தா4 எ�� ேக9 ெசGய�ப)கிறேதா. 

எ	தைன கணவ�மா3க4, தம
 மைனவியிட�, “நா� எ�ன, மாாிய�பபி4ைளயா?” 

எ�� கி�டலாக� ேப7கிறா3கேளா! எ	தைன உண3�சி"4ள, ெப�க4, “நா� 

�ள	தி, �-ைடயி வி,�தா@� வி,ேவ�, இ�ப(�ப-ட கிழவைன� 

க9யாண� ெசG
ெகா4ள மா-ேட�” எ�� ேப7கி�றனேரா, ேச�ேச! எLவள8 

ேக9 பிற���, கி�ட நட���. இLவளைவ"� எ� ப0சவ3ண�கிளி எ�ப(� 

ெபா�	
�ெகா4ள D("�. நா� அவ4 க�	ைத� ேபா�க எ�ன ெசGய D("�. 

என�ேகா, அவ4 பா-(! எ�� எ�ணி� பர�தாம� வா-ட	
ட� ?)வ�
, 

ேவதவ9யிட� ம��ைத� ெகா)	தா�. 

 

“த�பி! நீேய, இ�த ேவைள, உ� ைகயாேலேய ம��ைத� ெகா). நீ ெகா)�கிற 

ேவைளயாவ
 அவ=�� உட�� �ணமாக-)�” எ�� Eற, ம��
 ெகா)�க  
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பர�தாம�, சாரதா ப)	
�ெகா�(��த அைற��� ெச�றா�. 

 

நல அழகான ப-)ெம	ைத! அத�மீ
 சாரதா ஒ� �றமாக� சாG�
ெகா�) 

ப)	தி��தா4. அவ4 ப)	
�ெகா�(��த ப�கமாக. தைலயைண, சிறிதள8 

நைன�
 கிட�த
, க�ணீரா! 

 

“சாரதா! க�ேண இேதா இ�ப(	 தி���. இேதா பா3, பர�தாம�, ம��
 எ)	
 

வ�தி��கிறா3” எ�� ேவதவ9 Eறி�ெகா�ேட, சாரதாைவ எ,�பினா4. 

 

சாரதா, தாயி� �ரைல�ேக-) தி��பினா4. க�கைள	 திற�தா4. பர�தாம� 

ம��
ட� எதிாி நிIபைத� க�டா4. அ�த ஒ� விநா(� பா3ைவ சாரதாவி� 

உ4ள	தி �ர�)ெகா�(��த க�	
�க4 அ	தைனைய"� கா-(வி-ட
. 

ைகந)�க	
ட� ம��
� ேகா�ைபைய� பி(	
�ெகா�) பர�தாம� நி�றா�. 

“ேவத�! ேவத�” எ�� ெவளிேய ேவதவ9யி� ��ஷ3 E�பி)� ச	த� ேக-ட
. 

ேவதவ9, “இேத வ�ேத�” எ�� Eறி�ெகா�ேட ெவளிேய ேபானா4. காத 

ேநாயா க-(மீ
 ப)	
4ள மAைக"� அவைள� காத9	
� கிைட�க� 

ெபறா
 வா(ய பர�தாம�, ைகயி ம��
டB� இ�வ�ேம அA� இ��தன3. 

----- 

 

அ�த அைற ஒ� தனி உலக�! 

 

அA� இ�ப	திI�	 தைட இைல! க-) இைல! காவ இைல! 

ெப�)ெகா�ேட� என அதிகார� ெச@	த மாாிய�பபி4ைள இைல. மகேள, 

எ�ைன ேவைல ெசGகிறாG எ�� மிர-ட ேவதவ9 இைல. கைன	
 மிர-ட 

சாரதாவி� தக�ப� இைல. 

 

காவலIற, க-டIற உலக�! காதல3 இ�வ3 ம-)ேம இ��த உலக�. 

 

“ம��ைத� �(, சாரதா!”எ�றா� பர�தாம�. 

 

சாரதா வாைய� ெகா0சமாக	 திற�தா4. ம��
 ெந(யினா Dக	ைத� 7ளி	தா4.  



18 

 

க-( ஓர	தி உ-கா3�தா� பர�தாம�. “சாரதா! திற வாைய. இேதா ம��
,  

�(	
வி)” எ�� ம��ைத ஊIறிவி-), வாைய	 
ைட	தா�. அ�த	 ‘தீ�)த’ 

சாரதா அ
வைர க�டறியாத இ�ப	ைத அவ=��	 த�த
. Dக	திேல ஒ�வித 

ெஜா9��. க�)ெகா�டா� பர�தாம�. �னி�
 அவ=ைடய ெகா07� 

உத)களி ஒ� D	த� ெகா)	தா�. 

 

“ஆஹா! எ�ன ேவைல ெசGதாய( க4ளி! எ�ன ேவைலயடா ெசGதாG மைடயா” 

எ�� க3ஜி	தா3 மாாிய�பபி4ைள வாயிIப(யி நி��ெகா�). 

 

‘மைடயா!’ எ�ற ெசா காதி வி,�த உடேன, பர�தாம�, காத உலைக வி-)� 

சேரெலன� கிள�பி, சாதாரண உல��� வ�தா�. மணமான சாரதாைவ, கணவ� 

காC�ப(, D	தமி-ட
� ேபர� ெசGத ெசயைல� பா-ட� க�ட
� அவ4 

நிைனவிI� வ�த
. அவேனா, சாரதாேவா, ேமIெகா�) எ�ணேவா, எழேவா 

ேநரமிைல! “மைடயா!” எ�� க3ஜி	
�ெகா�ேட மாாிய�பபி4ைள, எ�
 

ேகாப	தி பாGவ
ேபால, பர�தாமனி� மீ
 பாG�தா3. அவ� க,	ைத� 

பி(	தா3. அவ� க�க4 சிவ�தன. மீைச 
(	த
. ைககாக4 ெவடெவட	தன. 

மாாிய�பபி4ைளயி� பி(யினா பர�தாமனி� க�க4 பி
Aகி ெவளிவ�
வி)வ
 

ேபாலாகிவி-ட
. பரபரெவன� பர�தாமைன இ,	
 எ�சாி	தா3. 

மாாிய�பபி4ைளயி� கர	
��� பர�தாம� எ�மா	திர�! அ(ய�	த மர�ேபால, 

7��) 7வாி ேமாதி�ெகா�டா� பர�தாம�, �Hெரன ம�ைடயி9��
 

இர	த� ெப�கிI�. “ஐேயா!” எ�� ஈன��ர9 அலறினா4 சாரதா! “எ�ன! 

எ�ன!” எ�� பரபர��ட� ேக-)�ெகா�ேட ேவதவ9"� அவ4 ��ஷB� 

க��ைபயா8� வ�தன3. 

 

பர�தாம� இர	த� ஒ,க நிIபைத"� சாரதா, க�ணீ3 ெப�க ந)A�வைத"� 

ேகாப	தி� உ�வெமன மாாிய�பபி4ைள உ�மி�ெகா�(��பைத"� க�ட8ட� 

வ�தவ3க=�� விஷய� ஒ�வா� விளAகிI�. 

 

“நடடா! நட! உ�ட ?-)�� இர�டக� ெசG"� பாதகா! நட. இA� நிIகாேத” 

எ�� மாாிய�பபி4ைள Eறி�ெகா�ேட பர�தாமனி� தைலமயிைர� பி(	
 

இ,	
 அைறையவி-) ெவளிேயெகா�) வ�தா3. 
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“எஜமான���	தா� ெசாகிேற�. இLவள8 உர�க� Eவாதீ3க4. அ�ைட 

அயலா3 காதி ேக-க� ேபாகிற
” எ�� க��ைபயா Eறினா�. 

 

“ேக-பெத�ன, ெசGவெத�ன, எ� ேபாறாத ேவைள. ஒ� ெவ-கAெக-ட 

சி��கிைய	 ேத(�பி(	
� க-(�ெகா�ேட�. எ� ேசா� தி��வி-) ேசார� 

ெசGகிறா4 இ�த� க4ளி. இ�� இ�வ�� ெகாைல! ஆமா�! விடமா-ேட�! 

எ)	
வா, அாிவாைள இர�) 
�டாக இ�த� பயைல"� 
�)	 
�டாக 

அ�த� க4ளிைய"� ெவ-(� ேபா)கிேற�. வி), க��ைபயா ைகையவி). ேட கிழ 

ரா%க! நல ெப�)டா! எ� தைல��	 தீ�பாக�ெகா�) வ�தாG. நிIகாேத எ� 

எதிேர யா�� நிIக ேவ�டா� யா3 நி�றா@� உைத, �	
, ெவ-), ெகாைல 

ஆமா�! விடமா-ேட�” எ�� மாாிய�பபி4ைள இ( Dழ�க� ேபால� க	தினா3. 

அவ3 ஆ"ளி, அைத�ேபால, அவ3 க	தியதிைல. 

 

காாிய%த� க��ைபயா விடவிைல அவ3 கரAகைள. “எஜமா�! எஜமா� சI� 

எ� ேப�ைச� ேக=Aக4. ஊ3, நா) ெதாி�தா நம��	தாேன இழி8. ேட, 

பர�தாமா ேபாGவி)டா ெவளிேய. ேவத�மா நீAக=� ேபாAேகா” எ�� மிக� 

சாம3	தியமாக� Eறி�ெகா�ேட 
(	
�ெகா�) ெகாைல��� தயாராக 

நி��ெகா�(��த மாாிய�பபி4ைளைய ெம
வாக	 ேதா-ட	
�� அைழ	
� 

ெச��வி-டா3. 

 

மாாிய�பபி4ைள ேபான உடேன ேவத	தி� ��ஷ3, பர�தாமைன ைநய� �ைட	
, 

“பாவி! ஒ� �)�ப	தி� வாயிேல ம� ேபா-டாேய!” எ�� அ,தா3. 

 

“�ற�பட(! ேபா�கிாி� சிாி�கி, ேபா
� உ�னாேல என�� வ�த பவி7” எ�� 

சாரதாைவ� க-(99��
 பி(	
 இ,	
 �வ�மாக	 தம
 ?) ேபாG� 

ேச3�தன3. 

------ 

 

பர�தாம�, இ�ன
 ெசGவெத�� ேதா�றா
 ஊ3�ேகா(யி இ��த பாழைட�த 

ம�டப	தி ���
ெகா�டா� அ�றிர8. ஊாி ேலசாக வத�தி பரவிI�. “சாரதா 
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?-டா���� அவ4 கணவB��� ெப�	த தகராறா�. சாரதாைவ� கணவ� 

?-ைடவி-) 
ர	திவி-டா3களா�” எ�� ேபசி�ெகா�டன3. 

 

?) ெச�ற சாரதா, நட�த கா-சிகளா நா( தள3�
 ேசா3�
 ப)	
வி-டா4. 

ஜூர� அதிகாி	
வி-ட
. ம��
 கிைடயா
. ப�க	தி உதவி�� யா�� 

கிைடயா
. அவ4 ப�க� ேபானா உ� பIக4 உதி3�
வி)� இ)�� 

ெநா�Aகிவி)� எ�� ேவத	
�� அவ4 கணவ� உ	திர8. 

 

எனேவ தா9க-(ய ��ஷ� ேதா-ட	தி தவி�க, காத9	த க-டழக� ம�ைட 

உைடப-), பாOம�டப	தி ப
Aகி� கிட�க, பாைவ சாரதா ப)�ைகயி 

ஸமரைணயI�� கிட�தா4. 

------- 

 

இர8 12 மணி��ேம, ெமல ெமல, நாைல�
 ேப3, பர�தாம� ப)	தி��த 

ம�டப	தி வ�
 ப
Aகின3. அவ3களி� நைட உைட பாவைனக4 பர�தாமB�� 

ச�ேதக	ைத� ெகா)	த
. வ�தவ3களிேல ஒ�வ�, ெம
வாக பர�தாம� அ�ேக 

வ�
 தீ���சிைய� ெகா=	தி Dக	ைத� பா3	தா�. பர�தாம� க�கைள இ�க 

�(�ெகா�(��தா�. 

 

“எ
ேவா, பரேதசி க-ைடேபா9���” எ�� ேசாதி	த ேப3வழி மIறவ3க=��� 

Eற, வ�தவ3க4 �ைலயி உ-கா3�ெகா�) க0சா பி(	
�ெகா�(��தன3. 

அ�த ெந( தாAகமா-டா
 பர�தாம� இ�மினா�. வ�தவ3க4 �7�7ெவன� 

ேபசினா3. 

 

அேத ேநர	தி, “டா3� ைல-” ெதாி�த
. “ஆஹா! ேமாச� ேபாேனாமடா D	தா. 

சி�ன �-ைடைய ம(யிேல ைவ	
�ெகா4. ெபாிைச அ�த� பய ப�க	திேல 

ேபா-)), �ற�ப) பி�ப�கமாக” எ�� Eறி�ெகா�ேட ஒ�வ�, மIறவ3கைள 

அைழ	
�ெகா�), இ(	தி��த 7வைர ஏறி��தி	
 ஓ(னா�. பர�தாம� பா) 

ெப�	த பயமாகிவி-ட
. ஓ(னவ3க4 க4ள3க4 எ�ப
� சI�	 ெதாைலவிேல 

டா3� ைல- ெதாிவ
� ேபாTசாாி� ஊ
�ழ ச	தD� ேக-ட
� ‘�9யிடமி��
 

த�பி� Fத	திட� சி�கி வி-ேடா�’ எ�� பய�
 எ�ன ெசGவெதன	 ெதாியா
 

திைக	தா�. க4ள3கேளா ஒ� �-ைடைய	 த� ப�க	திேல ேபா-)வி-)� 
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ேபாயின3. அ
 எ�ன எ��Eட பா3�க ேநரமிைல. டா3� ைல- வர வர கி-ேட 

ெந�Aகி�ெகா�ேட வரேவ ேவ� மா3�கமி�றி	 தி�ட3க4 7வேரறி� �தி	தைத� 

ேபாலேவ தாB� �தி	
 ஓ(னா�. க4ள3க4 தன�� D�னா ஓ)வைத� 

க�டா�. அவ3க4 ெசா@� பாைத வழிேய ெச�றா�. அ
 ஓ3 அட3�த ச8�� 

மர	ேதா�பி ேபாG D(�த
. க4ள3க4 எ�ப(ேயா ���
 ேபாGவி-டன3. 

பர�தாம� ச8��	 ேதா�பி சி�கி�ெகா�) விழி	தா�. அ
வைரயி 

ேபாTசாாிட� சி�கா
 த�பினேத ேபா
ெம�� தி��தி ெகா�டா�. த� 

நிைலைமைய� பIறி� சிறிதள8 எ�ணினா�. அவைன"� அறியாம அவB��� 

சிாி�� வ�த
. “எ� பா-(�� ஜுர�. நா� அவ=�� ம��
 ெகா)�பைதவி-) 

D	த� ெகா)�ப
. பா-ட� எ� ம�ைடைய உைட�ப
, அவ���� பய�
, 

பா,� ம�டப	
�� வ�தா க4ள3க4 ேச�வ
, அவ3க4 கிட�க-)� எ�� 

இ��தா ேபாTசா3 
ர	
வ
, அதைன� க�) அலறி ஓ(வ�தா ச8��	 

ேதா�பி சி�கி�ெகா4வ
, நாி ஊைளவி)வைத� ேக-க நல பிைழ�� எ� 

பிைழ��!” எ�� எ�ணினா�. ச8�� மர	தி9��
 ஒ� சி� கிைளைய எ)	
	 

தயாராக ைவ	
�ெகா�டா� ைகயி. ஏெனனி, Rர	தி நாிக4 ஊைளயி)வ
 

ேக-ட
 அைவ வ�
வி-டா எ�ன ெசGவ
 எ��தா�. ச8�� மலா3 

ைவ	
�ெகா�) உ-கா3�தப( இ��தா�. ஒ� மணி ேநர	திI�� பிற� அவ� 

க�க4 தானாக �(�ெகா�டன. அவ� RAகிவி-டா� அ@	
. 

---------- 

 

அேத ேநர	தி கணவB��	 ெதாியாம, ேவதவ9 ெம
வாக எ,�
 சாரதா 

ப)	தி��த அைற��� ெச�றா4. சாரதாவி� ெநIறியி@�, க,	தி@� விய3ைவ 

D	
 D	தாக� ெசா-(�ெகா�(��த
. ஜா�ெக- Fரா8� விய3ைவயி 

நைன�
வி-ட
. ஜுர� அ(	த ேவக� �ைற�
 விய3ைவ ெபாழிய 

ஆர�பி	தி��பைத� க�ட ேவத�, த� மகளி� பாிதாப	ைத எ�ணி க�ணீ3 

ெப�கி�ெகா�ேட த� D�தாைனயா சாரதாவி� Dக	ைத"� க,	ைத"� 


ைட	தா4. சாரதா க�கைள	 திற�தா4. ேபச நாெவ)	தா4. D(யவிைல. 

ெந07 உல3�
 ேபாயி��த
. உத) க�கிவி-(��த
 ஓேடா(� ெச�� ெகா0ச� 

ெவ�நீ3 எ)	
 வ�தா4. அ�ேநர	தி அ
தா� கிைட	த
. அைத ஒ� D,A� 

சாரதா8��� �(�பா-(னா4. சாரதா8��� பாதி உயி3 வ�த
. த�னா வ�த 

விைன இ
ெவன	 ெதாி"� சாரதா8��. ஆகேவ, அவ4 தாயிட� ஏ
� 

ேபசவிைல. தா"� ஒ��� ேக-கவிைல. ேவ� இரவி�ைகைய� 

ேபா-)�ெகா�டா4. ‘எ� ெபா�ேன! உ� ெபாலாத ேவைள இ�ப(� 
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�	திெகா)	தத( க�ேண’ எ�� அ,தா4 ேவத�. சாரதா ப)�ைகயி 

சாG�
வி-டா4. தாயி� கர	ைத� பIறி�ெகா�), “அ�மா! நா� எ�ன ெசGேவ� 

நா� எைத அறிேவ�, எ� நிைல உன�� எ�ன ெதாி"�” எ�� ெம9ய �ர9 

Eறினா4. தாG த� மகைள	 ெதா-)� பா3	
வி-), “காைலயி ஜுர� 

வி-)வி)�, இ�ேபாேத விய3ைவ பி(�க ஆர�பி	
 வி-ட
” எ�� Eறினா4. 

