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நவத�திர� கைதக�நவத�திர� கைதக�நவத�திர� கைதக�நவத�திர� கைதக�    

மகாகவி ��பிரமணிய பாரதியா�மகாகவி ��பிரமணிய பாரதியா�மகாகவி ��பிரமணிய பாரதியா�மகாகவி ��பிரமணிய பாரதியா�    

 
உ�ளட�க�உ�ளட�க�உ�ளட�க�உ�ளட�க�    
  ���ைர 
  1. �த� ப
தி 

பயனறித�  -  ச�கீத� ப��க�ேபான க�ைதயி� கைத - மாணி�க� ெச�� 
மானி அ!யைன நைக#த$ -  ேராஜா� & எ�ற பா�பி� கைத - க(#தப 
)வாமிக+ எ�ற ஆ-� கைத - க(#தப )வாமிைய� பா�.� ெப- 
வச�ப/#திய$ - த.ெகா. ெச�� கைத  - ெவ-பா 

  2. இர-டா� ப
தி - ந�பி�ைக 
கா�/�ேகாயி2� கைத - தி-ண� எ�ற மறவ� கைத - உபாயவ4ர� எ�ற 
நாியி� திறைம - ேகாவி5த நாம ச�கீ(#தன� 6�ட� - 7னிய� 
ைகயி� 
ம5திராேலாசைன - உபாயவ4ர� எ�ற நாியி� திறைமக+ - பிராமண� 
பி+ைள நா: சா)திர� ப�#$�ெகா-/ வ5த கைத - கத�ப வன#தி� நட5த 
ெச!திக+ 

---------- 
நவத�திர� கைதக� நவத�திர� கைதக� நவத�திர� கைதக� நவத�திர� கைதக� ––––    ���ைர���ைர���ைர���ைர    

 
ேவதார-ய� எ�ற ஊாி� விேவக சா)திாி எ�ெறா< பிராமண� இ<5தா(. 
அவ<�
 =�> பி+ைளக+. 
 
அ5த =�> பி+ைளகைள?�, மைனவிைய?� ைவ#$� கா�பா�>வத�
� 
ேபா$மான ந�ெச! நில� அவ<�
 இ<5த$.  
 
ஆனா� பி+ைளக+, =வ<�
� விவாகமா!# தைல�
 ஓாிர-/ 
ழ5ைதகB� 
பிற�கேவ, 
/�ப� மிக� ெபாிதாகிவி�ட$. ஆதலா�, அவ<ைடய �$ைம� 
பிராய#தி� ஜீவன#$�
 சிரம�-டா! வி�ட$.  
 
பி+ைளகB�
 ஸ�)�<த� ப��.D ெசா�2 ைவ#$ ஒ<வைன ேவதா5த  
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சா)திர#தி:�, ம�ெறா<வைன வியாகரண#தி:�, =�றாமவைன# த(�க 
சா)திர#தி:� ேத(Dசிேயா�
�ப� ெச!$ ைவ#தி<5தா(.  
 
கால நிைலைமயா�, அ5த வி#ைதக+ வயி�>� பிைழ�.�
� பய�படவி�ைல. 
பிறாிட� பிDைச ேக�க ச�மதமி�லாத மான�+ள 
/�ப#தாராதலா�, 
அைரவயி�>�
 ஆகார� ெச!$ ெகா-/ கFட#தி2<5தா(க+. 
இ�ப�யி<�ைகயி�, ஒ< நா+ விேவக சா)திாி தம$ ைகயி� தா$ைவ� பா(#$ 
இ��� ஒ< வ<ஷ#$�
 ேமேல த�மா� ஜீவி�க ��யாெத�> ெதாி5தவராகி# 
த��ைடய ம�கைள அைழ#$� பி�வ<மா> ெசா�லலானா(: - 
 
வாாீ(, ம�கேள, நா� ெசா�ல� ேபாவைத சாவதானமாக� ேகB�க+. எ��ைடய 
ஜீவ� இHIலக#திேல இ��� ஒ< வ<ஷ#$�
 ேமேல நி�லா$. நா� 
உ�கB�
 அதிகD ெச�வ� ைவ#$ வி�/�ேபாக வழியி�லாம� ேபா!வி�ட$. 
 
விதிவசமாக ஏ�ப�ட மதிமய�க#தா�, உ�கB�
 ெலௗகிக லாப�க+ 
உ-டாக�6�ய வி#ைதக+ க�>� ெகா/�க# தவறிவி�ேட�. உ�கB�ேகா 

/�ப பார� ஏ�கனேவ மி
தியா! வி�ட$; இ��� கால� ேபாக� ேபாக 
இதனி:� அதிக�பட�6/�. நீ�க+ எ�ப� இ5தD Lைமைய� ெபா>�க� 
ேபாகிறீ(கெள�பைத நிைன�
�ேபா$ என�
� கவைல?-டாகிற$. ஆயி��, 
ெலௗகிக த5திர�கைள நீ�க+ ெதாி5$ ெகா+B� ெபா<�/D சில கைதக+ ெசா�2 
வி�/� ேபாகிேற�. தின5ேதா>� விள�
 ைவ#தIடேன எ�னிட� சிறி$ ேநர� 
கைத ேக�க வா<�க+. என$ கால#$�
� பிற
 உ�கB�
 இ5த� கைதக+ 
பய�ப/�? எ�றா(.  
 
அ�ப�ேய, பி+ைளக+ சாிெய�> அ�கீகார� ெச!$ ெகா-டன(. 
 
பி+ைளகளிேல =#தவ� ெபய( வாL ேதவ�; இர-டாமவ� ெபய( காளிதாஸ�; 
=�றாவ$ பி+ைள�
 ஆ�சேநய� எ�> ெபய(. 
-------- 
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        1. 1. 1. 1. �த� ப�தி�த� ப�தி�த� ப�தி�த� ப�தி    
பயனறித�பயனறித�பயனறித�பயனறித�    

 
அ�> மாைல =�> பி+ைளகB� ச5தி ஜப�கைள ��#$�ெகா-/, பிதாவிட� 
வ5$ நம)கார� ெச!$ வி�/� "கைத" ேக�க வ5தி<�கிேறா� எ�றா(க+.  
 
விேவக சா)திாி த� பி+ைளகைள அ�.ட� உ�காரD ெசா�2 "
ழ5ைதகேள! 
நம$ 
லேதவைதயாகிய காசி-விசாலாMிைய )மாி#$� ெகா+B�க+" எ�றா(.  
 
அ�ப�ேய =வ<� க-ைண =�� ெகா-/ சிறி$ ேநர� தியான� ெச!$ 
��#தா(க+.   பிற
 பிதா கைத ெசா�ல# ெதாட�கினா(: 
 
"ேகளீ(, ம�கேள! ஒ< காாிய� ெதாட�
�ேபா$ அத� பய� இ�னெத�> 
நிDசயமாக# ெதாி5$ ெகா+ள ேவ-/�. அ5த� பய� நம�
 ேவ-�ய$தானா 
எ�பைத?� ஆரா!5$ ெச!யேவ-/�. பய�படாத காாிய#திேல உைழ�பவ� 
ச�கீத� ப��க ேபான க�ைத ேபாேல ெதா�ைல�ப/வா�? எ�றா(. 
 
"அெத�ப�?" எ�> பி+ைளக+ ேக�டா(க+. 
 
காலநிைலைமயா�, அ5த வி#ைதக+ வயி�>� பிைழ�.�
� பய�படவி�ைல. 
பிறாிட� பிDைச ேக�க ஸ�மதமி�லாத மான�+ள 
/�ப#தா ராதலா�, அைர 
வயி�>�
 ஆஹார� ெச!$ ெகா-/ கF�#தி� இ<5தா(க+. 
 
இ�ப� இ<�ைகயி�, ஒ< நா+ விேவக சா)திாி தம$ ைகயி� தா$ைவ� பா(#$ 
இ��� ஒ< வ<ஷ#தி�
 ேமேல த�மா� ஜீவி�க ��யா ெத�> ெதாி5தவராகி, 
த��ைடய ம�கைள அைழ#$ பி�வ<மா> ெசா��லானா(: 
 
“வாாீ(, ம�கேள, நா� ெசா�ல�ேபாவைத ஸாவதானமா�� ேகB�க+. 
 
எ��ைடய ஜீவ� இH Iலக#திேல இ��� ஒ< வ<ஷ#$�
 ேமேல நி�லா$. 
நா� உ�கB�
 அதிகD ெச�வ� ைவ#$ வி�/�ேபாக வழியி�லாம� 
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ேபா!வி��$.  விதிவசமாக ஏ�ப�ட மதிமய�க#தா�, உ�கB�
 ெலௗகிக 
லாப�க+ உ-டா�க�6�ய வி#ைதக+ க�>� ெகா/�க# தவறிவி�ேட�. 
உ�கB�ேகா 
/�ப பார� ஏ�கனேவ மி
தியா! வி��$. இ��� கால� ேபாக� 
ேபாக இதனி:� அதிக�பட� 6/�. நீ�க+ எ�ப� இ5தD Lைமைய� ெபா>�க� 
ேபாகிறீ(க ெள�பைத நிைன�
�ேபா$ என�
� கவைல ?-டாகிற$. 
 
எனி:�, ெலௗகிக த5திர�கைள நீ�க+ ெதாி5$ ெகா+B� ெபா<�/D சில 
கைதக+ ெசா�2வி�/ ேபாகிேற�.  தி�5ேதா>� விள�
 ைவ#தIடேன 
எ�னிட� சிறி$ ேநர� கைத ேக�க வா<�க+. என$ கால#$�
� பிற
 
உ�கB�
 இ5த� கைதக+ பய�ப/�” எ�றா(. 
------------  

ச�கீத� ப��க�ேபான க!ைதயி� கைதச�கீத� ப��க�ேபான க!ைதயி� கைதச�கீத� ப��க�ேபான க!ைதயி� கைதச�கீத� ப��க�ேபான க!ைதயி� கைத    
 
பிதா ெசா�:கிறா(:- 
 
ெபாதிய மைல� கா��ேல, ரOக சிேராமணி எ�ெறா< க�ைதயி<5த$. அ$ 
.�லா5 தைரகளிேல ேம!5$ ந�றாக� ெகா��பைட5$ வ<ைகயி� வச5த 
கால#தி�, ஒ<நா+ மாைல, ஒ< மாமர#தி� ப�கமாக� ேபா
� ேபா$, 
கிைளயி�ேம� ம$க-�ைக எ�றேதா( 
யி� பா�� ெகா-�<5த$. அைத ரOக 
சிேராமணி சிறி$ ேநர� நி�> ேக�ட$. 
யி2� பா�/ மேனாகரமாக இ<5த$.  
 
அ5த� பா��ேல க�ைத மய�கி�ேபா! ம$க-�ைகைய ேநா�கிD ெசா�:கிற$: - 
"ெப-ேண, உ�பா�/ என�
� பரவச �-டா�
கிற$. ஆகா! ச�கீத#தி� 
இ�பேம இ�ப�! உன$ 
ர� ச�னமான$. நம�
� கன#த சாாீர�. உன�
+ள 
பயி�சி?� திறைம?� நம�கி<5தா� மிகI� ந�றாக இ<�
�. கா��:+ள 
மி<க�கெள�லா� ேக�/ விய�பைட?�. சி�க ராஜா ந�ைம சம)தான#$ 
வி#வானாக நியமன� ெச!வா(. "இ5த� கா��:+ள .�லா5தைரகளிேல ரOக 
சிேராமணி ஒ<வ�தா� ேமயலா�. ம�ற எ5த மி<க�� ேமய� 6டா$? எ�> 
க�டைள பிற�பி#$வி/வா(. பிற
 நம�
 யாெதா< ேவைல? ேம�படா$. நம$ 
நிைலைம மிகI� ெகா-டா�டமா! வி/�."  
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இHவா> ரOக சிேராமணி ேம�ேம:� ெசா�2� ெகா-/ ேபாவைத� ேக�/� 

யி� சிாி�.ட�:- "ேகளா!, ரOகமாமா, உன�
 இ5த# ெதாழி� வரமா�டா$. 
Pணாக மேனாரா4ய� ப-Qவதிேல பயனிைல" எ�ற$.  
 
இHவா> ரOக சிேராமணி ேம�ேம:� ெசா�2� ெகா-/ ேபாவைத� ேக�/� 

யி� சிாி�.ட�:- "ேகளா!, ரOகமாமா, உன�
 இ5த# ெதாழி� வரமா�டா$. 
Pணாக மேனாரா4ய� ப-Qவதிேல பயனிைல" எ�ற$. 
 
க�ைத�
� ேகாப�-டா!வி�ட$. க�ைத ெசா�:கிற$:- 
 
"ெச�வ��, அழ
�, க�வி?�, வ2ைம?� ஜ5$�கB�
 அதிக க(வ#ைத 
உ-டா�
கி�றன. த�ைன� கா��:� இ5த நிமிஷ� ஒ< விஷய#திேல 
தணி5தி<�பவ� எ�ேபா$� தணிவாகேவ யி<�பாென�> =ட� நிைன�கிறா�. 
எ5த# ெதாழி:� யா<�
� வ<�. வ<5தினா� வாராத ெதா�>மி�ைல. பா(�பார� 
பி+ைள�
 வியாபார# ெதாழி� வாராெத�> ெசா�2 நைக#த ெச�� 
அவமானமைட5த கைத உன�
# ெதாியாேதா?" 
 
"அெத�ன கைத?" எ�> ம$க-�ைக ேக�ட$.  
---------- 

மாணி�க$ ெச&� மானி அ(யைன நைக)த*மாணி�க$ ெச&� மானி அ(யைன நைக)த*மாணி�க$ ெச&� மானி அ(யைன நைக)த*மாணி�க$ ெச&� மானி அ(யைன நைக)த*     
அ�ேபா$ ரOக சிேராமணி ெசா�:கிற$:- 
 
ேகளா!, க(வ� பி�#த ம$க-�ைக ெய�ற 
யி� ெப-ேண! பல வ<ஷ�களி� 
��. ம$ைர மாசி Pதி மளிைக மாணி�க� ெச�� எ�ெறா<வனி<5தா�. 
அவ�ைடய த5ைத மளிைக வியாபார� ெச!$ கட�ப�/ P/ வாசைலயிழ5$ 
ஏRைமயிேல இற5$ ேபானா�. பி�. மாணி�க� ெச��யி� தா! கடைல 
L-ட:�, ேதாைச?� வி�>D ெச�டாக� 
�#தன� ப-ணி# த� பி+ைளைய 
வள(#$ வ5தா+. மாணி�க� ெச���
� ப#$ வயதானIட� அவைன ஒ< ெபாிய 
வியாபாாி தன$ கைடயிேல மாத� அைர Sபா! ச�பள#$�
 ைவ#$� 
ெகா-டா�. இவ� தாயாாிட#தி2<5$ ெச�/, க<#$ �த2ய ந�ல 
ண�கைள� 
பயி�றவனாதலா�, ெபாிய வியாபாாி�
� இவ� ேமேல தயI� ந�பி�ைக?� 
உ-டாயின.  
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ெபாிய வியாபாாி�
� பி+ைளயி�ைல. ஒேர ெப-. அவ+ ெபய( மரகதவ�2. 
நாளைடவி� மாணி�க� ெச��ைய வியாபாாி த� கைடயி� ப�காளியாகD ெச!$ 
ெகா-டா�. த� மகைள இவ��ேக விவாக� ெச!$ ைவ#தா�. அவ� இற5த 
பிற
 உைடைமெய�லா� ம<மக��ேக வ5$வி�ட$. ம$ைர மாசி Pதி மளிைக� 
கைட மாணி�க� ெச�� எ�> பிர�யாதி ஏ�ப�/ வி�ட$. இ5த மாணி�க� 
ெச��யினிட�, பதினா> வய$+ள மானி அ!ய� எ�ற பா(�பார� பி+ைள 
ஒ<வ� வ5தா�.  
 
"ஐயேர, எ�ன ேவ-/�?" எ�> ெச�� ேக�டா�. 
 
"த�கBைடய கைடயிேல என�ெகா< ேவைல ேபா�/� ெகா/�க ேவ-/�" எ�> 
சி>வ� ெசா�னா�. 
 
"உன�ெக�ன ெதாி?�?" 
 
"என�
 எ-Lவ� ��$� நா�றாக# ெதாி?�. கண�
� பதிI ெதாி?�. 6�ய 
வைர எ�த� ப��க# ெதாி?�.? 
 
இைத� ேக�டIடேன ெச�� நைக#தா�. 
 
"பா(�பார� பி+ைளக+ வ5தா� அவ(கB�
 ஒ< விஷய� ெதாியாெத�> 
ெசா�:� வழ�கேம கிைடயா$. எ$I� ெதாி?�. ஐயேர, ேபா! வா<�. இHவளI 
ெதாி5த பி+ைளக+ ந�மிட� ேவைல�
 ேவ-டா�? எ�> ெசா�னா�.  
 
"சாி? எ�> மானி அ!ய� ெவளியி� ேபானா�.  
 
"இ�ேக வ<க ஐயேர" எ�> மாணி�க� ெச�� தி<�பI� அவைன� 6�பி�டா�. 
சி>வ� தி<�பி வ5தா�. 
 
"ஐயேர! நீ( �5திD சி#திைர Pதியி� �<கD ெச��யா( கைடயி� இ<�க  
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வி�ைலயா?" எ�> ெச�� ேக�டா�. 
 
மானி :- "ஆ�" எ�றா�. 
 
ெச��: "அ�கி<5$ ஏ� ெவளிேயறி வி�U(?" 
 
: "என�
� �<கD ெச��யா<�
� 
ண� ஒ#$ வரவி�ைல." 
 
ெச��:  "அெத�ன விஷய� காQ�?" 
 
மானி : "ந��ைடய 
ண� அவ<�
� பி��கவி�ைல. அவ<ைடய 
ண� என�
� 
பி��கவி�ைல. அHவளI தா�." 
 
ெச�� :- "அ$தா� எ�ன விஷய�?" எ�> ேக�ேட�. 
 
மானி : "அைத இHவிட#தி� விள�கD ெசா�வதி� பிரேயாஜன� இ�ைல." 
 
ெச�� :  "ஏ�? 
�ற� உ��ைடய$தாேனா?" 
 
மானி - "எ�ேம� ஒ< 
�ற�� இ�ைல. ஒ<நா+ எ�ைன� கைடயி� ைவ#$வி�/ 
ெவளிேய ேபானா(. அவ<ைடய மக�� அ�> கைட�
 வரவி�ைல. கைடயி� 
எ�ைன# தவிர ேவ> யா<ேம கிைடயா$. இ�ப�யி<�ைகயி�, ச�
# ேதவ� 
எ�ற மறவ� வ5$, "ெச��யா( எ�க+ P��ேலயி<�கிறா(.  ஐ5$ $லா� 
ச(�கைர வா�கி�ெகா-/ வரDெசா�னா(. அவ<ைடய ெசா5தD ெசலI�
 
ேவ-/மா�. தன$ ப�ெற�> எ�தD ெசா�னா(" எ�றா�.  
 
"அ5தD ச�
#ேதவ� அ5தD ெச��யா<ட�, உயி<�
யிரான சிேநக� எ�ப$� 
என�
# ெதாி?�. நா� எ�ப�� ெகா/�காம2<�ப$ "ெச��யாாிட� ேநாிேல 
ேபா! ேக�/� ெகா-/ ெச!யலாெம�றா�, கைடைய யாாிட� ஒ�.வி#$ வி�/� 
ேபாவ$? மறவனிட� ஒ�.வி#$ வி�/ வரலாெம�றாேலா ஐ5$ $லா� 
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ச(�கைர�
 ந�ப� 6டாத மனிதனிட� கைடைய வி�/ வி�/ வரலாமா? நா� 
ச(�கைரைய� ெகா/#$ வி�ேட�.  
 
"ெச��யா( வ5தா(. "ச�
#ேதவ��
D ச(�கைர ெகா/#தாயா? , எ�> ேக�டா(. 
ஆெம�ேற�. "எHவளI ெகா/#தா!? எ�றா(. 'ஐ5$ $லா' ெம�ேற�. 'யா<ைடய 
உ#தரவி� ேமேல ெகா/#தா!" எ�றா(. 'உ�கBைடய உ#தரவி� ேமேல' 
எ�ேற�. 'நா� எ�ேபா$ உ�னிட� உ#தரI ெகா/#ேத�' எ�றா(. 
'ச�
#ேதவனிட� உ#தரI ெகா/#ததாக அவ� ெசா�னா' ென�ேற�. 'அவ� 
ெசா�னா� உன�
� .#தி எ�ேக ேபாDL$' எ�றா(.  
 
”என�
� ெகா�ச� ேகாப� வ5$வி�ட$. எ� .#திைய� ப�றி� ேபDசி�ைல. 
உ��ைடய சிேநகித�தாேன அவ�? ெபா! ெசா�லமா�டாென�> நிைன#$� 
ெகா/#$ வி�ேட�. 
�றமாக இ<5தா� எ�ேம� ப�> எ�திவிடலா�?” எ�> 
ெசா�ேன�.  
 
”�<கD ெச���
 எ� ேமேல ெந/நாளாக� ேகாப�. சித�பர#தி2<5$ வ5தி<�
� 
அவ<ைடய ைம#$னைன எ��ைடய )தான#$�
 ைவ#$ விட ேவ-/ெம�> 
அவ<�
 P��ேல ேபாதைன ஏறிவி�ட$. எ�ைன ெவளிேய ேபாகD ெசா�வத�
 
எ�ன உபாய� ெச!யலாெம�> பல நாளாக ேயாசைன ெச!$ வ5தா(. இதனா� 
நா� மாியாைதயாகD ெசா�2ய வா(#ைதைய அவ( அதிக� பிரச�கி#தனெம�> 
பாரா�� "ஐயேர! நாைள �த� ேவ> கைடயிேல ேவைல பா(#$�ெகா+B�. இ�> 
மாைல P�/�
� ேபா
�ேபா$ ச�பள� கண�
# தீ(#$ வா�கி�ெகா-/ 
ேபாகலா�? எ�> ெசா�னா(. நா� சாிெய�> விலகிவி�ேட�. இHவளIதா� 
நட5த ச�கதி.?  
 
அ�ேபா$ மாணி�க� ெச�� ேக�கிறா�:- 
 
"உ��ைடய ெபயெர�ன?" 
 
மானி : "எ��ைடய ெபய( மானி அ!ய�." 
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ெச�� :"உம$ பிதாவி� ெபயெர�ன?" 
 
மானி : "அவ( ெபய( சீதாராைமய(." 
 
ெச�� : "அவ( உயிேரா�<�கிறாரா?" 
 
மானி : "இ�ைல; இற5$ ேபா!வி�டா(" 
 
ெச�� : "P��ேல தாயா( இ<�கிறா(களா?" 
 
மானி:  "ஆ�." ெச�� - "இ��� எ#தைன ேப<-/, 
/�ப#திேல?" 
 
மானி : "ேவ> யா<� கிைடயா$. என�
�6ட� க2யாண� ஆகவி�ைல." 
 
இைத� ேக�/ ெச�� நைக#தா�. 
 
"ஏ� ஐயேர! க2யாண� ஆகவி�ைலெய�> வ<#த5தாேனா? பா(�பார� 
பி+ைளகB�
 வயி�>D ேசா> ேத/ ��பாகேவ ெப-டா�� பி+ைளக+ 
இ�லாவி�டா� Lக�படா$. 
/�ப#ைத �தலாவ$ ெபாிதாகD ெச!$ ைவ#$� 
ெகா-டா� பிற
 பிDைச ெய/�ப$ Lலப�. ஆ+ 6�ட� அதிகமாக# 
திர���ெகா-/ ேமளதாள#$ட� பிDைச�
� ேபாகலா�" எ�றா�.  
 
மானி :"ெச��யாேர! என�
 விவாக#தி�
� பணIதவி ெச!?�ப� உ�களிட� 
யாசக#$�
 வரவி�ைல. ேவைல ெச!தா� ச�பள�-ேடா எ�> ேக�க வ5ேத�. 
இ�ைல ெய�றீ(க+. நா� தி<�பி� ேபாேன�. ேபானவைன ம>ப�?� அைழ#$� 
.-ப/#த ேவ-டா�." 
 
ெச�� : "எ#தைன வயதிேல விவாக� ெச!$ ெகா+P(?" 
 
மானி : "அைத�ப�றி நா� இ�ேபா$ ேயாசி�கவி�ைல." 
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ெச�� : "உ��ைடய தாயா( ேயாசி�கவி�ைலயா?" 
 
மானி :"என�
# ெதாியா$." 
 
ெச�� : "க2யாண விஷய#திேல தாயா( வா(#ைத தாேன ேக�V(?" 
 
மானி : "நிDசயமி�ைல." 
 
ெச�� - "பி�, எ�ன ெச!P(?" 
 
மானி - "நா� 
/�ப ச�ரMைண�
 �ய�சி ேவ-� அைலகிேற�. தா�க+ 
ச�ப#தி2<�கிறீ(க+. உ�கB�
 ச5ேதாஷமாக வா(#ைத ெசா�2� ெகா-�<�க 
ேநரமி<�கிற$. எ�ைன� பகவா� அ5த நிைலயி� ைவ�கவி�ைல." 
 
ெச�� : "ஐயேர! P�/�
� ேபாகேவ-/மா? அவசரமா? இ�> ேபாஜனD 
ெசலIகB�
 ஒ�>� ேவ-டாேமா?" எ�றா�. 
 
இைத� ேக�டIட� மானி�
� ேகாப�-டா!வி�ட$.  
 
மானி அ!ய� ெசா�:கிறா�: - 
 
"ெச��யாேர, மீனாMிய�ைமயி� கி<ைபயா� நம$ P��ேல, இ��� அேநக 
மாத�கB�
 ேவ-�ய உணI ேச(#தி<�கிேற�. எ��ைடய தாயா( ேப<�
� 
ெகா�ச� நில�� உ-/. இHவிட#தி� நம$ �ய�சி நிைறேவற வழியி�லா 
வி�டா� ேவறிட#$�
� ேபாகலாேம, இ�கி<5$ P- வா(#ைத ெசா�வ$ 
நியாயமி�ைலெய�ற க<#தி�ேம� நா� அவசர�ப�ேட�, அைத# தவிர 
ேவெறா�>மி�ைல.  
 
"இ�ேபா$, தா�க+ ேக+வி ேக�/ வ<� மாதிாிைய� பா(�
�ேபா$, இ��� 
ச�> ேநர� இ�கி<5$ த�கB�
D சில விஷய�க+ ெசா�2வி�/� 
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ேபாகலாெம�ற எ-ண �-டாகிற$. ந�=( வியாபாாிக+ விஷயமாக, என�
+ள 
சில க<#$�கைள# த�கைள�ேபா�ற மனிதாிட� ெசா�2# தீ(#தாெலாழிய எ� 
மன� ஆ>தலைடய மா�டா$. ேவைல�
� ேக�க வ5த இட#திேல அதிக� ேபDL 
ைவ#$� ெகா+ள�6டாெத�> நிைன#ேத�. தா�க+ ெதாைள#$# ெதாைள#$� 
ேக�பைத� பா(#தா�, த�கB�
 இ�ேபா$ உ�லாச ேநர� ேபாேல ேதா�>கிற$. 
ஆைகயா� உ�களிடேம ெசா�லலாெம�> தீ(மான� ெச!கிேற�." 
 
அத�
 மாணி�க� ெச�� : "ெசா�:� ஐயேர, மன$�
+ ைவ#$� ெகா-/ 

ைமய ேவ-டா�. பண� ேத� ைவ#தவ(கைள# ேதட# திறமி�லாதவ( எ�ப�� 
ெக�லா� சீ(தி<#த உ#ேதச� ெகா-�<�கிறா(கெள�பைத� க-/பி��பதிேல 
என�
� <சி?-/. ெசா�:�, உ��ைடய ெகா+ைககைள� ேக�ேபா�" எ�றா�.  
 
மானி அ!ய� : "வட�
 ேதச#தி2<5$ சில வியாபாாிக+ இ�ேக அ��க� 
வ<கிறா(க+. அவ(கBட� நா� ெகா�ச� வழ�க�ப��<�கிேற�. 
அவ(கB�
+ள வியாபார# திறைம?� .#தி W�ப�� ந�=( வியாபாாிகளிட-
மி�ைல. இ$ �தலாவ$ ெசா�ல ேவ-�ய விஷய�. இHவிட#$ வியாபாாிகளிட� 
இ<�கிற க<வ#$�
# த
5தப� .#திசா2#தனமி�ைல. இனி, இர-டாவ$ 
விஷய� ெசா�:கிேற�. ேMம#$ட�� ெசழி�.ட�� ஊ( இ<5தாெலாழிய 
வியாபார� ெசழி�கா$. வியாபார#$�
 மகிைம வரேவ-/மானா� ஊ<�ேக ஒ< 
மகிைம வரேவ-/�. இ5த விஷய� இ$வைர த�களிட� எவ�� ெசா�2யி<�க 
மா�டா�." 
 
