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1. ஆறிெலா ப

.த/ அ&தியாய
மீனாபா 2ைண வாசி பதிேல ஸரவதி

எக 2*+6

நிகரானவ, ரசபாக&தி5ள

அவ வ சமயகளி ெல/லா ேம/ மாட&! அைறைய

அவ7ைடய உபேயாக&!காக 'கா8' ெச9! வி*:வி:வ! வழக. நிலா

காலகளி/ இர< எ*: மணிெக/லா எக 2*+/ ேபாஜன .+=!வி:.
ஒ$ப! மணி .த/ ந:நிசி வைர அவ தன! அைறயி8=! 2ைண வாசி&!
ெகா?+ பா.

அைறக:&த ெவளி

ற&திேல ப=தாி/ அவ7ைடய தக பனா ரா@பகA =தர

ராஜூ5 நா): க*+8$ மீ! ப:&!ெகா?: சிறி! ேநர 2ைணைய
ேக*:ெகா?+=! சீகிர&தி/ ' ற*ைடவி*: நி&திைர ெச9ய&
ெதாடகிவி:வா.

ஆனா/, - மஹாராஜ$ -

ற*ைடD ச&த&தா/ 2ைணD ச&த ேகளாதப+

ெச9!விடமா*டா. இேலசான

ற*ைடதா$.

ெவளி.6ற&தி$ ஒ ஓர&திேல நா$ ம*: என! *பிரமசாாி' ப:ைகைய

ேபா*: ெகா?: ப:&தி ேப$. 2ைண நாத .+< வைர எ$

க?ணிைமகைள

ளிய பைச ேபா*: ஒ*+னா5 ஒ*டமா*டா.

மீனாபா7ட$ அைறயிேல ப:&! ெகா7 வழக.ைடய என! தைக

இர&தின. சீகிர Aகி ேபா9 வி:வா. கீேழ என! தாயா, தக பனா,

அவர! மைனவி .த8ய அைனவ Aகிவி:வாக. என! தைமயனா

மைனவி வயி6றிேல ேசா6ைற ேபா*: ைக கFவி ெகா?+ ேபாேத

ற*ைட வி*: ெகா?+ பா! இைடயிைடேய

ம*+5 ேக* .

ழ=ைதகளி$ அFைகD ச&த

தைமயனா  ேகா*ைடயி/ ெரவி$G ேபா: ஆH(/ உ&திேயாக. அவ

நா$

வடக7ெகா .ைற ஆH(/ ப&! Iபா), 2*+/ இர?:

ழ=ைதக7 ' ரேமாஷ$'

ஃஃஃ

வச=த கால; நிலா ெபாF!; நளிர< ேநர; ரசபாக .F! நி&திைரயி
8 . இர?: ஜீவ$கதா$ விழி&தி பன. நா$ ஒ$; ம6ெறா$ அவ.
க=தவ திாீக 2ைண வாசி ப! ேபால மீனாபா வாசி பா. பா பத6 
க=தவ திாீைய ேபாலேவ இ பா. அவ7

வய! பதினாறி .

கைதைய வள&!ெகா?: ஏ$ ேபாக ேவ?:? ம$மத$ தன! அெபா$றி$
.ைனயிேல எ$ பிராணைன
ஒ

வி&!வி*டா$.

&திெய:&! ெகா?:ேபா9 அவ வச

அடடா! அவள! இைச எ@வள< ேநர ேக*டேபாதி5, எ&தைன நா
ேக*டேபாதி5 ெதவி*டா!. தின=ேதா !ைம ேதா$, அவ .க&திேல

ேதா$வ!ேபால.

அவ7ைடய த=ைதயாகிய ரா@பகA =தர ராஜு5 நா): என! தாயா

ஒ$வி*ட அ?ண$. தMசாN .த8ய பல ஜி/லாகளி/ ெந:கால ேபாO

இ$ெபட உ&திேயாக பா&! ஸகா

ந$றாக உைழ&ததினா/

"ரா@பகA” எ$ற ப*ட ெப6றவ. ேதசீய ெதாட

.$பாகேவ இவ

ேவைலயி8=! விலகிவி*டவ. இைத எத$ ெபா*டாகD ெசா/5கிேற

ென$றா/, அவ  கிைட&த ப*ட ெவேம சில ேதசீய& தைலவகளி$ மீ!
“ாி ேபா*” எFதி ெகா:&!D லபமாகD சபாதி&த ப*டம$.

யதா&த&திேலேய திறைம)ட$ உைழ&ததினா/ கிைட&த ப*ட.

.தலாகேவ மீனாபாைள என

ழ=ைத

விவாக ெச9! ெகா:கேவ?: ெம$ப!

அவைடய க&!. அ=த க&! நிைறேவவத6

ேந=த விகினக பல. அ@

விகினகளி/ ெபபா$ைமயானைவ எ$னாேலேய உ?டாயின.

நா$ மா பதினா பிராய வைர ெச$ைன கிறிதிய$ காேலஜி/

ப+&!ெகா?+=ேத$. “ேவதகால .தலாக, இ$வைர பாரத ேதச&தி5ள
ாிஷிக ெள/ேலா ஒ$ ெதாியாத Pடக. அஜுனQ, காளிதாசQ,
சகராசாாியா, சிவாஜி), ராமதாஸ, கHதாஸ, அத6

.$Q

பி$Q ேந6வைரயி=த பாரத ேதச&தா ரைனவ ெநMசி/ வள&! வ=த

பதிக ெள/லா இழி=த அநாகாிகமான Pட பதிக” எ$ப! .தலான ஆகிேலய

ஸ&தியக ெள/லா எ$Qள&திேல

+

=! வி*டன.

ஆனா/ கிறிதவ பாதிாி ஓ விேனாதமான ஜ=!. ஹி=! மாக&தி5, ஹி=!

நாகாிக&தி5 பதி ெச5&!வ! ேபைதைம எ$ ஜு ப:&திெகா?:

வேபாேத அவ$ ெகா?டா: கிறி! மாக. Pடபதி எ$ வா8ப

மனதி/ ப:ப+ ஏ6பா: ெச9!வி:கிறா$, மத விஷயகைள ப6றி விதாரமான
விவகாரக ெளFதி ப+ பவக7

நா$ தைலேநா<?டாக ேபாவதி/ைல,

க, நா$ என! Rவ மதாசாரகளி/ ப6 நீகி - ஞானநாந ெபறவி/ைல
- பிர ஸமாஜ&திேல ேச=! ெகா?ேட$.

சிறி! கால&தி6க பா/ ப*டண&தி/ ப+ ைப நி&திவி*:, 2*+/ யாாிட.
ெசா/லாம/ க/க&தா<

ற ப*: ேபா9, அேக பிர ஸமாஜ&தாாி$

மாக ேபாதைன க6பி  பாடசாைல ெயா$றி/ ேச=! சில மாதக

ப+&ேத$: பிர ஸமாஜ&தாாி$ உபேதசிகளி ெலாவனாக ெவளிேயற ேவ?:
ெம$ப! எ$Qைடய ேநாக. அ பா/ அகி=! பMசா , ஹி=!தான

.த8ய பல பிரேதசகளி/ யா&திைர ெச9! ெகா?: கைடசியாகD
ெச$ன ப*டண வ=! ேச=ேத$.

நா$ ஹி=! மாக&ைத வி*: நீகியதாக எ?ணி என! ஜாதியா எ$ைன பல
விதகளி/ இமிைச ெச9தாக. இ=த இமிைசகளினா/ என! சி&த <தி
நா7 நா பலமைட=தேத ய/லாம/ என

மனD ேசா<?டாகவி/ைல.

என! தக பனா - இவ ெபய !பாT ராமச=திர நா): - ெவளி ேவஷ மா&திர&தி/

சாதாரண ஜனகளி$ ஆசார விவகாரகைள ைவ&! ெகா?+=தா ெரனிQ,
உள&தி/ பிரம ஸமாஜ ப6ைடயவ. ஆதலா/, நா$ வாதவமான பரமா&ம
பதி), ஆ&ம விவாச., எ ேபா! உபநிஷ&!க ப+ பதி/ சிர&ைத)

ெகா?+ ப! க?: இவ

அ=தரக&தி/ மி =த உவைக )?டாயி6.

ெவளி ந+ பி/ எ$ மீ! ேகாப பாரா*:வ! ேபா8=தாேர ய$றி, என!

ப=!க ெசா6ப+ ேக*: எ$ைன& ெதா/ைல ப:&தவி/ைல. ஸகல
ஸ<காியக7 என

.$ைன கா*+5 அதிகமாக நட ப+ 2*+/

ஏ6பா: ெச9! ைவ&தி=தா.

ஆனா/, என! தைமய$ மா&திர எ$னிட எகாரண ப6றிேயா மி =த

ெவ

பாரா*+ன$. எ$ தைலயிேல பMசாபிகைள ேபால பாைக

க*+ெகாவ! வழக. 15 Iபா9

மாதாக7 ெக$ பிர&திேயகமான

அழ , அ=த, ஆ?ைம எ!<மி$றி ஏ6ப*+ 

பேகாண&! பாைக நா$

க*+ெகா7வதி/ைல. இ!Uட& தைமயQ  ேகா .?டா . “ரஜ &:
2: ெதாகவிதவா! தலேலா மஹா ஆடபர.க பக+ 2+!” எ$ ஏெத/லாேமா
ெசா/8 ஓயாம/ தி*+ ெகா?+ பா$.

இ ப+ யிக, ஒ நா என! தக பனா திVெர$ வா) &தி இற=!

ேபா9வி*டா. அவ

பிரம ஸமாஜ விதி ப+ கிாிையக நட&த ேவ?:ெம$

நா$ ெசா$ேன$. என! தைமய$ சாதாரண ஆசாரகளி$ப+தா$ நட&த
ேவ?:ெம$றா$.

பிரமாத கலகக விைள=!, நாW ம&தியதக நட=தபிற

மசான&தி/

அவ$ தனதிTட ப+ கிாிையக நட&தி .+=த பி$ , நா$ என! ெகாைக ப+
பிர ஸமாஜ

 ஒவைர ைவ&! ெகா?: கிாிையக ெச9ேத$. இ!ெவ/லா

என! மாமா ரா@பகA =தரராஜு5 நா):<

எ$மீ! மி =த ெக*ட எ?ண

உ?டா ப+ ெச9!வி*ட!. ஆதலா/ விவாக தைட ப*: ெகா?ேட வ=த!.

ஆனா/, இதிவைர எ$ைன ெய ப+ேயQ சீதி&தி எனேக தன! மகைள

பரணிரஹண ெச9!ெகா:க ேவ?: ெம$ப! அவைடய இDைச.
ஃஃஃ

வச=த கால. நிலா ெபாF!; நளிர< ேநர; ரசபாக .Fைம) நி&திைரயி
8=த!. விழி&தி=த ஜீவ$க இர?ேட ஒ$ நா$, அவ ம6ெறா$.
இ$பமான கா6 2சிெகா?+=த!. ேம/மாட&தி/ மீனாபா7ைடய

அைறயி8=! .ைற ப+ 2ைண& ெதானி ேக*ட!. ஆனா/, வழக ப+

ற*ைட ேக*கவி/ைல. ரா@பகA

கிராம&!

ேபாயி=தன.

ற*ைட. மாமா ஊாி8/ைல. ெவளிேய ஒ

நா$ நிலா .6ற&தி/ என! க*+8$ மீ! உ*கா=! ெகா?+=ேத$.

எ$Qள&திேலா இர?: எாிமைலக ஒ$ைற ெயா$ சீறி ெயதி&! ேபா

ெச9! ெகா?+=தன. இவ6ேள ஒ$ காத/; ம6ெறா$ பி$ ெதாியவ.

2ைண& ெதானி திVெர$ நி$ற!. சிறி! ேநர&தி/ என! பி$ ற&தி/ ஒ

ஆவ=! நி6ப!ண=! திபி பா&ேத$. மீனாபா!

இ ெபாF!தா$ நாக திதாக& தனியிட&திேல ச=தி&திகிேறா ெம$,
அதனா/ இ

நீ?டேதா காத/ வணைன எFத ப:ெம$ ப+ பவக

எதிபாக ேவ?டா. இ@விதமாக நாகளிவ பல .ைற ச=தி&திகிேறா.

மீனாபா தாQ மMச&தி$ மீ! 26றி=தா,

"மீனா, இ$ உ$னிட&தி/ ஒ விேசஷ ெசா/ல ேபாகிேற$” எ$ேற$.
"என

அ! இ$னெத$ ஏ6கனேவ ெதாி)” எ$றா.

"எ$ன!? ெசா/5.”
“நீ பிரமசாிய சக6ப ெச9!ெகாள ேபாகிறா ெய$ற விேசஷ."
"ஏ$? எத6 ? எ ப+? உன

யா ெசா$னாக" எ$ ேக*ேட$.

"வ=ேத மாதர” எ$றா.
மீனாபா7ைடய அறி< Uைம என

ெசா/8யதி 8=! அதிக விய
பி$வமா Uறலாயிேன$.

.$னேமேய ெதாி) மாதலா/, அவ

?டாகவி/ைல! அத$பி$ நா$ அவளிட

“ஆ. பாரத ேதச&ைத இ ெபாF! பிரமசாாிகேள ரYிக ேவ?:. மிக

உய=தி=த நா:. மிக< இழி=! ேபா9வி*ட!. இமயமைல யி=த இட&தி/
.*ெச+க7 விஷ RDசிக7 நிைற=த ஒ பாF கா: இ ப!ேபாலா9

வி*ட!. அஜுன$ வாZ=த மாளிைகயி/ ெவளவா/க ெதா வ!

ேபா8கிற!. இைத பிரமசாாிகேள, கா பா6ற ேவ?:.

“ெபா பி8 ராஜாவி$ மகனாகேவQ, ராஜா ஸ ஸவைல ராமஸாமி .த8யா
மகனாகேவQ பிறகாம/ ந ேபா$ற சாதாரண

:பகளிேல பிற=தவக

விவாக ெச9!ெகா?டா/ இ=த பMச நா*+/ அவக7
.*+ ேபாகிற!.

PD

வியி$ தைலயிேல பனகாைய ைவ ப!ேபால இ=த

நாிU*ட&தி5ள ஒ வா8ப$ தைலயிேல ஒ

:ப பார&ைதD ம&!ேபா!

அவQ  க? பி!கி ேபா9 வி:கிற!. அவனவQைடய அ6ப காாியக

.+< ெபவேத பகீரத பிரய&தனமா9 வி:கிற!.

"ேதச காாியகைள இவக எ ப+ க!வாக? பிரமசாாிக ேவ?:.
ஆ&மஞானிக ேவ?:. த ெபா*:, உலக ககைள விபாத தீரக
ேவ?:. இ=த ேதசீய ேகவல ஒ ெலௗகிக காாியம$; இ! ஒ தம.
இதி/ பிரேவசி பவக7

2ய, ேதஜ, கமேயாக& த$ைம .த8ய அாிய

ணக ேவ?:. நா$ பிரமசாிய விரத&ைத ைகெகாளலாெம$

நிைன&திகிேற$. ஆனா/-"
மீனா "ஆனா/, நா$ அத6

ஒ சனியாக வ=!

கி*+கிேறென$

ெசா/5கிறா9.”
"பா&தாயா! பா&தாயா! எ$ன வா&ைத ேபகிறா9. நா$ ெசா/ல வ=தைத

ேக. என! திய சக6ப ஏ6ப: .$னதாகேவ எ$ உயிைர உன

ெச9!வி*ேட$. இ ேபா! என! உயி

அ பண

ேவெறா கடைம ேய6ப*+கிற!.

அ@ விஷய&தி/ உன! க*டைளைய எதிபா&திகிேற$” எ$ேற$.

அவ ஏேதா மெமாழி ெசா/ல ேபானா. அத6  வாயி6 ற&தி/ ஒ வ?+

வ=! நி6  ச&த ேக*ட!.

“நாய$னா வ=! வி*டா; நா$ ேபாகிேற$" எ$ ெசா/8 ஒ .&த&!ட$
பிாி=தன.

ற*ைட நா): கதைவ )ைட&!, உளி 

ற*ைடகைள ெய/லா எF பி,

ேமேல வ=! ப:&! அைரநாழிைக ெக/லா தம! ெதாழிலாரபி&! வி*டா.
இர?: ஜீவ$க அ$றிர< .F! விழி&தி=தன. ஒ$ நா$; அவ

ம6ெறா$.
---------

இர?டா அ&தியாய
ேமல&தியாய&தி$ இதியி/

றிக ப*ட ெச9தி நிகZ=தத6 க பா/, சில

மாதக கழி=! ேபாயின. இத6கிைடேய எக7ைடய விவகார&தி/ பல

மாபா:க உ?டா யி=தன. 'வ=ேத மாதர' மாக&தி/ நா$ ப6ைடயவ

ென$பைத அறி=த மாமா பகA என & தன! க$னிைகைய மணMெச9!

ெகா: பெத$ற சி=தைனைய அறேவ ஒழி&! வி*டா, சில மாதகளாக அவ தம!

சாவத வாஸதானமாகிய தMசாNாி8=! ரசலாக&!
நி&திவி*டா.

இதனிைடேய மீனாபா7

வவைத .F!

ேவ வரக ேத+ ெகா?+=ததாக<

பிரதாப வ=! ெகா?+=த!. அவளிடமி=! யாெதா க+த. வரவி/ைல,
ஒேவைள .F! மற=! ேபா9வி*டாளா? ெப?கேள வMசைனயி$

வ+வெம$ ெசா/5கிறாகேள, அ! ெம9தானா? "ெப?ெணன ப:வ

ேக?ேமா . . , , , , , , , உ நிைற<ைடயவ/ல, ஓராயிரமன&தவா " எ$ நா$
ஜீவகசி=தாமணியிேல ப+&தேபா! அைத எFதியவ மீனாபாைள ேபா$ற
திாீைய க?:, அவ7ைடய காத5

பா&திரமா  பாகிய ெபறவி/ைல

ேபா5 எ$ நிைன&ேதேன! இ ேபா! அ=த ஆசிாியைடய ெகாைகதா$

ெம9யாகி வி*டதா? நா$ இளைம ாிய அறிவி$ைமயா/ அ&தைன ெபைம
வா9=த ஆசிாியர! ெகாைகைய பிைழெய$ கதிேன$ ேபா5!

'அட Pடா! உன

ஏ$ இதி/ இ@வள< வ&த? நீேயா பிரமசாிய விரத&திேல

ஆ) கழிக ேவ?:ெம$ற எ?ண&ைத நாேதா ேம$ேம5 வள&!
வகி$றா9: மீனா ம6ெறாவைன மணMெச9! ெகா?டா/ உன

எளி!தாேன? நீேயா ேவெறா ெப?மீ! இ/வாZைகயி/ ைமய/

ெகாள ேபாவதி/ைல. இவெளா&திதா$ உன! விரத&தி6

இைடGறாக

இ=தா. இவ7 ேவெறாவைன மணM ெச9! ெகா?:, அவ$ மைனவியா9
வி:வாளாயி$, உன! விரத நிவிகினமாக நிைறேவ. ஈசன$ேறா உன
இஙன ந$ைமைய ெகா?: வி:கிறா$? இதி/ நீேய$ வ&த

மைடயேவ?:? எ$ சில சமயகளி/ என!ள தன &தாேன ந$மதி
க*:.

மீ*:, ேவெறாவிதமான சி=ைத ேதா$. 'அவ நைம மற=திகேவ

மா*டா. மாமா ெசா6ப+ ேக*: அவ ேவெறாவைன மணMெச9! ெகாளேவ
மா*டா. என! பிராண ேனா: ஒ$ப*டவ ளாதலா/, என! ெநMச&திேல

^வ8  தம&தி/ தாQ ஈ:ப*டவளாகி, அ& தம&தி6
ெம$றMசி என

இைடG?டா

ஒ$ எFதாம 8கிறா. ஆம+, மீனா! உ$ைன நா$

அறிேயனா? ஏ! வாிQ நீ எ$ைன மற பாயா? அ=த க?க உ$ைன மறகேவ

மா*ேடென$ எ&தைன .ைற எ$னிட பிரமாணM ெச9! ெகா:&திகி$றன.
அ=த க?க! அ=த க?க! ஐேயா, இ ெபாF!Uட எ$ .$ேன
நி6கி$றனேவ! அைவ ெபா9 ெசா/5மா?"
அ பா/ ஒ உள .........
'அடா! ந/ல !றவடா உ$ !ற<! ந/ல பதியடா உ$ பதி! ந/ல தம! ந/ல
சிர&ைத! ஆாிய நா*ைட உ&தாரண ெச9வத6

இ ப+ ய$ேறா பிைளக

ேவ?:! HTம இ=த ேதசம/லவா? இ ேபா! அத6

உ$ைன

ேபா$றவக இ=! ஒளி ெகா:கிறாக! சீDசீ! நா9 மனேம, அமித

ெவள&ைத வி*: ெவ6ெற5ைப& ேத+ ேபாகிறாயா? ேலாேகா&தாரண

ெபாிதா, உன! லனி$ப ெபாிதா? தம ேஸைவ ெபாிதா, திாீ ேஸைவ ெபாிதா?
எதைன ைகெகாள ேபாகிறா9? ெசா/லடா ெசா/!”

பிற
நம

ேவெறா சி=ைத - 'எ ப+) அவளிடமி=! ஓ உதி கிைட&தா/ அ!ேவ
ெபாியேதா பலமா யி . 'நீ தம பாிபாலன ெச9, எ$ ெபா*டாக&

தம&ைத ைகவிடாேத. நா$ மரண வைர உ$ைனேய மான(க& தைலவனாக

ெகா?: ேநா$ களிைழ&! கால கழி ேப$. வக&தி/ நாமிவ ேச=!

வாழலா' எ$ அவ உதி தவாளானா/ இ=த ஜ$ம&தி/ ஜீவயஞ[$] ெவ
லபமா யி !
---

[$] வாZநா .Fைத) தம&தி6

அ பண ெச9த/

அ பா/ - . . ,
'ஒேர ய+யாக அவ7

இ$ெனாவQட$ விவாக நட=! .+=! வி*டெத$

ெச9தி வமானா/, கவைல வி*+ . பிற

இக& ெதாடெபா$ேம

யி/லாம/, தம ேஸைவேய ெதாழிலாக நி$ விடலா.'
பி$ ம6ெறா சி=ைத .....
'ஆ! அ ப+ ெயா ெச9தி வமானா/ பி$ உயி தாி&தி பேத அாிதா9 வி:.

அவ7ைடய அ$ மாறிவி*டெத$ ெதாி=தபி$ இ@<லக வாZைக )?டா ?"
அ பா/ பிறிெதா சி=ைத ...
'அவ அ$ ! மாதக7

அ$ெப$பேதா நிைல) .?டா? வMசைன, ேலாப

இர?ைட) திர*+ பிரம$ திாீகைள பைட&தா$.'
இ ப+ ஆயிரவிதமான சி=தைனக மாறிமாறி& ேதா$றி என தறிைவ கலகின.
ஆ$ம <தி யி/லாதவ Qைடய உள

ழபியேதா கட5ெகா பா .

இதைன ப+கி$ற தா ஒ கண ஸாYிேபால நி$ தம! உள&தினிைடேய
நிகF ர*சிகைள) கலககைள) பா Hராயி$ மி =த விய
மனித வாZைகயிேல இ&தைன திைக

க ஏQ?டாகி$றன?

?டா .

“மற

நிைன

மா9 நி$ற - வMச - மாயா. மன&தா/ வள=த! ேதாழி.”

இ@வாறிைகயி/ ஒ நா திVெர$ என! ைகயி/ மீனாபாளி$
க+தெமா$ கிைட&த!. அதைன இ

தகி$ேற$. அைத ப+&!

பா&தேபா! எ$Qள எ$ன பா: ப*+
ெகா7க.

ெம$பைத நீகேள ேயாசி&!

ஓ.

தMசாN.

உைடயா9.
இ க+த எFத& ெதாட ேபாேத என! ெநM பதகிற!. என

எ ப+

ெயF!கிறெத$ ெதாியவி/ைல . ஐேயா, இ! எ$Qைடய கைடசி க+த! உ$

.க&ைத நா$ இனி இ@<லக&திேல பாக ேபாவதி/ைல.

நாய$னா வகிற ைத மாத எ$ைன இ@Nாி/ திய இ$ெபடராக
வ=தி  ம$னா எ$பவQ
ெச9!வி*டா. க8யாண&!

ப8யிடேவ?:ெம$ நிDசய

ேவ?+ய சாமகிாிையக ெள/லா

தயாராகி$றன. உன! ெபயைர ேக*டா/ ேவ*ைட நா9 விFவ!ேபால விF=!

காதா/ ேக*க .+யாத ெக*ட வா&ைதக ெசா/8 நி=திகிறா. நா$ த பிேயா+

வி:ேவென$ நிைன&! எ$ைன ெவளிேயறாதப+ காவ/ ெச9!
ைவ&திகிறா. நீ ஒ ேவைள இD ெச9தி ேக*: இ

வ=தா/ 2*:

வவாெய$ கதி, நீ

வர.+யாம/ ெச9ய அவ ம$னாெர$பவQ ேச=!

நீச&தனமான ஏ6பா: ெச9! ைவ&திகிறாக. அவ$ நாய$னாவி$

பண&தி$மீ! க?ைவ&!, இ=த விவாக&தி/ ஆைச P?+கிறா$.
எ$Qள&திேல அவனிட மி =த பைகைம) அவ

 உளனெவ$,

இ ப+ ப*ட ெப?ைண பலவ=தமாக& தா8 க*+னா/ அவQ

வாZநா

.F! !கமி ேம ய/லா! கமிராெத$ ெசா/8 யQ பிேன$. அத6

அ=த மிக என

அவ7ைடய உள&ைத ப6றி லTயமி/ைல. அைத

பி$னி*: சாி ப:&தி ெகாேவ$. .தலாவ!, பண எ$ ைகயி/ வ=!
ேச=தா/, பிற

அவ ஓ+ ேபா9 அ=த ெஜயி5

ேபாகிற பய5ட$ ேச=!

ெக*:& திாி=!வி*: பிற

ெகா:&தQ பிவி*ட!.

அேனக தினகளாக என

ச.&திர&தி/ விF=! சாக*:' எ$ மெமாழி

இரவி/ நி&திைர ெய$பேத கிைடயா!. ேந6றிர<

ப:ைகயி$ மீ! க?Pடாம/ ப:&!

ர?: ெகா?+=ேத$. அ ேபா! கன<

ேபா$ற ஒ ேதா6ற.?டாயி6. Aகமி/லாத ெபாF! கனெவ ப+ வ?

அஃ! கன<மி/ைல , நன<மி/ைல , ஏேதா ஒவைகயான கா*சி, அதி/

அதிபயகரமான Iப&!ட$, இர&த ேபா$ற ெசவ=த விழிக7, காியேமக
ேபா$ற ேமனி), ெவ*:?ட தைலகளி$ மாைல), ைகயி/ `ல.மாக காளி

ேதவி வ=! ேதா$றின. நா$ ந:கி ேபா9 'மாதா, எ$ைன கா&த ெச9ய
ேவ?:' எ$ Uறி வணகிேன$.
உடேன, திVெர$ அவ7ைடய உவ மிக< அழகியதாக மாப*ட!. அ=த

ெசௗ=தய&ைத எ$னா/ வணிக.+யா!. அவ7ைடய தி.+ையD `Z=!

ேகா+ ஸுய பிரகாச ேபா$ற ஒ ேதேஜாம?டல காண ப*ட!. க?க

அ மைழ ெபாழி=தன.
அ ெபாF! ேதவி என

அபய பிரதான ாி=! பி$வமா ெசா/லலாயின:

" ழ=தா9, உன! அ&தா$ ேகாவி=தராஜைன என! ேஸைவயி$ ெபா*டாக
எ:&!ெகாள ேபாகிேற$. உன

பிறQ

இைமயி/ அவைன ெபற.+யா!. நீ

மைனவியாக< மா*டா9. உன

இ@ <லக&தி/ இனி எ@வித

வாZ<மி/ைல. உக 2*: ெகா/ைலயி/ வடேம6

Pைலயி/ தனியாக ஓ

பDசிைல பட=திக கா?பா9. நாைள காைல நாந ெச9! Rைஜ

.+=த<டேன அதி/ இர?: இைலகைள எ:&!& தி$வி:. தவறாேத",

ேம6க?டவா க*டைள ெகா:&!வி*: பராசதி மைற=! ேபாயினா.
காைலயி/ எF=! அ=த பDசிைலைய பாக ேபாேன$. வான&தி8=! ஒ
காக இறகி6. அ! அ=த பDசிைலைய ெகா&தி உடேன தைரயி/ மா?:
விழ க?ேட$. ேதவியி$ க&ைத அறி=! ெகா?ேட$. இ$ பக/ ப&!

நாழிைக , அ=த இைலகைள நா$ தி$ பரேலாக ெச$ வி:ேவ$. நி$

வரைவ எதிபா&! அ  க$னிைகயாகேவ இ ேப$. நீ உன! தமகைள

ேநேர நிைறேவ6றி மாதா< & தி தி ெச9வி&த பிற , அவ உ$ைன நானி

மிட ெகா?: ேச பா. ேபா9 வகிேற$. ராஜா! ராஜா! எ$ைன மறகாேத.

வ=ேத மாதர."

இ க+த&ைத ப+&! பா&த<ட$ PDைச ேபா*: விF=!வி*ேட$.

---------

P$றா அ&தியாய
மீனாபா7ைடய மரணேவாைல கிைட&ததி$ பிற
கழி=!வி*டன. இதனிைடேய என

இர?: வஷக

நிகZ=த அQபவகைள ெய/லா

விதார ப:&தி ெகா?: ேபானா/ ெபாிய ராணமாக வள. க&ைதD
ெசா/5கிேற$.

அ=த ஆ6றாைமயினா/ ெவளிேயறிய நா$ அ ப+ேய காஷாய தாி&!ெகா?:
!றவியாகி வடநா*+ேல ஸMசார ெச9! வ=ேத$. “வ=ேத மாதர” தம&ைத
ம*+5 மறகவி/ைல. ஆனா/, எ$ைன ஸகா அதிகாாிக பி+&!D
சிைறயி:ப+யான .ய6சிகளிேல நா$ கலகவி/ைல, ஜனக7 
ஒ6ைம), பல. ஏ6ப:&தினா/ வத=திர தாேன (&தியா

ெம$ப!

எ$Qைடய ெகாைக, காரண&ைத வி*: பயைனD சீவதி/ எ$ மன

வியவி/ைல . அகேக சில சில பிரசகக ெச9த!?:. இ!ப6றிD சில

விடகளி/ எ$ைன ேபாOஸா ெதாடர& தைல ப*டாக, இதனா/ நா$

ஜனகளினிைடேய ந$றாக கல=! ந$ைமக ெச9! ெகா?: ேபாக
.+யாதப+, பல தைடக ஏ6ப*டன.

ஆகேவ, என! பிரசககளி8=! என! ேநாக&தி6

அQUல&திQ

பிரதிUலேம அதிகமாக விைளயலாயி6. இைத)= தவிர, என! பிரசககைள
ேக*: ஜனக மிக< விய பைடவைத), ம6றவகைளகா*+5 என
அதிக உபசாரக ெச9வைத) க?:, உள&திேல கவ உ?டாக&

தைல ப*ட!.

“இய6ைகயி$

ணகளி8=! ெச9ைகக பிறகி$றன. Pட$ 'நா$

ெச9கிேற$' எ$ க!கி$றா$” எ$ற கீைத வாகிய&ைத அ+க+ மனனM

ெச9! ெகா?ேட$.

இ=த 2? கவ நா7

நா மி தியைட=! எ$ைன விFகி, யாெதா

காாிய&!  பய$படாம/ ெச9!வி:ேமா எ$ற அDச உ?டாயி6.

ெவளி & ெதாியாம/ - எவைடய மதி ைப) ஸ$மான&ைத) எதிபாகாம/
- சாதாரண& ெதா?+ைழ பத6ேக எ$ைன மாதா ைவ&திகிறா ெள$பைத
அறி=! ெகா?ேட$.

எனேவ, பிரசக U*டகளி/ ேசவைத நி&திவி*ேட$. சில தினக7க பா/, என

ேபாO ேசவக ெச9) உபசாரக7 நி$ ேபா9வி*டன,

பாதசாாியாகேவ பலவிடகளி/ 6றிெகா?: பலபல ெதாழி/க
ெச9!ெகா?: லாேஹா நகர&!

ேபா9D ேச=ேத$. அேக லாலா

லா^ப&ரா9 எ$பவைர பாக ேவ?:ெம$ற இDைச ஜனி&த!.

அவைர ேபா9 க?டதி/, அவ எ$னிட நபிைக ெகா?டவராகி, ேகாசல
நா*: பிரேதசகளி/ ெகா+ய பMச பரவியிகிறெத$, பMச&தி/

கTட ப: ஜனக7 D ேசா !ணிெகா:க ேவ?:ெம$ற க&!ட$ தா
நிதிக ேச&! வவதாக<, பல வா8பக தமிடமி=! திரவிய

ெகா?:ேபா9 பMச.ள தலகளி8=! உைழ&! வவதாக<

ெதாிவி&!வி*:, "நீ ேபா9 இ@ விஷய&தி/ ேவைல ெச9ய Uடாதா?” எ$

ேக*டா.

ஆ! - ஆ! ஆ! ராமச=திர$ அர ெச5&திய நா:! வா/மீகி .னிவ கZ=! ேபா6றிய

நா:! அ

ஜனக !ணி) ேசா மி/லாம/ பதினாயிர கணகாக&

தவிகிறாக! அவக7

உதவி ெச9ய ேபாவாயா எ$ எ$ைன ேக*க<

ேவ?:மா? அவக ெள/ேலா என & ெத9வக ள/லவா? அவக7

ேவ?+யன ெச9ய .+யாவி*டா/ இ=தD சைத )டைப எத$ ெபா*டாகD

மகிேற$?. . . . . லாலாவிட அQமதி ெப6 ெகா?: ேபா9D சிறி! கால
அ=த கடைம ெச9! ெகா?: வ=ேத$. அ
எFதேவ?:மா? எF!கிேற$, கவனி.

க?ட கா*சிகைள ப6றி

ேதவேலாக&ைத ப6றி ேகவி)6றிகிறாயா? சாி! நரக&ைத ப6றி ேகவி
)6றிகிறாயா? சாி! ேதவேலாக நரகேலாகமாக மாறி யி=தா/ எ ப+&

ேதா$ேமா, அ ப+& ேதா$றிய! பகவா$ ராமச=திர$ ஆ?ட Rமி! நா$

அகி=த ேகாரகைள ெய/லா உ$னிட எத6காக விாி&!D ெசா/ல
ேவ?:?

?ணிய Rமிைய ப6றி இழி<க ெசா/வதினா/ ஒேவைள சிறி!

பாவ.?டாகU:. அ=த பாவ&ைத& தவிர ேவெற$ன பய$ கிைடக

ேபாகிற!?

உ$னா/ என! தா9 நா*+6

எ$ன பய$ கிைடக ேபாகிற!? எF=தி=!

வா, பா ேபா! எ&தைன நா இ ப+ உறகி அழிய ேபாகிறீகேளா! அட, பாப
ஜாதிேய, பாப ஜாதிேய! ......... இ! நி6க,

ஓாிர?: மாதக7 க பா/, லாலா லா^ப&ரா9 எக7  க+த ெமFதி இனி

அ=த ேவைல ேபா!ெம$ க*டைள பிற பி&! வி*டா!

பMச= தீ  ெபா*டாக இவ வா8பகைளD ேச பதி8=! அதிகாாிக

ஏேதQ ச.சய ெகா?: மப+) தைம& தீபா=தர அQ பி வி:வாகேளா
எ$ற ச=ேதக&ைத யாேரா அவைடய &தி  aைழ&! வி*டாக.

ந/லவதா$ பாப; மி =த பதி சிர&ைத )ைடயவ. தமாபிமான&திேல சிற=தவ.
ஆனா/, அவைர ஸ.சய., பய. இைடகிைடேய வ=! ெக:&!வி:கி$றன.
எ$ ெச9யலா? சாப, சாப, நம! ஜாதிைய ப6றிய சாப, இ$Q ந$றாக&

ெதாியவி/ைல.
ஃஃஃ

ேகாசல நா*: பிரேதசகளி/ பMச&தி$ சப=தமாக நா$ ேவைல ெச9த சில
மாதகளி/, ஏ6ெகனேவ எ$ மனதி/ ெந:காலமாக ேவI$றி யி=த ஒ
சி=தைன பலெகா?: வளரலாயி6. தணி=த வ

பினாி$ ந$ைம தீைமகளிேல,

நம! நா*+/ உய=த வ

பின ெர$ Uற ப:ேவா எ@வள< Aர

அசிர&ைத), அ$னிய& த$ைம) பாரா*:கிறாக ெள$பைத ேநா

மிட&!

என! உள&தி/ மி =த தளDசி )?டாயி6. ெத$னா*ைட ேபாலேவ வட

நா*+5 கைடசி வ

பின ெர$பதாகD சில கத ப:கி$றன.

ெத$னா*ைட ேபாலேவ வட நா*+5 இ=த வ

பின ெபபா5 விவசாய&

ெதாழிைலேய ைகெகா?+கிறாக. உழ<& ெதாழி5ைடய இவக

சாதிர ப+ ைவசியகளாக ேவ?:.

ஆனா/, இவகளிேல பல மா*+ைறDசி தி$ப! .த8ய அனாசாரக

ைவ&!ெகா?+ பதா/ ஹி=! ஜாதி அவகைள& தாZவாக க!கி$ற!.

ஹி=! நாகாிக&திேல ப மா: மிக பிரதானமான வ!களிேல ெயா$.

ஹி=!களி$ நாகாிக விவசாய& ெதாழிைல ெபா&! நி6கி$ற!.
விவசாய& ெதாழி5

பேவ ஜீவ$. ஆதலா/, ஹி=!க ராதன கால

.தலாகேவ ேகா மாமிச&ைத வஜன ெச9! வி*டாக. ஒ சி ப தி ம*:

வஜன ெச9யாதி ப! க?:, ஜாதி ெபா!ைம அ ப திைய& தாZவாக
க!கிற!. இ! .6றி5 நியாய. ஆனா/, பMச, ேநா9 .த8ய ெபா!
பைகவ

.$ நம! உய< - தாZ<கைள விாி&!ெகா?: நி6ப! மடைம.

தாZ=த ஜாதியாைர நா மிதமிMசி& தாZ&திவி*ேடா. அத$ பய$கைள நா

அQபவிகிேறா.

“ஹிதய மறி=திடD ெச9தி: கமக
இகZ=! பிாி=! ேபாேமா?”
’.6பக/ ெச9யி6 பி6பக/ விைள). நா பள பைறய D ெச9தைத
ெய/லா நம

இ ேபா! அ$னியக ெச9கிறாக. நம! சிககிாி சகரா

சாாியா, வானமாமைல ஜீய வாமிக7 ந*டா/, திரா$வா/
ேதசக7

ேபாவாகளானா/, ஊ

ெவளிேய ேசாிகளி/ வாச ெச9ய

ேவ?:. சாதாரண மனிதக நட  ரதாகளி/ நடக Uடா!.

பிர&திேயகமாக, விலகி நடக ேவ?:. ப/ல க, வ?+க இவ6ைற ப6றி
ேயாசைனேய ேவ?+யதி/ைல.

க: நா நம ேளேய ஒ ப தியாைர நீசக ெள$ பாவி&ேதா.

இ ேபா! நெம/ேலாைர)ேம உலக&தா ம6ெற/லா நா*+னைர கா*+5
இழி=த நீசகளாக க!கிறாக.
ந. ஒ வ

பினைர நா தீ?டாத வ

பினெர$ விலகிேனா. இ ேபா!

ேவத மாகத, மஹமதிய எ$ற இ ப தி ெகா?ட நம! ஹி=! ஜாதி
.Fைத)ேம உலக தீ?டாத ஜாதி ெய$ க!கிற!. வ

க உலக&தி/

எ/லா ஜாதியாாி5 உ?:, ஆனா/, தீராத பிாி<க ஏ6ப*: ஜாதிைய&
! பல ப:&திவி:மானா/, அதி8=! நைம

ைறவாக நட&!த/

அ$னியக7 ெகளிதாகி$ற!. 'ஊ இர?: ப*டா/ U&தா+ 
ெகா?டா*ட'.
1200 வஷக7

.$ , வட நா*+8=! மகமதியக பMசா நா*+/

பிரேவசி&தேபா!, நமவகளி$ இமிைச ெபாக .+யாம/
வ=திெகா?+=த பள, பைறய ேபாிைக ெகா*+, மணிக அ+&!

