


oka 
The Viveka Chintamani Series. 

STORY OF COLBEFT 
The Draper’s Apprentice who became 

mee 7 
Prime Minister of பல, 

ரீஃ 

BY 

CoV. SWAMINATHA ALS 

(பு பரமம் ராடை பாற பிம் பழு... 

. ம் பவட சண்ட 

ஆ . fn ’ . ca * 5 ஓ 

கோல்பெபொட் சரித்திரம்: 

தணி பாபா? கடையிலிருந்து முநக்மந்திர் 

ஸ்தானந்துந்நுவந்தஜர வாலிபன் ௩௮ ௩. 

இலது 

ஸ். வி. சூ வாமிநாாத அய்ய 

அவர்களால் இயற்ற பட்டு 

் விலவேசலிக் தாமணி”” யிலருகரெடுழ் து 

அச்சிடப்பட்டது. 

SMe neocon 

MADRAS: 

PUCLISHKHD BY 

C. VY. SWAMINATHA ATYAR, 

SecBETARY, Uirrusion or KnownepGe AGrncy, TRIPLICAND, 

1897, 
[COPYRIGHT.7



i 

“AFA ORAS 

PAREN Er BY Ge BM TENA Ee ALS A 

AM OF ge COME M& ANE PRG es WET sh NTH bea tty bigs 1 டா 

“ஜா PUBLISHED IN THE VIVERKA CrhinIAMAMI, 1693 
IN A SEPARATE FORM, 1897 RIO?PRINTED



EDITOR’S PREFACE. 

விவேகடூிந்தாமணிப் பிரசுரங்கள். 
ட டள வ டட 

Ip Bal ann 

தீமிழ்ப்பாஷை ிறச்ததும் இனியதுமென்ற அப் 

பாஷாபண்டி தர்சள் அதைப்பற்றிப் பேசுங்கால் பெரு 

மை சொண்டாடினும், அப்பாவைப் பயிற்சி சாகாலம் 

தமிழைச் சுயயாஷையாக வுடையாருள்ளும் aris Gas 

டையாமல் க்ஷீணித்துவருற விஷயம் யாவரும் அறிந்த 

தேயாம், யாவரும் அறிந்தும் அப்பானஷையை ௮சாதர ய 
செய்வது பிசசென்று பல்லோர் கூறியும், அதை மாதரி 

தீதி ௮ப்பாஷையின் பயிற்சியை வர்ச்திசெய்யவம், ௮ 

தீன்மூலமாக உபயோகமான அறிவைச் Fon Fer TROT 

பரவச்செய்யவும, பலர் ஒன்று சேர்ர்து பெருமயறகி 

செய்து பயன் விளைவித்தைக்காளோம். 
தற்சாலம், உபயோகமானதும் ஊதியமளிப்பதுமான 

அதில, பெரும்பாலும் ஆங்ஈலேய பாலை மூலமாகவே 

பெறுவது எளிதாக விருகறத, ஆகையால் இங்கிலீ 

௨ படி.த்தவர்சள் அப்பாஷையிலுள்ள புஸ்தகங்களையே 

மேன் மேலும் வாடச்கப் பிரியம் கொண்டவர்களாகிரா 

கள். தமிழ்ப்பாஷைப் பயிற்சி பலவிதத்திலும் HF 

டை செய்துவிடப்பட்டசால், ௮ப்பாஷையில் அவர் 

களுக்குச் சாதாரணமாய்த் தேர்ச்சியின்றிப் போய்வீட்ட 

௮, இங்கிலீஷ் படி.ச்சாத ஜனங்களுசகு கித் இயப்படி. 

ஜிவனச்கிற் குபயோகமான அறிவு பலகையில் பண் 

டிய தவ௫ியமாயிருந்தும, சுயாபாஷையில் அவர்கள் தா 

மாக வாடத்துச் சர௰க்கததச்சக உபயோசமான புஸ்தகவ் 

சன் ௮இகசமின்மையால், அவர்கள் ௮றிவையட்ைய



vi விவேசரிசக்தாமணிப் பிரசுரங்கள். 

ஆல்சொண்டும் ஏற்ற வழியின்றித் தவிச்தச் சும்மா 

இருந்துவி?(ருர்கள். இப்படிச் ராப்பொறியாசச் சும் 

மாவிருச்கவேணடீ நேரிடுவது வழக்க பலத்தால் சோம் 

பர்ரனமாசமாறி அறிகவையடைய வேண்டுமென்கிற 

ஆசையே இல்லாமற் போரது. 

இலவாரறாக, இங்கிலீஷ் படி. த்தவர்களுக்கும் தரிழ்ப் 

படி. த்தவாசளுக்கும் சாசாரணமாய்த் தமிழ்ப்பாஷை தற் 
சாலத்திற்குபயோகசமான அறிவையூட்டக் காரியத்தில் 

பிரயோசன மற்றதாகப் போறத, இதனால் சமது 

ஜன மகளுக்கும் சேசச்இர்கும விளையும் தீங்குகள் அற்ப 

சொற்பமல்ல, அ௮வர்றைப்பற ரீப்பேசப் புகின் மிசப் 

பெருகும். பழ.ச்சவர்சகளெல்லார்க்கும் உபயோகமான 
அறிவைப்பரவச் செய்யப் பிரயோசனமீல்லாக ள்.இ 

இயிலிரு£கும் பாஷை, மற்றெல்லாவற்றிலும் உபயோக 

ச்தையும் ஊதியத்சையும் பெரிசாக நாடி ஈடச்கும் 10-ம் 

நூந்ருண்டினிறுதியான இசகாலத்தில், £ச்ரேம் சவணி 

க்கப்படாவிடி.ற் சீரழிந்த, றப்புசகெட்டுச் சிழறிப் 

போகுமென்பதற்குக் கேட்பானேன்! தமிழ்ப்பாஷை 

சீரழிந்து சிதறிப் போகாதிருக்க அவற்றிலுள்ள ஆதி.நர 

ல்களையும் இறந்த சரந்தங்களையுமழிந்தபோகாமற் காப் 

பாற்ற வேண்டிய தவூியமென்பதிற்நடையில்லை, HF 

HLF அப்பாவை ஜனங்களால் பம.ச்துக்கொண்டாட 

ப்பட வேண்டுமானால், தற்கால அ௮றிவைடபூட்டத் சசை 

மையுடையசாக ௮சைச்செய்யவேண்டிய தும் அவிய 
மேயாம், 

இக்ச ௮வரயத்ை உன்னித் சரிழ்ப்பாறஷையைச் 

சனப்பிரீதிச் சசைந்சதாசாசெய்து விர்த இக்கு கொண் 

டுவச ழிரண்டு ௮ம்சங்சளிருச்ச வேண்டியது அத்தியாவ



மூகவுரை, Vil 

யகம், ஒன்.ற : இங்கிலீஷில் சற்றறிர்தாராயிருப்பதட 
ன் சமீழிலும் தேர்ச்சி பெற்றோ சாதாரண ஜனங்க 
ளுக்குப் புலப்படு நடையில் உபயோகமான விஷயங்க 

ளைப்பற்றி யெமுதுவதோடு, தமி.நிற் பயிற்சியில்லாச 

இங்கிலீஷ் படித்தவர்கள் ௮ப்பாஷை பயின்று அதில் 

ஒருவாறு தேர்ச்சியடைய வசையும் சாட்டி எழு தவேண் 

ழூயது முதலவூியம், அவர்கள் எழுதினவை ஓர் சிறு 

புஸ்தசமாகவோ பிரசங்சமாகவோ வெளியிடப்பட்டு, மிக 
வும் நெருங்க வரையறுச்சப்பட்ட சிறுவட்டமான சிலர் 

ஈடுவே மட்டும் வழங்கி யமும்காது, படி.ததோர் பாமரர் 

யாவராலும் படிக்கப்பட்டு நாடெங்கும் வழங்கவாத்ரக்க 

வசதிலேண்டி.ய இரண்டாவ தவியம், அ௮த்தியாவகிய 

சமான இவ்விரண்டு முக்கியாம்சங்களும் ஒருங்கு பொரு 

ர்தியிருந்தால்தான், நாடெங்கும் அறிவு பரவி, சறரோ 

ரும் மற்றோரும் கரு த்திர கலந்து, சமது சேசத்தார் 

திமச்குள் தாமே பிரிவனையடையாத, கற்றவர் போன 
வழி மற்றவர் பின்தொடரவும், பின் தங்கஞரை முன் 

ரெல்லவைக்ஈச் கற்றவர் சவணனிச தழைக்சவுமாக இப்படி 

எல்லவரும் ஒருமித்து முன்சக.ர ஈம்மவர் ஜாதிமொச்தத் 

தில் சாடைந்து மூன்னுச்கு வர வழியுண்டாகும். இக்த 

இரண்மி அம்சங்களையும் பொருந்த அமைத்து மேலே 

சொன்ன விதம் இர் வழி பிறட்பிசக்கவேண்டுமென்று 

சான் (அறிவைப்பரவச் செய்யும் ஏற்பாடு"% ஒன்று 

தயார் செய்து அ௮வ்வேற்பாட்டின்படி 18996 மேம் 

முதல் விவேகசிந்தாமணி என்னும் பத்திரிகை நடத் 
சப்பட்டெவருகிற த, 
  

* Vide Editor’s Introductory article in Vol. I. No. 1. of the 
Viveka Chintamani for May 1892.
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இப்பொழுது அவ்வேற்பட்டிற்கி இசையவே, மேற் 

படி விவேடிரந்சாமணியில் வொரியான விஷயஙுகளில் 

மூககியசாணதும் நிசாசர உபியாசமானதுமான அரிய 

விஷயங்களைச் இரட்டி ** வேரசிந்தாமணிப் பிரசுரங் 

கள்” என்னும் பொதுடபெயரிட்டுத் சனிப்புஸ் தகங்க 

ளாக ௮ச்கிட்டு எல்லாருக்கும் உபயோசமாகும்படி. பிர 

FAS Hag gt usu mee? cpio 

இர்தலைப்பின் 2ம் பிரகரிக்சப்பமம புஸ்சகங்கள் யாவ 

ரூம் விசேஷமாக விரும்பச்ரக்சவைகளானது பற்றி 

செலலயையம் Aros suo சருகாது ஈல்லமாதிரியாக, 

தளமான காகிசர்டில் *ர்டிட்டு, சாண.பமானஉயாக்தகட் 

ட்டம் செய்து வெளியிட்டிவாச் சாமானித்திருகஇராம், 

சிமிீழ்ப் பாஷாபிவிர்ச்தஇரகு இடையுராசவுள்ள குறை 

சளில், ஜனங்கள் சாதாரணமாக வாசிப்பதற்கனிமையா 

ன இரஈசஙகளில்லாச் குறையுடன், நல்ல மாதிரியில் 

நாணயமாஈ₹ சட்டு கணணுச்கு ரமணீயமான ரூபத்தில் 

புஸ்சகங்சகள் -வளியிடப் படாமலிருட்பதும் ஒரு பெருங் 

குறையென்பத மனபபூவமாய் ஈம் புத்தாகுப்பட்ட 

விஷயமாயிருப்பசால், ௮ர்குறையை நிவர்த் இக்க ஈம்மா 

லான முயறடி செய்துளோம, 

ஜனங்கள் ஏராளமாக இப்புஸ் தகங்களை வாக்கி வாசி 

த்து ஆதரிப்பார்களானால், இன்னும் ௮னேக புஸ்தங்கள் 

வெளியிடுவது சாத்தியமாகும், 

ஆகையால் இவ்வேற்பாட்டின் பிரயோஜனச்தையு 

ணர்க்ச விவேடுகள் யாவரும், இச்தலைப்பின்£ழ் வெளி 

யாகும் புஸ் தசங்களை எல்லாரும் வாங்க வா௫ச்கும்பழ. 
போதிப்பார்களென ஈம்புதிமேம், 

1896, 0. 1.58.



கோல்பெர்ட் சரித்திரம். 

வடை 

துணிவியாபாரி கடையிலிநந்து ழதல்மந்தீரி 

ஸிதானத்துக்த வந்த ஒர வாலிபன் கதை, 

I. 

இப்பூலோகம் லந்து பெரிய கண்டங்களாகப 

பிரிக்கப்பட்டிருக்கறதென்பது பள்ளிப் பிள்ளைக 

ளெல்லாருக்கும் தெரிட்தவிஷயம், சாம் வ௫க்கு 

ம் இத இர்தியாதேசம் இருககும் பாகத்திற்கு 

ஆசியாகண்டமென்று பெயர், ௩ம்மை ஆளும் 

வெள்ளைக்காரர்கள் ஸ்வதேசமிருக்குமிடத்திம்கு 

வீராபபாகண்டமென்று பெயர், ஈமமையா 

enn இங்கிலீஷ்காரர்கள் ஐரோப்பியரானா 

லும் ௮வர்கள் 8ரோப்பா கண்டத்தின் ஒரு 

பாகத்தில் இருப்பவர்களல்ல, அவர்களுடை 

ப தேசமாகய * பெரிய ப்ரிடன்' என்பது லீரோ 

ப்பாகண்டத்துக்கருகில் நாலுபக்கமும் கடலால் 
சு,ழப்பட்ட டிரு சிறு இவு. இந்தப் * பெரிய பீரிட 
ன்' என்லும் இவு, * இம்கலொந்து, ஸ்காட்லாகது' ௭ 

ன்லும் இருராடுகள் சேர்ச்துள்ளது. இவ்விரு 

நாடுகளும் ஆதியில் தனித்தனி ௮சசர்களால் ஆ 
எப்பட்டுவந்து பிற்பாடு ஒருகுடைகஇக&ழ்ப்பட்டு 

இதற்குப்பக்கத் திலுள்ள * 8ீர்லாந் துதவும்' சேர்ந்
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௮ ₹பெரிய ப்ரிடனும் ஐர்லாந்துமாகிய ஐக்ய 

சாஜ்ஜியம் ' என்னும் பொருள்பட இங்கிலீஷில் 

ஒரு நீண்ட பேர் கொடுக்கப்பெம்றது, நாளது 

தேதிவரையில் அந்தப்பேர் இன்னம் வழங்கி 

வருகிறது, 

இந்தியாவிலுஎள வெளளாக்காசர்கள் இங்கலி 

ஷ்காரர்கள் மட்மென்று, இவர்களோடு ஆஇயில 

போட்டிபோட்டு இன்றைக்கும் இக்தேசத்இல் இ 

ரண்டொரு ஸ்தானங்களை அவர்கள் கைவசத்தில் 

வைத்து ஆண்வெரும் இன்னொரு வெள்ளைக்கார 

ஜாதியாரிருக்கிறார்கள். இவர்கள்சான் அடுத்த 
புதுச்சேரி, காரைக்கால் இவற்றை யாண்டுவரும் 

ப்ரெஞ்சுக்காரர்கள். இந்த ப்ரெஞ்சுக்காசர் 

கீள் சுதேசத்துக்கு * பிரான்ஸ்? என்று பெயர். 

இவர்கள் ஈம்மையாளும் இங்இலிஷ்காரர்களுக்கு 

லசோப்பாவில் அடுத்த அயல் தேசத்தார். இவ 

ர்களுடைய பிரான்ஸ்தசம் பெரிய பீரிட்டனு5 

கு எதிர்த்தாப்போலிருக்கறது. இவ்விருதேச௨ 

களுக்கும் கடுவில் ஒரு சிறிய கால்வாப்தானிருக் 
இறது, இந்த பிரான்ஸ்தேசம் பெரிய ப்ரிட்ட 

னைப்போல் காலாபக்கமும் கடல்சூழ்ந்த தீவாயில் 

லாமல் 8சோப்பாகண்டத்தில் அதன் ஒருபாகமா 

க விருக்கெற ௮, இதன் தலைநகருக்குப்பேர் ஜ்ாரில். 

இ செல்வத்திலும் நாகரீகத்திலும் சாபஜியவல் 
லடித்திலும் இங்கலொட்துக்கு மிகவும் குறைந்த
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தேசமல்ல, இந்தியாவில் இவர்க ளதஇிகாசம் வலுக் 
காமற்போனாலும் 8ீசோப்பாகண்டத்தில் இவர்க 

ள் அதிகாரம் ஒங்கிவளர்ர்து தற்காலம் ௮௨௫ மி 

க்க அக்கம் பெற்று விளங்கும் ஐந்து பெரிய 

தேசம்களில் இது முக்கியமான ஒன்றாக விளக்கு 

இறது. முழ்காலத்தில் இத்தேசம் இப்பொழுதி 

லும் ௮தஇிக மகிமை பெற்றுக் தொஞ்சக்காலத்தி 
ற்கு விளங்கியது. 

