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திர�    
ேவதநாயக� பி�ைள ேவதநாயக� பி�ைள ேவதநாயக� பி�ைள ேவதநாயக� பி�ைள (1826(1826(1826(1826----1889)1889)1889)1889) 

பதி�ைரபதி�ைரபதி�ைரபதி�ைர    
 
பிரதாப &த�யா# சாி�திர� எ�(� �)ைம� கைதைய எ*திய ேவதநாயக� 
பி+ைளேய ,-ண,�தாி எ�(� இ� �)ைம� கைதயி� ஆசிாிய�� ஆவ#. பிரதாப 
&த�யா# சாி�திர�தி 1ற�ெபறா) வி	ப!ட பல அறெநறிகைள4� 
அறி5ைரகைள4� ம�க6�- எ	�)� 17த ேவ8	� எ�(� சிற�த 
ேநா�க�)ட� தா� ஆசிாிய# இ��)ைம� கைதயிைன எ*த� �-�தி��கிறா#.  
 
இ�கைத ெவ7� ெபா*)ேபா�கி�காக ம!	� அைம�த) அ�7. ம�க6�- 
இ�றியைமயாத பல ெச9திகைள4� எ	�)� 17வதி ஆசிாிய# அள5 கட�த 
ஊ�க; கா!<4+ளா#. நா� ேவ7 எ�த� கைதகளி=�, இ>வள5 அற5ைரகைள4� 
ஒ*�க &ைறகைள4� உடநல &ைறகைள4� பிற அாிய ெச9திகைள4� ஒ�;ேக 
காAத இயலா). ம�க!-� க!டாய� க�பி�க�ெபற ேவ8	வனவாகிய அற�, 
ஒ*�க�, உட நல� ஆகிய ெச9திக+ தனி�தனிேய அைம�த ��ைன� ப<�க 
எவ�� மி-தியாக வி���வ) இைல. வி���வா# சில�� மன�கிள#$சி இ�றி� 
தள#$சி4டேனேய ப<�ப#. ஒ*�க&ைற �கைள� ப<�பதி எவ�� ஊ�க; 
கா!	வேத இைல. எேலா�� ஊ�க�)ட(� களி��ட(� நல ெச9திக+ 



3 

 

எலாவ�ைற4� ஒ�;ேக உண#�) ெகா+6� ெபா�!ேட இ�கைதயி(+ 
ஆசிாிய# அவ�ைற இட� ேநா�கி அைம�)+ளா#. ேம=�, இ�கைதயி� க��)�, 
ெபா�6�, நைட4� சிற�-�ப< ��7�கண�கான பழெமாழிக6�, உவைமக6�, 
தி��-ற+ &த�ய நீதி�� க��)�க6� எ	�தா8<��ப) க�பா#�-� 
கழிேப�வைகயிைன ஊ!	வதா-�.  
 
இ����க8, "ஒ>ெவா�வ�� த�தம�-ாிய காாிய;கைள� தா;கேள ெச9) 
ெகா+வ) மிக5C சிற�த) ; ேசா�ப=�- இட;ெகா	�தா உடநல� ெக	�. 
ம�க+ பழவிைன� பயனாகேவ நலவ#களாகேவா அ�றி� ெக!டவ#களாகேவா 
பிற�கிறா#க+. தீயவ#கைள எவரா=� தி��)த இயலா). நலவ#க+ பிற��- 
ந�ைம ெச9தைலேய தம) பிறவி� பயனாக� ெகா+வ#. தீயவ#கேளா பிற��-� 
தீைம �ாிதைலேய தம) பிறவி� பயனாக� ெகா+வ#; தீயவ#க+ எ�காரண&� 
இலாமேல பிற��-� ேக	 ெச9வ#. ஆ8ைம4� பிற��-த5த=� ந�ம�க!- 
இய�ைக� -ண;களா-�. பிறைர இழி�)ைர�த ெபா9 ேப,த &த�யன 
இழிைவ� த��. இய�ைகயா9 உலகி நிக*� தீைமக+ ம�க!-� கட5ளா 
அளி�க�ெப7� த8டைனகளா-�.  
 
"நா� ந�&ைடய உடைல� பா)கா�)�ெகா+6த ேவ8	�. உட நல�)�- 
இ�றியைமயாதனவாகிய கா�7 நீ# &த�யன D9ைம4ைடயனவாக இ��த 
ேவ8	�. உடநல� இ�ேற ஒ�நல&� இைல. சி�E# ம�க+ த8ணீைர� 
ெக	�)� பய�ப	�)த த�கத�7. எளியவ#க6�-� ேப�லகேம F	 வாசலாக 
அைம�தி��கிற). தி�க�றவ#க6�-� ெத9வ�தா� )ைண. ந� நா!< இக*� 
இளைம மண� நலத�7. அதனா பல தீைமக+ ஏ�ப	கி�றன. ந� நா!	 
ம;ைகய# தா9 த�ைதய#களி� -றி�� வழிேய நட�பவ#க+, ேந#ைம உ+ளவ#க+; 
எ�கால�தி(� ேந#ைம உ+ளவ#களாகேவ நட�) ெகா+வா#க+. உலகி ஆ8 
ெப8 இ�வ�� ஒேர ப<யாக$ சிற�பிைன அைடத�- உாியவ# ஆவ#. பிற�பினா 
ம�க6�- உய#5 தாH5 இைல." எ�பன ேபா�ற அாிய ெச9திக+ பல 
ஆ;கா;- நிைற�)+ளன. கைதயி� ெபா�!	 இ��ைல� ப<�காம, 
நெலா*�க &ைறகைள உண#�) ெகா+6� ெபா�!ேட ப<�)� பயனைடத 
ேவ8	�.  
 
ப<�பவ#க!- எளிதி ெபா�+ விள;காம எ*த�ெப�றி��த அக�திய�, 
அதி��I<, அ�தி ய�த�, ஆபாச�, ஆJபத�, ஆகா�திய�, இராஜகி�ஹ�, 
உ$சிIட�, உMஜீவி�த, -லா;ஷ�, சிேரIட#, Oா�திர�, நி#�ேதாஷ�, 
நிேOப�, நிஷி�த�, சி�தா� கிரா�த�, Jக�த�, ச�)I<, )#�பிO�, வாசா 
மேகாசர�, பிரச�தி &த�ய எ8ண�ற வடெசா�க+ இ�பதி�பி &�7� 
நீ�க�ெப�7 அைவக!- ஏ�ற Dய தமிH$ெசா�க+ அைம�க�ெப�7+ளன. 
இ>வா7 கால�ேபா�கி�- ஏ�றவா7 சீ#தி��த� ெச9) உைரநைட �கைள 
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ெவளியிடாம� ேபானா �க+ அ<ேயா	 அழி�) ஒழி�) ேபா-�. இ� 
தி��த&ைற ஆசிாிய��-� �கைழ� த�ேமய�றி� தீைம ெச9வதாகா). ஆகேவ, 
இ�தைகய மா7பா	கைள அைனவ�� &*மன)ட� வரேவ�பா#க+ எ�ப) 
தி8ண�. ஒ>ேவா# அதிகார�தி� தைல��� அதிகார� ெபா�ைள� ெபயராக� 
ெப�றி��கிற). இ��)� பதி��� த� அக�)!ெகா8ட ெச9தி�-� த�கவா7 
உயாிய &ைறயி பதி�பி�க� ெப�7+ளெத�பைத, இதைன� க�பவ# எளிதி 
உண#�) மகிHவ# எ�ப) தி8ண�.  
 

ைசவசி�தா�த ��பதி��� கழக�தா#.  
-------------------  

PREFACE TO THE FIRST EDITION.PREFACE TO THE FIRST EDITION.PREFACE TO THE FIRST EDITION.PREFACE TO THE FIRST EDITION.    
 
The favourable reception of my first Tamil Novel « Prathapa Mudaliar" has 
encouraged me to write and publish this second novel, which, although not as large 
as the former, contains a sufficient variety of scenes and incidents to exhibit human 
nature in its various phases and to illustrate different principles of morality. I have 
also taken occasion to touch upon Hygiene and to expose the Evils of some Social 
Customs, such as Early Marriages, etc. It is hoped that this work and the Appendix 
will be found useful at a time like the present, when the necessity of Imparting Moral 
Instruction to the Hindu Youths is universally acknowledged.  
 
I refrain from saying more in this preface, bearing in mind the maxim, 'That Silence is 
sometimes Golden'. In acting on this maxim, I follow the example of a Turkish 
Preacher, who one day ascended the pulpit of the mosque, and thus addressed the 
congregation: “Oh true believers, do you know what I am going to say to you ?” “No," 
responded the congregation. “Well, then," said he, “there is no use of my speaking to 
you,” and he came down from the pulpit. He went to preach a second time, and 
asked the congregation, “Oh, true believers, do you know what I am going to say to 
you?" "We know," replied the audience. “Ah, as you know," said he quitting the pulpit, 
“why should I take the trouble of telling you?” When next he came to preach, the 
congregation resolved to try his powers; and when he asked his usual question, they 
replied, “Some of us know, and some of us do not know.” “Very well,” said he, "Let 
those who know tell those who do not know."  

(Sd.) S. VEDANAYAKAM.  
---------------------  
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�த�பதி�பி� ���ைர�த�பதி�பி� ���ைர�த�பதி�பி� ���ைர�த�பதி�பி� ���ைர    
 
என) &த� �தினமாகிய 'பிரதாப &த�யா# சாி�திர�தி�- அளி�க�ப!ட 
நவரேவ�ேப என) இ> இர8டாவ) �னித�ைத எ*)வத�-� எ�ைன 
ஊ�-கி�ற). இ) &�திய த>வள5 நீ8ட �ல�றாயி(�, இதி=� மனித 
வாH�ைக� ப8பி� பேவ7 ேகாண;க6� பவைக�ப!ட நிகH$சிக6� 
Pழக6� இட� ெப7வ)ட�, பேவ7ப!ட வாH�ைக� த�)வ;கைள4� இ) 
விள�-வதா4+ள). ேம=� உடநல �ல<�பைடயிேலேய -ழ�ைத மண� 
&த�ய சில பல சQக� பழ�க வழ�க;களி� தீைமகைள4� பிறவ�ைற4� இதி 
நா� விள�கி4+ேள�. இ�) இைளஞ#க6�- வாH�ைக ஒ*;- ப�றிய கவி� 
பயி�சியளி�ப) மிக5� இ�றியைமயாத ெத�பதைன எ;-� யாவ�� வ��7�தி 
வ��. இ�நா!களி, இ� �=� இத(ட� இைண�க� ப!<��-� 
பி�ேச#�ைக4� மிக5� பய(ைடயதாயி��-ெம�7 ந��கிேறா�.  
 
'ேமானேம ெபா�னான ஞான�' எ�ற ேம�ேகா6ைரைய மன�)!ெகா8	 இ� 
&�(ைரயி இதனி(� விள�கமாக எதைன4� விள�கா) வி	�கி�ேற�. இ� 
த�)வ�ைத நா� பி�ப�7ைகயி )��கிய சமய உைரயாள# கா!<ய &ைற 
என�- ஒ� &�மாதிாியா9 அைமய வல). தி��ப+ளியி� ேமைடேயறி அ<யா# 
-*ைவ ேநா�கி அவ#, "ெம9�ைமயிS�றிய ெம9ய�ப#கேள! நா� உ;களிட� 
எ�ன 1ற�ேபாகிேற� எ�பதைன நீ;க+ அறிF#களா?' எ�7 ேக!டாரா�. 
அைனவ�� "அறிேயா�" எ�7 1றிய)ேம அவ# "சாி, அ�ப<யானா உ;களிட� 
17வதி பயனி��க மா!டா)" எ�7 1றிவாளா இற;கிவி!டாரா�. ம�ெறா� 
நா+ இேத மாதிாி அவ# "ெம9ய�ப#கேள, நா� எ�ன 1ற இ��கிேற� எ�பைத 
நீ;க+ அறிF# களா?" எ�7 ேக!ட)�, ேக!ேபா# "ஆ�, அறிேவா�" எ�றன#. 
அ�ேபா) அவ# "சாி, அ�ப<யானா அறி�தவாிட� எ)5� 1ற� ேதைவயிைல," 
எ�7 1றி &� ேபா இற;கிவி!டா#. அ	�த தடைவ எ�ப<யாவ) அவைர� த� 
திறைமயா ேபசைவ�) விட ேவ8	� எ�7 தி�� 1!ட�தா# உ7தி ெச9) 
ெகா8டன#. ஆகேவ ம7 தடைவ அவ# ேப�ைரயா�ற &�வ�) வழ�கமான அவ# 
ேக+விைய� ேக!டேபா) அவ#க+, "எ;களி சில��-� ெதாி4�. சில��-� 
ெதாியா)," எ�றா#க+. அ�ேபா) அவ# "சாி, ெதாி�தவ#க+ ெதாியாதவ#க6�- 
எ	�)$ ெசா�� ெகா+6;க+," எ�7 1றினாரா�.  
 

(ஒ�ப�) S. ேவதநாயக�.  
----------------  
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�னிசீ�னிசீ�னிசீ�னிசீ� ச� ச� ச� ச. . . . ேவதநாயக� பி�ைள அவ�க�ேவதநாயக� பி�ைள அவ�க�ேவதநாயக� பி�ைள அவ�க�ேவதநாயக� பி�ைள அவ�க�    (1826(1826(1826(1826----1889)1889)1889)1889)    

----------  
 

ேவதநாயக� பி�ைள வரலா!ேவதநாயக� பி�ைள வரலா!ேவதநாயக� பி�ைள வரலா!ேவதநாயக� பி�ைள வரலா!    
 
பிற��  
 
ெச�தமிH நா	�, ைப�தமிH ெமாழி4�, ந�த� நனி நகாிக &� சீ�� சிற��� ெப�7 
&�)நிைல எ9த அ�ளா வ�) ேதா�றிய மாெப�� �லவ#க+ பல#. அவ#க6+ 
இ� ெபாியா�� ஒ�வ#.  
 
இவ# பிற�த தி�T#, தி�$சிரா�ப+ளி�- அ8ைமயி=+ள -ள�D#. அ;- 
ேவளா8 வாH�ைக4�, தாளா8ைம4�, ந�-<� பிற���, பழியCசி� 
பா�)8ட=�, வ	வCசி வா9 ெமாழித=�, ந	நிைல ேகாடாைம4�, அ��� 
அற(�, இ�� மீைக4� ஒ�;கைம�த சவாி&�)� பி+ைள ெய�(� த�கா# 
ஒ�வ#�-�, அவ#த� க�பி� சிற�த வள�த�க வாH�ைக� )ைண4�, 
மைனமா8��, ேசா#வி�ைம4�, ெத9வ நா!ட&� வா9�த ஆேரா�கிய 
மாிய�மா+ எ�பவ��-� தவ�ேப�றா உல-9ய அ�ளா ஓ# ஆ8மக5 
ேதா�றி�7. அ�மக5தா� ந� அ�ைம ேவதநாயக� பி+ைள ெய�(� ெச��ல$ 
ெசவ#. அவ# ேதா�றிய ந�னா+, ஆயிர�) எ8V�றி�ப�தாறா� ஆ8	, 
அ�ேடாப# பதினா�கா� நா+.  
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கவி  
 
இவ#க+ &�ேனா# கிறி�)வ ெநறிைய� பி�ப�7பவ#க+. ஆயி(�, ந� 
பி+ைளயவ#க+ ெநறி� பிண�கி�றி, 'ஒ�ேற -ல&� ஒ�வேன ேதவ(�,' எ�(� 
தி�&ைற� கிண;க� ெபா) ேநா�- மி�-ைடயவ#. பழ�பிற�பி� ெதாட#$சியா 
த� பதிெனா�றா� அகைவ�-+, தமிH ��க+ ெப��பா�ைம4� க�7 
வலாராயின#. இஃ),  
 

"ஒ�ைம�க8 தா�க�ற கவி ஒ�வ�-  
எ*ைம4� ஏமா� �ைட�) "  

 
எ�(� ெபா)மைற அ�8ெமாழிைய விள;க$ ெச9கி�ற). பி� ஆ;கில� க�க 
அளவிற�த அவா� ெகா8டன#.  
 
அCஞா�7 ஆ;கில� எலா ஊ#களி=� ப+ளிகளைம�)மி�-� பயி�7வி�க-
விைல. ஆ;கில� க�றா# ெதாைக4� மிக� -ைற5. அ�ப<யி��)�, வழ�-ம�ற 
ெமாழிெபய#�பாள# தி�. தியாக�பி+ைள எ�பவ#களிட� ஆ;கில� &ைறயாக� 
க�7� ேத#�தா#. தி�. தியாக� பி+ைளயவ#க+ தமிழி=� வலவராக 
இ��தைமயா ம�7� பல தமிH �க6� க�7� ேத#�தா#.  
 
அ=வ  
 
பி+ைளயவ#களி� ந�ப8��, X8மா8 Xைழ�ல&�, விடா &ய�சி4�, 
&ைறயறி�) ஒ*-� திறைம4�, 'நைக�ைக இ� ெசா இகழாைம &த�ய சீல&�, 
பணி5� இ�ெசா=�, வா9ைம4�, D9ைம4�, உலகின�+ள�ைத� ெகா+ைள 
ெகா8ட டன. அ>வாேற அரசின# மன�ைத4� கவ#�தன. அதனா, அரசின# 
தி�$சிரா�ப+ளி வழ�-ம�ற� ஒ�றி 1848 - ஆ� ஆ8< பதி5� ெபா7�பாள# 
(Record Keeper) எ�(� அ=வ� அம#�தின#. அ>ேவைலைய� திற�பட 
இர8டா8	க+ ெச9)வ�தன#. பி� ெமாழிெபய#�பாளரா� வி*மியநிைல 
எ9தின#. 1857 - ஆ� ஆ8< தர;க�பா<யி &ைறம�ற� தைலவ# (&னிசீ�) 
எ�(� நிைறெப7நிைல எ9தின#. அ> ேவைலைய ந	நிைல பிறழா நய�)ட� 
உைர &<5 க8	 ஊ�� உலக&� ஒ�ப, வழ�காள# உள&� நிைறய &ைற ெச9) 
வ�வாராயின#. அ;- நி�7� சீகாழி�- மா�ற�ெப�றன#.  
 
நலா# ந!�  
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அ�ெபா*) இய�றமிH வலவரா9$, ெச�நா��லவரா9 �லாசிாியரா9, 
உள;ெகாள Xவ=� ஆசிாியரா9�, பாவ�ைம4� நாவ�ைம4� 
ஒ�;கைம�தவரா9�, கா!சி�ெகளிைம4� க	Cெசா��ைம4�, ைக�மா7 
க�தா$ ெச�ைம4�, ேதாலா நாவி� ேமலா� ப8�� வா9�தவரா9$ , 
ெச�ெபா�!	ணி5�, சிவெநறி மா8�� த� ெப�� தவமா� ெகா8ெடா*-� 
சீலரா9, மாணா�க#க6�- உ8< உைற4+ உைட4� நகி� க�பி�- 
நைடயினரா9� திகH�த மாெப���லவ# தி�சிர�ர� மகாவி�)வா� தி�. 
மீனா!சி,�தர� பி+ைளயவ#க+ சீகாழி�- எ*�த�ளின#. இ�வ�� ெபா�வாிய 
ந8பராயின#.  
 
நீதி �  
 
ேவதநாயக� பி+ைளயவ#க+ மீனா!சி,�தர� பி+ைளயவ#க6ட� 'உண#$சி-
ெயா�த' ந8பினராயி�ைமயி�, பி+ைளயவ#கைள� ெகா8	 சீகாழி�- ஒ� 
ேகாைவ பா	வி�தன#. அ�ேகாைவ � மி�கா# 1<ய அைவ�க8 1858-ஆ� 
ஆ8< அர;ேக�ற&� ெச9ய�ப!ட).  
 
ேவதநாயக� பி+ைளயவ#க+ தா� பா<ய எளிைம4�, ெதளி5�, இனிைம4�, 
ெசறி5�, அறி5�, தி!ப X!ப&� ஒ�;- திக*� 'நீதி �ைல'� பி+ைளயவ#கைள� 
ெகா8	 பா#ைவயிட$ெச9), அவ#க+ சா�7� கவி4ட� அர;ேக�7வி�தன#.  
 
ேசா7 வழ;க  
 
பி��, தி�மயிலா	)ைற ெய�(� மாYர�)�- மா�ற� ப!டன#. அ;- 
அம#�தி��-� நாளி ெகா<ய வ�கட� வ�த). வ�கடமாகிய பCச�தா ம�க+ 
உணவி�றி மா8டன#. அ�6ைடயா# உ+ள� ம�க+ உணவி�றி மா+வைத� 
க8	 வாளாவிரா), ம�க6�- எ�த வைகயி=� உணவளி�) மாளா) வாழைவ�க 
ேவ8	ெம�ேற )ணி4�. அ�&ைறயி ேவத நாயக� பி+ைளயவ#க6� 
ெப�&ய�சி ெச9), 'ெசாலா� சா�றி$ ேசா7' வழ;கி ம�கைள உ9வி�தன#. 
இ$ெசய தி�Fழிமிழைலயி அர,� பி+ைளயா�� ஆ8டவ� அ�ளிய 
ப<�காசா பCச கால�) உணT!< ம�கைள உ9வி�த தி�வ�! ெசயைல 
நிைனT!	�.  
 
ெப8மதிமாைல  
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அக�) வாH ெப8க+ அறி5 நிர�பியவ#களாக இ��தா ல�றி�, �ற�)$ ெச=�  
ஆடவ#க+ �லைம4� ஆ8ைம4� ெபா�ளீ!ட=� அ�+ 1!ட=� நா	� 
ெமாழி4� Z	ற ேவா;க� பா	பட=� பிற5� வா9�) திகHத &<யாெத�ப) 
ஒ�தைல. ப!டைற வா9�தால�றி� பணி வாயாதலவா? )ைண வா9�தால�றி$ 
சிற�� அைணயாதலவா?  
 
அதனா, ெப8க+ க�7 அக�க8க+ உைடயரா9� திகழ ேவ8	ெம�(� சீாிய 
ந�ேனா�க� ெகா8	 ெப8மதிமாைல' ெய�(� �ெலா�7 "உைரயிைடயி!ட 
பா!	ைட$ ெச94ளாக" இய�றி, 1869-ஆ� ஆ8< ெவளியி!டன#. அத� 
பி�னேர ெப8Aலக� விழி�ெத*�) ந8A; கவி க�7 நல&�ற).  
 
பிரதாப &த�யா# சாி�திர�  
 
1876- ஆ� ஆ8< க�பைன X!ப;க+ ெபா��ற அைமய, உலகிய &ைறக+ 
உ+ள;ைக ெந�ெயன நிலவ, அறி5 ஆ8ைம &ைறைம உதவிெச9த 
ந�றியறித வ7ைமயி� ெச�ைம க�� &த�ய பல5� திகழ, கிைள�கைதக+ பல 
ெசறிய, இ�,ைவ நைட�தா9� பிரதாப &த�யா# எ�(� ெபய# ெபாறி�)� கைத 
� ஒ�7 ெவளி�ப	�தின#. அ�� அைனவ#களா=� எ�நா6� ேபா�ற�ப!	 
வ�கி�ற). இத� சிற�� �ண#�த பல# ேவ8	ேகாளி�ப< இதைன 
ஆ;கில�தி=� ெமாழி ெபய#�)+ளா#.  
 
,-ண,�தாி சாி�திர�  
 
இவ# த� &த� �தினமாகிய 'பிரதாப &த�யா# சாி�திர� தி�- நா!<லளி�க�ப!ட 
ந வரேவ�பி� பயனாக, ,-ண,�தாி சாி�திர� எ�(� வி*மிய இ>விர8டாவ) 
�தின�ைத எ*தி ெவளியி!டன#. &த�க8 வைர�த �தின�தி 1ற� ெபறா) 
வி	ப!ட பல அறெநறிகைள4�, அறி5ைரகைள4� இ���க8 ேச#�)+ளா#. 
அ�றி4� உடேலா�ப -ழ�ைத மண� &த�ய வ�றி� ந�ைம தீைமகைள 
இ���க8 இனி) விள�கி, சQக� பழ�க வழ�க;களி� தீைமகைள4�, 
பிறவ�ைற4� ெதளிவாக� -றி�பி!	+ளா#. க�பா#�-� கழிேப�வைகயிைன 
ஊ!	� சிற��ைட�ெத�7 யாவரா=� இ�� க�த�ப	கிற).  
 
த�காாின�தராத  
 
மாெப�� �லவ# மீனா!சி,�தர� பி+ைள, தி�வாவ	)ைற ஆதீன� தைலவ# 
,�பிரமணிய ேதசிக#, சி. ைவ. தாேமாதர� பி+ைள, ேகாபாலகி�!<� பாரதியா#, 
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ெச�ைனச ,�பராய$ ெச!<யா#, �)ைவ வி�)வா� சவாிராய= நாயக# &த�ய 
தவல�� ெதா ேக+வி� த�ைம4ைடய த�காாின�தரா9� தா� ஒ*கின#. 
இ�கால�ேத மீனா!சி,�தர� பி+ைளயவ#க+ ேவதநாயக� பி+ைளயவ#க+ மீ) 
-ள�D#� ேகாைவ எ�(� ஒ� � பா< நகின#.  
 
மீனா!சி,�தர� பி+ைளயவ#க+ இ>5லக வாHைவ நீ�த பி�ன#, அவ#க+ 
-	�ப�தா# வ7ைம4�7 வா< ந��தைம க8	 மன� ெபாறாரா9� 
தி�வாவ	)ைற ஆதீன� தைலவ# அவ#க+ அ�!ெகாைடயா அ> வ7ைமைய� 
ேபா�கி நல&�7 வாழ வழிெச9தன#.  
 
ேவைல வி	தி4� ெபா) நல� பணி4�  
 
1872- ஆ� ஆ8< ேவைல வி	தி ெப�7� ெபா)நல� பணியி ஈ	பா	�7� 
தமிழ�பா9� ெதா8	 பல �ாி�தன#. மாYர� நகரா8ைம� கழக� தைலவரா9 
அம#�) ெசய�க�C ெசய பல �ாி�தன#.  
 
ேபராவிய�ைக ெப7த  
 
1881- ஆ� ஆ8	, Pைல�தி;க+ 21- ஆ� நா+ இர5 இ7தி�கால�) எ9)� 
அலமர ஏ)மி�றி, இைற நிைன5ட� இ>5லக வாHைவ நீ�)$ ெச�ெபா�ளி� 
தி�வ<யிைணைய$ ேச#�தி���றா#.  
 
மாணவ# ந8ப# �லவ# உலேகா# அைனவ�� ெசாெலாணா� ைகய7நிைல 
எ9தி� பாவா=� நாவா=� பா<4ைர�) வ��தின#. பி��, பி+ைளயவ#களி� 
ஆ�யி# இ��ற எ8ணி இைறவைன வ*�தி அைம�தன#.  
 
இய�றிய �க+  
 
இவ# இய�றிய �க+ :  
1. நீதி �,  2. ெப8மதிமாைல,   
3. பிரதாப &த�யா# சாி�திர�,  4. ,-ண,�தாி சாி�திர�,   
5. ேதவமாதா அ�தாதி,  6. தி�வ�+ அ�தாதி,  
7. தி�வ�+ மாைல,  8. ச�திய ேவத� கீ#�தைன,  
9. ச�வசமய சமரச� கீ#�தைன,  10. ேதவ ேதா�திரமாைல,  
11. சி�தா�த ச;கிரக�,  12. ெபாிய நாயகி அ�ம� பதிக�,  
13. ெபா�ைம� க�யாண� என� பதி�Q�ெற�ப.  
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இைவய�றி4�, கால�)�-� இட�)�-� ஏ�றவா7 அ>வ�ெபா*) ஆ�கிய 
அளவிலாத ,ைவ மி�க தனி�பாடக6� சி7சி7 �க6� பலவா�.  
----------------  
 
ெபா#ளட%க� ெபா#ளட%க� ெபா#ளட%க� ெபா#ளட%க�     
1. ,-ண,�தாி4� �வேன�திர(�.   
2. ம) ேரச(� �வேன�திர(�   
3. ெபாறாைம4� PH$சி4�  
4. PH$சி4� கல�க&�  
5. �ற;1ற=� கைதக6�  
6. ��ைம4� ெபா9�ைம4�  
7. உடநல� ஓ�ப  
8. �வேன�திர� ெபா�ெமாழிக+  
9. தி�மண� ேப$,க+  
10. எதி#பாராத நிகH$சிக+  
11. மணம7��� சிைற இ����  
12. பழி4� PH$சி4�  
13. &ய�சி4� PH$சி4�  
14. ,-ண,�தாியி� ெசா�ெபாழி5  
15. PH$சியி� ெவ�றி  
16. இ�ப&� )�ப&� 
17. )�ப� வ�தா ெதாட#�)வ��  
18. ெப�ம�க+ -*வி� &<5  
19. ேபா�� ெவ�றி4�  
20. ஆாியநா!	 அரச#  
21. &<P!	 விழா5� தி�மண&�  
---------------------- 
 

உவைமக(� பழெமாழிக(�உவைமக(� பழெமாழிக(�உவைமக(� பழெமாழிக(�உவைமக(� பழெமாழிக(�    
 
அக அழைக &க அழ- கா!	�  
அ	�த) கா!	� பளி;-ேபா  
அள5�- மிCசினா அ&த&� நC,  
ஆைச ெவ!க� அறியா)  
ஆ9�ேதா9�) பாராதா� தா� சாக�கடவ�  
ஆ4த�ைத� ெச=�தியவைன$ சின�காம ஆ4த�ைத$ சின�பத� ெகா�ப  
ஆழ� அறியாம ஆ�றி இற;-வ) ேபால  
இCசி தி�ற -ர;-ேபா இ���� Dைண$ ெசெலாி�-மா?  
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இைர�காக வி8ணி� ப��) வ!டமி	வ) ேபா  
இற�த உயி# மீ8ட)ேபால  
உட=�-+ உயி#ேபால  
உ	�� ேவ8டா� ைகைய வி!டா ேபா)�  
உ+ள;ைக ெந��கனிேபால  
ஊைம க8ட கன5ேபால .  
ஊ# வாைய Qட உைலQ< உ8டா ?  
எ+6�-+ எ8ெண9 ேபால  
கட ெகாதி�தா விளாவ நீ# எ;ேக ?  
கட நீ# &*வைத4� ந8	 வைளயி அைட�ப)ேபால  
க����-+ சா7 ேபால  
கைர�பா# கைர�தா க=� கைர4�  
க+ளி� ெகா���- ெவ+ளி� \8 க!<ன) ேபால  
க�ைற யிழ�த ஆ�ேபால  
கீாி4� பா��� ேபால  
-�ைபயி கிட�தா=� -�றிமணி நிற� ேபாகாத) ேபால  
-�ட� &� ப�த� பி<�த) ேபா  
-�வியி� தைலேமேல பன;காைய� க!< ைவ�ப) ேபால  
1!ட�ைத� பிாி�த மா�ேபால  
க!<லைடப!ட பCசவ#ண கிளிைய�ேபால  
ெக!<�கார� �6- எ!	 நாளி ெதாி4�  
ெகா+ளி� ேத6�- மணிய; ெகா	�த) ேபால  
ேகாப� பாப� ச8டாள� சா!சி�கார�  
கா� வி*வைத� பா#�கி=� ச8ைட�கார�  
கா� வி*வ) நல� ,வைர ைவ�)� ெகா8டலேவா  
சி�திர� வைரய ேவ8	�  
,ழ�கா�றிலக�ப!ட )��� ேபால  
ெசவிட� காதி இ�னிைச பா<ன)ேபால  
ெச�ம -ண�ைத$ ெச��பா அ<�தா=� ேபாகா)  
தைலமயிைர எ8ணினா=� -�ற;கைள எ8ண&<4மா ?  
தாேன வ�கிற ெசவ�ைத� த+ளிவிடலாமா?  
தி�க�ற பி+ைள�-� ெத9வேம த�ைத  
தி;கைள� க8ட கட ேபால  
தீமைலேமேல க�\ர� கைணைய$ ெச=�திய) ேபால  
நல எ*�) ந	ேவ இ��க� ேகாண எ*�) -7�ேக ேபா!ட) ேபால  
நீ#ேம எ*திய எ*�)�ேபால  
ேநாய�ற வாHேவ -ைறவ�ற ெசவ�  
ப!ட�பக ேபால  
பதறாத காாிய� சிதறா)  
பா�ைப� தீ8<யவ+ ேபால  
��வாயிலக�ப!ட மா�ேபால  
\ைன வாயி லக�ப!ட கிளிேபால  
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ெப8ைண� ெகா	�தாேயா க8ைண� ெகா	�தாேயா  
ெபா�மைலைய$ ேச#�த காக&�  
ெபா�னிற� ஆவ) ேபால  
மைல4� மைல4� தா�கிய) ேபா  
மாணி�க ஏன�தி ைவ�கேவ8<ய ேதவாமி�த�ைத  
ம8 ஏன�தி ைவ�க வி���வ) ேபால  
&+ளிேல ேசைல மா!<�ெகா8டா ெம+ள ெம+ள எ	�க ேவ8	�  
வி8ணி வி ேதா�றி மைறவ)ேபால  
ெவ8ெண9 ைவ�)�ெகா8	 ெந9�- அைலவ) ேபால  
-------------------  

��ண��தாி சாி
திர���ண��தாி சாி
திர���ண��தாி சாி
திர���ண��தாி சாி
திர�    
1111. . . . ��ண��தாி*� வேன�திர����ண��தாி*� வேன�திர����ண��தாி*� வேன�திர����ண��தாி*� வேன�திர��    

 
[,-ண,�தாியி� பிற��; கவி� பயி�சி ; ேசா�பேல உடநல�தி�-� ேக	; 
ஆசிாிய� ெபாியா�ைடய இலற இய� ; �வேன�திர� எ�(� ஒ� தி�க�ற 
பி+ைளயி� வரலா7] 
 
1. ,-ண ,�தாியி� பிற��  
 
கடைல ேமகைலயாக உ	�த நிலமகளி� தி�&க ம8டல� ேபா�ற வனவனவனவனேசகர�ேசகர�ேசகர�ேசகர� 
எ�(� நகர�ைத� தைல நகராக உைடய தமிHநா	 &*ைமைய4� நராதிப� நராதிப� நராதிப� நராதிப� 
எ�(� அரச� தீயவ#கைள அழி�)�, நலவ#கைள� பா)கா�)� அறெநறி 
தவறாம அரசா!சி ெச9) ெகா8<��தா�. அவ(�- ெவ- கால� பி+ைள-
யிலாம இ��த). பிற- கட56ைடய அ�ளினா ேபரழ- வா9�த ஒ� ெப8 
-ழ�ைத பிற�த). அழ-தாேன ஒ� ெப8ணாக வ�) வ<ெவ	�தா�ேபா மிக 
விய�க� த�க அழ-� அத�ேக�ற ந�ய�க6� ெபா��தி யி��தைமயா அ�த� 
-ழ�ைத�-$ ��ண��ண��ண��ண��தாி ��தாி ��தாி ��தாி எ� (� ெபயாிட�ெப�ற). அரச(� அரசி4� அ�த� 
-ழ�ைதைய மிக அ�ைம ெப�ைமயாக வள#�)� கவி க�க�த�க ப�வ� 
வ�த5டேன கவி�பயி�சி ெச9வி�) எலா �லறி5கைள4� க�பி�தா#க+,  
 
2. ,-ண ,�தாியி� கவி�பயி�சி  
 
அரச(�- ேவேற ஆ8 -ழ�ைத இலாதப<யா அவ(�-� பி�கால� 
அ�த�ெப8ேண &<P	த=�-� த-தியா-�ப< அவ6�- எலாவிதமான 
அரசிய அற;க6� அற �க6� ந	5நிைல அளைவக6�, நெலா*�க 
&ைறைமக6� க�பி�க�ப!டன. அவ+ கவிைய� க�க8<(� இனிதாக 
வி��பி, ஒ�கண� ெபா*தாயி(� வறிேதயிராம எ�ெபா*)� ஒதிய வா4� 
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எ*திய ைக4மாயி��பா+. நா+ேதா7� ப<�-� பாட;கைள &�றி=� 
உண�&�, அவ6ைடய மன� ேவெறா�ைற4� நாடா).  
 
அவ+ நா+ேதா7� மாைலயி த�(ைடய ப<�ைப� தாேன ஆரா9வா+. &�திய 
நாளி(� அ�த நாளி கவியி வள#$சியைடயாம���தா, அவ+ ஒ�நாைள 
இழ�)வி!ேடாேம எ�7 வ��தி, ம7ப<4� விள�- ெவளி$ச�தி பாட� ப<�)� 
தன�-+ள -ைறைவ நீ�-வா+. அவ+ இ>வா7 கவியி &ய�7, த�ைன� 
கைலமக� இ#%ைக கைலமக� இ#%ைக கைலமக� இ#%ைக கைலமக� இ#%ைக எ�7 யாவ�� ெசா=�ப< எலா� கைலயறி5கைள4� 
ஐய�திாிபற அதிவிைரவி க�7�ெகா8டா+. ,-ண,�தாி -ழ�ைத� ப�வமாக 
இ��-�ேபாேத அவ6ைடய தா9 இற�) ேபா9வி!டதா அவ6ைடய த�ைத 
மி-�த அ�ேபா	� உ��க�ேதா	� ம�கைள� பா)கா�) வ�தா#.  
 
3. ேசா�பேல உட நல�தி�-� ேக	  
 
அவ6�- ேவைல ெச9ய� பல தாதிமா#க+ இ��தா=�, அவ+ த�ைன$ ேச#�த 
ேவைலகைளெயலா� தாேன ெச9) ெகா+6கிறேத யலா), பிற��-� 
ெதாைல ெகா	�கிறதிைல. கவி அறிவி அவ6�-� ெதாியாத ெச9தி எ�ப< 
இைலேயா, அ�ப<ேய F!	 ேவைலகளி=� அவ6�-� ெதாியாத ேவைல 
ஒ�7� இைல. அவ+ ைகயாேல ேவைல ெச9கிறைத� பா#�)� ெபா7�காம 
தாதிமா#க+ ஓ<வ�) அ�த ேவைலைய� தா;க+ ெச9ய &ய=வா#க+. 
அ�ெபா*) ,-ண ,�தாி அவ#கைள ேநா�கி, "ேவைல ெச9ய� ைககா &த�ய 
உ7���க+ உ;க6�கி��ப) ேபாலேவ என�-� இ��கி�றன. ேவைல ெச9த� 
ெபா�!ேட அ�த உ7���கைள� கட5+ ெகா	�தி��பதா, அவ�ைடய உ+ள� 
ேகா!பா!<�- மா7பாடாக நா� ேவைல ெச9யாம இ��ேபனானா, அ�த 
உ7���க+ மர�) விைற�)� பயனிலாம� ேபாவேதாடலாம உட நல&� 
ெக!	� ேபாகாதா ? நா�கா�க+, இ��ைகக+, ஊ#திக+, ம�ைறய ஏன;க+ 
&த�யைவக+ எ�த� பய(�காக$ ெச9ய�ப!டனேவா அ�த� பய� இலாம 
இ��-மானா அைவக+ )�ேவறி� ெக!	� ேபாவன ேபா, ேவைல 
ெச9வத�காக உ8டா�க� ப!ட<��கிற நம) உட, ஒ� ேவைல4� ெச9யாம 
,�மா இ��தா ெக!	� ேபாகாதா? யாைன &த எ7�� கைடயாக5+ள எலா 
உயி#�ெதாைககைள4� பா�;க+. அவ�7+ எ�த உயிராவ) த�(ைடய உயி# 
வாH�ைக�காக� பா	படாம இ��கி�றதா? நா� ம!	� உட அைசயாம 
,�மா வி��ப) ஒ*;கா-மா? ேசா�பேல பல ேநா9க6�-� தீய நடவ<�ைக-
க6�-� �க�ட� அலவா?" எ�பா+.  
 
4. ஆசிாிய� ெபாியாாி� இலற இய�  
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,-ண,�தாி பல ஆசிாிய#க+ இட�தி பல �� ெபா�+கைள� க�7� 
ெகா8டா=� &த�ைமயா9 அரச(ைடய -ல -�வாகிய ஆசிாிய� ெபாியா�ஆசிாிய� ெபாியா�ஆசிாிய� ெபாியா�ஆசிாிய� ெபாியா� 
எ�பவ# இட�தி பல நெலா*�க &ைறைமகைள4�, அற;கைள4� அறி5 
�கைள4� உ+ள;ைக ெந�� சனிேபால� க�7�ெகா8டா+. அறி5 
வ<வராகிய அ�த ஆசிாிய� ெபாியா# இவாH�ைகயிேல ஒ*கி, இலற� )றவற� 
எ�(� இர8	 அற;கைள4� வ*வா) நட�திவ�தா#. அவ�� அவ�ைடய 
மைனவி4� பி+ைள� ேபறிலாத ஒ� ெப�;-ைற4ைடயவ#களாக 
இ��தைமயா, அ�த� -ைறைய நீ�கி�ெகா+வத�காக அ<�க< கட5+ 
வழிபா	க6� அற;க6� ெச9)வ�தா#க+. ஆயி(� அவ#க6�-� 
பி+ைள�ேப7 உ8டாக விைல. அ�த ஆசிாிய� ெபாியா# நா+ேதா7� 
காைலயி=� மாைலயி=� ெவளிேய உலாவ�ேபாகிற வழ�க�ப<, ஒ� நா+ 
ைவகைறயி எ*�) நகர�ைத வி!	� �ற�ப!	� காநைடயா9 ேம�-� பாைத 
வழியாக$ ெச�றா#. அ�ெபா*) பிறநா!டா� ஒ�வ�, ஓ# அழகான ஆ8 
-ழ�ைதைய� ைகயிேல ஏ�தி�ெகா8	 அவ��- எதிேர வ�தா�. அ�ேபா) 
கீH�தி�கி கதிரவ� ேதா�7கிற சமய� ஆைகயா, அத�- ேநராக ேம�-� 
தி�கி ஓ# இள;கதிரவ� ேதா�றிய) ேபால அ�த� -ழவி விள;கி�7.  
 