ெகா?: ேபா9 எதிாிக7

ந/வர< Uறி அவக7ட$ கல=!ெகா?டதாக

இதிஹாஸ ெசா/5கி$ற!. அ ெபாF! நம! ஜாதிைய பி+&த ேநா9 இ$Q

தீராம 8கிற!. பMச&தி/ ெபபா5 ப, பைற வ

பினேர ம+=!

ேபாகிறாக. இைத ப6றி ேம6 ல&தாக தா சிர&ைத ெச5&த ேவ?+ய

அள< ெச5&தாம 8கி$றன. எகி=ேதா வ=த ஆகிேலய பாதிாிக பMச

ப6றிய ஜனக7

பலவித உதவிக ெச9! b6 கணகான

மனிதகைள), .கியமாக திக6ற

ெகா7கிறாக.

ழ=ைதகைள) கிறி! மத&திேல ேச&!

ஹி=! ஜனகளி$ ெதாைக வஷ=ேதா அதி பயகரமாக

ைற=! ெகா?:

வகிற!, மடாதிபதிக7 ச=நிதானக7 தம! ெதா=தி வளவைத ஞான

வளவதாக ெகா?: ஆன=த மைட=! வகி$றன. நம! தமக7 

காவலாக நியமிக ப*டவக அதமகைள வள&! வகிறாக, ஹி=!

ஜனக! ஜனக! ஜனக! - நம! இர&த, நம! சைத, நம! எ5 , நம!

உயி - ஹி=!தான&! ஜனக ஏென$ ேக*பாாி/லாம/ பசி பிணியா/

மா9=! ேபாகி$றன.

ேகா மாமிச .?ணாதப+ அவகைள பாி&த ப:&தி, அவகைள நம!

ஸPக&திேல ேச&! அவக7  க/வி) தம. ெத9வ. ெகா:&! நாேம
ஆதாிக ேவ?:. இ/லாவி*டா/ அவக ெள/ேலா நம

பாிRண

விேராதிகளாக மாறி வி:வாக.

இ=த விஷய&திேல என! சிறிய சதி

இய$ற வைர .ய6சிக ெச9யேவ?:

ெம$ற அவா என!ள&தி/ வளரலாயி6. பகாள ெம$ ெசா/ல ப: வக

நா*+$ கிழ

பிரா=த&தி/ c அவினி

மார த&த எ$ற ெபயைடய

ேதசபத ஒவ ாி பதாக<, அவ அ=த பிரேதசகளி/ நாம`&திர (ெபய
ம*+/ `&திர) எ$ Uற ப: பளகைள ஸPஹ வரபி Qேள ேச&!

உய< ப:&த .ய6சிக ெச9வதாக< ேகவி ப*ேட$. அவைர பாக

ேவ?:ெம$ற ஆைச உ?டாயி6.
-------------

நா$கா அ&தியாய
க/க&தா<

வ=! சில தினகளி8=! வி*:, பாாிஸா5

ேச=ேத$. அ

ேபா9D

ேபா9 வழி விசாரைண ெச9! ெகா?: அவினி

த&தைடய 2*:

மார

ேபா9D ேச=ேத$. 2*: வாயி8/ ஒ ெபகாளி பா

நி$ெகா?+=தா. அவாிட "அவினி பா இகிறாரா?" எ$ ேக*ேட$.
"இ/ைல. ேந6&தா$ ற ப*: காசி

ேபாயிகிறா" எ$றா.

"அடடா!" எ$ ெசா/8& திைக&! நி$ேற$. என! காஷாய <ைடைய க?ட
அ=த பா உபசார ெமாழிக Uறி உேள அைழ&! ேபா9, தாகசா=தி ெச9வி&!

வி*:, "யா, எ@விட” எ$பைத ெய/லா விசாரைண ெச9தா.

நா$ என! வி&தா=த ெம/லா ெதாிவி&!வி*:, எ$ மனதி8=த

ேநாக&ைத) ெசா$ேன$. “பா, பா , நமி/ ஆறி ெலா ப

நா தீ?டாத ஜாதியாக ைவ&தி ேபாமானா/ நம

ஜனகைள

ஈச$ ந/ல கதி

ெகா: பாரா?' எ$ எ$ வாயி8=! வாகிய ேக*ட<டேன அவ .க&தி/

மி =த வ&த ல ப*ட!. .க&ைத பா&தா/ க?ணீ த!பி வி:-

ேபா8=த!.
தீ?டாத வ

பினாி$ நிைலைய கதி&தா$ இ@வள< பாிதாப மைடகிறா

ேபா5ெம$ நா$ நிைன&! “ஐயா, உ.ைடய ெநMேபால இ$Q b
ேபைடய ெநMசி மானா/ நம! நா: ெசைம ப*: வி:.” எ$ேற$.
“வாமீ, தாக நிைனகிறப+ அ&தைன கைண )ைடய ெநMச என

இ$Q மாதா அ ாியவி/ைல, ஹீன ஜாதியாைர காகேவ?: ெம$ற
விஷய&தி/ என  ெகாMச சிர&ைத )?ெட$ப! ெம9ேய, அவினி பா <ட$
நாQ ேம6ப+ வ

பின

ந$ைம ெச9வதி/ சிறி! உைழ& திகி$ேற$,

ஆயிQ எ$ .க&திேல தாக கவனி&த !க

றி நமி/ ஆறிெலா ப

ஜனக இ ப+ அவலமா9 வி*டாகேள ெய$பைத கதி ஏ6ப*டத$.
தாக ெசா$ன வாகிய சில தினக7

.$ இ

வ=தி=த ஒ

ம=&ராஜி[#] யமாளி$ வாயி8=! அ+க+ ெவளி வர ேக*+கிேற$, தா
அ! ெசா$ன<டேன என

அ=த அமாளி$ நிைல ஞாபக வ=த!. அவ7ைடய

த6கால திதிைய நிைன&!. வ&த .?டாயி6. அடடா! எ$ன

ண! எ$ன

வ+வ! இ@வள< பா8ய&திேல நம! ேதச&தினிட எ$ன அபாிமிதமான பதி!"
எ$ ெசா/8& தி:ெக$ ேபDைச நி&திவி*டா,
---

[#] “ம=திராஜி யமா' எ$ப! மதிரா பிரேதச&! திாீ எ$ ெபா ப:.

மதிரா எ$பத6

வட நா*டா ம=திரா^ எ$பாக.

அ பா/ எ$ .க&ைத ஓாிர?: .ைற ந$றாக உ6 ேநாகினா. (அவைடய

ெபய ஸதீச ச=திர பா எ$பதாக ஏ6ெகனேவ ெசா/8 யிகிறா.)
"ஸதீச பா , ஏ$ இ ப+ பாகிறீ?” எ$ ேக*ேட$,

“வாமீஜி, Yமி&!ெகாள ேவ?:. நீக ஸ=யா(, எ=த ேதச&தி/ பிற=தவ
ெர$பைதUட நா$ இ$Q ெதாி=!ெகாளவி/ைல. ஆயிQ, உக
.க&ைத பா ெபாF! என

அ=த )வதியி$ உவ கல=தி ப! ேபால&

ேதா$கிற!. உகளிவைடய .க. ஒ$ேபா8 பதாக நா$

ெசா/லவி/ைல. உக .க&தி/ எ ப+ேயா அவ7ைடய சாய/ ஏறியி ப!

ேபால& ேதா$கிற!” எ$றா.

மதிரா பக&! )வதி ெய$ அவ ெசா$ன <டேனேய எ$ மனதி/ ஏேதா
ஒவிதமான பைதபைத

?டாயி6. அத$ பி$னி*: அவ ெசா/8ய

வா&ைதகைள ேக*ட<ட$ அ=த பைதபைத

மி தி )6ற!. (ஸ=யா( உைட

தாி&தி=ேத$. ெந:நாளாக& !றைவேய ஆசாி&! வ=திகிேற$. ேவஷ&தி
ெல$னடா இகிற!, ேகாவி=தா, ேவஷ&தி ெல$ன இகிற!?)

“மீனாபா?... அட, ேபா! மீனாபா இற=! ேபா9 இர?: வஷக7

ேமலாகிறேத . . . . . ஐேயா, என! க?மணி எ$ன கTட&!ட$ இற=தா' .........

எ$பதாக, ஒ Yண&திேல மன ேப9 ஆயிர விதமான U&தா+6.
"ஸதீச பா , நாQ மதிரா பக&திேல ஜனி&தவ$தா$. நீ ெசா/5 )வதிைய
ப6றி ேக* ேபா! என & ெதாி=த ம6ெறா ப=!ைவ ப6றி ஞாபக

வகிற!. நீ ெசா/8ய ெப? யா? அவ ெபயெர$ன? அவ இ ேபா! எேக
யிகிறா? அவ இேக எ$ன ேநாக&!ட$ வ=தி=தா? அவ7ைடய
த6கால திதிைய

றி&! உம

வ&த .?டாவேத$? அவ7

எ$ன கTட ேநாி*+கிற!? என

ேவ?:" எ$ேற$.

இ ேபா!

எ/லாவ6ைற) விவரமாக& ெதாிவிக

கைதைய விாிக& ெதாடகினா ஸதீச ச=திர பா , ஒ@ெவா வாகிய.

எ$Qள&திேல ெச= தீகன5 இ & !?:கைள எறிவ! ேபால விF=த!.
அவ ெசா/8ய கைதயினிைடேய எ$Qள&தி/ நிகZ=தனவ6ைற ெய/லா
இைடயி*:ெகா?: ேபானா/ ப+ பவக7
இ

அவ ெசா/8ய விஷயகைள ம*+5

விரஸமா யி ெம$ றMசி

றி பி:கிேற$. எ$ மன&

த! த/கைள ப+ பவக தாேம ஊஹ&தா6 க?: ெகாள ேவ?:.
ஸதீச பா ெசா/லலாயின:
"அ=த )வதி & 'தாMேசா'', [தMசாN] அவ ெபய என & ெதாியா!. நாக

ெள/ேலா அவைள& தீன மாதா எ$ ெபய ெசா/8 யைழ ேபா. அவ7ைடய

உ?ைம ெபய அவினி பா <
ேதவியி$ சாி&திர&ைத எக7

மா&திர=தா$ ெதாி). ஆனா/, அ=த&

அவினி பா அ+க+ ெசா/8யிகிறா,

அைத உமிட ெசா/5கிேற$, ேக7.
"அவ ஒ ேபாO ெப$ஷ$ உ&திேயாகத ைடய
மகனாகிய ஒ ம=தரா^ நகர&! வா8பQ

மாாியா. தன! அ&ைத

அவைள விவாக ெச9!

ெகா:கேவ?: ெம$ற தீமான ெச9ய ப*+=ததா. அ@ வா8ப$ “வ=ேத
மாதர” U*ட&திேல ேச=! வி*டா$.
“அதி8=! தக ப$ அவைள ேவெறா ேபாO உ&திேயாகதQ

மண

ாிவிக ஏ6பா: ெச9தா$. கைடசி& தண&தி/ அவ கனவி/ ஏேதா ெத9வ&தி$

க*டைள ெப6, ஒ பDசிைலைய& தி$ விடேவ அவ7

பயகரமான ^வர

ேநா9 க?: விவாக தைட ப*: ேபா9 வி*ட!. அ பா/, தக பனா இற=!
ேபா9வி*டா. இதனிைடேய அவ7ைடய காதலனாகிய ம=&ரா^ வா8ப$ எ$ன

காரண&தாேலா அவ இற=!வி*டதாக எ?ணி ஸ=யாஸ வாகி ெகா?:
ெவளிேயறி வி*டானா"......

"ஏைழ மனேம, ெவ+&!ேபா9 விடாேத. ச6 ெபா எ$ எ$னா/ U+ய வைர

அடகி பா&ேத$. ெபாக .+யவி/ைல.
'ஐேயா, மீனா! மீனா!' எ$ Uவிேன$. *
பிற

"ஸதீச பா , அவ7

இ ேபா! எ$ன கTட ேநாி*+கிற!? ெசா/5.

ெசா/5" எ$ ெநாி&ேத$.
ஸதீச ச=திர

உள< ஒவா !லகி வி*ட!. "இ ேபா! ஒ$மி/ைல;

ெசளகியமாக&தா னிகிறா” எ$றா,
"இ/ைல யி/ைல. எ$னிட நீ உ?ைம ேபச மய கிறீ. நா$ உ?ைம

ெதாி=தா/ மிக& !$ப ப:ேவ ென$ெற?ணி நீ மைறகிறீ. இ!ேவ எ$ைன

நரகேவதைன *ப:&!கிற!. ெசா/8 வி:. ெசா/8 வி:” எ$

வ6 &திேன$.

மப+) ஸதீச பா ஏேதா ெபாள6ற வா&ைதகைள ேபா*:
ஸமாதான வசன ெசா/ல& தைல ப*டா.

ழ பி என

"பாரத ேதவியி$ ஹிதய&தி$ மீ!, பகவ& கீைதயி$ மீ! ஆைணயி*+-

கிேற$. எ$னிட உ?ைமைய ஒளியாம/ ெசா/5" எ$ேற$.

இ=த ஸ&திய ந2ன பகாள&தாைர எ@வள< Aர க*: ப:&! ெம$ப!

என & ெதாி). இஙன நா$ ஆைணயி*டதி8=!, அவ  ெகாMச

ேகாப .?டாயி6.

“ேபாைமயா, Pட ஸ=யா(. எ$ன வா&ைத ெசா/8வி*V! இேதா உ?ைம

ெதாிவிகிேற$. ேக*:ெகா7. அ=த ெப? இ
பMச&தி8=! மீ*க பா:ப*டதி/ தீராத

நா `&திரகைள

ளி ஜுர க?:, ைவ&தியக

சமீப&தி/ இற=! வி:வாெள$ ெசா/8வி*டன. அத6

ேம/, அவ காசியி6

ேபா9 இறக விபிய! ப6றி அவினி பா அவைள காசி

ெச$றிகிறா. உ?ைம ெசா/8 வி*ேட$. ேபா" எ$றா.
"காசிகா ?”
"ஆ."
“காசியி/ எ=த க*ட&திேல?"
"அ" க*ட&தி/.”
"அ" க*ட&தி/ எ=த இட?”

அைழ&!D

"அ" & ெத6ேக 'நவா எ$ற இடமிகிற!. அதி/ பல ேதா*டக7,

பகளாக7 உ?:. அதி/ ைத R மஹாராஜா பகளாவி/ அவினி பா

இறகி யிகிறா” எ$றன.
“ரயி/ ெசல<

விசிறி ெயறி=தா.

பண ெகா:” எ$ேற$. ஒ ப&! Iபா9 ேநா*ைட எ:&!

மான&ைத க?டதா? மாியாைதைய க?டதா? அகி=! அ=த Yணேம
ெவளிேயறி வி*ேட$. வழி ெய/லா தி$பத6

க?ணீைர)ேம ெகா?டவனா9 காசி
------------

ெநMச&ைத), அ=!வத6 

வ=! ேச=ேத$.

ஐ=தா அ&தியாய
காசியி/ ஹQம=த க*ட&திேல என & ெதாி=தவக ளிகிறாக. என! ந?ப

ஒவைடய ப=!க அ

காசி

வாச ெச9கி$றன. இைத ப+  தமிழக

ேபாயி ப !?டானா/, நா$ ெசா/ல ேபாகிற இட அவக7 &

ெதளிவாக& ெதாி). தமிழக ெள/ேலா ெபபா5 ஹQம=த க*ட&தி6ேக

ேபாயிற வ !?:. அ , கீZேம6 ச=! ஒ$றிகிற த/லவா? அதி/ கீZேம6

Pைலயி 8=! P$றா 2:. அ=த 2*+6 D சிவமட எ$ ெபய.

யா&திைரகாரக ேபா9 இறகU+ய 2:கைள காசியிேல மடக
எ$கிறாக.

சிவமட&தி/ ேபா9 இறகி நாந ெச9!வி*:, மட&தா ெகா:&த ஆகார&ைத

உ?ட பிற , அ ெபாFேத அ=த மட&! பிைளகளி/ ஒவைர& !ைண

கைழ&! ெகா?: நவா க*ட&தி6

எ! எ$ விசாாி&! பகளாவி6

மணியாகிவி*ட!. வாயி8/ ஒ
ற ப:= தவாயி 8கிற!.

ேபாேன$. அேக தா9 R ராஜா பகளா

ேபா9D ேசேபா! ேவைள இர< ஏF

திைரவ?+ வ=! நி$ற!. அ=த வ?+

வ?+யி$ேம/ ஆகிேலய உைட தாி&த ஒ ெபகாளி உ*கா=!

ெகா?+=தா$. வ?+ பக&திேல ஒ கிழவ ேவ சில நி$

ெகா?+=தாக. அவினி

மார த&தாி$ சி&திர நா$ பல இடகளி/

பா&திகிறப+யா/ இ=த கிழவதா$ அவினி பா எ$ ெதாி=!

ெகா?ேட$. நா$ ேபான<டேன, அவினி பா பக&தி8=த மனிதைன ேநாகி,

"யாேரா ஒ ஸ=யா( வ=திகிறா. அவைர& தாZவார&தி/ உ*காரD ெசா/.
நா$ இேதா வகிேற$” எ$றா. தாZவார&தி/ ேபா*+=த இர?:

நா6கா8களி/ நாQ எ$Qட$ வ=தி=த வா8பQ ேபா9 உ*கா=ேதா.
அவினி பா < வ?+ ளி=தவ ேபசிய! எ$ ெசவியி/ ந$றாக
விF=த!.

அவினி பா : "டாட ஸாஹ , ேந6ைற கா*+5 இ$ சிறி!

ண ப*+-

 பதாகேவ என & ேதா$கிற!. தம! க&ெத$ன?"
டாட: "மிக< ! பல நிைலயிேலதா னிகிறா, இ$Q இப&! நா$
மணிேநர இ ப! கTட. அ=த ேநர த பினா/, பிற

விப&தி/ைல ” எ$றா.

காதி/ விஷ& தடவிய தீ ய ேபால இ=த வா&ைத ேக*ட!. 'மீனா! மீனா! மீனா!'
எ$றலறிேன$. வ?+ ற ப*:வி*ட!. அத6  நா$ த$ைன மீறி அலறிய
ச&த ேக*: அவினி பா < அவைரD ேச=தவக7 நானி=த பாாிசமாக

விைர=! வ=தன. அவ வத/ க?:, நா$ மனைத ஒவா ேத6றிெகா?:

எF=! நி$ வணகிேன$.
அவ, "வாமி

எ@விட? இ

வ=த க&ெத$ன! ஏ$ ச&த ேபா*Vக”

எ$ ஹி=!தானி பாைஷயிேல ேக*டா.

"பா , நா$ ஸ=யா( ய/ல. நா$ திட$. நா$ மஹா நி பாகிய .ைடய பாவி.
மீனாபா தமிட ேகாவி=தராஜ$ எ$ற ெபய ெசா/8யி பா ள/லவா?
அ=த பாவி நா$தா$” எ$ேற$.
உடேன எ$ைன அவ ேம$மாட&தி 5ள ஒ அைற & தனியாக அைழ&!D
ெச$றா. அ

எ$ைன ேநாகி, "ேந6ெற/லா நா$ உைம அ+க+

நிைன&! ெகா?+=ேத$. நீ இ

ேதா$றி ெகா?+=த!" எ$றா.

வரU: ெம$ற சி=தைன என

அ+க+

பிற

எ$னிட “கிழ

.கமாக& திபி உ*கா” எ$றா. அ ப+ேய

உ*கா=ேத$. "க?ைண P+ெகா7" எ$றா. இர?: க? கைள)
P+ெகா?ேட$. பிற
ெகா?+=தா. என

என! ெந6றிைய ைகயா/ தடவி ஏேதா .e.e&!

உறக வவ! ேபா8=த!.

'அடடா! இ$Q மீனாபாைள பாகவி/ைல. என! உயிாிQ மினியா

மரணாவைதயி 8கிறா. அவைள பா

இவ எ$ைன ஏேதா மாய ம=திர&!

.$பாக உறக வகிறேத.

*ப:&!கிறா. என! பிராண ர&த&ைத

பாகாதப+ ெக:&! விட .ய5கிறா. இ=த மாைய

*படலாகா! க?விழி&!

எF=! நி$விட ேவ?:' எ$ சக6பM ெச9!ெகா?: எF=! நி6க
.ய$ேற$. 'ஹு' எ$ெறா ச&த ேக*ட!. க?ைண விழி&! விழி&!

பா&ேத$. திறக .+யவி/ைல, மயக ேம$ேம5 அதிக ப*ட!. அ ப+ேய

உறகி விF=!வி*ேட$.
ஃஃஃ

விழி&தபிற

நா$ இர?: நா உறகி கிட=ததாக& ெதாி=த!. பக&தி8=த

ஒ ேசவக$ ெசா$னா$. "மீனா எேக? மீனா ச<கியமா யிகிறாளா?” எ$

அ=தD ேசவகனிட ேக*ேட$.
"என

ஒ$ேம ெதாியா!” எ$ மெமாழி Uறின$.

சாதாரணமாக எ ேபா!ேபால இ=ேதனாயி$, அ=தD ேசவகைன உைத&!&
தளி, இைடேய வ=தவகைள ெய/லா 2Z&திவி*:, ஓ+ேய மீனா ளி மிட
ேபா9 பா&தி ேப$. ஆனா/ இ=த ேநர எ$Qட8/ மி =த அய<,

உள&தி/ மி =த ெதளி< அைமதி) ஏ6ப*+=தன. மனதி8=த ^வர

நீகி ேபா யி=த!.

பாாிஸா/ கிழவ$ ெச9த `ெத$ ெதாி=! ெகா?ேட$. அைர நாழிைக

ெக/லா அவினி பா தாேம நானி=த அைற  வ=! எ$ெனதிேர ஒ

நா6கா8யி$மீ! 26றி=தா. எ$ைன யறியாம/, எனதிர?: ைகக7 அவ

அMச8 ாி=தன.

"ஓ" எ$ Uறி ஆசீவாத ெச9தா.
“பால ஸ=யா(, கபட ஸ=யா(, அஜுன ஸ=யா(; உ$ பக சீ*: விF=த!”
எ$றா.

மீனா பிைழ&!வி*டா எ$ற ெதாி=! ெகா?ேட$.
".6றி5 ெசௗகியமா9 வி*டதா?" எ$ ேக*ேட$.
"Rணமாக ெசௗகியமா9 வி*ட!. இ$Q ஓைரப! வஷ&தி6
ஸ.&திர&திேல தளினா5 அவ7

எ$றா.

எ@விதமான தீ  வரமா*டா!"

"அ ப+யானா/, நா$ ேபாகிேற$. அவ இற=!ேபாக ேபாகிறா ெள$ற
எ?ண&தினாேலதா$ எ$ விரத&ைதUட மற=!, அவைள பா பத6காக

பற=ேதா+ வ=ேத$. இனி, அவைள பா&!, அவ7ட. னிகேவ?:ெம$ற
எ?ண எனகி/ைல, நா$ ேபா9வகிேற$” எ$ ெசா$ேன$.
அவினி பா கடகடெவ$ சிாி&!வி*: பக&தி 8=த ேசவகைன ேநாகி
“இவ  ெகாMச பா/ ெகாண=! ெகா:" எ$ேறவினா.
அவ$ .க கFவ நீ, அ=!வத6

அவினி

பா5 ெகாண=! ெகா:&தா$.

மார அ=த பாைல விரலா/ தீ?+ எ$னிட ெகா:&தா. அ=த

பாைல உ*ெகா?ட<டேன, தி 6றால&! அவியி/ நாந ெச9!

.+&த!ேபா/, என! உட88=த அயெவ/லா நீகி ேபா9 மி =த ெதளி<,

ெசளகிய. அைம=திக க?ேட$.

"இ ெபாF ெத$ன ெசா/5கிறா9? ற ப*: ேபாகிறாயா?" எ$ அவினி பா
$னைக)ட$ ேக*டா,

"அவைள ஒ.ைற பா&!வி*:, அவளிட விைட ெப6ெகா?:
ெச/5கிேற$” எ$ேற$.
திVெர$ அவினி பா வி$ .க&தி/ இ=த $னைக மாறி சிர&தாIப
ேதா$றிய!. அ பா/ எ$னிட, “மகேன, நீ மீனாபாைள மணM ெச9!
ெகாவா9. நீகளிவ ேச=! வாZ=!, .6கால&தி/ ாிஷி) ாிஷி
ப&தினி)மாக ேதவயஞ ெச9த!ேபால, உக வாZநா .F! மாதா<

பிாீ&ய&தமாக ஜீவயஞ ாிய கட2க" எ$றா.

"காளி ேதவியி$ க*டைள எ$னாகிற!?" எ$ ேக*ேட$, இ=த ஜ$ம&திேல நீ
ேகாவி=தராஜைன மணM ெச9! ெகாளலாகாெத$ காளி ேதவி மீனா7
அவைள விஷ= தி$Qப+யாக க*டைள யி*ட ெச9திைய அவ
&திேன$.

நிைன

Uறி,

அத6கவ, “அ=தD ெச9தி ெய/லா நானறிேவ$. மஹா சதியி$ க*டைளைய

மீனாபா ந$

ெதாி=! ெகாளாம/ உன  க+த ெமFதிவி*டா.

மீனாபா7ைடய ஜ$ம மாபட ேவ?: ெம$ அைம ெசா/8யத$ ெபா
ேவ. அவ பDசிைல தி$Qப+ க*டைளயி*ட!, மீனாபா7

^வர

.?டா9& த=ைத ெய?ணிய விவாக தைட ப: ெபா*டாகேவ யா.
"அத6

.$ அவ7ைடய ஜ$ம ேவ. அத6 க பா/ அவ7ைடய ஜ$ம

ேவ. மாதா ெதளிவாக&தா$ ெசா/8ன; ஆனா/ மீனா தன

ஒவQட$ விவாக நடக ேபாகிற ெத$ற தாப&தா/ பட பட

ேவ?டாத
?டாகி, உன

ேகெத/லாேமா எFதி வி*டா. நீ) அவசர ப*: காஷாய= தாி&!ெகா?:

வி*டா9. உன

ஸ=யாஸ

வினா/ ெகா:க படவி/ைல. ஆயிQ, இ!

ெவ/லா உகளிவைடய நல&தி$ ெபா*டாகேவ ஏ6ப*ட!.
உகளிவ , பாிRரணமான ஹிதய &தி உ?டாவத6

இ பிாி<

அவசியமா யி=த!. இ ெபாF! நா$ ேபாகிேற$. இ$ மாைல நா$

மணி

RMேசாைலயி5ள லதா ம?டப&தி/ மீனாபா இ பா. உ$ வரவி6 

கா&தி பா" எ$ ெசா/8 ேபா9வி*டா.

மாைல ெபாFதாயி6. நா$ ஸ=யா( ேவஷ&ைத மா6றி, என! த தி ாிய

ஆைட தாி&! ெகா?+=ேத$. RMேசாைலயிேல லதா ம?டப&தி/ தனியாக

நாQ என! உயி திாீ Iப ெகா?: பக&தி/ வ=! 26றி ப! ேபால&

ேதா$றியவ7மாக இ=ேதா. நா$கிதZக U+ன. இர?: ஜீவ$க மாதாவி$

ேஸைவகாக லய ப*டன. பிரகிதி வ+வமாக& ேதா$றிய மாதாவி$ .க&திேல
$னைக காண ப*ட!. வ=ேத மாதர.

.6றி6.
--------

ப+ பவக7 D சில ெச9திக
!Dேசாியினி$ 1910 ஆக: மாத பிரரமான கைத b/ ஆறிெலா ப

எ$பதா .

சPக&தி/ ஆறிெலா ப

மகைள& தீ?ட& தகாத சாதியாக ைவ&!ள

ெகா:ைமைய ம6றவக உண=! ெகா?: தி=த<, ஹாிஜன .$ேன6ற&தி/

தம ள பாச&ைத ெவளி ப:&த< பாரதி "ஆறி/ ஒ ப " கைதைய

கவியாக ெகா?டா.

ெசா/ல ேபானா/, பிறவி மா&திர&திேலேய உய<-தாZ< எ$ற எ?ண Uடா!
எ$ பாரதி இ=த க6பைன கைதயி5 அF&தமாக வ6 &!கிறா,
இ=த கைதயி5, இைடகிைடேய ேதசிய& தைலவகளான லாலா ல^ப&ரா9,

அவினி

)ளா.

மார த&த - ஆகிேயாாி$ சிற பிய/ கைள) பாரதி ெதளி<&தி

-----------வண

மாாி (ஓ சி கைத)

அ&தியாய - 1
ெபகாள எ$ Uற ப: வக ேதச&திேல சா=&R (ச=திர ர) எ$ற

கிராம&தி/ மேனாரMஜன பானஜி எ$ற ஒ பிராமண வா8ப$ உ?:. இவ$
க/க&தாவிேல ேபா9 பி.ஏ. பாீைY

ப+&! ெகா?+ைகயி/ 1904-

வஷ +ஸப மாத ரஜாவி$ ெபா*டாக& தன! ெசா=த ஊராகிய
சா=&R

வ=தி=தா$.

மேனாரMஜன$ ெவ

=தரமான Iப.ைடயவ$. பா பத6

ேபா8 பா$. ேம5

ம$மதைன

ழ=ைத பிராய .தலாகேவ பளிUட&! ப=தா*ட

.த8ய விைளயா*:களிேல), ம6 சிலப, கலா .த8ய ேதசீய

ேதகா பியாசகளிேல) இவ$ மி =த ேதDசி )ைடயவனாகி& த$ேனா: ஒ&த
வய!ள வா8பக ெள/லாரா5 'அஜூன$' எ$றைழக ப*: வ=தா$.

வய! இப&! P$ ஆயி=த ேபாதி5 இவQ
இ$Q விவாக நடகாம/ இ=த!.

எ$ன காரண&தினாேலா

ெபகாள&தா மி =த ெசா6ப வயதிேலேய விவாகாதிக நட&திவி:வ! .ைறைம.
இவ$ விஷய&தி/ ம*: இ@வா நடகவி/ைல. இத6

.கா=திர.?:.

ேவெறா உ

மேனாரMசனQைடய த=ைத உயிேரா+=தி  பY&தி/ இவைன இத6
.$ விவாக ெச9! ெகா7ப+ வ6 &தி யி பா. ஆனா/ இவQ

வயதா யி ேபாேத த=ைத இற=! ேபா9 வி*டா. தா9

இவ$ ஒேர பிைள

யாதலா/ அவ இவ$மீ! மி =த அைம ெகா?டவளாகி, 2*+/ இவ$

ெசா$னத6
இ=த

மெசா/ இ/லாம/ காாியக நட=! வ=தன.

:ப&தி6

அதிக ஆதி இ/லாவி*டா5, உள நில&ைத வி6

பண எ:&!ெகா?: தா$ க/க&தா<

ேபா9 பாீைYக ேதறி

வரேவ?:ெம$ இவ$ ெசா$ன<டேன தா9 யாெதா ஆேY ப.
ெசா/லாம/ சாிெய$ சமதி&! வி*டா. இ!ேபாலேவதா$ எ/லா

விஷயகளி5.

ஏF

அ+க+ இவQைடய தா9 இவைன U பி*: " ழ=தா9 ரMஜ$! உன

வயதா9 வி*டேத. விவாக எ ேபாதடா ெச9! ெகாவா9?" எ$ ேக*டா/,
இவ$ .ர*:&தனமாக "அமா! அ=த ேபDைச ம*+5 எ$னிட ேபசாேத"
எ$ ெசா/8வி*: ெவளிேய ேபா9வி:வா$.
அ=தரக&திேல இவ$ வட
மார&தியான வண

2தி ஸுயகா=த பா எ$ற ெபMெச/வாி$

மாாியி$ மீ! ேமாஹ ைவ&திகிறா ென$ற

விஷய&ைத& தாயா ந$றாக அறிவா. ஆனா/, இவQ  வண மாாி 

ஒேபா! விவாஹ நட ப! சா&தியமி/ைல ெய$ப! அவ7

நிDசய=தா$.

அ ப+ ஒேவைள அ=த விவாக நட ப! ஸா&தியமாக U:மானா/ அைத இவ
ேக*டமா&திர&திேல இவ7

பிராண$ ேபா9வி:. தன! மக$ ஸுயகா=த

பா வி$ ெப?ைண விவாக ெச9! ெகாவைத கா*+5 அ பிைள இற=!
ேபாவ! விேசஷெம$ அவ7 & ேதா$.
தன!

ல ெத9வமான c கிTணபகவாைன& தியானி&! இவ, "ஸவஜீவ

தயாபரா! என! பிைள
நீகி அவQ

அ=த மிேலDசQைடய ெப? மீ! இ  ேமாஹ&ைத

ந/ல &தி ெகா:கலாகாதா?" எ$ அ+க+ க?ணீ ெசாாி=!

பிரா&தைன ாிவா.
----------

அ&தியாய - 2
வண

மாாிைய மேனாரMஜன$ மண ாி=! ெகாவதிேல

மேனாரMஜனQைடய தாயா

இ&தைன விேராத ஏ$ இகேவ?:

ெம$பைத நம! கதா பிாியக அறிய ஆவ5றலா. அத$ காரண பி$வமா:

வண

மாாியி$ த=ைதயாகிய ஸுாியகா=த பா பிராமண

ல&திேல பிற=த

ேபாதி5, பிராமண ஆசாரகைள), அQTடானகைள), மாக

.ைறகைள), நபிைககைள) திலத பண ெச9!வி*:, "பிரம ஸமாஜ"

எ$ற திய மாக&ைதD ேச=! ெகா?: வி*டா.

இ=த ஸமாஜ&தா "ஜாதி ேபத இ/ைல, விகிரஹாராதைன Uடா!. ெப?க7
ஆ?க7 சமானமாக ஒ&! பழகலா" எ$ப! ேபா$ற ந2ன ேகா*பா:க
ெகா?+ ேபா.
வண

மாாியி$ தக பனா எ=த ஜாதி காரQடQ கல=! சா பி:வா.

அவக 2*: திாீக, பகிரகமாக ெவளிேய உலா<வ!, க?ட

ஷக7ட$ சபாஷி ப! பிைழ யி/ைல ெய$ நட பவக. வண
மாாி

வய! பதிென*டாகி) இ$Q விவாகமி/ைல. இ!ெவ/லா மி =த

ராதன இய6ைக ெகா?ட மேனாரMஜன$ தாயா  காதா/ ேக*கUட

ெவ பாக இ=த!.

இஙன மிக வண

மாாியி$மீ! தன! மக$ அடகாத ைமய/

ெகா?+கிறா ென$பைத), அத$ ெபா*டாகேவ ேவ விவாக&தி/

வி பமி/லா திகிறா ென$பைத) இ=த அைம பல .கா=தரக Pலமாக
ஊஹி&தறி=! ெகா?ட நா .தலாக இவ மனதிேல ேதா$றிய வ&தக7
அள< கிைடயா!. நி6க.
இேக வண

மாாியி$ நிைல, எ ப+ யிகிற ெத$பைத கவனி ேபா.

இவ மனதிேல மேனாரMஜனQைடய வ+வ எ$ அகலாத =தர
விகிரஹமாக பதி=! ேபா9 வி*ட!. வரபி/லாத ெச/வ.ைடய

:ப&திேல

பிற=!, ஸகீத, ஸாஹி&ய .த8ய கைலகளிேல ெய/லா சிற=த பழக

ெகா?டவளாகி& தன

இைசவான கணவைன& தவிர ம6ற ப+ சாதாரண மனித$

எவைன) மண ெச9! ெகாளUடாெத$ இவ ஒேர பி+வாதமாக
இ=தா.

இவள! Iபலாவ?யேமா ெசா/5= தரம$. கைம நிறெகா?ட அமித&தி$

கட/கெள$ ெசா/ல&தக இவ7ைடய ேந&திரக7, ./ைல ேபா$ற
$சிாி

, P , க$ன., ெந6றி), வணமயமான சாீர., இவைள

இவ7

மேனாரMஜன$ பா8ய சிேனக$. பளி& ேதாழ$. ேதவIபனாகிய

எ$ென$ ெசா/ேவா! க பிரம ாிஷி பா&தேபாதி5 மயகி ேபா9 வி:வா.

இவைனேய கைடசிவைர பளி& ேதாழனாக< ெகாள ேவ?:ெம$ இவ
ஆைச ெகா?: வி*டா.

இத6

.$ எ&தைனேயா .ைற இவக அ+க+ ச=தி ப!, காத6 ைவயி6

கனி=! நி6ப!< உயிெரன ேநாகி உள வா:வ! ெபாளிலா& ெத9விக
ெமாழி பல க/வ! - என இ@வா தம! ேமாஹ ெந

ெகா?ேட வ=திகிறாக.

இ ேபா! மேனாரMஜன$ மப+) சா=&R
இவகள! ச=தி

க ெதாடகி வி*டன.



ெந9 ஊ6றி

வ=த<டேன வழக ேபாலேவ

இைத நம! வண&தி$ த=ைதயாகிய ஸூாிய கா=த பா அறி=! ஒ நா

இவைள அைழ&!, "மகேள, நீ நா$ ெசா$னப+ ேஹமச=திர பா ைவ விவாக

ெச9! ெகாளD சமதிகாம 8 பாயானா/ இனி எ$ 2*ைட வி*: ெவளிேயறி
விட ேவ?:. ைகயிேல காச6றவQ, விகிரகாராதைன ெச9) Pட பதி
U*ட&தாைரD ேச=தவQமாகிய அ=த மேனாரMஜன பயைல நீ அ+க+

பா&! ேபகிறா ெய$ற வா&ைத எ$ காதிேல படUடா!. அ:&த ைத மாத

உன  ேஹமச=திர பா <  விவாக. நீ இ ேபாேத என

ஆக*:ெம$ற

வா&ைத ெகா:&!& தீரேவ?:. நா$ எ&தைனேயா வஷ உ$Qைடய

Pட&த$ைமயான பி+வாத&ைதD சகி&தா9வி*ட!. இனி ஒ Yண ெபாக
மா*ேட$.

"இ$ மாைல இேக ேஹமச=திர வவா, நீ ேதா*ட&திேல )ள

RMேசாைலயி/ 6 மணி

ேபாயி. அேக அவைர வரD ெசா/கிேற$. நீ

அ ேபா! அவாிட உ$Qைடய சமத ெதாிவி&ேத தீர ேவ?:. இ/லா

வி*டா/ உ$ைன ைக) க பைர)மாக நாைள காைலயி/ ெவளிேய ஓ*+

வி:ேவ$" எ$ மஹா ேகாப&!ட$ படபடெவ$ ெசா/8வி*: ஸுயகா=த

பா எF=! ேபா9 வி*டா. தன! மக க?ணீ மாாிகிைடேய தைரமீ! ேசா=!

விF=! வி*டைதUட அவ கவனிகவி/ைல.
-----

அ&தியாய - 3
பக/ .Fவ! வண

மாாி தன! த=ைதயி$ ெகாfர&ைத நிைன&! நிைன&!

மன தயகி ெகா?+=தா. இவ7

ஒ$= ேதா$றவி/ைல. இ! ேபா$ற

சமயகளிேல தா9 இ  பY&திேல எ@வளேவா ைதாிய ெசா/5வா,

ஆனா/, நம! வண&தி6ேகா தாயா அதிபா8ய&திேல இற=! ேபா9வி*டா.

2*+5ள திாீக ெள/லா Aர ப=!கேள ய/லாம/ இவ த$ மனைத

ெய/லா ெசா/8 .ைறயிடU+யவா அ&தைன ெநகிய ந* ைடேயா
யா கிைடயா!.

தனிேய ெந:ேநர ேயாசி&! ேயாசி&! இவ பி$ வமா நிDசய ெச9!
ெகா?டா: 'த=ைதேயா இ ெநMைடயவ. மேனாரMசனேனா தன!
தாயி  வைர பிரம சமாஜ&திேல ேசர ேபாவ! கிைடயா!. நம

இ=த

ேஹமச=திரைன விவாக ெச9! ெகாள ேவ?: ெம$ேற விதி யிகி$ற!