இப்படி. மகிமைபெற்று விளங்கிய Des Derr 

ன்ஸ் தேசத்தின் மாகாணங்கள் ஒன் நில் ரேய்மஸ் 

என்னும் புராகனப் பட்டண மொன்றுண்டு, ௮ 

ப்படடணத்தில் ஒரு அுணிவியாபாரி யிருந்தான். 
அவனுடைய கடையில் வியாபாரம் செய்ய வங்க 

வர்களுக்குச் துணிகளை யெடுத்துப்போட்டுக் கர 

ட்டுவசற்காகப் போடப்பட்டிருந்த மேஜையின் 

பின்பக்கத்தில் ஒல்லியான உடம்பும், அழகும் பு 

த்திவிசாலழும் அமைந்த ஸமூசச்சாயல்களு மா 

டைய பையன் ஒருவன் நின்றுகொண்டு, கைபட் 

மித்கரைந்துபோன பழைய புஸ்தகமொன்றைக் 

நையிலேக்இப் பார்திதுக் கொண்டிருந்தான். ௮ 

வன் பேர் பாப்டிஸ்ட் என்று சொல்வார்கள், ௮ 

வன் மூழுப்பேர் ஜின் பாப்டிஸ்ட் கோல்பெர்ட்: 

கடைக்குப் பின்புறத்தில் தோல் மஞ்சமிட்ட 
நாற்காலியில், முன்னால் ஒருமேஜை போட்டுக் 

கொண்டு, ௮ந்தக்கடைக்கு எஜமானான கிழ விரி
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பாரி உடல் மெலிந்து சோல்சுருங்கி ் வடார தாக் 

வந்த காக்கைபோல்' காசு சேோப்பதிலே கண் 

ணும் கருத்து மூடையவஞனாய் உட்காரந்திருக்கா 

ன், அவன் போ சாத்தாணி என்று சொல்லலாம். 

சாத்தாணி, பாப்டிஸ்ட் என்பவனைப் பார்தது 
“ இன்றைக்குக் கேதியென்ன?”' என்று கேட். 

டான், 

அர்த வாலிபன் திடுக்கிட்தெதிரும்பி இன் 

தைக்கு 1052ஞூ் ௮க்டோபர்மி” 80௨” என்று 

பதிலுரைகத்தான். 

“அது முற்றும் சரியல்ல: நீ சொன்ன மாசமு 

ம தேதியும் சரிகான் ; வருஷம் தப்பு, இது 

1094-வது வருஷம் அ௮ப்பேன் ; இது தெரியவே 

டாமா ?ஏன், உனக்கு வயது 18 ஆய்விட்டதே; 

சரியாகக் கணக்குப்பாரக்கக் தெரிர்இருக்கவேண் 

டாமா?” என்று உரதத சத்தத்தோடு Qi xe 
கிழிவியாபாரி வெடுவெபுபபாயக் கூறினான். 

“ தெறிக்திருக்கவேண்டியதுதான், லயா; கண 

கருப் பார்ப்பதில் எனக்கு மெத்தப் பிரியம்தா 

ன். ஆனால், என்மனசு சரித்தரவிஷயச்தில் கொ 

ஞம் கவனமாயிருக்துவிட்டது ; நீங்கள் கேட்ட 

  

பொழுது நான்” 

ஐ! சரி; வழக்கம்போல் வாசித்துக்கொண் 

ஓ.ருந்தாயாக்கும், ஏது ! நீ உறுப்பட்டு என்னத் 

திற்காவது உதவுவாப் என்று தோன்றவில்லை,
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ag கடக்கிறது. நீ என்ன புஸ்தகம் வாசித்து 

க்கொண்டிருந்தாய் 2? ௮இல் உனக்கு அவ்வளவு பி 

ரியம் விளைப்பது என்ன *'? 

“லயா, ரான் டியூக் அவ் மான்ட்மோசென்வம்" 

என்பவரின் விசாணையைப்பற்றி வாசித் துவருகி 

C mor.” 

* டியூக் ஆவ் மான்ட்மோரென்ஷியா ! அவரு 

க்கும் உனக்கும் என்னவ₹தது? ஓஒ! ஓ ! உக்க 

மேன்னோர்களில சிலர் காஸ்டேரில் பிரபுக்களாக 

விருந்தமையால் நீயும் ஒரு பெரிய பிரபு வென்று 

நினைத்துச்கொள்றொய்போல் தோன்றுகிற து '' 

6 காஸ்டெரில்” ௮ல்ல லயா, * காஹில்ஹில்" 

என்பது சரியானபேர். காஸில்ஹில் பிசபுக்கள் எ 

காட்லார்திலும், பிரான்ஹிலு முள்ள கோல்பொ 

ட் குலச்.இனர்க்சுப் பொதுவான ராசாதைகள், 

இருதாத்தாரும் இன்றைக்கும் ஒசே விருது உடை 

யவர்களாய் இருப்பது கான் மேலேசொல்லிய,தற 

கு ஆதாசமாகும்,”” 

பூ! அதெல்லாம் எனக்காகவேண்டியதென் 

ன? உன் தாயாரும் என் தங்கையும் ஒன்றாகப் 

பள்ளிக்கூடத்தில் வாசித்த விசுவாசத்தைப் பாரா 

ட்டி உன் தாயார் உன்னுடையநாமகாணச் சடங்கு 

ஈடக்குங்கால் என்னை யழைத்து உனக்குப் பெய 

ரிடச்சொன்னபொழுது உங்கள்முன்னோர்கள் ய 

சென்று உங்கள் குலம் கோத்தமெல்லாம் விசாரி
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ச்கேனென்று நினைக்கிறாயோ? அதெல்லா மில்லை. 

எங்கள் வர்த்தகக்சொடி பறக்கும் இவ்விட.த் 

இல் காங்கள் அதையெல்லாம் கவனிக்கிற இல்லை, 

எங்கள் வேலையெல்லாம் துணி விற்கவேண்டிய 

துகான்,” 

* எனக்கு ௮ ஈன்றாயகத்தெரியும், யோ,” ௭ 

னு பாப்டிஸ்ட் பணிவோடு us gions Sg, “6 Gr 

ன்னாலானமட்டும் வியாடாசத்தில் வல்லவனாக மு 

யறசிப்பேன், இது உறுத.,'' என்று சொன்னான். 

வரவா நீ கெட்டிக்காரனாவாய் என்று சொல் 

லத துணிகயேன். து கடக்க, நீ டியூக் ஆவ் 

மான்ட்மோசென்ஷஹியைப் பற்றி வா௫க்கிருயே, 

“அவரை என்னத்திம்காக விசாரணைசெய்தார்கள் ? 

சொல்லு, கேட்போம்” என்றான் இழவியாபாரி, 
௮தறகு அவ்வாலிபன் தடதடவென்று மன் 

வருமான பதிலுரைத்தான : (ஐயா, 18-வது 

லூயி ௮சசன் 1099-ம் வருஷதஇல் பாரிஸ் ஈகரை 
விட்டுப்புறப்பட்மி, பொறுக்கமுடியாத குளிசாயி 
ருந்தாலும் அதையும் பார்க்காமல் கேரில்சென்று 

டியூக் ஆவ் நீவேர்ஸ் ௮வர்களுக்கு ஒத்தாசைசெய் 

௮, டியூக் ஆவ் ஸேவாய், * மான்ட்ஸர்ராட்' என் 

லும் ஸ்தலத்கைப் பிடித் துக்கொள்ளச்செய்த யத் 

தினங்களையெதாத்து ௮வசை ஆகரிக்கச் சென் ந 
பொழுது” 

௮வன் சொல்லிமுடியுமுன் அந்தக் கிழவியாபா 
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ரி அவன் தங்குதடையின்றி தாசாளமாய்ச் சரித் 

இரச விஷயங்களை யெல்லாம் விவரிததுக்கூறிக்கொ 

ண்டு போவகைக்கண்டு அதிசயித்து, “* ஏலப்பா, 

இவன் விஷயங்களை யெல்லாம் ஒன்றுவிடாமல் 

கொடுத்துக்கொண்டுபோகிற௮ திசயக்தைப்பார். 

இக்தப் பயல் பிறக்கும்போதே இராஜத௩திரி 

யாகப் பிறக் திருக்கிறான் என்று நான் சொல்லு 

வேன்.” என்று சொன்னான். , 

பாப்டிஸ்ட் இப்படித் தன்வார்த்தையைக் தடுத 

து விண்வார்ச்தைகள் பேசியகற்காக முகத்தில் 

கோபக்குறி விளங்கப் பின்னும் தொடர்ந்து சொ 

ல்லுகிருன் -— 

“ நல்லது, ஐயா, வாலிபதிசையிலுள்ள அவ்வ 

ரசன் (ஐஸ் சணவாயைச் கன்பலாக்கிரமத்தால் சட 

ந்து சென்று, டியூக் ஆவ் ஸேவா'யினுடைய சை 

னியங்களை வென்று, * தாசால்' காட்டு ஸ்பானிய 

ர்களைத்துசத்தியடித்து, “பிக்கேசோல்' என்னும் 
ஸ்,சல;த்தைப்பிடி தீதுக்கொண்டு, 9-வருஷங்களுக் 

குழுன்குவிராஸ்கியூ' வில் ஈடக்த சமாதான உடன் 

படிக்கையிற் கண்ட நிபத்தனைகளின்படி. “டியூக் 

ஆவ் நிவொஸ்: வசம் * மான்வொ”மாகாணத்தை 

ஓப்புவித் துவிட்டு * இத்தலிதேசத்தை ஆபத்தி 

னின்றும் விடுவித்த அப்த்பார்தவன்' என்று பட் 

டப்பேர் சூட்டிக்கொண்டு தன் தலைககருக்குச் 

திரும்பிவருகையில் ௮ங்கே ௮வருடைய சகோத
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சன் கலகம் செய்தெழும்ப ௮னேக பிரபுக்கள் 

அவன்வசம் சேர்க்துகொண்டு தன்னஇிகாரத்தை 

யெதிர்த் து நிற்பதைக் கண்டான், அப்பொழு 

அ “டியூக் ஆவ் மான்ட்மோரென்ஷி' என்பவர், ௮ 

வா கவர்னசாயிருந்த மாகாணத்தை ௮சசனுக்கு 

விரோதமாகக் கிளப்பிவிட்டு ௮வரும் ௮சசன் 

சகோதரர் பக்ஷம் சேர்ந்துகொண்டார். ஆனால் 

௮சசன் இரும்பிவந்தபின் 4 காஹில்காடரி' என்னு 

மிடத்தில் டந்த சண்டையில் ஆயுதமும் சையு 

மாக ௮வர் பிடிபட்டுப்போனதால் * டியூக் ஆவ 

ரிச்லு” அவர்களின் உத்தரவுப்படி. டூலூஸ்' என் 

mAs Bw அவர் 1632-ம் வருஷம் ௮க்டோபர் 

மீ. 80௨யில் சச்சேதம் செய்துவிடப்பட்டார்,”? 

ட கிழவியாடாரி இதையெல்லாம் கேட்டிருந்து க 

டைசியில் :: இதுகளெல்லாவற்றிலும் கார்டினல் 

ரிச்லூரவினுடைய தரந்திரோபாயங்கள் கொஞ்ச 

ம் கலந் இருக்கும்” என்று சொன்னார். இந்த வி 

4 சாடினல் நிச்லூ என்பவர் (1585ஃல்பிறத்து 
1642-ல் இறந்தார்) 18-வது லூயி அரசனுடைய முதல் 
மச்திரியாசவிருக்தார், இவர் குரூரமும் பழிவாங்கும் சு 

பாவழு முடையவரும் சன்வெறியை விட்டு ஈடப்பவரு 

மாயிருர்தாலும், பழைய பிரான்ஸ் ராஜ்ஜியத் இன் பேர் 
போன ராஜ.தந்திரிசளில் இவரை ஒருவரய்மதித்து சரி 

தீதிரசாத்தர்சள் எழுஇயிருச்சிரார்கள், அவருக்குப்பின் 
மூதல்மச் திரியாக வர்தலர்பேர் மாஜரின், அவருடைய 

பேர் இர்தச்சதையில் வருறெது,
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யாபாரி இராஜாங்க விஷயங்களைப் பேசுவதில் வி 

ருப்பமில்லாகவன்போல் காட்டினாலும் உண்மை 

யில் ௮துவிஷயத்தில் இவனுக்கு வெறுப்பில்லை 

யென்பது இதனால் விளங்கும். 

பாப்டிஸ்ட் உற்சாகம் மேற்கொண்டு, * மந்திரி 
கள் மகா கடுமையாகவும் கொடுங்கோன்மையாக 

வும் சுயேச்சைப்படிக்கும் நடந்து கொள்கிறவர்க 

ளாக விருக்கிருர்கள் உ நான் எப்போதாவது முத 

  

ல்மந்திரியாக விருக்க கேர்க்கால்”” 

இரத வார்த்தைகள் சொன்னவுடனே கடைக் 

குப்பின்னாலுட் காரர்இிரு£ க கிழவியாபாரியும், ௮ 

க்கிருந்த மற்றக் கடைக்காரப்பையன்களும், வா 
சலிலே குப்பை கூட்டிக்கொண்டி ருந்த கடையின் 

வேலைக்காரனுங்கூடச் சோர்துகொண்டு எல்லா 

ரும் “கொல்” என்று சிரித்தார்கள், அவர்கள் ௪ 

ரித்ச௪ சப்கம் இவனை மேல்பேசவிடாமல் தடுத்த 

தோடு அவர்கள் பரிகாசம் செய்தது பொறுக் 

காமல் இவனுக்கு முகம் இவர்து போய்விடும் 

படி செய்தது. 

அ௮ச்சக்கடையில் மூட்டைதூக்கி மலையன் என் 

பவன் “ இந்தக்கால துக் குழந்தைகள் குழந்தை 

களில்லை”' '* காலம் மாறிவிட்டது” என்று இரித்து 

க்கொண்டு இரண்டு மூன்று தாம் தனக்கு த்தானே 

சொல்லிக் கொண்டான். 

அர்தக்கடையின் எஜமானாகிய கஇழவியாபாரி
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யோ “*நீ.ழு-சல்-மஈ-தி-ரி-யா-க-வச்-தரல்' ஏன்று 
ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் HOF BOF wi sy 

பிரித்து ரீட்டிக்கொண்டு சொன்னான், ** தீ-மு-த 
ல்-மக்- இ-ரி.யாஃ-கஃவந்-சால்!?? என்று நிட்டிவிட்டு 

திடீரென்று தன்குசலை மாற்றிக்கொண்டு 4 ஒப், 
பெரியவசே ! தயவுசெய்து தற்காலம் பிழைப்பு 

க்கு வழியாகவிருககும் இர்தக்கடை வேலையை ௩ 
ன்றுகச்செய்ய முதல் முதல் கழ்றுக்கொண்டு, 
இர்தமட்டும் கல்லதீவனம்கிடைத்ததே யென்று 
வக தனமுள்ளவளுயிரும்; அப்புறம் முதல்மர் இரி 

யாக வரக் கோழிக்கனாக் காணலாம்” என்று துடு 

க்காகச் சொன்னான். 

“யோ, மன்னிக்கவேணடும். «Gar 6 

சமயத்தில் மனதிலுதித்ததைப் பேசிவிடடேன். 
கான் எப்படி எப்படி யிருக்கவேண்டிய௰ தவ௫ூய 
மோ அப்படி. யெல்லாமிருந்து உம்மிடத்தில் சரி 
யாக நடக்து கொள்ள முயழ்சிப்பேன்'? எவ்றான் 
பாப்டிஸ்ட், 

“ சரி, சரி, மல்லது, அதைவி0, உன் கையிலு 

ள்ள புஸ்தகத்தை அப்பால் வைத்துவிட்டு நான் 

சொல்வதைக் காதுகொடுத்துக்கேள், இதோ ஓ 
ரு கடி.தமிருக்கற தபார். பாரிஹிலுள்ள பெரிய 
பாங்கா'களான * சின்னுணி ௮ண்டு Lon gpa enc’ 

எனனும் பணவியாபாசக் கம்பனியைச் சேர்ந்த 
மான்ஷியர் சன்னாணி என்பவர் பேருக்கு ௮2
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எழுதப்பட்டிருக்க, இதைக் கொண்டுபோ 

ய் ௮வரிடம் கொடுத்துவிட்டு அப்படியே இரக்கக் 

னுணிகளையும் அவருக்குக் கொண்டுபோய்க்காட் 

Let, இந்தவூருக்குப் பக்கத்தில் அவருக்கு கா 

ட்டுப்புறவாசமாயிருக்க அவர் வாக்கயிருக்கும் 

பெங்களாவக்கு பதொக்கட்டக் துணி வேண்டு 

மென்று சொன்னார். Qasr, இத். துணிகளின் 

விலைகமை நன்றா ஈக் கவனித்து மன இல் வைத்துக் 

கொள், இந்த 1-ம் நெ, அுணியின்விலை கெஜம் 

மூன்்றுவராகனென்று குறிக்சப்பட்டிருக்கிறனு. 