 

“எ� ஜுர� எ�ைன� ெகாலாதா! பாவி நாேன� இனி"� உயி�ட� 

இ��கேவ�)�. ஊரா3 பழி�க உIறா3 நைக�க, ெகா�டவ3 ேகாபி�க, ெபIறவ3 

ைகவிட நா� ஏ� இ�னD� இ��கேவ�)�, ஐேயா! அ�மா! நா� மாாி 

ேகாவி9 க�ட நா4Dத அவைர மற�கவிைலேய. என�� அவ3தாேன 

மணவாளா� என நா� எ� மன	தி ெகா�ேட�. எ�ைன அவ��ேக நா� 

அ�ேற அ3�பண� ெசG
வி-ேடேன. அவ���� ெசா�தமான உத-ைட நீAக4 

ேவெறா�வ��� விIக	 
ணி�தீ3க4. அவ3 ேக-டா3 அவ3 ெபா�ைள. நா� 

த�ேத�. அLவள8தா�. உலக� இைத உணரா
. உலக� பழி�க	தா� பழி���. 

எ�ைன� ெபIறதா நீAக4 எ� இ�பா)படேவ�)� அ�ேதா மாாிமாயி, 

மேக%வாி, நீ ச�தி வாG�தவளாக இ��தா எ�ைன அைழ	
�ெகா4. நா� 

உயி�ட� இேர�, இேர�, இேர�” எ�� Eறி அ,தா4. 

---------- 

 

நா-க4 பல கட�தன. வாரAக4 உ��டன. மாதAக=� ெச�றன. சாரதாவி� 

ஜுர� ேபாGவி-ட
. ஆனா மேனா வியாதி நீAகவிைல. அவைள� கணவ� 

?-)�� அைழ	
� ெகா4ளவிைல. பர�தாம� மன� உைட�
 ெதாழிைலவி-) 

பரேதசியாகி ஊ$ராக� 7Iறினா�. சாரதாவி� தாயா3, தன
 ம�மக�பி4ைளைய� 

சாி�ப)	த எLவளேவா Dய��� D(யவிைல. 

 

இ�நிைலயிேல, சாரதாைவ�பIறி ஊாிேல, பழி	
� இழி	
� ேபச	 

ெதாடAகினா3க4. இ
8� அவ4 காதி வி,�த
. அவ4 கவைல அதிகமாகி 

வி-ட
. 

 

கைடசியி, காாிய%த� க��ைபயாதா� ைகெகா)	
 உதவினா�. ெமல 

ெமல, ம�திர� ெஜபி�ப
ேபால ெஜபி	
, “ஏேதா சி�பி4ைள	தன	தி 
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)��	தன	தி நட�
வி-ட
. இனி ஒ��� நடவா
. சாரதாைவ அவ4 

?-(ேலேய வி-) ைவ	தா ஊரா3 ஒ� மாதிாியாக� ேப7கிறா3க4” எ�� 

ெம
வாக சாரதாவி� ��ஷனிட� Eறினா�. சாரதாவி� கணவ� உ4ளப( 

வ��தினா�. வ�	த�ேபாக ம��
 ேத(னா�. அவB�� அபி� தி�B� பழ�க� 

கI�� ெகா)�க�ப-)வி-ட
! மாைலயி அபிைன	 தி��வி-), மயAகி 

வி,�
வி)வா�. இர8� கால	தி கவைலயI�� கிட�க, அபிேன அவB�� 

உதவிI�. 

 

க��ைபயாவி� DயIசி ெகா0ச� ெகா0சமாக� ப9�க ஆர�பி	த
. ஊாி 

தி�விழா வ�த
. தி�விழா� கால	தி உறவின3க4 வ�வா3க4. அ�த ேநர	தி 

சாரதா ?-( இலாவி-டா, ேக9யாக� ேப7வா3க4 எ�� Eறினா�. “ஆனா 

நீேய ேபாG அவைள அைழ	
 வா” எ�� Eறினா�. காாிய%த� க��ைபயா, 

சாரதாைவ அைழ	
 வ�
 ?-( ேச3	தா�. சாரதா8� மிக அட�க ஒ)�கமாக� 

பணிவிைடக4 ெசG
ெகா�) வ�தா4. ��ஷB�� மைனவி ெசGய ேவ�(ய 

Dைறயி 
ளி"� வ,வா
 நட�தா4. 

 

சாரதா ?) ���த
� ?-(Iேக ஒ� �
 ேஜாதி வ�
வி-ட
. சைமய 

ேவைலயிேல ஒ� �
 ரக�. ?) ெவ�7	த�. ேதா-ட� மிக அலAகாரமாக இ��த
. 

மா) க��க4 ந�� பராமாி�க�ப-டன. ப�டAகைள� பாழா��வேதா, ?-) 

ேவைலயா-களிட� ?� வ�� வள3�பேதா சாரதாவி� 7பாவ	திேலேய 

கிைடயா
. சாரதாவி� நடவ(�ைகைய� க�ட அவ4 ��ஷ�, ‘இLவள8 நல 

7பாவD4ள ெப�, அ�� ஏ� அLவிதமான 
)��	தன� ெசGதா4? எLவள8 

அட�க�, எLவள8 பணி8, நா� நி�றா உ-காரமா-ேடென�கிறா4. ஒ� �ர 

E�பி-ட
�, ஓேடா( வ�கிறா4. ?-)� காாியேமா, மிக மிக ஒ,Aகாக� 

ெசGகிறா4. இ�ப(�ப-டவ4 அ�த� பாவியி� 
)��	தன	தா ெக-டாேள 

தவிர, இவ4 7பாவ	தி நலவ4தா�’ எ�� எ�ணினா�. 

 

ஆனா சாரதா ெவ�� ய�திரமாக	தா� இ��தா4. ேவைலைய ஒ,Aகாக� 

ெசGதா4. ஆனா பIேறா, பாசேமா இ�றி வாO�தா4. வாO�ைகயி அவ=�� 

இ�ப� எ�பேத ேதா�றவிைல. ��ஷB�� அடAகி நட�ப
தா� மைனவியி� 

கடைம எ�பைத உண3�
 அLவித� நட�தாேள தவிர, ��ஷனிட� அவ=�� 

அ�� எழவிைல. பய� இ��த
! மதி�� இ��த
! கடைமயி கவைல இ��த
! 

காத ம-)� இைல! காதைல	தா� அ�த� க4ள� பர�தாம� 
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ெகா4ைளெகா�) ேபாGவி-டாேன! அவ4 தன
 இ�தய	ைத ஒ� D	த	
�காக 

அவB��	 த	த� ெசG
வி-டா4. 

 

சிாி	
 விைளயா( சிAகாரமாக வாO�த சாரதா ேபாGவி-டா4. இ�த சாரதா ேவ� 

பய�
 வா,� பாைவ. இவ4 உ4ள	திேல காத இைல. எனேவ வாO�ைகயி 

ரச� இைல. 

 

இைத இவ4 கணவ� உணரவிைல. எLவள8�ெகLவள8 அட�கமாக 

இ��கிறாேளா அLவள8 அ�� எ�� எ�ணி�ெகா�டா�. உலகி இ
தாேன 

ெப��பா@� ெப�க4 கடைம எ��� ��ஷB��� ெப�)��� இ��க 

ேவ�(ய அ��Dைற எ��� க�த�ப-) வ�கிற
. 

 

“ெப� மகா நலவ4 உ	தமி. நா@ேப3 எதிேர வரமா-டா4. நா	தி மாமி எதிேர 

சிாி�கமா-டா4. சைமயIக-ைடவி-) ெவளிவரமா-டா4. ��ஷைன� க�டா 

அட�க�. உ4ேள ேபாGவி)வா4. க�டப( ேபசி�ெகா�(��க மா-டா4” எ�� 

ெப�ணி� ெப�ைமைய� பIறி ேபச�ப)வ
�). அ�த� ேபைதக4, 

வாO�ைகயி ரசமIற ச�ைககளாக இ��பைத உண�வதிைல. ெவ�� 

இதய�திரAகளாக, �றி�பி-ட ேவைலகைள, �றி	தப( ெசG
 D(���, �)�ப 

இய�திர� அ�த� ெப�க4, ஆனா காத வாO�ைக�� அ
வல மா3�க�. 

 

ெச(யி மல3 சிAகாரமாக இ��கிற
. அதைன� பறி	
� கச�கினா ெக)�. 

வ�) ஆன�தமாக ாீAகார� ெசGகிற
! அதைன� பி(	
� ேபைழயி9-டா கீத� 

கிள�பா
. கிளி E�(9����ேபா
, ெகா07வதாக� E�த நம
 மய�கேம 

தவிர ேவறிைல. கி4ைள ெகா0ச ேவ�)மானா ேகாைவ� கனி"4ள ேதா�பிேல 

ேபாG� காணேவ�)�. மழைல� ெசா இ�ப	ைத மIறதி காணD(யா
. 

அ
ேபா�ற இயIைகயாக எ,� காத, தைட�ப)	த�படாம, அதI�� 7வ3 

ேபாட�படாம, அ
 தா�டவமா)�ேபா
 க�டா அத� ெப�ைமைய� காண 

D("ேம தவிர ேவ�வித	தி காண D(யா
. 

 

நம
 �)�ப� ெப�களி எLவளேவா ேப3 தAக4 மனவிகார	ைத மாIற, Dக	தி 

ம0ச4 Fசி �A�மமி-) வா,கி�றன3. எ	தைன ெப�க4, வாO�ைகயி� இ�ப� 

எ�றா சைமயIக-( அதிகார� ெச@	
வ
� க-(யலைறயி 

விள�ேகI�வ
� கல3 �டைவ, கக	தா வைளய, மAகY3 �A�ம�, மயி 
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க,	
 ஜா�ெக- ஆகியவIைற� பIறி� ��ஷனிட� ேப7வ
� 

ெதா-(லா-)வ
�தா� எ�� க�தி�ெகா�) வா,கி�றன3. ரசமிலாத 

வாO�ைக, பாவ�! 

 

அ�ப(�ப-ட வாO�ைகதா� சாரதா8��. ��ஷேனா அபி� தி�� ஆன�தமாக 

இ��தா�. இ�நிைலயிதா� காாிய%தா� க��ைபயா8�� சாரதாவி�மீ
 க� 

பாG�த
. சாரதாவி� தIகால வாO8��, தாேன காரணெம�ப
 அவB��	 

ெதாி"�. அ
ம-)மல! சாரதாைவ	 த� வைலயி ேபா)வ
� 7லபெமன 

எ�ணினா�. நாளாவ-ட	தி, ேப�சி@� நட	ைதயி@� த� எ�ண	ைத 

சாரதா8�� உண3	த ஆர�பி	தா�. 

 

தாகமிலாத ேநர	தி@� ஒ� த�ள3 த�ணீ3 ேவ�)� எ�பா�. ஓG8 கிைட��� 

ேநர	தி வ9ய� ெச�� ேப7வா�. விதவிதமான ேசைல வைககைள� பIறி� 

ேப7வா�. சாரதாவி� அழைக அவ3க4 �கO�தா3க4, இவ3க4 �கO�தா3க4 

எ�� E�வா�. “உ� அழைக�காண இ� க�க4 ேபாதாேதா” எ�� பா)வா�. 

சாரதாைவ� க�ட
� ஒ� ��சிாி��. 

 

இவBைடய ேச-ைடக4 எ
8�, சாரதாவி� ��ஷB��	 ெதாியா
. சாரதா 

உண3�
 ெகா4வதIேக, சில நா-க4 பி(	தன. உண3�த பிற� திைக	தா4. 

விஷய	ைத ெவளியி ெசாலேவா பயமாக இ��த
. ‘மகா ேயா�கிய%திதா� 

ேபா(! க9யாணமான உடேன, எவைனேயா க-( D	தமி-டாG. பாவ� அ�த� 

காாிய%த� உன�காக எLவளேவா பா)ப-) கணவBட� ேச3	
 ைவ	தா�. 

இ�ேபா
 அவ�மீ
 பழி ேபா)கிறாG” எ�� த�ைனேய RI�வா3க4 எ�� 

சாரதா எ�ணினா4. அ
ம-)மா! காாிய%தைன� ேகாபி	
�ெகா�டா, த� 

கணவனிட� ஏதாவ
 Eறி, அவ3 மன	ைத� ெக)	
வி)வா� எ�� பய�தா4. 

இ�த� பய	ைத சாரதாவி� தாG அதிகமாக வள3	
வி-டா4. எனேவ, 

க��ைபயாவி� ேச-ைடைய Dைளயிேலேய கி4ளிவிட சாரதாவா D(யவிைல. 

க��ைபயா பா) ெகா�டா-டமாகிவி-ட
. சாி! சாியான �-( கிைட	
வி-டா4 

எ�� அவ� தீ3மானி	
வி-டா�. 

 

அவBைடய ெவறி விநா(�� விநா( வள3�த
. 
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“சாரதா ந�ைம� கவனி�க மா-டாேய, தய8 இைலேய” எ�� ேக-பா�,  

சிாி	
�ெகா�ேட. 

 

“எ�ன ேவ�)� க��ைபயா ெசாேல�” எ�பா4 சாரதா. 

 

க��ைபயா ெப���7வி)வா�. 

 

“ெகா0ச� தாக�தீர, உ� ைகயா த�ணீ3 ெகாட�மா” எ�பா�. 

 

சாரதா விசார	
ட� நீ3 த�வா4. 

 

“ஏன�மா Dக� வா-டமாக இ��கிற
” எ�பா�. 

 

“ஒ��மிைலேய” எ�� E�வா4 சாரதா. 

 

“அ�மா! நீ Dக	ைத ஒ� மாதிாியாக ைவ	
� ெகா�டா, எ� மன� படாதபா) 

ப)கிற
” எ�� த� அ�கைறைய� கா-)வா� காாிய%த�. 

 

“உ�Bைடய சிவ�� ேமனி�� அ�த நீல��டைவ க-(�ெகா�), ெவ4ைள 

ஜா�ெக- ேபா-)�ெகா�), ஜLவா
 ெபா-) ைவ	
 நிI��ேபா
, அச 

ரவிவ3மா ஓவிய� ேபால இ��கிற
 எ� க�க=��” எ�பா�. 

 

இLவிதமாக, க��ைபயா, மிக விைரவி D�ேனறி�ெகா�ேட ேபானா�. ஆனா 

ஜாைட ெசG
, சாரதாைவ� பி(�க அதிக நா-களா�� எ�பைத	 ெதாி�
ெகா�), 

வாG திற�
 ேக-)வி)வேத ேம என எ�ணினா� அதI�� ஒ� சமய� 

வாG	த
. 

---- 

 

Dதலாளி ப�க	
 ஊ���� ேபானா3. ஒ� பாக� பிாிவிைன ம	திய%	
�காக, வர 

இர�) நா-க4 பி(���; அ�த இர�) நா-களி காாிய	ைத எ�ப(யாவ
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D(	
விட	 தீ3மானி	
வி-டா�, க��ைபயா. 

 

மாைல ேநர�. ேதா-ட	திேல சாரதா F�பறி	
�ெகா�(��த சமய	தி 

க��ைபயா அA�� ேபானா�. சாரதா8ட� ேபச ஆர�பி	தா�. 

 

சI�	 ைதாியமாகேவ, “சாரதா நீ நல சாம3	தியசா9.” 

 

“நானா! உ�! எ�ன சாம3	திய� க��ைபயா எ� சாம3	திய� ெதாியாதா, எ-) 

மாத� சீ�
வாரI�� கிட�தவ4 தாேன.” 

 

“சீ�
வாரIறா! அ�ப(� ெசாலாேத, உ� அழைக� க�டா அ�ட சராசர	தி 

யா3தா� ெசா�கிவிட மா-டா3க4.” 

 

“ேபா; க��ைபயா, உன�� எ�ேபா
� ேக9தா�” 

 

“ேக9யா இ
? நீ க�ணா( எ)	
 உ� Dக	ைத� க�டதிைலயா?” 

 

“சாி! சாி! நாடக�ேபா நட�கிறேத” 

 

“ஆமா�! நாடக�தா�. காத நாடக�.” 

 

“இ
 எ�ன விபாீத� ேப�7 க��ைபயா, யா3 காதிலாவ
 விழ�ேபாகிற
.” 

 

“நா� சI� D�ஜா�கிரைத உ4ளவ�. ேதா-ட�கார Dனியைன, நா@ மணி�ேக 

அB�பிவி-ேட� கைட��.” 

 

“நீ ஏேதா த�� எ�ண� ெகா�(��கிறாG, க��ைபயா தய8ெசG
 அதைன 

வி-)வி). நா� அ�ப(�ப-டவளல” 
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“சாரதா! நா� இனி மைற�க� ேபாவதிைல உ�ைன எ�ப(யாவ
 

Eடேவ�)ெமன நா� தவAகிட�
 வ�ேத�. இ��தா� த�க சமய�.” எ�� 

Eறி�ெகா�ேட சாரதாவி� கர	ைத� பி(	
� ெகா�டா�. 

