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நவததிர கைதக

மகாகவி பிரமணிய பாரதியா
உளடக
ைர

1. த ப தி

பயனறித - சகீத பகேபான கைதயி கைத - மாணிக ெச
மானி அ!யைன நைக#த$ - ேராஜா & எற பாபி கைத - க(#தப

)வாமிக+ எற ஆ- கைத - க(#தப )வாமிைய பா. ெப-

வசப/#திய$ - த.ெகா. ெச கைத - ெவ-பா

2. இர-டா ப தி - நபிைக

கா/ேகாயி2 கைத - தி-ண எற மறவ கைத - உபாயவ4ர எற

நாியி திறைம - ேகாவி5த நாம சகீ(#தன 6ட - 7னிய

ைகயி

ம5திராேலாசைன - உபாயவ4ர எற நாியி திறைமக+ - பிராமண

பி+ைள நா: சா)திர ப#$ெகா-/ வ5த கைத - கதப வன#தி நட5த

ெச!திக+

----------

நவத திர கைதக – ைர

ேவதார-ய எற ஊாி விேவக சா)திாி எெறா< பிராமண இ<5தா(.
அவ<

=> பி+ைளக+.

அ5த => பி+ைளகைள?, மைனவிைய? ைவ#$ காபா>வத 

ேபா$மான நெச! நில அவ<

இ<5த$.

ஆனா பி+ைளக+, =வ<  விவாகமா!# தைல
பிறகேவ,

ஓாிர-/

ழ5ைதகB

/ப மிக ெபாிதாகிவிட$. ஆதலா, அவ<ைடய $ைம

பிராய#தி ஜீவன#$
பி+ைளகB

சிரம-டா! விட$.

ஸ)<த ப.D ெசா2 ைவ#$ ஒ<வைன ேவதா5த
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சா)திர#தி:, மெறா<வைன வியாகரண#தி:, =றாமவைன# த(க

சா)திர#தி: ேத(Dசிேயா ப ெச!$ ைவ#தி<5தா(.

கால நிைலைமயா, அ5த வி#ைதக+ வயி> பிைழ.  பயபடவிைல.
பிறாிட பிDைச ேகக சமதமிலாத மான+ள
அைரவயி>

/ப#தாராதலா,

ஆகார ெச!$ ெகா-/ கFட#தி2<5தா(க+.

இபயி<ைகயி, ஒ< நா+ விேவக சா)திாி தம$ ைகயி தா$ைவ பா(#$

இ ஒ< வ<ஷ#$

ேமேல தமா ஜீவிக யாெத> ெதாி5தவராகி#

தைடய மகைள அைழ#$ பிவ<மா> ெசாலலானா(: -

வாாீ(, மகேள, நா ெசால ேபாவைத சாவதானமாக ேகBக+. எைடய

ஜீவ இHIலக#திேல இ ஒ< வ<ஷ#$

ேமேல நிலா$. நா

விதிவசமாக ஏபட மதிமயக#தா, உகB

ெலௗகிக லாபக+

உகB

அதிகD ெசவ ைவ#$ வி/ேபாக வழியிலாம ேபா!விட$.

உ-டாக6ய வி#ைதக+ க> ெகா/க# தவறிவிேட. உகBேகா
/ப பார ஏகனேவ மி தியா! விட$; இ கால ேபாக ேபாக

இதனி: அதிகபட6/. நீக+ எப இ5தD Lைமைய ெபா>க

ேபாகிறீ(கெளபைத நிைன ேபா$ என  கவைல?-டாகிற$. ஆயி,

ெலௗகிக த5திரகைள நீக+ ெதாி5$ ெகா+B ெபா</D சில கைதக+ ெசா2
வி/ ேபாகிேற. தின5ேதா> விள

ைவ#தIடேன எனிட சிறி$ ேநர

கைத ேகக வா<க+. என$ கால#$  பிற

பயப/? எறா(.

உகB

இ5த கைதக+

அபேய, பி+ைளக+ சாிெய> அகீகார ெச!$ ெகா-டன(.
பி+ைளகளிேல =#தவ ெபய( வாL ேதவ; இர-டாமவ ெபய( காளிதாஸ;

=றாவ$ பி+ைள
--------

ஆசேநய எ> ெபய(.
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1. த பதி

பயனறித

அ> மாைல => பி+ைளகB ச5தி ஜபகைள #$ெகா-/, பிதாவிட

வ5$ நம)கார ெச!$ வி/ "கைத" ேகக வ5தி<கிேறா எறா(க+.

விேவக சா)திாி த பி+ைளகைள அ.ட உகாரD ெசா2 " ழ5ைதகேள!
நம$

லேதவைதயாகிய காசி-விசாலாMிைய )மாி#$ ெகா+Bக+" எறா(.

அபேய =வ< க-ைண = ெகா-/ சிறி$ ேநர தியான ெச!$
#தா(க+. பிற

பிதா கைத ெசால# ெதாடகினா(:

"ேகளீ(, மகேள! ஒ< காாிய ெதாட ேபா$ அத பய இனெத>

நிDசயமாக# ெதாி5$ ெகா+ள ேவ-/. அ5த பய நம

ேவ-ய$தானா

எபைத? ஆரா!5$ ெச!யேவ-/. பயபடாத காாிய#திேல உைழபவ

சகீத பக ேபான கைத ேபாேல ெதாைலப/வா? எறா(.
"அெதப?" எ> பி+ைளக+ ேகடா(க+.

காலநிைலைமயா, அ5த வி#ைதக+ வயி> பிைழ.  பயபடவிைல.
பிறாிட பிDைச ேகக ஸமதமிலாத மான+ள
வயி>

/ப#தா ராதலா, அைர

ஆஹார ெச!$ ெகா-/ கF#தி இ<5தா(க+.

இப இ<ைகயி, ஒ< நா+ விேவக சா)திாி தம$ ைகயி தா$ைவ பா(#$
இ ஒ< வ<ஷ#தி

ேமேல தமா ஜீவிக யா ெத> ெதாி5தவராகி,

தைடய மகைள அைழ#$ பிவ<மா> ெசாலானா(:
“வாாீ(, மகேள, நா ெசாலேபாவைத ஸாவதானமா ேகBக+.
எைடய ஜீவ இH Iலக#திேல இ ஒ< வ<ஷ#$
நா உகB

ேமேல நிலா$.

அதிகD ெசவ ைவ#$ வி/ேபாக வழியிலாம
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ேபா!வி$. விதிவசமாக ஏபட மதிமயக#தா, உகB

ெலௗகிக

லாபக+ உ-டாக6ய வி#ைதக+ க> ெகா/க# தவறிவிேட.
உகBேகா

/ப பார ஏகனேவ மி தியா! வி$. இ கால ேபாக

ேபாக இதனி: அதிகபட 6/. நீக+ எப இ5தD Lைமைய ெபா>க

ேபாகிறீ(க ெளபைத நிைன ேபா$ என  கவைல ?-டாகிற$.

எனி:, ெலௗகிக த5திரகைள நீக+ ெதாி5$ ெகா+B ெபா</D சில
கைதக+ ெசா2வி/ ேபாகிேற. தி5ேதா> விள

ைவ#தIடேன

எனிட சிறி$ ேநர கைத ேகக வா<க+. என$ கால#$  பிற
உகB

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

இ5த கைதக+ பயப/” எறா(.
சகீத பகேபான க!ைதயி கைத

பிதா ெசா:கிறா(:ெபாதிய மைல காேல, ரOக சிேராமணி எெறா< கைதயி<5த$. அ$

.லா5 தைரகளிேல ேம!5$ நறாக ெகாபைட5$ வ<ைகயி வச5த
கால#தி, ஒ<நா+ மாைல, ஒ< மாமர#தி பகமாக ேபா  ேபா$,

கிைளயிேம ம$க-ைக எறேதா(

சிேராமணி சிறி$ ேநர நி> ேகட$.

யி பா ெகா-<5த$. அைத ரOக

யி2 பா/ மேனாகரமாக இ<5த$.

அ5த பாேல கைத மயகிேபா! ம$க-ைகைய ேநாகிD ெசா:கிற$: "ெப-ேண, உபா/ என  பரவச -டா கிற$. ஆகா! சகீத#தி

இபேம இப! உன$

ர சனமான$. நம  கன#த சாாீர. உன +ள

பயிசி? திறைம? நமகி<5தா மிகI நறாக இ< . கா:+ள

மி<ககெளலா ேக/ வியபைட?. சிக ராஜா நைம சம)தான#$

வி#வானாக நியமன ெச!வா(. "இ5த கா:+ள .லா5தைரகளிேல ரOக
சிேராமணி ஒ<வதா ேமயலா. மற எ5த மி<க ேமய 6டா$? எ>

கடைள பிறபி#$வி/வா(. பிற

நம

யாெதா< ேவைல? ேமபடா$. நம$

நிைலைம மிகI ெகா-டாடமா! வி/."

6

இHவா> ரOக சிேராமணி ேமேம: ெசா2 ெகா-/ ேபாவைத ேக/
யி சிாி.ட:- "ேகளா!, ரOகமாமா, உன

இ5த# ெதாழி வரமாடா$.

Pணாக மேனாரா4ய ப-Qவதிேல பயனிைல" எற$.

இHவா> ரOக சிேராமணி ேமேம: ெசா2 ெகா-/ ேபாவைத ேக/
யி சிாி.ட:- "ேகளா!, ரOகமாமா, உன

இ5த# ெதாழி வரமாடா$.

Pணாக மேனாரா4ய ப-Qவதிேல பயனிைல" எற$.

கைத  ேகாப-டா!விட$. கைத ெசா:கிற$:"ெசவ, அழ , கவி?, வ2ைம? ஜ5$கB

அதிக க(வ#ைத

உ-டா கிறன. தைன கா: இ5த நிமிஷ ஒ< விஷய#திேல

தணி5தி<பவ எேபா$ தணிவாகேவ யி<பாென> =ட நிைனகிறா.

எ5த# ெதாழி: யா<  வ<. வ<5தினா வாராத ெதா>மிைல. பா(பார

பி+ைள

வியாபார# ெதாழி வாராெத> ெசா2 நைக#த ெச

அவமானமைட5த கைத உன # ெதாியாேதா?"

"அெதன கைத?" எ> ம$க-ைக ேகட$.
----------

மாணிக$ ெச& மானி அ(யைன நைக)த*

அேபா$ ரOக சிேராமணி ெசா:கிற$:ேகளா!, க(வ பி#த ம$க-ைக ெயற

யி ெப-ேண! பல வ<ஷகளி

. ம$ைர மாசி Pதி மளிைக மாணிக ெச எெறா<வனி<5தா.

அவைடய த5ைத மளிைக வியாபார ெச!$ கடப/ P/ வாசைலயிழ5$
ஏRைமயிேல இற5$ ேபானா. பி. மாணிக ெசயி தா! கடைல

L-ட:, ேதாைச? வி>D ெசடாக

#தன ப-ணி# த பி+ைளைய

வள(#$ வ5தா+. மாணிக ெச  ப#$ வயதானIட அவைன ஒ< ெபாிய

வியாபாாி தன$ கைடயிேல மாத அைர Sபா! சபள#$

ைவ#$

ெகா-டா. இவ தாயாாிட#தி2<5$ ெச/, க<#$ த2ய நல

ணகைள

பயிறவனாதலா, ெபாிய வியாபாாி  இவ ேமேல தயI நபிைக?

உ-டாயின.
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ெபாிய வியாபாாி  பி+ைளயிைல. ஒேர ெப-. அவ+ ெபய( மரகதவ2.

நாளைடவி மாணிக ெசைய வியாபாாி த கைடயி பகாளியாகD ெச!$
ெகா-டா. த மகைள இவேக விவாக ெச!$ ைவ#தா. அவ இற5த

பிற

உைடைமெயலா ம<மகேக வ5$விட$. ம$ைர மாசி Pதி மளிைக

கைட மாணிக ெச எ> பிரயாதி ஏப/ விட$. இ5த மாணிக

ெசயினிட, பதினா> வய$+ள மானி அ!ய எற பா(பார பி+ைள

ஒ<வ வ5தா.

"ஐயேர, என ேவ-/?" எ> ெச ேகடா.
"தகBைடய கைடயிேல எனெகா< ேவைல ேபா/ ெகா/க ேவ-/" எ>
சி>வ ெசானா.

"உனெகன ெதாி??"
"என

எ-Lவ $ நாறாக# ெதாி?. கண  பதிI ெதாி?. 6ய

வைர எத பக# ெதாி?.?
இைத ேகடIடேன ெச நைக#தா.
"பா(பார பி+ைளக+ வ5தா அவ(கB

ஒ< விஷய ெதாியாெத>

ெசா: வழகேம கிைடயா$. எ$I ெதாி?. ஐயேர, ேபா! வா<. இHவளI
ெதாி5த பி+ைளக+ நமிட ேவைல

ேவ-டா? எ> ெசானா.

"சாி? எ> மானி அ!ய ெவளியி ேபானா.
"இேக வ<க ஐயேர" எ> மாணிக ெச தி<பI அவைன 6பிடா.
சி>வ தி<பி வ5தா.

"ஐயேர! நீ( 5திD சி#திைர Pதியி <கD ெசயா( கைடயி இ<க
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விைலயா?" எ> ெச ேகடா.
மானி :- "ஆ" எறா.
ெச: "அகி<5$ ஏ ெவளிேயறி விU(?"
: "என  <கD ெசயா< 

ண ஒ#$ வரவிைல."

ெச: "அெதன விஷய காQ?"
மானி : "நைடய

ண அவ<  பிகவிைல. அவ<ைடய

பிகவிைல. அHவளI தா."

ண என 

ெச :- "அ$தா என விஷய?" எ> ேகேட.
மானி : "அைத இHவிட#தி விளகD ெசாவதி பிரேயாஜன இைல."
ெச : "ஏ?

ற உைடய$தாேனா?"

மானி - "எேம ஒ<

ற இைல. ஒ<நா+ எைன கைடயி ைவ#$வி/

ெவளிேய ேபானா(. அவ<ைடய மக அ> கைட

வரவிைல. கைடயி

எைன# தவிர ேவ> யா<ேம கிைடயா$. இபயி<ைகயி, ச # ேதவ

எற மறவ வ5$, "ெசயா( எக+ Pேலயி<கிறா(. ஐ5$ $லா
ச(கைர வாகிெகா-/ வரDெசானா(. அவ<ைடய ெசா5தD ெசலI

ேவ-/மா. தன$ பெற> எதD ெசானா(" எறா.

"அ5தD ச #ேதவ அ5தD ெசயா<ட, உயி< யிரான சிேநக எப$

என # ெதாி?. நா எப ெகா/காம2<ப$ "ெசயாாிட ேநாிேல

ேபா! ேக/ ெகா-/ ெச!யலாெமறா, கைடைய யாாிட ஒ.வி#$ வி/

ேபாவ$? மறவனிட ஒ.வி#$ வி/ வரலாெமறாேலா ஐ5$ $லா
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ச(கைர

நப 6டாத மனிதனிட கைடைய வி/ வி/ வரலாமா? நா

ச(கைரைய ெகா/#$ விேட.

"ெசயா( வ5தா(. "ச #ேதவ D ச(கைர ெகா/#தாயா? , எ> ேகடா(.

ஆெமேற. "எHவளI ெகா/#தா!? எறா(. 'ஐ5$ $லா' ெமேற. 'யா<ைடய
உ#தரவி ேமேல ெகா/#தா!" எறா(. 'உகBைடய உ#தரவி ேமேல'

எேற. 'நா எேபா$ உனிட உ#தரI ெகா/#ேத' எறா(.

'ச #ேதவனிட உ#தரI ெகா/#ததாக அவ ெசானா' ெனேற. 'அவ
ெசானா உன  .#தி எேக ேபாDL$' எறா(.
”என  ெகாச ேகாப வ5$விட$. எ .#திைய பறி ேபDசிைல.
உைடய சிேநகிததாேன அவ? ெபா! ெசாலமாடாென> நிைன#$
ெகா/#$ விேட.
ெசாேன.

”<கD ெச

றமாக இ<5தா எேம ப> எதிவிடலா?” எ>

எ ேமேல ெந/நாளாக ேகாப. சிதபர#தி2<5$ வ5தி< 

அவ<ைடய ைம#$னைன எைடய )தான#$
அவ<

ைவ#$ விட ேவ-/ெம>

Pேல ேபாதைன ஏறிவிட$. எைன ெவளிேய ேபாகD ெசாவத

என உபாய ெச!யலாெம> பல நாளாக ேயாசைன ெச!$ வ5தா(. இதனா

நா மாியாைதயாகD ெசா2ய வா(#ைதைய அவ( அதிக பிரசகி#தனெம>

பாரா "ஐயேர! நாைள த ேவ> கைடயிேல ேவைல பா(#$ெகா+B. இ>

மாைல P/  ேபா ேபா$ சபள கண # தீ(#$ வாகிெகா-/

ேபாகலா? எ> ெசானா(. நா சாிெய> விலகிவிேட. இHவளIதா
நட5த சகதி.?
அேபா$ மாணிக ெச ேககிறா:"உைடய ெபயெரன?"
மானி : "எைடய ெபய( மானி அ!ய."
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ெச :"உம$ பிதாவி ெபயெரன?"
மானி : "அவ( ெபய( சீதாராைமய(."
ெச : "அவ( உயிேரா<கிறாரா?"
மானி : "இைல; இற5$ ேபா!விடா("
ெச : "Pேல தாயா( இ<கிறா(களா?"
மானி: "ஆ." ெச - "இ எ#தைன ேப<-/,

/ப#திேல?"

மானி : "ேவ> யா< கிைடயா$. என 6ட க2யாண ஆகவிைல."
இைத ேக/ ெச நைக#தா.
"ஏ ஐயேர! க2யாண ஆகவிைலெய> வ<#த5தாேனா? பா(பார
பி+ைளகB

வயி>D ேசா> ேத/ பாகேவ ெப-டா பி+ைளக+

இலாவிடா Lகபடா$.

ெகா-டா பிற

/ப#ைத தலாவ$ ெபாிதாகD ெச!$ ைவ#$

பிDைச ெய/ப$ Lலப. ஆ+ 6ட அதிகமாக#

திரெகா-/ ேமளதாள#$ட பிDைச  ேபாகலா" எறா.

மானி :"ெசயாேர! என

யாசக#$

விவாக#தி  பணIதவி ெச!?ப உகளிட

வரவிைல. ேவைல ெச!தா சபள-ேடா எ> ேகக வ5ேத.

இைல ெயறீ(க+. நா தி<பி ேபாேன. ேபானவைன ம>ப? அைழ#$

.-ப/#த ேவ-டா."

ெச : "எ#தைன வயதிேல விவாக ெச!$ ெகா+P(?"
மானி : "அைதபறி நா இேபா$ ேயாசிகவிைல."
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ெச : "உைடய தாயா( ேயாசிகவிைலயா?"
மானி :"என # ெதாியா$."
ெச : "க2யாண விஷய#திேல தாயா( வா(#ைத தாேன ேகV(?"
மானி : "நிDசயமிைல."
ெச - "பி, என ெச!P(?"
மானி - "நா

/ப சரMைண

சப#தி2<கிறீ(க+. உகB

யசி ேவ- அைலகிேற. தாக+

ச5ேதாஷமாக வா(#ைத ெசா2 ெகா-<க

ேநரமி<கிற$. எைன பகவா அ5த நிைலயி ைவகவிைல."

ெச : "ஐயேர! P/  ேபாகேவ-/மா? அவசரமா? இ> ேபாஜனD
ெசலIகB

ஒ> ேவ-டாேமா?" எறா.

இைத ேகடIட மானி  ேகாப-டா!விட$.
மானி அ!ய ெசா:கிறா: "ெசயாேர, மீனாMியைமயி கி<ைபயா நம$ Pேல, இ அேநக

மாதகB

ேவ-ய உணI ேச(#தி<கிேற. எைடய தாயா( ேப< 

ெகாச நில உ-/. இHவிட#தி நம$ யசி நிைறேவற வழியிலா

விடா ேவறிட#$  ேபாகலாேம, இகி<5$ P- வா(#ைத ெசாவ$
நியாயமிைலெயற க<#திேம நா அவசரபேட, அைத# தவிர

ேவெறா>மிைல.

"இேபா$, தாக+ ேக+வி ேக/ வ< மாதிாிைய பா( ேபா$, இ
ச> ேநர இகி<5$ தகB D சில விஷயக+ ெசா2வி/
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ேபாகலாெமற எ-ண -டாகிற$. ந=( வியாபாாிக+ விஷயமாக, என +ள

சில க<#$கைள# தகைளேபாற மனிதாிட ெசா2# தீ(#தாெலாழிய எ

மன ஆ>தலைடய மாடா$. ேவைல  ேகக வ5த இட#திேல அதிக ேபDL

ைவ#$ ெகா+ள6டாெத> நிைன#ேத. தாக+ ெதாைள#$# ெதாைள#$

ேகபைத பா(#தா, தகB

இேபா$ உலாச ேநர ேபாேல ேதா>கிற$.

ஆைகயா உகளிடேம ெசாலலாெம> தீ(மான ெச!கிேற."
அத

மாணிக ெச : "ெசா: ஐயேர, மன$ + ைவ#$ ெகா-/

ைமய ேவ-டா. பண ேத ைவ#தவ(கைள# ேதட# திறமிலாதவ( எப

ெகலா சீ(தி<#த உ#ேதச ெகா-<கிறா(கெளபைத க-/பிபதிேல

என  <சி?-/. ெசா:, உைடய ெகா+ைககைள ேகேபா" எறா.
மானி அ!ய : "வட

ேதச#தி2<5$ சில வியாபாாிக+ இேக அக

வ<கிறா(க+. அவ(கBட நா ெகாச வழகப<கிேற.

அவ(கB +ள வியாபார# திறைம? .#தி Wப ந=( வியாபாாிகளிட-

மிைல. இ$ தலாவ$ ெசால ேவ-ய விஷய. இHவிட#$ வியாபாாிகளிட

இ<கிற க<வ#$ # த 5தப .#திசா2#தனமிைல. இனி, இர-டாவ$

விஷய ெசா:கிேற. ேMம#$ட ெசழி.ட ஊ( இ<5தாெலாழிய

வியாபார ெசழிகா$. வியாபார#$

மகிைம வரேவ-/மானா ஊ<ேக ஒ<

மகிைம வரேவ-/. இ5த விஷய இ$வைர தகளிட எவ ெசா2யி<க

மாடா."

மாணிக ெச : "எனேக ெதாி?. இ5த ரக)ய யா< ெசால
ேவ-யதிைல. சாி, ேமேல கைதைய நட#$."

