வ K. ைரசாமி ஐயகா எதிய

"திவா ெலாடபட சி பக"
பக" (நாவ
(நாவ)
நாவ)

தமி நாவ ேதாற ! வள
வள "சி#!
ஆரணி -*சாமி (த9யாைர+ ெதாட0 அவபாணியி தGவகளாக எGதியவ
வ ைரசாமிஐய கா. தGவ நாவகளாயி!0தேபாதிB$ தமி4நா8 இட

ெபய, ம1க@ ெபயகைள ைவ+ேத ஜனரHசகமாக எGதப8டதா, இவர

நாவக@தா தமி4நா8? ஒ! பர0த வாசக உலக+ைத5 சி!"?+ ைவ+தன.
*+தக$ ப?1-$ பழ1க$ இ0த நாவகளா ஏ)ப8ட ஒ! *றமி!1க,
க

டேமனி1- கைத எG$ எG+தாளகைள உ)ப+தி ெசNய1 காரணமாN

இ!0த$ வரா நாவக@ தா. ஆக, அ1கால5 I4நிைலைய ஒ! விமசக

பிவ!மா2 எ+1 கா8கிறா.

அ5K ெபாறி ம90 காகித வ+தக$ ெப!கி வ!$ இ1கால+தி நாவகF$

*)றீசேபா ேதாறி+ ெதாட கி வி8டன. ம1களி ஆசார க@ சீ ெபற'$,

பாைஷ வள5சிCற'$ நாவக@ ெபாி$ உதவி *ாிC$ எப உ

ைமேய.

ஆனா, த?ெய+ேதாெரலா$ ேவ8ைட1கார எறப? தமி4 உலக+திேல

இறேகா8?கெளலா$ நாவலாசிாியகளாN (வ0தி!பதா த)கால நாவக@
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ெப!$பாலானவ)றா விைளC$ தீைமக@ அ)ப ெசா)ப ம2. ‘ர’கர ‘ற’கர கைள5

சாியாN வழ க அறியாதவகF$ தமி4 எG+தாளராக+ ணி' ெகா@வ$ தமி4
ெமாழியி சனி திைசெயேற Aற ேவ
இர

$. ஒேறா இர

ேடா விட *!ஷக@,

ேடா Sேறா நாணம)ற கனியக@, ஒ! பறிC$ ேகாவி0த அல

ேகாபால, ஒ! ஆகாவழி ஜமீ0தா - தமி4 நாவ %+தியாகி விகிற.

த)கால+தி பறிC$ நாவகெளலா$ பிற நா8 பழ1க வழ1க கைளC$

மேனாபாவ கைளC$ தமிழக+தி பரபி+ தமி4 ம1கைள அனாசார ப-ழியி
தைலகீழாக U4+கிறன. நாவகளி தைம இனெதறறியாத தமி4

ம1கF$ இ0த நாவ *)றீசலகைள1 ேகாழி விG -வேபா விG கி+ தி!தி
அைடகிறன (ல"மி, ெச. 1924 (+ மீனா8சி நாவB1- மதி*ைரயி)

வ ைரசாமி ஐய கா ெரயினா8 ேபாறஆ கில நாவலாசிாியகளி
கைதகைள+ தGவி எGதியேதா நி2 விடாம தமி4நா8? சமகால

ச(தாய+ைத5 சி+திாி1-$ ெசா0த நாவக@ பலவ)ைறC$ எGதியி!1கிறா.
இவ!ைடய ெசா0த (ய)சிகளி சிற0தைவ ேமனகா, -$பேகாண$ வ1கீ

எபைவயா-$. ைகயி எ+தா *+தக+ைத1 கீேழ ைவ1காம ெதாட0

ப?1-$ ரசைன மி-0த கைதகைள எGதிய வைரசாமி ஐய கா பின
ககி ேபாறவகளி கைதகைள ப?1க+ தயாரான ஆயிர1கண1கான

வாசககைள+ ேதா)2வி+த (ேனா?யாகேவ விள கினா. இ0த ெப!ைமைய

ஆரணி -*சாமி (த9யா!$, ர கராஜு'$ பகி0 ெகா

டன.

ைரசாமி ஐய காாி மிக பிரசி+தமான ேமனகா எற நாவ9 (த

ப1க+திேலேய ஓ அ?1 -றி* காணபகிற : "ச$பசிைவய கா, ேமனகா

எபைவ உ

ைம ெபயகைள மைற1-$ ெபா!8 ைவ1கப8ட க)பைன

ெபயக@’ எ2 அ0த1 -றி* விள1-கிற. இைறய நாவகளி வ!$
'ெபயகF$ ச$பவ கF$ க)பைனேய. உ

ைம மனிதகைளC$ ச$பவ கைளC$

-றிபிபைவ அல' எற ச8ட அ?பைடயி (A8?ேய விள1க$ ெசா91
ெகா@வ நடபிய சி+திர களி இறியைமயாத நிப0தைனயாக அைமவத)மாறாக, வராாி -றி*, ேமனகா கைத உ

ைம நிக45சிகளி அ?பைடயி

எG0த க)பைன எபைத உண+கிற. மம கF$ பறிதB$ நிைற0த இ0த

நாவ9 வாசக மனைத ஈ1-$ ச$பவ க@ பல ைகயாளப8?!1கறன.

உண5சிகளி உ5ச நிைலைய+ ெதா$ ச$பவ கF1-$ -ைறவிைல. பல
அலகF1-8ப$ ேமனகா, ஒ! (9$ ெப

RangaRakes

ணி உதவியினா த

tamilnavarasam.com

11

கணவைன மீ

$ அைடவ ல8சிய கைத மா0தகளி ெசய9 விைளவாக

அைமகிற. தமி4நா8? ப ேவ2 நகர களி சமகால5 I4நிைல 1920களி
எGத ப8ட இ0த நாவ9 த+,பமாக விள -கிற.

வ ைரசாமி ஐய கா நாவகளி ேமனகாைவ அ+ மிக பிரசி+தி

ெப)ற -$பேகாண$ வ1கீ அல திக$பர சாமியா எப. பல மம கF$,

தி1கி$ ச$பவ கF$ நிைற0த இ0த நாவ9 தHைச பிரா0திய+தி அ2
நிலவிய I4நிைல வ!ணி1கபகிற. கைதயி ஆர$பேம பிவ!மா2

அைம0தி!1கிற:
'தி!1க

ணம ைக எ>$ சி)2ா தHைச ஜிலாவிB@ள மி1க இரமணியமான

ஒ! தல$. அ=ாி எ1கால+திB$ ஓயா -யி9ன க@ தம தீ -ரல(ைத5

ெசாாி0 ெகாHசி1 -லாவி1 -கலமாக வதி0த ெதனHேசாைலகF1கிைடயி,
அ5சி)2ாாி ேவளாளர ெத! அைம0தி!0த. அ+ெத!வினிைடயி9!0த ஒ!

ெப!+த ம5K U8? Aட+தி (ப+ைத0 வய@ள ஒ! திாீ ெதன கீ)2
(ைட0 ெகா

ெகா

?!0தா@. அவள ைகக@ எ=வள' K2K2பாக ேவைல ெசN

?!0தனேவா அ=வள' K2K2பாகேவ அவள வாயி9!0 ெசா)கF$

ெவளிப8 ப1க+ அைறயி வாைழ %ைவ அாிவா@மைணயி ைவ+
ந21கி1 ெகா
ெகா

?!0த ஒ அழகிய ெப

?!0தன.’

மணியி ெசவிகளி தா1கி1

இ=வா2 அழகாக சில கா8சிகைள வ!ணி1-$ ைரசாமி ஐய கா எG+திேல

வாசகைர1 கவ!$ உ+தி எ -$ சிற0 நி)கிற. 'ககி1- ( அ=வள' ெதளி
'ட>$, அழ-ட>$ வசன$ எGதியவக@ வராைர+ தவிர ேவ2 யா!மிைல
எ2 ெசா9 விடலா$… தமி4 வாசககளி நா?ைய பி?+ பா+ அறி0
எGதியவகளி கால+தா (தைமயானவ வ ைரசாமி ஐய கா…’

எப க.நா. Kபிரமணிய+தி மதிW (ப?+தி!1கிறீகளா-2).

வ ைரசாமி ஐய காாி ெசவா1ைக பயப+தி, -$ப5 I4நிைலைய
ைவ+, ஜனரHசகமான நாவகைள எGதியவ ைவ.(. ேகாைதநாயகி அ$மா@.
நறி: தமி4 நாவ9 ேதா)ற($ வள5சிC$ - சி8?, சிவபாதK0தர$
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------------தமி$ திைரயி%…
திைரயி%…

த% நாவ%

*ராண1 கைதகF$, இதிகாச1 கைதகF$, ராஜா ராணி1 கைதகF$ படமாக

எG1கப8ட தமி4+ திைரயி ெதாட1க கால+தி. (த(தலாக நாவைல

அ?பைடயாக1 ெகா

 எ1கப8ட பட$ ேமனகா.

அ0நாளி *க4 %+த எழ+தாள வ ைரசாமி ஐய கா எGதிய நாவ இ.
திைரபடமாக எ1கபவத)- (* ேமனகா நாவ, நாடகமாக'$
வ?வைம1கப8 பல தடைவ ேமைடேயறி *க4 ெப)ற. அேபா, ந?க
எ$.ேக. ராதாவி த0ைதயா எ$. க0தசாமி (த9யா, ேமனகா நாடக+தி)- வசன$
எGதினா (?.ேக. ச
வழ கியவக@).

(க$ சேகாதரக@தா இ0நாடக+ைத+ தயாாி+

1935-இ ேமனகா நாவைல படமா1கிய ெபாG அதி ?.ேக. பகவதி, ?.ேக.
ச

(க$, எ.எ. கி!"ண, ?.ேக. ச கர, எ.வி. சகரநாம$, ேக.ஆ.

ராமசாமி, ைட. சிவதாT ஆகிேயா ந?+தன. இவக@ அைனவ!1-$ இேவ

(த பட$ எப$ -றிபிட+த1க ெசNதி. எ$.எ. விஜயா, ேக.?. !1மணி
ஆகிேயா!$ ந?+த இபட+ைத இராஜா சா

ேடா இய1கினா. பாரதியாாி

பாட (த(தலாக ஒ9+த பட$ எற வரலா)2 ெப!ைமC$ ேமனகா
பட+ைதேயேச!கிற.

நறி - பதிப+ ெதாழி உலக$, ஜூைல 2004

------------
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திவா ெலாடபட சி பக
&ேலாக வி'ைத

நம ெசைன இராஜதானி1- வட1கி Kேதச அரசரா ஆளப8 வ!$ ெபாிய
சமதான$ ஒ2 இ!1கிற. ஊைர5 ெசானாB$ ெசாலலா$, ெபயைர

மா+திர$ ெசால ஆகா எப விேவகிகளா அ`பவ%வமாக1 க



பி?1க ப8ட (1கியமான ெகா@ைக. ஆதலா, நா$ அ0த சமதான+தி
உ

ைமயான ெபயைர5 ெசாலாம, அைத %ேலாக வி0ைத எற ெபயரா

-றிேபா$. அ0த %ேலாகவி0ைதைய ஆ

 வ!$ அரச!ைடய ெபய பலவித

விேசஷ கேளா A? ஒறைரமயி ர$ நீ

, ஒ! ெபாிய A8 வ

?யி

ைவ+ இG+தாB$ மாள1Aடாத அபார மா8சிைம வாN1க ெப)றி!பதா,

அைத நா$ %+தியாக எ+1 Aற இ0த5 சிறிய தல*ராண$ இட0தரா எப
நி5சய$. IராதிIர UராதிUர மனாதிமன அதி Uர தீர *ஜ பல பரா1கிரம

ேகாலாகல உபிலாம கல1கHசி -?+ வான+ைத விலாN வைள+ ஆ)2

மணைல1 கயிறாN+ திாி+த ராஜாதிராஜ அதி ராஜா……..பக எ2 ()2*@ளி
ைவ1க இடேம ெகாடாம அ ெவ-ர$ ேபாN1 ெகா

ேட இ!1-$. அ0த

அரச இ கிE" கவியி ஆ40த பாி5சய$, விேசஷமான *+திசா9+தன$ (த9ய

சிற*க@ உைடயவ. தா$ தம சமதான+ைத பைழய கனாடக (ைறப?

ஆடாம, * நாகாிக (ைறைமப?C$ இ கிE" ேதச களி உதாரண கைள
பி ப)றிC$ ஆளேவ

$ எ2$, -? ம1கF1- ஏராளமான நைமகைள5

ெசN நீதி வGவாம,ஒGக ேவ

$ எ2$, அவ மி-0த வி!ப ெகா

,

அ0த1 ேகாாி1ைக பாி%ணமாக நிைறேவ2வத)-+ தா$ எ=விதமான உபாய$
ேதடலாெம2 ேயாசி+ ேயாசி+ பா+, (?வி அ விஷயமாக

?9யிB@ள இராஜ பிரதிநிதிCட க?த ேபா1-வர+ ெசNதா. இராஜ

பிரதிநிதியி கீ4 மாதா மாத$ 3000 ,பாN ச$பள$ வா -கிறவ!$, ச8ட
கைளC$ இராஜா க நிவாக (ைறகைளC$ ()றிB$ கைர க

ட அதி

ேமதாவிCமான ஒ!வ இ!1கிறா எ2$, அவ!1- மாத$ 5000 ,பாN ச$பள($
சவ அதிகார($ ெகா+ அவைர திவானாக ைவ+1ெகா

டா, அவ பைழய

கால+ ஊழகைள எலா$ அ?ேயா ேவர2+, நUன (ைறகைள எலா+
ைறகளிB$ தாபி+, அ0த சமதான+தி)- *+யி ெகா+, அ இ0திய

ேதச+தி)ேக நநாயகமாN விள -$ப? ெசN விவா எ2 இ கிE" இராஜ
பிரதிநிதி C1தி Aற, Kேதச மன அைத ஏ)21ெகா
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உ+திேயாகதைர திவானாக நியமி+, அவைர+ தம ப8டண+தி)- வ!வி++

தம1கி!0த இர

 அர

மைனகF@ ஒைற ஒழி+ அவ!ைடய -$ப

வாச+தி)- அைத1ெகா+, அவ!1-ாிய ஆ@ மாகாண க@ எேலாைரC$
நியமி+1 ெகா+, அவ!1-+ ேதைவயான சகல ெசளகாிய கைளC$

(தீ*கைளC$ ெசN ெகா++ தம அதிகார$ (GைதC$ அவ Kேய5ைச
யாக5 ெசB+தலா$ எ2 அ>மதி அளி+வி8டா.

*திய திவா வ0தபிற-, ெசா)ப கால+தி)-@, அவ தம ச8ட ஞான+ைத
எலா$ %+தியாக1 கா8ட+ ெதாட கியேதா, தம1-1 கீ4ப8ட எ0த

அதிகாாியானாB$ ச8ட+தி)- ஒ இ$மியள' தவறாக நடபானானா, அவைன
உடேன ேவைலயி9!0 தைகய ெசNயலானா. அரசன அர

ெசலைவ1 -ைற1க ேவ

மனயி

ெமற க!+ேதா அவ அ கி!0த சிப0திகF@

ெப!$பாேலாைர வில1கினா; பைழய கால+1 க8?ட கைள எலா$ இ?++

தைர ம8டமா1கி *திய க8?ட கைள எGபி நகர+ைத *பி+தா. அேநகமாN

எலா+ ைறகளிB$, அவ தம கவன+ைத5 ெசB+தி பைழய விஷ கைளC$

பைழய தாபன கைளC$, பைழய மனிதகைளC$ நீ1-வதிB$ மா)2வதிBேம
க

T

க!+மாயி!0, தம ச+திர க@, ேதவாலய க@ (த9ய இட களி

அபாிமிதமாக5 ெசலவிட ப8 வ0த பண+ ெதாைககைள சி1கனமாக5 ெசலவிட+
த1க வழிகைளC$ க

பி?+ அ`பவ+தி)-1 ெகா

வ0தா. அவரா

நைமயைட0த சில அவைர *கழ+ தைலப8டன. அவரா வில1கப8ட

ஆயிர1கண1கான சிப0திக@ ஜீவேனாபாய+தி)- வழியிறி+ தவி+ அவைர

பைக++ )றலாயின. அவகF@ M)21 கண1கானவக@ ேசா$ேபறிகளாC$

(5Kமாறிகளாக'$, தி!டகளாC$ மாறி, சமய$ பா+ ஊாி ெகா@ைள

அ?1க'$, தி!ட'$, Iதாட'$ ஆர$பி+தன. அத)-( தாசிதா ெரவினிL
இெப1ட (த9ய உ+திேயாக கைள வகி+தி!0தவக@ பல!$ ேம)ப?
ேகா"?யி ேச0 ெகா

டன.

ஆனா, தா$ எ+தைகய எளிய நிைலைமயி இ!0தாB$, தம1- எ=விதமான
தா4ைமC$ ேசாதைனC$ ேநாி8டாB$, தா$ தம ந)-ண+ைதC$ ஒG1க+
NைமையC$ வி8, தீய வழியி ெசல ஆகா எற மன'2திC$
சமா1க பிரவ+திC(@ள மனிதக@ ஆயிர+தி ஒ!வராயி>$, எ0த
ேதச+திB$ எ0த1 கால+திB$ இ!ப சகஜ$ ஆதலா, ேமேல Aறப8டப?
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ேவைலயி9!0 வில1கப8ட தாசிதா ஒ!வாிட$ சமய)காரனாக இ!0த ஒ

ஏைழ மனித அ0த+ தாசிதாைர வி8 விலக ேந0த. அவ>1- ஒ! ேநாயாளி

மைனவிC$ ஏG -ழ0ைதகF$ இ!0தன. அவக@ எேலாைரC$ உ

சவரaி1க ேவ

பி+

?யதான வில1க இயலாத ெப!+த ெபா2* அவ>1ேக வ0

ேச0த. ஆைகயா, தன அநாதரவான பா1கிய நிைலைமயி தா

எ=விதமான ெதாழிைல5 ெசN ெபா!@ ேத? அ=வள' ெபாிய -$ப+ைத1

காபா)2வ எற கவைலC$ மைல*$ ேதாறி அவைன இர'பக வைத1க+
ெதாட கின.

அவ பல ெபாிய மனிதகளிட$ ெச2 தன1- ஏதாவ ேவைல ெகா1க
ேவ

$ எ2 ேக8 பா+தா. எ=விட+திB$ ேவைல கிைட1கவிைல.

U8?ேலா -ழ0ைதக@ பசிேயா பசிேயாெவ2 பற1கிறாக@. ேநாயாளியாக

ப+தி!0த மைனவி1- ம!0 ெகா1க ைவ+திய ( பண$ ேக8கிறா.

ம!0தி)-$ கHசி1-$ வழி இலாைமயா, அவFைடய உயி நிமிஷ+தி)நிமிஷ$ ேபாN1 ெகா

ேட இ!1கிற. அவ ேபாஜன$ ெசN S2

நா8களாயின. பிறாிட$ ேபாN+ தன ஏ4ைம+ தன+ைத ெவளியி8 யாசக$

ேக8ப அவ>1- ஆ

ைம+தனமாக+ ேதாறவிைல. யாசக$ வா -வ,

தி!வ, ெபாN ெசாவ (த9ய காாிய கைள5 ெசN வயி)ைற வளபதிB$,
தா>$ தன ெப

 பி@ைளகF$ A

ேடா ம?0 அழிவேத அவ>1-

சிலா1கியமாக+ ேதாறிய. அ+தைகய கதிய)ற நிைலைமயி, அ0த மனித,
அ0த ஊாி இ!0த வரபிரஸாதியான ஒ! பி@ைளயா ேகாவிைல அைட0,
பிரதaிண நமகார$ ெசN "Kவாமி ஆ

டவேன! வி1ந விநாயகS+தி !

உலக+தா!ைடய இடகைளெயலா$ ேபா1கி, அவகFைடய ேகாாி1ைகக@

நிவி1நமாக1 ைகA$ப? ெசN ைவ1-$ சவ ஜனரaக தயா பரேன! இ0த

ஏைழயி விஷய+தி நீ இப? பாரா (கமாN இ!ப நியாயமா?
ேகாடா`ேகா? ஜன க@ உ
அக

 ஜீவிபத)- இட ெகா1-$ இ0த மகா

டமான உலக+தி, நா ஜீவேனாபாய+தி)- வழியிறி+ தவி1கிேறேன!

தி!டகF$, Iதா?கF$, ேமாச1காரகF$ ெவ- Kலப+தி ஏராளமான
ெபா!ைள5 ச$பாதிப$, மகா அல8சியமாக அைத விரய$ ெசNவமாN இ!0
ச0ேதாஷமாக1 கால0 த@Fகிறாகேள. மானமாக'$, நாணயமாக'$, ஒG கான

வழியிB$ உைழ+ ெபா!@ ச$பாதி1க ேவ

ெமற ெகா@ைகைய

உ2தியாக1 கைடபி?+தி!பவனான என1- ஒ! ேவைல கிைட1கவிைல!
கட'ேள உ$(ைடய நீதிபாி பாலன$ இப?C$ இ!1-மா? இைறய தின$
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அ0தி ெபாGதி)-@ என1- ஏதாவ ஒ! வழி கா8டாவி?, நா>$, எ

-$ப+தா!$ மா

ேபாவ நி5சய+திB$ நி5சய$.

Kவாமீ ! எ>ைடய அவைதைய1 க

 நீ இர கா வி8டாB$, ஒ!

பாவ+ைதC$ அறியாத ப-+தறிவ)ற எ>ைடய சி2 -ழ0ைதக@ ப$பா8ைட1
க

 Aடவா உம1- மனதிர கவிைல. ஆ ெதNவேம எ க@ ேம க!ணா

கடாa$ ைவC$ ஐயேன!’ எ2 Aறி நிர$ப'$ உ!1கமாக1 கட'ைள ேவ
ேதா+திர$ ெசNத பி ேகாவிைல வி8 வ0ெகா

?

ேட இ!0தா. அத)- (

அவ>ட பழகிய மனிதக@ ஆ கா - -21கி8டன. ஆதலா, அவகைள
பா1க'$, அவகFட ேபச'$ அவ>1- ஒ!வித லbைஜ ேதாறி

ேபாரா?ய. ஆைகயா அவ கீேழ -னி0 தைரைய பா+தப? நட0
ெகா

ேட ெசறா. அ=வா2 அவ ெசற எப? இ!0தெதறா,

உலக+திB@ள சகலமான ெபா!@கF1-$ %மிேதவிேய உாிைம உைடயவளறி,
மனிதக@ வகி+1ெகா@F$ உாிைம ெபாNயான உாிைமயாதலா, தா ேபா95

ெசா0த1காராி தயைவ நாவைதவிட உ
நாவேத க

ைம5 ெசா0த1காராி தயைவ

ணியமான காாிய$ எ2 நிைனபேபால இ!0த. அ=வா2

அவ சிறி ர$ ெச2 ெகா

ேட இ!1க, தைரயி மண9 மைறவி கிட0த

ஏேதா ஒ! வ பளி5ெச2 மினி அவன கவன+ைத1 கவ0த. அவ அைத

உ)2 ேநா1கி1 கீேழ -னி0 அ0த வைவ1 ைகயி எ1க, அ ஒ! (G

,பாN எப உடேன ெதாி0த. இர

உ

ெடா! நிமிஷ ேநர$ வைரயி அவ அைத

ைமெயேற ந$பவிைல. ஆனாB$, அ ப8ட பக ேவைளயாதலாB$,

தா விழி+த விழிேயா$, ெதளிவான அறிேவா$ வழி நட0 வ0ெகா
உண' நறாக இ!0தைமயாB$, அ உ

?!0த

ைமயி ெவ@ளி ,பாNதா எகிற

நி5சய$ அவன மன+தி எ)ப8ட. அ0த ,பாைய அவ எ+த'ட, தா

அைத உடேன ெசலவி8+ த -$ப+தி)- ஆகேவ
நட+தி1 ெகா@ள ேவ

$ எற எ

?ய அவசர காாிய கைள

ண$ அவன மன+தி உ

டாக விைல.

யாராவ அ0த வழியாN5 ெசறேபா, அ0த ,பாN, அவாிடமி!0 தவறி1 கீேழ
விG0தி!1க ேவ
ேவ

$ எறஎ

$ எற எ

ண($, தா அைத அவாிட$ ேசபி1க

ண($ ேதாறின. அ0த பண+ைத இழ0தவ, தைன

ேபால ஒ!ேவைள ஏைழயாக இ!0தா, அ0த எதிபாராத ந"ட+தா, அ0த மனித
எ=வள' ர$ வ!0தி+ தவிபா எ2$, அ0தபண+ைத ச$பாதி1க அத
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ெசா0த1கார எ=வள' ர$ சிரமப8?!பாேரா எ2$ தா எ=விதமான
பிரயாைசCமிறி அனிய!ைடய பண+ைத அபகாி+1 ெகா

டா, அ

ெசாி1காம பலவித வியாதிகைளC$ ப கைளC$ விசன+ைதC$
உ

டா1-ெம2$ சமய)கார பலவா2 எ

ணமி8டவனாN நா)*ற களிB$

தி!$பி, யாராகிB$ மனித ேபாகிறனேராெவ2 கவனி+ பா+தா. எவ!$
காணபடவிைல. அவ ேமB$ சிறி ேநர$ அ=விட+தி நிற ப?, அ0த

பண+ைத+ தா என ெசNகிற எபைத1 -றி+ ேயாசைன ெசNதா. அவ

நல Aைமயான *+திC$ வியவகார ஞான($ உைடயவ. எவ!1காவ

*ைதயேலா அல ேவ2 ெபா!ேளா பாைத (த9ய ெபா இட களி9!0
அகப8டா, அத கிரய$ 10 ,பாN1- ேம)பமானா, அைத அவ
ேபாEசாாிட$ ஒ*வி1க ேவ

ெம2$, அத)-1 -ைறவான ெப2மான(ைடய

ெபா!ளாக இ!0தா, அைத1 க

ெட+தவேர எ+1 ெகா@ளலாெம2$ அ0த

சமதான+தி ச8ட$ ஏ)ப+த ப8?!1கிறன எபைத அவ அறி0தவ.