மாணி�க� ெச�� : "என�ேக ெதாி?�. இ5த ரக)ய� யா<� ெசா�ல 
ேவ-�யதி�ைல. சாி, ேமேல கைதைய நட#$�." 
 
மானி அ!ய� : "கைதயி�ைல, ெச��யாேர, காாிய�. இனி =�றாவ$ விஷய� 
யாெதனி� இ5த வியாபாாிகB�
� 
மா)தா�களிட� சாியாக ேவைல வா�க# 
ெதாியவி�ைல. ஏென�றா�, �த� காரண�, ச�பள� ேநேர ெகா/�க மன� 
வ<வதி�ைல. ஒ< மனிதனா� நா� லாபமைடய வி<�பினா� அவ��
 வயி> 
நிைறயD ேசா> ேபாட ேவ-/�. ெவளியி2<5$ வ<� .#திசா2ைய� கா��:� 

/�ப#ைதD ேச(5த =டேன விேசஷெம�> நிைன�க�6டா$. =டனிட� 
உ��ைடய காாிய#ைத ஒ�.வி#தா� அவ� அைத� 
��DLவரா�கி� 
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ேபா/வா�. தவிரI�, �க)$தி ெச!பவைன?�, ெபா! ந��.� கா�/ -
ேவாைன?�, தைலயிேல ைவ#$, சாம(#திய �+ளவைன?�, ேயா�கியைன?� 
கீேழ ேபாட� 6டா$. ஒ< நாளி� இ#தைன நாழிைகதா� ேவைல?-/ எ�ற 
க�/�பா�<�கேவ-/�. அதிக ேநர� ேவைல வா�
வ$�, நிைன#த 
ெபா�ெத�லா� ஆ+வி�/ அைழ�ப$� 
�ற�. இ��� ெசா�லவா?"  
 
மாணி�க� ெச�� : "ஐயேர, ெகா�ச� இேலசாக அட�
�. 
மா)தா�களிட�+ள 

�ற#ைதD ெசா�னா�, உம�
 விஷய� &ராவாக# ெதாி?�. 
மா)தா�களிட� 
நாணயமி�ைல. பண�கார பி+ைளக+ ெவளிேய ஒ< கைடயி� சிறிய ச�பள� 
வா�கி ேவைல பழக� ேபாவ$ ெகௗவர� 
ைறெவ�ற =ட எ-ண#தா� 
கிைட�பதி�ைல. வ<ேவாென�லா� ேகாவணா-�; பண� ெபா>�ைப?� காாிய� 
ெபா>�ைப?� அவ(களிட� அதிகமாக ஒ�.வி�க இடமி�ைல. அவ(கB�
� 

�ேறவ� ெச!$ தயI ச�பாதி�பதிேல தா� உ�சாக �-டாகிற$. உைழ�பி:� 
க<#தி:� உ�சாகமி�ைல. எ�ப�யி<5தா:�, ஏைழ�
 ஏைழ� .#திதாேன 
ஏ�ப/�காQ�? நம$ ப5$வாக இ<5தா� =டனானா:� அதிக வ�சைன 
ப-ணமா�டாென�> நிைன�கலா�." 
 
மானி அ!ய� : "அ$தா� நிைன�க� 6டா$. 'உட� பிற5தா( L�ற#தா-
ெர�றி<�க ேவ-டா; உட� பிற5ேத ெகா�:� வியாதி' எ�ற வசன� 
ேக�டதி�ைலேயா?" 
 
மாணி�க� ெச�� : "ெதாி?�காQ�! ஆகேவ இர-/� கFடமாகிற$. 
மட#தா-� ைகயிேல பண#ைத� ெகா/�ப$ .#திசா2#தனமா? ஊரா� ெக/#$� 
ெக/வைத� கா��:� ந�மவனா� ெக/ேவாேம!? 
 
மானி : "ெச��யாேர, ெகடவா வியாபார� ப-Qகிேறா�. ஜீவி�க வியாபார� 
ெச!கிேறா�. ஓாிட#திேல த�க காாிய)த� கிைட�காவி�டா� 
ம�ேறாாிட#தி2<5$ த<வி#$� ெகா+ள ேவ-/�. எ5த� கண�
�
� ஒ< 
தீ(ைவ?-/; எ5தD சி�க:�
� அவிR�.-/." 
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இHவா> மானி அ!ய� ெசா�2யைத� ேக�/, மாணி�க� ெச�� சிறி$ ேநர� 
ேயாசைன ெச!யலானா�,  
 
மாணி�க� ெச�� ேயாசி�கிறா�:- 
 
"பா(�பா� ெக���கார�. நா� எ/#தி<�
� ஆேலாசைன�
 இவைன உதவியாக 
ைவ#$� ெகா+ளலா�. ஆனா� நம$ ேநா�க#ைத இவ� ெதாி5$ ெகா+ள� 
6டா$. ெத!வ� வி�ட$ வழி. ஒ< ைக பா(�ேபா�." 
 
இ�ப� ேயாசி#$ மாணி�க� ெச�� ெசா�னா�:- 
 
"ஐயேர, ஒ< =�> மாச#$�
 உ�ைம ஒ< ேசாதைன�காக� கைடயிேல அம(#தி� 
ெகா+Bகிேற�. =�> மாச#$� க�பா� எ� மன$�
� பி�#தா� ேவைல 
உ>திதா�. பி��காவி�டா�, விலகி� ெகா+ள ேவ-/�. �த� =�> மாச#$�
D 
ச�பள� கிைடயா$. உ�, ச�மதமா?" 
 
பா(�பார� பி+ைள த� மன$�
+ேளேய "அட ேலாபி� பயேல" எ�> ைவ$ 
ெகா-டா�; ெசா�:கிறா�:- "ெச��யாேர, =�> மாச� ேவைல பா(�கிேற�. 
பிற
 தி<�தியானா� ேவைல உ>தி, இ�லாவி�டா� அவசியமி�ைல. அ$ 
உ�கBைடய இFட�ேபாேல. ஆனா� உைழ�கிற நா+ ச�பள� ைகயிேல 
ெகா/#$ விடேவ-/�. ச�மதமா?" எ�றா�. 
 
"எ�ன ஐயேர, விைற�பிேல ேக�கிறீேர?" எ�றா� ெச��. 
 
"சாதாரணமாக# தா� ேக�ேட�" எ�றா� பா(�பா�. 
 
ெச�� ெசா�:கிறா�: - ஐயேர, ேபா! ஒ< வார� கழி#$# தி<�பி வா<�. 
அ�ேபா$ அவசியமானா� ெசா�:கிேற�."  
 
அத�
� பா(�பா�: "ெச��யாேர, அவசியமாக இ<5தா� தா�க+ ெசா�2ய��ப  
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ேவ-/�. நானாக வர ெசௗக(ய�படா$" எ�றா�. ெச�� கடகடெவ�> 
நைக#தா�. பிற
 ெசா�:கிறா�: "ஐயேர, ெகா�ச� இேலசாக அட�
�. நம�
� 
பா(�பா( கிைட�ப$ கFடமி�ைல காQ�. உம�
D ெச�� கிைட�ப$ கFட�" 
எ�றா�. 
 
"ஐயேர, ேபா! வா<�" எ�> ெச�� ெசா�னா�. இவ� சாிெய�> P�/�
 
வ5$வி�டா�.  
 
நா+ இர-டாயின. மாணி�க� ெச���
 ஒ< ெபாிய ச�கட� வ5$ ேச(5த$. 
அவ��
 ஒ< ைம#$ன�. அ5த ைம#$ன� ெபய( த��� ெகா-டா� ெச��. 
இவைன மாணி�க� ெச�� தன$ காாிய)தனாக# த�சாXாிேல ைவ#தி<5தா�. 
த�சாXாி� மாணி�க� ெச���
 ஒ< கைட?� ெகா�ச� ெகா/�க� வா�க:� 
உ-/.  
 
த��� ெகா-டா� ெச�� நFட� கண�
� கா�/வதிேல .2. ஒேர அ�யாக� 
ெபாிய ெதாைகைய அ�#தி�ெகா-/ கண�
� கா��வி�டா�. அ5த நFட� 
கண�
 மாணி�க� ெச���
 வ5த$. ஓைலைய விாி#$ வாசி#$� பா(#தா�. 
வயி> பகீெர�ற$. 
 
"ெக/#தாேன பாவி! ெக/#$� ேபா�டாேன! இனி எ�ன ெச!ய� ேபாகிேறா�" 
எ�> மிகI� $�ப�ப�டா�. 
 
ஆனா:�, ஒ<வா> மனைத# ேத�றி�ெகா-/ ேமேல நட�க ேவ-�ய 
காாிய#ைத� பா(�ேபாெம�> ெசா�2, "இ�ேபா$ த�சாX<�
 அ��ப ஒ< 
த
தியான ம�ஷ� ேவ-/ேம. யாைர அ��.ேவா�" எ�> ேயாசி#தா�.  
 
மானி அ!ய<ைடய ஞாபக� வ5த$. "அவைன� 6�பி/ேவா�"? எ�> தீ(மான� 
ெச!$ெகா-/ ஒ< ஆ+ அ��பினா�. மானி அ!ய� வ5$ ேச(5தா�.  
 
வா<�, அ!யேர" எ�றா� ெச��. 
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"த�கBைடய உ#தரI�
� கா#$� ெகா-�<�கிேற�" எ�> மானி அ!ய� 
வண�க#$ட� ெசா�னா�. 
 
"பா(�பா� ெக���கார�" எ�> ெச�� த� மனதிேல நிைன#$� ெகா-டா�. 
 
ரOக சிேராமணி எ��� க�ைத ெசா�2�>: 
 
"ேம�ப� மாணி�க� ெச�� பா(�பாைன நைக#த$ ேபா� நீ?� எ�ைன இ�ேபா$ 
நைக�கிறா!, பி�னி�/ எ�ைன நீேய ெமDLவா!." 
 
அத�
� 
யி� ெசா�2�>: - 
 
"ரOக மாமா, உன�
D ச�கீத�� வரா$. கைத ெசா�லI� ெதாியவி�ைல" எ�ற$.  
 
க�ைத�
� ேகாப� வ5$வி�ட$. "என�கா வரா$? என�கா? எ�ைனயா 
ெசா�:கிறா!? எ�ைன#தானா?" எ�ற$.  
 
"ஆ�, ஆ�, ஆ�, ஆ�? எ�> 
யி� நா�
 தர� ெசா�2�>. 
 
"உன�
 இ#தைன மதமா?" எ�ற$ க�ைத. 
 
"அட, உ-ைமையD ெசா�ல� 6டாதா?" எ�ற$ 
யி�. 
 
"ெசா�ல�6டா$" எ�ற$ க�ைத. "ெசா�லலா�? எ�ற$ 
யி�. 
 
"நீ அ5த மர#தி2<5$ ெகா�ச� இற�கி� கீேழ வா" எ�ற$ க�ைத. 
 
"நீ தா� தயIெச!$ இ�ேக ெகா�பி�ேமேல ஏறி வா" எ�> ெசா�2� 
யி� 
நைக#த$.  
 



17 

 

க�ைத மகா ேகாப#$ட� அ�கி<5$ .ற�ப�ட$.  
 

யி�: "மாமா, மாமா, ேகாபி#$� ெகா-/ ேபாகாேத. இ�ேக வா. ஒ< ேபDL� 
ேக+" எ�> 6�பி�ட$. 
 
க�ைத தி<�பி வ5த$. 
 

யி� ேக�கிற$ : "அ5த மாணி�க� ெச��� கைதைய எ/#தாேய, அைத ��$� 
ெசா�லேவ-டாமா?" 
 
க�ைத:  "உன�
# ெதாியேவ-�ய அளI ெசா�2யா! வி�ட$. மிDச� உன�
# 
ெதாியேவ-�ய அவசியமி�ைல" எ�ற$. 
 

யி� : "பாதி� கைதயிேல நி>#தினா� அ/#த ஜ�ம� ேபயாக� பிற�பா!. ச�கீத� 
இைதவிட இ��� $(லபமாக� ேபா!வி/�" எ�ற$. 
 
அ�ேபா$ க�ைத பய5$ ேபா!, "பாதி� கைதயிேல நி>#தினா� ேப!� பிறவியா? 
உ-ைமதானா?" எ�> ேக�ட$. க�ைத�
 ம> ஜ�ம ந�பி�ைக மிகI� தீவிர�. 
 

யி� ெசா�2�> : "ஆமா�. உ-ைமதா�. எ�க+ தா#தா ெசா�னா(." 
 

யி:ைடய தா#தா ெசா�னா� உ-ைமயாக#தா� இ<�
ெம�> க�ைத�
D 
சாியான ந�பி�ைக ஏ�ப�ட$. 
 
"அ�ப�யானா� கைத ��ைத?� ெசா�2 விடலாமா?" எ�> க�ைத ேக�ட$. 
 
"ெசா�:. அத�
 ந/விேல நா� ஒ< சி�ன� கைத ெசா�2 ��#$வி/கிேற�."  
 
"உ� கைத�
� ெபயெர�ன?" எ� > க�ைத ேக�ட$. 
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யி� - "ேராஜா� &�கைத? 
 
"ெசா�, ெசா�? எ�> க�ைத $ாித�ப/#தி�>. 
 

யி� ெசா�லலாயி�>.  
----------- 

ேராஜா�, எ�ற பா�பி� கைதேராஜா�, எ�ற பா�பி� கைதேராஜா�, எ�ற பா�பி� கைதேராஜா�, எ�ற பா�பி� கைத    
 
ம$க-�ைக எ�ற 
யி� ெசா�:கிற$:- 
 
பைழய கால#திேல, வ�சி நகர#தி�, ஒ< ேதா�ட#$ ேவ2யிேல, ஒ< பா�. தன$ 
ெப- 
��?ட� வாச� ெச!த$. அ5த� 
�� மிகI� அழகாக இ<5ததனா� 
அத�
 "ேராஜா�&" எ�> ெபய(.  
 
ஒ<நா+ இரவிேல தா!�பா�.�, 
��?� .தாி2<5$ ெவளி�ப�/� கா�> 
வா�கி�ெகா-�<�ைகயி�, 
�� தாைய ேநா�கி� ேக�கிற$: 
 
"அ�மா! ந�ைம எ�லா<� ஏ� பைக�கிறா(க+? ந�ைம Pதியிேல எ5த மனித� 
க-டா:� க�லா� எறிகிறாேன, காரணெம�ன?"  
 
தா! ெசா�:கிற$:- "
ழ5தா!, நம$ ஜாதி�
� ப�2ேல விஷ�. நா� 
யாைரேய�� க�#தா� உடேன இற5$ேபா! வி/வா(க+. இதனா� ந�மிட#திேல 
எ�லா<�
� பய �-டாகிற$. பய#தி2<5$ பைகேய�ப/�. அ$தா� காரண�.?  
 
இ�ஙன� தா!� பா�.� 
��?� வா(#ைத ெசா�2� ெகா-�<�ைகயி� 
ப�க#திேல ஒ< �னிவ( நட5$ ெச�றா(. அவ( இ5த� பா�.கைள� பா(#$� 
பய�படவி�ைல. ஒ$�கவி�ைல. தி<�பி�6ட� பா(�கவி�ைல. அவ( பா��ேல 
ேபானா(. இைத� பா(#$ ேராஜா� & மிகI� ஆDசாிய�ப�/# தன$ தாயிட� 
ேக�கிற$:- 
 
"ஏன�மா, இவ( மா#திர� பய�படாம� ேபாகிறாேர, அெத�ன?" 
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தா! ெசா�:கிற$:- "இவ( சி#த(. நா� க�#தா� சாகமா�டா(. இவ<�
ிேல 
பயமி�ைல. ஆைகயா� பைகயி�ைல. இவ( ெபாிய ஞானி. இவ( வர� 
ெகா/#தா:� ப2�
�; சாப மி�டா:� ப2�
�."  
 
இHவா> தா! ெசா�2யைத� ேக�டIடேன 
�� சிறி$ ேநர� ஏேதா ேயாசைன 
ெச!$ பா(#$� பிற
 "அ�மா, இவ( எ�ேக 
�யி<�கிறா(?" எ�> ேக�ட$. 
 
"அேதா ெதாிகிற$ பா(, [ர#திேல ஒ< கிராம�. அத�
� கிழ�ேக ஒ< Lைன?� 
ப�க#திேல ஒ< ேதா�.� இ<�கி�றன. அ5த# ேதா�பிேல இவ( 
�யி<�கிறா(" 
எ�> தா! ெசா�2�>. 
 
சில நாB�க�பா� இ5த� ேராஜா� & எ�ற பா�.� 
�� தனிேய �னிவ( இ<�
� 
இட#$�
 வ5$ ேச(5த$. அவ( ஒ< மர#த�யிேல உ�கா(5தி<5தா(. கா2ேல 
ேபா! வி�5த$. "எ�ன ேவ-/�?" எ�> ேக�டா(. 
 
"ஒ< வர�? எ�ற$. 
 
"எ�ன வர�?" எ�> ேக�டா(. 
 
"நா� நிைன#தேபா$ மிகI� அழகான ஒ< மனித� ெப-ணாக மாறேவ-/�" 
எ�> பா�.� 
�� ெசா�2�>. 
 
"எத� ெபா<�/?" எ�றா(. 
 
"இ5த ஜ�ம#ைத எ�லா<� பைக�கிறா(க+. ராஜ
மார( பா(#தா:� 
பிாிய�பட#த�க Sப� என�
 ேவ-/�" எ�ற$. 
 
பா�பி� ேநா�க#ைத# ெதாி5$ெகா-/ �னிவ( ெசா�:கிறா(:  "சாி, உன�
 
அ�ப�ேய நிைன#தேபா$ ம�ஷSப� வ<�; ஆனா� எவனிட#தி� வா(#ைத 
ெசா�:�ேபா$ உன�
� பயேம�ப/கிறேதா அவ�ட� அதிக ேநர� 
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த�க�6டா$. த�கினா� அவனாேல உன�
 மரண� ேநாி/�" எ�> விைட 
ெகா/#த��பினா(.  
 
பி�ெனா< நா+ இரவி� ேராஜா� & மனித� ெப- ேவஷ5தாி#$� ெகா-/, வ�சி 
ராஜாவி� அர-மைனையD சா(5த ேசாைலயிேல ராஜ
மார� விைளயா/� நிலா 
��ற#$�க<ேக ேபா! நி�> ெகா-�<5த$. அ�
 ராஜ
மார� வ5தா�. இ5த� 
ெப-ைண ேநா�கி இவ+ அழைக விய5$ "நீ யா(?" எ�> ேக�டா�. 
 
"சி�கள ராஜ� மக+? எ�> ேராஜா� & ெசா�னா+. ராஜ
மார� திைக#$� ேபா! 
"எ�ன$! சி�கள ரா4யமா? இ5த ேநர#திேல இ�
# தனிேய எ�ப� வ5தா!? 
யா<ட� வ5தா!?" எ�றா�. 
 
அத�
 ேராஜா� &: "என�ெகா< �னிவ( ஒ< ம5திர� க�>� ெகா/#தி<�கிறா(. 
அைத�ெகா-/ நிைன#த ேவைளயி� நிைன#த இட#தி�
 வா�வழியாக� பற5$ 
ெச�வ$ வழ�க�. இ5த வழிேய பற5$ வ<ைகயி� நிலா ெவாளி� இ5தD 
ேசாைல?� நிலா��ற�� க-ைண� கவ(5தன. இ�
 ச�ேற நி�> பா(#$வி�/� 
ேபாேவாெம�> வ5ேத�" எ�றா+. 
 
இத�
+ ராஜ
மார� இவBைடய அழகிேல ேமாகி#$� ேபா! "உ�ைன� 
பா(#தா� ேதவ ர�ைப அ�ல$ நாக க�னிைக ேபாேல ேதா�>கிற$" எ�றா�. 
"நாக க�னிைக" எ�ற வா(#ைதைய� ேக�டIடேன ேராஜாவி�
 உட�ெப�லா� 
படபடெவ�> ந/�க� க-ட$.  
 
"ஏ� பய�ப/கிறா!?" எ�> ராஜ
மார� ேக�டா�.  
 
ேராஜாI�
 �னிவ( ெசா�ன வா(#ைத ஞாபக� வ5த$. இனி இ�ேக நி�றா� 
அபாய� ேநாி/ெம�> பய5$ மிக ேவக#தி� ஓ� மைற5$ ேபா!வி�ட$ 
பா�.�
��. 
 
பி�ெனா< நா+, மாைல ேவைளயி� மர�ெச�யி�லாத ெபா�ட� ெவளியிேல 
கா�/� பாைத�
D சமீப#தி� ஆR5த கிணெறா�றி� அ<ேக?+ள .தாி� ேராஜா� 
& தனியாக இ<�
�ேபா$, அHவழிேய ெயௗவன�� அழ
�ைடய ஒ< .ேராகித� 
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பிராமண� ேபா!� ெகா-�<5தா�. [ர#தி� வ<�ேபாேத அவைன� க-/ 
ேராஜா� & ெப- வ�வமாக மாறி நி�ற$.  பா(�பா� பா(#தா�. ந/�கா/; 
தனியிட�; மாைல ேநர�; இவளழேகா ெசா�2 ��யா$. "இவ+ யாரடா இவ+?" 
எ�> ேயாசைன?ட� ச�ேற நி�றா�.  
 
ேராஜா� & அவைன� 6�பி�/, "ஐயேர, தாக� ெபா>�க ��யவி�ைல. கிண�றி� 
இற�க� பயமாக இ<�கிற$. நீ( இற�கி உம$ ைகயி:+ள ெச�பிேல சிறி$ 
த-ணீ( ெகா-/வ5$ ெகா/#தா� .-ணிய�-/" எ�றா+.  
 
பா(�பா� ச5ேதாஷ#$ட� கிண�றிேல இற�க� ேபானா�. த-ணீ<�
 ேமேல  
ஒ< நீ(பா�. ெத�ப�ட$. உடேன அவ� ேராஜாைவ ேநா�கி# தி<�பி, "ஆகா! 
பா�ைப� பா(#தாேயா?" எ�றா�. 
 
ேராஜாI�
 உட�ெப�லா� ெவய(#$� ேபா!� ைக?� கா:� ந/�கலாயின. 
 
"ஏ� ந/�
கிறா!?" எ�> பா(�பா� ேக�டா�. ேராஜா� & அ�கி<5$ 
விைரவாக மைற5ேதா� வி�ட$. இHவிதமாக ேராஜா� & யாைர மய�கி 
வச�ப/#தி� ெகா+ள வி<�பினா:� ஒ< பய� ேநாி�/� ெகா-ேடயி<5த$. 
கைடசியாக அவB�
 (அ5த� பா�.� ெப-Q�
) "க(#தப )வாமிக+" 
எ�ெறா< ஸ5நியாசி வச�ப�டா�. 
 
இHவா> ம$க-�ைக எ�� 
யி� ெசா�2 வ<ைகயி� ரOக சிேராமணி, "அ5த 
ஸ5நியாசி யா(?" எ�> ேக�ட$.  
------------ 

க.)தப /வாமிக� எ�ற ஆ1� கைதக.)தப /வாமிக� எ�ற ஆ1� கைதக.)தப /வாமிக� எ�ற ஆ1� கைதக.)தப /வாமிக� எ�ற ஆ1� கைத    
 

யி� ெசா�:கிற$:- 
 
"ேகளா! ரOக மாமா, க�காதீர#தி� ராமநகர� எ�ற ஊாி� ஒ< வ-ணா� 
P��ேல 'ப�திவி)தார�' எ�ெறா< க�ைத இ<5த$. தா! ெசா�ன வா(#ைத?� 
த�டா$. யா( ெசா�ன வா(#ைத?� த�டா$. சி> பி+ைளக+ க�ெலறி5தா� 
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கைன#$� ெகா-/ ஓட ேவ-டாேமா? அ$6டD ெச!யா$ ெபா>ைமேய 
அவதார� ெச!தா�ேபா�ற க�ைத.  
 
இ5த� க�ைத ஒ<நா+ நதி�கைரயிேல .� ேம!5$ ெகா-�<�ைகயிேல 
ப�க#தி2<5த ஒ< மர#தி�ேம� இர-/ கா�ைகக+ பி� வ<மா> ச�பாஷைண 
ெச!$ ெகா-�<5தன. அ5த வா(#ைதகைளெய�லா� க�ைத கவன#$ட� 
ேக�ட$.  
 
ஒ< காக� ெசா�:கிற$:- "பிரயாைகயி�, க�ைக?�, ய�ைன?� வ5$ ேச<� 
இட#தி� ஒ<வ� ேபா! வி�5$ பிராணைன வி/�ேபா$ அ/#த ஜ�ம#தி� எ�ன 
பிறவி ேவ-/ெம�> நிைன#$� ெகா+Bகிறாேனா, அேத பிறவி அவ��
 
நிDசயமாக� கிைட�
�. இ5த விஷய� உன�
 இ$வைர ேக+வி?-டா?" 
 
இத�
 இர-டா� காக�:- "உன�
 யா( ெசா�னா(க+?" எ�> ேக�ட$..  
 
�த� காக�:  "இ�னா( ெசா�னா(கெள�பைத உ�னிட� ெசா�ல�6டா$. அ$ 
ரக)ய�. ஆனா� உ-ைமதா�, என�
 நிDசயமாக# ெதாி?�." 
 
இர-டா� காக�: "உ�னிட� ெசா�2ய$ யா(?" எ�> ம>ப�?� வ�.>#தி� 
ேக�ட$. 
 
�த� காக�: "அட ந�பி�ைகயி�லாத ஜ5$ேவ! உன�
 ந�ல கதி ஒ< நாB� 
ஏ�படா$! யா( ெசா�னெத�றா ேக�கிறா!? எ��ைடய 
< ெசா�னா(. 
அவைர� ேபா�ற ஞானி பிர�ம ேலாக#திேல 6ட� கிைடயா$. ஒ< கால#தி� 
பிரமேதவ��
� பைட�.# ெதாழி� ச�ப5தமாக ஒ< ச5ேதகேம�ப�ட$. உடேன 
பிர�மா நாரதைர அ��பி எ� 
<ைவ அைழ#$ வரD ெசா�2# தம$ ச5ேதக#ைத 
நிவ(#தி ெச!$ ெகா-டா(."  
 
இ5த வா(#ைதைய� ேக�டIடேன இர-டா� காக� கலகலெவ�> சிாி#$, 
அ�கி<5$ பற5ேதா�� ேபா!வி�ட$. ச�பாஷைண ��ைத?� மி
5த 
சிர#ைத?ட� ேக�/�ெகா-�<5த க�ைத உடேன அHவிட#தி2<5$ .ற�ப�/, 
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இரா�பகலாக நட5$ "திாிேவணி ச�கம�" (அதாவ$, பிரயாைகயி� க�ைக?� 
ய�ைன?� 6/மிட�) வ5$ ேச(5த$. 
 
அ5த இட#திேல ேபா!� க�ைத பி�வ<மா> நிைன#$� ெகா-/ ��கி� 
பிராணைன வி�ட$:  "இ5த வடேதச#திேல என�
 ச5ேதாஷமி�ைல. அ/#த 
ஜ�ம� ெத�னா��ேல பிற�க ேவ-/�. ஒ< விதமான 
/�ப# ெதா�ைல?-
மி�லாம�, எ�லா இட�களி:� இFட�ப� ஸ�சார� ெச!$ெகா-/, எ�லா 
ஜன�கB� இனாமாக� ேபா/� ேபாஜன#ைத# தி�>ெகா-/, ச5ேதாஷ#$ட� 
வா�� ஒ< மனித ஸ5நியாOயாக� பிற�க ேவ-/�. ஆனா� இ5த� க�ைத� .#தி 
மாறாதப� இ<�க ேவ-/�. ெவளி�
 ஸ5நியாO ேபா2<5$ எ�லா<� 
உபசார�க+ ெச!தேபாதி:�, எ� மனதி�
+ேள 'நா� க�ைத' ெய�ற ஞாபக� 
நிைலெப�றி<�க ேவ-/�."  
 
இHவிதமான தியான#$ட� இற5$ேபான க�ைத ம> ஜ�ம#திேல 
ெத�னா��ேல ஒ< ஊாி� ஒ< ந�ல 
/�ப#திேல ஆ- 
ழ5ைதயாக� பிற5$ 
வள(5த$. தா! த5ைதய( இ5த� பி+ைள�
 "�#$சாமி" எ�> ெபய( 
ைவ#தா(க+. �#$சாமி மன#திேல தா� க�ைதெய�ற ஞாபக� பாி&(ணமாக 
இ<5த$. 
 
&(வ ஜ�ம#ைத�ப�றி ேவ> யாெதா< நிைனIமி�ைல ஆனா:�, தா� ம�ற 
மனித(கைள� ேபா2�ைலெய�ப$�, உ+B�
+ேள க�ைதெய�ப$� அவ� 
சி#த#ைதவி�/ நீ�கவி�ைல.  
 