 

சாரதா திமிறினா4. F�Eைட கீேழ வி,�த
. மல3க4 ம�மீ
 சிதறின. சாரதாவி� 

க�களிேல நீ3 ெப�கிI�, க��ைபயாவி� கரAக4 அவ4 உடைல� க-(� 

பி(	
�ெகா�டன. அவBைடய உத)க4, அவ4 க�ன	தி பதி�தன. அ�த 

D	தAகளி� ஓைச ேக-), பறைவக4 பற�தன. சாரதா, க��ைபயாவிட� சி�கி 

வி-டா4. 

 

“சாரதா, ெஜ�ம� இ�ேபா
தா� சாபயமாயிI�. அ( ைப	தியேம; ஏ� இLவள8 

ந)A�கிறாG, பய�படாேத. இ�த� க��ைபயாைவ� சாமா�யமாக எ�ணாேத. 

நா�, இ�த இ�ப	
�காக எLவள8 பா)ப-ேட�. எ	தைன நா4 

கா	
�ெகா�(��ேத� ெதாி"மா? ேதேன நா� இதIகாக	தாேன உ�ைன தாG 

?-(9��
 இA� வ��ப(� ெசGேத�” எ�� களி�பாG, க��ைபயா Eறினா�. 

சாரதாவி� ஆைடைய�பIறி இ,	தா�. க�னAகைள� கி4ளினா�. “ஒேர ஒ� 

D	த� இ�B� ஒ��– ஆ�? இ�ப(, பேல ேபK” எ�� ெகா0சினா�. 

 

சாரதா மய�க	தி ஈ)ப-டவ4ேபால, அவ� இKட�ப( நட�தா4. அ�� 

ேதா-ட	தி சாரதா தன
 ��றாவ
 பிற�� ெபIறா4. 

 

அவ=ைடய க�னி�ப�வ� காதைல� க�ட
! அ
 க�விேலேய மா�ட
, 

அவ=ைடய இர�டா� பிற�� கணவB�� மைனவியாக வாO�ைகயி ரசமி�றி 

இய�திர� ேபால இ��த
. அ�� ேதா-ட	தி சாகச�கார க��ைபயாவிட� 

சி�கியதா அவ4 ��றா� பிற�� ெவளி��� கI��கரசியாக8� மைறவி 

பிற���� ெப�டாக8� இ���� வாOைவ� ெபIறா4. 

---- 

 

கணவB��� அவ=��� மணமாயிI� எ�பைத	 தவிர ேவ� பிைண�� இைல. 

அவ�, அவ4 க,	தி தா9ைய� கட(னாேன தவிர மன	திேல அ�� எ�ற 

D	திைரைய� பதியைவ�கவிைல. எனேவ, அவ4 கணவனிட� கல�
 வாOவைத	 
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தன
 கடைம, உலக� ஏIப)	திய க-) என�ெகா�டாேள தவிர, அ
ேவ த� 

இ�ப� எ�� ெகா4ளவிைல. 

 

பர�தாமைன மண�தி��தா, அவைள� பைத�க�பைத�க ெவ-(னா@� 

பா,�கிணIறி த4ளினா@� பய�பட மா-டா4. பிறBைடய மிர-ட@��� 

கால(யி ேகா(ேகா(யாக� பண	ைத� �வி	தா@� நிமி3�
 ேநா�கியி��க 

மா-டா4 மIெறா�வைன. அவ4 காதIெசவ	ைத� ெபறவிைல. இவ4 

இ�ப�ேகணியி �கவிைல. எனேவ அவ4 வாO�ைகயி இவனிட� எளிதி 

வ,�கி வி,�தா4. 

 

உலக� த� �Iற	ைத	 ெதாி�
ெகா4ளாதி���� ம-)� கவைல இைல எ�� 

எ�ணினா4. 

 

‘இனி, இ�த உலகி, ேஜாராக வாழேவ�)�. ெசா�சாக உ)	தி, நல நல 

நைகக4 ேபா-)�ெகா�), கணவ3 ெகா�டாட ஆன�தமாக வாழேவ�)�. 

அதI� காாிய%த� தயவி��தா கணவைன� சாி�ப)	த D("�. காாிய%தேனா 

த� கால(யி கிட�கிறா�. இனி தன�ெக�ன �ைற!’ எ�� எ�ணினா4 சாரதா. 

சாரதா �
 உ�ெவ)	தா4 உைடயிேல. ேத(	ேத( அணி�தா4. நைகக4 �திதாக� 

ேபா-டா4. ஒ� நாைள��� ப	
Dைற Dக	ைத அல��வா4, 

நிமிட	திIெகா�Dைற க�ணா( D� நிIபா4. வ9ய�ெச�� ��ஷனிட� 

ெகா07வா4. அவ4 சரச��ாிய	 ெதாடAகினா4. கிழ�கணவ� அவ4 வைலயி 

?O�தா�. ேக-டைத	 த�தா�. சாரதாேவ க�க�ட ெதGவ� எ�றா�. ஆனா 

அவ� அறியா� பாப�, அவ4 கIைப இழ�த சி��கியானா4 எ�பைத. 

 

மயி@� மாத�� தம
 அழைக� பிற3 காணேவ�)ெம�ற எ�ண	
ட� 

இ��பதாக� கவிக4 E�வ3. மயி9� ேதாைக அLவள8 வன��ட� 

இ����ேபா
 அ
 பிற3 க�க=��	 ெதாியாம மைற�
 கிட�பி� பய� 

எ�ன? க�ேடா3 மன	தி களி�ைப உ�டா��� ஒ�பIற பணிைய அழ� 

ெசGகிற
. அ�த அழ�, அ�றல3�த Fவி@�)! அ�தி வான	தி@�). அதர	தி 

தவ,� அலAகார� ��சிாி�பி@�), கிளியி� ெகா07த9, �யி9� E8த9, 

மயி9� நடன	தி, மாதாி� சாய9 உ�)! சிIப	தி உ�). ஆனா அத� 

சிற�ைப D,
� காணவலா3 மிக�சிலேர. ஆனா மாதாி� எழி 

அ	தைகயத��. அ
 க�டவைர உடேன களி�கைவ��� த�ைமய
. காI� 
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?7�ேபா
 �ளி3�சி த�கிேற� பாாீ3 என� E8மா! அத� ெசய நம�� அ�த 

இயIைகயான எ�ண	ைத உ�டா���. அ
ேபாலேவ, எ�த மா
�, ‘எ� 

அழைக� க�டாேயா!’ என� ேகளா3, ஆனா த� அழைக� பிற3 க�டன3, 

களி	தன3 எ�ப
 அவ3க=��	 ெதாி"�. அதிேல Fாி��� ெப�ைம"� அைடயாத 

ெப�க4 மிகமிக� ெசாIப�. ஆனா, அழ�, களி�பதI� எAஙன� உத8கிறேதா 

அைத�ேபாலேவ பிறைர அழி�க8� ெசGகிற
. எனேவதா�, �லவ3க4, மாத3களி� 

விழியிேல அமி3தD� உ�). ந07� உ�) எ�றன3. 

 

இைச�த உ4ள	ைத எ)	
�கா-)� விழி, அமி3த	ைத அ4ளி அ4ளி ஊ-)�! 

இைல, ‘ேபாடா! �டா! எ-ட நி!’ – எ�ற இ�தய	
�� ஈ-( ேபா�ற பதிைல	 

த�� விழிக4 ந07த��! ஆ�! அமி3த� உ�) ஆன�த�ப-டவ3க=D�); ந07 

க�) ந9�தவ3க=D�)! ஒேர ெபா�4 இ�வைகயான ெசய@��� 

பய�ப)கிற
! ஆனா சாரதாவி� க�க4 அமி3த	ைத"� ஊ-டவிைல, 

ந0ைச"� தரவிைல! இயIைகயாக எ,� எ�ண	ைத அட�கி, மட�கி, 

மாIறி�கா-ட அவள
 க�க4 கI��ெகா�டன! 

 

உ�ைமயான அ�� கனி�தி��தா, அ�காாிைக த�ைன� காதல� 

ேநா���ேபா
 தைல�னி�
 நிIபா4. பளிA�� ேபைழயி� �(ைய ெம
வாக	 

திற�பா4. க� சேரெலன� பா"� காதல�மீ
! ெநா(யி �(�ெகா4=�! 

இைடேய ஒ� ��சிாி��, மி�னெலன	 ேதா�றி மைற"�! 

 

காதலI�, ேவ� எதனாேலB�, ெபா�4 காரணமாகேவா, ேவ� ேபா�� இைல 

எ�ற காரண	தாேலா, க-)�ப-ட காாிைக, த�Bட� பிைண�க�ப-)4ளவ� 

த�ைன� காC�ேபா
, உ4ள	தி களி�� இ��பிB� இலா
 ேபாயிB�, 

பIகைள ெவளிேய கா-("� அவ� அ��ற� ெச�ற
� Dக	தி ெம�கI�� 

ேசா3வ
� உ�)! தானாக மல3�த மல���� அ��ைப எ)	
 அகல 

விாி	ததI�� உ4ள வி	தியாச� இA�� உ�)! 

 

சாரதா மலராத மல3! அ���! D4ேவ9யி கிட�த
. க��ைபயா அதைன அகல 

விாி	தா�! அவ� ஆன�தமைட�தா�. சாரதா ஆன�தமைட�ததாக ந(	தா4! 

அ�ந(�ேப அவB�� நலெதா� வி��தாயிI�! ந(��� ஒ� கைலதாேன! 
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க��ைபயா8��� சாரதா8��� க4ள ந-� ெப�கி வ�வைத� கணவனறியா�. 

நல ேதா-ட�, அழகான மா), க�� இ��ப
 க�)� ெப-(ைய	 திற�த
� 

பண� நிர�பி இ��பைத� பா3	
� ெப�ைம அைடவைத�ேபாலேவ த� அழகிய 

மைனவி சாரதாைவ� க�) ெப�ைமயைட�தா�. 

 

“எ� சாரதா �ளி	
வி-), E�தைல� ேகாதி D(�கா
 ெகா�ைடயா�கி, �A�ம� 

ெபா-(-), ேகாவி ேபா��ேபா
 ல-7மிேயா, பா3வதிேயா எ�� ேதா��கிற
. 

Fஜா பல� இலாமலா என�� சாரதா கிைட	தா4” எ�� அவ4 கணவ� 

எ�ணினா�. 

 

அ�த ல-7மி தன
 ெசவ	ைத, இ�ப	ைத, க��ைபயா8��	 த�வைத அவ� 

அறியா�. அறியெவா-டா
 அபி� த)	த
. நா=�� நா4 அபினி� அள8� 

அதிகாி	த
. க4ள ந-�� ெப�கிவ�த
. இLவள8 ேசதி"� பர�தாம� ெசவி 

�கவிைல. 

---- 

 

அவ� ெசவியி, “காயேம இ
 ெபாGயடா நல காIறைட	த ைபயடா” என, 

க�ணான�த ேயாகீ7ர3 ெசG
வ�த கானேம ���த
. பர�தாம� ஒ� 

பாலச�நியாசியாக� கால�த4ளி வ�தா�. காதைல� ெபறD(யவிைல. 

க�	தி9��
 சாரதாைவ அகIற D(யவிைல. அ�� ம��), ஊைர வி-ேடா(, 

பா,� ச	திர	தி ப)	
� �ர�), க4ளைர� க�) கலAகி, க)க நட�
 

ேதா����4 ���
 
யி�ற நா4 ெதா-) பர�தாம� ஊ3 ஊராக அைல�தா�! 

காவிக-(யவ3கைள எலா� அ)	தா�! “சா�தி ேவ�)� 7வாமிகேள! உலக 

மாையயினி��� நா� வி)பட அ�=� எ� ஐயேன! உ�ைம ெநறி எ
ெவன� 

E�� ேயாகிேய!” எ�� ேக-டா� பலாிட�. 

 

க�ணான�த ேயாகீ7ர3, தம
 சீடராக இ��பி�, “சி�னா-களி ைகைல வாO 

ஐயனி� கா-சி"� கா-)ேவா�” என� Eறினா3. பர�தாம�, சிைக வள3	தா�. 

சிவ�த ஆைட அணி�தா�. தி�ேவா-ைட� ைகயிெல)	தா�. 

 

“சAகர சAகர ச�ேபா, சிவ சAகர, சAகர ச�ேபா” எ�� கீத� பா(யப( 

கிராமAகிராமமாக ேயாகீ7ர�ட� ெச�றா�. 
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--- 

 

“சாரதா! ஒ� விேசஷ�!” 

 

“எ�ன விேசஷ�?” 

 

“ந� ?-)�� வி��தாளிக4 வ�கி�றன3 நாைள��!” 

 

“யா3 வ�கிறா3க4!” 

 

“ெச�ைனயி9��
 என
 உறவின3 ஒ�வ3 வ�கிறா3. சிAகாரேவல3 எ�ப
 அவ3 

ெபய3. அவ�ட� ேகாகில� எ�ற அவ3 தAைக வ�கிறா4. அவ3க4 மகாநா7�கான 

ேப3 வழிக4. ெபாிய ஜமீ� �)�ப�!” 

 

“வர-)ேம, என��� ெபா,
 ேபா�காக இ����” 

 

“ேகாகில	ைத நீ க�டா உடேன உ� சிேநகிதியா�கி� ெகா4வாG. ந�றாக� 

ப(	தவ4 ேகாகில�.” 

 

“ப(	தவ3களா! சாி சாி! என�� அ9யரசானிமாைல தவிர ேவ� எ�ன ெதாி"�? 

எ�ைன� பா3	த
� அ�த�மா4, நா� ஒ� ப-(�கா-)� ெப� எ�� 

Eறிவி)வா3க4.” 

 

“க-(� க��ேப நீயா, ப-(�கா-)� ெப�–” எ�� Eறி�ெகா�ேட சாரதாவி� 

ர�மியமான க�ன	ைத� பி(	
� கி4ளினா� கணவ�. 

 

“இ
தாேன உAக4 வழ�க�! இ
 எ�ன தவைடயா ர�ப3 ப�தா, இ�ப(� பி(	
� 

கி4=வதI�. வர-)� அ�மா, ெசா@கிேற�, நீAக4 ெசGத ேவைலைய....” எ�� 

ெகா0சினா4 சாரதா. 
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“அடடா! பாப� க�ன� சிவ�
வி-டேத! சாரதா, கி4ளினதIேக இ�ப(� 

சிவ�
வி-டேத...” 

 

“ேபா
� நி�	
Aக4 விைளயா-ைட. நா� F�பறி�க�ேபாக ேவ�)�” எ�� 

Eறிவி-), சாரதா, த� கணவ� த�னிட� வசிய�ப-) இ��பைத எ�ணி� 

ெப�ைம அைட�தப(ேய ேதா-ட	
��� ெச�றா4. அA�� க��ைபயா 

கா	
�ெகா�(��தா�. 

 

“ஏ
 ெரா�ப �ஷிதா� ேபா9���!” எ�� Eறி�ெகா�ேட, சாரதாவி� 

கரAகைள� பி(	
 இ,	தா�. 

 

“இ
 எ�ன வ��! வி) க��ைபயா, அவ3 வ�
வி-டா எ�ன ெசGவ
?” எ�� 

Eறி� ைகைய இ,	
�ெகா�டா4, அ�த ேவக	தி வைளய உைட�
 

கீறி�ெகா�டதா, ெபா�னிற ேமனியி ெச�நிற இர	த	 
ளி"� வ�த
. 

 

“பா3! நீ ெசGத ேவைலைய” எ�� கர	ைத� கா-(னா4. 

 

“S! ம�திர�காளி! ஓ(�ேபா!” எ�� Eறி�ெகா�ேட, க��ைபயா, அ�த� கர	திI� 

D	தமி-டா�. அவ� அறி�த ம�திர� அ
! 

 

“ஒ� சAகதி க��ைபயா! நாைள�� வி��தாளிக4 வ�கிறா3க4. நா� சI� 

ஜா�கிரைதயாக நட�
 ெகா4ள ேவ�)�. யாேரா ஜமீ�தாரா�; அவ3 தAைகயா�. 

இ�வ�� வ�கிறா3களா�” எ�� எ�சாி	தா4. 

 

அ�றிர8 சாரதா8�� நாைள�� எ�த� கல3 �டைவ உ)	தி�ெகா�டா அழகாக 

இ����, கா3) கல3� ேசைலயா, ாி�ப3 பா3ட3 ேசைலயா, மயி க,	
 கலரா, 

மா
ள� பழநிற� ேசைலயா. ஜLவா
 இ��கிறதா, தீ3�
 வி-டதா எ�ற 

ேயாசைனதா�. 
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மா
ள�பழ நிற�ேசைல க-(�ெகா�டாதா� ந�றாக இ���� என D(8  

ெசGதா4. உடேன Dக� மாறிI�. ஆ�! Dத�Dத9 பர�தாமைன� காC�ேபா
 

மா
ள�பழ நிற�ேசைலதா� க-(�ெகா�(��தா4 சாரதா! 

 

பைழய நிைன8க4, ேதாணி ஓ-ைடயி நீ3 ��வ
ேபால விைரவி ���தன. 

ேதாணி கட9 அமிOவைத�ேபால அவ4 
�க	தி ஆO�தா4. தைலயைணயி நீ3 

க�க4 �ளமாயின! அவள
 வாசைன திரவிய� F�7ேவைல ேசறாகிவி-ட
. சாரதா 

தன
 உ�ைம� காதைல நிைன	
 உ4ள� கசி�தா4. உற�கமIறா4! ம�நா4 

காைல Dகவா-ட	
ட� வி��தாளிகைள வரேவIறா4! 

 

சிAகாரேவ@��, அ�த Dகவா-டேம ஒ� �
 ேமா%த3 அழகாக	 ெதாி�த
. 