ஆதலா, தா அைத ேபாEசாாிட$ ெகா+தா, அவக@ ச8ட பிரகார$ அைத
வா கி1 ெகா@ளமா8டாக@ எ2 அவ உண0தா. தா க

டவகளிட+தி

எலா$ அைதப)றி பிரதாப$ ெசNதா, ஒ=ெவா!வ!$ அ த$மா
ேபாடப8டெதேற ெசாBவாக@. ஆதலா, அத உ
காராிட$ அ ேபாN5 ேசராெதற எ
C1தி ெசNயேவ

ண($ உ

ைமயான ெசா0த1

டாயி)2. ஆைகயா, தா ஒ!

$ எற ேயாசைன அவ>1-+ ேதாறிய.

அ0த நகர+தி Kமா ஆயிர$ Uகேள இ!0தைமயா, தா ஒ=ெவா! நாளிB$
Kமா 50 UகF1-5 ெச2, அ= Uகளி உ@ளவக@ இன இட+தி)-

அ!கி ஏதாவ ெபா!ைள இழ0த

டா எ2 விசாாி1கேவ

$

எ2$,எவெரா!வ தா$ ஒ! ,பாைய ேபா8வி8டதாக5 ெசாBகிறாேரா
அவாிட$ அைத1 ெகா+விட ேவ
ெகா

ெம2$ அ0த சமய)கார தீமானி+1

டா. ஒ! ேவைள அ0த மனித ஒ! ,பாN1- ேம)ப8ட ெதாைகைய

இழ0தி!1கலா$ எற எ

ண($ ேதாறியதாைகயா, அவ அ0த ,பாN கிட0த

இட+ைத5 K)றிB$ சிறி ர$ வைரயி ேபாN நறாக+ ேத? ஆராN5சி ெசN

பா+தா. ேவ2 ெபா!@ எ'$ கிைட1கவிைல. ஆகேவ அ0த மனித இழ0த

ஒ! ,பாN தா எ2 அவ தீமானி+1ெகா

, உடேன அ=விட+ைத வி8

நட0 ப1க+தி9!0 ஆர$பமான ெத!விB@ள Uக@ ஒ=ெவாறிB$ *-0,
தா தீமானி+1 ெகா

RangaRakes
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இழ1கவிைல எ2$, சில தா$ நைகைய இழ0ததாக'$ Aறினாகேளயறி,
எவ!$ ஒ! ,பாைய இழ0வி8டதாக1 Aறவிைல. தா ச க)பி+1

ெகா

டப?, அவ அைறய கண1கி)- 50-Uகளி ெச2 விசாரைணைய+

தீ+1ெகா

டா.

அ=வா2 பிரயாைசப8டதனாB$, நீ

ட ப8?னி யாB$, அவ ேசாவைட0

த+தளி+தவனாN+ த U8ைட அைட0தா. அ=விட+தி அவன மைனவிC$,
-ழ0ைதகF$ ப8?னி கிட0, ெந!பி விG0த *G1க@ேபால+ ?+த
வ

ணமி!0த மகா ச கடமான கா8சிைய1 காணேவ, அ0த சமய)கார தன

ெசா0த1 க"ட கைள மற0தவனாN, அவகள ப+ைத+ தா எ=வித$

வில1-வ எ2 ம2ப?C$ ேயாசைன ெசN பா+தா. தனிடமி!0த ,பாைய

உபேயாகி+ அவகைள1 காபா)றலாமா எற ஒ! நிைன' அவன மன+தி
ேதாறிய. ஆனாB$, அவ ஒேர உ2தி யாக, "ேச இ எவ>ைடய பணேமா

இைத நா ெசலவிட1 Aடா" எ2 ஒேர (?வாக+ தீமானி+1 ெகா

டவனாN

இ!1க, ம)றவகள அவைதC$ A1-ரB$ அதிகாி+, அவ சகி1க1 A?ய

வர$பி)- மிHசிவிடேவ, அவன மன+தி இெனா! C1தி ேதாறிய.
அவ ஒ! தாசிதாாிட$ சமய)காரனாN இ!0தவ எப (னேர

Aறப8டதலவா, அ0த+ தாசிதா அத)-ஒ! வ!ஷ கால+தி)-( ஒ!

மாதகால$ ரஜா எ+1ெகா

 தம ெசா0த ஊராகிய ைமI!1-

ேபாயி!0தா. அேபா அ0த சமய)கார>$ அவ!ட Aட ைமI!1-

ேபாயி!0 தா. அ=விட+தி அ0த சமய)கார>1- ைமI மகாராஜ>ைடய
அர

மைனயி9!0த ஒ! சமய)காரன சிேநக$ உ

டாயி)2. அ0த அர

மைன5

சமய)கார *திய *திய மி8டாN தி>Kக@ ெசNவதி நல ேத5சி ெப)ற மகா
நி*ண.

இெபாG இ0தியா ேதசெம -$ பிரபலமைட0, எேலாராB$ வி!$பி

உ
க

ணப$ ைமI பா- எற மி8டாயிைய அ0த சமய)காரதா *தியதாN1

பி?+, அேபா ைமI மகாராஜ>1-$ அவர -$ப+தா!1-$ அைத1

ெகா+, அவகளிட$ த க+ேதா பாிK$ சவ மானிய($ ெப)2 மி-0த
கீ+திேயா விள கி1 ெகா

எப?ேயா ச$பாதி+1 ெகா

RangaRakes

?!0தா. அவ>ைடய சிேநக+ைதC$ பிாிய+ைதC$
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எற *திய மி8டாயி ெசNC$ (ைறைய அவனிட மி!0 க)21ெகா

 வ0,

அைத பல தடைவகளி ெசN தன எஜமானரான தாசிதா!1-1 ெகா+,
அவரா அபாரமாக ெமN5சப8?!0தா. அ0த நிைன' அவ>1- உ
தா வழியி க
 கி1ெகா

டாயி)2.

ெட+த ஒ! ,பாN ம2நா@ வைரயி Uணி தனிட$

?!1-$. ஆதலா, தா அத ெசா0த1காரைர1 க

பி?+

அவாிட$ ெகா1கிற வைரயி, அைத அவாிடமி!0 தா வ8?1கடனாN

வா கின ேபால பாவி+ உபேயாகி+1ெகா@வ தவறல எற எ
உ
ம

ண$

டாயி)2. தா உடேன கைட1- ேபாN ச1கைர, கடைலமா', ெநN பிற-,

பா+திர க@ (த9யவ)ைற வா கி1 ெகாண0தா, அைர நாழிைக

சாவகாச+தி, தா ைமIபா- தயாாி1கலா$ எ2$, அைத+ தா எ+1

ெகா

ேபாN அதிக ஜன நடமா8ட(@ள கைட+ெத!வி அைத

ைவ+1ெகா

 வி)றா, அ *திய தி>K மி8டாN. ஆதலா, ஜன க@

ஆைசேயா அைத உடேன வா கிவிவாக@ எ2$, அதனா தன1- Kமா
S2 ,பாயாவகிைட1-$ எ2$, தா க

ெட+த ,பாN1- இர

 அணா

வ8? ேச+, அைத+ தனியாக ைவ+வி8, பா1கி பண+தி ஒ! பாக+ைத
ம2நாைளய (தலாக ைவ+வி8, மி5ச(@ளைத+ தா தன -$ப

சவரaைண1- உபேயாக ப+தி1 ெகா@ளலா$ எற ஒ! C1தி நம
சமய)கார>1-+ ேதாறிய.

தன -$ப+தின ப8?னி கிட0 சா-$ த!ண+தி, தா அ=வித$ ெசNவ

தவறாகா எ2 நிைன+ அ=விதேம ெசNய+ தீமானி+1 ெகா
சமய)கார பண+ேதா உடேன கைட1- ேபாN+ தன1- ேவ
சாமாகைள வா கி1 ெகா

ட ந$

?ய

 வ0 ேச0 ஒ! நாழிைக ேநர+தி அைவகைள

ைமIபாகாக மா)றி+ தன -ழ0ைதக@ மைனவி ஆகிய எேலா!1-$ சில


க@ ெகா+வி8, மி-தி யி!0த ெப!$ பாக+ைதC$ எ+1 ெகா

,

கைட+ெத! வி)- ேபாN அதிக ஜன நடமா8டமாயி!0த ஓாிட+தி தன
மி8டாயிைய ைவ+1ெகா

 'ைமI மகாராஜா சாபி$ *திய மி8டாN' எ2

அத *கைழ பலவா2 எ+1 Aறி அைத வி)க எ+தனி+தா.

அ=விட+தி)- வ0த ெபாிேயா!$ சிறிேயா!மான சில ஜன க@, அ0த *திய தி>K

மி8டாயிைன பா+ அளவ)ற ஆ5சாிய($ -கல($ அைட0தவகளாN
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ெந! கி இனாமாக1 ெகாHச$ ெகாHச$ வா கி+ தி> மாதிாி பாேபா!$,

அேபாைத1கேபா ஒ! காK ெகா+ வா -ேவா!மாN அ0த மி8டாயி
*ைமயான மண+ைதC$ உ!சிையC$ க
அபாரமாக *க40 ெகா

 களிபைட0 அைத ப)றி

ேட ெசலலாயின. ைமI பாகி கீ+தி ெவ-

சீ1கிர+தி நாலா ப1க களிB$ பரவ+ ெதாட கிய. அ0த1 கால+தி பண$

கிைடப அாிதாதலா, அேபா ஒ! ைபசா'1- வா கிய இேபா ஒ!

,பாN1- வா - வத)-5 சமமாக1 க!தப8?!0த.

ஆகேவ, நம சமய)கார ைபசா வியாபாரமாகேவ ெசN ெகா
ஆதலா, இர

?!0தா.

ெடா! நாழிைக கால+திஅவ எ8டணாவி)- வி)றா.

அேபா மாைல ேநர$ வ0 வி8ட. எ -$ இ!@ I40 ெகா
கைடகளி விள1ெக
ெகா

ட. ம)ற

ெணN விள1-க@ (T1 (T1ெக2 எாி0

?!0தன. ஆனாB$, நம சமய)காரனிட$ அ0த விள1-$ இைல.

ஆதலா, அவ அ!கி9!0த ஒ! கைடயி ெவளி5ச+தி ரதாவி ஓர+தி

தன மி8டாயி+ த8ைட ைவ+ வி)க+ ெதாட கினா. அேபா Kமா இ!ப

(ப மனிதக@ ஒேர -$பலாக அ=விட+தி)- வ0, நம சமய) கார>ைடய

மி8டாயி த8ைட5 K)றி வைள+1 ெகா

பாைவ1- பண1காரக@ ேபால'$, க

டன. அவக@ எேலா!$

ணியமான மனிதக@ ேபால'$

காணப8டன. ஆனாB$, அவக@ ஒ!வைரெயா!வ தா2மாறாக ைவ
ெகா@வ$, பாிகாச$ ெசN ெகா@வமாN இ!0தன.
அ=வா2 வ0 நம சமய)காரைன வைள+1 ெகா
மனிதக@ மி8டாயி+ த8ட

ட வகF@ S2 நா-

ைட வ0 "என மி8டாயிபா இ? பாைவ1-

* மாதிாியாக இ!1கிறேத! வாN1- எப? இ!1-$?’’எறன. உடேன
சமய)கார “இத)- ைமIபாெக2 ெபய; நிர$ப'$ இனிபாக'$

மணமாக'$ இ!1-$. வா கி1 ெகா@F க@’’எறா. அைத1 ேக8ட அவக@

நாவ!$ ெகாHச$ சாபி8 மாதிாி பா+ தைல1- ஒ=ெவா! 
சேரெல2 வாயி ேபா81ெகா

? எ+

 “ஆகா அமித$ ேபால இ!1கிறேத! ேப"

ேப"! அ5சா ச[பா"! இ0த மாதிாி மி8டாயிைய நா க@ பிற0த (த

இவைரயி சாபி8டேத இைலயபா அடாடா என இப$ என !சி" எ2
Aறிய வ

ண$, த கF1- பினா9!0த ம)றவகைள பா+ "நீ கF$

சாபி8 மாதிாி பா! க@ இ0த+ த8? இ!பைதெயலா$ நாேம
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வா கி1ெகா

ஒ=ெவா! 

 பண$ ெகா+ விேவா$’’எ2 Aறி1ெகா

ேட, த8?9!0

டாN எ+ெத+ பினா9!0த ஒ=ெவா!வாிட($ ெகா+1

ெகா+, "இ0தா, நீ சாபி8 பா, இ0தா, நீ சாபி8 பா’’எ2 Aறி தான$
வழ கின.

அ ேக வ0தி!0ேதா Kமா இ!பதிமேர இ!0தன. அ0த+ த8? M)21

கண1கி மி8டாயி+ 

க@ இ!0தனவானாB$, அவக@ ஒ=ெவா!வ!$

ஒ=ெவாைற வா கி வாயி ேபா81ெகா
K)றி1ெகா

, ஒேர விG காN விG கிவி8,

 இெனா! ப1கமாN வ0, '’என1-1 ெகா க@. நா

சாபி8 பா1கவிைல" எ2 Aறியப? ப(ைற வ0 வ0 வா கி+ தி2

ஐ0 நிமிஷ+தி)-@ மி8டாயி+ த8ைட1 கா9 ெசNவி8டன. அவகள விபாீத

மான ெசNைகைய1க

 அளவ)ற விய*$ பிரமி*$ அைட0த நம

சமய)கார, '’ஐயா எலாவ)ைறC$ சாபி8 விகிறீகேள’’எ2 ேக8க
வாைய+ திறபத)-@ அவக@ ெப!+த ஆரவார$ ெசN, அ+தைன



கைளC$ தி2 வி8டன.

அைத1 க

ட சமய)கார அவக@ எேலா!$ அட1- வார)2+ திாிC$

"டக@ எ2$, தா அவகளிட$ க

?பாக ேபசினா அவக@ தன1-

ஏதாகிB$ தீ - ெசNவாக@ எ2$ நிைன+ அHசி நயமாக ேபச+ெதாட கி,

"ஐயா! இ ேக இ!0த மி8டாயிகளி ெமா+த விைல ,பாN S2 ஆகிற. நா
பரம ஏைழ. இைத வி)2 இதனா கிைட1-$ பண+ைத எ+1ெகா
ேபானாலறி, எ U8?B@ள எ ெப



சாதிC$ பி@ைளகF$ இற0 ேபாN

விவாக@. த8?9!0த மி8டாயி (GவைதC$ நீ கேள எ+1 ெகா

cக@.

ஆைகயா தய' ெசN S2 ,பாN ெகா+ வி க@’ எ2 பணிவாக1

ேக8க, அவ>1- ப1க+தி நிற சில (1கியதக@ *ரளியாக நைக+, “ஆகா;

மி8டாயி1 கைட1கார பேல ெக8?1காரராN இ!1கிறாேர மாதிாி பாபத)காக

நீ எேலா!1-$ ெகா+ வ0தேபால எ க@ ஒ=ெவா!வ!1-$ ெகா+தீ;

அத)-@ளாகேவ உ$(ைடய த8 கா9யாகிவி8ட. மி8டாயி நறாக இ!1கிற

எபைதப)றி ஆ8ேசபைனேய இைல. நீ இேபா எ=வள' மி8டாயி

ெகாபதானாB$, நா க@ அத)- பண$ ெகா+வி8 ேபாகிேறா$. ேவேற
எ ேகயாவ இ>$ மி8டாயி ைவ+தி!0தா, ேபாN அைதஎ+1ெகா

வா!$. நா க@ மாதிாி1காக எ+1 ெகா

RangaRakes
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நியாயமிைல. ஆைகயா நா க@ உம1- ஒ! ைபசாAட1 ெகா1கேவ

கடைம ஏ)படவிைல’’எறன.

?ய

அைத1 ேக8ட சமய)கார அட1க இயலாத ஆ+திர($, ஆ5சாிய($, ஏமா)ற($,

விசன($ அைட0, "ஐயா! நா ஏைழ. நா இைத (தலாக ைவ+1 ெகா



வியாபார$ ெசNய ஆர$பி+ேத. இதி ,. 1-2-0 நா நா ஒ!வ!1-+ தி!பி1
ெகா1க ேவ

?யவ. தய' ெசN ஏைழய1 காபா)2 க@’’எ2 Aறி1

ைக-வி+1 -னி0 அவகைள வண கி1 ெகHச, அவகF@ (ரடாயி!0த சில
நிர$ப'$ ேகாப

ெகா

டவ ேபால ந?+ அவைன+ தா2மாறாக ைவய'$

அத8ட'$ ெதாட கி, "அேடN அேயா1கிய நாேய! மாதிாி ெகாபத)ேக
ேபாதாம9!0த ெசா)ப மி8டாயிைய ைவ+1ெகா
பா+தாN! * மாதிாியான மி8டாயிைய1 ெகா

 நீ வி)2 பண$ பி கவா

வ0 !சிபா1க5 ெசN

எ கFைடய ஆைசைய பிரமாதமாக1 கிளபிவி8ட நீ அத)- ேம காK1-

மி8டாயி ேக8டா இைலெய2 ெசா9, எ கF1- அநாவசியமான ெதா0தர'
ெகா1கிறாயா? இேபா நா க@ ேவேற மி8டாயி எைதயாவ வா கி+
திறாலறி, எ க@ நா1கி தின' அட காேபா9!1கிற. அத)- நீதா
உ+திரவாதி’’எ2 Aறி அவைன ைவய'$ அ?1க'$ (யறன.
ேவெறா!வ அவ>ைடய த8? ேம9!0த காK1 -விய9மீ ைகைய

ேபா8 ஒ2Aட பா1கி விடாம எலாவ)ைறC$ அப?ேய அ@ளி1 ெகா

-$ப9 `ைழ0 அபா நக0 ஓ?ேபாN வி8டா. அத)-@ ேவ2 சில,

"அேடN! அேடN! காைச எ1க ேவ



டா$. அைத1 ெகா+வி’’ எ2

கைட1கார>1- பாி0 ேபK கிறவக@ ேபால1 Aவி1ெகா

ேட,

ஒ?ேபானவைன பி ெதாட0, "அேடN! நி நி ஓடாேத; காைச1 ெகா+
வி8 ேபா’’எ2 A5ச98ட வ

ண$ அபா நGவி ேபாNவி8டன.

மிHசி நிற ம)றவக@ மி8டாயி1காரனிட$ நிர$ப'$ அ`தாபமாக'$,

விசனகரமாக'$ இர1கமாக'$ ேபச+ ெதாட கி, ‘'ஐயா கைட1காரேர இ2
உ$ைம வி8 விகிேறா$; நாைள1காவ நீ த8 நிைறய மி8டாயி
ெகா
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எலாவ)ைறC$ வா கி1 ெகா@Fகிேறா$. என இ!0தாB$, அ0த

அேயா1கிய உ$(ைடய காைச எ+1ெகா

 ேபான தபித$தா. நீ

இ=விட+ திேலேய இ!$. நா க@ ேபாN அவைன பி?+, உ$(ைடய காைச
வா கி1ெகா

 வ0 உ$மிட$ ெகா+வி8 ேபாகிேறா$’’எ2 ஆ2த

ெமாழி Aறிவி8 அபா நGவி ேபாN வி8டன.

அ=வா2 ேபானவகF@, த பைழய எஜமானரான தாசிதா!ைடய

அைடயாள க@ ெகா

ட ஒ! மனித!$ இ!0ததாக நம சமய)கார

உண0தா. அ0த+ தாசிதா தம ேவைலைய இழ0த பிற- க

ணியமான

ெதாழி எைதC$ ெசNயமா8டாம, த$மிடமி!0த ெசா+ைத அபிவி!+தி ெசNய

எ+தனி+ Iதா8ட+தி இற கினா. அப? இற கியதி, அவாிடமி!0த ெசா+

(Gவ$ அ?ேயா ேபாNவி8ட. அவ தம க

வி8 அ0த (?5K மாறி1 -$ப9 ேச0ெகா

ணிய+ைதC$ நாணய+ைதC$

டா. உ

ைமயி அவேர நம

சமய)கார>ைடய பைழய எஜமானராயி>$, அவேர எ=விதமான இழி ெதாழி9

இற கமா8டாெர2 நம சமய)கார எ
நிைன+1 ெகா

டா.

ணி, அ ேவேற யாேரா ஒ!வ எ2

அவக@ எேலா!$ கைட+ ெத!வி ஜன க@ நட மா8டமி!0த கால+தி

அ=வா2 தன ெபா!ைள1 ெகா@ைள அ?+5 ெசறைத நிைன1க நிைன1க
நம சமய)கார, '’என ஆ5சாிய$ இ! இ0த ராbய+தி ேக@வி(ைற
இைலயா? *திதாN வ0த திவா மகாராஜ>ைடய அர

மைனயி சிப0திக@

ெகா@ைளய?1கிறாகெள2 அவகF@ பலைர ேவைலயி9!0தைகய ெசN
வி8, நிர$ப'$ க

?பான (ைறகைள அ`"டான+தி)-1 ெகா



வ0தி!1கிறா. ஊாி ெபாஜன கFைடய ெசா+ைத இப? ப8ட தி!டக@

ெகா@ைளய?பைத நி2+வத)- அவ யாெதா! ஏ)பா$ ெசNயவிைல! ஆகா!
என அ1கிரம$ இ இனி நா என ெசNகிற வழியி கிட0 அகப8ட
,பாைய நா வ8?C$ (தBமாக அத ெசா0த1காராிட$ ேச1க ேவ

ெம2

நிைன+த நிைன'$ ப9யாம ேபாN வி8டேத! அ'மறி, எ -$ப+தாைர1

காபா)2வத)- நா கைடசியான ஜீவாதாரமாக எ

ணிய இ0த (ய)சிC$

இப? ப9தமைடயாம ேபாNவி8டேத! இனி நா என ெசNேவ! எப?

நா U8?)- ேபாN எ -ழ0ைதகளி (க+தி விழிேப! இைற1காவ

தா க@ சாத+ைத1 காணலாெம2 எ -ழ0ைதக@ ஆவேலா வழி பா+தி!
பாகேள! நா ெவ2 ைகேயா ேபானா, அவக@ ெப!+த ஏமா)றமைட0
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ஏ கி அப?ேய விG0 விவாக@! ஐேயா! ெதNவேம இன$ எ=வள'
கால0தா நீ எைனC$ எ -$ப+தாைரC$ ேசாதைன ெசNய எ

Tகிறாேயா

ெதாியவிைலேய!” எ2 பலவா2 பிரலாபி++ தன1-+ தாேன சி0தைன
ெசNதவனாN+ தா உடேன அ0த ஊ+ திவானிட$ ெச2 அ2 நட0த
ெகா@ைளைய ப)றிபிரா ெசN ெகா@ள ேவ
ெகா

ெம2 தீமானி+1

டவனாN1 கைட+ ெத!ைவ வி8 திவா>ைடய ஜாைகயி வாசB1-

ேபாN5 ேச0 அ கி!0த ஒ! ேசவகைன1 க

 அவனிட$ தன வரலா)ைறC$,

தன -$ப+தி இேபாைதய நிைலைமையC$, தன மி8டாயிC$ காK$
ெகா@ைளயிடப8ட விவர+ைதC$ Aறி, விஷய கைள எலா$ திவானிட$
ெசாB$ ப? அவனிட$ பணிவாக ேவ

?1ெகா@ள, அைத1 ேக8ட ேசவக

மி-0த இர1க($ ப5சாதாப($ ேதா)2வி+தவனாN, உடேன திவானிட$ ேபாN

வி8+ தி!$பிவ0 "அபா! நீ ெசான ச கதிகைள எலா$ நா திவானிட$
ெசாேன. அவ எலா விஷய கைளC$ ச8டப?ேய நட+கிற மகா

க

?பான மனித. இ க5ேசாி ெசNC$ ேநரமலவா$. நீ எG+ Sலமாக உ

பிராைத எGதி எ+1ெகா

 வ0, நாைளய தின$ காைல11 - மணி1-ேம

அவ க5ேசாி ெசNC$ ேபா ெகா1க ேவ

மா$. அப?1 ெகா+தா அவ

ச8டப? விசாாி+, நீதி ெசB+தவதாக5 ெசாBகிறா’’எறா.

அைத1 ேக8ட நம சமய)கார விசன+தினாB$ ஏமா)ற+ தினாB$ அப?ேய
-றி உ8கா0ேபாN, "ஆகா! என மனித ஜம$! என நீதி இ! நாைளய

தின$ 11-மணி வைரயி நா>$ எ -$ப+தா!$ பிைழ+தி!0தா அலவா?
அத)-ேம இவாிட$ பிரா ெகா1க நா வர (?C$; ச8ட$ இப?C$
இ!1-மா? மனிதக@ ஏ4ைம+ தன$, இலாைம பசி, தாக$ (த9ய

ப கF1- இல1கானவக@ எபைத ச8ட$ இல8சியேம ெசNகிறதிைல
ேபா9!1கிறேத. அவகைள ேகவல$ உயிர)ற ஒ! ய0திர$ எேற ச8ட$

மதி1கிற ேபா9!1கிறேத. ஆனாB$, ச8ட+ைத அ`பவ+தி பிரேயாகி1-$
மனிதக@ Aடவா ெகாHச($ ஜீவகா!

ய$ இலாம இ!1கேவ

$!’’எ2

வாN வி81 Aற, அைத1 ேக8ட ேசவக "அபா! நா என ெசNேவ. இ0த

திவா மகா க

ெகா

?பான மனித. யாராவ தா$ ஏைழ எ2 இவாிட$ ெசா91

டா, அைத இவ உ

ைம எ2 உடேன ஏ)21ெகா@Fகிறேத இைல.

ஏெனறா, சில Kலபமாக பண$ ச$பாதி+ பிைழபத)- அைத ஒ!
த0திரமாக ைவ+1ெகா
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ேசா$ேபாிகளாN மாறி ம)ற மனித!1- ஒ! பாரமாக இ!0 வ!கிறாக@ எ2$
எ

ணி, உ

ைமயிேலேய ப8?னி கிட0 இறபவகளாக இ!0தாB$, அைதC$

இல8சிய$ ெசNகிறதிைல. ஆைகயா, இவாிட$ இேபா காாிய$ ப9தமாகா.
உ>ைடய பாிதாபகரமான நிைலைமைய1 ேக8டறி0த (த, எ -ட

கல கிேபாN மன$ தவி1கிற. எ ைகவச+தி இேபா எ8டணா பண$

இ!1கிற. இைத நா த!கிேற. நீ ெகா

ேபாN உ -ழ0ைதகF1-5

சாபா ெசNைவ” எ2 நிர$*'$ அ`தாப+ேதா Aறி+ தனிட$ இ!0த
பண+ைத எ+1 ெகா+தா. அ0த எளிய ேசவகன ெப!$ ேபா1கான

*+திையC$ தயாள -ண+ைதC$ க

, மி-0த விய*$ களி*$ அைட0த

சமய)கார, "ஆகா! இ0த ராbஜிய+திஇேபப8ட ஜீவகா!