5.ம்கெ. 0-வராகன் ; 8-ம் ரெ, 8-வராசன் ; 4ம் 

கெ. 15-வசாகன். இந்தவிலை மிகக்கிராக்கிதான் ; 

ஆனஞலை, அது மிகவும் நேர்த்தியானசாக்கு, ௮ர்௯ 
மாதிரி வேமே கிடைக்கமாட்டாது.”” 

பாப்டிஸ்ட் மாதிரிக்காக துணிகளின் துண்டுக 

ள் வெட்டி ஒட்டிய ௮ட்டையொன்றைக் கையி 

லெடுத் துக்கொண்டு * நிங்கள் சொன்ன விலைக் 

கு வ. தாவது கொஞ்சம் குறைக்கச் சொன்னால் 

குறைக்கிறதா 4'' என்று கேட்டான். 

: குறைக்கிறதா | ஒரு காசுகூடக் குறைக்கக் 

கூடாது. செரன்னவில்ப்படி கைசொக்கம் போ 
டவேண்டும். அதற்கு ஒரு பைசா கம்மிப் பட்டா 

அம் கூடாது. ஞாபகமிருக்கட்டும்” என்ளுன் 
கிழவியாபாரி, 

பாப்டிஸ்ட் சரிதானென்று சொல்லிவிட்டு, ர



12 கோல்பெர்ட் சரித்திரம், 

ட்டைதாக்கி மலையன் துணிகளைத் தோளில் போ 

ட்டுர் தாக்கக்கொண்டுவர,கடையைவிட்டுப் புறப் 

பட்டு மான்ஷியர் சின்னாணி யென்னும் பணவியா 
பாரி இறங்கியிருந்த ஹோட்டலைகோக்குக் கடுமை 

யாக ஈடந்துசென்றான். 

வழியில் மலையன் : * பாப்டிஸ்ட் வீயா, கடை 

க்கா 8யா சொன்னது ஞாபசமிருக்குமா? முத 

ல் கெ, 8-வராகன்; 2-நெ, 6-வராகன்) 8-வது 

கெ. 8-வராகன் ; 4-வது நெ. 15-௦சாகன், அது 

தான் நீர் சொல்லவேண்டிய கதை, தெரியுமா. 

ஏன், என்னசமாசாரம், கழே பார்த்துக்கொண்டு 

என்னயோஜிக்கிறீர் ? கீர் தரையில் குண் 69 தேடு 

இறவரைப்போல் காணப்படுஇறீரே.”' 
் மலையா, உன்னிடத்தில் உண்மையைச் சொ 

ல்ிறேன். நமது கடைக்கார 8யா என் மாழரி 

யைச் சரியாக அறிந்துகொள்ளவில்லை என்று கி 

னைக்கிம்றன், நான் கடைக்காரனாக இருககவேண் 

டியது என் தலைவிதியாக இருர்தால் ஈல்ல வியா 

பாரியாக இருக்கவேண்டுமென்று விரும்புகிறே 

ன் $ ஆனால் ருவன் ௮வன்வேலையைப் ur gear 

த பொழுது ஒரு புஸ்தகத்தை வாசிப்பதில் சந 

தோஷமெடுத்துக்கொண்டால் அதனால் ௮வன் 

டுகட்டலியாபாரியாய்விமிவானென்று சான் கினை 
க்கவில்லை,'' 

“மலையன்; * பாப்டிஸ்ட், டீ நல்லபிள்ளை; €
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சொல்வது சரியாகவிருக்கலாம், ஆனால் ஒன்று, 

உனக்குக் கொஞ்சம் மறதி ௮திகர்தான், ஆ 

னால் வரவா நீ ௩ல்ல வியாபாரியாவாய் என்பதத 

குச் சர்தேகமில்லை, வா, சந்தோஷமாயிரு ; இ 

அதான் ௮வரிருக்கும் ஹோட்டல்.” 

௮௩2 ஹோட்டல்வாசலிலிருர்த ஒரு ஆளிடம் 

பாப்டிஸ்ட், “நான் மான்வஷியர் இன்னாணியைப் 

பாக்க விரும்புறேன்? என்று சொன்னான். 

அந்த ஆள், “வலதுபுறத்தலுள்ள முதல் மாடி 
பபடி வழியாகச் சென்று 6, 10 - ம் செ. இட்ட 

கதவுகமா இடி.” என்றான், 
மலையன் கூடவா, பாப்டிஸ்ட். மேலே சென்று 

கழேயிரு55 அள்சொன்னபடி க ரவையிடித்தால், 

உடனே ௫ ஆள் வந்து பச்சைப்பட்மிம சீவ 

பபுப்படடும் கலந்து பூப்போட்டமாதுரி உயர்ந்த 

ஆடைகள் தரித்திருந்த இளம்பிராயமுள்ள ஒரு 

கனவானிடம் அவளைக் கொண்டுபோய் விட்டான். 
௮௩3 கனவான்முன் ABT Gil பாப்டிஸ்ட் ௮ 

வருக்கு அஞ்சலிசெய்து * நான் மான்ஷியர் சாத் 

என்று தெரிவி 
3 தாணியிடமிருக்து வருகறேன்' 

கீறுக்கொண்டான், 

உடனே மலையன் தன் கோளிலிருந்த துணிய 

கெகுகளை ஒரு மேஜைமேல் போட்டு “ தங்கள் 

கனத்துக்கு வேண்டியதைப் பொறுக்கிக் கொள் 

ள இதோ னுனேகம் அணிகள் இருக்கின்றன” எ.
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ன்று வணக்கமாய்ச் சொன்னான். அந்தப் பண 

வியாபாரி * பார்ப்போம்.” என்று சொல்லிக்கொ 

ண்டு மலையன் fa ஆவலோடு விரித்துக்காட்டி. 

ய துணிகளை ௮லக்ஷியமாகத் தன் நுனிவிரல்க 

ளால் தடவிப்பார்த்து, கடைசியில் ௮வைகளை ௩ 

ன்ராய்ப் பார்க்காமலே ஒன்றை எடுத்துவைத்து 
* இதுதான் எனக்கு நன்முய்ப் பிடித்தருக்கெ.து) 

இதன் விலையயென்ன?'” என்று கேட்டான். பரப் 

டி.ஸ்ட் “* கஜம் 15-வராகன்'' என்றான். அவன் 

சொல்லுகையிலேயே மலையன் வாயைக் கையால் 

மேடிசக்கொண்டு ஒரு முசகெறிப்பு கெறித்தான். 

அதை விற்கிறவர் வாங்குகிறவர் இருவரும் பார் 

க்குவில்லை, 
பாப்டிஸ்ட் விலை சொன்னதும் ௮நதப் பண 

வியாபாரி உல்லது; இது என்னுடைய காட்டுப்பு 
மவாசமாகிய பங்களாவில கான் படிக்கும் அமைக் 

குப் பதொக்கட்டெவதற்காக வேணடும், இந்தத 

துண்டில் எத்தனைகஜம இருக்கிறது?” என்று கே 

ட்டான, 

மலையன் ௮த்துண்டி லுள்ள அடையாள ச்தைப் 

பார்த்து 480 கஜமிருக்கிறது சுவாமி, அளந்து 

காட்டச் சொன்னீர்களானால்,”....-..- 

.... “அதெல்லாம் வேண்டியதில்லை அப்பா, மான் 

ஷியா சாத்தாணியை எனக்குத்தெரியும், sya 

ஷை ஈம்பலாம், கஜம் 15-வசாகன் விதம் 80 ௧
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என்று சொல் ஜம் 45() வசாகனாகிற.து, இந்தா; 

லிவிட்டு ௮ப்படியே ௮லகூஷியமாகச் சென்று ௮ 

ங்கே திறந்து வைத்திருந்த மேஜையில் கையை 

வைத்து ஒரு கை நிறையப் பணத்தை அள்ளி பா 

ப்டிள்டிடம் கொடுத்தான், கொடுத்துவிட்டு, “த 

ம்பி, உனக்கு எழுதத்தெரியுமா'” என்று கேட் 

டான். 

பாப்டிஸ்ட் இப்படி கேட்டகேள்வியினால் ௮ 

இக வருத்தப்பட்டவனாக முகம் சிவக்க வெட்கப் 

பட்டுப்போய், “* தெரியும், ஐயா” என்று பதில் 

சொன்னான். 

* நல்லது, ஒரு ரசீது எழுஇக்கொடு”? என்று 

கேட்டான் அக்தப் பணவியாபாரி. பாப்டிஸ்ட் 
அப்படியே ச£துஎழமுஇக் கொடுத்துவிட்டு பண 

த்தை எடுத்துக்கொண்டான் ; மலையன் பாக்கித் 

துணிகளை எல்லாம் எடுத்து மூட்டைகட்டிக் தோ 

ளில் வைதீதுக்கொண்டான், இருவரும் பிறகு 

அப்பணவியாபாரிக்கு அஞ்சலிசெய்து விடை 

பெற்றுக்கொண்டு வெளியே வந்துவிட்டார்கள், 

வெளியே வந்தவர்கள் கடைக்குத் இரும்பிவரு 

கையில் மலையன் சதா.ரணமாய் இருப்பதைவிட 

௮இ௧ உல்லாசமாயிரும்தான். பாப்டிஸ்ட் ம 

னதில் வேறு எதையோ கினைத்துக்கொண்டு இ 

ருக்ததால் ௮வன் உல்லாசக்குதஇிப்பைக் கவனிக்க 

வில்லை, சாத்தாணி ௮வன் கடையின் வாசற்டி
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ஓயில் நின்றுகொண்டு பாப்டிஸ்மிம், மலையனும் 

இரும்பிவருகிறடைச் தூரத்திலிருந்து பார்த்துக் 

கொண்டிருக்கான். அவர்கள் கிட்டவஈததும் “௪ 

ரியா ? சரிதானா ?”' என்று கேட்டான். 

மலையன் கடைக்குளவந்ததும், “கடைசியில் 

இங்கேவமது சேர்ந்தமடா அப்பா,” என்று சொ 

ல்லிச்கொணடு கன் தோளின்மேலிருக்த துணி 

மூட்டையைக் கடையிலிருக்த மேஜைமேல் போ 

ட்டான். 

சாச்தாணி ௮ இகஈறவலோமி அம்மூட்டையை 

தீதிறக்துபாததான், பார்க்கையிலேயே *யா 

கொரு பிச௫ும் செய்யவில்லையே '? என்று கேட் 

டான். பாப்டிஸ்ட் அமரிக்கையாய் சான் யா 

தொரு சிசகும செய்யவில்லையென்று சினைக்கிழே 

ன்”? என்றான். 

மலையன் வககுகிரிப்பை ௮டக்கிக்மொண்டு 4 நீ 

பிசகிப்போய்விட்டாய் எவ்று நான் கினைககியே 

ன் '” என்றான், 

“மலையா, பிசகிப்போய்விட்டானா?-.. நிஜந்தா 

oy? என்று சொலலிக்கொண்டே அந்தக் கிழ 

வியாபாரி துணிகளையெல்லாம் எடுத்துப்போட் 

டு அதில் கட்டியிருந்த சீட்டுகளை நுட்பமாய்ப் 

பார்வையிட்டான். பார்வையிட்டு வருகையிலே 

யே “எனக்கு முன்னாலே தெரியுமே! அந்தக் கள் 

ளப்பயலுக்குப்பிசகுசெய்யாமல் வியாபாரம் செய்
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து வா முடியாது, பயலே நீ பிசகுசெய் திருப்ப 
துவாஸ்தவமாயிருக்கதோ டீ மறுபடியும் மான்ஷி 

யர் சன்னாணியிடம் ஐடி. ௮.இகப்படி வரவேண்டி 

தொகையை அுவசைக்கேட்டு வாங்வெசவேண்0 

ம். வர் கொடுக்கமாட்டேன் என்றால் உன் 

சம்பளத்திலிரு$அ பிடில்.து ஈகெட்டிக் கொடுக்க 

வேண்டும், இதை நீ அறிவாய், 8-ம் கெ, இல்லை, 
9.ம் மெம்பர் துணியின் விலையென்ன? 0- arr 

கனா *; இல்லை, 8 - வராகன்---எனக்கு மனம் தடு 
மாறிப்போடற து.” 

பாப்டிஸ்ட் திடுக்கிட்டு *எட்வெராகனா !--எட் 

டுவராகனா!?? “அது நிச்சயந்தானு யோ?!” என் 
றுகேட்டான், 

: திருட்டுப்பயலே, கடைசியில் நான்தான் பி௪ 

கு செய்துவிட்டேனென்று என்பேரில் குற்றம் 

கட்டிவிடப்பார்க்கிருயோ. 8-ம் நெம்பரின் விலை 

8 வராசனடா பயலே என்கிறேன். எனக்கு பய 

த் தினால் பாஇப் பிராணன் போய்விட்டது, இந் 

தப் பயல் ௮தை 0-வா£கனுக்கு விற்றுவிட்டு 
வ்ந்திருக்கிரானென்.௮ு காவ் பர்தயம் கட்டவே 

ன்; என்றான் அந்தக் கழவியாபாரி, 

பாப்டிஸ்ட்; ஐயா, 8 வராகன் துளியை 6 

வசாகனுக்கு விழ்றுவர் ௮ பிட்டதாக நீர் சொல்ல, 

முட்டாளாகிய சான் ௮மை பப வசாகலுக்கு வி் 

௮ வந்துருக்கேன்; ஆனால்'-- 

என்றா ன்,
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அந்தக் கழவியாபாரி ௮வன் 15 வசாகனுக்கு 

விற்றதாகச்சொன்ன வார்த்தையைக் கேட்டதும் 

சந்தோஷம் பொறுக்கமாட்டாமல்வர்சசை யடக் 

இக்கொண்டு பாப்டிஸ்ட் முற்றும் பேசுமுன் “பத 

னைந்தா? பதினைர்தா? கல்ல பையன் நீ; நேர்த்தி 

யான பையன்; பாப்டிஸ்ட், ஒருநாள் நீ உன் குடி 

லபத்தாருக்கெல்லாம் கெளரவம் விமப்பவனாயி 

ருப்பாய், பதினை£தா! உனக்கு நாமகரணமிட்ட 

நான் உன் விவயத்தில் மெத்தவும் பெருமை கொ 

ண்டாடுகிறேன். பதினைந்தா! அப்பா, சந்தோ 

ஷம் பொறுக்கப்படவில்லையே, 6 வராகன் பெ 

முததுணிக்கு 15 வராகனா£ நல்ல வியாபாரம். 80 

.கஜம் துணி 8 வராகனுக்கு பதிலாக 15 வசாகனு 

க்கு விலையாகஇியிருக்கிறதா! 15-ல் 6-ம் போனால் 

பாக்கி 7 வராகன் லாபமிருக்கிறது. 80 கஜத்து 

க்கும் 210 வராகன்ுகிற.து : எழு நாம்றி முப்பத் 

தி 86துரூபாய் லாபம். மெத்த சர்தோலம். 
7 நமக்கு நல்லகாள் இது.” என்று ஆனந்தம் பொ 

ங்கப்பே௫ினான். 

இதை யெல்லாம் கேட்ட பாப்டிஸ்ட் முன் செ 
ல்ல இருந்தவன் பின்வாங்கி எண்ணமாய்; “8 

யா எப்படி சந்தோஷம்? இதுதான் சமயமென்று 

எல்லாவம்றைய மெடுத்துக்கொள்ள கினைக்கிறி 

ger?” என்ழு கேட்டான். 

௮நத காணயங்கெட்ட வியாபாரி “ ஓ | உனக்
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கும் பங்குவேண்டுமோ, சரி இர்தலாபத்தில் உன 

க்சூ ஒரு பங்கு தருவதாக ஒப்புக்கொள்கிறேல்”' 

என்றான், 

பாப்டிஸ்ட் தான் கடைக்கு இரும்பியதும் 

கழட்டிவைக்க் டொப்பியை மெதுவாய் கையி 

லெடுத்துககொண்டு “ஜயா, அப்படிப்பட்டகாரி 

யம் எதற்கும் நான் உடன்படக்கூடாது'” என்று 

சொல்லி மிகுஇவார்த்ழைகளையும் பேசி முடிக்கு 

முன் பேோரசைகொண்ட ௮௩ வியாபாரி “பலே! 

பலே! பையா, உனக்குப் பல்கு வேண்டாமானால் 

எல்லாவற்றையும் எனக்குக் கொடுத்தூவிகி” என் 

று குறுக்கிட்டுச்சொன்னான். 