ேகாகில�, க	தாி� F�கல3� ேசைலதா� சாரதா8�� ஏIற
 எ�� ேயாசைன 

Eறினா4. வி��தாளிக4 வ�த ஒ�மணி ேநர	திI�4 சாரதாவிட� வ�ஷ�கண�கி 

பழகினவ3க4ேபால நட�
ெகா�டன3. ஒேர ேப�7! சிாி��!! ேகாகில	தி� �-(� 

கைதக=� சிAகாரேவ9� ஹா%யD� சாரதா8��� �தி
! அைவ அவ=��� 

�தியேதா3 உலைக� கா-(I�. அதி@� அ�த மAைக ���தா4! 

 

ஒ�Dைற வழிதவறிவி(� பிற� எLவளேவா வைள8களி ���தாக	தாேன 

ேவ�)�. 

 

அ	தைகய ஒ� வைள8! சிAகாரேவல3 – ேகாகிலா பிரேவச�! 

 

ேகாகிலா அழகியல! சாரதா அைத	 ெதாி�
ெகா�டா4. எ�றா@�, ேகாகில	தி� 

நைட, உைட, ேப�சி ஒ� தனி வசீகர� க�டா4. ேகாகில	தி� க�க4 சிலமணி 

ேநரAகளி சாரதா, க��ைபயா ந-ைப� க�)வி-டன. அவ4 வாG, ஒ� ெநா(யி 

விஷய	ைத� சிAகாரேவல���� Eறிவி-ட
. அவர
 �ைள உடேன 7�7��பாக 

ேவைல ெசGய ஆர�பி	
வி-ட
. சிAகாரேவல�� ேகாகிலD� ெசவ��( 

பிற�ேதா3. ெசவ	ைத ?� ஆ-ட	தி ெசலவி-)� பிற�, உலாச� 

க4ளராயின3! ேகாகில� த� கணவ� ?-)�� வரேவ Eடா
 என� க�(�பாக 

உ	தரவி-)வி-டவ4, சிAகாரேவல3 Dத மைனவி பிாி�த 
�க	ைத 

மற�கD("மா எ�பவ3, தாரமிழ�தவ3. இ�வ�மாக� பைழய ஜமீ� ெப�ைமைய� 

Eறி, ஊைர ஏG�ப
� உல8வ
மாகேவ இ��தன3. 
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சாரதா, க��ைபயா உற8 நலெதா� தAக�7ரAக� எ�� சிAகாரேவல� 

எ�ணினா�. அவBைடய சி�தைனயி S
வைல உடேன வள3�த
. 

ேகாகில	திட� கல�தா�. 

 

“ேபஷான ேயாசைன அ�ணா! சாியான ேயாசைன!” 

 

“ந� ேயாசைன எ
 சாியானதாக இராமேபாGவி-ட
 ேகாகில�” 

 

“இ�த ‘வி)Dைற’ வியாபார ேதாரைணயி நம�� மிக�சிற�த
.” 

 

“ஆமா�! நா� ேபாட�ேபா�� ‘Dதெதாைக’ மிக� ெசாIப�, ேகாடா� நாதனி� 

க�ைணயா, நம��� �ைறேவ ஏIபடா
” எ�றா� சிAகாரேவல�. 

 

ேகாகில� அ�ணனி� சம3	ைத எ�ணி� சிாி	தா4. 

 

அ�ணB� தAைக"மாக� சிாி��� ேநர	திேல, சாரதா, அA� வ�தா4. ‘சிாி��� 

காரண� எ�னேவா?’ எ�� ேக-டா4. 

 

“நாAகளா சிாி�பதா! ஏ� அ�ணா நா� எதIகாக� சிாி	ேதா�” – எ�� ேகாகில� 

ேக-டா4. அவ4 ேக-ட ேக4வி"�, ேபசியவிதD�, சாரதா8��� சிாி�ைப 

உ�டா�கிவி-ட
. 

 

�வ�மாக, வி,�
 வி,�
 சிாி	தன3! “ேபைத�ெப�ேண சி�கினாயா” எ�� 

சிAகாரேவல� எ�ணினா�!! 

 

“�-( மகாெக-(�காாியாக இ��கிறா4. எAேக நம
 க�க=�� விஷய� 

ெதாி�
வி)கிறேதாெவ�� மிக ஜா�கிரைதயாக நட�
ெகா4கிறா4. அவனாவ
 

பரவாயிைலெய�� எ�ணி�ெகா�) சில சமயAகளி அவைள ேநா�கி 

சிாி�கிறா�. ெகா07கிறா�. இ�வ�� ைக�பி(யாக� கிைட�கேவ�)�. அ
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ேபா-ேடா எ)�க�படேவ�)�. அ
தா� எ� பிளா�. சமய� வாG�கவிைலேய” 

எ�றா� சிAகாரேவல�, ேகாகில	திட�. 

 

“அ�ணா ெப�க4 எ�ேபா
� நிைற�ட� ேபா�றவ3க4. உண3�சிைய	 

த
�பவிடமா-டா3க4 ஆ�க4 அ�ப(யலேவ. நிழலைச�தா@�, அவ4 

அைச�தா4 எ�� எ�ணி�ெகா�) அவதி�ப)வா3க4. இ
 இயIைகதாேன” 

எ�றா� ேகாகில�. 

 

“அ
 எ�ப(யாவ
 ெதாைலய-)�. நம�� ேவ�(ய
 நட�க ேவ�)ேம” 

எ�றா� ேவல�. 

 

“இ
 ஒ� பிரமாதமா! நாைள மாைல சாரதா, க��ைபயாவி� ேதாைள� பி(	தி,	
 

D	தமி)� கா-சிைய நீAக4 ேபா-ேடா எ)�கலா�. அ�த� கா-சிைய நா� 

ைடர�) ெசGகிேற�” எ�றா4 ேகாகில�. 

 

சிAகாரேவல� Dக� சI� 7ளி	த
. ேகாகில� சிாி	
�ெகா�ேட, “ஏ� அ�ணா, 

உம��� சாரதா மீ
...” எ�� ேக9 ெசGதா4. 

 

“R! R! நா� ெப�க4மீ
 ஆைச ைவ�பைதவி-) வ�ஷAகளாகிவி-டன” 

எ�றா� ேவல�. 

 

“சாி! நா� நம
 சினிமா கா-சி�� ேவ�(ய ஏIபா) ெசGகிேற�” எ�� 

ெசா9வி-) ேகாகில� க��ைபயாைவ	 ேத(�ெகா�) ேதா-ட	
��� 

ெச�றா4. 

---- 

 

“க��ைபயா! நாைள�� நாAக4 ஊ���� ேபாகிேறா�” எ�� ச�பாஷைணைய	 


வ�கினா4. 

 

“ஏன�மா எAக4 ஊ3 பி(�கவிைலேயா?” எ�� க��ைபயா ேக-டா�. 
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“பி(�கவிைலயா சாிதா� ெரா�ப அதிகமாக� பி(	
வி-ட
. இ�B� ெகா0ச� 

ேபானா எ� அ�ணB��� பி	த� பி(	
வி)�ேபா இ��கிற
” எ�றா4 

ேகாகில�. 

 

“நீAக4 ெசாவ
 என�ெகா��� விளAகவிைலேய” எ�றா� க��ைபயா. 

 

“க��ைபயா, நீ எA�� ெவளிேய ெசால�Eடா
, மிகஇரகசிய�. ெவளிேய 

ெதாி�தா தைல ேபாGவி)�” எ�றா4 ேகாகில�. 

 

“எ�ன இரகசிய�?” எ�� ேக-டா� க��ைபயா. 

 

ேகாகில�, அவ� காதி ‘�7�7’ெவன ஏேதா Eறினா4. க��ைபயாவி� க�களி 

தீ�ெபாறி பற�த
. 

 

“அதனாதா� க��ைபயா, வ�� வள�வதI�4 நாAக4 ேபாGவி)கிேறா�. 

அவேளா பாவ�, கிழவனி� மைனவி. எ� அ�ணேனா, மகா ேஷா� ேப3வழி. ப07 

அ�ேக ெந��ைப ைவ	
வி-), ‘பIறி எாிகிறேத’ எ�� பிற� ெநா�
ெகா4வதி 

எ�ன பய�” எ�� ேவதா�த� ேபசிவி-), விஷய	ைத எA�� ��7விட�Eடா
 

எ�� ேகாகில� ேக-)�ெகா�டா4. 

 

க��ைபயா8��� கவைல அதிகாி	
வி-ட
. “அடடா! ேமாச� வ�
வி)� 

ேபா9��கிறேத, எ�� கலAகினா�. சாரதா மீ
 அள8 கட�த ேகாப� அவB��. 

7�மா விட�Eடா
, ேக-)	 தீர ேவ�)�. சி��கி இLவள8 Rர� 

ெக-)வி-டாளா!” எ�� எ�ணி ஏAகினா�. 

 

ேகாகில	
��, தா� �-(வி-ட கலக� ேவைல ெசG"ெம�� ெதாி�
வி-ட
. 

த� சாகச�ேப�சி க��ைபயா ேபா�ற கா-டா�க4 ஏமா�வ
 7லப�தாேன என 

எ�ணி, அ�ணனிட� த� ெவIறிைய� Eற8� சாரதா8� க��ைபயா8� 
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தனியாக� ச�தி��� ேநர	தி, இரசமான கா-சி நட�ேத தீ�ெமன� ெசால8� 

ெச�றா4. 

 

ெசவ� ஒ�வ��� இ��
 மIெறா�வ��� இலா
 ேபாவ
 அLவள8 

அதிகமான ெபாறாைமைய� கிள��வதிைல. அ
 ‘ெகா)	
 ைவ	தவ�’, 

‘ஆ�டவ� அ�4’, ‘F3வ ெஜ�ம ��ய பல�’ எ�ற சமாதானAகளா 

சா�தியாகிவி)�. ஆனா காத ெசவ	தி� விஷய� அAஙன� அ��. 

 

“உ�கி, உட உ4ளீர பIறி”வி)� காத. ச�மத� க�ெணாளியா 

தணி�க�ப-), காத விைளயா-)களா சா�தியா�க�ப-) இ�பெவ4ள	தி 

�Oகி இ���� ஒ�வ���	 த� காத9 பிறெனா�வ� ��வதாகேவா, 

ெக)�கேவா க�டா ேகாபD� ெகாதி��� உ4ள	தி� அ(வார	தி9��
 

கிள���. 

 

பசியினா கைள	
� ப)	
	 
யி@� �9யி� வாைல ேவ�)மானா@� 

வைள	
 ஒ(�கலா�. ஆனா காத ேநாயி சி�கி�ெகா�டவைன	 ெதா�தர8 

ெசGதா, அவ� �9யிB� சீ�வா�, எ
80 ெசGவா�, எவ3��� அ0சா� 

எைத"A க�தா�. ஆ�! இ�னD� மனித� மாடமாளிைக Eடேகா�ர	ைதவிட, 

மAைகயி� அ�ைபேய ெபாிெதன எ�Cகிறா�. ெபா�மணி ெபா�ைளவிட தன
 

பிாிையயி� ��சிாி�ேப ெபாிெதன� க�
கிறா�. எைத"� இழ�பா�, காதைல 

இழ�க	 
ணியா�. எ
 இலாமI ேபாGவி(B�, “இ
தா� ந� நிைல; எ� 

ெசGவ
” என	 த�ைன	தாேன ேதIறி�ெகா4வா�. ஆனா மன	தி �ளி3�சி 

ஊ-)� மேனாகாி ஒ�	தி இைலெயனி அவ� ெச	த வாO8 வாOவதாகேவ 

க�
வா�. ப�வD�, பழ�க மி�தியா வ�� ச9��� ஒ� சிறி
 இ��ண	ைத� 

�ைற�கலா�. அ(ேயா) மாI�வெத�பேதா, அ�த� �ணேம வரெவா-டா
 

த)	
வி)வெத�பேதா D(யாத ெசய ஆ��. கிைட�காவி-டா கிேலச�ப)� 

உ4ள�, கிைட	தைத� ெக)�க யாேரB� DIப-டா, அவ3கைள� கால(யி 

ேபா-) மிதி	
	 
ைவ	
விடேவ எ�C�. 

 

க��ைபயா அ�நிைலயிதா� இ��தா�. அவ� ெகா�ட ந-�, 

க4ள	தனமான
தா�; 
ேராக	தி� மீ
 ேதாI�வி�க�ப-ட
தா�; ம��ட 
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இளமன	ைத மிர-(� ெபIற
தா� எ�றா@�, “தா� ெபIற இ�ப� பிறB��� 

ெசவெத�றா” அவமான� ெபா��கவிைல. சிAகாரேவலB��� சாரதா8��� 

ஏேதா நட���ேபால	 ேதா��கிற
 என� ேகாகில� கயி� திாி	தா4. அ
 

க��ைபயாவி� மன	ைத� கல�கிவி-ட
. 

 

ம�நா4 மாைல, ேதா-ட	தி ேகாகில� �றி�பி-டப(ேய ஊட கா-சி 

ஆர�பமாயிI�. க��ைபயா க�	
, விய3��� Dக	
ட� 

ெப���7வி-)�ெகா�), ேவ9ைய� சாி�ப)	தி�ெகா�(��த ேநர	தி சாரதா 

வ�தா4. அவ4, ேகாகில� ெசG
வி-)�ேபான �-(� கலக	ைத"� அறியா4; 

ேகா(யி மரமைறவி ‘ேகாடா�’�ட� ஒளி�
ெகா�) சிAகாரேவல� 

இ��பைத"� அறியா4. அ�ெறலா� க��ைபயா Dக	ைத� 

ேகாணலா�கி�ெகா�)�, சி)சி)ெவன� ேபசி�ெகா�)� இ��த
 க�) ஒ��� 

�ாியா
 த	தளி	தா4. அதைன விசாாி�கேவ அA� வ�தா4. 

 

“க��ைபயா...” 

 

பதி இைல. 

 

“க��ைபயா...” 

 

“க�த� ஒ� ேவைல"� சாியாக� ெசGயமா-ேடென�கிறா�. ஆமா� அவB�� 

நிைலைம மாறிவி-ட
. �
 கிரா�கி” எ�� ேதா-ட�கார� க�தைன� சா�காக 

ைவ	
�ெகா�) க��ைபயா ேபசினா�. சாரதா8�� அ�ேபா
தா� க��ைபயா 

ஏேதா த�மீ
 ச�ேதகAெகா�(��கிறா� எ�ப
 ெதாி�த
. உடேன ேகாபD� 

வ�த
. இ�வ�� ேகாபி	
�ெகா�ேட இ��தா எ�ன ெசGயD("�! அதி@� 

அவ4 ஒ� ெப�! வழிதவறி நட�த ெப�!! எனேவ, பணி�
ேபாக ேவ�(யவ4 

தாேன என எ�ணினா4. அ�த ஒ� விநா(யி அவ4 மன�க� D��, தன
 

D�னா4 நிைல யா8�, படெம)	த
ேபா ேதா�றிI�. 

 

ஒ�Dைற தவறினா4 – ெபIேறா3க4 தவறவி-டா3க4 – அ
Dத, ச��� மர	தி 

ெசவ
ேபால, ந,வி ந,வி, வ,�கி வ,�கி கீ,�� வ�
, கைடசியி 
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தி�-)	தனமாக� ெபIற ஒ� Dர-) ஆ=ட� ெகா0சேவ�(ய நிைல"� 

வ�ததலவா, காரணமி�றி அவ� ெகா�ட ேகாப	
��� சமாதான� Eற ேவ�( 

வ�ததலவா – எ�� எ�ணிய
� சாரதாவி� க�க4 தானாக� கலAகின. 

 

ெமல நட�
 க��ைபயாைவ அCகினா4. அவ� அA� மரெமன நி�றா�. 

“ெசா@ க��ைபயா எ� மீ
 ஏ� உன��� ேகாப�. நா� எ�ன ெசGேத�” எ�� 

?-) எஜமானி சாரதா காாிய%த� க��ைபயாைவ� ேக-டா4 – காதலா 

க-)�ப-) அல, அவனிட� க��(	தன	தா க-)�ட காரண	தா. 

 

“என�ெக�ன�மா உAக4 மீ
 ேகாப�. நீAக4 ?-) எஜமானிய�மா நா� கண�� 

எ,தி� கால�த4=பவ�” எ�� எாிகிற ெந��ைப ஏற	 த4ளினா� க��ைபயா. 

 

“இேதா, இ�ப(�பா3. விஷய	ைத� ெசா@, ?ணாக எ� மன	ைத� 

��ணா�காேத” எ�றா4 சாரதா, க��ைபயாவி� ேதாைள�பி(	
 

இ,	
�ெகா�ேட. 

 

ேகா(யி இ��த சிAகாரேவல�, ப
Aகியப( சI� அ�கி9��த மர	தி� 

பி��ற� நி��ெகா�), ேகாடா�ைக� சாி�ப)	தி�ெகா�டா�. 

 

“மன� ��ணா�மா! மகராஜி நீ. நா� இA� மாத� ச�பள	
�� இ��பவ�. எ� 

ேகாப� உ� மன	ைத� ��ணா��மா” எ�றா� க��ைபயா. 

 

“விஷய	ைத� ெசா@கிறாயா நா� வி,வதI�� �ள� �-ைட ேதட-)மா” எ�� 

உ�தி"ட� ேக-டா4 சாரதா. 

 

“ஐேயா! அ�மா! அ�ப( ஒ��� ெசG
விடாேத சிAகாரேவல��� யா3 சமாதான� 

E�வ
” எ�� கி�ட ெசGதா� க��ைபயா. 
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சாரதா8�� விஷய� விளAகிவி-ட
. தன��� சிAகாரேவ@8��� ஏேதா ெதாட3� 

ஏIப-டதாக எ�ணி�ெகா�)தா� க��ைபயா ேகாபி	தா� எ�ப
 ெதாி�
 

வி-ட
. அவைள"� அறியாமேலேய சிாி�� வ�த
. 