பதினா> வயதா
 ��பாகேவ இவ� ஸ5நியாOயாகி காவி வ)திர� 
தாி#$�ெகா-/ ஊSராக� பிDைச வா�கி?-Q� $ைறயிேல இற�கிவி�டா�. 
�#$சாமி எ�ற ெபயைர# $ற5$ க(#தப )வாமிக+ எ�> ெபய( ைவ#$� 
ெகா-டா�. க(#தபெம�றா� ஸ�)�<த பாைஷயி� க�ைத�
� ெபய(.  
 
இவ��
# தமிR, ஸ�)�<த� இர-/ பாைஷ?� ெதாி?�. வயிரவ( 
உபாஸைன?-/. உலக#தி:+ள பாைஷகெள�லா� ஸ�)�கி<த#தி2<5$ 
வ5ததாகI�, அ$ தமிழி2<5$ �ைள#ததாகI� <ஜூ�ப/#தி ஒ< .)தக 
ெம�தினா�. இ�ேபா$ பரத க-ட#திேல நாலாயிர� ஜாதிகளாக� 
ைற5$ 
ேபா!வி�ட$ நியாயமி�ைல ெய�>�, ஆதியிேல நா�பதினாயிர� ஜாதி� பிாிIக+ 
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இ<5தன ெவ�>�, அ5த ஏ�பா�ைட ம>ப� )தாபன� ெச!ய ேவ-/ெம�>�, 
<ஜூ�ப/#தி ம�ெறா< ]� ெச!?ளாக எ�தினா�.  
 
நிக-ைட� பா(#$ அதி:+ள ெத!வ� ெபய(கைள ெய�லா� ஒ�> ேச(#$, 
இைவெய�லா� த��ைடய இFட ேதவைதயாகிய வயிரவ =(#தியி� தி< 
நாம�கெள�> ெசா�2 ஒ< நாமாவளி ஏ�ப/#தினா�. 
 
&^� ேபா/�வைர, பிராமண� பி+ைள 7#திரனாகேவயி<�பதா�, அவ� பா(�க 
ம�ற ப5$�க+ ஆகார� ப-Qவ$ ெகா�ய அநாசாரெம�> ஒ< கMி ெகா-/ 
வ5தா�. &^� ேபாடாத பிராமண� 
ழ5ைத�
# தா! பா� ெகா/�
�ப� 
ேநாி�டா�, பி�. )நான� ெச!யாம� P�/� பா#திர�கைள# ெதாட�6டா$. 
அ�ப�# ெதா�டா� அவ+ ெரௗரவாதி நரக�கB�
� ேபாவ$ட�, அ5த� 
/�ப 
��ைம�
� அேதா கதி ேநாி/ெம�> )தாபன� ெச!தா�.  
 
இவ��
 ேவ-�ய ம�/� சிFய(க+ ேச(5$ வி�டா(க+. பண�� ேச(5த$. ஒ< 
மட� க��னா�. "நா�பதினாயிர-ஜாதிேபத-&(வ திராவிட-வயிரவ-க(#தப-பிராமண-
சிL- பஹிFகார-மஹா-மட�" எ�> அ5த மட#$�
� ெபய( ைவ#தா�. இ5த 
மட#$�
 ேராஜா� & எ�ற பா�.� ெப- வ5$ ேச(5தா+.  
---------- 

க.)தப /வாமிைய� பா�2� ெப1 க.)தப /வாமிைய� பா�2� ெப1 க.)தப /வாமிைய� பா�2� ெப1 க.)தப /வாமிைய� பா�2� ெப1 வச�ப3)திய*வச�ப3)திய*வச�ப3)திய*வச�ப3)திய*    
 
ெத�னா��ேல சா2வா� .ர#தி� க(#தப )வாமி மட�க��# தன$ சீட(கBட� 
வாR5$ ெகா-�<�ைகயி� அ�ேக ேராஜா எ�ற பா�.� ெப- வ5தா+. 
எ:மிDச� பழ#ைத� ேபாேல நிற�; மாைன�ேபாேல விழி; &(ண ச5திர�ேபாேல 
�க�; உட�பிேல லாவக��, க�/�, ெப- .2ைய� ேபாேல. 
 
ஒ< நா+ மாைல ேநர�; சாமியா( பக� ேசா> தி�>, அ5த சிரம#தினா� நாைல5$ 
மணி ேநர� [�கி விழி#த பிற
, அ5த ஆயாஸ� தீ<�ெபா<�/ நாைல5$ 
ேதாைசகைள# தி�>, அைர�ப� பாைல� 
�#$வி�/, வாயிேல வாஸைன� 
பா�
� ேபா�/ ெம�> ெகா-/ இர-/ சீட(களிட� பிரச�க� ெச!$ 
ெகா-�<�கிறா(.  
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சாமியா( ெசா�:கிறா(:- 
 
"ேகளீ(, சீடேர, 

'ஜ�மநா ஜாயேத 7#ர; 
க(மணா ஜாயேத #விஜ;" 

 
பிற�
�ேபா$ 7#திர�; &^� ேபா�ட பிற
 தா� பிராமண�. இ5த விதி�
 
வில�ேக கிைடயா$. உபநயன� ெச!த பிற
தா� பிராமண� பி+ைள�
� 
பிராமண#$வ� உ-டாகிற$. இதி� ச5ேதகமி�ைல. உபநயன� ெச!?�வைர 
அவ��
 எDசி�, தீ-ட� ஒ�>ேமயி�ைல. ச-டாளைன� ேபா� வள<கிறா�. 
அ�ப��ப�ட 
ழ5ைதைய அவ�ைடய தாயா( தீ-� வி�/� பிற
 )நான� 
ெச!யாம�, மைட� ப+ளிைய# ெதா�/D சைமய� ெச!தா�, அ5த அ�ன� )வாமி 
ைநேவ#திய#$�
 உதவா$. அHவிதமான அ�ன#ைத )வாமி�
 ைநேவ#திய� 
ெச!ேவா( 
ளி�க� ேபா!D ேச> &சி� ெகா+வ$ ேபாேல, &ைஜ ப-ண� ேபா!� 
பாவ#ைத# ேத�� ெகா+Bகிறா(க+." எ�றிHவா>, பல நியாய�கைள� கா��D 
சாமியா( தா� எ/#த கMிைய )தாபன� ெச!$ ெகா-�<5தா(.  
 
சீட(க+ மிகI� ப�தி சிர#ைத?ட� தைலைய அைச#தைச#$� ேக�/� 
ெகா-�<5தா(க+. இ5த# த<ண#திேல பா�.� ெப- வ5$ சாமியா<�
 
நம)கார� ப-ணினா+.  
 
"உ�கார�மா" எ�> சாமியா( ெம$வான 
ர2ேல ெசா�னா(. உ�கா(5தா+.  
 
"நீ யா(?" எ�> சாமியா( ேக�டா(.  
 
பா�.� ெப- ெசா�:கிறா+: "தாமைர� & ேச�றிேல பிற�கிற$. வ-/ கா��ேல 
பிற�கிற$. தாமைரைய# ேத� வ-/ வ<கிற$. நா� சி�கள ேதச#$ ராஜ� மக+. 
பரத க-ட#திேல, ப�பல இட�களி� யா#திைர ெச!$ ெகா-/, இ5த நகர#$�
 
வ5$ ேச(5ேத�. அ�ம� ச�னிதி# ெத<விேல இற�கியி<�கிேற�. இ5த ஊாி� 
தா�க+ ெபாிய ப�திமாென�>�, ேயாகி ெய�>�, ஞானி ெய�>� 
ேக+வி�ப�ேட�. த�களிட� வ5$ ஆ#மா கைட#ேத>� ப�யான ம5திேராபேதச� 
ெப�>� ெகா-/ ேபாகலாெம�ற க<#$ட� வ5ேத�" எ�றா+.  
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சாமியா<�
 உDச5 தைலயிேல &மாாி ெபாழி5த$ ேபா�, உட�ெப�லா� 
.ளகமா!வி�ட$. சி�கள ேதச#$ ராஜ� மக+ சீட� ெப-ணாக வ5தா� 
யா<�
#தா� ஆன5தேம�படா$? 
 
"இ�ேபாேத ம5திேராபேதச� ப-ண�/மா?" எ�> சாமியா( ேக�டா(. அவசர� 
வாாி� ெகா-/ ேபாகிற$ அவ<�
! 
 
அத�
 ேராஜா ெசா�:கிறா+;  "ந�ல நா+, ந�ல ல�ன� பா(#$D ெச!ய  
ேவ-/�. ேம:�, 
<I�
� பாதகாணி�ைக ைவ�க ஏ�பா/க+ ெச!ய ேவ-/�; 
நா+ பா(#$D ெசா�:�க+" எ�றா+.  
 
சாமியா<ைடய ச5ேதாஷ� கைர கட5$ வி�ட$. சாமியா( ேசாதிட� பா(�கிறா(:- 
 
"இ�ைற�
 எ�ன கிழைம? ஞாயி�>� கிழைம. நாைள�
# தி�க�கிழைம, 
ேஸாமவார�, ந�ல நா+. காைலயிேல ஏழைர மணி �த� ஒ�ப$ மணி வைர�
� 
ரா
கால�; அ$ ��5தIடேன ந�ல ல�ன� வ<கிற$. ெசHவா! மி$ன ராசியிேல 
பிரேவசி�கிறா�. அவைன� 
< பா(�கிறா�. அ�ேபா$ ம5திர� 6>வத�
� 
ெபா<#தமான ேவைள. 'Lபேயாக-Lபகரண-ஏவ�
ண-விேசஷண-விசிFடாயா�' 
எ�> சா)திர� �ைறயி/கிற$. ந��ைடய ம5திரேமா ைவரவ ம5திர�. 
எ�லாவிதமான ேதவநாம�கB� ைவரவ நாம#$�
+ அட�
ெம�பத�
D 
7டாமணி நிக-�ேல த�க ஆதாரமி<�கிற$. '�#தேன, 
மார�' பி+ைள எ�> 
நிக-/�கார( ெசா�:கிறா(. இ5த ம5திேராபேதச� ெப�றவ<�
 இ5த 
ஜ�ம#திேல ��தி" எ�> சாமியா( ெசா�2 நி>#தினா(.  
 
ேராஜா ஒ< .�சிாி�.� கா��னா+. சாமியா<ைடய ஆன5த� ஏற�
ைறய ஜ�னி 
நிைலயிேல வ5$ நி�ற$.  
 
சாமியா( பி��� ெசா�:கிறா(:  "ேகளா!, சி�கள ேதச#$ ராஜ
மாாிேய; உ� 
ெபயெர�ன? ேராஜாவா? ஆ ஹா ஹா! 
ல#$�
� Sப#$�
� ெபா<#தமான 
ெபய(. ேகளா!, ேராஜாேவ, ஜ�ம�க+ ேகாடா� ேகா�. 
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'.�லாகி� &டா!� .�வா!, மரமாகி�  
ப�வி<�க மாகி� பறைவயா! பா�பாகி�  
க�லா!, மனிதரா!� ேபயா!� கண�களா!  
வ�லLரராகி �னிவரா!# ேதவரா!  
ெச�லாஅ நி�றவி# தாவர ச�கம#$+  
எ�லா� பிற�.� பிற5திைள#ேத�, எ�ெபா<மா�' 

எ�> தி<வாசக� ெசா�:கிற$." 
 
ேம�ப� பா�ைடD சாமியா( தன$ ெபய<�
� இய�.�
� ெபா<5திய 
ர2ேல 
பா�� கா��னா(.  
 
இ5த� பா��ேல 'பா�.' எ�ற ெசா� வ5த$. இ<5தா:�, ேராஜாI�
� 
பய�-டாகவி�ைல. இவ� ��=ட ென�ப$ அவB�
 ஆர�ப �தலாகேவ 
ெதாி5$ வி�ட$. 'எ�றா:� 
�றமி�ைல. நா� இவைன விட� 6டா$. இ$வைர 
எ#தைனேயா மனித( ைக தவறி� ேபா!வி�டா(க+; இ5த மட#ைத நா� இFட�ப� 
ஆளலா�. இ$தா� சாியான .+ளி' எ�> பா�.�ெப- உ>தி ெச!$ ெகா-டா+.  
 
சாமியா( ெசா�:கிறா( :- "ேகளா!, ேராஜா� ெப-ேண! சி�களராஜ� க-ேண! 
ஜ�ம�க+ எ-ண#ெதாைலயா$ - ஆ�> மணைல� ேபாேல; வான#தி:+ள 
நM#திர�கைள� ேபாேல. '.னரபி ஜனன�, .னரபி மரண�' எ�> ச�கராசாாிய( 
ெசா�:கிறா(. இ5த ஜ�ம�களிேல மனித ஜ�ம� சிற5த$. கட� 7R5த இ5த 
நிலIலக#திேல இ#தைன ேமலான நரஜ�ம#ைத எ/#$# த�க 
<ைவ# 
ேத�யைட5$ ேமாM#$�
� ேபா
� உபாய#ைத# ெதாி5$ ெகா+ளாதவ(க+ 
ம>ப� தா! வயி�றிேல பிற5$ ப#$ மாதமி<5$ $யர�ப�/, ம-ணிேல பிற5$ 
பலவைக# $�ப�கைள அ�பவி�கிறா(க+. உன�
# ெதாியாத விஷயெமா�>-
மி�ைல. ந��ைடய ைவரவ ம5திர� உன�
� கிைட�க� ேபாகிற$. நீ ெபாிய 
பா�கியசா2" எ�றா(.  
 
கைதையD L<�கி வி/கிேற�. 
 
ம>நா+ காைலயிேல பா�.� ெப- ஒ< நாகர#தின#ைத� ெகா-/ வ5$ சாமியா(  



28 

 

கா2ேல காணி�ைகயாக ைவ#$ ம5திேராபேதச� ெப�>� ெகா-டா+. சில 
தின�களிேல சாமியா( இவ+ ெசா�2யப� ெய�லா� 6#தா/கிற நிைலைம�
 
வ5$வி�டா(, எ�> ம$க-�ைக எ��� 
யி� ரOக சிேராமணியிட� 
ெசா�2�>. 
 

யி� ெசா�:கிற$:- 
 
"க(#தப )வாமி ெய�பவ� பா�.� ெப-Qைடய வ�சைனயி� அக�ப�/� 
ெகா-டா�. அதனா� அவ��
 மி
5த பழி?-டாயி�>. ஊரா( அவைன 
மட#தி2<5$ $ர#தினா(க+. பிற
 பா�.� ெப-Q� அவைன� பிாி5$ 
ெச�>வி�டா+. அத� பி�, அHவி<வ<� உலக வாR�ைகயிேல பலவைக# 
$�ப�கB�
 இைரயாகி ��5தன("  எ�ற$.  
 
அ�ேபா$, ரOகசிேராமணி, "இ� கைதைய எத� ெபா<�டாகD ெசா�னா!?" எ�> 
ேக�ட$. 
 

யி� -  "உ�க+ ஜாதி�ேக பிற( வா(#ைதைய எளிதாக ந�பி மதிேமாச� ேபாவ$ 
வழ�க ெம�பைத� கா�/� ெபா<�டாகD ெசா�ேன�. ஆனா� நீ அ�ப�யி�ைல. 
நீ க�ைதயாக இ<5தா:� .#திசா2தா�; நியாய#ைதD ெசா�னா� 
க�/�ப/கிறா!. த�சாX( த���ெகா-டா� ெச�� கைதைய ேமேல ெசா�:" 
எ�> ேவ-��>.  
--------- 

தததத....ெகாெகாெகாெகா. . . . ெச&� கைதெச&� கைதெச&� கைதெச&� கைத    
 
ரOகசிேராமணி:- "�� கைதைய எ5த இட#தி� நி>#திேன�? பளிDெச�> 
ஞாபக� வரவி�ைல. உன�
 ஞாபக மி<5தா� அ�ெய/#$� ெகா/" எ�> 
ேக�ட$. 
 

யி� அ�ெய/#$� ெகா/�கிற$:- "த���ெகா-டா� ெச�� த�சாXாிேல 
ம$ைர மாணி�க� ெச�� எ�பவ�ைடய 
மா)தாவாக இ<�ைகயி� 
யஜமா�ைடய பண#தி� ெப<5 ெதாைகைய அ�#தி� ெகா-/ க+ள� 
கண�க��பினா�. தன�
 ேநாி�ட அநியாய நFட#தி2<5$ ஒ<வா> 
த�பேவ-/ெம�> ேயாசைன ெச!$ ம$ைர மாணி�க�ெச�� மானி அ!ய� 
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எ�ற பிராமணைன வரவைழ#$# த�சாX<�
� ேபா
�ப� ெசா�:கிறா�. அ5த 
இட#தி� உ� கைதைய நி>#தினா!. ேமேல நட#$" எ�ற$.  
 
ரOகசிேராமணி பி�வ<மா> கைத ெசா�லலாயி�>. 
 
அ5த மாணி�க� ெச�� ெசா�:கிறா�:- "ஐயேர, நீ( உடேன .ற�ப�/# 
த�சாX<�
� ேபாக ேவ-/�. அ�ேக த��� ெகா-டா� ெச�� Pெட�ேக 
எ�> ேக�டா� யாவ<� ெசா�:வா(க+. ந/#ெத<விேல கிழ�ேகார#$ P/. 
அவனிட#தி� எ�ப�ேய�� சிேநக� ெச!$ ெகா-/, அவ� P��� ெந<�கி� 
பழக ேவ-/�. நம�
 அவ� க+ள� கண�
 அ��பியி<�கிறா�. எ�றா:�, 
தன$ ெசா5த உபேயாக#ைத� க<தி நியாயமான கண�
 அவசிய� எ�தி 
ைவ#தி<�க ேவ-/�. அ5த� கண�
D Lவ�ைய எ�ன த5திர� ப-ணிேய�� 
இ�ேக ெகா-/ வ5$ விடேவ-/�."  
 
இைத� ேக�/ மானி அ!ய�: "சாி; ேயாசி�க ேவ-�யதி�ைல, நா� காாிய#ைத 
��#$� ெகா-/ வ<கிேற�" எ�றா�. பிற
 அவ� மாணி�க� ெச��யினிட� 
த� ெசலIகB�
 ேவ-�ய பண#ைத வா�கி� ெகா-/ த�சாX<�
 வ5தா�, 
தைலைய ெமா�ைடய�#தா�. காவி ேவF�?� க��� ெகா-டா�. ெச��யி� 
P�/�
� ேபா!D ேச(5தா�. 
 
பி�பக� ேவைள, ெச�� ஏேதா பMண� தி�> தாக சா5தி ெச!$ெகா-/ 
ெவ�றிைல Lைவ�கிறா�. "நாராயணா" "நாராயணா" எ�ற உDசாடண#$ட� 
ஸ5நியாசி அவ� ��ேன ேபா! உ�கா(5$, க-ைண =��ெகா-/ ஸமாதியிேல 
ஆR5$ வி�டா�. ப#$ நிமிஷ� கழி5த பிற
 க-ைண# திற5தா�. அ�ேபா$ 
த���ெகா-டா� ெச�� அவ� கா2ேல ஸாFடா�கமாக வி�5$ நம)கார� 
ெச!$, "சாமிகB�
 எHவிட�? அ�ேய� சி> 
�:�
 எ�5த<ளியத� ேநா�க 
ெம�ன?" எ�றா�. 
 
ஸ5நியாசி ெசா�:கிறா�:-  "P/ நம�
# தி<வால�கா/. விமல( த5த ஓ/ 
நம�
-/. வ�றாத பா#திர�" எ�றா( ப��ன#த�க+.  எ�லா X<� ந��ைடய 
X(, எ�லா நா/� ந��ைடய நா/. இ5த உலக� ெவ>� நாம Sப�கைள# தவிர 
ேவெறா�>மி�ைல. அ5த நாமSப�கெள�லா� ெபா!. &(வாசிரம#தி� 
மயிலா�&ாிேல பிற5$ வள(5ேதா�. 
<கி<ைபயா� இ5த ஆசிரம� கிைட#த$. 
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இ5த ஊ<�
 வ5ததி�, ஸா$�களிட#திேல த�கB�
 மிகI� அபிமானெம�> 
ேக+வி�ப�ேடா�. ெவ>ேம த�கைள� பா(#$ வி�/� ேபாகலாெம�> வ5ேதா�. 
த�களா� நம�
 ஆகேவ-�ய காாிய� ஒ�>ேமயி�ைல. ந�மா� த�கB�
 
ஏேத�� அ�6ல� கிைட�க ேவ-/ெம�ற க<#தி<5தா� ெதாிவி�கலா�" 
எ�றா�. 
 
ெச�� சிறி$ ேநர� ேயாசி#த பிற
:- "சாமிகB�
 ஆSட� வ<ேமா?" எ�றா�. 
ஸ5நியாசி .�சிாி�.ட�:- "ஏேதா ெசா�ப� வ<�" எ�றா�. 
 
த���ெகா-டா� ெச�� ெசா�:கிறா�:- "நா� அவசர#ைத� க<தி ஒ< காாிய� 
ெச!ேத�. ெக�ட காாியெம�> உ>தியாகD ெசா�ல ��யா$. கிளிைய அ�#தா� 
பாவ�, ஓநாைய அ�#தா� பாவமா? ஒ<வா> நா� ெச!த$ ந�ல காாிய5தா�. 
அதி2<5$ என�ேகேத�� தீ�
 வர� 6/ேமா எ�ற பய�-டாகிற$ இ5த 
விஷய#தி� பி�வ<� விைளைவD சாமிக+ அSட#தினா� க-/ ெசா�ல 
ேவ-/�" எ�> பணிI கா��னா�. 
 
ஸ5நியாசி ம>ப� க-ைண =�D சில நிமிஷ�க+ வாைய �Q�Q#தா�.  
 
பிற
 ெசா�:கிறா�:- "மாமாI�
 நFட� வ<கிற$. த.ெகா.I�
 லாப� வ<கிற$" 
எ�றா�. 
 
ெச�� இைத� ேக�/ ஆDசாிய#$ட� ம$ைர மாணி�க� ெச���
 
நFடெம�>�, த���ெகா-டா� ெச���
 லாபெம�>� ஆSட� ெசா�வதாக# 
ெதாி5$ ெகா-/, இ5தD சாமியாைர நா�றாக� பாீMி�க ேவ-/ெம�ற 
க<#$ட�, "சாமிகேள, அHவிட#தி� உ#தரI ெச!வ$ என�
 ேநேர 
அ(#தமாகவி�ைல. விள�கD ெசா�லேவ-/�" எ�> ேக�டா�. 
 
அத�
 ஸ5நியாசி:  "ெச��யாேர, ஆSட� நா� ெசா�வதி�ைல. நம�
� பிர�ம 
வி#ைதெயா�>தா� ெதாி?�. ம�றெத�லா� P- வி#ைத, ந��ைடய நா�கி� 
இ<5$ ெகா-/ ஒ< யMிணி ேதவைத இ5த ஆSட� ெசா�:கிறா+. அத� 

றி�.�ெபா<ைள நா� கவனி�பேத கிைடயா$. கவனி#தா:�, சில சமய�களி� 
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அ(#தமா
�. சில சமய�களி� அ(#தமாகா$. ேக�பவ( ச5த(�ப#தி�
# த
5தப� 
அ(#த� க-/ பி�#$� ெகா+ள ேவ-/�" எ�றா�. 
 
ெச�� தன$ ரக)ய#ைதD சாமியா(6ட# ெதாி5$ ெகா+ளாதப�, அHவளI 
நயமாக# தன�
 அ�6ல� ெசா�2ய யMிணி ெத!வ#தினிட� மி
5த ந�பி�ைக 
ெகா-டவனா! ஆன5த பரவசனா! வி�டா�. சாமியாாிட#தி:� அவ��
D 
ெசா�ல ��யாத மதி�.-டாயி�>.  
 
ஒ< த�/ நிைறய பலவிதமான பழ�கB�, கா!Dசின பா:� ெகா-/ வ<�ப�  
ெச!$ சாமியா( ��னாேல ைவ#$, "தி<வ�$ ெச!த<ள ேவ-/�" எ�றா�. 
 
ஸ5நியாO ஒ< வாைழ�பழ#திேல பாதிைய# தி�>, அைர� கி-ண� பாைல� 

�#$வி�/ 'ேபா$�' எ�> ெசா�2வி�டா�. 
 
அ�ேபா$ ெச�� ஸ5நியாசிைய ேநா�கி, "ஏேத��, மட#$� ைக�காியமானா:�, 
ேகாயி� தி<�பணியானா:�, Lவாமிக+ எ�ன க�டைளயி�டேபாதி:� 
எ�னா2ய�ற ெபா<Bதவி ெச!ய� கா#தி<�கிேற�" எ�றா�. 
 
சாமியா( தைலைய அைச#$, - "பிர�மேம ஸ#திய�, ஜக# மி#ைய; மடேம$, 
ேகாயிேல$? பரமா#மா க�ைட விரலளவாக ஹி<தய#தி:+ள 
ைகயி� 
விள�
கிறா�, எ�லா� நம�
+ேளதானி<�கிற$. உ�மா� நம�
 எHவிதமான 
ெபா<Bதவி?� ேவ-�யதி�ைல" எ�றா�. 
 
இ�ப� இ<�ைகயி�, ஒ< ேவைலயா+ வ5$, "க<�ப_(� கா#தவராய� கவிராய( 
வ5தி<�கிறா(. எஜமாைன� பா(�க ேவ-/ெம�> ெசா�:கிறா(" எ�> 
ெச��யிட� ெதாிவி#தா�. 
 
ெச�� சாமியாைர ேநா�கி "வரD ெசா�ல�/மா?" எ�> ேக�டா�. 
 
ச5நியாசி :  "ஆேMபெம�ன?" எ�றா�. 
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"வரD ெசா�:" எ�> ெச�� உ#தரI ெகா/#தா�. 
 
த���ெகா-டா� ெச��?�, ஆSட )வாமிகB� க<�ப_(� கா#தவராய� 
கவிராய<�, =�> ேப<மாக ச�பாஷி�கலானா(க+:- 
 
க.கா.க:   ")வாமிகB�
 எHவிட�?" 
 
ஆ.). : "ச5நியாசி�
 இடேம$. Pேட$?" 
 
த.ெகா.ெச. : "ஞான#தி�ைடய கட�, உபாஸைனேய தி<வ�வ�, ப�தி� ேகாயி�. 
)வாமிகB�
 இற5தகால�, நிகRகால�, வ<�கால� =�>5 ெதாி?�." 
 
க.கா.க:  "இல�கண#தி� க<#ேத அ$." 
 
ஆ.): "உ-ைமயான $றவி ஒ<நா+ த�கிய இட#தி� ம>நா+ த�கலாகா$. ஒ< 
�ைற .சி#த P��� ம>�ைற .சி�கலாகா$. பிர�ம� ஒ<ைம. உலக� ப�ைம." 
 
த.ெகா.ெச. : "பிர�ம� ஒ<ைம, பிர�ம�க+ ப�ைம எ�> உ#தரவாக ேவQ�." 
 
ஆ.). ; "அ$ இல�கண�ப�. நா� ேவதா5த அ(#த� ெசா�:கிேற�." 
 
த.ெகா.ெச:  "சாிதா�, சாிதா�. ேமேல உ#தரவாக�/�." 
ஆ.). : "மைழநாளி� மா#திர� ஸ5நியாசி ஒேர இட#தி� த�கலா�. ஆகாசேம 
ேம�6ைர; &மி க���, ெம#ைத. ெவளியி� பனிெய�லா� ச5தன�, பனிநீ(. 
கவிராயேர கவனி�கிறீ(களா?" 
 
க.கா.க : "ச�னிதான#தி� மீ$ ஒ< ஆLகவி இய�>கிேற�, இய�றி யாயி�>, 
இேதா உைர�கிேற�." 
--------------   
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ெவ1பாெவ1பாெவ1பாெவ1பா    
 

"உலைக# $ற5தீ( உ<ைவ# $ற5தீ(,  
மைலைய� பிள5$விட வ�`( - இல
.கR  
ஞான� தவ� க�வி நா�
5 $ற�கி`(,  
ஆன5த ைமயாஹாீ." 

 
ஆ.). :  "ஹாி நாம#ைத உைர#தீ(க+. ஆன5த�. ஆன5த�." 
 
த.ெகா.ெச. :  "ச5ேதகெம�ன? ெத!வப�தி தாேன ம�ஷ��
 ��கியமாக 
இ<�கேவ-/�." 
 
ஆ.). :  "இ5த ஆL கவிைய� கவிராய( இ5த சாீர#ைத ேநா�கிD ெசா�னா(. 
ஆனா:� நம�
+ேள விள�
� பரமா#மா ேக�/ மகிRவைட5தா�." 
 