மானி அ!ய : "கைதயிைல, ெசயாேர, காாிய. இனி =றாவ$ விஷய

யாெதனி இ5த வியாபாாிகB 

மா)தாகளிட சாியாக ேவைல வாக#

ெதாியவிைல. ஏெனறா, த காரண, சபள ேநேர ெகா/க மன
வ<வதிைல. ஒ< மனிதனா நா லாபமைடய வி<பினா அவ

வயி>

நிைறயD ேசா> ேபாட ேவ-/. ெவளியி2<5$ வ< .#திசா2ைய கா:
/ப#ைதD ேச(5த =டேன விேசஷெம> நிைனக6டா$. =டனிட

உைடய காாிய#ைத ஒ.வி#தா அவ அைத

DLவராகி
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ேபா/வா. தவிரI, க)$தி ெச!பவைன?, ெபா! ந. கா/ ேவாைன?, தைலயிேல ைவ#$, சாம(#திய +ளவைன?, ேயாகியைன?
கீேழ ேபாட 6டா$. ஒ< நாளி இ#தைன நாழிைகதா ேவைல?-/ எற
க/பா<கேவ-/. அதிக ேநர ேவைல வா வ$, நிைன#த

ெபாெதலா ஆ+வி/ அைழப$

ற. இ ெசாலவா?"

மாணிக ெச : "ஐயேர, ெகாச இேலசாக அட .
ற#ைதD ெசானா, உம

மா)தாகளிட+ள

விஷய &ராவாக# ெதாி?.

மா)தாகளிட

நாணயமிைல. பணகார பி+ைளக+ ெவளிேய ஒ< கைடயி சிறிய சபள

வாகி ேவைல பழக ேபாவ$ ெகௗவர

ைறெவற =ட எ-ண#தா

கிைடபதிைல. வ<ேவாெனலா ேகாவணா-; பண ெபா>ைப? காாிய
ெபா>ைப? அவ(களிட அதிகமாக ஒ.விக இடமிைல. அவ(கB 

ேறவ ெச!$ தயI சபாதிபதிேல தா உசாக -டாகிற$. உைழபி:

க<#தி: உசாகமிைல. எபயி<5தா:, ஏைழ

ஏைழ .#திதாேன

ஏப/காQ? நம$ ப5$வாக இ<5தா =டனானா: அதிக வசைன
ப-ணமாடாென> நிைனகலா."
மானி அ!ய : "அ$தா நிைனக 6டா$. 'உட பிற5தா( Lற#தாெரறி<க ேவ-டா; உட பிற5ேத ெகா: வியாதி' எற வசன
ேகடதிைலேயா?"
மாணிக ெச : "ெதாி?காQ! ஆகேவ இர-/ கFடமாகிற$.
மட#தா- ைகயிேல பண#ைத ெகா/ப$ .#திசா2#தனமா? ஊரா ெக/#$
ெக/வைத கா: நமவனா ெக/ேவாேம!?
மானி : "ெசயாேர, ெகடவா வியாபார ப-Qகிேறா. ஜீவிக வியாபார
ெச!கிேறா. ஓாிட#திேல தக காாிய)த கிைடகாவிடா

மேறாாிட#தி2<5$ த<வி#$ ெகா+ள ேவ-/. எ5த கண   ஒ<

தீ(ைவ?-/; எ5தD சிக:  அவிR.-/."
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இHவா> மானி அ!ய ெசா2யைத ேக/, மாணிக ெச சிறி$ ேநர
ேயாசைன ெச!யலானா,
மாணிக ெச ேயாசிகிறா:"பா(பா ெககார. நா எ/#தி<  ஆேலாசைன

இவைன உதவியாக

ைவ#$ ெகா+ளலா. ஆனா நம$ ேநாக#ைத இவ ெதாி5$ ெகா+ள

6டா$. ெத!வ விட$ வழி. ஒ< ைக பா(ேபா."
இப ேயாசி#$ மாணிக ெச ெசானா:"ஐயேர, ஒ< => மாச#$

உைம ஒ< ேசாதைனகாக கைடயிேல அம(#தி

ெகா+Bகிேற. => மாச#$ கபா எ மன$  பி#தா ேவைல

உ>திதா. பிகாவிடா, விலகி ெகா+ள ேவ-/. த => மாச#$ D
சபள கிைடயா$. உ, சமதமா?"
பா(பார பி+ைள த மன$ +ேளேய "அட ேலாபி பயேல" எ> ைவ$

ெகா-டா; ெசா:கிறா:- "ெசயாேர, => மாச ேவைல பா(கிேற.
பிற

தி<தியானா ேவைல உ>தி, இலாவிடா அவசியமிைல. அ$

உகBைடய இFடேபாேல. ஆனா உைழகிற நா+ சபள ைகயிேல

ெகா/#$ விடேவ-/. சமதமா?" எறா.

"என ஐயேர, விைறபிேல ேககிறீேர?" எறா ெச.
"சாதாரணமாக# தா ேகேட" எறா பா(பா.
ெச ெசா:கிறா: - ஐயேர, ேபா! ஒ< வார கழி#$# தி<பி வா<.
அேபா$ அவசியமானா ெசா:கிேற."
அத  பா(பா: "ெசயாேர, அவசியமாக இ<5தா தாக+ ெசா2யப
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ேவ-/. நானாக வர ெசௗக(யபடா$" எறா. ெச கடகடெவ>
நைக#தா. பிற

ெசா:கிறா: "ஐயேர, ெகாச இேலசாக அட . நம 

பா(பா( கிைடப$ கFடமிைல காQ. உம D ெச கிைடப$ கFட"
எறா.

"ஐயேர, ேபா! வா<" எ> ெச ெசானா. இவ சாிெய> P/

வ5$விடா.

நா+ இர-டாயின. மாணிக ெச

அவ

ஒ< ெபாிய சகட வ5$ ேச(5த$.

ஒ< ைம#$ன. அ5த ைம#$ன ெபய( த ெகா-டா ெச.

இவைன மாணிக ெச தன$ காாிய)தனாக# தசாXாிேல ைவ#தி<5தா.
தசாXாி மாணிக ெச
உ-/.

ஒ< கைட? ெகாச ெகா/க வாக:

த ெகா-டா ெச நFட கண  கா/வதிேல .2. ஒேர அயாக

ெபாிய ெதாைகைய அ#திெகா-/ கண  காவிடா. அ5த நFட

கண

மாணிக ெச

வயி> பகீெரற$.

வ5த$. ஓைலைய விாி#$ வாசி#$ பா(#தா.

"ெக/#தாேன பாவி! ெக/#$ ேபாடாேன! இனி என ெச!ய ேபாகிேறா"
எ> மிகI $பபடா.

ஆனா:, ஒ<வா> மனைத# ேதறிெகா-/ ேமேல நடக ேவ-ய

காாிய#ைத பா(ேபாெம> ெசா2, "இேபா$ தசாX<

அப ஒ<

த தியான மஷ ேவ-/ேம. யாைர அ.ேவா" எ> ேயாசி#தா.
மானி அ!ய<ைடய ஞாபக வ5த$. "அவைன 6பி/ேவா"? எ> தீ(மான

ெச!$ெகா-/ ஒ< ஆ+ அபினா. மானி அ!ய வ5$ ேச(5தா.
வா<, அ!யேர" எறா ெச.
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"தகBைடய உ#தரI  கா#$ ெகா-<கிேற" எ> மானி அ!ய
வணக#$ட ெசானா.

"பா(பா ெககார" எ> ெச த மனதிேல நிைன#$ ெகா-டா.
ரOக சிேராமணி எ கைத ெசா2>:
"ேமப மாணிக ெச பா(பாைன நைக#த$ ேபா நீ? எைன இேபா$
நைககிறா!, பினி/ எைன நீேய ெமDLவா!."
யி ெசா2>: -

அத 

"ரOக மாமா, உன D சகீத வரா$. கைத ெசாலI ெதாியவிைல" எற$.
கைத  ேகாப வ5$விட$. "எனகா வரா$? எனகா? எைனயா
ெசா:கிறா!? எைன#தானா?" எற$.
"ஆ, ஆ, ஆ, ஆ? எ>
"உன

யி நா

தர ெசா2>.

இ#தைன மதமா?" எற$ கைத.

"அட, உ-ைமையD ெசால 6டாதா?" எற$

யி.

"ெசால6டா$" எற$ கைத. "ெசாலலா? எற$

யி.

"நீ அ5த மர#தி2<5$ ெகாச இறகி கீேழ வா" எற$ கைத.
"நீ தா தயIெச!$ இேக ெகாபிேமேல ஏறி வா" எ> ெசா2
நைக#த$.

யி
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கைத மகா ேகாப#$ட அகி<5$ .றபட$.
யி: "மாமா, மாமா, ேகாபி#$ ெகா-/ ேபாகாேத. இேக வா. ஒ< ேபDL
ேக+" எ> 6பிட$.
கைத தி<பி வ5த$.
யி ேககிற$ : "அ5த மாணிக ெச கைதைய எ/#தாேய, அைத $
ெசாலேவ-டாமா?"
கைத: "உன # ெதாியேவ-ய அளI ெசா2யா! விட$. மிDச உன #
ெதாியேவ-ய அவசியமிைல" எற$.
யி : "பாதி கைதயிேல நி>#தினா அ/#த ஜம ேபயாக பிறபா!. சகீத
இைதவிட இ $(லபமாக ேபா!வி/" எற$.
அேபா$ கைத பய5$ ேபா!, "பாதி கைதயிேல நி>#தினா ேப! பிறவியா?
உ-ைமதானா?" எ> ேகட$. கைத

ம> ஜம நபிைக மிகI தீவிர.

யி ெசா2> : "ஆமா. உ-ைமதா. எக+ தா#தா ெசானா(."
யி:ைடய தா#தா ெசானா உ-ைமயாக#தா இ< ெம> கைத D

சாியான நபிைக ஏபட$.

"அபயானா கைத ைத? ெசா2 விடலாமா?" எ> கைத ேகட$.
"ெசா:. அத

ந/விேல நா ஒ< சின கைத ெசா2 #$வி/கிேற."

"உ கைத  ெபயெரன?" எ > கைத ேகட$.
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யி - "ேராஜா &கைத?
"ெசா, ெசா? எ> கைத $ாிதப/#தி>.
யி ெசாலலாயி>.

-----------

ேராஜா, எற பாபி கைத

ம$க-ைக எற

யி ெசா:கிற$:-

பைழய கால#திேல, வசி நகர#தி, ஒ< ேதாட#$ ேவ2யிேல, ஒ< பா. தன$

ெப-

அத

?ட வாச ெச!த$. அ5த

"ேராஜா&" எ> ெபய(.

ஒ<நா+ இரவிேல தா!பா.,
வாகிெகா-<ைகயி,

 மிகI அழகாக இ<5ததனா

? .தாி2<5$ ெவளிப/ கா>

 தாைய ேநாகி ேககிற$:

"அமா! நைம எலா< ஏ பைககிறா(க+? நைம Pதியிேல எ5த மனித
க-டா: கலா எறிகிறாேன, காரணெமன?"
தா! ெசா:கிற$:- " ழ5தா!, நம$ ஜாதி  ப2ேல விஷ. நா

யாைரேய க#தா உடேன இற5$ேபா! வி/வா(க+. இதனா நமிட#திேல

எலா<  பய -டாகிற$. பய#தி2<5$ பைகேயப/. அ$தா காரண.?
இஙன தா! பா.

? வா(#ைத ெசா2 ெகா-<ைகயி

பக#திேல ஒ< னிவ( நட5$ ெசறா(. அவ( இ5த பா.கைள பா(#$

பயபடவிைல. ஒ$கவிைல. தி<பி6ட பா(கவிைல. அவ( பாேல

ேபானா(. இைத பா(#$ ேராஜா & மிகI ஆDசாியப/# தன$ தாயிட

ேககிற$:-

"ஏனமா, இவ( மா#திர பயபடாம ேபாகிறாேர, அெதன?"
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தா! ெசா:கிற$:- "இவ( சி#த(. நா க#தா சாகமாடா(. இவ< ிேல
பயமிைல. ஆைகயா பைகயிைல. இவ( ெபாிய ஞானி. இவ( வர

ெகா/#தா: ப2 ; சாப மிடா: ப2 ."
இHவா> தா! ெசா2யைத ேகடIடேன
ெச!$ பா(#$ பிற

"அமா, இவ( எேக

 சிறி$ ேநர ஏேதா ேயாசைன

யி<கிறா(?" எ> ேகட$.

"அேதா ெதாிகிற$ பா(, [ர#திேல ஒ< கிராம. அத  கிழேக ஒ< Lைன?
பக#திேல ஒ< ேதா. இ<கிறன. அ5த# ேதாபிேல இவ(

எ> தா! ெசா2>.

சில நாBகபா இ5த ேராஜா & எற பா.

இட#$

யி<கிறா("

 தனிேய னிவ( இ< 

வ5$ ேச(5த$. அவ( ஒ< மர#தயிேல உகா(5தி<5தா(. கா2ேல

ேபா! வி5த$. "என ேவ-/?" எ> ேகடா(.
"ஒ< வர? எற$.
"என வர?" எ> ேகடா(.

"நா நிைன#தேபா$ மிகI அழகான ஒ< மனித ெப-ணாக மாறேவ-/"
எ> பா.

 ெசா2>.

"எத ெபா</?" எறா(.
"இ5த ஜம#ைத எலா< பைககிறா(க+. ராஜ மார( பா(#தா:
பிாியபட#தக Sப என

ேவ-/" எற$.

பாபி ேநாக#ைத# ெதாி5$ெகா-/ னிவ( ெசா:கிறா(: "சாி, உன
அபேய நிைன#தேபா$ மஷSப வ<; ஆனா எவனிட#தி வா(#ைத

ெசா:ேபா$ உன  பயேமப/கிறேதா அவட அதிக ேநர
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தக6டா$. தகினா அவனாேல உன
ெகா/#தபினா(.

மரண ேநாி/" எ> விைட

பிெனா< நா+ இரவி ேராஜா & மனித ெப- ேவஷ5தாி#$ ெகா-/, வசி

ராஜாவி அர-மைனையD சா(5த ேசாைலயிேல ராஜ மார விைளயா/ நிலா
ற#$க<ேக ேபா! நி> ெகா-<5த$. அ

ராஜ மார வ5தா. இ5த

ெப-ைண ேநாகி இவ+ அழைக விய5$ "நீ யா(?" எ> ேகடா.

"சிகள ராஜ மக+? எ> ேராஜா & ெசானா+. ராஜ மார திைக#$ ேபா!
"என$! சிகள ரா4யமா? இ5த ேநர#திேல இ # தனிேய எப வ5தா!?

யா<ட வ5தா!?" எறா.
அத

ேராஜா &: "எனெகா< னிவ( ஒ< ம5திர க> ெகா/#தி<கிறா(.

அைதெகா-/ நிைன#த ேவைளயி நிைன#த இட#தி

வாவழியாக பற5$

ெசவ$ வழக. இ5த வழிேய பற5$ வ<ைகயி நிலா ெவாளி இ5தD

ேசாைல? நிலாற க-ைண கவ(5தன. இ

ேபாேவாெம> வ5ேத" எறா+.

சேற நி> பா(#$வி/

இத + ராஜ மார இவBைடய அழகிேல ேமாகி#$ ேபா! "உைன

பா(#தா ேதவ ரைப அல$ நாக கனிைக ேபாேல ேதா>கிற$" எறா.
"நாக கனிைக" எற வா(#ைதைய ேகடIடேன ேராஜாவி
படபடெவ> ந/க க-ட$.

உடெபலா

"ஏ பயப/கிறா!?" எ> ராஜ மார ேகடா.
ேராஜாI

னிவ( ெசான வா(#ைத ஞாபக வ5த$. இனி இேக நிறா

அபாய ேநாி/ெம> பய5$ மிக ேவக#தி ஓ மைற5$ ேபா!விட$
பா. .

பிெனா< நா+, மாைல ேவைளயி மரெசயிலாத ெபாட ெவளியிேல

கா/ பாைத D சமீப#தி ஆR5த கிணெறாறி 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- வவமாக மாறி நிற$. பா(பா பா(#தா. ந/கா/;

தனியிட; மாைல ேநர; இவளழேகா ெசா2 யா$. "இவ+ யாரடா இவ+?"

எ> ேயாசைன?ட சேற நிறா.

ேராஜா & அவைன 6பி/, "ஐயேர, தாக ெபா>க யவிைல. கிணறி

இறக பயமாக இ<கிற$. நீ( இறகி உம$ ைகயி:+ள ெசபிேல சிறி$

த-ணீ( ெகா-/வ5$ ெகா/#தா .-ணிய-/" எறா+.

பா(பா ச5ேதாஷ#$ட கிணறிேல இறக ேபானா. த-ணீ<

ேமேல

ஒ< நீ(பா. ெதபட$. உடேன அவ ேராஜாைவ ேநாகி# தி<பி, "ஆகா!

பாைப பா(#தாேயா?" எறா.
ேராஜாI

உடெபலா ெவய(#$ ேபா! ைக? கா: ந/கலாயின.

"ஏ ந/ கிறா!?" எ> பா(பா ேகடா. ேராஜா & அகி<5$

விைரவாக மைற5ேதா விட$. இHவிதமாக ேராஜா & யாைர மயகி

வசப/#தி ெகா+ள வி<பினா: ஒ< பய ேநாி/ ெகா-ேடயி<5த$.
கைடசியாக அவB

(அ5த பா. ெப-Q ) "க(#தப )வாமிக+"

எெறா< ஸ5நியாசி வசபடா.

இHவா> ம$க-ைக எ

யி ெசா2 வ<ைகயி ரOக சிேராமணி, "அ5த

ஸ5நியாசி யா(?" எ> ேகட$.

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

க.)தப /வாமிக எற ஆ1 கைத

யி ெசா:கிற$:"ேகளா! ரOக மாமா, ககாதீர#தி ராமநகர எற ஊாி ஒ< வ-ணா

Pேல 'பதிவி)தார' எெறா< கைத இ<5த$. தா! ெசான வா(#ைத?

தடா$. யா( ெசான வா(#ைத? தடா$. சி> பி+ைளக+ கெலறி5தா
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கைன#$ ெகா-/ ஓட ேவ-டாேமா? அ$6டD ெச!யா$ ெபா>ைமேய

அவதார ெச!தாேபாற கைத.

இ5த கைத ஒ<நா+ நதிகைரயிேல . ேம!5$ ெகா-<ைகயிேல

பக#தி2<5த ஒ< மர#திேம இர-/ காைகக+ பி வ<மா> சபாஷைண
ெச!$ ெகா-<5தன. அ5த வா(#ைதகைளெயலா கைத கவன#$ட

ேகட$.

ஒ< காக ெசா:கிற$:- "பிரயாைகயி, கைக?, யைன? வ5$ ேச<

இட#தி ஒ<வ ேபா! வி5$ பிராணைன வி/ேபா$ அ/#த ஜம#தி என
பிறவி ேவ-/ெம> நிைன#$ ெகா+Bகிறாேனா, அேத பிறவி அவ
நிDசயமாக கிைட . இ5த விஷய உன
இத

இர-டா காக:- "உன

இ$வைர ேக+வி?-டா?"

யா( ெசானா(க+?" எ> ேகட$..

த காக: "இனா( ெசானா(கெளபைத உனிட ெசால6டா$. அ$
ரக)ய. ஆனா உ-ைமதா, என

நிDசயமாக# ெதாி?."

இர-டா காக: "உனிட ெசா2ய$ யா(?" எ> ம>ப? வ.>#தி

ேகட$.

த காக: "அட நபிைகயிலாத ஜ5$ேவ! உன

நல கதி ஒ< நாB

ஏபடா$! யா( ெசானெதறா ேககிறா!? எைடய

< ெசானா(.

அவைர ேபாற ஞானி பிரம ேலாக#திேல 6ட கிைடயா$. ஒ< கால#தி

பிரமேதவ  பைட.# ெதாழி சப5தமாக ஒ< ச5ேதகேமபட$. உடேன
பிரமா நாரதைர அபி எ
நிவ(#தி ெச!$ ெகா-டா(."

<ைவ அைழ#$ வரD ெசா2# தம$ ச5ேதக#ைத

இ5த வா(#ைதைய ேகடIடேன இர-டா காக கலகலெவ> சிாி#$,
அகி<5$ பற5ேதா ேபா!விட$. சபாஷைண ைத? மி 5த

சிர#ைத?ட ேக/ெகா-<5த கைத உடேன அHவிட#தி2<5$ .றப/,
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இராபகலாக நட5$ "திாிேவணி சகம" (அதாவ$, பிரயாைகயி கைக?
யைன? 6/மிட) வ5$ ேச(5த$.

அ5த இட#திேல ேபா! கைத பிவ<மா> நிைன#$ ெகா-/ கி
பிராணைன விட$: "இ5த வடேதச#திேல என

ச5ேதாஷமிைல. அ/#த

ஜம ெதனாேல பிறக ேவ-/. ஒ< விதமான

/ப# ெதாைல?-

மிலாம, எலா இடகளி: இFடப ஸசார ெச!$ெகா-/, எலா
ஜனகB இனாமாக ேபா/ ேபாஜன#ைத# தி>ெகா-/, ச5ேதாஷ#$ட

வா ஒ< மனித ஸ5நியாOயாக பிறக ேவ-/. ஆனா இ5த கைத .#தி

மாறாதப இ<க ேவ-/. ெவளி

ஸ5நியாO ேபா2<5$ எலா<

உபசாரக+ ெச!தேபாதி:, எ மனதி +ேள 'நா கைத' ெயற ஞாபக

நிைலெபறி<க ேவ-/."

இHவிதமான தியான#$ட இற5$ேபான கைத ம> ஜம#திேல
ெதனாேல ஒ< ஊாி ஒ< நல

/ப#திேல ஆ-

வள(5த$. தா! த5ைதய( இ5த பி+ைள

ழ5ைதயாக பிற5$

"#$சாமி" எ> ெபய(

ைவ#தா(க+. #$சாமி மன#திேல தா கைதெயற ஞாபக பாி&(ணமாக
இ<5த$.

&(வ ஜம#ைதபறி ேவ> யாெதா< நிைனIமிைல ஆனா:, தா மற
மனித(கைள ேபா2ைலெயப$, உ+B +ேள கைதெயப$ அவ

சி#த#ைதவி/ நீகவிைல.
பதினா> வயதா

பாகேவ இவ ஸ5நியாOயாகி காவி வ)திர

தாி#$ெகா-/ ஊSராக பிDைச வாகி?-Q $ைறயிேல இறகிவிடா.