 

“க��ைபயா விஷய� ெதாி�
ெகா�ேட�. நீ நிைன�ப
 தவ�. ஆ�டவனறிய 

E�கிேற�, சிAகாரேவ@8��� என��� 
ளி"� ேநச� கிைடயா
. நீ இதைன 

ந��, ?� ச�ேதக� ேவ�டா�” எ�றா4 சாரதா உ�தி"ட�. 

 


ளி"� த-)	தடAக9�றி நிதானமாக சாரதா Eறியைத� ேக-ட 

க��ைபயா8��� பாதி ச�ேதக� ேபாGவி-ட
. 

 

“ேகாகில� ெசா�னாேள...” எ�� ஆர�பி	தா�. 

 

“ேகாகில� ������� ெசா9 இ��பா4” எ�� Eறி�ெகா�ேட, சாரதா, 

க��ைபயாவி� இ� ேதா4ப-ைடகைள"� பி(	
�ெகா�ேட அவ� Dக	ைத 

ேநா�கியப(, “க��ைபயா, நா� ஏேதா இ�ப(� ெக-)வி-ேடேன தவிர, நா� 

7பாவ	தி ெக-டவளல” எ�றா4. க��ைபயாவி� மன� இளகிI�, சாரதாவி� 

தைலைய	 தடவினா�. 

 

“சாரதா, க�ேண, உ�ைன நா� இழ�கமா-ேட�, உய3 என�� நீதா�” எ�� 

ெகா0சினா�. சாரதா சிாி	தா4. க��ைபயா அவைள அ�கி9,	
 D	தமி-டா�. 

 

“கட�” எ�ற ச�தD�, “சபாK” எ�ற ேப�7� ேக-) இ�வ�� தி)�கி-)	 தி��பி� 

பா3	தன3. ைகயி காமிரா8ட� சிாி	தப( சிAகாரேவல� நிIக� க�டன3. 

 

“ஆ! ஐேயா,” 

 

“எ�ன! நீயா!” 

 

“பதறேவ�டா�” 
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ெப���7ட� க��ைபயா நி�றா�. உட 
(�க சாரதா நி�றா4. 

சிாி	
�ெகா�ேட சிAகாரேவல� நி�றா�. 

 

“நா� உலாச� பிரயாண� ெசGவேத, இLவிதமான அழ� த
��� கா-சிகைள� 

ேபா-ேடா எ)�பதI�	தா�. இயIைகயி� அழ�க4 என�� ெம	த� பிாிய�. 

அதைனவிட உண3�சி த�� உலாச� கா-சிக4 எ�றா நா� விடேவ மா-ேட�. 

மல3 அழ�தா�! ேபா-ேடா எ)	தா@� அழகாக	தா� இ����. ஆனா, அ�த 

மலாிட� வ�) பற�
 ெச�� ேத� உ�) களி��� கா-சி இ��கிறேத, ஆஹா! 

நா� எ�ன ெசாேவ� அத� ர�மிய	ைத...” எ�� ேவல� பிரசAக� ெசGய 

ஆர�பி	தா�. 

 

சிவFைசயி கர( ���த
ட�, கவிேவ� பா(னா எ�ப( இ����! 

 

சாரதா, இ�த ஒ� ேதா-ட�கா-சி�� ம-)�, நி\ திேய-ட3சா3, ப	தாயிர� 

ெகா)�பா3க4. கதாநாயகைன	தா� மாIற ேவ�)�. கா-சியி �Iறமிைல, நீ 

மிக அழ�பட ந(	
D4ளாG, திைக�க ேவ�டா�. க��ைபயா, D-டா=�� D	
 

கிைட	தைத�ேபால உன�� இ�த மAைக கிைட	தா4. நீ அதி�Kடசா9தா�. 

ஆனா, நா� உ�ைனவிட அதி3Kடசா9. உ�மாேத, ஊரா3 அறி"�ப( இ�த� 

பட	ைத ெவளியி-டா உ� கதி எ�னா��. இ�த உலாசியி� நிைலைம 

எ�னா��!! 

 

“க�சி�!! இAேக நிIகேவ�டா�. அேதா யாேரா வ�� கால(� ச	த� ேக-கிற
. 

இ�� இர8 12 மணி�� சாரதா, நீ எ� அைற�� வரேவ�)�. ேவ�டா� 

ேவ�டா�, நீ வரேவ�டா� உ�ைன நா� தனியாக� ச�தி�கமா-ேட�. 

க��ைபயா, நீ வா, சில நிப�தைனக4 E�கிேற�. அத�ப( நீAக4 

நட�கேவ�)�” எ�� க�(�பாக� Eறிவி-) சிAகரேவல� ேபாGவிடடா�. 

 

சாரதா8� க��ைபயா8� ஒ�வ3 Dக	ைத ஒ�வ3 பா3	தன3. 

 

“விதிேய! தைலவிதிேய” எ�� சாரதா வி�மினா4. 
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சாரதா யாேரா வ�கிறா3க4. கவைல�படாேத. நா� பா3	
� ெகா4கிேற�” எ�� 

Eறினா� க��ைபயா. 

 

“எ�ன( ெம	த த=��� கா-)கிறாG” எ�� இனிய �ர9 இைச	
�ெகா�ேட 

ேகாகில� அA� வ�
 ேச3�தா4. 

---- 

 

இர8 க��ைபயா, சிAகாரேவல� அைற��� ெச�றா�, ம(யி Eரான 

ஈ-("ட�. சாரதாவி� மான	ைத"� த� மாியாைதைய"� வாOைவ"� 

அழி�க�E(ய அ�த ேவலனி� உயிைர� ேபா�கிவி)வ
 எ�ற D(8ட�. 

 

ஒ� ெகாைல ெசGவதI� ேவ�(ய அள8 உ�தி அவ� Dகஜாைடயி 

காண�ப-ட
. 

 

ேவல�, “வா க��ைபயா, ெசா�னப( வ�
வி-டாேய” என	 
ளி"� 

த)மாIறமி�றி� ேபசினா�. 

 

க��ைபயாவி� கர�, ம(யி ெசா�கி ைவ�க�ப-(��த ஈ-( மீ
 ெச�ற
. 

 

ேவலனி� Sாிய பா3ைவ, ஏேதா ஆப	
 இ��கிற
 எ�பைத உண3	திI�. 

ஆனா, அவ� 
ளி"� அைசயவிைல. ப)�ைகமீ
 உ-கா3�தப(ேய ஒ� 

D(8�� வ�தா�. 

 

சாம3	தியமாக� க��ைபயாைவ ஏமாIற ேவ�)�. 

 

“ஓ! ேகாகிலா, வாேய� உ4ேள” எ�� Eறினா�. ேகாகில� வ�வைத� ேபால 

பாசாA� ெசG
ெகா�ேட. 

 

Dர-)� க��ைபயா செரெலன	 தி��பினா�. கத8�ப�க�. ேவல� �9ேபால 

அவ�மீ
 பாG�
 ம(யி இ��த ஈ-(ைய� பி)Aகி�ெகா�டா�. 
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ச-ைட கிழி�
வி-ட
. க��ைபயா8��. தா� D-டா4தனமாக 

நட�
ெகா�டைத எ�ணினா�. 

 

ேவல� இளி	தா�. “க��ைபயா நா� ெசாவைத� ேக4. எ�னிட� உ� 

Dர-)	தன� ப9�கா
. �) கதைவ. இ�ப( உ-கா3” எ�� க-டைளயி-டா�. 

 

ெப-(யி9-ட பா�ெபன அடAகிய க��ைபயா மிக� பாிதாப	
ட�, “ஐயா 

எ�ைன� பIறி�Eட கவைலயிைல. அ�த� ெப�ணி� மான� அைத� 

கா�பாI��. அவசர�ப-) எ
8� ெசGயேவ�டா�” எ�� ெக0சினா�. 

 

“க��ைபயா, நா� அவசர�ப)கிற வழ�கேம கிைடயா
. ேதா-ட	தி உAக4 

சலாப	ைத� காண எLவள8 ேநர� ெபா�ைமயாக இ��ேத� ெதாி"மா, 

இ���தா� எ�ன, ஈ-(Dைன�� எதிாிEட நா� அவசர�படவிைல” எ�றா� 

ேவல�. 

 

“அ�த� ேபா-ேடா, அதைன� ெகா)	
வி). உன��� ேகா( ��ணிய� உ�). 

உ� பி4ைள �-(க=��� ��ணிய�. ஒ� �)�ப	ைத� ெக)�காேத” எ�� 

க��ைபயா ேவ�(னா�. “உளராேத க��ைபயா �)�ப	ைத நானா ெக)	ேத�” 

எ�� ேகாபி	தா� ேவல�. 

 

க��ைபயா, ேவல� கா9 வி,�தா�. ேவல�, “சாி சாி ச3வமAகள� 

உ�டாக-)�. எ,�தி�. நா� ெசாவைத� ேக4. D(யா
 எ�� ெசால� 

Eடா
. நாைள காைல��4 என�� ஆயிர� $பாG ேவ�)�. ெகா)	தா நாAக4 

ேபாG வி)கிேறா�. இைலேய நீ"� சாரதா8� ேபாகேவ�(ய இட	
��� 

ேபாக	தா� ேவ�)� எ�றா� ேவல�. 

 

“ஆயிர� $பாயா... எ�னிட� இ��பேத ெகா0ச�தாேன” எ�றா� க��ைபயா. 

 

“கிைட	தIகாிய ெசவ	ைத� ெபIற நீயா ஓ3 ஆயிர� $பாG�� அ07வ
?” 

எ�றா� ேவல�. 
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‘சாி’ என ஒ���ெகா�டா� க��ைபயா. 

 

“நா� ெவளிேய ேபாவதI�, பட	ைத நா� ெவளியிடாதி��பதI�, மாதா மாத� 200 

$பாG, தவறாம எ� ெச�ைன விலாச	
�� அB�பி�ெகா�) வரேவ�)�. 

நா� க�(�பான ேப3வழி. ஒ� Dைற பண� வ�வ
 தவறினா@� பட� 

ெவளியா��. பட� ெவளிவ�தா எ�ன ஆ�� எ�ப
 உன�ேக ெதாி"�. சாரதா 

க3�பவதியலவா! அவ4 பி4ைள ெத�வி அைலய ேவ�(	தா� வ��” எ�� 

ேவல� “க�(ஷ�க4” ேபா-டா�. 

 

“ஐயா உன��� க�ைண இைலயா?” எ�� ெக0சினா� க��ைபயா. 

 

“க�ைண இ��த
 சில வ�ஷAக=�� D��. இ�ேபா
 க�ைண இைல. 

இ�ேபா
 உலகD� உலாசD� எதிேர இ��கிற
” எ�றா� அ�த உலாச� 

க4ள�. 

 

ேவ� வழியி�றி� க��ைபயா ஒ���ெகா�டா�. 

 

ம�தின� ஆயிர� $பாG, (பாAகியி அவ� ேபா-) ைவ	தி��த பண� அ
தா�) 

ெகா)	தா�. 

 

உலாச� க4ள3க4, ?-( எேலாாிடD� விைடெபI��ெகா�), ஊ���� 

பிரயாணமாயின3. 

 

ேவலேனா, ேகாகிலேமா, ேப�சிேலா, நடவ(�ைகயிேலா, சாரதா - க��ைபயா 

ம3ம�காதைல� பIறி� க�)ெகா�டதாக, சாரதாவி� ��டB��� கா-(� 

ெகா4ளேவயிைல. 

 

“க�ேண சாரதா, ேபாG வர-)மா, ஆ� �ழ�ைத பிற�தா பிரபாகர� எ�� 

ெபயாி), ெப� பிற�தா, கவனமி���மா” எ�� ெகா0சினா4 ேகாகில� 

சாரதாவிட�. 
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சாரதாவி� ��ட�, வி��தாளிகைள மிக மாியாைத"ட� அB�பி ைவ	தா3. அபி� 

உலகி அைல"� அவ��� ம3ம ச�பவAக4 எ�ன ெதாி"� பாவ�! 

---- 

 

க��ைபயா8��� சாரதா8��� மாதா மாதா� 200 $பாG ேசகாி�ப
 தவிர ேவ� 

ேவைல கிைடயா
. 

 

க��ைபயா ஓG�த ேவைளயி எலா�, எ�த� கண�ைக எ�ப( மாI�வ
 எ�ப(� 

S
 ெசGவ
 எ�ற ேயாசைனயிேலேய இ��தா�. 

 

?-( த� ��ஷனி� பர�பைர� ெசா	
கைள� ெகா0சA ெகா0சமாக� 

கணவB��	 ெதாியாம தி�(	 தி�(� க��ைபயாவிட� த�
 வ�தா4 சாரதா. 

 

ெச�� இ,	
 இ,	
 மா) ெகட, எ�ெணைய	 தடவி	 தடவி� பிற3 

மிB��வைத� ேபால சாரதா8� க��ைபயா8� பா)ப-), தி�(, S
, SO�சி 

ெசG
 பண� ேச3	
� ேச3	
 அB�ப அதைன ைவ	
�ெகா�) ஆன�தமாக 

வி%கி"� பிரா�தி"� வாAகி� �(	
� சிாி	தா� சிAகாரேவல�. 

 

“இ�ப("� என��	 ெதாைல வ�மா, நீ ெசGத ேவைலதாேன. பாவி 

உ�னாதாேன நா� இ�பா)ப)கிேற�. தி�)கிேற�. அவ3 எ�ைற�ேகB� 

க�)வி-டா, ‘எAேக ப�ைச�க பத�க�?’ எ�� ேக-க ஆர�பி	தா நா� 

எ�ன ெசGேவ�” எ�� சி�ைத ெநா�
 க��ைபயாைவ� ேக-பா4. அவ� 

பலDைற சாதகமாகேவ பதி Eறினா�. ச0சலD� ச9��� அவB��� 

ஆ	திர	ைத �-(வி)மலவா? “சாி! எ�ைன� பIறி� கவைல�படேவ�டா�. 

அவ� பட	ைத� கா-(விட-)�. நா� ஒ��� ச�நியாசி அல! உன��	தா� 

ஆப	
. ஓட ேவ�(ய
தா� நீ ?-ைட வி-)” எ�� மிர-(னா�. 

 

“ப)பாவி! எ�ைன� ெக)	த
மி�றி, மிர-("மா பா3�கிறாG. நீ நாசமாG� ேபாக, 

உ� �(D,க” எ�� சாரதா RIறினா4. ஆனா, மாத� D(கிற
 எ�ற
�, 

இ�வ�� தகரா�கைள வி-)வி-), பண	ைத� ேச3	
 அB��வதிேல 
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அ�கைறயாக இ��பா3க4. ஏ�! வயிI�@4ள �ழ�ைத வாO�ைகயி 

இழிெசாேலா) இ��க� Eடாேத! அதI�	தா�! 

 

“பாவி, பட	ைத� கா-(, எ� Dர-)� கணவ� எ�ைன	 
ர	திவி-டா, எ� 

�ழ�ைதயி� கதி எ�னவா��? க�டவ3 ஏ7வா3கேள, அேதா அ�த� பி4ைள, 

?-ைட வி-) ஓ(வி-டாேள சாரதா, அவ4 பி4ைள” எ��தாேன RI�வா3க4. 

 

நா� ெசGத �Iற�, எ� �ழ�ைதயி� வாO�ைகைய� ெக)��ேம எ�� 

எ�C�ேபா
 சாரதாவி� ெந07 ‘பகீ3’ எ�றா��. மாதAக4 ஆ� பற�தன. மாத� 

தவறா
 பண� ேபாG� ேச3�த
. ஓ3 ஆ� �ழ�ைத"� சாரதா8��� பிற�த
. 

க��ைபயாவி� கண��� �ர-)க=� சாரதாவி� தி�-)க=� அதிகாி	தன. 

இ�வ���� இைடேய ச�சர8� அதிகாி	த
. இவ3களி� நல கால	திI� 

அைடயாளமாக, சாரதா ��ஷனி� அபி� தி�B� வழ�கD� அதிகமாகி�ெகா�ேட 

வ�த
. 

---- 

 

இேத ேநர	தி க�ணான�த ேயாகீ7ர����, பர�தாமB��� ச�சர8 வள3�த
. 

மன�ேசாக	ைத மாIற காவியணி�த ேயாகியி� ேசைவைய நா(ய பர�தாம�. காவி 

F�ட க�ணான�த�, காசாைச பி(	த கயவ� எ�பைத உண3�தா�. அவB��	 

த� நிைலைமயி ெவ��� ஏIப-ட
. ேயாகிைய� க�(�க	 ெதாடAகினா�. 

‘ஊைர ஏG�க உ�	திரா-சமா? க�டவைர மய�க காவியா? விFதி Fசி�ெகா�) 

விபாீத� ெசய �ாிவதா?’ எ�� ேக-க ஆர�பி	தா�. ேயாகி ஒ� தி�-) ேபாகி 

எ�ப
 பர�தாமB��	 ெதாி�த
� “இ�ப(�ப-டவனிட� சி�கி வாO�ைகைய� 

ெக)	
� ெகா�ேடாேம, ?C�� உைழ	ேதாேம” எ�� வ��தினா�. 

 

“நா� எ� நிைலைமைய�பIறி ம-)ேம கவனி	ேத�, எ� 7க�, எ� மன ஆ�த 

எ� அைமதிைய� பIறி அ�கைற ெகா�டேனய�றி, எ�னிட� காதெகா�) 

க-)களி சி�கி� கலAகிய காாிைகயி� கKட	ைத� ேபா�க நா� எ�ன 

ெசGேத�. அவ4 எ�கதியானா4? அவ4 ப�க	தி அலவா நா� நி�� 

பா
கா	தி��கேவ�)� அ
தாேன ?ரB�� அழ�. நா� ஒ� ேகாைழ. 