இ�ப�� பலவிதமாக ெந/ேநர� ேபசி�ெகா-�<5த பிற
, கவிராய( ம�ெறா< 
சமய� வ<கிேற� எ�> ெசா�2 எ�5$ ேபா!வி�டா(. ேபா
� ேபா$ கவிராய( 
மனதி� இ5தD சாமியா( தி<ட� எ�> ெசா�2�ெகா-/ ேபானா(. கவிராய( 
ேபானIட� ஸ5நியாசி ெசா�:கிறா�:-  
 
"இ5த� கவிராய<�
� க(வ� அதிக�ேபால ேதா�>கிற$." 
 
த.ெகா.ெச.: "ச5நிதான#தி� மீ$ ஆL கவி பா�யி<5$� இ�ப�D ெசா�:கிற 
�கா5தரெம�ன?" 
 
ஆ.).: "ந�மிட#தி� அவ<�
 ப�தி ஏ�ப�ட$ ெம!தா�; ஆனா:� க(வி. 
க(விைய ந�ப�6டா$. கப�ைய ந�பினா:� ந�பலா�, க(விைய ந�ப�6டா$." 
 
த.ெகா.ெச.:  "கப�ைய எ�ப� ந�.வ$?" 
 



34 

 

ஆ.). :  "நா� இ<வ<� பர)பர� ந�.கிேறா�. நா� கப�களி�ைல." 
 
த.ெகா.ெச. :  "ஆேMப ெம�ன? க(விைய#தா� ந�ப�6டா$. ச5நிதான#தி� 
உைர�பேத உ-ைம." 
 
ஆ.). :  "த#ஸ வி$( வேர-ய�." 
 
த.ெதா.ெச. :  "அத� ெபா<+ அ�ேய��
 விள�கD ெசா�ல ேவ-/�." 
 
ஆ.).:  "இ$ ஸ5தியாவ5தன ம5திர�. அத� ெபா<ைள இதர ஜாதியா<�
D 
ெசா�ல� 6டா$. நா� எ� மன$�
D ெசா�2� ெகா-ேட�" எ�றா�. 
 
பிற
 ஸ5நியாO, "நா� ேபா! வ<கிேற�" எ�> ெசா�2 எ�5தா�. 
த���ெகா-டா� ெச�� மிகI� பாிIட�, "இ�>� நாைள�
� மா#திர� 
அ�ேய� 
�2� எ�5த<ளியி<5$ வி�/� ேபாக ேவ-/�" எ�> 
ேவ-�னா�. சிறி$ ேநர� அைத� 
றி#$# த(�க� நட5த$. கைடசியாக 
ஸ5நியாO அைர மன$ ேபாேல ஒ�.�ெகா-டா�. ெச�� P�/� ப�க#தி� ஒ< 
ேதா�ட�. அ5த# ேதா�ட#தி� ரமணீயமான 
�ைச. அ�
 சாமியா( 

�ேயறினா�. ேபாஜன� மா#திர� ேகாயி22<5$ ெகா-/ வ<�ப� ெச�� 
தி�ட� ெச!தா�. ஸ5நியாசி பாிசாரகனிட� 'என�
� .ளிேயாதைர பி��கா$' 
எ�> ஒ< வா(#ைத மா#திர� ெசா�னா�. 
 
சாமியா<�
� பக�, இரI ேபாஜன� பி�வ<மா> ெச��?� பாிசாரக�மாக� 
ேபசி# தீ(மான� ெச!$ ெகா-டா(க+:-  
காைலயி� =�றா� நாழிைக – ெவ--ெபா�க�, தயி(வைட, ெந!# ேதாைச, பா�. 
ந/�பக� -ப�சபaய பரமான#$ட� அ�ன�. 
பி�பக� - பழ�க+, பா�. 
இரI - ந/�பக� ேபா�; ஆனா� அ�ன#தி�
� பதி� ேதாைச. 
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இர-/ நா+ கழி5தIட� ெச�� இ��� இர-/ நா+ இ<�கD ெசா�னா�. 
பிற
 இ��� இர-/ நா+ இ<�கD ெசா�னா�. இ�ப�யாக� பல 
தின�களாயின. 
 
ம$ைர மாணி�க� ெச�� "த���ெகா-டானிட� மானி அ!யைன 
அ��பிேனாேம, ஓேராைல6ட வரவி�ைலேய? எ�ன ெச!கிறாேனா 
ெதாியவி�ைலேய" எ�> ேயாசி�கலானா�. 
 
ஒ< நா+ மாைலயி� த���ெகா-டா� ெச��?� ஆ<ட )வாமி?� ேபசி�  
ெகா+Bகிறா(க+. 
 
ெச�� ேக�டா�: "ஆைன�ெகா< கால� வ5தா�, &ைன�ெகா< கால� வ<ெம�ற 
பழெமாழியி� அ(#தெம�ன?" 
 
ஆSட)வாமி ெசா�:கிறா�: கஜவதன�; ஆைன ெய�ப$ விநாயகைர� 

றி#தா:� 
றி�கலா�. அ�ேபா$ &ைன�கிடமி�ைல. &ைன இ�ைலயா? எ2 
வாகனேமா. இ�ைலேயா? அ5த எ2�
 விேராத� ஒ< &ைன இராேதா? அ5த� 
பி+ைளயா( P�/ எ2�
 ஒ< கால� வ5தா� ேம�ப� &ைன�
 ஒ< கால� 
வராேதா? இ�ப�?� ஒ< அ(#த� ெசா�லலா�. ேவதா5தமாகI� ெபா<+ 
ெசா�லலா�; 'ஆைனயாவ$ மத�. &ைனயாவ$ விேவக�. மத#தி� கால� ேபானா� 
விேவக#தி� ெப<ைம விள�
�' எ�ப$ ஞானா(#த�. 
 
இ�ஙன� ஆSட)வாமி ெசா�வைத� ேக�/# த��� ெகா-டா� ெச�� 
ேக�டா�:  "மதெம�றா� ைசவ�, ைவFணவ�, அ�ப�யா?" 
 
உடேன ஆSட)வாமி: "ஹூ�! ஹூ�! ஹூ�! அ�ப�யி�ைல. காம�, 
ேராத�, 
ேலாப�, ேமாக�, மத�, மா#ஸ(ய� எ�ற ஆ>� உ�பைக. இதிேல, ஐ5தாவதாகிய 
மத�. அதாவ$ க(வ�. மத� பி�#$� ேபா! நட�கிற 
ண�. அ$ தீ(5த பிற
தா� 
விேவக ேம�ப/�." 
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ெச�� ேக�டா�:- ")வாமிகேள, எ�னிட� ஒ< கண�
� .)தக� இ<�கிற$. 
இ<5த$ - ேந�> மாைலயி� இ<5த$. இ�> பக� பா(#ேத�; காணவி�ைல. 
அ5த விஷய� ெவளிேய ெதாிய�6டா$. பகிர�கமாக# ேதட�6�ய .)தகமி�ைல. 
இ�னா( எ/#தனெர�> ெதாியவி�ைல. )வாமிதா� உ#தரவாக ேவ-/�" 
எ�றா�. 
 
அ�ேபா$ ஆSட)வாமி: எ�ைன யMிணி தி<வாS<�
� 6�பி/கிற$. நா� 
இ�றிரI .ற�ப�/�ேபா! நாைள மாைலயி� அ�கி<5$ தி<�.ேவ�. வ5த பிற
 
ெசா�:ேவ�" எ�றா�.  
 
ெச�� :  "ெத!வேம $ைண" எ�றா�. 
 
சாமியா( :  "
<I5 $ைண" எ�றா(. 
 
ெச�� :  "என�
 நா�ைம கிைட�
மா?" 
 
சாமி:  "கிைட�
�." ெச�� - "எ� $�க� தீ<மா?" 
 
சாமி :  "தீ<�." 
 
ெச��:  "கண�
 எ� ைக�
# தி<�பி வ5தா� நா� எ5த# த<ம#$�
� 
அHவிட#தி� க�/�ப��<�ேப�." 
 
சாமி :  "ெச��யாேர, ெச��யாேர, நம�
 நீ எHவிதமான த(ம�� ெச!ய 
ேவ-டா�. உ��ைடய கடைமைய ேநேர கவனி#தா� அ$ேவ ேபா$�." 
 
ெச�� :  "எ� கடைம யா$?" 
 
சாமி :  இ�ேபா$ ஒ< ஸூ#ர� மாதிாியாகD ெசா�2 வி�/� ேபாகிேற�. 
தி<வாS<�
� ேபா! தி<�பி வ5தIடேன அைத விள�கிD ெசா�:கிேற�. அத�
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�5தி உம�ேக ெபா<+ விள�கினா:� விள�கி� ேபா
� அ5த ஸூ#ர� எ�ப� 
எ�றா�:-  "ம ேய ம ஏ" . இHவளIதா�. இ$ கிர5த�. எ�தி ைவ#$�ெகா+B�." 
 
ெச�� அ�ப�ேய ஒ< ஓைல ந>�கி� எ�தி ைவ#$�ெகா-டா�. 
 
இர-/ வார�கB� க�பா� த�சாX(# த��� ெகா-டா� ெச���
� 
பி�வ<மா> ஒ< காகித� வ5த$. 
 
ம$ைரயி� ஆSட )வாமி த�ைச த.ெகா. ெச��யா<�
 ஆசீ(வாத�. 
 
நா� த�களிட� ெசா�2ய ஸூ#திர#$�
# தா#ப(ய� எ�னெவ�றா�, 

"ம�றவைன ேயமா�றியவைன  
ம�றவ� ஏமா�>வா�" 

 
ரOக சிேராமணி எ�ற க�ைத ெசா�:கிற$:  "த���ெகா-டா� ெச�� ம$ைர 
மாணி�க� ெச��யி� கா2ேல ேபா! வி�5$ தா� ெச!த 
�ற#ைத ஒ�.� 
ெகா-/ ம�னி�.� ேக�டா�. நFட# ெதாைகயி� பாதி ெப�>� ெகா-/ 
மாணி�க� ெச�� தன$ ைம#$னைன ம�னி#$ வி�டா�. அவ�ைடய இட#தி� 
தன$ த�சாX( காாிய)தனாக மானி அ!யைனேய நியமன� ெச!தா�. 
ஆர�ப#தி� மானி அ!யைன உபேயாக மி�லாதவென�ெற-ணி நக#த$ மடைம 
ெய�பைத மாணி�க� ெச�� ெதாி5$ெகா-/ தன�
� பா(�பா� ெச!த 
உபகார#ைத?� அவ�ைடய திறைமைய?� விய5$ அவ��
� பலவிதமான 
ஸ�மான�க+ ெச!தா�. அ$ ேபாலேவ, ஓ, க<வ� பி�#த ம$க-�ைக ெய�ற 

யி� ெப-ேண, நீ இ�ேபா$ எ�ைன நைக�கிறா!. இ��� சிறி$ 
கால#$�க�பா� எ��ைடய திறைமைய� க-/ நீேய ஆDசாிய�ப/வா!" எ�ற$. 
 
அ$ேக�/ ம$க-�ைக ெசா�லலாயி�>:- "ேகளா!, ரOகமாமா, நீேயா தீராத 
பி�வாத�காரனாக இ<�கிறா!. அைலைய� க�டலா�; கா�ைற நி>#தலா�; 
மனI>தி� ெகா-ட தீர�ைடய தீ(மான#ைத யாவரா:� த/�க ��யா$. 
உ�னிடமி<�
� இ5த மனI>திைய� க-/ உ�ேம� என�
 ந�.-டாகிற$. 
அ$ நி�க, இ�ேபா$ நா� உன�ெகா< ரக)ய� ெசா�:கிேற�. அைத 
சாவதானமாக� ேக+. மைலய�வார#தி:+ள ம5த.ர� எ�ற கிராம#தி� அரச 
மர#த�யிேல ஒ< பி+ைளயா( ேகாயி� இ<�கிற$. நா+ேதா>� காைலெயா<�ைற 
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மாைலெயா<�ைற அ5த� ேகாயி:�
� ேபா!# தைலயி� =�> 
�/� 
��� 
ெகா+. =�> ேதா�.�கரண� ேபா/. 'பி+ைளயாேர, பி+ைளயாேர, என�
D 
ச�கீத ஞான� ேவ-/�' எ�> 6I. பா�/ தாேன வ<�. இத�
 யாெதா< 
<I� 
ேவ-�யதி�ைல" எ�ற$. 
 
"உ-ைமதானா?" எ�> க�ைத ச�ேற ஐய#$ட� ேக�ட$. 
 
அத�
� 
யி� ெசா�:கிற$:  "என�
 இ5த மாதிாி தா� ச�கீத� வ5த$. எ�லா� 

யி�கB�
� இ�ப�# தா�. எ�க+ ஜாதியா<�
 மா#திர5தா� இ5த ரக)ய� 
ெதாி?�. இ$வைர இதர ஜாதியாாிட� ெசா�2யதி�ைல. நா� உ�னிட�+ள 
அ�பினாேல ெசா�ேன�" எ�ற$. 
 
சாிெய�> ெசா�2 ரOக சிேராமணி $+ளி� 
தி#$� ெகா-/ ேபா!, ம>நா+ 
ெபா�$ வி�5தIடேன ம5த.ர#$� பி+ைளயா( ேகாவி:�
 ��ேன வ5$ நி�> 
ெகா-/, 
யி� ெசா�ன கிாிையகெள�லா� ��#$# த��ைடய பாைஷயி� 
பா�/ வர ேம-/ெம�> 6வ# ெதாட�கி�>. உடேன ேகாயி2� வ5$ 
பிரதMிண� �த2யன ெச!$ெகா-�<5த அ�யா(க+ இ5த இைரDசைல� 
ெபா>�க மா�டாம� க�ைதைய� க�லாெலறி5$ காைலெயா�#$# 
$ர#திவி�டா(க+. ஆதலா�, தன�
 இய�ைகயி� கிைட�க� 6டாத ெபா<ைள 
வி<�பி எவ�� Pணாைச ெகா+ளலாகாெத�> விேவக சா)திாி தன$ ம�களிட� 
கைத ெசா�னா(.  
 
அ�ேபா$ காளிதாஸ� எ�ற பி+ைள ேக�கிறா�:  "க�ைத�
# $�ப� 
ேநாிடேவ-/ெம�ற ெக�ட எ-ண#$ட� ேபாதைன ெச!த 
யி:�
 ஒ< 
த-டைன?மி�ைலயா?" என. 
 
ஆ�சேனய� எ�ற ம�ெறா< மக� :  "அ�பா, அ5த� க�ைத )வாமிைய வ5$ 

�பி�டேத; அத�
# தீ�
 வரலாேமா?" எ�> ேக�டா�. 
 
அத�
 விேவக சா)திாி ெசா�:கிறா(: "ெத!வப�தி�
 ந�ல பய�-/. ஆனா� 
அத�ட� விேவக� ேச(5தி<�க ேவ-/�. விேவகமி�லாதவ�ைடய 
ெத!வப�தி�
 உ>தி கிைடயா$. ெத!வ#தினிட� ஒ<வ� வர�ேக�க� 
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ேபாைகயிேல �தலாவ$ விேவக� ேக�கேவ-/�. விேவகேம இ5த உலக#தி� 
எ�லாவிதமான ெச�வ�கB�
� ஆர�ப�. விேவகமி�லாதவ� 
<ட�. 
விேவக#$ட� ேச(5த ெத!வப�திேய உ-ைமயான$. அHவிதமான ெத!வ 
ப�தியினா� ஒ<வ� எ/#த காாிய#தி� ஜயமைடயலா�. இைத� 
றி#$ ஒ< கைத 
ெசா�:கிேற�" எ�றா(. 
 
"அ5த� கைத�
� ெபயெர�ன?" எ�> பி+ைளக+ ேக�டா(க+.  
 
"கா�/� ேகாயி�" எ�> விேவக சா)திாி ெசா�னா(. 
 
அ�ேபா$ காளிதாஸ�: "அ�பா, நா� ேக�ட$ ெசா�லவி�ைலேய?" எ�றா�. 
 
ஆ�சேனய�: "விேவகமி�லாதவ� ெத!வப�தி ெச!தா�, அதனா� அவ��
# 
தீைமதா� விைள?மா?" எ�> ம>ப� ேக�டா�. 
 
அத�
 விேவக சா)திாி ெசா�:கிறா(:  "இ$வைர ெசா�ன ப
தி 'பயனறித�' 
என�ப/�. இனிேமேல ெசா�ல� ேபாகிற ப
தி�
 'ந�பி�ைக' எ�> ெபய(. 
உ�கBைடய வினாவி�
 விைட கைத =லமாகD ெசா�லாம� ேநேர ெசா�2 
வி/கிேற�. =ட��
D ச�கட �-டா�கி ேவ��ைக பா(�பவ� பாவி. அவ��
 
இ5த ஜ�ம#தி� பலவிதமான தீ�
க+ விைள?�. விேவகமி�லாதவ� 6ட 
ெத!வப�தி ெச!வதனா� அவ��
 ந�ைம ஏ�படாம� ேபா!விடா$. 
ஆர�ப#திேல பலவித இைடb>கB-டா!, அவ�றி2<5$ கைடசியாக விேவக� 
உ-டா
�, பிற
 ெத!வப�தி ேம�ைமயான பய�கைள# த<�" எ�றா(.  
------------- 

இர1டா� ப�தி இர1டா� ப�தி இர1டா� ப�தி இர1டா� ப�தி ----    ந�பி�ைகந�பி�ைகந�பி�ைகந�பி�ைக    
கா&3�ேகாயி5� கைதகா&3�ேகாயி5� கைதகா&3�ேகாயி5� கைதகா&3�ேகாயி5� கைத    

 
விேவக சா)திாி தம$ ம�கைள ேநா�கிD ெசா�:கிறா(:- 
 
��ெனா< கால#தி� ெபா�ன�கா/ எ�ற ெப<�கா��� Pரவ(ம� எ�ெறா< 
சி�க� அரL ெச:#தி� ெகா-/ வ<ைகயி�, அதனிட#$�
 விகார� எ�ற .ற#$ 
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நாிெயா�> வ5$ வண�க� ெச!த$. "நீ யா(? உன�ெக�ன ேவ-/�?" எ�> 
Pரவ(ம� ேக�ட$. 
 
அ�ேபா$ நாி ெசா�:கிற$:- "எ� ெபய( விகார�. வட�ேக ெந/5[ர#தி:+ள 
ேப!�கா/ எ�ற வன#தி� அரL ெச:#$� த-�ராஜ� எ�ற சி�க#திட� எ� 
பிதா ம5திாியாக இ<5தா(. அவ( கால� ெச�ற பிற
, அ5த )தான#தி� எ�ைன 
ைவ�காம�, அHவரச� தன$ 
ண#$�கிண�கியப� க-டக� எ�ற ெபய( 
ெகா-ட கிழ ஓநாைய ம5திாியாகD ெச!$ எ�ைன� .ற�கணி#$ வி�டா�. 
'மதியாதா( தைல வாச� மிதி�க ேவ-டா�' எ�> வசனமி<�பதா� நா� அ5த 
ரா4ய#ைத வி�/� பல ேதச�களி� ஸ�சார� ெச!$ வ<ைகயிேல, 
ஸ5நிதான#தி� PரD ெசய�கைள?� த(ம
ண�கைள?� ேக+வி�ப�/, 'ஆஹா! 
ேவைல ெச!தா� இ�ப��ப�ட சி�க#தினிடம�ேறா ெச!யேவ-/�, எ�ற ஆவ� 
ெகா-டவனா!, ஸ5நிதான#ைத# தாிசன� ெச!$ ந��ைடய பிற�ைப� 
பய�ைடயதாகD ெச!$ ெகா+ளேவ-/ெம�ற ேநா�க#$ட� இ�
 வ5ேத�. 
த�ைம� க-ட மா#திர#தி� என$ க2 நீ�கிவி�ட$" எ�> ெசா�2�>.  
 
இைத� ேக�/D சி�க� .�னைக ெகா-/, சிறி$ ேநர� ேயாசைன ெச!$வி�/, 
"சாி, நீ ந��ைடய அர-மைனயி� ேசவக� ெச!$ ெகா-�<" எ�றா�கிைன 
ெச!த$.  
 
ம>நா� காைலயி� Pரவ(மனிட� அத� கிழ ம5திாியாகிய த5திரேசன� எ�ற நாி 
வ5$ ெசா�லலாயி�>: 
 
"அரசேன, ேந�># த�மிட� விகார� எ�ற ேப!�கா�/ நாி வ5$ ேபசியதாகI� 
அவைன# தா� அர-மைன ேவைலயி� நியமி#$�ெகா-டதாகI� 
ேக+வி�ப�ேட�. எ�னிட� ஆேலாசைன ெச!யாம� தா� இ5த� காாிய� ெச!த$ 
ப�றி நா� வ<#த�ப/கிேற�. ரா4ய நீதியி� சிற5த ஞான�ைடய தா� .ற#$ 
நாிைய, த�னரச� காாிய#ைத நட#த# திறைமயி�லாமேலா $ேராக#தாேலா 
ெவளி�ப�/ வ5தி<�
� நாிைய �� சாி#திர5 ெதாியாத நாிைய, இ#தைன 
அவசர�ப�/ ந�பின ெச!ைகைய நிைன�
�ேபா$, என�
 ஆDசாிய�-டாகிற$" 
எ�ற$. 
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இைத� ேக�ட Pரவ(ம� நைக#$ 'நீ( சா)திர#ைத ந�பிD ெசா�:கிறீ(. நா� 
ெத!வ#ைத ந�பிD ெச!ேத�' எ�ற$.  
 
அ�ேபா$ த5திரேசன� எ�கிற கிழ நாி ெசா�:கிற$: "எவ� சா)திர#ைத 
ந�.கிறாேனா' அவேன ெத!வ#ைத ந�.கிறா�. உலக#தி� அ�பவேம 
ெத!வ#தி� வா�
. அ�பவ#ைத ஆதாரமாக� ெகா-ட$ சாியான சா)திர�. நா� 
ேலாகா�பவ#ைத ஆதாரமாக� ெகா-/ ெசா�:கிேற�. இ$ ெத!வ#தா� 
ஏ�ப�டேதய�றி ேவறி�ைல. ஆதலா� நா� சா)திர#ைத ந�.வதாகI�, தா� 
ெத!வ#ைத ந�.வதாகI�, ேபத�ப/#திD ெசா�வதி� ெபா<+ என�
 
விள�கவி�ைல" எ�ற$.  
 
சி�க� ம>ெமாழிேய ெசா�லவி�ைல. சிறி$ ேநர� L�மா கா#தி<5$வி�/, 
"ெமௗன� ஸ(வா(#த ஸாதக�" எ�ெற-ணி� கிழ நாி விைட ெப�>D ெச�ற$.  
 
அ�ேபா$ சி�க� விகார� எ�ற ேப!�கா�/ நாிைய# த� ��ேன அைழ�பி#$� 
பி�வ<மா> ேக�ட$: 
 
"விகாரா, த-�ராஜ� உன$ பிதாவி� )தான#தி� உ�ைன நியமி�காம�, 
க-டகைன நியமி#த காரணெம�ன? உ�னிடமி<5த பிைழெய�ன?" 
 
நாி ெசா�:கிற$:  "எ�பிராேன, நா� யாெதா< 
�ற�� ெச!யவி�ைல. ஒ< 
ேவைள எ� வய$� 
ைறைய எ-ணிD ெச!தி<�கலா�. ம5திாி# ெதாழி:�
� 
கிழவேன த
திெய�> மதியி�லாத ராஜா�க+ நிைன�கிறா(க+. ேம:�, 

"ந�றா மைர� கய#தி� ந�ல�ன� ேச(5தா�ேபா� 
க�றாைர� க�றாேர கா�>வ( - க�பிலா 
=(�கைர =(�க( �க�ப(, �$கா��� 
கா�ைக ?க�
� பிண�"  

எ�ற$. 
 
அ�ேபா$ சி�க� "உ�கBைடய த-�ராஜ��
� என�
� பைகெய�பைத நீ 
அறிவாயா?" எ�> ேக�ட$. 
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"அறிேவ�" எ�> நாி ெசா�2�>. 
 
"த�னரசைன� ைகவி�/� பைகயரசைனD சா(5$ வாழவி<�.� ம5திாி�
� ெபய( 
ெதாி?மா?" எ�> Pரவ(ம� ேக�ட$.  
 
"அவ� ெபய( $ேராகி" எ�> விகார� ெசா�2�>. சி�க� நைக#த$.  
"உ��ைடய 
லெத!வ#தி� ெபயெர�ன?" எ�> சி�க� ேக�ட$. 
 
"கா�/� ேகாயி� மாகாளி" எ�> நாி ெசா�2�>. சி�க#தி� உட�பி� 
ந/�க�-டாயி�>.  
 
உடேன 'ஹா' எ�> க#திD சி�க� தன$ ைகைய உய(#தி�ெகா-/ ெசா�:கிற$: 
"=ட நாிேய! எ$ ேந(5தா:� உ�ைன� ெகா�ல� 6டாெத�> ேந�ேற எ� 
மனதி� தீ(மான� ெச!$ ெகா-டப�யா�, இ�ேபா$ உ�ைன� ெகா�லாம� 
வி/கிேற�. எ�னிட� நீ ெபா! ெசா�:கிறாயா? ெசா� உ-ைமைய. உன$ 
ல 
ெத!வ#தி� ெபயெர�ன?" எ�> உ>மி� ேக�ட$.  
 
விகாரென�ற நாி ந/�கி� ேபா!� பி�வ<மா> ெசா�லலாயி�>. 
 
நாி ெசா�:கிற$:- "ஐயேன, எ��ைடய &(வ 
ல ெத!வ� அதாவ$ எ��ைடய 
��ேனா<� ேந�> வைர நா�� 
�பி�/ வ5த ெத!வ� ேவ>. அத� ெபய( ேப! 
நாக�. அ5த ெத!வேம எ�க+ ேப!கா�/� காவ� நட#தி வ<கிற$. 
ேப!�கா�டரசனாகிய த-�ராஜ��
� அவ�ைடய 
�க+ எ�ேலா<�
� 
அ$ேவ 
லெத!வ�. பர�பைர வழ�க#தா� என$ பிற�. �த� ேந�> 
த�கBைடய ச5நிதான#ைத# தாிசன� ப-Q� வைர நா�� ேப! நாகைனேய 

லெத!வமாக� ெகா-டா�ேன�. த-�ராஜ�ட� மன)தாப�ப�/ 
ெவளிேயறின கால �தலாக யாெதா< சரQமி�லாம� அைல5$ என�
 ேந�> 
இHவிட#$ ச5நிதான#தி� அபய�ெகா/#தIடேன, என�
D ச5நிதானேம 
அரச��, 
<I�, ெத!வ�� ஆகிவி�டப�யா�, இHவிட#$�
 
லெத!வ#தி� 
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ெபய( கா�/� ேகாயி� மாகாளி எ�பைத# ெதாி5$ ெகா-/, அ5த மகா 
ச�திையேய என�
� 
லெத!வமாக வாி#$�ெகா-ேட�" எ�ற$. 
 
இைத�ேக�/ 'Pரவ(ம�' கா/ 
:�
�ப� ேகாப நைக நைக#$D ெசா�:கிற$:- 
 
"இ��� ெபா! ெசா�:கிறா!. உ�ைன மீளI� Mமி�கிேற�. ேந�> உ�ைன� 
பா(#தIடேன ெகா�ல நிைன#ேத�. நீ சரணெம�> கா2� வி�5தப�யா� 
$ேராகிெயா<வ� வ�சகமாக அைட�கல� .
5தா:� அவைன� ெகா�லாம� 
வி/வ$ Pர<�
 லMணெம�> நிைன#$ உ�ைன� ெகா�வதி�ைல ெய�> 
மனதி� நி(ணய� ெச!$ ெகா-ேட�. ஒ< வா(#ைத ெசா�:கிேற� ேக+. நீ 
ந�மிட� உளI பா(�க வ5த ஒ�ற�. அ5த �� =டனாகிய த-�ராஜ� உ�ைன 
இ�ேக அ��பியி<�கிறா�. நா� இFட�ப/� வைரயி� இனி அவ�ைடய 
�க#ைத நீ பா(�க� ேபாவதி�ைல. உ�ைன ந��ைடய அர-மைனயி� ைவ#$� 
ெகா+Bேவ�. ஆனா� எ��ைடய அ�மதியி�றி நீ ெபா�ன� கா�ைட வி�/ 
ெவளிேயற�6டா$. அ�ப� ெவளிேயற �ய�றா� உ��ைடய நா�
 
கா�கைள?� ெவ��விடD ெச!ேவ�, ெதாிகிறதா?" 
 