#$சாமி எற ெபயைர# $ற5$ க(#தப )வாமிக+ எ> ெபய( ைவ#$
ெகா-டா. க(#தபெமறா ஸ)<த பாைஷயி கைத  ெபய(.
இவ # தமிR, ஸ)<த இர-/ பாைஷ? ெதாி?. வயிரவ(

உபாஸைன?-/. உலக#தி:+ள பாைஷகெளலா ஸ)கி<த#தி2<5$
வ5ததாகI, அ$ தமிழி2<5$ ைள#ததாகI <ஜூப/#தி ஒ< .)தக
ெமதினா. இேபா$ பரத க-ட#திேல நாலாயிர ஜாதிகளாக

ைற5$

ேபா!விட$ நியாயமிைல ெய>, ஆதியிேல நாபதினாயிர ஜாதி பிாிIக+
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இ<5தன ெவ>, அ5த ஏபாைட ம>ப )தாபன ெச!ய ேவ-/ெம>,
<ஜூப/#தி மெறா< ] ெச!?ளாக எதினா.

நிக-ைட பா(#$ அதி:+ள ெத!வ ெபய(கைள ெயலா ஒ> ேச(#$,
இைவெயலா தைடய இFட ேதவைதயாகிய வயிரவ =(#தியி தி<
நாமகெள> ெசா2 ஒ< நாமாவளி ஏப/#தினா.

&^ ேபா/வைர, பிராமண பி+ைள 7#திரனாகேவயி<பதா, அவ பா(க

மற ப5$க+ ஆகார ப-Qவ$ ெகாய அநாசாரெம> ஒ< கMி ெகா-/
வ5தா. &^ ேபாடாத பிராமண

ழ5ைத # தா! பா ெகா/ ப

ேநாிடா, பி. )நான ெச!யாம P/ பா#திரகைள# ெதாட6டா$.
அப# ெதாடா அவ+ ெரௗரவாதி நரககB  ேபாவ$ட, அ5த

ைம  அேதா கதி ேநாி/ெம> )தாபன ெச!தா.
இவ

/ப

ேவ-ய ம/ சிFய(க+ ேச(5$ விடா(க+. பண ேச(5த$. ஒ<

மட கனா. "நாபதினாயிர-ஜாதிேபத-&(வ திராவிட-வயிரவ-க(#தப-பிராமணசிL- பஹிFகார-மஹா-மட" எ> அ5த மட#$  ெபய( ைவ#தா. இ5த
மட#$
----------

ேராஜா & எற பா. ெப- வ5$ ேச(5தா+.

க.)தப /வாமிைய பா2 ெப1 வசப3)திய*

ெதனாேல சா2வா .ர#தி க(#தப )வாமி மடக# தன$ சீட(கBட
வாR5$ ெகா-<ைகயி அேக ேராஜா எற பா. ெப- வ5தா+.

எ:மிDச பழ#ைத ேபாேல நிற; மாைனேபாேல விழி; &(ண ச5திரேபாேல
க; உடபிேல 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>, அைரப பாைல

#$வி/, வாயிேல வாஸைன

பா  ேபா/ ெம> ெகா-/ இர-/ சீட(களிட பிரசக ெச!$
ெகா-<கிறா(.
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சாமியா( ெசா:கிறா(:"ேகளீ(, சீடேர,

'ஜமநா ஜாயேத 7#ர;
க(மணா ஜாயேத #விஜ;"

பிற ேபா$ 7#திர; &^ ேபாட பிற

தா பிராமண. இ5த விதி

விலேக கிைடயா$. உபநயன ெச!த பிற தா பிராமண பி+ைள 

பிராமண#$வ உ-டாகிற$. இதி ச5ேதகமிைல. உபநயன ெச!?வைர

அவ

எDசி, தீ-ட ஒ>ேமயிைல. ச-டாளைன ேபா வள<கிறா.

அபபட

ழ5ைதைய அவைடய தாயா( தீ- வி/ பிற

)நான

ெச!யாம, மைட ப+ளிைய# ெதா/D சைமய ெச!தா, அ5த அன )வாமி

ைநேவ#திய#$

ெச!ேவா(

உதவா$. அHவிதமான அன#ைத )வாமி

ைநேவ#திய

ளிக ேபா!D ேச> &சி ெகா+வ$ ேபாேல, &ைஜ ப-ண ேபா!

பாவ#ைத# ேத ெகா+Bகிறா(க+." எறிHவா>, பல நியாயகைள காD

சாமியா( தா எ/#த கMிைய )தாபன ெச!$ ெகா-<5தா(.

சீட(க+ மிகI பதி சிர#ைத?ட தைலைய அைச#தைச#$ ேக/

ெகா-<5தா(க+. இ5த# த<ண#திேல பா. ெப- வ5$ சாமியா<

நம)கார ப-ணினா+.

"உகாரமா" எ> சாமியா( ெம$வான

ர2ேல ெசானா(. உகா(5தா+.

"நீ யா(?" எ> சாமியா( ேகடா(.
பா. ெப- ெசா:கிறா+: "தாமைர & ேசறிேல பிறகிற$. வ-/ காேல
பிறகிற$. தாமைரைய# ேத வ-/ வ<கிற$. நா சிகள ேதச#$ ராஜ மக+.

பரத க-ட#திேல, பபல இடகளி யா#திைர ெச!$ ெகா-/, இ5த நகர#$

வ5$ ேச(5ேத. அம சனிதி# ெத<விேல இறகியி<கிேற. இ5த ஊாி

தாக+ ெபாிய பதிமாென>, ேயாகி ெய>, ஞானி ெய>

ேக+விபேட. தகளிட வ5$ ஆ#மா கைட#ேத> பயான ம5திேராபேதச
ெப> ெகா-/ ேபாகலாெமற க<#$ட வ5ேத" எறா+.

26

சாமியா<

உDச5 தைலயிேல &மாாி ெபாழி5த$ ேபா, உடெபலா

.ளகமா!விட$. சிகள ேதச#$ ராஜ மக+ சீட ெப-ணாக வ5தா
யா< #தா ஆன5தேமபடா$?

"இேபாேத ம5திேராபேதச ப-ண/மா?" எ> சாமியா( ேகடா(. அவசர

வாாி ெகா-/ ேபாகிற$ அவ< !
அத

ேராஜா ெசா:கிறா+; "நல நா+, நல லன பா(#$D ெச!ய

ேவ-/. ேம:,

<I  பாதகாணிைக ைவக ஏபா/க+ ெச!ய ேவ-/;

நா+ பா(#$D ெசா:க+" எறா+.

சாமியா<ைடய ச5ேதாஷ கைர கட5$ விட$. சாமியா( ேசாதிட பா(கிறா(:"இைற

என கிழைம? ஞாயி> கிழைம. நாைள # திககிழைம,

ேஸாமவார, நல நா+. காைலயிேல ஏழைர மணி த ஒப$ மணி வைர 
ரா கால; அ$ 5தIடேன நல லன வ<கிற$. ெசHவா! மி$ன ராசியிேல
பிரேவசிகிறா. அவைன

< பா(கிறா. அேபா$ ம5திர 6>வத 

ெபா<#தமான ேவைள. 'Lபேயாக-Lபகரண-ஏவ ண-விேசஷண-விசிFடாயா'

எ> சா)திர ைறயி/கிற$. நைடய ம5திரேமா ைவரவ ம5திர.

எலாவிதமான ேதவநாமகB ைவரவ நாம#$ + அட ெமபத D
7டாமணி நிக-ேல தக ஆதாரமி<கிற$. '#தேன,

மார' பி+ைள எ>

நிக-/கார( ெசா:கிறா(. இ5த ம5திேராபேதச ெபறவ<

ஜம#திேல தி" எ> சாமியா( ெசா2 நி>#தினா(.

இ5த

ேராஜா ஒ< .சிாி. கானா+. சாமியா<ைடய ஆன5த ஏற ைறய ஜனி

நிைலயிேல வ5$ நிற$.

சாமியா( பி ெசா:கிறா(: "ேகளா!, சிகள ேதச#$ ராஜ மாாிேய; உ
ெபயெரன? ேராஜாவா? ஆ ஹா ஹா!

ல#$  Sப#$  ெபா<#தமான

ெபய(. ேகளா!, ேராஜாேவ, ஜமக+ ேகாடா ேகா.
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'.லாகி &டா! .வா!, மரமாகி

பவி<க மாகி பறைவயா! பாபாகி

கலா!, மனிதரா! ேபயா! கணகளா!

வலLரராகி னிவரா!# ேதவரா!

ெசலாஅ நிறவி# தாவர சகம#$+

எலா பிற. பிற5திைள#ேத, எெபா<மா'

எ> தி<வாசக ெசா:கிற$."

ேமப பாைடD சாமியா( தன$ ெபய<  இய.  ெபா<5திய
பா கானா(.

ர2ேல

இ5த பாேல 'பா.' எற ெசா வ5த$. இ<5தா:, ேராஜாI 

பய-டாகவிைல. இவ =ட ெனப$ அவB

ெதாி5$ விட$. 'எறா:

ஆரப தலாகேவ

றமிைல. நா இவைன விட 6டா$. இ$வைர

எ#தைனேயா மனித( ைக தவறி ேபா!விடா(க+; இ5த மட#ைத நா இFடப
ஆளலா. இ$தா சாியான .+ளி' எ> பா.ெப- உ>தி ெச!$ ெகா-டா+.
சாமியா( ெசா:கிறா( :- "ேகளா!, ேராஜா ெப-ேண! சிகளராஜ க-ேண!

ஜமக+ எ-ண#ெதாைலயா$ - ஆ> மணைல ேபாேல; வான#தி:+ள

நM#திரகைள ேபாேல. '.னரபி ஜனன, .னரபி மரண' எ> சகராசாாிய(
ெசா:கிறா(. இ5த ஜமகளிேல மனித ஜம சிற5த$. கட 7R5த இ5த
நிலIலக#திேல இ#தைன ேமலான நரஜம#ைத எ/#$# தக

<ைவ#

ேதயைட5$ ேமாM#$  ேபா  உபாய#ைத# ெதாி5$ ெகா+ளாதவ(க+

ம>ப தா! வயிறிேல பிற5$ ப#$ மாதமி<5$ $யரப/, ம-ணிேல பிற5$
பலவைக# $பகைள அபவிகிறா(க+. உன # ெதாியாத விஷயெமா>-

மிைல. நைடய ைவரவ ம5திர உன  கிைடக ேபாகிற$. நீ ெபாிய

பாகியசா2" எறா(.

கைதையD L<கி வி/கிேற.
ம>நா+ காைலயிேல பா. ெப- ஒ< நாகர#தின#ைத ெகா-/ வ5$ சாமியா(

28

கா2ேல காணிைகயாக ைவ#$ ம5திேராபேதச ெப> ெகா-டா+. சில

தினகளிேல சாமியா( இவ+ ெசா2யப ெயலா 6#தா/கிற நிைலைம
வ5$விடா(, எ> ம$க-ைக எ

ெசா2>.

யி ரOக சிேராமணியிட

யி ெசா:கிற$:"க(#தப )வாமி ெயபவ பா. ெப-Qைடய வசைனயி அகப/
ெகா-டா. அதனா அவ

மி 5த பழி?-டாயி>. ஊரா( அவைன

மட#தி2<5$ $ர#தினா(க+. பிற

பா. ெப-Q அவைன பிாி5$

ெச>விடா+. அத பி, அHவி<வ< உலக வாRைகயிேல பலவைக#
$பகB

இைரயாகி 5தன(" எற$.

அேபா$, ரOகசிேராமணி, "இ கைதைய எத ெபா<டாகD ெசானா!?" எ>

ேகட$.

யி - "உக+ ஜாதிேக பிற( வா(#ைதைய எளிதாக நபி மதிேமாச ேபாவ$

வழக ெமபைத கா/ ெபா<டாகD ெசாேன. ஆனா நீ அபயிைல.
நீ கைதயாக இ<5தா: .#திசா2தா; நியாய#ைதD ெசானா

க/ப/கிறா!. தசாX( தெகா-டா ெச கைதைய ேமேல ெசா:"

எ> ேவ->.
---------

த.ெகா.
ெகா. ெச& கைத

ரOகசிேராமணி:- " கைதைய எ5த இட#தி நி>#திேன? பளிDெச>
ஞாபக வரவிைல. உன

ேகட$.

ஞாபக மி<5தா அெய/#$ ெகா/" எ>

யி அெய/#$ ெகா/கிற$:- "தெகா-டா ெச தசாXாிேல

ம$ைர மாணிக ெச எபவைடய

மா)தாவாக இ<ைகயி

யஜமாைடய பண#தி ெப<5 ெதாைகைய அ#தி ெகா-/ க+ள
கணகபினா. தன

ேநாிட அநியாய நFட#தி2<5$ ஒ<வா>

தபேவ-/ெம> ேயாசைன ெச!$ ம$ைர மாணிகெச மானி அ!ய
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எற பிராமணைன வரவைழ#$# தசாX<  ேபா ப ெசா:கிறா. அ5த

இட#தி உ கைதைய நி>#தினா!. ேமேல நட#$" எற$.
ரOகசிேராமணி பிவ<மா> கைத ெசாலலாயி>.

அ5த மாணிக ெச ெசா:கிறா:- "ஐயேர, நீ( உடேன .றப/#

தசாX<  ேபாக ேவ-/. அேக த ெகா-டா ெச Pெடேக

எ> ேகடா யாவ< ெசா:வா(க+. ந/#ெத<விேல கிழேகார#$ P/.

அவனிட#தி எபேய சிேநக ெச!$ ெகா-/, அவ P ெந<கி
பழக ேவ-/. நம

அவ க+ள கண

அபியி<கிறா. எறா:,

தன$ ெசா5த உபேயாக#ைத க<தி நியாயமான கண

அவசிய எதி

ைவ#தி<க ேவ-/. அ5த கண D Lவைய என த5திர ப-ணிேய

இேக ெகா-/ வ5$ விடேவ-/."

இைத ேக/ மானி அ!ய: "சாி; ேயாசிக ேவ-யதிைல, நா காாிய#ைத

#$ ெகா-/ வ<கிேற" எறா. பிற

த ெசலIகB

அவ மாணிக ெசயினிட

ேவ-ய பண#ைத வாகி ெகா-/ தசாX<

வ5தா,

தைலைய ெமாைடய#தா. காவி ேவF? க ெகா-டா. ெசயி
P/  ேபா!D ேச(5தா.

பிபக ேவைள, ெச ஏேதா பMண தி> தாக சா5தி ெச!$ெகா-/

ெவறிைல Lைவகிறா. "நாராயணா" "நாராயணா" எற உDசாடண#$ட

ஸ5நியாசி அவ ேன ேபா! உகா(5$, க-ைண =ெகா-/ ஸமாதியிேல

ஆR5$ விடா. ப#$ நிமிஷ கழி5த பிற

க-ைண# திற5தா. அேபா$

தெகா-டா ெச அவ கா2ேல ஸாFடாகமாக வி5$ நம)கார
ெச!$, "சாமிகB

எHவிட? அேய சி>

:

எ5த<ளியத ேநாக

ெமன?" எறா.
ஸ5நியாசி ெசா:கிறா:- "P/ நம # தி<வாலகா/. விமல( த5த ஓ/

நம -/. வறாத பா#திர" எறா( பன#தக+. எலா X< நைடய

X(, எலா நா/ நைடய நா/. இ5த உலக ெவ> நாம Sபகைள# தவிர
ேவெறா>மிைல. அ5த நாமSபகெளலா ெபா!. &(வாசிரம#தி
மயிலா&ாிேல பிற5$ வள(5ேதா.

<கி<ைபயா இ5த ஆசிரம கிைட#த$.

30

இ5த ஊ<

வ5ததி, ஸா$களிட#திேல தகB

மிகI அபிமானெம>

ேக+விபேடா. ெவ>ேம தகைள பா(#$ வி/ ேபாகலாெம> வ5ேதா.
தகளா நம

ஆகேவ-ய காாிய ஒ>ேமயிைல. நமா தகB

ஏேத அ6ல கிைடக ேவ-/ெமற க<#தி<5தா ெதாிவிகலா"
எறா.

ெச சிறி$ ேநர ேயாசி#த பிற :- "சாமிகB

ஆSட வ<ேமா?" எறா.

ஸ5நியாசி .சிாி.ட:- "ஏேதா ெசாப வ<" எறா.

தெகா-டா ெச ெசா:கிறா:- "நா அவசர#ைத க<தி ஒ< காாிய

ெச!ேத. ெகட காாியெம> உ>தியாகD ெசால யா$. கிளிைய அ#தா

பாவ, ஓநாைய அ#தா பாவமா? ஒ<வா> நா ெச!த$ நல காாிய5தா.

அதி2<5$ எனேகேத தீ

வர 6/ேமா எற பய-டாகிற$ இ5த

விஷய#தி பிவ< விைளைவD சாமிக+ அSட#தினா க-/ ெசால
ேவ-/" எ> பணிI கானா.

ஸ5நியாசி ம>ப க-ைண =D சில நிமிஷக+ வாைய QQ#தா.
பிற

ெசா:கிறா:- "மாமாI

எறா.

நFட வ<கிற$. த.ெகா.I

லாப வ<கிற$"

ெச இைத ேக/ ஆDசாிய#$ட ம$ைர மாணிக ெச
நFடெம>, தெகா-டா ெச

லாபெம> ஆSட ெசாவதாக#

ெதாி5$ ெகா-/, இ5தD சாமியாைர நாறாக பாீMிக ேவ-/ெமற

க<#$ட, "சாமிகேள, அHவிட#தி உ#தரI ெச!வ$ என

ேநேர

அ(#தமாகவிைல. விளகD ெசாலேவ-/" எ> ேகடா.
அத

ஸ5நியாசி: "ெசயாேர, ஆSட நா ெசாவதிைல. நம  பிரம

வி#ைதெயா>தா ெதாி?. மறெதலா P- வி#ைத, நைடய நாகி

இ<5$ ெகா-/ ஒ< யMிணி ேதவைத இ5த ஆSட ெசா:கிறா+. அத

றி.ெபா<ைள நா கவனிபேத கிைடயா$. கவனி#தா:, சில சமயகளி

31

அ(#தமா . சில சமயகளி அ(#தமாகா$. ேகபவ( ச5த(ப#தி # த 5தப
அ(#த க-/ பி#$ ெகா+ள ேவ-/" எறா.

ெச தன$ ரக)ய#ைதD சாமியா(6ட# ெதாி5$ ெகா+ளாதப, அHவளI

நயமாக# தன

அ6ல ெசா2ய யMிணி ெத!வ#தினிட மி 5த நபிைக

ெகா-டவனா! ஆன5த பரவசனா! விடா. சாமியாாிட#தி: அவ D

ெசால யாத மதி.-டாயி>.

ஒ< த/ நிைறய பலவிதமான பழகB, கா!Dசின பா: ெகா-/ வ<ப

ெச!$ சாமியா( னாேல ைவ#$, "தி<வ$ ெச!த<ள ேவ-/" எறா.
ஸ5நியாO ஒ< வாைழபழ#திேல பாதிைய# தி>, அைர கி-ண பாைல
#$வி/ 'ேபா$' எ> ெசா2விடா.

அேபா$ ெச ஸ5நியாசிைய ேநாகி, "ஏேத, மட#$ ைககாியமானா:,
ேகாயி தி<பணியானா:, Lவாமிக+ என கடைளயிடேபாதி:

எனா2யற ெபா<Bதவி ெச!ய கா#தி<கிேற" எறா.

சாமியா( தைலைய அைச#$, - "பிரமேம ஸ#திய, ஜக# மி#ைய; மடேம$,
ேகாயிேல$? பரமா#மா கைட விரலளவாக ஹி<தய#தி:+ள

ைகயி

விள கிறா, எலா நம +ேளதானி<கிற$. உமா நம

ெபா<Bதவி? ேவ-யதிைல" எறா.

எHவிதமான

இப இ<ைகயி, ஒ< ேவைலயா+ வ5$, "க<ப_( கா#தவராய கவிராய(

வ5தி<கிறா(. எஜமாைன பா(க ேவ-/ெம> ெசா:கிறா(" எ>
ெசயிட ெதாிவி#தா.

ெச சாமியாைர ேநாகி "வரD ெசால/மா?" எ> ேகடா.
ச5நியாசி : "ஆேMபெமன?" எறா.
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"வரD ெசா:" எ> ெச உ#தரI ெகா/#தா.
தெகா-டா ெச?, ஆSட )வாமிகB க<ப_( கா#தவராய
கவிராய<, => ேப<மாக சபாஷிகலானா(க+:க.கா.க: ")வாமிகB
ஆ.). : "ச5நியாசி

எHவிட?"

இடேம$. Pேட$?"

த.ெகா.ெச. : "ஞான#திைடய கட, உபாஸைனேய தி<வவ, பதி ேகாயி.
)வாமிகB

இற5தகால, நிகRகால, வ<கால =>5 ெதாி?."

க.கா.க: "இலகண#தி க<#ேத அ$."
ஆ.): "உ-ைமயான $றவி ஒ<நா+ தகிய இட#தி ம>நா+ தகலாகா$. ஒ<
ைற .சி#த P ம>ைற .சிகலாகா$. பிரம ஒ<ைம. உலக பைம."
த.ெகா.ெச. : "பிரம ஒ<ைம, பிரமக+ பைம எ> உ#தரவாக ேவQ."
ஆ.). ; "அ$ இலகணப. நா ேவதா5த அ(#த ெசா:கிேற."
த.ெகா.ெச: "சாிதா, சாிதா. ேமேல உ#தரவாக/."

ஆ.). : "மைழநாளி மா#திர ஸ5நியாசி ஒேர இட#தி தகலா. ஆகாசேம
ேம6ைர; &மி க, ெம#ைத. ெவளியி பனிெயலா ச5தன, பனிநீ(.

கவிராயேர கவனிகிறீ(களா?"

க.கா.க : "சனிதான#தி மீ$ ஒ< ஆLகவி இய>கிேற, இயறி யாயி>,
இேதா உைரகிேற."
--------------
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ெவ1பா
"உலைக# $ற5தீ( உ<ைவ# $ற5தீ(,

மைலைய பிள5$விட வ`( - இல .கR

ஞான தவ கவி நா 5 $றகி`(,
ஆன5த ைமயாஹாீ."