ய(@ள

மனித!$ இ!1கிறாகளா! இ ஆ5சாியமாக+தா இ!1கிற! ஆனாB$ ஒ!

விஷய$. நா அனிய!ைடய ெபா!ளிேம ஆைச ைவபேத Aடா எற

விரத+ைத உ2தியாக அ`"?பவ; எ>ைடய ெசா0த உைழபினா என1-1

கிைட1-$ ெபா!ேள எ>ைடய ெபா!ளறி ம)ற எ>ைடய ெபா!@
ஆகா. அைத1ெகா

 நா எ>ைடய உட$ைப வளப நியாயமல.

ஆைகயா, உ க@ ெபா!@ உ கF1ேக இ!1க8$’’எறா.
அைத1 ேக8ட ேசவக மன இள1கமைட0 ஆந0த1 க
ெப

பி@ைளக@ உயிைர வி81 ெகா

ணி வி+, "ஆகா!

?!1-$ மகா விபாீதமான நிைலைமயி

இ0த உலக+தி ேவேற யாராவ இப? நட0ெகா@வாகளா இ மகா
அதிசயமான காாியமாக இ!1கிற! இ!1க8$, நீ இைத இனாமாக
வா கி1ெகா@ள ேவ

டா$; இைத ஒ! கடனாக ைவ+1 ெகா@F$. நீ ம2ப?C$

பண$ ச$பாதி1-$ேபா என1- இ0த எ8டணாைவ+ தி!பி1 ெகா+விடலா$;
வா கி1ெகா@ள ம21காதீ’’எறா.

சமய)கார, "ஐயா! உ கF1- அேநகேகா? வ0தன க@. உ க@ தயாள *+தி1-

உ கைளC$ உ கFைடய பி@ைள -8?கைளC$ கட'@ எெபாG$

ம களகரமாக ைவ1க8$. நா இேபா ேவைல ெசNய வைகய)2+

தி

டாகிேற. நா இனி நியாயமான வழியி ச$பா+திய$ ெசNய என1-

ஏதாவ ஒ! ைற ஏ)பெமப நி5சயமாக+ ெதாியவிைல. என1- ம2ப?

பண$ கிைட1-$ எகிற ந$பி1ைக இ!0தா, நா அைத ைவ+1ெகா

 கட

வா கலா$. ஆைகயா, எ=வித ந$பி1ைகCம)2 இற1-$ த!ண+தி இ!1-$
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நா உ களிட$ கட வா -வ நியாயமாகா. ஆைகயா, என1- உ கFைடய
பணேம ேவ

டா$. நாைளய தின$ பக வைரயி எ கFைடய உயி இ!0தா,

நா ம2ப? இ0த திவானிட$ வ0 எG+ Sலமாக பிரா ெகா+
பா1கிேற. இவாிட$ நியாய$ கிைட1-மானா, எனிட+தி9!0
ெகா@ைளயிடப8ட S2 ,பாN என1- வ!$. அைத1ெகா

ேட நா இனி எ

ஆயிKகால பாிய0த$ பிற!1- பார மாயிலாம ஜீவன$ ெசNெகா@ேவ’’எ2
Aறியவ

ண$ அ=விட+ைத வி85 சேரெல2 நட0 மைற0ேபானா.

சமா1க (ைறைய எ0த சமய+திB$ தா ைகவிட1 Aடா எகிற திடமான
சி+த+ேதா அவ அ=வா2 Aறி வி85 ெசறானாயி>$, அவன

மனநிைலைம அேபா எ=வித$ இ!0தி!1-$ எபைத விவாிபைதவிட

Lகி+1 ெகா@வேத எளி. அவ தன ெகா@ைகைய1 கைடபி? பதி மகா

அ%வமான மன'2தி உைடயவனாக இ!0தாB$, அவ தன ெப

சாதி

-ழ0ைதக@ (த9ேயார விஷய+தி வாHைசC$ இர1க($ ப5சாதாப($

அ)றவனாக இ!1க விைல. ஆகேவ, தா ெவ2 ைகேயா U8?)-+ தி!$பி
ேபாN அவகள ேகாரமான அவைதைய1 கா

பைத விட, ம2நாைளய பக9

தன வழ1- (?கிறவைரயி தா தன U8?)ேக ேபாகாம இ!ப
உசிதமான காாியெம2 அவ நிைன+, ஒ! தம ச+திர+தி தி

ைணயி

ப+தி!0 இ0த இரைவ1 கழி+வி8, ம2நா@ காைலயி எG0, தன
நான$ (த9ய கடைமகைள (?+1ெகா

 சாியாக 11-மணி1- திவா>ைடய

க5ேசாிைய அைட0, அ=விட+தி9!0த ஒ! -மாதாவிட$ ெச2 ஒ! காகித$,
எGேகா (த9யவ)ைற வா கி+ த ைகபடேவ ஒ! பிரா எGதி அைத
திவானிட$ ெகா+தா.

அவ அைத வா கி நிதானமாக ப?+ பா+தபி அவைன ேநா1கி, "ஏைனயா!
நீ ேந)2 மாைலயி மி8டாN வி)றேபா சில வ0 உ$ைம5 I40 ெகா
உ$மிட$ இ!0த மி8டாN+ 



கைள மாதிாி பாபதாக5 ெசா9 உ$(ைடய

அ`மதியிலாம அவகேள எ++ தி2 வி8டதாக'$, கைடசியாக,

அவகF@ ஒ!வ உ$(ைடய த8?9!0த காKகைளெயலா$ எ+1ெகா

ஓ? ேபானதாக'$, பிற- ம)றவகF$ ேபாNவி8டதாக'$ பிராதி ெசா9



இ!1கிறீ. ஆனா, அப? நட0த நிஜ0தானா எபைத !ஜுபிபத)-
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உ$ைம+ தவிர ேவேற சா8சிக@ இனா இனா இ!1கிறாக@ எ2 நீ
எGதவிைலேய!’’எறா.

சமய)கார "எஜமாேன அவக@ Kமா இ!ப மனிதக@ இ!0தாக@.
எேலா!$ எைன5 K)றி1ெகா

 இ!0தாக@. ம)ற கைட1காரக@

எேலா!$ ப1க+தி இைல; அவக@ எ>ைடய ெபா!ைள

அபகாி+1ெகா

 ேபான பிற- நா ப1க+தி9!0த சில கைட1காரகளிட$

ேபாN இ0த விஷய+ைத5 ெசாேன. அவக@ "அடடா! நா க@ கவனி1க

விைலேய! யாேராஜன க@ வ0 பண$ ெகா+ மி8டாயி வா கி1 ெகா



ேபாகிறாக@ எறலவா நா க@ நிைன+ேதா$. அவக@ யாெர2 Aட நா க@
கவனி1கவிைலேய!” எ2 ெசா9வி8டாக@; ஆைகயா, எைன+தவிர
இத)- ேவேற சா8சிக@ யா!$ இைல." எறா.

அைத1ேக8ட திவா "என ஐயா! உ$(ைடய பிரா மகா விசி+திரமாக

இ!1கிறேத! ஒ!வ தம1- ம)றவ ஏதாவ ெகத ெசNவி8டதாக பிரா
ெகா+தா, எG+ Sலமான ஆதார+ைத1 ெகா
மனிதகளி சா8சிய+ைத1 ெகா
எ2 தாபி1க ேவ

ேடா, அல, த1க

ேடா, அவ த$(ைடய பிரா உ

ைமயான

ெம2$, அப? தாபி+தா நியாயாதிபதி அத)-+

த1க பாிகார$ ெசN ெகா1க ேவ

ெம2$ ச8ட$ பாி"காரமாக5

ெசாBகிற. அவ மா+திர$ ெசாவ ேபாமானதல, நீ ெசாவ ஒ!ேவைள
உ

மயாக இ!1கலா$. இ!0தாB$, அைத மா+திர$ ைவ+1 ெகா

 நா

உம1- அ`Aலமாக+ தீ*5ெசNவ உசிதமாகா. ஏெனறா இேபாலேவ,

ேவ2 பல தம1- விேராதிகளாயி!பவ மீ ெபாNபிரா ெகா

வர+ ணி

வாக@. அத)ெகலா$ இட$ ெகாடாம ச8ட$ அைம1க ப8?!1கிற.

ஆைகயா நா ச8டப? உ$(ைடய பிராைத+ த@Fவைத+ தவிர ேவ2 எைதC$
ெசNவத)கிைல’ எறா.

அைத1 ேக8ட சமய)கார "ஐயா! தா க@ ெசாவ நியாயேம. ஆனாB$ இப?
வ9யவக@ பல -$பலாக வ0 எளியவகளிட(@ள ெசா+1கைள அபகாி+1
ெகா

ேட ேபானா, எளியவகF1- ச8ட+தி பாகா* எபேத கிைடயாதா?’

எறா. திவா, "அ ேவேற ச கதி; நகர+தி ேபாEஸா (த9ய

உ+திேயாகதக@ இ!1கிறாக@. அவக@இ$மாதிாி அ1கிரம$ நட1காம

த1க1 கடைமப8?!1கிறாக@. அவகைளC$ மிHசி1 -)ற$ ெசNயாத ஒ!
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நிரபராதி அ1கிரமமாக த

டைன அைடவைத1 கா8?B$, -)ற$ ெசNத M2

மனிதக@ விதைல அைடவ உசிதமான விஷய$ எப ச8ட ச$மதமான
ெகா@ைக; நீ ெகா

வ0தி!ப உ

இேபா நி5சயமாக1 க

ைமயான பிராதா எபைத நா

 பி?1க ஏவிைல. ஆைகயா, உ

ைமயி -)ற$

ெசNத அ0த இ!ப மனித!$ தபி ேபாவ ஒ! ெபா!8 டல. இ2 நா

உம1- இட$ ெகா+ உ$(ைடய ேப5ைசேய ேவதவா1கியமாக
எ+1ெகா

டா, நாைள1-, இைத ஆதாரமாக ைவ+1ெகா

 ஒ! மனித,

எ=வித -)ற($ ெசNயாத இெனா!வமீ பிரா ெகாபா; சா8சிய$

இைலெயபா. அ0த வழ1கி நா அ0த நிரபராதிைய+ த
ஆைகயா நீ ேபாN த1க சா8சிக@ அைழ+1ெகா

 வரேவ

?1க ேந!மலவா.
$,

அ'மறி, -)ற$ ெசNதவக@ இனினா எற தகவகைளC$
அறி0ெகா

 வரேவ

$. ஆைகயா நா உ$(ைடய பிராைத+ த@ளி

வி8ேட. நீ ேபாகலா$’ எ2 Aறி ேவெறா! வழ1ைக எ+1ெகா

டா.

அவர தீமான+ைத1 ேக8 அளவ)ற ஏமா)ற($, யர($, பைதபைத*$
ெகா

ட நம சமய)கார அத)- ேம தா அ=விட+தி நி)பதிB$ அ0த

திவானிட$ ம2ப? தன ேவ
அ`Aல($ உ

ேகாைள வ)*2+தி1 A2வ திB$ தன1- எ=வித

டாகாெத2 உண0 அ=விட+ைத வி8 ெவளியி) ெசறா.

ெசறவ தா அத)-ேம எ ேக ேபாவ, என ெசNவ, த>ைடய ெப

பி@ைளகளி ப+ைத எ=வித$ கைளவ எபைத அறியாதவனாN+ தய கி1
கல கி வா?+ வ



 ெவ- ேநர$ வைரயி நிறபி, அ=விட+ைத வி8,

எ=வித ேநா1கமிறி ைப+திய
கினா. அவ அ=வா2 இர
அ0த ஊ மகாராஜன அர

ெகா

டவேபால ெத!ேவா ெசல+ ெதாட

ெடா! ெத!1களி வழியாக5 ெசற கால+தி

மைன அ=விட+தி எதிப8ட. அைத அவ

பா1கேவ அவன மன+தி ஓ எ

ண$ உதி+த. தன விஷய+தி சில

மனிதக@ெப!+த அ1கிரம$ ெசNவி8ட உ

ைமயாக இ!0$, அத)-

எ=விதமான பாிகார($ இலாம ேபானைத1 -றி++ தா அ0த ஊ
மகாராஜனிடமாகிB$ (ைறயி81ெகா

, தன -$ப+தி பாிதாபகரமான

நிைலைமைய+ ெதாிவி++ தன1- ஏதாவ ஒ! ேவைல ெகா1-$ப?
ேக81ெகா@ளலா$ எற எ

அவ அ0த அர
க

ண$ அவன மன+தி ேதாறிய. உடேன

மைன வாசைல அைட0, அ=விட+தி9!0த பாரா1காரைன1

, தா ஓ அவசர காாியமாக மகாராஜைன பா1கேவ

தன1- அரசன ேப8? ெசN ைவ1-மா2 ேக81 ெகா
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‘'அபா! ந$(ைடய ஊ மகாராஜைன ந$ைமேபாற ஏைழ மனிதக@ எேலா!$
பாப சா+தியமான காாியமா? த1க பிர*1க@ மா+திர$ ஏதாவ (1கியமான
காாியமி!0தா, தைன பா1க மகாராஜ இண -வா. ம)றவக@ அவைர1
பா1க ேவ

மானா திவா>ைடய அ`மதிைய ெப)21 ெகா

உ@ேள விட1Aடாெத2 க

?பான ஆ1கிைன பிற0தி!1கிற. ஆைகயா, நீ

மகாராஜைன பா1க ஆைச பவ ப9யாத எ

ேவ

 வ0தாலறி,

ண$. அவசிய$ பா1க+தா

 ெமறா, நீ உடேன திவானிட$ ேபாN ம>1ெகா+ அவ!ைடய

உ+தரைவ ெப)21 ெகா

 வா’’எறா.

அைத1 ேக8ட சமய)கார, தா திவானிட$ ேபாN, அ`மதி ேக8டா, அவ
ெகா1க ம2+விவா எப நி5சயமாக+ ெதாி0த. ஆைகயா, திவானிட$
தா ேபாவ. Uணான ேவைலெய2 தீமானி+ததறி, தா ெசா91 ெகா@ள
ேவ

?ய விஷய கைள ஒ! காகித+தி எGதி, அைத அ0த பாரா1காரனிட$

ெகா+ அரசனிட$ ெகா1க5 ெசNதா. அைத ப?+ பா+த அரச, திவா
ெசNத தீமானேம நியாயமான ெத2 அதேம எGதிய>பி வி8டா.

அைத ப?+ பா+த நம சமய)கார மி-0த விய*$, ேகாப($ அைட0

"ஆகா! என ராbய$ இ என அரச! என நீதி ெகா ேகா மன வாG$

நா8ைடவிட1 க$ *9 வாG$ கா ந2 எ2 ெசாவ சாியாN

ேபாNவி8டேத; இ0த ராbய+தி மனித!1- எ=விதமான பா கா*$ இைலேய;
இன$ எைன ேபா உ@ள எ+தைன ஏைழ ஜன க@ இ=விதமான
ப கைளC$ யர கைளC$ அ`பவி+1 க

ணி வி+1

கல -கிறாகேளா ெதாிய விைலேய! சா8சிக@ இலாவி? நீதி

இைலெயறா, M)றி ெதா

T2 -)றவாளிக@ த

டைனயிலாம

தபி+1 ெகா@வ நி5சய$. திவா>ைடய ேவைலC$ Kலபமானேத. (

கால களி மகாராஜ ம0திாி (த9ேயா மா2 ேவஷ0 தாி+ அ?1க? ெவளியி
ேபாN நகர+தி ஏதாவ அ1கிரம$ நட1கிறதாெவ2 பா+ வி8 வ!வ

.

இேபா அெதலா$ அ?ேயா ேபாN வி8ட. எலா$ ச8டப?C$, சா8சிக@
ெசாBகிறப?C$தா தீமானி1க பகிற. இத)ெக2 ஒ!வ!1-1 ெகத

ெசNய எ+தனி1-$ "டக@ சா8சிக@ இலாத சமய$ பா++ த$ க!+ைத

நிைற ேவ)றி1ெகா@ள மா8டாகளா? ஒ=ெவா! மனித>$ எ ேக ேபானாB$,
என ெசNதாB$, தேனாAட இர
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அைழ+1ெகா

ேட ேபாக ேவ

$ ேபா9!1கிற. இ0த மகாராஜ திவா

நிைன+1ெகா

 த$(ைடய *+தி ேபா1கிப?ேய சகலமான காாிய கைளC$

(த9யவக@ எேலா!$ எலாவ)ைறC$ ெதாி0ெகா

ட ேமதாவிக@ எ2

நட+கிறாக@. எைன ேபாற ஏைழகளி ெசா அ$பல+தி ஏ2வதிைல.

நா ேபாN இ0த அ1கிரம+ைத5 ெசாலேபானா, ஏேதா கா1ைக -!வி

க+கிறதாக பாவிபாகேளயறி, அவகைள ேபாற ப-+தறி'@ள ஒ!
மனித ேபKகிறதாக எ

ணமா8டாக@. இனி நா என ெசNகிற?

எ>ைடய ப Aட என1- அ=வளவாக உைற1கவிைல. இ=வள' ெபாிய

ராbய+தி எைன ேபால எ+தைன ஆயிர$ எளியவக@ இ=வித$ கல கி1

ேக@வி (ைறயிறி வ!0தி உழகிறாகேளா ெதாியவிைலேய! ஆைகயா நா
இைத இ=வளேவா வி8 விட1Aடா. நா ஏதாவ C1தி ெசN ஜன களி

-ைறகைளC$ இடகைளC$ கைளய ேவ

$. இதனா எ>ைடய உயி

ேபாவதனாB$ அ ஒ! ெபா!8டல" எ2 பலவா2 எ
C1திகைளC$ேயாசைனகைளC$ ெசN ெகா

ணமி8 பலவித

டவனாN+ தன U8?)-

ேபாN5 ேச0தா. அ=விட+தி த ஜன க@ யாராவ இர

ெடா!வ

அேநகமாN இற0ேபாயி!பாக@ எ2$, ம)றவக@ மகா ேகாரமான

நிைலைமயி இ!பாக@ எ2$ எதிபா+ மி-0த கவைலC$ கல1க($
ெகா

டவனாN அவ தய கி+ தய கி தன U8?)-@ ெச2 பா1க அவ

எதிபா+தத)- மாறாக, அ=விட+தி அவன -ழ0ைதக@ ச0ேதாஷமாக5 சிாி+
விைளயா?1 ெகா

?!0தாக@. Kமா 15-வய@ள அவன S+த ெப

ஏராளமான சாமாகைள ைவ+ சைமய ெசNெகா

?!0தா@. அவன

மைனவிC$ கHசி அ!0தி+ ெதளிவைட0 ச0ேதாஷமாக இ!0தா@. அ0த1 கா8சி

கன'ேபால+ ேதாறிய. தா கா

ப ெமNேயா ெபாNேயா எ2 அவ சிறி

ேநர$ ச0ேதகி+ த$பி+ நிறா. -ழ0ைதக@ தகபைன1 க

ட'ட

"அபா அபா!’’ எ2 ச0ேதாஷ ஆரவார$ ெசN, ஆைசC$ ஆவB$ ேதாற
ஓ?வ0 அவமீ பாN0 க8?1ெகா

டன, ெபாிய -ழ0ைத ெயா2 "அபா

ஏ ேந)2 இரா+திாி (த நீ க@ U8?)- வரவிைல? சைமய ெசN

ைவ+1ெகா

 நா க@ உ கF1காக ெவ- ேநர$ கா+தி!0ேதாேம அ1கா@

ம2ப? இேபா சைமயெசN ைவ+தி!1கிறா@. வா! க@ சாபா81-’’

எ2 மி-0த வாHைசேயா Aறி அவைன பி?+திG+த. அ0த வா+ைதகைள1

ேக8ட நம சமய)கார தன ெசவிகைளேய ந$பாம பிரமி+ேபாN+

தேனா ேபசிய -ழ0ைதைய ேநா1கி '’ஏன$மா! ேந)2 இரவிB$ இேபா$
அ1கா@ சமய ெசNததாக5 ெசானாேய; சமயB1- ேவ

?ய சாமாகெளலா$

எ கி!0 வ0தன?’’ எறா.
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-ழ0ைத மி-0த வியேபா, “ஏ சாமாகைள நீ க@ தாேன அ>பினிக@?
ேவேற யா நம1- இ=வள' சாமாகைள அ>பேபாகிறாக@!’’எற.
அைத1 ேக8ட சமய)கார சகி1க இயலாத பிரமி*$ விய*$ அைட0 "என!

என! நானா சாமாகைள அ>பிேன! அப? யா ெசான? சாமாகைள
எலா$ யா ெகா

 ெகா+த? எேபா சாமாக@

வ0தன?’’எ2ஆ+திர+ேதா ேக8க, -ழ0ைத "என அபா நீ கேள சாமாகைள
அ>பிவி8, ஒைறC$ அறியாதவகைள ேபால ேபKகிறீகேள! யாேரா

ஒ!வ ேசவகைனேபால உைட தாி+தி!0தா. இவ இ0த ஊ+ திவா>ைடய

U8 வாச9 இ!1-$ பாரா1காரரா$. அவ!$ அவ!ைடய ச$சார($ ேந)2

இர' Kமா எ8மணி சமய+தி வ0தாக@; வ!$ேபா Kமா நா- ப?
அள'@ள அாிசி, அத)-+ த-0த ப!*, உ*, *ளி, மிளகாN, தயி, ெநN,
எ

ெணN, இைல, விற- (த9ய சகலமான சாமாகைளC$ ெகாண0

அைவகைள நீ க@ ெகா+ததாக'$, சமய ெசN சாபி$ப? நீ க@ ெசால5
ெசானதாக'$, நீ க@ எ ேகேயா அவசர1 காாியமாN ேபாயி!பதாக'$,
அைத பா+1ெகா

 வ!Uகெள2$ ெசா9வி8 அவக@

ேபாNவி8டாக@. அைத நா க@ உ

ைம எறலவா எ

ணி1ெகா

?!1

கிேறா$" எற. அ0த வரலா)ைற1 ேக8ட நம சமய)கார>1- உடேன
உ

ைம விள கிவி8ட. (தநா@ இரவி தன1- 8 அணா இனா$ ெகா1க

எ+தனி+த ேசவகேன த -$ப+தி பாிதாபகரமான நிைலைமைய உண0

அ=வா2 த0திரமாக உதவி ெசN காபா)றி இ!1கிறா எ2 நிைன+ "ஆகா
மனித இ!0தா இப?யலவா இ!1க ேவ

$! ஜீவகா!

ய$ எப

(1கியமாN1 க"ட கைள அ`பவிபவாிடேம காணபகிற. பசியாக'$

ப8?னியாக'$ இ!0தவேர அவ)றி ெகாைமைய எளதி உண0 இர1க
ெகா@கிறாக@தா$ எ=வித க"ட($ ப($ அ`பவியாம எேபா$

ெசவ+திB$ Kக+திB$ ெசவா1கிB$ இ!பவ ம)ற எேலா!$ அேத
நிைலைமயி இ!பதாக எ

ணி1 ெகா@Fகிறாக@. அ'மறி, ஏைழகளி

தீன1-ர அவகFைடய மனசி உ

ைம எேற பகிறதிைல. அவக@

ேசா$ேபறிகளாக இ!0, ம)றவகFைடய ெபா!ைள அபகாி++ தினேவ

பலவிதமான ேவஷ$ ேபாகிறாக@ எேற எ
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நிைலைமைய நா திவானிட+திB$ ெவளியி8ேட; அரசனிட+திB$ ெவளி
யி8ேட; அ0த எளிய பாரா1காரனிட+திB$ ெவளியி8ேட.
யா!ைடய மனசி அ0த வா+ைத உைற+ உடேன பலைன+ த0த ஆகா!
உ

ைமயி இேபா யாைர ெபாிய மனிதெர2 ெசாவ? பண+தினாB$

பதவியினாB$ ெசவா1கினாB$ ம)ற இ!வ!$ ெபாிய மனிதக@. இ0த

பாரா1கார அறாட$ காN5K$ பரம ஏைழயாக இ!0தாB$, ஜீவகா!

ய$,

அ!@, ப5சாதாப$, சமேயாசிதமான தான$, த!ம$ (த9ய ெதNவிக5 ெசவ$

நிைற0தி!பதா, அவ ெதNவா$ச$ நிர$பெப)ற மகா ெபாிய மனித. ஆகா!

இ0த மனித>1- நா என ைக$மா2 ெசNயேபாகிேற! எ>ைடய மனசி

ெகா0தளி+ ெபா கி எG$ நறி விKவாச ெப!1ைக நா எப?1 கா8ட

ேபாகிேற! நா பிற!ைடய ெபா!ைள எ=வித உைழ*மிறி ெப2வதிைல

எற உ2தியான ைவரா1கிய+ைத விரதமாக %

?!1கிேற. ஆனாB$,

என1-+ ெதாியாம, அ0த மனித ஏராளமான சாமாகைள1 ெகாண0

ெகா+ வி8டா. உ

ஏ)21ெகா

ைமைய அறியாத -ழ0ைதக@ அைவகைள

 ெசா)ப பாக+ைதC$ உபேயாகப+தி1 ெகா

இ!பைத நா எ+1 ெகா

டன. மி-தி

ேபாN அவனிட$ தி!பி1 ெகாப மாியாைத

யாகா. இ!1க8$. கால$ எப?C$ வ!$. அவ ெகா+த சாமாகளி

கிரய+ைதவிட M2மட - அதிக ெதாைகைய நா அவனிட$ ேச+
விகிேற’’எ2 தன1-@ தீமானி+1 ெகா

டவனாN, உ@ேள ெச2

நான$ சாபா (த9ய காாிய கைள (?+1ெகா

டபி, தா ஒ!