விகார�:- "ஐயேன, எ� விஷயமாக ச5நிதான#தினிட� யாேரா ெபா!� கைத 
ெசா�2யி<�பதாக# ெதாிகிற$. ெபாறாைமயினாேல ெச!தி<�கிறா(க+. என�
� 
த-�ராஜ��
� விேராதெம�பைத# தா�க+ ேப!� கா�/�
 ஆள��பி 
விசாாி#$வி�/ வ<�ப� ெச!யலா�. அ�ேக யாாிட� ேக�டா:� ெசா�:வா(க+. 
இ$ ெபா! வா(#ைதயி�ைல. காரண� ேந�ேற ெதாிவி�க வி�ைலயா? எ��ைடய 
பிதா வகி#த ம5திாி )தான#ைத அவ� என�
� ெகா/�காம� அ5த ஓநா!�
� 
ெகா/#தா�. அதி2<5$ விேராத�. எ�ைன ஒ�>� ெச!யேவ-டா�. என�
# 
தா�கேள 
<, தா�கேள பிதா, தா�கேள ெத!வ�. த�கைள# தவிர என�
 
இ�ேபா$ ேவ> கதியி�ைல" எ�ற$.  
 
அத�
 Pரவ(ம�:- "சாி, இனிேம� ெபா! ெசா�னா� அவசிய� க-ணிர-ைட?� 
பி/�கி வி/ேவ� ெசா�:, அ5த த-�ராஜனிட� ைசனிய�க+ எHவளவி<�-
கி�றன?" 
 
விகார�:- "ராஜாதி ராஜேன, நா� அ5த� கா��� எHவிதமான அதிகார��  



44 

 

வகி�க�ெபறவி�ைல. ைசனிய உளIக+ என�ெக�ப�# ெதாி?�?" 
 
இைத� ேக�டIடேன சி�க� "யாரடா அ�ேக ேசவக�?" எ�> க(ஜைன ெச!த$. 
உடேன ஒ< ஓநா! ஓ� வ5$ பணி5$ நி�ற$. அைத ேநா�கி Pரவ(ம� 
"ேஸனாபதிைய உடேன அைழ#$வா எ�> ஆ�கிைன ெச!த$. "உ#தரI�ப�" 
எ�> ெசா�2 ஓநா! வண�கிD ெச�ற$. 
 
பிற
 Pரவ(ம� நாிைய ேநா�கிD ெசா�:கிற$:  "விகாரா, நம$ ேஸனாபதியாகிய 
அ�னிேகாப� இ��� ஐ5$ நிமிஷ�கB�
+ இ�ேக வ5$ வி/வா�. அவ� 
வ<��. நா� ேக�கிற ேக+விகB�
 நீ தவறாம� உ-ைம ெசா�ல� கடவா!. 
இேதா எ� �க#ைத� பா(" எ�ற$. 
 
நாி 
ட� ந/�கி� ேபா!D சி�க#தி� �க#ைதD ச�ேற நிமி(5$ பா(#த$. இ�ேம� 
இ5தD சி�க#தினிட� ெபா! ெசா�னா� உயி( மி�சாெத�> நாி�
 ந�ல நிDசய� 
ஏ�ப�/ வி�ட$. 
 
பிற
 நாி ெசா�:கிற$:  ")வாமி, நா� ெசா�:கிற கண�
# தவறினா:� தவற� 
6/�. என�
# ெதாி5தவைரயி� உ-ைம ெசா�2 வி/கிேற�. என�
 எHவித 
த-டைன?� விதி�க ேவ-டா�. என�
 உ�கBைடய பாதேம $ைண" - எ�ற$.  
 
Pரவ(ம�:  "ேப!�கா�/ ைசனிய� எHவளI? உடேன ெசா�:. உ-ைம 
ெசா�:." 
 
விகார�:  ".2�பைட �5]>, கர� இ<]>, கா-டா மி<க� ]>, ஓநா! 
ஆயிர�, ஆைன� பைட ஆயிர�, நாி�பைட நாலாயிர�." 
 
Pரவ(ம�: "உளI பா(#$ வ<� கா�ைகக+ எ#தைன?" 
 
விகா:  "இ<]�ைற�ப$." 
 
Pர: - "Lைம [�
� ஒ�டைக எ#தைன? க�ைத எ#தைன?" 
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விகா:  "ஒ�டைக எ-^>. க�ைத பதினாயிர�." 
 
Pரா:  "எ#தைன நா+ உணI ேசகாி#$ ைவ#தி<�கிறா�?" 
 
விகா:  "ஞாபகமி�ைல." 
 
Pரா:  "க- ப#திர�." 
 
விகா:  ச#திய� ெசா�:கிேற�; ஞாபகமி�ைல." 
 
இHவா> ேபசி�ெகா-�<�ைகயி� ேஸனாபதியாகிய அ�ேகாப� எ�ற 
ேவ�ைக�.2 வ5$ 
�பி�/ நி�ற$. 
 
"வ<க" எ�ற$ சி�க�. 
 
அ�ேபா$ விகார� எ�ற நாி த� மன$�
+ேள ேயாசைன ப-ணி�ெகா+Bகிற$: 
 
"ஹூ�! இ5தD சி�கராஜ� மகா PரனாகI�, மகா ேகாபியாகI� இ<5தா:� நா� 
நிைன#தப� அ#தைன .#திசா2யி�ைல. ந�ைம எதிாியி� ஒ�றென�> ெதாி5$ 
ெகா-ட பிற
� ந�ைம ைவ#$�ெகா-/ ேசனாபதியிட� ?#த விசாரைண 
ெச!ய�ேபாகிறா�. ஏேத��, ஒ< யதி(Dசா வச#தா� இவ�ைடய காவ22<5$ 
நா� த�பிேயா/�ப� ேநாி�டா�, பிற
 இவ�ைடய ?#த ம(ம�கைள நா� 
த-�ராஜனிட� ெசா�ல� 6/ெம�பைத இவ� ேயாசி�கவி�ைல. இவ��
# 
தீ(�காேலாசைன ேபாதா$."  
 
இ�ஙன�, நாி பலவா> சி5தைன ெச!?மிைடேய, வாயி�கா�பனாகிய ஓநா! 
ஓ�வ5$ "மகாராஜா, .ேராகித( வ5தி<�கிறா(" எ�ற$.  
 
"உ+ேள வரDெசா�:" எ�> Pரவ(ம� க�டைளயி�ட$.  
 
அ�பா�, அ�கிர� எ�ற ெபய(ெகா-ட$�, Pரவ(ம�ைடய 
ல#$�
�  
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பர�பைரயாக� .ேராகித� ெச!?� வமிச#தி� பிற5த$�, ெபாிய மதி வ2ைம 
ெகா-ட$மாகிய கிழ�ப<5$ பற5$ வ5$ சி�க#தி� ��ேன P�றி<5த$.  
 
சி�க� எ�5$ வண�கி�>.  
 
சிறி$ ேநர� உபசார வா(#ைதக+ ெசா�2� ெகா-ட பிற
 .ேராகித� ப<5$ 
சி�க#ைத ேநா�கி: "அ5த நாிதா� ேப!�கா�/ விகாரேனா?" எ�> ேக�ட$.  
 
சி�க� `ஆ�' எ�ற$.  
நாி தி<ட� ேபாேல விழி#த$.  
 
அ�ேபா$ சி�க� ெசா�:கிற$:- ")வாமி, இ5த நாிைய நா� நய#தா:� 
பய#தா:� என$ ப�க� ேச<�ப� ெசா�2வி�ேட�. இவ� த-�ராஜனிட மி<5த 
அ�ைப நீ�கி எ�னாளாகி வி�டா�. இவைன நா� இ�ேபா$ ந��ைடய ம5திாி 
சைபயி� இ<�க இட�ெகா/#ததினாேலேய நா� இவனிட� பாி&(ண ந�பி�ைக 
ெகா-�<�கிேறென�பைத# தா�க+ ெதாி5$ ெகா+ளலா�. இவ�ைடய பைழய 
நிைன�ைப மற5$ இ�ேபா$ த-�ராஜ�ைடய உளIகைள நம�
# ெதாிவி�
� 
ெதாழி2� அம(5தி<�கிறா�. அதனாேல தா� நம$ சைபயி� இவைனD 
ேச(�
�ப�யாகிற$" எ�ற$.  
 
ப<5$ .�னைக ெச!த$. ஒ�>� ெசா�லவி�ைல.  
 
அ�ேபா$ சி�க� ேக�கிற$:  ")வாமி, ஒ<வ� எதி(பா(�காத காாிய#தி� எதி( 
பா(�காதப� ஆDசாியமான ெவ�றியைடய ேவ-/மானா� அத�
 வழிெய�ன?" 
எ�ற$. 
 
அ�ேபா$ அ�கிர� எ�ற .ேராகித� ப<5$ ெசா�:கிற$:  "அரசேன, ம5திாி 
சைபயி� எதி(பா(�காத ேக+வி ேக�டா!. உன�
 நா� ம>ெமாழி ெசா�ல 
ேவ-/மானா�, அத�
 நீ-ட கைத ெசா�:�ப� ேநாி/�. ம5திராேலாசைன 
சைபயி� ��கியமான காாிய#ைத வி�/� .ேராகிதனிட� கைத ேக�க 
ேவ-/ெம�ற சி#த� உன�
-டானா� நா� ெசா�வதி� ஆேMபமி�ைல. ேநர� 
அதிக�ப/�. அ$ெகா-/ எ�னிட� ேகாப� வர�6டா$" எ�ற$. அ�ேபா$ 
சி�க� ஒ< $ளி சிாி�ேபா/ ெசா�:கிற$: - "ம5திர சைப பி�னாேலேய த+ளி 
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ைவ#$� ெகா-ேடா�. இ�ேபா$ கைத நட�
க" எ�ற$. உடேன, .ேராகிதனாகிய 
அ�கிர� எ�ற ப<5$ ெசா�:கிற$. 
------------- 

தி1ண� எ�ற மறவ� கைததி1ண� எ�ற மறவ� கைததி1ண� எ�ற மறவ� கைததி1ண� எ�ற மறவ� கைத    
 
ேகளா! ராஜேகஸாியாகிய Pரவ(மேன, ��ெனா< கால#தி� ம$ைரயிேல வி�கிரம 
பா-�ய� அரL ெச:#தியேபா$ காலா�பைடயிேல தி-ண� எ�ெறா< மறவ� 
இ<5தா�.  
 
அவ� ஒ< நா+ மாைலயி� அர-மைன� ப�கமாக நட5$ ேபாைகயி� உDசி 
மாட#தி� ேமேல பா-�ய� மகளாகிய த(மலcமி எ�ற ெப- ப5தா�� 
ெகா-�<5தைத� க-/ மிகI� காத� ெகா-டவனா! அவைள மண� 
ெச!$ெகா+ள ேவ-/ெம�> வி<�பினா�.  
 
அ�பா� அவ� ஒ< ேசாதிட சா)திாியினிட� ேபா!, "ஒ<வ� ராஜாவி� மகைள 
மண� ெச!$ெகா+ள வி<�பினா� அத�
 எHவிதமான &ைஜ நட#த ேவ-/�?" 
எ�> ேக�டா�. 
 
"நீ யா(? உன�ெக�ன ெதாழி�?" எ�> ேசாதிட� ேக�டா�. 
 
"நா� காலா�பைட மறவ�. எ� ெபய( தி-ண�" எ�> இவ� ெசா�னா�.  
 
இைத� ேக�டIட� ேசாதிட� “எ�னிட� ேக�காேத, ஓ��ேபா” எ�> ெசா�2# 
$ர#திவி�டா�.  
 
பிற
 தி-ண� மீனாMிய�ம� ேகாயி2� &ைஜெச!?� 
<�க+ ஒ<வாிட� 
ேபா!� ேக�டா�. அ5த� 
<�கெள�ன ெச!தா(? "அ�பா! நீ இ��� ஒ< 
வ<ஷ� கழி5த பிற
 எ�னிட� வ5$ இைத� ேக+. அ�ேபா$ ம>ெமாழி 
ெசா�:கிேற�. அ$வைர ெசா�ல ��யா$" எ�> ேபா�
D ெசா�2 அ��பி 
வி�டா(.  
 
பிற
 தி-ண� ஒ< ம5திரவாதியிட� ேபா!� ேக�டா�. அ5த ம5திரவாதி  
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ெசா�:கிறா�: - "த�பி, பதினா> ெபா� ெகா-/வ5$ ெகா/. நா� ஒ< &ைஜ 
நட#தி ��#$ உ��ைடய மேனாரத� நிைறேவ>�ப� ெச!வி�கிேற�" எ�றா�. 
 
தி-ண� தி<�பி� ேபா!வி�டா�. அவனிட� பதினா> ெவ+ளி� காL6ட� 
கிைடயா$. அவ� ஏைழ�பி+ைள.  
 
இத� பிற
 'யாைர� ேபா!� ேக�கலா'ெம�> ேயாசைன ெச!$ பா(#தா�. 
"ேநேர, ராஜாவி� மகைளேய ேக�/ வி�டாெல�ன?" எ�> அவ� .#தியி� ஒ< 
ேயாசைன ேய�ப�ட$. "சாி. அ�ப�ேய ெச!ேவா�" எ�> தீ(மான� ப-ணி� 
ெகா-டா�.  
 
அவ��
� ப�க#$ P��2<5த ஒ< &வாணிDசியி� மக+ நா+ேதா>� 
அர-மைன�
 மாைல க��� ெகா-/ ெகா/#$ வ<வ$ வழ�க�. அ5த� ெப- 
தி-ண��
 ெந/நாளாக� பழ�க�-/. இவ� எ�ன ெசா�ன ேபாதி:� அ5த� 
ெப- ேக�பா+. ஆதலா�, இவ� ஒ< சிறிய ந>�ேகாைலயி�,  

"ம�ன� மகேள, காலா+ மறவ� 
எ�ன ெச!தா�, உ�ைன� ெபறலா�?" 

எ�ற வா�கிய#ைத எ�தி, அ5த ந>�ேகாைலைய மிகI� அழகானெதா< 
&மாைல�
+ Wைழ#$ ைவ#$, அ5த� &வாணிDசி� ெப-ணிட� ெகா/#$ "நீ 
இைத அரச� மக+ ��னாேல ெகா-/ ேபா! ஒ< தர� உதறி வி�/ மாைலைய 
அவளிட� ெகா/" எ�> ெசா�2ய��பினா�. அவB� அ�ப�ேய &மாைலைய� 
ெகா-/ ராஜ
மாாியி� ��ேன ஒ< தர� உதறிய பி�., அைத� ெகா/#$வி�/# 
தி<�பி P/ வ5$ ேச(5தா+.  
 
ராஜ
மாாி அ5த ந>�ேகாைல கீேழ வி�5$ கிட�பைத� க-/ அைதெய/#$ 
வாசி#தா+:- 

"ம�ன� மகேள, காலா+ மறவ� 
எ�ன ெச!தா� உ�ைன� ெபறலா�?" 

 
அ�கிர� எ�ற .ேராகித� ப<5$ ெசா�:கிற$: ேகளா! Pரவ(ம ராஜேன, அ5த� 
&வாணிDசி� ெப- மாைலைய உதறினேபா$ ந>�ேகாைல கீேழ வி�வைத 
ராஜ
மாாி பா(#தா+. &வாணிDசி� ெப- அர-மைனயி2<5$ த� P�/�
# 
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தி<�பி� ேபானIடேன தி-ண� அவைள� க-/ "ராஜ
மாாியிட� மாைலைய� 
ெகா/#தாயா?" எ�> ேக�டா�. ஆெம�றா+. "உதறினாயா?" எ�> ேக�டா�. 
"ெச!ேத�" எ�றா+. சாிெய�> ெசா�2� ேபா! வி�டா�.  
 
ம>நா� காைலயி� &வாணிDசி� ெப- வழ�க� ேபாேல அர-மைன�
 மாைல 
ெகா-/ ேபானா+.  
 
அ�ேபா$ ராஜ
மாாி அ5த� ெப-ணிட� ஒ< ந>�ேகாைலைய� ெகா/#$ "ேந�> 
உ�னிட� மாைல ெகா-/ த5த காலா+ மறவனிட� இைத� ெகா-/ ெகா/" 
எ�றா+. 
 
&வாணிDசி� ெப- திைக#$� ேபா!வி�டா+. "பய�படாேத; ெகா-/ேபா" எ�> 
ராஜ
மாாி ெசா�னா+. &வாணிDசி�ெப- ந>�ேகாைலைய� ெகா-/ 
தி-ணனிட� ெகா/#தா+. அவ� வாசி#$� பா(#தா�. அதிேல "ெத!வ�-/" 
எ�ெற�தி யி<5த$. பி�ெனா< நா+ தி-ண� தனிேயயி<5$ ேயாசி�கிறா�: - 
 
"இ5த அரச� மக+ ந�ைம� பாிகாஸ� ப-ணமா�டா+. ஏேதா ந�ல வழிதா� 
கா��யி<�கிறா+. ெத!வ#ைத ந�பினா� பய� கிைட�
ெம�> ெசா�:கிறா+. 
சாி. அ�ப�ேய ந�.ேவா�......அ5த� கால#தி� ெத!வ� தவ� ப-Qேவா<�
 
ேநேர வ5$ வர� ெகா/#தெத�> ெசா�:கிறா(க+. இ5த நாளி� அ�ப� 
நட�பைத� காேணா�......அடா ேபா! பைழய காலேம$? .திய காலேம$? ெத!வ� 
எ5த� கால#தி:� உ-/. ெத!வ#ைத� 
றி#$# தவ� ப-Qேவா�. வழி 
கிைட�
�" எ�> ெசா�2 ஒ< கா�/�
� ேபா!, அ�ேக கா!கனிகைள# தி�> 
Lைன நீைர� 
�#$� ெகா-/ தியான#திேல நா+ கட#தினா�.  
 
அ5த� கா��� இவ��
� ஒ< ேவட��
� பழ�க�-டாயி�>. அ5த ேவட� 
இவ�ைடய தவ�ெப<ைமைய?� இவ� �கெவாளிைய?� க-/, இவனிட� 
மி
5த பிாிய� ெகா-டவனா! இவ��
 மிகI� Lைவ?ைடய ேத�� 
கிழ�
கB� ெகா-/ ெகா/�பா�. இவ� ேவட��
 ெத!வப�தி 
ேய�ப/#தினா�.  
 
ஒ<நா+ அ5த ேவட� இவனிட� ஒ< =2ைக ெகா-/ ெகா/#$, "இ$ மிகI� 
ரக)யமான =2ைக. இைத� ப#திரமாக ைவ#$�ெகா+B. ஒ<வ�ட�பி� 
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எ#தைன ெபாிய .- இ<5தா:�, இ5த =2ைகயி� திைனயளI அைர#$� 
&சினா�, .- இர-/ ஜாம#$�
+ ஆறி� ேபா! வி/�" எ�றா�. அைத இவ� 
ப#திரமாக ைவ#$� ெகா-டா�.  
 
தி-ண� 
�யி<5த ப(ண சாைல�க<ேக ஒ< பா�.� .�றி<5த$. அதி� கிழ 
நாக� ஒ�> வசி#த$. அைத ஒ< நா+ ேவட� க-/ ெகா�ல� ேபானா�. 
அ�ேபா$ தி-ண�:- "ஐேயா பாவ�! கிழ�பா�. அைத� ெகா�லாேத. அ$ ெந/ 
நாளாக இ�கி<�கிற$. எ�ைன ஒ�>� ெச!வதி�ைல. அத� வழி�
 ேபாகாேத" 
எ�> ெசா�2# த/#$ வி�டா�.  
 
பி�ெனா< நா+ அ5த� பா�. தனிேய ெச#$� கிட5த$. அ5த� பா�. சா
�ேபா$ 
க�கினேதா ேவெற�ன விேநாதேமா - அ5த� பா�.�க<ேக ஒ< ெபாிய ர#தின� 
கிட5த$. அைத நாகர#தின ெம�> தி-ண� ப#திர�ப/#தி ைவ#$�ெகா-டா�; 
அ�றிரவிேல தி-ண� ஒ< கனI க-டா�. அதி� அவ�ைடய இFட 
ேதவைதயாகிய மீனாMிய�ைம ேதா�றி, "உன$ தவ#தா� மகிR5$ உன�
 
நாகர#தின� ெகா/#ேத�. இைத� ெகா-/ ேபா! ெசௗ�யமாக 
வாR5$ெகா-�<" எ�றா+.  
 
தி-ண� அ5த� கனைவ ந�பவி�ைல. "ந��ைடய நிைனவினாேலேய இ5த� 
கனI-டாயி<�கிற$. ெத!வமாக இ<5தா�, ராஜ
மாாி ேவ-/ெம�> 
தவ�ெச!ய வ5தவனிட� நாகர#தின#ைத� ெகா/#$ P�/�
� ேபாகD 
ெசா�:மா? ெச!யா$. ஆதலா� இ5த� கனI ெத!வD ெச!ைகய�>, ந��ைடய 
மனதி� ெச!ைக" எ�> தீ(மான� ெச!$, அ5த� கா��ேலேய எ�ேபா$�ேபால 
தவ� ெச!$ ெகா-�<5தா�. 
 
பிறெகா< நா+, அ5த� கா��� வி�கிரம பா-�ய� ேவ�ைட�
 வ5தா�. அவ� 
தி-ணைன� க-/ "நீ( யா(? இ5த வன#தி� எ#தைன� காலமாக# தவ� 
ெச!கிறீ(?" எ�> ேக�டா�.  
 
அ�ேபா$ தி-ண� ெசா�:கிறா�:  "நா� பா-�ய நா�/ மறவ�. எ� ெபய( 
தி-ண�. இ�
� பல வ<ஷ�களாக# தவ�ெச!கிேற�, கால� கண�
 
மற5$ேபா! வி�ட$" எ�றா�. 
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"எ�ைன# ெதாி?மா? நா� பா-�ய நா�டரச�" எ�> பா-�ய� ெசா�னா�. 
 
"ெதாி?�" எ�> தி-ண� ெசா�னா�. 
 
அரச� இ5த மறவ�ைடய அழைக?�, ஒளிைய?� க-/ விய5$: "இ5த இளைம� 
பிராய#தி� இHவன#திேல எ�ன க<#$ட� தவ� ெச!கிறீ(?" எ�> ேக�டா�. 
 
"ம$ைர யரச� மகைள மண� ெச!யேவ-�# தவ� ெச!கிேற�" எ�> தி-ண� 
ெசா�னா�. 
 
அரச� திைக�பைட5$ ேபா!, "எ�ஙன� ைக6/�! அ�மேவா" எ�றா�. 
 
"மீனாMி ேக�ட வர� ெகா/�பா+" எ�> தி-ண� ெசா�னா�. 
 
 "ம�ன� மகB�
 நீ எ�ன பாிச� ெகா/�பா!?" எ�> பா-�ய� ேக�டா�. 
 
".-ைண# தீ(�க =2ைக?�, ம-ைணD ேச(�க நாகர#தின�� ெகா/�ேப�" 
எ�> தி-ண� ெசா�னா�. 
 
அரச� அHவிர-ைட?� கா�/�ப� ெசா�னா�. தி-ண� கா��னா�. 
ேவ�ைடயிேல .-ப�ட மா��
 அ5த =ைலைகைய அைர#$� &சினா(க+. 
உடேன .-தீ(5$ வி�ட$.  
 
இ5த# தி-ண�ைடய தவ�ெப<ைம?�, அதனாேல ைக6�ய ெத!வ அ<B� 
அவ� �த#தி:�, விழியி:� ெசா�2:�, ெச!ைகயி:� விள�
வ$ க-/ 
பா-�ய� மனமகிRDசி?ட�, அவ��ேக தன$ மகைள மண�ெச!$ 
ெகா/#தா�. ஆதலா�, எதி(பா(�க ��யாத பய� உலக#தா( க-/ 
விய�
�வ-ணமாக ஒ<வ��
� ைக6டேவ-/மானா� அத�
# ெத!வ 
ப�திேய உபாய�" எ�> ப<5$ ெசா�2�>. 
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அ�ேபா$ அ5த சைபயிேல ேசனாபதி அ�நிேகாப� மகனாகிய ரண
மார� எ�ற 
இள�.2?�, த5திரேசன� மக� உபாய வ4ர� எ�ற நாி?�, ேவ> பல .2, 
நாிகB�, த��ட� உட�. ��$� .-ப�/ இர#த� ஒ�கி� ெகா-�<5த 
சி�கெமா�ைற இ�#$�ெகா-/ ராஜசைபயி� உ#தரI ெப�>�ெகா-/ வ5$ 
வண�கி நி�றன. 
 
அ5த� .-ப�ட, ைகதிD சி�க� யாெர�றா�, அ$ தா� ேப!�கா� டரசனாகிய 
த-�ராஜ�! 
 
இ5த ஆDசாிய விைளைவ� க-/ Pரவ(ம� .�னைக ெச!த$. விகார� எ�ற 
ேப!�கா�/ நாி =(Dைச ேபா�/ வி�5த$. .ேராகித(. ேசனாபதிக+ Pரவ(மைன 
வாR#தி அவ�ைடய ச#$< இ#தைன நாளாக� ைகதி�ப�/ வ5த மகிRDசிைய 
விழியினாேல ெதாிவி#தன.  
------------ 

உபாயவ6உபாயவ6உபாயவ6உபாயவ6ர� எ�ற நாியி� திறைமர� எ�ற நாியி� திறைமர� எ�ற நாியி� திறைமர� எ�ற நாியி� திறைம    
 
அ�ேபா$ Pரவ(ம� ரண
மாரைன?� அவ� த5ைதயாகிய ேசனாபதி 
அ�நிேகாபைன?� ேநா�கி மிகI� மகிRDசி பாரா�� ரண
மார��
� பதவி?� 
ப�ட�� ேம�படD ெச!த$. பிற
 உபாயவ4ரைன ேநா�கி� "பி+ளா!; இனிேம� 
நீ?� நம$ சைபயி� ஒ< ம5திாியாக� கடவா!" எ�ற$. 
 
அ�
 ேமெல�லா� இர#தெமா�க, ஒ< க-ணி:� இர#த� வழிய# தைலகவிR5$ 
நி�ற த-� ராஜ��
 உபசார வா(#ைதக+ ெசா�2, உ+ேள அ��பி 
ராஜைவ#திய( =லமாகD சிகிDைச ெச!வி�
�ப� ராஜா�கிைன பிற5த$. 
 
அ�பா� Pரவ(ம�:  "உபாயவ4ரா, நீ .ற�ப�ட$ �த�, த-� ராஜ�ட� நம$ 
சைப ��. ேதா�றிய கால� வைர நட5த வி<#தா5த�கைளெய�லா� ஒ�> 
விடாதப� ெசா�:" எ�ற$. 
 
உபாயவ4ர� ராஜ சைபயி� வி�ஞாபன� ெச!கிற$:  "ச�திேவ� ராேஜLவரா! 
ெபா�ன�கா��2<5$ .ற�ப�/ நாகமைல�
� ேபா
�வைர விேசஷெமா�>� 
நட�கவி�ைல. அ�
 காL� 
ைகயி� ரண
மார( தம$ பாிவார�கBட� 
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இ<�பைத� க-ேட�. ராஜா�கிைன இ�ப�ெய�> ெதாிவி#ேத�. அவ( தம�
� 
அHவிதமாகேவ உ#தரI கிைட#தி<�பதாகD ெசா�2 வழி#$ைண�
 யா( யா( 
ேவ-/ெம�> ேக�டா(. 
�ல�ப� எ�ற 
+ள நாிைய?�, விள�க-ண� எ�ற 
ேவ�ைட நாைய?�, ெதாைளDசா-� எ�ற =�7�ைற?�, கிழ�காிய� எ�ற 
கா�ைகைய?� அைழ#$� ெகா-/ ேபாேன�."  
---------- 

ேகாவி�த நாம ச�கீ.)தைன� 7&ட�ேகாவி�த நாம ச�கீ.)தைன� 7&ட�ேகாவி�த நாம ச�கீ.)தைன� 7&ட�ேகாவி�த நாம ச�கீ.)தைன� 7&ட�    
 
அ�ேபா$ Pரவ(ம� தன$ சைபயி� வ5$ நி�ற ேம�ப� நா�வைர?� 
கைட�க-ணா� ேநா�கி� .�னைக ெச!த$. 
 
உபாயவ4ர� ெசா�:கிற$:- நா� அ5த நா�வைர?� ெகா-/ேபா!, ஓாிட#திேல 
நி>#தி� ெகா-/, "விள�க-ணா, ெதாைளDசா-�, 
�ல�பா, கிழ�காியா, 
நீ�க+ நா: ேப<� சிFயராகI�, நா� 
<வாகI� ேவஷ� ேபா�/� ெகா+ள 
ேவ-/�" எ�ேற�. அ5த�ப� ேவஷ� தாி#$� ெகா-ேடா�. ேகாவி5த நாம 
ச�கீ(#தன� 6�டமாக� .ற�ப�ேடா�. ெபா$ எ�ைலயி� நாக நதியி� )நான� 
ப-ணி ச5தியா வ5தனாதிகைள ��#$� ெகா-ேடா�. 'ேகாவி5த நாம 
ச�கீ(#தன�!' எ�> நா� க#$ேவ�. 
 