பாப்டிஸ்ட் தான் சொல்லிவக்சைகச்தொடர்௬ 

து: நரன் அவ்வளவு பெருந்தவறிழைந்த அந்த 

கனவானிடம் தஇிரும்பியோடி என்னை மன்னிக்கு 

ம்படி. அவரைக்கேட்டிக்கொண்டு; ௮வர் ௮திகப 
படி செலுத்திய பணத்தை அவரிடம் திரும்பிக் 

கொடுத்துவிட்டு வருவேன்.”” என்று சொல்லிவி 

ட்டி, இவவார்த்தைகளைச் சொல்லுகையிலேயே 

வாசலோசமாகப் பின்னால் ஈகர்ந் துவர். துகொண்டி 

ருந்தவன், கடைகி வரர்த்தை வாயைவிட்டு விழு 

ததும் விழாததுமாகவிருக்கையிலே வாசற்படி. 

யை ஒருதாண்டலாகத்தாண்டி வெளியில் கூதித் 

ப் பமந்தோடிப்போய்விட்டான். 

இருட்டுத்தனமுள்ள௮ச்கக் மெவியாபாரி தான்
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எதிர்பாராத இச சம்பவத்தைக்கண்டு இகைப்பு 
ம் கோபமும் மேலிட்டுவா அசைவற்று நின்ருன். 

அவனை அப்படியே நிற்கவிட்டு, மாம், வெளியே 

ஐடிய மனச்சாகூஷிக் கொப்பிதமாய் நடக்கும் ௮௩ 

தம் பையனைத் தொடார்ச்.து மான்ஷியர் சின்னாணி 

யென்பவர் ஹோட்டலுக்கு ௮வனோடுகூடச் சற் 

ப்போய் வருவோம். 

  

IT 

சாத்தாணியின் அணிக்கடையிலிருர்.அ மான்ஷி 

பர் சின்னாணியிருக்கும் ஹோட்டலுக்கு மூச்சு 

வாங்க இடிவரத பாப்டிஸ்ட், முன் தனக்குக் ௧௧ 

“வைத்திறர்த அப்பணவியாபாரியின் கையாளைப் 

பார்த்து நான் மான்ஷியர் சின்னாணியைப்பார்க்கக் 

கூமொ?' என்று கேட்டான், 

அதற்கு அந்தக் கையாள் £ ௮வர் இன்னும் 

வெளியே போகவில்லை ; ஆனால் நீர் இப்பொ 
முது அவரைப் பார்க்க முடியுமென்று எனக் 

குத் தோற்றவில்லை, எஜமானர் வெளியில்போக 

உடைதரித்துக்கொள்களுர்'' என்னுள். 

பாப்டிஸ்ட் ௮ஈத அ௱ைப்பார்த்துப் பரபரப் 

பூள்ளவனாய், “* ஐயா, உடனே அ௮வரைப்பார்க்கும் 

படி ௮னுமஇ கொடுக்கக்கேட்டுக் கொள்ளு 

ன்; அவரை கான் பார்க்கவேண்டியது இரா ga 
சியமாக விருக்கற து! என்முன்,
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அதற்கு அ௮க்தக் கையாள் * நான் போய் விசா 

நிக்கிறேன்!” என்றுசொல்லிக் கதவைக் சறந்து 

கொண்டு உள்ளேபோனான். போகையில், பாப் 

டிஸ்ட் அவரைப் பார்க்கவேண்டிய அவசரத்தில் 
அவன் காலடியைக் தொடர்ந்துகொண்டு ௮வன் 

பின்னேயே சென்றாலும் அர்தக்கையாள் அவன் 

தனக்குப் பின்னே வருவதைப் பார்க்கவில்லை. 

*காமாட்டி' என்னும் பெயருடைய அர்தக் கை 

யாள் உள்ளேசென்றதும் ௮ங்கே நிலைக்கண்ணா 

ட. முன் நின்று ௮ழகுபார்த்து உடைதரித்துக் 

கொண்டிருக் 2 ௮.ப் பணவியாபாரி, கிலைக்கண்ணா 

ஓயில் பார்த்துக் கொண்டு நின்றது கின்றவண் 

ணமாய் தலைதிரும்பாமலே ** என்னடாசெய்தி, 
காமாட்டி *” என்றுன். 

சற்றுமுன் இங்குவந்இருஈ்க சறுவரான து 

ணிவியாபாரி தல்களைப் பார்க்கவேண்டுமென்று 

வக் இருக்கிறார் சுவாமி.” என்று காமாட்டி பஇல் 

உரைத்தான். மான்ஷியர் சின்னுணி * இப்பொ 

மூ பார்க்கச் சரிப்படாது" என்று சொல்லிவிட் 

டு * காமாட்டி! என் உடைவாள் எடுத்துவா? எ 
ன்று கம்பீரமாய்ச் சொன்னார், 

அப்பொழுது பாப்டிஸ்ட் கெஞ்சுப்கூலோடு 

* ய, ஒருவார்த்தைசொல்ல உத்தாவாகவேண் 

டும்” என்று பிரார்த்தித்துக்கொண்ட சப்தம் ௮ 

வர் காஇல் விழுந்தது,
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விழவே, ௮ப்பணவியாபாரி கோபங்கொண்டு 
அ வன்பக்கமாய்த் திரும்பி ** நீ இங்கு வர்தகாசண 

ம் என்ன? உனக்கு என்னவேண்டும் ? உனக்குக் 

கான் பணம் கொடுத்சாய்விட்டதே, கொடுக்கவி 

ல்லை ??? என்று சேட்டுவிட்டு, 4 நான் வேலையாக 

விருக்கிறேன், போ!” என்று அதட்டிச் சொன் 

னான், 
“இளங்கன்று பயமறியாது” என்று சொல்கிற 

வசனப்படி. ௮இபால்யவயதுக்குரிய பயமின்மை 

யோடு, தான் சரியாக நடர்துகொள்கிறதாக ௮வ 

னுக்கும் தெரிர்திருந்ககனாலுண்டான மனோதஇிட 
மூம் சேர்ந்துகொள்ள, பாப்டிஸ்ட், அப்பணவியா 

பாரி அ.தட்டினதைச்கண்டு பயந்கோடாமல், அ 

வ்வறைக்குள் இன்னும் இரண்டடி முன்வைத்து 

ச்சென்றான். சென்றவன் பேசக் தாமஇக்காமல, 

: ஜயா,” என்று ஆரம்பிக்கவே, ௮வனை வெளியி 

ல் தளளும்மடி. உத ரவுசெய்ய வாயெடுசத்ச பண 

வியாபாரி ௮வன் துணிவையும் தைரியந்தையும் 

பார்த்து அதுசயமுற்று ஒருகஷணகேரம் சும்மா 

விருக்க, ௮ந்தச் சமயத்தில் பாப்டிஸ்ட் ஐயா, 

நான் தெரியாக்சனமாக உங்களை ஏமாற்றிவிட் 

டேன். ஆனால் அது தெரியாத்தனமாகச் செய்ய 

ப்பட்டதால் உங்களுக்கு கான் செய்தகுற்தம் 

குறைந்துபோகவில்லை.'” என்று ஆரம்பித்தான், 

இவன் இப்படி மூன்னுரைகூறியதைக்கேட்டுப்
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பணவியாபாரி மிகவும் ௮இசயமுற்று நின்றான். 
அவன் அப்படி தயங்கிநின்ம சமயத்தை மேற் 

கொண்டு பாப்டிஸ்ட் இன்னும் கில அடிகள் மூன் 

சென்று அங்கிருந்த ஒரு மேஜையின்மேல் தன் 

சொக்காய்ப் பையிலிரு௩ து பணத்தைக்கொட்டி, 

“நீங்கள் சற்றுமுன் எனக்குக்கொடுத்த நா நூற்றி 

ஐம்பது வராகன்களும் இதோ இருக்கின்றன ; 

உங்கள்பணத்கை யெடுந்துக்கொண்டு, சான் கொ 

மித்த ரசிறைத் இருப்பிக்கொடுக்கும்படியான தய 

வு செய்யவேண்டும், கான் BAEC BRE கொடு 

க துணியின்விலை கஜம் ஒன்றுக்கு 15-வசாகனு 

க்கு பதிலாக எட்டேவராகன் தான் பெறுமான 

அ. 8-வராகன் விகிதம் 80-கஜம் 240-வசாகன் தா 

னாகிறது; பாக்கி 210-வசாகன் உங்களுக்குத் ஜி 
ரும்பிக்கொடுக்கப்படவேண்டியது, ஐயா, அந்த 

வராகன்கள அதோ இருக்கின்றன. தயவுசெய்து ' 

சரியாகவிருக்கற தா எண்ணிப்பார்க்கவேண்டும்.'? 

என்றான். 

இவ்வார்த்தைகளைக் கேட்டதும் ௮ப்பணவியா 

பாரி, தன்சூரலை மாற்றிற்கொண்டு அப்பா, 

நண்பனே, நீ சொல்வது கிச்சயக்தானா தெரியுமா? 
௮ இல் பிசகொன்று மில்லையென்று உனக்கு உறு 

இயாகத் தெரியுமா?” என்று இசமாகக் கேட் 
ரர, 

“யா, அந்தத்துணி இன்னும் உங்களிடத்தில்
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தானேயிருக்கிறது ; அதில் நெ, 8. சூறிக்கப்பட் 

டி ருக்கிறசோ இல்லையோ?” என்றான் பாப்டிஸ்ட், 

காமாட்டி துணிமைப் பார்க்கப்போய் 6இம்” 

என்று சொன்னான். 

“யா, 8-ம் கெ. துணி 8-வராகன் விலை குறி 

க்கப்பட்டிருக்கிறஅ, ௮.இல் பிசகொன்றுமில்லை, 

ஐயா, உங்கள் வார்த்தையை மீறிக்கொண்டு உங்க 

ஜிடம் வக்ததற்காக என்னை மன்னிக்கக் கேட்டுக் 
கொள்கிறேன் ; இந்தப் பிழையை எனக்குமுன் 

ஞல் கீங்கள் கண்டுபிடி இிருப்பீர்களானால் என் 

மனத ஒருபோதும் சமாதானப்பட்டிராது. உங் 

கள் பணத்தை உங்களிடம் கொடுத்துவிட்டேன்; 

இனி தங்களுக்கு வர்தனஞ்சொல்லி விடைபெற 

அிக்கொள்கறேன்'” என்றுசொல்லி டாப்டிஎட். 

வெளியேபோகப் புறப்பட்டான். 

அவருக்குத் தலைவணங்கத் திரும்பிப்போகப் 

புறப்பட்ட பாப்டிஸ்ட்டைப் பார்தது மான்ஷியர் 

சின்னாணி “*ஒருகிமிஷமிரு, ஓசேநிமிஷம்!”? என் 

ஹு சொல்ல, கதவண்டைசென்ற டாப்டிஸ்ட் இவ் 

வார்த்தைகளைக் கேட்டு உடனே திரும்பிவர்து 

அவர்முன் நின்றான், அவனைப்பார்த்து ௮ப்பண 

வியாபாரி எனக்கு துணிவிஷயங்களில் தரா 
தீரம் பார்க்கத் ** தெரியாதென்று உனக்குக் 
தெரியுமா ?'? என்று கேட்டான். 

தற்கு பாப்டிஸ்ட் **யோ, ௮ந்தத்றுணி கஜ
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ம் 8-வசாகனுக்குமேல் விலைபெராது என்று ரான் 

உங்களுக்கு உறுதியாய்ச்சொல்ல மாட்டுவேன்'? 
என்றுன். 

சூதுவினையற்ற ௮வன் மறுமொ ழியைச்கண்டு 

புன்சிரிப்புச் சிரித்துக்கொண்டு அப்பணவியா 

பாரி, * அப்படியிருக்க, இந்தப்பணத்தை நீ உன 

க்கே வைத்துக்கொள்வது இலகுவாயிருக்குமே'” 
என்றான். 

அச்ிறுபையன் தந் இரமழ்த' வெகுளித்தன் 

மையோடு “ அதைப்பற்றி கான் கினைக்கவேயில் 

லை, ஐயா.” என்றான். 

“அதைப்பழ்றி நினைத்திருந்தால்?” என்று 

பாரிஸ் ஈகாத்துச் சிங்காபுருவனான ௮ப்பண 

வியாபாரி அவனை விசாரித்தான். 

“ அப்படிப்பட்ட எண்ணம் என்மனதில் உத 
ப்பது முற்றும் கூடாத விஷயமாயிற்றே, ௮தை 

விட இங்கேயிருக்கும் உம்முடைய சாமான்களை 

யெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டுபோக எண்ணினால்? 

என்னு கேட்கலாமே,” என்று பஇிலுறைத்த 

போதே ௮வன் முகத்தில் ஒரு புன்ிரிப்புத் 

தோன்றி புச்திவிசாலமான அவன் முகவிலாசத் 

தைப் பிரகாசிக்கச்செய்தது, ௮ப்படிப்பட்ட பை 

தீதிய எண்ணம் ஒருவனுக்கு எப்படித்தோன்றக் 
கூமிமென்று கனக்குள் சிரிச்துக்கொண்டவன் 
போல் காணப்பட்டான்,
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“எல்லாரும் ௮ இசயிக்கத்தக்க விதமாய் ௮வ்வ 

ளவு நேர்மையோடு நீ இருப்பிக்கொடுத்த அந்தத் 

தொகையை நான் உனக்கு ஒர வெகுமானமாகக் 

கொடுத்தேனென்றால் ?” என்று பணவியாபாரி 

பின்னும் கேட்டதற்கு, 

அதை வாங்கிக்கொள்ள எனக்கு என்ன பாத் 

தியமிருகறெ ௫ ? மேலும் ௮தை நீர் ஏன் எனக் 

குக் கொடுக்கவேண்டும் ? அப்படியே கொடுத் 

தாலும் கான் ௮தைப் பெற்றுக்கொள்ளமாட்டே 

ன், ஓயா”? என்று கொஞ்சங்கூடத் தயங்காமல் 

பாப்டிஸ்ட் பதிலுசைக்தான், 

இளம்பிராயமுள்ள அ௮ந்தப்பணவியா பாரி பாப் 

டிஸ்ட் சொன்ன பஇிலு சைகளைக்கேட்டு ௮டங்கா 

மகழ்ச்சி கொண்டவனாய் அவனை கோக்கிச்சென் 

௮ அவன் கையைப் பிடித்துக்கொண்டு * நீ ஒரு 

சேர்த்தியான பையன் ? நல்ல காணயமான பைய 

ன்?” என்று ஒருதர்த்தைப்போல் இசண்டுதாம் 

சொல்லிக்கொண்டாடி “உன்பேர் என்ன?” என் 

று இணிமையாய்க் கேட்டான். அவன் இப்படி 

கடாகூத்துப் பேசினகைக் கண்டு பாப்டிஸ்ட் 

சந்கோசத்தால் முகம் சிவந்து ௮வன் கேட்ட 

கேள்விக்கு உத்தரமாக தங்கள் ஊழியன் ஜீன் 

பாப்டி ஸ்ட் கோல்பொட்'” என்றான், 

௮.தன்மேல் ௮ப்பணவியாபாரி *:பாட்ட்டிஸ்ட் , 

தீன்வயது என்ன?” என்று கேட்டான்.
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பதினைந்து, ஐயா.” என்ரான் பாப்டிஸ்ட், 

மான்ஷியர் இன்னாணி “கோல்பொர்ட்'' என்கிற 

டுெபயரைக் கேட்டதும் ஏதோ மறந்துபோனதை 

ஞாபகப்படுத்தக்கொள்ள யோஜிப்பவன் போல் 

“கோல்பொட், கோல்பெர்ட்' என்று தானே சொ 

ல்லிக்கொண்டு பிறகு ௮ந்தப்பையனைப்பார்த்து 
ரீ ஸ்காத்லார்து கதேசச்து கோல்பெர்ட் குலத்தி 

னரைச் சேர்ந்தவனாயிருக்கலாமோ?”” என்று கே 

ட்டான். 
“ஸ்காத்லாந்துசேசத்து கோல்பொட் குலத்தி 

ர்க்கும் பிரான்சுதேசத்து கோல்பொட் குலத் 

தினர்க்கும் * காஷபில்ஹில் பிரபுக்கள்' பொதுவா 

ன மூதாதைகள், &யா”' என்று பாப்டிஸ்ட் பதில் 

சொல்லவும், பணவியாடாரி “அப்படியானால் ௮ 

வ்வளவு பேர்போன குலத் இலுதஇத்த உன் தகப் 

பஞர் அணிவியாபாரியானது எப்படி?'? என்று 

கேட்டான், 

அதற்கு பாப்டிஸ்ட் யோ, என்தகப்பனார் 

அணிவியாபாரியல்லர் ; ஆனால் Moat மெத்த ஏ 

ழை; ஆதலால், அவருக்குப்பாரமாயிருக்கக் கூடா 

தென்று சான் எனக்கு நாமகரணமிட்டவரானமா 

ன்ஷியர் சாத்தாணியிடம் வேலைக்இருக்கிறேன்'' 

என்முன், 

“ ஏழைச்றுவன், எவ்வளவு வெகுளிக் தனம், 

எவ்வளவு யதார்த்தம், எவவளவு, இணியகுணல௰
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இவை யெல்லாவற்றுடன் எவ்வளவு தூர்ப்பாக் 

சியம், பாபம் ; பரிதாபம்! பரிதாபம் |!” என்று 

தனக்குச் தானே அ௮ப்பணவியாபாரி சொல்லி 

மனதுருசக் கொண்டிருக்கையில், அவனுடைய 

கையாள ' காமாட்டி' யென்பவன்வந்து * ஐயா, 

வண்டி தயாசாகி நிற்கறது'' என்று சொன்னான். 