காாியா+தமாக ெவளியி ேபாN'8 வ!வதாக+ த மைனவி ம1க@

(த9ேயாாிட$ Aறியபி U8ைடவி8 ெவளியி ெச2 பல இட களி)-
ேபாN அைல0 திாி0 கைடசியாக அர

அர

மைன1-5 ெசறா. அ0த

மைனயிB$, திவானி மாளிைகயிB$ Kமா இ!M2 பாரா1காரக@

ேவைல பா+ வ0தனராதலா, அவ அவக@ எேலா!$ த$(ைடய உ+திேயாக
உ*க@, டா9 டவா9க@, ப8டா1க+திக@ (த9 யைவகைள ைவபத)- ஒ!
ெப!+த விதி பிர+ேயகமாக ஏ)ப+த ப8?!0த. அ0த இட+தி ேசவகக@

வ!வ$ உைடகைள1 கைள0 ைவப$, அைவகைள அணி0ெகா@வமாN
இ!0தன. ஆதலா, அ0த இட+தி எேபா$ ஜன1-$ப அதிகமாகேவ

இ!0த. நம சமய)கார ம)ற மனிதகேளா ேச0 தா>$ ஒ! பாரா1கார

ேபால ந?+ அ0த உ*5 சாைல1-@ `ைழ0, நிஜா ச8ைட, தைல பாைக
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இ* வா, ப8டா1க+தி, (த9யவ)ைற எ+ அணி0ெகா

, த+,ப$

பாரா1கார ேபால மாறி அ கி!0 *றப8 ேநராக திவா>ைடய க5ேசாி1-

ேபாN5 ேச0, அ=விட+தி கா+தி!0தா. அேபா மாைல ேநரமாகி வி8ட.
ஆைகயா திவா க5ேசாிைய1 கைல+வி8+ தன ெசா0த மாளிைக1-
ேபாவத)காக ெவளியி *றப8 வ0தா. அவ!ைடய ெப8? வ

வ0 நி2 ெகா

?!0த. அ0த வ

?1- ப1க+தி நம சமய)கார ேபாN+

தயாராN நிறா. க5ேசாி1-@ளி!0 திவா ெவளி ப8 வ
வ0த'டேன, சமய)கார நிர$ப'$ பய ப1தி விநய+ேதா வ
அத கதைவ+ திற0 அைத பி?+1ெகா@ள, திவா வ

உ8கா0 ெகா

தாளி8வி8 வ

? ஆய+தமாக

?ய

?ய

ைட

ைட ஓ?,

?1-@ ஏறி

டா. உடேன நம சமய)கார ம2ப? கதைவ S?+

ெகா@ள, உடேன வ

?யி பி ப1க+தி9!0த பலைகயி ேம உ8கா0

? *றப85 ெச2 கா நாழிைக ேநர+தி திவா>ைடய

மாளிைகைய அைட0 அத வாச9 நிற. உடேன நம சமய)கார கீேழ

இற கி ஓ?வ0 கதைவ+ திற0 பி?+1ெகா@ள, திவா கீேழ இற கி+ தம

ஜாைக1-@ ேபாNவி8டா. ம2நாைளய காைலயி திவா க5ேசாி1- *றப$

சமய+திB$, அ ேபால நம சமய)கார பாரா1கார ேபால உைடயணி0
வ0 ஆஜராN நி2 வ

?யி கதைவ+ திற0 S?வி8, வ

?யி உ8கா0

அவ!ட க5ேசாி1-5 ெச2, மாைலயி அேபாலேவ, அவைர+ தம

மாளிைகயி ெகா

 வ0 வி85 ெசறா. இ=வா2 S2 தின க@

கழி0தன. நம சமய)கார திவா>ைடய ெப8? வ

?யி கதைவ+ திற0 S$

உ+திேயாக+ைத+ தாேன வகி+ ஒG காக5 ெசN வ0தா. திவா>ைடய

வ

?1 கதைவ+ திற0 Sவத)காக மகாராஜ அ0த பாரா1காரைன

நியமி+தி!1க ேவ

$எ2 வ

?1கார எ

ணி1ெகா

டா. அவக@

இ!வ!1-$ S2 தின கF1-@ சிேநக$ ஏ)ப8 ()றிேபாN வி8ட.

திவா தம மன+ைத ெபாிய ெபாிய விஷய களிB$, ராbய நிவாக+திB$,
நீதிபாிபாலன+திB$ ெசB+தி இ!0தாராதலா, அவ அ0த அ)ப விஷய+ைத

அ=வளவாக1 கவனி1கவிைல. அ0த பாரா1காரைன மகாராஜேன தம

உபேயாக+தி)காக அ>பி இ!1க ேவ
நிைன+த ேபாலேவ, நிைன+1ெகா

வி8டா.

அவ ஒ=ெவா! நாF$ திவானின வ
இ!0தைத1 க

RangaRakes
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?1கார

 அைத ப)றி விசாாி1காமேல இ!0

?யி ேபாவ$, வ!வமாN
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பழ-$ப?யான ஏேதா (1கியமான உ+திேயாக$ அ0த மனித>1-1

கிைட+தி!1கிற ெத2$, அவ>1-5 ெசவா1- அகிதமாக இ!1-ெம2$,

எ

ணி1 ெகா

டன. திவானின வ

? அவர க5ேசாி1- ேபா-$ வழியி

ஏராளமான பலவைகப8ட க5ேசாிகF$ ெபாிய ெபாிய வ+தக தல கF$
இ!0தன. அவர வ

? ேபா-$ேபா பிப1க+தி உ8கா0தி!0த நம

சமய)கார (1கியமான பல உ+திேயாகதகைளC$ வியாபாாிகைளC$

பா1-$ ேபாெதலா$ அவகைள ேநா1கி1 ேகாபமாக தன ைகவிரைல ஆ8?,

"இ!1க8$; உன1-+ த-0த வழி ெசNகிேற’ எ2 ெசா91 க2'கிறவ
ேபால பல விதமான ைசைககைள5 ெசN ெகா
அைத1 க

ேட ேபாக+ ெதாட கினா.

ட ஒ=ெவா!வ!$, "என இ? ஒ=ெவா! ேவைளயிB$ இவ

ந$ைம பா+ இப?1 க2விவி8 ேபாகிறாேன! ந$ மீ திவா>1- ஏதாவ

ேகாப$ பிற0தி!1-ேமா, இவ திவானிட$ அ0த விஷய+ைத+ ெதாி0
ெகா

?!பாேனா நம1- என ெகத ேந!ேமா ெதாியவிைலேய’’ எ2

நிைன+1 கவைல1ெகா

 பய0, அவ தனியாN பாதசாாியாக எேபா

வ!வாென2 ஆவேலா எதி பா+தி!0, அவ>ட தனிைமயி ேபசி, அவ
த$ைம1 க

 க2வ ேவ

?ய காரணெமன எ2 விசாாி1க, நம சமய)கார

அவரவ!1-+ த-0தப? த0திரமாக ம2ெமாழி ெசால+ ெதாட கினா. தைன1

ேக8ட மனித ஏதாவ உ+திேயாக$ வகிபவராயி!0தா அவைர ேநா1கி "ஐயா!
நீ ேவைல பாப நிர$ப'$ அதி!திகரமாக இ!பதாN திவா>1- ச கதி
எ8? இ!1கிற. அைதப)றி ேந)2 இரவிதா பிரதாப$ ெசNதா.

அதனாதா நா உ$ைம1 க
ேவ

ட'ட அ0த அதி!திைய உம1-+ ெதாிவி1க

$ எ2 ஜாைட கா8?ேன. திவா ெவளி பாைவ1-1 க

மனிதராக இ!1கிறாேர யறி உ

?பான

ைமயி நிர$ப'$ இர1க(@ள மனிததா.

எலா$ நா$ நட0 ெகா@F$ மாதிாியி9!1கிற. அவைர ெவ- சீ1கிர+தி

சாிப+திவிடலா$" எறா.

அைத1 ேக8ட அ0த உ+திேயாகத ஒ! ெப!+த பண+ ெதாைகைய இரகசியமாக
அவனிட$ ெகா+, அைத திவானிட$ ேசபி+ அவ!ைடய அதி!திையC$
ேகாப+ைதC$ சமாதானப+$ப? ேவ

ெதாைகைய வா கி1ெகா

?1ெகா@ள, சமய)கார அ0த+

 அப?ேய ெசNவதாக ஒ*1 ெகா



ேபாNவி8டா. ம2நா@ அவ அேத உ+திேயாகதைர பா1ைகயி

ச0ேதாஷமாக *னைக ெசN தா திவாைன சாிப+திவி8டதாக5 ைசைக
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கா8?வி85 ெசறா. ேமேல -றி1கப8டப?, அவனா பய(2+தப8ட

மனித ஒ! வ+தகராக இ!0தா, அவைர பா+ "ஐயா! உம1- ஏராளமான
இலாப$ வ!கிறெத2$, மாத$ ஒ21- M2 ,பாN வ!மான வாி விதி1க

ேவ

$ எ2$ இரகசியமாN1 கீ4 அதிகாாிக@ திவா>1-@Gதியி!1கிறாக@.

அைதப)றி திவா ேந)2தா பிரதாப$ ெசN ெகா

?!0தா. திவா

ெவளி பாைவ1- ெந!* ேபாற மனிதரானாB$, உ@Fற நல இள1கமான
மன$ உைடயவ. அ'மிறி, அவ!1- பண5ெசல' அதிக$. ஏதாவ த1க
ெதாைகயாக1 கிைட1-$ப8ச+தி, அவ வா கி1ெகா@வா. எைன அவ

த$(ைடய ெசா0த1 -ழ0ைதேபால பாவி1கிறா. எ ெசாைல அவ த8கிறேத

இைல’’ எபா.

அ0த வா+தக அவைன1 ெகHசி+ தம1- திவா வாி ேபாடாம ெசNய
ேவ

ெம2 ேக81ெகா

, அவனிட$M2 ெகாபா. இ$மாதிாி நம

சமய)கார ஒ=ெவா! நாF$ பல உ+திேயாகதகளிட+திB$

வ+தககளிட+திB$ ெப!+த ெப!+த ெதாைககைள இலHச$ வா க+ ெதாட
கினா. அவ திவானின வ

?1கார>1- அ?1க? க@ -?1க1 காK

ெகா+, அவ>ைடய அ0தர கமான பிாிய+ைத ச$பாதி+1 ெகா

அவ திவா>ைடய வ

டைமயா,

?ைய ஏேதா ஒ! (கா0திர+ைத5 ெசா9, *திய *திய

Uதிகளி வழியாக'$ கைட+ெத!வி வழியாக'$ ஒ8?1 ெகா

 ெசல+

ெதாட கினா. நம சமய)கார தின$ தின$ *திய *திய மனிதைர1

க

பி?+ எராளமான ெதாைகைய வI91க+ ெதாட கினா. அ=வா2

பண+ெதாைகக@ எளிதி ேசர5ேசர, அவ>ைடய Sைள அபாரமான Lக கைளC$

த0திர

கைளC$ ெசNய+ ெதாட கிய. அவ>1- *திய *திய ேயாசைனக@

ேதாற ஆர$பி+தன. அவ அ0த ஊ அர

மைன1-@ ேசவககேளா

ேசவகனாN `ைழ0 பைழய இ!$* 5◌ாமாக@ கிட0த ஒ அைற1-@ *-0

ேத? பா+, !பி?+த பைழய கால+ இ!$* (+திைர ஒ2 கிட0தைத1
க

, அைத எ+1ெகா

 வ0 அத)- எ

பா1க, அதி திவா ெலாட படசி

ெணN ேபா8+ ேதN+

பக எற எG+க@ காணப8டன. அ

அ0த சமதான+தி அத)- (னி!0த ஒ! திவானின (+திைர எ2

உண0, அைத பளி5ெச2 K+திெசN அத)- ஒ! மரபி? ேபா8 எ+1
ெகா

டா. அத பிற- அவ>1- இெனா! ேயாசைன ேதாறிய. தா

ேநாி ஒ=ெவா! மனிதாிட($ ேபாN பண$ வI9ப அபாயகரமான காாிய
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மாதலா, அப?5 ெசNயாம, அத)ெக2 பல -மாதா1கைள நியமி+,
அவகைள1 ெகா

 ஒ=ெவா!வாிட($ சாKவதமாக பண வI ெசNய ேவ

ெம2$, அப?5 ெசNதா, தா அதி ச$ப0தப8?!ப திவா (த9



ேயா!1-+ ெதாியாம9!1-$ எ2$, எவ!$ விப8 ேபாகாம

எேலாாிட+திB$ பண வI ஆ-ெம2$ அவ நிைன+, அத)கிண க, பல
-மாதா1கைள நியமி+, ஒ=ெவா இலாகா'1- இர

-மாதா1களாக அம+தி திவா ெலாடபட சி

 S2

பக (+திைரேபா8ட இரசீ

*தக கைள இல8ச1கண1கி தயாாி+ அவகளிட$ ெகா+

ஒ=ெவா!வாிட($ பண வI ஒG காக நட+$ ப? தி8ட$ ெசNதா. அ0த

நகர+தி9!0த ஜன கF1-+ ேதைவயான அாிசி, ப!*, காNகறிக@, இைல
(த9ய சகலமான வ1கF$ ெவளிLகளி9!0ேத அ=விட+தி)- வர
ேவ

$. ஆதலா, அ=வா2 சாமாக@ ெகா

வ!$ ஒ= ெவா! வ

?1-$,

ஒ=ெவா! தைல1 Aைட1-$, ஒ=ெவா! மா8 ெபாதி1-$ இ=வள' வாிஎ2
விதி++ தம -மாதா1கைள1 ெகா

 வI91க ஆர$பி+தா. அ' மறி,

அ0த ஊாிB@ள சகலமான உ+திேயாகதகF1-$ வ!மான வாிC$, த5ச,
ெகால, த8டா, -யவ (த9ய ெதாழிலாளிகF1- எலா$ ெதாழி வாிC$,
நில$ ைவ+தி! பவகF1- திவா சாய வாி எற *வாி ஒ2$ ஏ)ப+தி,
அைவகைள எலா$ தின$ தின$ ஒG காக+ தன -மாதா1க@ வI9+1

கண1- ைவ1-$ப? ஏ)பா ெசNதா. அ0த ஊாிB@ள ஜன க@ எேலா!$

*திய திவா நிர$ப'$ க

?பான மனித எ2$ பரம "டெர2$ நிைன+

அவைரப)றி1 கனவிB$ அHசி நந கி இ!0தவகளாதலா, அவேர

அ+தைகய *திய வாிகைள ஏ)ப+தி இ!1கிறாெர2 நிைன+ அைதப)றி

எ=வித ஆ8ேசபைனC$ Aறாம ெகா+ வ0தாக@. நம சமய)காரைன நா$

இனி திவா ெலாடபட சி

பக எ2 -றிேபா$. அவ!1- ஆயிர1 கண1கிB$

இலa1கண1கிB$ ெபா!@ -விய+ ெதாட கியதானாB$, அவ தம ேசவக
ஆைடகைள வில1காமB$, திவானின வ

?1 கதைவ+ திற0 S$

உ+திேயாக+ைத விடாமB$ ெவளி பாைவ1- ஒைறC$ அறியாத பரம ஸா
ேபாலேவ இ!0, உ@Fற மகா மகா ஆ5சாியகரமான ெப!$ ெப!$

காாிய கைளC$ ஏ)பாகைளC$ தி8ட கைளC$ ெசN எேலாைரC$ ஏமா)றி
வ0தா. அ'மறி அவ இெனா! (1கியமான ஏ)பா8ைடC$ ெசNய+

ெதாட கினா. திவா>1-$ மகாராஜ>1-$ அ>பப$ தபாக@, ம>1க@
(த9ய சகலமான க?த கைளC$, அவ (த9வா கி அதி திவா ெலாடபட
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சி

பக (+திைர -+தி உ@ேள அ>ப+ ெதாட கினா. அதைன (த (த9

பா+த திவா, அ யாரா ைவ1கப8டெத2 தம -மாதாவிட$ ேக8க,

மகாராஜனா நியமி1கப8ட ஒ! ேசவக வாச9 இ!0 அ=வா2 (+திைர
ேபா8 அ>*கிறாென2 Aற, அைத1 ேக8ட திவா, அ அரசன
க8டைளயாயி!1க ேவ

ெம2$, ஏேதா (1கியமான க!+ைத ைவ+1

ெகா

 அவ அப? உ+தர' ெசNதி!1க ேவ

ெகா

வர1Aடா எ2 க

ெம2$ Lகி+1ெகா



அ0த (+திைரைய ெபறாம தனிட$ யா!$ எ0த1 காகித+ைதC$

?பான உ+தர' பிறபி+தா. அ ேபாலேவ,

அரச>$, தனிட$ வ!$ தபாகளி திவா ெலாடபட சி
இ!0தைத1 க

பக (+திைர

, அ திவானின உ+தரவினா ைவ1க பகிறெத2$, அவ

தம இராஜா க நிவாக+ைத நிர$ப'$ ஜா1கிரைதயாக1 கவனி1கிறவ எ2$
நிைன+ அ0த (+திைர இலாத காகித$ எ'$ தனிட$ வர1Aடா எ2
ஆ1ைஞ ெசNதா. ஆகேவ, அரசனிட($, திவானிட($ ஒ=ெவா! தின($
M)21கண1கி ெசற வி
சி

ணப

கF$, ம)ற காகித கF$ திவா ெலாடபட

பக (+திைர ெப2வத)காக அவர K(க+ைத எதிபா1க+ ெதாட கேவ,

தா$ ைவ1-$ ஒ=ெவா! (+திைர1-$ ஒ=ெவா! காK வாி எ2 அவ ஏ)ப+தி,
அதனா ஒ=ெவா! நாF$ ெபா!@ திர8ட ஆர$பி+தா. %ேலாக வி0ைதெயற

அ0த ஊாிB@ள எலா மனித!$ ஒ!வ பா1கியிலாம தம1- பண$
ெசB+$ப? தா$ ெசNய ேவ

ெமப அவர க!+தாதலாB$, தா$

அவைரயி ெசNத ஏ)பாகளி பல வாி ெகாடாம தபி+1
ெகா

டனராதலாB$, அவ அத)- என ெசNயலா$ எ2 ேயாசி+ அ0த

ஊாி *திதாக1 -ழ0ைத பிற0தா, ஒ=ெவா! -ழ0ைத1-$ இ=வள' வாி

ெகாப எற ஒ! *திய உ+தர' பிறபி+தா. அைத நிைறேவ)றி ைவ1க

ஏராளமான -மாதா1கைள1 ெகா

ட ஒ! ெபாிய இலாகாைவ தாபி+தா. அ0த

இலாகா'$ தி!திகரமாகேவ ேவைல ெசNத. ஆனா அதிB$, அ0த ஊ
ஜன களி சிலதபி+1 ெகா

டதாக+ ெதாி0த. எப?ெயனி சில மனிதக@

அ0த ஊாி வ0 *திதாக1 -?ேயறினாக@. அவக@ ஏ)ெகனேவ -ழ0ைதகைள

ெவளிLகளி ெப)21ெகா

 வ0ததறி, அத)-ேம, அ0த ஊாி

அவகF1-1 -ழ0ைத பிற1காத நிைலைமயி இ!0தைமயா, அவகைள அ0த1

-ழ0ைதவாி பாதி1கா எற நிைனவினா நம திவா ெலாடபட சி

பக

இெனா!விதமான வாிைய தாபி+தா. பிற1-$ மனிதெரேலா!$ ஒ!வ

தபாம இறப நி5சய மாதலா, ஒ=ெவா! பிண+தி)-$ ஒ=ெவா! பண$ வாி
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ெய2 நம திவா ெலாடபட சி

பக தி8ட$ ெசN, அத)ெக2 ஓ

இலாகாைவC$ -மாதா1கைளC$ ஏ)ப+தி, Kகா8?)- ேபா-$ வழியி ஒ!

K கசாவ? க8? வாி வI ெசNய ஏ)பா ெசNதா. அ0த இலாகா'$ தி!திகர

மாகேவ ேவைலெசN ஏராளான பண$ -விய ஒ! சாதனமாக இ!0த. ம2ப?C$
நம திவா ெலாடபட சி

பக சி0தைன ெசNயலானா. தா ம)றவகF1-

வாி விதிப ஒ! சாம+தியமல எ2$, அ0த ஊ மகாராஜ>1-$,
திவா>1-$, வாி விதி1கேவ

$ எ2$ தீமானி+1 ெகா

டா.

"அவகளி!வ!1-$ -ழ0ைதக@ பிற1கவிைல, அவக@ சீ1கர+தி

இறபதாக'$ ேதாறவிைல. அவக@ இற0தபி வாி விதிப, அவகF1-
ப?பிைன க)21 ெகாபதாகா. ஆதலா அத)- எனெசNயலா$’’எ2
நம திவா ெலாடபட சி

பக சில தின க@ வைரயி சி0தைன ெசN ஒ!வித

(?வி)- வ0தா. அ0த ஊாி க கா தீ+த$ எ2 ெபய ெகா

-ளமி!0த. அதி9!0 த

ணி எ+1ெகா

சகலமான ஜன கF$ சைமய ெசN த

ட ஒ!

 ேபாN+தா அ0த ஊாிB@ள

ணீ ப!க ேவ

-ள+தி9!0 எ+ ேபாகப$ ஒ=ெவா! -ட$ த

மாதலா, அ0த1

ணீ!1-$ ஜன க@

ஒ=ெவா! பி? அாிசி அல ேவேற ஏதாவ தானிய$ ெகா1க ேவ

ெம2

அவ உ+தர' ெசN, அத)- ஓ இலாகாைவC$, ஆ@ மாகாண கைளC$
நியமி+தா; அ0த1 -ள+தி திவா U8டா த

ணீ எ+தா அ

மகாராஜ>ைடய உ+தர' எ2$, மகாராஜ>ைடயஅர
த

மைன ேவைல1காரக@

ணி எ+தா, அ திவா>ைடய உ+தர' எ2$ ெதாிவி+, அவகளிட$

அ0த வாிைய1 க

?பாN வI91-$ப? ஏ)பா ெசN வி8டா. அரச,

திவா, ம)ற உ+திேயாகதக@ (த9ய எேலா!ைடய ஜாைகயி9!0$ வ!$

-ட கFட ஒ=ெவா! பி? தானிய$ வ0 ேசர ஆர$பி+த. அ ஒ=ெவா!

மாத+திB$ மைலேபால1 -விய+ெதாட கிய. இ0த வாி விதி1கப8?!0த

விஷய$ (ைறேய அரச>1-$, திவா>1-$ எ8?யதானாB$, அரச, அ
திவா>ைடய உ+தரெவ2$, திவா, அ அரச>ைடய உ+தரெவ2$

நிைன+, அைதப)றி எ= விதமான பிரதாப($ ெசNயாம இ!0 வி8டதறி,

ச1கா உ+தரவி)- எேலா!$ கீ4ப?0 நட1கேவ
உதாரணமாக நட0 கா8டேவ

$ எபத)-+ தாேம

ெம2 நிைன+, அ0த உ+தரவிப? ஒ!

-ட+தி)- ஒ! பி? அாிசி ெகா+வி$ப? தம சமயகார!1-1 க
உ+தர' பிறபி+ வி8டாக@. அ0த அாிசி ம2ப? அர

மைன1-+ தாேன

வரேபாகிறெத2 நிைன+, பாிசாரகக@ -ட$ ஒ21- இர
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ெகா+வி8 ேபாயின. அைத1 க

ட ம)ற ஜன கF$ உ)சாக($

-கல($ அைட0 தா கF$ அ ேபாலேவ ஒ21கிர
வாி ெசB+தலாயின.

இ=வா2 அ0த நகர+தி நம திவா ெலாடபட சி

 மட காN+ தானிய

பக M)2 (ப

வைகயான வாிகF$, ஒ=ெவா21-$ தனி+தனி இலாகா'$ தாபி+

ஆயிர1கண1கி -மாதா1கைளC$ தாசிதாைரC$ நியமி+ வாி வI ெசN
ெகா

ேட ேபானா. அ=ாி9!0த மகாராஜ திவா (த ேதா8?வைரயிB@ள

சகலமான ஜன கைளC$ திவா ெலாட பட சி

பகாி வாி ஒ! பின ேபால

வைள+ பினி அ0த வைல1- உ8ப+தி வி8ட. எவ!$ அத Sல

காரண+ைத விசாாி1காமB$, அைதப)றி எ=வித பிரதாப($ ெசNயாமB$

வாிகைள5 ெசB+தி வ0தன. நம திவா ெலாடபட சி

பக ேவைளயி திவா>ைடய வ

SவைதC$ விடாம ெசN ெகா

பக எேபா$ ேபால

?யி உ8கா0 ேபாவைதC$ கதைவ+திற0
ேட இ!0தா. அவ எ+தைன

இலாகா1கைளC$ ஆ@ மாகாண கைளC$ எ=விட+தி ைவ+தி!0தா எப$,
எப? அவகைள நிவகி+தா எப$, அவகளா மாத$ ஒ=ெவா2$

இலa$ இலaமாக வI91கப8ட பண+ைத என ெசNதா எப$

எவ!1-$ ெதாியாதப? அவ நிர$ப'$ இரகYயமாக'$ த0திரமாக'$ சகலமான
காாிய கைளC$ நட+தி வ0தா. அ=வா2 ப+ வ!ஷ கால$ கழி0த. உ

ைம

யிேலேய மகா ேமதாவியான அ0த ஊ+ திவா தம பகிர க இராஜா க+தி)-@

இெனா! ெபாிய இரகYய ராஜா க$ அ0த ஊாி இ!0 நட0ேதறி வ0தைதC$,
அத உ+திேயாகதக@ த$மிட+திAட வாி வI ெசN வ0தாக@ எ

பைத ப)றிC$ ெசாபன+திAட நிைன1காம இ!0 வ0தா. அ0த ேதச+

மகராஜ அர

மைன1-@ேளேய எ ேபா$ அைடப8?!பைதப)றி, ஒ!

வார+தி)- ஒ! (ைறயாகிB$ மாைல ேவைளயி அர

மைனைய வி8

ெவளிப8 ஏதாகிB$ ஒ! தி1கி நாைல0 மயி ர$ நட0ேபாN ேதக+தி)உைழ*1 ெகா++ தி!$பி வ!வைத வழ1கமாக ைவ+1ெகா
அ=வா2 அவ ேபாN வ!ைகயி மகாராஜ எபைத எவ!$ க
Aடாெதற எ

?!0தா.