ேபா5. மேனாரMசனQடேனதா$ வாZேவ ென$ நா$ ெத9வ சாYியாக

விரத ெகா?டா9 வி*ட!. மேனாரMசன$ எ$ைன விவாக ெச9! ெகாவ!

சா&தியமி/ைல. இனி த=ைத 2*+8=! பிDைசகாாி ேபால ெவளிேய !ர&!?:
ஏ$ அவமான மைடய ேவ?:? ேஹமச=திரைனேய விவாக ெச9! ெகாவதாக

இ$ மாைல சமதமளி&!வி*:, விவாக&தி6 ெக$

றி பிட ப*+ 

நாளி/ விஷ&ைத& தி$ உயிைர ம+&! ெகாகிேற$, இத6கிைடேய ஏேதQ
அகமா&தாக அQUல ஏ6ப*டா/ பா&! ெகாேவா. இ/லாவி*டா/

மரணேம கதி' என இ@வா மன<தி ெச9!ெகா?: வி*டா.

இ=த ேஹமச=திர$ யா? இவ$ ஒ பணகார ஜமீ=தா. பிர ஸமாஜ&ைதD

ேச=தவ$. ஆனா/ ராதன ஆசாரகைள ைகவி*ட இவ$ ம6ற பிர

ஸமாஜிகைள ேபால அ&!ட$ நி&திவிடாம/, ம!பான, ேகாமாமிச ேபாஜன
.த8ய ! ஆசாரக7 ப+&! ெகா?: வி*டா$. பா பத6

ெகாF&! ெவ

Iபியாக இ பவ$, மஹாPட$;

இவனிட வண

எைமேபாேல

Iர சி=ைத )ைடயவ$.

மாாியி$ த=ைத ெச/வ ப6றி வி

 ெகா?ட ேபாதி5

நம! வண&தி$ ேகாமள ெநM காத5த/ எஙன இய5? நி6க.

மாைல 6 மணி ஆயி6. ெபாிய வனேபால விதார.ைடய ேசாைலயினிைடயிேல
ஓ அழகிய ெகா+ 2*+$ க? வண
ேஹமச=திர$ வ=! ேச=தா$.

மாாி தனிேய உ*கா=திகி$றா.

"ெப?ேண ! இ ெபாF! உ$ மன! எ ப+ யிகிற!?"

"சாிதா$! சிறி! நா6கா8ையD ச6ேற விலகி ேபா*: ெகா?: ேபச ேவ?:."
"அடடா! இ=த

ண இ$Q மாறவி/ைல ேபா/ இகிறேத! ஸாிய பா நீ

சாி ப*: வ=! வி*டாெய$ ெசா$னாேர."

"ஆமா! அவைடய க*டாய&தி$ ேபாி/ சாி ப*: வி*ேட$."
"ஆனா/, எ$ைன விவாக ெச9! ெகாவதி/ உ$ மனதி6 & தி தி
கிைடயாேதா?
"கிைடயா!."
"அ! எ ப+ேயQ ேபாக*:. உ$ தக பனா பலவ=த&தி$ ேபாிலாவ! நீ

எ$ைன விவாக ெச9! ெகாள ேபாவ! நிDசய=தாேன"
"ஆமா."

"சபாT! வணா, ெம&த ச=ேதாஷ, நீ இனி எ$ மைனவிதாேன! அ*டா எ$ன
ெசௗ=தாிய! எ$ன ெசள=தாிய! உ$ைன ெபவத6

த ! த ! க?ேண ஒ .&த தரமா*டாயா?"

ப*ட பாெட/லா

"நா6கா8ைய விலகி ேபா*: ெகா7."
"நீ என

மைனவி ெய$பேதா நிDசயமா9 வி*ட!. Pடபதி)ள

ஹி=!கைள ேபா/ நா விவாகD சட க7  கா&தி ப! அவசியமி/ைல

ய/லவா? விவாஹ பலைன இ ேபாேத ஏ$ அQபவி&! ெகாள Uடா!? இனி

உன! தி@விய சாீர எ$Qைடய!தாேன!"

"விவாக தின&திேலேய நா$ இற=! ேபா9வி*டா/ என! சாீர உமதாகமா*டா
த/லவா?"
"அ ப+யா ேயாசிகிறா9? ஆனா/ விவாக பயைன இ ெபாFேத

aக=தறிகி$ேற$" எ$ ெசா/8 ேஹமச=திர$ பலவ=தமாக& தFவ

ைகெய:கி$றா$.
வண

மாாி "ேகாேகா" எ$றலற& ெதாடகி வி*டா.

திVெர$ ெகா+ மாட&தி6

பி$ேன தாி/ ப!கி நி$ற மேனாரMஜன$

ைக) த+)மாக வ=! ேஹமச=திர பா ைவ பி+&! ெவளிேய தளி ைநய

ைட&தா$. இ=த கலவைரயிேல த=ைதயாகிய ாியகா=த பா < வ=! வி*டா.

மக கீேழ PDைச )?: கிடகிறா. வேபா!

+&! வ=த களி$

ெவறியா5, அ+ப*ட ேகாப&தா5 ேஹமச=திர$ ஏேதா வா9

உளறினா$.

வ=தப+

உடேன ஸுாியகா=த மேனாரMஜனைன பா&! "ஏதடா! ைபயேல நீ இேக ஏ$

வ=தா9? இெத/லா எ$ன

மேனாரMஜன$ "ஐயா, உம!

ழ ப?" எ$ ேக*டா.

மார&தி PDைச )?: விF=! கிடகிறா,

இ$Q சிறி! ேநர கவனியாம 8=தா/ மிக< அபாய ேந=!வி:. அத6

ேவ?+ய ஏ6பா: ெச9). ம6ற விஷயக பிற

ேபசி ெகாளலா" எ$றா$.

அத$ப+ேய ஸூாியகா=த மகைள 2*+6 ெக:&!D ெச$ ேவ?+ய
சிகிDைசக ெச9ததி$ ேபாி/ வண

மாாி

.Dைச ெதளி=த!. இர?: மணி

ேநர&தி6க பா/ ஸுாிய பா வ=! மகளிட விசாரைண ெச9தததி/, அவ

உ?ைமயாக நட=த விஷயகைள ெய/லா ெதாிவி&தா.

அவ ெசா/வெத/லா ெம9ெய$ அவ
:ப&தி6

ல ப*: வி*ட!. 'அடடா! நம!

ெபாிய அவமான மிைழக& ெதாி=த பாதகQகா ெப? ெகா:க

எ?ணி யி=ேத$?" எ$ தைம& தாேம ெநா=! ெகா?: ஸாியகா=த ெச$

வி*டா.

மநா* காைல மகளிட வ=!, "ெப?ேண உன! மேனாரMஜனைன நா$
ேந6தா$ ந$றாக உ6 பா&ேத$, அவ$ ெச/வமி/லா! வறியனா யி=த

ேபாதி5 Iப&தினா5 அறிவினா5 நம

மமகனா யி பத6

ேயாகியைத

)ைடயவனாகேவ காண ப:கி$றா$, அவ$. ஹி=! மாக&தினி$ நீகி

பிரம சமாஜ&தி/ ேச=! ெகா7 பY&தி/ உகளிவ  விவாஹ
.+&! ைவ பதி/ என

யாெதா ஆேYப கிைடயாெத$ அவனிட

ெதாிவி&!வி:" எ$ ெசா/8D ெச$ வி*டா.

இ! .ைறேய மேனாரMசனQ & ெதாிவிக ப*ட!. ஆயிQெம$ன பய$?

மேனாரMசன$ தா$ பிரம ஸமாஜ&தி/ ேச=! ெகாவானாயி$ தன! தா9
மன.ைட=! இற=! ேபாவாெள$பைத ந$றாக அறிவா$.
எனேவ, தாயினிட&! அ$ ஒ ற. வண

மாாியி$ மீ! ைமய/ ம6ெறா

ற. அவன! மனைத இFக இ$ன ெச9வெதன& ெதாியாம/ திைக பா

னாயினா$. இ@வாேற ஒ$றைர வஷகால கழி=! வி*ட!. இவ$ கைடசிவைர
பிரம சமாஜ&தி/ ேசராமேல யி=!வி: பY&தி/ தா$ விவாக ெச9!
ெகாளாமேல யி=!விட ேவ?:ெமன வண
ெகா?+=தா.

மாாி நிDசயி&!

--------

அ&தியாய - 5
இ ப+ யிக 1906- வஷ க/க&தாவிேல காளிRைஜ திவிழா நட=!

ெகா?+=த (நவரா&திாி) கால&திேல வண

மாாி தன! 2*: அ+யிேல ஒ

பMசைண மீ! சா9=! ெகா?: "ஸ=தியா" எ$Q தினசாி ப&திாிைக ப+&!
ெகா?+=தா. அதி/ திVெரன அவள! க?க7

ெத$ப*ட!.

பி$வ

றி

"சா=&Rவாசி யாகிய c)த மேனாரMஜ$ பானஜி ேந6 மாைல பிரம

ஸமாஜ&திேல ேச=! வி*டா. இவ மி =த திறைம) கF.ள அதி

&

வா8பராதலா/ இவ ஹி=! மாக&தினி$ பிாி=! வி*ட விஷய எேக
பா&தா5 ேபDசா9 கிடகிற!."

ேம6க?ட வாிகைள ப+&த<டேன வண

மாாி

ளக.?டா9 வி*ட!.

ஆன=த பரவச&திேல அமிZ=! வி*டா. உடேன ம6ேறாாிட&தி/

மேனாரMஜனQைடய ெபய காண ப*ட!. அெத$ன ெவ$ பா&தா. அதிேல,
"ெச$ற சில தினகளாக ேலாகமா$ய பாலககாதர திலக னாவி8=! நம!
நகர&தி6

வ=! ேதசீய, வரா^ய எ$ற ெப விஷயகைள ப6றி

பதினாயிர கணகான ஜனகளி$ .$ உப=நியாசக ாி=! வகி$றா.
இவ

நட  உபசாரக7 சிற

க7 .+யரசக7 Uட

நடகமா*டா. அ ப+ யிக இவைடய ேகா*பா:க7

விேராதமாகD சில

வா8பக சா=&R c மேனாரMஜ$ பானஜியி$ அகிராசன&தி$ கீZ ஒ
எதி U*ட U+ இ= நகர&தி$ ஏேதா ஒ Pைலயி/ சில நி=தைன&
தீமானக

ெச9! ெகா?டாகெளன அறி=! விசன மைடகிேறா"
எ$ எFத ப*+=த!.
இைத க?ட<டேன வண

மாாி

மன பைத&! வி*ட!. இவ

ழ=ைத

.தலாகேவ c பாலககாதர திலகைர& ெத9வ ேபால கதி வ=தவ. இவ7

மேனாரMஜனனிடமி=த அ$ைப கா*+5 ேதச&தி$ மீ!ள அ$
பதினாயிர மட

வ$ைம )ைடய!.

'ேதச பதகளி$ திலகமாகிய பாலககாதர திலக

விேராதமாக உைழகி$ற

வஜன விேராதியினிடமா நா இ&தைன நா காத/ ெகா?+=ேதா?
இவைனயா மாச6ற

மரென$ ெற?ணி மதி மயகிேனா?' எ$ பலவா

ேயாசி&! மிக< வ=!வாளாயினா.

இவ நிைலைம இஙனமாக, த$ க?ேபா/ வள&த ஒேர ஆைச

மார$ ஹி=!

மாக&ைத வி*: நீகி வி*டாென$ ேகவி)6ற <டேன மேனாரMஜன
Qைடய தா9 PDசி&! விF=! இற=! ேபா9 வி*டா.

இ=தD ெச9தி ேக*ட<டேன அலறிெகா?: சா=&R

வ=த மேனாரMஜன$

தன! தாயி$ கிாிையகைள ெய/லா ஹி=! ஆசாரகளி$ப+ ஒ ப=!வி$
Pலமாக நட பி&!வி*: வண
அேக 2*+/ வண

மாாிைய பாகD ெச$றா$.

மாாி யி/ைல. அவ7ைடய த=ைத பி$வ க+த&ைத

மேனாரMஜனனிட ெகா:&தா,

"என! காதலனா யி=த மேனாரMஜனQ ,
ெந:காலமாக உறகி நி$ற நம! ேதச மாதா இ ேபா! க?விழி&திகிறா.
நம! நா: மப+) Rவகால மஹிைம
வகி$ற!. இ=த .ய6சிக7

வவத6 ாிய அாிய .ய6சிக ெச9!

விேராதமிைழ  வஜன& !ேராகிகளி$

U*ட&திேல நீ) ேச=! வி*டாெய$ ேகவி)6ற<டேன என! ெநMச

உைட=! ேபா9வி*ட!, இனி உ$ைன ப6றி ேவ விதமான பிரதாப ேக* 

வைர உ$ .க&திேல விழிகமா*ேட$. ெப6ற தா9 D சமானமான

தா9நா*+$மீ! அ$ ெச5&தாத நீ எ$மீ! எ$ன அ$ ெச5&த ேபாகிறா9?
நம! வா8ப எ?ணகைள ப6றி நீ தி=திய பிற

ேயாசைன ெச9!

ெகாளலா, நா$ காசியிேல எக அ&ைத 2*+6 D ெச$ ஒ வஷ

தகியிக ேபாகிேற$. அேக நீ எ$ைன வ=! பாராதி ப+ பிரா&தைன

ெச9! ெகா7கிேற$."

இஙன இ க+த&ைத பா&த<டேன மேனாரMசன$ மன தீயிலக ப*ட
Fைவ ேபால& !+கலாயி6.

இ ேபா! மேனாரMஜன$ னாவிேல திலகாிட ேதச பதி பாடக ப+&!
வகிறாென$ ேகவி )கி$ேறா.
-------------

ப+ பவக7 D சில ெச9திக
பாரதி எFதிய சிகைத இ!வா . ெசா/ல ேபானா/, 'பிரசார பாணியி/ இ=த

கைத எFத ப*:ள!.

பாரதியி$ இர?டா சிகைத எ$ப! இத$ விேசஷ. - இ=த கைத .த$
.தலாக இ=தியா 2-2-1907ஆ ேததியி*ட ப&திாிைகயி/ பிரரமான!.

இைத ய:&! பாரதி பிரராலய&தா ெவளியி*ட க*:ைரக ெதா தியி/
இடெப6ற!.

இ=த கைத காத/ வய ப*ட வண

மாாி - மேனாரMஜன$ ஆகிய இவ

வாZைகD `ழ/க7கிைடேய காதைல கா*+5 ேதசாபிமானேம மாண
ெபாி! எ$பைத மிக அழகாக - ஆழமாக எ:&!D ெசா/கிற!.

ேதசபதி, திலக பதி - இ=த இர?ைட) பாரதி இ க?களாக பாவி&தா
எ$பைத இ=த கைத Pல நா அறிகிேறா.
---------

3. !ள" பாயி எ$ற ரஜ &ர க$னிைகயி$ சாி&திர
இ=! ேதச&தி6
வஷக7

அேனக கால தைலநகரமாக இ=த +/8 ப*டண&தி/ 300

.$பாக ஆப எ$ற ஓ மகமதிய சரவ&தி அரசிய6றி வ=தா$.

ேவ பல !க அரசேபால இவ$ ெகா:ேகா$ைம) மத ைவராகிய

நிTfர. ச6ேறQ இ/லாதவ$, தா$ மகம! மாக&தி 8=த ேபாதி5,
ஹி=!க, கிறிதவ .த8ய பிற மததைர மிக< ஆதாி&! வ=தா$. அ=த

கால&தி/ ஹி=!க7ேள கணவக இற=! ேபான<ட$ அவகேளா:
மைனவியைர) ேச&ெதாி ப! வழகமாக இ=த!.

அர ாிபவகளாகிய !கக சாதாரணமா9 ெகா+ேயாகளாக<,

கா.ககளாக< இ=தைமயா/ கணவகளி/லாத அநாைத ெப?க உயி
!ற&த/ ேவ?: ெமன<, உயி !றவாவி+Q சிர .?டன, ெவளாைட

):&த/, ஆபரண கைளத/ .த8ய பல ெச9ைககளா/ தம! சாீர லாவ?ய&ைத
ேபாக+&! ெகாள ேவ?:ெமன< நமவ ஏ6ப*: வி*ட!,
த சரவ&தியாகிய ஆப இ=த சக கமன (உட$க*ைட ஏற/) எ$Q அதி
IரD ெச9ைகைய நி&!வத6

ேவ?+ய .ய6சிக ெச9தா$.

ெப?களி$ சமதமி/லாம/ அவகைள எாிக .ய5 ப=! ஜனகைள),

ேராகிதகைள) ெகா+ய த?டைன *ப:&தினா$. அதி=தரவதிகளாகிய

ரஜ &திாிகேளா: சப=த ெச9!ெகாளலா ெம$, அஙன சப=த

ெச9!ெகாவ! ஹி=! - மகமதியக7  ேநச&ைத )?டாகி, இராDசிய

சமாதான&ைத வி&தி ெச9)மாைகயா/ அ@வித விவாகக தன D ச=ேதாஷ
விைள

ெம$ விளபர ெச9தா$.

இ=த ஆப ம$ன$ ஒ கால&தி/ UDச நா*ைட எதி&! ேபா ெச9ய

ேநாி*ட!. அ@வாேற அ= நா*ைட எதி&! ெவ6றி ெகா7 சமய&தி/ அவ$

ைசநியகேளா: ேசெபா*: ராஜ த$ (ரஜ &ர தான) ேதச&தி$

ஓர&தி5ள ஒ மகமதிய சி6றரச$ மகனாகிய அ பகா$ எ$பவ$ ஓராயிர
திைர 2ரட$ ேராகிணி நதிகைர வழியாக UDச நா*+6 D ெச$

ெகா?+=தா$.

அ ேபா! ேம6றிைச யிரவியி$ ஒளியினா/ அவர! பைடகலக வண கா=தி
2சின. அவர! Aபடாத ெபா6 சாிைக யாைடகைள), மல=த வதனகைள),
ஆரவாரகைள) பா ேபா! அவக த Pாினி$ ெவளிேயறி சிறி!
ேநர=தா$ கழி=தி

ெம$ப! ல ப*ட!.

அவ* பல அ ேபா!தா$ .த6 றடைவ ேபா D ெச/கிறாக. அவக

தைலவனாகிய அ பகா$ வள=த ஆகிதி )ைடயவனாக<,

அதிIபவானாக< இ=தா$. அவ$ .க&திேலா ெசளாிய லTமி நடன
ாி=தன.

இவைடய பைட

2 ைம/ Aர&!

.$பாக பிறிெதா சிபைட ேபாயி6.

ஆயி$, அஃ! இைத ேபா$றேதா ேபா பைட ய$.
ஒ P: ப/லகி/ ஓ ரஜ &ர க$னிைகையD ம=! ெகா?:, .$Q

பி$QமாகD சில

திைரக நடா&தி ெகா?: ேபாகி$றன.

!ள"பாயி எ$ற அ=த ரஜ &திாீ ர&த&ைத அவக அவ7

மணM ெச9வதாக

நிDசயி&தி=த ரஜ &திரQைடய ஊ  ெகா?: ெச/கிறாக. அேக

ெகா?:ேபா9 அவைள மரண பாிய=த ெவளிேயற ெவா*டாம/ ஓ

அ=த

ர&தி/ அைட&! வி:வாக. இ ேபா! ெகா?:ேபா  ெபாF!Uட,

அவ ப/லகினி$ ெவளிேய பாகேவQ, `ழ<மிகி$ற வன&தி$
அழைக அQபவிகேவQ, திைர

வாசிகேவQ Uடா!.

ெவளிேய )ள &த ஆகாய&ைத

இ@வா இவ சிவிைக G=! ெச/5ேபா!, `ாிய$ அதமி&! வி*டா$.

ேராகிணி நதிகைரயி5ள தனியான மயான க*ட&ைத இவக சமீபி&!
ேபா  கால&! ஒ ெகாைள U*டகார சிவிைகைய வைள=!
ெகா?டாக.

அ கவக சிவிைக)ட$ வ=த

திைர 2ரகைள எளிதி/ !ர&திவி*:,

சிவிைகைய ைக ப6றி& திைரைய கிழி&!, உளி  க$யாமணிைய

.ர*:&தனமா9 ெவளிேய இF&!, "உ$ நைககைள ெய/லா உடேன கழ6றி

ெகா:" எ$றன.

!ள"பாயி மிக< உள பதறி, ைககா/ ந: ற, அDச&தினா/ ஒ$M ெச9ய
மா*டாதவளா9 பிரமி&! நி$றா. ஏ! ெச9வா? பாவ! ெச/வமிக

ெப6ேறாகளி$ ஒேர ெச/வ மகளாக வள=! இ!கா தன

பிற மனD

சMசல மிைழ&த ெல$ப! இ$னெத$ றறியாதி=த மடெகா+ இ ேபா!

பிசாசக ேபா$ற வ+விைன )ைடய கைணய6ற வழி பறிகார 
ஏக ப*:& திைககி$றா.

Iப ெசௗ=தாிய&ைத க?: கா*: மிகக7 மய

இ=த இர?: கா6 ைபசாச

ெம$பாக. ஆனா/,

8க ச6ேறQ அ கா*டா! நி$றன.

இ@வளவி/ ஓ பாதக$ அவ நைககைள )ாிய& ெதாடகினா$. பி$ெனாவ$

அவள! விைல மதிகலா6றாத உைடகைள)= தீ?+யி பா$. ஆயி$, திVெரன
அ@விட&தி/ அ பகாQ அவ$ பைட யா*க7 வ=! வழி பறிகார
U*ட&ைத& தாகின. அ ெப பைட

ெகாைளகார பற=! வி*டன.

.$னி6க மா*டாம/

!ளசிேயா த$ பைம வா+& தைரமீ! விF=! கிடகி$றா. அவைள ெம/ெலன&

Aகி ைக பி+&! ேபா9D சிவிைகயி6 ேச&தா$, அ பகா$ எ$ற 2ர

=தர$. )&த ச$ன&தனா9 ேபாேகால ெகா?: விளகிய அ மகமதிய

மர$ த$ைன வழி பறிகாராினி$ கா&! வி*டா ென$பைத )ண=த =தாி

அவைன& திபி பா&! அ$ மி திேயா: $னைக ாி=தா. அவன!

மேனாகர வ+< இளைம) அவ$ தன D ெச9த ந$றி), அவ மன&ேத

G$றி ேவெகா?டன.

மகமதிய விஜயேனா அவமிைச யாேக அடகா காத/ ெகா?டா$.
".த6 கா*சியிேன Pளா காதேலா, எவேர காம&திய$றா" ][#]எ$ப! அQபவ
சி&தம$ேறா?
அவள! கைறயி/லாத .கD ச=திர$ .$ன, அ ேபா 2ர$ ெநMச

ச=திரகா=த க/லாயி6.
------------

[#] .த8/ பா&த <டேன காத/ ெகாளாம/ யாவதா பிற

காத5*ப*டா?

எ$ப! ெபா, 'Whoever loved that loved not at first sight? - Shakespeare,

'எ$ன ேபா! எ$ன க<ரவ! எ$ன வாZைக ! இ=த ரஜ &ர க$யாமித&ைத

மண ாி=! அவ7ட$ அனவரத ரமி&! ெகா?: நம! தக ப$ 2*+ேலேய
இ ப! ந$. ஆப சரவ&தி

நைம ேபா லாயிர !ைண ம$ன?:.

நா ேபா9 எ$ன ஆ9வி:? அதனா/ அவ நம  ெகா:  சிற



ச$மான. ேதா&திர ெமாழிக7 எ$ன ெப? இ ேபா! அ ேபா
ெபைமக7காக நா ேபாேவாமானா/ இனி இவைள எேக பா ப!? ேபாாி/
நா ம+யா! பிைழ ப!தா$ எ$ன உதி?' எ$ பலவா ேயாசி&தா$,

அ பகா$.

'ஆகா, எ$ன ேயாசிகிேறா; ஆப பா!ஷாவி$ ெகா+கீZ நி$ ேபா ாி=!
விஜயலTமி)ட$ திபி வவா$ மகென$ கதி யி  ந த=ைத), ந

ஊரா இைடவழியி/ பா!கா பாளாி/லா! வ=தி நி$ற ஓ ரஜ &ர சிமிைய&
திடகளினி$ கா பவ$ ேபா$, தா$ அபகாி&! வ=!வி*டா$ எ$

ெதாி=தா/ நைம எ@வள< இகZDசி ாிவாக? ஆதலா/ இ க$னிைய அவ
ேபாமிட ேபாகிவி*: நா ேபா D ெச/வேத த தியா'ெமன மீ*:
அவQள திாி=த!. இ@வா பலவைக கதி கைடசியா9 ேபா

ந$ெறன நிDசயி&! ெகா?டா$.

அதQ வழி பறிகாரைர யMசி ஓ+ய ரஜ &திர

ேபாவேத

திைர 2ரக தா ஒளி=!

ெகா?+=த இடகளினி$ மீ?: வ=! அ பாஸு

ந$றி UறிD

சிவிைகைய எ:&! ெகா?: ெச$றன. !க 2ர$ தாQ அ@வழிேய ேபாக

ேவ?+ யி=ததா/ சிறி! Aர சிவிைக)ட$ ெச$றா$. ரஜ &திர

ல&தவ

ெச9த தவ&தி$ விைளவாகிய !ளசீபாயி வழி பறிகார திைரயிேல கிழி&த
!வார&தி$ வழியாக இவைன ேநாகி ெகா?ேட ேபாயின.

ச6 ேநர&தி/ அ பகா$ பிாி=! ெச/ல ேவ?+ய இட வ=!வி*ட!. த!பி&

த&தளி&!& த:மாகி$ற

ர5ட$ "ரஜ &ர

லவிளேக! யா$ ேபா9

வகி$ேற$" என அ பகா$ Uற5, !ளசி தன! ஜாதியாசார&!

விேராதமாக& திைரைய நீகி ெகா?: அ6 த ஒளி 2சிய விழிக7ட$ அவைன
ேநாகி& த$ விர88=த ஓ வயிர கைணயாழிைய எ:&! "இைத கைண
ாி=! வாகி ேபா2ராக" எ$றா.

அவQ அைத மிக< ப&தி)ட$ வாகி அதிேல பதி&தி  மணிக7ட$ தன!
உயிைர) பதி பா$ ேபால .&தமி*:& த$ விர8லணி=! ெகா?டா$.

இைத ப+ பவகேள! அள< கட=த காத5ைடய திாீ ஷக தா இனிேம/

ஒவைர ெயாவ எ ேபா! பாக ேபாவதி/ைல ெய$ற நிDசய&!ட$

பிாி) கால&! அவக க?ேணா: க?ெபா=தி ேநா வைத யா$ உக7
வணி&! கா*ட வ/லன/ேல$.

சாீர 2*+8  சீவ$ த$ வ+ைவ ெவளிேய கா*:வத6 ாிய ச$ன/கெள$
க?கைளD ெசா/வாக. ஆயி$ இ ேபா! இ=த அ பகாQ !ளசி)

ஒவைர ெயாவ ேநா ேபா! அD ச$ன/களி$ வழியாக அவகளிவாி$
உயிக7 கீேழ

தி&!விட& ெதாி=தன. அ@வ?ண ச6 ேநர பா&தி=த

பி$ அவக பிாி=! வி*டன.

அ பகா$ த$ பைடக7ட$ ேபாாி$ மா? கைள கவ ெபா* ேடகினா$.
!ளசிேயா தா$ இ!வைர க?டறியாத ஓ சிவைன மண=! அவQ

மைனவியாக இ=! த$ வாZநா கழி பD ெச$றா. ஆனா/, இ=த நா அவள!
உயிைர கா&! ெநMைச ெகாைள ெகா?ட ேபா 2ரைன ஒேபா! மறக
மா*டா ெள$ப! தி?ண. அ

மரேனா தா$ பிற=த! ெதாடகி .த$ .த6

காத8&த ரஜ &ர ேஜாதிையD க&தி5 !க&தி5 த$ மனேகாயி88=!
நீக மா*டா$.

(அ:&த .ைறயி/ இD சிகைத .+< ெச9ய ப:)
-------------

அ&தியாய இர?:
.தல&தியாய&திேல விதாிக ப*ட விஷயக நட=! ஒ வஷ&தி6

ேமலா9

வி*ட!. அேத ேராஹிணி நதிகைரயிேல கா*+$ வழியாக ஓ மகமதிய இைளஞ$
திைர ேயறி வகி$றா$. `ாிய பகவாேன தன ள ஏF

சிற

ைடயதாகிய

திைரகளி/ .த6

திைர சகிதமாக வான&தினி$ இறகி, சீதள&தி$ ெபா*:

இ=த வன&தி$ வழியாக வகிறாேனா எ$ க?ேடா ச=ேதக.ப+யாக,
ேபெராளி 2 வதன&ேதா: வ இ

மர$ நம! அ பகாேன யாவ$.

"அடடா! ெச$ற வஷ இ=த இட&தி6

அேனகமா9 சமீப&திேலதா$ அ=த

வேபாேத பி$வமா ஆேலாசைன ெச9கிறா$ :

ரஜ &திர பகிளிைய பா&ேத$. (ைகயிேல தாி&தி=த ேமாதிர&ைத
.&தமி*: ெகாகிறா$) இ=த அழகிய ேமாதிர&ைத& தன! ஞாபக
என  ெகா:&தா ேபைத! அவள! ஞாபக என

றியாக

எ=நா7 இ பத6

அைடயாள. ேவ?:மா? என! ெநMச&திேல !ள"ர&தின

ஓ

பதிக ப*+கிற ெத$, நா$ இற=தாெலாழிய அவைள மற ப! அசா&திய

ெம$ அவ7 & ேதா$றவி/ைல! க?டநா .தலாக இ=த நிமிஷ வைர

அவ நிைன

வராத ஒ நா7?டா? ேசாைலகைள) நீேராைடகைள)

பா  ேபாெத/லா அவ ஞாபக வரவி/ைலயா? (பா:கிறா$)
ம=த மாத 2 ேபாதிQ

வானி/ மாமதி ேத ேபாதிQ

க=த மாமல க?e ேபாதிQ

கான ந/ல. !?e ேபாதிQ

ச=த மாகவி க6றி: ேபாதிQ

தாவி/ வா$ கZ ெப6றி: ேபாதிQ

எ=த வாறிQ மி$  ேபாெதலா

எ$ற ெனMசக ஏ=திைழ பாலேத."

"ேபாகள&தி/Uட அவைள ப$.ைற நிைன& திகி$ேற$. இனி, இெத/லா
எ$ன 2ணாேலாசைன? அவ இ ேபா!, ரஜ &திர$ மைனவியாக ெபைம)
இ$ப. ெகா?+ பா. ஏேதா அ$னிய மகமதிய$ ஒ .ைற ெச9த

உதவிகாக அவைன எ ேபா! நிைன&தி பாளா? அைத) தவிர

அ$னியQைடய ப&தினியாகிய அ மாைத எ$ மனதாேல நிைன ப!Uட ேதாஷ.
அ/லாேவ! எ$ மனதி8=! இ=த பாவ எ?ண&ைத நீகி அ ாிய

ேவ?:...., !ள"பாயி, !ள"பாயி, ஆஹா! எ$ன இனிைமயான ெபய!'- என

இ@வா மகமதிய$ தன ேளேய ேபசிெகா?: வ=த கால&திேல சிறி!
Aர&தி6

.$பா9 "ஐேயா! ஐேயா!" எ$ற U ர/ ேக*க ப*ட!. அ=த

பகமாக பா&தா$.

ேராஹிணி நதிகைர மயான - ரஜ &திர U*ட - சில பிராமணக - ஓ ெப?

கதத/ - அேக ெந

வள&த/ - ஒ பாைட - இைவ யைன&!

காண ப*டன. உடேன விஷய மி$னெத$ப! மகமதிய

ெதாி=!வி*ட!.

மாரQ &

'ஓேஹா ! யாேரா ஒ ரஜ &திர$ இற=! ேபாயிகிறா$, அவQைடய
மைனவியாகிய ெப?ைண) Uடைவ&! எாி&!விட ேபாகிறாக' எ$

ெதாி=!ெகா?டா$. ெப?e D சமதி யி/லாம/ அவைள கணவQைடய

பிண&!ட$ ைவ&ெதாி ப! ச*ட விேராதெம$ ஆப சரவ&தி விதி ஏ6ப:&தி
யி=தா. ஆகேவ, 'இ=த இட&தி6 D ெச$ ேம6ப+ 'சதி தகன' நட பைத&
த:&! வி:ேவாமானா/ நம

ஆப சரவ&தியி$ மதி

கிைட ' ெம$ அ பகாQ

 ச$மான.

எ?ண.?டாயி6. "ஆனா/ எதிேர

ரஜ &திரக 4, 5 ேப வா சகிதமாக இகிறாக. பிராமணகைள ப6றி பய
கிைடயா!. அவக நைம க?ட<டேன ஓ+வி:வாக. இ=த ரஜ &திரக
வசமி=! அ ெப?ைண மீ*ப!தா$ கTட. எ/லாவ6றி6  அ/லா

இகிறா. !ைண ாிவா"- எ$ ெசா/8 ெகா?ேட U*ட&ைத ெநகி
வ=தா$.

சமீப&தி/ வேபாேத இவQ

மன பைத

?டாயி6. அDச&தினால$.

அ பகா$ பயமி$னெத$ றறியேவ மா*டா$. ஆனா/, 'இ=த .க என &
ெதாி)ேம, இ! என! என! என! !ளசி ய/லவா? அேர அ/லா ேமாீ

ஜலாேவேக! ப-&! என! காத/ ேராஜாைவயா இ பாதக சாபலாக

லா ேகா

ேபாகிறாக? இேதா! அவக ள&தைன ேபைர) ஹத ெச9! வி:கிேற$' எ$

ெவ

ேகாப&!ட$ கிளபினா$.

பிற

திVெர$ ஓ ேயாசைன உ?டாயி6. அத$ேபாி/ மிக< அைமதியாக

ெம/ல

திைரைய நட&திெகா?: வ=தா$. அ=த ேயாசைன இ$னெத$ப!

பி$ அவQைடய ெச9ைககளா/ விள .

மகமதிய வா8ப$ ைபய ைபய ெநகி அ=த ஹி=! U*ட&தினிைடேய வ=!

ேச=தா$, இவ$ வழிேய ேபா9 வி:வாென$ கதி யி=த ரஜ &திரக இவ$

தமேக வ=! நி$ ெகா?டைத பா&த<டேன ெப ேகாப ெகா?டாக.
அவகளி$ 2ர ர&த ெபாக& ெதாடகி6; விழிக சிவ=தன, ேராகித
பிராமணகேளா மனதி6 ேள ந:க& ெதாடகின. இஙனமாக,

ரஜ &திரகளிேல வயேதறிய ஒவ$ அ பகாைன ேநாகி, "ஏைனயா, இ

வ=! நி6கிறீ? மத கிாிையக நட  இட&தி/ தா வ=தி ப! சாியி/ைல .

தா ேபாகலா" எ$றன$.

அ பகா$ மெமாழி Uவத$ .$பாக ம6ெறா ரஜ &திர$ "நீ யாரடா

மகமதிய$? இ=த கணேம ேபா9வி:. இ/லாவி+/ உ$ தைல இர?:
!?டா9 வி:" எ$றா$. இத6 ேள அ

வ=தி=த 4, 5 ரஜ &திரக7 வா

சகிதமாக அ பகாைன வ=! `Z=!ெகா?டாக. ஒ ரஜ &திர$ வாைள&

Aகிவி*டா$. உடேன அ பகா$ வாைள ேயா  ரஜ &திர இைளஞைன

ேநாகி, "சேகாதரா, நா$ ஆப சரவ&தியி$ பைட& தைலவ$ எ$பைத
அறிவாயாக!" எ$றா$.

ரஜ &திரக7 ேள .தியவனா யி=தவ$ ேம6ப+ ெசா/ைல ேக*ட<டேன

அவ$ .க&திேல சிறி! அDச றி ல ப*ட!. ஆனா/, அதைன உடேன மா6றி
ெகா?:வி*டா$. எனிQ, ம6ற வா8ப ரஜ &திரக7  ேகாப ேம8*டேத

ெயாழிய ேவெறா$மி/ைல. எனிQ வாேளாகிய 2ர$ தன! ைகைய இறகி

வி*டா$.

இனி அ பகா$ ெசா/கிறா$ : "என! ைகயி5 ஓ வாளிகிற!. இ!<
ெகாMச ச?ைட பா&திகிற!. நா$

திைர ேம8கிேற$. நீக கீேழ

நி6கிறீக. ைகைய& Aக ேவ?டா! ப&திர! நா$ ெசா/வைத ம*+5
அைமதி)ட$ ேக7க" எ$ Uறின$.

ரஜ &திரக "ெசா/!" எ$றன.
அ பகா$ "ெப?eைடய சமதி யி/லாம/ சதி தகன ெச9ய Uடாெத$ப!

ஆப சரவ&தியி$ ஆகிைன. அ=த இள க$னிைய நீக எாிக

ேபாகிறீக! அவ அF! U ர8:வைத பா&தா/ அவ7 D சமதமி/ைல

ெய$ ெதாிகிற!. ஆதலா/ நீக இ=த
இ/லாவி+/ ராஜ ேகாப&தி6

IரD ெச9ைகைய நி&தி வி:க.

ளா2க" எ$றா$.

வய! .தி=த ரஜ &திர$ ஏேதா ெசா/ல வாெய:&தா$. அத6 ேள நம!

ேகாபகார ரஜ &திர இைளஞ$, "சிDசீ! மிேலDச நாேய! ராஜ ேகாப&!

பா&திர ப:ேவா ெம$கிறா$! யாரடா ராஜா? பாரத Rமி

மிேலDசனாடா

அரச$?" எ$ வாளா/ ஒ 2D 2சினா$. அ=த ெவ*: த$மீ! விழாதப+

அதிச!ரனாகிய அ பகா$ திVெர$ தன!

திைரைய பி$Q

இF&!

ெகா?: தன! ெபாிய வாைள ேயாகி ஒ ெவ*: ெவ*+னா$. ரஜ &திர& தைல

ெயா$ !?டா9 விF=! வி*ட!. உடேன ச?ைட ெவ
கீேழ நி$ற ரஜ &திரக7

பலமா9 வி*ட!.

திைரேம8=த மகமதியQ இஙன ஒவைர

ெயாவ க&திகளா/ ெவ*+ ர&த ெபகி ெகா?+க, ெந பி6

கிைரயா ப+ ைவக ப*+=த ெப?மணியி$ நிைலைம யாதாயி6 ெற$பைத
கவனி ேபா. பிராமணக ம=திர ேகாஷ&ைத நி&திவி*டாக. இவக

அகி=! எF=! ஓடேவ?:ெம$ற ஆைச இ=த ேபாதி5 அத6 Uட மேனா
ைதாியமி/லாம/ தபிதமாக நி$ ேபாயின.

அ பகா$ வவத$ .$பாக 'ேகா! ேகா!' ெவ$ அலறிெகா?+=த !ளசி,
அவ$ வ=தைத பா&த<டேன தன! அFைகைய நி&தி ெகா?: வி*டா.
அவைன க?ட<டேனேய அவ7

இன ெதாி=!வி*ட!. எ ப+ேயQ தன!

பிராணைன அ=த ராYதக வச&தி8=! கா பத6 ாிய ஜீவரYக$
வ=!வி*டாென$ அவ7

ல ப*:வி*ட!. எனேவ, மகமதியQ

ராஜ &திரக7 வா9& தக ெச9!ெகா?+=த ெபாFெத/லா இவ UDச
8/லாம/ பா&!ெகா?: நி$றா. அவக வா )&த ெதாடகிய உடேன

மப+) அலற& ெதாடகிவி*டா.

இ ெபாF! .$ேபால த$Qயிாி$ ெபா*: கதகி$றவ ள/ல. த$ைன

.$னா திடக வச&தி8=! கா&தவQ, இ ேபா! ெகாைலயாளிக

வசமி=! காக வ=தி பவQ ஆகிய மகமதிய விஜயQைடய இ$Qயிாி$
ெபா*: அலகிறா, "ஈசா! ஈசா! அவைன ெவ*:கிறாகேள! ஐேயா, என!