அப்பணவியாபாரி விசனத்தோடு ௮ப்பையன் 

கையை விட்டுவிட்டு, இன்னும் அங்கேயுள்ள மே 

ஜையின்மேல் அப்படியே இடந்த பணத்தை ௮வ 

னுக்குக் கொடுத்து ஏற்றுக்கொள்ளும்படி. செய்ய 
வேண்டுமென்ற விருப்பமும், அதைக் கொடு 

ததால் ௮வன் மனம் புண்பட்டு, அவ்வளவு ௮ழ 

கும், மேன்மையுமான முகத்தைக் கடுக்கச்செய்யு 

மோ என்மெ பயமும் ௮வன் மனதுள்ளிருக்து 

தமொற, இன்னது செய்வதென்று நிதானிக்க 

மாட்டாதவனாய்ச் சற்றுகோம் தயங்கிகின்றான். 

கடைசியில் ௮வனுக்கு வருத்தம் உண்டுபண்ணு 

வோமே என்கிற பயமே மேலிட்டதாகத் தோன் 

றது. ஏனென்றால் உடனே அவன் “ern 
மறுபடியும் சந்திப்போம், பாப்டிஸ்ட் ; காம் மறு 

படியும் சந்திப்போம்” என்று சொல்லி பக்ஷமு 

ள்ள பார்வையோடும் மற்ற பிரீதிக் குறிகளோடு 
ம் அவனை விடைகொடுத்து அனுப்பிவிட்டான். 

பாப்டிஸ்ட் 965 ஹோட்டலின் மாடிப்படிகள் 
ல்ழியாய் இறங்கயோடிவர்து தெருவில் குஇச்த
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அம் குதிக்காததுமாயிருக்கையில், யாசோ: பல 
மாக, பயமுறுத்திக்கொண்டு ௮வன்கழுத்தில் கை 
போட்டு ௮வனை உறுதியாகப் பிடிக் துக்கொண்ட 
தாகக் கண்டான், அப்படிப் பிடித்துக்கொண்டு 

அவனுடைய எஜமானாகிய கோபாவேசங்கொண்ட 

அணிவியாபாரி சாத்தாணியே தவிர வேரொரு 
வருமில்லை. 

௮க்கிழவியாபாரி பாப்டிஸ்ட் தன் கடையை 

விட்டுக் குறித்தோடி.வர்சதைக் கண்டு மலைத்து 

நின்றவன் பின்பு அவன்பேரில் கோபாவேச௪ங் 

கொண்டு *:அக்தப் பயலைவிட்டேனா, பார்!'' என் 
௮ அவனைத் தேடிக்கொண்டுவந்தான், Cant 

டல்வாசலில் பண,ச்தைக்கொடுததுவிட்டுத் இரும் 

Gates பாப்டிஸ்ட் அவன்முன் எஇர்ப்படவே, 

௮வன் கோபம் முன்னிலும் அஇகமாகப் பொ 
ங்க அவன் அ௮ச்சிறுவனைக் கமுத்தல் சை போ 
ட்பிப் பிடித்துக் காண்டு பைத்தியம் பிடித்த 

வன்போல ௮வனை வையத் தொடஙக்இனான். 

ஏமை பாப்டிஸ்ட் ௮வன் வைவதுசரியல்ல 

வென்று ஆக்ூபித்துச் சமாகனம் சொன்ன 

தொன்றும் பலிக்கவில்லை. சாத்தாணி மொ 

தீதத்தில் ௮இக கெட்டவனல்ல $ ஆனால், ௮வன் 
மெத்த பேசாசையுள்ளவனும் முன்கோமியுமாயி 
ருந்தான், இவவிரு தீக்குணங்களும் சேர்ந்து 

கொண்டு ௮ர்த சமயத்தில் ௮வன்கடமை இன்ன 
ஒயாமகோபாத்தியாம் 

டாக்டர். உ. வே, சாமிநாதையர் 
ஹானி ஸர வக ய யல்



30 கோல்பொர்ட் சரித்திரம். 

தென்று தெரியாமல் மறநர்துபோகும்படி ச்செய்து 

விட்டன, ஆகவே, பாப்டிஸ்ட் நியாயமாகச் சொ 

ன்ன விவாங்களுக்கு மறுமொழியாக அவ்ன் ௮ச் 

சிறுவனைப் பார்த்து, * என் வேலையை விட்டுவிட் 

டு என் கண்ணிற்படாமல் போ; தொல், நான் 

உனக்குச் சொல்ற கடைூவார்த்தை இதுதா 

ன் : அதைக்கேட்டு அந்தப்படி நட, இனிமேல் 

என் கை அல்லத வாய்க்கெட்டும் தூரத்தில் ஒரு 
போதும் வராதே, உனக்கு அதுதான் என்னு 

டைய ஆசீர்வாதம். ௮தை வாய்கிக்கொண்டு 

சுகமே போய் வா, போ!'' என்று ௮வனைப்பிடி 

SHS தள்ளினான். 

பாப்டிஸ்ட் அவனுடைய எஜமான் கோபாவே 

௪ம் கொண்டு கூத்தாடுவானென்று எதிர்பார்த்த 
வனாயிரும்தாலும், இப்படி ௮வன் தன்னை வேலை 

யைவிட்டுத் தள்ளுவான் என்று ஒருக்காலும 

நினைக்கவேயில்லை, இருக்கதாலும், அந்த சந்தர்ப்ப 

த்தில் தான் வேறு செய்யத்தக்கது ஒன்றுமில்லை 

யென்றுணர்ந்து, ௮வன் தான் ஈடக்துகொண்ட 

தீ.றிகாக மனஸ்தாபப் படாமலிரு£தான், அவன் 

தனக்கு காமகரணமிட்டதால் ௦ ருவிதத்தில் பிதா 

வென்றுமதித்.துவர்.த அ௮க்கிழவன் இப்படி. ௮டா 

தப்டியாகத் தன்னை அடித்துத் துழத்தியதழ்குத் 
தலைவணங்கி தன் தகப்பனார்விடு நோக்கி மனங் 

குழைய மெதுவாய் ஈடந்துசெல் ரன்.
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ITT. 

சாயங்காலம் 7 மணி நோம் இருக்கும். விளக்கு 

வைத்து இரண்டு காழிகை ஆய்விட்டது. பாப்டிஸ் 

டினுடைய தகப்பனார் வீட்டில் மான்ஷியர் கோல் 

பெர்ட்டும் அவருடைய மனைவியும் ௮வர்களுடை 

ய இளைய புத்தினான 0-வயதுக் குழர்கையோ 
டு சாப்பாட்டுக்கு சித்தமாக உட்கார்ர்துகொண்டி 

ருந்தார்கள். அப்பொழுது மூடியிருந்த அவர்களு 

டைய சாப்பாட்டு அறையின் கதவைக் திறந்து 

கொண்டு பாப்டிஸ்ட் உள்ளேவர்தான். அவன் 

வந்தபொழுது ௮வன்முகம் கலங்கி மனம் குழம் 

பியிருக்த மாதிரியைப் பார்த்துவிட்டி அவனுடை 

ய தாயார் தகப்பனார் இருவரும் பயந்து பிசமித், 

அப்போனார்கள், உடனே இருவரும் *: என்ன 

சமாசாரம் ? வேலையுள்ளகாளில் ஏன் கடையை 

விட்டு வந்துவிட்டாய்? கடைக்கார சாத்தாணிக்கு 

உடம்பு சரியில்லையோ * அல்லது உன்க்குத்தரன் 

உடம்பு சரியில்லையோ, என்ன சமாசாரம் ? ஏன் 

வந்தாய் ? சொல் |!” என்று கேள்விமேல் கேள்வி 

யாகக் கேட்டார்கள். 
அவர்கள் கேட்ட இந்தக் கேள்விகள் இராம 

பாணம் தொடுத்தாற்போல் சரசரவென்று ஒன் 

றின் மேலொன்று வெகுவேகமாய்த் தொடர்ந்து 

வர்தமையால் அ௮ச்சிறுவாலிபன் அவைகளுக்கு 
பதில்சொல்ல ஒரு கிமிஷம்கூடவின் ஜித் தயங்கி,
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நின்ருன் ; ஆனால் ௮வர்கள் சொன்ன கடை? வா 
pose qu பின் ஒரு பெருமூச்சுவிடவே, அர்த 
சமயத்தை மேற்கொண்டு 4 மான்ஷியர் சாத்தா 
ணி என்னை வேலையைவிட்டுச் தள்ளிவிட்டார்” 
என்து சொன்னான் பாப்டிஸ்ட். 

அவனுடைய தகப்பனார் மான்ஷியா கோல்பெ 
ர்ட் என்பவர் இவ்வார்த்தைகளைக் கேட்டதும் 
தீன் பிள்ளையின் wi gon genus: சோ திக்கும் கண் 
டி.ப்பில் ஒரு நிமிஷத்துக்கு தகப்பன் பிள்ளையெ 
ன்ற உறவைச் தள்ளிவைத்துவிட்டு 4 அப்படி. 
யானால் ரீ ஏதோ இரிசமம் செய்திருக்கவேண்டு 
ம்! அசையவர்களுக்கு சரியாக ஈடர்துகொள்ளக் 
கூடவில்லையாக்கும் !” என்றார், 

அதற்கு பாப்டிஸ்ட் ௮ காழ்மையோடு 
“அப்பா, நான் செய்தது சரியோ தப்பிதமோ 
அதை நீங்கள் தீர்மானித்துச் சொல்லவேண்டும்!” 
என்றான். . 

அதற்குள் மான்ஷியர் கோல்பெர்ட் கோபத் 
தோடு :: என்னடர அது? நீ சொல்வது ஒன்றும் 
அருதுதமாகவில்லையே!”” என்று கேட்டார், 

“ என் பிரியசர்தையே, உங்கள் உத்திரவுப்ப 
டி, இன்றைக்கு நடக், தவற்றை யெல்லாம் நான் 
தங்களுக்குச் சொல்றன் ; அதைக் கேட்ட 

பின் நான் பிசகுசெய்திருக்தால் சொல்லுங்கள். 
என் ப்த்திக்கேம்க கான் செய்தது பிசகு என்று
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தோன்றவில்லை. ஏனெனில், இந்தக் கதியடைந்து 
தங்கள் மூன் வநது நிற்பது எனக்கு எவ்வளவு 

தான் மனவருக்கம் உண்டுபண்ணுவதா யிருந்தா 

வம், நடந்த காரியங்களை மறுபடியும் அடியிலிரு 

ந்.து தொடங்கிச் செய்யச் சொன்னால் இப்பொழு 

து எப்படி நடந்துகொண்டேனே அப்படியே 

மறுபடியும் நடந்துகொள்வேன்!'” என்ரான், 

* சரி, மேலேசொல், கேட்போம்'” என்றார் ௮ 

வனுடைய தகப்பனார். ௮வனுடைய தாயார் ௮வ 

னைப் பார்த்து ரைரியமூட்டினாள். அவன் இறு 

தம்பி ௮ம்மாள்பக்கத்தில் உட்கார்ர்துகொண்டு ௮ 
ண்ணாவுக்கு கையைக்காட்டி. முத்தம்கெரடுத்துக் 

கொண்டிருச்தான், இதை வா௫ிப்போர்க்கு ஏற்க 

னவே தெரிர்துள்ள விஷயங்களையெல்லாம் பாப் 

டிஸ்ட் விடாது நடந்நதுஈடந்தவாறு எடுத்துரைத் 

தாரன், 

அவன் சொன்னதில் எவ்வளவு கபடின்மை, 

எவ்வளவு வெகுளித்தனம் ! ஒருவார்த்தை ௮இ௪ 

ப்படி, இருக்கவேண்டுமே | இல்லை, ஒரு கிக்தை 

மொழி உபயோகிக்கவேண்டுமே ! கிடையாது. 

சாத்தாணி செய்த கொடுமைகளை எடுத்துரைக் 

கையில் ௮ரத இனியபையன் நிந்தைமொழி ஒன் 
௮ம் உபயோகிக்காததன்். றி, வாஸ்தவத்தில் ௮௧ 

இழவியாபாரியின் ஈடத்தை ௮வன்மனதுக்கு எவ் 

வளவு வெறுப்பாக விருச்தாலும், அவனுடைய
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நடத்தைக்கு ஏதாவது முகாந்திசங்கள் தேடி ௮ 
வன்பேரிலுள்ள குற்றத்தைக் குறைக்கப்பார்த் 

தான். சாத்தாணி அவனைக் குரூரமாய் நடத்தி 

வேலையைவிட்டுதக் தள்ளின சங்கதியைச் தகப்ப 

ஞருக்குச் சொன்னதும் WSS வியாபாரியின் 
குற்றதிதைக்குறைக்குமாறு பின்னும் அவன் 

சொன்னகைக்கேளுங்கள் ; * என் சஞானத்தகப் 
டனுக்கு பணத்தின்மேலுள்ள ஆசைக்கு அளவு 

இல்லை. ௮வர் தணிவியாபாரியாதலால் ஒருக்கா 

ல் என்னுடைய ௩டத்தை அவருக்குத் தெரியவி 

ல்லையாக்கும், பெறுமான விலைக்குமேல் கொஞ் 

சம் ௮திகமாக விற்கிறதும் எரசாளமாய் ௮இகலா 

பம்வைத்து விற்குறதும் இரண்டும் அவருக்கு 

ஒன்றேபோலும், ஒருவன் கள்ளன் என்றுபேோ் 
வாங்காமலும், கள்ளத்தனத்துக்காக தண்டிக்கப் 

படாமலும் கஜத்துக்கு 2-௮ணா லாபம்வைத்து 

விற்கலாமென்றால் ௮தேபேர்வழி ௮வனால் கூடு 

மானால் கஜத்.துக்கு 100 ரூபாய் லாபம் வைத்து 

ஏன்விற்கலாகாது? 9506 என்னசொல்$றீர்கள், 

அப்பா? அப்படி. நியாயம்பேசுவது மிகவும் விச 

னிக்கத்தக்கதுதான். அனால் விஷயமிருக்றெது 
  

* றில் தவர்சளுச்குள் குழச்தைபிறக்தபின் அதற்கு 

ஞானஸல்சானம் செய்வித்து சாமசரணமிடும்பொழு த 

கூடவிருச்து பெயரிடுவோர்ச்கு ஞானத்தகப்பன், அல்ல 
அ ஞானச்தாய் என்று சொல்லுறத.
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அப்படித்தானே : அதற்கு காம் என்ன செய்கிற 

து!” என்றான். 

தன் மகன்வாயிலிருந்து வதர இச்தவார்.த்தைகளை 

க்கேட்டு உள்ளுக்குள் அடங்கா மகழ்ச்சிகொண் 

ட மான்ஷியர் கோல்பொட் தன் கைகளை நீட்டிக் 

கொண்டு இங்கே வாடா மகனே, என்னைக்கட். 

ழூ.க்கொள்'' என்று சொல்ல, பாப்டிஸ்டும் அவர் 

கசங்களில்வந்து விழுந்தான், தன்கசங்களில்விழு 

ந்த மசனைச் கட்டியணைத்து முத்தம்கொடுத்து 

“ப்பா, என்மகன் என்றால் நீதான். கீ ஈன்றாய் 

நடஈ் துகொண்டாய; நீசெய்தது ௮வவளவும் என 

க்குப் பூர்ணசம்மதம்."” என்று மொண்டாடிஞர். 