 ெகா@ள1

ண+தினா, அ0த5 சமய+தி த$(ைடய ச$கி உைடகைள

எலா$ அணியாம ஓ ஏைழ மனிதேபால சாதாரண உைடக@ தாி+1ெகா



ெவளியி ேபாN உலாவி கிராமவாசிகேளா ேபசிவி8+ தி!$பி வ!வ வழ1க$.
அ$மாதிாி அவ ஒ! நா@ மாைல ேவைளயி தம உைடகைள மா)றி1ெகா
அர

மைனைய வி8 ெவளி ப8 வயக@, ேதா8ட க@, காக@

(த9யவ)றிB@ள ேவ?1ைககைள பா+1ெகா



ேட ெவ-ர$ ேபாN+

தி!$பி வ0தா. வ0தவ அ=5 Kகா8?)-@ சமீபமாக இ!0த ஒ! பாைதைய
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அைட0தா. அ=விட+தி ஒ! K க சாவ? க8டப8?!0த. அதி இர
ேசவகக@ உ8கா0 ெகா

?!0தன. அவகF1- ப1க+தி இரசீ

*தக க@ காணப8டன. அ அ0த ஊ!1-@ வ!$ வ

?கF1-

K க$வI91-$ இடமாக இ!1கலாெம2 அரச நிைன+1 ெகா
ஒ! சாதாரண வழிேபா1கைன ேபால அ0த5 ேசவககளிட+தி
உேலாகாபிராமமாN ேப5K1 ெகா+1 ெகா

, யாேரா

?!1க, அேபா அ0த

பாைதயி வழியாக5 சில ஏைழ1 -?யானவக@ Kகா8?)-1 ெகா

ேபா-$

ெபா!8 ஒ! பிேரத+ைத பாைடயி ைவ++ ேதாளிமீ 1கி1ெகா

‘'ேஜரா$ ேஜ ேஜ ரா$ சீதாபேத ரா$ மாதா பிதாரா$!’’ எ2 பலவா2 (ைற

ைவ+1 A5ச981 ெகா



,

 வ0 K க சாவ?ைய1 கட0 அபா

ெசலய+தனி1க, அ கி!0த ேசவகக@ இ!வ!$, "அேடN நி2+ க@. எ ேக
வாிபண$? ஏ நீ க@ ஒைறC$ அறியாதவேபால ெமவாN
நG'கிறீக@?’’எ2 அத8?1ெகா
1கி1ெகா

 சாவ?ைய வி8 எG0ேதா? பிண+ைத1

 ேபானவகF1- எதிாி ேபாN நி2, வழிமறி+ அவகைள

மிர8ட ஆர$பி+தன.

பிண+ைத எ+5 ெசறவக@ ந ந கி அப?ேய நி2 வி8டாக@.

அவகF1-@ (1கியதனாக இ!0த ஒ!வ ணிவாக ேபச+ெதாட கி, "ஐயா!
இ அநாைத பிண$. ஊாிB@ள தி!1-ள+தி ப1க+தி ஒ! பாG$ சாவ?

இ!1கிற. அதி இ0த பி5ைச1கார ெச+1 கிட0தா. இவ>1-5

ெசா0த1கார யா!மிைல. இ0த பிண$ -ள+தி)- ப1க+தி இ!0ததாைகயா,
ெப

பி@ைளக@ -ளிபத)- ேபாக பய0தாக@: அ'மறி, இ0த பிண$

அGகிேபாN நா)ற+ைத பரபினா அ - வ!$ ஏராளமான ஜன கF1- அ
பகரமாக இ!பேதா, வியாதிைய உ

டா1-$ எ2 நிைன+ நா க@

ெபாஜன நைமைய1 க!தி S கி, கயி2 (த9ய சாமாகைள யாசக$
வா கி பாைட க8?, இ0த பிண+ைத5 Kகா8?)-1 ெக

ேபாN *ைத1க

ேபாகிேறா$. எ களிட$ பண($ கிைடயா. நா க@ இ0த பிண+தி)காக
வாிெசB+த'$ கடைமப8டவகள2” எறா.

அைத1ேக8ட ேசவக ஒ!வ '’அ0த நியாயெமலா$ எ கF1-+ ெதாியா.
இ0த வழியாக5 Kகா8?)- யாராவபிண+ைத எ+1ெகா
அத)- அவக@ ஒ! பண$ வாி ெசB+திவி8ேட ேபாகேவ
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திவா>ைடய க

?பான உ+தர'. ெகாடாவி8டா, பிண+ைதவிட எ கF1-

அதிகாரமிைல. இ அநாைத பிணெம2 நீ க@ S கி கயி2 (த9ய

சாமாகைள5 ேசகாி+த ேபால, மகா ராஜ>1-1 ேசரேவ

பண+ைதC$ ேசகாி+1 ெகா

?ய வாி1- ஒ!

டலவா பிண+ைத எ+1ெகா

 வரேவ

$.

நீ க@ இேபா ெசாவைத1 ேக8 நா க@ உ கைள இ2 வி8 வி8டா.
இ>$ ம)றவகF$ இேபாலேவ பல சா1- ேபா1-கைள5
ெசா91ெகா

ேட வ0 வாிெகாடாம ஏமா)ற பாபாக@. அ0த+

ெதா0தரெவலா$ எ கF1- எத)-? நீ க@ பண$ ெகா+தா விகிேறா$;

இலா வி8டா விடமா8ேடா$.’’ எறா.
பிண+ைத+ 1கி1ெகா

?!0தவகF@ ஒ!வ, "சாி, நம1ேக இ0த+ ப$.

இ0த பிண$ *ைதப8டா என; ந5ச0தியி கிட0 நாறினா நம1ெகன?
நா$ ம2ப? இ0த பிண+ைத ஊ!1-@ ெகா

ேபானா, ஜன க@ ந$ைம

அ?1க வ!வாக@. அ'மறி இைத இ=வள' ர$ 1கி1 ெகா

வ8?யாக நா$ ம2ப? இைத5 Kம0 ெகா

 வ0தத)-

 ேபா-$ ெதாைல நம1ேக?

பிண+ைத இப?ேய K க சாவ?1ெகதிாி ேபா8வி8 ேபாN விேவா$.

இவக@ எப?யாவ ெசN ெகா@ள8$’’ எ2 Aறி பிண+ைத1 கீேழ ைவ1க
எ+தனி+தா.

உடேன ேசவகளி!வ!$ மி-0த ேகாப ெகா

 அவகைள (னிB$ அதிக

S1கமாக அத8?, "அேட இ ேக ைவWகளானா, க

ைண

பி கிவிேவா$. இ ேக நா)றெம+தா, நா க@ இ!0 K க வI91க

(?யாம ேபாகிவி$. மகாராஜ>1- அதனா ஏராளமான வாி ந" டமாN வி$.

அத)- நீ கேள உ+தரவாதியாUக@. உ க@ அைடயாள$ எ கF1- நறாN+

ெதாிC$; நா க@ உ கைள இேலசி விடேமா8ேடா$. நீ க@ திவா>ைடய
ெகா?ய ஆ1கிைன1- ஆளாUக@ ஜா1கிரைத’' எறாக@.

(த9 ேபசிய (1கியத, "சாி; நா க@ பிண+ைத இ ேக ைவ1கவிைல. இ0த

ஊ மகாராஜ பி5ைச1கார பிண+தி வாயி9!1-$ அாிசிைய1 Aட+ ேதா

?

எ1கிறவ எப எ கF1-+ ெதாியா. அ ெதாி0தி!0தா, வ!$ேபா ஒ!

பண$ ெகா

 வ0 உ க@ இழ'1- அGதி!ேபா$. இ!1க8$. நா க@

பிண+ைத எ+1 ெகா
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அர
த

மைன வாச9 ேபா8வி8 ேபாகிேறா$. மனித பிறப (த,
ணீ -?ப, சாத$ சபிவ, ணி க8வ, உைழ+ ஜீவன$ ெசNவ,

கைடசியி ெச+ இ0த நகர+ைத வி8 எம>லக+1-$ ேபாவ (த9ய

எலாவ)றி)-$ வாி வா -கிறவனான அரச>1-+தா இ0த அநாைத பிண($
ெசா0த$. ஆைகயா இைத மகாராஜ எப? ேவ

மானாB$ ெசN

ெகா@ள8$. ஊ!1-@ இ0த அK+த$ இ!1க1Aடாஎ2 நிைன+ நா க@

எ க@ ேவைலைய எலா$ வி8 ெமன1க8 இ=வள' ர$ பிரயாைசப8
வ0தத)- இ0த ஊ மகாராஜ எ கF1-+தா ஏதாவ பண$
ெகா1கேவ

$. அைத வி8 நா க@ இத)- வாிபண$ ெகாப எறா,

அ0த நியாய$ எ0த உலக+திB$ இலாத அதிசய நியாயமாக+தா இ!1கிற.

ஆைகயா, நா க@ உ கFைடய உ+தர'ப?ேய பிண+ைத+ தி!பி எ+1
ெகா

 ேபாகிேறா$. நீ க@ கவைலபடேவ

டா$. ஐயா மாகேள!’’எ2 Aற,

ம)ற எேலா!$ அைத1 ேக8ட'டேன, வ0த வழியாக பிணபாைடைய+

தி!பின. ேசவகக@ தி!தி அைட0, "சாி; நீ க@ எப?யானாB$ ெசN

ெகா@F க@. நா க@ அதிகார+ைத5 ெசB+திேய தீர ேவ

அர

மைன வாச9 ெகா

$. நீ க@ பிண+ைத

ேபாN ேபா க@. வாிபண+தி)- பதிலாக

இ0த பிண+ைத மகாராஜ த$(ைடய ெபா1கிஷ சாைலயி அடமானமாக
ைவ+1 ெகா@ள8$’’எ2 Aறிவி8+ த க@ சாவ?ைய அைட0தன.
அ0த ஊ மகாராஜ சகி1க ெவா

ணாத வியேபா$ திைகேபா$ அ -

நட0த விஷய கைள1 கைடசி வைரயி கவனி+தி!0$, பிண$
தி!பிவிடப8டைத1 க

,உடேன ேசவககைள பா+, ‘'ஐயா ேசவககேள!

நீ க@ இ!திற+தா!$ ேபசி1ெகா
ெகா

டைத எலா$ நா கவனி+1 ேக81

?!0ேத. உ க@ ேபாிB$ தபிதமிைல. அவக@ ேபாிB$

தபிதமிைல. திவா ஏ)ப+திய இ0த வாி உ+தர' நியாயமானேதா

அநியாயமானேதா எபைத ஆராN5சி ெசNய உ கF1- அதிகாரமிைல.

ஆைகயா, நீ க@ தா8சனியமிறி உ கFைடய கடைமைய5 ெசB+திய

நியாமான காாியேம. அேபால, அவக@ ெசாவ$ நியாயமாகேவ பகிற.

அநாைதயாக நாறி1 கிட0த ஒ! பிண+ைத ெபாஜன நைமைய1 க!தி அவக@
எ+ வ0தைத1 -றி+ அவகைள பாரா8? *க40, அவகF1-5

சமான$ ெசNய ேவ

வ நியாயமாக இ!1க, அவகளிட$ வாிபண$

ேக8ப$, பிண+ைத ம2ப? ஊ!1-@ 1கி1ெகா

 ேபாக5 ெசாவ$

தமமல. என1- ஒ! ேயாசைன ேதா2கிற. இ0த ஊ மகாராஜ இ$மாதிாி
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பிண+தி)- வாிேபாட ேவ

ெமப ஒ! நாF$ உ+தர' ெசNதி!1க மா8டா

எ2 நிைன1கிேற. நா>$ இ0த ஊ மகாராஜ>1-5 ெசா0த1காரதா.

அவ!ைடய மனேபா1- என1- நறாக+ ெதாிC$. அேநகமாN இ0த உ+தரைவ

திவாதா பிறபி+தி!1க ேவ

$. அவ இ0த உ+தரைவ பிறபி+த

கால+தி, இப? அநாைதயாக இறபவகளிட$ வாி விதி1க ேவ

உ+தர' ெசNய ேவ

$ எற எ

டா$எ2

ண$ அவ!ைடய மனசி ப8?!1கா எேற

நிைன1கிேற. நீ க@ ஒ! காாிய$ ெசNC க@. இ0த அநாைத பிண+ைத
இவக@ Kகா8?)-1 ெகா

ேபாN *ைத1-$ப? நீ க@ வி8 வி க@.

நா உடேன திவானிட$ ேபாN இைதப)றி விசாாி+, இேபா இ ேக நட0த
விஷ கைள+ ெதாிவி+, இத)-+ த1க *திய உ+தர'கைள பிறபி1க ஏ)பா

ெசNகிேற. இேபா இ0த பிண+ைத *ைத1க நீ க@ அ`மதி

ெகா+தைதப)றி உ க@ேம -)ற$ ஏ)படாதப? நா பா+1
ெகா@Fகிேற’’எறா.

அைத1 ேக8ட ேசவககF@ ஒ!வ, '’ஐயா! அ0த வ$ெபலா$ எ கF1-

ேவ

டா$. யாேரா வழியி ேபாகிறவராகிய உ$(ைடய ேப5ைச1 ேக81ெகா

நா க@பிண+ைத வி8, பிற- ப+தி மா8?1ெகா@ள இ"டமிைல. நீ



இேபா ெசாBகிறப? திவானிட$ ேபாN உ+தர' பிறபி1க5 ெசாBU

எபைத நா க@ எப? நி5சயமாக ந$*கிற? இவகF1- நா க@ அ`மதி
ெகா+த பிற- நீ உ$(ைடய பா8? உ$(ைடய U81- ேபாN வி8டா,
நா க@ என ெசNகிற? அெதலா$ ப9யா. நீ உ$(ைடய பா8ைட
பா+1ெகா

 ேபா$. நீ மகாராஜ>ைடய ெசா0த1காரரா இ!0தாB$ சாி,

அல, மகாராஜனாகேவ இ!0தாB$ சாி, உ$(ைடய ேப5ைச ஆதாரமாக

ைவ+1ெகா

 ச1கா உ+தரைவ மீறி நட1க எ கF1- இ"டமிைல. உம1-

அ=வள' அ1கைர இ!0தா நீேர அ0த ஒ! பண+ைத1 ெகா+வி8 பிறஅைத அர

மைன கஜானாவி9!0 வI9+1ெகா@F$. அல, உ$மிட$

இேபா பண$ இைலயானா இவக@ இ=விட+திேலேய பிண+ைத
ைவ+1ெகா

 இ!1-$ப? ெசNவி8, உடேன நீ ஊ!1-@ ேபாN

திவா>ைடய உ+தரைவேயா, அல, வாிபண+ைதேயா ெகா

வ0 ேச!$.

அதா ஒG கான காாிய$. எ கF1- அதனா பாதக$ ஏ)படா" எறா.

அைத1ேக8ட மகாராஜ அ0த5 ேசவககளி க
மனபாைமையC$ க
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அ+தைகய அ1கிரமமான வாி ஏ)ப+தப8?!0த விஷய$ அவர மன+ைத ஒ!
*ற+தி வைத+ததானாB$, கீ45சிப0திக@ அ=வள' திறைமயாக'$ நிைல

தவறாமB$ நட0 ெகா
%ாி*$ உ

டைதப)றி இெனா! *ற+தி ெப!மகி45சிC$

டாயி)2. மகாராஜ உடேன தம ச8ைடைபயி9!0 ஒ!

பண+ைத எ+ "நீ க@ ெசாவ நியாயமான விஷய$. வாிபண+ைத நாேன

ெசB+கிேற. வா கி1ெகா

 ரசீ ெகா க@. அதி ஓ அநாைத

பிண+தி)காக ஒ! த!மவானா ெசB+தப8ட வாிபண$ ஒ2 எ2
எGதி1ெகா க@’ எ2 Aறி பண+ைத1 ெகா+தா.

ேசவக@ பண+ைத ெப)21ெகா

 அ=விதேம இரசீ எGதி1 ெகா+தாக@.

அத அ?யி யா ைகெயG+தி8?!1கிறாக@ எபைத அரச கவனி+தா.
ெரவினிC தாசிதா எற உ+திேயாக ெபயாிேம யாேரா ஒ!வ

கி21ெகG+தி ைகெயG+5 ெசNதி!0தா. அ'மறி திவா ெலாடபட சி

பக எற (+திைரC$ K+தமாக அ0த இரசீதி -+த ப8?!0த. தம *திய

திவா அ0த பைழய கால+ (+திைரைய எலா ததாேவஜிகF1-$
உபேயாகி+ வ!கிறா எ2 அரச அத)-( எ

ணி1 ெகா

?!0

தைமயா, அ0த வாிC$ தம *திய திவானாேலேய ஏ)ப+த ப8?!1க
ேவ

ெம2 நி5சயி+1ெகா

 "ஏ அபா இ0த வாி எேபா (த

அ(9 இ!0 வ!கிற?’’ எறா.

( ேபசிய ேசவக '’இ Kமா ஏெழ8 வ!ஷ காலமாக அ(9 இ!0
வ!கிற’’ எறா. அைத1 ேக81ெகா

ட மகாராஜ "சாி; பிண+ைத இனி

வி க@’’எ2 Aற, உடேன ேசவகக@ அநாைத பிண+ைத மயான+தி)-@
ெகா

ேபாக அ`மதி ெகா+தன. -?யானவக@ பிண+ைத எ+1ெகா

ெசறன. மகாராஜ>$ உடேன அ=விட+ைத வி8 *றப8+ தன

அர

மைன1- வ0 ேச0தா. தா உடேன தன திவாைன வரவைழ+, அ0த

அ%வமான வாிைய ப)றிய %ேவா+தர கைள1 ேக8க ேவ
எ



ண($ பைதபைத*$ எG0ெதG0 

ெமற

?னவானாB$, அேபா இர'

கால$ வ0வி8ட தாைகயா, ஒ! ேவைல1காரைன அைழ+, காைலயி தா
திவா>ட அவசரமான ஒ! விஷய+ைத ப)றி ேபச ேவ

மாதலா,

ம2நா8காைல ப+ மணி1- அவ வ0 த$ைம பா1க ேவ

$ எ2 அ0த

ேவைல1கார Sலமாக திவா>1-5 ெசNதி ெசா9 அ>பினா. ஆனாB$

அரச>1- அைறய இர' (G$ 1க$ பி?1கவிைல. உயி!ட இ!1-$
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மனித!1- வாி ஏ)ப+வேத (ைறயறி, இற0 ேபானவ!1- வாி

ஏ)ப+வ அரச>1- *ைமயாக'$ தா அத)- ( எ=விட+திB$
ேக8டறியாத வி0ைதயாக இ!0த. அ+தைகய அ1கிரமமான வாிைய விதி1க

ேமதாவிC$ ச8ட நி*ண!மான தன திவா>ைடய மன$ இட ெகா+ததா எற
ஆ5சாிய($ மைல*$ ேதாறி வைத+1 ெகா

ேடஇ!0தன. அ'மறி,

அநாைத பிண+ைத எ+ வ0த மனிதக@ "இ0த ஊ அரச பி5ைச1கார

பிண+தி வாயிB@ள அாிசிைய1Aட+ ேதா
அர

? எபவ’’எற$, பிண+ைத

மைன வாச9 ெகாண0 ேபாவதாக'$, ெபா1கிஷ அைறயி அடமான$

ைவபதாக'$ அவக@ ெசான$,Aைமயான ஆயிர$ ஈ8?கைள1 ெகா
-+வேபால மகாராஜன மன+ைத *



ப+தி, அவமான+தினா அவன

ேதக$ -றிேபா-$ப? ெசNத. அ+தைகய இழிைவC$ ஷைணையC$ தன1-

உ

டா1கி ைவ+த Sட திவாைன+ தா த1கப? சி8சி1கேவ

ெமற எ

எG0ெதG0 ேமலா? நிற. அ=விதமான நிைலைமயி அரச இ0த இர'

ண$

(Gவ$  காம இ!0, ம2நா8 காைலயி எG0, தன காைல1கடகைள

(?+1ெகா

 தன ஆதான ம

டப+தி அம0 திவானின வ!ைகைய

நிர$ப'$ ஆவேலா எதிபா+தி!0தா.

அவன திவா>1-$ அ0த இர' மிக'$ பகரமானதாகேவ (?0த. அரச

எ0த விஷய+ைதப)றி அவசரமாக+ த$மிட$ ேபச எ
அளவ)ற ஆவ ெகா

எ

Tகிறா எபைதப)றி

ணி1ைகய)ற Lக கF$ ேயாசைனகF$ ெசN

எைதC$ -றிபாக நி5சயி1க மா8டாதவராN இர' (G$ சலனப8டவராகேவ
இ!0, ம2நா8 காைலயி எG0, தம காைல1கடகைள (?+1ெகா

அரச>1- எதிாி வ0 ஆஜராN அவைன வண கினா.



அத)-( அரச திவா>1-1 கா8?ய மாியாைதையC$ அைபC$ கா8டாம,
ஆசன($ ெகாடாம அப?ேய நி)க ைவ+ேபசேவ, திவா>1- அ ()றிB$
விபாிதமாக+ ேதாறியதறி, அவர மன+தி ஒ!விதமான கல1க+ைதC$

சHசல+ைதC$ உ

அரசனிட$ வி

டா1கிய. தா$ ஏேத>$ தவ2 ெசN வி8டதாக எவேர>$

ணப$ ெசN ெகா

?!பதனாதா அரச த$ைம அ=வா2

அ!வ!ேபா$ அவமாியாைதயாக'$ நட+கிறா எ2 நி5சயி+1 ெகா
அவ என ெசால ேபாகிறாேனா எ2 அவன சSக+ைத

,

எதிபா+தவராயி!1க, மகாராஜ திவாைனேநா1கி, "ஐயா! திவாேன! ந$(ைடய
ராbஜிய+தி வாிக@ விதி1கப8?!1-$ விஷய+தி என1- (1கியமான
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இர

 S2 ச0ேதக க@ ேதாறி இ!1கிறன. அைவகைள உ களிட$

ேக8+ ெதாி0 ெகா@ளலா$ எ2 உ கைள வரவைழ+ேத. அதாவ,

ந$(ைடய நகர+தி இற0 ேபாகிறவகF1- வாி விதி1கப8?!1கிறேத, அ
என க!+ேதா விதி1கபகிற? ஒ! மனித இ0த நகர+தி உயிேரா?!0தா,
அவ!1- ந$மா ெசN ெகா1கப$ பாகா*, பலவைகப8ட

ெசளகாிய க@ (த9யைவகைள1 க!தி அவாிட$ நா$ வாிக@ வI9ப

நியாயேம. அவ!ைடய உயி இ0த நகர+ைத வி8$, இ0த உலக+ைதேய வி8$

ேபான பிற-, அவாிட$ எ0த உ+ேதச+ேதா வாி வI91க பகிற? வாி

மனித!ைடய உயிைர ெபா!+ததா? அல, அவ!ைடய உட$ைப ெபா!+தா?
இதா எ>ைடய (த ச0ேதக$. இற0 ேபானவ அநாைதயாக'$,ெசா+
எபேத இலாதவராக'$ இ!0தா, அ0த வாிைய யா ெசB+கிற எபைத
ப)றியாவ அல, அவ!1காக ஏ)ப+தப8ட வாிைய+ த@Fப? ெசN விட
ேவ

$ எபைத ப)றியாவ, உ களா ஏதாவ உ+தர' பிறபி1க

ப8?!1கிறா?’’எறா.
அைத1 ேக8ட திவா தி1கி8 மி-0த விய*$ பிரமி*$ அைட0, "மகாராஜா
உயிேரா?!1-$ மனித!1- வாி விதி1கிறெத2 நா இ வைரயி
ெதாி0ெகா

?!1கிேறேனயறி இற0 ேபானவ!1- யா!$ வாி விதி+ததாக

நா ேக@விC)றேத இைல. ஒ! வ+தக!1- நா$ வாி விதிபதாக

ைவ+1ெகா@ேவா$. ந$(ைடய உ+தர' அவாிட$ ேபாN5 ேச!( அவ

இற0ேபாகிறதாக'$, அ0த வ+தக+ைத அவ!ைடய பி@ைள நட+கிறதாக'$

ைவ+1 ெகா@ேவா$. அ0த உதாரண+திB$, வாி விதிப ஒ! ெதாட5சியான
வ+தக+ைத ெபா!+தேதயறி, மனிதைன ெபா!+ததல. ஒ! மனித
இற0தபி, இவ இற0தத)காக இ0த உலக+தி எ0த ேதச+தா!$ வாி
விதி+ததாகேவா, அல, விதி1கிறதாகேவா நா ேக@விC)றேத இைல.
ந$(ைடய நகர+தி அப?ப8ட வாிேய கிைடயா’ எறா.
அைத1 ேக8ட மகாராஜ, "நீ க@ ெசாவ நி5சய0 தானா? உ கF1ேவ

மானா, அவகாச$ ெகா1கிேற. நீ க@ ேபாN உ கF1-1 கீேழ

இ!1-$ சிப0திக@ எெனன வாிக@ விதி+தி!1கிறாக@ எபைத1 ேக8
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நறாக+ ெதாி0 ெகா

 வ0, அதபிற- எ ச0ேதக கைள நிவ+தி

ெசNC க@’’எறா.
திவா ‘'மகாராஜா இ0த நகர+தி இனின வாிக@ ேபாடபகிறன எப

என1- மனபாடமாக+ ெதாிC$. வாி விதி+ வI91-$ இலாகாைவ நாேன ேநாி

அதிக ஜா1கிரைதேயா பா+ வ!கிேற. ஆைகயா, நா ெசானதி

ச0ேதகேம இைல. ந$(ைடய ராbஜிய+தி இற0 ேபாகிற மனிதகF1-,

அதாவ பிண கF1- வாி விதி1கபவேத இைல. அப?ப8ட பரம

அச$பாவிதமான காாிய$ எ'$ நா இ!1-$ வைரயி த கFைடய நகர+தி
நட1கா எபைத+ தா க@ நி5சயமாக எ
Aறினா.

ணி1 ெகா@ளலா$’’எ2 அG+தமாக1

அரச : (*ரளியாக *னைக ெசN) ஐயா! ந$(ைடய ஊ!1- வட1கி

இ!1-$ Kகா81- ேபா-$ வழிேயா நீ க@ எேபாதாவ ேபான

டா?

திவா : நா ேபானதிைல.
அரச : அ0த பாைதயி Kகா81- ப1க+தி ஒ! K க சாவ?
க8டப8?!1கிற. அதி இர

 ேசவகக@ இ!1கிறாக@. Kகா81-

ேபா-$ ஒ=ெவா! பிண+தி)-$ ஒ! பண$ வாி ெகா1காவி8டா, பிண+ைத

விட1Aடா எ2 திவா>ைடய உ+தர' ஆயி!1கிறதா$. அவக@ அேபாலேவ

ஏெழ8 வ!ஷகாலமாக வாி வI9+ வ!கிறாகளா$.

திவா: (அட1க இயலாத வியபைட0) ஒ! நாF$ அப? இரா. நா இ ேக
திவானாக வ0 ப+ வ!ஷ கால மாகிற. அப?ப8ட ஏ)பா ெசNதி!0தா

நாதாேன அைத5 ெசNதி!1க ேவ

$. நா நி5சயமாக+ ணி0

ெசாBேவ. அ தபான ச கதி - எறா.