ஆ.). : "ஹாி நாம#ைத உைர#தீ(க+. ஆன5த. ஆன5த."
த.ெகா.ெச. : "ச5ேதகெமன? ெத!வபதி தாேன மஷ

கியமாக

இ<கேவ-/."
ஆ.). : "இ5த ஆL கவிைய கவிராய( இ5த சாீர#ைத ேநாகிD ெசானா(.
ஆனா: நம +ேள விள  பரமா#மா ேக/ மகிRவைட5தா."
இப பலவிதமாக ெந/ேநர ேபசிெகா-<5த பிற , கவிராய( மெறா<

சமய வ<கிேற எ> ெசா2 எ5$ ேபா!விடா(. ேபா  ேபா$ கவிராய(

மனதி இ5தD சாமியா( தி<ட எ> ெசா2ெகா-/ ேபானா(. கவிராய(

ேபானIட ஸ5நியாசி ெசா:கிறா:-

"இ5த கவிராய<  க(வ அதிகேபால ேதா>கிற$."
த.ெகா.ெச.: "ச5நிதான#தி மீ$ ஆL கவி பாயி<5$ இபD ெசா:கிற
கா5தரெமன?"
ஆ.).: "நமிட#தி அவ<

பதி ஏபட$ ெம!தா; ஆனா: க(வி.

க(விைய நப6டா$. கபைய நபினா: நபலா, க(விைய நப6டா$."
த.ெகா.ெச.: "கபைய எப ந.வ$?"
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ஆ.). : "நா இ<வ< பர)பர ந.கிேறா. நா கபகளிைல."
த.ெகா.ெச. : "ஆேMப ெமன? க(விைய#தா நப6டா$. ச5நிதான#தி
உைரபேத உ-ைம."
ஆ.). : "த#ஸ வி$( வேர-ய."
த.ெதா.ெச. : "அத ெபா<+ அேய

விளகD ெசால ேவ-/."

ஆ.).: "இ$ ஸ5தியாவ5தன ம5திர. அத ெபா<ைள இதர ஜாதியா< D

ெசால 6டா$. நா எ மன$ D ெசா2 ெகா-ேட" எறா.
பிற

ஸ5நியாO, "நா ேபா! வ<கிேற" எ> ெசா2 எ5தா.

தெகா-டா ெச மிகI பாிIட, "இ> நாைள  மா#திர
அேய

2 எ5த<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/ பக#தி ஒ<

ேதாட. அ5த# ேதாட#தி ரமணீயமான

ைச. அ

சாமியா(

ேயறினா. ேபாஜன மா#திர ேகாயி22<5$ ெகா-/ வ<ப ெச

திட ெச!தா. ஸ5நியாசி பாிசாரகனிட 'என  .ளிேயாதைர பிகா$'

எ> ஒ< வா(#ைத மா#திர ெசானா.

சாமியா<  பக, இரI ேபாஜன பிவ<மா> ெச? பாிசாரகமாக

ேபசி# தீ(மான ெச!$ ெகா-டா(க+:-

காைலயி =றா நாழிைக – ெவ--ெபாக, தயி(வைட, ெந!# ேதாைச, பா.

ந/பக -பசபaய பரமான#$ட அன.
பிபக - பழக+, பா.

இரI - ந/பக ேபா; ஆனா அன#தி  பதி ேதாைச.
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இர-/ நா+ கழி5தIட ெச இ இர-/ நா+ இ<கD ெசானா.
பிற

இ இர-/ நா+ இ<கD ெசானா. இபயாக பல

தினகளாயின.

ம$ைர மாணிக ெச "தெகா-டானிட மானி அ!யைன

அபிேனாேம, ஓேராைல6ட வரவிைலேய? என ெச!கிறாேனா
ெதாியவிைலேய" எ> ேயாசிகலானா.

ஒ< நா+ மாைலயி தெகா-டா ெச? ஆ<ட )வாமி? ேபசி
ெகா+Bகிறா(க+.

ெச ேகடா: "ஆைனெகா< கால வ5தா, &ைனெகா< கால வ<ெமற
பழெமாழியி அ(#தெமன?"
ஆSட)வாமி ெசா:கிறா: கஜவதன; ஆைன ெயப$ விநாயகைர
றி#தா:

றிகலா. அேபா$ &ைனகிடமிைல. &ைன இைலயா? எ2

வாகனேமா. இைலேயா? அ5த எ2
பி+ைளயா( P/ எ2

விேராத ஒ< &ைன இராேதா? அ5த

ஒ< கால வ5தா ேமப &ைன

ஒ< கால

வராேதா? இப? ஒ< அ(#த ெசாலலா. ேவதா5தமாகI ெபா<+

ெசாலலா; 'ஆைனயாவ$ மத. &ைனயாவ$ விேவக. மத#தி கால ேபானா
விேவக#தி ெப<ைம விள ' எப$ ஞானா(#த.
இஙன ஆSட)வாமி ெசாவைத ேக/# த ெகா-டா ெச
ேகடா: "மதெமறா ைசவ, ைவFணவ, அபயா?"

உடேன ஆSட)வாமி: "ஹூ! ஹூ! ஹூ! அபயிைல. காம,

ேராத,

ேலாப, ேமாக, மத, மா#ஸ(ய எற ஆ> உபைக. இதிேல, ஐ5தாவதாகிய

மத. அதாவ$ க(வ. மத பி#$ ேபா! நடகிற

விேவக ேமப/."

ண. அ$ தீ(5த பிற தா
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ெச ேகடா:- ")வாமிகேள, எனிட ஒ< கண  .)தக இ<கிற$.

இ<5த$ - ேந> மாைலயி இ<5த$. இ> பக பா(#ேத; காணவிைல.

அ5த விஷய ெவளிேய ெதாிய6டா$. பகிரகமாக# ேதட6ய .)தகமிைல.

இனா( எ/#தனெர> ெதாியவிைல. )வாமிதா உ#தரவாக ேவ-/"

எறா.

அேபா$ ஆSட)வாமி: எைன யMிணி தி<வாS<  6பி/கிற$. நா

இறிரI .றப/ேபா! நாைள மாைலயி அகி<5$ தி<.ேவ. வ5த பிற

ெசா:ேவ" எறா.

ெச : "ெத!வேம $ைண" எறா.
சாமியா( : " <I5 $ைண" எறா(.
ெச : "என

நாைம 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 : "ெசயாேர, ெசயாேர, நம

நீ எHவிதமான த(ம ெச!ய

ேவ-டா. உைடய கடைமைய ேநேர கவனி#தா அ$ேவ ேபா$."
ெச : "எ கடைம யா$?"
சாமி : இேபா$ ஒ< ஸூ#ர மாதிாியாகD ெசா2 வி/ ேபாகிேற.

தி<வாS<  ேபா! தி<பி வ5தIடேன அைத விளகிD ெசா:கிேற. அத
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5தி உமேக ெபா<+ விளகினா: விளகி ேபா  அ5த ஸூ#ர எப

எறா:- "ம ேய ம ஏ" . இHவளIதா. இ$ கிர5த. எதி ைவ#$ெகா+B."
ெச அபேய ஒ< ஓைல ந>கி எதி ைவ#$ெகா-டா.
இர-/ வாரகB கபா தசாX(# த ெகா-டா ெச 
பிவ<மா> ஒ< காகித வ5த$.

ம$ைரயி ஆSட )வாமி தைச த.ெகா. ெசயா<

ஆசீ(வாத.

நா தகளிட ெசா2ய ஸூ#திர#$ # தா#ப(ய எனெவறா,
"மறவைன ேயமாறியவைன
மறவ ஏமா>வா"

ரOக சிேராமணி எற கைத ெசா:கிற$: "தெகா-டா ெச ம$ைர
மாணிக ெசயி கா2ேல ேபா! வி5$ தா ெச!த

ற#ைத ஒ.

ெகா-/ மனி. ேகடா. நFட# ெதாைகயி பாதி ெப> ெகா-/

மாணிக ெச தன$ ைம#$னைன மனி#$ விடா. அவைடய இட#தி

தன$ தசாX( காாிய)தனாக மானி அ!யைனேய நியமன ெச!தா.

ஆரப#தி மானி அ!யைன உபேயாக மிலாதவெனெற-ணி நக#த$ மடைம
ெயபைத மாணிக ெச ெதாி5$ெகா-/ தன  பா(பா ெச!த

உபகார#ைத? அவைடய திறைமைய? விய5$ அவ  பலவிதமான

ஸமானக+ ெச!தா. அ$ ேபாலேவ, ஓ, க<வ பி#த ம$க-ைக ெயற
யி ெப-ேண, நீ இேபா$ எைன நைககிறா!. இ சிறி$

கால#$கபா எைடய திறைமைய க-/ நீேய ஆDசாியப/வா!" எற$.
அ$ேக/ ம$க-ைக ெசாலலாயி>:- "ேகளா!, ரOகமாமா, நீேயா தீராத
பிவாதகாரனாக இ<கிறா!. அைலைய கடலா; காைற நி>#தலா;
மனI>தி ெகா-ட தீரைடய தீ(மான#ைத யாவரா: த/க யா$.
உனிடமி<  இ5த மனI>திைய க-/ உேம என

ந.-டாகிற$.

அ$ நிக, இேபா$ நா உனெகா< ரக)ய ெசா:கிேற. அைத

சாவதானமாக ேக+. மைலயவார#தி:+ள ம5த.ர எற கிராம#தி அரச

மர#தயிேல 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
சகீத ஞான ேவ-/' எ> 6I. பா/ தாேன வ<. இத
ேவ-யதிைல" எற$.

யாெதா<

<I

"உ-ைமதானா?" எ> கைத சேற ஐய#$ட ேகட$.
அத 

யி ெசா:கிற$: "என

இ5த மாதிாி தா சகீத வ5த$. எலா

யிகB  இப# தா. எக+ ஜாதியா<

மா#திர5தா இ5த ரக)ய

ெதாி?. இ$வைர இதர ஜாதியாாிட ெசா2யதிைல. நா உனிட+ள
அபினாேல ெசாேன" எற$.

சாிெய> ெசா2 ரOக சிேராமணி $+ளி

தி#$ ெகா-/ ேபா!, ம>நா+

ெபா$ வி5தIடேன ம5த.ர#$ பி+ைளயா( ேகாவி:
ெகா-/,

ேன வ5$ நி>

யி ெசான கிாிையகெளலா #$# தைடய பாைஷயி

பா/ வர ேம-/ெம> 6வ# ெதாடகி>. உடேன ேகாயி2 வ5$

பிரதMிண த2யன ெச!$ெகா-<5த அயா(க+ இ5த இைரDசைல
ெபா>க மாடாம கைதைய கலாெலறி5$ காைலெயா#$#
$ர#திவிடா(க+. ஆதலா, தன

இயைகயி கிைடக 6டாத ெபா<ைள

வி<பி எவ Pணாைச ெகா+ளலாகாெத> விேவக சா)திாி தன$ மகளிட
கைத ெசானா(.

அேபா$ காளிதாஸ எற பி+ைள ேககிறா: "கைத # $ப

ேநாிடேவ-/ெமற ெகட எ-ண#$ட ேபாதைன ெச!த
த-டைன?மிைலயா?" என.

யி:

ஒ<

ஆசேனய எற மெறா< மக : "அபா, அ5த கைத )வாமிைய வ5$
பிடேத; அத # தீ
அத

வரலாேமா?" எ> ேகடா.

விேவக சா)திாி ெசா:கிறா(: "ெத!வபதி

நல பய-/. ஆனா

அதட விேவக ேச(5தி<க ேவ-/. விேவகமிலாதவைடய

ெத!வபதி

உ>தி கிைடயா$. ெத!வ#தினிட ஒ<வ வரேகக
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ேபாைகயிேல தலாவ$ விேவக ேககேவ-/. விேவகேம இ5த உலக#தி

எலாவிதமான ெசவகB  ஆரப. விேவகமிலாதவ

<ட.

பதியினா ஒ<வ எ/#த காாிய#தி ஜயமைடயலா. இைத

றி#$ ஒ< கைத

விேவக#$ட ேச(5த ெத!வபதிேய உ-ைமயான$. அHவிதமான ெத!வ

ெசா:கிேற" எறா(.

"அ5த கைத  ெபயெரன?" எ> பி+ைளக+ ேகடா(க+.
"கா/ ேகாயி" எ> விேவக சா)திாி ெசானா(.
அேபா$ காளிதாஸ: "அபா, நா ேகட$ ெசாலவிைலேய?" எறா.
ஆசேனய: "விேவகமிலாதவ ெத!வபதி ெச!தா, அதனா அவ #
தீைமதா விைள?மா?" எ> ம>ப ேகடா.
அத

விேவக சா)திாி ெசா:கிறா(: "இ$வைர ெசான ப தி 'பயனறித'

எனப/. இனிேமேல ெசால ேபாகிற ப தி

உகBைடய வினாவி

'நபிைக' எ> ெபய(.

விைட கைத =லமாகD ெசாலாம ேநேர ெசா2

வி/கிேற. =ட D சகட -டாகி ேவைக பா(பவ பாவி. அவ

இ5த ஜம#தி பலவிதமான தீ க+ விைள?. விேவகமிலாதவ 6ட

ெத!வபதி ெச!வதனா அவ

நைம ஏபடாம ேபா!விடா$.

ஆரப#திேல பலவித இைடb>கB-டா!, அவறி2<5$ கைடசியாக விேவக
உ-டா , பிற
-------------

ெத!வபதி ேமைமயான பயகைள# த<" எறா(.
இர1டா பதி - நபிைக
கா&3ேகாயி5 கைத

விேவக சா)திாி தம$ மகைள ேநாகிD ெசா:கிறா(:ெனா< கால#தி ெபானகா/ எற ெப<கா Pரவ(ம எெறா<
சிக அரL ெச:#தி ெகா-/ வ<ைகயி, அதனிட#$

விகார எற .ற#$
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நாிெயா> வ5$ வணக ெச!த$. "நீ யா(? உனெகன ேவ-/?" எ>
Pரவ(ம ேகட$.

அேபா$ நாி ெசா:கிற$:- "எ ெபய( விகார. வடேக ெந/5[ர#தி:+ள

ேப!கா/ எற வன#தி அரL ெச:#$ த-ராஜ எற சிக#திட எ

பிதா ம5திாியாக இ<5தா(. அவ( கால ெசற பிற , அ5த )தான#தி எைன
ைவகாம, அHவரச தன$

ண#$கிணகியப க-டக எற ெபய(

ெகா-ட கிழ ஓநாைய ம5திாியாகD ெச!$ எைன .றகணி#$ விடா.

'மதியாதா( தைல வாச மிதிக ேவ-டா' எ> வசனமி<பதா நா அ5த
ரா4ய#ைத வி/ பல ேதசகளி ஸசார ெச!$ வ<ைகயிேல,

ஸ5நிதான#தி PரD ெசயகைள? த(ம ணகைள? ேக+விப/, 'ஆஹா!
ேவைல ெச!தா இபபட சிக#தினிடமேறா ெச!யேவ-/, எற ஆவ
ெகா-டவனா!, ஸ5நிதான#ைத# தாிசன ெச!$ நைடய பிறைப
பயைடயதாகD ெச!$ ெகா+ளேவ-/ெமற ேநாக#$ட இ

வ5ேத.

தைம க-ட மா#திர#தி என$ க2 நீகிவிட$" எ> ெசா2>.

இைத ேக/D சிக .னைக ெகா-/, சிறி$ ேநர ேயாசைன ெச!$வி/,

"சாி, நீ நைடய அர-மைனயி ேசவக ெச!$ ெகா-<" எறாகிைன
ெச!த$.

ம>நா காைலயி Pரவ(மனிட அத கிழ ம5திாியாகிய த5திரேசன எற நாி

வ5$ ெசாலலாயி>:

"அரசேன, ேந># தமிட விகார எற ேப!கா/ நாி வ5$ ேபசியதாகI

அவைன# தா அர-மைன ேவைலயி நியமி#$ெகா-டதாகI

ேக+விபேட. எனிட ஆேலாசைன ெச!யாம தா இ5த காாிய ெச!த$
பறி நா வ<#தப/கிேற. ரா4ய நீதியி சிற5த ஞானைடய தா .ற#$

நாிைய, தனரச காாிய#ைத நட#த# திறைமயிலாமேலா $ேராக#தாேலா
ெவளிப/ வ5தி<  நாிைய  சாி#திர5 ெதாியாத நாிைய, இ#தைன
அவசரப/ நபின ெச!ைகைய நிைன ேபா$, என

எற$.

ஆDசாிய-டாகிற$"
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இைத ேகட Pரவ(ம நைக#$ 'நீ( சா)திர#ைத நபிD ெசா:கிறீ(. நா
ெத!வ#ைத நபிD ெச!ேத' எற$.
அேபா$ த5திரேசன எகிற கிழ நாி ெசா:கிற$: "எவ சா)திர#ைத
ந.கிறாேனா' அவேன ெத!வ#ைத ந.கிறா. உலக#தி அபவேம

ெத!வ#தி வா . அபவ#ைத ஆதாரமாக ெகா-ட$ சாியான சா)திர. நா

ேலாகாபவ#ைத ஆதாரமாக ெகா-/ ெசா:கிேற. இ$ ெத!வ#தா

ஏபடேதயறி ேவறிைல. ஆதலா நா சா)திர#ைத ந.வதாகI, தா
ெத!வ#ைத ந.வதாகI, ேபதப/#திD ெசாவதி ெபா<+ என

விளகவிைல" எற$.

சிக ம>ெமாழிேய ெசாலவிைல. சிறி$ ேநர Lமா கா#தி<5$வி/,

"ெமௗன ஸ(வா(#த ஸாதக" எெற-ணி கிழ நாி விைட ெப>D ெசற$.
அேபா$ சிக விகார எற ேப!கா/ நாிைய# த ேன அைழபி#$
பிவ<மா> ேகட$:

"விகாரா, த-ராஜ உன$ பிதாவி )தான#தி உைன நியமிகாம,
க-டகைன நியமி#த காரணெமன? உனிடமி<5த பிைழெயன?"
நாி ெசா:கிற$: "எபிராேன, நா யாெதா<
ேவைள எ வய$

ற ெச!யவிைல. ஒ<

ைறைய எ-ணிD ெச!தி<கலா. ம5திாி# ெதாழி: 

கிழவேன த திெய> மதியிலாத ராஜாக+ நிைனகிறா(க+. ேம:,
"நறா மைர கய#தி நலன ேச(5தாேபா
கறாைர கறாேர கா>வ( - கபிலா

=(கைர =(க( கப(, $கா

காைக ?க  பிண"

எற$.

அேபா$ சிக "உகBைடய த-ராஜ  என  பைகெயபைத நீ

அறிவாயா?" எ> ேகட$.
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"அறிேவ" எ> நாி ெசா2>.
"தனரசைன ைகவி/ பைகயரசைனD சா(5$ வாழவி<. ம5திாி  ெபய(
ெதாி?மா?" எ> Pரவ(ம ேகட$.
"அவ ெபய( $ேராகி" எ> விகார ெசா2>. சிக நைக#த$.
"உைடய

லெத!வ#தி ெபயெரன?" எ> சிக ேகட$.

"கா/ ேகாயி மாகாளி" எ> நாி ெசா2>. சிக#தி உடபி

ந/க-டாயி>.

உடேன 'ஹா' எ> க#திD சிக தன$ ைகைய உய(#திெகா-/ ெசா:கிற$:

"=ட நாிேய! எ$ ேந(5தா: உைன ெகால 6டாெத> ேநேற எ

மனதி தீ(மான ெச!$ ெகா-டபயா, இேபா$ உைன ெகாலாம
வி/கிேற. எனிட நீ ெபா! ெசா:கிறாயா? ெசா உ-ைமைய. உன$

ல

ெத!வ#தி ெபயெரன?" எ> உ>மி ேகட$.
விகாரெனற நாி ந/கி ேபா! பிவ<மா> ெசாலலாயி>.
நாி ெசா:கிற$:- "ஐயேன, எைடய &(வ

ேனா< ேந> வைர நா

ல ெத!வ அதாவ$ எைடய

பி/ வ5த ெத!வ ேவ>. அத ெபய( ேப!

நாக. அ5த ெத!வேம எக+ ேப!கா/ காவ நட#தி வ<கிற$.
ேப!காடரசனாகிய த-ராஜ  அவைடய
அ$ேவ

க+ எேலா< 

லெத!வ. பரபைர வழக#தா என$ பிற. த ேந>

தகBைடய ச5நிதான#ைத# தாிசன ப-Q வைர நா ேப! நாகைனேய
லெத!வமாக ெகா-டாேன. த-ராஜட மன)தாபப/

ெவளிேயறின கால தலாக யாெதா< சரQமிலாம அைல5$ என

ேந>

இHவிட#$ ச5நிதான#தி அபயெகா/#தIடேன, என D ச5நிதானேம
அரச,

<I, ெத!வ ஆகிவிடபயா, இHவிட#$

லெத!வ#தி
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ெபய( கா/ ேகாயி மாகாளி எபைத# ெதாி5$ ெகா-/, அ5த மகா

சதிையேய என 

லெத!வமாக வாி#$ெகா-ேட" எற$.

இைதேக/ 'Pரவ(ம' கா/

: ப ேகாப நைக நைக#$D ெசா:கிற$:-

"இ ெபா! ெசா:கிறா!. உைன மீளI Mமிகிேற. ேந> உைன
பா(#தIடேன ெகால நிைன#ேத. நீ சரணெம> கா2 வி5தபயா

$ேராகிெயா<வ வசகமாக அைடகல . 5தா: அவைன ெகாலாம
வி/வ$ Pர<

லMணெம> நிைன#$ உைன ெகாவதிைல ெய>

மனதி நி(ணய ெச!$ ெகா-ேட. ஒ< வா(#ைத ெசா:கிேற ேக+. நீ

நமிட உளI பா(க வ5த ஒற. அ5த  =டனாகிய த-ராஜ உைன

இேக அபியி<கிறா. நா இFடப/ வைரயி இனி அவைடய

க#ைத நீ பா(க ேபாவதிைல. உைன நைடய அர-மைனயி ைவ#$
ெகா+Bேவ. ஆனா எைடய அமதியிறி நீ ெபான காைட வி/

ெவளிேயற6டா$. அப ெவளிேயற யறா உைடய நா

காகைள? ெவவிடD ெச!ேவ, ெதாிகிறதா?"

விகார:- "ஐயேன, எ விஷயமாக ச5நிதான#தினிட யாேரா ெபா! கைத

ெசா2யி<பதாக# ெதாிகிற$. ெபாறாைமயினாேல ெச!தி<கிறா(க+. என 

த-ராஜ  விேராதெமபைத# தாக+ ேப! கா/

ஆளபி

விசாாி#$வி/ வ<ப ெச!யலா. அேக யாாிட ேகடா: ெசா:வா(க+.
இ$ ெபா! வா(#ைதயிைல. காரண ேநேற ெதாிவிக விைலயா? எைடய

பிதா வகி#த ம5திாி )தான#ைத அவ என  ெகா/காம அ5த ஓநா! 