அதற்குள் பக்கத்திலுள்ள ௮வன்தாயார் அவள் 

கைகளை நீட்டிக்கொண்டு : என் கண்ணான பாப் 

டிஸ்ட் இங்கேவா, 8 உண்மையில் ஈன்ளாய் கடக் 

துகொண்டாய், நீசெய்தது சரி, இங்கே என் 

பக்நத்தில் உட்கார்ர்துகொள், அவ்வளவு தூரம் 

நடக்துவந்தாயே ; படியாகவிருக்கும், சாப்பிடலா 

ம்வா. இனி3மேல் 8 ௮ம்தமனிதனிடம் திரும்பிப் 

போக விடேன், இது கிச்சயம்'' என்றாள். 

பாப்டிஸ்ட் அவனுடைய தாயாருக்குப் பக்கத் 

இல் உட்கார்ந்துகொண்டு, *௮ற்கே போகரவிட், 

டாலும், கான் உங்களுக்கு பாரமாக சும்மா இரு 

க்சப்படாது அம்மா,” என்றான், 4 அதைப்பழ் 
நி காளை யோடுப்போம், . இன்றைக்கு அர்ததீ
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துணிவியாபாரி எங்களுக்கு ஒரு விருந்தாளியை 

அனுப்பவேண்டுமென்று தெய்வாக்கினை யிருந்த 

படி. வந்த கல்ல ௮திதியை உபசரித் தக்கொண் 

டாடும் வகையைப் பற்றிமட்டும் நினைப்போம், 

வேறுகவலைவேண்டாம்”' என்முர் மான்ஷியர் கோ 

ல்பொட், இப்படி எல்லாரும் சந்தோஷமாக 

போஜனத்திற்கு சித்தமாக உட்கார்க்இருக்கைய 

ல் முக்தவீட்டி லுள்ள ஒரே வேலைக்காரியான ஜேன் 

என்பவள் வந்து **8யோ, தெருவில் ஒரு கன 

வான தபால்வண்டியில் உட்கார்ந்துகொண்டிருச் 

Sor, அவர் தங்களோடு பேசவேண்டுமென்று 

சொல்இஞர்,'? என்றாள். 

“அவருடைய பேர் என்ன ஜேன்?” 

“அவரை உங்கரூநக்குத் தெரியாதாதலால் ௮ 

வருடைய பேரசைச்சொல்வதில் பிரயோஜனமில் 

லை என்கிறார், ஆனால் அவர் தங்களைப் பார்க்க 

லேண்டுமென்று ௮ இக ஆவலாயிருக்களுர்.”” 

“வர் எனக்குத் தெரியாதவசாயிருந்தாலும் 

அவரைப் பார்க்கமாட்டேன் என்று சொல்ல யா 
தொரு கிமித்தமுமில்ல, ஆகையால் ௮வரை 

உளளேவரச்சொல்'” என்று சொல்லிவிட்டு, வந்த 

_ வரை மரியாதைசெய்துபசரிப்பதற்காக ௮வரு 

டைய நாழ்காலியைவிட்டு எழுந்து நின்முர், 

வெளியிலிருந்து உள்ளேவர்த ௮கநியர் பாரில் 

ஈகாத்திலிருந்து வர்தவரென்று தெரியும்படி.
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பட்டணத்து மாஇரியெல்லாம் அதிகமாக அவர் 
நடை உடை பாவனைகளில் விளங்க, டம்பமாய் 

உள்ளே வருகையில், அவரைப்பார்த்ததும் பாப 

டஸ்ட் முகஈ்தில் அதிகமாக இரத்தம் சுரந்தது, 

௮௩,த அர்நியன் பாப்டிஸ்டினுடைய தசப்பனா 

ருக்கு வணக்கம்செய்து, கோல்பெர்ட் பெருமா 

Lo. (permis gb gor. Gib குனிந்து அந்த 
அம்மாளுக்கு வணக்கமாய் மரியாதை செய்துவி 

ட்டு, பின்னும் ௮வன் தகப்பனாரைப் பார்த்து 

:ஜீயா, நான் இப்படி அவசரமாக உள்ளேவர்த 

தற்கு ஆயிசந்தரம் மன்னிப்புக்கேட்டுக் கொள்கி 

றேன், அனால் சான் நாலாக்கு ஊருக்குப் போகி 

டேறன் ; தங்களோடு பேசவேண்டுமென்று நான் 

வந்தகாரியம் தாமதஇிக்சத் தக்கதாகவில்லை. என் 

போ மான்ஷியர் சின்னாணி, பாரிஸ்ஈகாத்து *சின் 

னாணி அண்ட் மாஜராணி'என்லும்ப ஈவியாபாரக் 

கம்பெனியில் கான் ஒரு முதலாளி”? என்றான். 

மான்ஷியர் கோல்பாட் வந்தவருக்கு ஒரு நாற் 

காலி கொடுத்து உட்காசச்சொல்லியுபசரித்து 

* கான் தங்களுக்கு எக்தவிதத்தில் உதவிபுரியக் 

கூடும் ?”” என்று கேட்டார். 

அவர் பாப்டிஸ்டைக்காட்டி ** இடதவாலிபன் 

தங்களுடைய புத்திரன்தானே, இல்லை ?”' என, 
“ஆம், ஐயா, கடவுள் ௮லுக்செசம் '' என மா 

ன்ஷியர் கோல்பொட் மறுமொழிசொன்னார்,
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கடவுள் இருபை உங்களுக்கு இருக்கிற துதா 

ன் : இந்தக்குழரன,த இன்று காலமே என்னிடத் 
இல் ஈடந்துகொண்ட மாதரி உண்மையில் மேன் 

மையாகவேயிருச்சுது.” 

கோல்பெர்ட் பெருமாட்டி. தன்பிள்ளை அவன் 

கடமையைச் செய்ததைப்பற்றி கர்வம் ௮டைஈது 

விடப்போகிரானென்று பயந்து gost 66 

கொள்ளவேண்டிய கடமைப்படி. ஈடக்துகொண் 

டானேயன்றி அதில் விசேஷம் ஒன்றுமில்லை” யெ 

ன்று சுறுக்க மறுமொழிசொன்னாள். 

: இல்லை, ௮வன் நடக்தை மேன்மையாகவே 

யிருந்த. த, அம்மா. உல்களுக்கு சம்கதியெல் 
லாம் தெரியும்போலிருக்கெறது. அனால் இது 

சங்கஇ நீக்கள் ௮னேகமாய் உங்கள் பிள்ளை சொ 

ல்லிக் கேட்டிருப்பீர்க ளாதலால் எனக்கு மிகவும் 

ச௩தோஷூ முண்பெண்ணினது எதுவோ song 

௮வன் தங்களிடம் சொல்லியிருக்கமாட்டானென் 

நினைக்கிறேன். கான் இன்னொருதுணி வாய்க 

வேண்டி. சாத் தாணிகடைக்குப் போனேன். அப் 

பொழுது அங்கிருந்த வேலைக்காரன் எல்லா விவ 

சங்களையும் எனக்குச் சொன்னான், அம்மா, யாவ 

ரும் மெச்சத்தக்க தங்கள் பையன் ௮£தத் துணி 

யை என்னிடம் அஇகவிலைக்கு விற்றதால் 

wes அ.இகப்படித்தொகையை அவன் எஜமா 

ஜே பம்ட்டுக்கொண்டுபோக மறுதலித்து
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விட்டான்.” என, 

பேஷ், பேஷ்! சரி, சரி, முற்றும்சரி ! என்ன 

ரூபைச்செல்வம் |?” என்று தன்புதல்வனைத் தழு 

விக்கொண்டு பெருமையும் சந்தோஷமும் பொங் 

க சேல்பெர்ட் பெருமாட்டி பூரித துப்போனாள். 

பாப்டிஸ்ட் காக்குழற * அப்படிச்செய்தால் ௮து 

யோகியமாகாது”' என்றான். 

மாள்ஷியர் கோல்பெர்ட்டும் ௮௩த வார்த்தைக 

ளைக்கேட்டு மனம்பூரிச்.துப்போனார். 
உடன ௮வர் பணவியாபாரியைப் பார்த்து, 

! £யா என்மசன் அவனுடைய இகத நடத்தைக் 
காக சத்தாணிகடையில் வேலையாகவிருந்த இலி 

ருகது ரள்ளிவிடப்பட்ட சங்கதி உங்களுக்குக் 

தெரிர்தருக்குமே'” என, 

6௮4 எனக்குத்தெரியும் ) கடைவேலைக்கார 

ன் சொனனான். அதனாலேதான் இங்கேவக்து, 

நீங்கள் 8ங்கள் புத்திளே ஏற்கனவே வியாபார 

த்தொழிடில் பிரவேடிக்க விட்டுவிட்டபடியால் 

மாணயரும் கண்யமுமுள்ளவனாயிருக்றெ அவனை 

எங்கள் *£ம்இயில்' வேலைபார்க்கும்படி ௮னுப்ப 

உங்களுக் ஏழ்குமோவென்று கேட்டுப் போக 

லாமென்ப வச்தேன், அ௮ங்கேயிருர்தால் ௮வன் 

swam BE Gar wy He இடமுண்டு, அம்மா, 

உல்கள்பைன் விகவும் மேலானஸ்்திஇக்கு வரு 
வானென்பழ்குச் சந்தேகமில்லை ; கான் சொல்
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ஓடழேன், பாருங்கள்” என்றார் அப்பணவியா 

பாரி, 

தீன்பிள்ளை ஈல்ல மேலானஸ்திதிக்கு வரவா 

னென்று சொல்லக்கேட்ட கோல்பெர்ட் பெருமா 

ட்டி மனஉருக்கத்தோடு “யா, உம்மைக் கட 

வுள் ஆ£ர்வதஇுப்பார்.”” என்று ௮வரசை வாந்த்தி 

ஞர். 

இதுவசையில்பேசாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்த 

பாப்டிஸ்ட் இப்பொழுதுதான் மான்ஷியர் ன்னா 
ணியின் நோக்கக்தை ௮றிய ஆரம்பித்தால் உட 

னே ௮வன் அப்பணவியாபாரியைப் பாத்து : 

கான் ஆஸ்இவக்தனாகும்பொருட்டு எச சாய் 

தந்தையசைவிட்டுப் பிரியவேண்டுமானார் ௮ம் 

படிப்பட்ட (வேலை எனக்கு வேண்டாமேன்று 

மறுதலிக்கவேண்டியவளாயிருக்கிறேன் லயா,” 

என்றுன், **அனால் ௮தை கான் உனச்சக மறு 

க்கவில்லையப்பா ? பாப்டிஸ்ட்'” என்று அவன் 

தகப்பனார் பிரீதியோடும் கவலையோடும்சட்டெ 

ன்று மறுமொழி சொல்லி ௮வன் வாவ ௮டக் 

இவிட்டுப் பின்னும் சொல்ர் ; ₹ அப், மக 

னே, காம் மிகவும் ஏழைகளாகவிருக்கிம், உ 
ன்னைப்போலொத்த புத்இசாலியை காங்ள் இந்த 

காட்டுப்புறப் பட்டணத்தில் மனோவித்தி செல் 

வவிர்த்திக்கு ௮இகமான போக்கந்தடுடத்இல் 
முடங்கப்போட்வெைத்்துக்கொண்டிருகால்௮ து
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என் மனதுக்கே குற்றமாகத்தோன்றும், இ£த 
கனவான் உன்னுடைய குணத்ரை மதித்து உன் 

னைத் கேடிக்கொண்டு இவ்வளவுதாசம் வந்இருக் 

இறபடி.யால் ௮வர் என் ஈம்பிக்சைக்கு முற்றும் 

பாத்திரசாயிருக்கிறார். Bur, OCsr அவளை 

உங்களுக்குக் கொடுத்தேன். என்னுடைய குல 

க்கொழுந்தை உங்களிடத்தில் ஒப்புவிக்கிறேன். 

நீங்கள் அவனை அழைச்துக்கொண்டுபோக இகு 

க்குமிடம் ஒரு பெரிய ஈகர், அங்கே அவனைப் 

பாதுகாப்பார் ஒருவருமில்லை, ஆகையால் ௮ப் 

பெரியஈகரில் ௮வனை---ஒரு தகப்பனைப்போல் எ 

ன்றுசொல்ல உங்களுக்கு வயதுபோதாது, வெகு 

பால்யசாயிருக்கிறீர்--ஒரு சகோதானைப்போல் இ 

ட்டவிருந்து பாதுகாத்து வரவேண்டும், அப்பா, 

பாப்டிஸ்ட், இரத கனவானோடு கூடப்போ ; உன் 

தொழில்சம்பந்தமான எல்லாவிஷயங்களிலும் ௮ 

வருடைய புச்திமதியைக் கேட்டு அந்தப்படி 

கட அனால் யதகார்த்தமுறை, கணயம், சன்மார் 

க்கம் இவை சம்பந்தப்படும் விஷயங்களில் உன் 

னுடைய மனதே உனக்குப் புத்திசொல்லும் மக் 

இரியாக இருக்கட்டும்.” 

பாப்டிஸ்ட் தன் தகப்பனார் சொன்னவார்்க)௪ 

களைக் காதுகொடுத்துக் கேட்கையில் சகண்ணீர்வி 

ட்டழுதான், ஆனால் அவன் அவர்களைவிட்டுப் 

பிரிந்து போகமாட்டேனென்று முன்போல் g
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கேபிக்கவில்லை. அவனுடைய பெற்றோக்குப் 

பாரமாயிருக்கக் கூடாதென்கிற எண்ணமும், ௮ 

வனுடைய குடும்பத்துக்கு உதவிபுரிய உபயோக 

முள்ளவனாய் இருக்கவேண்டுமென்கிற விருப்பமு 

ம் சேர்ந்து சக்செத்தில் அவன் அழுகையை நிறு 

தீதிவிட்டன, ஆனாலும் ௮வன் ஊருக்குப்போ 

க விடைபெற்றுக்கொண்டது மிகவும் விசனகர 

மாகவேயிருந்தது. 

பாப்டிஸ்ட் இத்தனைவருஷகாலமாகப் பிறந்து 

வளர்ந்து சீராட்டப்பெற்ற அர்த விட்டையும் 

அவன் பெற்றோர்களையும் மற்றவர்களையும் விட்டு 
ப் பிரிந்துபோகவேண்டுமென்று கினைத்தபொழு 

து ௮வன் இளமனம் துடித்து உருகப்போயிந்று, 

௮க்தவிட்டில் அவனுக்கு ௮ருமையாகத்தோன்றா 

தீது ஒன்றில்லை, எதைப்பார்த்தாலும் அவன் 

மளதுக்னெிமையான பழைய ஞாபகம்வர் து ௮வ 

வளவு சந்தோஷமாய் இருர்சவிடத்தை விட்டுப் பி 

ரிந்து போகவேண்டுமே யென்று ௮வன் மனதை 

த் துன்பப்படுத்தும், வேலைக்கார ஜேஸ் என்னு 

ம் கிழவியைஙிட்டுப் பிரிவதுகூட அவனுக்கு மகா 

Aerator si hes, 

பாப்ஓுஸ்ட் பாரிஸ் சகருக்குப்போகப் பிரயாண 

மானதும், ௮வன் இளம்பிசாயத்இிற்யெல்பாயுள் 
ள மனவெழுச்சியாலும், வழியில் விதம்விதமாக 
த தோன்றிய ,நாதனச் சாகூி/ளாலும், இடமாறு
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தலாலும் ௮வன் விசனமெல்லாம் ௮வனைவிட்டுப் 
பறந்சோடிவிட்டது. சன்னைப்போல் இளம்பிரா 

பழமும் சந்தோஷ சுபாவமுமுள்ள அந்தப் பணவி 

யாபாரியோடு உட்காரச் செளக்கியமாயிருக்,த 
பேஷான குதிரைவண்டியில் அவன் வேகமாய்ச் 

சவாரிபோகையில், ௮வன் தனக்குளளே இதற்கு 

முன்னுணராத ஒரு புதிய உற்சாகம் உண்டாகக் 

கண்டான். 

இதைவா?ிக்கும் கண்பர்களே, இனி நாமும் 

அவனோடு பார்ஸ் ஈகருக்குப்போய் அங்கே, து 

ணிவியாபாரி கடையிலிருந்த இச்சிறுபையன் படி 

ப்படியாக மேலந்தஸ்துச்கேறிக் கடைசியில் மு.த 
ல்மா திரியாகும் பேரந்தஸ்.துக்கு வந்தவிதமெப்ப 

டி. யென்று பார்ப்போம் வாருங்கள். 

  

IV. 