ராஜா! பாதகியாகிய எ$ ெபா*: நீ) உயி விடவா வ=திகிறா9? எ$ைன

ெகா/ல ேபாகிற பாவிக உ$ைன) ெகா/5கிறாகேள! ஐேயா! ஐேயா!" எ$
U ர8*டா. .க&திேல) மாபிேல) ைககளா/ ைட&!ெகா?டா.
தைரயிேல விF=! ர?டா. தன! பாிமள .ய=த, நீ?ட கU=தைல

பி9&! ெகா?டா, ஐேயா, அ=த ப= !ளசி மா$ அ$ ப*ட !$பகைள
நிைன ேபா! எம , மன க$கிற!,

இ ப+ யி ேபா! ஓ ரஜ &திர$ பி$ றமாக வ=! பா9=!

அ பகாQைடய பிடாியி$மீ! ஓ பலமான ெவ*: ெவ*+யைத), அதி8=!
இர&த சேரெல$ ெவளிேயறியைத) பா&தா. உடேன "ஐேயா" எ$ வா$

கல மா கதறி வி*: PDைச ேபா*: விF=! வி*டா. இத6 .$ ேராகித

பிராமணக7

எ ப+ேயா ைதாிய.?டாகி ஓட& தைல ப*: வி*டாக.

தனியாக PDசி&! விF=! கிட  திாீ ர&தின&!
ெய$ப!Uட அ=த

உதவி ாிய ேவ?:ேம

ேராஹித ேப+க7 & ேதா$றவி/ைல.

இ:கா*+ேல PDசி&! விF=த !ள"ேதவி அத6க பா/ நட=த விஷயக

ெளவ6ைற) மறிய மா*டா. மநா இவ7 D சி&த யாதீன சிறிேத6ப*:

க?விழி&! பா ேபா! தா$ ஒ மாட&திேல யி பதாக க?டா.
த$ைனD 6றி மகமதியD ேச+ ெப?க விசிறியி*: 2த/ .த8ய

உபசரைணக ெச9!ெகா?+க க?டா. இவ க? விழி&தைத

பா&த<டேன மகமதிய திாி ெயா&தி இவ7

பல.?டா ப+யாக ஏேதா

ஒ ம=ைதேயா அ/ல! உணைவேயா ெகா?:வ=! வா9 ேள அள
.ய$றா.

!ள"ேதவி அ=த உணைவ& தன
பிற

ேவ?டாெம$ ைகயா/ விலகி வி*டா.

திVெர$ ஓ உட88=! ம6ேறா உடலக&ேத ெச$ற உயி

திைக ப!ேபால& திைக பாளாகி, "அமா! நா$ எேக யிகிேற$?" எ$
ேக*டா.

"ேதவி! தா சிறிேதQ பயமைடய ேவ?டா. தம

இேக எவ எ@விதமான

இைடG ெச9ய ேபாவதி/ைல. எக எஜமா$ உகைள எேகேயா

மரண&தி8=! சரYைண ாி=! இேக ெகாண=! ைவ&ததாக எமிட

Uறினா. அவ இ$Q சிறி! ேநர&தி6 ெக/லா இேக வவா" எ$ ஒ
மகமதிய ெப? Uறினா. !ள(

இட&தி8கிேறா ெம$ப! அவ7

எ/லா கனைவ ேபாலேவ யி=த!. இ$ன
ந$

விளகவி/ைல. எனிQ மி =த

சிரம&!ட$ "அமா, உக எஜமா$ யாவ?" எ$ ேக*டா.

"எக எஜமா$ ெபய அ பகா$" எ$ ேச+ ெயா&தி மெமாழி Uறினா.
உடேன ெச$ற கால&தி$ விஷயகளைன&! !ள(யி$ க&! &

ெதளிெவன& ெதாி=! வி*ட!. இவ மன&திேல ஒவிதமான பய ஜனிக&

ெதாடகிவி*ட!. அ பகானிட தனகி=த காதைலUட மற=!வி*டா.

'மகமதியQைடய 2*+/ நா சிைற ப*+கிேறாேம. இதனா/ எ$ன ேநேமா?
எ$ற பய மா&திர இ=த!.

ரஜ &திர க$னிைக யாதலா/, மன&தி8=த பய ச6 ேநர&தி6ெக/லா நீகி

ேபா9 ேகாப.?டாகி வி*ட!. உடேன இவ7கி=த கைள ெப/லா ேபா9
பல ெகா?டவளாகி& த$ைனD 6றியி=த மகமதிய ெப?கைள ேநாகி,

"சேகாதாிகேள, நா$ ஹி=! வாதலா/ உக ஜாதியாைர& ெதா:வ! என!
தம&தி6

விேராதமான விஷய. தாக தய<ெச9! எ*+ நி6க ேவ?:ேம"

ல

எ$ ெசா/8 மMச&தி8=! இறகி கீேழ ெச$ உ*கா=! ெகா?டா.
மகமதிய ெப?க ஆDசாிய&ைத) ேகாப&ைத) அைட=தவகளாகி, ஏேதா
மெமாழி ெசா/ல விபிய ேபாதி5, தக எஜமா$ க*டைளைய எ?ணி

வாைய P+ெகா?+=! வி*டாக. எனிQ இவ ஏேதா மிக பிரமாதமான

ந+

ந+கிறாெள$

றி

& ேதா$மா தம ேள க? சமிகிைன ெச9!

ெகா?டாக. இைத க?ட !ள(

மி =த உகிர.?டான ேபாதி5,

அதைன மனதிேல யடகி ெகா?: மா இ=! வி*டா.

சிறி! ேநர&தி6ெக/லா அ பகா$ வ=! ேச=தா$. ேச+க தாேம

விலகிவி*டன.

இ$Q PDைச மயக ெதளி=திக மா*டா ெள$ ெய?ணி வ=த

அ பகா$ எதிேர மி =த ேசா< சிறி! ேகாப. !லகிய .க&தினளாகி
உ*கா=! ெகா?+  !ள(ேதவிைய பா&த<டேன ஒவிதமான
ஆDசாிய எ9தினா$.
தன!

லாசார ப+ Aர இ=! ஸலா ெச9!வி*: அேக ேபா9 "அேம,

இ$ன யாெதா சிர பாிகார. ெச9! ெகாளவி/ைலேபா/ ேதா$கிறேத!"
எ$றா$.

உடேன மி தியான ேகாப ேம8*டவளாகி ஆகிரக த! கி$ற

ர5ட$, "ஏ,

மகமதியா, நா$ ராஜ &திர க$னிைக ெய$ அறிய கடவாயாக! அவமான
அைடவத6

.$ உயிைர& !ற=! ெகாவதி/ எக ஜாதி ெப?க எ$

ெபய வாகியவக. வழியிேல பாக ப*ட க$னிைகைய மரண&தி8=!

சர*சி பவ$ேபா/ பாவைன ெச9!வி*: .ைற ப+ ெயன! த=ைத தாயாாிட
ெகா?: ேசகாம/, மகமதிய அ=த

ர&!  ெகா?:வ=! வி*ட உன!

க?.$பாக இேதா இ$ன சிறி! ேநர&!ெக/லா உயிைர வி*: வி:கிேற$,
பா" எ$ ெசா/8, மாட&தி$ மீதி=! கீேழ
ேநாக&!ட$ எF=! ெச$றா.

தி&! இற=!விட ேவ?:ெம$ற

உடேன மி =த ேசாக&ைத) மன பத6ற&ைத) அைட=தவனாகிய மகமதிய
மார$, "அ/லாவி$ ேமலாைணயி*:D ெசா/கிேற$, உன! க&!

விேராதமாக உ$ைன எ@விதமான தீ ேகQ உ*ப:&தேவ?: ெம$ற

ஞாபக என  கனவிேலUட கிைடயா!. காம பிசாப6றிய அேநக மகமதிய

Pட வா8பகைள ேபால நீ எ$ைன) நிைன&! விடேவ?டா. உ$ த=ைதயி$

2*:

உ$ைன ெகா?: ெச/ல ேவ?:ெம$ ெசா/5கிறாேய. உன!

த=ைத யி$னா எ$பைத ப6றியாவ! இ$ன ஊைரD ேச=தவ எ$பைத
ப6றியாவ!, என

யாெதா$ ெதாியா! எ$பைதD சிறிேதQ

ஆேலாசிகவி/ைல அ/லவா? உ$ைன ேக*:& ெதாி=!ெகாளலா ெம$றா/ நீ
PDைச நிைலயி ல/லவா யி=தா9!

ேம5 அ=த திதியி/ உ$ைன அகி5ள ஏதாவ! ராஜ &திர

கிராமக7  ெகா?: ெச$றா/ எ$ைன) ெகாைல ாி=! உ$ைன)
எாி&தி பாக அ/லவா? எ$ மன&தி8=த காதைல ெய/லா

அடகிெகா?:, ெம9மற=தி  ெப?ைண ைகயாேல ெதா:வ!Uட
நியாயமி/ைல ெய$ எ?ணி, உ$ைன எ$ ஆ)தகளினா/ எ:&!,

திைர மீ!

ைவ&! ெகா?: வ=தி  எ$மீ! நீ த பிதமான எ?ணக ெகா7த/
உன

நியாயமா மா?" எ$ விமி Uறின$.

இைத ெய/லா ேக*ட<டேன, "மகமதிய இளவரேச, எ$ைன Yமி&!
அ72ராக!" எ$ Uறி, !ள( க?ணீ த!பி வி*டா.
"என

எ&தைனேயா .ைற ைகமா றளிகUடாத ெப ந$ைமக

ெச9தி  தம! மீ! ெப? &தியினா/ த பித எ?ணி வி*ேட$. ேம5 -

ேம5 .... " எ$ ஏேதா Uற வ=தவ வா9

P+ ெகா?: ேதப& ெதாடகி வி*டா.

ழறி ேபா9, ைககளா/ .க&ைத

அைத பா&! மனM சகியாதவனாகிய மகமதிய 2ர$, "அேம, உ$ மனநிைல

இ ேபா! ேநாி/ைல. நா$ சிறி! ேநர&தி6க பா/ வகிேற$. அத6கிைடேய ஓ
ஹி=! திாீயி$ Pலமாக உ?:, சிர பாிஹார&! ாிய சாமா$க

ளQ

கிேற$. அவ6ைற உபேயாகி&!ெகா?: சிறி! நி&திைர

ாி=ெதFவாயாக! ஸலா!'' எ$ ெசா/8 மாட&தினி$ கீேழ இறகி

வ=!வி*டா$.

மநா* காைல !ள"பாயி அர?மைன மாட&திேல ஒ ேந&தியான அைறயி/

ஒ ேஸாபாவி$மீ! சா9=! ெகா?+=தா. இவ .க&திேல ஒ திய ெதளி<

அ6 தமான ச<=தாிய. விளகி நி$றன. இவள! க?க மலDசி ெப6றி=தன.

ஏேதா ஆDசாியமான மாபா:க இவ மனதிேல ஏ6ப*+கி$றன ெவ$ப!
.க&ைத பா&த <டேனேய விளகி6. இ மாபா:க யாைவ ெய$பைத

இேக

றி பிட வி கி$ேறா.

.தலாவ!, ராஜ &திர திாீயாகிய !ள(
விேராதமான! நீகி ேபா9 வி*ட!.

மகமதிய

ல&தா மீதி=த இய6ைக

ஆரப&திேல வயிர கைணயாழி மா6றிய கால&தி/ மகமதிய =தர$மீ!

ஒவிதமான காத/ ெநMசிேல ேவI$றிய ேபாதி5 பி$னி*: ெந:நா அ!
மைற=ேத கிட=தத/லவா? அதி5 இத6

.=தின நா மாைலயி/ தா$ க$னி

விரத&திேலேய நா கழிக ேவ?:ெம$, இ/லாவி*டா/ எ ப+ேயQ

த6ெகாைல ெச9! உயி !ற=! ெகாள ேவ?:ெம$ நிDசயி&! ெகா?டா
ள/லவா? இ=த நிDசய ெம/லா சித?: ேபா9வி*ட!. விாி&! விாி&ெதFதி
பிரேயாஜன ெம$ன?
மகமதிய 2ர$ மீ! மப+) அடகாத காத/ ெப6றவளாகி அவைன மண
ாி=! ெகாள ேவ?:ெம$ற எ?ண ேம6ப*டா/ எ&தைன மாபா:க

ேதா$ேமா அ&தைன மாபா:க7 அவளிட&ேத ேதா$றிவி*டன.
இ=தD சி கைதைய ப+ ேபாக7

இ! சிறி! ஆDசாியமாக& ேதா$றU:.

பரபைரயாக மகமதிய !ேவஷிகளான மஹா2ரகளி$
ேதவி

அவள! ர&த&திேலேய மகமதிய ெவ

ல&திேல ஜனி&த !ள(

கல=தி=த!. உறக&திேலUட

மகமதிய ெனாவைன ெகாைல ாிவதாக கன< காணU+ய ஜாதியிேல பிற=த
இ=த 2ர க$னிைக மகமதியைன விவாக ெச9! ெகாளலாெம$ நிDசயி ப!
அசபாவிதெம$ நிைனகU:.

ஆனா/, அ ப+ நிைன பவக காத8$ இய6ைகைய அறியாதவக. காத/
ல பைகைமைய அறிய மா*டா!, காத/ மத விேராதகைள அறியமா*டா!.

காத/ ஜாதி ேபத&ைத மற=!வி:. கா ெத9வ&தி$ உபாஸகக

"அ&ைவதி"கேள ய/லாம/ "!ைவதி"கள/ல.

த$ைன ஒ.ைற ெகாைளகாரகளிடமி=!, ம6ெறா .ைற

ெகாைலகாரகளிடமி=! கா பா6றி அத6க பா5Uட& த$ைன பலவ=தமாக
அபஹாி&! ெகாளேவ?: ெம$ற ேநாக சிறிேதQம6 விள பவனாகிய
மகமதிய

மாரன! வா8ப&ைத), 2ர& த$ைமைய), லாவணிய&ைத)

ெப=த$ைமைய) நிைனக நிைனக அவள! மன உகி ேபா9வி*ட!.
ஜாதியாசார, மத !ேவஷ - எ$பைவ ெய/லா அழி=! ேபா9வி*டன.
ேம5 ெட/8 நகர&தி/ ஆப சரவ&தி  அவர! .கிய

பைட&தைலவக7  அேனக ராஜ &திர .+ம$னக தம! ெப?கைள
விவாக ெச9! ெகா:&திகிறாக ெள$ற வத=திக அவ காதிேல
விF=திகி$றன. அெத/லா இ ேபா! ஞாபக&!

வ=!வி*ட!.

சமய&தி6 & தகப+ அQUலமான காாியக7, அQUலமான விவகாரக7
நிைன பி6
###

வவ! ஸஹஜ=தா ன/லவா?

பலவித ஆேலாசைனக7கிைடேய .Fகி, இைடயிைடேய
ெபPDெசறி=!ெகா?:, $னைக ாி=!ெகா?: சா9=தி=தவளாகிய

!ள(ேதவி சிறி! ேநர&தி6க பா/ தி:ெக$ எF=! நி$றா.

எதிேர மகமதிய 2ர$ வ=தா$. மஹா ச<=தாிய திகFமா பா/ேபால பர=!

விள  வதன., அதிவிசால&!ட$ 2ரலgமியி$ வாசதானெம$

ேதா$றிய மா , ேதவதிாீக7 க?: அறி< கல மா ஒளி2சிய க?க7,
பர=த ெந6றி) உைடேயானாகிய அ பகா$ வவைத க?ட<டேன

!(யி$ உட8/ ஒவிதமான ேராமாகித., அவ .க&திேல ஒவிதமான

நாண

றி) ேதா$றின.

அ பகா$ : ஸலா பாhஜீ!
!ள( : ரா ரா!
அ பகா$ : தம! ஊ, த=ைத தா9களி$ ேப

ெதாிவி  பY&தி/ அவக7ட$ தா ச=தி பத6 ாிய ஏ6பா:க
இ ெபாFேத ெச9கி$ேற$.

!ள( : என! தா9 - த=ைதயக நா$ ஒ மகமதியட$ ஊ

வ=தா/,

எ$ைன அகீகார ெச9! ெகாவாகேளா, எ$னேவா ெதாியா!. ஆதலா/
அவகைளேய இேக தவி&! விடலாெம$ நிைனகிேற$. ஆனா/, ஒேவைள

அ!வைர நா$ இேக யி ப! தம  கTடமா
யிகU:. அ ப+யானா/ –

அ பகா$ : பிாிய ஸு=தாீ! நா$ இ

வேபா! இ!.த/ உ$ைனD

சேகாதாியாகேவ பாவிக ேவ?:ெம$ எ$ மனைத க/லாகி& தயா ெச9!
ெகா?: வ=ேத$. ஆனா/, இ ேபா! உ$ .க ^ேயாதியி$ .$ எ$ ெநMச
பனி கைரவ!ேபாேல கைரகி$ற!. உன! க?க எ$ மனதி/ பலவிதமான

நபிைககைள உ?:ப?eகி$றன. ஏைழயாகிய எ$ைன இ$Qெமா .ைற

ரYி ப! ேபா/ பாவைன ெச9!வி*:, மப+) ெவ

எ$னா/ சகிக .+யா!. தி<ள&ைத இ ேபாேத ந$

விடேவ?:."

 கா*+னா/ அைத

ெதாிவி&!

அத$பி$ தைம யறியாமேல ஏேதா ஒவிதமான சதியி$ ெச9ைகயா/ இ@

வா8பQ க$யா ர&ன. ஒேர மMச&தி$மீ! 26றி மா ேந=!வி*ட!.
!ள(ய.! தைல னி=! $னைக R&! நி$றன.
----------

ப+ பவக7 D சில ெச9திக
பாரதி எFதிய .த/

கைத இ!வா . இ=த கைதையD சரவ&தினியி/

1905 நவப மாத ெதாடகியேபா! அவ இ இதZகளிேலேய .+க

கதினா எ$பைத 'அ:&த .ைறயி/ இD சிகைத .+< ெச9ய ப:' எ$ற
றி

ட$ .த/ அ&தியாய&தி$ இதியிேல எFதியதா/ உணகிேறா.

இD சிகைதயி$ தைல ைப பி$னி*: வ=த இதZகளி/ !ள"பாயி சாி&திர
எ$ேற பாரதி கி& த=! வி*டா.

அ=த நாளி/ ெவளி ப*ட கைத நாவ/க யா< சாி&திர எ$ற ெபயராேலேய
பிரரமாயின.

உதாரணமாக, ேவதநாயக பிைள தா எFதிய கைத

பிரதாப .த8யா

சாி&திர எ$, ராஜ அ9ய தா எFதிய கைத  கமலாபா சாி&திர
எ$ ெபய `*+ன.

இத$ தாக பாரதி  ஏ6ப*ட! ேபா5!
இ=! - .O ஒ6ைமகாக<, உட$க*ைட ஏ வழக அவசிய
இ/லாத! எ$பைத உண&தி கா*:வ!ட$ காத8$ ெபைமையD

*+கா*ட< பாரதி பிரசார ேநாேகா: இ=த கைதைய எFதினா எ$
ெகாளலா.

ெஷ/8தா எ$ற ைனெபயாி/ இD சிகைதைய பாரதி எFதினா எ$ப!
றி பிட&தக!.

இ கைத .த$.தலாக bலாக ெப6ற கால வாிைச ப:&த ப*ட பாரதி
பைட

க ெதா தியி/ பதி பிக ெப6ற!.

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

4. தா ெச

 (ஒ

சி கைத)
கைத)

.த/ அ&தியாய - க8க ரா^ய&திேல
.$ெனா கால&தி/, க8க ேதச&! ராஜதானியாகிய கடக நகர&தி/ வ/ல

ராஜ$ எ$ற ேவ=த ெனாவ$ அர ெச5&தி வ=தா$. அவ$ தன

வ

அரசிைறயி/ ஒ ப திைய& "தா( நிதி" எ$ெறா தனி நிதியாக ப &!

ைவ&தா$, ேகாயி/ நிதி, க/வி நிதி, ராeவ நிதி, விவசாய நிதி, ெதாழி/ நிதி

.த8ய ம6ெற/லா நிதிகைள கா*+5 அ@வரச$ அ=த தா( நிதி
ெதாைக ஏ6ப:&தினா$. அ=த நிதி &தா$ ெசல< அதிக.
வஷ&!

விைல

மா b, b6றிப! தா(க7 

ைறயாம/ அ=த ராஜா

வா வ! வழக. அவக7 & த$ அ=த

வஸதிக ெச9! ெகா:&தா$. அவ$ ப*ட&!

அதிக&

ர&தி/ தனி& தனி

வ=! பதினா

வஷகளாயின. இ! வைர மா ஆயிர&ெத?i தா(க அவ$

அ=த

ர&தி/ ேச&! வி*டா$. தசரத$ அபதினாயிர திாீகைள மண ாி=!

ெகா?டதாக<, !கி ஸு/தா$களி/ பல. இ=தியாவி/ பல நவா க,

ராஜாக, நிஜாக, திவா$க .த8ேயாக7 ஆயிரகணகான ெப?கைள
அ=த

ரகளி/ ேச&! ைவ&தி=த தாக<, ராணகளி5, சாி&திரகளி5,

ந2ன நைடகளி5 அறிகிேறா.

இெத$னடா &த ேமாசமான ேவ+ைக! ஆயிர ெப?டா*+கைள

ைவ&!ெகா?: ஒ மனித$ எ ப+
நிைன ேபா!, என

ெபாிய விய

+&தன ப?eவா$ எ$பைத
?டாகிற!.

ஒ ெப?டா*+ைய ைவ&!ெகா?: கால த7வ! ெபபா$ைமயான
ஜனக7

ெபாிய கTடமாக இகிற!. அ ப+ யிக, b6கணகாக<

ஆயிரகணகாக< மைனவியைர ஒவ$ க*+யாள& !ணி< ெகா?டைத
எ?eமிட&ேத, என

நைக

 !யர. கல=! விைளகி$றன. இ! நி6க..

ஒநா, ேம6Uறிய வ/லபராஜ$ ெகா5வி/ ஒ கிழ பிராமண$ இர?:

அழகிய, இளைம )ைடய தா( ெப?கைள அைழ&! ெகா?: வ=தா$. இ!
வைர அ=த ராஜா விைல

வாகிய ெப?கைள ெய/லா ஸாதாரண

வயிரக7 , ம6ற மணிக7  ஒ பிடலாெமனி/, இ@விர?:

ெப?கைள) கீ&தி ெப6ற 'ேகாஹிW' (ஒளி $) எ$ற ராஜ வயிர&!
ெகா பிடலா. இவகைள ேநாகி அ@வரச$ அளவி/லாத மகிZDசி
பைட&தவனா9, "இவக7

விைல ெய$ன ெசா/5கிறீ?" எ$ ேம6ப+

பிராமணனிட ேக*டா$,
"P&த ெப? ேமாஹனாகி
ல8தாகி

விைல ஒ$பதினாயிர ெபா$, இைளயவளாகிய

விைல ப&தாயிர ெபா$" எ$ பா பா$ ெசா$னா$.

இகால&தி/ சில பல ேதச&!& தபா/ .&திைரக ேசகாி&! ைவ ப!ேபா/, அ=த
ராஜா தா(கைளD ேச&! ைவ&! பழகி, அ=த& ெதாழி8/ ைக ேதறியவனா9

வி*டப+யா/ தா(க7

விைல நிணய ப?eவதி/ அவ$ மஹா

நி ணனாயின$. ஆதலா/, இ ெப?க7ைடய உ?ைமயான அைம )ணராம/,

அ=த நா*:

ற&! பா பா$ இ&தைன ஸு=தரமான மாத

இ&தைன

ைற=த விைல ெசா/வைத ேக*: களி ெப9தியவனா9& த$ காயத

ெனாவ$ Pலமாக ெபாகிஷ&தினி$ அ=த Yணேம இபதினாயிர
ெபா$ ெகா?: வப+ ெச9! பிராமண$ ேக*டப+ விைல
ப&ெதா$பதினாயிர ெபா$Q, அவQ

இனாமாக ஆயிர ெபா$Q

ெகா:&!, ேமேல ேஜா+ சா/ைவ, வயிர க:க$, வயிர ேமாதிர .த8ய
வாிைசக7 ெகா:&!, அ=த பிராமணைன மாியாைத ப?ணி அQ பி வி*:,
தா( ெப?க ளிவைர), அ=த

ர&திேல ேச பி&! வி*டா$.

பிற , அ=த பா பா$ அரசனிடமி=! வாகிய இபதினாயிர ெபா$ைன)
ெகா?:, த$ பிற பிடமாகிய நாக ர&!

ஸமீப&தி5ள கிரா ெமா$ &

திபி ேபா9 அ , ேம6Uறிய ேவைச ெப?கைள விைல ப:&தி வப+
த$னிட ஒ

வி&த தா9 கிழவியிட, "உ$ ெப?கைள& தைல

Pவாயிர

ெபா$ 2த வி6ேற$. ஆறாயிர ெபா$ கிைட&த!. அதி/ ஆயிர ெபா$

என & தர ெக:&!ெகா?ேட$. மிDச ஐயாயிர ெபா$ைன உன 

ெகா:கிேற$" எ$ ெபா9 ெசா/8 அவளிட ஐயாயிர ெபா$ைன ெகா:&!,

மிMசிய பதிைனயாயிர ெபா$ைன) த$ ைகயி/ அF&தி ெகா?டா$.

க8க நா*: நிைல யறியாதவளாகிய அ=த& தா9 கிழவி), த$ ெப?க7

இ&தைன உய=த விைல ெகா?: வ=த பிராமணனிட மிக ந$றி)ண
<ைடயவளா9, அவQ

ஒ ப மா:, இர?: ப*:கைர ேவT+க7, ஒ

ெபா6 கி?ண. தான ப?ணினா. இ! நி6க.
க8க ேதச&தி/ வ/லப ராஜ$ த$ அ=த

ர&தி5ள ஆயிர& ெத?iேற

சி/லைர மாதகைள கா*+5 ல8தாகியிட அதிக ேமாஹ ைப&திய
ெகா?: வி*டா$. அரச$ இஙன ல8தாகி

ரா^ய&தி/ ல8தாகி இ*டேத ச*டமா9 வி*ட!.

அ+ைமயா9 வி*டதினி$,

இதினி$ அ=த ேவைசமக ெபா ேச பைதேய ெபாிய ெவறியாக ெகா?:
ரா^ய&ைதD `றாவளி ெகாைள யிட& ெதாடகி வி*டா. ம=திாி உ&ேயாக

.த/ 2தி ெப  சகி8 உ&ேயாக வைர, ரா^ய .Fதி5, யா

எ=த

ேவைல ேவ?:மானா5, ல8தாகி
கிைடகா!.

பாடக, நா*+யகார, வா&யகார,

லMச ெகா:காத வைர, அ=த ேவைல

தி ெச9ேவா, கவிராய, நாடககார,

ம=திரவாதிக, வி&வா$க, விகடகவிக, கனபா+க, U&தா+க - ராஜாவிட
ஸமான வா  ெபா*: யா வ=தா5, அவக7  கிைடக U+ய

ஸமான& ெதாைககளி/ P$றிெலா ப
.தலாவ! ஒ

ல8தாகி  ெகா: பதாக

ெகா?டா ெலாழிய, அர?மைனயி/ அவக7

காUட கிைடக வழி யி/லாம/ ேபா9வி*ட!.

P$

வியாபாாிகளிட. ெதாழிலாளிகளிட. அவ ெகாைள யி*ட திரவியக7 
கணேக யி/ைல. ேம5, ராஜாக&தி$ ஸாமா$ய& தீைவ பண&தி5

பாதி 

ைறயாம/ அவ தன

ெசலவி*: ெகா?: வ=தா.
அ=த வ/லப ராஜQ

திய திய ஆபரணக ப?eவதி/

நீதி சிகாமணி எ$ற ம=திாி ெயாவ$ இ=தா$. அவ$

அரசQைடய நைடகைள ெய/லா க?:, மிக< மன ெநா=!, பல.ைற

ெகMசி) இ+&!D ெசா/8) அரசைனD சீதி&த .ய$றா$. ஆனா/, மஹா

Pடனாகிய வ/லப ராஜ$ த$ ம=திாியி$ உய=த ச6ேபாதைனகைளD ெசவி
ெகா:&! ேக*கேவ யி/ைல.

இதினி$, அ=த ம=திாி நிராைச ெகா?டவனா9 பி$வமா த$

மன! ேள ேயாசிகலானா$:

"ஆஹா, இ=த அர நிDசயமாகேவ அழி=! ேபா9வி:. அ! உளைக
ெந/8கனி ேபால<, பமர& தாணி ேபால< விள கிற!. Pடனாகிய
வ/லப$ நா எ@வளேவா இ+& தி+&!D ெசா/8) ேகளாம/, ல8தாகியி$

ேமாஹ வைலயி/ 2Z=! நா*ைட ெப பாழா கிறா$.

நா*+ேல பMச., பிணிக7, ெகாைளக7 தைலவிாி ேகாலமாக

U&தா:கி$றன. எ=த& திைசயி5 நம  கட$ ெகா: பாாி/ைல. நா*:

ெபாகிஷ&திேல காெச$ற ேலசேம கிைடயா!. ேதச&ைத ல8தாகி ெயா&தி

யி=! அ*ைட உறிMவ!ேபாேல உறிMகிறா. ஜனகைள பMச&தி$

வாயினி$ மீ*க வழிேய இ/ைல. ேசாறி/லாதவக கலக= ெதாட வாக.
ெச$ற சில மாஸகளாக உநா*: ேபா ெதாட வத6 ாிய `ZDசிக

ஒ$ற$பி$ ஒ$றாக ெவளி ப*: ெகா?: வகி$றன. இ!வைர ெவளி படாத

`ZDசிக இ$Q எ&தைன இகி$றனேவா, கட<7 &தா$ ெதாி). இ=த

ரா^ய&ைத கவிZ  ெபா*டாகD ெச9ய ப: ேவ சில `ZDசிகைள ப6றி
நம

உள<க ெதாி=தா5, நமா/ அடக .+யாதப+ அைவ அ&தைன

வ8யவரா/ நட&த ப:கி$றன. இ=த அரசQைடய ெநகிய 6ற&தாகளிேலேய

சில இவQ

நாச= ேத:கிறாக. நாெம$ன ெச9யலா?

நாேம இ=த அரசQ

.ய பலமாக இ பைத )ண=! இவQைடய

விேராதிகளி6 பல .தலாவ! ந உயிைர ேபாகிவிட ஆேலாசைன ெச9!
ெகா?+கிறாக. இனி, இ=த நா*+/ இ=தா/ நம!யி D ேசத
விைளவ! தி?ண.

இ=த நா*+$ பல திைசகளி5 ஒ$, ப&!, b, ஆயிரமாக நம  கிைள&!
வ ச&!க ளைனவாி5 அதி பயகரமான ச&! ல8தாகி, ல8தாகியி$

பைக ெய$றா/ பிசாச ேலாக .F! பைகயாவத6 ெகா பா .

இவ7ைடய ைகயா*க எ=த இட&தி/ ந.ைடய விழிகளி/ அனி& திராவக&ைத
ஊ6வாகேளா? எ=த இட&தி/ ந.ைடய ெசவிகைள விஷ= ேதா9&த க&தியா/
அ பாகேளா? எ=த நிமிஷ&தி/, எேக, ந.ைடய சிர !?+க ப:ேமா?
எேக, எ=த ஸைபயி/, எ=த வி=தி/, எ=த ேநர&தி/ நைம விலகி*:
ெகா?: ேபாக ஏ6பா: ெச9வாேளா? எேக, நைமD சி&திரவைத ாிய ஏ6பா:
ெச9வாேளா? எ$ பலவிதமாக ேயாசைன ப?ணி, ஓாிர?: தினக7 ேள
தன ாிைமயான நைககைள) பணகைள) எ:&!ெகா?:, ரஹயமாக

இரவிேலேய ற ப*:& த$
காசி

:ப&தாட$ காசி

ேபா9வி*டா$.

ேபா9D ேச=த பிற , ைதய மைட=தவனா9& தா$ ற ப*:

வ=தத6 ாிய காரணகைள ெய/லா விதாரமாக எFதி வ/ல ராஜQேகா
ஓைல வி:&தா$.

வ/லப ராஜQ

ேம6ப+ நீதி சிகாமணி ெய$ற ம=திாி ஒவேன .கிய பலமாக

இ=தா$. அவைன& தவிர ஓயி Uட வ/லப ராஜ$ மீ! இரகM

ெச5&தவி/ைல. நா*டா அைனவ அவைன) ல8தாகிைய) ஒழி&!

விடேவ?:ெம$ற எ?ண ெகா?+=தாக.

எனேவ, ம=திாி நா*ைட வி*ேடா+ய பி$ ஒ வார&!  ேதச&தி/ ெப கலக
விைள=த!. ஜனக வ/ல ராஜைன ரா^ய&தினி$ நீகி அவQைடய தா9
பாகதனாகிய ம6ெறாவைன ப*ட&!

ைவ&தாக. அ ேபா! வ/லப

ராஜ$ ஒ வாளா/ த$ கF&ைத& தாேன அ&! ெகா?: மா9=தா$.

ல& ெதாழி8ேல சி&த இய/பாக பா). ஆதலா/ வ/லப ராஜ$ ம+=த<ட$

ேமாஹனாகி) ல8தாகி) த&த உைடைமகைள ெய:&! ெகா?: க8க
ரா^ய&தினி$ த பிேயா+ ேபா9 பிற நா:க7 D ெச$, அ

பரபைர& ெதாழிலாகிய ேவைச& ெதாழிைலேய நட&த ேவ?:ெம$

த.ைடய

தீமானி&! ெகா?டாக.

ேமாஹனாகியிட லYகணகாக<, ல8தாகியிட ேகா+ கணகாக<
திரவியக இ=தன. க8க நா: பMச&தினா/ அழிய, அத$ ெச/வ&தி$ ெப

ப திைய இ@விர?: தாசிக7 வாாிெகா?: ேபாயின.
ேமாஹனாகி காசி

ேபா9 அ

ஹாிDச=திர மஹாராஜ$ ச=திரமதிைய விைல

Uறிய கைட&ெதவி/ ஒ ெபாிய மாளிைக க*+ ெகா?:, அ

ெதாழி/ ாி=! வ=தா.

ேவைச&

இைளயவளாகிய ல8தாகியி$ சாிைதைய அ:&த அ&யாய&தி/ விதாரமாகD
ெசா/5கிேறா.
------

இர?டா அ&தியாய - ல8தாகி அமித நகர&தி/

+ேயறிய!

ெத6  கட8னிைடேய ச=திேராதய& தீ< எ$ெறா விடமிகிற!. அத6

இகால&தி/ மேலய பாைஷயி/ "Rேலா Rலா" எ$ ெபய - ெசா/5கிறாக.

அ=த& தீவி$ ராஜதானி

அகால&தி/ அமித நகர எ$ ெபய. அ

நம!

கைத நைடெப6ற கால&தி/ ச=திர வம$ எ$ற தமிZேவ=த$ அர ெச5&தி

வ=தா$. 6றி, ஆயிர தீ<க அவQைடய ஆ*சியி$ கீேழ யி=தன. எ/லா

பக&! ம$னகளிடமி=! அவQ  காணிைகக வ=தன, "ெத$ கட/

தைலவ$" எ$ற வி!ட$ வாZ=தா$. Rம?டல&தி/ வியாபார க ப/ 2தி
அவேன தனி ெப காவலனாக விளகினா$.

அகால&தி/, க8க ரா^ய&தினி$ க பேலறி, ல8தாகி ேநேர ச=திேராதய&

தீவி/ அமித நகர&தி/ வ=திறகினா. க பைல வி*+றகி அ= நகர&தி/ ஒ

தமசாைல
=தா.

ேபா9, அேக தனெக$ சில அைறக வாகிெகா?:

+

நகர&தி$ விேசஷகைள) வியாபார பா கைள), அ ள விேசஷD
ெச/வகளி$

ண, நைட .த8ய விவரகைள) ப6றி விசாரைண

ெச9!ெகா?:, அ=த தமசாைலயிேலேய சிறி! கால= தகி யி=தா. அ பா/,
மாத .=b ெபா$ சபள ெகா:&! வி!ர பிைள ெய$ற ேவளாள$
ஒவைன& தன  காயதனாக நியமன ெச9தா.

அ பா/ அவ வி!ரைன ெகா?: சில உய=த வியாபாாிகைள& தவி&!&

த$னிடமி=த நைகக, ெபா$, மணி, ெராக நாணய - எ/லாவ6  ெமா&த

மதி

ேபா:வி&தா. க8க நா*+8=! அவ ெகாைள யி*:ெகா?:

வ=த ெச/வ&!

ெமா&த மதி

.=b ேகா+ ெபா$ விF=த!.

.தலாவ!, ஐ=! ேகா+ ெபா$ ெசலவி*: நக ந:விேல அ= நா*டரசQைடய
மாளிைகைய கா*+5 மிக< அ6 தமான கா*சி )ைடய ெபாிய மாளிைக
ெயா$ Uட ேகா ரக, ஏF விதாரமான மா+க - அதாவ!,
உ பாிைகக7ட$ க*:வி&தா.

அ=த மாளிைக க*: ெபா*:, யவன ேதச&தினி$ ைகேத=த சி6ப சாதிாி
ெயாவைன வரவைழ&தா, மாளிைக .F! பளி

ேவைல, உDச&திேல ஏழா

உ பாிைகயி8=த Oலா ம?டப&தி/ மா&திர விதான&தி5, A?களி5,

ெபா$Q விைல)ய=த ர&தினக7 இைழக ப*+=தன.

எ/லா உ பாிைககளி5 பல Oலா ம?டபக7, வி=! Uடக7,
நாடகசாைலக7, சி&திர சாைலக7 மிக< அழகாக நிமிக ப*+=தன.
மாளிைகையD 6றிD ச!ரமாக, மிக விதாரமான ெதா RMேசாைல ெச9வி&தா.
அதி/ பல நீேராைடக7, ைனக7, பளி & தடாகக7, அவிக7,
Tபமாாி ேபாேல நீ A< ெபாறிக7 சைம பி&தா.

உலக .Fதி5.ள பல பல ேதசகளினி$ இனிய கனித மரக7,
அைமயான ம=! R?:க7, P8ைகக7, RDெச+க7, ெகா+க7

வரவைழ&! அ& ேதா*ட&தி/ ைவ&தா. அ! ேதேவ=திரQைடய ந=தவன&ைத

ேபா/ விளகி6, அத6

"ந=தன" எ$ேற ெபயமி*டா.

அ பா/, ல8தாகி த$ காயதனாகிய வி!ரைன அைழ&!, "இ=த& தீ<

.Fைமயி5 தன

நிகாி/லாத திறைம ெகா?ட ைவ&ய$ ஒவைன மாஸ

ஐ=b ெபா$ சபள&தி/ நமிட ேவைல பா ப+ தி*ட ப?ணி
ெகா?:வா" எ$றா.

வி!ரQ அஙனேம ஸாYா& த$வ=திாி .னிவ
ம&!வைன& தி*ட ப?ணி ெகா:&தா$.
பிற , ல8தாகி வி!ரைன ேநாகி, "ஆ7

மாளிைக வாயி/ கா பத6
ெகா:" எ$றா.

நிகரான லகா &ர$ எ$ற

பதினா ெபா$ மாஸD சபளமாக,

ப$னிர?: வா* ேசவகைர& தி*ட ப?ணி

அவQ அஙனேம &த 2ரராகிய ப$னிர?: காவலாள தி*ட ப?ணினா$.
அத$பி$ ல8தாகி, வி!ரைன ேநாகி, "இப! தா( ெப?கைள& தயா

ெச9! ெகா?: வா. எ/லா  ஏற ைறய பதினா$
ம*ட&தி/ ஸ வயதாக இகேவ?:.

அ/ல! பதிைன=!

ஏற ைறய ஸமான உயர. அகல. உைடேயாரா9, ஒேர சாய5ைடேயாராக

இக ேவ?:. ஒ@ெவா&தி) அைமயான அழ ைடயவளாக< ஸகீத,
பரத, எF&! ப+
ேவ?:. தைல

.த8யவ6றி/ மிக ேதDசி )ைடயவளாக< இக
b ெபா$ சபள ெகா: ேபா" எ$றா,

இ! ேக*: வி!ரQ அவ ெசா/8ய லYணக ெள/லா ெபா=திய இப!
தாசி ெப?கைள& தயா ெச9! ெகா:&தா$.