மகாராஜ "இேதா இ0த ரசீைத பா+5 ெசாB க@’’எ2 தா$ வா கி வ0த
இரசீைத1 ெகா1க, அைத ஆவேலா வா கி பா+த திவா பிரமி+ அப?ேய

த$பி+ ேபாN "என ஆ5சாிய$ இ? யாேரா மைறவி9!0 இ=வித மான

ேமாச+ைத நட+கிறாக@ ேபா9!1கிற. நா உ2தி யாக5 ெசாBகிேற. இ
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எனா அ`மதி1கப8ட காாியேம அல. அ'மறி, இதி இெனா!

(1கியமான விஷய($ இ!1கிற. இ0த ரசீதி காணப$ திவா ெலாடபட சி
பக எற (+திைர தா க@ எேபா$ எலா ததாேவஜிகF1-$
ைவ+த>*$ த கFைடய பிாியமான (+திைரயலவா? இைத அ0த
ேமாச1கார அபகாி+ இ0த ரசீ1- உபேயாகப+தி1
ெகா

?!1கிறாேன'’எறா.

மகாராஜ விய*$, ேகாப($ அைட0 ‘'என திவாேன! இ0த (+திைரைய நா
பிாியமாக ைவ+1ெகா

 எலா ததாேவஜிகF1- உபேயாகிபதாக

உ கF1- யா ெசான? எனிட$ மகாராஜ எற (+திைர இலாம
ேபாNவி8டதா? உ களிட+தி9!0 வ!$ ததாேவஜிகளி இ0த (+திைர
இ!0தைத பா+, நீ க@ இ0த பைழய கால+ (+திைரைய பிாியமாக

ைவ+ உபேயாகி1கிறீக@ எறலவா நா இவைரயி நிைன+தி!0ேத.

நீ க@ ெசாவ ஆ5சாியகரமாக'$ ேவ?1ைகயாக'$ இ!1கிறேத!’’எறா.
திவா "என1-$ அப?ேயதா இ!1கிற. இ!1க8$. யாேரா ேசவகக@

Kகா8?)- ப1க+தி இ!0 இ0த ரசீைத1 ெகா+ததாக+ த கF1-5 ெசNதி
வ0தி!1கிறதலவா. அ0த5 ேசவககைள உடேன வரவைழ+ விசாாிேபா$.
இ=வித ரசீக@ அட கிய *தக கைள அவகF1- யா ெகா1கிறாக@
எபைதC$, அவக@ வI91-$ பண+ைத யாாிட$ ெசB+கிறாக@

எபைதC$, அவகFைடய ச$பள+ைத அவகF1- யா ெகா1கிறாக@
எபைதC$ ேக8+ ெதாி0 ெகா

, அதி9!0 உ

ைமைய1 க



பி?1கலா$’’ எ2 Aறி அ!கி9!0த ேசவககF@ ஒ!வைனஅைழ+ Kகா85
K க சாவ?யி9!1-$ ேசவககைள உடேன அைழ+ வ!$ப? உ+தர'
ெசNதா. அ0த5 ேசவக உடேன *றப8 நிர$ப'$ ாிதமாக5 ெச2

காநாழிைக ேநர+தி K க சாவ?5 ேசவககைள அைழ+1 ெகாண0

மகாராஜ>1ெகதிாி நி2+தினா. திவா அவகF@ ஒ!வைன பா+ "நீ

என ேவைல ெசNகிறவ?’’எறா.

ேசவக எஜமாேன! நா>$ எேனா Aட இேதா இ!1-$ இெனா!வ>$

Kகா85 ச க சாவ?யி வாி வI ெசNகிற ேசவகக@.
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திவா: நீ க@ எ=விதமான வாி வI ெசNகிறீக@?
ேசவக; Kகா81-@ ேபா-$ ஒ=ெவா! பிண+1-$ ஒ=ெவா! பண$ வI
ெசNகிேறா$.

திவா: உ கைள யா நியமி+த?
ேசவக: ெரவினிLதாசிதா.
திவா:அவ!ைடய க5ேசாி எ ேக இ!1கிற?
ேசவக:ேமல1 ேகா8ைட வாசB1- ப1க+தி இ!1கிற.
திவா:அவ!ைடய ெபய என ெவப உன1-+ ெதாிCமா?
ேசவக: ெதாியா.

திவா: உ கF1- ேவ

?ய *தக கைள யா ெகா1கிற?

ேசவக: அ0த+ தாசிதாதா.
திவா: நீ க@ வI ெசNC$ வாி பண கைள அவாிட$தா ெசB+தி

விகிறதா?

ேசவக: ஆ$.
திவா: உ கFைடய ச$பள+ைத மாதா மாத$ நீ க@ யாாிடமி!0 ெப)21

ெகா@Fகிற?

ேசவக:அ0த+ தாசிதாாிட$தா ெப)21 ெகா@Fகிற.
திவா:இ0த வாி எ=வள' காலமாN வI91கபகிற?
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ேசவக:Kமா எ8 வ!ஷ காலமாN வI91கபகிற.
திவா:இ0த வாிைய அ0த+ தாசிதாேர ஏ)ப+தினாரா?
ேசவக:அ0த விஷய+ைத நா நி5சயமாக5 ெசால (?யா. இ0த வாிைய இ0த

ஊ திவா சாேக ஏ)ப+தியதாக5 ெசா91 ெகா

எ கF1-+ ெதாிC$. ம)ற விவர$ எ'$ ெதாியா.

டாக@. அ=வள'தா

திவா:அ0த+ தாசிதாைரC$ அவ!ைடய க5ேசாிையC$ எ கF1- நீ க@ கா8ட

(?Cமா?

ேசவக: ஒ கா8கிேறா$ - எறா.
அ0த வரலா)ைற1 ேக8ட திவா ம8ட)ற விய*$ கல1க($ அைட0

ந1க+ேதா மகாராஜைன பா+, ‘'மகாராஜாேவ இவ ெசாவ நிர$ப'$

விபாீதமான தகவலாN இ!1கிற. என1-1 கீேழ இ!0 ேவைல பா1-$

ெரவினிLதாசிதா!ைடய க5ேசாி ந$(ைடய அர

மைனயி வட பாக+திB@ள

எ க5ேசாியிேலேய இ!1கிற. இ ேமல1ேகா8ைட வாசB1- ப1க+தி

இ!1கிறெத2 இவ ெசாBகிறா. நா உடேன *றப8 ேநாி அ ேக

ேபாN பா+ உ

ைமைய+ ெதாி0ெகா

அ`மதி ெகா க@’’எறா.

 வ0 ேச!கிேற. தா க@ என1-

அரச>$ அளவ)ற பிரமி*$, கல1க($, ஆவB$ ெகா

 ‘'சாி; நா>$

வ!கிேற. அ0த அதிசய+ைத நா>$ ேநாி வ0 பா1கேவ

Aறியவ

$’’எ2

ண$ தம ஆசன+ைத வி8+ ?யாக எG0தா. உடேன திவா

(த9ய ம)றவ!$ *றபட, ஏராளமான ேசவக பாிவார கேளா மகாராஜ

(த9ேயா ேமல1ேகா8ைட வாசB1- அ!கி ேபாN5 ேச0தன. Kகா85

K க சாவ?5 ேசகக@ அ= விட+தி9!0த ஒ! பிர$மா

டமான க8?ட+ைத1

கா8ட, அத)-@ திவா (த9ய எேலா!$ `ைழ0தன. அ0த1 க8?ட$

ெவளிபாைவ1-5 சிறியதாக1 காணப8டதானாB$, உ@ப1க+தி அ ஒ!

ெப!+த அர

மைனேபால அைர1காமயி நீள அகல$ பரவிய ெக8?யான

க8?டமாக இ!0த. அத உ@ப1க$ (G$ சிறிய சிறிய ம

பிாி+1 க8டப8?!0த. அ+தைகய ம
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காணப8டன. ஒ=ெவா! ம

டப+தி (*ற+திB$ "-? த

ணீ இலாகா’'

"ெதாழி வாி இலாகா” “உ+திேயாக வாி இலாகா’' ‘'பிண வாி இலாகா’’ ‘’திவா
ெலாடபட சி

காணப8ட ம

(+திைர வாி இலாகா'’எற விலாச க@ எGதப8?!0தன. அ ேக
டப களி அ=வா2 M)21கண1கான ெவ=ேவ2 இலாகா1க@

இ!0தன; ஒ=ெவா! ம

டப+ திB$ Kமா இ!M2 -மாதா1கF$,

அவகF1-+ தைலவ ஒ!வ!$ காணப8டன. எலா ம

இைடயி நநாயக$ ேபால விள கிய பிர$மா

டப கF1-$

டமான ஒ! ெபாிய மகா9

தி

 திவாKக@ நிைற0த உனதமான ஆசன+தி மீ ெரவினிL தாசிதா

எ

ணி1ைகய)ற -மாதா1கF$, ேசவககF$ வண1கமாக நி2

ஆட$பரமாக அம0தி!0தா. அவ!1க!கி ைக க8? வாN *ைத+
ெகா

?!0தன. அவ!ைடய ஆசன+தி)- ேம காணப8ட, (+1

-Hச க@நிைற0த ப காைவ பல ேசவகக@ இG+1 ெகா

சில விசிறி, ெவ

சாமைர (த9யவ)ைற ைவ+ Uசி1ெகா

?!0தன. ேவ2

?!0தன.

மகாராஜ>$, திவா>$, ம)றவகF$ அ0த இட+ைத அைடயேவ அவக@
இனா எபைத அறி0ெகா

ட தாசிதா (த9ய எேலா!$ -பிெர2

எG0 நிர$ப'$ பணிவாக1 -னி0 மகாராஜ (த9ேயா!1- நமகார$

ெசN ைகக8? மாியாைதயாக நிறன. தா$ அ0த சம தான+தி)- வ0தபி ஒ!

நாளாகிB$ அ0த இட+தி)- வ0ேத அறியாத திவா ெப! விய*$ பிரமி*$

அைட0 ெசாபன+தி நடபவேபா மாறிேபானா. தா$ அத)- ( இ!0த

கவன ெஜனரBைடய க5ேசாி Aட அ=வள' பிர$மா

டமாக இ!0ததாக

அவ!1-+ ேதாறவிைல. அ0த+ தாசிதாாி க5ேசாி1- (, கவன
ெஜனரBைடய க5ேசாி, ம'

 ேரா8?B@ள ெபாிய ெவ@ைள1காரகளி

க$ெபனி1- அ!கி காணப$ ெமா5ைச1ெகா8ைட5K
கைடேபால இ!0த எேற Aற ேவ

ட வி)-$ அ கா?1

$ எ2 அவ நிைன+தா. அ0த மகா

ஆ5சாியகரமான இராஜா க நிவாக அைமைப1 க

ட திவா>$ மகாராஜ>$

வாNதிற0 ேபச'$ இயலாதவகளாN த$பி+ சிறி ேநர$ அப?ேய நி2

வி8டன. உடேன திவா தம1ெகதிாி நிற ெரவினிLதாசிதாைர ேநா1கி "ஐயா!

நீ யா?" எறா.

தாசிதா: நா ெரவினிC தாசிதா.
திவா: உ$(ைடய ெபயெரன?
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தாசிதா: எ ெபய கர

?க தபேர.

திவா: உ$(ைடய ெசா0த ஊ எ?
தாசிதா: இதா.
திவா: உம1- என ச$பள$?
தாசிதா; மாச$ ஒ21- ,.100.
திவா: நீ எ=வள' காலமாக இ0த ேவைலைய பா+ வ!கிறீ?
தாசிதா: Kமா ப+ வ!ஷ காலமாக நா இ0த ேவைல பா+ வ!கிேற.
திவா: உ$ைம இ0த ேவைல1- நியமி+த யா? தாசிதா; இ0த சமதான+
திவா சாய நியமி+தாக@.

திவா: நீ இ0த ஊ திவாைன ேநாி பா+தி!1கிறீரா?
தாசிதா: நா இவைரயி பா+ததிைல. தா க@ தா திவா சாய எ2
இேபா சில ெசானதி9!0 ெதாி0ெகா

ேட.

திவா: இ0த ேவைல உம1-1 கிைட+தேபா, உம1- யா தா1கீ
ெகா+தாக@?
தாசிதா: நா ப?+ பாீ8ைசயி (த வ-பி ேதறி, திவா சாய

க5ேசாியி உ+திேயாக+தி)காக (ய)சி ெசNேத. அ ேகயி!0த யாேரா ஒ!

ேசவக *திதாக ெரவினிL தாசிதா உ+திேயாக$ ஒைற
உ

டா1கேபாகிறாக@எ2$, நா வி

அைத1 ெகா
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வி

ணப$ எGதி1ெகா+ேத. அத)- சில தின

கF1- பிற- தபா Sலமாக

என1- நியமன உ+தர' வ0த. அ (த நா இ0த இட+தி இ!0 ேவைல

பா+ வ!கிேற.

திவா: அ0த உ+தரைவ1 கா8ட(?Cமா?
தாசிதா: (தம ேமைஜ1-@ளி!0த உ+தரைவ+ ேத? எ+1ெகா+) இேதா

இ!1கிற பா! க@ - எறா.

அ0த நியமன உ+தரைவ திவா வா கி பா1க, அதி தம ைகெயG+ைத

ேபாலேவ ஒ! ைகெயG+ காணப8ட. திவா ெலாடபட சி

பக எற

(+திைரC$ ைவ1க ப8?!0த. அைத பா+த திவா தி1கி8 நந கி

பிரமி+ அைத அரசனிட$ ெகா1க, அவ அைத வா கி ப?+ பா+வி8

வாNேபசா ஊைமேபா நி2வி8டா.

திவா: (ம2ப?C$ தாசி தாைர பா+) ஐயா! தாசிதா ேவைல1வி

ணப$ எGதி1 ெகா1-$ப? உ$மிட$ ெசான ேசவக>ைடய அைடயாள$

உம1- இேபா ெதாிCமா?

தாசிதா; அத பிற- இேபா ப+வ!ஷ கால$ ஆN வி8ட. எ+தைனேயா
ெஜவாக@ வ!கிறாக@, ேபாகிறாக@. எேலா!$ ஒேரவிதமான உைடக@

அணி0தி!1கிறாக@. ஆைகயா அவ இனா எ2 நா இேபா க



பி?ப சா+தியமிைல.

திவா: இ+தைன இலாகா1கF$ நீ வ0த ேபாேத இ!0தனவா?
தாசிதா:இைல; நா வ0த ேபா நாைல0 இலாகா1க@தா இ!0தன. இ0த1

க8?ட($ சிறியதாக இ!0த. நா வ0 ேவைல ஒ*1ெகா

ட பிற- அ?1க?

திவா சாயபினிட+தி9!0 தபா9 என1- உ+தர' வ!$. இனின *திய

வாிக@ ஏ)ப+தி இ!பதாக'$, அத)-ேவ

?ய க8?ட கைள1 க8?

சிப0திகைள நியமி+ அைத நட+$ப? அ0த உ+தரவி விவரமான விதிகF$
விவாி*கF$ இ!1-$. அதப? நா நிைறேவ)றி ைவேப. அ$ மாதிாி
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இ0த ப+ வ!ஷகால+தி 175 இலாகா1க@ எனா

தாபி1கப8?!1கிறன.

திவா:எலா இலாகா1களிB$ ெமா+த+தி எ+தைன சிப0திக@ இ!1கிறாக@.
தாசிதா: 3748 சிப0திக@ இ!1கிறாக@.
திவா: இ0த நிவாக+தி, ெமா+த+தி வ!ஷ வ!மான$, ெசல', ஆதாய$
எ=வள' எ2 ெசால(?Cமா? தாசிதா: ஓ! ெசால(?C$. வIலா-$
ஒ=ெவா! ைபசா'1-$, ெசலவா-$ ஒ=ெவா! ைபசா'1-$ கண1க

ணா?ேபால ஒG காக ைவ1கப8?!1கிற. வ!ஷ+தி)- வ!ஷ$

வ!மான($, ெசல'$, மி5ச($ ெப!கி1 ெகா

ேட ேபாகிறன. நா வ0த (த

வ!ஷ+தி வ!மான$ (1கா லa$ ,பாN. ெசல' எ

ணாயிர$ ,பாN; ெசல'

ேபாக பா1கி மி5ச$. ேபான வ!ஷ+தி ெமா+த வ!மான$ (ப+ைத0 லa$.

ெசல' ஒ! லa$. ெசல' ேபாக பா1கி மி5ச$.

திவா: வIலா-$ பண+ைதெயலா$. நீ க@ எ ேக ைவ1கிற? ஆ@
மாகாண களி ெசலைவ யா ெசNகிற? மி5சபண+ைத என ெசNகிற?
தாசிதா: இேதா என1- ப1க+தி ஒ!கஜானா இ!1கிற. ஒ=ெவா!

இலாகாவிB$ அற2 வIலா-$ வ!மான$ மாைல1-@ இ0த கஜானா'1-

வ0 ேச0வி$. சிப0திகளி ச$பள$, எ>ைடய ச$பள$, ம)ற ெசல'க@

எலா$ இ=விட+தி எ>ைடய அ`மதியிேம ெகா1க ப$. மி5சப$

ெதாைக வ!ஷ ெமலா$ இ ேகேய இ!1-$. ஒ=ெவா! வ!ஷ (?விB$,

மி5சப$ ெதாைகைய திவா சாய>ைடய ேசவகக@ வ0 பாராேவா
எ+1 ெகா

 ேபாவாக@. அ0த+ ெதாைகைய திவா

சாயெப)21ெகா
ேச!$.

டதாக அவ!ைடய ைகெயG+ (க உ@பட ரசீ வ0

திவா: (()றிB$ கல கி பிரமி+ேபாN) இ0த ஒப வ!ஷ காலமாN

திவா>1- அ>பப8டெதாைககளி ெமா+த$ எ=வள'? அவரா அ>ப8ட
ரசீக@ எ ேக?
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தாசிதா: (கண1ைகபா+) இ0த ஒப வ!ஷ கால+தி திவா சாய
க5ேசாி1- அ>பப8ட ெமா+த ஆதாய$ S2ேகா?ேய (ப+ைத0
ல8ச+ பதினாயிர+ அ2M)2 (ப+ெதா

ப ,பாN ஏழணா நா- ைபசா

ஆகிற. இேதா பா! க@ ஒப ரசீக@ - எ2 ரசீகைள எ+1 ெகா+தா.

திவா அைவகைள வா கி பா1க, எலாவ)றிB$, தம ைகெயG+கைள

ேபாலேவ ைகெயG+க@ ெசNயப8?!0தன. எலாவ)றிB$ திவா ெலாடபட

சி

பக (+திைர -+தப8?!0. அ0த ரசீகைள உடேன அரச வா கி

ைவ+1ெகா

டா.

அத பிற- திவா அ=விட+தி9!0த கண1-கைள எலா$ எ+ ஆராN5சி

ெசN பா+, கஜானாவி9!0த பண கைளC$ ேசாதைன ெசNதா. கண1-க@
யா'$ பாி"காரமாக'$ ஒG காக'$ ைவ1கப8?!0தன. கண1கி

கா8டப8டப? அ0த நிமிஷ+தி எ=வள' ெதாைக கஜானாவி இ!1க
ேவ

ேமா, அ0த+ெதாைக ஒ! காK -ைறயாம கஜானாவி அேபா இ!0த.

உடேன திவா தாசிதாைர பா+, "ஐயா! ஒ=ெவா! வ!ஷ1 கைடசியிB$
மி5சப8ட பண+ைத எ+1 ெகா

 ேபான பாரா1காரக@ இனா இனா

எற அைடயாள$ உம1-+ ெதாிCமா?’’எறா.

தாசிதா, '’ப++ தாசிதாக@ ெசNய+ த-0த ேவைலைய நா ஒ!வேன பா+
வ!கிேற. ேசவகக@ யா யா வ!கிறாக@ எபைத1 கவனி1க என1-

அவகாச$ கிைடயா. எலா பண($ திவா சாய க5ேசாி1- ஒG காN

ேபாN5 ேச0த எபத)- நா ரசீக@ ெகா+ வி8ேட. த கFைடய

க5ேசாி பாரா1காரகFைடய அைட யாள$ த கF1-+தா ெதாியேவ
எறா.

$’’

அைத1ேக8ட திவா கல கி அய0 இ?0 அப?ேய உ8கா0

ேபாNவி8டா. அவ!1- ப1க+திேலேய இ!0 எலா வியவகார கைளC$

கவனி+1 ெகா

?!0த அரச திவாைன பா+, "என திவாேன! நீ

இேபா இ0த+ தாசிதாாிட$ ேக8ட ேக@விகைள எலா$ கவனி+தா, இ0த

ப+ வ!ஷ காலமாN இ=விதமான க5ேசாி ஒ2 இ ேக இ!1கிற எபைதேய
நீ ெதாி0 ெகா@ளவிைல எப பாி"காரமாக விள -கிற. அ'மறி,
இவகளா இ0த ஒப வ!ஷ காலமாக அ>பப8ட மி5சபண ெமலா$
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ந$(ைடய கஜானாவி)- வ0 ேசரவிைல எப$ பாி"காரமாக+ ெதாிகிற.
அ'மிறி உம1-+ ெதாியாம யாேரா உ$(ைடய ைகெயG+ைத ெப)2
ஏராளமான உ+தர'கைள பிறபி+ வ!வதாக'$ ெதாிகிற’’ எறா.

திவா சிறி ேநர$ திைக++ தி!டைனேபா விழி+, "நா ஒ=ெவா!

தா1கீைதC$ கவனி+ ப?+ேத ைகெயG+5 ெசNகிேற. ஆைகயா இ ேக

வ0தி!1-$ உ+தர'களி காணப$ ைகெயG+கெளலா$ எனா ெசNய
ப8டைவேய அல. யாேரா சில மைறவாக இ!0ெகா

ேமாச+ைத நட+தி1ெகா

 இ0த பிர$மா

டமான

 ேபாகிறதாக+ ெதாிகிற. இவகளா விதி1கப$

வாிக@ உலக+தி ேவேற எவராB$ விதி1கபடாத அதிசயமான வாிகளாக
இ!பெதாேற, நா இதி ச$ப0தபடவிைல எபைத பாி"காரமாக

ெமNபி1-$. இவகளா அ>பப8?!1-$ பண$ ந$(ைடய கஜானாவி)-

வ0 ேசரேவ இைல. என1-+ தா க@ எ8 நா@க@ வைரயி வாNதா
ெகா+தா, நா பிரய+தன ப8, உ

ைமைய1 க

 பி?+

விகிேற’’எறா.
அரச, "சாி; நீ ேக81 ெகா@Fகிறப? உம1- வாNதா ெகா+தி!1கிேற.

அத)-@ நா இ0த வரலா)ைற எலா$ கவன ெஜனரB1- எGதி அவ!ைடய
உ+தரைவ ெப2கிேற. இ0த *திய க5ேசாிைய S? %8? அர1- (+திைர

ைவ+ காவ ேபா க@. இ ேக இ!1-$ தாசிதா, ம)ற சிப0திக@

எேலாைரC$, விசாரைண (?கிற வைரயிப0ேதாபதான இட+தி ைவC க@’

எ2 க8டைள பிறபி+வி8+ தம அர

மைன1- ேபாNவி8டா.

அ கி!0த தாசிதா (த9ய எலா உ+திேயாகதகF$ இதர சிப0திகF$

உடேன சிைறப+த ப8டாக@. அ0த1 க5ேசாிC$ S?1காவ ேபாடெப)ற.

அரச அ0த அதிசயமான விவர கைளெயலா$ க

 கவன ெஜனரB1- ஓ

அவசரமான க?த$ எGதிய>பிவி8 அவர (?ைவ ஆவேலா
எதிபா+தி!0தா. திவாேனா இர' பக  காமB$, த

ணீ அ!0தாமB$

அேத விசாரமாக'$ கவைலயாக'$ இ!0 !$பாN ெம90 ேபானதறி,
த$மாலான வைர பிரய+தன$ ெசN அத உ

ைமைய1 க

பி?1க

(யறெதலா$ எ@ளள'$ ப91காமேல ேபாயி)2. கவன ெஜனரBைடய

ம2ெமாழி கிைட+த. திவா த$(ைடய க5ேசாியி9!0 அ>ப

ப8டாரானாB$, அவ எேபா (த அ0த சமதான+தி -?ேயறினாேரா அ
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(த அ0த சமதான+ ஜன கF@ ஒ!வ ஆகி வி8டைமயா, அவ ஏேத>$
-)ற$ ெசNதி!0தா, அவைர அ0த சமதான+5 ச8ட களிப? Kேய5ைசயாN
த

?1க மகாராஜ>1- அதிகார$ உ

ெட2$, அவைர ச8டப? மகாராஜ

நட+தி1ெகா@ளலா$ எ2$ கவன ெஜனர எGதிவி8டா. திவா

ேக81ெகா

டப? எ8டாவநா@ (?கிற வைரயி அரச ெபா2+தி!0,

ஒபதாவநா@ தம சைபைய1 A8?+ தா($ வ0 ஆசன+தி அம0
ெகா

டா. அ0த அ)*தமான வழ1- எப? (?C$எபைத அறிC$ ெபா!8

அ0த நகர+ஜன க@ எேலா!$ இலa1கண1கி வ0 சபா ம

டப+தி)-

எதிாி ெந! கி நிறன. திவா>$, ெரவினிLதாசிதா (த9ய ம)ற ைகதிக@

எேலா!$ அைழ+ வ0 வாிைசயாக நி2+தப8டன. உடேன அரச திவாைன

ேநா1கி ‘'என திவாேன உ

ைமைய1 க

 பி?+தீரா’’ எறா.

!$பிB$ ேகவலமாக ெம90 நைடபிண$ ேபால1 காணப8ட திவா,
'’மகாராஜாேவ! நா எனாலான பிரய+தன கைள எலா$ ெசN
பா+வி8ேட. உ

ைமஇனெதன விள கவிைல. இ0த+ தாசிதா (த9ய

ைகதிகF$, என1-1 கீ4 ேவைல ெசNC$ இ>$ சில!$ ேச0 ெகா



இ$மாதிாி த0திர$ ெசN எ ைகெயG+ைத ேபால ெபாN1 ைகெயG+தி8
ரசீகF$, உ+தர'கF$ தயாாி+ ைவ+1ெகா

 எலா பண+ைதC$

த கF1-@ ப கி81ெகா@Fகிறாக@ எபேத எ>ைடய அபிபிராய$.
தா க@ எ>ைடய U8ைட5 ேசாதைன ேபா8 பா1க5 ெசNதா,

அ=விட+தி எ=வள' ெபா!@ இ!1கிற எப$, நா இ0த பண+ைத

அபகாி+தி!1கிேறனா எப$ ெதாி0 ேபா$" எறா.