"ேகாவி5தா! ேகாவி5தா!" எ�> சிFய( நா�வ<� க#$வா(க+. ைகயிேல 
ஆB�ெகா< த�&(, ேகாவி5த நாம ச�கீ(#தன� ப-ணி� ெகா-ேட எதிாி 
ெய�ைல�
+ பிரேவசி#ேதா�. நாகமைலயி�, 
�ய� ேகாயி:�
� ப�க#திேல 
ேவதிைக க��� கர�Dசா#தா� ேஹாம� வள(�
� யாக சாைல�
� ேபா!D 
ேச(5ேதா�. பக� ��$� நா�க+ ேகாவி5த நாம#ைத விடேவயி�ைல. 
கிழ�காிய��
# ெதா-ைட க��வி�ட$. எ�கைள� க-டIடேன கர�Dசா#தா� 
'வா<�க+ வா<�க+' எ�> உபசார� ெசா�2� ப�க#தி2<5த யாக 
ேகாF�யாாிட� அ�ேயைன� கா�� "இவ( ெபாிய பாகவத(. $ளdதா), 
கV(தா) அவ(கBைடய கால#$�
� பிற
 இவைர� ேபாேல ப�த( யா<� 
கிைடயா$" எ�> ெசா�2�>. 
 
மாைலயி� யாக ேகாF� கைல5$ வி�ட$.  
------------- 
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8னிய� �ைகயி� ம�திராேலாசைன8னிய� �ைகயி� ம�திராேலாசைன8னிய� �ைகயி� ம�திராேலாசைன8னிய� �ைகயி� ம�திராேலாசைன    
 
உபாயவ4ர� ெதாிவி#$� ெகா+Bகிற$:- 
 
பிற
 ந+ளிரவி�, காாி<+ ேநர#திேல நா�� கர�Dசா#தா�மாக நாகமைலயி:+ள 
7னிய� 
ைகயி� ேபா! இ<5$ ெகா-/ ஆேலாசைன ெச!யலாேனா�. 
எ/#தIடேன சா#தா� தMிைண விஷய� ேபசினா�. ைகயிேல ெகா-/ 
ேபாயி<5த வ)$ைவ அவ� ம�யி� ைவ#ேத�. அைத உடேன ஒ< 
ெபா5$�
+ேள ெச�> Wைழ#$ ைவ#$வி�/ எ�னிட� தி<�பி வ5தா�. பிற
 
ெகா�ச� பிண�க# ெதாட�கினா�. "$Fட நி�ரஹ#திேல 6ட ஒ< ைவ�. 
வர�பி<�க ேவ-/�. )வாமி# $ேராக� ெச!யலாகா$. P�/ம��, $ேராண�� 
உ+ள#தி� பா-டவைர உக5தா:�, உயிைர# $ாிேயாதன��காக இழ5தன(. 
ஆதலா� த-� ராஜ�ைடய சாீர#$�
 ஹானி வராதப� எ�னாலாகேவ-�ய 
உதவிைய� ேக�டா� நா� ெச!ேவ�" எ�றா�.  
 
"த-�ராஜைன எ�க+ நாகமைலயி:+ள காL� 
ைகயிேல ெகா-/ ேச(�பி�க 
ேவ-/�" எ�ேற�. 
 
"சீDசீ! ேகாைழகளா!" எ�றா�. 
 
வாைள உ<விேன�. 
 

�பி�/ ம�னி�
�ப� ேக�டா�. பிற
 "அ5த� காாிய� ெச!யமா�ேட�" எ�> 
உ>தியாகD ெசா�2வி�டா�. 
 
"ேஹாம#$�
 வ<வானா?" எ�> ேக�ேட�. 
 
"வ<வா�" எ�றா�. 
 
"உட� வ<� பைட எ#தைன?" எ�> ேக�ேட�. 
 
"பாிவாரமாக� ப#$� ப�னிர-/ .2 நா!க+ வ<�. பைட வரா$" எ�றா�. 
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"எ��ட� சிேநக�ப/#தி ைவ�பாயா?" எ�> ேக�ேட�. 
 
"ெச!கிேற�" எ�றா�.  
 
"ேகா+ வா(#ைத ஏேத�� த-�ராஜ� ெசவியி� எ�/வதாக இ<5தா� உன�
 
உயி(D ேசத� ேநாி/�" எ�ேற�. 
 
 'தMிைண, தMிைண'ெய�> �Q�Q#தா�. 
 
"நா�� த-�ராஜ�� தனியிட#ேத ேபL�ப� நீ ெச!வி#தIட� உன�
# த5ததி� 
��மட�
 தர�ப/�" எ�ேற�. 
 
இ�ஙன� ேபசி� ெகா-�<�ைகயிேல திUெர�> ஏேதா ேயாசைன ப-ணி 
எ�ைன =Dைச� பி�#$� ெகா�ல# ெதாட�கினா�.  
 
நா� அவ�ைடய அ� வயி�றிேல என$ பி�வாைள =�ற�
ல ஆழ� 
அ�#திேன�. ேகாெவ�> 6வி� ைககைள ெநகிR#$� ெகா-டா�. நா�� 
வாைள உ<வி� ெகா-ேட�. 
 
உடேன ம-ைண� பிறா-� வயி�றிேல திணி#$ இர#த ெமா�காதப� அைட#$� 
ெகா-/, எ�னிட� தி<�பி வ5$, "இெத�ன த�பி? �#தமிட வ5தா� அ� 
வயி�றி� வாைள� ெகா-/ 
#தினீேர? நியாயமா?" எ�> ேக�டா�. 
 
"ைக ெதாியாம� ப�/வி�ட$. =�> லM#$ ��ப$ தர� ம�னி#$� 
ெகா+ளேவ-/�" எ�ேற�. 
 
அ�றிரI ம5திராேலாசைனைய இHவளIட� நி>#தி� ெகா-/ 
�ய� 
ேகாயி:�க<ேக கர�D சா#தா�ைடய யாக சாைல�
# தி<�பி வ5$ ேச(5ேதா�. 
ம>நா+ ெபா�$ வி�5த$.  
 
ச�திேவ�! Pரவ(ம ராஜேன, நா�� அ5த� கர�D சா#தா�� 7னிய� 
ைகயி�  
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வா!D ச-ைட ைகDச-ைடயாகி� பிற
 சமாதான�ப�/ அ�றிரI அ�கி<5$ 
ெவளி�ப�/� 
�ய� ேகாயி:�க<ேக கர�D சா#தா� வள(�
� 
ேஹாமசாைல�
# தி<�பி வ5$, ெகா�ச� நி#திைர ெச!ேதா�. ம>நா+ ெபா�$ 
வி�5த$. த-�ராஜ� தன$ ைசனிய#$ட� நாகமைல� பாக#$�
 
வ5$வி�டா�. கர�D சா#தாைன# தன$ 6டார#$�
# த<வி#தா�. இவ�� 
அவ�� ச�பாஷைண ெச!$ ெகா-�<�ைகயிேல எ�ைன அைழ�பி#தா(க+. 
நா� அ�ேக ேபா
��. ரண
மாரனிட� ெசா�ல ேவ-�ய விஷய�கைளD 
ெசா�2# திட�ப/#தி வி�/# த-�ராஜ� ��ேன ெச�ேற�. கர�D சா#தானிட� 
ஒ< ேமாதிர#ைத� கா-பி#ேத�. அவ� தன�
 தாகவிடா! தீ(#$வர 
ேவ-/ெம�> �கா5திர� ெசா�2 ெவளிேய ேபானா�. நா�� த-�ராஜ�� 
தனிேய இ<5ேதா�. நம)கார� ப-ணிேன�.  
 
"யா( நீ?" எ�> ேக�டா�. "விகார�ைடய 
மார�, எ� ெபய( உபாய வ4ர�. 
விகார மாமா ெசா�னா(. அவ( உ#திரவி�ப� இ�
 வ5ேத�." 
 
"நாகமைலயி� காL�
ைகயி�, த�க�காL மகாிஷி எ�ற சி#த( இ<�கிறா(. அவ( 
க�ைல� ெபா�னா�
வா(. அவாிட#தி� ெபா� வா�கி�ெகா-/ ேபாக Pரவ(ம� 
வ<வா�. ேம�ப� த�க� காL மகாிஷிைய விகார மாமா ந��ைடய கMி�
 
அ�6ல� ஆகD ெச!$ வி�டா(. அவ( Pரவ(மைன ம$விேல மய�கி ைவ�பா(. 
அவ� களி?-�<�பா�. அ5த Mண#தி� நா� அ�ேக யி<�க ேவ-/�. 
Pரவ(மைன� பி�#$� க�� வ5$ விடலா�. இ$ெவ�லா� விகார மாமா ெசா�2� 
ெகா/#த ஏ�பா/க+, ெசா�ேன�.” அவ� ந�பவி�ைல. யாைரெய�லாேமா கல5$ 
ேபசினா�. கர�D சா#தாைன� கல5$ வா(#ைத ெசா�னா�.  
 
பிற
 மாைலயி� எ�ைன ம>ப� அைழ�பி#$ உ�னிட� என�
 ந�பி�ைக 
பிற�கவி�ைல எ�> ெசா�னா�. நா� அவ(க+ 
ல#$ =லம5திர#ைத 
உDசாி#ேத�. உடேன பகவா� கி<Fணைன )மாி#$ அ5த� பாவ#ைத நீ�கி� 
ெகா-ேட�. ந��ைடய மகா ச�தி ம5திர#ைத அத� பி� )மாி#ேத�. அவ��
 
ந�பி�ைக பிற5$ அவ�ட� ஐ5$ ேபைரD ேச(#$� ெகா-/ காL� 
ைக�
 
வ5தா�. அ�
 ரண
மார� ஒ<வேன ஐ5$ ேபைர?� அ�#$# $ர#திவி�/ 
த-�ராஜைன?� 
-/� க�டாக� க��� பி�#$�ெகா-/ வ5தா�" எ�ற$.  
 
"இ�ஙன� உபாயவ4ர� எ�ற நாியி� வா(#ைதைய� ேக�/ மிகI� ெமDசிD 
சி�க� தன$ சைபைய� கைல#$ வி�ட$. பிற
 சிறி$ கால#$�க�பா� ம>ப� 
ச-ைட ெதாட�கி�>" எ�> விேவக சா)திாி த� ம�களிட� ெசா�2 வ<�ேபா$, 
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"த-�ராஜைன� பி�#$� ைகதியா�கின பிற
 ச-ைட எ�ப� நட�
�?" எ�> 
அவ<ைடய =�றாவ$ 
மாரனாகிய ஆ�சேனய� ேக�டா�. 
 
அ�ேபா$ விேவக சா)திாி ெசா�:கிறா(:- 
 
த-� பி�ப�டா� எ�ற ெச!தி ெதாி5த உடேன ேப!� கா��� ரா4ய� .ர�சி 
உ-டாகி� 
�யரL நா�/�
� கர�D சா#தாைன# தைலவனாக நியமி#தா(க+. 
சேகாதர#வ�, சம#வ�, Lத5திர� எ�ற =�ைற?� த5திரமாக� கர�Dசா#தா� 
ஊ(ேதா>� பைறயைறவி#தா�. இ5தD ெச!தி ெதாி5த Pரவ(ம� தன$ பைடைய 
அ��பி� கர�D சா#தாைன� பி�#$ வ<�ப� ெச!தா�. கர�யி� வாைல ய>#$ 
ேவெறா< கா�/�
# $ர#திவி�டா�. த-�யி� த�பியாகிய உ#த-�ைய� 

�யரசி� தைலவனாக நியமன� ெச!தா�. த-�ைய� ெபா�ன�கா�/� 
ேகா�ைடயிேல ைகதியாக ைவ#$� ெகா-டா�. 
 
ெபா�ன�கா��� ஒ< நாி� 6னி உ-/. அவ+ ெபய( நாிDசி ந�ல த�ைக. அ5த 
நாிDசி ந�லத�ைகயானவ+ Pரவ(ம� சி> 
ழ5ைதயாக இ<5த கால#தி� 
அர-மைனயி� ஏவ� ெச!$ ெகா-�<5தா+. அ�ேபா$ ஒ< நா+ Pரவ(ம� 
விைளயா�டாக� க� Pசி�ெகா-/ இ<�ைகயிேல, ஒ< க� நாிDசி 
ந�லத�ைகயி�ைடய �$கி� வ5$ வி�5$ வி�ட$. ந�ல த�ைகயி� �$
 
அ$�த� ஒ�5$ேபா! அவB�
� 6னிDசி ந�லத�ைக எ�ற ெபய( 
உ-டாயி�>. ஆஹா! இ�ப� இவைள �$ைக ஒ�#$ அல�ேகாலமாகD 
ெச!ேதாேம எ�ற பDசாதாப#தா� Pரவ(ம� அவளிட� மிதமி�சின தைய 
ெச:#தினா�. 'அளI�
 மி�சினா� அமி(த�� விஷ�.' அவ+ எHவிதமான 

�ற�க+ ெச!த ேபாதி:�, நீதி�ப� த-��காம� அைர# த-டைன, கா� 
த-டைனயாக வி�/ வ5தா�. அவ+ இவைன Mமி�கேவயி�ைல. இவ��
# 
தீ�
 ெச!வைதேய விரதமாக� ெகா-/ வ5தா+. அவ+ ெபாிய த5திாி. 
Pரவ(ம��
� ெக/தி 7R5$ ெகா-ேட கால#ைத� க<தி� கா#$� 
ெகா-�<5தா+. கால�� அ�6லமாக வா!5த$.  
 
ேப!�கா�/ நாயகனாகிய உ#த-� தன$ தைமய� )தான#தி� தாேன 
அரசென�> ெசா�2 Pரவ(ம� மீ$ ேபா( ெதா/#தா�. ரா4ய#ைத இ#தைன 
Lலபமாக இழ5த த-� =டைன� 
�க+ ெவ>#$ உ#த-�ைய அரசனாக� 
ெகா-/ ேப!�கா�ைட அவமதி�.� கிடமாகD ெச!த Pரவ(மைன?� த-��
� 
ெபா<�/ உ#த-� ெதா/#த ேபாாி� மிகI� மகிRDசி ெகா-டா�ன(.  
 



58 

 

இ#த<ண#தி� 6னிDசி ந�லத�ைக ரக)யமாக விகாரனிட#தி:�,  
த-�ராஜனிட#தி:� கல5$ தனி#தனியாக ச�பாஷைணக+ ெச!$ ெகா-/, 
ெபா�ன� கா�/� ேகா�ைட, ெகா#தள�, பைட பாிவார�கைள� 
றி#$# 
தன�
# ெதாி5த ரக)ய�கைளD ெசா�2 உ#த-��
 உதவி ெச!?� 
ெபா<�டாக� ேப!�கா�/�
D ெச�றா+. இ�ஙன� விேவக சா)திாி த��ைடய 
ம�கB�
� கைத ெசா�2 வ<ைகயிேல ஆ�சேனய� ேக�கிறா�:- 
 
"ப�திமா� பிைழகB� ெச!வாேனா?" 
 
விேவக: "மனதறி5$ ெச!யமா�டா�. க(ம வச#தா� பிைழக+ ஏ�படலா�." 
 
ஆ�ச: "க(ம� ப�திைய மீறிD ெச�:ேமா?" 
 
"விேவக: "ப�தி பாி&ரணமான ப�
வ� ெப>� வைரயி�, க(ம# ெதாட( மனிதைன 
விடா$. பழ�ெச!ைக பய� விைளவி�பைத அழி�க ேவ-/மானா�, ப�தியாகிய 
கன� அறிவாகிய ேவதிைகயிேல .ைகயி�லாதப� எாிய ேவ-/�. அ5த 
நிைலைமைய Pரவ(ம� ெபறவி�ைல." 
 
ஆ�ச: "6னியி�ைடய மன� Pரவ(மைன� க-/ ஏ� இளகவி�ைல?" 
 
"சாMா# பகவா� ராமாவதார� ெச!$ &மியி� விள�கினா�. அ5த� 6னி மன� 
அவனிட� அ�.றவி�ைல; மகிைமைய� க-ட மா#திைரயி� எ�லா<ைடய 
ெந�L� வசமா! வி�ட$. 7ாியைன� க-டIட� 
<விக+ பா��ெகா-/ 
ெவளிேய பற�
�; ஆ5ைதக+ இ<�/�
+ேள Wைழ?�, எ�லா மனிதைர?� 
வச�ப/#த�6�ய ெத!வ ப�தி இ$வைர ம�Fய ஜாதியி� காண�படவி�ைல. 
இனி ேம� ேதா�ற� 6/�" எ�> விேவக சா)திாி ெசா�னா(. 
 
விேவக சா)திாி ெசா�:கிறா(:  "ேகளீ(, ம�கேள, ��. நாிDசி ந�லத�ைக 
எ�பவ+ Pரவ(மனிட� இ<5$ ஓ��ேபா!� ேப!�கா��� உ#த-� ராஜைனD 
சர- .
5தா+. அவனிட� அ5த நாிDசி ெபா�ன�கா�/ ரா4ய#தி� ேசனாபல�, 
ம5திாி பல�, ெபா<+ வ2 �த2ய ரக)ய�கைள ெய�லா� ெதாிவி#தா+. 
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அ�ேபா$ இர-/ ரா4ய�கB�
� ?#த� ெதாட�கி வி�ட$. அ5த ?#த#தி� 
Pரவ(ம� ப�க#தி� இ<5த ைச5ய�க+ பி�வ<மா>:-  
 
.2�பைட ஆயிர�, கர��பைட ஆயிர�, ஓநா! ஆயிர�, யாைன ஆயிர�, ஒ�டைக 
ஆயிர�, Lைம [�
கிற க�ைத பதினாயிர�, உளI பா(�கிற கா�ைக 
இர-டாயிர�, ேம:� பா�.�பைட பதினாயிர�, க�
�பைட =வாயிர�, ப<5$� 
பைட பதினாயிர�. 
 
எதி(�ப�க#தி� (உ#த-� ப�க#தி�) இ5த ைசனிய#திேல எ��ெலா< ப�
6ட� 
கிைடயா$. 
 
எனேவ �த� இர-/ )தல�களி� உ#த-�யி� பைடக+ �றிய��க�ப�டன. 
உ#த-� மிகI� விசன#$ட� தன$ மாளிைகயி� உ�கா(5$ ேயாசைன ப-ணி� 
ெகா-�<�கிறா�. அ�ேபா$ நாிDசி ந�லத�ைகைய அைழ#$ ேயாசைன 
ேக�ேபா� எ�ற எ-ண�ெகா-டவனா! அவைள� 6��வரD ெச!தா�. 
அHவி<வ<� ச�பாஷைண ெச!கிறா(க+. 
 
உ#த-� ெசா�:கிறா�: - "நீ உளIக+ ெசா�2?�, நம$ ேசனாபதி திறைம 
யி�லாைமயா� இர-/ )தல�களி� வ5$ பைடக+ ேதா�> வி�டன. எ�ன 
ெச!ேவாெம�ப$ ெதாியவி�ைல. நா� உ�ைனேய ந�பியி<�கிேற�. 
எ��ைடய ைச5ய� Pரவ(ம�ைடய ைச5ய#தி� எ��� ஒ< ப�
6ட 
இ�ைலெய�ப$ ெதாி5$� உ��ைடய வ2ைமைய?� ந�பி நா� இ5த� ேபாாி� 
=-ேட�. இ#த<ண#தி� நா� ெவ�றி ெப>வத�கான வழிக+ நீதா� 
ெசா�லேவ-/�" எ�றா�.  
 
அ�ேபா$ நாிDசி ந�லத�ைக ெசா�:கிறா+: - "ராஜாதி ராஜேன, உ#த-� 
&பாலேன, ச#< சி�க ம-டல விநாசக ஜய க-டேன, ேகளா!; நாேனா )திாீ. 
அதி:� த�கைள� ேபா�ற சி�க� 
லமி�ைல.நாி� 
ல�. �$
 .-ப�டவளா!# 
த�களிட� சரணெம�> வ5ேத�. என�
# ெதாி5தவைர ெபா�ன�கா�/ ைச5ய� 
பைட �த2ய உளIகெள�லா� ெசா�ேன�. த�கBைடய ைச5ய� அளவி� 
சிறிதாக இ<5தேபாதி:� த5திர#தா� Pரவ(ம�ைடய பைடகைள ெவ�> 
விடலாெம�> தா�கB� த�கBைடய ��கிய ம5திாி, பிரதானிகB� 
ேசனாபதிகB� இ<5$ ேயாசைன ெச!$ ��#தீ(க+. இ�ேபா$ எ�னிட� 
ேயாசைன ேக�கிறீ(க+! நா� எ�ப�D ெசா�ேவ�? ேம:�, ஒ< ேவைள நா� ?�தி 
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ெசா�2 அதனா� நீ�க+ ஜயி�பதாக ைவ#$� ெகா-ட ேபாதி:�, பிற
 எ�ன 
ைக�மா> த<P(க+? அைதD ெசா�னா� நா� என�
# ெதாி5தவைர ேயாசைன 
ெசா�:கிேற�. ஜய#$�
 நா� ெபா>�பி�ைல. ஒ< ேவைள நா� ெசா�:� 
ேயாசைனயா� ெவ�றி ைக 6�னா� என�
 நீ( எ�ன பிரதி?பகார� ெச!P(? 
அைத# ெதாிவி#தா�, பிற
 நா� எ�னா� 6�ய ேயாசைன ெசா�:கிேற�" 
எ�ற$.  
 
அ�ேபா$ உ#த-� ெசா�:கிற$:  "நீ எ$ ேக�டா:� ெகா/�ேப�" எ�ற$. 
 
அ�ேபா$ நாிDசி ந�லத�ைக: "ேஹ, உ#த-� ராஜேன, நா� ெசா�:� 
ேயாசைனயா�, உன�
 ெவ�றி கிைட#தா�, நீ எ�ைன மண� ெச!$ ெகா-/ 
உ��ைடய ப�ட$ ராணியா�
வாயா?" எ�> ேக�ட$.  
 
இ$ேக�/ உ#த-� ேகாப#$ட�, "சீDசீ =ட நாிேய, நீ P��� ஏவ� ெதாழி� 
ெச!தவ+. 6னிDசி, கிழவி. நாேமா ராஜ
ல�. ந�ல ெயௗவன தைசயி� 
இ<�கிேறா�. ந��ைடய அ5த�.ர#தி� இ<�
� சி�கDசிேயா கட�ப வன#$ 
ராஜனாகிய மகாகீ(#தி?ைடய 
-ேடாதர� மக+ காமாMிெய�> 
&ம-டலெம�
� கீ(#தி வா!5தவ+. அவைள�ேபா� அழ
� க�வி?�ைடய 
ெப- சி�கD சாதியி� எ�
ேம கிைடயா$. இைதெய�லா� உண(5தவளாகிய நீ 
எ�னிட� எ�ன =டவா(#ைத ெசா�னா!? உளறாேத. நீ ெப-ணாைகயா� 
வி�ேட�. ஆணாக இ<5$ இ�ப� வா(#ைத ெசா�னா� இத�
+ தைலைய 
ெவ��� ேபா��<�ேப�" எ�> ெசா�2� க(ஜைன .ாி5த$. 
 
அ�ேபா$ நாிDசி ந�லத�ைக ெசா�:கிறா+: "ேகளா! உ#த-� ராஜேன, என�
 
உ�ைன மண� ெச!$ ெகா+ள ேவ-/ெம�ற உ�க<#$ கிைடயா$. L�மா, 
உ�ைனD ேசாதைன ேபா/வத�காக� ேபசிய வா(#ைதேய ய�றி 
ேவெறா�>மி�ைல. சி�கD சாதி� ெப-கB�
+ேள அழகி� மா#திரேமய�லா$ 
க�வியி:� சிற5தவளாகிய காமா�சி ேதவி (சி�க ராணி)ைய மைனயாளாக� 
ெகா-ட நீ இ�ப��ப�ட ஆப#$ ேநர#தி� அவளிட� ேயாசைன ேக�காம�, 
ேகவல� ஒ< கிழ நாிDசியிட� ேக�க வ5தாேய, அ$ பிைழ எ�பைத உன�
# 
ெதாிவி�
� ெபா<�டாக அ5த வா(#ைத ெசா�ேன�.  
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உ�ைன மண� ெச!$ ெகா+ள ேவ-/� எ�ற சி5தைன என�
� கனவிேல 6ட� 
கிைடயா$. உ�ைன� ேக2ப-ணி உ��ைடய ராணி காமா�சிைய நீ இ5த ?#த 
பய#தினா� மற5தி<�
� ெச!திைய நிைன�. =�� உ�ைன அவளிட� ேயாசைன 
ேக�
�ப� [-�வி/� ெபா<�டாக அ5த வா(#ைத ெசா�ேனேனெறாய�லா$ 
ேவ�>மி�ைல.  
 
ஆனா:� உ� வா(#ைதகளி� இ<5த சில அச�பாவித�கைள நீ�க வி<�.கிேற�. 
நாி ஜாதி )திாீைய சி�க ஜாதி .<ஷ� மண� ெச!வ$ 6டாெத�றா 
ெசா�:கிறா!? ாிஷி =ல�, நதி =ல� விசாரைண ெச!ய� 6டாெத�> 
ேக+வி�ப��<�கிறாயா? ேம�
ல ாிஷிக+ கீR�
ல )திாீகைள மண5$ பல ாிஷி 
வ�ச�க+ ம�கியி<�கி�றன.  பகவா� eம5 நாராயண�, அக-டாதீத�, 
7cமா#மா, .<ேஷா#தம�, உலக#$�
 =தாைத. அவேன eவி�2.#[( 
ப�ட( மகைள?�, ��2 பா$ஷா மகைள?� மண� ெச!$ ெகா-/ eர�க#தி� 
$யி�கிறா�. ேஹ, உ#த-� ராஜேன, ஜாதி ேபதமா க�பி�கிறா!? சி�க� ேம� 
ஜாதிெய�>�, நாி கீR ஜாதிெய�>� நீ நிைன�கிறாயா? அ�ப�#தா� அ5த 
=டனாகிய Pரவ(ம� நிைன#தா�. அ$ நி�க. 
 
"ேஹ, உ#த-� ராஜேன, வயதி� =#த ெப-ைண இைளய பி+ைள மண� ெச!$ 
ெகா+ள# தகாெத�> ெசா�னா!! அ$ மகா =ட#தனமான வா(#ைத! .திதாக 
வ<கிற ஒHெவா< இ5திர��
� ஆதி�த� பைழய இ5திராணிதா� மாறாம� 
இ<5$ வ<கிறா+. 6னிDசி எ�> ெசா�2 எ�ைன நைக#தா!. உட�.�கா 
பிேரைம ெச!கிேறா�. அரசேன, உயி<�
 அ�. ெச:#$கிேறா�. இ$ெவ�லா� நீ 
அறியாத விஷய�. இ$ நி�க. 
 
"உ#த-� ராஜேன, இHவளI�
 ேம:� உன�
 ெவ�றி ெபற உபாய� க�>� 
ெகா/#தா� நீ என�
 ேவேற எ�ன ைக�மா> த<வா!?" எ�> ேக�ட$. 
 
அ�ேபா$ உ#த-� ராஜ� ெசா�:கிற$:- "நீ விவாக#ைத# தவிர ேவெற�ன 
தான� ேக�டேபாதி:� ெகா/�ேப�" எ�ற$.  
 
அத�
 நாிDசி ந�லத�ைக ெசா�:கிற$ - "நீ �த� தடைவ?� இ�ப�#தா� எ$ 
ேக�டா:� ெகா/�ேப�" எ�றா!. பிற
 வா�
# தவறினா!. நீ ம>ப�?� 
வா�
# தவறலா� எ�ற ச5ேதக� என�
 ஜனி�கிற$" எ�ற$.  
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அ�ேபா$ உ#த-� "பய�படாேத! ேவெற�ன ேக�டா:� த<கிேற�," எ�ற$.  
 
"உ��ைடய ரா4ய#தி� பாதி ெகா/�பாயா?" எ�> நாிDசி ந�லத�ைக ேக�டா+.  
 
உ#த-�?� இைத� ேக�/ மனவ<#தமைட5தா�. ரா4ய#தி� பாதி ெகா/�க 
அவ��
� ெப<�பா:� ச�மதமி�ைல. ஆனா:� எ�ன ெச!யலா�? தன$ 
ேசனாபதிபதிக+ இனிேய�� ேபாாி� ெவ�வா(கெள�ற ந�பி�ைக அவ��
� 
கிைடயா$. எ�ப�ேய�� நாிDசி ந�லத�ைக ஒ< வழி க-/பி�#$D 
ெசா�வாெள�>� அதனா� தன�
 ெவ�றிேய�படலாெம�>�, அவ��
 
ந�பி�ைகயி<5த$. ேம:� இர-டா� �ைற வா�
# தவற ெவ�க�ப�டா�. 
ஆதலா� அவளிட� "நீ ெசா�:கிற உபாய#ைத அ�சாி#$ அதனா� என�
 
ெவ�றி கிைட#தா� உன�
� க�டாய� எ� ரா4ய#தி� பாதி த<ேவ"ென�> 
வா�
� ெகா/#தா�. 
 