* கோல்பொட்' பாரிஸ் ஈகர்வந்துசேர்க்ததும் ௮ 

கே எல்லாம் அவலுக்குப் பு.இதாக இருக்கக்கண் 

டான். அற்ககரின் விஸ்தாரமும், அங்கேயுள்ள ௧ 

ட்டடங்களின் பெருமையும், ஜனங்களின் கூட்ட 
(ம், எங்கு பார்த்தாலும் ஐசுவரியமும், ௮க்தஸ் 

அம், பெருமையும் கிறைக்து சண்ணுக்குேர்த்தி 

யாய் விளங்கிய காட்டுகள் ௮வன் மனதைக்கவர் 

ந்து ௮வைகளைப்பற்றி எண்ணுக்தோ.றும் அவன் 
சர்சோஷத்சால் தேகம்பரவசமாகும்படி. செய்த
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ன, அவைகளைக்கண்டு ௮வன் அடங்காமகழ்ச்சு 

யடைக்தானானாலும் ௮வன் தன்வயதுள்ள வாலி 
பரைப்போல் ௮ச்சந்தோஷூத்தில் மூழ்டுத் தலை 

தெரியாது தமொறிப் போகவில்லை, ௮வனைச்சு 

ற்தியுள்ள சந்தோஷங்களை ௮வன் அனுபவிக்க 

வேண்டுமானால் அவனிடத்தில் பிரீதிவைத்த எஜ 
மானன் அவனுக்கென்று குறிப்பிட்டிவைத்த வே 

லைகளை ஊக்கமுடன் செய்துவாவேண்டியது அவ 

கியமென்பதை அவன் மறக்கவில்லை, ஆகையால் 

அந்தப்புதிதசாலியான பையன் தன்னைச்சுற்றி 
கடக்கும் எவற்மையும் கண்ணும் கருத்துமாய்க் 

கவனித்து வருகையில் 4 மெஸ்ஸர்ஸ் சின்னாணி 

௮ண்ட் மாஜராணி' என்னும் பணவியாபாசக் கம் 

பெனிமாருடைய ₹ பாங்க ' யில் ஒரு £ குமஸ்தா” 

வாகவுள்ள தனது தொழிலைச் சிறிதும் ௮லகூஷியம் 

செய்யாது ௮வன் செய்யவேண்டிய கடமைகளை 

யெல்லாம் வெகு நுட்பமாகக் கவனித்துச் செய் 

அவந்தான், அவன் இப்படி. ௮இ௧ ஊக்கத்தோ 

டும் சாமர்த்தியத்தோடும் அதன் வேலைகளையெல் 

லாம் பார்த் துவந்ததால் வெகு €ீக்ரெத்தில் அவன் 

மதிப்பேறப்பெற்றவனானான், எவ்வளவு சிக்கு 
மூக்கான கணக்குகளும் ௮வன் பரிசோசனைக்கு 

& தப்புிறஇல்லை. தன்னுடைய தொழில் சம் 

western விஷயங்களின் விவரல்களை யெல்லாம் 

அவன் வாலிபதெசையிற்ரானே கசடறக்கற்றுச
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தேர்ந்தவனானான். அவளுக்குப் புருஷத்துவம் 

வந்ததும் ௮வன் பமுதறக்கற்ற ௮சரசிறைக்கணக் 

கன் என்று பேர்வாங்கத்தக்கவனானான். ௮வன் 
கொள்ளல் கொடுத்தல் முதலிய பணவியாபாச 

விஷயங்களையும் ௮சசிறைமுதலிய இசாச்சிய சம் 

பந்தமான வரவுசெலவு கணக்கு விவசங்களையும் 

பழு,தறப்பார்க்கும் சக்தியுள்ளவனாகவே, அந்தப் 

பாங்க யில் வ.உ வர அ௮திகப்பொறுப்புள்ள வே 

லைகளெல்லாம் அவன் பார்த்துவரும்படி ஒப்புவிக் 

கப்பட்டன. இப்படி வர வர உன்னதஸ்தானக் 

இற்கு உயர்த்தப்பட்டுக் கடைசியில் அவன் அர் 

தக் * கம்பெனி'யின் வியாபாரத்தை விர்த்செ 

waspers வெளிகாடுகளில் சுற்றுப்பியாகசம் 

செய்துவரும் * ஏஜெண்டு' ௮௧ நியமிக்கப்பட்டா 

ன். இது மிகவும் பொறுப்புள்ளவேலை, இத்த 

வேலை தனக்குக் கடைக்கவேண்டுமென்று ௮வ 

ன் ஆசைப்பட்டுக் கொண்டிருர்தபடி அவன் ம 

ஷஞோதமும் பலித்தது. 

சிறுவயதமுதல் கோல்பொர்ட்டுக்குக் கலைக்கியொ 

னங்களிலும் சாஸ் இரங்களிலும் பிரீதியுண்டு, ௮ 

௮ இப்பொழுது சுற்றுப் பிரயாணியாக ஏற்பட் 

டபின் ௮இக விர்த்தியடைந்து விளங்கியது, “பி 

சான்ஸ்' தேசத்திலுள்ள மாகாணங்களை யெல்லா 
ம் ஒருமுறை ௮வர் (இனி காம் ௮வசை மரியர 

தையாசப் பேசவேண்டும்) சுற்௮ப்பிசயாணம்



46 கோல்பெர்ட் சரித்திரம், 

செய்துவந்தார். வருகையில் அங்கங்கேயுள்ள 

தொழில்கள் வித்தைகள் முதலியவற்றை விசாரி 
த்து நோட்டம் செய்துகொண்டு ates sO ff 

யாபாசத்தை விர்த்திசெய்வது அவர் முக்கியத் 
தொழிலாக இருச்தமையால் அதற்கேற்ற வழி 

வகைகளைக் கண்டு பிடித்து வியாபாரம் தழைத் 

தோங்கச்செய்யச் சூழ்ச்சிசெய்துவந்தார். வியா 

பாசவிர்த்தயார்த்தம் இரந்த யாத்திரைகள் செய்து 

வருகையிலேதான் ௮வர் தேசக்ஷேூம விர்த்திக்கா 

கனனேக மகத்தான ஏற்பாடுகள் செய்யவேண்டு 

மென்று உத்தேசித்தத, இப்பொழுது உத்தேச 

தீதவைகளையெல்லாம் பிந்தி அவர் முதல்மக்இரி 

யாகவந்தபொழுது செய்வித்து ஈடத்தியதே 
அவர் தசைத்தனத்துற்குப் பெருமையும் பூஷண 

மூமாக இருந்தது. 1648-ம் ஞு தமக்கு சுமார் 

30 வயதாயிருக்கும் பொழுது ௮வருடைய சமீப 

பந்துவாகிய * ஸென் புவேஜ்' என்பவர் ௮ப்பொ 

மூது இராஜாங்க சாரியதரிசியாயிருக்த சம்மு 

டைய மைத்துனர் * லிடெலீர்' என்பவரின்£ழ் 

 கோல்பெர்ட் அவர்க'ளுக்கு ஒருவேலை அமச்த் 

இக்கொடுத்தார், அப்பொழுது ' பிசான்ஸ்' தேச 

த்துக் காசனாயிருக்த * 14-வது லூயி' குழந்தைப் 

பருவ முடையவராயிருந்தார். அவருடைய இ 

ளமைப்பருவத்தில் ஆஸ்திரியாதேசத்து சாணி 

அன்' என்பவள் அவருக்காக 6 பிசான்ல்! தேசத்
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திற்கு ௮இிபதியாக இருந்து ஆளுகை ஈடத்திவர் 
தாள், ௮ந்த சாணிக்கு முதல்மக் இரியாயிருந்து 

துரைத்தனத்தை நடதஇவந்தவர் * கார்டினல் மா 

ஜரின்” ஏன்பவர், * கோல்பெர்ட்' இசாஜாங்க கா 
ரியதரிசி * லிடெலீர்' என்பவருக்குள் வேல்யி 

லமர்ர் திருக்கையில் அவரால் * கார்டினல் மாஜரி' 

னுக்குப் பரிச்சயம்செய்து வைக்கப்பெற்றார், இ 

ந்தச் சமயத்இல் * ௮ன்' ராணி அளுகைநடத்திய 

காலத்திலுண்டாயிருந்த ககூரிப்பிரஇககூழிகள் கப 
டச்செய்கைகளும் தர்திசோபாயங்களும் செய்து 

ஒருவரையொருவர் கெடுக்க யத்தனித்ததாலு 

ண்டான கலகமதிகரித்துருக்தது, * கார்டினல் 

மாஜரின்”, மனுஷருடைய மாதிரியை ஊட௫த் 

த.றிவதில் மகாவல்லமைசாலி, gear * கோல் 

பெர்ட்' ௮திக கருத்தோடு தன் வேலைகளைப் 

பரர்த்து வருவதையுணர்ஈ$்து அவருடைய உத்த 

மகுணங்களை ஊூத்தறிந்து ௮வரை ஈன்சூமதித்து 

வந்தார், இந்தச் சமயத்இல் * கோல்பெர்ட்” தனக் 

கு உற்றவிடத்துதவியாகவிருப்பாரென்று ஊழ் 

து ௮வரைத் தனக்குக் கொடுக்கவேண்டுமென்று 
6 லிடெலீரை'க்கேட்க, அவரும் 2 5 sGan DB @ TF, 

£ கார்டினல் மாஜரின்' * கோல்பெர்ட்டை' சாஜா 

லோசனைசகபையில் ஒருவசாகச்சேர்த்து ராஜாங்க 

விஷயங்கள் உடத்துவதில் ௮வரை எப்போதும் 

தகை்குத் துனோயாச வைத்துக்கொண்வெர்தார்;
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1049-50 - ம் வருஷங்களில் ஒரு யுத்தம் கேரிட் 

டது. அந்த யுத்தத்தில் கோல்பெர்ட் ௮இக உற் 

சாகத்தோடு உழைக்கும் சுபாவமுடையவசென் 

௮ காட்டினதைக் கண்டுகொண்டு மாஜரின் ௮வ 

ர்பேரில் முழுகம்பிக்கைவைத்து எவ்வித ராஜாங்க 
சகசியங்களையும் ௮வசோடு சொல்லி ஆலோகித் 
அ வந்தார், இத்தருணத்தில் தேசத்தில் உட் 
பகை மிகுதியால் மாஜரின் பொதுஜன வெறுப் 
புக்கு அளானவராய்த்தலை௩கரைவிட்டு கீத (கொ 

லோன்' பட்டணத்தில் ஒதுங்கியிருக்க நேரிட்ட 

௮. ம்இருந்து ௮வர் ௮இசகசியமாக ஐ ரா 

ணியோடு கடிதப்போக்குவரவு வைத்துக்கொண் 

மி தனக்கு வந்த பொல்லாத தெசையைக்கழிக்க 

வேண்டி வந்தது, அப்பொழுது கோல்பெர்ட் 

ஒரு பெரிய பிரபுவின் புத்திரியை விவாகஞ் செ 

ய்.துகொள்ள விருந்தார், அந்த சமயத்தில் மாஜ 

ரின் தலைநகரைவிட்டு நீங்கப்போக நேரிட்டது ௪ 

ண்டு ௮வரில்லாத சமயத்தில் அவர் விட்டுக் காரி 

பங்களையெல்லாம் மேன்பார்வை செய்துசொண் 

டு அவருக்கும் ௮ன் ராணிக்கும் ஈடந்த @raGus 

மான கடிதப் போக்குவரத்துகளுக்கெல்லாம் இவ 

சே காரியகர்த்தசாகவிருர்தார், இது மிகவும் நு 

ண்மையாக யோசித்துச் செய்யவேண்டி யவேலை. 

எதிலாவது அற்பப்பிசகு நேரிட்டால் தலை 
போகும்படியான பிரமாதம் சேர்ந்துவிமம், ௮ப்
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பேர்ப்பட்ட நுண்மையான விஷயங்களையெல்லாம் 

௮ இக பு.த்தியுக்தியோடும் சமயோசித சாமர்மதிய 

த்கோம்ம் எள்முளை பிசகாமல் எல்லாவற்றையும் 

இசைவாக நடத்துிவக்தார். இரச பத்து சமய 

க்திலகான் இவருடைய புத்தியுக் தி விசேஷமும், 

இவருடைய மனத்தின் குணமும் ஈன்மாகப பிரகா 

சிர்து விளங்கெது. கார்டினல் மாஜரில் அவரு 

டைய கவ்டதெசை நீங்கி மறுபடியும் பூன்போல 

செல்வாக்குப் பெற்றவராய் பிரான்ஸ் சேசத்துக் 

சூ.த் இரும்பி வர்கபொழமுது கோல்பொர்ட் செய்க 

நன்மைஈளையும் அவருடைய நற்குணங்களையும் 

மதிம்து ௮வர் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கு 

உபகாரமாயிருக்கும்படி செய்தார், 

கோல்பெர்ட்டுக்கு இப்படி அதிகாரமும் ஆதர 

வு முண்டானபொழுது அவர் அவருடைய தகப் 

பனாரை மறக்கவில்லை, அவரை 6 பாரன்? என்க 

ற பிரபுப்பட்டச்கிற்கு உயர்ததி அவருடைய சக் 

இக்கு தக்பைடி அவருககேற்ற அக்கஸ்துள்ள 

வேலையில் அவரை அமர்த்திவைக்தார், அவரு 

டைய தாயாரின் நகப்பஞர் ராஜாலோசனை சபை 

யில் ஒருவசாகச் செய்யப்பட்டார், இவர் பின்னா 

ல் ௮த்ரேசத்து வியில் சட்டங்களையெல்லாம் இ 

ரட்டிச் Fru 65) வைத்தார், அடைய 

சகோதரா பலருக்கும் அவரவர் Downes D G&S 

படி. பற்பல உத்தியோகங்கள் பண்ணிவைத்தார், 
4
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இப்படியாக ராஜசபையில் பே்பெற்றுப் பெரிய 

மனுஷனாக விளங்கப கோல்பெர்ட் அவருடைய 

பந்துக்களை மறக்காமல் ஆதரித்தார். அவர்களு 

ம் அவருடைய மதப்புக் கேத்றவர்களாகவே யிரு 

உதார்கள். கார்டினல் மாஜரின் இவருக்குச்செய்த 

உபகாசங்களுக்காக இவர் அவரிடத்தில் மிக்க 

உன் மிபாராட்டிவந்தார். அவரும் இவருடைய 

awa ras my களையும் திறமையையும் ஈன்குமதி 

தீது அவர் மசனாகாலம் வரையில் இவரை ஏற் 

றிக்கொண்டாடி வந்தார், * கார்டினல் மாஜரின்” 

இருக்கும்போ த கோல்பெர்ட் * மார்சூவிஸ்” 

பட்டதீலும் முயர்ககப்பெற்று அவர் வசம் உப்பு 

விக்கப்பட்ட வேலைகளையெல்லாம் அபூர்வ இற 

மையோடும் மனசச।சழிக்கு ஒப்புகலாயும் செய் 

அவக்கார், “கார்டிலை மாஜரின், சாகூம்பொழு து 

அவருடைய ௮7௪ ru [heaven தூயியினிடத்து 

பின்வருறபடி சொன்னாரொவ்று தெரியவர) 
றது. “*லயனே, எனது பாக்கிய மெல்லாம் உற் 

களால் வர்கது. அதம்ரு ஈிசெய்ய கான் சக்தி 

யற்றவனானாலும் கோல்பர்ட்டை உங்களுக்குக் 

கொடுத்துப்போவறில் என் கடனை லூளவு Li gd 

அக்கொள்பவனாக நினைக்கிறேன்.” என்ருராம், 

14-வது லூயி அரசன் கோல்பெர்ட்டினுடைய 

இமையை மிக மேலாய் நன்குமஇத்து 1001-ம் 

வருஷத்தில் ௮வலா ஸாடுிறைமக்திரிஸ்தானக்
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இற்கு உயர்த்தினார். இந்தக்காலத்தில் பிரான்ஸ் 

தேசத்திற்கு அ௮யல்தேச வியாபாரமென்பதே கி 

டையாமலிருக்க௮. அப்பொழுது அ௮த்தேசற்இ 

லிருந்த வியாடாரமெல்லாம் அதன் தலைநகருக்கும் 
மற்ற மாகாணங்களுக்கும் கட துவ்த சொய்பவி 