ெகா/#தா. அதி2<5$ விேராத. எைன ஒ> ெச!யேவ-டா. என #

தாகேள

<, தாகேள பிதா, தாகேள ெத!வ. தகைள# தவிர என

இேபா$ ேவ> கதியிைல" எற$.
அத

Pரவ(ம:- "சாி, இனிேம ெபா! ெசானா அவசிய க-ணிர-ைட?

பி/கி வி/ேவ ெசா:, அ5த த-ராஜனிட ைசனியக+ எHவளவி<கிறன?"
விகார:- "ராஜாதி ராஜேன, நா அ5த கா எHவிதமான அதிகார
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வகிகெபறவிைல. ைசனிய உளIக+ எனெகப# ெதாி??"
இைத ேகடIடேன சிக "யாரடா அேக ேசவக?" எ> க(ஜைன ெச!த$.

உடேன ஒ< ஓநா! ஓ வ5$ பணி5$ நிற$. அைத ேநாகி Pரவ(ம

"ேஸனாபதிைய உடேன அைழ#$வா எ> ஆகிைன ெச!த$. "உ#தரIப"

எ> ெசா2 ஓநா! வணகிD ெசற$.
பிற

Pரவ(ம நாிைய ேநாகிD ெசா:கிற$: "விகாரா, நம$ ேஸனாபதியாகிய

அனிேகாப இ ஐ5$ நிமிஷகB + இேக வ5$ வி/வா. அவ

வ<. நா ேககிற ேக+விகB
இேதா எ க#ைத பா(" எற$.
நாி

நீ தவறாம உ-ைம ெசால கடவா!.

ட ந/கி ேபா!D சிக#தி க#ைதD சேற நிமி(5$ பா(#த$. இேம

இ5தD சிக#தினிட ெபா! ெசானா உயி( மிசாெத> நாி
ஏப/ விட$.
பிற

நல நிDசய

நாி ெசா:கிற$: ")வாமி, நா ெசா:கிற கண # தவறினா: தவற

6/. என # ெதாி5தவைரயி உ-ைம ெசா2 வி/கிேற. என

த-டைன? விதிக ேவ-டா. என

எHவித

உகBைடய பாதேம $ைண" - எற$.

Pரவ(ம: "ேப!கா/ ைசனிய எHவளI? உடேன ெசா:. உ-ைம

ெசா:."

விகார: ".2பைட 5]>, கர இ<]>, கா-டா மி<க ]>, ஓநா!
ஆயிர, ஆைன பைட ஆயிர, நாிபைட நாலாயிர."
Pரவ(ம: "உளI பா(#$ வ< காைகக+ எ#தைன?"
விகா: "இ<]ைறப$."
Pர: - "Lைம [  ஒடைக எ#தைன? கைத எ#தைன?"
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விகா: "ஒடைக எ-^>. கைத பதினாயிர."
Pரா: "எ#தைன நா+ உணI ேசகாி#$ ைவ#தி<கிறா?"
விகா: "ஞாபகமிைல."
Pரா: "க- ப#திர."
விகா: ச#திய ெசா:கிேற; ஞாபகமிைல."
இHவா> ேபசிெகா-<ைகயி ேஸனாபதியாகிய அேகாப எற
ேவைக.2 வ5$

பி/ நிற$.

"வ<க" எற$ சிக.
அேபா$ விகார எற நாி த மன$ +ேள ேயாசைன ப-ணிெகா+Bகிற$:
"ஹூ! இ5தD சிகராஜ மகா PரனாகI, மகா ேகாபியாகI இ<5தா: நா
நிைன#தப அ#தைன .#திசா2யிைல. நைம எதிாியி ஒறென> ெதாி5$

ெகா-ட பிற  நைம ைவ#$ெகா-/ ேசனாபதியிட ?#த விசாரைண

ெச!யேபாகிறா. ஏேத, ஒ< யதி(Dசா வச#தா இவைடய காவ22<5$
நா தபிேயா/ப ேநாிடா, பிற

இவைடய ?#த ம(மகைள நா

த-ராஜனிட ெசால 6/ெமபைத இவ ேயாசிகவிைல. இவ #

தீ(காேலாசைன ேபாதா$."

இஙன, நாி பலவா> சி5தைன ெச!?மிைடேய, வாயிகாபனாகிய ஓநா!

ஓவ5$ "மகாராஜா, .ேராகித( வ5தி<கிறா(" எற$.

"உ+ேள வரDெசா:" எ> Pரவ(ம கடைளயிட$.
அபா, அகிர எற ெபய(ெகா-ட$, Pரவ(மைடய

ல#$ 
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பரபைரயாக .ேராகித ெச!? வமிச#தி பிற5த$, ெபாிய மதி வ2ைம

ெகா-ட$மாகிய கிழப<5$ பற5$ வ5$ சிக#தி ேன Pறி<5த$.
சிக எ5$ வணகி>.
சிறி$ ேநர உபசார வா(#ைதக+ ெசா2 ெகா-ட பிற

.ேராகித ப<5$

சிக#ைத ேநாகி: "அ5த நாிதா ேப!கா/ விகாரேனா?" எ> ேகட$.
சிக `ஆ' எற$.

நாி தி<ட ேபாேல விழி#த$.
அேபா$ சிக ெசா:கிற$:- ")வாமி, இ5த நாிைய நா நய#தா:

பய#தா: என$ பக ேச<ப ெசா2விேட. இவ த-ராஜனிட மி<5த

அைப நீகி எனாளாகி விடா. இவைன நா இேபா$ நைடய ம5திாி

சைபயி இ<க இடெகா/#ததினாேலேய நா இவனிட பாி&(ண நபிைக

ெகா-<கிேறெனபைத# தாக+ ெதாி5$ ெகா+ளலா. இவைடய பைழய

நிைனைப மற5$ இேபா$ த-ராஜைடய உளIகைள நம # ெதாிவி 
ெதாழி2 அம(5தி<கிறா. அதனாேல தா நம$ சைபயி இவைனD

ேச( பயாகிற$" எற$.

ப<5$ .னைக ெச!த$. ஒ> ெசாலவிைல.
அேபா$ சிக ேககிற$: ")வாமி, ஒ<வ எதி(பா(காத காாிய#தி எதி(
பா(காதப ஆDசாியமான ெவறியைடய ேவ-/மானா அத

எற$.

வழிெயன?"

அேபா$ அகிர எற .ேராகித ப<5$ ெசா:கிற$: "அரசேன, ம5திாி

சைபயி எதி(பா(காத ேக+வி ேகடா!. உன

ேவ-/மானா, அத

நா ம>ெமாழி ெசால

நீ-ட கைத ெசா:ப ேநாி/. ம5திராேலாசைன

சைபயி கியமான காாிய#ைத வி/ .ேராகிதனிட கைத ேகக

ேவ-/ெமற சி#த உன -டானா நா ெசாவதி ஆேMபமிைல. ேநர
அதிகப/. அ$ெகா-/ எனிட ேகாப வர6டா$" எற$. அேபா$

சிக ஒ< $ளி சிாிேபா/ ெசா:கிற$: - "ம5திர சைப பினாேலேய த+ளி
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ைவ#$ ெகா-ேடா. இேபா$ கைத நட க" எற$. உடேன, .ேராகிதனாகிய

அகிர எற ப<5$ ெசா:கிற$.
-------------

தி1ண எற மறவ கைத

ேகளா! ராஜேகஸாியாகிய Pரவ(மேன, ெனா< கால#தி ம$ைரயிேல விகிரம

பா-ய அரL ெச:#தியேபா$ காலாபைடயிேல தி-ண எெறா< மறவ
இ<5தா.

அவ ஒ< நா+ மாைலயி அர-மைன பகமாக நட5$ ேபாைகயி உDசி
மாட#தி ேமேல பா-ய மகளாகிய த(மலcமி எற ெப- ப5தா

ெகா-<5தைத க-/ மிகI காத ெகா-டவனா! அவைள மண
ெச!$ெகா+ள ேவ-/ெம> வி<பினா.

அபா அவ ஒ< ேசாதிட சா)திாியினிட ேபா!, "ஒ<வ ராஜாவி மகைள
மண ெச!$ெகா+ள வி<பினா அத
எ> ேகடா.

எHவிதமான &ைஜ நட#த ேவ-/?"

"நீ யா(? உனெகன ெதாழி?" எ> ேசாதிட ேகடா.
"நா காலாபைட மறவ. எ ெபய( தி-ண" எ> இவ ெசானா.
இைத ேகடIட ேசாதிட “எனிட ேககாேத, ஓேபா” எ> ெசா2#
$ர#திவிடா.
பிற

தி-ண மீனாMியம ேகாயி2 &ைஜெச!?

ேபா! ேகடா. அ5த
வ<ஷ கழி5த பிற

<க+ ஒ<வாிட

<கெளன ெச!தா(? "அபா! நீ இ ஒ<

எனிட வ5$ இைத ேக+. அேபா$ ம>ெமாழி

ெசா:கிேற. அ$வைர ெசால யா$" எ> ேபா D ெசா2 அபி
விடா(.
பிற

தி-ண ஒ< ம5திரவாதியிட ேபா! ேகடா. அ5த ம5திரவாதி
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ெசா:கிறா: - "தபி, பதினா> ெபா ெகா-/வ5$ ெகா/. நா ஒ< &ைஜ

நட#தி #$ உைடய மேனாரத நிைறேவ>ப ெச!விகிேற" எறா.

தி-ண தி<பி ேபா!விடா. அவனிட பதினா> ெவ+ளி காL6ட

கிைடயா$. அவ ஏைழபி+ைள.
இத பிற

'யாைர ேபா! ேககலா'ெம> ேயாசைன ெச!$ பா(#தா.

"ேநேர, ராஜாவி மகைளேய ேக/ விடாெலன?" எ> அவ .#தியி ஒ<

ேயாசைன ேயபட$. "சாி. அபேய ெச!ேவா" எ> தீ(மான ப-ணி
ெகா-டா.

அவ  பக#$ P2<5த ஒ< &வாணிDசியி மக+ நா+ேதா>
அர-மைன

தி-ண

மாைல க ெகா-/ ெகா/#$ வ<வ$ வழக. அ5த ெப-

ெந/நாளாக பழக-/. இவ என ெசான ேபாதி: அ5த

ெப- ேகபா+. ஆதலா, இவ ஒ< சிறிய ந>ேகாைலயி,
"மன மகேள, காலா+ மறவ

என ெச!தா, உைன ெபறலா?"
எற வாகிய#ைத எதி, 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> ெசா2யபினா. அவB அபேய &மாைலைய

ெகா-/ ராஜ மாாியி ேன ஒ< தர உதறிய பி., அைத ெகா/#$வி/#

தி<பி P/ வ5$ ேச(5தா+.

ராஜ மாாி அ5த ந>ேகாைல கீேழ வி5$ கிடபைத க-/ அைதெய/#$
வாசி#தா+:-

"மன மகேள, காலா+ மறவ

என ெச!தா உைன ெபறலா?"
அகிர எற .ேராகித ப<5$ ெசா:கிற$: ேகளா! Pரவ(ம ராஜேன, அ5த

&வாணிDசி ெப- மாைலைய உதறினேபா$ ந>ேகாைல கீேழ விவைத

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> ேகடா. ஆெமறா+. "உதறினாயா?" எ> ேகடா.

"ெச!ேத" எறா+. சாிெய> ெசா2 ேபா! விடா.

ம>நா காைலயி &வாணிDசி ெப- வழக ேபாேல அர-மைன
ெகா-/ ேபானா+.

மாைல

அேபா$ ராஜ மாாி அ5த ெப-ணிட ஒ< ந>ேகாைலைய ெகா/#$ "ேந>
உனிட மாைல ெகா-/ த5த காலா+ மறவனிட இைத ெகா-/ ெகா/"
எறா+.

&வாணிDசி ெப- திைக#$ ேபா!விடா+. "பயபடாேத; ெகா-/ேபா" எ>

ராஜ மாாி ெசானா+. &வாணிDசிெப- ந>ேகாைலைய ெகா-/

தி-ணனிட ெகா/#தா+. அவ வாசி#$ பா(#தா. அதிேல "ெத!வ-/"

எெறதி யி<5த$. பிெனா< நா+ தி-ண தனிேயயி<5$ ேயாசிகிறா: -

"இ5த அரச மக+ நைம பாிகாஸ ப-ணமாடா+. ஏேதா நல வழிதா

காயி<கிறா+. ெத!வ#ைத நபினா பய கிைட ெம> ெசா:கிறா+.
சாி. அபேய ந.ேவா......அ5த கால#தி ெத!வ தவ ப-Qேவா<
ேநேர வ5$ வர ெகா/#தெத> ெசா:கிறா(க+. இ5த நாளி அப

நடபைத காேணா......அடா ேபா! பைழய காலேம$? .திய காலேம$? ெத!வ

எ5த கால#தி: உ-/. ெத!வ#ைத

றி#$# தவ ப-Qேவா. வழி

கிைட " எ> ெசா2 ஒ< கா/  ேபா!, அேக கா!கனிகைள# தி>

Lைன நீைர

#$ ெகா-/ தியான#திேல நா+ கட#தினா.

அ5த கா இவ  ஒ< ேவட  பழக-டாயி>. அ5த ேவட

இவைடய தவெப<ைமைய? இவ கெவாளிைய? க-/, இவனிட

மி 5த பிாிய ெகா-டவனா! இவ

மிகI Lைவ?ைடய ேத

கிழ கB ெகா-/ ெகா/பா. இவ ேவட

ேயப/#தினா.

ெத!வபதி

ஒ<நா+ அ5த ேவட இவனிட ஒ< =2ைக ெகா-/ ெகா/#$, "இ$ மிகI

ரக)யமான =2ைக. இைத ப#திரமாக ைவ#$ெகா+B. ஒ<வடபி
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எ#தைன ெபாிய .- இ<5தா:, இ5த =2ைகயி திைனயளI அைர#$
&சினா, .- இர-/ ஜாம#$ + ஆறி ேபா! வி/" எறா. அைத இவ

ப#திரமாக ைவ#$ ெகா-டா.
தி-ண

யி<5த ப(ண சாைலக<ேக ஒ< பா. .றி<5த$. அதி கிழ

நாக ஒ> வசி#த$. அைத ஒ< நா+ ேவட க-/ ெகால ேபானா.

அேபா$ தி-ண:- "ஐேயா பாவ! கிழபா. அைத ெகாலாேத. அ$ ெந/

நாளாக இகி<கிற$. எைன ஒ> ெச!வதிைல. அத வழி

எ> ெசா2# த/#$ விடா.

ேபாகாேத"

பிெனா< நா+ அ5த பா. தனிேய ெச#$ கிட5த$. அ5த பா. சா ேபா$
ககினேதா ேவெறன விேநாதேமா - அ5த பா.க<ேக ஒ< ெபாிய ர#தின

கிட5த$. அைத நாகர#தின ெம> தி-ண ப#திரப/#தி ைவ#$ெகா-டா;
அறிரவிேல தி-ண ஒ< கனI க-டா. அதி அவைடய இFட

ேதவைதயாகிய மீனாMியைம ேதாறி, "உன$ தவ#தா மகிR5$ உன
நாகர#தின ெகா/#ேத. இைத ெகா-/ ேபா! ெசௗயமாக

வாR5$ெகா-<" எறா+.

தி-ண அ5த கனைவ நபவிைல. "நைடய நிைனவினாேலேய இ5த

கனI-டாயி<கிற$. ெத!வமாக இ<5தா, ராஜ மாாி ேவ-/ெம>
தவெச!ய வ5தவனிட நாகர#தின#ைத ெகா/#$ P/  ேபாகD

ெசா:மா? ெச!யா$. ஆதலா இ5த கனI ெத!வD ெச!ைகய>, நைடய
மனதி ெச!ைக" எ> தீ(மான ெச!$, அ5த காேலேய எேபா$ேபால
தவ ெச!$ ெகா-<5தா.

பிறெகா< நா+, அ5த கா விகிரம பா-ய ேவைட

வ5தா. அவ

தி-ணைன க-/ "நீ( யா(? இ5த வன#தி எ#தைன காலமாக# தவ

ெச!கிறீ(?" எ> ேகடா.

அேபா$ தி-ண ெசா:கிறா: "நா பா-ய நா/ மறவ. எ ெபய(
தி-ண. இ  பல வ<ஷகளாக# தவெச!கிேற, கால கண
மற5$ேபா! விட$" எறா.
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"எைன# ெதாி?மா? நா பா-ய நாடரச" எ> பா-ய ெசானா.
"ெதாி?" எ> தி-ண ெசானா.
அரச இ5த மறவைடய அழைக?, ஒளிைய? க-/ விய5$: "இ5த இளைம
பிராய#தி இHவன#திேல என க<#$ட தவ ெச!கிறீ(?" எ> ேகடா.

"ம$ைர யரச மகைள மண ெச!யேவ-# தவ ெச!கிேற" எ> தி-ண
ெசானா.

அரச திைகபைட5$ ேபா!, "எஙன ைக6/! அமேவா" எறா.
"மீனாMி ேகட வர ெகா/பா+" எ> தி-ண ெசானா.
"மன மகB

நீ என பாிச ெகா/பா!?" எ> பா-ய ேகடா.

".-ைண# தீ(க =2ைக?, ம-ைணD ேச(க நாகர#தின ெகா/ேப"
எ> தி-ண ெசானா.

அரச அHவிர-ைட? கா/ப ெசானா. தி-ண கானா.

ேவைடயிேல .-பட மா
உடேன .-தீ(5$ விட$.

அ5த =ைலைகைய அைர#$ &சினா(க+.

இ5த# தி-ணைடய தவெப<ைம?, அதனாேல ைக6ய ெத!வ அ<B
அவ த#தி:, விழியி: ெசா2:, ெச!ைகயி: விள வ$ க-/
பா-ய மனமகிRDசி?ட, அவேக தன$ மகைள மணெச!$
ெகா/#தா. ஆதலா, எதி(பா(க யாத பய உலக#தா( க-/

விய வ-ணமாக ஒ<வ  ைக6டேவ-/மானா அத # ெத!வ
பதிேய உபாய" எ> ப<5$ ெசா2>.
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அேபா$ அ5த சைபயிேல ேசனாபதி அநிேகாப மகனாகிய ரண மார எற
இள.2?, த5திரேசன மக உபாய வ4ர எற நாி?, ேவ> பல .2,
நாிகB, தட உட. $ .-ப/ இர#த ஒகி ெகா-<5த

சிகெமாைற இ#$ெகா-/ ராஜசைபயி உ#தரI ெப>ெகா-/ வ5$
வணகி நிறன.

அ5த .-பட, ைகதிD சிக யாெரறா, அ$ தா ேப!கா டரசனாகிய

த-ராஜ!

இ5த ஆDசாிய விைளைவ க-/ Pரவ(ம .னைக ெச!த$. விகார எற

ேப!கா/ நாி =(Dைச ேபா/ வி5த$. .ேராகித(. ேசனாபதிக+ Pரவ(மைன

வாR#தி அவைடய ச#$< இ#தைன நாளாக ைகதிப/ வ5த மகிRDசிைய
விழியினாேல ெதாிவி#தன.
------------

உபாயவ6ர
உபாயவ6ர எற நாியி திறைம

அேபா$ Pரவ(ம ரண மாரைன? அவ த5ைதயாகிய ேசனாபதி

அநிேகாபைன? ேநாகி மிகI மகிRDசி பாரா ரண மார  பதவி?
பட ேமபடD ெச!த$. பிற

உபாயவ4ரைன ேநாகி "பி+ளா!; இனிேம

நீ? நம$ சைபயி ஒ< ம5திாியாக கடவா!" எற$.
அ

ேமெலலா இர#தெமாக, ஒ< க-ணி: இர#த வழிய# தைலகவிR5$

நிற த- ராஜ

உபசார வா(#ைதக+ ெசா2, உ+ேள அபி

ராஜைவ#திய( =லமாகD சிகிDைச ெச!வி ப ராஜாகிைன பிற5த$.
அபா Pரவ(ம: "உபாயவ4ரா, நீ .றபட$ த, த- ராஜட நம$
சைப . ேதாறிய கால வைர நட5த வி<#தா5தகைளெயலா ஒ>
விடாதப ெசா:" எற$.

உபாயவ4ர ராஜ சைபயி விஞாபன ெச!கிற$: "சதிேவ ராேஜLவரா!

ெபானகா2<5$ .றப/ நாகமைல  ேபா வைர விேசஷெமா>
நடகவிைல. அ

காL

ைகயி ரண மார( தம$ பாிவாரகBட
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இ<பைத க-ேட. ராஜாகிைன இபெய> ெதாிவி#ேத. அவ( தம 

அHவிதமாகேவ உ#தரI கிைட#தி<பதாகD ெசா2 வழி#$ைண
ேவ-/ெம> ேகடா(.

லப எற

யா( யா(

+ள நாிைய?, விளக-ண எற

ேவைட நாைய?, ெதாைளDசா- எற =7ைற?, கிழகாிய எற
காைகைய? அைழ#$ ெகா-/ ேபாேன."
----------

ேகாவி த நாம சகீ.)தைன 7&ட

அேபா$ Pரவ(ம தன$ சைபயி வ5$ நிற ேமப நாவைர?
கைடக-ணா ேநாகி .னைக ெச!த$.

உபாயவ4ர ெசா:கிற$:- நா அ5த நாவைர? ெகா-/ேபா!, ஓாிட#திேல
நி>#தி ெகா-/, "விளக-ணா, ெதாைளDசா-,
நீக+ நா: ேப< சிFயராகI, நா

லபா, கிழகாியா,

<வாகI ேவஷ ேபா/ ெகா+ள

ேவ-/" எேற. அ5தப ேவஷ தாி#$ ெகா-ேடா. ேகாவி5த நாம

சகீ(#தன 6டமாக .றபேடா. ெபா$ எைலயி நாக நதியி )நான

ப-ணி ச5தியா வ5தனாதிகைள #$ ெகா-ேடா. 'ேகாவி5த நாம
சகீ(#தன!' எ> நா க#$ேவ.