5. �வேன�திர� எ�(� ஒ� தி�க�ற பி+ைளயி� வரலா7  
 
அ�த� பிறநா!டா� ஆசிாிய� ெபாியாைர ேநா�கி, "ஐயா! இஃ) ஒ� ெபாிய 
அரச(ைடய -ழ�ைத. சில தீயவ#க+ இ�த$ சி7வைன4� எ�ைன4� 
வ��)வத�காக� ெதாட#�) வ�கிறா#க+. இ�த� -ழ�ைத இர5 &*வ)� 
தா9�பா -<�காம மி-�த பசி�கைளயா யி��கிற); இ�த� பால(�- 
எ>வைகயிலாவ) தா;க+ உடேன தா9�பா -<�பத�- வழி ெச9த ேவ8	�. 
நா� சிறி) ேபா) க8மைறவாயி��), பி�� த;களிட� வ�) இ�த� -ழ�ைதயி� 
வரலா�ைற விள�கமாக� ெதாிவி�கிேற�." எ�றா�.  
 
அ�த� -ழ�ைத பசி�கைளயினா க8Q<� ெகா8	, இள;ெகா< ேபால� 
)வ8	, அைசவ�றி��த), ஆசிாிய� ெபாியா��- இர�க�ைத உ8டா�கிய). 
அ�த� -ழ�ைதைய� ைகயிேல வா;கி�ெகா8	 உடேன த�&ைடய 
அர8மைன�-� தி��பி� ேபானா#. சில &ைல�தாய#கைள� ெகா8	 
அத�-�பா ஊ!	வி�தா#. அ) பிைழ�-�ப<யான பல ம��)வ;கைள4� 
ெச9தா#. அ) சிறி) சிறிதாக� பா அ��தி, ெவ- ேநர�தி�-� பி�ேப பசி�கைள 
தீ#�) க8ைண விழி�)� பா#�த). ெச�தாமைர மல# மல#�த) ேபால அ�த� 
-ழ�ைத க8ைண� திற�த5டேன, அத(ைடய அழைக� பா#�) எலா�� 
அகமகிH$சி யைட�தா#க+. அ�த� பால(ைடய வரலா�ைற� ேக!டறி4� 
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ெபா�!	, அைத� ெகா8	வ�தவ� தம) அர8மைனயி வ�தி��கிறானா எ�7 
ஆசிாிய� ெபாியா# உசாவினா#. அவ� வரவிைல எ�7 ெதாி�த உடேன, பல 
இட;க6�-� ஆ+ அ(�பி� ேத<4� அவ� அக�படவிைல. அவ� எ�ப<4� 
வ�வா� எ�7 பல நா+ எதி#பா#�)�, அவ� வராதப<யா அ�த� 
-ழ�ைதயி(ைடய வரலா�ைற அறிவத�- வழியிலாம� ேபா9 வி!ட).  
 
-ழ�ைதயி� இய�� ெபய# இ	த=�  
 
அ�த� பால� மிக5C சிற�த ஆைட அணி கல�கைள அணி�) ெகா8<��கிற-
வ#க+ இட�தி ேபாவத�- வி���கிறேத அலாம ெபா)வான ம�களிட�தி� 
ேபாகிறதிைல. தா9�பா ெகா	�பவ#க+ 1ட� D9ைமயான ஆைடகைள 
அணி�) ெகா8	 ஒ*;காக இ��தா ம!	� அவ#களிட�தி ேபாகிறேத 
அலாம, அ*�-ட� இ��கிறவ#க+ இட�தி ேபாகிறேத இைல. 
இ�ப<�ப!ட பல ெச9ைககளா அஃ) அர8மைனயி இ��த -ழ�ைத எ�7 
எ8A� ப<யாக இ��த). அ�த� பி+ைளைய� ெகா8	 வ�தவ� ெபாிய 
அரச(ைடய பி+ைள எ�7 ெசா�னதா=�, எலா அரசிய அைடயாள;க6� 
ெபா��தி உலக� &*வைத4� ஆள�த�க பி+ைளயாக இ��த தா=�, அ�த� 
பி+ைள�-� வேன�திர�வேன�திர�வேன�திர�வேன�திர� எ�(� ெபயாிட� ெப�ற).  
 
-ழ�ைதைய� ேபா�7த  
 
ம�க!ேபறிலாத ஆசிாிய� ெபாியா�� அவ# மைனவி4� அ�த� பி+ைளைய� 
க8ட5டேன பிறவி% �#ட�%�% க. கிைட
த/ ேபால0�பிறவி% �#ட�%�% க. கிைட
த/ ேபால0�பிறவி% �#ட�%�% க. கிைட
த/ ேபால0�பிறவி% �#ட�%�% க. கிைட
த/ ேபால0�, , , , மி%க வறியவ�%மி%க வறியவ�%மி%க வறியவ�%மி%க வறியவ�%�� �� �� �� 
ைதய1 அக�ப2ட/ைதய1 அக�ப2ட/ைதய1 அக�ப2ட/ைதய1 அக�ப2ட/    ேபால0�ேபால0�ேபால0�ேபால0� ேபாி�ப� அைட�), த;க+ வயி�றி� பிற�த 
பி+ைளைய� ேபாலேவ மி-�த ப�7ட(� வி��ப�)ட(� வள#�தா#க+. 
அவ#க+ அ�த� பி+ைளைய வள#�த அ�ைமயினா=�, அவ(ைடய ந�-ண 
ந�ெச9ைககளினா=� அவைன எலா�� ஆசிாிய� ெபாியா�ைடய ெசா�த� 
பி+ைளயாக� பாவி�தா#கேள ெயாழிய, அவ� தி�க�ற பி+ைள எ�பைத� பல# 
அ<ேயா	 மற�)வி!டா#க+. அ�த உ8ைம ெதாி�தவ#க+ 1ட அைத�ப�றி� 
ேபசினா ஆசிாிய� ெபாியா��- மனவ��தமாக இ��-� எ�7 எ8ணி, ஒ�வ�� 
அைத�ப�றி� ேப,கிறதிைல. �வேன�திர� ஆசிாிய� ெபாியாைர� த�(ைடய 
ெசா�த� த�ைத எ�ேற நிைன�), அவாிட�தி &* ந�பி�ைக4� அ��� பாரா!< 
வ�தா�. ,-ணா ,�தாி4� அவைன ஆசிாிய�ைடய மக� எ�ேற நிைன�) அவ� 
தன�- Q�தவனானதா அவ� தைமய(� தா� த;ைக4� ேபா மி-�த ந!�ட� 
நட�) வ�தா+.  
 
�வேன�திர(� ,-ண,�தாி4�  
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�வேன�திர� ம�ைற� கைலகேளா	1ட வி�பயி�சி &த�ய ேபா#�பயி�சி� 
-ாியைவகைள4� ஆசிாிய� ெபாியாாிட�தி சிற�பாக� க�7�ெகா8டா�. ம�7� 
கவியி=� அறிவி=� -ண�தி=� அழகி=� �வேன�திர(� ,-ண,�தாி4� 
ஒ�வ��ெகா�வ# ஏ�ற� தாHவிலாம சாிசமானமா யி��தா#க+. கட5+ தன) 
பைட��� ெதாழி�� ஆ�றைல� கா!	வத� காக5�, ஆA�-ாிய அழ- 
இ>வளெவ�7�, ெப8A�-ாிய அழ- இ>வளெவ�7� வைரய7�)� 
கா!	வத�காக5�, �வேன�திரைன4� ,-ண ,�தாிைய4� நில5லகி 
உ8டா�கினதாக� காண� ப!ட).  
-----------------  
 

2222. . . . ம/ேரச�ம/ேரச�ம/ேரச�ம/ேரச�� வேன�திர��� வேன�திர��� வேன�திர��� வேன�திர��    
 
[ம)ேரச(ைடய தீய வரலா7� �வேன�திர(ைடய Dய வரலா7�; இளைம� 
ப�வ�திேல �வேன�திர(ைடய ஆ8ைம4� பிற��-த5த=�; ,-ண ,�தாியி� 
விய�த- -ண;க+; ஓ# எளிய பி+ைள கவி க�ற வரலா7] 
 
1. ம)ேரச(ைடய தீய வரலா7� �வேன�திர(ைடய Dயவரலா7�  
 
�வேன�திரேனா	 1ட அரச(ைடய &த அைம$ச� மகனாகிய ம/ேரச� ம/ேரச� ம/ேரச� ம/ேரச� 
எ�பவ(� ஆசிாிய� ெபாியாாிட�தி கவி க�7 வ�தா�. அவ(� 
�வேன�திர(� ச�ேறற�-ைறய ஒ�பான அகைவ உைடயவ#களாக இ��தா#க+. 
அகைவ ஒ�ைற� தவிர ம�றைவகளி அவ#க+ ஒ�வ��ெகா�வ# மி-�த ஏ�ற� 
தாHேவா	 1<ய மா7பா	க+ உ+ளவ#களாக இ��தா#க+. ஒளி%�� இ#(%��ஒளி%�� இ#(%��ஒளி%�� இ#(%��ஒளி%�� இ#(%��, , , , 
ந1விைன%ந1விைன%ந1விைன%ந1விைன%�� தீவிைன%�� �� தீவிைன%�� �� தீவிைன%�� �� தீவிைன%�� எ>வள5 ேவ7பாேடா அ>வள5 ேவ7பா	 
உ+ளவ#களாக இ��தா#க+. வா9ைம, ெபாைற, ஈைக, உயி#களிட�தி அ�+, 
பிற��-தவி �ாித &த�ய ந இய�க6�-� �வேன�திர� உைற4ளா9 
இ��த) ேபா, அைவக6�- எதிாிைட யான தீ�-ண;கெளலா� ம) 
ேரசனிட�தி -< ெகா8<��தன. அவைன� தி��தி நவழி�-� ெகா8	 
வ�வத�- ஆசிாிய� ெபாியா# அவரா இய�ற ம!	� &ய�7� பய�படவிைல. 
"ெச�ம �ண
ைத4 ெச#�பா1 அ5
தா6� ேபாகா/ெச�ம �ண
ைத4 ெச#�பா1 அ5
தா6� ேபாகா/ெச�ம �ண
ைத4 ெச#�பா1 அ5
தா6� ேபாகா/ெச�ம �ண
ைத4 ெச#�பா1 அ5
தா6� ேபாகா/" எ�கிற பழெமாழி� ேக�க 
அவ� தி��தாமேல இ��) வி!டா�. �வேன�திர� பிற��- உதவி ெச9வதி 
எ�ப< &ய�சி 4+ளவனாக இ��தாேனா அ�ப<ேய ம)ேரச� பிற��-� தீ;- 
ெச9வதிேல ேநா�க� உ+ளவனாக இ��தா�. தீய பி+ைளக+ மனித#கைள� 
)�பC ெச9ய� க�7� ெகா+6&� வாயிலா� \$சிகைள4�, பறைவ, வில;- 
ஆகியைவகைள4� பி<�)� )�ப�ப	�தி� ெகா<ய -ண�ைத� பயிவ) 
ேபாலேவ, ம)ேரச� இளைம� ப�வ�திேல \$சிகைள� பி<�)� ெகா=கிற)�, 
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-�வி� 18	கைள� ேகாலாேல கைல�கிற)�, பறைவ கைள4� ஆ	 
மா	கைள4� அவ�றி� க�7கைள4� கலா=� விலா=� அ<�கிற)�, ஆகிய 
பல வைகயான ெகா	C ெச9ைககைள$ ெச9) வ�வா�. அ�த$ ெச9ைககைள� 
�வேன�திர� காA�ேபாெதலா� அ�த� பறைவக6�-� வில;-க6�-� தா� 
ஒ� காவலைன�ேபா இ��) அைவகைள� கா�பா�7வா�. ம)ேரச� 
பறைவகைள� கலா=� வி=8ைட யா=� அ<�க &ய=�ேபா), �வேன�திர� 
ைகைய� ெகா!<� ெகா!< ஒ�48டா�கி, அைவகைள� )ர�தி வி	வா�. 
அ�ப<ேய ெத�வி விைளயா	கிற பி+ைளகைள4� ம)ேரச� )�ப�ப	�தாதப< 
�வேன�திர� எ�ெபா*)� அவ#க6�- உதவியாக இ��பா�. இ�த�ைமயான 
பல காரண;களா ம)ேரச� �வேன�திரைன� த�(ைடய பிறவி� பைகவனாக 
எ8ண� ெதாட;கினா�. அவ(�-� �வேன�திர� மீ) எ>வள5 
பைகயி��தா=�, அவ� ஆசிாிய�ைடய மக� எ�கிற எ8ண�தா=�, அவ� 
த�னி=� மி-�த ஆ�ற=ைடயவனாக இ��பதா=�, அவ(�- யாெதா� தீ;-C 
ெச9ய ம)ேரச� )ணியவிைல.  
 
2. இளைம� ப�வ�திேல �வேன�திர(ைடய ஆ8ைம4� பிற��-த5த=�  
 
இளைம� ப�வ�திேல �வேன�திர(ைடய ஆ8ைம4� ஆ�ற=� ெதாி4� 
ெபா�!	 உ8ைமயா9 நட�த ஒ� ெச9திைய விள�கி� 17ேவா�. 
�வேன�திர(� ,-ண,�தாி4� யாைனேய�ற� -திைரேய�ற� &த�ய ஊ#தி� 
பயி�சிகளி ேத#$சி ெப7வத�காக அவ#க+ அ<�க< யாைனயி� மீ)� 
-திைரயி� மீ)� ஏறி$ ெசவ) வழ�கமாக இ��த). அ�த வழ�க�ப< ஒ� நா+ 
�வேன�திர(� ,-ண,�தாி4� ஒ� யாைனயி� ேம அ�பாாி ைவ�), அத� 
ேம ஏறி�ெகா8	 ெத�வி� ெச�றா#க+. ெச=� ேபா) அ�த யாைன 
தி^ெர�7 மத;ெகா8	, த� பிடாியி� ேம இ��த பாகைன� )தி�ைகயா 
ப�றி இ*�)� கீேழ த+ளி� த� கா�� கீH ைவ�)� ேத9�த). ேம=� 
அ�பாாியி இ��தவ#கைள4� த�ைகயினா இ*�க� ெதாட;கிய). அவ#க+ 
த� ைக�- எ!டாைமயினா அ�பாாிைய� ெத�வி=+ள ஒ� ெபாிய 
கம8டப�ேதா	 ேச#�) ேமாதி உைட�க &ய�ற). அ�த$ சமய�தி 
�வேன�திர� ,-ண,�தாிைய எளிதாக� D�கி, அ�த ம8டப�தி� ேம 
ைவ�)வி!	� தா(� ஒேர தா8டாக� தா8<, அ�த ம8டப�தி� ேம ஏறி� 
த�பி�)� ெகா8டா�. அ�ப< அவ� ெச9திராவி!டா, அவ#க+ இ�வ�� 
யாைனயி� ைகயி அக�ப!	 மா8	 ேபாயி��பா#க+. இ�த ஆ8ைம$ 
ெச9ைகைய� ேக+வி4�ற அரச� த� மகைள� கா�பா�றிய �வேன�திரனிட�தி 
அளவ�ற அ��� ந�பி�ைக4� உ+ளவனாக இ��தா�.  
 
ஆ�றி வி*�தவைன� கா�பா�7த  
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ம�ெறா� சமய�தி �வேன�திர(� ேவ7 சில�� ஒ� ெபாிய ஆ�றி� கைரயி 
ஆ�7 நீ# &*� ெப��காக வ�தைல� பா#�)� ெகா8<��தா#க+. அ�ேபா) 
அ�கைரயி���) இ�கைர�- நீ�திவ�த ஓ# எளியவ� ந	 ஆ�றிேல ைகேசா#�) 
ேபானா�. அவ� நீ#�ெப��கிேல QHகி இற�கிற சமயமாக இ��த). அ�ெபா*) 
அவைன� கா�பா�7கிறத�-$ சி7வனாக இ��த �வேன�திர(�- ஆ�ற 
இைல. அவ� த� 1ட இ��தவ#கைள� பா#�), ஆ�றி இற;கி அ�த 
மனிதைன� கைரேய�7�ப< ெகCசி� ேக!	� ெகா8டா�. அவ#க+, 
"இழி�தவனாகிய அவைன நா;க+ ெதாடமா!ேடா�," எ�7 ,�மா இ��தா#க+. 
உடேன �வேன�திர� த�(ைடய உயிைர� ெபா�! ப	�தாம அ�த ஏைழைய� 
கா�பா�7வத�காக ஆ�றி விழ ஓ<னா�. அ�ேபா) 1ட இ��தவ#க+, இ�த$ 
ெச9திைய அரச(� ஆசிாிய� ெபாியா�� ேக+வி�ப!டா த;க+ தைலைய வா;கி 
வி	வா#க+ எ�7 அ$ச;ெகா8	, �வேன�திரைன ஆ�றி விழாத ப< த	�)� 
தா;கேள ஆ�றி -தி�) அ�த ஏைழைய� கைரேய�றி� கா�பா�றினா#க+. 
அவ#க6�-� �வேன�திர� த-�த ந�ெகாைடக+ வழ;கி� களி�\!<னா�. 
இ>வா7 �வேன�திர� த�னா இய�ற ம!	� பிற��- உட=றவியாவ) 
ெபா�6தவியாவ) அல) ெசா=தவியாவ) ெச9)வ�வா�.  
 
3. ,-ண,�தாியி� விய�த- -ண;க+  
 
�வேன�திர(�- ஒ�பான ஆ8க+ எ�ப<யிைலேயா, அ�ப<ேய ,-ண,�தாி�- 
ஒ�பான ெப8க+ ஒ�வ�� இைல. அவ+ ந�ய�கைள ெயலா� 
அணிகல�களாக உைடயவ+. அவ6ைடய க�� ெநறி4�, ந�ய��, அட�க&�, 
ெபா7ைம4�, வா9ைம4�, D9ைம4� ெசா=த�காிய�. அவ+ அரச(ைடய 
மகளாக இ��)� எளியவ#க6ைடய ெப��)�ப;கைள ெயலா� அறிவா+. 
அ*வாேரா	 அ*வா+. )�ப� ப	வாேரா	 )�ப�ப	வா+. ம�(யி#கைள 
ெயலா� த�(யி# ேபா எ8Aவா+. யா��காவ) மகிH$சி ேநாி!டா தன�ேக 
ேநாி!ட) ேபா மகிHவா+. யா��- ஒ� வ��த� ேநாி!டா=� அ) தன�- 
ேநாி!ட) ேபா எ8ணி அதைன உடேன நீ�-வா+. அவ+ அழ- -<ெகா8ட 
&க�ைத உைடயவ+. அ�+ -<ெகா8ட க8கைள உைடயவ+. உ8ைம4� இ� 
ெசா=� -<ெகா8ட நாைவ உைடயவ+. ஈைக -< ெகா8ட ைகைய 
உைடயவ+. கட5ள�� -< ெகா8ட மன�ைத உைடயவ+. அவ6ைடய அக 
அழைக &க அழ- கா!	�. அவ6ைடய உ+ள� D9ைமைய உட�� D9ைம 
கா!	�. அவ6ைடய ம;கள -ண;கைள அழ-ெபற� 17வ) &<யாதாைகயா 
இ>வளேவாேட நி7�திேனா�.  
 
4. ஓ# எளிய பி+ைள கவி க�ற வரலா7  
 
ஒ�நா+ அரச(ைடய இர8டாவ) அைம$ச#, ஏேதா அரசிய அ=வ�� 
ெபா�!	 அர8மைன�- வ�தி��தா#. அவ# எலா �களி=� அறிஞரா4� 
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நெலா*�க� உைடயவரா4� இ��தா#. அவ# வ�த காாிய� &<�த5டேன, 
அர8மைனயி� பாட� ப<�)� ெகா8<��த �வேன�திரைன4� ம)ேரசைன4� 
கைல யறி5களி ஆரா9$சி ெச9) �வேன�திர(ைடய கவி� திறைமைய விய�) 
ெகா8டா#. ம)ேரச� கவியி -ைறவாயி��க� க8	 அவ(�- அறி5 
வ��ப< அவ# ெசா�னதாவ): "சில பி+ைளக+ எ>வளேவா &ய�சி ெச9) கவி 
,�7� ெகா+கிறா#க+. உன�-� கைலமக+ இ��ைகைசயாகிய ஆசிாிய� 
ெபாியாேர ஆசிாியராக� கிைட�தி��)� நீ கவியி� -ைறவாயி��ப) மி-�த 
விய�பாக இ��கி�ற). இ�ைற�- ஐ�ப) ஆ8	க!- &� வறிஞனான ஒ� 
சி7வ� எ>வள5 ெதாைல�ப!	� கவிைய� க�7�ெகா8டா� எ�பைத 
உன�-� ெதாிவி�க வி���கிேற�. அவ� மிக வறியவனாக இ��தா=� 
கவிைய� க�கேவ8	� எ�7 அளவ�ற அவா உ+ளவனாக இ��தா�. 
அவ(ைடய தக�ப� ைக�பா	ப!	� ெதாைலயான வாH�ைகைய 
நட�)கிறவனாக இ��ததா, ஆசிாிய#க6�-� ெபா�+ ெகா	�க &<யாத 
நிைலைமயி இ��தா�.  
 
அ�த$ சி7வ� ஆசிாிய#க6�-� ெதா8	 ெச9தாவ) கவி க�கலா� எ�7 
&ய�சி ெச9தா�. அவ� மிக இைளஞனாக இ��தப<யா அவைன ஒ�வ�� 
ேவைலயி ைவ�)$ ெகா+ள இண;கவிைல. அ�ேபா) ஓ# ஆசிாிய��-� 
ெபா�னா;காணி� கீைரயி� ேம வி��ப� எ�7�, அ) சில நாளா9 
அக�படாைமயினா அவ# மன�-ைற உைடயவராக இ��பதாக5� 
ேக+வி�ப!டா�. அ�த� கீைரைய எ�ப<யாவ) ேத<� ெகா	�) அ�த 
ஆசிாிய�ைடய அ�ைப அைடய ேவ8	� எ�7 அ�த� ைபய� &<5 ெச9) 
ெகா8டா�. அவ� ெவ- ெதாைல அைல�) ேத< அ�த� கீைரைய� பறி�)� 
ெகா8	வ�) சில நா+ வைரயி அ�த ஆசிாிய�ைடய மைனவியி� ைகயிேல 
ெகா	�)� ெகா8	 வ�தா�. அத�- அவ+ விைல ெகா	�பதாக$ ெசா�4� 
அவ� ஒ���ெகா+ளவிைல. இர8	 Q�7 நா!க6�-� பிற- ஆசிாிய# த� 
மைனவிைய ேநா�கி, ”இ�த� கால�தி ந�&ைடய ஊாி இ�த� கீைர 
அக�படாேத. இஃ) எ�ப<� கிைட�த)?" எ�7 வினவினா#. அவ+ அ�த� 
ைபய(ைடய ெச9திைய� -றி�)� கணவ(�-� ெதாிவி�தா+.  
 
ம7நா+ அ�த� ைபய� வ�த உடேன ஆசிாிய# அவைன� க8	, 'இ�த� கீைர�- 
ஏ� நீ விைல வா;க மா!ேட� எ�கிறா9?' எ�றா#. உடேன அ�த� ைபய� 
ஆசிாிய�ைடய அ<களி எ8 வைக உ7���க6� ேதா4மா7 வி*�), ”ஐயா! 
நா� வறியவனி(� வறியவ�. எ�ைன�ேபா வறியவ#க+ எ;-� இரா#க+. நா� 
கவி க�க ேவ8	� ெம�7 அளவ�ற அவா உ+ளவனாக இ��கிேற�. ஆனா 
ெபா�+ ெகா	�)� ப<�பத�- வழியிைல. எ�ன ெச9ேவ�?" எ�7 ெசா� 
அ*தா�. உடேன ஆசிாிய��- &* அ�6� உ8டாகி, அவ(�-� ெபா�+ 
ெபறாமேல கவி க�பி�க� ெதாட;கினா#. அ�த� ைபய� இரா�பக கவியி 
&ய�7, பல கவி$ சிற��க+ ெப�7 ஓ# அரச�ைடய அ�ைள� ெப�றா�. அ�த 
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அரச# அவ(�-� பல அ=வக+ ெகா	�)� கைடசியா9 அவ(�- அைம$, 
ேவைல ெகா	�தா#. அ�த� ைபய� யா# எ�றா நா� தா�. ந�&ைடய நராதிய 
மாேவ�தாி� தக�பனா# தா� என�- அைம$, ேவைல ெகா	�தவ# எ�றா#. 
இ�ெபா*) மிக$ சிற�த நிைலைமயி இ��கிற அ�த இர8டாவ) அைம$ச# 
த�&ைடய &�ைனய வறிய நிைலைமைய� -றி�) ெவளி� பைடயா9� 
ேபசின5டேன அதைன� ேக!ட எலா�� அவ�ைடய அ�ைமயான 
அட�க�ைத4� ெபா7ைமைய4� �கH�) ெகா8டா<னா#க+. ஆனா, 
ம/ம/ம/ம/ேரச�%�ேரச�%�ேரச�%�ேரச�%� ம!	� யாெதா� பய(� இலாம� ேபா9வி!ட),  
--------------- 

3333. . . . ெபாறாைம*� 784சி*�ெபாறாைம*� 784சி*�ெபாறாைம*� 784சி*�ெபாறாைம*� 784சி*�    
    

[ம)ேரச(ைடய ெபாறாைம�-ண� ; ெபாறாைமைய� ப�றி ஒ� ெசா�ெபாழி5 ; 
பாசா;-�கார� ப	நீ� ; F�� ெவளியாத.] 
 
1. ம)ேரச(ைடய ெபாறாைம� -ண�  
 
�வேன�திர(�- உலக�தி ெவளி�பைடயான �க*� தன�- எ;-� பழி��� 
உ8டாயி��பத�-�, அரச� ,-ண ,�தாி &தலானவ#க6�-� வேன�திர� வேன�திர� வேன�திர� வேன�திர� 
இட�தி மி-�த வி��ப&� த�னிட�தி ெவ7��� உ8டாவத�-� த�(ைடய 
ெச9ைகேய காரண� எ�7 ம)ேரச� எ8ணாம, அத�காக� �வேன�திரைன 
மி-தியாக மனதி�-+ேள பைக�) வ�தா�. அைத அறி�த ஆசிாிய� ெபாிஆசிாிய� ெபாிஆசிாிய� ெபாிஆசிாிய� ெபாியா�யா�யா�யா� 
ெபாறாைமைய� ப�றி� பி�வ�மா7 ெசா�ெபாழி5 ெச9தா#.  
 
2. ெபாறாைமைய�ப�றி ஒ� ெசா�ெபாழி5  
 
ெபாறாைமயான) இ�ைம ம7ைம இர8ைட4; ெக	�கிற ெகா<ய 
தீவிைனயாயி��கிற). எேலா�� நல�)ட� இ��க ேவ8	� எ�7�, ஒ�வ�� 
)�ப�பட� 1டாெத�7� வி��ப ேவ8<ய) ந�&ைடய கைடைமயாயி��க, 
அத�- மா7பாடாக� தா� ஒ�வ� ம!	� ந�ைம4ட� இ��கேவ8	� எ�7�, 
ம�ைற யாவ�� ெக!	�ேபாகேவ8	� எ�7� நிைன�க$ ெச9கிற 
ெபாறாைமைய� ேபால� ெகா<ய -ண� ேவெறா�7� இைல. பிற�ைடய 
நவாHைவ� க8	 நா� மகிHவைத வி!	, அத�காக நா� )�ப� ப	வ)�, 
பிற�ைடய )�ப�ைத� க8	 நா� களி�ைப அைடவ)� எ>வள5 ெகா<ய 
ெச9ைகயா9 இ��கி�றன? அ*�காறான) ெபா9, பிறைர இகHத, பிறைர 
வ��)த &த�ய ெகா	;-ண;கைள விைளவி�கி�ற விைதயாயி��கி�ற). 
எ�ப<ெய�றா, அ*�கா7+ எவ� நலவ#களிட�திேல 1ட� -�ற� இ��பதா 
எ�ேபா)� -ைற 17வா�. பிற�ைடய நவாHைவ ெக	�க� த�னாேல 
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&<�தம!	� &ய�சி ெச9வா� பிற��- உ8டாகிற ந�ைமகைள ெயலா� 
தன�-� ேகடாக நிைன�பா�. அவ#க6�-8டாகிற தீ;-கைள ெயலா� தன�- 
ந�ைமயாக நிைன�பா�. உலக�தி நட�கிற பல ஒ*;கி�ைமக6�-� 
அவD7க6�-� அ*�காேற &த�ைமயான காரணமாயி��கி�ற) எ�த� 
தீ�-ண�ைத ஒ���ெகா8டா=�, அ*�கா7 த�னிட�தி இ��பதாக 
ஒ���ெகா+6கிறவ� ஒ�வ(� இல�. அைத� ெகா8ேட அஃ) எ>வள5 
இழிவான தீ�-ண� எ�7 ந�றா9 விள;-கிற). அ*�கா 7+ளவ� வயி�7 
வ�ைய விைல�- வா;கின) ேபால5�, ெகா+ளி�ேதைள ம<யி ைவ�)� 
க!<�ெகா8 ட) ேபால5� தாேன எ�ெபா*)� )�ப�ப	வா�. அவ(�-$ 
சிறி) ேநர;1ட ஆ7த=�- இட� இைல. நா� பிற# ேமேல ெச=�)கிற 
-8	க+ சில சமய;களி ந�&ைடய உட�� ேமேல பா9�) காய�ப	�)வ) 
ேபால� ெபாறாைம ந�ைம�தாேன )�ப�ப	�) கி�ற).  
 

*அ*�கா 7ைடயா#�க) சா=� ஒ�னா#  
வ*�கி4� ேக^� ப).   [* தி��-ற+, அதிகார� 17, பா. 5.] 

 
'அ*�கா 7ைடயா#�-� ேக	 விைளவி�க அ)ேவ ேபா)�; ேவ7 பைகவ# 
ேவ8	வதிைல.' எ�7 தி�வ+6வ# ெசாவ) உ8ைமதாேன! நேலா#கைள�  
ெபாறாைம4� PH$சி4� பா#�); கவிமா�கைள� பா#�)� நா&�, அவ#க+ 
ேபா ஆகேவ8	� எ�7 &ய�சி ெச9வ) நல) தா�. அ>வா7 &ய�சி 
ெச9யாம அவ#கைள4� ெசவ#கைள4� பா#�)� பா#�) நா� ஆ8	 
&*ைம4� ெபாறாைம�ப!டா=� ந�&ைடய மன� ேவகிறேத ய�றி ேவ7 பய� 
யா)?' எ�7 ெசா�ெபாழி5 ெச9தா#.  
 
3. பாசா;-�கார� ப	நீ�  
 
ம)ேரச(�- நலறி5 உ8டாவத�காகேவ ஆசிாிய�ெபாியா# இ>வா7 
ெசா�ெபாழி5 ெச9தா#. �#ட�#ட�#ட�#ட�%� �� ப�த� பி5
த/ ேபால0��%� �� ப�த� பி5
த/ ேபால0��%� �� ப�த� பி5
த/ ேபால0��%� �� ப�த� பி5
த/ ேபால0�, , , , ெசவிட� ெசவிட� ெசவிட� ெசவிட� 
காதி1 இ�னிைச பா5ன/ ேபால0� காதி1 இ�னிைச பா5ன/ ேபால0� காதி1 இ�னிைச பா5ன/ ேபால0� காதி1 இ�னிைச பா5ன/ ேபால0� அ�த$ ெசா�ெபாழி5 பய� இலாம� 
ேபா9வி!ட). ம)ேரச� ெபாறாைம� -ண�ைத விடேவ இைல. இ�ப< 
நிக*;கால�தி ஒ�நா+ �வேன�திர� கா�7�காக� ெத�வி உலாவி� 
ெகா8<��-�ெபா*) ெபா)வான ேதா�ற� உ+ள ஓ# எளிய ெப8 ஓ<வ�) 
�வேன�திரைன� க!<� த*வி�ெகா8	, 'அ�பா மகேன ! இ)கா7� எ�ைன 
வி!	� பிாி�தி��தாேய! உ�ைன நா� ஊ#க+ ேதா7� ேத<�ெகா8	 
திாி�ேதேன! இ�ேபா) கட56ைடய அ�ளா அக�ப!டாேய!' எ�7 பலவிதமாக$ 
ெசா� அ*தா+.  
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அவ+ பி�)�ெகா8டவ+ எ�7 �வேன�திர� எ8ணினா�. அவ+ பி<�த 
பி<ைய� திமிறி�ெகா8	 அ�பா விலகினா�. அ�ேபா) 1ட இ��தவ#க+ 
அ�த� ெப8ைண ேநா�கி, 'எ;க+ ஆசிாிய� ெபாியா�ைடய ந� மகைன இழி-ல 
மாதாகிய நீ உ� பி+ைள எ�7 ெசால எ�ப<� )ணி�தா9?' எ�7 ெசா� 
அவைள� பி<�) அ<�க� ெதாட;கினா#க+. அ�ெபா*) �வேன�திர� 
அவ#கைள� த	�), 'அ�த� ெப8, மனமய�க; ெகா8டவ+ ேபா ேதா�7-
கி�றா+. அவைள ஒ�வ�� அ<�கேவ8டா�,' எ�7 வில�கினா�. உடேன அவ+ 
அவ#கைள ேநா�கி, 'உ;க6ைடய ஆசிாிய� ெபாியாாிட�திேல எ�(ைடய 
&ைறைமைய$ ெசா=கிேற�. அவேர உ8ைமைய விள�க!	�,' எ�7 ெசா�, 
ஆசிாிய� ெபாியாாிட� ெச�றா+. அவ+ பி�)�ெகா8டவ+ எ�7 எலா�� 
அவைள� பி�ெதாட#�தா#க+.  
 
அவ+ ஆசிாிய� ெபாியா�ைடய அர8மைனைய அைட�), அவைர ேநா�கி, 'ஐயா! 
இ�த� பி+ைள எ�(ைடய பி+ைள. எ�(ைடய இ��பிட� ம/ராாிம/ராாிம/ராாிம/ராாி. 
எ�(ைடய கணவ� சிறி) &த�ெபா�+ ைவ�)� ெகா8	 வாணிகC ெச9) 
வ�தா#. இ�த� -ழ�ைத மிக இளைமயாக இ��-�ேபா) நா;க+ அழக�ேகாவி1 அழக�ேகாவி1 அழக�ேகாவி1 அழக�ேகாவி1 
தி�விழா� பா#�க� ேபாயி��ேதா�. அ;ேக திரளான ம�க+ 1!ட�தி இவ� 
ைகத�பி� ேபா9வி!டா�. இவைன� பல இட;களி ேத<4� அக�படவிைல. 
எ� கணவ# வ��தி அ�த வ��த�தினா இற�) ேபா9 வி!டா#. நா(� இ>வள5 
காலமா9 இவைன ஊ# ஊராக� ேத<�ெகா8	 திாி�ேத�. இ�ெபா*)தா� அக� 
ப!டா�. இ�த$ ெச9தி ம)ைரயி உ+ள எலா ம�க6�-� ெதாி4�,' எ�றா+. 
அவ6ைடய ெமாழிக+ &�றி=� &<4&� அவைள� ேபச ேவ8டா� எ�7 
ைகயம#�தி, ஆசிாிய� ெபாியா# அவைள ஒ� தனி அைற�-+ேள அைழ�)� 
ெகா8	ேபா9, உசாவ� ெதாட;கினா#. இைத� பா#�த5டேன ம�க+ 
விய�பைட�தன#. அவ#க+, 'இஃெத�ன விய�பா9 இ��கிற)! இ�த� 
பி�)�ெகா+ளிைய அ<�)� )ர�தாம, அவ+ தா7 மாறாக� பித�7வைத 
ஆசிாிய� ெபாியா# மிக5; க��தா9� கா) ெகா	�)� ேக!கிறாேர! அவைள� 
பி<�த பி�) ஆசிாிய� ெபாியாைர4� பி<�)� ெகா8டதா9� காண�ப	கிற). 
அவ# பி+ைளைய அ�த இழி�த ெப8 த� பி+ைள எ�7 பி�தினா உளறினா 
அைத4� அவ# கா) ெகா	�)� ேக!கலாமா?' எ�7 பலவா7 ேபசி� 
ெகா8டா#க+. �வேன�திர� ஆசிாிய� ெபாியா�ைடய ெசா�த� பி+ைள அல 
எ�7 உ8ைம ெதாி�தவ#க+, ஒ�கா அ�த� ெப8ேண அவ(�-� தாயாக 
இ��தா=� இ��கலா� எ�7 ஐய�ப!	 ஒ�7� ேபசாம ெமௗனமாக 
இ��தா#க+. அ�ப<�ப!ட ஐய� க	கள5� இலாதப<யா, ஆசிாிய� ெபாியா# 
அ�த� ெப8ணி(ைடய பி�) எ�த�ைமயெத�7 உ7தி ெச94� ெபா�!	 
அவளிட�திேல தனிேய உைரயா	கிறா# என எ8ணி�ெகா8	 �வேன�திர� 
யாெதா� கவைல4� இலாம த�பா!< ப<�)� ெகா8<��தா�.  
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4. F�� ெவளியாத  
 
ஆசிாிய� ெபாியா# அ�த� ெப8ணி(ைடய ஊ#, ெபய#, அவ6ைடய கணவ� 
ெபய#, -ல�, மத�, ெதாழி, அவ#க+ -<யி��த ெத��ெபய#, F!<� இல�க�, 
அ8ைட அய F!	�கார#க6ைடய ெபய# &த�ய விவர;கைளெயலா�, அவ+ 
Qலமா9 மைற&க�தி ெதாி�) ெகா8	, அவைள� பா#�), " நீ இ�த$ 
ெச9திகைள� -றி�) இனிேம ஒ�வ# இட�தி=� ஒ� ெமாழி1ட� ேபச 
ேவ8டா�. ந�&ைடய அற5ண5$ சாைலயி சா�பி!	�ெகா8	 ,�மா இ�. ஒ� 
கிழைம�-+ உன�- &<5 ெசா=கிேறா� ; இ�ேபா) நீ ஒ�வ�; காணாதப< 
ெகாைல வழியா9� ேபா9வி	, எ�7 மைற&கமாக$ ெசா� அவைள அ(�பி 
வி!டா#  
 
பிற- ஆசிாிய� ெபாியா# ம)ைரயி தம�-� பழ�கமான ஊ# அ=வலாள#க6�- 
ேம�ப< ெச9திகைள� -றி�), ந�றாக உசாவி உ8ைமைய� ெதாிவி�-�ப< 
மைற&கமாக� க<த� அ(�பினா#. அவ#க+ மைற&கமாக உசாவி, அ�த� ெப8 
ெசா=கிற ெபய�+ள ஆணாவ) ெப8ணாவ), அ�த இல�க&+ள Fடாவ), 
அய F	களாவ) அ�த� ெத�விேல இைல எ�7�, அவ+ ெசாவ) &�றி=� 
ெபா9ெய�7� ம7ெமாழி அ(�பினா#க+. �வேன�திர� அரச� F!	� 
பி+ைளயா9 இ��க ேவ8	ேமயலா), ெபா)வான ஒ� பி+ைளயா9 இ��க-
&<யாெத�ப) ஆசிாிய� ெபாியா�ைடய &<வாக இ��தேபாதி(�, அவ# 
ஒ*;-ைடயவராதலா, ஒ�கா அ�த� ெப8 பி+ைள ெசாவ) உ8ைமயா 
யி��-ேமா எ�னேவா எ�7 ஐய�ப!	 ேமேல 1றியப< ஆரா9$சி ெச9தா#. 
அவ6ைடய வா�-Qல� &*�ெபா9 எ�7 ெதாி�த அளவி ஆசிாிய� 
ெபாியா��- உ8டான மகிH$சி இ>வளெவ�7 விாி�)ைர�க ஒ�வரா=� 
&<யா). உடேன அவ# அ�த� ெப8ைண� 1�பி!	வ��ப< ஏவலாள#கைள 
அ(� பினா#. அவ+ ஒ�வ��-� அக�படாம ஊைரவி!	 ஓ<�ேபா9 வி!டா+.  
--------------   

4444. . . . 784சி*� கல%க��784சி*� கல%க��784சி*� கல%க��784சி*� கல%க��    
 
[&த அைம$சனி� F8 அவா5� இழி�த அறி5ைர4�; ேப# இலாத க<த� ;  
�வேன�திர� த�ைன� தா� உண#�) வ��)த; ஆசிாிய� ெபாியா# ஆ7த 
ெசால.] 
 
1. &த அைம$சனி� F8 அவா5� இழி�த அறி5ைர4�  
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சில�ைடய தீய அறி5ைரயினா இ�ப<�ப!ட ந�ப�தகாத க!	�கைதைய அ�த� 
ெப8 உ8	 ப8ணி�ெகா8	 வ�தி��க ேவ8	ேமயலாம, அவ+ 
த�(ைடய மன� ேபா உ8	 ப8ணி�ெகா8	 வ�தவ+ அல+ எ�7�, 
�வேன�திர(�- ம)ேரசைன4� அவ(ைடய த�ைதயாகிய &த அைம$சைன4� 
தவிர ேவ7 பைகவ#க+ இலாதப<யா அவ#கேள அ�த� ெப8ைண ஏவி 
வி!<��க ேவ8	� எ�7�, ஆசிாிய� ெபாியா# எ8ணினா#. அவ# எ8ணிய 
ெச9தி உ8ைமேய! ஏ� எ�றா, அரச(�- ஆ8பி+ைள இலாத ப<யா 
,-ண,�தாிைய� த� மக(�- மணC ெச9வி�) நா!<� தைலைம�பதவி4� 
அவ(�- வா9�-� ப< ெச9யேவ8	� எ�கிற ஒ� ெபாிய தீய அவாைவ &த 
அைம$ச� த�(+ள�தி� ெகா8<��தா�. ம)ேரச(ைடய தீ�-ண�தா 
அவனிட�தி ,-ண ,�தாி ெவ7��� �வேன�திரனிட�தி வி��ப&� 
உ+ளவளாயி��பதா �வேன�திர� ஓ# எளிய மனித� எ�7 நிைலநா!< 
அவனிட�தி அரச(�-� ,-ண ,�தாி�-� உ+ள மதி�ைப� ெக	�கேவ8	� 
எ�கிற எ8ண�)ட�, &த அைம$ச(� அவ(ைடய மக(� அ�த� ெப�� 
ெபா9ைய அ�த� ெப8பி+ைள�- மைற&கமாக� க�பி�) அவைள ஏவி 
வி!டா#க+.  
 