அ பா/ ல8தாகி ஒ ெபா6 பலைகயி/ வயிர எF&!களாேல பி$வமா
விளபர ெபாிதாக எF!வி&!, 2தியிேல ேபாேவா ெக/லா ந$றாக&

ெதாி)ப+ த$ மாளிைகயி$ ெவளி
--------

ற&திேல ெதாகவி*டா.

"Rேலாக ரைப" விளபர
க8க ேதச&! ராணி), Rம?டல .Fைமயி5 அழகிேல நிகர6றவ7மாகிய
cமதி ல8தாகி ேதவி இ=த மாளிைகயி/ வ=! தா(யாக வசிகிறா, இேக

இ=திர ேபாகக7 கிைணயான பலவைக இ$பக ெபறலா. இரெவா$ 

U8 ஆயிர ெபா$.

இஙன விளபர நா*+& த$
அவ7ைடய ெச/வ நா7

வ=த!.

ல&! ாிய வியாபார ெதாடகினா.

நா கா*:& தீைய ேபாேல மி தி ப*: ெகா?:

ெசாகநாத$ ெச*+ தா( 2*+ேல ப*ட பா:
அ ேபா!, தமிZ நா*+8=! ச=திேராதய& தீ<

ேபா9 வியாபார

ெச9!ெகா?+=த ெசாகநாத$ ெச*+ எ$ற தனைவசிய ெனாவ$
ல8தாகியி$ 2*:
ஆயிர ெபா$ .+

ேபாக ேவ?:ெம$ நிDசயி&!, ஒ நா மாைலயி/,

 க*+ ெய:&!ெகா?:, மிக< டபமாக உைட

உ:&!ெகா?:, அதிக பேடாபமான

திைர வ?+யிேலறி ேபா9, அவ

மாளிைகயி$ வாயி5 ெகதிேர இறகினா$.

அேக காவ/ கா&! ெகா?: நி$ற வா* ேசவக ெனாவைன ேநாகிD

ெசாகநாத$ ெச*+, "ஆரேக? ேசவகா, இ ப+ வா. உேள ல8தாகியிட
ேபா9D ெசாகநாத$ ெச*+யா விஜய ெச9தி பதாக& ெதாிவி" எ$றா$.

ேசவக$ உேள ேபா9, வி!ரனிட= ெதாிவி&தா$. உடேன காயதனாகிய வி!ர
பிைள ெவளிேய வ=!, ெச*+ைய மிக< மாியாைத)ட$ மாளிைக 
அைழ&!D ெச$றா$; ெச*+யிட ஆயிர ெபா$ைன வாகி பண ெப*+யி/
ைவ&! ெகா?டா$; ல8தாகியி$ உவ மிக< அழகாக<, a*பமாக<

வைரய ப*+=த ேமாதிர ெமா$ைறD ெச*+யிட ெகா:&தா$.
"இ! என
அத6

இனாமா?" எ$ ெச*+ ேக*டா$.

வி!ர$, "அ ப+ ய$; ெச*+யாேர இ=த ேமாதிர தகளிட மி=! நா$

ஆயிர ெபா$ ெப6 ெகா?டதி$ அைடயாள. இைத உேள ஒ@ெவா

அைறயி5 கா?பிக ேவ?:" எ$ ெசா/8 வி*: ஒ ைகமணிைய
5கினா$.

அ=த ெவளி மணியி$ ஒ8 ச$னமாக இ=தா5, அ=த மாளிைக .6றி5
ேக* . அ=த ஒ8ைய ேக*ட மா&திர&திேல, ல8தாகியி$ இப!
ேச+யகளி/ ஒ&தியாகிய ரமா எ$பவ வ=! ேதா$றினா, இவ ெசப*:
டைவ), ெசவ=த ப*: ரவிைக), மாணிக Rஷணக7, ெச=நிற மலக7

அணி=தவளா9 அகினிேதவQைடய சதிேபாேல வ=! நி$றா.

அவைள க?ட<டேன ெசாகநாத$ ெச*+ இவதா$ ல8தாகி ெய$ற
தவெற?ண&தா/ "அV, ல8தாகி" எ$ ெப

ர8*: Uவி அவ ேமேல

ேபா9 விF=தா$. வி!ர$ "U., U," எ$ க&தினா$, அ=த ெப? கOெர$

நைக&தா. ெச*+ஆ=ைதைய ேபா/ விழி&தா$.

அ ேபா! வி!ர$ ெசா/5கிறா$: "ெபா, ஐயா, ெச*+யாேர; ெபா&தி.
இவ ல8தாகி யி/ைல, இவ7ைடய ெபய ரமா. இவ ேச+களி/ ஒ&தி,
இவ7ட$ உேள ேபா. ேம/ நடக ேவ?+ய விஷயகைள இவ

ெதாிவி பா" எ$றா$.

இைத ேக*:D ெச*+, "ஏ$? ல8தாகி இ=த ஊாி/ இகிறாேளா?
இ/ைலேயா?" எ$ வினவினா$.
ரமா மீ?: நைக&தா. அ ேபா! வி!ர$, "பய படாேத) ெச*+யாேர,
ல8தாகி இேகதா$ இகிறா. ஆனா/, நீ அவைள பா

.$ பல

காயக நட=தாக ேவ?:; ேநர&ைத 2?ேபாகாேத). இவ7டேன ேபா.

நடக ேவ?+ய காயகைள ெய/லா இவ அறிவி பா" எ$றா$.

ந/லெத$ ெசா/8D ெசாகநாத$ ெச*+ ரமா<ட$ உேள ெச$றா$. ரமா

இவைன பல அைறகளி$ வழிேய கட&திD ெச$ கைடசியி/ நாந அைறயிேல
ெகா?: ேச&தா. அ
5கினா.

ெபா$னா/ ெச9த ஒ ெபாிய ைகமணிைய எ:&!

உடேன, இர?: திய ெப?க வ=தன. இ@விவ பDைச ப*::&! பDைச
ரவிைக), பDைச அணிக7, ப=!ழா9, மெகாF=! ைன=தி=தன.

இவகைள பா&த<டேன ெச*+ இ@விவாி/ யா ல8தாகி எ$

ெதாி=!ெகாள .+யாதவனா9, ரமாைவ ேநாகி, "ல8-ல8-ல8தாகி யா?"

எ$ ேக*: ைப&திய பி+&த ஆ=ைதைய ேபா/ விழி&தா$.

அ ேபா! ரமா, "உளறாேத). இ@விவ எ$ைன ேபாேல ேச+க. வி!ர$
ெகா:&த ேமாதிர&ைத இவகளிட கா?பி)" எ$றா. ெச*+ ேமாதிர&ைத

கா?பி&தா$. அ@விவ அைத க?: ஸலா ெச9! வி*: "நாந ெச9ய

வாக" எ$றன.

இைத ேக*ட<ட$ ெச*+ அ@விவைர) ேநாகி, "உக ெபயெர$ன?"

எ$ வினவினா$. அ@விவாி/ ஒ&தி ெசா/5கிறா: "எ$ ெபய மரகதவ/8;

இவ ெபய மரகதமாைல" எ$றா. "அட! ெபயேக6ற அலகாரமா" எ$

ெசா/8D ெச*+ விய ெப9தினா$.

ரமா அ=த அைறயினி$ ெவளிேயறிD ெச$றா, பDைச மகளி இவ மப+

ெச*+ைய ேநாகி "நாந&!

வா" எ$ U பி*டாக.

அ ேபா! ெச*+ "ரமா, மரகதவ/8, மரகதமாைல, ரமா, மரகதவ/8, மரகதமாைல. .
." எ$ அ=தD ேச+களி$ ெபயைர ெய/லா உ ேபா*: ெகா?+=தா$.
பி$ன த$Qைடய ந?பகளிட தா$ ல8தாகி 2*:

ேபான

ைவபவகைளD ெசா/5ப+ ேந=தா/, அ ேபா! ேச+களி$ ெபயக மற=!
ேபாகாம8க ேவ?: ெம$பைத உ&ேதசி&!D ெச*+ அஙன ஜப
ப?ணினா$.

"நான ப?ண வ2ரா, மா*Vரா?" எ$ பDைச மகளி ெச*+ைய மப+
ேக*டாக.

அ ேபா! ெச*+ மஹா ேகாபாேவச ெம9தியவனா9, "அவ ஊாி/ இகிறாளா,
இ/ைலயா, அ=த ல8தாகி? ஒேர வா&ைதயி/ உ?ைம ெசா/8 வி:க. நா$
வ=த ேநாக ெம$ன? எனகாவ! நாந ப?ணி ைவ பதாவ!? எக
2*+ேல கிணறி/ைலயா? ெதா*+ யி/ைலயா? என

ெவ=நீ ேபா*:

ெகா:க ெப?டா*+ யி/ைலயா?" எ$றா$.
அ=த பDைச மகளி இவ கணீெர$ நைக&தாக.
"ஏ$ சிாிகிறீக?" எ$ ெசாகநாத$ ெச*+ வினவினா$.
அத6

மரகதவ/8, "2*+/ ெப?டா*+

ெவ=நீ ேபா*: ெகா: 

உ&ேயாக=தா$ ைவ&திகிறீ ேபா5! நீ இ ப+ எகளிட வ=! ெசா/வைத

உ.ைடய மைனவி ேக*டா/ உைம எ$ன பா: ப:&!வாேளா எ$பைத
ெய?ணிD சிாிகிேறா" எ$ ெசா$னா.

"சாி; அெத/லா ேபாக*:. நா$ இ ேபா நாந ெச9ய மா*ேட$. எ$ைன
ேநேர ல8தாகி யி

மிட&திேல ெகா?: வி:க" எ$றா$ ெச*+.

பDைச மகளிவ மப+ திைசகளி ெல/லா எதிெரா8 ெயFப+ நைக&தாக.
ெச*+ மஹா ேகாப&!ட$, "எ$ன! நா$ ேபவ! உக7  ேக8யா9
வி*டதா? எ$ைன யாெர$ நிைன&தீக? எ$ ெபய ெசாகநாத$ ெச*+யா.
எக சிறிய தக பனாைடய ைம&!னராகிய ெபாிய?ண ெச*+யாைடய

மாமனா & தபிதா$ ேகா+க கைரயி/ ேகா+ரராக இ  ஆநா, ஆவ=நா

ஆ?+ய ப ெச*+யா. எ$ைன இ=த அமித நகர&! கைட& ெதவி/

அறியாதா யாமி/ைல. பண வ*+

நம

வி:வ! ந.ைடய வியாபார. அதிேல

கனலாப. அ ப+ ப*ட நானாகிய ெசாகநாத$ ெச*+யா

ேபசிெகா?+ைகயிேல நீக Pட&தனமாக நைககிறீகேள, நா$ பண

ெகா:க வி/ைலயா? இேதா, பாக, ேமாதிர - அைடயாள. எ$ைன

ல8தாகி இ

மிட&தி/ ெகா?: வி:க. என

இ ேபா! நாந

அவசியமி/ைல" எ$ ெச*+ ஒேர ஸாதைனயாக ஸாதி&தா$.

அ=த ெப?க மெமாழி ெசா/லாம/ நி$றாக.
அ ேபா! ெச*+, "எ$ன, மா, மெமாழி ெசா/லாம/ நி6கிறீகேள; இெத/லா

ஏேதா ஒ மாய இக&தா$ ெச9கிற!. ஏேதா ஏமா6; ஏேதா `!; ஏேதா

வMசைன யிகிற!! ல8தாகிைய உடேன என  கா*:க. அ/ல! மப+

வி!ர பிைள இ

மிட&திேல எ$ைனெகா?: வி:க. எ$ பண&ைத&

திப வாகி ெகா?: 2: ேபா9D ேசகிேற$. ஐேயா! அைமயான பண;
மிக< கTட ப*: ஸபாதி&த!. ஆயிர ெபா$; ஆயிர ெபா$ென$றா/
ெதவிேல கிடகிறதா? ஆயிரெபா$! ஆயிர ெபா$! ஆயிர ெபா$! ஆயிர
ெபா$ ெகா:&! 'நா$ இ

ெபPDெசறி=தா$.

நாந ப?ணவா வ=ேத$?" எ$ ெசா/8

அ ேபா! மரகதமாைல ெசா/5கிறா: "ெச*+யாேர, கால&ைத 2ணாக

கழிகிறீ. இ ப+ 2? ேபDசி/ ேநர ேபாகி ெகா?+=தா/, கைடசியாக
இ$றிர< நீ ல8தாகிைய பா பேத !லபமா9 வி:. இ

வ=தா/,

இ@விட&! விதிக7 ெக/லா உ*ப*:& தீரேவ?:. இ@ விதிக எவ

ெபா*டாக< மா6ற பட மா*டா. .தலாவ!, இேக நாந ப?ணேவ?:.
அ பா/ இர?டா மா+

ேபா9 ேபாஜன .+&! ெகாள ேவ?:.

P$றா மா+யிேல திய வதிரக கா?பிக ப:; அவ6 இTடமானைத
தாி&! ெகாள ேவ?:. நா$கா மா+யி/ ச=தன, தாRல, க=தக
.த8ய உபசாரக நட . ஐ=தா உ பாிைகயி/ நா*+ய, ஸகீத

இவ6ைற ரமி& தி$ ற ேவ?:. ஆறா உ பாிைகயி/ அரமைன ைவ&திய

உ.ைடய ேதக திதிைய பாிேசாதைன ெச9! தக ம=!க ெகா: பா.

ஏழா உ பாிைகயிேல ல8தாகிைய காணலா.

இரவி/ P$ ஜாமகைள) ஆ உ பாிைககளி/ கழி&! ெகா?:, நா$கா

ஜாம& ெதாடக&திேலதா$ ல8தாகி யி
விதிகைள ஹாிஹர

மிட ேபா9D ேசரலா. இ@விட&!

ரjமாதிக7காகUட மா6வதி/ைல. வாைய

P+ெகா?: நட பைத ெய/லா க?: கிக ேவ?:. நாந

ப?eவி&தா/ ப?ண ேவ?:" எ$றா.

"த+ைய ெகா?ட+&தாேலா?" எ$ ெச*+ ேக*டா$.
"பட ேவ?:" எ$ மரகதவ/8 ெசா$னா.
இ&தைன க பா/ ெச*+ நாந ப?eவதாக ஒ

ெகா?டா$. ேவT+ைய

அவிZ&! ைவ&!, அைரயி/ ஒ சி !ணிைய க*+ெகா?:, ஒ பலைகயி$

ேம/ உ*காரD ெசா$னாக ".க$ !ைண" எ$ ெசா/8D ெச*+

பலைகமீேதறி )*கா=! ெகா?டா$.

மரகதவ/8 ெச*+ தைலயி/ எ?ெணைய ைவ&தா
"எ?ெண9

ளியா?" எ$ ெசாகநாத$ ெச*+ ேக*டா$.

"ஆ" எ$றா மரகதவ/8.

ெச*+ ெப PDெசறி=தா$. ஒ மணிேநர பலவிதமான ஸபாஷைணக ெச9!

ெச*+ நாந ப?ணி .+&தா$. பிற

ேபாஜனசாைல D ெச$றா$. அ

நளபாக ெம$றா/ ஸாYா& நளபாகமாக ஆவிதD ைவகளி5 மா b
வைக ப வக7, பYணக7 ெச9! ைவக ப*+=தன.

ெச*+ இ&தைன சியான ப வகைள இ!வைர எ ேபா! உ?ட!

கிைடயா!. க?ணா/ க?ட தி/ைல, காதா/ ேக*டதி/ைல; க6பைனயா/

எ*+ய! மி/ைல. எனேவ, இர?டா உ பாிைகயி5 ெந: ெபாF! கழி&!
வி*டா$.

சைமய8$ சியி5, பாிமாற வ=த திய ெப?களாகிய நீலேலாசனி எ$பவ7,
நீலமணி எ$பவ7 நீல ப*::&!, நீல அணி தாி&!, நீல ெபா*+*:, நீல மல

`*+ நி$ற அழகி5 மயகி ேபா9D ெச*+ ெபாF! ேபாவைதUட

கவனியாம/ இ=!வி*டா$. இவக7ைடய ெபயகைள) ெச*+ விசாாி&!

ெகா?டா$.

ேபாஜன .+=த <டேன வ^ரேரைக, வ^ராகி எ$ற இர?: திய மாத வ=!

ேதா$றின. இவக .Fைம) ெவைளயிேல அலகார ப?ணிெகா?:

வ=தன.

ெச*+ இவக7ைடய ெபயகைள) விசாாி&! ைவ&! ெகா?டா$.
இவக அவைன P$றா உ பாிைக

அைழ&!D ெச$றாக,

ேபா  வழியி/ ெச*+ "ரமா, மரகதவ/8, மரகதமாைல, நீலேலாசனி, நீலமணி,
வ^ரேரைக, வ^ராகி, வ^ராகி, ரமா, ரமா, மரகதவ/8, மரகதவ/8,

மரகதமாைல, மரகதமாைல, நீலேலாசனி, நீலேலாசனி, நீலமணி, நீலமணி,

வ^ரேரைக, வ^ரேரைக, வ^ராகி, வ^ராகி, ரமா, ரமா, ரமா, . . எ$ ஜப

ப?ணி ெகா?ேட ேபானா$.

P$றா மா+யிேல ப*:களி5, ஜாிைககளி5, ர&னகளிைழ&தன<, Rக
சி&திாி&தன<மான ேவT+க, உ&தாீயக, பாைகக, நிஜாக, ச*ைடக,
!?:க, பதினாயிர விதெம$றா/ பதினாயிர வித. ஒ$ைற கா*+5 ஒ$

க?ைண பறி ப+யான அழ ைடயனவா9, வாிைச வாிைசாக ெவளி

கபிகளா/ ெச9த ெகா+களி$ மீ! ெதாக வி*+=தன.

திபி பா&த பக ெம/லா நிைல க?ணா+! அ=த நிைல க?ணா+கைள

நி&தி யி=த மாதிாியி/ இ=த வ&ரகளி$ பிரதி பிபக ஒ$, ப&!,

bறாக& ெதாி=தன.

ெச*+ ேபா9 பா&தா$. அவQ

PDைச ேபாட& ெதாி=த!. மயகி ேபா9

வி*டா$, மயகி! ேத+& ேத+ பா&!, ஒ பாைக மிக< அழகிய ெத$ கதி&
தைலயி/ அணிவா$. பிற

அேதா, அ=த Pைலயி/ ம6ெறா$ இைத கா*+5

அழகாக& ேதா$. Aர&! பாைவ க?e கழ . அேக ேபா9 அைத எ:&!

ைவ பா$. பிற

ம6ெறா$ அைத கா*+5 அழகாக& ெத$ப:. நிஜா,

ச*ைட , ைக&!?:, எ/லா இ ப+ேய.

ெந:ேநர, ெந:ேநர ேபா*: ேபா*: மா6றிய பி$ கைடசியாகD ெச*+ ஒ
பா/ ெவ7&த சாிைக ேவT+, வ^ர மணிகளிைழ&த அகி, ெபா$ மலக
உ&தாீய, மாணிகD சரக ெதாகவி*ட ம8$ தைல பாைக

இ&தைனைய) தாி&! ெகா?டா$.

"உைடக உ:&தா9 வி*டதா?" எ$ வ^ரேரைக ேக*டா. "ஆயி6" எ$றா$
ெச*+.

அ பா/, அகி=!, அவைன அ:&த தாRலாதிக வழ  மா+  ெகா?:
ெச/5 ெபா*டாக ஸுவணாபா, ஸுவணமாைல எ$ற திய ேச+க
இவ வ=தன. ெச*+, இவக7ைடய ெபயைர) ேக*:& ெதாி=!ெகா?:,

உ ேபா*: உ ேபா*: ந$றாக மன&தி/ பதி&! ெகா?டா$.

இத6 ேள ெபாF! வி+=! வி*ட!. அ@விர?: ெப?க7 ெச*+ைய

நா$கா உ பாிைக  ெகா?: ேபாகாம/ கீேழ அைழ&! ெகா?: ேபா9
வி!ர பிைள யி=த இட&தி/ ெகா?: வி*டாக.

ேபா  வழியி/ ெச*+, "ஏ$ எ$ைன நா$கா மா+  ெகா?: ேபாகாம/
கீேழ அைழ&!D ெச/கிறீகேள, விஷயெம$ன?" எ$ ேக*டா$.
"ெபாF! வி+=!வி*ட!. இனி இரவி/தா$ வரலா" எ$ ஸுவணமாைல

ெசா$னா.

"இ$றிர< நா$ ல8தாகிைய பாக .+யாேதா?" எ$ ெச*+ ேக*டா$.
"இ$றிர< ெபாF!தா$ வி+=! வி*டேத. ேந6றிர< எ$ ெசா/5. இ ேபா!

2*:

ேபா9 மப+ இ$ைறகிரவி/ வரலா" எ$றா ஸுவனமாைல.

"பண" எ$ ெச*+ ேக*டா$.
"அெத/லா வி!ர பிைளயிட ேக*: ெகா7" எ$ ஸுவணமாைல
ெசா$னா.

வி!ரனிட வ=த<ட$ திய உைடைமகைள கைள=! வி*:D ெச*+

அணி=! ெகா?: வ=த அவQைடய ெசா=த உைடகைள& ெகா:&தன.

அவ$

"எ$ பண&ைத& திப ெகா:" எ$ ெச*+ வி!ரனிட ேக*டா$.
வி!ர$ ஸுவணமாைலைய ேநாகி, "எ$ன - விஷய?" எ$ விசாாி&தா$.
அவ நட=த வரலா6ைற ெய/லா ெசா/லD ெச*+ ம?டப&தி5

ேபாஜனசாைலயி5 வ&ர சாைலயி5 2ணாக ேநர&ைத கட&தி

ெகா?+=தா ென$, அத6  ெபாF! வி+=! வி*டெத$, ஆதலா/

அவ$ ல8தாகிைய பாக இடமி/லாம/ ேபா9வி*டெத$ ெதாிவி&தா.
இைத ேக*: வி!ர$, "ேந6றிர< உ.ைடய பிைழயா/ ல8தாகிைய பாக

.+யாம/ ேபா9வி*ட!. இ$ மப+ ஆயிர ெபா$ ெகா?: வா" எ$றா$.

ெச*+ பண ேவ?:ெம$ க*டாய ப:&தி UDச/ ேபாட& ெதாடகினா$,
அ ேபா! வி!ர$ வா* ேசவகைர அைழ&தா$.

ஆ ேசவக உவிய க&தி)ட$ வ=! நி$றாக; அவகைள க?ட<ட$
ெச*+ &தி ெதளி=! ஒ வா&ைத) ேபசாம/ 2: வ=! ேச=தா$.

மநா ெச*+, மப+) ஆயிர ெபா$ென:&! ெகா?: ல8தாகியி$
2*:

ேபானா$. 'இ$ைற

நா யாாிட&தி5 அநாவசிய வா&ைத ேபசேவ

Uடா!. ெமளனமாக P$ ஜாமகைள) கழி&!, நா$கா ஜாம&தி/ அவசிய
ல8தாகிைய பா&ேத தீரேவ?:' எ$ ெச*+ நிDசய ப?ணி ெகா?:
ேபானா.

ஆனா/, ேந6ைற ேபாேல, எ?ெண9 நாந க*ட&தி6

ேபான<ட$ கலக=

ெதாடகி வி*ட!. "ேந6&தா$ எ?ெண9 நாந ப?ணியா9 வி*டேத; இ$

ெவேம

ளி&தா/ ேபாதாதா? ேச=தப+யாக இர<ேதா எ?ெண9

ளி&தா/

உட  கா மா?" எ$ ெச*+ வாதா+னா$.
அ=த ெப?க இணகவி/ைல. ெச*+  ேகாப வ=த!. அவக

சிாி&தாக. ம6றெத/லா ேந6ைற கைத மாதிாி தா$, ெச*+ ேபாஜனாதிகைள
க?ட<ட$, மயகி ேபா9 ெபாF! கழிவ!ணராம/ தாமஸ ப*ட! .த/,
வி!ரனிட வ=! ச?ைட ேபா*ட!, வி!ர$ வா* ேசவகைர யைழ&த! எ$ற

க*ட வைர .த/ நா மாதிாியாகேவ ஆயி6. ல8தாகியி$ தாிசன

கிைடகவி/ைல.

P$றா நா* காைலயி/ ெசாகநாத$ ெச*+ கைடயி/ மாதா=தர கண
சில< பா&தாக,

"ெப*+யி/ இர?: ஆயிர ெபா$
எ$ ெச*+ைய ேநாகி

வர<

ைறகிறேத அைத எ=த கணகி/ எF!வ!?"

மாதா ேக*டா$.

இைத ேக*ட மா&திர&தி/ ெச*+யி$ க?ணி8=! ஜல தாைர தாைரயாக
ெகா*ட& ெதாடகி6.

த$ைன மற=! வா9 வி*:, "ஐேயா, இர?டாயிர ெபா$ ெதாைல=! வி*டேத"
எ$ ெசாகநாத ெச*+ விமி அFதா$.

மாதா இஙன அRவமாக ெச*+ அFவைத க?: விய ெப9தி, "எ$ன
ெச*+யாேர, &தி வாதீனமி/ைலயா? எ@வளேவா ேபாகிற!; எ@வளேவா
வகிற!. இர?டாயிர ெபா$Q

அழலாேமா! ெபாிய ெபாிய நTடக

வ=தா5 நீக அழமா*Vகேள? இ=த இர?டாயிர ெபா$ மைலயா!
இத6ேக$ அFகிறீக?" எ$ ேக*டா$.
ெச*+

மாதாவிட ைக& ெதாைகைய ஒ ைபயிேல க*+& த$ 2*: வாயி/

தி?ைணயி/ பக&திேல ைவ&!ெகா?+=ததாக<, 2*:  ஏேதா அவஸர

நிமி&தமாக ேபாக ேந=ததி/ மறதியினா/ அைத வாயி8ேலேய ைவ&!வி*:D
ெச$றதாக< திபிவ=! பா

.$ேன அ=த பண கள<

ேபா9வி*டதாக< ஏேதா ெபா9 கைத ெசா/8 வி*:, அFைகைய நி&தி

ெகா?டா$.

அ! .த/ ல8தாகிைய மற=! வி*ட! ம*:ேம ய$றி, ெசாகநாத$ ெச*+

எேகQ தா( 2ெட$ ெபய ேக*ட அளவிேல உடெப/லா
ந:கலானா$.

ேவைசய யமQைடய Aதெர$, அவகைள ேகாயி6 பணி .த8யவ6றி/
ைவ&தி பேத

6றெம$, க8யாண காலகளி/ தா(கைள அைழ&!

நா*+ய பா ப! ெப=தீைம கிடெம$ த$Qைடய ந?பக7 ெக/லா
உபேதசM ெச9ய& ெதாடகினா$. தா(கைள பழி&! யாேரQ லவக

பா*: பா+ ெகா?: வ=தா/ அவக7

ஏராளமான ஸமானக ெச9ய&

ெதாடகினா$, ல8தாகி யி=த ெதவழியாக ேபாவைதேய நி&தி வி*டா$.

அ பா/ அ=தD ெச*+ வியாபார&தி/ ஏராளமான திரவியக ேச&!

ஏைழக7  ேகாயி/க7  ெகா:&! ெபாிய ?யவா ென$, தமிTட

ென$ ெபய ெப6 வாZ=தா$.
ப+ பவக7 D சில ெச9திக

பாரதி எFதிய ெபாF!ேபா  கைதகளி/ இ!< ஒ$. இ=த கைதயி/ நீதி

ேபாதைன) ெசா/ல ப:கி$ற!.

இ=த கைத "ேதச மி&திர$" காாியாலயேம நட&தி வ=த கதார&னாகர மாத
ப&திாிைகயி/ 1920 ஆ ஆ?: ஜூைல, ஆக* இதZகளி/ பிரரமான!.
-----------

5. ேவதரதி இரகய
இ=த விஷய 1909ஆ வஷ&தி/ நட=த!; ெதா?ைட ம?டல&தி/ கட6கைர

ேயார&தி5ள ேவத ர எ$ற !ைற.க ப*+ன&தி/ நட=த!. மத பிைள

அ/ல! மத ப பிைள எ$பவ அ=த ஊாி/ பிற=! வள=தவ ர/ல. வடேக

ெச$ைன ப*டண&தி/ பிற=! வள=தவ. ஜாதியிேல யாதவ; அதாவ!,
இைடயவ

ல&ைதD ேச=தவ. சில வஷக7

1905ஆ வஷ&திேலதா$ அவ ேவத ர&தி/ வ=!
அவ, அவைடய மைனவி, இர?:

+ேயறினா.

ழ=ைதக - இ&தைன ேபமாக ேவத ர&தி/

மாாியம$ ேகாயி/ ெதவி/, மாஸ நா$

2*+/

.$ேன 1904 அ/ல!

+யி=தாக.

1909 ஆ வஷ&திேல மத பிைள

Iபா9 வாடைக ெகா:&! ஒ சிறிய

வய! . ப&தாறாயி=த!. ெசவ

நிற; உதி), பல., அழ .ைடய அகக; P , விழி) மிக<

அழகாக, மா ம, தF - ஒ$மி/லாம/ பள பள ெவ$ ச=திர$ மாசி$றி
யி=தா6 ேபா$ற .க; அதிேல ப*ைட நாம; க$ன கேரெல$, அப*ட$
க&திேய படாம/, ெசழி

ற வள=! கிட=த மீைச, தா+க; தைலயிேல ஜாிைக

கைர ேபா*ட ெசப*: ேலMசி; டாஸ ப*:ேகா*; அைரயிேல கிளாேகா ம/
ேவT+; இ&தைன) ேச=! மத பிைளயி$ ெபா!& ேதா6ற மிக<
2ர.ைடயதாக< க?e கினிதாக< விளகி6.

இவைர& ெதவிேல பா&தா/, யாேரா ஜமீ$தாெர$ நிைன ப+யாக
இ . ஆனா/, இவைடய 2*+6 ேள ேபா9 பா&தா/ Pேதவி
"ததிகிட&ேதா” எ$ ந&தன ெச9! ெகா?+ பா.

இவைடய ெப?டா*+ காி நிற., அைம& தF PMசி), எ?ெண9
பா&தறியாத! ேபா$ற பர*ைட& தைல), த?ணீ க?டறியாத! ேபா$ற
அF ட , க=ைதD ேசைல), த$ யதா&த வய!

ேமேல . ப! பிராய

அதிகமாக& ேதா$ ேமனி ேகால.; . . , கFைத வாகனெமா$ தா$

ைற;

ம6ற ப+ இவைள வணி பைத கா*+5, ஸாYா& Pேதவிையேய
வணி&தா/, அ=த வணைன இவ7  ெபா=!.
ழ=ைதக ளிர?: ஆ?. ஒ$

ஐ=! வய!; ம6ெறா$

தாாி&திாிய&தி$ சி&திர ப!ைமகேள இ@விர?: பிைளக.

P$ வய!.

2*+/ ஒ நா6கா8, ேமைஜ, ஒ ெபாிய வ&ர ெப*+ - (மத பிைளயி$

!ணிகளடகிய!); இவைடய ைக ெப*+; - சில ஓ*ைட பாைனக,

இ@வள<தா$ ஸாமா$. ெப?டா*+ & !ணி யி=தா ல$ேறா ெப*+

ேவ?:?

2*ைட இ&தைன அலேகாலமாக ைவ&தி=தா5, மத பிைள ஊாி/ ெவ

டாHகமாகேவ 6றிெகா?+=தா. இவ D ெச$ன ப*டண&தி/ சில

அDUட வியாபாாிக ேநஹ ெம$, அவக7

உதவியாக& தா

ேவத ர&தி/ ஏேதா காயக ெச9வதாக< ெசா/8 ெகாவா.

ேவத ர&தி5ள சில அDUடக7 D ெச$ைனயி8=! ய=திரக,
எF&!க, காயிதக .த8யன தவி&! ெகா: பா. ஆனா/, இ=த

உ&ேயாககளி8=! வ பண அவ

P

ெபா+D ெசல< Uட

காணா!. எனேவ, வார கணகாக, மாஸ கணகாக, வஷ கணகாக,

ேம$ேம5 வா9& த=திர&தினா/ கட$க வாகிேய ஜீவன ப?ணி ெகா?:
வ=தா.

வாகின கட$ திப ெகா:  வழகேம அவாிட கிைடயாதாைகயா/,
அவ

ஒ .ைற கட$ ெகா:&தவ$ இர?டா=தர ெகா:க மா*டா$.

ஆைகயா/, ஒ@ெவா தர. திய திய மனிதைர க?:பி+&! கட$ வாக

ேவ?:. ஒேர ஊ  அ ப+ ஓயாம/ ! ஆ*க க?:பி+ ப! ஸாமா$ய
வி&ைத ய$. இ=தியா .Fதி5 இ@விதமான ஜீவன ப?eேவா

ஒ@ேவாIாி5 ம8=! கிடகிறாக. !ரதிTட ேதச! இ! நி6க.
இஙன

+&தன ப?ணிெகா?: வ=த மத பிைள

ேம6ப+ 1909ஆ

வஷ, ஜூ$ மாஸ .த/ ேததி ய$, திVெர$ ந/ல கால பிற=த!.

ேவத ர&தி/ வி/ஸ$ !ைர எ$ற GேரTய ஒவ திதாக ெபாிய அDUட
ெமா$ திற=தா. அ=த அDUட&! ேவைலயா*க7 & தைலவராக மத

பிைள மாஸ 60 Iபா9 சபள&தி/ நியமிக ப*டா. அதி8=! அவ 

கட$ வா  உப&திரவ ெகாMச

திய ம!ைரD க+D ேசைல ):&!

வர& தைல ப*டா.

ைறயலாயி6. அவைடய மைனவி)
! ம?

ட ெகா?: த?ணீெர:&!

இஙன இர?: மாஸக கழி=தன. ெஸ டப மாஸ .த/ ேததி காைல ஊ

.F! பயகரமான வத=தி உலாவி6. ஊ
ேடஷQ

ேம6ேக, ெரயி/ேவ

ஸமீப&தி5ள '.ஜாப கானா' எ$ற பிரயாணிகளி$ சாவ+யிேல

மத பிைள ெகாைல)?: கிட பதாகD ெச9தி பரவலாயி6.

ஜனக ஆயிர கணகாக& திர?: பிேரத&ைத பாக ேபானாக. மத

பிைள த$ .ைற ப+ பாஸ ப*: ேகா*, ஜாிைககைர ேபா*ட ெசப*:

ேலMஜி, கிளாேகா ம/ ேவT+)ட$ கிடகிறா. !ணி .F! இர&த&தி/ ஊறி

யி=த!. பக&தி ெல/லா இர&த சி=தி கிட=த!. பா பத6ேக .+யவி/ைல.

அ&தைன ெகாfரமான கா*சி! ெதாைடயி/ இர?: ெவ*:; மாபி/ ெவ*:;

ேதாளி/ ெவ*:; கF&! இேலசாக ஒ*+ ெகா?+=த!. அ&தைன ேகாரமான
ெவ*:. கF&திேல, ம?ைடயி/ இர?: P$ ெவ*:க.
ெபாளாைசயா/ அவைர கவ ெவ*+ ெகா$றிகலாெம$ நிைனக
ேஹ!வி/ைல!

இ&தைன பரம ஏைழைய ெகா$ ெபா பறி ப ெத ப+? விேராத&தி-

னாேலதா$ யாேரா அவைர ெகாைல ெச9திக ேவ?:ெம$ ஜனக
உடேன நிDசயி&! வி*டாக. அ பா/ அவ

யா, யா விேராதிக ெள$பைத

க*: கைதக க*+வி:வாக. இேலசான !

& ெதாி=தா/ ேபா!; அத6 

ப6றிய ஆரா9Dசி நட=த!. ஜனக இ=த மாதிாி ஸமயகளி/ ெவ

ஸுலபமாக

கா/, ைக, ெகா ைவ&! கைத க*:வதி/ பாமர ஜனகைள ேபா$ற திறைம
)ைடேயா எ$ேபாேல கைத க*:வைதேய ெதாழிலாக உைடய ஆசிாியகளிைடேயUட அக ப:வ! !லப.

ஆனா/, இ=த ஸ=த ப&தி/ அஙன கைத க*:த/ ெபா! ஜனக7 Uட
மிக< சிரமமா9 வி*ட!. ஏென$றா/, மத பிைள

இ$னாெர$ப! யா & ெதாியா!. அவ

விேராதிக

விேராதிகேள கிைடயாெத$

ஊரா நிைன&தி=தாக. வாகின கட$ அதாவ! 5 Iபா9; 10 Iபா9; 1 Iபா9;
2 Iபா9 திப ெகா: பதி/ைல ெய$ற ஒ ! ண&ைத& தவிர மத
பிைளயிட ேவ ! ணேம கிைடயா!.
எ/லாாிட.

Uைழ

ளி=த .க&!டQ, $சிாி

டQ இனிய வசனக ேபவ!

பி: ேபா:வ! வழகமாக ெகா?ட மத பிைளயிட யா 

ந/ெல?ண.?ேட ய$றி விேராத ஏ6பட நியாயமி/ைல .
சி/லைர கட$கார

இவ உயிேரா+=தா/ தாக ெகா:&த ெசா6ப&

ெதாைகக திப கிைடகலாெம$ நபேவQ வழி)?:. ஆதலா/, அவ
ேம6ப+ சி/லைர கட$காரகளா/ ெகாைல )?+ பாெர$ நிைனக

ேஹ!வி/ைல. தவிர<, சி/லைர கட$க7காக ஒவைன கட$கார ெகாைல

ெச9) வழக எேகQ.?டா? எனேவ, ஜனக ெகாைலயாளி விஷயமாக
இேலசி/Uட& !

 க?:பி+க வழி யி/லாம/ திைக ெப9தி நி$றாக.

ேபாO U*ட U+வி*ட!. ெபாிய !ைர, ந:&!ைர, சி$ன& !ைர,
மாஜி*ேர* .த/ ேசவக வைர, மா இப! . ப! நகர காவல வ=!

`Z=! நி$றாக. ஜனக பிேரத&ைத ெநகி வ=! விடாம/ த: பேத

ேபாOஸாைடய .ய ேவைலயாக இ=த!. அ

பலாிட ேபாO அதிகாாிக

ஏேதேதா விசாரைண ெச9! பா&தாக. ஒ$ !லகவி/ைல .

இ ப+ யிைகயிேல ஒ ேபாO ேசவக$ ஒ பைறயைன பி+&!

அ@விட&தி6  ெகாண=தா$. அ=த பைறயQைடய ேவT+யி/ இர&த காய

(கைற) ப*+=த!. அவ$ ேமேல ெசா/ல ப*ட அDUட&தி$ அதிபதியாகிய

வி/ஸ$ !ைர 2*+/ சைமய/ ேவைல ெச9பவ$. அவனிட ேபாO

அதிகாாிக ஏெத/லாேமா ேக*டாக. அவ$ மெமாழி ெசா/8யதினி$,
அவ$ மீ! ஸசயேம6ப*: அவைனD சிைறDசாைல  ெகா?: ேபா9வி*டாக.
பிற

U*டக ெகாMச ெகாMசமாக கைல=தன. பிேரத&ைத) அதிகாாிக

Aகி ெகா?:ேபா9 ஒநா ைவ&தி=! மநா தகன ப?ணிவி*டாக.

மநாேள வி/ஸ$ !ைர 2*: பைறயைன) சிைறDசாைலயி8=! வி:வி&!
வி*டாக.

அ=த பைறய$ .த/நா ேகாழி ய&தேபா! ைகதவறி இர&த அவQைடய

ேவT+யி/ ப*: வி*டதாக<, ஆதலா/, அவ$ ேவT+யிேல யி=த கைற ேகாழி
இர&த&தா/ ேந=தேத ய$றி, மQTய ர&த&தா/ ேந=ததி/ைல ெய$,

அவQைடய ' ப=!க7, !ைர 2*: ேவைலயா*களிேல சில ஸாYி
ெசா$னதினி$, அ=த பைறய$ மீ!
வி:தைல ெகா:&! வி*டாக. பிற

6றமி/ைல ெய$ ெதளி=!, அவQ

ேவ

6றவாளி அக பட<மி/ைல.

ஓாிர?: மாஸக7  ஜனக இ=த ஸபவ .Fைத) ஏற ைறய மற=!
ேபா9வி*டாக.