"ேகாவி5தா! ேகாவி5தா!" எ> சிFய( நாவ< க#$வா(க+. ைகயிேல
ஆBெகா< த&(, ேகாவி5த நாம சகீ(#தன ப-ணி ெகா-ேட எதிாி
ெயைல + பிரேவசி#ேதா. நாகமைலயி,

ய ேகாயி:  பக#திேல

ேவதிைக க கரDசா#தா ேஹாம வள(  யாக சாைல  ேபா!D

ேச(5ேதா. பக $ நாக+ ேகாவி5த நாம#ைத விடேவயிைல.

கிழகாிய # ெதா-ைட கவிட$. எகைள க-டIடேன கரDசா#தா

'வா<க+ வா<க+' எ> உபசார ெசா2 பக#தி2<5த யாக

ேகாFயாாிட அேயைன கா "இவ( ெபாிய பாகவத(. $ளdதா),

கV(தா) அவ(கBைடய கால#$  பிற
கிைடயா$" எ> ெசா2>.

மாைலயி யாக ேகாF கைல5$ விட$.
-------------

இவைர ேபாேல பத( யா<
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8னிய ைகயி ம திராேலாசைன
உபாயவ4ர ெதாிவி#$ ெகா+Bகிற$:பிற

ந+ளிரவி, காாி<+ ேநர#திேல நா கரDசா#தாமாக 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 மயி ைவ#ேத. அைத உடேன ஒ<

ெபா5$ +ேள ெச> Wைழ#$ ைவ#$வி/ எனிட தி<பி வ5தா. பிற

ெகாச பிணக# ெதாடகினா. "$Fட நிரஹ#திேல 6ட ஒ< ைவ.

வரபி<க ேவ-/. )வாமி# $ேராக ெச!யலாகா$. P/ம, $ேராண
உ+ள#தி பா-டவைர உக5தா:, உயிைர# $ாிேயாதனகாக இழ5தன(.
ஆதலா த- ராஜைடய சாீர#$

ஹானி வராதப எனாலாகேவ-ய

உதவிைய ேகடா நா ெச!ேவ" எறா.
"த-ராஜைன எக+ நாகமைலயி:+ள காL
ேவ-/" எேற.

ைகயிேல ெகா-/ ேச(பிக

"சீDசீ! ேகாைழகளா!" எறா.
வாைள உ<விேன.
பி/ மனி ப ேகடா. பிற

உ>தியாகD ெசா2விடா.
"ேஹாம#$

"அ5த காாிய ெச!யமாேட" எ>

வ<வானா?" எ> ேகேட.

"வ<வா" எறா.
"உட வ< பைட எ#தைன?" எ> ேகேட.
"பாிவாரமாக ப#$ பனிர-/ .2 நா!க+ வ<. பைட வரா$" எறா.
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"எட சிேநகப/#தி ைவபாயா?" எ> ேகேட.
"ெச!கிேற" எறா.
"ேகா+ வா(#ைத ஏேத த-ராஜ ெசவியி எ/வதாக இ<5தா உன
உயி(D ேசத ேநாி/" எேற.

'தMிைண, தMிைண'ெய> QQ#தா.
"நா த-ராஜ தனியிட#ேத ேபLப நீ ெச!வி#தIட உன # த5ததி
மட

தரப/" எேற.

இஙன ேபசி ெகா-<ைகயிேல திUெர> ஏேதா ேயாசைன ப-ணி
எைன =Dைச பி#$ ெகால# ெதாடகினா.

நா அவைடய அ வயிறிேல என$ பிவாைள =ற ல ஆழ

அ#திேன. ேகாெவ> 6வி ைககைள ெநகிR#$ ெகா-டா. நா
வாைள உ<வி ெகா-ேட.

உடேன ம-ைண பிறா- வயிறிேல திணி#$ இர#த ெமாகாதப அைட#$
ெகா-/, எனிட தி<பி வ5$, "இெதன தபி? #தமிட வ5தா அ
வயிறி வாைள ெகா-/

#தினீேர? நியாயமா?" எ> ேகடா.

"ைக ெதாியாம ப/விட$. => லM#$ ப$ தர மனி#$
ெகா+ளேவ-/" எேற.

அறிரI ம5திராேலாசைனைய இHவளIட நி>#தி ெகா-/

ய

ேகாயி:க<ேக கரD சா#தாைடய யாக சாைல # தி<பி வ5$ ேச(5ேதா.

ம>நா+ ெபா$ வி5த$.

சதிேவ! Pரவ(ம ராஜேன, நா அ5த கரD சா#தா 7னிய

ைகயி
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வா!D ச-ைட ைகDச-ைடயாகி பிற
ெவளிப/

சமாதானப/ அறிரI அகி<5$

ய ேகாயி:க<ேக கரD சா#தா வள( 

ேஹாமசாைல # தி<பி வ5$, ெகாச நி#திைர ெச!ேதா. ம>நா+ ெபா$
வி5த$. த-ராஜ தன$ ைசனிய#$ட நாகமைல பாக#$

வ5$விடா. கரD சா#தாைன# தன$ 6டார#$ # த<வி#தா. இவ

அவ சபாஷைண ெச!$ ெகா-<ைகயிேல எைன அைழபி#தா(க+.
நா அேக ேபா . ரண மாரனிட ெசால ேவ-ய விஷயகைளD

ெசா2# திடப/#தி வி/# த-ராஜ ேன ெசேற. கரD சா#தானிட
ஒ< ேமாதிர#ைத கா-பி#ேத. அவ தன

தாகவிடா! தீ(#$வர

ேவ-/ெம> கா5திர ெசா2 ெவளிேய ேபானா. நா த-ராஜ

தனிேய இ<5ேதா. நம)கார ப-ணிேன.
"யா( நீ?" எ> ேகடா. "விகாரைடய

மார, எ ெபய( உபாய வ4ர.

விகார மாமா ெசானா(. அவ( உ#திரவிப இ

வ5ேத."

"நாகமைலயி காL ைகயி, தககாL மகாிஷி எற சி#த( இ<கிறா(. அவ(

கைல ெபானா வா(. அவாிட#தி ெபா வாகிெகா-/ ேபாக Pரவ(ம

வ<வா. ேமப தக காL மகாிஷிைய விகார மாமா நைடய கMி

அ6ல ஆகD ெச!$ விடா(. அவ( Pரவ(மைன ம$விேல மயகி ைவபா(.

அவ களி?-<பா. அ5த Mண#தி நா அேக யி<க ேவ-/.

Pரவ(மைன பி#$ க வ5$ விடலா. இ$ெவலா விகார மாமா ெசா2

ெகா/#த ஏபா/க+, ெசாேன.” அவ நபவிைல. யாைரெயலாேமா கல5$

ேபசினா. கரD சா#தாைன கல5$ வா(#ைத ெசானா.
பிற

மாைலயி எைன ம>ப அைழபி#$ உனிட என

பிறகவிைல எ> ெசானா. நா அவ(க+

நபிைக

ல#$ =லம5திர#ைத

உDசாி#ேத. உடேன பகவா கி<Fணைன )மாி#$ அ5த பாவ#ைத நீகி

ெகா-ேட. நைடய மகா சதி ம5திர#ைத அத பி )மாி#ேத. அவ
நபிைக பிற5$ அவட ஐ5$ ேபைரD ேச(#$ ெகா-/ காL
வ5தா. அ

ைக

ரண மார ஒ<வேன ஐ5$ ேபைர? அ#$# $ர#திவி/

த-ராஜைன?

-/ கடாக க பி#$ெகா-/ வ5தா" எற$.

"இஙன உபாயவ4ர எற நாியி வா(#ைதைய ேக/ மிகI ெமDசிD

சிக தன$ சைபைய கைல#$ விட$. பிற

சிறி$ கால#$கபா ம>ப

ச-ைட ெதாடகி>" எ> விேவக சா)திாி த மகளிட ெசா2 வ<ேபா$,
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"த-ராஜைன பி#$ ைகதியாகின பிற

அவ<ைடய =றாவ$

ச-ைட எப நட ?" எ>

மாரனாகிய ஆசேனய ேகடா.

அேபா$ விேவக சா)திாி ெசா:கிறா(:த- பிபடா எற ெச!தி ெதாி5த உடேன ேப! கா ரா4ய .ரசி
உ-டாகி

யரL நா/  கரD சா#தாைன# தைலவனாக நியமி#தா(க+.

சேகாதர#வ, சம#வ, Lத5திர எற =ைற? த5திரமாக கரDசா#தா

ஊ(ேதா> பைறயைறவி#தா. இ5தD ெச!தி ெதாி5த Pரவ(ம தன$ பைடைய

அபி கரD சா#தாைன பி#$ வ<ப ெச!தா. கரயி வாைல ய>#$

ேவெறா< கா/ # $ர#திவிடா. த-யி தபியாகிய உ#த-ைய
யரசி தைலவனாக நியமன ெச!தா. த-ைய ெபானகா/

ேகாைடயிேல ைகதியாக ைவ#$ ெகா-டா.

ெபானகா ஒ< நாி 6னி உ-/. அவ+ ெபய( நாிDசி நல தைக. அ5த

நாிDசி நலதைகயானவ+ Pரவ(ம சி>

ழ5ைதயாக இ<5த கால#தி

அர-மைனயி ஏவ ெச!$ ெகா-<5தா+. அேபா$ ஒ< நா+ Pரவ(ம

விைளயாடாக க Pசிெகா-/ இ<ைகயிேல, ஒ< க நாிDசி

நலதைகயிைடய $கி வ5$ வி5$ விட$. நல தைகயி $

அ$த ஒ5$ேபா! அவB  6னிDசி நலதைக எற ெபய(

உ-டாயி>. ஆஹா! இப இவைள $ைக ஒ#$ அலேகாலமாகD

ெச!ேதாேம எற பDசாதாப#தா Pரவ(ம அவளிட மிதமிசின தைய
ெச:#தினா. 'அளI

மிசினா அமி(த விஷ.' அவ+ எHவிதமான

றக+ ெச!த ேபாதி:, நீதிப த-காம அைர# த-டைன, கா

த-டைனயாக வி/ வ5தா. அவ+ இவைன Mமிகேவயிைல. 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 அ6லமாக வா!5த$.

ேப!கா/ நாயகனாகிய உ#த- தன$ தைமய )தான#தி தாேன

அரசென> ெசா2 Pரவ(ம மீ$ ேபா( ெதா/#தா. ரா4ய#ைத இ#தைன

Lலபமாக இழ5த த- =டைன

க+ ெவ>#$ உ#த-ைய அரசனாக

ெகா-/ ேப!காைட அவமதி. கிடமாகD ெச!த Pரவ(மைன? த- 
ெபா</ உ#த- ெதா/#த ேபாாி மிகI மகிRDசி ெகா-டான(.
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இ#த<ண#தி 6னிDசி நலதைக ரக)யமாக விகாரனிட#தி:,
த-ராஜனிட#தி: கல5$ தனி#தனியாக சபாஷைணக+ ெச!$ ெகா-/,
ெபான கா/ ேகாைட, ெகா#தள, பைட பாிவாரகைள

தன # ெதாி5த ரக)யகைளD ெசா2 உ#த-

றி#$#

உதவி ெச!?

ெபா<டாக ேப!கா/ D ெசறா+. இஙன விேவக சா)திாி தைடய

மகB  கைத ெசா2 வ<ைகயிேல ஆசேனய ேககிறா:"பதிமா பிைழகB ெச!வாேனா?"

விேவக: "மனதறி5$ ெச!யமாடா. க(ம வச#தா பிைழக+ ஏபடலா."
ஆச: "க(ம பதிைய மீறிD ெச:ேமா?"
"விேவக: "பதி பாி&ரணமான ப வ ெப> வைரயி, க(ம# ெதாட( மனிதைன
விடா$. பழெச!ைக பய விைளவிபைத அழிக ேவ-/மானா, பதியாகிய
கன அறிவாகிய ேவதிைகயிேல .ைகயிலாதப எாிய ேவ-/. அ5த

நிைலைமைய Pரவ(ம ெபறவிைல."

ஆச: "6னியிைடய மன Pரவ(மைன க-/ ஏ இளகவிைல?"
"சாMா# பகவா ராமாவதார ெச!$ &மியி விளகினா. அ5த 6னி மன
அவனிட அ.றவிைல; மகிைமைய க-ட மா#திைரயி எலா<ைடய
ெநL வசமா! விட$. 7ாியைன க-டIட

<விக+ பாெகா-/

ெவளிேய பற ; ஆ5ைதக+ இ</ +ேள Wைழ?, எலா மனிதைர?

வசப/#த6ய ெத!வ பதி இ$வைர மFய ஜாதியி காணபடவிைல.
இனி ேம ேதாற 6/" எ> விேவக சா)திாி ெசானா(.

விேவக சா)திாி ெசா:கிறா(: "ேகளீ(, மகேள, . நாிDசி நலதைக

எபவ+ Pரவ(மனிட இ<5$ ஓேபா! ேப!கா உ#த- ராஜைனD

சர- . 5தா+. அவனிட அ5த நாிDசி ெபானகா/ ரா4ய#தி ேசனாபல,
ம5திாி பல, ெபா<+ வ2 த2ய ரக)யகைள ெயலா ெதாிவி#தா+.
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அேபா$ இர-/ ரா4யகB  ?#த ெதாடகி விட$. அ5த ?#த#தி

Pரவ(ம பக#தி இ<5த ைச5யக+ பிவ<மா>:-

.2பைட ஆயிர, கரபைட ஆயிர, ஓநா! ஆயிர, யாைன ஆயிர, ஒடைக
ஆயிர, Lைம [ கிற கைத பதினாயிர, உளI பா(கிற காைக
இர-டாயிர, ேம: பா.பைட பதினாயிர, க பைட =வாயிர, ப<5$
பைட பதினாயிர.

எதி(பக#தி (உ#த- பக#தி) இ5த ைசனிய#திேல எெலா< ப 6ட
கிைடயா$.

எனேவ த இர-/ )தலகளி உ#த-யி பைடக+ றியகபடன.

உ#த- மிகI விசன#$ட தன$ மாளிைகயி உகா(5$ ேயாசைன ப-ணி
ெகா-<கிறா. அேபா$ நாிDசி நலதைகைய அைழ#$ ேயாசைன

ேகேபா எற எ-ணெகா-டவனா! அவைள 6வரD ெச!தா.
அHவி<வ< சபாஷைண ெச!கிறா(க+.

உ#த- ெசா:கிறா: - "நீ உளIக+ ெசா2?, நம$ ேசனாபதி திறைம

யிலாைமயா இர-/ )தலகளி வ5$ பைடக+ ேதா> விடன. என

ெச!ேவாெமப$ ெதாியவிைல. நா உைனேய நபியி<கிேற.

எைடய ைச5ய Pரவ(மைடய ைச5ய#தி எ ஒ< ப 6ட

இைலெயப$ ெதாி5$ உைடய வ2ைமைய? நபி நா இ5த ேபாாி
=-ேட. இ#த<ண#தி நா ெவறி ெப>வதகான வழிக+ நீதா
ெசாலேவ-/" எறா.

அேபா$ நாிDசி நலதைக ெசா:கிறா+: - "ராஜாதி ராஜேன, உ#த-

&பாலேன, ச#< சிக ம-டல விநாசக ஜய க-டேன, ேகளா!; நாேனா )திாீ.

அதி: தகைள ேபாற சிக

லமிைல.நாி

ல. $

.-படவளா!#

தகளிட சரணெம> வ5ேத. என # ெதாி5தவைர ெபானகா/ ைச5ய

பைட த2ய உளIகெளலா ெசாேன. தகBைடய ைச5ய அளவி

சிறிதாக இ<5தேபாதி: த5திர#தா Pரவ(மைடய பைடகைள ெவ>
விடலாெம> தாகB தகBைடய கிய ம5திாி, பிரதானிகB

ேசனாபதிகB இ<5$ ேயாசைன ெச!$ #தீ(க+. இேபா$ எனிட

ேயாசைன ேககிறீ(க+! நா எபD ெசாேவ? ேம:, ஒ< ேவைள நா ?தி
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ெசா2 அதனா நீக+ ஜயிபதாக ைவ#$ ெகா-ட ேபாதி:, பிற

என

ைகமா> த<P(க+? அைதD ெசானா நா என # ெதாி5தவைர ேயாசைன

ெசா:கிேற. ஜய#$

நா ெபா>பிைல. ஒ< ேவைள நா ெசா:

அைத# ெதாிவி#தா, பிற

நா எனா 6ய ேயாசைன ெசா:கிேற"

ேயாசைனயா ெவறி ைக 6னா என
எற$.

நீ( என பிரதி?பகார ெச!P(?

அேபா$ உ#த- ெசா:கிற$: "நீ எ$ ேகடா: ெகா/ேப" எற$.
அேபா$ நாிDசி நலதைக: "ேஹ, உ#த- ராஜேன, நா ெசா:
ேயாசைனயா, உன

ெவறி கிைட#தா, நீ எைன மண ெச!$ ெகா-/

உைடய பட$ ராணியா வாயா?" எ> ேகட$.
இ$ேக/ உ#த- ேகாப#$ட, "சீDசீ =ட நாிேய, நீ P ஏவ ெதாழி
ெச!தவ+. 6னிDசி, கிழவி. நாேமா ராஜ ல. நல ெயௗவன தைசயி

இ<கிேறா. நைடய அ5த.ர#தி இ<  சிகDசிேயா கடப வன#$
ராஜனாகிய மகாகீ(#தி?ைடய

-ேடாதர மக+ காமாMிெய>

&ம-டலெம  கீ(#தி வா!5தவ+. அவைளேபா அழ  கவி?ைடய

ெப- சிகD சாதியி எ ேம கிைடயா$. இைதெயலா உண(5தவளாகிய நீ

எனிட என =டவா(#ைத ெசானா!? உளறாேத. நீ ெப-ணாைகயா

விேட. ஆணாக இ<5$ இப வா(#ைத ெசானா இத + தைலைய
ெவ ேபா<ேப" எ> ெசா2 க(ஜைன .ாி5த$.

அேபா$ நாிDசி நலதைக ெசா:கிறா+: "ேகளா! உ#த- ராஜேன, என
உைன மண ெச!$ ெகா+ள ேவ-/ெமற உக<#$ கிைடயா$. Lமா,
உைனD ேசாதைன ேபா/வதகாக ேபசிய வா(#ைதேய யறி

ேவெறா>மிைல. சிகD சாதி ெப-கB +ேள அழகி மா#திரேமயலா$

கவியி: சிற5தவளாகிய காமாசி ேதவி (சிக ராணி)ைய மைனயாளாக

ெகா-ட நீ இபபட ஆப#$ ேநர#தி அவளிட ேயாசைன ேககாம,
ேகவல ஒ< கிழ நாிDசியிட ேகக வ5தாேய, அ$ பிைழ எபைத உன #

ெதாிவி  ெபா<டாக அ5த வா(#ைத ெசாேன.
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உைன மண ெச!$ ெகா+ள ேவ-/ எற சி5தைன என  கனவிேல 6ட
கிைடயா$. உைன ேக2ப-ணி உைடய ராணி காமாசிைய நீ இ5த ?#த

பய#தினா மற5தி<  ெச!திைய நிைன. = உைன அவளிட ேயாசைன
ேக ப [-வி/ ெபா<டாக அ5த வா(#ைத ெசாேனேனெறாயலா$
ேவ>மிைல.

ஆனா: உ வா(#ைதகளி இ<5த சில அசபாவிதகைள நீக வி<.கிேற.

நாி ஜாதி )திாீைய சிக ஜாதி .<ஷ மண ெச!வ$ 6டாெதறா

ெசா:கிறா!? ாிஷி =ல, நதி =ல விசாரைண ெச!ய 6டாெத>
ேக+விப<கிறாயா? ேம ல ாிஷிக+ கீR ல )திாீகைள மண5$ பல ாிஷி
வசக+ மகியி<கிறன. பகவா eம5 நாராயண, அக-டாதீத,
7cமா#மா, .<ேஷா#தம, உலக#$

=தாைத. அவேன eவி2.#[(

பட( மகைள?, 2 பா$ஷா மகைள? மண ெச!$ ெகா-/ eரக#தி

$யிகிறா. ேஹ, உ#த- ராஜேன, ஜாதி ேபதமா கபிகிறா!? சிக ேம
ஜாதிெய>, நாி கீR ஜாதிெய> நீ நிைனகிறாயா? அப#தா அ5த
=டனாகிய Pரவ(ம நிைன#தா. அ$ நிக.

"ேஹ, உ#த- ராஜேன, வயதி =#த ெப-ைண இைளய பி+ைள மண ெச!$
ெகா+ள# தகாெத> ெசானா!! அ$ மகா =ட#தனமான வா(#ைத! .திதாக

வ<கிற ஒHெவா< இ5திர  ஆதித பைழய இ5திராணிதா மாறாம
இ<5$ வ<கிறா+. 6னிDசி எ> ெசா2 எைன நைக#தா!. உட.கா
பிேரைம ெச!கிேறா. அரசேன, உயி<

அறியாத விஷய. இ$ நிக.

"உ#த- ராஜேன, இHவளI
ெகா/#தா நீ என

அ. ெச:#$கிேறா. இ$ெவலா நீ

ேம: உன

ெவறி ெபற உபாய க>

ேவேற என ைகமா> த<வா!?" எ> ேகட$.

அேபா$ உ#த- ராஜ ெசா:கிற$:- "நீ விவாக#ைத# தவிர ேவெறன

தான ேகடேபாதி: ெகா/ேப" எற$.
அத

நாிDசி நலதைக ெசா:கிற$ - "நீ த தடைவ? இப#தா எ$

ேகடா: ெகா/ேப" எறா!. பிற

வா # தவறலா எற ச5ேதக என

வா # தவறினா!. நீ ம>ப?

ஜனிகிற$" எற$.
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அேபா$ உ#த- "பயபடாேத! ேவெறன ேகடா: த<கிேற," எற$.
"உைடய ரா4ய#தி பாதி ெகா/பாயா?" எ> நாிDசி நலதைக ேகடா+.
உ#த-? இைத ேக/ மனவ<#தமைட5தா. ரா4ய#தி பாதி ெகா/க

அவ  ெப<பா: சமதமிைல. ஆனா: என ெச!யலா? தன$

ேசனாபதிபதிக+ இனிேய ேபாாி ெவவா(கெளற நபிைக அவ 

கிைடயா$. எபேய நாிDசி நலதைக ஒ< வழி க-/பி#$D

ெசாவாெள> அதனா தன

ெவறிேயபடலாெம>, அவ

நபிைகயி<5த$. ேம: இர-டா ைற வா # தவற ெவகபடா.

ஆதலா அவளிட "நீ ெசா:கிற உபாய#ைத அசாி#$ அதனா என

ெவறி கிைட#தா உன  கடாய எ ரா4ய#தி பாதி த<ேவ"ென>
வா  ெகா/#தா.