ஆசிாிய� ெபாியா# எ>வைகயான உசாவ=C ெச9யாம அவ6ைடய ெமாழிைய 
ந�பினா=� ந��வா#, அல) அவ# ந�பாவி!டா=� �வேன�திர� அவ�ைடய 
மக� அல� எ�கிற உ8ைமயாவ) எலா��-� ெவளி யாக!	� எ�கிற 
ேநா�க�)ட� அ�த� க!	� கைதைய� க!<வி!டா#க+. �வேன�திர� தா9 
தக�ப� அ�ற, தி�க�ற பி+ைள எ�கிற உ8ைமைய மற�தி��தவ#க+ 1ட 
இ�ேபா) நிைன5ப	�தி� ெகா+ள5�, அைத�ப�றி ஒ�வ��ெகா�வ# கா, 
ெச�7 மைற&கமாக� ேபசி�ெகா+ள5� இட� உ8டாயி�7. அ�த இழி�த 
ெப8பி+ைள�- எ!	 நா+ தவைண ெகா	�) அ(�பின)�, அவ+ ெமாழி 
உ8ைமயா ெபா9யா எ�7 அவ# ம)ைரயி மைற&கமாக உசாவ ெச9வி�த)� 
�வேன�திர(�- அ�ேபா) ெதாியாம இ��) பிற- சில# Qலமா9 நாளைடவி 
அவ(�- ெவளியாயி�7. அ�த நீ�� ெப8ணி(ைடய த-திய�ற 
வா9ெமாழிைய� -றி�), ஆசிாிய� ெபாியா# அ>வள5 க��)ட� உசாவ 
ேவ8<ய காரண� எ�னெவ�7 �வேன�திர� மன� மய;கி� ெகா8<��தா�. 
அ�ேபா) எ*தினவ� இ�னா� எ�7 ெதாியாத ெபயர�ற க<த� ஒ�7 அCச 
வழியா9 அவனிட� வ�) ேச#�த). அ) வ�மா7:-  
 
2. ேப# இலாத க<த�  
 
"�வேன�திர(�- : நீ ஆசிாிய� ெபாியா�ைடய வள#�� மகேன அல) 
ெசா�த�பி+ைள அல� எ�ப) உ7தி. அ>வாறாக, நீ அவ�ைடய மக� 
எ�ெற8ணி F8 க�பைன ெச9வ) த-மா? எளிய தா9 த�ைதயைர� 
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ைகவி!	வி!	$ ெசவ#கைள� தா9 த�ைதய#க+ எ�7 ெசா��ெகா+வ) 
ெவ!க�பட� 1<ய ெச9ைக அலவா? நல பி+ைளகளா9 இ��கிறவ#க+ 
நா	க+ ேதா7� திாி�), த;க+ தா9 த�ைதய#க+ இ�னாெர�7 அறி�) 
ெகா+வத�- &யவா#க+. நீ அ>வா7 &யலாம வாளா இ��பதா, தா9 த�ைத 
யா��-� தீைம ெச9பவ� எ�கிற காரண�ெபய# உன�-� கிைட�தி��கிற)," 
எ�7 வைரய�ப!<��த).  
 
3. �வேன�திர� த�ைன� தா� உண#�) வ��)த  
 
இ�த� க<த�ைத� பா#�த5டேன �வேன�திர(�- உ8டான மைல��� 
திைக��� மனவ��த&� இ>வளெவ�7 விவாி�க நா� ஆ�ற=ைடேய� அேல�. 
சில நா!களாக அவ(ைடய மனதிேல இ��) வாளா4த� ேபா அ7�)�ெகா8	 
வ�த ஐய�ைத அ�த� க<த� அதிகாி�க$ ெச9த). அதேனா	 இ�ெனா� 
காரண&;1ட$ ேச#�த). அஃ) யாெத�றா எ�தைகய நிகH$சி நிகH�தா=� 
அைத ஆசிாிய� ெபாியா# �வேன�திர(�-$ ெசாலாம மைற�கிற வழ�க� 
இைல. அ�த� ெப8பி+ைள ெச9திைய�ப�றி ம!	� அவ#, த�னிட�தி 
ஒ�7; கல�) ேபசாம ெமௗனமா9 இ��தைத�ெகா8	 அவ(ைடய ஐய� 
பல;ெகா8	 ேவ`�ற இடமாயி�7. இ�ப<�ப!ட பல காரண;களா தா� தா9 
தக�ப� அ�ற தி�க�ற பி+ைளெய�7 �வேன�திர� உ7தி ெச9) ெகா8 டா�. 
அ) &த சாியான உண5� உற�க&� மகிH$சி4� உைரயாட=� இலாம 
நா6�- நா+ உட ெம�ய� ெதாட;கினா�. ஆசிாிய� ெபாியா# அவ(ைடய 
&கவா!ட�ைத4� உட ெம�ைவ4; க8	 விய�பைட�) அவைன� க!<� 
த*வி�ெகா8டா#.  
 
"அ�பா! -ழ�தா9! நீ சில காலமா9 ஏேதா மனவ��த�ைத� ெகா8<��பதாக 
என�-� உ� தாயா��-� விள;-கிற). அத�-� காரண� இ�னெத�7 
ெதாிவி�க ேவ8	�," எ�றா#. அவ� அத�-$ சாியான ம7ெமாழி ெசாலாம 
த�பி�)�ெகா+ள &ய�றா�. ஆசிாிய� ெபாியா# விடாதப<யா அவ� அ*) 
ெகா8	 த� ச!ைட�ைபயி���த ெபயர�ற க<த�ைத எ	�) அவ# ைகயிேல 
ெகா	�தா�. அவ# அ�த� க<த�ைத� ப<�)� பா#�த5டேன தி	�கி!	�, 
திைக�)$ சிறி) ேநர� க ேபா அைசவ� றி��தா#.  
 
4. ஆசிாிய� ெபாியா# ஆ7த ெசால  
 
பிற- மனைத� ேத�றி�ெகா8	 �வேன�திர(ைடய க8ணீைர� )ைட�), 
"அ�பா! யாேரா தீயவ#க+ ெக!ட எ8ண�)ட� அ�த� க<த�ைத 
எ*தியி��கிறா#க+. நீ அத�காக மன� வ��த ேவ8டா�," எ�றா#. உடேன 
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�வேன�திர�, "அவ#க+ எ�த எ8ண�)ட� எ*தியி��தா=� அவ#க+ எ*திய 
ெச9தி உ8ைமயாக� ேதா�7கிறேத!" எ�றா�. ெபா9 எ�பைதேய அறியாத 
உ8ைமயாளரான ஆசிாிய� ெபாியா# இ>வள5 நட�த பிற- இனி உ8ைமைய 
மைற�கிற) சாியலெவ�7 நிைன�), &த� �வேன�திர� -ழ�ைத� ப�வமா9 
இ��-�ேபா) அவைன� பிற� ஒ�வ� ெகா8	வ�) ெகா	�தைத4�, அ)&த 
தா� வள#�த) &தலான விவர;கைள4� அவ(�-� ெதாிவி�தா#. ம7ப<4� 
அவ#, "அ�த மனித� உ�ைன அரச(ைடய மக� எ�7 ெசா�னதா 
�வேன�திர� எ�7 உன�-� ெபயாி!ேடா�. அவ� ெசா�ன) உ8ைம தா� 
எ�7 பலவைகயான அXமான� பிரமாண;களா=�, கா!சி� பிரமாண;களா=� 
அறி�) ெகா8ேடா�. உ�(ைடய விய�த- -ண;கைள எ8A மிட�தி 
உ�ைன� பி+ைளயாக� ெப�றவ#க6�- எ>வளேவா ெபாிய ேம�ைம,  
 

'மக� த�ைத� கா�7� உதவி இவ�த�ைத  
எ�ேனா�றா� ெகாஎ(C ெசா.' (-ற+ - 44)  
 

எ�ற -றளி�ப< இ�ப<�ப!ட எலாவ�றி=� ேமலான பி+ைளைய� 
ெப�றவ#க+ எ>வளேவா நவிைன ெச9தவ#களாக இ��த ேவ8	�. அ�த$ 
சிற���- நா� உாியவனலாம� ேபா9வி!டா=� உ�ைன இளைம� ப�வ� 
&த வள#�-�ப<யான ெப�ைம என�-� கிைட�தத�காக நா� எ>வளேவா 
களி��+ளவனாக இ��கிேற�. ெப�ேறா#கெள�7� பி+ைளகெள�7�, 
அ8ண� எ�7� த�பி எ�7�, கணவ� எ�7� மைனவி எ�7� 
ெசால�ப	கிற எலாவைகயான ெதாட#�க6�-� அ�ேப &த�ைமயான உயி# 
நா<யாக இ��கிற). அ�� இலாவி!டா அ�த� ெதாட#�களா பய� எ�ன? 
உ�னிட�தி என�-� எ� மைனவி�-� உ+ள அ�� இ>வளெவ�7 நீேய 
அறிவா9. எ;க+ இட�தி உன�-+ள அ�� இ>வளெவ�7 நா;க6� 
அறிேவா�. ஆைகயா, மன வ��த�தி�- இட;ெகா	�க ேவ8டா� அ�பா !" 
எ�7 1றினா#.  
 
இனத� ேக!ட5டேன �வேன�திர� ஆசிாிய� ெபாியாைர ேநா�கி, "ஐயா! 
எ>வள5தா� தவC ெச9தா=� உ;க6�- ஒ�பான த�ைத தாயா#க+ 
யா��காவ) கிைட�பா#களா? அ�த� ெப�ைம�- நா� ெகா	�) ைவ�காம� 
ேபான) என�- எ>வளேவா ெபாிய மனவ��தமாக இ��கிற). அலாம=� பா 
-<�கிற பி+ைளைய� ைகவி	கிற தா9 தக�ப�மா#க+ எ�ப<�ப!டவ#களாக 
இ��க ேவ8	� எ�7 நிைன�-�ேபா) என�- அளவ�ற மன�)�பமாக 
இ��கி�ற)," எ�றா�. உடேன ஆசிாிய� ெபாியா#, "உலக�தி எ�தைனேயா 
விய�த- ெசயக+ நட�கி�றன. காரண� இலாம ஒ� காாிய&� நடவா). 
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அ�ப<ேய இத�-� த-�த காரண� இ��கேவ8	�. எலா� விைரவி 
ெவளியா-�. நீ Fணா9 வ��த�படாேத அ�பா!" எ�றா#.  
-------------  

5555. . . . ற9:ற6� கைதக(�ற9:ற6� கைதக(�ற9:ற6� கைதக(�ற9:ற6� கைதக(�    
 
[,-ண,�தாி அவD7 ேபசிய த� தாதிைய� க8<�த : அவD�ைற�ப�றி ஒ� 
ெசா�ெபாழி5; ஒ� )ைரசானி கைத; பா�பி� கைத ; உலக�தி நட�கி�ற 
ஒ*;கி�ைமக+.]  
 
1. ,-ண ,�தாி அவD7 ேபசிய த� தாதிைய� க8<�த  
 
ஆசிாிய� ெபாியா# �வேன�திர(�- எ>வளேவா ஆ7த ெசா�4�, நீ# ேம 
எ*திய எ*�)�ேபா ஒ�7� பய� இலாம� ேபா9வி!ட). ,-ண,�தாி 
த�ைன�ப�றி எ�ன நிைன�பாேளா! அவ+ &க�தி எ�ப< விழி�கிற) எ�கிற 
நாண�தினா அவைள$ சில காலமா9� பாராமேல இ��) வி!டா�. அவ#க+ 
இ�வ��-� &க�பா#ைவ இலாம ெச9யேவ8	� எ�கிற ம)ேரச(ைடய 
வி��ப� இ�ேபா) நிைற ேவறியதா அவ(� அவ(ைடய தக�ப(� மி-�த 
மகிH$சி உ+ளவ#களானா#க+. அவ#க+ இ) தா� த�க சமய� எ�7 நிைன�), 
அ�த எளிய ெப8 பி+ைள �வேன�திரைன� த� பி+ைள ெய�7 ெசா�ன) 
உ8ைமதா� எ�7�, அைத ந�றா9 உண#�) ெகா+ளாம ஆசிாிய� ெபாியா# 
அவைள ஒ*;க�ற &ைறயி )ர�திவி!டா# எ�7� ,-ண,�தாியி� காதிேல 
வி*�ப< ெச9வி�தா#க+. ,-ண,�தாி அ�ப<� ேபசிய த� தாதிைய ேநா�கி$ 
ெசா=கிறா+.  
 
2. அவ D�ைற�ப�றி ஒ� ெசா�ெபாழி5  
 
ஆசிாிய� ெபாியா# ஒ*;-&ைற தவறி நட�தா# எ�7 ெசாவ), அறேம தீவிைன 
ெச9த) எ�7 ெசாவத�- ஒ�பாக இ��கிற). -�ற� அ�ற ெபாிேயா#க+ ேமேல 
இழி5ைர 17வ) எ�த�ைமய ெத�றா, கதிரவ� ஒளிைய� திர!< அத� ேமேல 
காிைய� \ச &யவ) ேபா=�. உலக�தி யாராக இ��தா=� ஒ�வ# ேம=� 
இழி5ைர 1ற�படா). ஏென�றா, சில சமய;களி நலவ#க6� தீயவ#க+ 
ேபால� ேதா�7கிறா#க+. அவ#க6ைடய உ+ள� கட56�-� ெதாி4ேமயலா) 
ம�க6�-� ெதாியா). ஒ�வ� ெச9த -�ற�ைத அவ(�- ேநேர ெதாிவி�தா=� 
ெதாிவி�கலாேம அலாம அவ� இலாத இட�தி பைற சா�7த 1டா). பல# 
த;க6ைடய உயிைர� பா#�கி=� ெப�ைமைய� ெபாியதாக எ8Aகிறா#க+. 
அ�ப<� ப!டவ#க6�- நா� இழிைவ உ8	 ப8Aவ) எ>வள5 ெபாிய தீைம? 
பல# த;க6ைடய ந��கைழ� ெகா8	 உயி# வாHகிறா#க+. அவ#க6ைடய 
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ந��க*�-� ப*) ெசாவ) அவ#க6ைடய வாH�ைகைய� ெக	�பத�- ஒ�பான 
த�ேறா ?  
 
ஒ�வ(ைடய வா9�பிற�ைப� ெகா8ேட, அவ� நலவ� எ�7� ெக!டவ� 
எ�7� அறி�) ெகா+ளலா�. எ�ப<ெய�றா, மண� த;கிய ெபா�+களி 
இ��) ந�மண� உ8டாவ) ேபால, நலவ#க+ எ�ேபா)� ந�ைமைய� 
ேப,வா#கேள யலாம ஒ�வ# மீ)� இழி5ைர 1றா#க+. சா�கைடயி இ��) 
தீநா�ற� ெவளி�ப	வைத� ேபால�, தீயவ#கேள தீைமயான ெமாழிகைள� 
ேப,வா#க+. க	;கா�7�- ேநராக நி�7 நா� காறி உமிHகிற எ$சி ந� ேமேல 
தி��பி வி*கிறைத�ேபால நா� பிற#ேம� ெசா=� இழி5ைரயான) ந�ைமேய 
சா�கி�ற). கள5� ெபா�ைள வா;-கிறவ� இலாவி!டா ஒ�வ(� கள5 
ெச9யமா!டா�.  
 
அ�ப<ேய ேகாைள� ேக!கிறவ� இலாவி!டா ஒ�வ(; ேகா+ ெசால 
மா!டா�. ஆைகயா, ேகா+ ெசா=கிறவைன�ேபாலேவ ேகாைள� கா) 
ெகா	�)� ேக!கிறவ(� -�ற� உைடயவனாகிறா�. ஒ�வ(ைடய தீய 
நட�ைதைய�ப�றி நா� &ைற ம�ற�திேல சா�7 பக�� ேபா) ம!	� 
உ8ைமைய$ ெசால� கடைம� ப!<��கிேறா�. அல) ஒ�வ� தீயவ� எ�7 
ெதாியாம அவைன ஒ�வ� ந�பி ேமாச� ேபாகிற சமயமாயி��தா, அ�ேபா) 
அவ(�- ம!	� நம�-� ெதாி�த உ8ைமைய அறிவி�கலா�. இ�ப<�ப!ட 
சமய;க+ தவிர, ம�ற எ�த$ சமய;களி=� நா� பிற# ேம இழி5ைர 17த 
1டா). ஒ�வ(ைடய ெச9ைக�- நம�-� காரண� ெதாியாம இ��-மானா, 
அவ� நல எ8ண�)டேன அ�த$ ெச9ைகைய$ ெச9தி��பா� எ�7 நா� 
உ+6ற உண#�) ெகா+ள ேவ8	�. ஏென�றா, ஒ�வ(ைடய ெச9ைக &�ன# 
நம�- மா7பாடாக� காண�ப!டா=�, பிற- அ) -�ற� அ�றெத�7 பல 
சமய;களி க8	பி<�தி��கிேறா�. அத�- எ	�)�கா!டாக ஓ# ஊாி நட�த 
ெச9திைய விாி�)ைர�கிேற�.  
 
3. ஒ� )ைரசானி கைத  
 
சில ஆ8	க6�- &� ஒ�வ��ெகா�வ# அறி&க� இலாத பல ேப#க+ ஓ# 
அCச வ8<யி ஏறி� ெகா8	 பல ஊ#க6�-� பயண� ேபானா#க+. வழியி 
இரா�கால� ெந�;கியப<யா க+ள#க6ைடய அ$ச�ைத� -றி�)� 
ேபசி�ெகா8	 ேபானா#க+. அ�ேபா) ஒ� ெசவ� த� ைகயி இ��த ப�)� 
த;க நாணய;கைள எ�ப<� பா)கா�பெத�7 ம�றவ#கைள� பா#�)� ேக!டா�. 
அவ(�- அ8ைமயி இ��த ஒ� )ைரசானி, 'அைவகைள உ�&ைடய 
மிதிய<�-+ (பாதர!ைச�-+) ைவ�)� பா)கா�கலாேம,' எ�றா+. அவ� 
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அ�ப<ேய அ�த� த;க நாணய;கைள மிதிய<�-+ ைவ�) மைற�தா�. பிற-, 
சிறி) ேநர�)�-+ ஒ� க+ள� வ�) பண�ைபகைள� ெகா	�-�ப< ேக!டா�. 
அ�ேபா) அ�த� )ைரசானி, "எ�னிட�தி� பண� இைல; அேதா அ�த� 
)ைரயி(ைடய மிதிய<கைள ஆரா9�) பா#�தா ப�)� த;க நாணய;க+ 
அக�ப	�," எ�றா+. அவ� அ�ப<ேய ஆரா9�) அக�ப!ட த;க நாணய;கைள� 
கவ#�) ெகா8	 ேபா9வி!டா�.  
 
அவ� ேபான பிற-, அ�த� )ைரசானிைய அ�த$ ெசவ� வாயி வ�தப< 
ைவ�தா�. உடேன அ�த� )ைரசானி, அ$ெசவைன4� ம�றவ#கைள4� பா#�), 
"நீ;க+ அ��1#�) நாைள�- எ� F!< வி��) சா�பி	F#களானா, 
உ;க!- உ8ைமைய� ெதாிவி�கிேற�," எ�றா+. அ>வாேற ம7நா+ 
மன�களி��ட� அவ#க+ எேலா�� வி��)8ட பிற-, அ�த� )ைரசானி த� 
ைகயி���த ��தக�ைத� கா!<�, "பல ஆயிர� த;க நாணய� மதி��+ள க<த 
நாணய;க+ இ�த� ��தக�தி இ��கி�றன. அ�த� க+ள(�- இ�த� 
)ைரயினிட� இ��த த;க நாணய;கைள நா� ெதாிவி�காம இ��தா அவ� 
இ�த� ��தக�தி உ+ள க<த நாணய;கைளெயலா� கவ#�) ெகா8	 
ேபாயி��பா�. இ�த� )ைர எ�னாேல இழ�த ப�)� த;க நாணய;க6�-� 
பதிலாக �7 த;க நாணய;க+ ெகா	�கிேற�. அவ# ேவ8டா� எ�றா=� நா� 
விட மா!ேட�," எ�7 ெசா�, �7 த;க நாணய;கைள அவ��-� ெகா	�தா+. 
உடேன எேலா�� மி-�த களி�பைட�), அ�த� ெப8ணி(ைடய ஆ�றைல4� 
ந�யைப4� �கH�) ெகா8டா<னா#க+.  
 
4. பா�பி� கைத  
 
ம7ப<4� ,-ண,�தாி அ�த� ேதாழிைய ேநா�கி�, �ற;1றைல�ப�றி ஒ� சிறிய 
கைத ெசா=கிேற� ேக+,' எ�றா+.  
 
ஒ� கால�தி ஒ� மனிதைன� க<�க ஒ� பா�� )ர�தி�7. அ�த மனித� அ�த� 
பா�ைப� பா#�)�, 'பா�ேப! உன�- நா� ஒ� தீைம4C ெச9த திைலேய ! 
எ�ைன� க<�)� ெகாவதனா உன�- வ�� பய� யா)? சி;க� �� &த�ய 
தீய வில;-க+ ஊ� உ8பைவகளாைகயா அைவக+ மனித#கைள� ெகால 
ேந#ைம இ��கிற). அ�ப<�ப!ட ேந#ைம இலாம Fணாக எ�ைன ஏ� 
ெகால� )ர�)கிறா9?' எ�றா�.  
 
அத�-� பா��, 'இ�த� ேக+வி எ�ைன� ேக!க ேவ8டா�; உ�(ைடய 
1!ட�தாைரேய ேக+. உ;க6�- யாெதா� தீ;-C ெச9யாதவ#க+ ேமேல 
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நீ;கேள அவD7 ேபசி ஒ�வைர ஒ�வ# ெக	�)�ெகா+ள விைலயா? அ�த� 
-ண� உ;களிட�தி இ��கிறவைரயி எ�(ைடய -ண�ைத நா(� விேட�' 
எ�ற).  
 
,-ண,�தாி அவD7 ேபசின த� தாதிைய� க8<�தைத� -றி�), ஆசிாிய� 
ெபாியா�� �வேன�திர(; ேக+வி�ப!	� களி1#�தா#க+. பிற-, ஆசிாிய� 
ெபாியா# �வேன�திரைன ேநா�கி� , "பா�� &த�ய நC,ைடய உயி#க6�, தீய 
வில;-க6�, இ<, ெப�; கா�7, ெப�மைழ, பCச�, பைட, ேநா9 &த�யைவ 
க6� மனிதைன ஒ7�கி�ற ஆ4த;களாக இ��கி�றன. உலக�தி ேதா!< &த 
ெதா8ைடமா� வைரயி எேலா�� &ைறேகடான ெச9ைககைள� �ாிகிறா#க+. 
'இ�ப<�ப!ட மனித#க6�- எ�ப< ெவயி எறி�கிற); எ�ப< மைழ ெப9கிற)' 
எ�7 ஓ# ஆ�பிாி�க நா!டா� விய�பைட�த) ேபா நா&� விய�பைடய 
ேவ8<யதாக இ��கிற).  
 
5. உலக�தி நட�கி�ற ஒ*;கி�ைமக+  
 
ெப�ைமயி� சிற�த அெல�சா�ற# (Alexander the Great) எ�(� அரச# தி�-க+ 
ேதா7� ெவ�றி 4ட� ெச�றேபா), ஆ�பிாி�கா நா!<ேல ஒ� ெதாைல வான 
ஊாி -<ைசகளி வாH�) ெகா8<��த ம�களிடC ெச�றா#. அவ#க+ அ�த 
அரசைர� த;க6ைடய தைலவ� -<ைச�- அைழ�)�ெகா8	 ேபானா#க+. 
அ�த� தைலவ� அெல�சா�ற��- மி-�த வழிபா	க+ ெச9தா�. த;க�தினாேல 
ெச9ய�ப!ட சில பழவைககைள4� த;க�தினாேல ெச9ய�ப!ட உணைவ4� அவ# 
&�பாக� ெகா8	வ�) ைவ�தா�. " நீ;க+ இ�த ஊாி த;க� சா�பி	கிற) 
வழ�கமா?" எ�7 அெல�சா�ற# ேக!டா#. அ�த� தைலவ�, "நா;க+ த;க� 
சா�பி	கிற வழ�க� இைல. நீ;க+ எத�காக இ>வள5 ெதாைல வ�தீ#க+?" 
எ�றா�. அெல� சா�ற#, "உ;க6ைடய நா!<� ஒ*�க;கைள4� 
வழ�க;கைள4� அறிய வ�ேத�," எ�றா#. "அ�ப<யானா உ;க6�- வி��ப� 
உ+ள கால� வைரயி இ> விட�தி இ��கலா�," எ�7 அ�த ஊ#� தைலவ� 
ெசா�னா�.  
 
ஒ� வழ�- &<5  
 
அ�ப< அவ#க+ ேபசி &<�த உடேன, இர8	 வழ�காளிக+ அ�த� தைலவ� 
இட�)�- வ�தா#க+. அவ#களி வழ�காளி தைலவைன ேநா�கி, "ஐயா! நா� எதி# 
வழ�காளியிட�தி சில நில� விைல�- வா;கிேன�. அதி ஆழமா9 நா� வ<கா 
ெவ!<� ேபா) ஒ� ெப�� �ைதய அக�ப!ட). அ�த� �ைதய=�- நா� 
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உாியவ� அல�. ஏ� எ�றா எதி#வழ�காளி இட�தி நா� நில� ம!	� 
வா;கிேனேன தவிர� �ைத ய=�- விைலெகா	�) வா;கவிைல. அ�ப<யி��க� 
�ைதயைல எதி#வழ�காளி ஒ���ெகா+ள மா!ேட� எ�கிறா�," எ�றா�.  
 
உடேன எதி#வழ�காளி, "&ைறம�ற� தைலவேர! வழ�காளிைய� ேபாலேவ 
என�-� மன$சா�7 இ��கி�ற). நில�ைத4� அதி=+ள எலா� ெபா�+கைள 
4� நா� வழ�காளி�- வி�7�ேபா!டதா இ�த� �ைதய=�-� என�-� 
யாெதா� ெதாட#�� இைல," எ�றா�. அ�த� தைலவ� இ�வ�ைடய 
ெசா�கைள4� ந�- ேக!	� ெதாி�) ெகா8	, இ� வழ�காளிகைள4� பா#�), 
"உ;களி வழ�காளி�- ஒ� மக(� எதி# வழ�காளி�- ஒ� மக6� இ��பதா, 
அவ#க+ இ�வ��-� தி�மணC ெச9வி�) அ�த� ெபா�ைள அவ#க6�- 
ந�ெகாைட� ெபா�ளாக� ெகா	�)வி	;க+," எ�7 &<5 ெச9தா�. அ�த 
ேந#ைமயான &<ைவ� ேக!	 விய�பைட�) ெகா8<��த அெல�சா�ற# 
அரசைன அ�த� தைலவ� ேநா�கி, "உ;க6ைடய ஊாி இ�த வழ�- எ�ப< &<5 
ெச9ய�ப	�?" எ�7 ேக!டா�. "எ;க6ைடய ஊாி உ8ைமயாகேவ இர8	 
வழ�காளிகைள4� பி<�)� காவ�கிட;கி ைவ�)வி!	� �ைதயைல அரச� 
பி	;கி�ெகா+6கிற) வழ�க�," எ�7 அெல�சா�ற# ம7ெமாழி ெசா�னா#. 
உடேன அ�த� தைலவ� மிக5� விய�பைட�தா�. "ஐயா! உ;க+ ஊாி ெவயி 
எறி�கிறதா? மைழ ெப9கிறதா?" எ�றா�. அெல�சா�ற#, "ஆ� ஆ�" எ�றா#. 
அ�ப<யானா உ;க+ ஊாி=+ள ஆ	 மா	க6�-� � \8	க+ ேவ8	ேம, 
அத�காக மைழ ெப9கிற)� ெவயி எறி�கிற)ேம அலாம உ;க6�காக அல," 
எ�7 அ�த� தைலவ� ெசா�னா�. அெல�சா�ற# நாண; ெகா8	 எ*�) 
ேபா9வி!டா#.  
------------  

6666. . . . �ைம*� ெபா;�ைம*��ைம*� ெபா;�ைம*��ைம*� ெபா;�ைம*��ைம*� ெபா;�ைம*�    
 
[ம)ேரச� ெப�ைமைய� கா!ட� ேபா9$ சி7ைம அைட�த); ெபா9�ெகா+ைள 
ெம9�ெகா+ைளயான); �வேன�திர(ைடய ஆ�ற; ,-ண,�தாி�- ேநாி!! 
க+ள# அ$ச நீ�க� ; ெபா9ைய�ப�றி ஒ� ெசா� ெபாழி5; ,-ண,�தாியி� 
அழைக� -றி�) அறி வ�ற பாவாண� ஒ�வ� பா<ய பா!<� ெபா�+.] 
  
1. ம)ேரச� ெப�ைமைய� கா!ட�ேபா9$ சி7ைமயைட�த)  
 
�வேன�திர� ஆசிாிய� ெபாியா�ைடய மக� அல� எ�7 ெதாி�த5டேன 
,-ண,�தாி�-� ெபாிய விய��8டாயி�7. ஆயி(�, மனித#க6ைடய 
ேம�ைம4� தாHைம4� அவரவ#கள) ஒ*;- &ைறைய� ெபா7�தேத அலாம 
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பிற�பினா ஒ�7� இைல; எ�ப) அவ6ைடய &<வாைகயா அவ6�-� 
�வேன� திர� மீ)+ள மதி��� ந�பி�ைக4� எ>வள5; -ைறயவிைல. &த 
அைம$ச(� அவ(ைடய மக(� �வேன�திர(�-� பலவைகயி தீ;- 
ேத	கிறா#க+ எ�7 ெதாி�), அவ#கைள$ ,-ண,�தாி மி-தியாக மன)�-+ேள 
ெவ7�கலானா+. அவ6ைடய கா!சிைய4� அளவளா5தைல4� அ<ேயா	 
ம)ேரச� இழ�) வி!டதா, அவ6ைடய அ�ைப� ேத<�ெகா+வத�- எ�ன 
PH$சி ெச9யலா� எ�7 எ8ணமி!	� ெகா8<��தா�. அவ(ைடய தக�ப� 
மகைன ேநா�கி, "ஆடவ#க+ த;க6ைடய கவியினாலாவ) அழகினா லாவ) 
ஆ8ைமயினாலாவ) ெப8கைள� த� வழி� ப	�தேவ8	�. கவி4� அழ-� 
உ�னிட�தி -ைறவாக இ��பதா நீ உ�(ைடய ஆ8ைமைய� கா!<$ 
,-ண,�தாிைய உ� வழி�ப	�தேவ8	�," எ�றா�.  
 
ம)ேரச� இ) நல PH$சி எ�7 எ8ணி அத�-� த�க சமய� ேத<� 
ெகா8<��தா�. அ�ப<�ப!ட சமய� வா9�காைமயா தாேன ஒ� சமய�ைத 
உ8	 ப8ணி�ெகா+ள� ெதாட;கினா�.  
 
2. ெபா9�ெகா+ைள ெம9� ெகா+ைளயான)  
 
எ�ப<ெயனி, உ+aாி=� பிற ஊ#களி=� உ+ளவறியவ#கைள4� 
பிணியாள#கைள4� உசாவ$ ,-ண,�தாி சில சமய;களி ெவளிேய ேபாகிற) 
வழ�க�. அ�ப<�ப!ட சமய;களி வ8<�காரைன4� த�(ைடய 
உயி#�ேதாழிைய4� தவிர ேவெறா�வைர4� அவ+ 1ட அைழ�)�ெகா8	 
ேபாகிற வழ�கமிைல. அ;ஙன� அவ+ பிற ஊ#க6�-� ேபாகிற சமய�தி 
ம)ேரச� சில தீயவ#கைள ஏவிவி!	, அவைள வழியி வைள�)�ெகா8	 
வழி�பறி ெச9வ) ேபா பாவைன பா8A�ப<யாக5�, அ�த$ சமய�தி தா� 
வ�) அவ#கைள அ<�)� )ர�தி, அவ6�-� த� ஆ�றைல� கா!	கிறெத�7� 
தன�-+ேள உ7தி ெச9) ெகா8	, த� க��ைத$ சில தீயவ#க6�-� ெதாிய 
வி�தா�. எலா ம�களா=� வி��ப� ெப7� ,-ண,�தாிைய� ேபா�யாக� 
)�பC ெச9ய�1ட ஒ�வ�� உட�படவிைல. ஆனா, இர�க� எ�பைத 
எ+ளள5� அறியாத சில ெகா<யவ#க+ ெபா�+ வி��ப�தினா அ�த� ெகா<ய 
ெச9ைக�- உட� ப!டா#க+. ஒ�நா+ ,-ண,�தாி அ	�த சி�றா# ஒ�7�-� 
ேபா9� தி��பி வ�கிற சமய�தி ந	வழியி அவைள வைள�)� ெகா8டா#க+. 
அவ6� அவ6ைடய ேதாழி4� அணி�) ெகா8<��த விைல மதி�க� 1டாத 
அணிகல�கைள� பா#�த5டேன , விைளயா!	$ ச8ைட விைன$ச8ைடயான) 
ேபா, அ�த� தீயவ#க+ ேபா��த�ைமைய வி!	வி!	 ெம9யாகேவ வழி�பறி 
ெச9ய� ெதாட;கினா#க+. அ�த$ சமய�தி ம)ேரச� ஒ� -திைரயி� ேம 
ஏறி�ெகா8	வ�), அவ#கைள� கழியினா ஓ;கி ஓ;கி அ<�தா�. அ�த� 
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ெகா<யவ#க6�- உ8ைமயாகேவ &ர!	 ெவறி உ8டாகி அவ� ேம� பா9�), 
-திைரயி நி�7� அவைன� கீேழ த+ளி� ைகயா=� கழிகளா=� மிக� பலமாக� 
�ைட�தா#க+. அவ� சிறி) ேநர�தி ேபான இட� ெதாியாம ஓ< ஒளி�) 
ெகா8டா�. பிற- அ�த� தீயவ#க+ ,-ண,�தாியி� அணிகல�கைள� கழ�ற 
&ய=�ேபா) �வேன�திர� நா+ேதா7� -திைரயி� ேம ஏறி$ சாாிேபாகிற 
வழ�க�ப<, அ�த வழியா9� த� பா!< சாாிேபா9� ெகா8<��தா�.  
 
3. �வேன�திர(ைடய ஆ�ற  
 
அ�ெபா*) அவ� ,-ண,�தாி�- ேநாி!ட இ	�க8ைண� க8	 அ�த� 
தீயவ#களி� ேம� பா9�தா�. த�(ைடய ேபா#� பயி�சியி� ஆ8ைம� 
ெதாழிைல அவ#களிட�தி &*)� பய�ப	�தினா�. அவ#க+ அவேனா	 
எதி#�) நி�கமா!டாம ஓ<� ேபா9வி!டா#க+. ,-ண,�தாி அ$ச�தினா ெம9 
ேசா#�) நிைனவிழ�தி��தைமயா த�(ைடய )�ப�ைத� தீ#�)� 
கா�பா�றியவ#க+ இ�னாெர�7 அ�ேபா) அவ6�-� ெதாியா). பிற- 
�வேன�திர� ,-ண,�தாியி� வ8<ைய நட�)�ப< வ8<ேயா!<�-� 
க!டைள ெச9), தா(; 1ட$ ெச�றா�. வ8< நகர�தி�-+ Xைழ�த5டேன 
த� F!<�-� ேபா9வி!டா�. ,-ண,�தாி த�(ைடய அர8மைன�-! ெச�7 
Q#$ைச ெதளி�த5டேன �வேன�திர(ைடய ஆ8ைம$ ெச9ைகைய� ேதாழி 
Qலமாக� ேக+வி�ப!	 மி-�த விய��� களி��� அைட�தா+. அரச(� அைத� 
ேக+வி4�7 மி-�த விய��டேன ஆசிாிய� ெபாியாைர ேநா�கி, "�வேன�திர� 
ெச9த உதவி�- நா� எ�ன ைக�மா7 ெச9ய�ேபாகிேற�; இ�த உலக� 
&*ைமைய4� அவ(�- ந�ெகாைடயாக� ெகா	�தா=� ேபாதாேத!" எ�7 
மிக5� �கH�) ெகா8டா<னா�.  
 
தீயவ#க6� ம)ேரச(�  
 
,-ண,�தாிைய வழி�பறி ெச9ய &ய�ற அ�த� தீயவ#க+ ம)ேரச� &த� 
ஒ���ெகா8டப< த;க6�-� பாிசளி�கேவ8	� எ�7 ேக!	� ெகா8டா#க+. 
அவ� அவ#கைள ேநா�கி, "நீ;க+ ேபா�� ெகா+ைளைய வி!	வி!	, 
உ8ைமயான ெகா+ைளயி Xைழ�த)� அலாம எ�ைன4� அ<�)� )�ப� 
ெச9தைமயா நா� உ;க6�- ஒ�7; ெகாேட�," எ�றா�. அவ#க+, "நீ த-�த 
ந�ெகாைட அளி�காவி!டா அ�த வழி�பறி�- நீ தா� காரண� எ�7 
அரச(�-� ெதாிவி�ேபா�," எ�7 அ$,7�தினா#க+. அவ� அ$ச� அைட�) 
அவ#க+ ேக!	�ெகா8டப< மி-�த ெபா�+ ெகா	�) அவ#கைள$ 
சாி�ப	�தினா�. அவ#க+ ம7ப<4� அவ#க6�-� பண� ேவ8	� ேபாெதலா� 
அவைன அ$,7�தி� பண� பி	;கி�ெகா8	 வ�தா#க+. இ>வா7 அவ(ைடய 
தீய &ய�சி அவ(�-� )�ப�ைத4� இழிைவ4� பண$ ெசலைவ4� உ8	 
ப8ணிய)� அ�றி�, �வேன�திர(�-� �கழா9 &<�த).  
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�கHபாட� 1�யா+  
 
அ�த� தீயவ#க+ ,-ண,�தாிைய வழியி வைள�)� ெகா8டேபா) ம)ேரச(� 
தன�- உதவியாக வ�) அ<ப!டா� எ�7 ேக+வி�ப!	$, ,-ண,�தாி 
அவனிட�தி சிறி) இர�க� உ+ளவளாக இ��தா+. இைத ம)ேரச� 
ேக+வி4�7, அ�த$ சமய�தி அவ6ைடய ேதாழிகளி� சிலைர� ெபா�+ 
Qலமாக� த�வழி�ப	�தி� ெகா8	, த�ைன�ப�றி$ ,-ண ,�தாி இட�தி 
அவ#க+ எ�ேபா)� �கH$சியா9� ேப,�ப< தி!ட� ெச9தா�. அ;ஙன� ஒ�நா+ 
ஒ� ேதாழி அவைன� -றி�) அள5கட�) �கH�) ேபசியேபா), அ) 
ெபா9ெய�7 ெதாி�) ெகா8	, ,-ண,�தாி ெபா9ைய� ப�றி� பி� வ�மா7 
ேபசினா+.  
 
4. ெபா9ைய�ப�றி ஒ� ெசா�ெபாழி5  
 
ெபா9 ெபா9யாக� ேபா�  
"எலா� தீ�-ண;க!-� ெபா9ேய அ<�பைடயாக இ��கி�ற). எ�ப<ெயனி, 
ஒ� -�ற�ைத� ெபா9 ெசா� மைற�)விடலா� எ�(� )ணிவா� ெச9கிற-
ப<யா, ெகாைல, கள5, வCசக�, காம� &த�ய எலா� -�ற;க6�-� 
ெபா9ேய Qலகாரணமாக இ��கி�ற). ஆைகயா, ஒ�வ� ெபா9ைய வி!	 
வி!டா அ�த� தீ�-ண;க6� நா6�- நா+ -ைற�)வி	� எ�பத�- ஐய� 
இைல.  
 
ந�&ைடய உ8ைமயான க��ைத ஒ�வ��ெகா�வ# ெவளி�ப	�தி 
ந�ைமயைட4� ெபா�!ேட கட5+ நம�- வா�ைக� த�த�ளினா#. ந�&ைடய 
ந�ைம�காக� கட5+ த�த வா�ைக நா� நவழியி பய�ப	�தாம, ெபா9, 
ேமாச� &த�ய ெக!ட ெசயகளி பய� ப	�)வ) எ>வள5 ெபாிய 
ஒ*;கி�ைமயாக இ��கி�ற)? வில;-க6�-� நம�-� உ+ள ேவ7 பா	க+ 
எலா� வா�- ஒ�றினாேலதா�. நா� ெபா9 ெசா� நம) வா�ைக� ெக	�)� 
ெகா+6ேவாமானா, நா� வில;-களி(; கைட ெக!டவ#களாகிேறா�. இ�த 
F!	�- &!	� ெகா	�ப) ேபா நா� ஒ� ெபா9 ெசா�னா, அைத 
நிைலநி7�த� பல ெபா9களி� உதவி ேவ8<யி��கி�ற). ெக25%ெக25%ெக25%ெக25%கார� (� கார� (� கார� (� கார� (� 
எ2= நாளி1 ெதாி*�எ2= நாளி1 ெதாி*�எ2= நாளி1 ெதாி*�எ2= நாளி1 ெதாி*� எ�ப)ேபா எ�ைற�கி��தா=� ெபா9 ெவளியாகாம� 
ேபாகிற திைல.  
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வழ�கமா9� ெபா9 ெசா=கிறவ�, ஒ� ெம9 ெசா�னா=;1ட அைத ஒ�வ�� 
ந�பமா!டா#க+. அவ� எ�ன )�ப� அைட�தா=� அவ(�காக, ஒ�வ�� 
இர;கா#க+. அவ(�-$ சிறிய ெதாைக 1ட ஒ�வ�; கட� ெகாடா#க+. 
அவ(�- எ�தைகய பிைழ�� அக�ப	வ)� மிக� ெதாைல. அவ(ைடய மைனவி 
ம�கேள அவைன இகHவா#க+. ெபா9யைர� ெபா9ய�� ந�பா#க+. ெபா9ய� 
எ�7 ெபய# எ	�தவ� எ>வா7 ஆைணயி!டா=� அவ(ைடய ெமாழிைய 
&ைறம�ற�தா# த+ளிவி	வா#க+. உலக�தி மனித#க6�- உ8டாகிற பல 
)�ப;க6�-� ெப��பா=� ெபா9ேய பிற�பிடமாக இ��கி�ற). தா� ெச9த 
-�ற�ைத� ெபா9 ெசா� மைற�கிறவ� இர8	 -�ற� ெச9கிறா�. 
எ�ப<ெய�றா, தா� ெச9த -�ற� ஒ�7 ; அைத மைற�க &ய�ற ெபா9� 
-�ற� ஒ�7. ஆக இர8	 விதமான -�றவாளியாகிறா�.  
 