எனேவதா�, ேகாண வழி ���ேத�” எ�� மனAகசி�தா�. 
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நாளாகவாக, பர�தாமB��� க�ணான�த ேயாகியிட� ெவ���� ேகாபD� 

வள3�த
. உலகி� D� அவைன இ,	
 நி�	திவிட ேவ�)ெம�� 

எ�ணினா�. 

 

இ�நிைலயி ெச�ைன வ�
 ேச3�தா3 க�ணான�த3 தம�ெகன� �திதாக	 

தயாாி�க�ப-(��த மட	தி தAகினா3. 

 

ெச�ைன நாகாி	தி@� ப(�பி@� மிக D�ேனறிய நகரமாயிIேற, இAேக 

ேயாகியி� த�திர� ப9�கா
 எ�� பர�தாம� எ�ணினா�. ஆனா, 

ெச�ைனைய�ேபால க�ணான�த��� ஆதர8 த�த ஊேர இைலெயனலா�. 

அLவள8 ஆதர8 த�
வி-ட
 ெச�ைன. சீமா�கெளலா� சீட3களாயின3. 

ேமனா-)� ப(�பி ேதறியவ3க4, க]ாி ஆசிாிய3க4, ப	திாிைககார3க4 

யாவ�� சீட3களாயின3. 

 

க�ணான�தாி� ேதாழெரா�வ3, ஒ� பிரபல ப	திாிைகயி இ��தா3. அவ3 

ேயாகியி� �ணாதியசAகைள� பIறி க-)ைரக4 ெவளியி-டா3. அவ�ைடய 

‘த	
வேம’ உலகி இனி ஓAகி வள�ெம�றா3. அவ3 ச3வமத சமாஜ	ைத 

உ�டா��வா3 எ�� Eறினா3க4 பல3. 

 

அவ�ைடய ெகா4ைக��� அரவி�த3 ெகா4ைக��� அதிக வி	தியாசமிைல 

எ�� ேவெறா�வ3 Eறினா3. 

 

மட	தி� வாயி9 மணி தவறா
 ேமா-டா3க4 வ��. விதவிதமான ‘சீமா�க4’ 

அவ�ைடய ப�தி மா3�க	ைத� ேக-) ஆன�தி�ப3. 

 

பர�தாம� தி)�கி-)� ேபானா�. ெச�ைனயி� நாகாிக� அத� க-டடAகளி@�, 

ம�க4 உணவி@� உலாச வாOவி@� காண�ப-டேதய�றி, உ4ள	திேல 

மிகமிக� ��-)� ெகா4ைககேள இ��பைத� க�டா�. உலைக ஏமாI�� ஒ� 

வ0சகனிட� ‘வர�’ ேக-க பல3 வ�வ
 க�), சி�ைத மிக ெவ�தா�. 
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“ஆஹா! பக-) ேவஷ	
��� பா,� உலக� இ�ப(� ப9யாகி� சீரழிகிறேத” எ�� 

வா(னா�. இனி இ�த வ0சக நாடக	தி தா� பA�ெகா4ள� Eடா
 எ�� 

தீ3மானி	தா�. நா4 D,வ
� அ	தீ3மான� வள3�
 வ@�ப-ட
. ஒ�நா4 

ந)நிசியி பர�தாமனி� உ4ள� பைதபைத	த
. 

 

ேநேர ேயாகியி� அைற��� ெச��, எ�சாி	
வி-) மட	ைதவி-) விலகி வி)வ
 

எ�� D(8 ெசG
ெகா�டா�. 

 

ேகாப	
ட� எ,�தா�. ெகா	
�சாவிைய எ)	தா�. ெப-(ைய	 திற�தா�. 

இர�) ெவ4ைள ேவ-(கைள எ)	
�ெகா�டா�. காவிைய� கைள�
 

?சினா�. ெவ4ைள ேவ-(கைள� க-(�ெகா�டா�, உ�	திரா-ச மாைலகைள 

எ)	ெதறி�தா�. 

 

ேநேர ேயாகி ப)	
றA�� அைற��� ெச�றா�. கத8 சா	த�ப-(��த
, ஆனா 

கதவி)�கி ெவளி�ச� ெதாி�த
. அ(ேம அ( எ)	
 ைவ	
, கதவ�ேக ெச�� 

உ4ேள நட�பைத ேநா�கினா�. ‘ேயாகி’, மAைகெயா�	தி"ட� 

சலாபி	
�ெகா�(��பைத� க�டா�. 

 

“ேகாகிலா! நீ எ�ைன உதவா�கைர எ�� ஒ
�கி	 த4ளினாேய. பா3 இ�ேபா
!” 

எ�� ேயாகி Eறிட, “இLவள8 சம3	
 உம�� இ��பைத� காணேவ நா� உ�ைம 

D�ன� ெவ�	ேத�” எ�� ேகாகில� எ�� அைழ�க�ப-ட ெப� Eறினா4. 

 

பர�தாமB�� ஆ	திர� ெபாAகிI�. கதைவ� காலா உைத	
 உ4ேள ெச�� 

ேயாகியி� க�ன	தி அைறயலாமா எ�� ேதா�றிI�. ெபா� மனேம ெபா� 

எ�� நி�றா�. 

 

“அழகா�ாி உம��	 ெதாி"ேமா” எ�றா4 ேகாகில�. 

 

“அAேக எ�ன அதிசய�” எ�றா3 ேயாகி. 

 

“அAேக சாரதா எ�ெறா� ெப�....” எ�� ேகாகில� Eறலானா4. 
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த� காத9 சாரதாவி� ெபய3 உ�சாி�க�ப-ட8ட� பர�தாம� ஜா�கிரைதயாக 

உ4ேள எ�ன ேப7கிறா3க4 எ�பைத உI�� ேக-க	 ெதாடAகினா�. ேயாகியி� 

ம( மீ
 சாG�தப(ேய, அவ4 சாரதாவி� ரசD4ள கைதைய� Eறலானா4. 

 

ேகாகில�, சாரதாவி� ேசதி Fராைவ"� ஒ�� விடா
 Eறினா4. ஒ� ‘ேபா-ேடா’ 

�ல� த� அ�ண�, அவைள மிர-)வைத� Eறியேபா
, “இ
 ஒ� பிரமாதமா? 

இ��பைத� கா-( உ� அ�ண� மிர-)கிறா�. யாரவ4, சாரதாவா, அவ4 

மிர=கிறா4. இ�த� க�ணான�த� ெசGவ
 உன�ெக�ன ெதாி"ம(, க-டழகி” 

எ�� ெகா0சினா�, ேயாகி ேவட� F�ட ேபாகி. 

 

“உ� சம3	ைத உைர�க ஒ� நா��� ேபாதாேத” எ�� இைச�தா4 ேகாகில� 

கி�டலாக. 

 

“ேக4 ேகாகிலா, இ��ப
 க�) மிர4வ
, இய�. இலாத
 க�) மிர4வைத 

எ�ென�ேப� ேபைத ம�களிட�. 

 

“பி(�பா�, அ(�பா�, க(�பா�, உைத�பா� ேபசினாயா நம�சிவாயா எ�பா� 

சிவைனேயா தி�நீ� என�ேக-பா�” எ�� ேக-), பIகைள நறநறெவன� க(	
, 

மீைசக4 படபடெவன	 
(�க, அ�த நரகேலாக	 Rத3க4, சிவப�தி அIறவனி� 

சிர	தி �-(, கர	தி ெவ-(, எாிகிற ெகா�பைரயி எறி�
, 7)கி�ற மண9 

உ�-(, ெச�ேத4 க��ேத4 வி-)� ெகா-டைவ	
 சி	திரவைத ெசGவா3. எனேவ 

ெமGய�ப3கேள. “ம�திரமாவ
 நீ� வானவ3 ேமல
 நீ�” எ�ற மணிெமாழி�ப(, 

விFதி �	திரா-சமணி�த விவாபிேஷகைன, ேவ�(ட ேவ�)�” என நா� 

நரகேலாக� கா-சி பIறி பிரசAகி���ேபா
 அடடா, இ�த ம�க4தா� எLவள8 

ந��கிறா3க4. எ	தைன பய�, இைதவிட சாரதாவி� பய	ைத நா� க�) 

ஆ�சாிய�ப-ேட�” – எ�றா� ேயாகி. 

 

“அ
80சாிதா�” எ�றா4 ேகாகில�. 
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“ஆகேவ நீ எ�ைன அைண	திட வா( - அைண	திட வா( - ஆன�த	 ேதா( பா(” 

எ�� ேயாகி ஜாவளி பா(னா�, சரசமா(னா�, ஜைடைய� பி(	தி,	தா�. அவ4 

இவ� �	திரா-ச மாைலைய� பி(	தி,	தா4. ெபா-ைட� கைல	தா� இவ�. 

அவ4 தி�நீைற	 
ைட	தழி	தா4. கி4ளினா�! கி4ளினா4. ெந��கினா�! நி 

எ�றா4. சிாி	தா�! சீ�வ
ேபா ந(	தா4. எ,�தா�! அவ4 ப)	தா4. 

 

எ-( உைத	தா� கதைவ� பர�தாம�, ஆ	திர� தாளமா-டா
!! ‘ம-(! மைடயா!’ 

என	 தி-(னா�. மா
 ேகாகில� ம��டா4. “மான	ைத� பறி	தி)ேவ�, உ� 

S
 மா3�க	ைத அழி	தி)ேவ�, ஊைர இேதா எ,�பி)ேவ�, உ� ேசதி 

உைர	தி)ேவ�” எ�� ேகாப	
ட� Eறினா� பர�தாம�. 

 

““பர�தாமா! ெபா�! ெபா�! பதறாேத! ஏேதா நட�த
 நட�
வி-ட
. இவ4 எ� 

ெசா�த மைனவி ேகாகில�, Eற( உ4ளைத, நா� �)�ப� நட	த D(யா
 

திைக	ேத�. பா)பட Dய�ேற�. உலக� ஏI��ெகா4ளவிைல. எனேவ 

இLேவட� F�ேட�. எ� மான	ைத� கா�பாI�. உ� கால( வி,ேவ�” எ�� 

க�ணான�த� அ,தா�. 

 

மட	
�ெகன வ�� காணி�ைகைய எ�ணினா�, ஐேயா, அ
 வராவ�ண� 

இ�பாவி� பர�தாம� ெசGதி)வாேன, எ� ெசGவ
 எ�� பய�தா�. 

 

“ேமாச�கார ேவடதாாிேய ேக4! இனி உ� D(8 கால� கி-(வி-ட
. நீ பிைழ�க 

ேவ�)மானா, அ�த சாரதா ேபா-ேடாைவ எ�னிட� த�
விட ஏIபா) ெசG. 

இைலேய உ�ைன க���4ளி, ெச��4ளி �	தி, க,ைத மீ
 ஏIறி ஊ3வல� 

வ��ப(� ெசGேவ�. உஷா3” எ�றா� பர�தாம�. 

 

“சாரதாவி� ேபா-ேடாவிேல எ�ன ரச� க�P3” என� சாகசமாக� ேக-டா4 

ேகாகில�. 

 

“அதிரச�” எ�� அல-சியமாக� பதிலளி	தா� பர�தாம�. 
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ேயாகி, மAைகயி� மலர( ெதா,தா�. அவ4 Dத9 ம�	தா4. பிற� திைக	தா4. 

கைடசியி அ�ணனிடமி��
 அ�பட	ைத	 தி�(�ெகா�) வ�வதாக� 

Eறினா4. 

 

“�ற�ப)” எ�றா� பர�தாம�. 

 

“ேபாேவா�” எ�றா4 ேகாகில�. 

 

ந4ளிரவி, ேகாகிலD� பர�தாமB� ெமல சிAகாரேவல� ஜாைக ெச�றன3. 

 

ேகாகில�, பட	ைத அத� ‘ெநக-(L’ உ4பட, தி�-)	தனமாக எ)	
, 

பர�தாமனிட� ெகா)	
வி-), “நீ மிர-(னதIகாக நா� இதைன	 த�வதாக 

எ�ணாேத. D�னாளி நீ சாரதாவிட� ெகா�ட காத இLவள8 கால	
��� 

பிற�� அைணயாதி��ப
 க�), மகிO�ேத இதைன	 த�கிேற�. நா� அறிேவ� 

உ� ேசதி யா8�, அ�ெறா� நா4 ேதா-ட	தி அவ4 எலா� எ�னிட� 

Eறினா4. ஆனா நா�, நீ காத இழ�த
ட�, ேவ� வாOவி ���தி��பாG 

எ�ேற எ�ணிேன�. இ��தா� க�ேட�, அ�� அவ4 தீ-(ய சி	திர� 

இ�னD� இ��பைத” எ�� மி��த வா0ைச"ட� Eறினா4. 

 

பர�தாமனி� க�களி பல 
ளி நீ3 சேரெலன வ�த
. 

--- 

 

“ஐேயா! �ளிய மர	ைத� பா�டா ெபா�னா” எ�� அலறினா� ெபா�ம�. 

 

“பிண� ெதாA�ேதடா பி(டா ஓ-ட� தைலயாாி ?-)��” எ�� Eறினா� 

ெபா�ன�. ‘காியா, வரதா, கா	தா, D	
’ என� E��ர கிள�பிI�. ‘அமி3த�, 

கமல�, ஆ�சி அகிலா�ட�’ எ�ற பைடக4 வ�தன. மர	திேல ெதாAகிய பிண�, 

காIறிேல ஊசலா(I�. அைத� க�டவ3களி� �ட பய	தா ந)AகிI�. 

“Eவாேத! கி-ேட ேபாகாேத!” எ�றன3 சில3. 
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“அ( ஆ�மாத� க3�ப�காாி. அகிலா�ட� இைத� பா3�க� Eடா
” எ�� �	தி 

�க-(னா4 ஒ� மா
. 

 

“ஐGயGேயா இ
 எ� அ�கா ��ஷனா�ேச” எ�� அலறினா4 ேவெறா� ?ாி. 

 

“ஆமா�! ஆமா�! க��ைபயாதா�ேடா! அடடா? இ
 எ�னடா அநியாய�” எ�றா� 

ெபா�ம�. 

 

தைலயாாி வ�தா�. ஊ3 E(I�. க��ைபயாவி� மைனவி"� ம�க=�, மா3பி@� 

வயிIறி@� அ(	
�ெகா�) E(வி-டன3. 

 

க��ைபயா �ளியமர	
� கிைளயி பிணமாக	 ெதாA�வ
 ேக-ட சாரதாவி� 

Dக� ெவ=	
வி-ட
. 

 

அவ4 ��ஷ� அ,ேத வி-டா�. 

 

ஊ3 D,வ
� ஒேர அ3�கள�தா�. 

 

ஏ� க��ைபயா தIெகாைல ெசG
ெகா�டா� எ�பைத ஊ3 அறியா
. 

 

வ�ட D(வி, ?-)� கண��� பா3�பா3. அதிேல ஆயிர	
�� ேமேல 
�) 

வி,�
வி-ட
. த� ேமாச� ெவளி�� வ��. த�பா) பிற� நாச�தா�. 

இ�நிைலயி மாத� க3�ப� தவறிவி-ட
. ம�-( உ�-(� க(த� வ�த
. சாரதா 

ைக�� எ�ெபா�=� சி�கவிைல. இ�வ���� ச�ைடேயா நிIகவிைல. சாரதா, 

சI� க)ைமயாக� ேபசிவி-டா4. க��ைபயாவி� சி	த� கலAகிவி-ட
. “ஒ� 

Dழ� கயி���� ப0சமா, ஊாி ஒ� மரD� என�கிைலயா” என சாரதாவிட� 

ெவ�	
� Eறினா�. அ�ப(ேய ெசG
�வி-டா�. பிணமானா�! இர�ெடா� 

மாத	தி �ளியமர	
� பிசா7மாவா�. 

---- 

 

சாரதாவி� நிைலதா� எ�ன? சிAகாரேவலனி� மிர-ட க(த� அவைள� 

சிைத�க	 ெதாடAகிI�. 
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ஊ3�ேகா(யி ஒ� மா�ேதா��. அதி உ4ள கிண� ஆழD4ள
. அ
தா� 

தன��	 
ைண என D(8 ெசGதா4 சாரதா. அ�த D(8 ெசGத
 DதIெகா�) 

அவ4 Dக	தி ேவதைன தா�டவமா(I�. விதி எ�ைன இ�ப("� வா-)ேமா 

எ�ெற�Cவா4 ேவதைன�ேகா நா� ெப�ணாG� பிற�ேதேனா எ�பா4. 

கணவ� த� மைனவியி� கல�க	ைத அறியா�, அவ4 உட இைள�ப
 க�), 

ம��
 ெகா)	தா�. 

--- 

 

பர�தாம� ேபா-ேடாைவ எ)	
�ெகா�) அழகா�ாி��� �ற�ப-டா�. இர8 

ேநர	தி ஊ���4 ���தா�. இ("� மைழ"� இைணபிாியா
 அழகா�ாியி 

அவதி த�த
. �ள�, �-ைட நிர�பி வழி�
 ஓ(I�. ெப�AகாI� அ(	த
, சாைல 

ேசாைலைய அழி	த
. மரAக4 ேவரI� ?O�தன. ம�7வ3க4 இ(�தன. மா) 

க��க4 ம(�தன. ெவ4ள� ெப��ெக)	
 ஓ(I�. ஊ3 த	தளி	த
. வ�
4ள 

ெவ4ள�, த�ைன� ெகா4ைளெகா�) ேபாகேவ�)� என� சாரதா மாாிைய 

ேவ�(னா4. 