இ ப+ யிைகயி/, 1910ஆ வஷ ஜனவாி மாஸ&தி/ ேவத ர&!

ஒ திய

ஸ -இ$ெபட வ=தா. இவ ெபாிய ைககார; மஹா த=திரசா8. இவைடய
ெபய ராஜேகாபால9யகா, மத பிைளயி$ ெகாைல நட=! நா$
மாஸகளா9 வி*டன. எனிQ, இவ வ=த<டேன ேம6ப+ ெகாைலைய ப6றிய

ெச9திக இவ & ெதாி=தன. அத$ விஷயமான பைழய பதி<கைள ெய/லா

ப+&! பா&தா. 'இ=த மத பிைளைய ெகாைல ெச9த ஆ*கைள நா$

க?:பி+&ேத தீ ேப$, வாஸுேதவ$ !ைண' எ$ இவ த மன! ேள
பிரமாண ப?ணி ெகா?டா. இ! நி6க.

ேமேல Uற ப*ட அDUட& தைலவராகிய வி/ஸ$ !ைர

ஒ தைக )?:.

அவ ெபய இஸெப/லா. அவ7 D மா 30 வயதி . ஆனா/,

விவாகமி/ைல. ேபா&!ேகசீய ஐேரா பிய ெனாவQ  தமிZ நா*: பைறDசி
ெயா&தி  பிற=த வச&தா ராதலா/ ேம6ப+ வி/ஸ$

:ப&தா தாக

எ ப+ேயQ ஐேரா பியட$ ஸப=த ப?ணிெகா?: ஐேரா பியரா9
விடேவ?: ெம$ற ேநாக&ேதா +=தாக.

வியாபார&தி5, ெகா:க/ வாக/ Pலமாக< அ=த

:ப&தா

ஏராளமான ெசா&! ேச=தி=த!. Rவ வி/ஸ$ !ைர ஒவ; அவைடய தபி

ேஜாஸ வி/ஸ$ ஒவ; தைக இஸெப/லா ஒ&தி - இ&தைன ேபதா$ அ=த
:ப&தி 8=தாக. பி$ ஐேரா பிய ப*டாள&தி/ ேவைல ெச9! ெப$ஷ$

ெப6 வ=த ாிDசா*ஸ$ எ$ற ஒ கிழவ$ மிக< ஏைழயா9 அ=த ஊாி/ வ=!
+யி=! ெகா?+=தா$. அவQ

ஒ மக இ=தா. அ=த ாிDசா*ஸ $

பர ஏைழயானா5 &தமான ஐேரா பிய ஸ=ததியிேல பிற=தவ ென$

ெதாி=தப+யா/, வி/ஸ$ !ைர அவQைடய மகைள விவாக ெச9! ெகாள

.ய$றா.

அ=த மக க?e

மிக< விகாரமா9D கிய PMசி), வ6ற5ட 

உைடயவளா9& த$ைன மண ெச9! ெகாள யா மக படாம/ பிதா<ட$

+யி=தா. அவ நம! வி/ஸ$ !ைரைய கா*+5 ஏF வய! P&தவ,

எ ப+யி=த ேபாதி5 &தமான ஐேரா பிய

ல&! ஸப=த கிைட பைதேய

ேமாY மாக கதி& தவMெச9! ெகா?+=த வி/ஸ$ !ைர அவைள மண

ாி=! ெகாள வி வதாக& ெதாி=த<டேன அவ7, அவ7ைடய பிதா< மிக

ஸுலபமாக உட$ப*: வி*டன.

இஙன தமேகா ஐேரா பிய திாீ மைனவியாக கிைட&ததி8=! வி/ஸ$
!ைர அஙனேம த.ைடய தைக  தபி  &தமான ஐேரா பிய

ஸப=த ப?ண ேவ?:ெம$ கதி, பகீரத பிரய&தனக ெச9!ெகா?:

வ=தா. ஹி=!க7 ேள ஜாதி ேபத&ைத ப6றிய கTடக அதிகெம$

பல தவறாக நிைனகிறாக.

ஆனா/, ஐேரா பிய  நீகிேராவ ஜாதியா  ஸப=த ேம6ப*ட அெமாிகா
.த8ய இடகளி5, ஐேரா பிய  கீZ ஜாதி ஹி=!க7  கல ேப6ப*ட
- இ=தியாவி/ சில ப தியி5 ேம6ப+ கல

ஜாதியாக தம ேள மா6

வி&யாஸக கவனி பைத ஒ பி:ேபா!, ஹி=!க பாரா*: ஜாதி ேபதக

மிக< இேலசாக& ேதா$.

&தமான ஐேரா பியQ , ேதச &ாீ  பிற=தவ$ ஒ ஜாதி; அ ப+ ஒ
ஐேரா பிய திாீைய மண ாி=! ெகா?டா/ அ=த ஸ=ததியா ேவ ஜாதி;

அவேன மீள< ஒ ேதச திாீைய மண ாி=! ெகா?டா/ அ=த ஸ=ததியா
ம6ெறா ஜாதி; இ ப+ இர?: P$ தைல.ைறகளிேல ேய6ப: பலவித
கல

களி/ மா b அ/ல! b6ைறப! ஜாதிக கிைள&! வி:கி$றன.

இ=த b6ைறப! பிாி<க7 ஒ$ெகா$ விரலாேலUட& தீ?:வ!
கிைடயா!. இைவ ெய/லா தன & தன

ெவ@ேவறான .&திைரக

ேபா*:ெகா?: பிாி=! வாZகி$றன. இ! நி6க.

ந.ைடய வி/ஸ$ !ைர) அவைடய தைக), எ&தைன ஏைழயானா5,
எ&தைன

Iபியானா5, ேவ எ@விதமான

ைற<க 7ைடேயானாயிQ, ஒ

&தமான ஐேரா பியைன மா பிைளயாக அைடய ேவ?:ெம$ ெச9த

.ய6சிக7  கணேக யி/ைல. இ=த விஷய&தி/ அவக விரய ப:&தின

பண&!  கணகி/ைல,

ஐேரா பிய வா8ப$ - சி பாேயா, ேபாOகாரேனா,
விவாக மாகாத நிைலயி/ ேவத ர&!

மாதாேவா - எவனாவ!

வ=தா/ உடேன அவைன வி/ஸ$ !ைர

எ ப+யாவ! அறி.க ப:&தி ெகா?: த$ 2*+/ அவQ

யேதTடமான

வி=!க நட&!வா. அவ$ ேக*ட ைகெக/லா பண ெகா:&!தவி

ெச9வா, க+கார வாகி ெகா: பா, ைபசிகி வ?+ வாகி ெகா: பா.
ஆனா/, இ.ய6சிக ெள/லா விழ5கிைற&த நீரா9 வி*டன. யாெதா பயQ=
தரவி/ைல. உkாி/ எ&தைனேயா எளிய Gேரஷிய பிைளக வி/ஸ$ !ைர

2*: ெசா&! காைச ப*: இஸெப/லாைவ மணM ெச9!ெகாள

ஆவேலா+=தன. ஆனா/, இஸெப/லா இ=த GேரTய பிைளகைள& த$. பாத
விரலா/Uட& தீ?டமா*ேட ென$, ெசா/8 வி*டா.
எனேவ, . ப! வயதாகி& த$ ெயளவன. அத6 ாிய ெசௗ=தயக7

ெபபா5 நீகி வி*ட பி$ன நம! இஸெப/லா விவாகமாகாம/ க$னி
ெப?ணாகேவ விளகினா.

இவ7  ந.ைடய ஸ இ$ெபட ராஜேகாபால9யகா 

பி$வமா ேநஹ .?டாயி6. ராஜேகாபால9யகா விவாகமா9

மைனவிைய இழ=தவ. இவ

வய! . ப&திர?+ . கிதா மீைச; ஆறைர

அ+ உயர; ஆஜாQபாஹு; ஸா?ேடா

?:க பழ வதிேல ஸா?ேடாைவ

கா*+5 மி =த ேதDசி ெப6றவ; 2ராதி 2ர; ேப9 பிசா
பய படமா*டா; பா

8 கர+க7

பய படமா*டா; கவ 

ெகாைலஞ  அMச மா*டா; பைகவ கMச மா*டா; ெபா9 ெசா/ல

மா*டா; கள< ெச9ய மா*டா; லMச வாக மா*டா; மஹா தீர; மஹா
2ர ஷ; மஹா ேயாய; அதி ஸு=தர ஷUட.

அவ ேம6ப+ மத பிைளயி$ ெகாைல ஸப=தமான விசாரைணக ளடகிய

பைழய தககைள), பதி<கைள) ேசாதைன ெச9! பா&த<டேன, அதி/
அ+க+ வி/ஸ$ !ைரயி$ விஷய .யமாக வ=தப+யா/, அ=த வி/ஸ$

!ைரைய ேபா9 பா&! அவைடய சைமய6கார பைறயைன) க?: ேபசி
வரேவ?:ெம$ நிDசயி&! ெகா?டா.

ஆனா/, &திமானாைகயா/, இ=த ெகாைல ஸப=தமான விசாரைண & தா
வ=ததாக& ெதாிவி&! ெகா?டா/, அதினி$ வி/ஸ$ !ைர ேம6ப+

ெகாைலயி/ தா எ@வித&தி5 ஸப=த படாதவராக இ=தேபாதி5,

அவ & தமிட விரய ஏ6ப:த/ தி?ணெம$ நிDசயி&! ஆரப&திேலேய
அ=த ெகாைல ேபDைச ெய:காம/, ேவேறேதQ .கா=தர&ைத

ைவ&!ெகா?: ேபா9 அவைர ஸ=தி&!, அ பா/ ஸபாஷைணகிைடேய,
ெவேம யதிDைசயாக ேந=தமாதிாியாக இ=த மத பிைள விஷய&ைத

ெய:&! அ ேபா! வி/ஸ$ !ைர ெசா/5 வா&ைதகளி8=! அவைடய மன
இய/ைப அறி=!ெகாள ேவ?:ெம$ ராஜேகாபால9யகா தீமானி&தா.

அ$ ஸாயகால ஐ=! மணியான<ட$ ைப(கி ேபா*:ெகா?:, வி/ஸ$
!ைர 2*: வாயி8ேல ேபாO உ:

ட$ இறகி, அகி=த வாயி/

கா ேபானிட "உேள !ைர இகிறாரா?” எ$ ேக*டா.

"இாிகாேகா" எ$ வாயி/ கா ேபா$ ெசா$னா$. அவ$ ெச$ன ப*டண&!
மஹமதிய$. 'இகிறாக' எ$பைத "இாிகாேகா" எ$ சிைத&!D
ெசா$னா$. “எ$ன ெச9கிறா?” எ$ அ9யகா ேக*டா.

"ஹுமா இாிகாேகா. ேபப ப+கிறாேகா" எ$ வாயி/ கா ேபா$

ெசா$னா$.

“சாி; அ ப+யானா/ இ=தD சீ*ைட அவாிட ெகா?: ெகா:” எ$ ெசா/8&

தம! ெபய உ&திேயாக.
அ9யகா

றிக ப*+=த சீ*ைட நீ*+னா.

ஸலா ேபா*: அ=தD சீ*ைட வாகிெகா?: வாயி/ கா ேபா$

உேள ெச$ வி/ஸ$ !ைரயிட சீ*ைட ெகா:&தா$.

அவ “வரD ெசா/5" எ$ க*டைள யி*டா. ஸ இ$ெபட உேள ேபா9

நா6கா8யி/ இ=! ேY விசாரைணக ெச9! .+=த<டேன வி/ஸ$ !ைர
ஸ இ$ெபடைர ேநாகி& “தாக இ

ேக*டா.

வ=தத$ ேநாகெம$ன” எ$

"ஊெர/லா ெதாழிலாளிகளி$ சDசர< மி தி ப*: வகிறெத$ ேகவி
)6ேற$. அD Uட& ெதாழிலாளிகேள விேசஷமாக .தலாளிகைள

அ/ல6ப:&!வதாக< அறி=ேத$. இ! விஷயமான விசாரைணக ெச9)ப+

என

ேமலதிகாாிக உ&தர< பிற பி&திகிறாக. நா$ தக Pலமாக இத$

விவரக ேளேதQ எFதிெகா?: ேபாகலாெம$ வ=ேத$. தகைள ேபா/

.கியமான வியாபாாிகளி$ எ?ணகைள& ெதாி=ெதF!ப+ என

அதிகாாிக உ&தர< ெகா:&திகிறாக; ஏேதQ தகவ/க ெகா:க

ெசளகய ப*டா/ அஙனேம தய< ெச9ய ேவ?:" எ$

ராஜேகாபால9யகா மிக வினய&ேதா: ெசா$னா.

ராஜேகாபால9யகா இகிOT பாைஷ ேபவதிேல மஹா ஸம&த. அவ

இகிOT பாைஷயி/ எ?ணிற=த தகக7, மதி பிற=த காவியக7

ப+&!& ேத=தவ. ேஷபிய நாடகக அ&தைன) அவ  கரதல பாட.

ைபரQைடய பா*:கைள பாராம/ ெசா/5வா. ெஷ/8 பா*:க

*+).

எனேவ, அ=த பாைஷயி/ அவ D சிற=த வா ?டா9 வி*ட!. இவ ேபசிய

ேந&திைய), ேமனியழைக) க?: Rாி&! வி/ஸ$ !ைர, “நீகதானா இ=த

ஊ

திதாக வ=தி  ஸ -இ$ெபட?” எ$ ேக*டா.

"ஆ" எ$றா அ9யகா.
வி/ஸ$ !ைர ெபாிய வாயா+. வ=தவகளிட ெதாைள&!& ெதாைள&! மாாி

கால&! மைழ ேபா/ இைடவிடாம/ ேபசிெகா?+ ப! அ/ல! ேகவிக
பல ஓயாம/ ேக*: ெகா?+ ப! அவைடய வழக. அதி5

கவ$ெம?டா & த.ைடய அபி ராயகைள மதி
ெதாி=தQ ப வ=தி  அ9யகாாிட அவ
ெபாழியலாயி6. "உக7

ைடயனவாக&

அதிகமாக மன மிளகி நா<

வயெத$ன?” எ$ !ைர ேக*டா. “. ப& திர?:

வஷ P$ மாஸ" எ$றா அ9யகா.

“ெப?டா*+ இகிறாளா?” எ$ !ைர ேக*டா.
“இ/ைல ” எ$றா அ9யகா.

!ைர ேக*டா: "இ$Q விவாகேம நடகவி/ைலயா?” என, “ஒ மைனவி க*+,
அவ இற=! ேபா9 இர?: வஷகளாயின. பிற

க*டவி/ைல” எ$றா ஐயகா.
"ஏ$? .த/ தார&! 
“இற=த மைனவி 

இர?டா=தார

ழ=ைதக அதிகேமா?" எ$றா !ைர.

ழ=ைத யி/ைல” எ$றா அ9யகா,

"ெதாழிலாளிகளி$ விஷய பிற

ேபசி ெகாேவா. நைட பக&!

ேபா9

ெகாMச பிேகா*, V சா பிடலாமா?” எ$ !ைர அைழ&தா.
ஐயகா சா பிட உட$ப*டா. தைகயாகிய இஸெப/லாைவ U பி*:& த

மிவ  “+ப$” தயா ப?ணD ெசா$னா. அவ சிறி! ேநர கழி&! மீ?:
வ=!, ேமைஜ ேமேல பழ, பலகார, V தயா ெச9! ைவ&தா9 வி*டெத$
ெசா$னா.

இதனிைடேய அ9யகா வி/ஸைன ேநாகி "என

ேம6ப+ ெதாழிலாளிக7

சDசர< ஸப=தமான விவரகைள& தாக மிக< விைரவாக ேகாைவ
ப:&தி& ெதாிவிக எ&தைன தினக7 ேள .+)? ஏென$றா/,

கவ$ெம?டா எ$னிட மிக< அவஸரமான அறிைகைய எதிபாகிறாகெள$ ேதா$கிற!" எ$ ராஜேகாபால9யகா ேக*டா.

“ஓ, நாைள காைல ப&! மணி  எFதி ஒ ேவைலயா Pலமாக உக
கDேசாி கQ பி வி:கிேற$" எ$ வி/ஸ$ !ைர வாகளி&தா.

ஐயகா, வி/ஸ$ !ைர), இஸெப/லா< உ*கா=! சி6?+ சி&தன.
சைமய6கார பைறய$ பறிமாறி ெகா?+=தா$.

"இ=த ஐயகாைர பா&தா/ மத பிைள .கD சாைய ெகாMச ெத$ப:கிற!”
எ$ இஸெப/லா ெசா$னா.

"உளறாேத! அவQைடய PMசி, `னியகாரQைடய PMசிைய ேபா8 .

இவைர பா&தா/ ராஜாைவ ேபா/ இகிறா. இவேரா: அவைன

ஒ பி:கிறாேய?" எ$றா வி/ஸ$ !ைர.

சைமய6காரைன பா&!, இஸெப/லா, "ஏனடா ஜா$? இ=த ஸ -இ$ெபட
ஸாமி .க. அ=த மத பிைளயி$ .க. இேலசாக ஒவிதD சாய
ெலா6ைம உைடயன அ/லவா?" எ$ வினவினா.

"என & ெதாியா!; மிஸமா! நா$ அ=த மத பிைள ெய$ற மனிதைன

பா&தேத கிைடயா!" எ$றா$ சைமய6கார$.

இதQட$ அ=த ஸபாஷைணைய நி&தி வி*டாக.
இத6கிைடேய ேம6ப+ மத பிைளயி$ ேபD நடைகயிேல எவெரவ எ$ன
ர8/ ேபசினாக, எவெரவைடய .க பாைவ எ$ென$ன நிைலைமயி

8=த! எ$ற ெச9திைய ெய/லா கவனி&! வ=த ராஜேகாபால9யகா -

ேபாடகிரா - நிழ6 பட - பி+  கவிேபாேல தம! சி&த&ைத நி&தி ெகா?:
அவக7ைடய ெசா6 கிாிையகைள) ேதா6றகைள) அ ப+ேய தம 
சி&திர ப:&தி ைவ&! ெகா?டா.

இவ அ=த ஸபாஷைணைய இ&தைன கவன&!ட$ கவனி&தா ெர$பைத

இஸெப/லா உண=! ெகா?டா. பிற

ேவ பல விஷயகைள ப6றி ேபசி

ெகா?+=தா. சி6?+ .+< ெப6ற!.
ஐயகா விைட ெப6 ெகா?: 2*:

ேபா9 வி*டா, அவ ெவளிேய

ேபான <ட$, சைமய6காரQ ேபா9வி*ட பி$ , வி/ஸ$ !ைர.
"உன

அ=த இைட பய/ ேம8=த ேமாஹ இ$Q தீரவி/ைலேயா?" எ$

இஸெப/லாைவ ேநாகி ேக*டா.
"எ$ைன ைவயாேத, உ$ நா

அFகி ேபாக ேபாகிற!” எ$றா இஸெப/லா.

“அ ப+யானா/, இ$ மாைல அவைன ப6றிய வா&ைதைய நீ ேய$ எ:&தா9?
அவ$ ெபயைர ஏ$ உDசாி&தா9?” எ$ !ைர ேக*டா.
"மத பிைள எ$ற ெபய ெசா$னா/ ேதாஷமா? அவQைடய PMசி) அ=த

ஸ இ$ெபட PMசி) ஒேர சாய 5ைடயன ேபாேல ேதா$றி6. அத6காக
ேக*ேட$. ேக*டதி/ எ$ன

6ற? ேக*ட!

6றெம$ ன & ேதா$றி,

அதனா/ நீ எ$ைன மிக&தனமாக இழி&! ேபச U:ெம$பைத இ ேபா

தறி=ேத$. இனிேம/, அவQைடய ெபயைர உDசாிகமா*ேட$. நீ கTட படாேத,

ேபா" எ$றா இஸெப/லா.

"வ=தவ ேபாO இ$ெபட ெர$பைத மற=தாேயா?" எ$ வி/ஸ$ !ைர

ேக*டா.
அத6

இஸெப/லா, "அ! என

ந$றாக& ெதாி). அவ$ வாயி8/

வ=திற ேபாேத, எ$ பக&தி8=த ைதய6காரனிட இ=த ேபாO

உ&ேயாகத யாெர$ விசாாி&ேத$, 'இவதா$ இ=த ஊ

திதாக

வ=தி  ஸ -இ$ெபட எ$, இவைடய ெபய ராஜேகாபால9யகா
ெர$, இவ ரஹய ேபாO த=திரகளிேல மிக< கீ&தி ெப6
ராஜாக&தாாிட பல ெமட/க வாகி யி பதாக< ைதய6கார$ ெசா$னா$"
எ$றா.
"அ ப+& ெதாி=தி=!மா, அவனி ேபா! அ=த பாZ&த ப:பாவியி$

நாம&ைத உDசாி&தா9? அ+, ேபா, Pடேம!" எ$ ெசா/8 வி/ஸ$ !ைர ெப
PDெசறி=தா.

அ ேபா!, அ=த வா&ைத ேக*:, இஸெப/லா, “நீ Pடனா, நா$ Pைடயா எ$ப!

பி$னி*:& ெதாி). இ=த ஸ -இ$ெபட ராஜேகாபால9யகா ேம6ப+

மத பிைள ெகாைல விஷயமாக நமிடமி=! ஏேதQ !

க

ெதாி=!ெகா?: ேபாகேவ?: ெம$ற ேநாக&!டேனேய ந.ைடய 2*:

வ=தா. அ=த மம&ைத அறி=ேத நா$ ேபசிேன$. ேபேபா! அவைடய .க
றி பி=த நிைலைமைய உ&ேதசி

மிட&ேத இவ நமீ! பாிRண ஸ=ேதஹ

.ைடயவராகேவ ெதாி=த!. நா$ ெசா/5கிேற$, ேக*கிறாயா? இ=த அ9யகா
இ

வ=த <டேனேய இவ ேம6ப+ மத பிைளயி$ ெகாைலைய ப6றி (ஊ

ஜனக) அவாிட அவசிய ேபசி யி பாக. அவ ேம6ப+ ெகாைலயி$

ஸப=தமாக <ள பைழய காயிதகைள) பாைவ யி*+ பா. அதினி$

தா ரஹய ஆரா9Dசிகளி/ கீ&திெப6றி  ஸகார&தா/ இ=த
அதிமமமான ெகாைலயி$ உளைவ& ெதாி=!ெகாள ேவ?:ெம$ற
நிDசய&!ட$ .தலாவ! நமீேத6ப*ட ஸசய&ைத நிவ&தி ெச9!
ெகாளலாெம$ இ

வ=தா. அ?ணா, இ=தD சலசல

ஓயாம/ பய ப:கிறா9? நா

 ெக/லா நீ ஏ$

6றவாளிக ள/ேலா ெம$பைத நா அறிேவா.

ெத9வ அறி), நமேக! பய? நைம& ெத9வ கா பா6" எ$றா.

இ! ேக*: வி/ஸ$ !ைர ெசா/5கிறா; "நீ ேகவல ெப? பிைள யாதலா/
இஙன பித6கிறா9? .தலாவ! விஷய கட<7 கிைடயா!, கிட<7

கிைடயா!. அெத/லா பழகால&!

ரளி. இ=த உலக இய6ைகயா/

உ?டான!. இைத அறி<ைடய ஆ&மா ஒ$ ேயாசைன ெச9! பைட&தெத$

தீமானிக ஒ லவேலச - !?:, !e , அeUட ஜு கிைடயா!” எ$றா.
இ=த ேபDைச இைடேய நி&தி இஸெப/லா “நா தா$ மத பிைளைய
ெகா$ேறா ெம$பத6

ஜு இகிறதா? இ ேபா! அைத

நா$ ெப? பிைள; என

றி&! ேபேவா.

&தி கிைடயா!, விவகார, ஞான சிறிேதQ

கிைடயா!. Pட&தனமாக கட<ைள ந கிேற$. ஆனா/, யதா&த&திேல
கட<7 கிைடயா!; கிட<7 கிைடயா!. அ=த விஷய உன

ந$றாக

ஜுக7ட$ நிDசய ப*+கிற!,
நீ ஆ? பிைள ; ப+&தவ$, ேமதாவி, விவகார ஞான&திேல சிற=தவ$,

இெத/லா வாதவ=தா$. எனிQ இ ேபா! விவகார&தி8 ப! மத

பிைளயி$ ெகாைலைய ப6றிய விஷயேம யாதலா5 கட<ளி$ ெகாைலைய
ப6றிய விஷயமி/ைல யாதலா5, நா கட<ைள நி=தி பைத ெகாMச
நி&திவி*:, மத பிைளயி$ விஷய&ைத

றி&! ேபத/ அதிக

ெபா&த.ைடய தா ெம$ அபி ராய ப:கிேற$" எ$றா.

வி/ஸ$ !ைர மீ*: ெசா$னா: “நீ ெப? பிைள ஆதலா/ உன
ஞான

ெலளகீக

ைற<. ஆதலா/, நா ஒ ெகாைல உ?ைமயிேல ெச9தி=தா ெலாழிய

அத6 ாிய த?டைனைய

றி&! நா அMச ேவ?:வதி/ைல ெய$

நிைனகிறா9. உலக&திேல ஒவ$ மீ! த =த ஸாYிக7ட$ ெபா9

6ற

ேஜா+ ப! எ&தைன ஸுல ெம$பைத நீ அறியவி/ைல, ேகாயி/ பாதிாியா

உன

இ=த விஷய க6ெகா:கவி/ைல. நா ெகா/லவி/ைல ெய$ப!

வாதவ=தா$. இ=தா5 இ! நம

மிக< பய= தரU+ய விஷய" எ$றா.

இைத ேக*ட<ட$ இஸெப/லா, “என

ேவைல யிகிற!. நா$ ேபாகிேற$.

எத6  நா$ பய ப:வதாக உ&ேதச கிைடயா!” எ$ ெசா/8
ேபா9வி*டா.

ஊாி/ ெதாழிலாள சDசர< அதிக ப*ட!. பிரமா?டமான, மஹாேமகிாியி$
உDசி

ேமேல )ள ஒ கவ$ெம?* உ&திேயாகத ேநேர வி/ஸ$

!ைரைய க?: ேபசி அ=தD சDசர< சப=தமான வா Pல வாகிெகா?:
ேபானா.

இ=த மஹிைம வி/ஸ$ !ைர

ஏ6ப:&தி ெகா: பதி/ ஸ -இ$ெபட

ராஜேகாபால அ9யகாேர விேசஷ காரண Rதராக இ=தா. அதினி$

அ9யகா  வி/ஸ$ !ைர  ேநக அதிக ப*ட!.
அ9யகா மாைலேதா வி/ஸ$ !ைரயி$ 2*:

வவைத ஒ

விரதேபாேல நட&திவ=தா. இதினி$ அ9யகா  !ைரயிQைடய

தைக இஸெப/லா<  அ+க+ ஸ=தி&! பழக இட.?டாயி6. அ=த

வழக சில வாரகளி/ ேநகமாக மாறி6. அ=த ேநக சில மாஸகளி/

காதலாக பாிணமி&த!.

வி/ஸ$ !ைரயிட விவாக&ைத

றி&! ஸமத ேக*டாக. அவ

Uடாெத$ ெசா/8வி*டா. அதினி$ இஸெப/லா த$ தமயQைடய 2*ைட

வி*: ேபாO ேடஷQகேக ஸ இ$ெபட வாஸ
ெச9!ெகா?+=த பகளா<

வ=! வி*டா. அ

ஸகா பதி<D

ச*ட ப+ , கிறிதவ மாதாேகாயி/ சட களி$ ப+  ஸ -இ$ெபட

ராஜேகாபால9யகா  இஸெப/லா<  விவாக நட=ேதறி6.

இஸெப/லாவிQைடய இளைம) வன
8=தாெள$ ேமேல

 ச6ேற மக& ெதாடகின பிராய&தி

றி பி*+கிேறா. இ=த விவாக நட=த

ஸ=ேதாஷ&திேல அவ இளைமயி8=த அழைக) கவDசிைய) கா*+5
b மட

அதிகமான திய வன ைப) கவDசிைய) ெப6& ேதறிவி*டா.

பி$னி*: வி/ஸ$ !ைர) ஸமாதான&!
ெவைளகாரQ

வ=!வி*டா. "ஒ ேக:ெக*ட

எ$ தைகைய மண ாிவைத கா*+5 &தமான

பிராமணQ  ெகா:&த!, என

bமட

ேம$ைமயாயி6. ஸகா

உ&திேயாகத ஐேரா பிய ேமலதிகாாிக7  க?மணிேபாேல இகிறா.
மா பிைளயி$ அழ ேக ெகா:கலாேம ஆயிர&ெத*: ராஜ மார&திகைள"

எ$ வி/ஸ$ !ைரேய த.ைடய ேநகிதகளிட ெசா/ல& ெதாடகி வி*டா.
ஒ நா மாைல இஸெப/லா< அவ7ைடய கணவனாகிய ராஜேகாபால9-

யகா தனியிட&தி=! ஸபாஷைண ெச9! ெகா?+ைகயி/ அ9யகா
த$ காத8ைய ேநாகி, “இஸெப/லா, எ$ காத8, மத பிைளைய யா
ெகா$றாக? உன & ெதாி)மா?" எ$ ேக*டா.
"அவைடய மைனவி ெகா$றா” எ$றா இஸெப/லா.
"ஏ$"? எ$ அ9யகா ேக*டா, "அவைள ம6ெறாவQ
ெப?+ ப+, வ6 &தினா. அத6காக ெகா$றா" எ$றா இஸெப/லா.
“பைறய$ மீதி=த ேகாழி ர&த கைறயி$ ெச9தி எ$ன?" எ$ அ9யகா
ேக*டா.

“அ! ேகாழி ர&த=தா$! ெகாைல நட=தேபா! மத பிைள) அவQைடய

மைனவிையD சில இடகளி/ காய ப:&தி வி*டா$. அவ$தா$ .தலாவ!
&தினா$. எனேவ, அவ

6யிேரா+=தா. அவமீ! ஸசய= ேதா$றாம/

மா6 ெபா*: நா$ அவைள ப&திரமாக மைற&! ைவ&! .த/ ஸசய&ைத
2eகாவ! பைறய$ ேமேல தி பி வி*: பி$ அவைள ேவபாயகளா/

மீ*: ெகாளலா ெம$ கதி நா$ தா$ அவQைடய !ணியி/ ேகாழி யிர&த
Rவி&ேத$” எ$றா இஸெப/லா.

அ பா/ ேம6ப+ மத பிைளயி$ ெகாைல சப=தமான பதி<கைள அ9யகா
மீ*: க*+ ைவ&! வி*டா. அ=த விவகார&ைத மற=! ேபா9வி*டா.

------

ப+ பவக7 D சில ெச9திக

இ கைத கதார&னாகர மாத ப&திாிைகயி/ 1920 ஆக*, ெச டப இதZகளி/
பிரரமான!. இத$ பி$ன, bலாக ெப6ற கால வாிைச ப:&த ப*ட பாரதி
பைட

க ெதா தியி/ இடெப6ற!.

பாரதி எFதிய கைதகளி/ இ! ஒ வி&தியாசமான கைத. `Zநிைல ஒ மனிதைன

எ=த மாதிாி மா6றி வி:கி$ற! எ$பேத கைதயி$ .கிய க&தாக
அைம=!ள!.

---------------------6. ெகா ைடயசாமி
ெத$பா?+ நா*+/ ெந*ைடய ர எ$ெறா ஊ இகிற!. எ=த

காரண&தாேலா, அ@N ஜனக அக பக&! கிராம&தாகைள கா*+5

சராசாி .கா/ அ/ல! ஒ சா? அதிக உயரமாக இ பாக. இ! ப6றிேய

ெந*ைடய ர எ$ற காரண ெபய உ?டாயி6ெற$ பல ப?+தக
ஊகிகிறாக,

அ=த ஊாி/ மிக< கீ&தி)ைடய சிவ$ ேகாவி/ ஒ$றிகிற!. ஆனி&

திவிழாவி$ேபா! அ ேகாவி8/ ேதேரா*ட மிக< அ6 தமாக நட .

`Z=!ள கிராமகளினி$ நாயகக7, நாயகDசிக7, ெர*+க7,
ெர*+Dசிக7, பைறய பைறDசிக7 ெபU*டமாக& ேத ேசவி 
ெபா*: வ=! U:வாக,
ெகா?ைடெய/லா ெச@வ=தி R 2திெய/லா க ைவ&!& ! பிய சைக.
அவக7ைடய

ழ=ைதக ஆe ெப?e, ெப ப தி நிவாணமாக<, சி

ப தி இ: பி/ மா&திர ஒ சி !ணிைய வைள&! க*+ெகா?: வ. !ணி

உ:&திய

ழ=ைதக7 ேள ஆ? ெப? ேவ6ைம க?:பி+ ப! சிரம

ஏென$றா/, ஆ?

ழ=ைதகைள ேபாலேவ ெப?

ழ=ைதக7  .$

:மி

சிைர  விேநாதமான வழக அ=த ஜாதியாக7 ேள காண ப:கிற!.
ேம6ப+ ெந*ைடய ர&தி/ ஒ ஜமீ$தா இகிறா. அவ

இ ேபா! மா

. ப! அ/ல! . ப&ைத=! வயதி . ெசகDெசேவெல$ எ5மிDச
பழேபாேல பாைவ

மிக< அழகாக இகிறா. அவைடய நைட )ைட

பாவைனகளி/ உைட மா&திர இகிOT மாதிாி, நைட). பாவைனக7

.6கால&! பாைளயகாரைர ேபாேலயா. R* .த/ ெதா பி வைர அ

மனிதைடய உ: ைப பா&தா/ ல?ட$ நகர&! லா: மகளி$ அD சாியாக

இ . இவ P$ தர இகிலா=!

ேபா9 வ=திகிறா. இகிOT

பாைஷ ேபசினா/, திகாம5 த*டாம5 சர சர சரெவ$ மைழ 2வ! ேபா/
2வா. இவ 

திைர ேய6ற&தி5 ேவ*ைடயி5 பிாிய அதிக. நாW

ேவ*ைட நா9க வளகிறா. இவைடய அ=த

ர&தி/ ப$னிர?: தா8க*+ய

ெப?டா*+க7 ேவபல காத/ மகளி இகிறாக.

இ=த ஜமீ$தா சிவபதியி/ சிற=தவ. விRதி &திராYகைள மிக<

ஏராளமாக& தாிகிறா. தின இர?: ேவைள அர?மைனயி/ தாேம சிவRைஜ

நட&தி வகிறா. திக*கிழைம ேதா தவறாம/ மாைலயிேல சிவ$
ேகாவி5

ேபா9 வாமி தாிசன ப?ணி வகிறா. திவிழா காலகளி/

.தலாவ! வ=! நி$ .கா/வாசி ெபாFைத) ேகாவி8ேல ெசலவி:வா.
ேதேரா*ட&தி$ேபா! வட&ைத ம6ற ஜனக7ட$ ேச=! ெந:=Aர

இF&!ெகா?: ேபாவா. அ பா/ ைகயி/ ஒ பிரைப எ:&!ெகா?:

ஜனகைள உ6சாக ப:&தினப+யாகேவ, ேத மீ*: நிைல

எ@வள< ேநரமான ேபாதி5 Uடேவ வவா.
ேகாவி5

வ=! நி6க

வ சமயகளி/ மா&திர இவ ஐேரா பிய உைடைய மா6றி& தமிZ

உைட தாி&! ெகா?: வவா. பலாDைளகைள ேபா/ மMசளாக ெகாF

ெகாFெக$ற உட , பர=த மா , விாி=த க?க7, தைலயி/ ஒ ஜாிைக
ப*:& !?:, ைக நிைறய வயிர ேமாதிரக7, தக ெபா+ ட பி),
தக R? க*+ய பிர மாக இ=த ஜமீ$தா ெச$ற ஆனி& திவிழாவி$ேபா!,
ஒ நா*காைலயி/ ேம6ப+ சிவ$ ேகாவி5ெகதிேர, ெவளி ம?டப&தி/ க/யாண

ஜமகாள&தி$ மீ! ப*:& தைலயைணகளி/ சா9=!ெகா?:, ெவ6றிைல, பா ,
ைகயிைல ேபா*: ெகா?: பக&தி8=த ெவளி காளாபியி/ சைவ&!D

சைவ&!& ! பி ெகா?+=தா.

அ=தD சமய&தி/, ேம6ப+ ஜமீ$தாாி$ .$ேன க$ன கேரெல$ற நிற., மல
ேபால& திற=த அழகிய இைளய .க., ெந

ெபாறி பற  க?க7மாக,

ஏற ைறய இப&ைத=! வய!ைடய இைளஞ ெனாவ$ வ=! ேதா$றினா$.
இவ$ ெபய ெகா*ைடய நாயக$. இவ$ ேயாகி ெய$ அ=த ஊாி/ சில

ெசா/5கிறாக. ஞான பயி&திய ெகா?டவென$ சில ெசா/5கிறாக.
ெபா!வாக ஜனக இவQ  ெகா*ைடய சாமியா எ$ற ெபய
வழ கிறாக.

இவைன க?ட<டேன ஜமீ$தா "வாடா, ெகா*ைடயா” எ$றா.
“சாமி, &தி” எ$றா$ ெகா*ைடய$.
“காவி ேவT+ உ:&தி ெகா?+கிறாேய! எ$ன விஷய?” எ$ ஜமீ$தா
ேக*டா.

ெகா*ைடய$ மெமாழி ெசா/லவி/ைல. மா நி$றா$.
"ச=நியாச வாகி ெகா?டாயா?" எ$ ஜமீ$தா ேக*டா.
“ஆமா; பா?+யா, ஊரா 2*: &ாீகைள ெய/லா ச=யாச ப?ணிவி*ேட$"

எ$ ெகா*ைடய$ ெசா$னா$.

“சா பா*:ெக$ன ெச9கிறா9?” எ$ ஜமீ$தா ேக*டா.
"எ$Qைடய ெப?டா*+

அர?மைனயி/ சைமயலைறயி/ ேவைலயா

யிகிற!. அவ அகி=! ேபஷான ெந9, தயி, சாத, கறி எ/லா மஹாராஜா
ேபாஜன ப?e .$னாகேவ என  ெகாண=! தகிறா. ஆதலா/,
பரமசிவQைடய கிைபயா5, மஹாராஜாவி$ கிைபயா5 ேம6ப+

ெப?டா*+ கிைபயா5 சா பா*:
ெகா*ைடய$ ெசா$னா$.

யாெதா கTட.மி/ைல" எ$

"!ணிமணிக7

எ$ன ெச9கிறா9?” எ$ ஜமீ$தா ேக*டா.

ெகா*ைடய$ மெமாழி ெயா$M ெசா/ல வி/ைல. மா நி$றா$.
அ ெபாF! ஜமீ$தா அவைன ேநாகி “நாலா நா இரவி/ நீ கீழவாயிேலார&தி5ள பாபலம$ ேகாவி88=! சில க6சிைலகைள), ஒ
ேவலா)த&ைத) ேவT+கைள)= தி+ெகா?: வ=தாயாேம, அ! ெம9தானா?”

எ$ ேக*டா.

"இ/ைல, பா?+யா, தி+ெகா?: வரவி/ைல. மா எ:&!ெகா?:
வ=ேத$” எ$ ெகா*ைடய$ ெசா$னா$.
இைத ேக*ட<டேன ஜமீ$தா கலகலெவ$ சிாி&தா. பக&தி8=த ம6ற

பாிவார&தா சிாி&தாக.

அ ேபா! ஜமீ$தா ேக*கிறா: “சாி ெகா*ைடயா, நீ திடவி/ைல; மா
எ:&!ெகா?: வ=தாயா . சாி, அ பாேல எ$ன நட=த!?” எ$றா.

“ேகாயி6 Rசாாி சில த+யக7ட$ எ$ 2*:

வ=! சாமா$கைள ேக*டா$.

சிைலகைள) !ணிகைள) திப ெகா:&! வி*ேட$, ேவலா)த&ைத

மா&திர ெகா:கவி/ைல" எ$ ெகா*ைடய$ ெசா$னா$.
"ஏ$?" எ$ ஜமீ$தா ேக*டா.

"அ=த 'ேவைல' எக 2*: ெகா/ைலயி/ ம=திரM ெசா/8 ஊ$றி

ைவ&திகிேற$. அ&தைன பய/க7 U+ அைத அைச&! அைச&!