அ�ேபா$ நாிDசி ெசா�:கிறா+:- 
 
"ெகால�ப) ேகாழி ��ைடைய உைட#$� கா��ன மாதிாி வ5$ ேச<�" எ�றா+. 
 
"அெத�ன வ(#தமான�?" எ�> உ#த-� எ�ற சி�கராஜ� க(ஜைன ெச!த$. 
 
ந�ல த�ைக ெசா�:கிறா+: "ஒ< ேகாழி ��ைடைய - அடேபா, ெகால�ப) 
எ�கிற &ேகாள� ேப(வழி?� அவேனா/ Lமா( ��ப#ேத� சிேநகித(கB� ஒ< 
நா+ ேபாஜன� ெச!$ ெகா-�<5தா(களா�. அ�ேபா$ ெகால�ப) ேக�டா�: - 
"இ�ேக யாராவ$ ஒ< ேகாழி ��ைடைய ேமைஜயி� ேம� யாெதா< 
ஆதார�மி�லாம�, அைசவி�லாம� ந�டமாக நி>#தி ைவ�க� 6/மா? நா� 
ெச!ேவ�. ேவ> யா( ெச!வா(?" எ�றா�.  
 
அ�ேபா$ ெகால�ப) உட� இ<5த ந-ப( பலவித�களி� �ய�சி ப-ணி?� 
ேகாழி ��ைடைய ேமைஜ ேம� ஆதாரமி�லாம� ந�டமாக நி>#தD 
சா#திய�படவி�ைல. கைடசியாக அவ(கெள�லா� ேதா�விைய ஒ�.�-
ெகா-டா(க+.  
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அ�ேபா$ ெகால�ப) எ�5$ நி�றா�. ேகாழி ��ைடைய� ைகயி� எ/#தா�. 
ஒ< ஓர#ைதD சீவிவி�/, ேமைஜேம� ந�டமாக நி>#திவி�டா�. ந-ப(களிேல 
பல( அவ�ைடய சம#கார#ைத� பா(#$ ஆDச(ய�ப�டா(க+.  
 
ஆனா� சில =ட(க+ மா#திர� 'ஓேகா இெத�ன ஏமா�>கிற மாதிாி. ேகாழி 
��ைடயி� ஓர#ைத# $ளி6ட உைட�காம� நி>#தேவ-/மா�
� எ�> நா�க+ 
நிைன#தி<5ேதா�. உைட#$ நி>#தலா� எ�> �த2ேலேய ெசா�2யி<5தா� 
நா�க+ அ�ேபாேத ெச!தி<�கமா�ேடாமா?' எ�> ெசா�2 
�Q�Q#தா(களா�" எ�> நாிDசி ெசா�னா+.  
 
"இHவளIதானா?" எ�> உ#த-� ேக�டா�. 
 
"ஆமா�, இHவளIதா�" எ�> நாிDசி ெசா�னா+.  
 
அ�ேபா$ உ#த-� ெசா�:கிறா�:- "அ�ப�யானா� ெகால�ப) L#த 
அேயா�ய�! அவ�ைடய ெக���கார#தன#ைத� பா(#$ ஆDச(ய� ப�ட 
சிேநகித(க+ பரம =ட(க+" எ�றா�.  
 
அத�
 நாிDசி ந�லத�ைக ெசா�:கிறா+:  "அ5த மாதிாிதா� என�
� ெசா�2� 
பாதி ரா4ய� ெகா/�பதாக வா�களி#தைத அழி#$� ேபா/வாேயா?" எ�றா+. 
 
உ#த-� ராஜ�:- "மா�ேட�! நீ ேயாசைன ெசா�:. அ$ எ#தைன சாமா�யமாக� 
பி�. .ல�ப�ட ேபாதி:� அதனா� ெவ�றி கிைட�ப$ ெம!யானா� உ�னிட� 
ந�றி மற�காம� உன�
� பாதி ரா4ய� ெகா/#$ வி/ேவ�" எ�ற$. 
 
அ�ேபா$ நாிDசி ந�லத�ைக ெசா�:கிறா+: "உ#த-� மகாராஜேன, த�கBைடய 
மாமனா( 
-ேடாதர ராஜ��
 ஒ< க�த� எ�தி� ெகா/�க+. அதி� 
ேவெறா�>� எ�த�6டா$. ஆப#$ சமய�. ைச5ய� ேவ-/�. நாிDசி 
ந�லத�ைகைய ந�. எ�> =�> வாி மா#திர� எ�தினா� ேபா$�. இ�ேபாேத 
எ�தி�ெகா/. நா� அ�பா� ைச5ய� ெகா-/ வ5$ Pரவ(ம�ைடய 
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மமைதைய?�, அக�கார#ைத?� ெதாைல�கிேற�. உ� ெபயைர, சி�க 
சாி#திர#தி� எ�கால#தி:� அழியாம� நி>#தி ைவ�கிேற�" எ�றா+.  
 
அ�ப�ேய உ#த-� ஓைல எ�தி நாிDசி ைகயிேல ெகா/#தா�. அைத வாகி� 
ெகா-/ 6னிDசியாகிய நாிDசி ந�லத�ைக ப�ல�
� பாிவார�கBட� உ#த-� 
ராஜ�ைடய )தானாதிபதி எ�ற பதவியி� மாமனா( 
-ேடாதர ராயசி�க மகா 
சி�க<ைடய ராஜதானி�
 வ5$ ேச(5தா+. 
 
இ$ நி�க. 
 
ேப!�கா��� உ#த-� த� மைனவியாகிய சி�கDசி காமாMியினிட� ேபா! 
நட5த வ(#தமான#ைதெய�லா� ெசா�னா�. அவ+ மிகI� ேகாப#$ட�:- 
"எ��ைடய பிதாவிடமி<5$ ைச5ய பல� த<வி�க ேவ-/மானா�, அத�
 எ� 
அ�மதியி�லாம� நாிDசி ந�லத�ைகைய அ��பினா� நட5$வி/ெம�> நீ 
நிைன�கிறாயா?" எ�றா+. 
 
அ�ேபா$ உ#த-� ெசா�:கிறா�:- "உன�
 ராஜ நீதிேய ெதாியவி�ைல; 
காமாMி, ரா4ய அவசர#ைத� க<தி இர-டா� ேபாிட� ெசா�லாம� எ#தைனேயா 
காாிய� ெச!ய ேநாி/�" எ�றா�. 
 
"ரா4ய அவசர#ைத� க<திD சாியான ம5திராேலாசைனயி�லாம� எ/#த 
காாிய�க+ எ�லாவ�றி:� ேதா�>�ேபாவேத வா��ைகயாக நீ�க+ நட#தி 
வ<கிறீ(க+" எ�> காமாMி ெசா�னா+. 
 
"ஆப#$ சமய#திேல ஏசி� கா�/வ$ பாவிகளான )திாீகBைடய வழ�க�!" எ�> 
உ#த-� ெசா�னா�.  
 
"நா: சா)திர� ப��க�ேபான பிராமண� பி+ைளயி� கைத ெதாி?மா?" எ�> 
சி�கDசி காமாMி ேக�டா+. 
 
"நா� ஆப#தான நிைலைமயி� இ<�
�ேபா$ நீ கைத ெசா�ல வ<கிறாயா! 
அெத�ன?" எ�> உ#த-� க(ஜைன .ாி5தா�. 
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"Pரவ(ம� த��ைடய ப#தினியிட#தி� ேதவதா விLவாச� ைவ#தி<�பதாகI� 
அவைள எ�ேபா$� சி/சி/�பேத கிைடயாெத�>�, தன$ பிரதான 
ரா4யகாாிய�களி� எைத?� தன$ ப#தினியாகிய மாகாளியிட� ேக�காம� 
ெச!வதி�ைலெய�>�, �� அ5த சம)தான#தி2<5$ வ5த கர� ஸ5நியாசி 
ஒ<வ( ெசா�னாேர; ஞாபகமி<�கிறதா?" எ�> காமாMி ேக�டா+. 
 
"நா� ச�கட� 
ழியி� வி�5$ ெவளிேயற வழி யறியாம� ெப<=DL வி�/� 
ெகா-�<�ைகயி� நீ ச#$<வி� .கRDசிைய எ� ெசவியி� ேபLகிறாேய உன�
# 
த
மா?" எ�> உ#த-� வினவினா�. 
 
")திாீகைள அவமாியாைத ப-Qேவா( மனிதாி� மி<க�க+ எ�> ச-� நீதி 
ெசா�:கிறேத, அ$ ஞாபக �-டா?" எ�> காமாMி ேக�டா+. 
 
"நா� இ�ேபா$ எHவிதமாகI� அவமதி�.D ெச!யவி�ைல" எ�றா� உ#த-�. 
 
"எ�னிட� ஒ< வா(#ைத�6ட� ேகளாம� நீ எ�பிதாI�
 ைச5ய� ேவ-/ெம�ற 
பிரா(#தைன அ��பினாேய! அ$ எ�ைன அவமதி#ததாக மா�டாதா?" எ�றா+ 
காமாMி.  
 
"அ$ ேபானா� ேபாகிற$. இனிேம� நட�க ேவ-�ய காாிய#ைத� ேபLேவா�" 
எ�> உ#த-� ெசா�னா�. 
 
"ேம� நட�க ேவ-�ய காாிய� யாேதா?" எ�> சி�கDசி ேக�ட$. 
 
அ�ேபா$ உ#த-� ெசா�:கிறா�:- "ேம� நட�க ேவ-�ய$ ?#த�. ேம� நட�க 
ேவ-�ய$, ஜய�!" 
 
"ேபா( எ5த இட�களி� ேதா�ற$? ேபா( ேதா�ற ேசனாபதிகளி� ெபய( எ�ன?" 
எ�> சி�கDசி ேக�ட$. 
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 "நாகமைலயிேல ேதா�ேறா�. ெவ+ைள வா!�கா� கைரயிேல ேதா�ேறா�. 
நாகமைலயி� ேதா�ற ேசனாபதி கர� ேவல�ப�, ெவ+ைள வா!�கா� கைரயிேல 
ேதா�றவ� .2 ெபா�ன�பல�" எ�> உ#த-� ெசா�னா�. 
 
"அ5த ேவல�பைன?�, ெபா�ன�பல#ைத?� நாைள 7ாிேயாதயமா! ஒ< 
ஜாம#$�
 ��. L�/� ெகா�> விடேவ-/�." எ�> சி�கDசி காமாMி 
ெசா�னா+. 
 
உ#த-�: "சா#திய�படா$" எ�றா�.  
 
அவ+ "ஏ�?" எ�றா+.  
 
அவ�: "அHவி<வ<� ெபாிய வ�ச#$� பி+ைளக+. அவ(கB�
# தீ�
 ெச!தா� 
ேதச#$� பிர.�க+ நம�
 விேராதமாக# தி<�.வா(க+" எ�றா�. 
 
அவ+; " இ�ேபா$ இ5த ேதச#தி� உம�
 அ�6லமாக எ#தைன பிர.�க+ 
இ<�கிறா(க+?" எ�> ேக�டா+. 
 
அ�ேபா$ உ#த-�: "எ� நா��:+ள பிர.�க+ அ#தைன ேப<� என�
 
ேவ-�யவ(கேள. எதி(�க�சி யா<ேம கிைடயா$!" எ�றா�.  
 
"நாைள� ெபா�$ வி�5$ ஒ< ஜாம#$�
 ��. ேவல�பைன?�, 
ெபா�ன�பல#ைத?� L�/� ெகா�> விடேவ-/�. அ$ ெச!தா�, ேமேல 
ஜய#$�
ாிய உபாய�க+ நா� ெசா�:கிேற�" எ�> காமாMி ெசா�னா+. 
 
"நா� ஒ< ேபா$� அத�
 இண�க மா�ேட�" எ�றா� உ#த-�. 
 
அ�ேபா$ உ#த-� எ�ற சி�க ராஜனிட� ப#தினியாகிய சி�கDசி காமாMி 
ெசா�:கிற$: ")திாீகைள அவமதி�.D ெச!ேவா� ஆ-ம�கB�
+ேள �த� 
Pரனாக விள�க மா�டா�. ெப-ைண# தாRவாக நிைன�ப$ அநாகாிக 
ஜாதியா<ைடய �த� லMண�.  
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நீ எ� வா(#ைதைய# த�/கிறா!; உன�
D ச-ைட ஜயி�கா$. நீ எ�ைன 
எ�ேபா$� அல�சிய� ப-Qகிறா!.  
 
என$ பிதா உன�
# $ைண�பைடக+ எ�ைனயறியாம� அ��.�ப� ெச!ய 
��?ெம�> நிைன#த$ உ� ஆேலாசைன� 
ைறைவ� கா�/கிற$. உ�ைன 
அழிய வி/வதி� என�
D ச�மதமி�ைல.  
 
நீேயா மதி� 
ைறவினா:�, =ட ம5திாிகளி� உபேதச#தா:�, மகா Pரனாகிய 
Pரவ(மைன� பைக#$� ெகா-டா!. எ�னிட#தி� ம5திராேலாசைன 
ேக�கமா�டா!; நாிDசி ந�லத�ைகயிட� ேக�பா!! அ5த� 6ன� கிழவி�
 
மாைலயிடD ச�மத�படவி�ைலேய! நீ அ5த ம��� .#திசா2தா�! அவB�
� 
பாதி யரL ெகா/�பதாகD ெசா�2 வி�டா!? உ��ைடய .#தி� 6(ைமைய 
எ�னெவ�> ெசா�ேவ�?" எ�ற$.  
 
இ$ ேக�/ உ#த-� ெசா�:கிறா�:  "ஆகா! நா� நாிDசி ந�லத�ைகயிட� 
ரக)யமாக� ேபசி�ெகா-�<5தைத உன�
 யா( ெசா�னா(க+? உ��ைடய 
[-/த2� ேமேலதா� அவ+ எ�னிட� அ�ப�� ேக�டாேளா?" 
 
காமாMி: “இ�ைல, நீ ய�ேறா அவைள� 6�பி�ட��பி வா(#ைத ெசா�னா!! நீ 
இ�ப� அைழ�பி#$� ேக�பா! எ�ற விஷய� என�
 ��னேம ெதாி5தி<5தா 
ல�ேறா நா� [-� வி��<�க� 6/ெம�> ெசா�லலா�!” 
 
உ#த-�: "பி�ேன, உன�ெக�ப�# ெதாி5த$? நா� �5திேய �த� நிைன#ேத�; 
எ��ைடய ஒ�ற(கைள ெய�லா� நீ வச�ப/#தி ைவ#தி<�கிறா!, என�
# 
ெதாியாம� நீ ேவ> தனியாக� பல ஒ�ற(கைள ைவ#தி<�கிறா!. 
 
எ� ம5திாிகளி:� ேசனாபதிகளி:� ெப<�பாேலா( என�
 அ�Lவைத� 
கா��:� அதிகமாக உன�
 அ�சி நட�கிறா(க+. என�
# ெதாியாத ஒ< ரஹ)ய 
ச�க#$�
 நீ தைலவி ெய�> ேதா�>கிற$. உ�ைன வ�சைன ெச!யேவ-/-
ெம�ற எ-ண� என�
� கிைடயா$. 
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ஆனா�, எ��ைடய ரா4ய#தி� எ� வா(#ைத�
 யாெதா< மதி�பி�லாம:� 
எ�லா� காாிய�கB�
� உ� இFட�ப�யாகI� இ<�ப$ என�
 
ஸ�மதமி�ைல" எ�றா�. 
 
அ�ேபா$ சி�கDசி காமாMி ெசா�:கிறா+:  
 
“ஓேஹா! எ�னிட#தி� இHவளI பய#ைத மனதி� ைவ#$�ெகா-/, எ�ைன 
லFய�� ப-ணாம� நீ இ<�ப$ ஒ< ஆDச(ய5தா�; என�
 விேராதிகளான 
ேவல�பைன?�, ெபா�ன�பல#ைத?� ேஸனாபதிகளாக நியமி#தா!, என�
 
ேவ-�ய ேஸனாபதிகைள வில�கினா!; ேபா( ேதா�ற$. இ�ன�� எ�ைன 
அவமதி�கிறா!. எ��ைடய ேயாசைன ேக�டப�யா� உன�
 இ5த ரா4ய� 
கிைட#த$. ப�ட� க��ன ம>நாேள நீ ந�றி ெக�டவ� எ�பைத நா� 
க-/ெகா-ேட�” எ�றா+. 
 
உ#த-�: "உ�ைன நா� அவமதி�கவி�ைலேய" எ�றா�. 
 
"அைர நாழிைக�
 ��.6ட எ�ைன# $<�.�
 ஸமானமாக எ-ணி நட#திைன 
ய�ேறா?" எ�றா+ சி�கDசி. 
 
"எ�ன ெச!ேத�?" எ�> ெசா�2 உ#த-� க(ஜைன .ாி5தா�. 
 
“நா� ஒ< கைத ெசா�ல# ெதாட�கிேன�, உன�
 ந�லறிI .க�/� ெபா<�டாக. 
அைத� ேக�க�6ட உன�
� ெபா>ைம யி�ைல. எ�ைனD ச+ெள�> வி�5தா!, 
எ�ைன� க-டா� உன�
 �க#தி� க/
 ெவ��கிற$. எ� வா(#ைத ேக�டா� 
உன�
� காதி� நாராச� கா!Dசிவி�ட$ேபால ஆ!வி/கிற$" எ�றா+ சி�கDசி. 
 
"அெத�னேவா கைத எ�றாேய! ெபய( மற5$ ேபாDL! ஹா�! ஹா�! பிராமண� 
பி+ைள நா: சா)#ர� ப�#த கைத! அைதD ெசா�:, ேக�கிேற�” எ�றா� 
உ#த-�. 
---------- 
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பிராமண� பி�ைள நா: சா/திர� ப�)*�ெகா13 வ�த கைதபிராமண� பி�ைள நா: சா/திர� ப�)*�ெகா13 வ�த கைதபிராமண� பி�ைள நா: சா/திர� ப�)*�ெகா13 வ�த கைதபிராமண� பி�ைள நா: சா/திர� ப�)*�ெகா13 வ�த கைத    
 
சி�கDசி காமாMி ெசா�:கிறா+:- 
 
"ேகளா! ராஜேன, .<ஷ��
 )திாீ உட�பி� பாதி. நீ எ�ைன ெவ>#த ேபாதி:� 
என�
 உ�ைன# தவிர ேவ> .க� கிைடயா$. நீ எ�னிட� ைவ#தி<5த 
அ�ைபெய�லா� மற5$ வி�டா:� எ� ெந�L உ�மீ$+ள அ�ைப 
மற�கவி�ைல. இ�ெனா< சி�கிெய�றா� நீ ெச!$வ<� அவகாாிய#$�
 
உ�ைன �க�ெகா-/ பா(�கமா�டா+. நா� ஐேயா பாவெம�> உ�ைன 
Mமி�கிேற�. ஆயி��, நா� இ�ேபா$ கைத ெசா�ல ஆர�பி#தா� நீ 
ெபா>ைம?ட� ேக�கமா�டா! எ�ற ச5ேதக� என�
 உ-டாகிறப�யா� 
இ�ேபா$ ெசா�ல ேவ-டாெம�> ேயாசி�கிேற�" எ�றா+. 
 
உ#த-� 'ெபா>ைம?ட� ேக�கிேற�" எ�> ச#திய� ப-ணினா�.  
 
பிற
 சி�கDசி பி� வ<� கைதைய உைர�கலாயி�>: 
 
"ஓ( ஊாிேல ஒ< பிராமண� பா��யி<5தா+. அவB�ெகா< பி+ைள?-/. அ5த� 
பி+ைள P��� யாெதா< ேவைல?� ெச!யாம� =�> ேவைள?� த-டDேசா> 
தி�ப$� ஊ( L�>வ$மாக இ<5தா�. அ5த� பா�� ேதாைச, இ�2, �>�
, 
கடைலD L-ட� வியாபார� ப-ணி அதி� வ<� லாப#தா�, 
/�ப ஸ�ரMைண 
ெச!$ ெகா-�<5தா+.  
 
அவ� நாB�
 நா+ அதிக ேசா�ேபறியா! ேநர#ைத நாச� ப-ணி� 
ெகா-�<5தா�. 
 
அ�ேபா$ பா�� ஒ< நா+ அவைன� 6�பி�/:-"அடா மகேன, ஒ< ெதாழி:� 
ெச!யாம� L�மா தி�> ெகா�#$� ெகா-/ எ#தைன நா+ இ�ப� எ� க�#ைத 
அ>�கலாெம�> ேயாசைன ப-Qகிறா!? நா� உயிேரா�<�
� வைர 
எ�ப�யாவ$ பா/ப�/ உ� வயி�ைற நிர�.ேவ�. என�
� பி�கால� நீ எ�ப� 
ஜீவி�பா!? நா� சா
 ��ேன உன�
 ஒ< க�யாண#ைத� ப-ணி ைவ#$வி�/D 
சாகலாெம�> நிைன#$� ெகா-�<�கிேற�. அத�காக#தா� ப�க#$# ெத<D 
ெச��யாாிட� மாச� ஒ< Sபா! சீ�/� ேபா�/� ெகா-/ வ<கிேற�. நீ அ5த� 
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ெப-டா��ைய எ�ப� ைவ#$� கா�பா�>வா!? சீ, நாேய, ஓ��ேபா, எ�ேக�� 
வடேதச#$�
� ேபா! நா: சா)திர� ப�#$� ெகா-/வா" எ�றா+.  
 
அ5த� ைபய��
 சா)திர� எ�றா� இ�ன பதா(#த� எ�ற விஷயேம ெதாியா$. 
ஆனா:� அவ� மனதி� க�யாண� ப-ணி� ெகா+ள ேவ-/� எ�ற தாக� 
இ<5த$. ஆதலா� ெப-டா��ைய� கா�பா�ற சா)திர� ப��க ேவ-/ெம�> 
தாயா( ெசா�2யைத� ேக�டIட� அவ��
D சா)திர� பயி�சியி� விேசஷமான 
ஆவ� =-ட$. அ�> பக� சா�பி�டIடேன தாயாாிட� ெசா�2� ெகா+ளாம� 
ஊாி2<5$ .ற�ப�/ வடதிைச ேநா�கிD ெச�றா�. ேபா
� வழியிேல ஒ< 
பைனமர� நி�ற$. 
 
"எ�ேக ேபாகிறா! அ�பா?" எ�> இ5த� பி+ைளைய ேநா�கி அ5த� பைனமர� 
ேக�ட$. "நா� சா)திர� ப��க� ேபாகிேற�" எ�றா�. 
 
அ�ேபா$ அ5த� பைனமர� ெசா�:கிற$:- "ஓ ேஹா ேஹா; சா)திரமா ப��க� 
ேபாகிறா!? அ�ப�யானா� நா� ஒ< சா)திர� க�>� ெகா/�கிேற�, 
ெதாி5$ெகா+" எ�ற$. பிராமண� பி+ைள உட�ப�டா�. 
 
அ�ேபா$ பைனமர� "ெந�ைட� பைனமர� நி�
மா� ேபாேல ேபாேல" எ�ற 
வா�கிய#ைதD ெசா�2�>. இ5த வா�கிய#ைத� ைபய� தி<�ப# தி<�ப# த� 
மன$�
+ உ<�ேபா�/� ெகா-ேட ேபானா�. 
 
அ�ேக ஒ< ெப<Dசாளி வ5த$. அ5த� ெப<Dசாளி இவைன ேநா�கி, "அடா 
பா(�பார� பி+ளா!, எ�ேக ேபாகிறா!?" எ�> ேக�ட$. "சா)திர� ப��க� 
ேபாகிேற�" எ�> இவ� ெசா�னா�. "அ�ப�யானா� நா� ஒ< சா)திர� 
ெசா�:கிேற�, ப�#$� ெகா+" எ�> ெப<Dசாளி 6றி�>. ைபய� 
உட�ப�டா�. 
 
"ெப<Dசாளி ம-ைண# ேதா-/மா� ேபாேல ேபாேல" எ�ற சா)திர#ைத அ5த� 
ெப<Dசாளி ெசா�2� ெகா/#த$. இவ� ேம�ப� இர-/ சா)திர�கைள?� 
வாயி� உ<� ேபா�/�ெகா-ேட நட5$ ெச�றா�. 
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வழியி� ஒ< 
ள� இ<5த$. அதி� இற�கி ஜல� 
��க�ேபானா�. ந/� 
ள#தி� 
ஒ< ேகாைர� .� நி�ற$. அ$ இவைன ேநா�கி: - "ஐயேர, எ�கி<5$ வ5தா!? 
எ5த ஊ<�
� ேபாகிறா!?" எ�> ேக�ட$. இவ� த��ைடய 
வி<#தா5த�கைளD ெசா�2, "சா)திர� ப��க� ேபாகிேற�" எ�றா�. 
"அ�ப�யானா� நா� ஒ< சா)திர� க�பி�கிேற�. ப�#$� ெகா+" எ�> ேகாைர 
ெசா�2�>. பிராமண� பி+ைள உட�ப�டா�. 
 
"ந/�
ள#திேல ேகாைர கிட5$ விழி�
மா� ேபாேல ேபாேல" எ�ற வா�கிய#ைத 
அ$ க�>� ெகா/#த$. இவ� =�> வா�கிய�கைள?� பாராம� ெசா�2� 
ெகா-/ பி��� நட5$ ெச�றா�. அ�ேக ஒ< நாி வ5$ அவைன ேநா�கி:- 
"எ�ேக ேபாகிறா!? எ�ன ச�கதி?" எ�> விசாரைண ப-ணி�>. இவ� 
"சா)திர� ப��க� ேபாகிேற�" எ�றா�.  
 
"ஓேகா! சா)திர� ப��கவா ேபாகிறா!! ந�ல$, உன�
 நா� சா)திர� க�>� 
ெகா/�கிேற�. ெதாி5$ ெகா+" எ�> நாி ெசா�2�>. இவ� உட�ப�டா�. 
 
"ஆைள� க-டா� நாி வாைல� 
ைழ#$� ெகா-ேடா/மா� ேபாேல ேபாேல" 
எ�ற வா�கிய#ைத நாி ேபாதி#த$.  
 
இவ� "ஆஹா! .ற�ப�ட தின#திேல நம�
 நா: சா)திர�� ெதாி5$ ேபா! 
வி�டேத, எ�ன அதி(Fடம�பா, நம�
; இ5த நா�
 சா)திர#ைத?� மற�காம� 
P��� தாயாாிட� ேபா!ெசா�னா� அவ+ நம�
� க�யாண� ெச!$ ெகா+ள 
அ�மதி ெகா/�பா+" எ�> ச5ேதாஷ�ப�/� ெகா-ேட த� ஊைர ேநா�கிD 
ெச�றா�.  
 
ேபா
� வழியி� இரவாகி வி�ட$. ஊ( ெந/5[ர#$�க�பா� இ<5தப�யா� 
இைடேய இ<5த ஒ< கிராம#தி� அHவிரI த�கி, ம>நா� காைலயி� அ�கி<5$ 
.ற�படலாெம�> நிைன#$, அ�
 ஒ< P�/ வாச� தி-ைணயிேல ேபா!� 
ப/#$� ெகா-டா�. வி�ய ஒ< ஜாம� ஆனேபா$, இவ�, க-ைண விழி#$� 
ெகா-/, தா� ப�#த நா: வா�கிய�கைள?� பாட� ப-ண ஆர�பி#தா�. 
அ�ேபா$ அ5த P��� ெகா�ைல�.ர#தி� க+ள( வ5$ க�ன� ைவ#$� 
ெகா-�<5தா(க+. இவ� ச#த� ேபா�/D ச5ைத ெசா�2� ெகா-�<5தா�.  
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�தலாவ$: 'ெந�ைட� பைனமர� நி�
மா� ேபாேல ேபாேல' எ�றா�.  
 
இவ� 6வின ச#த#ைத# தி<ட( ேக�/ "ஓேஹா! நா� இ�
 நி�பைத� க-/ 
P��:+ேளாைர எ��.� ெபா<�டாக எவேனா இ�ப�� 6Iகிறா�" 
எ�ெற-ணி� பய5தா(க+.  
 
அ5தD சமய#தி� இவ�: "ெப<Dசாளி ம-ைண# ேதா-/மா� ேபாேல ேபாேல" 
எ�> 6வினா�. 
 
இைத� ேக�/# தி<ட(: "அேட! நா� க�ன� ைவ�கிறைத� L-/தா� இவ� 
இ�ப�� 6Iகிறா�" எ�> ைக கா� ந/�க# ெதாட�கினா(க+. 
 