 

இ�-)�வைர ஊ3��ற	ேத ஒளி�தி��
 பிற� ெமல நட�
 சாரதாவி� தாG 

?-ைட அைட�தா� பர�தாம�. 

 

நைர	
 நைட தள3�
ேபான அ�மா
 விதைவ� ேகால	
ட� இ��தா4. 

 

“க�	
, மிர-)� க)மைழயி எAகி��
 த�பி நீ வ�தாG” எ�றா4. 

 

“வ�ேத� ஒ� D�கியமான ேவைலயாக. நா� சாரதாைவ� பா3�கேவ�)�” 

எ�றா� பர�தாம�. 

 

“சாரதாைவயா? நீ பைழய சாரதாெவன எ�ணாேதய�பா. அவ4 எ� மக4தா�. 

ஆனா@� ெபாிய பாவியானா4. அவ4 Dக	தி நா� விழி�பேத இைல. ஊ3 

சிாி	
வி-ட
” எ�� ச9��ட� தாG Eறினா4. 

 

“சாரதா எ�ன ெசGதா4?” எ�றா� பர�தாம�. 
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“எ�ன ெசGதாளா? நல ேக4விதா�!” எ�� ெவ�	
� Eறினா4 தாG. 

 

“இேதா, இைத�பா3. இைத	தாேன நீ E�கிறாG” எ�� Eறி�ெகா�ேட, 

ேபா-ேடாைவ� கா-(னா� தாயிட�. 

 

“ஆ! படD� எ)	தா3களா!” எ�� திைக	தா4 தாG. 

 

“பய�படாேத அ�மா, இதைன� கா-ட	தா�, நா� சாரதாைவ� பா3�கேவ�)�” 

எ�றா� பர�தாம�. 

 

“அநியாய�! நீயாவ
 இ�த� பட	ைதயாவ
 அவளிட� கா-)வதாவ
 

ெவ-க�ேக)” எ�றா4 தாG. 

 

“அ�மா! நீ விஷயேம
� அறியாG. இ�த� பட	ைத ஒ� ேபா�கிாி ைவ	
�ெகா�), 

சாரதாைவ மிர-(�ெகா�(��தா�. பாவ� ந� சாரதா, எLவள8 பய�தாேளா, 

பைத	தாேளா, அ,தாேளா நம�ெக�ன ெதாி"�, எ�னிட� இ
 தIெசயலாக� 

சி�கிI�. இதைன சாரதாவிடேம ெகா)	
வி-டா அவ4 மன� நி�மதியா��!” 

எ�றா� பர�தாம�. 

 

“த�H, பர�தாமா, உன��	தா� அவ4 மீ
 எLவள8 ஆைச. உ�! உ�ைன� 

க-(�ெகா�(��தா அவ=��� பா)� இைல, பழி"� இைல” எ�றா4 தாG. 

 

“ஆமா�! என�� சாரதா கி-டா
 ேபானதாதா� வாO8மிைல. வைக"மிைல” 

எ�� அ,தா� பர�தாம�. 

 

“நாைள காைலயி நா� ேசதிவி)	
, அவைள இA� வரவைழ�கிேற�. நீ 

உைடைய� கைள�
வி-), ேவ�
�) உ)	தி�ெகா�) ப)	
றA�” எ�� 

ேவதவ9ய�ைம Eறினா4. 
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‘ஆக-)�’ எ�றா�. ஆனா அ,த க�க=டB� நைன�த ஆைட"டB� ப)	
� 

�ர�டா�. அைல�சலா@�, அைடமைழயி நைன�ததா@�, மன� மிக 

ெநா�ததா@�, பர�தாமB��� காG�ச வ�
வி-ட
. க� திற�க8� D(யாதப( 

காG�ச. ஊாி மைழ"� நிIகவிைல. உட9 7ரD� நிIகவிைல. ஆ�க4 

பாலAகைள உைட	
�ெகா�) ஓ(ன! வயக4 �ளமாயின. ெசய மற�
 

ப)	தி��தா� பர�தாம�. 

 

ஜூர� DIறிI�. உட@� திPெரன� சிவ�த
. ேவதவ9 தன��	 ெதாி�த 

சிலைற ைவ	தியெமலா� ெசG
 பா3	தா4. ஒ����� ஜூர� ேக-கவிைல. 

 

பர�தாம� அலற ஆர�பி	தா�. ேவத� அ,
ெகா�(��தா4. சாரதா8��� 

ெசா9 அB�பி� பயனிைல. “எ�ப( நா� அவ3 Dக	ைத� பா3�ேப�” எ�� 

இ(�
 ேபானா சாரதா. பர�தாமB�� ஜூர� �ைற�த
ேபா காண�ப-ட
. 

ஆனா அ�ைம வா3	
வி-ட
. சிவ�த அவ� ேமனியி சிவ��� சி	திரAக4 பல 

N� ஆயிர� திP3 திPெரன	 ேதா�றின. மய�கD�, ம�-சி"� அதிகாி	தன. 

�ளற@� �ைட�ச@� ஆர�பமாயிI�. �ர�) �ர�) ப)	ததா அ�ைம 

�ைழ�
வி-ட
. பா3�கேவ பயAகரமாக இ��த
 பர�தாமைன. 

 

ேவதவ9 ேவ�பிைல"� ைக"மாக அவ� ப�க	தி ?Iறி��தா4. 

 

அ�ைமயி� ேவக� அதிகாி�க, பர�தாமனி� நிைல ேமாசமாகி�ெகா�ேட வ�த
. 

ேவதவ9 ேவ�பிைல ெகா�) ?சி, உபசார� ெசGதா4. மாாிேயா ேக-கவிைல. 

பர�தாமனி� ேமனியி 
ளி இடAEட� பா�கி இைல. எA�� சிவ��� 

ெபா-)க4 Fாி	
�ெகா�(��தன. பர�தாமனி� உட எாி�ச 

ெசா@�தரம��, அவ� அ�ைம	 த,��கைள	 ேதG	
வி)வா�, த,��க4 

�ைழ�
வி)�. ேவதவ9, “ஐேயா, அபசார�, அபசார� மாாி, ேகாபி�காேத 

மக�மீ
 சீறாேத மாவிள�� ஏI�கிேற�” எ�� ேவ�)வா4. மாாி�� எ�ன 

கவைல. 

--- 

 

இர8 ப	
 மணி��, ஓ3 உ�ைட அபிென)	தா4 சாரதா, பா9 கல�கினா4. 

ேநேர ப)�ைகயைற ெச�றா4. பாதி மய�க	தி ப)	தி��த அவ4 கணவ� 
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“சாரதா, என�ேக�( க�ேண இLவள8 பா! நீ ெகா0ச� சா�பி-டாதா�” 

எ�� Eறினா�, ெக0சினா�. “ேவணாDAேகா, ெசாறைத� ேக=Aேகா, நா� 

இ�ேபா
தா�, ெபாிய ட�ள3 நிைறய பா சா�பி-ேட�” எ�� சா��� Eறினா4 

சாரதா. 

 

அ�த ேநர	திேல அவB�� ஏேதா �ஷி! விைளயாட ேவ�)ெம�� 

ேதா�றிவி-ட
. 

 

“நீ �(	தாதா� நா� �(�ேப�” எ�� Eறிவி-டா�. 

 

“பா ஆறி�ேபாG வி)கிறேத!” 

 

“ஆற-)ேம யா��ெக�ன?” 

 

“விைளயாட இ
தானா சமய�” 

 

“சரச	
��� சமய� ேவ�)ேமா” 

 

“சி�ன பி4ைளேபால விைளயாட ேவ�டா�; என�� R�க� வ�கிற
. நீAக4 

பா �(	
வி-டா ப)	
	 RAகலா�” 

 

“RAக ேவ�)மா! ஏ� நா� ஆராேரா ஆாிரேரா பாட-)மா ெதா-(9ேல ப)�க 

ைவ�க-)மா” எ�� Eறி�ெகா�ேட சாரதாைவ	 R�க ஆர�பி	
வி-டா�, 

கணவ�. சாரதா8��	 த�ைன"� அறியாம ஒ� சிாி�� வ�
வி-ட
. 

 

“ஐயGேயா! இேத
 இLவள8 சரச�. எ�ன சAகதி! பாய� தி��பிவி-டேதா” 

எ�� ேக-)�ெகா�ேட, “இேதா பா�Aக4 இ�ப(, எ�மீ
 உம�� ஆைசதாேன” 

எ�றா4. 

 

தைலைய ேவகமாக� கிழவ� அைச	தா�. 
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“ச	தியமாக, ஆைசதாேன” எ�� ேக-டா4 சாரதா. 

 

“சாD�( சா-சியாக நிஜ�” எ�றா� கிழவ�. 

 

“அ�ப(யானா நா� ெசாவைத� ேக-க ேவ�)�. பாைல� �(	
வி-)� பிற� 

ேப7Aக4” எ�றா4 சாரதா. 

 

“ஹுஹு� நா� மா-ேட�. நீ ெகா0சமாவ
 �(�க ேவ�)�” எ�றா� கிழவ�. 

ெசா9�ெகா�ேட பா ெச�ைப, சாரதாவி� வாயி ைவ	
 அ,	தி�ெகா�ேட 

விைளயா(னா�. ெகா0ச� பா உ4ேள"� ெகா0ச� அவ4 ேமலாைடயி@� 

வி,�த
. 

 

“இ�ேபா சாி! உ� உத)ப-ட உடேன, இ�த� பா அமி3தமாகிவி-ட
. இனி ஒ� 

ெசா-)� பாEட விடமா-ேட�” எ�� கிழவ� ெகா07ெமாழி Eறி�ெகா�ேட 

பாைல� �(	தா�. ப�க	தி ப)	த சாரதாைவ ேநா�கி� சிாி	தா�. 

 

“ஆலமர DறAக� �-( அ(மர	தி வ�)றAக, உ� ம(ேமேல நாBறAக, �-( 

எ�ன வர� ெபIேறேனா(” எ�� பாட	 ெதாடAகினா�. சாரதா, அவ4 பாசாA� 

ெசGவைத� க�)ெகா�டா�. அவ=ைடய காதி சிறிய 
��ைப ^ைழ	தா�. 

அவ4 சிாி	
�ெகா�ேட எ,�
 வி-டா4! 

 

“எ�ைன ஏமாIற D("ேமா( �-(, எ�னிட� சா"ேமா(” எ�� பா(னா�. 

இர�ெடா� விநா(யி �ற-ைட வி-டா� பாசாA� அல! நிஜ�. பா9 

கல�தி��த அபி� ேவைல ெசGய	 ெதாடAகிவி-ட
. சாரதா, கணவைன� �ர-(� 

பா3	தா4, எ,�தி��கவிைல. பிற�, அவ4 ப)�ைகையவி-) எ,�
, ெபாிய 

ப�ைச சாைவெயா�ைற எ)	
� ேபா3	தி�ெகா�) �ற�கைட கதைவ	 

திற�
ெகா�), கழனி� ப�க� நட�தா4. இ�-). தவைளயி� E�ச காைத	 


ைள	த
. ேச�� நீ�� கல�த வழி. ெதாைலRர	தி நாியி� ஊைள. ஆAகாA�, 

?-)� �ற�கைடகளி க-( ைவ�க�ப-(��த மா)க4 அைசவதா உ�டா�� 

மணி ஓைச, மர உ�சியி தAகி ஆ�ைத E�ச9-ட
. சாரதா பய	ைத"� மற�
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நட�தா4. கணவனி� பி(வாத	தா பாைல� ெகா0ச� ப�கியதா, அபி� 

அவ=�� மய�க	ைத	 த�த
. அைத"� அவ4 உண3�தா4. ஆனா 

எைத�பIறி"� கவைல�படாம நட�தா4? எAேக? த� தாG ?-)��. ஏெனனி 

பர�தாம� பிைழ�பேத கKட�, அவ� உயி3 ேபா�� D�ன� சாரதா வ�
 

பா3	
வி-)� ேபானாதா� ேபாகிற பிராணனாவ
 சI� நி�மதியாக� ேபா�� 

என சாரதா8�� அவ4 தாG ேசதி வி)	தி��தா4. எனேவதா� சாரதா பைத	
, 

கணவB�� அபி� கல�த பா ெகா)	
வி-)� பற�தா4, த� காதலைன� காண. 

--- 

 

“சாரதா வரவிைலேய, சாரதா8�� எ�மீ
 ேகாபமா? ஆ�! நா� அவ4 வாOவிIேக 

ஒ� ச�ன	தைடேபால வ�ேத�. சாரதா எ� மன	ைத� ெகா4ைளெகா�ட சாரதா” 

எ�� பர�தாம� அலறி�ெகா�(��தா�. 

 

க� இர�ைப மீ
� அ�ைம இ��ததா பர�தாமB�� க�கைள	 

திற�பெத�றா@� கKட�. திற�த
� வ9���. வ9	த
� �)வா�. ‘வ�தாளா 

சாரதா’ எ�� ேக-பா�. 

 

“த�H, வ�வா4 ெபா�, சI�	 RA�” எ�பா4 சாரதாவி� தாG. 

 

“R�க�! என�கா! அ�மணி நா� ெசகிேற� சாரதா இA� வரமா-டா4. நாேன 

அA�� ெசகிேற�. ேபானா எ�ன? அவ4 கணவ� எ�ைன� ெகாவானா! 

ெகால-)ேம? நா� ெச	
தா� பல வ�ஷAகளாயிIேற. என�� இலாத 

ெசா�த� அவB�கா? தா9 க-(யவ� அவ�தா�! ஆனா அவ=ைடய க,	தி� 

கயி�தாேன அ
! நா� அவ4 இ�தய	தி எ� அ�ைப� ெபாறி	
வி-ேட�. 

என�ேக அவ4 ெசா�த�. ஓேஹா! ஊைர�ேக4, சாரதா யா3 எ�� எ�பாேனா! 

ஊைர� ேக-டா, ஊரா��� எ�ன ெதாி"ம? உ4ள	ைத� ேக-)� பா3�க-)ேம. 

ஏேதா இAேக வா அ�மா இ�ப(. நீேய ெசா. சாரதா உ� மக4தா�. நீ ெசா, 

சாரதா என��� ெசா�தமா, அ�த� கிழவB�கா! யா��க�மா ெசா�த�! ெகா�)வா 

சாரதாைவ! இனி ஒ� _ண� வி-) ைவ�கமா-ேட�. எ� சாரதா, எ�னிட� வ�ேத 

தீரேவ�)�” எ�� பர�தாம� அலறினா�. 
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க�ப D,�வதI� D��, கட நீ3 அதிகமாக உ4ேள ���. அ
ேபால, 

பர�தாம� இற�க� ேபாகிறா�. ஆகேவதா� அவ� எ�ணAக=� மிக ேவகமாக 

எ,கி�றன என ேவதவ9 எ�ணி விசனி	தா4. 

 

சாரதாைவ� ெபIறவ4 அவ4. அவேள சாரதாைவ� கிழவB��� க9யாண� ெசG
 

ெகா)	தா4. பர�தாமேனா சாரதா யா���� ெசா�த� E� என	 த�ைனேய 

ேக-கிறா�. ேவதவ9 எ�ன பதி ெசாவா4. 

 

“கதைவ	 த-)வ
 யா3?” 

 

“அ�மா! நா�தா� சாரதா!” 

 

“வ�தாயா, க�ேண வா, வ�
 பார( அ�மா பர�தாமனி� நிைலைய...” எ�� Eறி, 

சாரதாைவ ேவதவ9 அைழ	
 வ�தா4. 

 

பர�தாமைன� க�டா4 சாரதா. அவ4 க�களி நீ3 ெப�கிI�. உ4ள�, ஒ� 

ேகா( ஈ-(யா ஏககால	தி �	த�ப-ட
ேபா 
(	த
. �னி�
 அவைன 

ேநா�கினா4. அ�த ேநர	தி பர�தாமனி� எ�ண�, அ�ெறா� நா4 ஜூரமாக 

இ��தேபா
 சாரதா8�� D	தமி-ட கா-சியி ெச�றி��த
. அதைன எ�ணி� 

��சிாி��ட� அவ� மீ�)� உளறினா�. 

 

“சாரதா நா� உ�ைன� காத9�க, நீ எ� பா-டB��� ெப�டானாேய, உ�ைன 

வி)ேவேனா! ஒ� கயி� உ�ைன எ�னிடமி��
 பிாி	
வி)மா! எ�ைனவிட 

அ�கயி� எ�ன பிரமாதமா! வா! சாரதா! வ�
வி)!” எ�� உளறினா�. 

 

“த�பி பர�தாமா, இேதா இ�ப(� பா3, சாரதா வ�தி��கிறா4” எ�� ேவதவ9 

Eறின
�, பர�தாம�, “யா3 ராதவா, இAேகயா” எ�� ேக-)�ெகா�ேட 

க�கைள	 திற�தா�, சாரதாைவ� க�டா�. ப)�ைகயி9��
 தாவி, த� 

கரAகளா சாரதாைவ இ,	தா�. 
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சாரதா த,த,	த �ர@ட� க�களி நீ3 த
�ப, “ேவ�டா� ேவ�டா� எ�ைன	 

ெதாடதீ3க4” எ�றா4. 

 

பர�தாமனி� விசன� அதிகமாகிவி-ட
. கரAகைள இ,	
�ெகா�டா�. 

“மற�
வி-ேட� சாரதா அ�ைம ெதா	
 ேநாG எ�பைத மற�
வி-ேட�. எ� 

பிேரைமயி� பி	த	தி, என�� எ
தா� கவன	
�� வ�கிற
” எ�� ச9��ட� 

Eறினா�. 