பா&தாக. அ! அeவள<Uட அைசயவி/ைல" எ$ ெகா*ைடய$
ெசா$னா$.

'அ@வள< பலமாக ஊ$றி வி*டாயா?" எ$ ஜமீ$தா ேக*டா.

"இ/ைல, பா?+யா, அைத ஒ Rத கா பா6கிற!. ஆதலா/ அைசக
.+யவி/ைல " எ$ ெகா*ைடய$ ெசா$னா$.

இைத ேக*ட<ட$ ஜமீ$தா கலகல ெவ$ சிாி&தா. சைபயா நைக&தன.
அ ேபா!, ஜமீ$தா ெகா*ைடயைன ேநாகி, “ஏேதQ பா*: பா:; ேக*ேபா”
எ$றா.

“உ&தர< பா?+யா” எ$ ெசா/8 ெகா*ைடய$ க?ணைன ேபாேல
U&தா+ ெகா?: பி$வ ெபாப பா*:க$ பாடலானா$:

பா*:

வ?+கார ெம*:
1.

கா/ !*:  கடைல வாகி
காைல நீ*+& தி$ைகயிேல
எ$ைன யவ$ U பி*ேட

இF&த+&தா$ ச=ைதயிேல.
“த?ைட , சில சல ெலன;
வா+ தக,

த?ைட சில சல செலன."
2.

ச=ைதயிேல மெகாF=!
சர சரமா வி6ைகயிேல

எக ளிட காசி/லாம/

எேகா .க வா+ ேபாDேச!
"த?ைட சில சல செல$;
வா+ தக,
த?ைட சில சல செலன.”

ெகா*ைடய$ இஙன ஆ*ட&!ட$ பா+ .+&த<டேன, ஜமீ$தா 'சபாT"
எ$ ெசா/8, இ$Qெமா பா*: பா:, ெகா*ைடயா” எ$றா.

ெகா*ைடய$ ெதாடகி வி*டா$:
பா*:

“காைக
ெகா

M  க8யாண;

ெப*ைட

மMசாண”

எ ேபா எ ேபா க8யாண?
கா: விைளய வி*:

க?டாகி ெந9ய வி*:
ெகா D சைமய வி*:

ைழய 8*ேட தா8 க*+
காைக
ெகா

M  க8யாண:

ெப*ைட

மMசாண."

இைத ேக*: ஜமீ$தா “சபாT” எ$ ெசா/8 ெகா*ைடயைன ேநாகி,

"இ$Qெமா பா*: பா:” எ$றா.

ெகா*ைடய$ உடேன ஆ*ட. பா*:= ெதாடகி வி*டா$:
பா*:

"ெவ6றிைல ேவ?:மா கிழவிகேள?"
“ேவ?டா, ேவ?டா, ேபாடா!"
“பா

ேவ?:மா, கிழவிகேள?"

“ேவ?டா, ேவ?டா, ேபாடா!"

“ ைகயிைல ேவ?:மா, கிழவிகேள?"
“ேவ?டா, ேவ?டா, ேபாடா!”

"ஆமக$ ேவ?:மா கிழவிகேள?"

“எேக? எேக? ெகா?:வா, ெகா?:வா”

இ=த பா*ைட ேக*: ஜமீ$தா மிக< சிாி&தா. “ேபா!, ேபா!,
ெகா*ைடயா நி&!, நி&!” எ$றா,
ெகா*ைடய$ ஆ*ட&ைத) பா*ைட) உடேன நி&தி வி*டா$.
இ பா*:கைள மிக< அ6 தமான நா*+ய&!ட$ ெகா*ைடய$ பா+ய! ப6றி
ஜமீ$தா மிக< ச=ேதாஷ ெம9தி ெகா*ைடயQ
ெகா:&தா.

நா$ அ=தD சமய&தி/ அ=த ேகாயி5

ஒ ப*:& !?: இனா

வாமி தாிசன&!காக

ேபாயி=ேத$. அேக இ=தD ெச9திகைள ெய/லா பா&! ெகா?+=ேத$.
#

#

#

அ$ சாயகால நா$ மப+ அ=த ேகாயி5

ேபாேன$. அ

ம?டப&! ெகதிேர ெகா*ைடய$ நி$றா$. காைலயி/ தன

ெவளி

ஜமீ$தா இனா

ெகா:&த ப*:& !?ைடD க/ கலாக கிழி&! இர?: ைககளி5 நா8

நாபியாக க*+ ெகா?+=தா$.

நா$ அவைன ேநாகி, "ஏ$, ெகா*ைடய சாமியாேர, ப*ைட ஏ$ கிழி&தா9?” எ$

ேக*ேட$.

இைத ேக*: ெகா*ைடய$,

“ப*ைட கிழி&தவ$ ப*டாணி - அைத
பா&தி=தவ ெகாகணDசி –

!*: ெகா:&தவ$ ஆசாாி - இ=தD

`ZDசிைய வி?: ெசா/, ஞான ெப?ேண”

எ$ பா+னா$.

“இத6ெக$ன அ&த?” எ$ ேக*ேட$. ெகா*ைடய$ சிாி&! ெகா?:
மெமாழி ெசா/லாம/ ஓ+ ேபா9 வி*டா$.

காைலயி/ ஜமீ$தாாிட பா*:

ேமேல இவ$ ெகாMச பண ேக*டதாக<,

அவ ெகா:க .+யாெத$ ெசா$னதாக<, அ=த ேகாப&தா/ இவ$ ப*ைட
கிழி&! ைககளி/ நா8 நா8யாக& ெதாகவி*: ெகா?டதாக<, பி$னாேல

பிறாிடமி=! ேகவி ப*ேட$.
-------------

ப+ பவக7 D சில ெச9திக
இ கைத பாரதி பிரராலய&தா ெவளியி*ட க*:ைரக ெதா தி) இட
ெப6றதா .

அ=த கால&! ஜமீ$தாகளி$ ெபா!வான

ணாதிசயகைள விளக எFதிய

இ=த கைதயி/ ெகா*ைடயசாமி எ$பவ$ ஜமீ$ சைபயி/ நிகZ&திய ஆ*ட பா*டகைள ப+&! ரசிகலா.

ெபாF! ேபா  கைதகளி/ இ!< ஒ$. க*:ைர& ெதா தியி/ இ கைத
இடெப6றதா/, கைத& ெதா திைய பதி பி&தவக இைத& த பதி
ேசகவி/ைல.
-------------

களி/

7. சதிர தீ

ெத$ கட8/ மேலயா& தீ<களிைடேய “Rேலா Rலா” எ$ற ஒ சிறிய

தீவிகிற!. “Rேலா Rலா” எ$ற மேலய பத&! D ச=திேராதய& தீ< எ$
அ&த, மா எFபதினாயிர வடக7

ெபயட$ விளகி6. அகால&தி/ அ

ரா^ய ெச5&தி ெகா?: வ=தா$.
அவQ

.$ேன இ& தீ< 'ச=&ர &2ப' எ$ற

ககா &ர$ எ$ற ஹி=! ராஜா

ஆ? மக< கிைடயா!. பல விதமான தவக7, ேவவிக7 ாி=த

பி$ ஒேர ஒ ெப?

வள&தா$.

ழ=ைத பிற=த!. அத6 D ச=திாிைக எ$ற ெபயாி*:

அ=த ெப?ணிQைடய அழ  க/வி) வணி பத6

அாியன. க ப/

வியாபாாிகளி$ Pலமாக அ ெப?ணிQைடய கீ&தி Rம?டல .Fதி5 பரவி
வி*ட !.

அ ேபா! காசி நகர&தி/ அர ெச5&தின வி&யா &ர$ எ$ற பிராமண ராஜ$,
அ=த ெப?ைண மண ெச9!ெகாள விபி, ச?+ைக எ$ற த$ ெபாிய

தாைய) ஸுதாம$ எ$ற த$ ம=திாிைய) ச=திர& தீ<

அQ பினா$.

அ@விவ பல ஸமான ெபாக7டQ பாிவாரக7டQ ச=திர& தீவிேல
ேபாயிறகி ககா &ரைன க?: வாிைசகைள ெய/லா ெகா:&! காசிராஜ$
க&ைத அறிவி&தாக.
ச=திாிைக

வய! பதிேனF. ந: பக8/ அவ ஓாிட&!

பகெலாளி மகி நிலெவாளி 2.

வ=தா/ அ

அவ .க .Fமதி ேபா$றி=த!. அவ ெந6றி, பிைற ேபா$ற!. அவ விழிக
நில< ெகா பளி&தன. அவ $னைக நில< 2சி6. அவ ேமனி) நிலைவேய

ெதறி&த!.

இ&தைகய அழ ைடய ெப? Rம?டல&தி/ எ  கிைடயாதப+யா/, அவைள&
த திய6ற வரQ  ெகா:க Uடாெத$ ககா &ர$, வ=த வர$கைள
ெய/லா விலகி, மிக ெபாைம)ட$ கா&தி=தா$.
காசிராஜ$ பட&ைத பா&த<டேன, அவைன& த$ மக மண ாியலாெம$ற
எ?ண ககா &ரQ

?டாயி6. அவ$ ராணி) இணகினா, ஆனா/

அ=த ெப?e D சமதமி/ைல. ெப? ச=திாிைக, காசியி8=! வ=த ம=திாி
ஸுதாமQைடய அழைக) அவ$ ெசா/ நய&ைத), நைட ேம$ைமைய) க?:

மயகியவளா9 அவைனேய மண ாி=! ெகாேவென$ ஒேர சாதைனயாகD
சாதி&தா; அதாவ!, .ர?: ப?ணினா.

மநா ககா &ர$ தன! ம=திாியாகிய ராஜ ேகாவி=தைன) காசி ேதச&!

ம=திாியான ஸுதாமைன) பல ேவட பாிவாரகைள)M ேச&! ெகா?:

யாைன ேவ*ைட D ெச$றா$. ேவ*ைடயி/ இர?: ஆ? யாைனக ப*டன.

அ பா/ வன&திேலேய நான ேபாஜனக .+&! ெகா?: சிர

பாிஹார&தி$ ெபா*டாக ஆேகா ஆலமர நிழ8ேல ககா &ர$, ராஜ-

ேகாவி=த$, ஸுதாம$ Pவமி=! பலவிதமான சா&ர சபாஷைணக
ெச9யலாயின.

அ=த சபாஷைணயினிைடேய ச=திர& தீவி$ ராஜா ேக*கிறா$: “இ$ காைலயி/
இர?: யாைனகைள ெகா$ேறாேம? அ! ெபாிய பாவம$ேறா? ஆஹா! எ$ன

ேந&தியான மிகக! ஆஹா! எ&தைன அழ . எ&தைன ஆ?ைம , எ&தைன
2ர, எ&தைன ெப=த$ைம, அவ6ைற ெகா$ேறாேம, இ! ெகா+ய
பாவம$ேறா?" எ$றா$.
அத6  காசி ம=திாி ஸுதாம$ ெசா/5கிறா$: "ஆய &திர, யாைனைய
ெகா/வ! மா&திர=தானா பாவ? ஆ:, மா:, ேகாழிகைள& தி$கிேறாேம, அ!
பாவ மி/ைலயா?" எ$றா$.
ச=திர& தீவி$ அரச$ "அ!< பாவ=தா$" எ$றா$.

அ ேபா! ஸுதாம$ ெசா/5கிறா$: “மாஸ ேபாஜன ஜ=!க7ைடய இய6ைக.
ஆதலா/, பாவமாகா!. மனித$ மா&திரதானா மாச தி$Qகிறா$? மனிதைன
8 தி$னவி/ைலயா? சிக, 8, கர+, நா9, நாி .த8ய மிகக ெள/லா
அஹிசா விரத&ைத ைகெகா?+கி$றனவா? ெகா

மீைன&

தி$னவி/ைலயா? ெபாிய மீ$ சிறிய மீைன விFகவி/ைலயா? காைக
RDசிகைள& தி$னவி/ைலயா?

வி Fகைள )?ணவி/ைலயா? Fக

ஒ$ைறெயா$ ப8கவி/ைலயா?" எ$றா$.
அத6 D ச=திர& தீவி$ ம=திாியாகிய ராஜேகாவி=த$ ெசா/5கிறா$: “ஜீவஹிைச
ெபா! நியாயெம$ ெசா/5த/ தவ. யாைன மாஸ= தி$னா!. மா: தி$னா!,
மா$ தி$னா!,

ர

தி$னா!" எ$றா$.

தி$னா!, ஒ*டைக தி$னா!,

திைர தி$னா!, கFைத

அ ேபா! ககா &ர$ நைக&! ெகா?:, "சிக 8 நைம& தி$Qெம$றா/,

நா ேவ*ைடயா+ அவ6ைற& தி$ப! நியாயெம$ விைளயா*:

ைவ&!ெகாளலா. சிக 8கைள ேவ*ைடயா+& தி$ேபா யாைர)

காேணா. யாெதா `! மறியாத, எ@ <யி  எ@ வைக& தீைம) ெச9யாத
ஆ*ைட), மாைன), பைவ) மனித$ தி$ப! நியாயமா?" எ$றா$.
அ ேபா! ம=திாி ராஜேகாவி=த$ ெசா/5கிறா$: “சி6சில ஜ=!க -

ெபபா$ைமயான ஜ=!க - இதர உயிகைள ெகா$தா$ ஜீவிகி$றன.
ஆனா/, மனிதைன& தி&தினா/ பிற

காைக,

வி .த8ய அேனக

ஜ=!கைள ெகாMச ெகாMசமாக மாஸ தி$னாதப+ தி&தி வி:த/

சா&தியெம$ ேதா$கிற!; ேபா!மான தானியக7 பழக7 கிைட&தா/
காைக,

வி, கிளி - இைவ RDசி Fகைள& தி$னாதப+ பயி6சி ெச9விகலா.

மனித$ உயி ல&தி$ ராஜா. "அரசென ப+ அ ப+ ம$Qயி.” மனித$ கணா

தம&ைத) ஸம&வ தம&ைத) ைகெகா?டா/, பிற உயிக7 நாளைடவிேல
ைகெகா7” எ$றா$.
அ ேபா! காசி ம=திாி ஸுதாம$ ெசா/5கிறா$: "இதர ஜீவ ஜ=!களி$ மீ!

கைண ெச5&! .$ேன மனித ஒவ ெகாவ கைண ெச5&!வத6 ாிய
ஏ6பா:க ெச9த/ ந/ல!. ேபாகளி/ மனித ஒவைர ெயாவ ெகா/ல

வி/ைலயா? ஆ*ைட மா*ைட ெகா$றா5 தி$ன உபேயாக ப:கிற!. மனிதைர
மனித தி$Q வழக சி6சில தீவின ேள காண ப:கிற ெதனிQ,

நைம ேபா$ற நாகாிக ஜாதியாக7 ேள அ@வித வழகமி/ைல. மனிதைர
மனித தி$ன பய$படா வி+Q அநாவசியமாக ெகா$ த7கிறாக.
ேம5 பிற உயிகைள அ+ைம ப:&! வழக மிகக7கி/ைல.

சிக&!  கீேழ ம6ெறா சிக அ+ைம கிைடயா!. ஒ நா9, ஒ கFைத, ஒ
நாி, ஒ ப$றிUடD சிக&தி$ கீேழ அ+ைமயி/ைல . .ய/Uட கிைடயா!.

மிகக7, பYிக7 பிற ஜாதி மிக பYிகைள அ+ைம ப:&!வதி/ைல.

வஜாதிகைள) அ+ைமயா வதி/ைல.
மனிதேரா, ஆ:, மா:,

திைர, கFைத, ஒ*டைக, யாைன .த8ய அ$னிய ஜாதி

ஜ=!கைள அ+ைம ப:&தி ைவ&தி ப! ம*:ேம ய/லா!, பிற மனிதகைள)

அ+ைம ப:&தி ைவ&திகிறாக. இைத ேபா/ பாவ ேவேறேதQ .?ேடா ?

பிற உயிெரா$ைற ஆ) .Fவ! த$ கீேழ ைவ&!D சிறி! சிறிதாக மன.ைடயD
ெச9! அ+ைம நிைலயிேல வ=தி வ=தி வாணா ெதாைல ப+ ெச9வைத
கா*+5 ஒேர ய+யாக அவ6ைற ெகா$ வி:த/ எ&தைனேயா மட
த$ேறா? மனித கீேழ மனித இ பைத கா*+5 சாத/ சிற=த!.”
ஆe

ஆ? அ+ைம ப*+  அநியாய&ைத கா*+5 ஆe

அ+ைம ப*+  அநியாய மிக மிக ெபாி!” எ$ ச=திர& தீவி$

சிற=த

ெப?

ம=திாியாகிய ராஜேகாவி=த$ ெசா$னா$.
"ஆe

ஆe ஆe

ெப?e அ+ைம படாதி&த/ ஸா&யெம$

ேதா$றவி/ைல” எ$ ராஜா ககா &ர$ ெசா$னா$.
“எஙன?" எ$ காசி ம=திாி ஸுதாம$ ேக*டா$.
"ஆ?களி/ ெபபாேலா ெச/வமி/லாதவக, சில ெச/வ .ைடயவக.
ஆதலா/ ெச/வ.ைடய சில
எ$ ராஜா ெசா$னா$.

அஃதி/லாத பல அ+ைம ப:த/ அவசிய”

"ெப?கைள ஏ$ அ+ைமயாக ேவ?:?” எ$ ச=திர& தீவி$ ம=திாியாகிய

ராஜேகாவி=த$ ேக*டா$.
அத6

ராஜா ககா &ர$ ெசா/5கிறா$: "ெப? சாீர பல&தி/ ஆைண

கா*+5

ைற=தவ. அவளாேல வாதீனமாக வாழ .+யா!, தனிவழி

நடைகயிேல !Tட வ=! ெகா:ைம ெச9தா/, த$ைன கா&! ெகாள வ8
இ/லாதவ.

ழ=ைத ஸரYண .த8ய அவசியகளாேல, உF! பயிாி*:&

ெதாழி/ ாி=! ஜீவன ெச9வதி/ இய6ைகயிேலேய ெப?e

பல தைடக

ஏ6ப:கி$றன. அ ேபா! அவ ஆஹார நிமி&தமாக ஆைணD சா=! நி6ற/

அவசியமாகிற!. பிற$ ைகDேசா6ைற எதிபா&தா/, அவQக+ைம படாம/
தீமா?” எ$றா$.

அ ேபா! காசி ம=திாியாகிய தாம$ ெசா/5கிறா$: “ெப?க உழ< .த8ய
ெதாழி/ அைன&தி5 ஆ? மக7

ேம5, அவக7

ஸமானமான திறைம கா*:கிறாக.

ஆ? மக ஸபா&திய ப?ணி ேபாடாம/, அவக

ஸபாதி&! ஆ? மக7 D ேசா ேபா: நா:களிேலUட, ஆ? மக

ெப?கைள அ+ைம நிைலயிேலதா$ ைவ&திகிறாக. சாீர பல&தி/ திாீக

ஆ?கைளவிட இய6ைகயிேல

ைற=தவக எ$ப! மா&திர ெம9.

இ! மனித  ம*:ம$, எ/லா ஜ=!க77 அ ப+ேய. ஆ?
சிக&ைத கா*+5 ெப? சிக பல
மா*ைட கா*+5 பமா: பல
கா*+5 ெப? நா9 பல

விைய கா*+5 ெப?

ைற=த!; வ+வி/ சிறிய!. காைள

ைற=த!. வ+வ&திேல சிறிய!. ஆ? நாைய

ைற=த!. ேசவைல கா*+5 ேகாழி சிறி!. ஆ?
வி சிறி!. அேநகமாக எ/லா ஜ=!களி$

விஷய&தி5 இ!ேவ விதி. இகாரண ப6றிேய மிகக, பYிக, மனித,

RDசிக .த8ய சகல ஜ=!களி5 ெப?ைண ஆ? தாZவாக நட&! வழக
மிகிற!. .

"மனித$ நாகாிக ஜ=!வாதலா/ ம6ைறய ஜ=!கைள ேபா/ அ& தாZ<
நிைலைய

றகணி&! விடாம/, அைதD சாவதமாகி, சா&ர ேம6ப:&தி

ைவ&திகிறா$. மனித ஜாதியி/ ஆe

ெப? அ+ைம ப*+ ப!ேபா/

இதர ஜ=!க7 ேள கிைடயா!. மனிதாிேல ெகா:ைம அதிக. இத6ெக/லா

ஆதி காரண ஒ$ேற. பல

ைற=த உயிைர பல மி =த உயி !$ப ப:&தலா

எ$ விதி சகல பிராணிகளி னிைடேய) காண ப:கிற!. மனித அைத எ/ைல

யி/லாம/ ெச9கிறாக” எ$றா$.

அ ேபா! ராஜா ககா &ர$ ஸுதாமைன ேநாகி, "ஒ &ாீைய
அ+ைமயாக நட&!வ!, மாைன

ஷ$

8 தி$ப!, ஆ*ைட மனித$ தி$ப!,

பளைன அரச$ ெசா6ப ேகாப&தா/ சிரDேசத ெச9வ! இைவ அ&தைன 
ஒேர ேப எ$ ெசா/5கிறாயா?" எ$றா$.
அத6

நம

ஸுதாம$: "ஆ. ஜ=!க பரபர !$ப ப:&த படாம/ த: ப!

ஸா&யமி/ைல. நா*+5ள காைக

விகைள ஒேவைள தி&தினா5

தி&தலா. வன&தி5ள !Tட மிககைள), ேகாடாQேகா+ ஜ=!கைள),
ம?e  RDசி Fகைள), கட8/ மீ$கைள) தி&த மனிதனா/ ஆகா!.
"ேம5 சிக 8

வாைழ பழக7, மீ$ Fக7ெக/லா கீைர), RDசி

Fகள&தைன  அாிசி) தயா ப?ணி ெகா:க மனிதனா/ .+)மா?

அதாவ! ஒேவைள அைவ எ/லா மாஸ பYண&ைத நி&திவி:வதாக
ஒ

ெகா?ேட ேபாதி5, நா அவ6ைறD சாக பYணிக ஆக வழியி/ைல.

"ஆனா/, மனித ேள பரபர அ+ைம ப:&தினா5, .கியமாக ஆ?
ெப?ைண அ+ைம ப:&தாம5 மனித ஸம&வமாக< நியாயமாக< வாழ
வழி)?:” எ$றா$.

“மனித பிற <யிகைள& தி$னாதப+ ெச9) வழி)?:” எ$ ராஜேகாவி=த$
ெசா$னா$.

“எ ப+?” எ$ ச=திர& தீவி$ ராஜாவாகிய ககா &ர$ ேக*டா$.
அ ேபா! ஸதாம$ ெசா/5கிறா$: “அரென ப+ அ ப+ ம$Qயி, ராஜா
திாீகைள), ம6ற மனிதைர) அ+ைமயாக கதாம8=தா/ நா*+/ ஸம&வ
.?டா . ஒ நா*+/ நிைல)6றா/, எ/லா நா:களி5 சீகிர&தி/ பரவிவி:.

ெக*ட வழகக ேபாலேவ ந/ல வழககைள) Rம?டல&! ஜனக
ஒவாிடமி=! ம6ெறாவ ைகெகா7த/ மரேப” எ$றா$.

அ ேபா! ம=திாி ராஜேகாவி=த$ ெசா/5கிறா$: “நா*+/ அரச$ எ@விதமான
ஆஹார .?கிறாேனா, அ!ேபா$ற ஆஹாரேம சகல ஜனக7  எ$ ஏ6பா:
ெச9யேவ?:. அஙன ெச9தா/ எ/லா கTடக7 நீகி ேபா” எ$றா$.

அ ேபா! ராஜா ககா &ர$ ெசா/5கிறா$: “நம! ச=திர& தீைவ எ:&!

ெகாேவா. இ ள மனித அ&தைன ேப மாச தி$பதி/ைல ெய$

ைவ ேபா; இ&தைன ேப  தி$ன சாக பதா&தக ந தீவி8/ைலேய!”

எ$றா$.

"வஷ=ேதா இர?: ல*ச சா & ேதகா9க7, P$ ல*ச சா

ம6ற பழ வைகக7 பாரத ேதச&!

ப:கி$றன." எ$ ம=திாி ெசா$னா$.

ந நா*+னி$ ஏ6மதி ெச9ய -

அ ேபா! ராஜா ககா &ர$ ெசா/5கிறா$: “சாி, நா$ தீமான ெச9!வி*ேட$.
ஆறி5 சா<, bறி5 சா<. இ$ைற கி பவ நாைள கி பாகெள$

நிDசயமாகD ெசா/ல இடமி/ைல. என

.$ ேகாடாQேகா+ அரச உலக&திேல

பிற=! மா?:ேபாயின. மQ மா=தாதா, தசரத ராமாதிகெள/லா ம?ணிேல
கல=! வி*டன; எ$ கால&தி/ ஒ திய தம நிைல ப:ப+ ெச9கிேற$.

"ம=திாி ராஜேகாவி=தா, ேக! ந.ைடய ரைஜக எ&தைன ேப? ெமா&த 2

ல*ச ேப. சாி, இ

விைளகிற ெந/, /, கிழ , கா9, கனி ஒ$ ெவளிேய

ேபாகUடா!. பதிென*: வய! ேம/ அப! வய! வைர)ள எ/லா
உFத/, பயிாி:த/, ேதா*டM ெச9த/, !ணி ெந9த/, மைன க*:த/, ஊ

!ைட&த/ .த8ய அவசியமான ெதாழி/களிேல சமமான பாக எ:&!ெகாள
ேவ?:.

"2: விளக5,

ழ=ைத வள&த5 ேசாறாக5 ெப?க7ைடய

ெதாழிலாதலா/, அவக பயி&ெதாழி/ .த8யவ6றிேல !ைண ாித/

ேவ?டா.

"சாி. ெமா&த விைளைவ இ=த இர?: லY ரைஜக7 சமமாக ப &!
ெகாேவா. என  எ$ ப&தினி  எ$

ழ=ைதக7  - எ&தைன தானிய,

எ&தைன கனி, எ&தைன கிழ ?ேடா அ ப+ேய ஒ@ெவா ஆ?, ெப?,
ழ=ைத  - சமபாகமாக பகி*: ெகா:&!விட ஏ6பா: ெச9ேவா.

ெப?கைள அ+ைம ப:&த< ேவ?டா.

“காசிராஜ$ ெபாிய தாயாராகிய ச?+ைகைய அவ ெகா?: வ=த வாிைசக7ட$
ஒ6ைற கிர*ைடயாக வாிைச ெகா:&! பாிவாரக7ட$ அ:&த க ப8/ பாரத
ேதச&!கQ பி வி:ேவா. நம! மக ச=திாிைகயி$ இTட ப+ அவைள

ஸுதாமQேக மண ாி=! ெகா:&! வி:ேவா. நீ எ$ன ெசா/5கிறா9?

ஸுதாமா, இேகேய இ பாயா? காசி

ேபானா/ நா$ உ$Qட$ எ$ மகைள

அQ ப .+யா!” எ$றா$.
அத6

ஸுதாம$, “நா$ இேகேய இகிேற$. பயமி/ைல. விஷய&ைத

ெய/லா ெதளிவாகD ெசா/8 யQ பினா/ காசிராஜ ேகாப ெகாளமா*டா.
எ$Qைடய தபிைய அவ

ம=திாியாக நியமி&!ெகாள ஏ6பா: ெச9!

வி:கிேற$. நா$ இேக இ ேப$. இ=த& தீ< அழகிய!. இதி5ள

ஜனக7 ந/லவக. இத$ அரசனாகிய நீ) ந/லவ$. நி$ மகேளா எ$

ெநMசி/ ெத9வ. ஆதலா/ இகி ேப$” எ$றா$.
விவாக நட=த!. அ

ம$னQ

+க7 அ?ண$ தபிக ேபால - யா 

பசி யி/லாம/ யா  ேநாயி/லாம/ யா  வைம யி/லாம/ யா 
ைறவி/லாம/, யா  பைக யி/லாம/ - எ@விதமான !$ப.மி/லாம/,

ஸுதாம$ - ராஜேகாவி=த$ எ$ற இர?: ம=திாிக7ட$ ககா &ரராஜ$
ெந:கால க&!ட$ வாZ=தா$.

---------

ப+ பவக7 D சில ெச9திக

'ஜீவகா?ய ஒFக&ைத வ6 &த எFத ப*ட இ=த கைத பாரதி

பிரராலய&தா பதி பி&த க*:ைரக ெதா தியி/ இடெப6ள!.
'ஜீவகா?ய ஒFக' விஷய&தி/ பாரதி மனித

ல&ைத ம*:ேம சீதி&த எ?ண

வி/ைல. மிக-ப*சி ஜாதிகைள) சீதி&த ெச9ய விபினா.

த.ைடய த ேபாதைனைய இ கைதயி/ வ கதாபா&திரகளான

ககா &திர$, ராஜேகாவி=த$, ஸுதாம$ ஆகியவக7ைடய உைரயாட/க

Pல விள கிறா, பாரதி.

பிரசார .ைறயி/ அைம=த கைதக7 இ!< ஒ$ எனலா. க*:ைர&

ெதா தியி/ இடெப6ற காரண&தா/ இ கைத ம6றவக ெவளியி*ட கைத&
ெதா திகளி/ பிரர ெச9யாம/ வி*:வி*டன.
------------

8. ேவப மர

இளேவனி6 கால&தி/ ஒ நா, காைல ேவைளயி/ நா$ மலயகிாிD சாபிேல

தனியாக உலாவி ெகா?+=ேத$. ெந:=Aர 6றிய பிற

இைள

ேதா

?டாயி6. அ=த இைள

எ$ உடபி/ ச6ேற

& தீ ெபா*டாக அெகா

 ேள ேபா9 ஒ ேவ ப மர&த+யி/ ப:&! ெகா?ேட$, இ$பமான

கா6 2சி6. சிறி! ேநர&!  க?ணய=! நி&திைரயி/ ஆZ=! வி*ேட$.
அ ேபா! நா$ க?ட அRவமான கனைவ இெகF!கிேற$.

நா$ Aகி ெகா?+ைகயி/ "ஏ மனிதா, ஏ மனிதா, எF=தி; எF=தி” எ$
அமாQஷிகமாக ஒ8 ெயா$ ேக*ட!.

இ=த ஒ8ைய ேக*ட<ட$ க?ைண விழி&ேத$. உ?ைமயாகேவ

விழிகவி/ைல. கனவி/ விழி&ேத$. அதாவ!, விழி&! ெகா?டதாக கன<
க?ேட$.

விழி&!, “யா U பி*ட!?" எ$ ேக*ேட$.
“நா$தா$ ேவ ப மர; நா$தா$ U பி*ேட$. எF=தி” எ$ மெமாழி

உ?டாயி6.

உடேன நா$ ேயாசிகலாேன$. 'ஓேஹா, ஓேஹா! இ! ேபேயா, பிசாேசா, யY,

கி=நர, க=தவ .த8ய ேதவ ஜாதியாேரா, வன ேதவைதகேளா - யாேரா

ெதாியவி/ைல. இ/லாவி*டா/ ேவ ப மர எேகQ ேபவ!?ேடா ? அட,

ேபாடா, ேபபாவ!? அெத/லா &த க*: கைத ய$ேறா? நா உ?ைமயாகேவ
க?ைண விழி&! ஜார நிைல யைடயவி/ைல. இ$Q கன<

நிைலயிேலதானிகி$ேறா. இ=த ஒ8 கனவி/ ேக*  க6பைன ெயா8:
இஙன நா$ ேயாசைன ெச9! ெகா?+ைகயி/, "ஏ மனிதா, ஏ மனிதா,
எF=தி” எ$ மப+ ச&த.?டாயி6.
“நீ யா?" எ$ பி$Qேக*ேட$.

"நா$ ேவ ப மர. எ$ அ+யிேலதா$ நீ ப:&திகிறா9. உன D சில

ேந&தியான விஷயக க6 ெகா:  ெபா*டாக எF

மெமாழி வ=த!.

கிேற$" எ$

அ ேபா! நா$ 'சாி, நம & ெதாியாத விஷயக உலக&தி/ எ&தைனேயா

உ?ெட$ ேஷபியேர ெசா/8 யிகிறா. அ=த ப+ மரக7

சதி இகலா. அ@ விஷய நம

ேப

இ!வைர ெதாியாம 8கலா. ஆதலா/,

இ=த மர&!ட$ ஸபாஷைண ெச9! விஷய&ைத உண=! ெகாேவா'

எ$ெற?ணி க?ைண& திற=! ெகா?ெடF=! நி$ேற$. (உ?ைமயாகேவ

எF=! நி6கவி/ைல. எF=! நி$றதாக கன< க?ேட$.)
எF=! நி$ ெகா?:, "ேவ ப மரேம, உன

மனித பாைஷ எ ப+& ெதாி=த!?

மனிதைர ேபா/ ெநM, வா9, ெதா?ைட , அ?ண, நா , ப/, உத: எ$ற
கவிகளி/லாதேபா! மனித பாைஷ ேபவ! ஸா&ய படாேத! எகளிேல ப/

மா&திர விF=தவ க7  உDசாி

ேநேர வராம/ ேபாகிறேத, அ+

நாகி/லாதவக ஊைமயா9 ேபாகிறாகேள. அ ப+ யிக, நீ மனித சாீரேம
யி/லாம/ மனித பாைஷ எஙன ேபகிறா9?” எ$ ேக*ேட$.
அ ேபா! ேவ ப மர ெசா/5கிற!: “ேகளா9, மாQடா, மனிதQ
வா9தாQ?:, என

ஒேர

உடெப/லா வா9. மனித பாைஷ ேபவத6

.த8ய ற கவிக மனிதைர ேபாலேவ யி&த/ அவசியெம$ நீ

வா9

நிைனகிறா9. ஸாதாரண திதியி/ அைவ அவசிய=தா$. ஆனா/, நா$

ஸாதாரண மரமி/ைல , நா$ அகதிய .னிவாி$ சிTய$. தமிZ பாைஷயி/

என ள ஞான இகால&தி/ அக&யைர& தவிர ேவ யா ேம
கிைடயா!."

ேவ ப மர பி$QM ெசா/5கிற!:
"நட=த கைதைய அ+யி8=! ெசா/5கிேற$. மாQடா, கவன&!ட$ ேக.
என

இ ேபா! . ப! வய!தானாகிற!. நா$ இள மர. பதிைன=!

வஷகளி$ .$ ஒநா வஸ=த கால&தி$ேபா!, இரா ேவைளயி/

ஆDசயமான நிலா 2சி ெகா?+=த!. நா$ விழி&! ெகா?+=ேத$.

ஸாதாரணமாக மரக மனிதைர ேபாலேவ பக/ .Fவ! விழி&!

ெகா?+ . இரவான<டேன A . அ$றிர< என

எ=த காரண&தாேலா

Aகேம வரவி/ைல. நிலாைவ), வான&ைத), `Z=தி  மரகைள)

பா&! ெகா?: பிரமாந=த&தி/ .Fகி யி=ேத$.

“அ ேபா! பதினா வய!ைடய மிக< அழகான மனித ஆ? பிைள
ெயாவQ, அவைன கா*+5 அழகான ப$னிர?: வய!ைடய மனித ெப?

ஒ&தி) அேதா ெதாிகிற நதியி/ விைளயா+ ெகா?+ பைத க?ேட$.

சிறி! ேநர&! ேள அ@விவ ஸாமா$ய மனித ாி/ைல ெய$ப! என &
ெதளிவா9 வி*ட!. சிற க ளி/லாம/ அவக வான&தி/ பற=! விைளயா:வ!

க?ேட$. பிற

ஒவ ெகாவ ேபசிய வா&ைதகளி8=! அவக

இ$னாெர$ ெதாி=! ெகா?ேட$. அ@விவ யாெரனி/, அக&ய
மஹாிஷி), தாரபணி யமQ.
"அக&ய ஸாதாரண கால&தி/ க*ைட விரலள<ைடய வ+வ= தாி&தி ப!
வழக. ஆனா/, அவ காம Iபி. அதாவ!, நிைன&தேபா! நிைன&த வ+வ=
தாி  திறைம பைட&தவ. தாரபணி யமQ அ ப+ேய. ஆதலா/,

அ@விவ அ ேபா! அதி =தரமான மQTய Iப= தாி&! விைளயா+

ெகா?+=தாக, அவக7ைடய கிாீைட ெபாF! வி+) வைர நட=த!.
அ பா/ தாரபணி மைற=! வி*டா.”
ேவ ப மர ெசா/5கிற!: "ேகளா9, மாQடா, கவன&!ட$ ேக. தாரபணி
யம$ பகைல க?ட<ட$ மைற=! ெச$ வி*டா. அக&ய மா&திர

தனியாக வ=! எனத+யி/, இ ேபா! நீ நி6 மிட&திேல ப:&!ெகா?: ேயாக

நி&திைரயி/ ஆZ=தன.
"என

அ=த ஸமய&தி/ அக&யைடய சதிக ெள/லா ந$றாக& ெதாியா!.

ஆதலா/, அவ ேயாக&தி8கிறா ெர$பைத அறியாம/ ஜல கிாீைடயி$

சிரம&தா/ ஸாதாரண நி&திைரயி 8கிறா ெர$ நிைன&ேத$. ெபாF! வி+=!

ஏற ைறய ஒ ஜாமமாயி6.

"அ ேபா! அேதா, உனெகதிேர ஒ ளியமர நி6கிற! பா --அ=த மர&தி$ கீேழ
)ள 6றி8=! ஒ ெபாிய ந/ல பா 'ஜூ' எ$ சீ&கார ெச9! ெகா?:
அக&ய ப:&தி=த இட&ைத ேநாகி பா9=! பா9=! வரலாயி6. அைத

க?ட மா&திர&தி/ நா$ தி:கி*: ேபாேன$.

“ 'ஐேயா! இ=த ெகா+ய பா இ=த மஹா ஷைன ெகா$விட ேபாகிறேத!
இவைர எ ப+ேயQ க? விழி ப+ ெச9ேவாமானா/, த.ைடய தவ

வ8ைமயினா/ பாைப அடகி வி:வா எ$ெற?ணி அவைர விழிகD ெச9ய
ேவ?:ெம$ற ேநாக&!ட$ எ$ இைலகைள அவமீ! ெசாாி=ேத$. அவ

விழிகவி/ைல. இத6  பா அவைர ெநகி வ=! அவைடய பாத&தி/

இர?: .ைற க+&த!. P$றா .ைற க+  ெபா*: பட&ைத& Aகி6.

"அ&தண&தி/ அவ க?ைண& திற=! பா&! கயி6ைற& A வ!ேபா/

எளிதாக அ=த பாைப ைகயா/ எ:&! கF&தி/ வைளய வைளயD 6றி
ெகா?டா. அ=த பா  கயி6ைற ேபாலேவ ஒ$ ெச9யாம/ பர
ஸா!வாக அவ கF&தி/ கிட=த!. க+)?ட இட&தி/ இர&த ஒFகி

ெகா?+=த!. அதி/ அவ ெகாMச ம?ைண ெய:&! Rசினா. ? உடேன
ஆறி ேபா9 சாதாரண& ேதாலா9 வி*ட!.

- “இைத க?: நா$ மிக< ஆDசய மைட=ேத$. இ ப+ ப*ட மஹானிட ஒ
வா&ைத ேபசUட ேயாகியைத யி/லாம/, ஊைம மரமா9 பிற=! வி*ேடாேம

எ$ெற?ணி& !யர ப*ேட$. எ ப+ேயQ என! க&ைத அவ & ெதாிவிக

விபி, அவ கா8$மீ! சில மலகைள), இைலகைள) ெசாாி=ேத$. அவ
தைலைய நிமி&! எ$ைன ேநாகி, "ேவ ப மரேம' எ$ U பி*டா.

ேவ ப மர பி$Q கைத ெசா/5கிற!. "ேகளா9, மாQடா, கவன&!ட$ ேக.
இஙன எ$ைன அக&ய U பி*ட<டேன எ$ைன யறியாமேல எ$

கிைளகளி5ள வா9களினி$, 'ஏ$ .னிவேர எ$ற தமிZD ெசா6க உதி&தன.
எ$ உட .Fவ! ளகிதமா9 வி*ட!. மா6றி பிறக வைக யறி=!

ெகா?ேட$.

“ேவ ப மர பிறவிேபா9 என

மனித பிறவி )?டாயி6 ெற$ ெதாி=!