அேபா$ நாிDசி ெசா:கிறா+:"ெகாலப) ேகாழி ைடைய உைட#$ கான மாதிாி வ5$ ேச<" எறா+.
"அெதன வ(#தமான?" எ> உ#த- எற சிகராஜ க(ஜைன ெச!த$.
நல தைக ெசா:கிறா+: "ஒ< ேகாழி ைடைய - அடேபா, ெகாலப)

எகிற &ேகாள ேப(வழி? அவேனா/ Lமா( ப#ேத சிேநகித(கB ஒ<

நா+ ேபாஜன ெச!$ ெகா-<5தா(களா. அேபா$ ெகாலப) ேகடா: -

"இேக யாராவ$ ஒ< ேகாழி ைடைய ேமைஜயி ேம யாெதா<

ஆதாரமிலாம, அைசவிலாம நடமாக நி>#தி ைவக 6/மா? நா
ெச!ேவ. ேவ> யா( ெச!வா(?" எறா.
அேபா$ ெகாலப) உட இ<5த ந-ப( பலவிதகளி யசி ப-ணி?
ேகாழி ைடைய ேமைஜ ேம ஆதாரமிலாம நடமாக நி>#தD

சா#தியபடவிைல. கைடசியாக அவ(கெளலா ேதாவிைய ஒ.-

ெகா-டா(க+.
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அேபா$ ெகாலப) எ5$ நிறா. ேகாழி ைடைய ைகயி எ/#தா.

ஒ< ஓர#ைதD சீவிவி/, ேமைஜேம நடமாக நி>#திவிடா. ந-ப(களிேல

பல( அவைடய சம#கார#ைத பா(#$ ஆDச(யபடா(க+.

ஆனா சில =ட(க+ மா#திர 'ஓேகா இெதன ஏமா>கிற மாதிாி. ேகாழி

ைடயி ஓர#ைத# $ளி6ட உைடகாம நி>#தேவ-/மா  எ> நாக+
நிைன#தி<5ேதா. உைட#$ நி>#தலா எ> த2ேலேய ெசா2யி<5தா

நாக+ அேபாேத ெச!தி<கமாேடாமா?' எ> ெசா2

QQ#தா(களா" எ> நாிDசி ெசானா+.
"இHவளIதானா?" எ> உ#த- ேகடா.

"ஆமா, இHவளIதா" எ> நாிDசி ெசானா+.
அேபா$ உ#த- ெசா:கிறா:- "அபயானா ெகாலப) L#த

அேயாய! அவைடய ெககார#தன#ைத பா(#$ ஆDச(ய பட

சிேநகித(க+ பரம =ட(க+" எறா.
அத

நாிDசி நலதைக ெசா:கிறா+: "அ5த மாதிாிதா என  ெசா2

பாதி ரா4ய ெகா/பதாக வாகளி#தைத அழி#$ ேபா/வாேயா?" எறா+.
உ#த- ராஜ:- "மாேட! நீ ேயாசைன ெசா:. அ$ எ#தைன சாமாயமாக

பி. .லபட ேபாதி: அதனா ெவறி கிைடப$ ெம!யானா உனிட
நறி மறகாம உன  பாதி ரா4ய ெகா/#$ வி/ேவ" எற$.

அேபா$ நாிDசி நலதைக ெசா:கிறா+: "உ#த- மகாராஜேன, தகBைடய
மாமனா(

-ேடாதர ராஜ

ஒ< கத எதி ெகா/க+. அதி

ேவெறா> எத6டா$. ஆப#$ சமய. ைச5ய ேவ-/. நாிDசி

நலதைகைய ந. எ> => வாி மா#திர எதினா ேபா$. இேபாேத

எதிெகா/. நா அபா ைச5ய ெகா-/ வ5$ Pரவ(மைடய

64

மமைதைய?, அககார#ைத? ெதாைலகிேற. உ ெபயைர, சிக

சாி#திர#தி எகால#தி: அழியாம நி>#தி ைவகிேற" எறா+.

அபேய உ#த- ஓைல எதி நாிDசி ைகயிேல ெகா/#தா. அைத வாகி

ெகா-/ 6னிDசியாகிய நாிDசி நலதைக பல  பாிவாரகBட உ#த-
ராஜைடய )தானாதிபதி எற பதவியி மாமனா(
சிக<ைடய ராஜதானி

வ5$ ேச(5தா+.

-ேடாதர ராயசிக மகா

இ$ நிக.
ேப!கா உ#த- த மைனவியாகிய சிகDசி காமாMியினிட ேபா!
நட5த வ(#தமான#ைதெயலா ெசானா. அவ+ மிகI ேகாப#$ட:"எைடய பிதாவிடமி<5$ ைச5ய பல த<விக ேவ-/மானா, அத

அமதியிலாம நாிDசி நலதைகைய அபினா நட5$வி/ெம> நீ

எ

நிைனகிறாயா?" எறா+.

அேபா$ உ#த- ெசா:கிறா:- "உன

ராஜ நீதிேய ெதாியவிைல;

காமாMி, ரா4ய அவசர#ைத க<தி இர-டா ேபாிட ெசாலாம எ#தைனேயா

காாிய ெச!ய ேநாி/" எறா.

"ரா4ய அவசர#ைத க<திD சாியான ம5திராேலாசைனயிலாம எ/#த

காாியக+ எலாவறி: ேதா>ேபாவேத வாைகயாக நீக+ நட#தி
வ<கிறீ(க+" எ> காமாMி ெசானா+.

"ஆப#$ சமய#திேல ஏசி கா/வ$ பாவிகளான )திாீகBைடய வழக!" எ>

உ#த- ெசானா.

"நா: சா)திர பகேபான பிராமண பி+ைளயி கைத ெதாி?மா?" எ>

சிகDசி காமாMி ேகடா+.

"நா ஆப#தான நிைலைமயி இ< ேபா$ நீ கைத ெசால வ<கிறாயா!
அெதன?" எ> உ#த- க(ஜைன .ாி5தா.
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"Pரவ(ம தைடய ப#தினியிட#தி ேதவதா விLவாச ைவ#தி<பதாகI
அவைள எேபா$ சி/சி/பேத கிைடயாெத>, தன$ பிரதான

ரா4யகாாியகளி எைத? தன$ ப#தினியாகிய மாகாளியிட ேககாம

ெச!வதிைலெய>,  அ5த சம)தான#தி2<5$ வ5த கர ஸ5நியாசி
ஒ<வ( ெசானாேர; ஞாபகமி<கிறதா?" எ> காமாMி ேகடா+.
"நா சகட

ழியி வி5$ ெ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<கக+ எ> ச- நீதி
ெசா:கிறேத, அ$ ஞாபக -டா?" எ> காமாMி ேகடா+.
"நா இேபா$ எHவிதமாகI அவமதி.D ெச!யவிைல" எறா உ#த-.
"எனிட ஒ< வா(#ைத6ட ேகளாம நீ எபிதாI

ைச5ய ேவ-/ெமற

பிரா(#தைன அபினாேய! அ$ எைன அவமதி#ததாக மாடாதா?" எறா+
காமாMி.

"அ$ ேபானா ேபாகிற$. இனிேம நடக ேவ-ய காாிய#ைத ேபLேவா"
எ> உ#த- ெசானா.

"ேம நடக ேவ-ய காாிய யாேதா?" எ> சிகDசி ேகட$.
அேபா$ உ#த- ெசா:கிறா:- "ேம நடக ேவ-ய$ ?#த. ேம நடக

ேவ-ய$, ஜய!"

"ேபா( எ5த இடகளி ேதாற$? ேபா( ேதாற ேசனாபதிகளி ெபய( என?"

எ> சிகDசி ேகட$.
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"நாகமைலயிேல ேதாேறா. ெவ+ைள வா!கா கைரயிேல ேதாேறா.

நாகமைலயி ேதாற ேசனாபதி கர ேவலப, ெவ+ைள வா!கா கைரயிேல

ேதாறவ .2 ெபானபல" எ> உ#த- ெசானா.

"அ5த ேவலபைன?, ெபானபல#ைத? நாைள 7ாிேயாதயமா! ஒ<

ஜாம#$

. L/ ெகா> விடேவ-/." எ> சிகDசி காமாMி

ெசானா+.

உ#த-: "சா#தியபடா$" எறா.
அவ+ "ஏ?" எறா+.
அவ: "அHவி<வ< ெபாிய வச#$ பி+ைளக+. அவ(கB # தீ

ேதச#$ பிர.க+ நம

விேராதமாக# தி<.வா(க+" எறா.

அவ+; " இேபா$ இ5த ேதச#தி உம

ெச!தா

அ6லமாக எ#தைன பிர.க+

இ<கிறா(க+?" எ> ேகடா+.
அேபா$ உ#த-: "எ நா:+ள பிர.க+ அ#தைன ேப< என

ேவ-யவ(கேள. எதி(கசி யா<ேம கிைடயா$!" எறா.
"நாைள ெபா$ வி5$ ஒ< ஜாம#$

. ேவலபைன?,

ெபானபல#ைத? L/ ெகா> விடேவ-/. அ$ ெச!தா, ேமேல

ஜய#$ ாிய உபாயக+ நா ெசா:கிேற" எ> காமாMி ெசானா+.
"நா ஒ< ேபா$ அத

இணக மாேட" எறா உ#த-.

அேபா$ உ#த- எற சிக ராஜனிட ப#தினியாகிய சிகDசி காமாMி

ெசா:கிற$: ")திாீகைள அவமதி.D ெச!ேவா ஆ-மகB +ேள த

Pரனாக விளக மாடா. ெப-ைண# தாRவாக நிைனப$ அநாகாிக

ஜாதியா<ைடய த லMண.
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நீ எ வா(#ைதைய# த/கிறா!; உன D ச-ைட ஜயிகா$. நீ எைன

எேபா$ அலசிய ப-Qகிறா!.

என$ பிதா உன # $ைணபைடக+ எைனயறியாம அ.ப ெச!ய
?ெம> நிைன#த$ உ ஆேலாசைன

அழிய வி/வதி என D சமதமிைல.
நீேயா மதி

ைறைவ கா/கிற$. உைன

ைறவினா:, =ட ம5திாிகளி உபேதச#தா:, மகா Pரனாகிய

Pரவ(மைன பைக#$ ெகா-டா!. எனிட#தி ம5திராேலாசைன

ேககமாடா!; நாிDசி நலதைகயிட ேகபா!! அ5த 6ன கிழவி

மாைலயிடD சமதபடவிைலேய! நீ அ5த ம .#திசா2தா! அவB 

பாதி யரL ெகா/பதாகD ெசா2 விடா!? உைடய .#தி 6(ைமைய
எனெவ> ெசாேவ?" எற$.
இ$ ேக/ உ#த- ெசா:கிறா: "ஆகா! நா நாிDசி நலதைகயிட
ரக)யமாக ேபசிெகா-<5தைத உன

யா( ெசானா(க+? உைடய

[-/த2 ேமேலதா அவ+ எனிட அப ேகடாேளா?"
காமாMி: “இைல, நீ யேறா அவைள 6பிடபி வா(#ைத ெசானா!! நீ

இப அைழபி#$ ேகபா! எற விஷய என

னேம ெதாி5தி<5தா

லேறா நா [- வி<க 6/ெம> ெசாலலா!”

உ#த-: "பிேன, உனெகப# ெதாி5த$? நா 5திேய த நிைன#ேத;
எைடய ஒற(கைள ெயலா நீ வசப/#தி ைவ#தி<கிறா!, என #

ெதாியாம நீ ேவ> தனியாக பல ஒற(கைள ைவ#தி<கிறா!.
எ ம5திாிகளி: ேசனாபதிகளி: ெப<பாேலா( என
கா: அதிகமாக உன

சக#$

அLவைத

அசி நடகிறா(க+. என # ெதாியாத ஒ< ரஹ)ய

நீ தைலவி ெய> ேதா>கிற$. உைன வசைன ெச!யேவ-/-

ெமற எ-ண என  கிைடயா$.
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ஆனா, எைடய ரா4ய#தி எ வா(#ைத

யாெதா< மதிபிலாம:

எலா காாியகB  உ இFடபயாகI இ<ப$ என
ஸமதமிைல" எறா.

அேபா$ சிகDசி காமாMி ெசா:கிறா+:
“ஓேஹா! எனிட#தி இHவளI பய#ைத மனதி ைவ#$ெகா-/, எைன
லFய ப-ணாம நீ இ<ப$ ஒ< ஆDச(ய5தா; என

விேராதிகளான

ேவலபைன?, ெபானபல#ைத? ேஸனாபதிகளாக நியமி#தா!, என

ேவ-ய ேஸனாபதிகைள விலகினா!; ேபா( ேதாற$. இன எைன
அவமதிகிறா!. எைடய ேயாசைன ேகடபயா உன

இ5த ரா4ய

கிைட#த$. பட கன ம>நாேள நீ நறி ெகடவ எபைத நா
க-/ெகா-ேட” எறா+.

உ#த-: "உைன நா அவமதிகவிைலேய" எறா.
"அைர நாழிைக

.6ட எைன# $<.

ஸமானமாக எ-ணி நட#திைன

யேறா?" எறா+ சிகDசி.
"என ெச!ேத?" எ> ெசா2 உ#த- க(ஜைன .ாி5தா.
“நா ஒ< கைத ெசால# ெதாடகிேன, உன

நலறிI .க/ ெபா<டாக.

அைத ேகக6ட உன  ெபா>ைம யிைல. எைனD ச+ெள> வி5தா!,

எைன க-டா உன

க#தி க/

ெவகிற$. எ வா(#ைத ேகடா

உன  காதி நாராச கா!Dசிவிட$ேபால ஆ!வி/கிற$" எறா+ சிகDசி.
"அெதனேவா கைத எறாேய! ெபய( மற5$ ேபாDL! ஹா! ஹா! பிராமண
பி+ைள நா: சா)#ர ப#த கைத! அைதD ெசா:, ேககிேற” எறா

உ#த-.
----------
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பிராமண பிைள நா: சா/திர ப)*ெகா13 வ த கைத
சிகDசி காமாMி ெசா:கிறா+:"ேகளா! ராஜேன, .<ஷ

என

)திாீ உடபி பாதி. நீ எைன ெவ>#த ேபாதி:

உைன# தவிர ேவ> .க கிைடயா$. நீ எனிட ைவ#தி<5த

அைபெயலா மற5$ விடா: எ ெநL உமீ$+ள அைப

மறகவிைல. இெனா< சிகிெயறா நீ ெச!$வ< அவகாாிய#$

உைன கெகா-/ பா(கமாடா+. நா ஐேயா பாவெம> உைன
Mமிகிேற. ஆயி, நா இேபா$ கைத ெசால ஆரபி#தா நீ
ெபா>ைம?ட ேககமாடா! எற ச5ேதக என

உ-டாகிறபயா

இேபா$ ெசால ேவ-டாெம> ேயாசிகிேற" எறா+.

உ#த- 'ெபா>ைம?ட ேககிேற" எ> ச#திய ப-ணினா.
பிற

சிகDசி பி வ< கைதைய உைரகலாயி>:

"ஓ( ஊாிேல ஒ< பிராமண பாயி<5தா+. அவBெகா< பி+ைள?-/. அ5த
பி+ைள P யாெதா< ேவைல? ெச!யாம => ேவைள? த-டDேசா>
திப$ ஊ( L>வ$மாக இ<5தா. அ5த பா ேதாைச, இ2, > ,
கடைலD L-ட வியாபார ப-ணி அதி வ< லாப#தா,

ெச!$ ெகா-<5தா+.
அவ நாB

/ப ஸரMைண

நா+ அதிக ேசாேபறியா! ேநர#ைத நாச ப-ணி

ெகா-<5தா.

அேபா$ பா ஒ< நா+ அவைன 6பி/:-"அடா மகேன, ஒ< ெதாழி:

ெச!யாம Lமா தி> ெகா#$ ெகா-/ எ#தைன நா+ இப எ க#ைத
அ>கலாெம> ேயாசைன ப-Qகிறா!? நா உயிேரா<  வைர

எபயாவ$ பா/ப/ உ வயிைற நிர.ேவ. என  பிகால நீ எப

ஜீவிபா!? நா சா

ேன உன

ஒ< கயாண#ைத ப-ணி ைவ#$வி/D

சாகலாெம> நிைன#$ ெகா-<கிேற. அதகாக#தா பக#$# ெத<D

ெசயாாிட மாச ஒ< Sபா! சீ/ ேபா/ ெகா-/ வ<கிேற. நீ அ5த
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ெப-டாைய எப ைவ#$ காபா>வா!? சீ, நாேய, ஓேபா, எேக

வடேதச#$  ேபா! நா: சா)திர ப#$ ெகா-/வா" எறா+.
அ5த ைபய

சா)திர எறா இன பதா(#த எற விஷயேம ெதாியா$.

ஆனா: அவ மனதி கயாண ப-ணி ெகா+ள ேவ-/ எற தாக

இ<5த$. ஆதலா ெப-டாைய காபாற சா)திர பக ேவ-/ெம>

தாயா( ெசா2யைத ேகடIட அவ D சா)திர பயிசியி விேசஷமான
ஆவ =-ட$. அ> பக சாபிடIடேன தாயாாிட ெசா2 ெகா+ளாம

ஊாி2<5$ .றப/ வடதிைச ேநாகிD ெசறா. ேபா  வழியிேல ஒ<

பைனமர நிற$.

"எேக ேபாகிறா! அபா?" எ> இ5த பி+ைளைய ேநாகி அ5த பைனமர

ேகட$. "நா சா)திர பக ேபாகிேற" எறா.

அேபா$ அ5த பைனமர ெசா:கிற$:- "ஓ ேஹா ேஹா; சா)திரமா பக
ேபாகிறா!? அபயானா நா ஒ< சா)திர க> ெகா/கிேற,

ெதாி5$ெகா+" எற$. பிராமண பி+ைள உடபடா.

அேபா$ பைனமர "ெநைட பைனமர நி மா ேபாேல ேபாேல" எற

வாகிய#ைதD ெசா2>. இ5த வாகிய#ைத ைபய தி<ப# தி<ப# த

மன$ + உ<ேபா/ ெகா-ேட ேபானா.

அேக ஒ< ெப<Dசாளி வ5த$. அ5த ெப<Dசாளி இவைன ேநாகி, "அடா

பா(பார பி+ளா!, எேக ேபாகிறா!?" எ> ேகட$. "சா)திர பக

ேபாகிேற" எ> இவ ெசானா. "அபயானா நா ஒ< சா)திர

ெசா:கிேற, ப#$ ெகா+" எ> ெப<Dசாளி 6றி>. ைபய
உடபடா.

"ெப<Dசாளி ம-ைண# ேதா-/மா ேபாேல ேபாேல" எற சா)திர#ைத அ5த
ெப<Dசாளி ெசா2 ெகா/#த$. இவ ேமப இர-/ சா)திரகைள?

வாயி உ< ேபா/ெகா-ேட நட5$ ெசறா.
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வழியி ஒ<

ள இ<5த$. அதி இறகி ஜல

கேபானா. ந/

ள#தி

ஒ< ேகாைர . நிற$. அ$ இவைன ேநாகி: - "ஐயேர, எகி<5$ வ5தா!?
எ5த ஊ<  ேபாகிறா!?" எ> ேகட$. இவ தைடய

வி<#தா5தகைளD ெசா2, "சா)திர பக ேபாகிேற" எறா.

"அபயானா நா ஒ< சா)திர கபிகிேற. ப#$ ெகா+" எ> ேகாைர
ெசா2>. பிராமண பி+ைள உடபடா.

"ந/ ள#திேல ேகாைர கிட5$ விழி மா ேபாேல ேபாேல" எற வாகிய#ைத
அ$ க> ெகா/#த$. இவ => வாகியகைள? பாராம ெசா2

ெகா-/ பி நட5$ ெசறா. அேக ஒ< நாி வ5$ அவைன ேநாகி:-

"எேக ேபாகிறா!? என சகதி?" எ> விசாரைண ப-ணி>. இவ

"சா)திர பக ேபாகிேற" எறா.

"ஓேகா! சா)திர பகவா ேபாகிறா!! நல$, உன

நா சா)திர க>

ெகா/கிேற. ெதாி5$ ெகா+" எ> நாி ெசா2>. இவ உடபடா.

"ஆைள க-டா நாி வாைல

ைழ#$ ெகா-ேடா/மா ேபாேல ேபாேல"

எற வாகிய#ைத நாி ேபாதி#த$.

இவ "ஆஹா! .றபட தின#திேல நம

நா: சா)திர ெதாி5$ ேபா!

விடேத, என அதி(Fடமபா, நம ; இ5த நா

சா)திர#ைத? மறகாம

P தாயாாிட ேபா!ெசானா அவ+ நம  கயாண ெச!$ ெகா+ள
அமதி ெகா/பா+" எ> ச5ேதாஷப/ ெகா-ேட த ஊைர ேநாகிD

ெசறா.

ேபா  வழியி இரவாகி விட$. ஊ( ெந/5[ர#$கபா இ<5தபயா

இைடேய இ<5த ஒ< கிராம#தி அHவிரI தகி, ம>நா காைலயி அகி<5$
.றபடலாெம> நிைன#$, அ

ஒ< P/ வாச தி-ைணயிேல ேபா!

ப/#$ ெகா-டா. விய ஒ< ஜாம ஆனேபா$, இவ, க-ைண விழி#$
ெகா-/, தா ப#த நா: வாகியகைள? பாட ப-ண ஆரபி#தா.
அேபா$ அ5த P ெகாைல.ர#தி க+ள( வ5$ கன ைவ#$

ெகா-<5தா(க+. இவ ச#த ேபா/D ச5ைத ெசா2 ெகா-<5தா.
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தலாவ$: 'ெநைட பைனமர நி மா ேபாேல ேபாேல' எறா.
இவ 6வின ச#த#ைத# தி<ட( ேக/ "ஓேஹா! நா இ

நிபைத க-/

P:+ேளாைர எ. ெபா<டாக எவேனா இப 6Iகிறா"
எெற-ணி பய5தா(க+.

அ5தD சமய#தி இவ: "ெப<Dசாளி ம-ைண# ேதா-/மா ேபாேல ேபாேல"
எ> 6வினா.

இைத ேக/# தி<ட(: "அேட! நா கன ைவகிறைத L-/தா இவ
இப 6Iகிறா" எ> ைக கா ந/க# ெதாடகினா(க+.

அேபா$ இவ: "ந/ ள#திேல ேகாைர கிட5$ விழி மா ேபாேல ேபாேல"

எற தன$ =றா சா)திர#ைத ஓதினா.

