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ச�ப� ச�த� 

 

ச	ரவ�தியான மா�தாதா அேயாதிமா நக�� 

இ���ெகா��,  ம�டல� #$வ�� அரசா�� 

வ�தா�.  அவ�	& இ��மதி எ(ற மைனவ + இ��தா,.  

அவள.டதி� /�&0ச(, அ�ப�ஷ(, நாபாக( எ(ற 

2(3 /திர�கைள4�, ஐ�ப� ெப�கைள4� ெப6றா�.  

அ	காலதி� ச�ப� எ(ற மஹா#ன.வ� இ��தா�.  

அவ� �	ேவத மறி�தவ�.  அவ� ப(ன.ர�� வ�ஷ 

கால� த�ண+�� 29கி தவ� ெச:�வ�தா�.  இவ�	&0 

சம;பதிேலேய ஜலதி� ஒ� மிக>ெப�ய ம;( வசி� 

வ�த�.  அ� தன� மைனவ? ம	க@ட( இைணப?�யாம� 

மஹ�ஷிய?( எதி�ேலேய AB&லாவ? இ(ப மCபவ?� 

வ�த�.  மஹ�ஷி இைவகைள கவன.தா�.  

மஹ�ஷிய?( மன� தவதி� ெச�லவ?�ைல.  அவ� 

மனசி� "இ�த ம;( ந+�வா9 ஜ��வாக இ��தாE� மிக 

பா	ய#,ள�.  த( &ழ�ைத &GHக@ட( 

இைணப?�யாம� எIவள� ஆன�தமாக இ�	கிற�.  

இ�லர Kகேம Kக�.  நம�  இ�த தேபா வா9	ைக மிக 

�	ககரமான�" எ(3 எ�ண?னா�.  வ?வாஹ� 

ெச:�ெகா�� இ�லற Kக� அCபவ?	க 

வ?�>ப�ெகா�டா�.  ஜலதின.(3 கைரேயறி மா(தாதா 

அரச�ட� ெச(றா�.  ஆரச�� #ன.வைர வரேவ63 

உபச�தா�.  ேஷம ஸமாஸாரNகைள வ?சா�தா�.   



 

 

#ன.வ� "அரேச! நா( வ?வாஹ� ெச:�ெகா,ள 

வ?��/கிேற(.  உ(ன.டமி��� நா( ஒ� க(ன.ைகைய 

யாசி	கிேற(.  உன	ேகா ஐ�ப� ெப�க, இ�	கிறா�க,.  

அவ�கள.� ஒ�திைய என	& தர ேவ���"  எ(3 

Aறினா�.  #ன.வ�(  வா�ைதைய	 ேகGட அரச� 

Pத�ப?�>ேபா: வ?Gடா�.  ெதா�� கிழவரான 

#ன.வைர4�, அவ�ைடய ஆைசைய4� க��, ஒ(3� 

ேதா(றாதவரா: தைல &ன.�� ேயாசி�	ெகா�� 

இ��தா�.  #ன.வ�, "எ(ன ேயாசி	கிற+�?  நா( எ(ன 

ெசா�லதகாதைத ெசா�லிவ?Gேடனா?" எ(றா�.  அரச� 

த� மனதி�  இ ெதா�� கிழவ�	& எ( மகைள எ>பH	 

ெகா�>ப�?  ம3தாேலா சப?� வ?�வாேர  எ(3 

ேயாசி�, "#ன.வேர! எNக, &லதி�, க(ன.ைக 

வ?��ப? வ�	&� வரC	ேக வ?வாக� ெச:வ?>ப� 

வழ	க�.  தாNக, என� அ�த>/ரதி6& எ$�த�@Nக,.  

அNேக என� ஐ�ப� ெப�க@� இ�	கிறா�க,.  

அவ�கள.� எவ, தNகைள வ?��/கிறாேளா, அவைளேய 

தNக@	& மண� #H� ைவ	கிேற(" எ(றா�. 

 

அரச� மனதி�,  #ன.வேரா ெதா�� கிழவ�.  நம� 

ெப�க, இவைர வ?��பமாGடா�க,.  ெப�க, த(ைன 

மண	க வ?��பவ?�ைல எ(3 ெத��த�ட(, #ன.வ� 

ேபசாம� ேபா:வ?�வா�  எ(3 எ�ண?னா�. 
 
 
 

 



 

ஆனா�, #ன.வ� #63� உண��தவர�லவா!  

அரச�ைடய எ�ணைத அறி�� ெகா�டா�.  #ன.வ�, 

"அரேச! உNக, &ல வழ	கைத நா( ம;றவ?�ைல.  