நா� வாயாேல ெபா9 ெசாலாவி!டா=�, க8 சாைட, ைக$சாைட தைலயைச5 
&த�ய -றி��களா, ெபா9ைய ெம9ெய�7 ேதா�7�ப< ெச9ேவாமானா 
அைவக6� ெபா9தாேன. இ�ெபா�+ ப	மா7 ேபசி உ8ைமைய மைற�ப)� 
ெப�� ெபா9ய�ேறா? உலகமான) உ8ைமயிேல வாHகி�ற). உ8ைம எ�ப) 
அ<ேயா	 இலாவி!டா நாடா!சி4� &ைறேயா��� =�, -	�ப� 
காாிய;க6� ம�ைற� ெதாழிக6� எ� ப< ஒ*;கா9 நட�-�? அ�த$ 
ெசயகளி இ�ெபா*) நட�கிற ஒ*;கி�ைமக6�-� ெபா9ேய &த�ைமயான 
காரணமாயி��பதா, ெபா9ைய &* மன)ட� ெவ7�க ேவ8<ய) ந�&ைடய 
கடைமயாயி��கி�ற).  
 
ேவ7 ஒ� &ய�சி  
 
இ�த$ ெசா�ெபாழிைவ� ேக!ட5டேன அ�த� ேதாழி நாண� அைட�) 
ம)ேரசைன� -றி�)� தவறாக� �கHகிற பழ�க�ைத வி!	வி!டா+. இைத� 
ேக+வி4�ற ம)ேரச� மன� மய;கி�ெகா8<��ைகயி, அவ(�- ந8ப(� 
அைர�ப<�ைப� ெகா8	 அ�பல�தி ஏறினவ(� ஆன அறிவ�ற பாவாண� 
ஒ�வ� அவைன ேநா�கி, '�கH$சியினா கவ#$சி அைடயாத ெப8க+ ஒ�வ�� 
இல#. அவ#க6ைடய அழைகயா# மி-தியாக� �கHகிறா#கேளா அவ#க+ ேமேல 
அவ#க6�- மி-�த அ��� இர�க&� உ8டாகி�ற). நா� கைல4� 
கைர�-�ப<யான ஒ� ெச94+ பா<� த�கிேற�; அைத நீ அவளிட� அ(�பினா 
உடேன அவ+ உ� வழி�- வ�வா+,' எ�7 ெசா�, ஒ� ெச94+ பா<� 
ெகா	�தா�. இல�கணவ*�க+ நிைற�த அ�த$ ெச94ைள ெவளி�ப	�த நம�- 
வி��ப� இலாதப<யா, அத� ெபா�ைள ம!	� ஒ�வா7 ,��கி$ 
ெசா=ேவா�.  
----------- 
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5. ,-ண ,�தாியி� அழைக� -றி�) அறிவ�ற பாவாண� ஒ�வ� பா<ய பா!<� 
ெபா�+ 
 
"ெப�ைம த;கிய �கH விள;கிய ,-ணா ,�தாி கா8க!  
 
சிலநாளா9 உ�(ைடய கா!சி என�-� கிைட�காம இ��தேபாதி=� 
உ�(ைடய &கமாகிய தி;க+ எ�(ைடய உ+ளமாகிய வி8ணி எ�ெபா*)� 
விள;கி�ெகா8<��கி�ற). உ�(ைடய அழைக எ	�)� ேபச ஆயிர� 
நா5ைடய ஆதிேசடனா=� 1	மா? உ�(ைடய தி�&க�)�-� ேதா�7� ேபா9� 
தி;க+ உட ெவ6�), உ+ள; க7�), நா+ ேதா7� ேத9�) ேபாகிறா�. 
அ>வாறி��க$ ேச�றிேல பிற�) வ8	களா ,ைவ�க�ப!	, இரவிேல -வி�) 
வா<�ேபாகிற தாமைர மல# உ� &க�)�- எ>வா7 ஒ�பா-�? &கிக+ 
உ�(ைடய 1�த=�- ஒ�பாகாைமயா த8ணீ#� ெப��கா9� க8ணீ# வ<�) 
அ*) ெகா8	 வி8ணிேல திாி�) ெகா8<��கி�றன. நா�- காேலா	� ஒ� 
வாேலா	; 1<ய வில;காகிய மாைன4�, தீய நா�ற� உ+ள மீைன4� உ� 
க8A�- எ�ப< ஒ��$ ெசா=ேவ� ? நா!<ேல ,�றி�ெகா8<��த அ�ன&� 
மயி=; -யி=� கிளி4� \ைவ4� உ�(ைடய நைட�-C சாய=�-� ெமாழி�-� 
ேதா�7�ேபா9� கா!<ேல ,�றி� ெகா8<��கி�ற�. &�)�க+ உ�(ைடய 
ப�க6�- அCசி$ சி�பி�-! �-�), கட� ஒளி�) ெகா8ேட இ��கி�றன. 
எலா�� , ')��)��' எ�7 ெசா=கிற பவள�ைத உ�(ைடய இத*�- நா� 
எ�ப< ஒ��ைர�ேப�? நா�&க� உன�- எலா உ7��� கைள4� பைட�) 
இைடைய� பைட�காம வி!	 வி!ட) மறதியினாேலா அல) பா#ைவ�-�ற 
நீ�க�தி�காகேவா ெதாியவிைல," எ�ப) தா�.  
 
ம)ேரச� அ�த� பா!ைட ஒ� ேதாழி Qலமாக$ ,-ண,�தாியிட� அ(�பினா�. 
அைத� பா#�த உடேன சின� எ�பைத அறியாத ,-ண ,�தாி�-� ெப�Cசின� 
உ8டாகி, அ�த� பா!ைட� கிழி�), அதைன� ெகாண#�தவ+ தைலேமேல 
வி!ெடறி�தா+. ஒ� )8	� தாளி, "நா�&க� என�- இைடைய� பைட�க 
மற�)வி!ட) ேபால உன�- அறிைவ� பைட�க மற�)வி!டா�," எ�7 எ*தி 
அ�ேதாழி ைகயிேல ெகா	�த(�பினா+. அ�த� தாைள� க8 A�ற பி�� 
ம)ேரச� தா� ெச9த) தவெற� 7ண#�) மனவ��த� அைட�தா�.  
------------  

7777. . . . உட1நல� ஓ�ப1உட1நல� ஓ�ப1உட1நல� ஓ�ப1உட1நல� ஓ�ப1    
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[உடநல &ைறக+; அளவான உண5�, D9ைம யான நீ��, D9ைமயான 
கா�7�, உட &ய�சி4�, உட நல�)�- இ�றியைமயா &த�ைமயான 
க�விக+.] 
 
1. உடநல &ைறக+  
 
,-ண,�தாி�-� பல ேதாழிகளி��)� அவ+ த�(ைடய ேவைலகைள� த� 
ைகயாேல ெச9)ெகா+வைத� -றி�), அரச� ஆசிாிய� ெபாியாாிட�தி 
&ைறயி!டா�. ஆசிாிய� ெபாியா# அரசைன ேநா�கி, ",-ண,�தாி ெச9வ) மிக 
நல காாிய�. நம�- உடநல� ேவ8<யி��தா உட &ய�சி ெச9ய 
ேவ8<ய) &த�ைமயான)," எ�7 உடநல &ைறகைள�ப�றி� பி�வ�மா7 
ெசா�ெபாழி5 ெச9தா#.  
 
2. அளவான உண5�, D9ைமயான நீ��, D9ைமயான கா�7�, உட &ய�சி4� 
உட நல�தி�- இ�றியைமயா &த�ைமயான க�விக+.  
 
இ>5லக� ெதாட#பான எலாவைகயான ெசவ;களி=� உட நலேம 
&த�ைமயான தாயி��கி�ற). ஏென�றா, �வைர ைவ
/%ெகா.ட1லேவா �வைர ைவ
/%ெகா.ட1லேவா �வைர ைவ
/%ெகா.ட1லேவா �வைர ைவ
/%ெகா.ட1லேவா 
சி
திர� எ?தேவ.=� சி
திர� எ?தேவ.=� சி
திர� எ?தேவ.=� சி
திர� எ?தேவ.=� எ�கிற பழெமாழி�ப< உடநல� இ��தலேவா பிற 
ெசவ;கைள Xக�த ேவ8	�. உட நல� இலாவி!டா பலவைக�ப!ட 
ெபா�+கைள� ெப�றி��பதனாேல பய� எ�ன? ஆன) ப�றிேய ேநாய�ற 
வாH5� -ைறவ�ற ெசவ&மா9 இ��கேவ8	� எ�7 சி7வ#கைள� 
ெபாியவ#க+ வாH�)கிறா#க+. நா� உ8A� உண5� -<�கிற நீ�� 
உ!ெகா+6� கா�7� உட நல�தி�- &த�ைமயான க�விகளா யி��கி�றன. 
மனித(ைடய &க;கைள4� -ண;கைள4� -ரகைள4� கட5+ ேவ7ப	�தி 
யி��ப) ேபாலேவ அவ#க6ைடய உடகளி� இயைப4� ேவ7ப	�தி-
யி��கிறா# எ�ப) நைட&ைறயி ந�றாக� ேதா�7கிற). எ�ப< எ�றா 
சில��-� பி�த5ட=�, சில��-� கா�7 உட=� (வா4 ேதக�) சில��-$ P!	 
உட=மாக மாறியி��கி�றன. நா� உ8A� உண5� ெபா�+களி சில பி�த� 
உைடயைவயா4�, சில P	 உைடயைவயா4�; சில கா�7� ெதாட#� உைடயைவ-
யா4� இ��கி�றன. சில வாத�ைத� ேபா�-பைவயா4� இ��கி�றன. 
கட56ைடய அ�ளா நா� சா�பி	� உண5�ெபா�ேள ஒ�7� ெகா�7 உற5� 
பைக4மா9 இ��கிறப<யா, நா� சமய� உண#�) த-�த உண5கைள அ��)த 
ேவ8	�. எ�த� ெபா�+க+ ந�&ைடய உட=�- ஒ�தி��கிறெத�7�, எ) 
ஒ�)�ெகா+ளவிைல எ� 7�, இ�ன உண5 சா�பி!டதினா உட� இ�ன 
ந�ைம அல) தீைமக+ உ8டாயி�ெற�7� நா� எ�ேபா)� க��)$ ெச=�த 
ேவ8	�.  
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3. அளேவா	 1<ய உணவி� ெப�ைம  
 
நா� அ��)� ெபா�+களி� ந�ைம தீைமகைள அறிவத�- ந�&ைடய நைட&ைற 
உண#$சிேய ேபா) மானதாயி��கி�ற). நா� நலம�ற உண5கைள 
உ8A�ேபா) ெசாியாைம ம�த� தைலவ� &த�ய சிறிய )�ப;கைள 
உ8டா�கி� கட5+ ந�ைம� க��)ட� இ��-�ப<யாக$ ெச9கிறா#. 
கட56ைடய &�னறிவி�ைப நா� க��தி ைவ�), அத�-� த�கப< நட�) 
ெகா+6த ேவ8	�. அள0%� மி@சினா1 அ�த�� ந@சா��அள0%� மி@சினா1 அ�த�� ந@சா��அள0%� மி@சினா1 அ�த�� ந@சா��அள0%� மி@சினா1 அ�த�� ந@சா��. ஆனதா நா� 
எ�ேபா)� அளவாகேவ உ8Aத ேவ8	� உண5 சிறி) -ைற�தா=� -�ற� 
இைல. மி-தியான உண5 உடநல� இ�ைமைய உ8	ப8A�. ந�ைம$ 
,ம�கேவ8<ய ஊ#திைய நாேம D�கி$ ,ம�ப) ேபால, ந�ைம� தா;க ேவ8<ய 
உணைவ நா� மி-தியாக உ8டா, நம�- அ�த உணேவ ,ைமயாக &<கி�ற).  
 
இர8	 பா#�பன#க+ கைத  
 
ஒ�நா+ இர8	 பா#�பன#க+ அள5�- மிCசின உண5 அ��தினதா, கீேழ 
-னிய &<யாம அ8ணா�) ெகா8	 ேமேநா�கின பா#ைவயா9� ெத�வி� 
ேபா-�ேபா) அவ#களி ஒ�வ(�-� கா� மிதிய< இ��கிறதா இைலயா 
எ�கிற ஐய� உ8டாகி, ம�ெறா�வைன ேநா�கி, "த�பி, ,�� ! எ� கா� மிதிய< 
இ��கிறதா பா#," எ�றானா�. ம�ைற� பா#�பன(� -னிய &<யாம 
அ8ணா�) ெகா8	 ேபானதா, "அ8ணா! வி8Aலக� வைரயி=� பா#�ேத�; 
மிதிய<ைய� காேண�," எ�றானா�. இ�ப<� ப!ட ேப�8<�கார#க6�- எ�ப< 
உட நல�)ட� விள;-� ? ந�&ைடய உண5 ெபா)வான தாக இ��க 
ேவ8	ேம அலாம பல சாமா�கைள4� வாசைன� ப8ட;கைள4� ேச#�)$ 
சைமய ெச9ய� 1டா). வில;- பறைவகளி ஒ>ேவா# இன� ஒ>ெவா�-
விதமான இைரைய�தா� �சி�கி�ற). அ�ப<ேய ஆ	 மா	 &த�யன � \8	 
&த�யைவகைள ம!	� உ8Aகி�றன. சில வில;-க6�, சில பறைவக6� 
ஊ� &த�யைவகைள ம!	� உ8Aகி�றன. சில பறைவக+ 1ல;கைள ம!	� 
உ8A கி�றன. மனித� உலக�தி சா�பிடாத ெபா�+ ஒ�7� இைல. எலா� 
1லவைகக6� எலா மர� கறி� ெபா�+க6�, எலாவிதமான ஊ�க6� 
உ8Aகிறா�. அைவகளி� ந�ைம தீைமகைள� -றி�) நா� எ�ேபா)� 
க��D�றி ந�ைமய�ற ெபா�+கைள அ��தாம த+ளிவி	த ேவ8	�.  
 
4. த8ணீாி� அ�ைம ெப�ைம  
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நா� -<�கிற த8ணீ�� D9ைமயானதாக இ��த ேவ8	�. உலக�தி=+ள 
அ*�-கைள ெயலா� ேபா�கி, நம�- உண5 &தலானைவகைள உ8டா�கி� 
தா(� நம�- உணவாயி��கிற த8ணீ��- ஒ�பான ெபா�+ ேவெறா�7� 
இைல. நா� Xகரேவ8<ய எலா� ெபா�+கைள4� உ8டா�கி உலக�திேல 
ைவ�)வி!ட கட5+ த8ணீைர ம!	� ந�&ைடய ெபா7�பி விடாம 
வி8ணி &கி வ<வமா9 ைவ�)�ெகா8	 ேவ8	�ேபா) மைழ ெப9வி�) 
ந�&ைடய உண5 &த�யைவகைள அ<�க< �)�பி� )�ெகா8	 வ�கிறா#. 
அைத� ெகா8ேட த8ணீ�ைடய அ�ைம ெப�ைம ந�றா9 விள;-கிற). கட5+ 
அ>வள5 அ�ைமயா9� ெகா	�கிற த8ணீைர நா� D9ைமயான ஆ7களி=� 
ஏாிகளி=� -ள;களி=� )ர5களி=� ேத�கிைவ�)�ெகா8	 எ>வைகயான 
அ*�-C ேசராதப< &*� க��)ட� பா)கா�க ேவ8	�. -<த8ணீ#� 
-ள�ைத� -<�கிறத�- ம!	� பய�ப	�தேவ8	ேம தவிர, அதி ஒ�வ�� 
)ணி ேதா9�காம=�, -ளி�காம=�, கா க*வாம=�, பவிள�காம=�, 
ெசா�ைத -�ைபக+ விழாம=�, இ�(� ேவ7 அ*�-கைள$ ெச9யாம=� 
பா)கா�கேவ8	�. அ�றி4�, -<த8ணீ#�-ள� கிண7 &தலானைவக6�- 
அ8ைமயி சா�கைட நீ#� தாைர &த�ய அ*�-க+ இ��தா அைவக+ ம8 
ணி� ,வறி� -<த8ணீாி� -ண�ைத� ெக	�-மாதலா, அைவக+ அ8ைமயி 
இலாதப< ஒ*;- ெச9ய ேவ8	�.  
 
5. D9ைமயான கா�ைற இ*�த  
 
அ�ப<ேய கா�7� நா� உயி# வாHவத�- இ�றி யைமயாத &த�ைமயான 
க�வியாக இ��பதா, அ)5� மிக5� D9ைமயாக இ��த ேவ8	�. நா� நீைர 
எ�ப< உ!ெகா+6கிேறாேமா அ�ப<ேய கா�ைற4� நா� இ*�) 
உ!ெகா+6கிறப<யா அதி அ*�கிலாம கா�7� D9ைம4ட� 
இ��கேவ8	�. மனித#க6�-+ேள சில# தீயவ#க6ைடய 1!	றவா ெக!	� 
ேபாவ) ேபா, நீ�� கா�7� எ�த� ெபா�ேளா	 1	கி�றனேவா, அ�த� 
ெபா�ளி� -ண�ைத� தா� இ*�)�ெகா+6கி�றன. அைவக+ ெக!ட 
ெபா�+கேளா	 1<னா தா;க+ ெக!	�ேபாவ)� அலாம, அைவகைள� 
பய�ப	�)கிற நம�-� தீ;ைக விைள வி�கி�றன. அ*�-ைடய ெபா�ேளா	 
1	�ேபா) அத� தீய மண�ைத நம�-� கா!< வி	கி�றன. ஆைகயா, நா� 
வா*� F	க+ சிறி)� அ*�கிலாம எ�ேபா)� D9ைமயாக இ��த 
ேவ8	�. உட=�-� உயி��-� எ>வள5 ெதாட#ேபா , அைத� பா#�கி=� நம) 
உயி#�கா�7�-� ெவளி�கா�7�-� மி-�த ெதாட#பி��பதா D9ைம4+ள 
கா�7 ந�&ைடய நவாH5�- இ�றியைமயாததாக இ��கி�ற).  
 
நா� நCைச உ8ண எ�ப< அC,ேவாேமா, அ>வாேற ெக!ட நீைர4� ெக!ட 
கா�ைற4� உ!ெகா+ள அCச ேவ8	�. மீ(�- நீ# எ�ப<� க!டாயேமா, 
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அ�ப<ேய நா� பிைழ�பத�- நல கா�7� க!டாயமாைகயா, எ�ேபா)� 
ந�&ைடய F	களி தாராளமா9 நல கா�7 நடமா	�ப< பலகணிக+ ைவ�த 
ேவ8	�. பல�ைடய Q$,� கா�7களினா=� அ*�-களினா=� 
F!	�-+ளி��-; கா�7 ந$,�கா�றாக மா7கிற ப<யா அைத மா�7வத�-, 
ெவளி�கா�7 F!	�-+ வ�) உலாவ ேவ8<ய) இ�றியைமயாததா9 
இ��கி�ற). ஆைகயா, பலகணிக+ இலாம அைட�பா9 இ��கிற F	களி 
-<யி��த 1டா). தீயநா�ற�ைத� கா!டந�&ைடய Q�ேக ேபா)மானதா-
யி��தா=�, சில# அ*�-களி பழகி�ேபானதினா ந�மண� இ�னெத�7�, 
ெக!ட மண� இ�னெத� 7� அறியாம இ��கிறா#க+.  
 
ஒ�மாதி� கைத  
 
அத�- எ	�)�கா!டாக இ;- ஒ� ெச9திைய� -றி�பி	கிேறா�. ஒ� ெசவ� 
F!<ேல பிற�), )9ைமயான இட�திேல வாH�தி��த ஒ� ெப8, ஒ� 
வறியவைன� தி�மணC ெச9) ெகா8	 அ*�- மி-�த ஒ� F!<ேல 
வா*�ப<யாக ேநாி!ட). அவ+ கணவ(ைடய F!	�-� ேபான5டேன அ�த 
அ*கைர4� ெக!ட நா�ற�ைத4� ெபா7�கமா!டாம Q�ைக� ெபா�தி� 
ெகா8ேட யி��பா+. அவ+ சில கால�)�-+ அ*�கிேல பழகி�ேபானதா, நா� 
வ�த பிறகலேவா எ� மாமியா# F!	 நா�ற� ேபா9 வி!ட),' எ�7 
ெப�ைமயா9� ேபசி�ெகா8டாளா�. அ*�கிேல சிறி) பழகினா=� அ) 
நாளைடவி உட நலைன� ெக	�காம இ��கமா!டா). அ*�-கைள4� 
ெக!ட நா�ற�ைத4� கா!	வத�-, ந�&ைடய க8க6� Q�-க6ேம ேபா)மான 
க�விகளாயி��கி�றன. உ!,வ# இ��க� �ற$,வ# தீ�7த ேபால$ சில# பிற#. 
�கழ F!<� ெவளி� ப�க;கைள ம!	� ஒ*;- ெச9) வி!	, F!	�-+ எலா 
அ*�-கைள4� ைவ�)� ெகா+6கிறா#க+. இஃ) உட=�-� பா 
வா#�)8ணாம ஊ��-� பா வா#�)8பத�- ஒ�பாக இ��கி�ற). எ�ப< 
F	 D9ைமயாயி��கேவ8<யேதா, அ�ப<ேய நம) உட=� ேவ!< 
&தலானைவக6� எ�ேபா)� D9ைமயாக இ��த ேவ8	�. ெவ�ப� 
ெபா��திய இ�த நா!< நா� ஒ� நாளாவ) எலா உ7���க6� நைன4மா7 
நீராடாம இ��த 1டா),  
 
உட நல�தி�-� உளநல�தி�-� ஒ�7ைம� ெதாட#� இ��பதா உட D9ைம 
இலாதவ� உள�D9ைம உைடயவனாக இ��ப) மிக5� அ�ைம.  
 
5. உட &ய�சியி� இ�றியைமயாைம  
 
நா� உட &ய�சி4ட� உைழ�-� ெபா�!ேட கட5+ நம�- எலா 
உ7���கைள4� ெகா	�தி��கிறா#. வறியவ#க+ உட &ய�சி ெச9வதினா 
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அவ#க+ ெப��பா=� ேநா9 இலாம இ��கிறா#க+. ெசவ#க6�-� அவ#க+ 
F!	� ெப8க6�-� உட உைழ�� இலாைமயா ேநா9களா Z<�க� ப!	 
அவ#களி� பல# வாணா+ -ைற�) மா8	 ேபாகிறா#க+. ெசவ#க+ ைக�பா	 
படாவி!டேபாதி =� உட &*வ)� அைச�) விய#�-�ப<யான ஏதாவெதா� 
உட உைழ�ைப நாேடா7� ேம�ெகா+ள ேவ8	�. நா+ேதா7� காைலயி=� 
மாைலயி=� ஒ� மணி ேநர� அல) இர8	 மணி ேநர� ஊ��- ெவளிேய நல 
கா�7 F,கிற இட�தி கா நைடயா9 உலா5வ) நல வழ�க�. அ�த வழ�க� 
தினா உ8டா-� ந�ைம எேலா��-� ெதாி4� ெபா�!	 ஓ# ஊாி நட�த 
உ8ைமயான ெச9திைய� ெதாிவி�கிேற�.  
 
ஒ� கைத  
 
ஆ;கில நா!< ஓ# ஊாி ெசாியாைம ேநாைய� தீ#�பதி �கHெப�ற ம��)வ# 
ஒ�வ# இ��தா#. அவ# அ�த ேநா9 உ+ளவ#கைள� -ைறவாக உண5 
உ8A�ப<யாக5� ெவளியிேல உட உைழ�ைப ேம�ெகா+6�ப<யாக5� 
ெசாவைத� தவிர, ேவ7 ம��)க+ ெகா	�பதிைல. உணவி மி-�த வி��ப� 
உைடயவ(�, ப��த உடைல உைடயவ(மா� ஒ� ெசவ�. அ�த ம��)வ# 
இட�தி வ�), தா� மிக5� உடநல� -ைறவாக இ��பதா9� ெதாிவி�தா�. 
அ�த$ ெசவ� எ�ேபா)� ஊ#தியி� ேம ெச=வேத அலாம காலா நட�) 
அறியா�. அவைன� ப!டண�)�- ெவளிேய த�ேனா	 1ட வ8<யி வ��ப< 
ம��)வ# ெசா�னதினா அவ� அ>வாேற வ8<யி ஏறி�ெகா8	 ெச�றா�. 
அவ#க+ ப!டண�)�- ெவளிேய ஐ�) ைம ெதாைல ெச�ற 5டேன, ம��)வ# 
-திைர$ ச5�ைக� கீேழ ேபா!	 வி!	 அைத எ	�)� ெகா	�-�ப< ெசவைன� 
ேக!	�ெகா8டா#. அைத எ	�பத�காக$ ெசவ� வ8<ைய வி!	 
இற;கிய5டேன ம��)வ# அவைன ம7ப<4� வ8<யி ஏ�றி�ெகா+ளாம, 
தி^ெர�7 வ8<ைய� தி��பி� ப!டண�)�-� ேபாக� ெதாட;கினா#. அவ# 
ேபா-�ேபா) நைக�)�ெகா8	, அ�த$ ெசவைன� பா#�), "ஊ��- 
நட�)வ�தா உம�- நல பசி48டா-�," எ�7 ெசா�� ேபா9 வி!டா#. 
அவ� அ>வாேற ஊ��- நட�) ேபான)� அலாம, அ�7 &த நா+ேதா7� 
நட�கிற பழ�க�ைத ேம�ெகா8<��ததா அவ(�- உட நல� &*)� 
உ8டாயி�7.  
 
ேவெறா� �கHெப�ற அ7ைவ ம��)வ# (இரண ைவ�திய#) அேதவிதமான 
ேநா4+ள ஒ� ெசவைன� பா#�), "நீ நா+ேதா7� நா�- அணா5�-+ வாHத 
ேவ8	�. அ�த� ெதாைகைய நீேய உட &ய�சி ெச9) ேத	த ேவ8	�," 
எ�றா#. இைத� ெகா8	 அதிக$ ெசலவிலாத ெபா)வான உண5� உட 
&ய�சி4� இ�ப வாH5�- &த�ைமயானெத�7 ேதா�7கி�ற). இ�த நா!< 
ெசவ# F!	� ெப8க+ ஆடவ#கைள�ேபா அ<�க< ெவளிேய ேபா9 
உலாவ�1டாம இ��பதா, அவ#க+ F!<�-+ேள D9ைமயான கா�7+ள 
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இட�தி நா+ேதா7� உட &ய�சி ெச94�ப< ஏ�பா	 ெச9யேவ8	�. அவ#க+ 
F!	 ேவைலகைள எலா� த;க+ ைகயாேல ெச9), F!<� -+ேளயாவ) 
எ�ேபா)� நடமா<�ெகா8<��ப) மிக5� நல�.  
 
ஆணவ�, சின�, பைக, ேசா�ப, அ*�கா7 , க!-<�த, பிற மாத#கைள� 
பா#�த, ேபரவா, ேப�8<, ெந	�)யி &த�ய தீ�-ண;க+ உட நல�)�-� 
ேக	 ெச9பைவகளாக இ��கி�றப<யா, அ�த� தீ�-ண;க!- இட; ெகாடாம, 
1<யம!	� D9ைமயான உ+ள�)ட� இ��த ேவ8	�. எ�த$ ெசய�=� 
அதிக மன�கவைல�- இட� ெகா	�க� 1டா). சில# தா9 த�ைதய#க+ 
இட�தி���) அைடகிற வழிவழி ேநா9க6�, சில ெதா�) ேநா9க6� தவிர, 
ம�ைறய ேநா9க6�ெகலா� ந�&ைடய அறி யாைம4� க��)$ 
ெச=�தாைம4ேம &த�ைமயான காரண;களாயி��கி�றன. நா� ேமேல விாி�)� 
1றிய உடநல &ைறகைள� பி�ப�றினா, நா� 1<ய வைரயி ேநாய�ற வ�ய 
உட உைடயவ#களாக இ�� ேபா� எ�பத�- ஐய� இைல.  
---------------   

8888. . . . வேன�திர� ெபா� ெமாழிக�வேன�திர� ெபா� ெமாழிக�வேன�திர� ெபா� ெமாழிக�வேன�திர� ெபா� ெமாழிக�    
 
[ம)ேரச(ைடய அர8மைன4�, �வேன�திர(ைடய அர8மைன4� ; 
அைன�)லக� த�ைதயி� ெச9தி தி�க�ற பி+ைள�-� ெத9வேம த�ைத]  
 
1. ம)ேரச(ைடய அர8மைன4�, �வேன�திர(ைடய அர8மைன4�  
 
ம)ேரச(�-� -ண�, கவி &த�ய இய�ைகக+ இலாவி!டா=�, க+ளி� 
ெகா�%� ெவ�ளி� A� க25ெகா�%� ெவ�ளி� A� க25ெகா�%� ெவ�ளி� A� க25ெகா�%� ெவ�ளி� A� க25ன/ேபா1 ன/ேபா1 ன/ேபா1 ன/ேபா1 உய#வான ஆைட அணிகல 
அழ-களினா=�, ம�ற இட� ெபா�+ ஏவ &த�ய ெபா�+ களினா=� அவைன 
அவ� தக�ப� ேம�ைம�ப	�தி ைவ�தி��தா�. அவ(�காக அவ� தக�ப� ஒ� 
ெபாிய அர8மைன க!	வி�தா�. அத� �)மைன �-த=�காக ஒ�நா+ பல 
ெசவ#கைள வரவைழ�தா�. அ�ேபா) ஆசிாிய� ெபாியா# &தலானவ#க6� 
ேபாயி��தா#க+. �)மைன �-த=�-� பி�பா	 , ம)ேரச� �வேன�திரைன4� 
பி�(C சில பி+ைளகைள4� அைழ�)� ெகா8	ேபா9, அ�த அர8மைனயி� 
பலவைக அழ-கைள4�, ,வாி தீ!ட�ெப�7+ள ஓவிய;கைள4� கா!<� 
ெகா8	 வ�தா�. பிற- �வேன�திரைன இழி5 ப	�தேவ8	� எ�கிற 
எ8ண�)ட�, ம)ேரச� �வேன�திரைன ேநா�கி, "எ� தக�பனா# என�காக 
இ�ப<�ப!ட அர8மைனைய� க!<யி��கிறா#; உ� தக�பனா# உன�- எ�ன 
ெச9தா#?" எ�றா�. �வேன�திர� அத�- ம7ெமாழி ெசாலாம இ��பேத த-தி 
எ�7 நிைன�)� ேபசாம இ��தா�. ம)ேரச� ,�மா இராம அல!< அல!<� 
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ேக!டதினா, �வேன�திர(�-$ சிறி) க	Cசின� உ8டாகி, ம)ேரசைன 
ேநா�கி$ ெசா=கிறா�.  
 
2. அைன�)லக� த�ைதயி� ெச9தி ; தி�க�ற பி+ைள�-� ெத9வேம த�ைத  
 
"எ� தக�ப(� என�காக மிக� ெபாிய ஓ# அர8மைனைய� க!<� 
ெகா	�தி��கிறா#. அத�- நிலேம கீH எைல; வானேம ேம எைல ; எ!	� 
தி�-க6ேம ,�7 எைலக+. அ�த அர8மைன�- &� இ�த அர8மைன ஓ# 
எ7��வைள�-� ஒ�பானத�7. அ�த அர8மைனயி இ��கிற ெபா�+கைள� 
ெகா8	தா�, எலா அர8மைனக6� க!ட�ப	கி�றன. எ�(ைடய தக�ப� 
அரச#க6�ெகலா� அரச� ; கட5ள#க6�ெகலா� கட5+. எ� தக�ப(�- 
ஒ�பா�� இைல, மி�கா�� இைல. எலா அரச#க6� அைம$ச#க+ 
&தலானவ#க6� எ� த�ைதயி� இட�தி பி$ைச வா;கி� பிைழ�கிறா#க+. 
உ�(ைடய அர8மைனைய� க!<ய சி�ப#க6�, அதி பய�ப	�த�ப!<��கிற 
க�க+, மர;க+ &த�ய தளவாட;க6� கீHமைன4�, ம�ைற$ சாமா�க6� உ� 
தக�பனா��- எ� தக�பனா# பி$ைச ெகா	�தைவக+.  
 
"இ�த அர8மைன$ ,வாி மனித#க+ ேபால5�, வில;-க+ ேபால5�, 
மரவைககைள� ேபால5� எ*த� ப!<��கிற ஓவிய;க+ எ� தக�பனா�ைடய 
ைகேவைலயி� பாவைனேய அலாம உ8ைமயலேவ. இ�த ஓவிய; க!- 
உயி# உ8டா ? இைவக+ ேப,மா? நட�-மா? ஓ	மா? உ8Aமா ? ம�ைறய 
இ�ப;கைள Xக�மா? இ�த ஓவிய மர;க+ வள�மா? தளி#�-மா? \�-மா? 
கா9�-மா? ப*�-மா? இைலேய! எ� தக�பனா# வைர�த ஓவிய;க+ 
ேம�ெசா�ய ெச9ைகக+ எலா� ெச94ேம; இ>வள5 -7கலான இட�தி உ� 
தக�ப� எ8ணி�ைக இலாத விள�-கைள ைவ�), எ>வளேவா ெசல5 ெச9)� 
ேபா)மான ஒளி இைலேய! எ� தக�ப� ெச�பிலாம, திாியிலாம, 
எ8ெண9 இலாம D8	ேகா இலாம ஒேர விள�ேக�றி எலா 
உலக;க6�-� ஒளி ெகா	�கிறாேர! இ�த$ சிறிய இட�தி எ�தைனேயா 
ப;கா�கைள மா!<�, பல# ஓயாம இ*�)� ேபா)மான கா�7 இைலேய! எ� 
தக�ப� எலா உலக;க6�-� வா4 ஆகிய ஒேர ப;கா�காரைன4�, ேத4 ஆகிய 
ஒேர சைமய�காரைன4�, அ�� ஆகிய ஒேர த8ணீ#�காரைன4� ஏ�ப	�தி 
யி��கிறாேர! அ�த ேவைல�கார#க6ைடய உதவி இலா வி!டா உன�- 
எ8ணிற�த ஊழிய#க+ இ��)� பய� எ�ன?  
 
"எ�(ைடய தக�ப� வ<வ� அ�றவ#, ஆனதா &க�க8A�-� பா#�க 
&<யாதவராக இ��கிறா#. அவ��- உட இலாம இ��)� உயி#� 
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ெதாைகக6�- உடகைள� ெகா	�)� கா�பா�7கிறா#. அவ# க8 இலாம 
பா#�கிறா#. கா) இலாம ேக!கிறா# ; கா இலாம நட�கிறா# ; ைக 
இலாம எலா$ ெசயகைள4C ெச9கிறா#. அ�றி4�, அவ# நம�-� 
க8ணாயி��) எலா� ெபா�+கைள4� கா!	கிறா#; ம�ைற� ெபாறிகளி� 
இ�ப;கைள ெயலா� நம�- ஊ!	கிறா#. அவ# ஒேர கால�தி இ;-� 
இ��பா#; அ;-� இ��பா#; எ;-� இ��பா#; எ+6�-+ எ8ெண9 ேபால5�, 
க����-+ சா7 ேபால5�, உட=�-+ உயி# ேபால5� அவ# எலா� 
ெபா�+களி=� நிைற�தி��கிறா#. அவ# அ>வா7 இலாவி!டா எ�த� 
ெபா�ளாவ) உயி# வா*மா?  
 
அவ# &கி� இலாவி< &கி=�- மைழ ஏ)? அவ# ஐ�ெப�� \த;களி=� 
இலாவி< அ�த� \த;க6�-� ெதாழி ஏ) ? அவ# நிைலெப�ற எலா 
உயி#க6�-+6� ெபா��தி நிைற�திராவி< அைவக6�-� பிைழ�� ஏ)? இ�த 
நில5லகி� பல ப�க;களி=� சாியான ஒளி4� P	� தா�-�ப<, எ� தக�பனா# 
இ�நில5லைக� கதிரவ(�- ேநராக ஓயாம உ�!<� ெகா8ேட இ��கிறா#. 
பிற- ம�(யி#க+ எலா� D;கி இைள�பா7� ெபா�!	, &�ப) நாழிைக�- 
ஒ�&ைற இ�ளாகிற ேபா#ைவயினா இ�நில5லைக Q< ைவ�கிறா#. இ�ப<ேய 
எ8ணி�ைக இலாத உலக; கைள� கயி7 இலா� ப�பர� ேபா ஆ!	கிறா#. 
வி8 மீ�கைள எ8ணினா=�, ஆ�றி� மணைல எ8ணினா=�, எ� தக�ப� 
என�-� உன�-� ம�றவ#க6�-� ெச9தி��கிற ந�ைமகைள எ8ண�1	மா? 
கட நீ# &*வைத4� ஒ� ந8	 வைளயி அைட�க &யவ) ேபா, எ� 
தக�ப(ைடய ெப�ைமைய$ ெசால ஒ� வரா=� &<யா)," எ�7 ேவதா�த� 
க��தா9� கட5ைள� -றி�)� �வேன�திர� ேபசினா�.  
 
அைத� ேக!ட5டேன ம)ேரச� திைக�), இCசி தி�ற -ர;- ேபா 
ஏமாறியி��தா�. �வேன�திர� &தலானவ#க+ ேபானபி��, ம)ேரச� த� 
தக�பனிட� ேபா9, "�வேன�திர(ைடய தக�ப� இட�தி எலா அரச#க6� 
பி$ைச வா;கி� பிைழ�கிறா#க+ எ�7�, இ�(� பலவிதமாக5� �வேன�திர� 
இகH�தா�" எ�7 &ைறயி!டா�. அைத ம)ேரச� தக�ப� அரச(�-� 
ெதாிவி�தா�. அரச� ஆசிாிய� ெபாியா��-� ெதாிய�ப	�தினா�. பிற- அரச� 
ஆசிாிய� ெபாியா# Qலமா9 நட�த உ8ைமைய அறி�), மி-�த மகிH$சி-
யைட�தா�.  
----------  

9999. . . . தி#மண� ேப4�க�தி#மண� ேப4�க�தி#மண� ேப4�க�தி#மண� ேப4�க�    
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[பிற அரச#களி� மண�D); கணவ� மைனவிய# இய�; ேபா# ; ஆசிாிய� 
ெபாியா# �வேன�திர (ைடய மனநிைலைய அறித ; ,-ண,�தாியி� 
மனவட�க�.] 
 
1. பிற அரச#களி� மண�D)  
 
மிக உய#�த வி8ணி ேதா�7கி�ற ஞாயி7 தி;க+களி� ஒளி, நில5லெக;-� 
நிைறவ) ேபால5�, ந�மண மல#களி� மண� ெவ- ெதாைலவைரயி மண�ப) 
ேபால5�, ,-ண ,�தாியி� �கH� ெப�ைம பல நா	களி=� பரவியதா அவைள 
மணC ெச9ய வி��பாத அரச#க+ ஒ�வ�� இல#. ஆனா, அ�த� ெப�� ேப7 
த;க6�-� கி!டாெத�7 எ8ணி�, பல அரச#க+ அவ6�- மண�D) அ(�ப� 
)ணியவிைல. இர8ேடா# அரச#க+ ம!	�, ''''ஆைச ெவ2க� அறியா/ஆைச ெவ2க� அறியா/ஆைச ெவ2க� அறியா/ஆைச ெவ2க� அறியா/' எ�கிற 
பழெமாழி�- ஏ�ப, ,-ண ,�தாிைய� த;க6�-� தி�மணC ெச9) த��ப< 
அவ6ைடய த�ைதயிட� D) அ(�பினா#க+. அ�த� Dத#க+ த;க+ த;க+ 
அரச#க6ைடய ெப�Cெசவ�ைத4� விய�க�த�க -ண;கைள4� விாிவாக� 
�கHத)� அலாம பி�(C ெசா=கிறா#க+. "எ;க6ைடய அரச��- 
உ+ள�தி�- உக�த இ�ப விைலயா!	� ெப8க+ பல# இ��தா=�, அரச 
-	�ப�தி� ம�க!ேப�றி�-� த-திவா9�த ஒ� ப!ட�தரசி இ��க ேவ8<ய) 
க!டாய�. ஆைகயா, அத�காக� த;க6ைடய ெசவ� �தவிைய� தி�மண� 
ேபச வ�தி��கிேறா�," எ�றா#க+.  
 
இைத� ேக!ட5டேன அரச(�- அட�க�1டாத இன� உ8டாகியேபாதி=�, 
கைர கடவாத கடைல ேபால� தன�-8டாகிய சீ�ற�ைத அட�கி�ெகா8	, அ�த� 
Dத#கைள ேநா�கி, "பல இ�பவிைளயா!	� ெப8க6டேன ஒ�பான இ�பவாH5 
ெப�ற எ�(ைடய மகளி� ெசவேம ெசவ� ! ஆனா அ�த$ ெசவ�)�- எ� 
மக+ த-தி உைடயவ+ அல+. ஆைகயா, நீ;க+ உடேன ஊ��-� ேபாகலா�," 
எ�7 அவ#க6�-� க!டைள ெகா	�)வி!	� பிற-, அரச� ஆசிாிய� 
ெபாியாைர வரவைழ�)� Dத#க+ ெசா�ன ெமாழிகைள அவ��-� ெதாிவி�தா�.  
 
2. கணவ� மைனவிய# இய�  
 
ஆசிாிய� ெபாியா# அரசைன ேநா�கி� தி�மண�)�-� பிற- அைடய ேவ8<ய 
பலைன, அத�- &�னேம அ�த அரச#க+ அைட�)வி!டதாக� ேதா�7கி�ற). 
அரசனாயி��தா=� யாராயி��தா=� ஒ� கணவ(�- ஒேர மைனவி இ��க 
ேவ8<ய) &ைறேய தவிர, ஒ�வ� தி�மண� இலாத பல ெப8கைள$ ேச#�) 
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ைவ�)�ெகா8<��ப) இய�ைக &ைற�-� அறெநறி�-� &�றி=� மா7பாடாக 
இ��கி�ற). கணவ(� மைனவி4� ஒேர உட ஆனதா, கணவ(ைடய இ�ப 
)�ப;க6�- மைனவி4�, மைனவியி(ைடய இ�ப )�ப;க6�-� கணவ(� 
சாிப;- உைடயவ#கேள தவிர அவ#க6�-+ எ>வைகயான மா7பா	� 
இ��க�1டா).  
 