உடேன அரச தாசிதாைர பா+ "நீ என ெசாBகிறீக@?’ எறா.
தாசிதா "நானாவ, என1-1 கீG@ள சிப0திகளாவ எ=விதமான -)ற($
ெசNததாக யா!$ ெமNபி1கவிைல. எலாவ)றி)-$ கண1-கF$, திவா

சாயபி>ைடய தா1கீகF$ இ!1கிறன. நா க@ ஊ!1-@ ச1கா

க8?ட+தி ச1கா உ+தரவிப? எ க@ கடைமகைள5 ெசNேதாேமயறி எ=வித
-)ற($ ெசNயவிைல. நா க@ ஒ! பாவ+ைதC$ அறிேயா$’’எறா.
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அைத1 ேக8ட மகாராஜ ெவ-ேநர$ வைரயி ஆ40 ேயாசைன ெசNதபி

ேபச+ெதாட கி, "இத)-( இ!0த சிப0திக@ தம ேவைலைய ஒG காக5
ெசNயவிைல எ2 நா கவன ெஜனரB1- எGதி, மகா ேமதாவிC$ ச8ட
நி*ண!மான இ0த மனிதைர வரவைழ+ திவானாக நியமி+, இனி ந$(ைடய

ராbஜிய நிவாக$ ஒG காக'$ நீதியாக'$ நைடெப2$ எ2 எ
ெகா

ணி1

?!0ேத. (* சிப0திக@ ெசா)ப ெசா)பமாக+ தி!?னாக@. அவக@

இனினா எப$ எளிதி ெதாி0த. இேபா ஜன

கFைடய ெபா!ைள

இ=வள' அபாிமிதமாக1 ெகா@ைளய?1கிற இனா எப ெதாியேவ

இைல. அவக@ தாசிதா (த9ய உ+திேயாகதகைள நியமி+, ெசா0த1
க8?ட$ க8?, ப8டபக9 நா)கா9 ேமைஜக@ ேபா81ெகா

ெவ

 ப கா விசிறி

சாமர$ (த9ய விேசஷ மாியாைதகFடேகா? ேகா?யாN எலா

ஜன கF$ அறிய1 ெகா@ைளய?1கிறாக@; ஆனா எலா வர' ெசல'
ஆதாய கF1-$ ஓ இ$மியள'$ பிசகாம கண1- ைவ+தி!1கிறாக@; எலா

வ)றி)-$ தா1கீகF$ ச8ட ஆதார($ கா8கிறாக@. இ= விதமான

இ0திரஜால1 ெகா@ைள இ0த உலக+தி ேவேற எ0த ேதச+திB$ இற0தகால$,
நிக4கால$, வ! கால$ ஆகிய எதிB$ நட1க+ த-0தேதயல. ஆனா

இனாதா இத)- உ+தரவாதி எப இன$ ெதாியவிைல. த1க

சா8சிகைள1 ெகா

 ெமNபி1காம, எவ மீ$ எ0த1 -)ற+ைதC$ Kம+வ

ச8ட விேராதமாைகயா, தாசிதா (த9ய சிப0திக@ எேலாைரC$ நா$

விதைல ெசNதி!1கிேறா$. இவகளா ஏ)ப+தப8ட வாிகைளெயலா$

இ2 (த நீ1கிவி8ேடா$. இவகFைடய ச5ேசாி1 க8டட+ைதC$ அத)

-@ளி!1-$ ெபா!@கைளC$ ச1கா!1-5 ெசா0தமா1கி1 ெகா@கிேறா$. இ

ச$ப0தமாக இ0த திவானினா பிறபி1கப8@ள சகலமான ததாேவஜுகF$,
ரசீகF$ உ

ைம யிேலேய இவராதா அ>பப8டைவ எபத)-

ேபாமான சா8சிய$ இைல. அ'மறி இ0த ப+ வ!ஷகாலமாக இவ!ைடய
நட+ைதையC$ நாணய+ைதC$ நா$ ரகசிய+தி கவனி+ வ0ததி, இவ

இ+தைகய பிர$ மா

டமான ெகா@ைளயி இற கி இ!பாெர2 நிைனபத)-

எ மன$ ச$மதி1கவிைல. ஆயி>$, இ0த சம தான+தி சவ அதிகார+ைதC$
நா இவைர ந$பி இவாிட$ ஒ*வி+தி!1ைகயி இவ!ைடய க

இப? ப8ட அபாரமான பக ெகா@ைள நடபைத இவ க

ணி)ெகதிாி

 பி?1காம

அஜா1கிரைதயாக இ!0த இவமீ ெப!+த -)றமாகிற. இதனா ெபா

ஜன க@ ேகா?1கண1கி ெபா!@ ந"ட+தி)-$ இதர ப கF1-$ இல1காகி
இ!1கிறாக@. இவ ச$ப0தப8ேடா, அல, இவ!ைடய
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அஜா1கிரைதயினாேலா நட0@ள இ=வள' ெபாிய அ8dழிய+தி)- இவைர
மனி+ விவ தவ2. ஆைகயா இ0த திவா>1- நா$ ப+ வ!ஷ

கால+தி)-1 க காவ த

டைன ெகாபேதா, இவ!ைடய ெசா+க@

(GைதC$பறி(த ெசN ச1கா வசப+த'$ உ+தர' ெசNகிேறா$" எ2

Aறி (?+தா.

அ0த+ தீமான$ திவா>1- இ?விG0த ேபாலாN வி8ட. சகி1க இயலாத

ேவதைனC$ கல1க($ கலவர($ ேதாறி அவைர வைத1கலாயின. அவர

உட$* ைக காக@ யா'$ ெவட ெவட ெவ2 ந கிபத2கிறன. ெவ8க($

1க($ ஒ!*ற+தி ெபா கி எGகிறன. Sைள கி2கி2 ெவ2 KழBகிற.

*+தி தமா2கிற. நா1- -ழறி ேபாகிற. உட$* -பிெர2

விய+விகிற. க

ணீ த$*கிற. அவ அப?ேய மய கி1 கீேழ

களி க

சாய ேபான சமய+தி அவ!1- பினா நிற ேசவகக@ இ!வ அவ கீேழ
விழாதப? அப?ேய பி?+ நி2+தி1 ெகா

டன. உடேன திவா அரசைன

பா+, ெமவான -ர9 ேபச+ெதாட கி, ‘'மகாராஜேன! என1-+ தா க@
ெகாப மகா ெகாைமயான த
ெசNயாதவனான எைன+ த

டைன. தா க@ ஒ! -)ற+ைதC$

?பேதா, எ U8?B@ள எைன5 ேச0த

நிரபராதிகளான எ ஜன கைளC$ த

?1கிறீக@. எ க@ U8?

வேயாதிககளான எ தாC$, தகபனா!$ இ!1கிறாக@. ேமB$ எ த$பிமா,
எ ச$சாரா$, த ைகக@ (த9ய Kமா ப+ ஜன க@ இ!1கிறாக@. எ
ெசா+1கைள எலா$ பறி(த ெசNதா, அவக@ ஏ4ைம நிைலைமயைட0

பி5ைச எ++தா ஜீவன$ ெசNய ேந!$. யாேரா ேமாச1காரக@ ெசNத

-)ற+தி)காக எைனC$ எைன5 ேச0தவகைளC$ தா க@ இ=வித$
த

?ப ெகாHச($ ெதNவ ச$மதமாகா’’எ2 நிர$ப'$ பாிதாபகரமாக'$

மன ைநேவா$ பணிவாக'$ Aறினா.

அைத1 ேக8ட மகாராஜ, '’ஐயா! இ மனி1க+த1க அ)ப ெசா)பமான -)ற
ெம2 நீ நிைன1கிறீரா? இ0த உலக+தி ேவேற எ0த திவா>ைடய தபாாிB$
இப? ப8ட ெஜகஜால1ெகா@ைள நட0தி!1கா எப$, இனி நட1கா
எப$ நி5சய$. உ$(ைடய அஜா1கிரைதயினா இ0த சமதான+தி)-$

என1-$ ஏ)ப8ட அவமான($பழி*$ இ0த உலக$ உ@ள வைரயி அழியா
எப நி5சயமான ச கதி. அேபப8ட தீராத மான1ேக8ைட உ

ைவ+தவரான உ$ைம நா$ மரண த

டைன1ேக ஆளா1க ேவ

டா1கி

$. அத)- ச8ட$

இட0தரவிைல. ஆைகயா, நா$ உ$ைம இ=வளேவா விகிேறா$. யாரடா
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ெஜவாக@! இவைர1 ெகா
ேக8ட'ட திவா க

 ேபா க@’’எறா. அ0த (?வான உ+தரைவ1

ணி வி+1 ேகாெவன1 கதறிஅழ ஆர$பி+தா. அவர

உட$* கா)றிலைசC$ நாண ேபால+ வ

 வைள0 அ -மி -$ சாNகிற.

அ ேக A?யி!0த நகர+ ஜன க@ எேலாைரC$ திவா நிர$ப'$

பாிதாபகரமான பாைவயாக பா1கிறா; ெவ8க+தினா -றி ேபாN1 கீேழ

-னிகிறா. ஜன கேளா தா க@ என ெசாவ எபைத அறியாதவகளாN+
தவி+ பதறி நி)கிறாக@. பாரா1காரக@ இ!வ திவா>1க!கி வ0

அவைர+ ெதா8 இG1க எ+தனி1கிறாக@. அ0த5 சமய+தி

ஜன1-$பB1-@ளி!0 ஒ! மனித ெவளிப8 அவசரமாக வழி
ெசNெகா

 ைப+திய$ பி?+தவேபால சைப1-@ `ைழ0 மகாராஜ>1-

எதிாி ைதாியமாக ேபாN நி2 இர

 ைககைளC$ எ+1 -வி+ நிர$ப'$

பணிவாக1 -னி0 வண கி, "மகாராஜேன! நா இ0த சமதான+ திB@ள

பிரைஜகF@ ஒ!வ. இ0த ப+ வ!ஷகாலமாக ந$(ைடய சமதான+தி

நட0 வ0த விேநாத1 ெகா@ைளயி விஷய+தி தா க@ இேபா ெவளியி8ட
தீமான ச$ப0தமாக நா ஒ! வி1ஞாபன$ ெசNெகா@ள பிாியபகிேற.
மகாராஜ க!ைண A0 அத)- அ`மதி ெகா1கேவ

$’’ எறா.

அைத1 ேக8ட அரச தி1கி8 விய*$ ஆவB$ அைட0தவனாN நிமி0 அ0த
மனிதைன பா+தா. ப1க களிB$ எதிாிB$ இலa1கண1கி A?யி!0த

உ+திேயாகதகF$ -?ஜன கF$ அ0த மனித எைதப)றி பிர

தாபிபாேனா எற ஆவB$, ஆ5சாிய($ அைட0, அவன வாையேய

கவனமாN பா1கலாயினா. சபா ம

டப$(Gவ$ நி5சதேம -?ெகா

மகாராஜ அவைன பா+, என வி

ட.

ணப$? ெசா, ேக8கலா$’’ எறா.

அ0த மனித, "மகாராஜேன! இ0த சமதான+தி ெசற ஒப வ!ஷகால+தி
த கFைடய உ+தர'ப? ஒG காக வI91கப8ட வாிகளி, ெசல'க@ ேபாக,
ஆதாய$ எ=வள' எபைத+ தா க@ கண1கி8 பா+தீகளா?* எறா.
அரச: பா+ேதா$. இ0த ஒப வ!ஷ+தி ெமா+த ஆதாய$ 50 ஆயிர$ ,பாN.
அ0த மனித: திவா>ைடய க5ேசாியி எ+தைன சிப0திக@ ேவைல
பா1கிறாக@?
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திவா: எைனC$ ேச+ 753 சிப0திக@ இ!1கிறாக@.
அ0த மனித : மகாராஜேன! இ0த சமதான+ அரசராகிய த களா கிரமப?
நியமி1கப8ட சிப0திக@ 753 தா. அ,பியாக இ!1-$ திவா ெலாடபட சி
பகாினா நியமி1கப8?!1-$ சிப0திகேளா 3748 ேபக@. 753 சிப0தி

கF1- ஆ-$ ெசலைவவிட 3748சிப0திகF1- பல மட - அதிகமாகேவ ெசல'

பி?+தி!1-$. அப? இ!0$, அ0த, திவா ெலாடபட சி

பக S2

ேகா?ேய (ப+ைத0 லa+ பதினாயிர+ அ2M)2 (ப+ெதாப

,பாC$ சிலைரC$ மி5சப+தி இ!1கிறா. த க@ திவாேனா அைர லa$

,பாNதா மி5சப+தி இ!1கிறா. த கFைடய திவா நியாயமான

ைறகளிB$, பய கரமான தாபன களிB$ வாிக@ விதி+ ச8ட %வமாக
வI9+தி!1கிறா. அ,பியான ெலாடபட சி

பகேரா ரகYயமாக'$, *ைம

யாக'$ ேகவல$ அ)ப ெசா)பமான விஷய கF1 ெகலா$ வாிக@ விதி+,

இனாரா இ+தைன ஏ)பாகF$ ெசNய பகிறன எற -றிேப எவ!1-$
ெதாியாதப? மைற0தி!0, கட'ளி தி!"? எ=வள' %டகமாக இ!1கிறேதா,
அ ேபால, அவ சகலமான காாிய கைளC$ அ+யா5சாியகரமாக நட+தி
வ0தி!1கிறா. அவர அபாிமிதமான ெசலைவC$, ஆதாய+ைதC$ பா+தா,

அவ ஜன களிட$அ)ப இலாகா1களி வI9+த பிர$மா

டமான ெதாைகயா

யி!1-$ எப பாி"காரமாக+ ெதாிC$ விஷய$. த க@ திவானா

ஏ)ப+தப8@ள வாிகேளா நிர$ப'$ பFவாN இ!1கிறெத2 ஜன க@

உண0 அைதப)றி பலவிதமாக பிரதாபி1கிறாக@. திவா ெலாடபட சி

பகாி வாிகைளேயா ஜன க@ அ=வளவாN உண0ததாகேவ ெதாிய விைல.

த க@ திவா ச8ட+ைத1 கைரகட0த ேமதாவி எ2$, ராஜா க நிவாக+தி மகா
நி*ண எ2$ கவன ெஜனரலா *கழப8டவ. அப? இ!0$, அ,பியான
நம திவா ெலாடபட சி

பக இவைர ெவ- Kலப+தி ெஜயி+, இவ

காாிய+தி)- ஆகாத ஏ85Kைர1காN எ2 !ஜுப+தி வி8டா. இவ

எேபா$ ச8ட$, சா8சிய$ ஆகிய இர

ைடCேம (1கியமாக எ

ணி, உயிர)ற

இய0திர$ ேபால ேவைல ெசNகிறவேரயறி, த$(ைடய ப-+தறிைவ உபேயாக
ப+தி, C1தா C1தமறி0, ஜீவகா!

கல0ெகா

ய$, ப5சாதாப$ (த9ய -ண கைள1

 ச8ட கைள உபேயாகப+த+ ெதாி0 ெகா@ளாதவ. இவ!1-

நல *+தி *க8டேவ

$ எ2 நம திவா ெலாடபட சி

பக அ,பியாக

இ!0 இ+தைன காாிய கைளC$ மகா அ)*தமாக இய)றி1 கா8? இ!1கிறா
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எப நறாக+ ெதாிகிற. ஒ! மனித சா8சிக@ இலாமB$, அல, ெபாN5
சா8சிகைள உ

டா1கி1 ெகா

$, ச8ட+தி அகப81ெகா@ளாம,

எ=வளேவா அபாரமான காாிய கைள எலா$ எ+தைன வ!ஷ கால$ வைரயி
ேவ

மானாB$ ெசNவ சா+தியமான விஷய$ எப இேபா நறாக

விள கிவி8ட. ஒ!வ>ைடய ெசா+ைத இெனா!வ அ1கிரமமாக அபகாி+1

ெகா@Fகிறா. ஆனா அத)- சா8சிக@ இைல. ஆகேவ, ச8ட+தி ப?

பா+தா அ -)றமாகிறதிைல. நியாயப? பா+தா அ -)றேம. ஆைகயா

ச8டப? ெசNயப$ காாிய ெமலா$ நியாய ச$மதமான எ2 நா$
எ

ணிவிட (?யா. இ=வள' ெபாிய சமதான+ைத நிவகி1-$ ெபா2ைப

ஏ)21ெகா

@ள இ0த திவா ச8ட$ ஒைறேய ()றிB$ பிப)றி நடப

ேபாமானேத யல. இவ த$மாேலறவைரயி ஜீவகா!

அ`சாி+ சகலமான நடவ?1ைககைளC$ நட+தி இ!1கேவ

ய+ைதC$ நீதிையC$
$. ஒ!வ ெசNத

-)ற+ைத ெமNபி1க சா8சியிைல எற காரண+தினாேலேய, வாதியி வழ1ைக

அல8சியமாக மதி++ த@ளி விவ அடா. அப? இவ அ0த வழ1ைக+

த@Fவதா, அ0த வாதி1-, த>ைடய -$ப வா41ைகேய சீ-ைல0

ேபாகலா$. அவைன5 சா0த மனிதக@ ஜீவேனா பாய+தி)- வைகயிறி இற0

ேபாகலா$. இ>$ அதி9!0 கண1க)ற ப கF$ யர($ ேநரலா$.

அப? இவ இராஜ நிவாக$ ெசNதா, இவ எ+தைன வழ1-களி அநியாயமாக
நட0ெகா@ள ேந0தேதா, அ+தைன வழ1-களிB$ இவ!1- ஏராளமான

பைகவக@ ஏ)பவ$ சகஜேம. அவகF@ நம திவா ெலாடபட சி

பகைரேபாற C1திமாக@ பல இ!பாகளானா, ச8டெமாைறேய

ஆதாரமாக1 ெகா

 ெதப$ேபால மித1-$ இ0த உயிர)ற இராஜா க

நிவாக+ைத ஒேர ெநா?யி தைலகீழாN1 கவி4+ விவாக@ எபைத நா
எ+5ெசால ேவ

?ய அவசியேம இைல. மகாராஜேன! இேபா தா க@

ெவளியி8ட தீமான+தி, (1கியமான இர

ெடா! விஷய க@

ெசாலபடவிைல. இ0த நகர+1 -?ம1கF@ நா>$ ஒ!வ. அ,பியாக
இ!0 இ0த ப+வ!ஷ காலமாN எ களிட+தி9!0 திவா ெலாடபட சி

பக ச8ட+தி)- *ற$பாக லa1கண1கி ெபா!ைள வI9+தி!1கிறா.

அவரா ஏ)ப+தப8ட க5ேசாியி9!0 அபகாி1கப8ட ெபா!ைள+ த க@

கஜானாவி ேச1-$ப? உ+தர' ெசNதீக@. எ களிடமி!0 வI ெசNயப8

?!1-$ ெபா!ெளலா$ எ களிட$ வ0 ேச!$ப? தா க@ உ+தர'
பிறபி1கேவ

$. அ'மறி, இனிC$ தா க@ இ0த ராbய+ைத இப? ச8ட

ஆதார$ ஒைறேய ைவ+1 ெகா

 நட+தி1ெகா

ேபானா, ம2ப? இ0த

நகர+தி இேபாற ெஜகஜால1 ெகா@ைளக@ நட1காம எ கைள
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பாகாபத)-+ தா க@ எனவிதமான உபாய$ ேதட உ+ேதசி1கிறீக@ எப$
ெசாலபடவிைல. இப? ப8ட அ1கிரம கF1- உ@படாம இ0த ஊாி

எப?இ!0 கால0த@ள ேபாகிேறா$ எற பய$ ேதாறி எ க@ மனைச
வைதபதா, நா ணி0 இ0த வி

ணப+ைத+ த களிட$ ெசN

ெகா@Fகிேற’’எறா.
எவ!$ எதிபாராவித$ அவ நிர$*வ$ ணிவாகி ேபசியைத1 ேக8ட அரச>$,
திவா>$, ம)ற ஜன கF$ ()றிB$ திைக+ பிரமி+ த$பி+ ேபாயினா.
திவா தன சி2ைமையC$ அறியாைமையC$ உண0 ெவ8கி1 -றி+

தைல-னி0 நிறா. அேபாலேவ மகாராஜ>$ ஒ! விதமான கிேலச+ைதC$

இழிைவC$ உண0 தன மன+தி ெபா கிெயG0த ேகாப+ைத
அட1கி1ெகா

 அ0த மனிதைன பா+, "ஐயா! நீ ேபKவைத பா+தா,

இ0த திவா சில வழ1-களி நீதி+ தவறாக நட0ெகா
ெகா

 ேபKகிற ேபால+ ேதா2கிறேத" எறா.

டைத நீ அறி0

அ0த மனித, "ஆ$; Kமா ப+ வ!ஷ கF1- ( நா ஒ! தாசிதாாிட$

சமயகாரனாக இ!0ேத. இ0த திவா ேவைல1- வ0த'ட அ0த+

தாசிதாைரC$ ேவ2 பலைரC$ உ+திேயாக+தி9!0 வில1கிவி8டா. அதனா

எ>ைடய சமய உ+திேயாக($ ேபாNவி8ட. நா நாணயமான வழியி

ஜீவன$ ெசNய ேவ

 ெம2 இ=வள' ெபாிய ப8டண+தி எ=வளேவா

(ய)சி ெசN பா+ேத. என1- ஒ! ேவைலC$ கிைட1கவிைல. எ ெப

வியாதியாப8 ம!01-$ கHசி1-$ வைக யிறி ப+த ப1ைகயாக1

சாதி

கிட0தா@. சிறிய -ழ0ைதக@ பசியா ?+ பற0தன’’எறா.

உடேன திவா நம சமய)காரைன ேநா1கி, "ஒேகா! நீயா! உ>ைடய வழ1-

என1- நறாக நிைனவி!1கிற! நீ ைமIபா- ெசN வி)றேபா யாேரா

Iதா?க@ வ0 எலா வ)ைறC$ அபகாி+1ெகா

 ேபானதாக நீ பிரா

ெகா+தாN. சா8சிக@ இைல. ஆைகயா, அ0த வழ1ைக நா த@ளி
வி8ேட’’எறா.
நம சமய)கார சிாி+1ெகா

 "ஆ$. ஆ$. அ0த மனித நாதா. தா க@

எ வழ1ைக+ த@ளிய பிற- நாமகாராஜனிட$ ேநாி வ0 எ நியாய+ைத5

ெசா91 ெகா@ள எ+தனி+ேத. மகாராஜ ெபாிய மனிதகF1-+ தா ேப8?
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ெகாபெத2$, எைன ேபாற அ)ப மனிதகைள அ!கி வரவிவதிைல

எ2$ ேசவகக@ ெசா9 வி8டாக@. அத பிற- எ வழ1ைக1 காகித+தி

எGதி நா அைத மகாராஜ>1- அ>பிேன. திவா ெசNதேத சாியான

தீமானெம2 ெசா9 ந$ அரச எ>ைடய ம>ைவ+ த@ளி வி8டா.
எ>ைடய -$ப+தி பாிதாபகரமான நிைலைமையC$, அ0த1

ெகா@ைளயினா, என1- ேநர1A?ய பலாபலகைளC$ நா திவானிட+திB$,
மகாராஜனிட+திB$ ெதாிவி+ேதனானாB$, அவகFைடய மன$

ச8டெமாைறேய கவனி+ததறி ஜீவகா!

ய$ எபைத எ@ளள'$

ெகா@ளவிைல. ஒ! தகப ெசயல)றைவயாயி!1-$ த ெசா0த1

-ழ0ைதகைள எப?1 காபா)2வாேனா அேபால, மகாராஜ -?கைள1

காபா)ற ேவ

 ெமப ந$(ைடய (ேனா கைட பி?+வ0த ெகா@ைக.

ஒ! -ழ0ைத, "ப8?னி கிட0 சாகிேற’’ ெனறா, அத தகப>ைடய மன$

இர காம9!1-மா? எ>ைடய வரலா)ைற1 ேக81 கB$ கைர0!-$.
அப? இ!0$, த க@ இ!வ!1-$ மன$ ெகாHச($ இர கவிைல. இ0த
திவா>ைடய U8வாச9 இ!0த பாரா1கார>ைடய மன$ உடேன இளகி+

தவி+த. அவ என1- உடேன எ8டணா பண+ைத1 ெகா1க வ0தா. நா

நியாயமான வழியி ச$பாதி1க ேவ

ெம2$, பிற!ைடய ெபா!ைள

உைழபிறி அபகாி1க1 Aடாெத2$ ெசா9 அைத வா க ம2+ வி8ேட.
அவ த மைனவிைய அைழ+1 ெகா
எ+1ெகா

 ஏராளமான சாமகைள

 என1-+ ெதாியாம ேபாN எ U8?9!0த -ழ0ைதகளிட$,

நா ெகா1க5 ெசானதாக ந?+ அைவகைள1 ெகா+ வி8 வ0
வி8டா. அைறயதின$ அ0த மனித அப?5 ெசNதிரா வி8டா, எ

-$ப+தா எேலா!$ மா

?!பாக@. ந$(ைடய ேதச+தி அரச

இ!1கிறா, திவா இ!1கிறா; நா அவகளிட$ எ -$ப நிைலைமைய+

ெதளிவாக+ெதாிவி+ேத; ேக@வி (ைறயிலாம ேபாNவி8ட. ஆகேவ, இ
ேக@வி (ைறய)ற தபா எ2$, சா8சிய$, ச8ட க@ ஆகிய இர

?)-$

இட ெகாடாம, ேதா8? (த மகாராஜ வைரயி ெகா@ைள அ?1கலா$
எபைத ெமNபி+1 கா8?னா, அேபாதாவ இ0த நிவாக$ தி!0தாதா எற

எ

ண+தினாேலேய நம திவா ெலாடபட சி

எ

ணி1ெகா@ள ேவ

பக அ,பி யாக இ!0

இப?ப8ட அதிதீர5 ெசNைககைள5 ெசN கா8? இ!1கிறா எேற நா$
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அைத1 ேக8ட மகாராஜ தி1கி8 தி1 பிரைம ெகா

டா. அவன மன+தி

அபாரமான ேகாப($ பைத பைத*$ ெபா கி எG0தன. க

க@ ேகாைவ பழமாN

சிவ0தன. மீைசக@ ?1கிறன. ைக காக@ பத2கிறன. அ ேபாலேவ ம)ற

ஜன கF$, உ+திேயாகதகF$, நம சமய)கார மீ ஆ+திர($ அ!வ!*$
ெகா

 அவைன1 கச1கி5சா2 பிழி0விட நிைனபவேபால (ைற+

(ைற+1 ேகாப+ேதா அவைன பா1கிறன.