க+ள(: "அடா, நா அவசிய ஓேபாக ேவ-/. நா இேக திைக.ட
விழி#$ெகா-/ நிகிேறாெமபைத அ5த மனித சயிகிைனயாகD

ெசா:கிறா" எ> ேபசிெகா-/ சில( ஓட# ெதாடகின(. இத +

தி<ட<ைடய ச#த இவ காதி: படேவ, "ெகாைல .ற#தி ஏேதா பல(
காலD ச#த, QQகிற ச#த ேககிற$. எனேவா ெதாியவிைல.

ஒ< ேவைள தி<டராக இ<5தா: இ<கலா. எத  ேபா! பா(ேபா" எ>

ேயாசைன ப-ணிெகா-/ வ5தா. வ<ேபாேத தன$ சா)திர பாட#ைத

மறகாம, "ஆைள க-டா நாி வாைல
ேபாேல" எ> 6விெகா-ேட வ5தா.

ைழ#$ ெகா-ேடா/மா ேபாேல

தி<ட( தாக+ ேவேறாாிட#தி2<5$ தி<ெகா-/ வ5த நைக ெபகைள?,
பண ெபகைள? கீேழ ேபா/ வி/ ஓேபாயின(. இவ பிற

P:+ளாைர எபி அ5த ெபகைள கானா.

P:+ளா( 'நட5த விஷயெமன?' எ> விசாாி#தா(க+. இவ நட5த

விஷய#ைதD ெசானா. அேபா$ Pடா( இவனாேலயேறா தி<ட( கன

ைவ#$# தம$ P/ ெபா<ைள ெகா+ைளயிடாம:, தம$டபி # தீ
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ெச!யாம: ஓனா(க+ எற நறி?ண(Dசியா அ5த நைக ெபகைள?
பண ெபகைள? இவேக ெகா/#$விடா(க+.

இவ அ5த# திரவிய#ைதெயலா தாயாாிட ெகா-/ ெகா/#$:- "என 

கயாண ப-ணி ைவ அமா" எறா.
அவ+ இவைன ேநாகி: "மகேன உன

இ5த நிதிெயலா எேக கிைட#த$?"

எ> ேகடா+. இவ நட5த விவரகைளெயலா 6றினா. தா! மிகI

மகிRDசி ெகா-/, அவ

ெச!வி#தா+. பிற

ஒ< ெபாிய பிர.வி மகைள கயாண

எலா< ெசௗகியமாக ெந/கால வாR5$

ெகா-<5தன(." எ> சிகDசி காமாMி கைத ெசானா+.

அேபா$ உ#த-: "இ5தகைதைய என ேநாக#$ட ெசானா!?" எ>

ேகடா.

"உ மனதி2<5த ஆயாச#ைத மாறி உன

ஆ>த உ-டா  ெபா<டாக

கைத ெசாேன, ேவ> ேநாக ஒ>மிைல" எறா+.
"பா(#தாயா! நா ச-ைட ேதா> மான#ைத? ேதச#ைத? பிராணைன?
ச#$<விடமி<5$ காபாற ேவ-/ேம, அதெகன வழி ெச!யலாெம>
கலகி ெகா-<கிேறா. அ5தD சமய#தி இவ+ நமிட

ழ5ைத கைத

ேபLகிறா+! பா(#தாயா! ெப<Dசாளியா, ேகாைரயா, பைனமரமா, நாியா!

என பDைச

ழ5ைத வா(#ைத!" எ> ெசா2 மிகI ேகாப#$ட உ#த-

அேபா$ ஒேர பா!Dசலாக மைனவியி மீ$ பா!5$ த நககைள அவBைடய
க#தி அ#தினா.

சிக காமாMி லாவக#தா க#ைத திமிறிெகா-/ த க#தி2<5$ இர#த
ெபாழிவைத க-/ ேகாப#$ட த  வலகாலா உ#த-யி க#தி
ஓகி அ#த$.

உ#த- ெப<சின#$ட க-ணி தீெபாறி பறக, மீைச $க, ஹா! எ>

க(ஜைன .ாி5$ "அ ேபேய, உைன இ5த கண#திேல ெகா> ேபா/கிேற
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பா(!" எ> ெசா2# த மைனவியி க#ைத க#$ இர#த

கலாயி>.

காமாMி உ#த-யி காைல ப2னா கHவி இர#த#ைத உறிச#

ெதாடகி>. அேபா$ ச-ைடயி உ-டான சத#ைத ேக/ காமாMியி

பாகிD சிகக+ சில அேகா வ5தன. அவைற க-/ உ#த-?

காமாMி? ெவ/ பகைள மீ/ ெகா-டன. உ#த- அ5த.ர#ைத வி/
ெவளிேய ெசறா.

ேப!கா/ விஷய இப இ<க, உ#த-யிடமி<5$ அவைடய

மாமனாராகிய

-ேடாதர ராஜ அரL ெச:#$ கடபவன#$ # [$ ெசற

நாிDசி நலதைக எபயானா+ எபைத கவனிேபா.
நாிDசி கடப வன#தி  ேபான ேபா$ த பல

பாிவாரகBட ேநேர

-ேடாதரராய சிக மகாசிக<ைடய மாளிைகயி ேபா! இறகாம ஏேதா

மன$ + ஒ< த5திர#ைத எ-ணி# தன

5திய ந.ைடயவளாகிய வி<#திமதி

எற எ<ைமDசியி Pேல ேபா! இறகினா+.
வி<#திமதி ெபானகாடரமைன
அவB

ெனா< ைற ெசறி<5த ேபா$

Pரவ(மராஜ பலவிதமான பாிLக+ ெகா/#$# தன$ ராஜ பதவிைய

க<தாம மிகI அபான வா(#ைதக+ 6றி வி/#தைத அ5த எ<ைமDசி த
வாRநாளி மிக ெபாிய விேசஷ ெமெற-ணி Pரவ(மனிட ேபர.

&-டவளா! எேபா$ அவைனேய )மாி#$ ெகா-<5தா+. எனேவ நாிDசி

நல தைக வ5தIட எ<ைமDசி வி<#திமதி அவளிட "Pரவ(ம அவைடய

ராணி மாகாளி?

ழ5ைதகB ேMம5தானா?" எ> விசாாி#தா+.

அேபா$ நாிDசி நலதைக தா Pரவ(மனிடமி<5$ பிாி5$ அவ #

$ேராகியா! உ#த- ராஜாவிட ேவைல பா(பதாக# ெதாி5தா எ<ைமDசி

தைன# $ர#திவி/வா+ எ> ேயாசி#$ "ஆ, எலா< ேMம5தா" எறா+.
"நீ இேபா$ ேநேர ெபானகா2<5$ தா வ<கிறாயா?" எ> வி<#திமதி

ேகடா+.

நலதைக: "அ>; நா ேப!கா2<5$ வ<கிேற" எறா+.
வி<#திமதி: "அேக எதகாக ேபாயி<5தா!?" எறா+.
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நலதைக: "ேப!கா/  ெபானகா/  ச-ைடெய> நீ
ேக+வி?றி<க 6/. அ5த?#த நடபைத எபேய த/க

ேவ-/ெம> க<தி, எைன மாகாளி ராணி (Pரவ(ம ப#தினி) சில ெச!தி

ெசா2 ேப!கா/ ராணியாகிய காமாMியிட அபினா+. வ5த இட#தி

காமாMி உக+ நாடரசனாகிய த பிதாவிட ஒ< ரக)யமான ெச!தி ெசா2
வ<ெபா<டாக எைன இேக அபினா+" எற$,
"என ரக)ய?" எ> வி<#திமதி ேகடா+.
நலதைக: "காாிய நிைறேவ> ேன அைத மிகI பிராண சிேநகிதராக

இ<ேபாாிட#திேல6ட அனாவசியமாகD ெசால 6டா$. ெசானா காாிய

ெக/ ேபா . ஆதலா ெபா>, நிைறேவறினபி ெசா:கிேற" எ>
வாகளி#தா+. நலெத> ெசா2 வி<#திமதி தP/
நாிDசி

வி<5தாக வ5த

ராேஜாபசாரக+ ெச!தா+. பாிவாரகB  யேதFடமாக ஆகார

ெகா/#தா+.
பிற

சாயகாலமானIட நாிDசி நலதைக வி<#திமதிைய ேநாகி

"இேபாெதலா நீ அக அர-மைன  ேபா! வ<வ$-ேடா?" எ>

ேகடா+.

வி<#திமதி ஆெமறா+.
"உக+

ேகடா+.

-ேடாதர சிக

நா

மைனவிக+ உ-டேறா?" எ> நாிDசி

வி<#திமதி தைலயைச#தா+.
"பட#$ ராணியி ெபய( யா$?" எ> நாிDசி ேகடா+.
"பட#$ ராணி ெபய( Lவ(ணாபா" எ> ெசானா+.
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"ேப!கா/ காமாMி தன$ தாயி ெபய( மீனாMி எ> ெசானாேள"

எறா+ நாிDசி.
அத

வி<#திமதி: "ஆமா. அ5த மீனாMி =றாவ$ ராணி. பட#$ ராணிைய

கா: மீனாMியினிட#திேல தா
பிாிய" எறா+.

நாிDசி நலதைக: "உன

-ேடாதரராய சிக மகாசிக<

அதிக

எ5த ராணி?டேன அதிக சிேநக?" எ> ேகடா+.

"பட#$ ராணி?ட" எ> வி<#திமதி ெசானா+.
"உன  மீனாMி  ேபDL-ேடா இைலேயா?" எ> நாிDசி ேகடா+.
வி<#திமதி: "ேபDL வா(#ைத இலாமெலன? அெதலா உ-/. ேபானா வா
எ> 6பி/வா+. மச+

 ம ெகா/பா+. ஆனா Lவ(ணாபா

எனிட தைடய அ5தரககைளெயலா ெசா:வ$ ேபாேல மீனாMி
ெசால மாடா+" எறா+.

அேபா$ நாிDசி நலதைக: "அ5த மீனாMி
எ> ேகடா+.

அ5தரகமான சிேநக யா(?"

வி<#திமதி: "ம2Dசி மாணிகவ2  மீனாMி  உட. இர-/, ஆனா

உயி( ஒ>" எறா+.

இப இHவி<வ< சபாஷைண ெச!$ ெகா-<ைகயி திUெர>

-ேடாதர ராய சிக மகாசிக<ைடய சிபா!க+ வ5$ நாிDசி நலதைகைய

ைக$ ப-ணி வில

ேபா/ ெகா-/ ேபா!D சிைறப/#தி விடன(. வில

&/ெபா$ நாிDசி ேகாெவறதா+. வி<#திமதி "நலதகா!, நீ பயபடாேத.

ஏேதா தவ>தலாக இவ(க+ ேவைல ெச!கிறா(க+ எ> ேதா>கிற$. நா ேபா!

Lவ(ணாபாவிட ெசா2 உடேன உைன மீகிேற" எ> ெசா2
அர-மைன  ேபானா+.
-------------
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கதப வன)தி நட த ெச(திக
கதப வன#தி =>லக .கப அரL ெச:#திய PராதிPர

-ேடாதரராய

சிக மகாசிகைடய அர-மைன அ5த.ர#தி, அவைடய பட#$

ராணியாகிய Lவ(ணாபா தனிேய உகா(5தி<5தா+. சிக ஜாதி +ேள இவ+

த ேபாேல அழ , கவி? பராகிரம உைடயவ+ ேவறிைல ெய> த

மன$ +ேள நிைன#தி<5தா+. இவB

அ5தகா வசி#த

மி<ககளைன#தி: அதிக அ5தரகமான சிேநக யாாிட#திேலறா,
வி<#திமதிெயற எ<ைமDசியினிட#திேலயா.

அ5த வி<#திமதி ெவய(க ெவய(க ஓேய வ5$ சிகDசி Lவ(ணா ேதவியி
கா2 வி5தா+.

"என விஷய?" எ> சிகDசி ேகடா+.
அேபா$ வி<#திமதி ெசா:கிறா+:- "மகாராணிேய, ேக+. இ> காைல எ

P/  ெபானகா2<5$ எ ேதாழியாகிய நாிDசி நலதைக வ5தா+.
அவைள எ P/ + . 5$ இ5த ரா4ய#தி சிபா!க+ ைக$ ப-ணி

ெகா-/ ேபாயின(. ஏேதா தவ>தலாகேவ இ5த காாிய நட5$விடெத>

நிைனகிேற. யாேரா அவ+மீ$

-ேடாதர மகாசிகனிட

ேபசியி<கிறா(க+. அதனா அவB

ற சா(#தி

இ5த கதி ேநாி/விட$.

"ஐேயா! நா என ெச!ேவ? எைடய உயி(# ேதாழியாயிேற! நா இ5த
அர-மைன

P/

எ#தைனேயா காலமாக உ-ைம?ட உைழ#$ வ<கிேறேன; எ

வ5த ேதாழி D ெச!யபட அவமான எனேக ெச!யபட$

ேபாலா மேறா?

ேம: அவ+ ெபானகா/ Pரவ(ம ராஜைன

ழ5ைத ப<வ தலாக

வள(#த ெசவி2#தா!. அ5தPரவ(ம இவைள# தா! D சமானமாக ஆதாி#$

வ<கிறா. இவைள பி#$

-ேடாதர சிக( அைட#$ ைவ#தி<கிறா( எற

ெச!தி ேகடா, அவ உடேன கதபவன#திமீ$ 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(#தபயாேல த-ராஜ பட பா/, அவ தபி
உ#த- இேபா$ ப/கிற பா/ ெதாியாதா?
மகாராணிேய நீ? நா இைணபிாியாம இர-/ பMிக+ ஒ< 6 வா
ைறைமயாேல, இ<வ< அபாகிய 6 வாR5$ பல வ<ஷகளாக

ஒ>6 இ<கிேறா. 7ாிய 

ள&I  சிேநக-டா ேபா$

அHவிர-/  சமான# தைம உ-டாகிற$. ேம: கீ அபினா

சம#$வ#ைத அைடகிறன. உைன ேபால

ல#தி:, நல#தி:,

மகிைமயி: சிற5த சிகDசிமா( எ#தைனேயா ேப( உலக#தி இ<க6/.
உன

அவ(க+ எேலாைர?விட எ ேமேல அதிக அ. உ-டாயி<கிற$.

நா கீR

ல#திேல பிற5தா:. எேபா$ எ க-களி ப$ைம ேபாேல

உைன ைவ#$ ெகா-/ ேபா>வதனா நா மகிைம ெப> உைடய
அ.  பா#திரமாேன.
என

என

மக#தான கFட ேநாி< ேபா$. நீ சகி#தி<ப$ நியாயம>.
நீேய $ைண, நீேய ேதாழி, நீேய தா!, த5ைத, நீேய ெத!வ, என

உைன# தவிர இ5த உலக#தி ேவ> கதி கிைடயா$. நீதா எைன காபாற

ேவ-/" எ> ெசா2 ேகாெவறலறி அதா+.

அேபா$ சிகDசி Lவ(ணாேதவி அவைளD சமாதானப/#திவி/ உடேன

பக#தி2<5த பாகி ஒ<#திைய 6வி:- 'ெப-ேண, நீ ேபா! ராயசிகைர நா
அைழ#$வரD ெசானதாகD ெசா:. உடேன 6வா" எற$.
சாயகால ெபா$ . 5$விட$. சிக

கதப நகர#தி

-ெடாதர தன$ ராஜதானியாகிய

சமீப#தி ஓ/ ந(மதா நதியி சாயகால )நான ெச!$

#$வி/ ச5தியா வ5தன ப-ணி ெகா-<5தா. அ5த சமய#தி பாகி

ேபா! கா2ேல வி5தா+.

"என சகதி?" எ> ேகடா.
"ெபாிய ஆப#தா, இனெத> என # ெதாியா$. Lவ(ணாேதவி ேதவாீைர
உடேன அைழ#$ வ<ப கடைளயிடா(" எற$.
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பய5$, ந/கி ேபா!

-ேடாதர சிக மகாசிக ச5தியாவ5தன#ைத

பாதியிேலேய நி>#திவி/, அபேய ஓ அ5த.ர#$ + வ5த$. அ

வ5$

பா(#தா விஷய ஒைற? காணவிைல. => ஆசனக+ ேபா<5தன.

எ<ைமDசி வி<#திமதி ஒறி ேமேல Pறி<5தா+. மகாராணி Lவ(ணாேதவி

ஒறி Pறி<5தா+. மெறா> ெவ>ேம இ<5த$.
"என விஷய?" எ> ேக/ ெகா-ேட

-ெடாதர அ5த.ர#தி +

. 5தா. இவைன க-டIட வி<#திமதி? Lவ(ணாI த

ஆசனகளி2<5ெத5$ நிறன(. "என விஷய, என விஷய?" எ>
-ேடாதர ெநாி#$ ேகடா.

"வி<#திமதியிட ேகBக+. அவ+ ெசா:வா+" எ> Lவ(ணா ெசானா+.
"ஓேஹா ெபாிய விப#$ ஒ> இைல, அ5த நாிDசி விஷயதா. அவைள

வி/விகD ெசா2 இ5த எ<ைமDசி ேகக வ5தி<கிறா+. நா மட#தனமாக

அளI

மிசி மன பதற இட ெகா/#$விேடா. இ<5தா: நைடய

பய#ைத ெவளிேய கா-பிக6டா$" எ> மனதி நிைன#$ ெகா-/

மீைசகைள# தி<கி வி/, ேலசான ராஜநைட நட5$ேபா! =றா ஆசன#தி

உகா(5$ ெகா-/

-ெடாதர ெதா-ைடைய கைன#$ ேநராகி ெகா-/

வி<#திமதிைய ேநாகி "என விஷய?" எறா.

அேபா$ வி<#திமதி ெசா:கிறா+:- "ராேஜDவரா, தகBைடய ரா4ய#தி 

ெபாிய விப#$ ேநாி<கிற$. தக+மீ$ Pரவ(ம பைடெய/#$

வரேபாகிறா. இHவளI கால இ5த ரா4ய#தி சமாதானமி<5த$. இேபா$
பாR#த ?#த இ
ெச!ேவா?

வ5$ பிரேவசிக ேபாகிற$. ஐேயா, நாக+ என

கைள எலா Lவ(ணாேதவி தைடய ெபற

சமானமாக நிைனபவளாயிேற! அவBைடய பழக#தா என

இ5த

ரா4ய#தினிட அ<ைமயான பதி உ-டா!விடேத! எ உயி<

தீ

ழ5ைதகB D
மா#திர

வ<வதாக இ<5தா நா அைத ெபா<டாக நிைனகமாேடேன! ரா4ய

ைம  ஹானி வ<கிறேத!

ஆஹா! எ ெச!ேவ? எ#தைன Lமக2க+ 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: .# எற நரக#தி: விபயா !

ஐேயா, .#திர(களிலாத பிதாக+, .# எற நரக#$  ேபாவா(கெள>

சா)திரக+ தி-ண 6>கிறனேவ! உம$ .#திர(கேள ேபாாி ம?ப

ேந(5தா: ேநாிட6/ேம! அேபா$ நீ( எபெயலா கFடப/Pேரா,
அறிகிேல. ேதவாீ<ைடய பிராணேக ஆப#தலவா? நாக+ என

ெச!ேவா? இனி நா Lவ(ணாேதவியி க#தி எப விழிேப?" எ>
ெசா2 'ேகா' ெவ> விமி விமி அதா+.

-ேடாதர ராய:- "ஏ அ5த Pரவ(ம நமீ$ பைடெய/#$ வரேபாகிறா?

அைத தலாவ$ ெசா:" எ> உ>மினா.

அேபா$ வி<#திமதி;- "தகBைடய சிபா!க+ Pரவ(மைடய தா! D

சமானமான ெசவி2#தாைய பி#$D சிைறப/#தி விடா(க+! இ5த விஷய

அவ ேகடா, Mண 6ட ெபா>கமாடா. ?#த வ<வ$ நிDசய" எ>

ெசானா+.
இ$ ேகட

-ேடாதர சிக மகா சிகராய "என$ சிபா!களா ைகதி

ெச!யபட Pரவ(மைடய ெசவி2#தாயி நாம யா$?" எ> வினவினா.
"நாிDசி நல தைகயம" எ> வி<#திமதி ெசானா+.
இைத ேகட

-ேடாதர சிகராய மகாசிக கடகட கட கடகட கட ெவ>

சிாிக ஆரபி#தா.
-------------
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பபவ.க;< சில ெச(திக
கைத +ேள கைத ெசாகிற பாைமயி அைம5தைவ இ5த நவத திர கைதக.
கைதக
பச த5திர கைதகைள ேபாற கைத ேபா  ெகா-ட$ எ>
ெகா+ளலா.

ெதாடராக த தலாகD Lேதச மி#திர ப#திாிைகயி 10-8-1916ஆ ேததியிட

இதழி பிரLரமாக# ெதாடகிய$. இைடகிைடேய சில சமயகளி கைத# ெதாட(

பிரLரமாகாம இ<5த$ உ-/. கைத# ெதாட( நிைறI ெபறவிைல;

26-2-1918ஆ ேததிய இதேழா/ நி> வி/கிற$.

இ5த கைதக+ 1928 ஆ வ<ஷ பாரதி பிரLராலய#தாரா ]லாக
ெச!யபடன,
பபல பதிபாள(க+ இ5த கைத ]ைல பிரLர ெச!தி<5த நிைலயி, 1989

ஆ ஆ-/ ெசைன பாலாஜி .#தக கெபனியா< பாரதி பிரLராலய
பதிபி#தி<5த ]ைல ஆதாரமாக ெகா-/ ம> பிரLர ெச!தி<5தன(.
ம> பதிபி பிரதி "தினமணி” ப#திாிைக
அபப<5த$.

விம(சன#திகாக

]ைல பறிய மதி.ைரைய# 'தினமணி' அ:வலக =#த எ#தாள( - விம(சக( க. நா. L. எ> தமிR இலகிய வடார#தி மதி.ட அைழகெபற தி<. க.

நா. Lபிரமணிய அவ(களிடமி<5$ ெப> பிரLர ெச!தி<5த$.

ஆனா, மதி.ைர ெவளியான சமய க.நா.L. அவ(க+ உயிேரா/ இைல .

அதனா, "க.நா.L. வி கைடசி விம(சன” எ> தைலபி/ ]:கான
மதி.ைரைய 9-9-1989இ ெவளிf/ ெச!தி<5த$.

]ைல பறி ெபா<#த க<தி கநாL. அவ(களி மதி.ைர இேக

பதிபிகப/கிற$.
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