"கணவ(� மைனவி4� ஓ# உட எ�பத�- எ	�)�கா!டாக� தி�மா சிவ� 
நா�&க� &தலானவ#க+ அவ#க6ைடய மைனவிகைள� தனிேய விடாம, 
த;க6ைடய உடகளிேல ைவ�)� ெகா8டதாக� �ராண;க+ 17கி�றன. 
'கணவ� பாதி , மைனவி பாதி ஆக இ�வ�;1< , ஒ# உட' எ�7 மXவி� அற 
��(C ெசால�ெப7கி�ற). கட5+ &த மனித(ைடய விலா எ=�பி 
இ��) ெப8ைண உ8	 ப8ணினதா, அவ#க+ இ�வ�� ஒ�பானவ#க+ எ�7 
கிறி�)வ#க6C ெசா=கிறா#க+. கட56�-� பிற- கணவேன தன�- எலா$ 
சிற��� எ�7 ெப8 எ�ப< எ8ண ேவ8<ய) ஒ*;ேகா, அ�ப<ேய மைனவி 
தன�- எலா$ சிற��� எ�7 கணவ� க�த� கடைம�ப!<��கிறா�.  
 
'ஆ	 மா	களி� ம�ைத ேச#�) ைவ�ப) ேபால� பல ெப8கைள$ ேச#�) 
ைவ�)� ெகா8<��-� அரச�, அ�த� ெப8க6�-� த� மைனவி�-� ெபாிய 
தீைம ெச9கிறா�. ''''ெப.ைண% ெகா=
தாேயா க.ைண% ெகா=
தாேயாெப.ைண% ெகா=
தாேயா க.ைண% ெகா=
தாேயாெப.ைண% ெகா=
தாேயா க.ைண% ெகா=
தாேயாெப.ைண% ெகா=
தாேயா க.ைண% ெகா=
தாேயா'''' எ�கிற 
பழ ெமாழி�ப<, ெப8ைண� த-�த இட� ேத<� தி�மணC ெச9)ைவ�க 
ேவ8<ய) ெப�ேறா#க6ைடய &த�ைமயான கடைமயாக இ��கி�ற). ெபாைற, 
நிைற, உ8ைம, அைமதி &த�ய ந�ய�க6�- இ��பிடமாயி��கிற 
,-ண,�தாி�- ஒ�பான ெப8க+ உலக�தி யா# இ��கிறா#க+? அவ6�-� 
த�க மா�பி+ைள ஒ�வேன அ�றி ேவெறா�வ�� இல#. ஆனா, அவ� இ�ேபா) 
இ��கிற நிைலைமயி அவ(�-� ெப8 ெகா	�க உட�பட மா!^#க+. அவ(; 
ெகா+வத�- உட�படா�," எ�றா#.  
 
இ>வா7 �வேன�திரைன� -றி�) ஆசிாி�ெபாியா# ேப,கிறா# எ�பைத அரச� 
க8	ெகா8டா�. அவ� ஆசிாிய� ெபாியாைர� பா#�)� "�வேன�திரைன�-
ேபா ந�ய� உைடயவ# ஒ�வ�� இல# எ�ப) உ7திேய. அவ� 
இ��-�ேபா) ேவ7 மா�பி+ைள ேத	வ) ைகயிேல ெவ.ெண; ைவ
/% ைகயிேல ெவ.ெண; ைவ
/% ைகயிேல ெவ.ெண; ைவ
/% ைகயிேல ெவ.ெண; ைவ
/% 
ெகா.= ெந;%� அைலவத�� ெகா.= ெந;%� அைலவத�� ெகா.= ெந;%� அைலவத�� ெகா.= ெந;%� அைலவத�� நிகரா-�. ஆனா, நா� எ�ன ெச9ேவ�? தா9 
தக�ப� இ�னா# எ�7 ெதாியாத பி+ைள�-� ெப8 ெகா	�தா உலக� 
இக*ேம ! ஊ� வாைய Cட உைல �5 உ.டாஊ� வாைய Cட உைல �5 உ.டாஊ� வாைய Cட உைல �5 உ.டாஊ� வாைய Cட உைல �5 உ.டா? அவ(ைடய பைழய வரலா7 
ெதாியாம இ��-�ேபா) எ�ன ெச9யலா�?" எ�7 நராதிப� ெசா�னா�. 
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ஆசிாிய� ெபாியா# ஒ�7C ெசாலாம ெப�Q$ெசறி�) ெகா8	 ேபசாம 
இ��தா#.  
 
3. ேபா#  
 
ேம�1றியப< பிற அரசாிட�தி���) தி�மண� D) ெகாண#�தவ#க+ தி��பி� 
ேபா9� த;க6ைடய D) ப��காம�ேபானைத, அ�த அரச#க6�-� 
ெதாிவி�த5டேன அவ#க+ மி-�த சின;ெகா8டா#க+. நராதிப� ேம�பைட 
ெய	�)$ெச�7, அவைன ெவ�7 ,-ண,�தாிைய$ சிைற எ	�)�ெகா8	 
ேபாவ ெத�7 &<5 ெச9)ெகா8டா#க+. அ�த� பைகவ#களா அ(�ப� ெப�ற 
நாவைக� பைடகைள4� நராதி ப�பைடக+ எதி#�)� ெகா<ய ேபா# ெச9) 
அழி�தா#க+. அ�ேபா) �வேன�திர(� ேபா#�ேகால� \8	 மா�றா# பைடகைள 
எதிாி!	 அவ#கைள$ சி�னா பி�னமாக$ சிதற$ெச9), ெவ�றி�ெகா< 
நா!<னா�. அதனா, நராதிப� மன� மகிH�) �வேன�திர(ைடய ேபரா8ைம$ 
ெசயகைள� ெபாி); ெகா8டா<னா�.  
 
4. ஆசிாிய� ெபாியா# �வேன�திர(ைடய மன நிைலைய அறித  
 
இ>வா7 நிக*; கால�தி ஒ�நா+ ஆசிாிய� ெபாியா# �வேன�திர(ைடய 
எ8ண�ைத அறி4� ெபா�!	 அவைன ேநா�கி, "அ�பா! எ� ஆைசமி�க பி+ைள� 
ெப�மாேன! ,-ண,�தாி�- ேநாி!ட இைட Y7கெளலா� உ�னா ஒழி�) 
ேபானைமயி� நராதி ப� உ�னிட�தி மி-�த அ��� ந�பி�ைக4� உ+ளவராக 
இ��கிறா#. இ�த$ சமய�தி நீ எைத வி��பி� ேக!டா=� உடேன த�வா#," 
எ�றா#.  
 
உடேன �வேன�திர�, "ஐயா! என�-� தா4� தக�ப(� ஆசிாிய�மாகிய நீ;க+ 
என�- எ�ன -ைற5 ைவ�தி��கிறீ#க+ ? ஆைகயா என�- ஒ� வைகயான 
வி��ப&� இைல," எ�றா�. ஆசிாிய� ெபாியா#, அவைன ேநா�கி, "அ�பா 
க8மணிேய ! எ�ப<�ப!ட மனெவ7��+ளவ#கைள4�, ம8ணாைச 
ெப8ணாைச ெபா�னாைச எ�கிற Qவாைசயி� மய�க� விடா). ஆைகயா, 
உன�- ேவ8	வனவ�ைற� ெதாிவி," எ�றா#.  
 
உடேன �வேன�திர�, 'ஐயா! த;கள) அ�ளா என�- ம8ணாைச4� இைல; 
ெபா�னாைச4� இைல; ஆனா, ெப8ணாைச4� இைல எ�7 
ெசாேவனானா அ) ெபா9� ெமாழியாக &<4�. அ�த� ெப8A� ஒ� 
ெப8ேண அ�றி� பல# அல. இ�ேபா) அ�த� ெப8A�-� என�-� எ>வள5 
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ஏ�ற�தாH5 எ�றா வி8A�-� ம8A�-� எ>வள5 ெதாைலேயா, 
மைல�-� அA5�-� எ>வள5 ெதாைலேயா அ>வள5 ஏ�ற� தாHவி 
இ��கிேறா�. மாணி�க ஏன�தி ைவ�க ேவ8<ய ேதவாமி�த�ைத ம8 ஏன�தி 
ைவ�க வி���வ) ேபால�, ெபாிய ேபரரச#க6�-� த-தி வா9�த 
அ�ெப8மணி�- நா� ஏ�றவ� அல�. ஆைகயா, அ�த� ெப8ணாைசைய 
எ�னா� 1<யம!	� வில�-வத�- &ய�சி ெச9கிேற�," எ�7 1றி� ெப�Q$, 
வி!	 வ��தினா�.  
 
ஆசிாிய� ெபாியா�� அவேனா	1ட� க8ணீ# ெசாாி�), "ஐேயா! ந�ய� 
ெபா��திய இ�த� பி+ைளயா8டா(�- Fேண மனவ��த�ைத உ8	 
ப8ணிேனாேம," எ�7 அவ# த�ைம�தாேம ெநா�) ெகா8	, அவ(�- ஆ7த 
உ8டா-�ப< பல ந�னய ெமாழி கைள நவி�றா#.  
 
5. ,-ண ,�தாியி� மனவட�க�  
 
�வேன�திர(ைடய ெமாழிகளா அவ(ைடய மன�ேபா�- இ�னெத�7 ெதாி�) 
ெகா8ேடா�. ெப8பா ஆகிய ,-ண,�தாியி� மனநிைல யா) எ�7 அறிேயா�. 
ஊைம க8ட கன5 ேபா அவ+ உ+ள� க��ைத ஒ�வ��-� ெவளியிடா 
வி!டா=�, அ	�த ெபா�ைள� கா!	� பளி;- ேபா, அவ+ மன�க��ைத 
அவ6ைடய &க�-றி கா!<வி!ட). எ�ப< எ�றா, ெப�;கா�றினா 
அைச5�7 FHகிற மர�ேதா	, அத� ேம� பட#�த ெகா<4� -ைல�) FHவ) 
ேபா, �வ ேன�திரைன�ேபாலேவ ,-ண,�தாி4� மனவ��த� உைடயவ+ 
ஆனா+. ஆயி(; கதிரவ� எ�த�ப�க� தி���கிறேதா, அ�த� ப�க�தி தா(� 
தி���கிற Pாியகா�தி� \ைவ�ேபா ,-ண,�தாி த� தக�ப(ைடய எ8ண� 
எ�ப<ேயா அ�த�ப< நட�கிறவ ளானதா, த�(ைடய மனமாகிய யாைன வர�� 
த�பி$ ெசலாதப<, அறிவாகிய ேதா!<யினா அட�கி� ெசா8	 வ�தா+.  
-----------  

10101010. . . . எதி�பாராத நிக84சிக�எதி�பாராத நிக84சிக�எதி�பாராத நிக84சிக�எதி�பாராத நிக84சிக�    
 
[ெப�மைழ நீ#�ெப��கா அழி5 ; வி8 வழியாக$ ெச=த; ,-ண,�தாிைய ஓ# 
அரச� சிைற ெய	�பி�த ; க�னிய# மாட�தி ,-ண,�தாி அைட�கல� �-த.] 
  
1. ெப� மைழ நீ#�ெப��கா அழி5  
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உலக�தி நட�கிற ஒ*;கி�ைமக6�-� த�கப<, ேவ8	; கால�திேல மைழ 
ெப9யாம=� ேவ8டாத கால�திேல அள5கட�) ெப9)� ெக	�ப) ேபா, 
நராதிப(ைடய நா!< ஒ� கால�தி மி-�த மைழ ெப9), ெபாிய அழிைவ 
உ8	ப8ணி�7. எ�ப< ெய�றா தீய#க6ைடய ெநCச� ேபா வான; 
க7�த). அவ#க6ைடய சின�தீைய�ேபா மி�ன மி�னிய). அவ#க6ைடய 
ெகா	Cெசா�கைள� ேபால இ< -&றி இ<�த). ஒேர நீ#�ெப��கா9 மைழ 
ெபாழி�) உலக &<5 கால�)� ெப�� நீ#�ெப��ைக�ேபா எ;-� நீ# ெப�கி, 
ஆ7க+, -ள;க+, ஏாிக+ எலா� உைட� ெப	�) விைள5கைள எலா� 
அழி�)வி!ட). அதனா� ெப�� பCச� உ8டாகிய). ம�க+ எலா�� 
வ��தினா#க+.  
 
அ�கால�தி நராதிப� த� ப8டசாைலகைள ெயலா� திற�), நகர�தி=+ள 
ம�க6�- ேவ8	� தானி ய;கைள� ெகா	�)� கா�பா�றினா�. ெவளிY# 
ம�க6�- உண5� ெபா�+க+ அ(��வத�-� பாைதக+ எலா� நீ#� 
ெப��கினா இ<�), ப+ள&� ப	-ழி4மா9� ேபா9 வி!டதா, வ8<க+ ேபாக 
வழியிலாம பல# பசியினா ம<�) ேபானா#க+. அ�த$ சமய�தி சில 
பிெரC,�கார#க+ பS� (Balloon) எ�கிற ஆகாய விமான; ெகா8	வ�), அத� 
வழியா9 உண5� ெபா�+க+ ெகா8	ேபாவதாக ஒ��� ெகா8டா#க+. அரச� 
க!டைள�ப< பல ஊ#க6�- உண5� ெபா�+க+ ெகா8	 ேபானா#க+. சில 
சமய;களி அரச(� அ�த விமான�தி ஏறி� பல ஊ#கைள$ ,�றி� பா#�)� 
ெகா8	 வ�வா�. தைலநக��- ஐ;காதவழி ெதாைலவி=+ள நவநீத�ாி எ�(� 
ஊரான) த�(ைடய நா!<�- ந	விடமா4� நல விைள5+ள தா4� 
இ��தைமயா, அ�த ஊாி அரச� சில தி;க+ த;கியி��தா�. பல ஊ#க6�- 
வி8வழியா9� தானி ய;க+ அ(�பி�ெகா8	 வ�தா�.  
 
2. வி8வழியாக$ ெச=த; ,-ண,�தாிைய ஓ# அரச� சிைறெய	�பி�த  
 
த� த�ைதைய ஒ�நா6� பிாியாத ,-ண,�தாி இ�ேபா) சில கால� 
பிாி�தி��-�ப< ேநாி!டதா, நவநீத�ாி�-� ேபா9� த�ைதைய� பா#�க 
ேவ8	� எ�கிற வி��ப� உைடயவ+ ஆனா+. நீ#�ெப��கா வழிகெளலா� 
அழி�) வ8< &த�ய ஊ#திக+ ெசவத�-� தைடயா9 இ��தைமயா, 
நவநீத�ாி�- எ�ப<� ேபாவெத�7 ,-ண,�தாி மய;கி� ெகா8<��ைகயி, 
அ�த� பிெரC,�கார� த�(ைடய வி8V#தியி ஏ�றி மிக விைரவி� 
ெகா8	ேபா9 வி	வதாக ஒ���ெகா8டா�. உடேன ,-ண,�தாி4� அவ6ைடய 
உயி#� பா;கி4� வி8V#தியி ஏறி� �ற�ப!டா#க+. அ�த� பிெரC,�கார(� 
அவ(ைடய ஊழிய# சில�� கதிரவ� மைறவத�- &� நவநீத�ாியி� 
ெகா8	ேபா9 வி	வதாக வா�களி�) மிக விைரவாக வி8ணி விமான�ைத 
நட�தி�ெகா8	 ெச�றா#க+. மன�தி� விைரவி=� மிக விைரவா9 வி8ணி� 
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ெச�ற அ�த விமான�, கதிரவ� மைற�) நீ8ட ேநர� ஆகி4� நவநீத�ாியிேல 
ேசராைமயா அத�-� காரண� எ�ன எ�7 ,-ண,�தாி வினவினா+. அ�த 
விமான ஓ!<, "இ�(C சிறி) ேநர�)�-+ேள ெகா8	ேபா9 வி	கிேற�; அCச 
ேவ8டா�," எ�7 ெசா��ெகா8	 ேபானா�.  
 
ெப�;கா�7� மைழ�கா இ�!	மா9 இ��த ப<யா ஊ#தி இ�ன தி�ைக 
ேநா�கி$ ெச=கிற ெத�7 ,-ண,�தாி�-� ெதாியவிைல. ந+ளிரவாகி4� 
-றி�த இட�தி வ�) ேசரவிைல. விமான� ெச=கிற விைரைவ� பா#�தா 
நராதிப(ைடய நா!	 எைலைய� கட�) பிற அரச#க6ைடய நா!<� �-�) 
ெவ- ெதாைல ேபாயி��கலா� எ�7 நிைன�-�ப<யாயி��த). இஃ) ஏேதா 
கபடவழி எ�7 ,-ண,�தாி�- அ$ச&� ஐய&� ேதா�றின. அ�த ெவ+ைள 
மனிதைன ேநா�கி, "இ�ன&� ஊ# வ�) ேசரவிைலயா?' எ�7 வினவினா+. 
அவ� எ�தைகய பதி=C ெசாலாமேல விமான�ைத நட�தினா�. ,-ண,�தாி4� 
அவ6ைடய பா;கி4� இ�ன) ெச9வெத�7 ேதா�றாம மைல�)� தள#�) 
மன� ம7க=�றா#க+.  
 
3. க�னிய# மட�தி ,-ண ,�தாி அைட�கல� �-த  
 
வி<ய�கால� ெவ+ளி &ைள�பத�- &�, மைலைய4� ெபய#�-�ப<யான 
ெப�;கா�7 நா�- ப�க&� ஒ;கி Fச� ெதாட;கிய). இ)வைரயி ஒேர வழியி 
ஒ*;கா9$ ெச�7ெகா8<��த விமானமான), இ�ேபா) ,ழகா�றி சி�கி�, 
ெப�; -<ய#க+ க!-< மய�க�தினா த+ளா<� த+ளா< வி*வ)ேபா 
நா�ப�க�தி=� ,ழ�7 த�தளி�க� ெதாட;கிய). அைத ஒேர வழியி� ெச=�த 
அ�த� பிெரC,�கார(� அவ(ைடய ஊழிய#க6� எ>வளேவா &ய�ற 
ேபாதி=�, பாக(�- அட;காத மதயாைன ேபா அ�த விமான� அைச�தா<� 
ெகா8	 நில�ைத ேநா�கி$ ெசல� ெதாட;கிய). ,-ண,�தாி4� அவ6ைடய 
ேதாழி4�, அ�த� பிெரC,�கார(ைடய வCசக� க��) நிைறேவ7வைத� 
பா#�கி(�, வி8V#திேயா	 நில�தி வி*�) சாகிற) நல� எ�7 நிைன�)$ 
சா�கா!<�-� ேதாதாக இ��தா#க+.  
 
ஆயி(�, அ�த� பிெரC,�கார(ைடய விடா &ய�சியினா யாேதா# 
இைடY�7�-� இட� இலாம விமான� சிறி) சிறிதா9� கீேழ இற;கி� 
கைடசியா9 ஓ# ஊாி கிறி�) ேவத� க�னி� ெப8க6ைடய மணிமாட�தி� 
ேமேல த;கிநி�ற). அ�ெபா*) அ�த� க�னி�ெப8க+, ேம மா<யி கட5ைள 
ேநா�கி� காைல வண�கC ெச9) ெகா8<��தா#க+. அவ#க6�- &� விமான� 
தி^ெர�7 இற;கிய5டேன அவ#க+ தி	�கி!	� திைக�)�, \தேமா ேபேயா 
எ�7 அ$ச&� மய�க&; ெகா8டா#க+. அதி இ��) ,-ண,�தாி இற;கிய) 
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எ�ப< இ��தெத�றா, இ�திர விமான�தி இ��) ஒ� ெத9வ� ெப8 
இற;கிய)ேபா� காண�ப!ட).  
 
உடேன ,-ண,�தாி அ�த� க�னி�ெப8க6�- வண�கCெச9), "தா9மா#கேள! 
நா� தமிHநா!	 அரசனாகிய நராதி� ம�ன(ைடய மக+. எ�ைன இ�த மனித� 
வCசைனயாக� ெகா8	 வ�தி��கிறா�. நா� உ;க6�- அைட�கல�. எ�ைன� 
கா�பா�ற ேவ8	�," எ�7 ேவ8<�ெகா8டா+. அவ6ைடய ெமாழி &<4� 
&�, அ�த� ெகா<யவ� க�னி� ெப8கைள ேநா�கி, "ெத�னா!	 அரசராகிய 
ந�&ைடய மகாராசா இ�த மாதரசிைய� தி�மணC ெச9வத�காக� ெகா8	 
வ��ப< க!டைளயி!டவா7 நா� ெகா8	வ�ேத�; நா;க+ ஏறிவ�த விமான� 
ெப�; கா�றினா அைல��8	 அரச(ைடய ஊைர அைடயாம இ>விட�திேல 
த;கிவி!ட). இ�த� ெப8ைண நா� அரசாிட� ெகா8	 ேபா-�ப< நீ;க+ 
க!டைள ெகா	�கேவ8	�," எ�றா�.  
 
உடேன அவ#க+ ,-ண,�தாிைய நட�த) எ�ன எ�7 உசாவினா#க+. அவ+ 
த�(ைடய வரலா�ைற$ ,��கமா9� ெதாிவி�த)� அலாம, த�(ைடய 
த�ைதைய� பா#�க நவநீத�ாி�-� தா� �ற�ப!ட)�, அ�த ஊ��- விமான�ைத� 
ெகா8	ேபாவதாக ஒ���ெகா8டவ� இ>வள5 ெதாைல த�ைன4� 
ேதாழிைய4� வCசகமா9� ெகா8	வ�த) &தலான எலா விவர;கைள4� 
விள�கமாக� ெதாிவி�தா+. அவ#க+ அ�த� ெப�� �6கைன� பா#�), "எ;க+ 
இட�தி அைட�கல� �-�த ெப8ைண உ�னிட�தி விேடா�," எ�றா#க+. 
அவ� அவ#கைள ேநா�கி, "அரச(ைடய க!டைளைய நீ;க+ இகH�), இ�த� 
ெப8ைண விேடா� எ�கிறீ#க+. உ;க6ைடய தி=மைல அரச(�-� 
ெதாிவி�கிேற�," எ�7 ெசா�$ சினெவறி4ட� ெச�றா�.  
-------------  

11111111. . . . மண ம!�� சிைற இ#��மண ம!�� சிைற இ#��மண ம!�� சிைற இ#��மண ம!�� சிைற இ#��    
 
[ெத�னா!டரசனி� Dதிக6�-� ,-ண,�தாி�-� ெசா�ேபா#; தி�மண 
உட�ப<�ைகைய� ப�றி ஒ� ெசா�ெபாழி5; அர�க# மண ம7��; ,-ண,�தாி 
க�னிய# மாட�தி சிைறயி��த.] 
 
1. ெத�னா!டரசனி� Dதிக6�-� ,-ண,�தாி�-� ெசா�ேபா#  
 
அ�த� பிெரC,�கார� Qலமா9 நட�த காாிய;கைள� ேக+வி4�ற அரச�, 
ஒளிய�ேபா4� தைலயாாி F!< ஒளி�த)ேபா இ�ப< வ�) ேநாி!டேத எ�7 
விய�ெப9தினா�. சா!சி�கார� கா� வி*வைத� பா#�கி=� ச8ைட�கார� 
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கா� வி*வ) நல� எ�கிற பழெமாழி�ப< ,-ண,�தாிைய மனநிைற5 
ெச9வி�) அைழ�) வ��ப< ெசாலா�ற=� திறைம4� உ+ள சில Dதிகைள 
அ(�பினா�. அவ#க+ ெபா9�கைலகைள எலா� க�றவ#க+, க�=� நா# 
உாி�பா#க+. இ��ைப4� இளக$ ெச9வா#க+.  
 
அவ#க+ ,-ண,�தாியிட� வ�), "அ�மா! உ�&ைடய அழைக� பா#�த5டேன நீ# 
மானிட� ெப8ணா அல) ெத9வ� ெப8ணா எ�7 ஐய�ப!	� திைக�கிேறா�. 
உ�ைம� ேபால� ெப8களான எ;க6ைடய த�ைமேய இ�ப< யி��-மானா 
ஆடவ#க6ைடய த�ைமைய எ�ப<$ ெசால�ேபாகிேறா�. தி�மக+ 
இ�ேபா)தா� மல# இ��ைகைய வி!	 நில உலகிேல அ<ேதாய� �ற�ப!ட) 
ேபால� ேதா�7கிறீ# ! இ�ப<�ப!ட உம�-� தி��பா�கட� அறி)யி வி!	 
எ*�த தி�மா ேபா விள;காநி�ற எ;க6ைடய அரசேர த-�த மணவாள#. 
அவ�ைடய அழ-� -ண&�, கவி4� அறி5�, நீதி4� ெநறி4� எ	�)ைர�பத�- 
அ�ைமயாக அைம�)+ளன. அவ# உ�ைம� தி� மணC ெச9) ெகா+ள 
வி���கிறாேர அலாம ேவ7 ெக!டவழிைய எ8ணவிைல. இழிெதாழி=� 
அ�7. நல எ*�) ந	ேவ இ��க� ேகாண எ*�)� -7�ேக ேபா!ட)ேபா, 
தாேன வ�கிற ெசவ�ைத நீ# த+ளி விடலாமா?" எ�றா#க+.  
 
2. தி�மண உட�ப<�ைகைய�ப�றி ஒ� ெசா�ெபாழி5 ; அர�க# மண ம7��  
 
உடேன ,-ண,�தாி அ�த� தீய மாத#கைள� பா#�), "தி�மண� எ�ப) ஆ8 
ெப8 இ�வ�� உட�ப!	$ ெச9) ெகா+கிற இ�வ# உட� ப<�ைகேய 
அலாம, ஒ�வ�ைடய உட�பா! <� ேபாி ம!	� நட�கிற காாிய� அ�7. 
அவ#க+ இ�வ�� த�க ப�வ� இலாத சி7வ#களா யி��பா#களாயி�, 
அவ#க6ைடய தி�மண�தி�- உ�றா# ெப�றா#க6ைடய உட�பா	 
இ�றியைமயாததாக இ��கி�ற). சி7 ெசயலாகிய அைச4� ெபா�+ அைச யா� 
ெபா�+கைள�ப�றி இ�வ# ெச9) ெகா+6கிற உட�ப<�ைக�-, ஒ�வ# 
உட�ப!	 ஒ�வ# உட� படாவி!டா, அ�த உட�ப<�ைக உ7தி�ப	மா? 
அ�ப<யி��க, ஆடவ# ெப8<�ைடய வாணா+ இ7தி வைர�-�, அத�-�பிற- 
தைல&ைற தைல&ைறயா4� நீ<�தி��க ேவ8<ய)�, இ�ைம ம7ைம� ெதாட# 
�+ள)�, தா9 த�ைதய#, ம�ைறய உறவின#க+, வி��ப� உ+ள ந8ப#க+, 
ேகாயிலா# -��க+ &தலானவ#க6ைடய உட�பா!<� ேபாி நட�க 
ேவ8<ய)மான தி�மண உட�ப<�ைக�-, ஆடவ� ம!	� உட� ப!	� 
ெப8A� அவ6ைடய 1!ட�தா�� உட� படாவி!டா அ�த உட�ப<�ைக 
ெச=மா?  
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"உ;க+ அரச# அ(�பின மண� D)�- நா(� உட�படாம எ�(ைடய 
த�ைத4� உட�படாம ஒ)�கிய பிற-, அவ# எ;க+ ேமேல பைட எ	�)� ேபா# 
ெச9)� அவ�ைடய எ8ண� ப��காம இ��க, எ�ைன இ>வா7 PH$சி ெச9) 
சிைறெய	�பி�த) ஒ*;க�ற &ைறைமயலவா? இ�ப<�ப!ட ஒ*;க�ற 
&ைறைய ேவெறா�வ� ெச9தா அவைன ஒ7�த�-� கடைம�ப!	+ள அரச#, 
தாேம இ�த ேந#ைமய�ற ெசயைல$ ெச9தா ெத9வ� த8<யாம வி	மா? நீ;க+ 
ெசா=கிறப<, உ;க6ைடய அரச# ேந#ைம4+ளவராக இ��தா அர�க# மண� 
எ�7�, ேப9 மண� எ�7� �களா வில�க�ப!ட மண�)�- அவ# உட� 
படலாமா? ஓ# அரசைர &*மன)ட� மணCெச9) ெகா+ள எ�தைனேயா 
ெப8க+ கா�தி��பா#க+. அவ#கைள எலா� வி!	வி!	 உட�பா	 இலாத 
ெப8ைண வி���வ) அரச#க6�- அழகா-மா? எ� த�ைத &தலானவ#க+ 
எ�ைன� காணாைமயா இ�ேபா) எ�ன நிைலைமயி இ��பா#கேளா எ�7 
நிைன�-�ேபா) எ� உடெலலா� பைத�கி�ற). உ;க6ைடய அரச# எ8ண� 
இலாம இ�ப<�ப!ட ஒ*;க�ற ெச9ைகைய ஒ�கா ெச9)வி!டா=� 1ட, 
எ�ைன ம7ப<4� எ� த�ைதயாாிட� அ(�பி வி	வாரானா, அஃதாவ) சிறி) 
பாிகாரமா9 இ��-�. ம;கி� ேபான அவ�ைடய �கH ம7ப<4� ஒளிவி	�," 
எ�றா+.  
 
,-ண,�தாி ெசா�ன ஒ>ெவா� ஒ*;-&ைற4� த-தியா4� ம7�க� 
1டாததா4� இ��ததா, அத�- ம7ெமாழி ெசால வாயிலாம அ�த� Dதிக+ 
ேபா9வி!டா#க+. க�னி�ெப8க+ ,-ண,�தாியி� அறி5நல�ைத விய�) 
ெகா8டா#க+.  
 
3. ,-ண,�தாி க�னிய# மாட�தி சிைறயி��த  
 
,-ண,�தாி ெசா�ன ேந#ைமகைள அரச� ேக+வி�ப!ட மா�திர�தி, அவ(�-$ 
சிறி) நலறி5 ேதா�றி, அவைள அவ6ைடய ஊ��- அ(�பி விடலாமா எ�7 
எ8ணமி!டா�. அவ� ம7ப<4� அவள) மி-�த ேபரழகி� ேம�ைமைய அ�த� 
Dதிக+ ெசால� ேக+வி4�7, மதிமய;கி, அவைள அ(�ப� 1டாெத�7 உ7தி 
ெச9)ெகா8டா�. அவ+ இ�ேபா) இ��கிற இட�தவிர, ேவெற;காயி(� 
இ��பாளானா அவைள� பலவ�தமா9� ெகா8	 ேபாயி��பா�. அவ+ பிெரC, 
அரசா!சியாரா ஏ�ப	�த� ெப�ற தவ�ெப8க6ைடய இ��பிட�தி 
அைட�கல� �-�தி��பதா=�, அ�த இட�தி தா� ஒ� கால�தி=� ஒ*;க�ற 
&ைறயி Xைழகிற) இைல ெய�7�, அ�த மடாதிபதிக6ைடய வி��ப�)�- 
மா7பாடாக நட�கிற) இைல எ�7�, அவ� பிெரC, அரசின�ட� 
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உட�ப<�ைக ெச9தி��பதா=�, அ�த உட�ப<�ைகைய மீறி நட�க அவ� 
)ணியவிைல. காலC ெசல$ ெசல, ,-ண,�தாி மன� தி��பி� தி�மண�)�- 
இைசவா+ எ�7�, அ)வைரயி அவைள அவ6ைடய ஊ��- அ(�பாம அ�த 
மட�திேலேய ைவ�தி��க ேவ8	� எ�7�, அரச� மட� தைலவ#க6�-$ ெச9தி 
அ(�பினா�.  
 
அ�த$ ெச9தி மட�தைலவ#க6�- ெவ7�பா4� உட�பா	 இலாம=� 
இ��தா=�, அைத� த!ட &<யாதவ#களா9 அவ#க+ ,-ண,�தாிைய ேநா�கி, 
"உ�ைம அரச� இட�தி அ(�ப நா;க+ ம7�ததி� ெபா�!	 அவ� &னி5�7 
எ�ன இைடY7 ெச9வாேனா எ�7 நா;க+ அ$ச� உ+ளவ#களா9 இ��ேதா�. 
ெத9வ� தி�வ�ளா அரச� இ>வள5 ெபா7ைம� -ண�)ட� இ��ப) 
உ�&ைடய நவிைனயி� சிற�� எ�7 நிைன�கிேறா�. இ�ேபா) அவ� 
வி���வெதலா;1< , நீ# ஊ��-� ேபாகாம, இ�(C சிலகால� எ;க6ட� 
த;கியி��க ேவ8	� எ� ப)தா�. இைத4� நா;க+ ம7�ப) அறி5ைடைம-
யாக� ேதா�றவிைல. ஏென�றா, கட ெகாதி�தா விளாவ நீ# எ;ேக எ�ப) 
ேபா, அரச� சின&�7� தீைம ெச9ய� ெதாட;கினா அைத யாரா 
த	�க&<4�? நா;க+ பிெரC, நா!<�- எ*தி� பாிகார� ேத	&� இ>விட�தி 
காாிய;க+ எலா� சீ#ெக!	� தைலகீழா9 மாறி� ேபா-� அலவா? பதறாத 
காாிய� சிதறா). ஆைசயா, நீ# விைர�) ெசல &யலாம, இ�(C சிலகால� 
எ;க6ட� த;கியி��க ேவ8<ய) க!டாய�," எ�றா#க+.  
 
உடேன ,-ண,�தாி க�னி�ெப8கைள ேநா�கி, "நீ;க+ என�- ந�ைமயான 
காாிய�ைத$ ெசா=� ெபா*) நா� அைத ம7�கலாமா? என�- இ>வள5 
ேப�தவி ெச9த உ;க6�-�தா� எ�னாேல யாேத(� ஒ� தீ;-� உ8டாக நா� 
உட�ப	ேவேனா? இ�ேபா) நா� ேவ8<� ெகா+வெதலா;1< , எ� தா9 
தக�பைன4� எலா$ ெசவ;கைள4� நா� இழ�தா=� எ� உயிைர4ேம 
இழ�தா=� எ�(ைடய க���- ம!	� ஒ� -ைற5� வராதப< , என�- நீ;க+ 
அைட�கல� ெகா	�)� கா�பா�றேவ8	�," எ�7 இ�ைககைள4� 1�பி� 
-�பி!	 ம�றா<னா+. அவ#க+ அத�-ட�ப!	 எலா உதவிகைள4C 
ெச9)வ�தா#க+. இ>வா7 1!< அைட�க�ப!ட பCச வ#ண�கிளிைய� 
ேபால$ ,-ண,�தாி சிைறயி��க=�றா+.  
-----------  

12121212. . . . பழி*� 784சி*�பழி*� 784சி*�பழி*� 784சி*�பழி*� 784சி*�    
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[நராதிப மகாராசாவி� பைடFர#க+ ,-ண,�தாி ைய� ேதட ; �வேன�திர� 
ெவளி�ப!டதனா உ8டான F8 பழி4ைர; ஆசிாிய� ெபாியா# அரச (�- ஐய� 
தீ#�த ; மா7பாடான இற��� த8டைன ] 
 
1. நராதிப மகாராசாவி� பைடFர#க+ ,-ண,�தாிைய� ேதட  
 
,-ண,�தாி காணாம�ேபான ெச9தி ெதாி�த5டேன அவ6ைடய த�ைத�-� ம�ற 
ம�க6�-� உ8டான )�ப�ைத விவாி�க� க�ப� காளிதாச� &த�ய 
ெப��பாவாண#க+ வலவ#கேளயலாம நா� சிறி)� ஆ�ற உைடேய� 
அேல�. க�ைற இழ�த ஆ� ேபால� கதறினா#க+; பா#�ைப இழ�த பறைவ 
ேபால� பதறினா#க+; க8ைண இழ�த -�ட� ேபால� கல;கினா#க+; ம8ைண 
இழ�த அரச� ேபால மய;கினா#க+. கட�ேல க�ப ெச�ற வழிைய4�, 
வி8ணிேல பறைவக+ பற�) ேபான வழிைய4� க8	 பி<�ப) எ�ப< 
&<யாேதா, அ�ப<ேய இரவி ,-ண,�தாி ஏறி�ேபான விமான� இ�ன வழியா9$ 
ெச�றெத�7 ெதாியாைமயினா பல ஊ#க6�-� பைட Fர#கைள அ(�பி� 
ேத<னா#க+. எ;-� ,-ணா ,�தாிைய� காணாைமயா அரச� &த�ேயா# 
)�ப�கட� அமிH�தினா#க+.  
 
2. �வேன�திர� ெவளி�ப!டதனா உ8டான F8 பழி4ைர  
 
அ�த$ சமய�தி �வேன�திர(� ேபான இட� ெதாியாம நீ;கிவி!டதா, 
ஆசிாிய� ெபாியா# &த�ேயா# பலநா+ ேத<4� அவ(� அக�படவிைல. 
ம)ேரச(� அவ� தக�ப(� இ)தா� சமய� எ�7 எ8ணி, தீ மைலேமேல 
க�\ர�கைணைய$ ெச=�திய) ேபா, �வேன�திர� ேமேல ஒ� 
ெப��பழி$ெசாைல உ8டா�கினா#க+. எ�ப< எ�றா, �வேன�திரேன 
,-ண,�தாிைய வCசகமா9� கைல�), &�பி� ெதாியாத நா!<�-� 
ெகா8	ேபா9 வி!டதாக ஒ� ெப�� �ரளிைய� க!<வி!டா#க+. அரச� அ�த� 
�ரளிைய &த� ந�பாவி!டா=�, ஒேர கால�தி அவ#க+ இ�வைர4; 
காணாைமயினா நா+ ெசல$ ெசல, அ�த� �ரளி உ8ைமயா9 இ��கலா� 
எ�7 அரச(� ஐய� பட� ெதாட;கினா�. ஐய� மி-தி�பட மி-தி�பட, 
அரச(�-� �வேன�திர� மீ) சின� அதிகாி�) வள#�த).  
 
3. ஆசிாிய� ெபாியா# அரச(�- ஐய� தீ#�த  
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ஆசிாிய� ெபாியா��- அ) ெதாி�) அவ# அரசைன ேநா�கி, "�வேன�திர� ேமேல 
-�ற� நிைன�ப), கதிரவ(�-� -ளி# கா9$ச எ�7�, தி;க6�-$ P!	� 
கா9$ச எ�7� ெசாவத�- ஒ�பா9 இ��கி�ற). இ���� )ைண$ 
ெசலாி�-மா? ஆடவ#களி� சிற�தவனாகிய �வேன�திர� இ�ப<�ப!ட தீய 
காாிய�ைத$ ெச9தி��பா� எ�7 எ�ப< ந�ப�1	�? ,-ணா ,�தாி4� 
அவ6ைடய ேதாழி4� ம!	� விமான�தி ஏறி$ ெச�ற)�, அத�- ம7 நா+ 
�வேன�திர� இ>விட� இ��த)� ெவளி�பைடயா9 எலா��-� ெதாி�த ெச9தி. 
அ�ப< இ��க, அவ� ,-ண,�தாிைய அைழ�)�ெகா8	 ேபா9வி!டா� எ�7 
எ�ப<$ ெசாலலா�? நட�த) ெதாியாம நா� சின�தி�- இட;ெகா	�க�1டா). 
"ேகாப� பாப� ச8டாள� " எ�7 ெசால�ப	கிற). பி�)�பி<�தவ� எ�ப<$ 
ெச9ய�1<யைத4�, ெச9ய� 1டாதைத4� எ8ணாம நட�கிறாேனா, அ�ப<ேய 
சின;ெகா8டவ(� அ�த$ சமய�தி தா7மாறாக நட�) தீவிைனகைள4� 
பழிகைள4� பல�ைடய பைககைள4� ேத<� ெகா+6கிறா+. பைகவ#கைள 
ெவ=கிறவைன� பா#�கி=� த�ைன� தாேன ெவ=கிறவ� ேபரா�ற 
பைட�தவ�. "ஆ9�ேதா9�) பாராதா� தா� சாக� கடவ�" எ�7 ெபாிேயா# 
ெமாழி4� இ��கி�றேத! ஆரா9�) பாராைமயினா உலக�தி எ�தைனேயா 
மா7பா	க+ உ8டாகி யி��கி�றன. த-�த சா�7 ஏ�ப	கிறவைரயி, 
ெப�;-�றவாளிைய� 1ட� -�ற� அ�றவ� எ�7 எ8ண ேவ8	� எ�7 அற 
�க+ ெசா=கி�றன அ�ேறா ? ,-ண,�தாிைய� பல�� ேத<�ேபான) ேபா 
�வேன�திர(� ேத<� பா#�பத�காக� ேபாயி��கலா� எ�7 ேதா�7கி�ற). 
அ>வாறி��க Fணான ஐய�)�- இட;ெகா	�ப) ஒ*;கல. நவிைன 
யா!<யாகிய ,-ண,�தாி ேமேலதா� -�ற� ெசா�னா வா9 ேவகாதா? 
ெந��ைப� �*� ப�7மா?" எ�7 பலவாறாக அரச(ைடய ஐய&C சின&� 
அக=மா7 ஆசிாிய� ெபாியா# ந=ைர 1றினா#.  
 