உடேன அரச மி-0த ேகாபாேவச+ேதா சமய)காரைன ேநா1கி, "அேடN என
ெசானாN? நானா ெபா!ைள அபகாி+தவ? இவைரயி நீ ேபசியைத1 ேக8
நீ மகா *+திமாென2 நா நிைன+ேத. கைடசியாக நீ ெசானதி 9!0 நீ

ைப+திய1 காரெனேற இேபா நிைன1க ேவ

? யி!1கிற. யாரடா

ேசவகக@? இ0த+ 1கைன (த9 ெவளியி ெகா

ேபாN வி க@’’

எறா. உடேன நாலா ப1க களி9!0 ேசவகக@ அ$*க@ ேபால அவமீ

பாN0 அவைன இ2க பி?+1 ெகா

டன.

அவ ஓ கிய -ர9 ேபச+ெதாட கி, "மகாராஜேன! நா ெவளியி
ேபாNவிகிேற. ஆனா, ஜன களிட$ ெகா@ைளய?1கப8ட பண$

ததாேவஜாக மாறி+ த க@ ெப8?யி இ!1கிற எ2 ெமNபி1கவிைல.
த கF1- ைதாியமி!0தா ெப8?ைய+ திற0 கா8 க@’ எ2 Aறினா.
அைத1 ேக8ட அரச தா க ெவா

ணாத பைத*$ஆேவச($ ெகா

டவனாN,

அவைன5 சிறி ேநர$ நி2+$ ப? Aறிவி8+ தம சி$மாசன+தி அ?யி
ைவ1க ப8?!0த ைக ெப8?ைய எ+ எலா ஜன கF1-$ எதிாி

கா8?யப? திற0 S?ைய வில1கினா. அத)- தனா ைவ1கபடாத பல

*திய ததாேவஜிக@ இ!0தைத1 க

ட அரச 'ஆ' என ஆ5சாிய$’ எ2

@ளி1 -தி+, அைவகைள எ+ ப?+ பா+தா. அத)-@ ஒப
ப+திர க@ இ!0தன. ஒ=ெவா! வ!ஷ+திB$, ேமல1 ேகா8ைட வாச ெரவினிL

தாசிதாரா ேச+த>பப8ட மி-தி பண+ைத அரசனிட+தி9!0 வ8?1
கட>1- வா கி1 ெகா

?!பதாக அ0த நகர+திB@ள ஒப ெபாிய மனிதக@

தனி+ தனியாக எGதி1 ெகா+ ப+திர க@ ெப8?யி இ!1கேவ, அைத உண0த

அரச த$பி+ ஊைம ேபாலாN அப?ேய மய கி+ தம சி$மாதன+தி

சாN0 வி8டா. அேபாலேவ ம)ற உ+திேயாகதகF$ வியேப வ?வமாக
மாறி1 க)சிைலக@ேபால அப?யப?ேய நி2 வி8டன. சிறி ேநர+தி

ெதளிவைட0த அரச அ0த ஒப ப+திர களிB$ -றி1கப8?!0த ெபாிய
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மனிதக@ அ ேக இ!1கிறாகளா எ2 விசாாி+, அவக@ இைல எ2
உண0, உடேன அவகள மாளிைககF1- ஆ@கைள அ>பி அவகைள
வரவைழ+ விசாாி1க, அவக@ தா க@ கட வா கி1ெகா

உ

ைமதா எ2 ஒ*1 ெகா

?!ப

டன. யா SலமாN அ0த1 கட

வா கப8டெதற ேக@வி1-, அவக@, திவா>ைடய ேசவகக@ யாேரா சில
வ0, அரசனிட$ வ8?1-1 ெகா1க1A?ய பண$ இ!ப தாக'$, அவகF1-+
ேதைவயானா தா க@ பண+ைத வா கி1ெகா

 வ!வதாக'$, அவக@

ப+திர$ எGதி1 ெகா+வி8 அைத ெப)21 ெகா@ளலாெம2$ Aறிய

தாக'$, அ ேபாலேவ தா க@ ப+திர$ எGதி ேசவககளிட$ ெகா+வி8
பண$ ெப)21 ெகா
எGதி வா கி1 ெகா

?!பதாக'$ Aறின. அ=வா2 பண$ ெகா+ ப+திர$

ட ேசவகக@ இனினா எற அைடயாள$ த கF1-

அ=வளவாக+ ெதாியாெத2$ அவக@ Aறின.

அ0த மகா அ)*த($ ஆ5சாியகர(மான வரலா)ைற1 ேக8ட அரச>$,
உ+திேயாகதக@, ஜன கF$ ()றிB$ தி1பிரைம ெகா

விய*$ உ!ெகா

 ஒேர -ழப($,

ட ேபால நி2வி8டன. சிறி ேநர+தி அரச

தம1ெகதிாி இ!0த ேசவககைள பா+, "அேடN திவாைன வி8 வி க@
என1-+ ெதாியாமேல, நா பண+ைத வ8?1-1 ெகா+ததாக ததாேவஜிக@
எGதப8, அைவக@ எ>ைடய ைகெப8?1-@ வ0தி!ப
சா+தியப8டேபா, திவா>ைடய ைகெயG+ட தா1கீக@ தயாராவ ஒ!
ெபாிய காாியமல’’எறா. உடேன ேசவகக@ திவாைன வி8 வி8டாக@.
அேத கால+தி அரச எG0 தன ஆசன+ைத வி81 கீேழ இற கி விைரவாக
நம சமய)காரன

ைட ேபாN மி-0த மகி45சிC$ *னைகC$ ேதா)2வி++

தன ைகயா அவர ைகைய பி?+ "ஐயா! உ கைள நா இ வைரயி
நி)கைவ+ ேபசியைதப)றி நீ க@ எைன மனி1க ேவ

கிேற.

உ கைள நா சாதாரணமான மனிதெர2 நிைன+த தவ2. நீ க@ அதிமா`ஷ

ச1திC$, அபாரமான *+திC$, எ@ளள'$ நீதிெநறிC$ நநிைலைமC$ தவறாத
உ+தம -ண($ வாN0த ஒ! ெபாிய மகாெனேற நிைன1கிேற. உ கF1-

எ களா ேநாி8ட தவைற நீ க@ மனதி ைவ+1 ெகா
க)பி+, இ0த ராbஜிய+ைத ெச$ைமப+த ேவ

, எ கF1- ந)*+தி

 ெம2, நீ க@ எவராB$

ெசNய(?யாத இேபப8ட மகா அ)*தமான ெசNைககைள5 ெசN
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கா8?யத)-, நா>$ எ பிரைஜகF$ ஏேழG தைல (ைறயிB$ நறி

விKவாச+ேதா உ கைள நிைன1க1 கடைமப8டவகளாகி வி8ேடா$. நீ க@

இனி நி)க1Aடா. வ0 எ ப1க+திB@ள, திவா>ைடய ஆசன+தி
அமரேவ

$’’எ2 Aறி மனமா0த பிேரைமேயா உபசாி+ அவைன

அைழ+1ெகா
அம0ெகா

 ேபாN உ8கார ைவ+த பி தா>$ தன சி$மாசன+தி

 "*

ணிய S+திேய எ மனசி ேதா2$ (1கியமான ஒ!

ச0ேதக+ைத+ தா க@ நிவ+தி1க ேவ

$. இ0த ெரவினிC தாசிதாரா

அ>பப8ட பண$ (G$ கண1-ப? ப+திர+தி இ!1கிறனேவ. நீ க@

உ கFைடய ெசா0த5 ெசல'1- என ெசNதீக@? ஏதாவ பண$ எ+1
ெகா

cகளா?’’எறா.

சமய)கார, "மகாராஜேன அ0த பண+ைத நா எ ைகயாB$ ெதாேவனா?
ெதா8?!0தா ச8டப? அ -)றமாN விடாதா? பிற!ைடய ெபா!ைள

எவெனா!வ Kய நல க!தி அபகாி1கிறாேனா அவ ச8டப? -)றவாளியா
கிறா அலவா? ஆைகயா, நா எ Kய நல+ைத1 க!தேவ இைல. நா
அ2 (த இ0த ப+வ!ஷ காலமாN இ0த திவா>ைடய ெப8? வ

?யி

கதைவ+ திற0 S$ ேசவக உ+திேயாக+ைத விடாம வகி+ ஒ! சாதாரண5
ேசவக>1-1 கிைட1-$ எ8 ,பாN ச$பள+ைத ெப)2 வ0தி!1கிேற,
ேவ

மானா எேலா!$ எ>ைடய U81- ேபாN பா! க@. எ

ச$சார($ -ழ0ைதகF$ ெம90 பிண$ ேபால இ!1கிறாக@. அவகFைடய

உட$பி க0ைதகைள+ தவிர (G வதிர+ைத நீ க@ காண(?யா. நா>$

அவகF$ -?ப கHசிதா. எ க@ U8?9!ப ம

பா+திர கேள.

என1-1 கிைட1-$ எ8 ,பாN1-5 சாியான காலேஷப0தாேன நா க@
ெசNயேவ

$’’எறா.

அைத1 ேக8ட மகாராஜ>$, ம)ற சகலமான ஜன கF$ ெநS5ெசறி0,

"ஆகாகா இவேர உ

ைமயான உ+தம *!ஷ இவேர உ

ைமயான மகா

இவைர ேபாற மகா சிேர"டமான சீல *!ஷக@ ஏேதா ஒ! க)பகால+தி
ஒ!வ தா ேதா2கிறாக@’’ எ2 ஒ!வ!1ெகா!வ Aறி ஆபாி+
ெவ-ேநர$ வைரயி வாN Sடா அவைர பலவா2 *க40தன.

உடேன நம சமய)கார (ைறேய அரசைனC$ ஜன கைளC$ பா+,
"மகாராஜேன! எைன நீ கெளேலா!$ *கழ ேவ
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இ=விதமான த0திர

கைள5 ெசNயவிைல. (1கியமாக ந$(ைடய

சமதான+தி இராஜா க நிவாக$ தி!0தி ெச$ைமபட ேவ

ெமற

க!+டேனேய நா இப?5 ெசNத. ச8ட களி ஆதி1க ெமாேற

ேபாமானத2. சா8சியமி!1-$ வழ1ெகலா$உ

ைமயாகிவிடா; அ

இலாவி?, வழ1- ெபாNயாகி விடா. ச8ட+ேதா நீதி எற (1கியமான
அ$ச+ைதC$ தா க@ ேச+1 ெகா@ள ேவ

$. சா8சியி Sலமாக'$,

ேபாEசா Sலமாக'$ ெவளிபடாத -)ற க@ எ+தைனேயா ெசNயபகிறன.
அைவகைள நி2+வ$ இராஜா க+தாாி தைலைமயான கடைமேய.

(1கியமாN+ தி!8, ெகா@ைள, ேமாச$ (த9ய -)ற க@ இலா1 ெகாைம
யினாB$, ஏ4ைம+தன+தினாB$ ெசNயபகிறன. ஆதலா, ந$ ேதச+தில
ஒ=ெவா! மனித>$ ஏதாவ ஒ! வ+தகேமா, அல, உ+திேயாகேமா

வகி1-$ப? ெசNய ேவ

வ$ ைர+தன+தாாி அ?பைடயான கடைம.

அ'மறி, ஒ=ெவா!வ>1-+ த+த$ ஜாதி1ேக)ற சமய MகF$, ஆசார
ெவாG1க கைள ேபாதி1-$ MகF$ ேபாதி1கபட ேவ

$. மனித சி2

பிராய+தி9!0ேத சமா1க ெநறிக@ ேபாதி1கப8, வய கால+தி,

க

ணியமான ஒ! ைறயி இற கி ஜீவன$ ெசNC$ப?யான வசதிகைள

இராஜா க+தா க
(1கியமான 

 பி?+ எலா ஜன கF$ ந வழியி நட1க ஒ!

 ேகாலாக இ!1கேவ

$. மனிதக@ அவரவகFைடய

இ5ைசப? நட1கவி8, அவக@ பல வைகப8ட -)ற கைள5 ெசNய+த1க
மனேபா1ைக உ

டா1கி, அத பிற- ச8ட கைள1 ெகா

 அவகைள+

தி!+வெதப, $ைப வி8 வாைல பி?1-$ ச கதிேய அறி ேவறல.
ஆைகயா ந$(ைடய இராbய$ இனியாவ, வைவவி8 அத நிழைல
பி?1கிற (ைறகைள வில1கி, நவழிப85 ெசழி+ேதா க எலா$ வல கட'@
அ`1கிரகிபாராக’’ எறா.
உடேன மகாராஜ எG0 நி2 ஜன கைள ேநா1கி, "மகா ஜன கேள! இ0த
மகா இேபா நம1-1 கா8?1 ெகா+த *+தி மதிைய நா$ ெபாேபால
ேபா)றி பாரா8ட ேவ

$. ஆனா அ=வள' ேமலான ெகா@ைககF$ த+

வ கF$ ந$(ைடய ேதச+தி நிைல+ ேவ,2$ப? ெசNய+த-0த

ேயா1கியைத வாN0த திவா ேவேற யா!மிைல. ஆதலா, அ0த தான+தி)-

இ0த நிமிஷ$ (த இ0தமகாைனேய நியமி+தி!1கிேற. நம ேவ

ேகாைள

உல கன$ ெசNயாம அைத இவக@ ஏ)2 நம1- நவழி கா8? அ!Fமா2
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ேவ

?1ெகா@Fகிேற’ எ2 Aறி (?+தா. உடேன ஜன கெளேலா!$

கரேகாஷ$ ெசN ஆரவாாி+ அ0த ேவ

ேகாைள (Gமனேதா ஆேமாதி+

தன. (த9 நம சமய)கார சில உபசார வா+ைதக@ Aறி ம2+, பிற-

%ேலாகவி0ைத எற சமதான+தி திவா ேவைலைய ஏ)21ெகா

டா. அத

பிற- அவ தா$ அ0த ப+ வ!ஷகால+தி ெசNத த0திர க@ யாவ)ைறC$
சவிதாரமாக எ+1 Aறினா. தா$ தாசிதா (த9ேயாைர

நியமி+தேபாலேவ, ேவ2 பல ேசவககைளC$ நியமி+, அவக@ தம1-1கீ4
ேவைல ெசNயேவ

ெம2 திவா உ+தர' ெசNதேபால, உ+தர'க@

பிறபி+, அவகைள1 ெகா
அவகF$ அர

 த0திரமாN பல காாிய கைள (?+ததாக'$,

மைன5 ேசவககF1-@ கல0 ெகா

?!0 வ0ததாக'$

Aறினா. மகாராஜேபாி வா கப8?!0த ப+திர கைள1 கைடசிவைரயி

தாேம ைவ+தி!0ததாக'$, விஷய க@ ெவளியானபிற- ஒ!நா@ இரவி தா$
மகாராஜன ெகாBம

டப+தி எவ!1-$ ெதாியாம ஒளி0தி!0 ைக

ெப8?1- ம2திற'ேகா ேபா8+ திற0 ததாேவஜிகைள அத)-@ ைவ+
%8?யதாC$ Aறினா. அவர அதியா5சாியகரமான ெசயகைள1 ேக8

அரச>$, ம)றவகF$ அளவ)ற மகி45சிC$ ஆன0த($ விய*$ அைட0,
அவர அ)*த சாம+திய+ைத ெமN5சி *க40 அவைர ெபாி$
ெகா

டா?ன. அவைரயி ேவைல பா+த திவா உ

ைமயி ேயா1கியதா

பa($, வாN0தவெர2$, அவ நிரபராதிஎ2$ நம சமய)காரேர Aறி

அவைரC$ தம1- அ+தப?யாக இ!0த ஒ! ெப!+த உ+திேயாக+தி அம+

தினா. ேமல1ேகா8ைட வாச9)க!கி9!0த தம க5ேசாியி ேவைல பா+த

எேலா!1-$ ப)பல அபிவி+தி+ ைறகளி உ+திேயாக க@ ெகா+தா;

அ'மறி, அ0த நகர+தி உ+திேயாகேமா, வா+தகேமா, ேவ2 எ=விதமான

ெதாழிேலா இலாத ேசா$ேபறி மனிதேர இலாதப? ஒ=ெவா!மனித!1-$

ஒ=ெவா!வித அBவைல ஏ)ப+தினா. அவ ேம)ப? ப+ வ!ஷகால+தி

ேத?1 -வி+த ேகா?1கண1கான திரவிய க@ (GைதC$ ஜன களி ெபா
நைம1காேவ ெசலவி8 ஏராளமான -ள க@, கிண2க@, ரதா1க@,

ந0தவன க@ (த9யவ)ைற உ

டா1கினா. அ0த ஊாி பிற1-$ ஆ

ெப

-ழ0ைதக@ எேலா!1-$ ப+வய வைரயி த!ம1 கவி க)பி1க ஏராளமான
ப@ளி1Aட கைள ஏ)ப+தி, அைவகளி சமய Mக@, சமா1க Mக@
(த9யவ)ைற1 க8டாய பாட களாக ைவ+, ஒ=ெவா!வர

-ணெவாG1க கைளC$ சீதி!+வைதேய உபா+தியாயக@ தம பிரதம1

கடைமயாக மதி1-$ப? உ+தர'க@ பிறபி+தா; அ=ாிB@ள ெபாியவக@
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எேலா!$ க

ணியமான ஒ=ெவா! ைறயிB$ இற கி+ தம ஜீவேனா-

பாய+ைத+ ேத?1ெகா@Fவத)கான எ

ணிற0த வசதிகைள+ ேத? ைவ+தா.

இ=வா2 நம சமய)கார திவா தம1- மிHசிய திறைம சா9C$ *+திசா9C$

நீதிமா>$ இ0த உலக+தி இைல எ2 எேலா!$ எேபா$ ஓயாம *க40
த$ைம1 ெகா
ஆ

டா$ப? ெசN இன($ நம %ேலாக வி0ைதைய

வ!கிறா. அவ!ைடய ஆ8சியி ஜன க@ எேலா!$ ம களகராமாக'$

ச0ேதாஷமாக'$ KWaகரமாக'$ இ!0 அேமாகமாN வா40 வ!கிறாக@.

ஆனா அவ!ைடய மன+தி ஒேர ஒ! சிறிய -ைற இ!0வ!கிற. ஆதியி அவ

விநாயகைர+ தாிசி+வி8வ0த கால+தி வழியி க

ெட+த ,பாயி

ெசா0த1கார இனா எபைத மா+திர$ எ=வள' அபார சாம+தியசா9யான
அவரா க

பி?1க இன($ இயலவிைல. அ0த ,பாN வ8?C$ (தலமாக

வள0 வ!கிற. அத ெசா0த1கார வ0 அைத ெப)21 ெகா@Fகிற
வைரயி அைத அவ தம+தி)- உபேயாகி+ வ!கிறதாக'$
ெசா91ெகா@Fகிறாக@.

நம சமய)கார திவா ப+ வ!ஷ+தி)-( ஒ!நா@ இரவி, அாிசி (த9ய

சாமாகைள1 ெகாண0 ெகா+ தம -$ப+தினாி உயிகைள1 கா+
இரaி+த தயாள-ண*!ஷரான பாரா1காரைரC$, அவர மைனவிையC$

மற0தவேரய2, -ேசல எ+5ெசற அவைல கி!"ணபகவா ஆைசேயா
வாயி ேபா81ெகா

ட'டேன, (னவ! -$ப+தின இ!0த இட+தி

எப? மாடமாளிைககF$ -ேபர ச$ப+$ மாயமாக+ ேதாறினேவா, அேபால,

நம சமய)கார!1- திவா உ+திய ேகா$ கிைட+த'ட அவ தம

மாத5ச$பளமாகிய ஐயாயிர$ ,பாயி அ0த பாரா1 கார!1- மாதா மாத$
இர

டாயர$ ,பாN நிர0தரமாக1 ெகா1கேவ

ெம2 உ+தர' பிறபி+

வி8டா. அ' மறி, அவ அ0த நகர+திB@ள சகலமான ஜன களிட+திB$

அ0த பாரா1கார!ைடய ேமலான -ண க@ இ!1-$ப? தம நறி

விKவாச+ைத+ த1கப? கா8?யதா-ெம2 நிைன+, ஒ! -$ப+தி தகப
தன -ழ0ைதக@ எேலாைரC$ எப? சமா1க+தி பழ1க (ய2,
எேலா!1-$ சமமான ெசவ($ உாிைமகF$ அளிபாேனா, அேபால, அரச

தன பிரைஜக@ எேலாைரC$ நட+தேவ
நி,பி+1கா8?னா.
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“வாேநா1கி வாG$ உலெகலா$; மனவ
ேகாேநா1கி வாG$ -?,"
Kப$ Kப$! Kப$!!!

----------------------மதிைர

ஆந0த -ணேபாதினி தன கமல$ 1 இத4 11- அ?யி வ!மா2 எGகிற:ெசள0தர ேகாகில$

eமா வ - ேக. ைரசாமி ஐய காரவக@ பி.ஏ. இய)றிய.
ஒ! -$ப+தைலவாி கால+1- பிற- அவைர ந$பிய மைனவிC$, அவர

*+திாிகF$ ஆ

தி1க)2 ப$ பாகைளC$ ேந!$ ேசாதைனகைளC$ இ0M

ெவ- நறாக எ+ைர1கிற. க

ணபிரானி உ+தம -ண கF$,

உயி!1-+ ணி0 அபாய+தி9!0 பிறைர விவி1-$ திற>$, த

கடைமைய5 ெசNத அளேவா தி!திேய)-0 தைகைமC$ அவற காத

நல($, அவ>1- ேந!$ இனகF$, இேத விதமாக1 ேகாகிலா$பாளி ய
நட+ைதகF$, நிதான விேவக($, அவள காதB$, பிற- ேந!$ ஸ$பவ கF$,
ெசள0தரவ9யி உலகியBணராத ெம9ய தைமC$, பிறர வHசைன

வைலயிலா40 மய1-2$ பாைமC$ வாசககளி மன+ைத வசீகாி1க5

ெசNகிறன. ேபாE அதிகாாிகளி அநீத கF$ K0தரS+தியி காமேபC$
அவன "கி!+திய கF$ (னிய (+சாமி ேபாற ேவைலயா8களி

ேமாச5 ெசயகF$ உலக Kபாவ+ைத நறாக நிைன%8கிறன. க)பக வ9,
%Hேசாைலய$மா@ இவகளி க"ட கF$, அவக@ ப$ ஸHசல கF$ மி1க

ேசாகபாகமா-$. உ+தம ேவைலயா8கF1- உதாரணமாN (!ேகசைனC$

க0தைனC$ -றிபிடலா$. வ1கீ ராமரா= ஆப+ ஸகாயரான உ+தம

*!ஷராயி>$ அ+தைகேயா!1-+தா ெதாழிB1-+ த1க வ!மான+ைத1
காேணா$.
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இ0த நாவ9 இைடயிேல இத)-5 ச$ப0தமிலாததாN+ ேதா2கிற திவானி
சாி+திர$ அமிதபான$ ேபா2 அ+ய0த வாரயமாN !சி1கிற. அவர
ெப!0தைகைமC$ எளிேயா மா8 அவ பாரா8$ அ*$, ெசNC$ அாிய

உதவிகF$, தம ைகெயG+ ேபா2 ேமாச1 ைகெயாபமி8ேடாைன ஆதாி1-$
பாைமC$, ேபாE இெப1டைர ெவ- சாயமாN ஆழ க

 அ0த

அ1கிரமிைய சிaி+ நிரபாரதிகைள1 கா1-$ பாி'$, அவர ப+தினியி
க)பில1கண($, அ0ேதா! இ2தியி அ$ மகா`பாவரவா41ைக பா4ப8 அவ
றவியாதB$, (?வி மைற0த தம த0ைதைய1 கா

பமான பாக களா

இ0நாவ9 மதி* ெவ- சிலா1கிைனயான உ5சி1- உய0 வாசககைள+

தி1கி8 ேபா-$ப? ெசNவி1கிற. வி!+த விவாக+தி ேகார($, விவாக$

ெசN ெகா

ட ஆடவ1- அதனா ஸHசல ெப!1ேகயறி ஒ! ளி

இப(மிைலெயப$ -Hசிதபாத (த9யாரா இனி *லனா-$.
இ0நாவ9 ம)ற ப-திக@ இனி ெவளிவ!$ Sறா$ பாக+தி %+தி

அைடCெம2 ெதாிகிற. ஆயி>$ இ=வி! பாக களினிேற காலLக க@

ேதா2கிறன. ேகாகிலாைவ மண+த)காக1 க

ணபிராைன+ தபா)களவி)

ேச+த K0தரS+திேய அ1களவி காரணதனாகலா$. ெசள0தரவ9 தன

ெம9ய தைமயி K0தரS+தியா க)பழி0$ ெகடலா$? ேகாகிலா த

ந)கணவனான க

ணபிராைன மண0 இ*2தB$ ைகAடலா$. திவானி

மைனவி த *+திரைன1 க

?+ நட+$ பாைம1 -றி*1-$ (இர

பாக$ ப1க$ 122) க)பக வ9 க

ணபிராைன1 க?0ைர1-$ -றி*1-$ ((த)

பாக$ ப1க$ 51 - 52) உ@ள ஒ)2ைமைய1 ெகா
மைனவிC$ -மார>ேம க)பக வ9C$ க
இ1க

டா$

 திவானி காணாம)ேபான

ணபிரா>ெம2$ நிைன1கலா$.

ணபிரா>1-$ K0தரS+தி1-$ Aட ஒ! உற' ேந0

ெகா@Fேமாெவன'$ ஐய$. எ=விதேமா இ0நாவ9 Sறா$ பாக$ மி1க

சம+காரமாN எGத ப8?!1-ெமப தி

ணமாத9 ஆ+ய0த வாரயமான

இ0 நாவ9 (?'1காக அ$Sறா$ பாக+ைத ஆவBட எதிேநா1கி
நி)கிேறா$. ஆசிாிய1- நம வா4+.
---------------------
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