 

சாரதா பைதபைத	
 “பர�தாமா! த�பாக எ�ணாேத. தா� எ�ைன	ெதா-டா 

அ�ைம ேநாG வ�
வி)ெம�பதIகாக� Eறவிைல. நீ ெதா)� அள8 பா�கிய� 

என�கிைல. நா� ஒ� பாவி” எ�றா4. 

 

��னைக"ட� பர�தாம� “நீயா பாவி, த�� த��. சாரதா நா� பாவி, நா� ேகாைழ, 

எ�னாதா� நீ 
யாி �OகினாG” எ�� Eறி�ெகா�ேட 

சிAகாரேவலனிடமி��
 வாAகி�ெகா�) வ�த ‘ேபா-ேடாைவ’ சாரதாவிட� 

ெகா)	தா�. 

 

சாரதா சிறிதள8 தி)�கி-)�ேபானா4. பர�தாமைன� பா3	
 “இ�த� பட	ைத� 

க�ட பிற�மா, எ�மீ
 உன�� இLவள8 அ��. நா� ேசார� ேபானைத� 

கா-)� சி	திரAEட உ� காதைல மாIறவிைலயா” எ�� ேக-டா4. 

 

“சாரதா, க9 ெபய3 ெபாறி	
வி-டா, காI� அதைன எ)	
 ?சி 

எறி�
வி)மா!” எ�றா� பர�தாம�. அவBைடய இ�தயF3வமான அ��க�ட 

சாரதாவா அ,ைகைய அட�கD(யவிைல. இLவள8 அ�� கனி"� 

பர�தாமனிட� வாழா
 வாO�ைகைய� பாழா�கி�ெகா�) வ,�கி வி,�தைத 

எ�ணினா4. ஆனா அவ� எ� ெசGவா�! 

 

சDதாய	தி ஆயிரமாயிர� ஆ�)களாக உ��கி ஊIற�ப-(���� பழ�க 

வழ�க� ச�க	ைத ஒ� ச��� மரமா�கிவி-ட
, அதி த�மிKட�ப( ெசல 

வி��பி ச��கி வி,�
 சாG�தவ3, ேகா( ேகா(, அதி சாரதா ஒ�	தி. 
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“சாரதா ஒேர ஒ� ேக4வி. எ�மீ
 ேகாபி�பதிைல யானா ேக-கிேற�” எ�றா� 

பர�தாம�. 

 

“�ணசீலா, உ�மீ
 என��� ேகாபமா வ��? ேக4, ஆயிர� ேக4விக4” எ�றா4. 

 

“அ�த� பட	தி@4ள க��ைபயா8ட� நீ காத ெகா�(��தாயா!” எ�� சI� 

வ�	த	
ட� ேக-டா� பர�தாம�. 

 

“க��ைபயாவிட� காதலா! வைல ?7� ேவட�மீ
 �4ளிமா� ஆைசெகா�டா 

வைலயி வி,கிற
” எ�றா4 சாரதா. 

 

“ெதாி�
ெகா�ேட�. ஆ�! நா� எ�ணியப(தா� இ��கிற
. நீ அவ� மீ
 காத 

ெகா4ளவிைல. அவ� உ� நிைலக�) உ�ைன� ெக)	தா�. நீ எ�ன 

ெசGவாG ப�வ	தி சிறியவ4” எ�� பர�தாம� Eறி�ெகா�ேட சாரதாவி� 

கர	ைத� பி(	
	 த� மா3பி� மீ
 ைவ	
�ெகா�), “சாரதா! நீ இதB4ேள 

எ�ேபா
� இ��
 வ�தாG. அ�� உ�ைன D�திாி�ேசாைலயி க�டேபா
 உ� 

D	திைர எ� இ�தய	தி ஆழ�பதி�த
. அதைன� பி�ன3 அழி�க யாரா@� 

D(யவிைல. நாெளா���� ஆயிர� தடைவ ‘அரகரா சிவசிவா அ�பலவாணா’ 

எ�� ெசா9� பா3	ேத�. உ� கவன� மாறவிைல. திைல, 

தி�வாைன�காவ, கா0சி எB� தலAகெளலா� ெச�ேற�. எ� ‘காத’ 

கைரயவிைல. எ�ப(� கைர"�! ‘உைம ஒ� பாக�’, ‘இல-7மி நாராயண�’, 

‘வ4ளி மணாள� D�க�’, ‘வலைபேலால�’ எ��தா� எA�� க�ேட�. நா� 

ேத(ய உைம நீ தாேன!” எ�� பர�தாம� ேபசி�ெகா�ேட இ��தா�. 

 

ேக-க� ேக-க சாரதாவி� உ4ள� ேத� உ�ட
. ஆனா@�, க)ைமயான 

அ�ைமயி�ேபா
 ேபசி உட���� ஆயாச� வ�வி	
� ெகா4ள�Eடாேத எ�� 

அ0சி, “பர�தாமா ேபா
� பிற� ேப7ேவா�, உ� உட�� இ���� நிைலைம 

ெதாியா
 ேபசி�ெகா�(��கிறாேய” எ�� Eறி சாரதா அவ� வாைய �(னா4. 
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“உட�� ஒ��� ேபாGவிடா
. ேபானா@� எ�ன? உ�ைன� க�டாகிவி-ட
. 

உன�� இ��
வ�த ஆப	ைத� ேபா�கி"மாகிவி-ட
. இனி நா� நி�மதியாக...” 

எ�� Eறி D(�பதI�4 சாரதா மீ�)� அவ� வாைய �(, “அ�ப(�ப-ட ேப�7 

ேபச�Eடா
. நா� சாகலா�, ஆனா உAக=�� ஒ� ெக)தி"� ச�பவி�கலாகா
” 

எ�� Eறினா4. சாரதாைவ� க�ட ஆன�த� அவளிட� ேபசியதா ஏIப-ட 

களி�� பர�தாமனி� மன	தி ���த
. அய38 �ைற�த
. ேபசி�ெகா�ேட 

க�கைள �(னா�. அ�ப(ேய RAகிவி-டா�. அவ� ந�றாக	 RA�� வைர 

ப�க	தி உ-கா3�
ெகா�(��தா4 சாரதா. ெமல �ற-ைட வி-டா� 

பர�தாம�, சாரதா ெம
வாக எ,�தா4. தாைய அைழ	தா4. இ�வ�� சைமயலைற 

ெச�றன3. அ)�பி ெந��ைப �-(ன3. பர�தாம� த�த ேபா-ேடாைவ எாி"� 

ெந��பி ேபா-) ெகா=	திவி-டன3. பி�ன3 சாரதா ெமல நட�
 ?) 

ெச�றா4. 

--- 

 

ப)	
றA�� கணவ� ப�க	தி ப)	தா4 Fைன ேபால. சில நிமிடAக4 வைர 

சாரதாவி� கவன� D,வ
� பர�தாம� மீேத இ��த
. திPெரன அவ4 

தி)�கி-டா4. ஏ�? த� கணவ� �ற-ைடவி)� ச	தேம ேக-கவிைல. 

எ��மிலாத அதிசயமாக இ��கிறேத எ�� எ�ணி, ெம
வாக� கணவ� மீ
 

ைகைய ைவ	தா4. பனி�க-( ேபால ஜிெலன இ��த
. அலறி�ெகா�ேட, அவ3 

உடைல�பி(	
 அைச	தா4. பிண� அைச�த
. அபி� அதிக�, மரண�. 

 

சாரதா விதைவயானா4. �A�ம� இழ�தா4. E(ன ப�
�க4 தம
 அBதாப	ைத	 

ெதாிவி	தன3. ேவதவ9 த�ைன� ேபாலேவ சாரதா8� ஆன
 க�டா4; மன� 

ெநா�தா4. 

 

சாரதா விதைவயானா4, பர�தாம� ��டனானா�. அ�ைமயி9��
 அவ� 

த�பி	
�ெகா�டா�; ஆனா அவன
 க�க4 த�பவிைல. பா3ைவைய 

இழ�தா� பர�தாம�. சாரதா8�� ேநாி-ட விப	ைத� ேக-டா�. மன� ெநா�தா�. 

ஏ�? சாரதா8�� இதனா மன�கKட� வ�ேம எ�பதனா. அ�ைம ேபாயிIேற 

தவிர, எ,�
 நடமா)� பல� பர�தாமB�� வ�வதI� ஒ� மாத	
�� ேம 

பி(	த
. 
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ஒ� மாத	
��� பிற�, பர�தாம� சாரதாைவ� காண� ெச�றா�. க� இழ�தவ� 

கேபாதி எனிB� அவைள� காணD("� அவனா. க� இழ�தா�, க�	ைத 

இழ�கவிைலயலவா! 

 

சாரதா தா9ைய இழ�தா4; பிறரா பிைண�க�ப-ட கணவைன இழ�தா4; த� 

வாO�ைகயி அதைன ஒ� விப	
 என�ெகா�டா4. ஆனா அதனாேலேய த� 

வாO�ைகயி இ��
 வ�த இ�ப ஊI� உல3�
வி-டதாக� க�த D(யவிைல. 


�க� விசாாி�க வ�தவ3கெளலா� தன��� மா�) ேபான த� கணவ���� 

இ��த ெபா�	த�, ஒI�ைம, ேநச� Dத9யவIைற� பIறி� ேபசின3. அ
 

வா(�ைகயான ேப�7தாேன! யா���	 ெதாி"�. த� காதலைன� காண� 

ேபாகேவ�)� எ�பதIகாக� கணவB�� அபி� ஊ-ட, அ
 அள8�� மீறி� 

ேபானதா அவ� இற�தா� எ�ற உ�ைம. த� கணவைன	 தாேன ெகா�றைத 

எ�C�ேபா
 சாரதா8�� இ�தய	தி ஈ-(பாGவ
 ேபால	தா� இ��த
. 

“நா� அவ3 சI� RAகேவ�)� எ�� அபி� ெகா)	ேதேனெயாழிய அவ3 

இற�கேவ�)� எ�றா ெகா)	ேத�. இைல! இைல! நா� எைத� ெசGதா@� 

இ�ப(	தாேன ‘வ�பாக’ வ�
 D(கிற
. எ� தைல எ,	
� ேபா@�” எ�� Eறி	 

த�ைன	தாேன ேதIறி�ெக�டா4. 

 

த� ?-(� கடைன	 தீ3�க	தா�, சாரதாவி� தக�ப� பண�காரB��	 த� 

ெப�ைண மண� ெசG
 ெகா)	தா3. ேவதவ9"� த� மக4 நல நைக ந-)ட� 

நா@ேப3 க�க=�� அழகாக வாழேவ�)� எ�ற வி��ப	
�காக	தா� 

சாரதாைவ மண� ெசGய ஒ�பினா4. ஆனா அ�த மண� மரண	ைத	தா� 

சாரதா8��	 த�த
. எ� ெசGவ
? ஓ-ைட� படேகறினா கைரேய� D�ன� 

கவிO�தாக ேவ�)மலவா! சாரதா8�� அவ4 ெபIேறா3க4 அைம	
� ெகா)	த 

வாO�ைக�பட� ஓ-ைட"4ள
. அதி எ	தைன நாைள��� ெசலD("�. அ�த 

ஓ-ைட� பட���� க��ைபயா ஒ-)�பலைக! ஆனா ஒ-)� பலைகதா� 

எ	தைன நைள��	 தாA��. அ
8� பிG	
� ெகா�) ேபாGவி-ட
 ஒ�நா4. 

பிற� படேக கவிO�
வி-ட
. கணவேன மா�டா� இனி சாரதா கைர ேச�வ
 

எ�ப( D("�? 

---- 

 

“D("மா? D(யாதா?” 
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“நா� எ�ன பதி E�ேவ�” 

 

“உ� உ4ள	தி ேதா��வைத, உ�ைமைய� E�.” 

 

“ஊரா3...” 

 

“ஊரா3. பாழாG�ேபான ஊரா���� பய�
 பய�
தாேன நா� இ�கதி�� வ�ேதா�. 

அ�ப-ட தா9, ெபா-ைடயான க�, மர	தி ெதாAகிய பிண� இைவ ‘ஊரா3 

ஊரா3’ என ?� கி9ெகா�டதா வ�த விைள8க4 எ�ப
 ஊரா���	 

ெதாி"மா? உ� காாிய	
��, ஊரா3 ஒ�வைர"� பாதி�க D(யாதா? உ� 

காாிய	ைத நீ ெசG
 ெகா4. உ� உ4ள�, உன�� அதிகாாியா, ஊராரா? 

ஊரா��ெக�ன சாரதா? ‘இ
 ஆ�மா அ)��மா? தா9 அ��த D�ைட��� க� 

இழ�த கேபாதியா?’ எ��தா� E�வ3. ஏளன� ெசGவ3. எதி3�ப3. நீ ஏைழ� 

ெப�ணாக இ��தா, உ�ைன� ச�க பகிKகார� ெசGவ3. ஆனா, அதைன� 

பIறி நீ ஏ� கவைலெகா4ள ேவ�)�. சாரதா, ேக4 நா� ெசாவைத! நா� 

க�ணிழ�தவ�. ஆனா@�, உன��� பா3ைவ ெதாி�த கால	தி நா� க�ட 

கா-சிக4 இ�த� சDதாய	தி� சி	திரAக4, என��� �க-)� பாட� இ
தா�; 

ச�க�, திடDட� யா3 எ�பைத� ெசGயிB� ெபா�	
� ெகா4=�, தாAகி, 

ப
Aகினா அவ3க4மீ
 பாG�
 அவ3கைள� பைத�க ைவ���. சாரதா, 

க,ைதயி� பி��ற� நி�றா உைத���, D�னா ெச ஓ(வி)�. 

பழ�கவழ�கெமB� ெகா)ைமைய, தீவிரமாக எதி3	தாதா� D("�” என� 

பர�தாம� சாரதாவிட� வாதா(னா�, த�ைன ம�மண� ெசG
 ெகா4=�ப(. 

 

சாரதா8��, ம�மண� – தா� ேத(ய பர�தாமைன நாயகனாக� ெப�வ
 எ�ற 

எ�ணேம எதி3கால இ�ப� சி	திரAக4 அ)�க)�காக	 ேதா�றின. அவBைடய 

அ�� த�ைன� SO�
 R�கிவாாி இ�ப உலகி த�ைன இற��வைத� க�டா4. 

அவBைடய க�விழ�த க�களி காத ஒளி ெவளிவர� க�டா4. சிAகார	 

ேதா-ட	தி அவ� ைக�பி(	
 நட�க, கால(� ச	த� ேக-) மர�கிைளகளி 

அம3�தி��த கிளி, ெகா07ெமாழி �க��, பற�க� க�டா4. அவ4 ஏேதேதா 
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Eற8� அைவ, எ�ண	தி இ�பவாைடைய� கிள�ப8� க�டா�. அவ� 

அைண��, அவ� D	த�, அவ� ெகா07த, அவ� E( வாOத அவBட� 

�)�ப� நட	
த இைவ யா8� அவ4 மன�க�D�� ேதா�றின. 

 

“சாரதா, இேதா உ� உலக�, நீ ேத(�ெகா�(��த ேத� ஓ)� ேதச�. நீ நட�
 

ெச�� வழி தவறி, ேசர D(யா
 த	தளி	தாேய, அேத நா). காத வாO�ைக, 

பர�தாமBட� இைண�
 வா,� இ�ப�ாி, ேபா, அLவழி. வா,, அ�த நா-(, 

ஒ�Dைறதா� தவறிவி-டாG. அதI�� காரண� எ� த�ைத. இ�Dைற 

தவறவிடாேத. D�� நீ ேபைத� ெப�. உ�ைன அட�க மட�க ெபIேறாரா 

D(�த
. இ�ேபா
 நீ உலைக� க�டவ4. இ�Dைற உண3�சிைய அட�காேத. நட 

இ�ப�ாி��. ச�மதA ெகா) பர�தாமB��. அவ� உன��� �	
லக இ�ப	ைத 

ஊ-)வா�. அவB�� நீ ேதைவ. உன�� அவ�. நீAக4 இ�வ�� தனி உலகி 

வா,Aக4. சாதாரண உலைக� பIறி கவைல ஏ�! பழி��� 7Iற	தா3 இழி	
� 

ேப7� பைழய பி	த3க4, ேக9 ெசG"� ��ட3க4, ேகவலமாக மதி��� 

மIைறேயா3, எ�ன ெசாவாேரா எ�பைத� பIறி நீ கவைல�படாேத. 

 

அவ� கேபாதிதா�! ஆனா அவB��	தா� ெதாி"� உ�ைன இ�ப�ாி�� 

அைழ	
� ெசல. பி(	
� ெகா4 அவ� கர	ைத. அவ� ��ட�! எனேவ உலகி� 

கா-சிக4 எ
8� அவB�� இனி ெதாியா
. ஆனா உ�ைன ம-)� அவ� 

அறிவா�. பிறவIைற� பா3�கெவா-டாதப( த)�கேவ பா3ைவ அவைன வி-)� 

ெச���வி-ட
” – என சாரதா8�� விநா(�� விநா( காC� கா-சிக4 யா8� 

உண3	
வி	தன. 

 

விதைவ சாரதா8��� விதியிழ�த பர�தாமB��� மண� நட�ேதறிய
. 

 

?தி �ைலகளி ?ண3க4 வ�� ேபசின3. சைமயIக-)களி ெப�)க4 சகலD� 

ெதாி�தவ3க4ேபால� ேக9 ெசGதன3. ைவதீக3க4 வ�த
 விபாீத� என� 

ைககைள� பிைச�தன3. உIறா3 உ�மின3. ஆனா, கேபாதி�ர� காதைல, இனி 

யாரா@� த)�கD(யா
. அவ3க4 இ�ப�ாி ெச�� இ�ப	
ட� வாO�
 

வரலாயின3. 

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