4. மா7பாடான இற��� த8டைன  
 
பாசி நீ;கிய5டேன த8ணீ# ெதளிவ) ேபா ஆசிாிய� ெபாியா�ைடய 
அ�6ைரயா அரச(ைடய மன� ெதளி5�றா=�, கைர�பா# கைர�தா க=; 
கைர4� எ�றப< &த அைம$ச(ைடய தீய உைரயா உ+ள� மா7ப!ட). 
த�(ைடய நா!	 எைல�-+ �வேன�திர� எ;ேக எதி#�ப!டா=� அவைன�  
பி<�)� ெகா+6கிற) எ�7 எலா அதிகாாிக6�-� &ட;கக+ அ(���ப< 
&த அைம$ச(�-� க!டைளயி!டா�. அ�த� தீய அைம$ச� '�வேன�திரைன� 
பி<�)� ெகா+6கிற)" எ�கிற ெமாழிக6�-� பதிலா9, "பி<�)� ெகா=கிற)" 
எ�7 ெமாழிைய� �ர!< எ*தி மிக மைற&கமாக� பல அதிகாாிக6�-� க!டைள 
அ(�பினா�. அ�ப<�ப!ட க!டைள அ(�பினேத ஆசிாிய� ெபாியா��காவ) 
ம�ற ம�க6�காவ) சிறி)� ெதாியா). இ) நி�க:  
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,-ண,�தாி காணாம�ேபான ெச9தி ெதாி�த 5டேன �வேன�திர� தி	�கி!	� 
திைக�) மன வ��த� உைடயவனானா�. க���- அணிகலமா4�, மண� ஆகா 
ம;ைகய#�- &<மணியா4� விள;காநி�ற ,-ண,�தாி, \ைன வாயி அக�ப!ட 
கிளிேபா=�, �� வாயி அக�ப!ட மா� ேபா=� எ�த� தீயவ� ைகயி 
அக�ப!	 வ��)கிறாேளா எ�7, �வேன�திர� மன வ��த� உைடயவனா9� 
தா(� அவைள� ேத<� ேபாவ) எ�7 &<5 ெச9) ெகா8டா�. ஆனா, த� 
க��ைத ஆசிாிய� ெபாியா# அறி�தா, அவ# தன�-� க!டைள ெகா	�கமா!டா# 
எ�7 நிைன�), அவாிட�தி=� ெசாலாம ஒ� -திைரயி� ேம ஏறி� ெகா8	 
�ற�ப!	, நராதிப(ைடய அரசா!சி�- உ! ப!ட பல ஊ#கைள� ேத< ஆரா9�)� 
,-ண,�தாி அக�படாைமயா ேவ7 எ�த இட�தி ேத	கிற) எ�7 
�வேன�திர� மய;கி�ெகா8<��தா�. தி^# எ�7 ஒ� ெச9தி அவ(ைடய 
நிைன5�- வ�த). அஃ ெத�னெவ�றா, &த� அ�த� பிெரC,�கார� ஆகாய 
விமான�ைத� ெகா8	வ�த கால�தி, அவைன, 'எ�த ஊாி இ��) வ�தா9?' 
எ�7 உசாவியேபா), அவ� ெத�னா!< இ��) வ�ததாக5�, அ;ேக ஓ# 
அரச(ைடய கா�பா�7த=�-+ தா� இ��பதாக5� அவ� ெசா�ன) 
�வேன�திர(ைடய நிைன5�- வ�த). அ�த அரச(ைடய ெபய�� ஊ�� 
�வேன�திர(�-� ெதாியாவி!டா=� அவ� ெத�னா!ைட ேநா�கி� 
�ற�ப!டா�. பல ஊ#களி=� உசாவி� ெகா8	, பிற- ெத9வ�தி�வ�ளா 
,-ண,�தாி இ��கிற ஊாி வ�) ேச#�தா�.  
------------  

13131313. . . . �ய�சி*� 784சி*��ய�சி*� 784சி*��ய�சி*� 784சி*��ய�சி*� 784சி*�    
 
[�வேன�திர� ெப8 ேகால� \8	 ,-ண,�தாிைய� காண; �வேன�திர� 
இனிய PH$சிைய ேம� ெகா+ள; �வேன�திர(ைடய அ=வ திறைம4� �க*�.] 
 
1. �வேன�திர� ெப8 ேகால� \8	 ,-ண,�தாிைய� காண  
 
ஒ>ேவா# ஊாி=� �வேன�திர� ஏதாவ) �)ைம உ8டா எ�7 உசா5கிற 
வழ�க�ப< அ�த ஊாி=� உசாவ� ெதாட;கினா�. அ�த நா!	 அரச�, ஒ� பிற 
நா!	 அரச(ைடய மகைள வ=�க!டாயமாக� ெகா8	 வ�தி��பதாக5�, அவ+ 
அவைன� தி�மணCெச9) ெகா+ள உட�படாதப<யா, அவைள� 
தவ�ெப8களி� மட�தி க	Cசிைறயி ைவ�தி��பதாக5�, அ�தமட�)�-+ 
ஆடவ#க+ ஒ�நா6� ேபாக�1டா ெத�7� �வேன�திர� சில# Qலமாக� 
ேக+வி4�றா�. சிைறயி இ��கிற அ�த� ெப8ணி(ைடய ஊ# ெபய# &த�ய 
விவர;க+ ஒ�வ��-� ெதாியாைமயினா=� அவ+ ,-ண,�தாியா அலவா 
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எ�7 உ7தி ெச9வத�-, ஆடவ#க+ அ�த மட�)�-+ Xைழய�1டாம 
இ��பதா=� மைற&க�தி உ8ைமைய அறிவத�- எ�ன PH$சி ெச9யலா� 
எ�7 �வேன�திர� பல வைகயி=� எ8ண� இ!டா�.  
 
அ�த$ சிைற�ெப8, கிழைமயி ஒ�&ைற ஒ>ெவா� ெவ+ளி�கிழைமயி=� பல 
எளிய ெப8க6�-, ஆைட, ெபா�+ &த�யன ந�ெகாைட வழ;-கிற வழ�க� 
எ�7 �வேன�திர� ேக+வி4�றா�. தா� ஒ� பி$ைச�காாிைய�ேபால� ேகால� 
\8	 ெகா8	 ம�றவ#க6ட� ேபா9 உ8ைமைய அறிகிறெத�7 உ7தி ெச9) 
ெகா8டா�. த�(ைடய ஆைடைய� தா7மாறாக� கிழி�)� க�ைதயா�கினா�. 
அதைன இைடயி க!<�ெகா8	 பி$ைச�காாிேபா மா7ேகால� \8டா�. 
-�ைபயி கிட�தா=� -�றிமணி நிற� ேபாகாத)ேபா �வேன�திர� த�ைன 
எ>வள5 விகார� ப	�தி� ெகா8டா=� அவ(ைடய உட ஒளி4� அழ-� 
மைறயவிைல. க�ைத� )ணியான) அவ(ைடய உடைல$ ேச#�த5டேன 
ப!டாைடேபா விள;கி�7 .  
 
அவ� பி$ைச�காாிேபால� ேகால� \8	 ெகா8	 ம�ைறய எளிய ெப8கைள 
ெந�;கிய5டேன அவ#க+ அைனவ�� விய���ெகா8	 ஒ>ெவா�வ�� 
த�தம�-� ேதா�றியவா7 ேபச� ெதாட;கினா#க+. "ஐேயா அ�மா! உ�ைன� 
பா#�தா ெபாிய அரச(ைடய மக+ ேபால� ேதா�7கிறேத! உ� தைலெய*�)� 
பி$ைச எ	�-�ப<யாகவா வ�)வி!ட)?" எ�7 சில��, "ைகயி உ+ள 
ெபா�+கைள-ெயலா� மைற�) ைவ�)�ெகா8	 பி$ைச எ	�க வ�) 
வி!டாேயா? உன�- நாண� இைலயா?' எ�7 சில��, "உ�(ைடய அழகி�- 
ஆடவ#க+ அைனவ�� ஆைச�ப	வா#கேள! யாராவ) ஆடவ#கைள அ8<� 
பிைழ�காம பி$ைச� ெதாழி=�- ஏ�ப!டாேய" எ�7 சில��, "ெபாிய 
த<$சியாகிய நீ நா+ ஒ�7�-� கல ெந -�றலாேம. நீ4� பி$ைச�- வரலாமா?" 
எ�7 சில�� வாயி வ�தப< இகH�) ேபசினா#க+.  
 
,-ண,�தாி சிைறயி��கிற அைறF!<� பி� �ற�தி இ��கிற ெபாிய 
\Cேசாைலயி� வழியா9� பி$ைச�காாிக+ அைனவ�C ெச�7, அ�த அைறயி� 
பலகணி வழியா9$ ,-ண,�தாி ெகா	�த ஆைட பண� &த�யவ�ைற� ைகேய�தி 
வா;கினா#க+. �வேன�திர� அ�த� பி$ைச�காாிக6ைடய வா9�- அCசி� 
ெகா8	 அவ#க6ட� ேசராம ெதாைலவி தனிேய நி�றா�. ம�ைறய 
பி$ைச�காாிக+ எலா�� ேபான பிற-, ,-ண,�தாி ெதாைலவி நி�ற 
�வேன�திரைன� த�(ைடய ேதாழி�-� கா8பி�), "அேதா அ;ேக நி�கிற எளிய 
ெப8 மான� உைடயவ+ ேபா காண�ப	கிறா+. அவ6�- ஐய� இட, அவைள 
இ;ேக அைழ�)வா," எ�7 க!டைளயி!டா+.  
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அ�த� ேதாழி த�னிட�தி ெந�;கின5டேன, �வேன�திர� அவ6�-� த�ைன 
இ�னா� எ�7 ெதாிவி�), ",-ண,�தாி அைறயி தனிைமயா9 இ��கிறாளா? 
அல) ேவேற யாராவ) 1ட இ��கிறா#களா?" எ�7 உசாவினா�. அவ+ 
தனிைமயா9 இ��பதாக� ெதாி�) �வேன�திர� பலகணி�- ேநேர ெச�றா�. 
அவ#க+ இ�வ�� ஒ�வைர ஒ�வ# பா#�)�ெகா8ட5டேன அவ#க6�- 
உ8டான அ*ைக4� )�ப&� அ;கலா9��� இ>வளெவ�7 யாரா 
விாி�)ைர�க� 1	�? அவ#க+ சிறி) மன� ேதறின5டேன, தா� விமான�தி 
ஏறின ) &த த� கால� நட�த)வைரயி ஒ>ெவா� ெச9திைய4� பல கணி 
வழியா9� �வேன�திர(�-� ெதாிய�ப	�தினா+. �வேன�திர(� தா� வ�த 
வரலா7கைள ெயலா� ,-ண,�தாி�- அறிவி�த)� அலாம மீள5� அவைள 
ேநா�கி, "நா� &<வாக ஆரா9�) உ�ைன$ சிைற மீ!க ேவ8<ய PH$சிைய� 
ேத	கிேற�. ஆனா, கால� தாH�த=�- இட� ஆ-� எ�7 ேதா�7கிற) 
அத�காக நீ அAவள5� எ8ணமி!ேவ8டா�. உ!கா#�) ப	�கேவ8	ேம 
யலா) நி�ற நிைலயிேல வி*�தா இ	�ெபா<�) ேபாகாதா? &+ளிேல ேசைல 
மா!<�ெகா8டா ெம+ள ெம+ள எ	�கேவ8	� அலவா? ஆைகயா 
பத7வதா பய� யா)?" எ�றா�.  
 
உடேன ,-ண,�தாி �வேன�திரைன ேநா�கி, "உ;க+ க!டைள�ப< நட�க� 
கா�தி��கிேற�. என�- எ�ப< வி	தைலயாக� ேபாகிறெத�7 நா� இ)கா7� 
ஏ;கி�ெகா8<��ேத�. கட� வி*�) தவி�கிறவ(�-� க�ப அக�ப!ட) 
ேபால5�, சாக� ேபாகிறவ(�- இறவா ம��) கிைட�த) ேபால5� வ�) 
ேச#�தீ#க+. இனி என�- எ�ன கவைல இ��கிற)? ஆனா நீ;க+ பி$ைச�காாி-
ேபா ேகால� \8ப) என�-$ சிறி)� வி��ப� இைல. இனிேம நா� அ<�க< 
பா#�ப) 1டாதாைகயா நீ;க+ -றி�-� இட�)�-� ேதாழிைய அ(��ேவ�. 
நா� அவ+ Qலமாக எலா$ ெச9திகைள4� அ�ேபாைத�க�ேபா) ெதாி�) 
ெகா+ளலா�," எ�றா+. �வேன�திர� சாி எ�7 ஒ���ெகா8	, ேதாழி த�ைன� 
காண ேவ8<ய கிழைம ெபா*) இட� &த�யைவகைள$ ெசா�ய பி��, விைட 
ெப�7�ெகா8	 ேபா9வி!டா�.  
 
2. �வேன�திர� இனிய PH$சிைய ேம�ெகா+ள  
 
�வேன�திர� ெவளிேய ேபானபி��, ,-ண ,�தாிைய$ சிைற மீ!ச� த�க PH$சி 
எ�னெவ�7 ெந	�ெபா*) எ8ணமி!டா�. தா� த�ன�தனிேய அ�த 
அரச(ட� அம# ெச9) சிைற மீ!ப) &<யாத ெசய. அல) தா� தி��பி� 
ேபா9� பைட ேச#�)� ெகா8	 வ�) ேபா# ெச9ய� ெதாட;கினா அ�த� ேபா# 
&<வத�- &� அ�த� தீய அரச� ,-ண,�தாிைய� ெகாைல ெச9தாவ) 
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க�பழி�தாவ) வி	வா�; ஆைகயா எ�ன ெச9கிறெத�7 ேதா�றாம 
�வேன�திர� மய;கி�ெகா8<��தா�.  
 
அர8மைன� ேபா# மறவ#க+ சில#, "அரசைவயிேல சில அ=வக+ கா�யா9 
இ��பதா ேவ8<யவ#க+ வ�) ேத#$சி ெகா	�தா அவரவ#க6�-� 
த-தியான அ=வக+ ெகா	�க�ப	�," எ�7 ேபாிைக &ழ�கி எலா��-� 
ெதாிய�ப	�தினா#க+. அைத� ேக!ட உடேன �வேன�திர(�-� களி�� 
உ8டாகிய). த�ைன ஆரா9�) ெகா8	 தன�-� த-தியான அ=வ 
ெகா	�கேவ8	� எ�7 அரச� &�னிைலயி வி8ண�பC ெச9) ெகா8டா�.  
 
3. �வேன�திர(ைடய அ=வ திறைம4� �க*�  
 
அரச(ைடய க!டைள�ப< சில அதிகாாிக+ �வேன�திர(ைடய திறைமைய 
ஆராய� ெதாட;கினா#க+. அ�த ஆரா95 எ�ப< இ��தெத�றா கதிரவைன ஒ� 
மி�மினி� \$சி ஆராய� ெதாட;கிய) ேபா இ��த). ஏென�றா, 
�வேன�திர(�-� ெதாி�த ெச9திகளி பதினாயிர�தி ஒ� ப;- 1ட அ�த 
ஆரா9$சியாள#க+ அறியா#க+. அவ(ைடய ேபரா�றைல ஆரா9$சி யாள#க+ 
அரச(�-� ெதாிவி�தா#க+. உடேன அரச� இ�ப<�ப!ட ேபரறிஞைன விட� 
1டா) எ�7 க�தினா�. �வேன�திர(�- ஒ� ேமலான அ=வ ெகா	�தா�. 
எ�த அ=வ=� அவ(�- மிக எளிதாக இ��த). அவைன அரச� நா6�-நா+ 
அ=வ வாிைசயி உய#�தினா�. சில தி;க6�-+ அவ(�- அைம$, 
ேவைல4; ெகா	�தா�. அ�த அரச(ைடய -ண� எ�த�ைமயெத�றா, தன�- 
அ8ைமயி உ+ளவ#க6ைடய -ண� எ�ப<ேயா அ�ப<ேய அவ(ைடய 
-ண&� மா7வ) வழ�க�. ஆதலா, ெபா�மைலைய$ ேச#�த காக&� ெபா� 
நிற� ஆவ) ேபா �வேன�திர(ைடய 1!	றவி� சிற�பா, அரச(� 
நா6�-நா+ ந�ெனறியி ெசல� ெதாட;கினா�.  
 
�வேன�திர(ைடய PH$சி�திறனான) அரச(�- ந�ைமயா4� எலா 
ம�க6�-� உட�பாடா4� இ��தப<யா, �வேன�திர(ைடய �கH நாெட;-C 
ெசழி�ேதா;கி வள#�த). கதிரவ(ைடய ஒளி தி;க+ இட�தி=� எதி# நிழலா9� 
ேதா�7வ) ேபா, �வேன�திர(ைடய �க*� ந�ைம4� அரசனிட�தி =� 
காணலாயி�. �வேன�திர(ைடய க!டைள இ�றி , அரச� ஒ� காாிய&� 
ெச9வதிைல. த�(ைடய உ+ள�கிட�ைகைய4� மைற5கைள4;1ட அரச� 
�வேன�திர(�- ெவளி�ப	�தாம இ��பதிைல.  
------------   
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14141414. . . . ��ண��தாியி� ெசா�ெபாழி0��ண��தாியி� ெசா�ெபாழி0��ண��தாியி� ெசா�ெபாழி0��ண��தாியி� ெசா�ெபாழி0    
 
[தவ� ெப8க6ைடய மட�தி� ஒ*;-க6� ச!ட தி!ட;க6�, சி7மிக+ 
பாடசாைலயி� ஆ8	விழா; மி- இளைம மணம7�� ; இளைம மண�தினா 
உ8டா-� தீைம. இளைம மண�தி ெப8A�-� தா9�-� நட�த உைரயாட.] 
 
1. தவ�ெப8க6ைடய மட�தி� ஒ*;-க6�  
 
ச!ட தி!ட;க6� தவ� ெப8க6ைடய மட�தி சிைறயி��க=�ற ,-ண,�தாி 
அ�த மட�தி� ஒ*;-கைள4�, ச!ட தி!ட;கைள4�, அவ#க6ைடய கட5+ 
அ��, நெலா*�க�, அட�க�, ெபா7ைம, அைமதி, உயி#களிட�தி இர�க� 
&த�ய ந�-ண;கைள4�; அவ#க+ உலக வாH�ைகைய ெவ7�) F	 
ேபறைடவத�காக� ப	� &ய�சிைய4; க8	, '�)ைம �)ைம' எ�7 விய�) 
ெகா8டா+. அ�த� தவ�ெப8களிேல சில# தமிH ப<�க வி��பினைமயா 
அவ#க6�-� தமிைழ� க�பி�)� தா� அவ#களிட�திேல பிெரC, ெமாழிைய� 
க�7� ெகா8டா+.  
 
2. சி7மிக+ பாடசாைலயி� ஆ8	விழா  
 
அ�த� தவ�ெப8க+, இ�த நா!	$ சி7மிக6�காக ஒ� சி7மிக+ பாடசாைலைய 
ஏ�ப	�தி நட�தி வ�தா#க+. அ� பாடசாைலயி இர8	 ஆ8	 அகைவ உ+ள 
பா#�பன� ெப8க6�, பிறவ-��� ெப8க6� கவி க�7�ெகா8	 வ�தா#க+. 
பல சி7 ெப8க+ 6ைடய க*�தி தா� இ��க� க8	 அவ#க+ எலா�� 
தி�மண� ஆன ெப8க+ எ�7 ,-ண,�தாி அறி�) ெகா8டா+. அ�த� 
பாடசாைலயி� ஆ8	விழா நாளி ஊாி உ+ள ெப8க+ எலா�� வ�) 
1!ட;1<னா#க+. மிக இளைமயி மணCெச9த ெவ7�க�த�க) எ�7 
ெசா�ெபாழி5 ெச94�ப< ,-ண,�தாிைய அ�த மட�தி� தைலவி ேக!	�ெகா8 
பதினா, அ>வாேற ,-ண,�தாி பி�வ�மா7 ெசா� ெபாழி5 ெச9தா+.  
 
3. மி- இளைம மண ம7��  
 
"இ�த நா!< பா#�பன# &தலானவ#க6� -+ளாக நட�-� மி- இளைம 
மணமான) மிக5� ெவ7�க� த�கதா9 இ��கி�ற). சி7 பி+ைளக+ ெபா�ைம 
மணC ெச9) விைளயா	வ) ேபா, ெபாிய பி+ைளகளாகிய தா9 த�ைதய#க+ 
த;க6ைடய பி+ைளக6�- மிக இளைமயிேல தி�மணC ெச9) ேவ<�ைக 
பா#�) மகிHவதாக� காண�ெப7கி�ற). சி7 பி+ைளக+ ெபா�ைமகைள� ேபால 
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அைசயா� ெபா�+களா9 இ��தா, தா9 தக�ப�மா#க+ -ழ�ைத மணC ெச9) 
ேவ<�ைக பா#�பதி தைட இரா). உயி# த;கிய உடேலா	 1<ய பி+ைளக6�- 
மிக இளைமயி மணC ெச9வதினா பல ெக	தக6�- இட� உ8டாகிற).  
 
"இ�த நா!ைட� தவிர ேவ7 எ�த நா!<=� மிக இளைமயி மணCெச9கிற 
வழ�கேம இைல. ஐேரா�பா, அெமாி�கா, ஆ�பிாி�கா, ஆ�திேர�யா &த�ய 
நா	களி ப�-வகால� வ�த பிற- தி�மணC ெச9கிறா#கேள அலாம, மி- 
இளைம மண� எ�கிற ேப$ேச இைல. இ�த நா!<=� பா#�பன# &த�ய 
சிலைர�தவிர ம�ைற எ�த� பிாிவினாி=� மி- இளைம மணேம இைல. இ�த 
நா!<ேல கிறி�)வ#க6� மகமதிய#க6� இ�(� பல பிாிவின�� ஆA�-� 
ெப8A�-� த-�த கால� வ�த பிற-தா� தி�மணC ெச9கிறா#க+.  
 
"அற�� மிக இளைமயி மணC ெச94�ப< 1ற�படவிைல. &�னாளி 
&னிவ#க6� ம�ன#க6� ம�றவ#க6� ஆ8 ெப8க6�-� ப�-வ கால� வ�த 
பிறேக, தி�மணCெச9ததாக� ெதாியவ�கிற). கி�!<ண(ைடய மைனவி 
��மணி, இராம�ைடய மைனவி சீைத, நள(ைடய மைனவி தமய�தி, த�ம�ைடய 
மைனவி திெரௗபதி, அாி$ச�திர(ைடய மைனவி ச�திரமதி &த�யவ#க+ 
ப�-வகால� வ�த பிற- த;க6ைடய தைலவ#கைள� தா;கேள வி��பி� தாேன 
தைலவைன� ேத#�ெத	�-� மண� (,ய�வர�) ெச9) ெகா8டதாக� 
�ராண;களிேல ெசால�ப	கிற). ஆைகயா, &�னாளிேல இலாத வழ�க� 
இ�ேபா) பா#�பன#க6� -+ளாக ம!	� எ�ப< வ�) Xைழ�த) எ�7 க8	 
பி<�ப) &<யாததாக இ��கி�ற). மி- இளைம மண�தினா உ8டா-� 
தீைமகைள ஒ>ெவா�றாக அ< யி விவாி�ேபா�.  
 
4. இளைம மண�தினா உ8டா-� தீைம  
 
"ஆA�-� ெப8A�-� ஈ	� எ	��� பா#�)� தி�மணC ெச9யேவ8<ய) 
எ>வளேவா &த�ைமயானதாக இ��கி�ற). இளைம� ப�வ�தி ஈ	� எ	��� 
எ�ப<� க8	பி<�க�1	�? இளைமயி ெந!ைடயா9� ேதா�7கிற பி+ைளக+ 
பிற- -!ைட யா9� ேபாகி�றன#. இளைமயி -!ைடயா9 இ��கிற பி+ைளக+, 
பிற- ெந!ைடயா9வி	கி�றன#. இளைமயி அழகா4� உட நல�)ட(� 
ேதா�7கிற பி+ைளக+ பிற- விகாரமா9� ேபாகி�றன#. ஆன) ப�றிேய, மி- 
இளைமயி தி�மண� ஆகிற சில ெப8க+ கணவ(�- அ�கா+ அல) தா9 
எ�7 ெசா=�ப<யாக மி- ெந!ைடயா9 வள#�)வி	கிறா#க+. அவ#க6�-� 
கணவ� &�த;ெகா	�க ேவ8<யி��தா, பலைக அல) நா�கா�யி� ேம 
ஏறி நி�7 ெகா8	 &�த; ெகா	�கேவ8	�. சில சமய;களி மைனவி�-� 
தைமய� அல) தக�ப� எ�7 ெசா=�ப<யாக� கணவ� மி-தியா9 வள#�) 
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வி	கிறா�. சில சமய;களி ெப8க6�-� ப�-வகால� &�தி வ�)வி	கிற). 
கணவ#க6�-� ப�-வ கால� வர� தாH�கிறப<யா ெப8க+ சில கால� 
கா�தி��-�ப< ேநாி	கி�ற). அல) கணவ#க6�-� ப�-வகால� &�தி 
வ�வதா, அவ#களாவ) சில கால� கா�தி��க ேவ8<யதாயி��கிற). அ�த� 
கால�தி ஆடவ#க+ பிறமாத# இட�தி� ெச=த &த�ய ெக!ட வழிகளி 
Xைழய இட� உ8டாகிற).  
 
"ஆடவ(ைடய -ண�, கவி, அறி5 &த�ய த-திைய� ெதாி�) ெகா8	 ெப8 
ெகா	�க ேவ8<ய)�, அ�ப<ேய தி�மண�)�- &� ெப8க6ைடய 
-ண;கைள4� ெதாி�) ெகா+ள ேவ8<ய)�, எ>வள5 &த�ைமயான 
ெத�பைத எேலா�� ஒ���ெகா+6வா#க+. அகைவ &தி#�த பி+ைளக6ைடய 
இய�கைள ம! 	� உ7தி�ப	�தலாேம அலாம, மி- இளைமயி 
பி+ைளக6ைடய ந�-ண� தீ�-ண;கைள அறிவ) &<யாதலவா? ஏென�றா, 
சி7 பி+ைளக6ைடய -ண;க6� உட நிைல &த�யைவக6� நா6�- நா+ 
மாறி�ேபாகி�றன. ஆைகயா, ஆ8 ெப8ணி(ைடய -ண;கைள4�, உட 
நிைல &த�யைவகைள4� அறியாம மி- இளைமயி தி�மணC ெச9வ), ஆழ� 
அறியாம ஆ�றி இற;-வ) ேபா=�, க8ைண Q<�ெகா8	 கா!< நட�ப) 
ேபா=� இ��கி�ற). ஆன) ப� றிேய, சில ெப8 ஆ8க6ைடய -ண;க+ 
ஒ�7� ெகா�7 ஒ>வாம, அவ#க+ கீாி4� பா��� ேபா அ<�க< ேபாாி!	� 
ெகா+வைத� கா8கிேறா�.  
 
"இளைம�ப�வேம அ�ைம, மா�த�, கண� &த�ய ேநா9க6�- உாிய கால�. 
ஆைகயா, அ�த� கால� கட�-&� மி- இளைமயி தி�மணC ெச9வ) இ	� 
கைண விைல�- வா;-வத�- ஒ�பா9 இ��கி�ற). மி- இளைமயி தி�மண� 
ஆகிற ஆ8க6�-� ெப8க6�-� ப�-வ கால� வர� -ைற�த) ப�) அல) 
ப�னிர8	 ஆ8	க+ ெச=த ேவ8	�. அ>வள5 காலCெச�ற பிற-தா� 
அவ#க+ தி�மண�தி� பயைன அைடயேவ8<யதா9 இ��கி�ற). அ>வள5 
கால�)�-+ளாக� ெப8A�-� ஆA�-� எ>வளேவா இ	�க8க+ ேந�� 
ப<யாயி��-ேம! அ�த இ	�க8க6� ெகலா� த�பி இ��பா#க+ எ�ப) எ�ன 
உ7தி? அ�த� காரண�ைத�ப�றிேய -ழ�ைத மணC ெச94� வழ�க&+ள 
பா#�பன# &தலானவ#க6�-+ இள� அ7த�க6�, மைனவி இழ�தவ#க6� 
மி-தியா9 இ��கிறா#க+.  
 
"ேமேல ெசா�யப< ப�) அல) ப�னிர8	 ஆ8	க6�-� பிற- 
நட�கேவ8<ய காாிய�தி�- இ�ேபா) தாேன ஏ� பரபர�பைடயேவ8	�? ஆ	 
மா	 &த�ய வில;-கைள� 1ட நம�- ேவ8	�ேபா) விைல�- வா;-ேவாேம 
தவிர� ப�) ஆ8	க6�-&� அைவக+ சிறிய க�7களா9 இ��-� ேபா) 
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விைல ெகா	�) வா;-ேவாமா ? அ�ப< வா;கினா=� 1ட, அைவக+ ப�) 
ஆ8	க+ வைரயி சாவாம இ��), பிற- நம�-� பய�ப	� எ�பைத நா� 
எ�ப< உ7தி ெச9ய�1	�? இள;க�7க+ ெபாியைவக+ ஆன பி��, நம�- 
உத5� உதவா எ�பைத எ�ப< &�தி உ7தி ெச9ய�1டாேதா, அ�ப<ேய மி- 
இளைமயி தி�மண� ஆகிற பி+ைளக+ த-�த கால�தி எ�ப< இ��-� எ�7 
&�திேய உ7தி ெச9வ) 1டாதகாாிய மாக இ��கிற). அகைவ &தி#�த பி� 
தி�மணC ெச9வதாயி��தா 1<யவைரயி -ண�, கவி, அறி5, உட 
நிைலைம &த�யைவகைள அறி�) ெகா+வ) எளிதா9 இ��-�.  
 
"சில -ழ�ைதக+ மிக இளைமயி ேநாய�ற உட வ�ைம உ+ளவ#களா9� 
ேதா�றியேபாதி=�, த-�த கால�தி க	ைமயான ேநாயாள#க+ ஆகி� -	�ப 
வாH�ைக�-� பய�படாம ேபாகிறா#க+. மிக இளைமயி தி�மணமான சில 
ெப8க+, பி�கால�தி ஆA� அலாம ெப8A� அலாம அ�யா9� 
ேபாயி��கிறா#க+. சில ெப8க+ ெவ-கால� வைரயி ப�-வ� ஆகாமேல இ��) 
வி	கிறா#க+. 1<யவைரயி அகைவ அதிகாி�த பி�� தி�மண� ஆ-மானா 
இ�ப<�ப!ட மா7பா	க6�- இட� இைலேய!  
 
"இ�த நா!< சில ெப8க+ பிCசிேல ப*�ப) ேபால, மி- விைரவி ப�-வமாகி� 
கணவ� F!<�-� ேபா9வி	கிறா#க+. அகைவ மி-�) உட உ7தி� ப	வத�- 
&� அவ#க+ -	�ப வாH�ைகயிேல Xைழ�) பி+ைளகைள� ெபற� ெதாட;-கிற 
ப<யா, அவ#க+ வயி�றிேல பிற�கிற பி+ைளக+ தைல&ைற தைல&ைறயா9 
உட வ�5 அ�றவ#களாக இ��பா#க+ எ�7 ம��)வ � அறிஞ#க+ 
ெசா=கிறா#க+. அஃ) உ8ைம எ�7 வழ�க�தினா=� ெதாிய வ�கிற). 
தா;கேள தா9 தக�ப�மா#க+ பா)கா�பி இ��கேவ8<ய சி7 அகைவ உ+ள 
ெப8க+, பி+ைளகைள� ெப�7� பா)கா�-�ப< ெச9வ) -�வியி� தைலேமேல 
பன;காைய� க!<ைவ�பத�- ஒ�பா9 இ��கி�ற).  
 
"தி�மண$ ெசய�ேல &த�ைமயான ஒ� ெப�; காாிய�ைத நா� க��D�றி� 
பா#�கேவ8<ய) இ�றியைமயாததா9 இ��கி�ற). அஃெத�ன ெவனி�, 
தி�மண� எ�ப) ஆ8 ெப8 இ�வ�� ேச#�) ெச9) ெகா+6கிற 
உட�ப<�ைகேய அலாம ேவற�7. அ�ேபா) நட�கிற சட;-க6� 
ெச9ைகக6� மைறக6� ஆ8 ெப8க+ இனிேம நட�கேவ8<ய 
ஒ*;-கைள�ப�றி, அவ#க+ ெச9) ெகா+6� க!	�பா	களா9 இ��கி�றன. 
அ�த� க!	�பா	களி� க��ைத4� தி�மண�தி(ைடய சிற�ைப4� மணமக(� 
மணமக6� 1<யவைரயி அறி�தி��கேவ8<ய) இ�றியைமயாததா9 
இ��கி�ற). மிக இளைமயி தி�மண� ஆகிற பி+ைளக6�-� தி�மண�தி� 
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த�ைம இ�னெத�7 எ�ப<� ெதாி4�? அ�ப<�ப!ட ப-�தறி5 இலாத 
பி+ைளகைள� தி�மண� க!	�பா	க+ எ�ப<� க!	�ப	�)�?  
 
5. இளைம மண�தி ெப8A�-� தா9�-� நட�த உைரயாட     
 
"ஒ# ஊாி Q�7 ஆ8	+ள ஒ� ெப8 -ழ�ைத�-� தி�மணC ெச9வதாக உ7தி 
ெச9), அத�காக� ப�த &த�ய தி�மண &� ஏ�பா	க+ ெச9தா#க+. அ�ேபா) 
அ�த� ெப8A�-� தா9�-� நட�த உைரயாடலாவ) :  
 
மக+ : ந�&ைடய F!< இ>வள5 அம#�களமா9� கிட�கிறேத! ஏ)�க< அ�மா?  
 
தா9 : நாைள�- உன�-� தி�மண� அ< அ�மா ?  
மக+ : தி�மண� எ�றா எ�ன ?  
 
தா9 : தி�மண� எ�றா தா� க!	வ).  
 
மக+ : தா� எ�றா எ�ன ?  
 
தா9 : இேதா எ� க*�தி தா� இ��கிற) பா# ; இ�த மாதிாியா9 உ� க*�திேல 
க!	வ).  
 
மக+ : உ� க*�தி இ��கிற தா�ைய எ	�) எ� க*�தி உடேன நீேய 
க!<விடலாேம! இத�- இ>வள5 ஆரவார� எ�ன?  
 
தா9 : நா� க!ட�1டா); ஆடவ#க+ க!ட ேவ8	�.  
 
மக+ : அ�ப<யானா, அ�பா என�-� தா� க!ட!	�! அ8ணா க!ட!	�! 
சைமயகார ,�� க!ட!	ேம!  
 
தா9 : அவ#க+ எலா�� க!ட�1டா). ேவேற கணவ� தா� உன�-� தா� க!ட 
ேவ8	�.  
 
மக+ : எ�த� பய என�-� தா� க!	வா� ? ஒ� பய எ�ைன� ெதா	வானா?  
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தா9 : அ�ப<ெயலா� இகழாேத ! கணவ� ேமேல நீ அ�பா9 இ��கேவ8	�. 
எ�தைனேயா ெப8க+ கணவேனா	 உட�க!ைட ஏறியி��கிறா#கேள!  
 
மக+ : 'உட�க!ைட' எ�றா எ�ன ெபா�+? தா9 : கணவ� இற�) ேபானா 
அவேனா	1ட மைனவி4� தீயி பா9வ). இ) தா� உட�க!ைட ஏ7த.  
 
மக+ : அ�ப�பா! இஃ) எ�னாேல ஆகா)! என�-� தி�மணேம ேவ8டா�.  
 
தா9 : நீ உட�க!ைட ஏறேவ8<ய) இைல. நீ கணவ� ேம அ>வள5 
அ�பா9 இ��க ேவ8	� எ�பத�காக$ ெசா�ேன�.  
 
மக+ : கணவ� ேமேல நா� ம!	� அ�பா9 இ��க ேவ8<யதா? கணவ(� எ� 
ேமேல அ�பா9 இ��கேவ8<யதா இைலயா?  
 
தா9 : கணவ(� உ� ேமேல அ�பா9 இ��க ேவ8<ய)தா�.  
 
மக+: அ�ப<யானா நா� &�தி இற�) ேபானா கணவ(� எ�ேனா	1ட 
உட�க!ைட ஏ7வானா?  
 
தா9 : இ�ேபா) ஒ�வ�� உட�க!ைட ஏ7� வழ�க� இைல. உ�(ைடய 
அல��வாைய Q<�ெகா8	 ,�மா இ��கமா!டாயா?  
 
மக+ : நா� ,�மா இ��கமா!ேட�. கணவ� எ�ேனா	1ட உட�க!ைட ஏற 
உட�ப!டா தா� நா� தா� க!<�ெகா+ேவ�. அலா) ேபானா தா� 
க!<�ெகா+ள மா!டேவமா! ேட�. அவ� க!<னா=� அ7�) எறி�)வி	ேவ�.  
 
இ>வைகயாக$ ெசா�� தா� க!<�ெகா+ளேவ மா!ேட� எ�7 அ�த� ெப8 
-ழ�ைத பி<வாதC ெச9ததா�.  
 
"சில சமய;களி, பா -<�கிற -ழ�ைதக6�-� 1ட� தி�மணC ெச9கிறா#க+. 
அ�த� -ழ�ைதக6�-� தி�மண�)�- அணிகல�க+ \!< அழ- ெச94� 
ெபா*) அ�த� )�ப� ெபா7�கமா!டாம, தி�மண� ெதாட�க� &த &<5 
வைரயி அ�த� -ழ�ைதக+ அ*தவ8ணமா9 இ��கி�றன. தா� க!	� 
ேநர�தி அ*ைகைய நி7�)வத�காக� தா9 மா#க+ ெப8 -ழ�ைதகைள ம<யி 
ைவ�)� பா ெகா	�)�ெகா8	 மணவைறயி உ!கா�கிறா#க+. 
மா�பி+ைள4� சி7 -ழ�ைதயானதா இ�னா��-� தா� க!	கிறெத�7 
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ெதாியாம, சில சமய;களி மாமியா# க*�திேல தா�க!<வி	கிறா�. இ) 
ேவ<�ைக4� விைளயா!	� அலவா ?  
 
" நா� ேமேல ெசா�ன ஒ*;-&ைறகைள எலா� அறிவாளிக+ ந�- எ8ணி மி- 
இளைமயி தி�மணC ெச9கிற வழ�க�ைத நி7�த &ய�சி ெச9வா#க+. எ�7 
ந��கிேற�" எ�றா+ ,-ண,�தாி.  
 
இ�த$ ெசா�ெபாழிைவ� ேக!ட ெப8க+ எலா�� தைலைய ஆ!<� �கH�) 
ெகா8டா#க+. அைத� த;க6ைடய தைலவ#க6�-� கா8பி�-� ெபா�!	 
எ*�) வ<வமாக� பல ப<க+ வா;கி�ெகா8	 அவ#க6ைடய இல�தி�-$ 
ெச�றா#க+.  
--------------   
 

15151515. . . . 784சியி� ெவ�றி784சியி� ெவ�றி784சியி� ெவ�றி784சியி� ெவ�றி    
 
[அரச� தன) உ+ள�கிட�ைகைய� ெதாிவி�த; ெப8களிட�தி தீைம 
ெச9தவைன ஒ7�த அரச� கைத; அரச(�-� �வேன�திர� அறி5ைர 17 த; 
அறி5ைர பல� அளி�த.]  
 
1. அரச� தன) உ+ள�கிட�ைகைய� ெதாிவி�த  
 
ஒ�நா+ அரச� �வேன�திரைன ேநா�கி, "உ�ைம அைம$சனாக� ெப�ற என�- 
எலா$ ெசவ;க6� -ைற5 இலாம இ��தேபாதி=� ெப8ைண�ப�றிய ஒ� 
ெப�;-ைறைய உைடயவனாக இ��கிேற�. அ�த� -ைறைய� ேபா�க வழி 
ெதாியாம மய;கி� ெகா8<��கிேற�," எ�றா�. �வேன�திர� ஒ�7� 
அறியாதவ� ேபா, "அ�த� ெப8 யா#?" எ�7 வினவினா�. உடேன அரச� 
,-ண,�தாியி(ைடய ஊ# ெபய# &த�ய விவர;கைள� ெதாிவி�), அவ+ 
ெபா�!	� தா� நட�திய எலா$ ெச9ைககைள4� விள�பினா�. �வேன�திர� 
இ�ப<�ப!ட சமய�தி�காக ெந	;கால; கா�தி��தவ� ஆதலா, அரச� ெச9த 
ஒ*;கி�ைமகைள அவேன உண��ப< நயமா4� இனிைமயா4� பி�வ�மா7 
நவழி ெநறிகைள அவ(�- உைர�தா�.  
 
2. அரச(�-� �வேன�திர� அறி5ைர 17த  
 
"தி�மண�தி�- உட�படாத ெப8கைள$ சிைற எ	�ப) ேபா�ற ஒ*;கி�ைம 
ேவெறா�7� இைல. எலா வCசைனகளி=� ெப8 வCசைன ெபாலா). 
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அதனா உலக�தி நட�கிற ெகாைலக6� தீைமக6� அளவ�றைவகளாக 
இ��கி�றன. எ�த ஒ*;கி�ைம�-� த8டைன இலாவி!டா=� ெப8A�-$ 
ெச94� வCசைன�-� த8டைன இலாம� ேபாகிறதிைல. உ;க6ைடய 
வா9�பிற�ைப� ெகா8ேட இ�ேபா) சிைறயி இ��கிற அ�த� ெப8ணி(ைடய 
தக�ப� சிற�த பலவா� எ�7 ேதா�7கி�ற). அவ� உ8ைம ெதாி�த உடேன 
ந�மீ) பைட எ	�) வ�வா� எ�பத�- ஐய� இைல. அவ(�-� ப�க� 
)ைணயாக� பல அரச#க+ ேச#�) வ�வா#க+ எ�ப)� உ7திேய. ஒ� ெப8ணி� 
ெபா�!	� ேகா<� கண�கான ம�க+ ம<வ)� அலாம; இ�(� அரசிய 
நடவ<�ைகயி எ�ென�ன மா7பா	க6� கலக;க6� நட�-ேமா எ�7 
நிைன�-�ேபா), எ�(ைடய உட எலா� ந	ந	;கி� ேபாகி�ற). இராவண� 
இ�திர� ச�திர� &த�ேயா# ப!ட பா	க+ யாவ��-� ெவளி�பைடயாக� 
ெதாி�தைவயலவா?  
 
"இ�த� கால�தி நா� ஒ� காாிய�ைத &த�ைமயாக எ8ண ேவ8< யி��கிற). 
இைர�காக வி8ணி� ப��) வ!ட� இ	வ) ேபா, சில ஐேரா�பிய அரச#க+ 
இ�த ஆசியா�க8ட�தி எ�த அரச� ஒ*; கி�றி நட�பா�; யா�ைடய நா!ைட� 
க!<�ெகா+ளலா� எ�7 எ�ெபா*)� எதி#பா#�)� ெகா8<��கிறா#க+. 
அவ#க+ தா;க+ தீைமகைள$ ெச9தா=� ெச9வா#கேள அலாம ம�றவ#க+ 
தீைமகைள$ ெச9ய� ெபா7�கமா!டா#க+. ஆைகயா, அ�த� காாிய�தி நா� 
எ�ேபா)� &�1!<ேய பா)கா�பாக இ��த ேவ8	�. ஒ� சிறிய மனித� 
ெச9கிற தீைமையயாவ) மைற�கலா�. அரச� &த�ய ெபாிேயா#க+ ெச9கிற 
தீைமக+ தி;களிட� உ+ள ம7ைவ�ேபா எலா உலக;க6� அறி4�ப<யாக 
விள;-கி�றன. அரச� எ�ப<ேயா அ�ப<ேய -<க6� ஆைகயா, அரசைன� 
பா#�)� -<க6� தீைமகைள$ ெச9ய� க�7�ெகா+வா#க+. ஆைகயா, அரசேன 
எலா�ைடய தீவிைனக6�-� பழிக6�-� ெபா7�பாளியாகிறா�. பிற 
ெப8கைள நா� ெப�நCசாக� பாவி�த ேவ8	�. நCசான) உ8கிறவைன 
ம!	� ெகா=�. பிறமாதாகிய நC, பா#�தவ#க+ நிைன�தவ#க+ எலாைர4� 
ெகா=�. ஆைகயா, பிற மாத#கைள� பாராம=� நிைனயாம=� இ��த 
ேவ8	�.  
 