அ�ேபா$ இவ�: "ந/�
ள#திேல ேகாைர கிட5$ விழி�
மா� ேபாேல ேபாேல" 
எ�ற தன$ =�றா� சா)திர#ைத ஓதினா�. 
 
க+ள(: "அடா, நா� அவசிய� ஓ��ேபாக ேவ-/�. நா� இ�ேக திைக�.ட� 
விழி#$�ெகா-/ நி�கிேறாெம�பைத அ5த மனித� சயி�கிைனயாகD 
ெசா�:கிறா�" எ�> ேபசி�ெகா-/ சில( ஓட# ெதாட�கின(. இத�
+ 
தி<ட<ைடய ச#த� இவ� காதி:� படேவ, "ெகா�ைல� .ற#தி� ஏேதா பல( 
கால�D ச#த��, �Q�Q�கிற ச#த�� ேக�கிற$. எ�னேவா ெதாியவி�ைல. 
ஒ< ேவைள தி<டராக இ<5தா:� இ<�கலா�. எத�
� ேபா!� பா(�ேபா�" எ�> 
ேயாசைன ப-ணி�ெகா-/ வ5தா�. வ<�ேபாேத தன$ சா)திர� பாட#ைத 
மற�காம�, "ஆைள� க-டா� நாி வாைல� 
ைழ#$� ெகா-ேடா/மா� ேபாேல 
ேபாேல" எ�> 6வி�ெகா-ேட வ5தா�.  
 
தி<ட( தா�க+ ேவேறாாிட#தி2<5$ தி<��ெகா-/ வ5த நைக� ெப��கைள?�, 
பண� ெப��கைள?� கீேழ ேபா�/ வி�/ ஓ��ேபாயின(. இவ� பிற
 
P��:+ளாைர எ��பி அ5த� ெப��கைள� கா��னா�.  
 
P��:+ளா( 'நட5த விஷயெம�ன?' எ�> விசாாி#தா(க+. இவ� நட5த 
விஷய#ைதD ெசா�னா�. அ�ேபா$ P�டா( இவனாேலய�ேறா தி<ட( க�ன� 
ைவ#$# தம$ P�/� ெபா<ைள� ெகா+ைளயிடாம:�, தம$ட�பி�
# தீ�
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ெச!யாம:� ஓ�னா(க+ எ�ற ந�றி?ண(Dசியா� அ5த நைக� ெப��கைள?� 
பண� ெப��கைள?� இவ��ேக ெகா/#$வி�டா(க+.  
 
இவ� அ5த# திரவிய#ைதெய�லா� தாயாாிட� ெகா-/ ெகா/#$:- "என�
� 
க�யாண� ப-ணி ைவ அ�மா" எ�றா�.  
 
அவ+ இவைன ேநா�கி: "மகேன உன�
 இ5த நிதிெய�லா� எ�ேக கிைட#த$?" 
எ�> ேக�டா+. இவ� நட5த விவர�கைளெய�லா� 6றினா�. தா! மிகI� 
மகிRDசி ெகா-/, அவ��
 ஒ< ெபாிய பிர.வி� மகைள� க�யாண� 
ெச!வி#தா+. பிற
 எ�லா<� ெசௗ�கியமாக ெந/�கால� வாR5$ 
ெகா-�<5தன(." எ�> சி�கDசி காமாMி கைத ெசா�னா+.  
 
அ�ேபா$ உ#த-�: "இ5த�கைதைய எ�ன ேநா�க#$ட� ெசா�னா!?" எ�> 
ேக�டா�. 
 
"உ� மனதி2<5த ஆயாச#ைத மா�றி உன�
 ஆ>த� உ-டா�
� ெபா<�டாக� 
கைத ெசா�ேன�, ேவ> ேநா�க� ஒ�>மி�ைல" எ�றா+. 
 
"பா(#தாயா! நா� ச-ைட ேதா�> மான#ைத?� ேதச#ைத?� பிராணைன?� 
ச#$<விடமி<5$ கா�பா�ற ேவ-/ேம, அத�ெக�ன வழி ெச!யலாெம�> 
கல�கி� ெகா-�<�கிேறா�. அ5தD சமய#தி� இவ+ ந�மிட� 
ழ5ைத� கைத 
ேபLகிறா+! பா(#தாயா! ெப<Dசாளியா�, ேகாைரயா�, பைனமரமா�, நாியா�! 
எ�ன பDைச� 
ழ5ைத வா(#ைத!" எ�> ெசா�2 மிகI� ேகாப#$ட� உ#த-� 
அ�ேபா$ ஒேர பா!Dசலாக மைனவியி� மீ$ பா!5$ த� நக�கைள அவBைடய 
க�#தி� அ�#தினா�.  
 
சி�க� காமாMி லாவக#தா� க�#ைத திமிறி�ெகா-/ த� க�#தி2<5$ இர#த� 
ெபாழிவைத� க-/ ேகாப#$ட� த� �� வல�காலா� உ#த-�யி� �க#தி� 
ஓ�கி அ�#த$.  
 
உ#த-� ெப<�சின#$ட� க-ணி� தீ�ெபாறி பற�க, மீைச $��க, ஹா! எ�> 
க(ஜைன .ாி5$ "அ� ேபேய, உ�ைன இ5த� கண#திேல ெகா�> ேபா/கிேற� 
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பா(!" எ�> ெசா�2# த� மைனவியி� க�#ைத� க�#$ இர#த� 
��கலாயி�>. 
காமாMி உ#த-�யி� காைல� ப�2னா� கHவி இர#த#ைத உறி�ச# 
ெதாட�கி�>. அ�ேபா$ ச-ைடயி� உ-டான ச�த#ைத� ேக�/ காமாMியி� 
பா�கிD சி�க�க+ சில அ�ேகா� வ5தன. அவ�ைற� க-/ உ#த-�?� 
காமாMி?� ெவ�/� ப�கைள மீ�/� ெகா-டன. உ#த-� அ5த�.ர#ைத வி�/ 
ெவளிேய ெச�றா�.  
 
ேப!�கா�/ விஷய� இ�ப� இ<�க, உ#த-�யிடமி<5$ அவ�ைடய 
மாமனாராகிய 
-ேடாதர ராஜ� அரL ெச:#$� கட�பவன#$�
# [$ ெச�ற 
நாிDசி ந�லத�ைக எ�ப�யானா+ எ�பைத� கவனி�ேபா�.  
 
நாிDசி கட�ப வன#தி�
� ேபான ேபா$ த� ப�ல�
 பாிவார�கBட� ேநேர 

-ேடாதரராய சி�க மகாசி�க<ைடய மாளிைகயி� ேபா! இற�காம� ஏேதா 
மன$�
+ ஒ< த5திர#ைத எ-ணி# தன�
 �5திய ந�.ைடயவளாகிய வி<#திமதி 
எ�ற எ<ைமDசியி� P��ேல ேபா! இற�கினா+.  
 
வி<#திமதி ெபா�ன�கா�டரமைன�
 ��ெனா< �ைற ெச�றி<5த ேபா$ 
அவB�
 Pரவ(மராஜ� பலவிதமான பாிLக+ ெகா/#$# தன$ ராஜ பதவிைய� 
க<தாம� மிகI� அ�பான வா(#ைதக+ 6றி வி/#தைத அ5த எ<ைமDசி த� 
வாRநாளி� மிக� ெபாிய விேசஷ ெம�ெற-ணி Pரவ(மனிட� ேபர�. 
&-டவளா! எ�ேபா$� அவைனேய )மாி#$� ெகா-�<5தா+. எனேவ நாிDசி 
ந�ல த�ைக வ5தIட� எ<ைமDசி வி<#திமதி அவளிட� "Pரவ(ம�� அவ�ைடய 
ராணி மாகாளி?� 
ழ5ைதகB� ேMம5தானா?" எ�> விசாாி#தா+.  
 
அ�ேபா$ நாிDசி ந�லத�ைக தா� Pரவ(மனிடமி<5$ பிாி5$ அவ��
# 
$ேராகியா! உ#த-� ராஜாவிட� ேவைல பா(�பதாக# ெதாி5தா� எ<ைமDசி 
த�ைன# $ர#திவி/வா+ எ�> ேயாசி#$ "ஆ�, எ�லா<� ேMம5தா�" எ�றா+.  
 
"நீ இ�ேபா$ ேநேர ெபா�ன�கா��2<5$ தா� வ<கிறாயா?" எ�> வி<#திமதி 
ேக�டா+. 
 
ந�லத�ைக: "அ�>; நா� ேப!�கா��2<5$ வ<கிேற�" எ�றா+. 
 
வி<#திமதி: "அ�ேக எத�காக� ேபாயி<5தா!?" எ�றா+. 
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ந�லத�ைக: "ேப!�கா�/�
� ெபா�ன�கா�/�
� ச-ைடெய�> நீ 
ேக+வி?�றி<�க� 6/�. அ5த?#த� நட�பைத எ�ப�ேய�� த/�க 
ேவ-/ெம�> க<தி, எ�ைன மாகாளி ராணி (Pரவ(ம� ப#தினி) சில ெச!தி 
ெசா�2� ேப!�கா�/ ராணியாகிய காமாMியிட� அ��பினா+. வ5த இட#தி� 
காமாMி உ�க+ நா�டரசனாகிய த� பிதாவிட� ஒ< ரக)யமான ெச!தி ெசா�2 
வ<�ெபா<�டாக எ�ைன இ�ேக அ��பினா+" எ�ற$�, 
 
"எ�ன ரக)ய�?" எ�> வி<#திமதி ேக�டா+.  
 
ந�லத�ைக: "காாிய� நிைறேவ> ��ேன அைத மிகI� பிராண சிேநகிதராக 
இ<�ேபாாிட#திேல6ட அனாவசியமாகD ெசா�ல� 6டா$. ெசா�னா� காாிய� 
ெக�/� ேபா
�. ஆதலா� ெபா>, நிைறேவறினபி� ெசா�:கிேற�" எ�> 
வா�களி#தா+. ந�லெத�> ெசா�2 வி<#திமதி த�P�/�
 வி<5தாக வ5த 
நாிDசி�
 ராேஜாபசார�க+ ெச!தா+. பாிவார�கB�
� யேதFடமாக ஆகார� 
ெகா/#தா+.  
 
பிற
 சாய�காலமானIட� நாிDசி ந�லத�ைக வி<#திமதிைய ேநா�கி 
"இ�ேபாெத�லா� நீ அ��க� அர-மைன�
� ேபா! வ<வ$-ேடா?" எ�> 
ேக�டா+. 
 
வி<#திமதி ஆெம�றா+. 
 
"உ�க+ 
-ேடாதர சி�க��
 நா�
 மைனவிக+ உ-ட�ேறா?" எ�> நாிDசி 
ேக�டா+. 
 
வி<#திமதி தைலயைச#தா+. 
 
"ப�ட#$ ராணியி� ெபய( யா$?" எ�> நாிDசி ேக�டா+. 
 
"ப�ட#$ ராணி ெபய( Lவ(ணா�பா" எ�> ெசா�னா+. 
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"ேப!�கா�/ காமாMி தன$ தாயி� ெபய( மீனாMி எ�> ெசா�னாேள" 
எ�றா+ நாிDசி. 
 
அத�
 வி<#திமதி: "ஆமா�. அ5த மீனாMி =�றாவ$ ராணி. ப�ட#$ ராணிைய� 
கா��:� மீனாMியினிட#திேல தா� 
-ேடாதரராய சி�க மகாசி�க<�
 அதிக� 
பிாிய�" எ�றா+. 
 
நாிDசி ந�லத�ைக: "உன�
 எ5த ராணி?டேன அதிக சிேநக�?" எ�> ேக�டா+.  
 
"ப�ட#$ ராணி?ட�" எ�> வி<#திமதி ெசா�னா+. 
 
"உன�
� மீனாMி�
� ேபDL-ேடா இ�ைலேயா?" எ�> நாிDசி ேக�டா+. 
 
வி<#திமதி: "ேபDL வா(#ைத இ�லாமெல�ன? அெத�லா� உ-/. ேபானா� வா 
எ�> 6�பி/வா+. ம�ச+ 
�
ம�� ெகா/�பா+. ஆனா� Lவ(ணா�பா 
எ�னிட� த��ைடய அ5தர�க�கைளெய�லா� ெசா�:வ$ ேபாேல மீனாMி 
ெசா�ல மா�டா+" எ�றா+. 
 
அ�ேபா$ நாிDசி ந�லத�ைக: "அ5த மீனாMி�
 அ5தர�கமான சிேநக� யா(?" 
எ�> ேக�டா+. 
 
வி<#திமதி: "ம�2Dசி மாணி�கவ�2�
� மீனாMி�
� உட�. இர-/, ஆனா� 
உயி( ஒ�>" எ�றா+. 
 
இ�ப� இHவி<வ<� ச�பாஷைண ெச!$ ெகா-�<�ைகயி� திUெர�> 

-ேடாதர ராய சி�க மகாசி�க<ைடய சி�பா!க+ வ5$ நாிDசி ந�லத�ைகைய� 
ைக$ ப-ணி வில�
 ேபா�/� ெகா-/ ேபா!D சிைற�ப/#தி வி�டன(. வில�
 
&�/�ெபா�$ நாிDசி ேகாெவ�ற�தா+. வி<#திமதி "ந�லத�கா!, நீ பய�படாேத. 
ஏேதா தவ>தலாக இவ(க+ ேவைல ெச!கிறா(க+ எ�> ேதா�>கிற$. நா� ேபா! 
Lவ(ணா�பாவிட� ெசா�2 உடேன உ�ைன மீ�கிேற�" எ�> ெசா�2 
அர-மைன�
� ேபானா+.  
-------------   
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கத�ப வன)தி� நட�த ெச(திக�கத�ப வன)தி� நட�த ெச(திக�கத�ப வன)தி� நட�த ெச(திக�கத�ப வன)தி� நட�த ெச(திக� 
 
கத�ப வன#தி� =�>லக� .க��ப� அரL ெச:#திய PராதிPர 
-ேடாதரராய 
சி�க மகாசி�க�ைடய அர-மைன அ5த�.ர#தி�, அவ�ைடய ப�ட#$ 
ராணியாகிய Lவ(ணா�பா தனிேய உ�கா(5தி<5தா+. சி�க ஜாதி�
+ேள இவ+ 
த� ேபாேல அழ
�, க�வி?� பரா�கிரம�� உைடயவ+ ேவறி�ைல ெய�> த� 
மன$�
+ேள நிைன#தி<5தா+. இவB�
 அ5த�கா��� வசி#த 
மி<க�களைன#தி:� அதிக அ5தர�கமான சிேநக� யாாிட#திேல�றா�, 
வி<#திமதிெய�ற எ<ைமDசியினிட#திேலயா�.  
 
அ5த வி<#திமதி ெவய(�க ெவய(�க ஓ�ேய வ5$ சி�கDசி Lவ(ணா ேதவியி� 
கா2� வி�5தா+. 
 
"எ�ன விஷய�?" எ�> சி�கDசி ேக�டா+. 
 
அ�ேபா$ வி<#திமதி ெசா�:கிறா+:- "மகாராணிேய, ேக+. இ�> காைல எ� 
P�/�
� ெபா�ன�கா��2<5$ எ� ேதாழியாகிய நாிDசி ந�லத�ைக வ5தா+. 
அவைள எ� P�/�
+ .
5$ இ5த ரா4ய#தி� சி�பா!க+ ைக$ ப-ணி� 
ெகா-/ ேபாயின(. ஏேதா தவ>தலாகேவ இ5த� காாிய� நட5$வி�டெத�> 
நிைன�கிேற�. யாேரா அவ+மீ$ 
-ேடாதர மகாசி�கனிட� 
�ற� சா(#தி� 
ேபசியி<�கிறா(க+. அதனா� அவB�
 இ5த� கதி ேநாி�/வி�ட$.  
 
"ஐேயா! நா� எ�ன ெச!ேவ�? எ��ைடய உயி(# ேதாழியாயி�ேற! நா� இ5த 
அர-மைன�
 எ#தைனேயா காலமாக உ-ைம?ட� உைழ#$ வ<கிேறேன; எ� 
P�/�
 வ5த ேதாழி�
D ெச!ய�ப�ட அவமான� என�ேக ெச!ய�ப�ட$ 
ேபாலா
ம�ேறா?  
 
ேம:� அவ+ ெபா�ன�கா�/ Pரவ(ம ராஜைன� 
ழ5ைத� ப<வ �தலாக 
வள(#த ெசவி2#தா!. அ5தPரவ(ம� இவைள# தா!�
D சமானமாக ஆதாி#$ 
வ<கிறா�. இவைள� பி�#$� 
-ேடாதர சி�க( அைட#$ ைவ#தி<�கிறா( எ�ற 
ெச!தி ேக�டா�, அவ� உடேன கத�பவன#தி�மீ$ பைடெய/#$ வ<வா�. 
அவ� பைடெய/#$ வ<வா�. அவ� பைடெய/#$ வ5தா� அவைன எதி(#$� 
ேபா( ெச!ய நம$ ைச5நிய#தா� ��யா$. நம$ ரா4ய� அழி5$ ேபா!வி/�. 
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ஐேயா! Pரவ(மைன எதி(#தப�யாேல த-�ராஜ� ப�ட பா/�, அவ� த�பி 
உ#த-� இ�ேபா$ ப/கிற பா/� ெதாியாதா?  
 
மகாராணிேய நீ?� நா�� இைணபிாியாம� இர-/ பMிக+ ஒ< 6��� வா�� 
�ைறைமயாேல, இ<வ<� அ�பாகிய 6��� வாR5$ பல வ<ஷ�களாக 
ஒ�>6� இ<�கிேறா�. 7ாிய��
� 
ள�&I�
� சிேநக�-டா
�ேபா$ 
அHவிர-/�
� சமான# த�ைம உ-டாகிற$. ேம:� கீ�� அ�பினா� 
சம#$வ#ைத அைடகி�றன. உ�ைன� ேபால 
ல#தி:�, நல#தி:�, 
மகிைமயி:� சிற5த சி�கDசிமா( எ#தைனேயா ேப( உலக#தி� இ<�க�6/�. 
உன�
 அவ(க+ எ�ேலாைர?�விட எ� ேமேல அதிக அ�. உ-டாயி<�கிற$. 
நா� கீR� 
ல#திேல பிற5தா:�. எ�ேபா$� எ� க-களி� ப$ைம ேபாேல 
உ�ைன ைவ#$� ெகா-/ ேபா�>வதனா� நா� மகிைம ெப�> உ��ைடய 
அ�.�
� பா#திரமாேன�.  
 
என�
 மக#தான கFட� ேநாி��<�
�ேபா$. நீ சகி#தி<�ப$ நியாயம�>. 
என�
 நீேய $ைண, நீேய ேதாழி, நீேய தா!, த5ைத, நீேய ெத!வ�, என�
 
உ�ைன# தவிர இ5த உலக#தி� ேவ> கதி கிைடயா$. நீதா� எ�ைன� கா�பா�ற 
ேவ-/�" எ�> ெசா�2� ேகாெவ�றலறி அ�தா+.  
 
அ�ேபா$ சி�கDசி Lவ(ணாேதவி அவைளD சமாதான�ப/#திவி�/ உடேன 
ப�க#தி2<5த பா�கி ஒ<#திைய� 6வி:- 'ெப-ேண, நீ ேபா! ராயசி�கைர நா� 
அைழ#$வரD ெசா�னதாகD ெசா�:. உடேன 6��வா" எ�ற$. 
 
சாய�கால� ெபா�$ .
5$வி�ட$. சி�க 
-ெடாதர� தன$ ராஜதானியாகிய 
கத�ப நகர#தி�
 சமீப#தி� ஓ/� ந(மதா நதியி� சாய�கால )நான� ெச!$ 
��#$வி�/ ச5தியா வ5தன� ப-ணி� ெகா-�<5தா�. அ5த சமய#தி� பா�கி 
ேபா! கா2ேல வி�5தா+.  
 
"எ�ன ச�கதி?" எ�> ேக�டா�. 
 
"ெபாிய ஆப#தா�, இ�னெத�> என�
# ெதாியா$. Lவ(ணாேதவி ேதவாீைர 
உடேன அைழ#$ வ<�ப� க�டைளயி�டா(" எ�ற$.  
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பய5$, ந/�கி� ேபா! 
-ேடாதர சி�க மகாசி�க� ச5தியாவ5தன#ைத� 
பாதியிேலேய நி>#திவி�/, அ�ப�ேய ஓ� அ5த�.ர#$�
+ வ5த$. அ�
 வ5$ 
பா(#தா� விஷய� ஒ�ைற?� காணவி�ைல. =�> ஆசன�க+ ேபா��<5தன. 
எ<ைமDசி வி<#திமதி ஒ�றி� ேமேல P�றி<5தா+. மகாராணி Lவ(ணாேதவி 
ஒ�றி� P�றி<5தா+. ம�ெறா�> ெவ>ேம இ<5த$. 
 
"எ�ன விஷய�?" எ�> ேக�/� ெகா-ேட 
-ெடாதர� அ5த�.ர#தி�
+ 
.
5தா�. இவைன� க-டIட� வி<#திமதி?� Lவ(ணாI� த� 
ஆசன�களி2<5ெத�5$ நி�றன(. "எ�ன விஷய�, எ�ன விஷய�?" எ�> 

-ேடாதர� ெநாி#$� ேக�டா�. 
 
"வி<#திமதியிட� ேகB�க+. அவ+ ெசா�:வா+" எ�> Lவ(ணா ெசா�னா+. 
 
"ஓேஹா ெபாிய விப#$ ஒ�>� இ�ைல, அ5த நாிDசி விஷய�தா�. அவைள 
வி/வி�கD ெசா�2 இ5த எ<ைமDசி ேக�க வ5தி<�கிறா+. நா� மட#தனமாக 
அளI�
 மி�சி மன� பதற இட� ெகா/#$வி�ேடா�. இ<5தா:� ந��ைடய 
பய#ைத ெவளிேய கா-பி�க�6டா$" எ�> மனதி� நிைன#$� ெகா-/ 
மீைசகைள# தி<கி வி�/, ேலசான ராஜநைட நட5$ேபா! =�றா� ஆசன#தி� 
உ�கா(5$ ெகா-/ 
-ெடாதர� ெதா-ைடைய� கைன#$ ேநரா�கி� ெகா-/ 
வி<#திமதிைய ேநா�கி "எ�ன விஷய�?" எ�றா�.  
 
அ�ேபா$ வி<#திமதி ெசா�:கிறா+:- "ராேஜDவரா, த�கBைடய ரா4ய#தி�
� 
ெபாிய விப#$ ேநாி��<�கிற$. த�க+மீ$ Pரவ(ம� பைடெய/#$ 
வர�ேபாகிறா�. இHவளI கால� இ5த ரா4ய#தி� சமாதானமி<5த$. இ�ேபா$ 
பாR#த ?#த� இ�
 வ5$ பிரேவசி�க� ேபாகிற$. ஐேயா, நா�க+ எ�ன 
ெச!ேவா�? 
�கைள எ�லா� Lவ(ணாேதவி த��ைடய ெப�ற 
ழ5ைதகB�
D 
சமானமாக நிைன�பவளாயி�ேற! அவBைடய பழ�க#தா� என�
 இ5த 
ரா4ய#தினிட� அ<ைமயான ப�தி உ-டா!வி�டேத! எ� உயி<�
 மா#திர� 
தீ�
 வ<வதாக இ<5தா� நா� அைத� ெபா<�டாக நிைன�கமா�ேடேன! ரா4ய 
��ைம�
� ஹானி வ<கிறேத!  
 
ஆஹா! எ� ெச!ேவ�? எ#தைன Lம�க2க+ தா2 ய>�பா(க+! எ#தைன  
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தா!மா( பி+ைளய�>� ேபாவா(க+! எ#தைன 
ழ5ைதக+ த5ைதய�>� ேபா
�! 
எ#தைன தா!மா( பி+ைளகைளD சாக� ெகா/#$ எ�
� தீராத $�க#$�காளா!, 
பர#தி:� .# எ�ற நரக#தி:� வி��ப�யா
�!  
 
ஐேயா, .#திர(களி�லாத பிதா�க+, .# எ�ற நரக#$�
� ேபாவா(கெள�> 
சா)திர�க+ தி-ண� 6>கி�றனேவ! உம$ .#திர(கேள ேபாாி� ம�?�ப� 
ேந(5தா:� ேநாிட�6/ேம! அ�ேபா$ நீ( எ�ப�ெய�லா� கFட�ப/Pேரா, 
அறிகிேல�. ேதவாீ<ைடய பிராண��ேக ஆப#த�லவா? நா�க+ எ�ன 
ெச!ேவா�? இனி நா� Lவ(ணாேதவியி� �க#தி� எ�ப� விழி�ேப�?" எ�> 
ெசா�2� 'ேகா' ெவ�> வி�மி வி�மி அ�தா+.  
 

-ேடாதர ராய�:- "ஏ� அ5த Pரவ(ம� ந�மீ$ பைடெய/#$ வர�ேபாகிறா�? 
அைத �தலாவ$ ெசா�:" எ�> உ>மினா�. 
 
அ�ேபா$ வி<#திமதி;- "த�கBைடய சி�பா!க+ Pரவ(ம�ைடய தா!�
D 
சமானமான ெசவி2#தாைய� பி�#$D சிைற�ப/#தி வி�டா(க+! இ5த விஷய� 
அவ� ேக�டா�, Mண� 6ட ெபா>�கமா�டா�. ?#த� வ<வ$ நிDசய�" எ�> 
ெசா�னா+. 
 
இ$ ேக�ட 
-ேடாதர சி�க மகா சி�கராய� "என$ சி�பா!களா� ைகதி 
ெச!ய�ப�ட Pரவ(ம�ைடய ெசவி2#தாயி� நாம� யா$?" எ�> வினவினா�. 
 
"நாிDசி ந�ல த�ைகய�ம�" எ�> வி<#திமதி ெசா�னா+. 
 
இைத� ேக�ட 
-ேடாதர சி�கராய மகாசி�க� கடகட கட கடகட கட ெவ�> 
சிாி�க ஆர�பி#தா�.  
------------- 
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ப��பவ.க;��< சில ெச(திக�ப��பவ.க;��< சில ெச(திக�ப��பவ.க;��< சில ெச(திக�ப��பவ.க;��< சில ெச(திக�    
 
கைத�
+ேள கைத ெசா�கிற பா�ைமயி� அைம5தைவ இ5த நவத�திர� கைதக�நவத�திர� கைதக�நவத�திர� கைதக�நவத�திர� கைதக�. 
ப�ச த5திர� கைதகைள� ேபா�ற கைத� ேபா�
� ெகா-ட$ எ�>� 
ெகா+ளலா�. 
 
ெதாடராக �த� �தலாகD Lேதச மி#திர� ப#திாிைகயி� 10-8-1916ஆ� ேததியி�ட 
இதழி� பிரLரமாக# ெதாட�கிய$. இைட�கிைடேய சில சமய�களி� கைத# ெதாட( 
பிரLரமாகாம� இ<5த$� உ-/. கைத# ெதாட( நிைறI ெபறவி�ைல;  
26-2-1918ஆ� ேததிய இதேழா/ நி�> வி/கி�ற$. 
 
இ5த� கைதக+ 1928 ஆ� வ<ஷ� பாரதி பிரLராலய#தாரா� ]லா�க� 
ெச!ய�ப�டன, 
 
ப�பல பதி�பாள(க+ இ5த� கைத ]ைல� பிரLர� ெச!தி<5த நிைலயி�, 1989 
ஆ� ஆ-/ ெச�ைன பாலாஜி .#தக� க�ெபனியா<� பாரதி பிரLராலய� 
பதி�பி#தி<5த ]ைல ஆதாரமாக� ெகா-/ ம> பிரLர� ெச!தி<5தன(. 
 
ம> பதி�பி� பிரதி "தினமணி” ப#திாிைக�
 விம(சன#தி�காக 
அ��ப�ப��<5த$. 
 
]ைல� ப�றிய மதி�.ைரைய# 'தினமணி' அ:வலக� =#த எ�#தாள( - விம(சக( - 
க. நா. L. எ�> தமிR இல�கிய வ�டார#தி� மதி�.ட� அைழ�க�ெப�ற தி<. க. 
நா. L�பிரமணிய� அவ(களிடமி<5$ ெப�>� பிரLர� ெச!தி<5த$. 
 
ஆனா�, மதி�.ைர ெவளியான சமய� க.நா.L. அவ(க+ உயிேரா/ இ�ைல . 
அதனா�, "க.நா.L. வி� கைடசி விம(சன�” எ�> தைல�பி�/ ]:�கான 
மதி�.ைரைய 9-9-1989இ� ெவளிf/ ெச!தி<5த$. 
 
]ைல� ப�றி� ெபா<#த� க<தி கநாL. அவ(களி� மதி�.ைர இ�ேக 
பதி�பி�க�ப/கிற$. 
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