யாபாரம் தான். அதுவும் அத்தேசதிலுண்டான 

விமாபொரு ள்களில்மட்டும் தான், வேறு வியா 

பாரத்திற்கு வழியில்லை. இபபொழு து இந்தியா 

இரும்கிறதுபோல் பிரான்ன்£ ரசம் அப்பொழு தூ 

அதன் செொக்நவள மிவ்வளவென்3ப௦ அர்தேசத் 

தூர் தொழில்வகசையி டைப்பா லுண்டாகக் 

கூடிய ஐசுவரிய விர்த்தி யெவவளவா£ஈக் கூடுமெ 

ன்றும் தெரியாமல் தவிக்குது. அத்தேரர்இலிரு 

ந்த முக்கியமான சாலைகளெொல்லாம் செல்லுவதற் 

ரூபயோகமழ்றுக் கிடடன. கோல்பொட் அவை 

களையெல்லாம் மசாமக்துர்செய்து சாதிருக்தி, ப 

லபுஇயசாலைகளும் போடுவி3தார். ௮த்நேசத்தி 

னிருபக்கங்கவிலும் அதைச் சூழ்ந்துள்ள இரு ௧ 

டல்களையும் ஒன்ராயிணைக்கா லுபயோகமா யிரு 

ககுமென்று 18-வது லூயி ௮ரசன் ஆண்டகால் 

இலே பிரஸ்தாப்க்கப் பட்டிருக்கது, அவ்விரு 

கடல்களையும் இணைக்கக் குறுக்கே ஒரு பெரிய 

கால்வாய் வெட்டி ௮வ்வேற்பாட்டை. இவர் கிமழை 

வேம்றி வைத்தார். அன்றி உள்காட்டு வியாபாச 

த்திற்கு உகவியாகவிருக்க ஒரு பெரிய கால்வாயு
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ம் வெட்டுவித்து வியாபாசத்தால் ஈவ்டம் வரு 

Cartage ஈகெட்டிக் கொடுக்கும் ₹ இன்ஷியூரன் 

ஸ் ஆபிஸ் ஒன்றும் ஏற்படுத்தினார். இன்னும் 

அவர் வியாபார சங்கமொன்று ஸ்தாபித்து அதில் 

தேசத்திலுள்ள மசா சாமர்க்திய வியாபாரிகளெ 

ல்லாம் சேர்ந்து சேசவள கை விர்த்தி செய்யும் 

வழிவகைகளைப்பம்றித் சர்க்கித்துப்பேச ஏற்பா 

மி செய்தார். தன்னுடைய சொர்தயுக்இக்குத்தோ 

ன்நியதைமட்டும் செய்தால் போதாதென்று 

லசோப்பாவிலுள்ளப௨தேச ராஜாங்கங்களுக்கும் 

கடிகமெழுதி வியாபாசத்தின்பற்பல பிரிவுகளை 

விர்த்தசெய்ய ௮வர்கள் என்ன என்ன ஏற்பாடுகள் 

செய்து வருகிரார்களென்று விசாரிதது விவரர் 

செரிர்துகொண்டு அதில் சமோவ்டமானதைகச் 

தெரிந்தெடுத்து அ௮னுஷ்டானத்திற்குக் கொண்டு 

Abst, சாமர்த்தியமான ராஜகர்திரோபாயமொ 

ன்று செய்து அுத்தேசத்துல் பெருஞ்செல்வம் 

படைத்த பிரபுகுலத்தார் வியாபாரஞ்செய்வது 

ஈனமென்று எண்ணியிருந்த தப்பெண்ணத்தை 

மாற்றி, அவர்கள் தங்களுடைய அக்தஸ்இழ்குக் 

குறைவின்றி வியாபாரஞ் செய்யலாமென்று கழ் 

பித்தார். இவருடைய காலத்தில்தான் பிரான்ஸ் 

தேசத்தார் மூதல் முதல் ௮னேக நாடுகளில் குடி 

யேற யத்தனித்த.து, இந்தியாவோடு கியாபாரம் 

செய்வதற்காக ஏற்பட்ட வாத்தகசங்கங்கள் உண்
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டானதும் இவர் காலத்தில்தான், சமுக்இரத்தல் 

செல்வாக்கிருர் தால்தான் வியாபாரம் வளம்பெற 

ஜோரங்குமென்பதை யுணர்ந்து, அதுகாறும் கட 

லில் மேலதிகாசம்பெற்று விளங்கெ இங்கிலிஷ் 

கப்பற் சைனியங்கள், டட்சு கப்பற் சைணியஙக 

ளோடு இவரும் ர கப்பற்சைனியம் உண்டு 

பண்ணி, அக்காலம் சமுச்இரத்தில் இரிந்துகொ 

ணட வியாபாரக் கப்பல்களைச் சூறையாடிவந்த 

கொள்ளைக் கப்பல்களையும் அக்கப்பற்காரர்களையும் 

பிடித்து அதம் செய்விக்கா. இவருடைய கா 

லத்தில் ௮னேக கப்பல்கள் கட்டபபட்டன ; ௮ 

வை கடலில் சென்று வியாபாரம் செய்து வருவ 

தற்கு அனுகூலமான துறைமுகங்கள், ௮வத்றிற் 

கு வேண்டிய சாதகங்கள் முதலியன அமைத்து 

வைத்ரரோடு கபபலோட்டும் விச்சை கம்பக்கு 

ம் பாடசாலைகளும் ஸ்தாபித்தார். பிரான்ஸ் தே 

சரதுல் சுகேசகைகதொழிலின்றி அத்தேச.த்சார் 

தங்களுக்கு வேண்டிய வஸ்துக்களை மிதமிஞ்சிய 

பொருள் கொடுத்து அந்நிய தேசங்களிலிருந்து 

வசவழைத்து உபயோகித்றுவந்தார்கள். அப் 

படி.ப்பட்ட வஸ்லுக்கள் பிரான்ஹிலே செய்யப் 

படத் தக்கதாக பல தொழிற்சாலைகள் ௮மைப்பி 

Sart, அவற்றில் முக்கியமானது கண்ணாடிசெ 

ய்யும் தொழில், கண்ணாடி செய்யும் வேலைச் 

சாலை முசுல்முதல் பிசான்ஹில் ஏற்பட்டது இவ



௦4 கோ்டெர்ட் சரித்திரம், 

ருடைய முயற்சியினாலேகான். 

இவையன்றி இன்னும் எதனையோ ஈன்மைக 

ள் செய்விரதார், வானசாஸ்திரிகள் சோட்டம் 

செய்வகற்கு வசதியான சோடடோப்பரிகையொ 

ன்று இலராகேயே கட்மவிக்கப்பட்டது, அன்றி 

OP GOT thi eb OT செளஃகிபத 7 ait ob gh சோட்டங்களெ 

ன்ன, சிகரரவனவ ரள என்ன, சாலையோரங்களி 

ல் அழகாய் நடட ப. சவரிசைசளொன்ன, கோட் 
r . 4 * 

டை. Gland sar b's ரானா, 6 Hpi BB Oar 

aie, Garg ding idmCuwa ரர்ம ஸ்சாபனங்க 

ளெவ்வ இவையெல்லா.௨ இ*த மசானுடைய மு 

யற்சிபால உண்டாய் இவ்மைக்கும் ௮கரேசத்தி 

ல சிறப்புய்று விளங்குகின்றன. பாரிஸ் நகரில் 

இவருடைய முய ்சியால உண்டுபண்ணப்பட்ட 

ஸ்தாபனக்கள், ow Lem, ஞாபக இல்னங்கள் 

இவைசளைக் காணாபல கொஞ்சதாரமாலது போக 

லாமென்பது துர்பைமென்று அக்கேசசறைபபா 

ர்; சவாகள் சொலல்யிரும்இருர்கல... இவர் 

மசய்த ஈழ்காரியங்கள அத்தேசத்தில் கண்டகண் 

ட. விடங்களிலெல்லாம் பலவிஈமாக உருவெடுத்து 

தின்னு அயர் கீர்த்தியை இன்றைச்சூம் விளக௫ 

வருன்றன, இந்த மகான் ௪ க்ஷமாபிவிர் 

த்தியை நாடிச் ர் தருக்கம் செய்யாக இலாகா 

ஒன் றில்லை. ் வரப்புயர நிருயரும், நீருய.ர மெல் 

அயரும், நெஈலுயாக் சூடிஉயரும், குூடிஉய
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24 சக்கோலுயரும்”” என்னும் உண்மை வாக்கியத் 
ந உன்னி வியவசாய விர்தஇக்கடமுதீ்ஈ அனேக 

சாதகங்கள் செய்விழ்நார், கால்கடைகளை விர்த 

இசெய்யவும், சாமுபடிசெய்ய சுலபமாக நிலம் 

இடைக்கவும் அனுகூலமான ஏற்பாகேள் செய் 

தார். 

இர்குனை வேலை ௯௩ க்கு ம, ச்தியிலஅவர் தாகரீக 

விரரையை விர்தீ செய்ய மழர்து போகவில்லை. 

1000-ம வருஷ ல் படமெழுகல், சிற்பவேலை 

செய்யல், இத்ாவிம்றை முகலிய பல நாகரீக 

விதைகளை பபிவிடா5 செய்வதற்கான கல்விச் 

சாலைகள் பல ஸ்தாப்ள்ஈர.. சாஸ்திரப் பயிற்சி 

க்காக ஏற்பட்ட மல்விச்சாலையும இங்னும்சிலவும் 

இவருடைய முயற்சியால் ஸ்ராபிக்கப்பட்டன 

வே, 

இபபடியாக இவர் கெரெகாலம் உன்மை செய் 

வதே சொழிலாகம்கொண்டு துரை மனம் ௩டத் 

இ முதல்மர்தரி ஸ்ரவமடைந்து ஈம் சேசத்திற் 

கோருபகாரியாய் அலகும்கோர் ஓளிவிளக்காய்ப் 

GAs புத்த மீந்தரசன மோதிகளோடு 

சுகஜீவியாய் வாழ்ற ருது 1059(ஹூ செப்டம் 

பர்மீ 0௨ அவருடைய Oden a7 aw Be ௮வர் 

வாழ்நாளை மூடித் கார், இவா் தனக்குப்பின் 9. 

Gpsongacar AM _OuCureyi: 6-gp 0% Qader a 

ளும், 8-பெண்டிள்ளைகளும், இவ்வளவு Cady
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நெருக்கக் இல் இவர் பிள்ளைகளை வளர்க்ரூம் கட 

மையைச் இறிதும் அலக்ஷியம் செயப்தாரில்லை, 

பெண்கள் மூவரும் பிரபு குலதிலகர்களை மணம் 

புரிந்து வாழ்நதருந்தார்கள். துணிவியாபாரி 

கடையில் உதவியாகவிருர்து நாணயழம் கண்ணிய 

ழமான ஒர்செய்கையால் முதல் முரல் முன்னுத் 

குவரத் தலைப்பட்ட காத்துபெற்ற கோல்பெர்ட் 

மகானுடைய சரித் இம் இவ்வாறு இனிது முடி 

₹த.து. இதைக் கவனமாய் வாசித்து வந்த ஓவ 

வொருவரும் இவருடைய சரித்திரர்றரைப் படி. 

த்த உற்சாகத்தில் தங்கள் வாழ்காட்கம£க் கழி 

க்க ஒரு ல்ல நியமம் ஏற்படு இக்கொண்டு 

அதை யொட்டி நடந்துவர முய்சிப்பார்களானால 

இச்சரித் இர.ரகை யெழு நயவர் பிரயாசையும் வா 

சித்ஃவர் சிரமமூம வீிட்போகாதசென்பது 8ச்சய 

ம். “பெருமையும் சிறுமையும் கரலி $ரவருமே” 

யென்பதினுண்மை இதிலஇனிதுவிளங்கயரையு 

முணரலாம். 

“தோன்றிற் புகழொடு தோன்றுக ௮ல்திலா 

தோன்றலிறனோன்றாமை ஈன்று” -தறள், 
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விவேக சிந்தாமணி, விடட 
வை 

அறிவைப் பரவச்செய்வதறகான மாதார்தாத் 
த மி ழப் பத்திரிகை ண்ட 

: ஸதிரீசள், புருஷர்சள், பாலர், பெரியோர் அனைவரும் 
ஆசையுடன் வா௫ிக்சக்கூடியது. ” 

இ.௮ ஓவ்வொரு வீட்டிலும் இன்றியமையா இருச்ச 

வேண்டியத. பிள்ளை ளுக்கும் உபாசஇயாயர் 

களுக்கும் பேருபகாரமானது, 
சந்தா விவரம், 

தமான காகீதப்பதிப்பு வ ததியகூஷர்கள், ரீடிங் 

ரூமகள, புததசசாலசள முசலான ஸ்சாபனங்ளூஃகு 
உபயோகமானது. வருஷசக்ரா குதைக்சது ந 5. தனி 
பபிரதி 73 ௮2, பழைய பிரஇ.& அணா, 
லேசான காகிகப்பகிப்ப .-- சாதாரணமாய் எல்லா 

ஜனயகளணாசகும உபபயாசமானதஅ. வருஷுாந்தசா ந 4, 

ஆறு மாசத்தக்கு ந, 2-3. தணனிபபிரதி 5 அமை; 
பழைய பிரதி 0௮௨௯. 

வருஷாரமபத்திலே தவறமல் கட்டிலை வருஷ சச் 
ETON 5 அளாசவும, 0-மாச சகதாவில 4 ௮அணாவம தள் 
ளிக கொடுக்கபபடும். 

ஏப்ரல் ௮ல்லது மேமாதம் தலங்கயே சந்தாகணக்கு 
வைக்கப்பசிம, ரிஜிஸதரான சந்தாதாரர்கள் வருஷ 
மடி விவின்றி மற்;பபடி. சந்தாவைகிறுத்துதல்கூடாது. 

2. வருஷுகணச்காக ஒழுங்காய்ச சக்சா செலுத்தி 
வருகிழவர்களுஉகு இரண்டுமாசச் தவணையும், 0-மாச4 
கணக்காக ஓழுங்௩ாய்ச் சக்தா செலுத் தறெவாகளுக்கு 
மூன்றவாரசத் தவணையும கொ௫ெெகப்படும, ௮சறகுள் 

சந்தாவை முன் பணமாகச் செலுத்தகிறவாகளுக்கே 
மேற்கண்ட தள்ளுபடிசெய்து கொ௫ெசப்படம், 

பத்திரிகையை வருஷமத திபில கிறுததச் கூடாது, 
கிறுத்த வீரும்புதிறவாகள் வருஷாரம்பத்தில் அதாவ. 
ஏப்பிரல் அல்லது மே மாசததிலே கோட்டீஷ் கொடு 
சகவேண்டும்; அப்பழ. ச்சின் றி மத்தியில் நிறுத் தினால் 
HES வருஷமுழுவதற்குமுள்ள சந்ாவைச் செலுத்தி 
விடவேண்டும், சர்தாதாரர்கள் எப்போதும் ரிஜிஸ்தர் 
செம்பைச்கண்டு கழ். தமெழுவேண்டும்.



விவேகசிந்தாமணிப் பிரசுரங்கள். 

இச்சலைப்பின் 6ம், விவயேசர் தாமணியில் வெளியான 

விஷயங்களில் மூககியமான தம், கிரர்சர உபயோசமான 

துமான வைகளை இரட்டி, தனிபபுஸ்தசஙகளாக ௮ச் 

இட்டு எல்லாருக்கும் உபயோசமாகும்படி. பிரசுரித்து ௫ 

  

இரும். 

நலலமாதிரியாக அச்சிட்டு நேர்த்தியான கட்டடம் 

சேயதுள்௱து, 

கோல்போர்ட் ஈரித்திரம் : துணி வியாபாரி சடையிவிரு 

ந்து மூதல் மர்இரிஸ்மானத்தக்கு வச்சு ஒரு வாவி 
பன் கசை. (01 பககம்) ௮ழசான சாலிகோகட்டம் 
செய்தது) அய. சாதாரணமாகத்தைதகதது 3 அர 0 

பை. தபாரற்செலவு முதவிடன பிரச யகம். 

ஆபத்துந்கீடமான அபவாதம் அல்லது கமலாம்பாள் 
சரித்திரம் (180 பக்கம) காணயமான  இங்ஈ லீ, 
பயிண்டு செய்து லெட் எழுர்துகள் பதித்தத, 

௬ 1-5-0 தபால சராஜ் 3 அமை 7.1, 1. மூலமாக 
ரூபா 1-14 0, சளமானகாதெகில் அர்சிட்மி, அறிக 
கவலெட்கொடுத ௫, இனாம் கொபெபதற்மம், பள்ளிக்கூ. 

டப் பரிசுசளுசகும் ஏற்றகாயுள்ளது: ரூபா 1-]2 0), 
தபால்செலவ முதலியன பிரத்தியேகம், 

சத்தியதேவதை கதை :--(00 பக்கம்), அழகான காவி 
கோகட்டடம் செய்தது 5 ௮ணா; சாதாரணமாகத் 

சைத்சது 2 அணா 0 பை. தபாலசெலவு முதலியன 

பிரத்தியேச ஸ் 

விவேகரலித்தாலாட்டு, 0பை. தபாற்கூவி பிரத்தியே 
சும், 
வேண்டுவோர் சென்னை தஇிருவல்விச்கேணி ௮. ப் 

எஜன்ஸி காரியதரிசி ஸி, வி, சாமிசரதையர் gan 
சளுச்கு எழுப் பெழ்றுக்சொள்ளலாம்,
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