"எலா ெவ�றிகளி=� ெபாறிகைள ெவ=தேல சிற�த ெவ�றியா-�. 
பைகவ#க6ைடய ேபா#�கள�திேல யா# எதி#�) நி�கிறா#கேளா அவ#க6�ேக 
ெவ�றி. ெப8களி� ெசய�ேலா எ�றா, அவ#கைள� பாராம யா# &)- கா!< 
ஓ	கிறா#கேளா அவ#க6�ேக ெவ�றி. உ;க6ைடய உணவிைன$ சா�பி	கிற 
நா�, உ;க6�- ந�ைமயான காாிய�ைத$ ெசால� கடைம� ப!<��கிேற�. 
வா9�- இனி�பாக� ேதா�றி� பிற- ேநா9கைள விைளவி�கிற சில 
உண5கைள�ேபால�, பி� வ�; காாிய�ைத எ8ணாம அரச(�-� களி�� 
வ��ப<யாக$ சில# ெவல�ேப$,� ேப,வா#க+, அத�- நா� அ�க� அல�. 
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&�தி� கச�பாக� ேதா�றி� பிற- உட நல�ைத� ெகா	�கிற ம��) கைள�ேபால 
உ;க6�- இ�ைம ம7ைம�- உதவி யான ெமாழிகைள நா� ேபசாவி!டா, 
உ;க6ைடய ஊழிய�)�- நா� எ>வள5� உாியவ� அல�. ஓ# ஒ*;க�ற 
ெச9ைகைய நா� ெதாியாம ெச9) வி!டேபாதி=� பிற- அத�-� த�க க*வா9 
ேதட ேவ8<ய) &த�ைமயான). ,-ண,�தாி இ>விட� இ��கிறவைரயி 
நம�-� )�ப�)�- இடமாைக யா அவைள அவ6ைடய ெசா�த ஊ��- 
அ(�பி வி	வ) எலாவ�றி�-� ந�ைமயா9� காண�ப	கிற)," எ�றா� 
�வேன�திர�.  
 
ம7ப<4� �வேன�திர� அரசைன ேநா�கி�, "ெப8களிட�தி ஒ*;க�ற 
&ைறயி நட�) ெகா8டவ#கைள$ சில அரச#க+ எ>வளேவா ெகா	ைமயா9 
ஒ7�தி��கிறா#க+. அ�ப<�ப!ட ஒ� வரலா�ைற$ ெசா=கிேற� ேக6;க+," 
எ�7 ெசால =�றா�.  
 
3. ெப8க+ இட�தி தீைம ெச9தவைன ஒ7�த அரச� கைத  
 
"சில கால�தி�- &� ஓ# அரச(ைடய பைட Fர#களி ஒ�வ�, பிற� 
ஒ�வ(ைடய F!<�-+ வ=�க!டாயமா9 Xைழ�), அ;கி��த 
ேவைல�காாிைய� க!<� பி<�)� த*வ &ய�றா�. அைத� -றி�) அ�த F!<� 
தைலவ� அரச� இட�தி &ைறயி!டா�. அரச� அவைன ேநா�கி, 'அ�தீயவ� 
ம7ப<4� உ� F!	�- எ�ேபா) வ�கிறாேனா, அ�த� கணேம என�- அறிவி, 
எ�றா�. அ>வாேற ம7நா+ இர5 அ�த� பைடFர� த� F!<�-+ ப�தி��த 
சமய�தி அ�த மனித� அரச(�- அறி�ைகயி!டா�. உடேன அரச� ஒ� 
க�திைய� ைகயி எ	�)�ெகா8	 அ�த F!<�-+ Xைழ�தா�. &�தி விள�ைக 
அைண�)வி!	 அ�த� தீயைன� ெகா�றா�. பிற- ம7ப<4� விள�-� ெகா8	 
வர$ ெசா�� ெகாைல48டவ(ைடய &க�ைத உ�7� பா#�தா�. உடேன 
கட56�- வண�கC ெச9தா�. பிற- அரச� அ�த F!	� தைலவைன� பா#�), 
'ஏதாவ) சா�பா	 இ��தா ெகா8	 வா,' எ�றா�. அவ� ெகா8	வ�த 
உணைவ அரச� வி��ப�)ட� உ8டா�. அரச(ைடய அ�த$ ெச9ைககைள� 
பா#�) F!	�தைலவ� விய� பைட�தா�. அைவகளி� காரண�ைத� 
ெதாிவி�கேவ8	� எ�7 அரசைன இர�) ம�றா<னா�.  
 
"அரச� ெசா�ன ம7ெமாழியாவ) : இ�ப<� ப!ட தீய ெச9ைகைய எ�(ைடய 
மகைன� தவிர, ேவெறா�வ(C ெச9ய� )ணியா� எ�7 நிைன�), அவ(ைடய 
&க�ைத� பா#�தா, அவைன� ெகால என�- மன� வராெத�7 அCசி, &�தி 
விள�ைக நி7�தி, அவைன� பாராமேல ெகா�ேற�. பிற-, விள�-� ெகா6�தி 
அவ(ைடய &க�ைத� பா#�த ேபா) எ�(ைடய மக� அல� எ�7 ெதாி�) 
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அதனா கட56�- ந�றியறி�த வண�கC ெச9ேத�. &ைற ெச9ய ேவ8	� 
எ�7 நீ எ�னிட�தி ேவ8<� ெகா8டேபா), அ�த� -�றவாளிைய� பி<�)� 
ெகா=கிறவைரயி நா� சா�பி	கிற) இைல எ�7 உ7தி ெச9) ெகா8	 
ப!<னியா9 இ��தப<யா, உ�(ைடய F!< வி��ப�)ட� கால� அலாத 
கால�தி உண5 ெகா8ேட�."  
 
ேமாக இ�ளி QHகி�ேபாயி��த அ�த அரச(�-� �வேன�திர� ெசா�ன 
அறி5ைரக+ அறி5 விள�-� ேபா விள;கினைமயா, அவ� த�(ைடய 
ஒ*;கி�ைமைய� தாேன உண#�) ெசா=கிறா�. உ=� ேவ.டா� ைகைய உ=� ேவ.டா� ைகைய உ=� ேவ.டா� ைகைய உ=� ேவ.டா� ைகைய 
வி2டா1 ேபா/�வி2டா1 ேபா/�வி2டா1 ேபா/�வி2டா1 ேபா/� எ�ப) ேபா ,-ண,�தாிைய நா� அ(�பிவி!டா=� அவ+ 
நட�த காாிய;கைள� ெதாிவி�-� ெபா*), அவ6ைடய தக�ப(�- ந�மிட�தி 
ெவ7��8டாகி, அ�ெபா*)� ந�ைம� பழிவா;க� ெதாட;-வாேன ! இ�த 
அற�ேக!<�- (த�மச;கட�தி�-) எ�ன ெச9கிற)?" எ�றா�.  
�வேன�திர�, "அவ6ைடய தக�ப(�- &�தி$ சின� உ8டானா=� நா� ெச9த 
&ைறேக!<�- நாேம த�க நீ�க&� ெச9)வி!டதா அவ(ைடய சின� 
தணி�)வி	�. நா&� த-�த அறிவாளிகைள$ ,-ண ,�தாி�-� )ைணயா9 
அ(�பி அவனிட�தி உட� பா	 ேப,�ப< ெச9வி�கலா�," எ�றா�.  
 
4. அறி5ைர பய� அளி�த  
 
அரச� : அத�-� த�க ஆ8ைமயாள#க+ உ�ைம� தவிர ஒ�வ�� இைல. 
ஆனா, உ�ைம� பிாிய என�- மன� இைல. அ�றி4�, உம) ேநா�க� 
எ�ப<ேயா அறிேய�.  
 
�வேன : நா� ேபாக� தைடயிைல. எ�னா� 1<யம!	� அ�த அரசைன 
அைமதி�ப	�த &ய=ேவ�.  
 
அரச�: நீ# ேபாவ)தா� ந�ைமயாக� காண�ப	கிற). நீ# ேபாவதி இ�ெனா� 
ெபாிய ந�ைம4� இ��கிற). விய�க�த�க உ�&ைடய ெமாழி� திறைமயா, அ�த 
அரசைன எ�(ைடய தி�மண�)�- இைசய$ ெச9தா=� ெச9யலா�.  
 
�வேன: அ�த$ ெச9தியி நா� உ;க6�- யாேதா# உ7திெமாழி4� 
1றமா!ேட�. ஆனா, உ;க6ைடய உ+ள�கிட�ைகைய அ�த அரச(�-� 
ெதாிவி�ேப�. அவ(ைடய உ+ள� எ�ப<ேயா? " 
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அரச�: உ�&ைடய நாவைச�தா நா	 அைச4ேம ! நீ# என�காக� ேபசினா 
அ)ேவ ேபா)�.  
 
பி�ன# அரச�, ,-ண,�தாி4� அவ6ைடய தாழி4� ஊ��-� ேபாக 
&�ேன�பா	 ெச94�ப< Dதிக+ Qலமா9$ ெசா� அ(�பினா�.  
-----------  

16161616. . . . இ�ப�� /�ப��இ�ப�� /�ப��இ�ப�� /�ப��இ�ப�� /�ப��    
 
[,-ண,�தாியி� சிைறமீ!சி; ஊ��-� தி���த; &ைறய�ற ெகாைல; ஆசிாிய� 
ெபாியா�ைடய )�ப�; ம�களி� �ல�ப; நராதிப(ைடய மனேநா4� சா�கா	�] 
 
1. ,-ண,�தாியி� சிைறமீ!சி ; ஊ��-� தி���த  
 
�வேன�திர(ைடய &ய�சியா இ>வள5 உதவி கிைட�த) எ�7 ,-ண,�தாி 
உ+ள; களி�தா+ கட56�- ந�றியறி�த வண�கC ெச9தா+. மண மாகா� 
ெப8மட�தி தவC ெச9பவ#க+ எலா�� இ$ெச9திைய� ேக+வி4�7� 
களி�பைட�தா#க+. �வேன�திர(�- உதவியா9$ சில பைடFர#கைள 
அ(��வதாக அரச� ெசால�, பிற அரச#க6ைடய நா!< பைடFர#க6ட� 
ெசவ) த-தி அ�7 எ�7 �வேன�திர� ம7�)வி!டா�. �வேன�திர(� 
,-ண,�தாி4� அவ6ைடய ேதாழி4� ெவ>ேவறான ஊ#திகளி ஏறி�ெகா8	 
பயண� பா)கா��ட� �ற�ப!டா#க+.  
 
சில நா!க6�-+ அ�த அரச(ைடய நா!	 எைலைய� கட�), த;க6ைடய 
நா!	 எைல�-+ Xைழ�தா#க+. Xைழ�த உடேன அ�த ஊ# அதிகாாிக+ 
நராதிப(ைடய க!டைள�ப< �வேன�திரைன� பி<�க &ய�றா#க+. 
�வேன�திர� பி<படாம அவ#கைள எதி#�க� ெதாட;கியேபா), அவ#க+ 
"அரச(ைடய க!டைள�ப< பி<�கிேறா�," எ�7 ெசா�னதினா அரச(ைடய 
ஆைணைய இகழ�1டா) எ�7 �வேன�திர� அவ#க6ைடய ைகயி சி�கினா�. 
உடேன அ�த அதிகாாிக+ �வேன�திரைன� க	ைமயான சிைறயி ைவ�தா#க+. 
,-ண,�தாி 1!ட�ைத� பிாி�த மா� ேபால5�, மயி ேபால5� திைக���7, மி- 
விைரவாக அரசனிட� ேபா9� ெதாிவி�)� �வேன�திரைன வி	வி�கேவ8	� 
எ�7 பயண�ப!டா+.  
 
அவ+ வழியி� ெச=� ேபா) எ8ணிற�த ம�க+ அவைள$ PH�) ெகா8	, 
"எ;க6ைடய மேனா�மணி வ�) வி!டா+," எ�7 வாH�தி�ெகா8	 மி-�த 
களி��� 1$ச=ட� அவ6ைடய ஊ#தி�- &�(� பி�(C ெச�றா#க+.  
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,-ண,�தாி பலநா+ இர5� பக=C ெச�7 �வனேசகர�ாிைய அAகினா+. 
அவ6ைடய த�ைத &த�ேயா# வழியி ெவ- ெதாைல எதி#ெகா8	வ�) மி-�த 
சிற��ட� நகர�)�-+ அைழ�)$ ெச�றா#க+. அ�நகர�) ம�க+, வாைழ 
க&-க+ நா!<, மகர ேதாரண;க+ க!<� ெத��கைள அழ- ெச9தா#க+. 
பலவைக வா�திய &ழ�க;க6ட�, ,-ண,�தாி நல�)ட� வ�) ேச#�தத�காக 
இ�ப� தி�விழா� ெகா8டா<னா#க+. ம�க6ைடய மகிH$சிேய இ�ப< யானா, 
அவ6ைடய த�ைத &தலானவ#களி� களி�� மி-திைய எ>வா7 விாி�)ைர�க� 
ேபாகிேறா�? இற�) ேபான உயி# மீ8ட) ேபால5�, பசியினா வ��)கிற 
வ(�-� ேத�, ெந9, பா, வாைழ�கனி &த�யைவ க6ட� சிற�த உண5 
கிைட�த) ேபால5� இ�ப� கட� QHகினா#க+.  
 
2. &ைறய�ற ெகாைல; ஆசிாிய� ெபாியா�ைடய )�ப�  
 
அ�த� களி�� ஆரவார� சிறி) தணி�த5டேன, ,-ண,�தாியி(ைடய 
வரலா7கைள� ெதாிவி�-�ப< அரச� க!டைளயி!டா�. அவ+ எலா$ 
ெச9திகைள4� மிக விள�கமாக� ெதாிவி�த)� அலாம கைடசியா9� 
�வேன�திர(ைடய அறி5� திறைமயினா=�, தளரா &ய�சியினா=� தா� 
த�பிவ�த ெச9திைய விாி�)ைர�தா+. அைத� ேக!ட5டேன அரச� தாைர 
தாைரயா9� க8ணீ# ெசாாி�), த� தைலயிேல அ<�)� ெகா8டா�. "ஐேயா 
மகேள! நா� தீைம ெச9) வி!ேடேன! நீ காணாம�ேபான5டேன �வேன�திர� 
ேமேல ஐய�ப!ேட�. அவைன எ;ேக க8டா=� பி<�)� ெகா=�ப< க!டைள 
அ(�பிேன�. அ>வாேற உ� &�பாகேவ அவ� பி<ப!டதாக5�, நீ வ�தபிற- 
அவைன� ெகா�7 வி!டதாக5� இ�7 காைல யி அறி�ைக�தா+ வ�) 
ேச#�த). அ�த� ெகாைல�- நா� ெபா7�பாளி அல�. எ*�)�கார(ைடய 
ைக�பிசகினா இ>வள5 ெப��ெதாைல நட�)வி!ட). இ�த &ைறேக!<�- 
நா� எ�ன ெச9ேவ�?" எ�7 ேத�பி� ேத�பி அ*தா�.  
 
அைத� ேக!ட5டேன ,-ண,�தாி Q#$ைச யானா+. உயிர�ற உட ேபா கீேழ 
வி*�) வி!டா+. ஏென�றா, உலக�தி யா# )�ப�ப!டா=� ெபா7�காத 
இர�க�த�ைம உ+ள ,-ண,�தாி , தன�- இ>வள5 உதவி ெச9த �வேன�திர� 
த� ெபா�!டாகேவ ெகாைல ெச9ய�ப!டா� எ�7 ேக!க எ�ப<� ெபா7�பா+? 
அ�ேபா) ஆசிாிய� ெபாியா�� 1ட இ��தா#. அரச� அ�த� ெகா<ய க!டைளைய 
அ(�பின)�, �வேன�திர� ெகாைல48ட)� அ)வைரயி=� அவ��-� 
ெதாியா). மைல கல;கினா=� மன; கல;காத திட உ+ள� பைட�த ஆசிாிய� 
ெபாியா# தி^# எ�7 அ�த$ ெச9திைய� ேக!ட உடேன மன� மய;கி� கீேழ 
வி*�), �ர8	 �ர8	 அ*தா#. அர8மைன &*வ)� அ*ைக� -ர எ*�த).  
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3. ம�களி� �ல�ப  
 
இ�த$ ெச9தி நகர� &*)� ஒ� கண�தி� பரவி ய). தி��பிவ�த உயி# ம7ப<4� 
ேபா9வி!ட) ேபால, எ;ேக பா#�தா=� அ*ைக4� �ல�ப=� நிைற�தன. 
ஏென�றா, �வேன�திர(ைடய ந�-ண�ைத அறியாதவ#க+ ஒ�வ�� இல#. 
"ஐேயா! அ�பா ! நீ யா# ெப�ற பி+ைளேயா ! -ைற�த வாணாளி இற�) 
ேபானாேய.!' எ�பா��, "இ>வள5 -ைற�த வாணா+ உ+ள உன�-� 
ேபரறிைவ4� ஆ�றைல4� அழைக4� கவிைய4� கட5+ ஏ� ெகா	�தா#?" 
எ�பா��, வி8ணி இ�திராவி அழகாக� ேதா�றி, ஒ� கண�தி மைறவ) 
ேபா மைற�) ேபானாேய !" எ�பா��, மர� ைவ�) வள#�) பல� ெகா	�கிற 
கால�தி ெவ!	8ட) ேபா நல இளைம� ப�வ�தி மா8டாேய!" எ�பா��, 
ெப�� பCச கால�திேல எ�தைனேயா -	�ப;கைள� கா�பா�றினாேய! இனி 
அ�ப<�ப!ட கால�தி யாைர அ	�ேபா�?" எ�பா��, ,-ண,�தாியாவ) 
த�பியி��தா அவ+ எ;கைள$ சமய�தி கா�பா�7வாேள ! நீ ேபான பிற- 
அவ+ உயிைர ைவ�தி��பாளா?" எ�பா��, "எ;க6ைடய )�பேம இ>வள5 
ெபாிதா9 இ��-�ேபா), உ�ைன� ெதா!	 வள#�) எலா ந�ைமகைள4� 
Xக#�த ஆசிாிய� ெபாியா�� அவ�ைடய மைனவி4� இனிேம உயிைர 
ைவ�தி��பா#களா?" எ�பா��, "உதவி�-� தீைம ெச9த இ�த அரசைன� ேபால� 
ெகா	;ேகால#க+ உலக�தி இ��பா#களா?" எ�பா��, "இராவண(�- 
மேகாதர(�, )ாிேயாதன (�-$ ச-னி4� வா9�த) ேபா எ;க+ அரச(�-� 
ெகா<ய அைம$ச� வா9�தாேன எ�பா��, "இனிேம இ�த ஊாி தீ மைழ 
ெப94�" எ�பா�� இ>வா7 பல�� பலவைகயா9$ ெசா�� �ல�பினா#க+.  
 
4. நராதிப(ைடய மனேநா4� சா�கா	�  
 
ஆசிாிய� ெபாியா# மய�க� ெதளி�) எ*�த உடேன, "இனி ஒ�நா6� இ�த� தீய 
அரச(ைடய &க�தி விழிேய�" எ�7 உ7தி ெச9) ெகா8	 தம) 
அர8மைன�-� ேபா9வி!டா#. ,-ண,�தாி Q#$ைச ெதளி�) பிைழ�த) 
ம7பிற�பாயி�7. நராதிப� மகைள� பிாி�தி��த ஏ�க�தினா த-�த உண5� 
இலாம ேநா9 ேம�!	, &�னேம )��� ேபா இைள���றி��தா�. 
இ�ெபா*) த� மக6�-� ேப�தவி ெச9) சிைறமீ!	 வ�த �வேன�திரைன 
&ைறயிலாம� ெகாைல ெச9வி�)�, ெபா7ைம வ<வினராகிய ஆசிாிய� 
ெபாியா�ைடய பைகைய� ேத<� ெகா8ேடாேம எ�கிற மனேநாயினா அவ(�- 
உட ேநா9 மி-�), சில தி;க+ ப	�த ப	�ைகயிேல இ��தா�. அ�த� கால�தி 
,-ண,�தாி த�ைத�காக� ப!ட பா	க+ சிறிதல. எ8ணி�ைக இலாத ஊழிய� 
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கார#க+ இ��தா=� அவேள த� ைகயா ம��)ணா$ சைமயக6� (ப�திய 
பாக�) எலா� ப�-வ;க6� பணிவிைடக6C ெச9) வ�தா+.  
 
ம��)வ�தினா ஒ�7; -ண� ஆகாம அரச� இற�) ேபானா�. அத�காக$ 
சில# வ��திய ேபாதி=� பல ம�க+, "�வேன�திரைன &ைற இலாம� ெகாைல 
ெச9த அரச� இ��ெத�ன? ேபா9 எ�ன ? இனி ந�ைம� கா�பா�ற$ ,-ண,�தாி 
இ��-�ேபா) நம�- யா)-ைற?" எ�7 கவைலய�றி��தா#க+.  
-----------  

17171717. . . . /�ப� வ�தா1 ெதாட��/வ#�/�ப� வ�தா1 ெதாட��/வ#�/�ப� வ�தா1 ெதாட��/வ#�/�ப� வ�தா1 ெதாட��/வ#�    
 
[&ைறய�ற சா�கா!	 உ7தி&றி ; ,-ண,�தாியி� &<P!	 விழா5�-� தைட ; 
ம�க+ �ல�ப.] 
 
1. &ைறய�ற சா�கா!	 உ7தி&றி  
 
இற�)ேபான அரச(�- இ7தி$ சட;-க+ யா5� &<�தபிற-, &த அைம$ச� 
,-ண,�தாிைய ேநா�கி, "இனி நட�கேவ8<ய ஏ�பா	கைள�ப�றி அரச# 
அவ#க+ எ*�தாளைன�ெகா8	 சா�கா!	 உ7தி &றி (மரண சாசன�) ஒ�7 
எ*)வி�), அதி தம) ைகெய*�)� &�திைர4� ைவ�) எ*�)� ெப!<�-+ 
ைவ�தி��பதாக$ சில# Qலமாக நா� ேக+வி�ப!ேட�. அ�த உ7தி &றியி� 
உ!ெபா�+ இ�னெத�7 என�-� ெதாியா). எ*�)� ெப!<ைய� திற�) 
பா#�கேவ8	�," எ�றா�.  
 
உடேன ,-ண,�தாி விய�பைட�), "எ� த�ைத யா# நா� நட�கேவ8<ய 
&ைறகைள�ப�றி என�- வா9ெமாழியாக� க!டைள ெகா	�தாேர யலாம 
யாேதா# உ7திெமாழி�தா6� எ*தி ைவ�தி��பதாக என�-� ெதாிவி�கவிைல. 
ஆயி(�, எ*�)� ெப!<ைய� திற�) பா#�ேபா�," எ�7 ெசா� அ>வாேற 
திற�) பா#�க, ஒ� சா�கா!	 உ7தி&றி அக�ப!ட). அத� ,��க� எ�ன 
எ�றா, ,-ண,�தாிைய மணC ெச9ய�த�க ம�ன#க+ ஒ�வ�� இலாத 
ப<யா, அவ+ &தலாவ) அைம$ச� மகனாகிய ம)ேரசைன மணC ெச9) 
ெகா8	, அவ#க+ இ�வ�� நா	 ஆளேவ8	� எ�7�, அவ6�- அவைன 
மணCெச9) ெகா+ள உட�பா	 இலாதவைரயி ம)ேரச� ம!	� 
&<P	த=�-� த-�தவேன அலாம, ,-ண,�தாி நா!<� அதிகார உாிைமைய 
இழ�)விடேவ8	� எ�7� எ*த�ப!<��த). அைத� க8A�ற உடேன 
,-ண,�தாி பா�ைப� தீ8<னவ+ேபா மய;கி� திைக�) உ+ளC ,ழ�றா+.  
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உடேன &த அைம$ச�, "உ7தி&றியி எ�ன எ*த�ப!<��கிற)?" எ�7 
வினவ, "அைத நீ;கேள பா#�)�ெகா+ளலா�," எ�7 அவ� ைகயிேல 
ெகா	�தா+. &த அைம$ச� அைத� ப<�)� பா#�), "அரச# ெப�மா� 
ெச9தி��கிற ஏ�பா	 நல ஏ�பா	," எ�றா�. ,-ண,�தாி, "அஃ) அரச# 
ெப�மா� ெச9த ஏ�பா	 எ�ப)�, அல எ�ப)� கட56�-�தா� ெதாி4�. 
அஃ) உ8ைமயா9 இ��தா=;1ட, அரச# ெப�மா� அவ�ைடய நா!ைட 
யா��- ேவ8	மானா=� வி��ப� ேபா ெகா	�கலாேம அலாம, 
எ�(ைடய உடைல4� அவ# வி��ப�ப< யா��காவ) ெகா	�க அவ��- 
யாேதா# அதிகார&� இைல. இ�த நா!<� அதிகார�ைத யா# ேவ8	 மானா=� 
ைக�ெகா+ள!	�," எ�7 ெசா�� தி^# எ�7 எ*�) உ7தி&றிைய4� த� 
ைகயி வா;கி� ெகா8	 அ�த��ர�தி�-� ேபா9வி!டா+. ,-ண ,�தாிைய 
இனி� காண$ சமய� வா9�கா) எ�7 &த அைம$ச� ேக+வி4�7, அவ(ைடய 
F!<�-� தி��பி� ேபா9வி!டா�.  
 
3. ,-ண,�தாியி� &<P!	 விழா5�-� தைட : ம�க+ �ல�ப  
 
உ7தி&றியி� ெச9தி ஊெர;-� ெதாி�த). உடேன ப!டண� ேபராரவாரமா9� 
ேபா9வி!ட). ஏ� எ�றா, ,-ண,�தாி�- &<P!	 விழா ஆ-� எ�7�, 
அவளா பல ந�ைமகைள� ெபறலா� எ�7� எதி#பா#�த ம�க+, இ�ேபா) அ�த 
&<P!	 விழா5�- இைடY7 ேந#�த) எ�7 ேக+வி�ப!ட அளவி அைத 
எ>வா7 ெபா7�பா#க+? ஊாி வாணிக;க+ எலா� நி�7 ேபாயின. கைடக+ 
எலா; கதவைட�)� \!ட�ெப�றன. ேகாயிகளி வழிபா	, இைறவைன� 
ேபா�7த &த�யன இலாம� ேபாயின. அறம�ற;களி அற&ைற� பா)கா�� 
நைடெபறவிைல. கைல�கழக;களி கவி� பயி�சி இலாம� ேபாயி�7. 
F	களி ம;கல;க+ நிகழ விைல. எலா� தீைமகளா9� ேபா9வி!டன. எலா 
இட;களி=� )�ப&� �ல�ப=ேம அலாம மகிH$சி எ�பைத எேலா�� 
ைகவி!டா#க+.  
 
"�வேன�திர(� அரச(� இற�)ேபான )�பேம நம�- மாறவிைலேய! அ)5� 
ேபாதாெத�7 ,-ண,�தாி4� ப!ட�ைத இழ�க ேவ8	மா? இ< ேம இ< 
இ<�த) ேபா இஃ) எ�ன &ைறேக	?', எ�பா��, 'ெகா+ளி�ேத6�- மணிய; 
ெகா	�த) ேபா ம)ேகச� ப!ட�தி�-� த-திவா9�தவனா?" எ�பா��, 
"இ�ப<�ப!ட தீய உ7தி&றிைய எ*தி ைவ�க அ$ச� அறி5 ெக!	� ேபானாேன" 
எ�பா��, "அரச� எ�ன ெச9வா�? எலா� அைம$ச(ைடய ெபா9ேவைல" 
எ�பா��, ",-ண,�தாி ப!ட�ைத இழ�) ேவ7 நா!<�-� ேபா9வி!டா, 
தி�மக6� -< ேபா9 வி	வா+. பிற- அவ6ைடய அ�கா+ தா� இ�த ஊாி 
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வாH�தி��பா+" எ�பா��, "நா� எேலா�� ,-ண,�தாி4டேன ேபா9வி!டா 
பிற- ம)ேரச(� அவ(ைடய அ�ப(� யாைர ஆ+வா#க+?" எ�பா��, 
"ம)ேரச� &<�ைனவத�- &� பல உயி#க+ அழி4�" எ�பா��, அவ(ைடய 
&<P!	 நீரா!ட=�- இ�ேபா) ேபா#�கள�தி சி�த�ேபாகிற -�திேய உாிய)" 
எ�பா��, இ>வா7 பலவிதமா9$ ெசா� வ��தினா#க+.  
 
�வேன�திர(ைடய கால� அலாத கால�தி� சாவா வ��த&�7, 
ெவளி�காாிய;களிேல ெசலாம இ��த ஆசிாிய� ெபாியா# ஊாி உ8டாகிய 
அமளிைய� ேக+வி4�7 அத� உ8ைமைய அறிவத�காக அரச(ைடய 
அர8மைன�-$ ெச�றா#. அ;ேக )� பேம உ�ெவ	�) இ��பைத�ேபா 
இ��த ,-ண,�தாிைய� க8டா#. எ�ன நிகH�த)?' எ�7 உசாவினா#. அவ+ 
அ�த உ7தி&றிைய அவ�ைடய ைகயிேல ெகா	�தா+. ஆசிாிய� ெபாியா# அ�த 
உ7தி &றிைய மி-�த க��)ட� ப<�)� பா#�)� திைக� பைட�தா#. அத� 
உ8ைமைய மைற&கமாக உசா5 வத�காக அைத எ*தின எ*�தாளைன அைழ�) 
வ�� ப< சில ஆ!கைள அ(�பினா#. அவ#க+ ேபா9 உசாவி அ�த எ*�தாள� 
ேவ7 நா!<�-� ேபா9வி!டதாக5�, அவ� ேபான இட� ெதாியவிைல எ�7� 
அறிவி�தா#க+.  
 
உடேன ஆசிாிய� ெபாியா# ,-ண,�தாிைய� பா#�), "இ�த உ7தி&றி &*); 
க�பைன எ�7 பல வைகயான காரண;களா ேதா�7கிற). ஓ# அரச� இற�) 
ேபா9 ம7 அரச(�- &<P!	 விழா ஆவத�- &� ஏேத(� ஒ� ெதாைல 
ேநாி!டா, அைத அரச(ைடய -ல�) ஆசிாிய� ந�றாக ஆரா9�) &<5 
ெச9யேவ8	� எ�7 இ�ன ச!ட�தி ெசால� ப	கிற). நா� அ>வாேற 
எேலாைர4� அைவ 1!	 தி�), இ�த$ ெச9திைய உசாவ�ேபாகிேற�," எ�7 
ெசா� அைம$ச#க+, ேம அ=வலாள#க+, அறம�ர� தைலவ#க+, ம�ைறய 
அதிகாாிக+, ெபா)ம�க+, ச;க� தைலவ#க+ &த�ய யாவ�� இ�ன கிழைமயி 
இ�ன ேநர�தி ெகா=ம8டப�தி வ�) 1டேவ8	� எ�7 க!டைள 
அ(�பினா#.  
---------  

18181818. . . . ெப#ம%க� ெப#ம%க� ெப#ம%க� ெப#ம%க� �?வி� �50�?வி� �50�?வி� �50�?வி� �50    
 
[எலா� ெப�ம�க6� அட;கிய எழி அர;க� ; அைவ� தைலவ�ைடய வழ�-$ 
ெசா�ேபா# ; ெபா9 ெபா9ேய, ெம9 ெம9ேய ; ,-ண,�தாியி� &<P!	 விழா 
உ7தி.)  
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1. எலா� ெப� ம�க6� அட;கிய எழிலர;கி  அைவ� தைலவ�ைடய வழ�-$ 
ெசா�ேபா# ஆசிாிய� ெபாியா�ைடய க!டைள�ப< &த அைம$ச� ஒ�வ� தவிர 
ம�ைற யாவ�� வ�) அைவ 1<னா#க+. அவ#க6ைடய அைவந	வி அைவ� 
தைலவரராக F�றி��த ஆசிாிய� ெபாியா# எ*�) நி�7 ெகா8	, அ�த உ7தி 
&றி�தாைள யாவ�� அறி4�ப< ப<�)� கா!<னா#. அைத�ேக!ட உடேன 
அைவேயாாி� பல#, "அ) &*�தவறா யி��கேவ8	�," எ�7 ெமாழி�) 
ம7ப<4� உ!கா#�தா#க+.  
 
ஆசிாிய� ெபாியா# அைவேயாைர ேநா�கி, "உலக�தி பல �)ைமகைள�ப�றி நா� 
ேக+வி�ப!<��கிேறா�. ஆனா இ�த உ7தி&றி� தாைள�ேபா�ற �)ைமைய 
நா� எ;-; க8ட)� இைல; ேக!ட)� இைல. தி�மண�)�-� &< 
P!	த=�-� யாெதா� ெதாட#�� இலாதி��க, அைவக+ இர8ைட4� 
ெதாட#�ப	�தி, ஒ�ைற ஒ�7 த*வி�ெகா8<��-�ப<யாக இ�த உ7தி&றி� 
தாளி எ;-� இலாத க!	�பா	 க8<��கி� ற). நராதிப அரச# ெப�மா� 
த�&ைடய ஒேர மகளிட�தி எ>வளேவா அ��� வி��ப&� ைவ�தி��தா# 
எ�ப)�, அவைள$ சிலநா+ பிாி�தி��ததனா அவ�ைடய உட எ>வளேவா 
இைள�)�ேபா9வி!ட ெத�ப)� நம�-� ெதாி4ேம! அ�ப<�ப!ட அ��+ள 
தக�பனா#, த�&ைடய மக6�- வி��ப� இலாத ஒ� மா�பி+ைளைய� 
தி�மணC ெச9) ெகா+ள ேவ8	� எ�7�, அத�- அவ+ ஒ�பாத வைரயி 
நா!<� அதிகார�ைத இழ�) ேபாக ேவ8<ய) எ�7�, இ�ப<�ப!ட 
ெகா	ைமயான க8<��ட� உ7தி&றி எ*திைவ�தி��பா# எ�7 நீ;க+ 
ந��கிறீ#களா? ("நா;க+ ந�பவிைல, ந�பவிைல" எ�7 ந	வி அைவேயா# 
1வினா#க+.)  
 
"இ�ப<�ப!ட உ7தி&றி�தாைள நீ;க+ ந��வதாயி��தா, உலக�தி உ+ள 
தா9 தக�ப�மா# எலா�� த;க6ைடய பி+ைளகைள நC, ைவ�)� 
ெகா=வா#க+ எ�(� ெமாழிைய4� நீ;க+ ந�ப ேவ8<யதா9 இ��-�. சி7 
ெசயகளி பிற�கிற ஆதர5க+ 1ட� த�க சா�7க+ &�னிைலயி பிற�ப) 
வழ�கமா9 இ��கிற). ெபாிய நா!	� தைலைமைய�ப�றி� பிற�ததாக$ 
ெசால�ப!ட இ�த &த�ைமயான ஆதர5 ந�மவ#களி ஒ�வ��-� ெதாிய 
பாம மைற&க�தி பிற�தி��க�1	மா? அைத எ* தின எ*�தாளைன� தவிர 
அத�- ேவேற சா�7 இைல. அ�த எ*�தாள(� ேபான இட�ெதாியாம 
எ;ேகேயா ஓ< ஒளி�) ெகா8டா�. அவ(ைடய மன$சா�ேற அவைன ஒ�வ# 
க8ணி=� படாம இ*�)�ெகா8	 ஒ<யதாக� ெதாியவ�கிற). 
"வேன�திரைன� பி5
/% ெகா�(கிற/வேன�திரைன� பி5
/% ெகா�(கிற/வேன�திரைன� பி5
/% ெகா�(கிற/வேன�திரைன� பி5
/% ெகா�(கிற/" எ�7 அரச# ெப�மா� ெசா�ன 
ெமாழிைய� �ர!<� ' பி5
/% ெகா16கிற/பி5
/% ெகா16கிற/பி5
/% ெகா16கிற/பி5
/% ெகா16கிற/" எ�7 எ*திய ெப��தீவிைனயாள� 
இ�த எ*�தாளேன. இவ(ைடய எ*�) எ>வள5 ந�பி�ைக�- உாிய) எ�பைத 
நீ;கேள க��D�றி� பா#�க ேவ8	�.  
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"இ�த உ7தி&றிைய�ப�றி &த அைம$ச# தா� ேக+வி�ப!டதாக$ 
,-ண,�தாி�-$ ெசா�னாரா�. அ�ப<யி��தா &த அைம$ச# இ�த 
அைவயிேல வ�) இ�னா# Qலமா9� தா� ேக+வி�ப!டா# எ�பைத 
அவ#கைள�ெகா8	 ெம9�பி�தி��கலா�. அ�ப< அவ# ெம9�பி�தா=;1ட 
அவ�ைடய மக� ெதாட#�ப!	+ள இ�த$ ெச9தியி அவ�ைடய ெமாழிைய 
ந��� ப<யா9 இரா). இ�த அைவயிேல வராதப< அவர) மன$சா�ேற 
த	�)வி!டதாக� காண�ப	கி�ற).  
 
"இ�த உ7தி&றி�தாளி அரச# ெப�மா(ைடய ைகெய*�)� &�திைர4� எ�ப< 
வ�தி��க�1	� எ�7 நீ;க+ மைல�Z#க+. அ�த எ*�தாள� எலா 
உலக�ைத4� �ர!ட�1<ய ெப�� �ர!ட� எ�7�, அவ� எலா�ைடய 
ைகெய*�ைத� ேபால5� எ*த வலவ� எ�7� நா� பல# Qலமா9� 
ேக+வி�ப!ட <��கி�ேற�. அவ� அரச# ெப�மா(ைடய ைகெய*�ைத� ேபா 
அ<யி எ*தியி��கி�றா� எ� பத�-$ சிறி)� ஐய� இைல. அவ� அ�த 
உ7தி &றி &*ைமைய4� அரச# ெப�மா� எ*தின) ேபால எ*தாம 
இ>வளேவாேட வி!டத�காக நா� களி�பைடய ேவ8<யதாயி��கிற).  
 
"எ*�) Qலமான பல க!டைளகளி அரச�ைடய &�திைர பதி�பி�க 
ேவ8<யத�காக� பக &*)� &�திைர�ேகா அ�த எ*�தாள� ைகயி 
இ��ப) வழ�கமா9 இ��கி�ற). ஆைகயா, இ�த உ7தி &றி�தாளி 
அரச�ைடய &�திைர இ��பத�காக நா� விய�பைடய ேவ8<யதிைல. இனி 
அ�த எ*�தாள(�-, ''''சமDசமDசமDசமDதான� ர2ட�தான� ர2ட�தான� ர2ட�தான� ர2ட�' எ�(� ப!ட� ெபயேர த-தியான). 
ப)ைம� 1�ைத� ேபால அவைன உ+ேள இ��) ஆ!<ைவ�த, ''''கபட நாடக கபட நாடக கபட நாடக கபட நாடக 
7
திரதாாிக�7
திரதாாிக�7
திரதாாிக�7
திரதாாிக�' இ�னா# எ�பைத நீ;க+ அறி�தி��Z#க+. ("ஆ� அறிேவா� 
அறிேவா�" எ�7 அைவயா# ஆரவாாி�தா#க+.) இ�த உ7தி&றி�தா+ ெபா9 
எ�பத�- இ�(� ப எ	�)�கா!	க+ உ+ளன. அவ�7+, &த�ைமயான 
இர8ேடா# எ	�)�கா!	கைள விள��ேவ�. அரச# ெப�மா� க	ைமயான 
ேநாயா9 இ��த கால� தி நா� வ��தமா9 இ��கிேற� எ�7 நிைன�), 
எ�ைன இண�க�ப	�)வத�காக அவ# எ�ைன� த� மிட�தி�- வரவைழ�தா#. 
என�- &த� அவாிட� தி இ��த மனவ��த� மாறி வி!டெத�7 இனிைம 
யான ெமாழிகைள நா� 1றியேபா), தா� இற�த பிற- விைரவி ,-ண,�தாி�- 
&<P!	த ேவ8	� எ�7�, த-�த கணவைன� ேத<� தி�மணC 
ெச9)ைவ�கேவ8	� எ�7� அவ# எ�ைன� ேக!	�ெகா8டாேர அலாம, 
ம)ேரசைன�ப�றி யாெதா� ெமாழி4� ெசாலவிைல. அ>வ8ணேம 
,-ண,�தாி த�னிட�தி=� அரசிய அற;கைள�ப�றி அரச# ெப�மா� அ<�க< 
ேபசினாேர அலாம, ம)ேரசைன� -றி�) ஒ� ெமாழி4C ெசாலவிைல எ�7 
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ெசா=கிறா+. எ;க+ இ�வ�ைடய ெமாழிகைள4� நீ;க+ ந��கிறீ#களா? 
இைலயா? (அைவேயா# ' ந��கிேறா�; ந��கிேறா�" எ�றா#க+.)  
 
"இ�ேபா) நா� எ	�)� கா!<ய ஒ*;-களினா=�, இ�(� பல 
காரண;களினா=� இ�த$ சா�கா!	 உ7தி&றி &*�ெபா9 எ�7 ப!ட�பக 
ேபால ெவ!ட ெவளியா9� ேதா�7கி�ற). ஆைகயா, இ�(� பதிைன�) 
நா!க6�-+ ,-ண,�தாி�- &< P!	 விழா$ ெச9வி�க எ8ணியி��கிேற�. 
உ;க6ைடய உட�பா	 ெதாியேவ8	�," எ�றா#. உடேன அைவேயா#க+ 
அைனவ��, "�? உட�பா= உட�பா=�? உட�பா= உட�பா=�? உட�பா= உட�பா=�? உட�பா= உட�பா=" எ�7 ைகெகா!<� களி��ட� 
ஆரவாரC ெச9தா#க+. தி;களி� ேதா�ற�ைத� க8ட கடேபால இ�த$ 
ெச9திைய� ேக!ட எலா ம�க6� மகிH�) உட �ளகி�தா#க+.  
----------  
 

19191919. . . . ேபா#� ெவ�றி*�ேபா#� ெவ�றி*�ேபா#� ெவ�றி*�ேபா#� ெவ�றி*�    
 
[&த அைம$ச� ேகா!ைடைய வைள�) &�7ைக ேபாட; ெப��ேபா#; 
மா8டவ� மீ8டா�; அறேம ெவ�றி] 
 
க. &த அைம$ச� ேகா!ைடைய வைள�) &�7ைக ேபாட  
 
&*� ெபா9யான சா�கா!	 உ7தி&றி�தாைள உ8	ப8ணிய &த 
அைம$சைன4�, அவ(ைடய மகைன4� எ;ேக பா#�தா=� ம�க+ இகH�) 
ேபச� ெதாட;கினா#க+. இனிேம நகர�)�-+ இ��தா தன�- இழி5 ேநாி	� 
எ�7 நிைன�) &த அைம$ச�, இரா�கால�தி -	�ப�)ட� �ற�ப!	 
நகர�)�- ெவளிேய ேபா#�பைடக+ இ��கிற இட�)�-� ேபா9வி!டா�. 
,-ண,�தாி�- &< &*�- ஆகாதப< &த அைம$ச(� அவ(ைடய மக(� ப 
ேபா# மறவ#கைள� த� வழி�ப	�தி�ெகா8	 ேகா!ைடைய வைள�) &�7ைக 
ேபா	�ப< &� ஏ�பா	 ெச9தா#க+. உடேன ேகா!ைட வாயிக+ எலா� 
Qட�ப!டப<யா, உ+ேள இ��கிற ம�க+ ெவளிேய ேபாக�1டாம=�, ெவளிேய 
இ��கிறவ#க+ உ+ேள வர�1டாம=� எலா�ைடய ேபா�- வர5க6� நி�7 
ேபா9வி!டன.  
 