க(ன.ைக எ(ைன காதலி>பளாய?( நா( வ?வாக� ெச:� 

ெகா,@கிேற(; இ�லாவ?Gடா�, இ�#ய�சிையேய வ?G� 

வ?�கிேற(" எ(றா�.  அரச� காவலாள.ய?ட� #ன.வைர 

அ�த>/ரதி6& அைழ� ெச�ல கGடைள இGடா�.  

#ன.வ� காவலாள.4ட( அ�த>/ர� ேபா&�ெபா$�, மிக 

அழகிய வாலிபமான உ�வைத எ��	ெகா�டா�.  

காவலாள. #ன.வைர அ�த>/ரதி� ெகா�� ேச�தா(.  

ேமE� அ>ெப�கள.ட� "ச	ரவ�தியான உNக, 

தக>பனா�ட�, இ�#ன.வ� வ?வாக� ெச:�	ெகா,ள 

ெப� ேவ�H வ�தா�.  இவைர யா� ப?�ய>பG� 

வ�	கிறா�கேளா, அவ�கைள இ�#ன.வ�	& வ?வாக� 

ெச:வ?>பதாக உNக, ப?தாவான அரச�( கGடைள" 

எ(றா(.  அ	க(ன.ைகக,, #ன.வ�( அழகி� 

ேமாஹிதவ�களா:  நா( நா(  எ(3 ஐ�ப� ெப�க@� 

அவைர மண	கவ?��ப?னா�க,.  இIவ?ஷயைத 

காவலாள. அரச�	& ெத�வ?தா(.  அரச�� தன	& 

வ?�>பமி�லாதி����, வா	& த�ததி6& பய�� ஐ�ப� 

க(ன.ைககைள4� ச�ப� மஹ�ஷி	& தான� 

ெச:�வ?Gடா�. 

 

#ன.வ� மைனவ +க@ட( தம� ஆசிரமைத அைட�தா�.  

வ?0வக�மாைவ	 A>ப?G� ஐ�ப� மாள.ைககைள, 

KகேபாகசாதனNக@ட( AHயதாக நி�மாண� ெச:4�பH 

கGடைளய?Gடா�.    அ�மாள.ைககள.� "ந�தன�" எ(ற  



 

ஓ� நிதியான� நியமாக இ��� ெகா��வ�த�.  

#ன.வ�� த� ேயாகச	திய?னா� ஐ�ப� உ�வ� 

எ��ெகா��, ஐ�ப� மைனவ +கள.ட#� Kக� 

அCபவ?� வ�தா�.  இIவ?த� அேனக வ�ஷNக, 

ெச(றன.  அேநக /திர�க@�, ேபர(க@� ப?ற�தா�க,.  

&��ப� ெப�கி	ெகா�ேட ேபாய?63.  &��ப� ெப�க> 

ெப�க ஆைச4� கவைல4� வள��� ெகா�ேட 

ேபாய?63.  மன� &��ப	 கவைலய?ேலேய 29கிவ?Gட�. 

 

இ>பHய?�	க, ஒ� நா, அவ� தம	&, ேயாசி	கலானா�.  

"ஆஹா! மாையய?( மகிைமைய யாரா� அறிய#H4�!  

ஆைசய?� ஆ9�� இ�>பவC	& ஒ�	காE� 

பரமா�ததி� ப63 உ�டாகா�.  நா( ஜலதி� இ��� 

ெகா�� ெவ&கால� தபP ெச:தி���� மனைச 

அட	க#Hயவ?�ைலேய! எ(ேனா� Aட இ��த ம;ன.( 

ஸஹவாச ேதாஷதினால(ேறா நா( எ( தேபா பலைத 

இழ�ேத(.  மன.தC	& ஒ� மைனவ?ைய ைவ�	 

கா>பா63வேத �	கதி6&	 காரணமாக இ�	க, நா( 

ஐ�ப� மைனவ?கைள மண�ேத(.  அத6& த	க 

�	கைத4� ெப�	கி	ெகா�ேட(.  இைவ எ�லா� எ( 

தவதி6& இைடTறாக #H�தன.  அ�ம;ன.( 

ேச�	ைகய(ேறா இIவள� �	கதி6&� காரண�"  

எ(3 மிக மன� வ��தினா�.  ப?ற& த� மைனவ?க@ட( 

வ?ர	தராகி வன� ெச(3 தபP ெச:�ெகா�� இ��தா�.  

#Hவ?� சகலவ?த ப63கைள4� �ற�� ஸ(யாச� ஏ63 

பரமபத� அைட�தா�.     

 
 