ெகா?ேட$: உட மாறவி/ைல. உட மாறினாெல$ன, மாறாவி*டா ெல$ன?
நா$ உடபி/ைல. நா$ ஆ&மா, நா$ ேபாத, நா$ அறி<. திVெர$ ேவ பமரD

சி&த மாறி ேபா9 என  மQTய சி&த சைம=! வி*ட!. மQTய சி&த

ஏ6ப*டால$றி மனித பாைஷ ேபச வமா? ேகா+ ஜ$மகளி/ நா$ ெப6றிக

ேவ?+ய பயைன அ=த .னிவ என

ஒேர கண&தி/ அ ெச9தா.

"எனேக6ப*ட ஆன=த மி தியா/ எ$ Rகைள) இைலகைள)

கணகி/லாம/ அவைடய பாத&தி$மீ! வஷி&ேத$. அவ மிக< மகிZDசி

R&தவரா9, 'ஏ, ேவ ப மரேம, ேந6றிர< நாQ தாரபணி) இ

ராமநதியி/

ஜலாீைட ெச9! ெகா?+=த கால&தி/ நீ பா&! ெப மகிZெவ9தி பல

ஆசீவாதக Uறினா9. அைத நா$ ஞான திT+யா/ உண=ேத$. அ பா/,
சிறி! ேநர&தி6

.$ நா$ ேயாக ஸமாதியி8=தேபா! இ=த பா வவைத

க?: நீ எ$ைன காக விபி, எ$ைன எF

இைலகைள) Rகைள) ெசாாி=தா9.

 ெபா*டாக எ$மீ! நி$

"இஙன நீ எ$னிட கா*+ய அ$பி6  ைகமாறாக உன
ெகா:கிேற$. இதனா/ உன

நா$ ாிஷி ேபாத

ஸகல ஜ=!களி$ பாைஷகளி5 சிற=த ஞான

இய/பாகேவ உ?டா9வி:. எ/லா ஜ=!களினிட&தி5 ஸமமான பாைவ),
ஸமமான அ$  உ?டா . எ/லா உயிகளிட&தி5 த$ைனேய கா?பதாகிய

ேதவ திT+ ஏ6ப:. இவ6றா/ நீ ஜீவ$ .தி ெபவா9” எ$றா.

"அ! .த/ நா$ அவ Uறிய சதிக ெள/லா ெப6, யாெதா கவைல)
மி/லாம/, யாெதா பய.மி/லாம/ ஜீவ$ .தி பதமைட=! வாZ=! வகிேற$”
எ$ ேவ ப மர ெசா/86?
உடேன நா$ அ=த ேவ ப மர&த+யி/ ஸாTடாகமாக நமகார ப?ணிேன$.
“உனெக$ன ேவ?:?” எ$ ேக*ட!.

அ ேபா! நா$ அ=த ேவ ப மர&ைத ேநாகி, "உனெக ப+ அக&ய

அ ப+ேய நீ என 

என

ேவா,

. அ=த .னிவ உனக ாி=த ஜீவ$ .தி பத&ைத

நீ எனக ாிய ேவ?:" எ$ பிரா&தைன ெச9ேத$.

“ெகா:&ேத$” எ$ற! ேவ ப மர.
இ=த ஸமய&தி/ நா$ உ?ைமயாகேவ Aக= ெதளி=! க?ைண விழி&ெதF=!

நி$ேற$; எF&தாணி

விக7, சி*:

விக7, ேவ பலவிதமான

விக7 பற=! Uவி விைளயா+ ெகா?+=தன. அணி/க7, ஓ=திக7

ஆ+ேயா+ ெகா?+=தன.

காைகக7, கிளிக7, ப=!க7, த*டா$ RDசிக7, ேவ பலவைக

வ?:க7 ஒளி கட8ேல களி& ேதாணி ெகா?: நீ=!வ!ேபா/ உலாவி வ=தன.
க?e

ல படாத மைறவி8=! ஓரா?

யி5, ஒ ெப?

ஒ$ெகா$ காத6 பா*:க பா+ ெகா?+=தன.
ஆ?

யி5

யி/ பா:கிற!:

“!ஹு, !ஹு, !ஹு
!ஹு, !ஹு, !ஹு
ராதா ேர"

(இத$ ெபா: நி, நீ, நீ நீ, நீ, நீ ராைத யV)
ெப?

யி/ பா:கிற!:

“!ஹு, !ஹு, !ஹு
ராதா Tண, Tண, Tண”

ேவ ப மர தன! பசிய இைலகைள ெவயி8/ ெம/ல ெம/ல அைச&!
ெகா?+=த!.

'எ$ன ஆDசயமான கன< க?ேடா' எ$ெற?ணி ெய?ணி விய

இத6  ெவயிேலறலாயி6. என  பசிேயற& ெதாடகி6.

6ேற$.

ேவ ப மர&!

வ=! ேச=ேத$.

ஒ

பி: ேபா*: வி*:& ேதா பினி$ ற ப*: 2*:

---

ப+ பவக7 D சில ெச9திக

இ கைதைய .த$ .தலாக க?டறி=! தம! பாரதி தமிZ b8/ தி. ெப. Aர$
அவக பதி பி&தா.
------------

9. காதாமணி

“கா=தாமணி, உக பா ெபயெர$ன?" எ$ பா*+ ேக*டா. ஒ

கிண6றகைரயி/ நட=த ஸகதி. ேகாைடகால. காைல ேவைள. வான&திேல
பால ஸுய$ கிரணகைள ஒழிவி/லாம/ ெபாழி=! விைளயா:கிறா$, எதிேர

நீலமைல, பDைச மரக; பக; பல மனித; சில கFைதக - இவ6றி$ ெதா தி
நி$ற!. ெவயிெலாளி எ=த ெபாமீ! ப*டா5 அ=த ெபா

அழ ைடயதாக& ேதா$ெம$ ெஷ/8 எ$ற ஆகில கவிராய$
ெசா/5கிறா$.
என

எ=த ேநர&தி5 எ=த ெபாக7 பாக அழ ைடயனவாக&

ேதா$கி$றன.

ஆனா/, காைல ேவைளயி/ மனித U*ட&தி/ ெகாMச உ6சாக. 



அதிகமாக காண ப:வதா/ அ ேபா! உலக மிக< ஸ=ேதாஷகரமான கா*சி
)ைடயதாகிற!.
ேதா*ட&!

ந:ேவ ஒ கிண. அ& ேதா*ட&தி/ சில அரளி RDெச+க; சில

ம/8ைக RDெச+க; சில ேராஜா RDெச+க, அ=த கிண6றி8=!

அத6க:&த 2தியி5ள ெப?க ெள/லா ஜலெம:&! ெகா?: ேபாவாக.
இ=த கைத ெதாட கிற அ$ காைலயி/ அ
பா*+ைய) தவிர ஒ

கா=தாமணிைய)

*: கிழவ தாேம ஜல மிைற&! நாந&ைத

ப?ணிெகா?+=தா. ேபாO உ&திேயாக&தி 8=! த7ப+யாகி

அதி8=! அ=த கிராம&!

வ=! தம! வாZநாளி$ மாைல ெபாFைத

ராமநாம&தி/ ெசலவி: பா&தஸாரதி அ9யகா அ
கிழவிைய

றி பி*: பா&! ெகா?+=தா.

ேம6ப+ கிண6கேக ஒ

அ

*+D வ. அத6

பக&திேல நி$

பி$ேன ஒ ேவ பM ேசாைல.

பல ந/ல P8ைகக ளிகி$றன. அவ6 ஒ$ மி =த பசி )?டா

ெம$ எ$னிட ஒ சாமியா ெசா$னா. அ!ெகா?: நா$ ேம6ப+

P8ைகைய பறி&! வ ெபா*டாக அ=தD ேசாைல
வான&தி/

ேபாயி=ேத$.

விக பா:கி$றன. காைகக "கா" "கா" எ$ உபேதச

ாிகி$றன, வான ெவளியிேல ஒளி ந&தன ப?eகிற!. எதிேர கா=தாமணியி$

தி@ய விரஹ ேதா$றி6.

"உக பா ெபயெர$ன?" எ$ பா*+ கா=தாமணியிட ேக*டா.
"எக பா ெபய பா&தஸாரதி அ9யகா” எ$ கா=தாமணி /லா ழைல

ேபா/ ஊதிD ெசா$னா.

கிழவி ேபாO பா&தஸாரதி அ9யகாைர ேநாகி, ஒ .ைற உ*+ விழி&தா.

ேபாO பா&தஸாரதி அ9யகா ைக) கா5 ெவலெவல&! ேபானா.
அவ

.க. தைல) ெவைள ெவேளெர$ நைர&! ேபா9& ெதா?i

வய! கிழவைன ேபாேல ேதா$றினா5, உட ந/ல க*:ம!ைடயதாக

பதிென*: வய! ேபாD ேசவகQைடய உடைப ேபா8 . அவ ஆைன,
8 ேவ*ைடகளா:வதி/ ேதDசி )ைடவெர$ ேகவி, பா ேநேர பா9=!

வ=தா/ பய பட மா*ேடென$ அவேர எ$னிட ப&! பதிைன=! தர
ெசா/8 யிகிறா.

அ ப+ ப*ட `ராதி `ரனாகிய பா&தஸாரதி அ9யகா ேகவல ஒ பா*+யி$
விழி



.$ேன இஙன ைககா/ ெவலெவல&! ெம9 ெவய&! .க பதறி

நி6பைத க?: விய

6ேற$.

அ பா/ அ=த பா*+ கா=தாமணியிட ேம6ப+ ேபாO அ9யகாைரD *+

கா*+, "இேதா நி6கிறாேர, இ=த பிராமண$, இவரா உக பா?" எ$ ேக*டா.

அத6  கா=தாமணி த$ இர?: ைககைள) வான&திேல ேபா*: .க&திேல
வாெனாளிைய நைகக& தக ஒளி)ைடய நைக 2ச, “ஏ, ஏ, இவர/ல; இவ

க$ன கேரெல$ ஆசாாிைய ேபா8கிறாேர! எக பா ெசகD

ெசேவெல$ எ5மிDச பழ&ைத ேபாேல யி பா. இவ நைர&த கிழவர$ேறா

? எக பா சி$ன பிைள" எ$ கா=தாமணி உைர&தா.

அ ேபா! ேபாO பா&தஸாரதி அ9யகா கா=தாமணிைய ேநாகி:

“உக பா<

எ=த ஊாி/ ேவைல?" எ$ ேக*டா.

"எக பா சகர நாத$ ேகாயி/ ஸ இ$ெபட” எ$ கா=தாமணி

ெசா$னா. பா&தஸாரதி அ9யகா தைலைய கவிZ=! ெகா?டா. அவ
"ஸ -இ$ெபட” எ$ற ெபய பா 
அ ேபா! கா=தாமணி  பா*+
நிகழலாயி6.

இ+ேபா/.

மிைடேய பி$வ ஸபாஷைண

"நீக அகா, தைக எ&தைன ேப?" எ$ பா*+ ேக*டா.
அ ேபா! கா=தாமணி ெசா/5கிறா: “எககா<

பதிென*: வய!. ேபான

மாஸ=தா$ திர*சி நட=த!; cைவ ?ட&திேல. என

அ:&த மாஸ திர*சி.

எ$ தைக ஒ ெப? திரள நி6கிற!. நாக P$ ேப ெப?க.

எக பா<

பிைள

ழ=ைத யி/ைல ெய$ தீராத மனகவைல. எ$ன

ெச9யலா? ெபமா அaரஹ ப?ணினால$ேறா தாZவி/ைல? அத6காக
அவ ேசாதிட பா&தா. எகமா<

இனிேம/ ஆ?

ழ=ைத பிறகாெத$

பாழாக ேபாவா$ ஒ ேஜாதிட$ ெசா/8வி*டா$. அைத .&திைரயாக

.+&!ெகா?: இ=த அத8 - பிராமண (எக பா) அ:&த மாஸ

ம$னாேகாவி8/ ஒ ெப?ைண இைளயாளாக க8யாண ப?ணி ெகாள
ேபாகிறா. .U&த ெம/லா ைவ&தா9வி*ட!." எ$றா.

"ம$னாேகாவி8/ உக பா<

ெப? ெகா:க ேபாகிற மாமனாைடய

ெபயெர$ன?" எ$ அ=த பா*+ ேக*டா.

அத6  கா=தாமணி, "அவ ெபய ேகாவி=தராஜ9யகாரா. அ=த ஊாிேல அவ
ெபாிய மிராசா. அவ
ெப?e

ஒேர ெப?தானா. கா/ .த/ தைல வைரயி/ அ=த

வயிர நைக ெசாாி=! கிடகிறதா. ேதவரைபைய ேபா/ அழகா

அ=த ெப?” எ$றா.

"அ ப+ ப*ட அழகான பணகார இட&! ெப?ைண இைளயாளாக ெகா:க
காரணெம$ன?" எ$ பா*+ ேக*டா.
"அ=த ெப? திர?: P$ வஷகளா9வி*டன. அத$ தா) இற=!

ேபா9வி*டா. அத$ நைட)ைட பாவைனக ெள/லா ஐேரா பிய மாதிாி.

ஆதலா/, இ!வைர அத6

க8யாண&!

யா வரவி/ைல. எக பா அ=த

!வான வா&ைத ெய/லா 2? ெபா9ெய$ ெசா/8& தா க/யாண
ப?ணிெகாள ஸமத ப*:வி*டா. ேம5, இவ

ஸ=ேதாஷ=தா$. தம

மன! ேள

!வான ெப? கிைட ப! ப6றி இ$ைற 

காைலயிேலUட அவ எகமா< ேபசி ெகா?+=தாக.

நாக இ=த ஊD ச&திர&திேலதா$ ஒ வாரமாக இறகி யிகிேறா.
எக பா< அமா< ேபசி ெகா?+=தேபா! அமா ெசா$னா:

ம$னாேகாவி/ ெப? திர?: P$ வஷமா9 வி*டதாக இ=த ஊாிேலUட

பலமான ரதாப. ஆ?, ெப? எ/லா ஒேர வாகாகD ெசா/5கிறாக?"
எ$றா. அ பா அத6
நம

'ெநவ ைம?* அ=த

இர*ைட ஸ=ேதாஷ. நம

*+ திர?+ பைத ப6றி

பண கிைட . ஆ?பிைள பிற .

*+ ஏராளமான அழ . இ=த மாதிாி இட&திேல ஐ ேடா$ ேக ஏேட எெபௗ*

சா&ரக, நா சாதிரகைள

கா=தாமணி ெசா/8னா.

/லாக மதிகிேறா' எ$றா..." எ$

இவக இ ப+ ேபசிெகா?+கிற ச&த எ$ காதி/ விF=த!. எ$Qைடய

பாைவ .F! ேபாO பா&தஸாரதி ஐயகா ேம/ நி$ற!. அவைர பா&!

ெகா?ேட யிைகயிேல எ$ மனதி/ திVெர$ ஒ ேயாசைன பிற=த!.

அகி=தவகளி/ என  கா=தாமணியி$ .க=தா$ தி!. பா&தஸாரதி

ஐயகாைர)= ெதாி). அ=த கிழவிைய)= ெதாி). அ=த கிழவி அ9யகாரDசி
யி/ைல; மா&தDசி, அ=த ஊ கிரா .$சீபி$ தைக. அவ7  ேபாO

பா&தஸாரதி ஐயகா  பா/ய&தி/ பலமான காத/ நைடெப6

வ=தெத$, அதனா/ ேபாO பா&தஸாரதி ஐயகா  ேம6ப+ கிராம
.$   பல .ைற )&தக நட=தன ெவ$, அ=த )&தகளிேல ஒ$றி$

ேபா!தா$ பா&தஸாரதி ஐயகா

ஒ க?ணி/ பலமான காய ப*: அ!

ெபா*ைடயா9 வி*டெத$ நா$ ேகவி ப*ட !?:.

அ=த ேகவிைய) மனதி/ ைவ&!ெகா?: இ ேபா! ேம6ப+ திாீகளி$

ஸபாஷைணயி$ ேபா! ேம6ப+ ஐயகாாி$ .க&தி/ ேதா$றிய

கவனி&தவிட&ேத எ$ மனதி/ பி$வ விஷய பTடமாயி6.
கிழவியினிட&தி/ பைழய காத/ தன

றி

கைள)

மாறாம/ இ$Q தழ/ 2சி

ெகா?+கிற ெத$ற ெச9திைய ஐயகா கிழவியினிட திர ப:&தி கா*ட
வி கிறா ெர$, கா=தாமணி .த8ய )வதிகளி$ அேகUட& தன

அ

கிழவியி$ வ+ேவ அதிக ரயமாக& ேதா$கிறெத$ உண&த வி கிறா
ெர$ ெதாியலாயி6.

ஆனா/, அவைடய .க
ல ப*ட!.

றி

களிேல பாதி ெபா9 ந+ ெப$ப! ெதளிவாக

ஏென$றா/, கா=தாமணிைய), அ கிழவிைய) ஒேக த$ ைகயா/ பைட&!,

இவ  பிதாவாகிய பிரமேதவ$Uட கா=தாமணியி$ ஸ=நிதியி/ அ=த
கிழவிைய பாக க? Uவா$,
அ ப+ யிக கிழவி மீ! அ

காத6 பாைவைய அைசவி$றி நி&த .ய$ற

ேபாO பா&தஸாரதி ஐயகாாி$ .ய6சி மிக< நபUடாத மாதிாியி/
நைடெப6 வ=த!.

இ=த ஸகதியி/ ம6ெறா விேசஷ ெம$னெவ$றா/, ேம6ப+ ஐயகாைர நா$

விY மைறவி8=! கவனி&! ெகா?: வ=த!ேபாலேவ கா=தாமணி)

கிழவி) அவைர அ+க+ கைட க?ணா/ கவனி&! ெகா?: வ=தாக.
ெப?க7

பாைப கா*+5 Uைமயான கா!; ப=ைத கா*+5

Uைமயான க?.

எனேவ, பா&தசாரதி ஐயகாைடய அக&தி$ நிைலைமைய நா$ க?ட!

ேபாலேவ அ=த திாீக7 க?:ெகா?டன ெர$பைத அவக7ைடய .க
றிகளி8=! ெதாி=! ெகா?ேட$.

எ$ைன மா&திர அ Pவாி/ யா கவனிகவி/ைல. நா$ ெச+ ெகா+களி$

மைறவி/ நி$ பா&தப+யா/ எ$ைன அவகளா/ கவனிக .+யவி/ைல.
இ ப+ யிைகயிேல அ

இப! வய!ள ஒ மைலயாளி ைபய$

ெபகாய ெகா?: வ=தா$. சி/லைரயி/ ெபகாய வி6ப! இவQைடய

ெதாழி/. இவ$ பல.ைற அ=த கிராம&!

ெபகாய ெகா?: வ=!

வி6பைத நா$ பா&திகிேற$. இவைன ப6றி ேவெறா$ நா$ விசாாி&த!

கிைடயா!. இவ$ பாைவ

ம$மதைன ேபா8=தா$. காிய விழிக7, நீ?ட

P ,  ளான பட=த உDசி
அவ$ ேம/ ேமாஹ.?டாயி6.

:மி) அவைன க?டேபா! எனேக

அ=த மைலயாளி கிண6றேக வ=!*கா=! ெகா?: கிழவியிட தாஹ&!

ஜல ேக*டா$. அவைன பா&த மா&திர&தி/ கா=தாமணி ந:கி ேபானைத
கவனி&ேத$. அ பா/ அ=த மைலயாளி கா=தாமணிைய ஒ .ைற உ6

பா&தா$. அவ த$ இ: பி8=த

ட&ைத நீேரா: நFவவி*: வி*டா. அ!

ெதா ெப$ விF=த!. கா=தாமணி அைத

ெச9ேவனமா?

னி=ெத:&! “ஐேயா, நா$ எ$ன

ட ஆற ல ஆழ அ!கி ேபா9 வி*டேத? எகமா

என & A & த?டைன விதி பாேள? நா$ எ$ன ெச9ேவ$?” எ$ ெசா/8

ெபPD வி*டா.

மா & !ணிைய ெநகிழ வி*டா. ெபாதிையமைல& ெதாடைர ேநாகினா.
இ=த கா=தாமணி ேம6ப+ மைலயாளி ைபயனிட காத/ வர மிMசி

ெகா?டவெள$பைத நா$ ெதாைலயி8=ேத ெதாி=! ெகா?ேட$. பி$னி*:

விசாரைண ப?ணியதி/ கா=தாமணியி$ பிதாவாகிய பா&தசாரதி ஐயகா Rவ
ெந:நா மைலயாள&தி/ உ&திேயாக ப?ணி ெகா?+=தா ெர$, அ

மிகD சிறிய

ழ=ைத பிராய .தலாகேவ கா=தாமணி  அ=த மைலயாளி 

காத/ ேதா$றி அ! நா7

நா வள=! வகிற ெத$ ெவளி ப*ட!. ஸ

இ$ெபட அ9யகா திரவிய லாப&ைத உ&ேதசி&!, கா=தாமணிைய

ெப$ஷ$ + + கெலட U=தலா ர ஜமீ$ திவாQமாகிய ஐப&ைத=!

வய!ள ேகாழபா: cநிவாஸாசாய எ$பவ

விவாக ெச9! ெகா:&!

வி*டா. அ=த cநிவாஸாசாயட$ வாழ கா=தாமணி D சமத மி/ைல.
இ=தD ெச9தி ெய/லா என

பி$னி*:& ெதாியவ=த!.

அ$ கிண6ற கைரயி/ எ$ க?.$ேன நட=த விஷய&ைத ேமேல
ெசா/5கிேற$.
கா=தாமணி

ட&ைத இ: பி/ ைவ&!ெகா?: “எகமா ைவவாேள, நா$

எ$ன ெச9ேவனமா?" எ$ அF!ெகா?ேட ேபானா. ஆனா/ அவ

த$Qைடய தா9 த=ைதய இ=த ச&திர&தி6

ஊ

ேம6ேக )ள மார=தி

ேபாகவி/ைல. ேநேர அ=த

ேபானா, தாக&!

நீ

+&த பி$

மைலயாளி) அ=த ஆ6ற கைரைய ேநாகிD ெச$றா$. இத6 ேள என

ஸ=&யாவ=தன கால ெந:=Aர தவறிவி*டப+யா/ நா$ அ=த கிண6ற+ைய
வி*: 2*:

வ=! ேச=ேத$.

அ$ மாைல எ$ 2*:

ேம6ப+ கிராம&! வா&தியா =தர சாதிாி வ=தா.

வ=தவ திVெர$, "ேக*Vகேளா, விஷய&ைத! ெவ

எ$ U ர8*டா.

"எ$ன ஒ9 ஆDசய? நட=தைதD ெசா/8வி*: பிற

என  ெகாMச ெஸௗகயமாக இ " எ$ேற$.

ஆDசய, ெவ

ஆDசய!”

U ர/ ேபா*டா/

“ச&திர&திேல ஸ இ$ெபட பா&தஸாரதி அ9யகா சகரநாத$
ேகாவி88=! வ=! இறகி யிகிறாேரா, இ/ைலேயா? அவ ஒ
ெப?ைண) U*+ ெகா?: வ=தா. அவைடய மக, அ=த

*+ ெவ

அழகா, திேலா&தைம, ரைப திQகைள ெய/லா இவ7ைடய கா8ேல க*+
அ+க ேவ?:மா. அத6

ெபய கா=தாமணியா. ெசா/5கிறேபாேத நாகி/

ஜல ெசா*:கிற!. கா=தாமணி ... கா=தாமணி, எ$ன ேந&தியான நாம. ரஸ

ஒF கிற! .....”

இஙன ஸு=தர சாதிாி கா=தாமணிைய வணி&! ெகா?: ேபாவைத நா$
இைடேய மறி&!, "ேமேல நட=த சாி&திர&ைதD ெசா/5" எ$ேற$.

"அ=த கா=தாமணிைய காணவி/ைல ெய$ வி+ய6கால ெம/லா ேத+
ெகா?+=தாக. இ ேபா!தா$ அபாச.&திர&தி8=! ஒ த=தி

கிைட&ததா. இ$ பக/ 3 மணி

ேம6ப+ கா=தாமணி), ஒ மைலயாளி

ைபயQ கிறி!வ ேகாவி8/ விவாக ெச9! ெகா?டாகெள$ அ=த& த=தி
ெசா/5கிறதா” எ$றா ........

சில தினக7க பா/ ம6ெறா ஆDசய நட=த!. கிராம&! மாஜி ேபாO

ேசவக நைர&த தைல பா&தஸாரதி அ9யகா அ$ கிண6றகைரயி/
அவைடய காத6 பாைவ கிலகா யி=த கிழவி) ரUQ

ஓ+ ேபா9

வி*டாக. பி$னி*:, அ=த கிழவி தைல வள&! ெகா?: வி*டாெள$,
பா&தஸாரதி அ9யகா அவ7 ஷQ ெப? ஜாதி)மாக

வாZகிறாகெள$, அ9யகா அெகா நா*: ேகா*ைடD ெச*+யிட

ேவைல பா&!& தக சபள வாகி ெகா?: ேYமமாக வாZகிறாெர$
ரUனி8=! ெச9தி கிைட&த!.
------------

ப+ பவக7 D சில ெச9திக

இ கைத .த$ .தலாகD ேதச மி&திர$ 14-9-1919ஆ ேததிய இதழி/

பிரரமான!. இைத ய:&! தி. ெப. Aர$ அவக ெதா &தளி&த பாரதி தமிZ
b8/ இட ெப6ற!. பாரதி இ கைதைய& த ெசா=த ெபயாி/ எFதினா,

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

10. ேகாபநா

காைல ஒ$ப! நாழிைக யி . இளெவயி/ கா9கிற!. 2தியி/ வாிைசயாக
நி6  ெத$ைன மரகளி/ கிளிக இைணயிைணயாக பற=!

விைளயா:கி$றன. வாெனாளியாகிய ெவள&தி/ றா U*டக7, ெகா
சைபக7, தனி ராஜ ப=!க7 நீ=தி களிகி$றன. சி

விக

ஊசலா:கி$றன. காைகக ஓ+ பற=! திாி=! ஜீவன உ&ேயாக&ைத மிக<
சிர&ைத)ட$ நட&தி வகி$றன. வான .Fதி5 பணிகளி$ ஒ8 நிரபி

கிட=த!.

அ=த ஸமய&தி/ ெதவிேல ஒ ெத$ைன மர&தி/ ஒ வ?ணா$ இர?:

கFைதகைள ெகா?: க*+னா$. ெத$ைன மர&தி$ ேம8=! ைமநா பYி

ஆDசாியமாக Uவி ெகா?+=த!. இைத ேக*ட கFைதக தா.

ஊைளயிட& ெதாடகின. இைத ேக*: 2தி வழிேய ேபா9 ெகா?+=த பால

இவ ேம6ப+ கFைதகளி$ ஒ8ைய அQசாரண ப?ணி& தா. ஊைள
யிடலாயின.

இைத ேக*ட கFைதகளி/ ஒ$

மிக< ஸ=ேதாஷ.?டா9, ஸாதாரண

கFைதகேபா/ "வா!" "வா!" எ$ க&தாம/ ஹ, ஹ, ஹு எ$ ெவ6றிD
சU!வ!ேபாேல ேகாஷிகலாயி6.

இ=த ேவ+ைகைய நா$ கவனி&! ெகா?+=ேத$. அ ேபா! அஸாதாரண

அ ராத ஒ8ெயா$ காதி/ விF=த!.
ஒ

ட$ பிDைச

வ=தா$. அவைன ஐ=! வய!ள ஆ?

ழ=ைத ெயா$

ேகாைல ப6றி அைழ&! ெகா?: வ=த!. அவQட$ ஒ &ாீ) வ=தா.
அ=த

ேவஷ

டQ  க? ெதாி)ேமா, அதாவ! அவ$ ெம9

+/ைலேயா,

:தாேனா எ$ எனெகா ச=ேதக. அவQைடய க?ைண& திற=!

ெகா?: தானி=தா$. அதாவ!, விழி க?

: எ$ற வ

ைபD ேச=தவ$-

ேபாேல யி=தா$. அ=த க?கைள நா$ பா&ேத$. அவ6றி/ &தி

தகெவ$ ^வ8&! ெகா?+=த!.
ஐப&ைத=! வய!ள கிழவ$. 

ேபாேல, பனகிழ

நா+யான, மிக< உதி ெகா?ட உட , இ:
ப



றி

தக

ேபாேல, ஒ6ைற

ேமேல ஒ*டக&தி/ பாதி

ேகாண/ காண ப*ட!. ஆனா/, இய6ைகயிேலேய ேகாணேலா அ/ல!

அ=த மனித$ ேவ?:ெம$ த$Qடைப ேகாணலாகD ெச9! ெகா?டாேனா,
எ$னா/ நிDசயமாகD ெசா/ல .+யா!. ெசப*ைட மயி. ெந6றியிேல ப*ைட
நாம.

ஆஹா! அவ$ .க&தி$ அழைக - அதாவ!

ழிக விF=த, ேம: பளமான,

ெவயி8/ மைழயி/ கா6றி/ அ+ப*: .தி=!, சைத ப6 ெகாMசேமQ

இ/லாம/, ஆனா5 சதி களMசியமாக விளகிய அவ$ .க&தி$ அழைக நா$ எ ப+ வணி ேப$? நா$ சி&திரெமFதி பழகாத! ப6றி மிக<

வ&த ப:கிேற$. ஹா! ஹி=!தான&! ஏைழ, பரேதசி, ப?டார, ேயாகி,

பிDைசகார வ

களி/ சில அ6 தமான .கக - எ&தைனேயா அ6 தமான

.கக நாேதா எ$ க?ணி/ ப:கி$றன. அளவிற=த !யர&தாேலா,

கTடகளாேலா, தவ&தாேலா, ேயாக சி&திகளாேலா - இவகளிேல ப/ேலா

அF

ப+=த ேதவ விரககளி$ .ககைள )ைடேயாராக விள கி$றன.

அைதெய/லா பா& ெதFதி ைவக என D சி&திர& திறைம யி/ைல. ைக பட

பி+&! ைவகலாமா எ$ ேயாசைன ப?eகிேற$. இ! நி6க.
ேம6ப+

ட$ ேபா*ட ச&த&ைத&தா$ ேமேல அ ராத ெம$, அஸாதாரண

ெம$ ெசா$ேன$. இ=த ஸகித பதகளி$ ெபா எ$ன ெவ$றா/,
அ=த மாதிாிD ச&த நா$ இத6

.$ ேக*டேத கிைடயா!. ஆனா/, அ=த

எ=த ஜாதி ெய$பைத Uற .+), க/5ளி மகா$, ெத

ர/

Fதியிேல

உ?:?: ஏF மைலயாென$ Uவி ைகயி/ உ?+ய/ ெச ெகா?:
பண ேச  ஏFமைலயா?+ .த8யவகளி$

ஒ P$ மாஸ&! பDைச

ரைல ேபா$ற!. ஆனா/,

ழ=ைதயி$ ச&த&ைத கா*+5, . ப!

வஷ&!& ேதDசி ெகா?ட க/5ளி மகாQைடய ச&த எ&தைன மட
க+னமாக இ ேமா, அ&தைன மட

அ=த க/5ளி மகாQைடய ச&த&ைத

கா*+5 நம! கதாநாயகனாகிய ச=ேதக

டQைடய

ர/ க+னமான!.

எனேவ, . ப&திர?: Pகி6 கழிகைளD ேச=தப+யா/ அ 
ச&த&ைத ேபாேல, ேம6ப+

டQைடய ச&த உ$Qைடய காைத& ெதாைள&!

விடவி/ைலேயா எ$ எ$னிட ேக*Hகளானா/, அ ப+& ெதாைளகவி/ைல.

அதாவ! அவQைடய ச&த கண கfரமி/ைல . சிக&தி$ ஒ8 க+னமாக

இ=தா5, பயகரமாக இ=தா5 க/5ளி மகாQைடய ச&த&ைத ேபா/
அவ

 கிடமாகா!. ெநMசிேல PDபல இ=தா/ எ@வள< க+னமான

ேம6ப+

டQைடய அதாவ!, ஸசய

ச&த. கா! D கமாகேவ ேக* .

டQைடய ச&த எ$ கா! D

கமாக&தானி=த!. காலெச$ற cவி/8 &A .&ைதயா பாகவதைடய

பா*ைட& தமிZ நா*+ேல பல ேக*+க மா*டாக. ெகா Rழி8=!, ஹகா,

ஹு காரக ெகா?: வவதி/ அ=த பாகவத மஹா ஸம&த. ஆகாச வாண

ஏேபா! “jவி” எ$ கHரமாக ஒ ச&த உ?டாகிறேத, அ=தD ச&த

ேம6ப+ பாகவத பா*+/ எ ேபா!ேம யி .

அவ ெபாிய

திகாரUட. PDைச யடகி ேவைல ெச9வதி/ ெபாிய ெபாிய

ைஹதராபா! பஹ/வா$கUட அவ

ெச&த பிற , அ=த மாதிாி

சமானமாக மா*டாக. அ=த பாகவத

ர8ேல ஹகார ேபவ! ேம6ப+

தா$ க?ேட$. ஆனா/, இ=த

டனிட&திேல-

ட$ பாடவி/ைல; Uவினா$. அ=த

U<த5  ச=தமி=த!. இவQைடய ச&த&தி$ கனேமா எ$றா/ ேம6ப+

பாகவத ெதா?ைடையவிட& ெதா?i மட

வ8ைம )ைடய!.

பிராய&திேல இவ$ சகீத பயி6சி ெச9யாம/ பிDைச& ெதாழிைல

ழ=ைத

ைகெகா?டாேன எ$ெற?ணி வ&த ப*ேட$.
அ=த

ட$ U<கிறா$: “தீராத விைன தீ&! ைவ ேப$, ேகாப=ேநா!"

அவQட$ பிDைச& தகர ேபாகணி ெய:&! ெகா?: வ=த திாீ எதிெமாழி
ெசா/5கிறா: "ேகாவி=தா!”
அ=த

ட$ U<கிறா$: "ஆறாத ?ைண ஆ6றி ைவ ேப$, ேகாப=ேநா!"

&ாீ: “ேகாவி=தா”
ட$: “சனிகிழைம, ேகாப=ேநா !”
&ாீ: “ேகாவி=தா”
ட$: “ந/ல நா ேகாப=ேநா!
&ாீ: “ேகாவி=தா”
ட$: "தி பதி ேவகடாசல&ைத பா&! வ=ேத$, ேகாப=ேநா!”
&ாீ: “ேகாவி=தா!"

ட$: "ஏFமைலயா$ தீ&! ைவ பா$, ேகாப=ேநா !"
&ாீ: “ேகாவி=தா!"
ட$: “ஹா! ஹா! மாறா& தைலவ8 மா6றி ைவ ேப$, ேகாப=ேநா!"
&ாீ: “ேகாவி=தா!"

ட$: “ஹா! ேஹா! க?ணி/லாதவ  க? ெகா: ேப$, ேகாப=ேநா!”
&ாீ: “ேகாவி=தா!”
கைடசி வாகிய&ைத ேக*ட<ட$ என
க?ணி/லா

ேவ+ைகயாக

விேநாதமாக& ேதா$றி6.

ட$ பிற  க? ெகா: ேப$ எ$ ெசா$னா/ யா ேம
ல படாதா?

அ ேபா! எ$Qட$

ளDசாமி எ$ற ேயாகீர இ=தா. அவ எ$ மன

நிைலைமைய நா$ ெசா/லாமேல ெதாி=! ெகா?: பி$வமா ெசா/லலாயின:
"இேதா, ேபாகிறாேன, இவ$ ேபான ஜ$ம&தி/ திாிதராT*ர ராஜனாக இ=தா$.

இவQட$ ேபாகிறாேள, அவ கா=தாாியாக இ=தவ.
"ேபான ஜ$ம&தி/, தபி மக7ைடய ெசா&ைத& த$ பிைளக `தினா/

அபஹாிைகயிேல தா$ ஒ$ த:&!D ெசா/லாம/ பிைள !ாிேயாதன$
பக ேச=! ெகா?: ேவ+ைக பா&த
ஜ$ம&தி/ பிDைசகாரனாக<, பிறவி

6ற&!காக விதி இவைன இ=த

டனாக< ெச9த!. கா=தாாி

பதிவிரைத யாைகயாேல தாQ Uடவ=தா. ஐ=! வய!

ழ=ைத ேகாைல

பி+&!ெகா?: ேபாகிறாேன அவ$தா$ விகண$" எ$றா.

அ ேபா! நா$, “ஐேயா, திதராT*ர$ மஹாவி&வானாயி6ேற! அவQகி=த கதி
வரலாமா?" எ$ ெசா/8 வ&த ப*ேட$.
அ ேபா!

ளDசாமி ெசா/5கிறா: “ேபான ஜ$ம&தி/ ராஜாவாக<,

ப?+தனாக< இ=தா$. ஆனா/, இ=த ஜ$ம&தி/ ஏைழயாக பிற=!
பலவிதகளி/ கTட ப*: பிற

Rவ ?ய ேசஷ&தா/, ச!ரகிாியி/ ஒ

மஹாிஷியிட பகவ=நாம&தி$ மஹிைமைய& ெதாி=! ெகா?:, உ?ைமயான

பதி மாக&தி/ ேச=தப+யா/ இவ$ இ ேபா! ஜீவ$ .தனா9 வி*டா$.
"அவQட$ தகர ேபாகணி Aகி ெகா?: ேபாகிற கா=தாாி “ேகாவி=தா”,

“ேகாவி=தா!” எ$ க&!கிறாேள அத$ ெபா ெதாி)மா?... ெசா/5கிேற$,

ேக. த$Qைடய கணவ$ பரமபத&ைத க?: ேகாவி=த தான&ைத

அைட=!வி*டா ென$பைத அவ உலக மறிய .ழ கிறா. அவ7ைடய

பாதி@ர&ய மஹிைமயினா/ இவ$ இ=த பதவி யைட=தா$” எ$ ெசா$னா.
நா$ அ ேபா!

ளDசாமியிட, “ஜீவ$ .தி ெப6 பிDைச& ெதாழி/ ஏ$

ெச9கிறா$?” எ$ தவதலாக ேக*ேட$.
அவ அத6

ேநேர மெமாழி Uறாம/ தா .$ Uறி வ=தத6 & ெதாடDசி

ெசா/வ! ேபாேல, “ஆைகயா/, இவ$ ேபான ஜ$ம&தி8=தைத கா*+5

இ ேபா! ேகா+ மட

ேமலான நிைலைமயி 8கிறா$. இவைன

கவைல பட ேவ?+ய அவசியமி/ைல" எ$றா.
அ ேபா! நா$

ளDசாமிைய ேநாகி, “என

நிDசயமான நபிைக ஏ6படவி/ைல ” எ$ேற$.
இைத ேக*ட<ட$, அ=த ேயாகீர என

ரா" எ$ ெசா/8 நைக
பி$ ,

றி&! நீ

Rவ ஜ$ம விஷய&தி/ இ$Q

மெமாழி ெகா:காம/, "அேர! ரா,

 கா*+ ஓ+ ேபா9 வி*டா.

ட$ ேபான திைசயிேல திபிேன$.

மப+

ட$ க&!கிறா$: “ெத$ைன மர&திேல கிளி பற !, ேகாப=ேநா !"

&ாீ: “ேகாவி=தா”
ட$: "சிதபர&திேல ெகா+ பற !, ேகாப=ேநா !”
&ாீ: “ேகாவி=தா!"
ட$: “ெத$ைன மர&திேல கிளி பற !, ேகாப=ேநா !”
&ாீ: “ேகாவி=தா!"
ட$: "தி பதி மைலயிேல கட$ பற !, ேகாப=ேநா !"
&ாீ: "ேகாவி=தா!"
இஙன உவக7 ஒ8) என! லென/ைலைய கட=! ெச$ வி*டன.

-----

ப+ பவக7 D சில ெச9திக

இ கைத ேதச மி&திர$ 20-2-1918ஆ ேததியி*ட இதழி/ காளிதாஸ$ எ$கிற
ைனெபய `*+ெகா?: பாரதி எFதிய!, .த$.ைறயாக பிரரமான!.

இத$ பி$ன தி. ெப. Aர$ அவக ெதா &!ள பாரதி தமிZ b8/
இடெப6ற!.
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