உண5�- உாிய ஒ�ப) வைக�1ல;க6�, கா9கறி� ெபா�+க6�, இ�(� 
ம�ைற$ சர�-க6�, ெவளிேய இ��) வராம நி�7வி!டைமயா நகர ம�க+ 
உண5 &த�யைவக6�- வழியிலாம )�ப�ப	�ப<யாக ேநாி!ட). 
,-ண,�தாியி� &< அணி விழா5�- ேவ8<ய ெபா�+க6� இலாைமயா 
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&<P!	 விழாைவ4� நி7�)�ப< ேநாி!ட). ஆகேவ, நகர�தா#க6�-�, 
நகர�தி இ��த ேபா# மறவ#க6�-� க	Cசின� உ8டாகி� ேகா!ைடைய 
வைள�)�ெகா8ட ெவளி� பைடகேளா	 ேபா# ெச9ய &ய�றா#க+. ேபாாி 
எ8ணி�ைக இலாத ம�க+ ம<வா#கேள எ�7 ஆசிாிய� ெபாியா# வ��த�ப!	 
&த அைம$சேனா	 ச�திெச9) உட�ப<�ைக ேப,வத�காக$ சில அதிகாாிகைள 
அ(�பினா#. அவ� உட�ப<�ைக�- இைசயாைமயினா ேபா#�ாிவைத� தவிர 
ேவ7 வழி யிலாம� ேபா9வி!ட).  
 
2. ெப�� ேபா#  
 
ேகா!ைட�-+ இ��த ேபா# மறவ#க6� ேம�ைமயி� சிற�தவ#க6� ,-ண,�தாி 
ப�க�தி� ேச#�தன#. ெப8	க6� பி+ைளக6;1ட$ ,-ண,�தாி�காக உயிைர� 
ெகா	�க மன&+ளவ#களா9 இ��தா#க+. ெவளிேய இ��த பைடகைள எலா� 
&த அைம$ச� த�வழி�ப	�தி� ெகா8டா�. அ>வி� பைடக6� உ+நா!	� 
பைடக+ ஆதலா, தக�ப� ஒ� பைடயி=�, பி+ைள ஒ� பைடயி=�, தைமய� 
ஒ� பைட யி=� த�பி ஒ� பைடயி=�, மாம� ஒ� பைடயி=�, ம�மக� ஒ� 
பைடயி=� ேச#�தா#க+.  
 
அ�த இர8	 பைடக6� ெப�� நCைச�ேபா சீறி�ெகா8	, ேகாைடயி<ேபா 
&ழ;கி�ெகா8	 ஒ�வேரா	 ஒ�வ# ேபா# ெச9தா#க+. மைல4� மைல4� 
தா�கிய) ேபா=�, &கி=� &கி=� ெபா��) ேபா=�, கட=� கட=� எதி#�த) 
ேபா=�, யாைன� பைடகேளா	 யாைன� பைடக6�, -திைர� பைட� ேளா	 
-திைர� பைடக6�, காலா!பைடகேளா	 காலா!பைடக6� கல�) ேபா# 
ெச9தா#க+. தைல அ�றவ#க6�, ேதா+ அ�றவ#க6�, இைட அ�றவ#க6�, 
ெதாைட அ�றவ#க6�, இ>வா7 க8ட க8ட )8டமா9� ேபா#�கள� எ;-� 
பிணமைலக+ -வி�தன. உதிர�ெப��-� கட ெப��ைக�ேபால ஒ<ய). க*-, 
காக� &த�ய பறைவக+ வி8ணிட� எ;-� ப�த இ!ட) ேபா வ!ட� இ!	� 
பற�தன. இ>வா7 ப�)நா+ வைரயி ஒ� ப�க�தி=� ெவ�றி இலாம ெகா<ய 
ேபா# நட�த).  
 
3. மா8டவ� மீ8டா�; அறேம ெவ�றி  
 
ப�) நாைள�- ேம ேபா# ெச9ய� ேபா)மான ெபா�+க+, ,-ண,�தாியி� 
பைடக6�-� -ைறவாக இ��தப<யா, அவ#க+ ேசா#வைட�) ேதாவி 
அைடகிற சமயமா9 இ��த). அ�த$ சமய�தி ேம�-� தி�கி இ��) 
எ*கடக6� கைர�ர8	 வ�வ) ேபா எ8ணி�ைக இலாத ேத# யாைன 
-திைர காலா!க6ட� �வேன�திர� வ�) &த அைம$ச� பைடைய எதி#�)� 
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ேபா# ெச9தா�. அ�த� பைடக6ட� எதி#�) நி�கமா!டாம, இராமாயண� 
ேபாாி Qலபல;கைள� க8ட5டேன -ர;-�பைடக+ ஒ<ன) ேபா &த 
அைம$ச� பைடக+ பி�னி!	 ஓட� ெதாட;கின. அவ#கைள ெவ- ெதாைல 
வைரயி �வேன�திர� )ர�தி�ெகா8	 ேபா9�, ெகா�-� 1!ட;கைள 
இராசாளி அ<�த) ேபா அ<�தா�.  
 
�வேன�திரைன� க8ட5டேன &த அைம$ச� பைடக+ பைட�கல;கைள 
எறி�)வி!	, "இனி நா;க+ ேபா# ெச9கிறதிைல. எ;க6�- உயி#�பி$ைச 
ெகா	�)� கா�பா�றேவ8	�," எ�7 இர�) ம�றா<னா#க+. உடேன, 
",-ண,�தாி ப�க� ெவ�றி ெவ�றி, எ�7 ெவ�றி &ர, &ழ�க�ப!ட). &த 
அைம$ச(� அவ(ைடய மக(� ேபான இட�ெதாியாம ஓ< ஒளி�) 
ெகா8டா#க+.  
 
�வேன�திரைன� க8டவ#க+, "இஃெத�ன �)ைமயாக இ��கி�ற)? இற�) 
ேபானவ� ேதவேலாக� ேபா9� ேதவ#கைள� பைட ேச#�)�ெகா8	 வ�தா� 
ேபா=�!" எ�7 விய�பைட�தா#க+. இ�த$ ெச9திகைள எலா� ேகா!ைட�-+ 
அர8மைனயி இ��த ஆசிாிய� ெபாியா�� ,-ண,�தாி4� ேக+வி4�7, 
உடேன கட56�- ந�றி ெச=�தி� �கH�தா#க+. �வேன�திர(ைடய 
வரலா7கைள அறிவத�காக அளவ�ற வி��ப�)ட� கா�தி��தா#க+. 
�வேன�திர(� அவைன� ேபா &க$சாயைல உைடய ேவெறா� &திய அரச�� 
த;க6ைடய பைடகைள எலா� ேகா!ைட�- ெவளிேய பாசைறகளி த;-�ப< 
க!டைள ெகா	�)வி!	, ஊ#தியி�ேம ,-ண,�தாியி� தி�மாளிைகைய  
அைட�தா#க+.  
 
�வேன�திரைன� க8ட5டேன ஆசிாிய� ெபாியா# அவைன� க!<� த*வி &�த� 
இ!	, மி�க அ;கலா9��டேன இ�ப� க8ணீ# ெசாாி�தா#. ,-ண ,�தாி4� 
&�) &�தா9� க8ணீ# வ<�)� களி�� ேமc!<னா உட \ாி�)� த�ைன 
மற�தா+. பிற-, ஆசிாிய� ெபாியா�� ,-ண,�தாி4� அவ#க+ இ�வ��-� 
த-�த வழிபா	க+ ெச9), உய#�த இ��ைகக+ அளி�) அதி அம�மா7 
ெச9தா#க+. �வேன�திரேனா	 வ�த ெபாிய அரச# ஆசிாிய� ெபாியாைர� பா#த)� 
த�&ைடய வரலா�ைற$ ெசால� ெதாட;கினா#.  
-------------  

20202020. . . . ஆாிய நா2= அரச�ஆாிய நா2= அரச�ஆாிய நா2= அரச�ஆாிய நா2= அரச�    
 
[ஆாியநா!	 அரசனி� வரலா7 ; �வேன�திர(ைடய &�ைனய ெச9தி.] 
 
1. ஆாிய நா!	 அரச� வரலா7  
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"நா� சீாிய வள;கைள உைடய ஆாியநா!<� அரச�. த;களா அ�ைமயா9 
வள#�க�ப!ட �வேன�திர� எ�(ைடய தவமக�. இவைன நா� இளைமயிேல 
பிாி4�ப< ேநாி!ட காரண� மிக� )�ப�தி�- உாிய). எ�(ைடய ஆ6ைக�- 
உ!ப!டவ#களி சாிபாதி ம�க+ இ�)�களா4�; ம�ெறா� பாதிம�க+ மகம) 
மத�தின ரா4� இ��கிறா#க+. எ�(ைடய பைட Fர#களி பல# மகமதிய#களா9 
இ��தா#க+. நா� இ�)மத�ைத� ேபா�7பவ�. ஆயி(�, எ�(ைடய 
ம�க6�-+ உ8டா-� மத�ெதாட#�+ள கலக;கைள நா� &ைறைமயா4� 
ஒ�ப�கC சாராம=� தீ#�)வ�ததா, மகம) மத�தின�� மன� -ைற5 இலாம 
எ�(ைடய ேகா�� கீH அைம�) வாH�தா#க+. பைகவ#க+ எ�கிற ேப$ேச 
இலாம எ�(ைடய நா	 எ;-� அைமதிைய வி��பியி��த).  
 
"நா� ஐேரா�பா� க8ட�)�-�ேபா9 அ>விட�தி உ+ள &�ேன�ற$ 
சிற���கைள4�, அரசிய அற;கைள4� நாேன க8டறி�), அ>வாேற 
எ�(ைடய நா!<=� கைட�பி<�கேவ8	� எ�ப) எ�(ைடய மி-�த 
வி��பமா9 இ��த). �வேன�திர� ஆ7 தி;க! -ழ�ைதயா9 இ��-�ேபா), 
அவ(ைடய தா4� எ�(ைடய ஒேர மைனவி4� ஆன ேகாகிலா�பா+ நா!ைட 
அரசா!சி �ாிவதி ஆ�ற உ+ளவளா9 இ��தா+. அவைள என�-� பதிலாக 
ஏ�ப	�தி வி!	, அவ6ைடய க!டைள�ப< அைம$ச# &தலானவ#க+ நட�-மா7 
1றிவி!	, நா� எ�(ைடய உ7தி$,�ற�)ட� (பாிவார�) ஐேரா�பா5�-� 
கட வழியாக� �ற�ப!ேட�. அ�த� கால�தி நீராவி� க�ப, க�பி� தபா 
(த�தி) &த�ய ந�ைமக+ இலாம இ��தைமயா ெபா)வான மர�கல�தி 
பயணC ெச9) பல தி;க6�-� பிற- ஐேரா�பாைவ அைட�ேத�. அ;ேக 
பிெரC,, இ;கிலா�), இ�தா�, ெச#மனி &த�ய நா	கைள$ ,�றி�ெகா8	 
ஒ>ெவா� நா! <� தைலநகாி=� சில தி;க+ த;கியி��), ஆ;கா;-+ள 
�)ைமகைள� பா#�)�ெகா8	 ஊ# ஊராக$ ,�றி�ெகா8<��ேத�.  
 
"நா� இலாத கால�தி எ�(ைடய நா!< நட�த மா7பா	கைள, நா� 
ேக+வி�ப!டவா7 ெதாிய� ப	�)கிேற�. மகமதிய#க6�-+ வழ�க�ப< ஒ� 
ெபாிய ஆ8	 விழா நட�தேபா), ஆ�கனிJதா�, (Afghanistan) ெப#சியா (Persia) 
&தலான நா	களி இ��) எ8ணி�ைக இலாத மகமதிய#க+ தி�விழா� பா#�க 
வ�தி��தா#க+. அ�ேபா) இ�)�க6�-� மகமதிய#க6�-� ெப�;கலக� 
உ8டாகிய). இ� ப�க�தா�� ஒ�வைர ஒ�வ# தா�கி� )�ப� ெச9ய� 
ெதாட;கினா#க+. கா\ (Kabul) கா�தகா# (Kandahar) &த�ய ஊ#களி இ��) 
வ�த மகமதிய#க+ மிக� ெகா<யவ#க6� மதெவறி பி<�தவ#க6� ஆைகயா, 
எ�(ைடய நா!< இ�) அரசியைல ஒழி�), மகம) மத�ைத ஏ�ப	�தேவ8	� 
எ�7 நிைன�), இ�)�கைள� க8ட இட;களி எலா� அழி�க� 



84 

 

ெதாட;கினா#க+. இ�) அரசா;க� \8	 எ�பேத இலாதப< எ�(ைடய 
பி+ைளைய� ெகாவத�காக அ�த Q#�க#க+ அர8மைனயி Xைழய &ய�சி 
ெச9தா#க+. பி+ைளைய� கா�பா�7வத�- ேவேற வழி இலாதப<யா, அ�த� 
பி+ைளயி� பா�காாி தா� மைற&கமாக� ெகா8	ேபா9� கா�பா�7வதாக$ 
ெசா�, பி+ைளைய வா;கி�ெகா8	 ேபா9வி!டா+.  
 
"எ�(ைடய மைனவி4� சில ேதாழிக6ட� இரா� கால�தி அர8மைனைய 
வி!	 ெவளி�ப!	� ேபா9 வி!டா+. அத�-� பி�� அ�த� ெகா<யவ#க+ 
அர8மைனயி Xைழ�), பி+ைளைய� காணாைமயா எ�ப< யாயி(� 
பி+ைளைய� ேத<� க8	பி<�)� ெகாைல ெச9யேவ8	� எ�7 கா��� க!<� 
ெகா8டா#களா�. அ�த� கல�க�ைத அட�க அைம$ச#க+ &தலானவ#க+, 
அவ#களா 1<யம!	� &ய�7 ெதாைல� ப!	� பய�படாம மகமதிய# 
ப�கேம தைல D�கிய). பைழய நவா� வழியி ஒ�வ(�-� ப!டமாகி இ�)  
ஆ!சி மக�மதிய ஆ!சியாக மாறிவி!ட).  
 
"இ�த$ ெச9திகைள� -றி�) எ�(ைடய மைனவி &தலானவ#க+ ஐேரா�பாவி 
இ��த என�-� பல க<த;க+ அ(�பினா#க+. நா� ேமேல ெசா�யப< , 
நீராவி� க�ப, க�பி� தபா &த�ய க�விக+ இலாைமயா அ�த� க<த;க+ 
எ� ைகயி வ�) ேசர மி-�த கால� ஆகிவி!ட). அ�த� க<த;கைள� பா#�த 
உடேன அளவ�ற மன�கவைலேயா	 நா� ஐேரா�பாைவ வி!	� �ற�ப!	� பல 
தி;க+க+ கட�பயண� ெச9) இ�தியா வ�) ேச#�ேத�. இ�தியாவி நா	 
நகர;கைள எலா� இழ�), மைனவி ம�கைள4� இழ�), இ��க இட� 
இலாம, ,ழ கா�றி அக�ப!ட )��� ேபால5�, வி8ணி அைல4� பறைவ 
ேபால5�, பல நா+ அைல�) திாி�) பி�� ஆ;கிேலய# ஆ!சி�-! ப!ட 
இட;களி சில கால� த;கியி��ேத�. எ� (ைடய அைம$ச� தைலைம� 
காாிய�கார� &த�ய பைழய அ=வலாள#களி பிைழ�தி��தவ#க+, நா� 
ஐேரா�பாைவவி!	� தி��பிவ�த ெச9திைய� ேக+வி 4�7, ஒ>ெவா�வரா9 
வ�) எ�ைன� க8	 ெகா8டா#க+.  
 
"எ�(ைடய மைனவி ெதாைலவி உ+ள நா!<, ஓ# எளிய -<யானவ� F!< 
நீ8டநா+ ஒளி�தி��), பிற- எ�னிட� வ�) ேச#�தா+. எ�(ைடய பி+ைள4� 
பா�காாி4� அவ+ கணவ(� ேபான இட� ெதாியாைமயா, அ�Qவ�� மகமதிய# 
க�தி�- இைரயா9 வி!டா#க+ எ�7 நிைன�) நிைன�) ெநCச� �8ணாகி 
உைல ெம*- ேபா உ�கிேனா�. எ�(ைடய நா!	 ம�களான இ�)�க+ பல#, 
என�காக மகமதிய#கேளா	 ேபா# ெச9ய மன� உைடயவ#களாக இ��தா#க+. ஆ; 
கில அரசின�� பலபைடகைள என�-� ப�க� )ைணயாக� ெகா	�தப<யா 
நா;க+ எேலா�� மகமதிய ேரா	 ெவ-கால� ெப�� ேபா# ெச9ேதா�. ஆ7 
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ஆ8	க+ ேபா# ெச9த பிற-, எ� ப�க�தி ெவ�றி உ8டாகி, ஆ;கில 
அரசின�ைடய உதவியா எ� (ைடய நா!	� தைலைம ம7ப<4� என�- உ8 
டாகிய). அ>வா7 உ8டாகிய சில ஆ8	க6�-� பிற- ெதாைல நா!< 
ஒளி�தி��த பா�காாி கணவ� எ�னிட� வ�), �வேன�திர(ைடய வரலா7கைள 
எ லா� என�-� ெதாிவி�தா�.  
 
"இத�- இ�ப�) ஐ�) ஆ8	க6�- &�, -ழ�ைத� ப�வ�தி �வேன�திரைன 
இ�த நகர�)�- ெவளிேய ஒ�நா+ அதிகாைலயி உ;க+ ைகயிேல ெகா	�தவ�, 
அ�த� பா�காாி கணவேன. பி+ைளைய� ெகாவத�காக அ�தீயவ#க+, 
எ;ெக;-� ேத<� ெகா8	 திாி�ததா, அ�தீயவ#க6�- அCசி� பா� காாி4� 
அவ+ கணவ(� பி+ைளைய� ெதாைலவான இட�தி�-� ெகா8	வ�) 
வி!டா#க+; பிற- அைத வள#�பத�- வைகயிலாைமயா, த-�த ெசவ#க+ 
இட�திேல ெகா	�), வள#�பி�கேவ8	� எ�7 நிைன�), இ�த ஊ#வழியா9� 
பா�காாி கணவ� பி+ைளைய�ெகா8	 ெச=�ெபா*), த;கைள வழியிேல 
க8	 பி+ைளைய� த;க+ ைகயிேல ெகா	�) வி!டானா�.  
 
"இத�- ஐ;காதவழி ெதாைலவி உ+ள அவ(ைடய மாமனா# F!< அவ(� 
அவ(ைடய மைனவி4� த;கியி��தேபாதி=�; �வேன�திரைன� தா;க+ 
அ�ைமயா9 வள#�தைத4�, கவி� பயி�சி ெச9வி�த) &தலான எலா$ 
ெச9திகைள4� பா�காாி4� அவ+ கணவ(� மைற&கமாக உசாவி� ெதாி�) 
ெகா8ேட இ��தா#களா�. என�- ம7ப<4� நா	 கிைட�) எலா� கலக;க6� 
தீ#�த பிற-தா�, பா� காாி4� அவ+ கணவ(� எ�னிட� வ�) 
�வேன�திரைன�ப�றிய எலா$ ெச9திகைள4� &த����) &<5வைர 
ெதாிவி�தா#க+. அ�ேபா) ,-ண,�தாி4� �வேன�திர(� காணாம�ேபாயி��கிற 
ெச9தி என�-� ெதாி�த). அவ#கைள� பலவிட;களி=� ேத<� பா#�-�ப< 
பைடFர#கைள� பா�காாி கணவேனா	 அ(�பிேன�.  
 
",-ண,�தாிைய$ சிைறமீ!	�ெகா8	 வ�த �வேன�திரைன, நராதிப அரச# 
க!டைள�ப< எைல��ற அதிகாாிக+ பி<�)$ சிைறயி ைவ�தேபாதி=�, பிற- 
அவ� -�ற� அ�றவ� எ�7 ெதாி�) அவைன� ெகாலாம பிறநா!<� ேபா9� 
த�பி�)� ெகா+6�ப< அவ#க+ வி!	 வி!டா#க+. அ>வாேற அவ� 
பிறநா!<�-$ ெச=�ெபா*)தா� எ�(ைடய பைடFர#க6� பா�காாி 
கணவ(� �வேன�திரைன� க8டா#க+. &த அைம$ச(ைடய க!டைள�- 
அCசி� �வேன�திரைன� ெகா�7வி!டதாக நராதிப அரச��- எைல அதிகாாிக+ 
எ*திய ேபாதி=�, கட56ைடய ேபர�ளா அவைன� ெகாலாமேல வி!	 
வி!டா#க+.  
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"அவ� வழியிேல ெச=�ெபா*) எ�(ைடய பைடFர#க6� பா�காாி 
கணவ(� அவைன� க8	 எ�னிட� அைழ�) வ�தா#க+. எ� பி+ைளைய� 
க8ட உடேன, என�-� எ� மைனவி�-� எ>வள5 மகிH$சி உ8டாகி இ��-� 
எ�7 மன$சா�றாக நீ;க+ அறி�) ெகா+ள ேவ8	ேம அலாம, நா� அைத 
விாி�)ைர�-� ஆ�ற உைடயவ� அல�. நா� இழ�) ேபான எ�(ைடய 
அரசா!சி &த�ய ெசவ;க+ ம7ப<4� என�-� கிைட�த5டேன என�-8டான 
களி�ைப� பா#�கி=�, எ� பி+ைளைய� க8டேபா) என�-8டான களி�� 
ஆயிர� ப;- மி-தியாக இ��த). ஆனா எலா� த;களா வ�த சிற�ேப 
அலாம எ�னாேல யாெதா�7� இைல. எ� பி+ைளைய இள�ப�வ� &த 
வள#�) அவைன எலா� கைலகளி=� அறிஞனாக5� அறெநறி யாளனாக5� 
ஆ�கிவி!ட த;க6ைடய ஒ�ப�ற ேப�தவி�- நா� எ�ன ைக�மா7 
ெச9ய�ேபாகிேற�? கட5+ க!டைள�ப< ம�(யி#கைள எலா� தா;கி� 
கா�பா�றாநி�ற நில�தி�-�, மைழ ெபாழி�) ந�ைம� கா�பா�7கி�ற 
&கி=�-� நா� ெச9ய�த�க ைக�மா7 யா)?  
 
"�வேன�திர� எ�னிட� வ�) ேச#�த பிற-, இ�த நகர�தி எ�ன 
நிகHகிறெத�7 அ� ேபாைத�க�ேபா) Dத#கைள ைவ�) உசாவி�ெகா8	 
வ�ேதா�. நராதிப அரச# ெப�மா� இற�)ேபான)�, ,-ண,�தாியி� &<P!	 
விழா5�- &த அைம$ச� இைடY7 ெச9) ேபா��- &ய�சி ெச9த)�, நா;க+ 
ேவ5கார# Qலமா9 அறி�ேதா�. சமய�தி உ;க6�- உதவி ெச94� ெபா�!	 
நா;க+ விைரவாக� பைடகைள$ ேச#�)�ெகா8	 இ>விட� தி�- வ�ேதா�. இ) 
தா� எ;க6ைடய வரலா7," எ�7 ஆாியநா!	 அரச# ெசா� &<�தா#.  
---------------  

21212121. . . . �572= விழா0� தி#மண���572= விழா0� தி#மண���572= விழா0� தி#மண���572= விழா0� தி#மண��    
 
[,-ண,�தாியி� &<P!	 விழா, தி�மண�.] 
 
1. &<P!	 விழா  
 
பிற- ஆாியநா!	 அரச# த�ேமா	 வ�தி��த பா�காாி கணவைன ஆசிாிய� 
ெபாியா# &�பாக� ெகா8	 வ�) நி7�தி, "இவைன இ�னா� எ�7 ெதாிகிறதா? 
பா�;க+" எ�றா#. ஆசிாிய� ெபாியா# அவைன உ�7� பா#�தா#. "ஆ� ஆ�; இ�த 
மனித� தா� &�னாளி �வேன�திரைன எ� ைகயிேல ெகா	�) வி!	� க�பி 
நீ!<வி!டா�. இ�ேபா) மி-�த அகைவ ெச�றவனாகி இ��த ேபாதி=�, இவ� 
தா� ஐய� இைல," எ�றா#.  
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பிற- ஆசிாிய� ெபாியா# ஆாியநா!	 அரசைர ேநா�கி, "�வேன�திர� உ;க+ 
பி+ைள எ�பத�- ேவ7 சா�7 ேவ8	வதிைல. நீ;க+ இ�வ�� ஒேர 
வ<வமான த�ைம4ைடயவ#களாக இ��கிறீ#க+; உ;கைள அறியாதவ#க+ 1ட 
உ;கைள� பா#�த உடேன தக�ப(� பி+ைள4� எ�7 ஐய� இலாம 
ெசா=வா#க+. இ�ப<�ப!ட க81டான ப�7�ேகா	 இலாவி!டா, நா� 
வள#�த உாிைமைய� ெகா8	 �வேன�திரைன எ� பி+ைள எ�ேற நிைலநா!< 
அவைன விடமா!ேட�. இ�ப<�ப!ட ந� மக�ேப7 யா��- வா9�-�? 
உ;கைள� த�ைதயாக உைடய �வேன�திர(� ெப�Cசிற��ைடயவேன! ,ட$,ட 
ஒளிவி	� த;க� ேபா கட5+ உ;க+ இ�வ��-� )�ப�தி� ேம )�ப�ைத� 
ெகா	�), உ;கைள ேம�ைம� ப	�தியி��கிறா#. இ�ப<�ப!ட சிற�� 
ஒ�வ��-� எ9த மா!டா). உ;க+ Qலமா9� கட5+ எ;க6�-� ெபாிய உதவி 
ெச9தி��கிறா#. நீ;க+ பைட ேச#�)�ெகா8	 த-�த சமய�தி வ�) எ;க!- 
உதவி ெச9யாவி!டா, நா;க+ இ�ேநர� ேதாவி அைட�தி��ேபா� ஆைகயா 
உ;க6ைடய ேப�தவி�- நா;க+ எ�ன ைக�மா7 ெச9ய�ேபாகிேறா�?" 
எ�றா#.  
 
பிற- எலா�� நீரா< நா!கட�கைள &<�தன#. சா�பாடான பிற- 
,-ண,�தாியி� &<P!	 விழா5�காக ஒ� ந�னா+ -றி�பிட�ப!ட). அ�த 
நா6�-&� த;க!- ந!�+ள அரச#க6�ெகலா� தி�&க� அ(�பி 
வரவைழ�தா#க+. கதிரவ(� நாA�ப< அர8மைனைய மிக ஒளி4ட� அழ- 
ப	�தினா#க+. ஊ# &*வைத4� ெத9வேலாக�ைத�ேபால விள;க$ ெச9தா#க+. 
எலா ம�க6ைடய க8A� மன&; களி�க, ,-ண,�தாியி� &<P!	 விழா 
நிைறேவறிய).  
 
&<P!	 விழா நிைறேவறிய நாளி எேலா�� ேக!	�ெகா8டப<, ,-ண,�தாி 
அாியைணயி அம#�தி��) அரசிய நட�தி அற&ைற ெச9தைல� 
ெதாட;கினா+. அ�ெபா*) பல ெப8க+ அ*தக8A� சி�திய Q�-மா9 வ�), 
"ேப�லக�) இைறவிேய ! எ;க6�-� தா��பி$ைச த�த ேவ8	�," எ�7 
ேவ8<�ெகா8டா#க+. அவ#க+ யா# எ�7 ,-ண ,�தாி வினவினா+. அவ#க+, 
" அ�மணி ! உ8ைமைய உணராத அறிவினா, உ;க6ட� எதி#�)� ேபா# ெச9த 
பைடFர#களி� மைனவிய#க+ நா;க+. எ;க6ைடய தைலவ#க+ &த 
அைம$ச(ைடய தீய அறிைவ� ேக!	� ெக!	�ேபானா#க+. அவ#க+ 
த;க6ைடய தவ�றிைன இ�ேபா) ந�-ண#�) மனவ��த� ப	கிறா#க+. நீ;க+ 
ஒ7�Z#க+ எ�7 அCசி� பல# ேவ7 நா!<�-� ேபாக ஏ�பா	 ெச9) 
ெகா8<��கி றா#க+. எ;க6ைடய கணவ#க+ பிற நா!<�-� ேபா9வி!டா, 
நா;க6� எ;க6ைடய பி+ைளக6� எ�ன ெச9ேவா�?" எ�7 ெசா�� ேத�பி� 
ேத�பி அ*தா#க+.  
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உடேன ,-ண,�தாி, "உ;க6ைடய கணவ#க+ ெச9த -�ற�ைத இ�த� தடைவ 
ம�னி� தி��கிேறா�. அ>வா7 ஊ# எ;-� விள�பர� ப�திாிைக Qலமா9 
ெவளி�ப	�த எ8ணியி��கிேறா�. ஆைகயா உ;க6ைடய தைலவ#க+ ேவ7 
நா!<�-� ேபாகேவ8<யதிைல. யாராவ) &�னேம ேபாயி��தா அவ#கைள 
நீ;க+ வரவைழ�)� ெகா+ளலா�" எ�றா+. இைத�ேக!ட உடேன அ�த� 
ெப8க+ இ�ப� க8ணீ# ெசாாி�) அாியைணயி� அ<யி வி*�) 
வண;கினா#க+.  
 
ம�ைறய அைம$ச#க+ தைலைம அ=வலாள#க+ &தலானவ#க+, "இஃ) எ�ன 
எ;-� இலாத விய�பாக இ��கிற)? ம�ன�ட� எதி#�தவ#கைள எ�ப< 
ம�னி�கலா�?" எ�றா#க+.  
 
,-ண,�தாி அவ#கைள� பா#�), "அவ#க+ ம�ன�ட� எதி#�கவிைல. 
எ�(ைடய த�ைத இற�) ேபா9 ேவெறா�வ��-� ப!ட� ஆகாம அரச� 
இலாம இ��த கால�தி அவ#க+ ேபா# ெச9தா#கேள அலாம ேவெறா�7� 
அ�7. அவ#க6�-� தீய அறிைவ� க�பி�)� ேபாைர� D8<வி!டவ#க+ ஐய� 
இலாம த8டைன�- உாியவ#களாக இ��கிறா#க+. அவ#கைள வி!	வி!	 
இவ#கைள� த8<�ப) ஆ4த�ைத$ ெச=�தியவைன$ சின�காம ஆ4த�ைத$ 
சின�பத�- ஒ�பாக இ�� கிற). இ�த� ெப8க6ைடய கணவ#க+ -�ற� 
உ+ளவ#களாக இ��தா=;1ட அவ#கைள ம�னி�-� ப<யான அரசிய உாிைம 
எ�ெபா*)� என�- இயபாகேவ உாிைமயாக இ��கிற). இ�த� -�ற�தி 
ஒ�வ# அல# இ�வ# அல#; பல ெபய#க+ ெதாட#�ைடயவ#களாக 
இ��கிறா#க+. இ>வள5 ெபய#கைள4� ஒேர கால�தி த8<�ப) 
&ைறைமயா9� ேதா�றவிைல. அவ#கைள� த8<�ப) அவ#க6ைடய மைனவி 
ம�கைள4� த8<�பத�- ஒ�பலவா? அவ#க+ தா� நம�-� -�ற� ெச9தா#க+. 
அவ#க6ைடய மைனவி ம�க+ எ�ன -�றC ெச9தா#க+ ? கட5+ ஒ�வைர� 
தவிர ம�றவ#க+ எேலா�� -�ற�தினா ப�ற�ப!டவ#களாகேவ 
இ��கிறா#க+.  
 
"ந�&ைடய மனதினா=�, ெமாழியினா=�, ெச9ைகயினா=� நா� நா+ேதா7� 
ெச9கிற -�ற;க6�-� கண�-8டா? ந�&ைடய தைலமயி#கைள எ8ணினா=� 
ந�&ைடய -�ற;கைள எ8ணி&<4மா? அ>வள5 -�ற;கைள4� இ�த 
உலக�தி கட5+ ெபா7�கவிைலயா? நலவ#க6�-� ெபாலாதவ#க6�-� 
ெபா)வாக மைழெப9ய5�, கதிரவ� ஒளிெச9ய5�, ஐ�ெப�� &த� ெபா�+க+ 
(\த;க+ ) ெதாழிகைள$ ெச9ய5� கட5+ அ�+ ெச9யவிைலயா? ந�மா� 
1<யம!	� கட56ைடய அ�ைள4�, இர�க�ைத4� உயி#களிட�தி அ�+ 
உைடைமைய4� பி�ப�றி நட�கேவ8டாமா? நா� பிற�ைடய -�ற;கைள� 
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ெபா7�காவி!டா, கட5+ ந�&ைடய -�ற;கைள எ�ப<� ெபா7�பா#? நா� 
நா+ ேதா7� கட56ைடய அ�!ேப�றி�காக� ைகேய�தி ேவ8<� 
ெகா+6கிேறா�. நா� ஒ�வ��- ெகா�வ# அ�+ ெச9) ெகா+ளாவி!டா, 
கட56ைடய அ�+ நம�- எ�ப<� கிைட�-�? ஒ� தீயவ� நம�-� தீ;- 
ெச9தா� எ�7 அவ(�- நா&� தீ;- ெச9ேவாமானா, அவ(�- நா&� 
ஒ�பாகிேறாேம அலாம, அவ(�-� நம�-� எ�ன ேவ7பா	 இ��கிற)?  
 
"எனேவ ஒ�வ� நம�-$ ெச9த தீ;ைக உடேன நா� ெபா7�)�ெகா+ேவா-
மானா, அ) நம�ேக ந�ைமயா9 &<4�. அ�ப< இலாம அவ� ெச9த 
தீ;-�-� பதிலாக நா&� தீ;- ெச9ேவாமானா, அத�-ேம அவ� ஒ�7 
ெச9ய, நா� ஒ�7 ெச9ய இ>வா7 தீ;-க6� )�ப;க6� வள#�) ெகா8ேட 
இ��-�. இதைன நா� எலா ம�க6�-� ெபா) வாக$ ெசா=கிேறேன 
அலாம அரசிய ஒ�றி�காக ம!	� ெசாலவிைல. ஏென�றா, 
தீயவ#கைள� த8<�) நலவ#கைள� பா)கா�கேவ8<ய) அரச#க6ைடய 
கடைமயாக இ��கிற). இ�த� ெப8க6ைடய கணவ#க+ என�-$ ெச9த)ேபா 
ம�றவ#க6�- இ	�க8 ெச9தி��பா#களானா, அவ#கைள நா� ம�னி�க 
&<யா). அவ#க+ என�- ம!	� -�ற� ெச9தி��பதா அ�த� -�ற�ைத இ�த� 
தடைவ ெபா7�கிேற�. &<Pட தி�மண� &த�ய மகிH$சிமி�க கால;களி 
எ�ப<�ப!ட -�றவாளிகைள4� ம�னி�ப) எ�த அரசா!சியி=� வழ�கமா9 
இ��கிற). அ�ப<ேய நா(� ம�னி�கிேற�," எ�றா+.  
 
இைத�ேக!ட உடேன அ�த� ெப8க6� ம�ைறய ம�க6� ேபாி�ப� அைட�), 
"அறேம வ<ெவ	�) வ�த) ேபா�ற ,-ண,�தாி, நீdழி கால� நீ8ட 
வாணா6ட� இ��கேவ8	�," எ�7 ேகாயி=�-� ேகாயி -�பி!	 வண�கC 
ெச9தா#க+.  
 
ஆாிய நா!	 அரச# ேவ8	ேகா+  
 
நா!க+ சில ெச�றன. ஆாியநா!	 அரச#, ஆசிாிய� ெபாியாைர ேநா�கி, "ஐயா! 
இ�த ஆசியா� (Asia) க8ட�தி=�, ஐேரா�பா� (Europe) க8ட�தி=� பல 
ெப8கைள ேநேர நா� பா#�)� இ��கிேற�; ேக+வி�ப!	� இ��கிேற�; அழ- 
இ��தா கவி இைல. -ண� இ��தா அழ- இைல. இ>வா7 
ஒ>ெவா�வ�� ஒ>ெவா� -ைற உ+ளவ#களாக இ��கிறா#க+. எலா 
ந�ய�க6�, சிற�த அழ-�, கவி4�, அறி5� &*நிைறவா9 அைம�த 
,-ண,�தாிைய� ேபா�ற ெப8கைள நா� எ;-� காணவிைல. இ�ப<�ப!ட 
ெப�;-ண� அைம�த நலாைள என�- ம�மக+ ஆ�கி�ெகா+ள ேவ8	� 
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எ�கிற அவா அளவ�றதா9 இ��கிற). ,-ண,�தாி�-� �வேன�திர(�-� 
த�ைதயி� நிைலைமயி இ��-� நீ;க+ எ� அவாவி�ப< நிைறேவ�றி 
ைவ�கேவ8	�," எ�7 ேவ8<�ெகா8டா#.  
 
உடேன, ஆசிாிய� ெபாியா#, ஆாியநா!	 அரசைர ேநா�கி, "இ�7 ேந�7 அல; 
ெந	நாளா9 என�- உ8டாகி4+ள வி��ப&� அ)ேவ. ,-ண,�தாி�- ஒ�பான 
ெப8க+ எ�ப< இைலேயா? அ�ப<ேய �வேன�திர(�- ஒ�பான ஆடவ#க6� 
இைல. அவ#க+ இ�வைர4�, ஒ�வ��காக ஒ�வைர இ�த உலக�தி கட5+ 
அைம�தி��கிறா# எ�ப) எ�(ைடய &<5. அவ#க+ இ�வைர4� நா� ஒ�7 
ேச#�காவி!டா, அ) ெத9வ�தி�- உட�பாடா9 இரா). ஊரா��-� 
மனநிைறவா9 இரா)," எ�றா#.  
 
2. தி�மண�  
 
பிற- ஆசிாிய� ெபாியா�� ஆாியநா!	 அரச�� �வேன�திரைன� பா#�)� 
த;க6ைடய வி��ப�ைத� ெதாிவி�தா#க+. உடேன �வேன�திர� அவ#கைள 
ேநா�கி, "எ� அ���-ாிய த�ைதமா#கேள! எ8ணியைவகைள எலா� 
இனிதளி�-� சி�தாமணி, யா��காவ) கிைட�தா, அைத ேவ8டா� 
எ�பா#களா? அ�ப<ேய ,-ண,�தாிைய ேவ8டா� எ�கிற ஆடவ#க+ உலக�தி 
இ��பா#களா? ஆனா என�- ஒ� ெப�� தைட இ��கிற). நா� ெத�னா!	 
அரச� இட�தி இ��) ,-ண,�தாிைய$ சிைறமீ!	� ெகா8	வ�தேபா), அ�த 
அரச# தம�காக நராதிப அரச# இட�தி தி�மண� ேப,�ப< எ�ைன� ேக!	� 
ெகா8டா#. நா(� அத�- உட�ப!ேட�. நராதிப அரச# இற�)ேபா9வி!டதா, 
இ�ேபா) இ�ன) ெச9கிற) எ�7 ெதாியாம மய;கி� ெகா8<��கிேற�," 
எ�றா�.  
 
உடேன ஆசிாிய� ெபாியா# �வேன�திரைன ேநா�கி, " நீ நராதிப ம�ன# இட�தி 
மண�D) ேப,வதாக ஒ��� ெகா8டப<யா, அ�த அரச# இற�தேபாேத 
உ�(ைடய கடைம நீ;கிவி!ட). ெத�னா!	 அரச� &த� மண�D) 
அ(�பியேபா) நராதிப ம�ன#. இைசயாைமயினா, அவேரா	 ேபா# ெச9) 
பா#�தா�. அதனா=� பய� இலாைமயினா அ�த அரச� ,-ணா ,�தாிைய 
வCசகமா9$ சிைற எ	�)�ெகா8	 ேபானா�. அ�ெபா*)� ,-ண,�தாி 
&<யாெத�7 ம7�)வி!டா+. இ>வள5 நட�த பிற- அவ� ம7ப<4� D) 
ேப,�ப< உ�ைன� ேக!	�ெகா+ள எ�ன &ைறைம இ��கி�ற)?" எ�றா#.  
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�வேன�திர� ஆசிாிய� ெபாியா# ெசா�ன &ைறைமகைள ஒ���ெகா8டதா, 
ஆசிாிய� ெபாியா# ,-ண,�தாியி(ைடய உ+ள� கிட�ைகைய அறிய� த�க 
&ய�சிக+ ெச9தா#. அவ+ த�(ைடய உட� பா!ைட வாயா ெதாிவி�கா-
வி!டா=� அக
தி� அழ� �க
திேல ெதாி*�அக
தி� அழ� �க
திேல ெதாி*�அக
தி� அழ� �க
திேல ெதாி*�அக
தி� அழ� �க
திேல ெதாி*� எ�ப) ேபால அவ6ைடய 
உட�பா!ைட அவ6ைடய &கமல#$சிேய ெவளி� ப	�தியப<யா, 
�வேன�திர(�-� ,-ண,�தாி�-� தி�மண� ெப�விழா மிக$ சிற��ட� 
நிைறேவறிய).  
 

��ண��தாி சாி
திர� ��றி�!��ண��தாி சாி
திர� ��றி�!��ண��தாி சாி
திர� ��றி�!��ண��தாி சாி
திர� ��றி�!....    
------------ 


