ணதாி சாி திர

(நாவ/
நாவ/ைம கைதகைத- திய பதி)
பதி)
மார ேவதநாயக பிைள

cukuNacuntari carittiram (Novel)

by mAyUram vEtanAyakam piLLai

In tamil script, unicode/utfunicode/utf-8 format

Acknowledgements:

Our thanks also go to the Tamil Virtual Academy for providing a scanned PDF copy
of this work.

This e-text has been generated using Google OCR online followed by proof-reading
and corrections.

Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne,
Switzerland.

© Project Madurai, 19981998-2019.

Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation

of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/

You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

2

ணதாி சாி திர

(நாவ/
நாவ/ைம கைதகைத- திய பதி)
பதி)
மார ேவதநாயக பிைள

Source:

ணதாி சாி திர
( திய பதி )

னிசீ ேவதநாயக பிைள அவக

கழக ெவளி

537

தி ெந ேவ ெதனிதிய ைசவசிதாத பதி
கழக, மிெட!, தி ெந ேவ. :: ெசைன -1,
First Edition : April, 1950
(Rights reserved)

Published by : THE SOUTH INDIA SAIVA SIDDHANTA WORKS PUBLISHING
SOCIETY, TINNEVELLY, LTD., 1/140, BROADWAY, :: MADRAS, 1.
Head Ofice: 24, EAST CAR STREET, THIRUNELVELI.
அப# அ$சக, ெசைன , 1.

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

ணதாி சாி திர

ேவதநாயக பிைள (1826(1826-1889)
பதி ைர

பிரதாப &தயா# சாிதிர எ( )ைம கைதைய எ*திய ேவதநாயக
பி+ைளேய ,-ண,தாி எ( இ )ைம கைதயி ஆசிாிய  ஆவ#. பிரதாப
&தயா# சாிதிரதி 1றெபறா) வி ப!ட பல அறெநறிகைள4
அறி5ைரகைள4 மக6- எ ) 17த ேவ8  எ( சிறத
ேநாக)ட தா ஆசிாிய# இ)ைம கைதயிைன எ*த -தி கிறா#.
இகைத ெவ7 ெபா*)ேபாகிகாக ம!  அைமத) அ7. மக6இறியைமயாத பல ெச9திகைள4 எ ) 17வதி ஆசிாிய# அள5 கடத

ஊக; கா!<4+ளா#. நா ேவ7 எத கைதகளி=, இ>வள5 அற5ைரகைள4
ஒ*க &ைறகைள4 உட நல &ைறகைள4 பிற அாிய ெச9திகைள4 ஒ ;ேக
காAத

இயலா). மக!- க!டாய கபிகெபற ேவ8 வனவாகிய அற,

ஒ*க, உட

நல ஆகிய ெச9திக+ தனிதனிேய அைமத ைன ப<க

எவ  மி-தியாக வி வ) இ ைல. வி வா# சில  மனகிள#$சி இறி
தள#$சி4டேனேய ப<ப#. ஒ*க&ைற  கைள ப<பதி எவ  ஊக;
கா! வேத இ ைல. எ ேலா  ஊக)ட( களிட( ந ல ெச9திக+
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எ லாவைற4 ஒ ;ேக உண#) ெகா+6 ெபா !ேட இகைதயி(+

ஆசிாிய# அவைற இட ேநாகி அைம)+ளா#. ேம=, இகைதயி க ),

ெபா 6, நைட4 சிற-ப< 7கணகான பழெமாழிக6, உவைமக6,
தி -ற+ &தய நீதி க )க6 எ தா8< ப) கபா#-
கழிேப வைகயிைன ஊ! வதா-.

இக8, "ஒ>ெவா வ  ததம-ாிய காாிய;கைள தா;கேள ெச9)

ெகா+வ) மிக5C சிறத) ; ேசாப=- இட;ெகா தா

உட நல ெக .

மக+ பழவிைன பயனாகேவ ந லவ#களாகேவா அறி ெக!டவ#களாகேவா
பிறகிறா#க+. தீயவ#கைள எவரா= தி )த இயலா). ந லவ#க+ பிற நைம ெச9தைலேய தம) பிறவி பயனாக ெகா+வ#. தீயவ#கேளா பிற -
தீைம ாிதைலேய தம) பிறவி பயனாக ெகா+வ#; தீயவ#க+ எகாரண&

இ லாமேல பிற - ேக ெச9வ#. ஆ8ைம4 பிற -த5த= நமக!இயைக -ண;களா-. பிறைர இழி)ைரத ெபா9 ேப,த &தயன
இழிைவ த . இயைகயா9 உலகி நிக* தீைமக+ மக!- கட5ளா
அளிகெப7 த8டைனகளா-.
"நா ந&ைடய உடைல பா)கா)ெகா+6த

ேவ8 . உட

நல)-

இறியைமயாதனவாகிய கா7 நீ# &தயன D9ைம4ைடயனவாக இ த
ேவ8 . உட நல இேற ஒ நல& இ ைல. சிE# மக+ த8ணீைர
ெக ) பயப )த தகத7. எளியவ#க6- ேப லகேம F வாசலாக
அைமதி கிற). திகறவ#க6- ெத9வதா )ைண. ந நா!< இக*
இளைம மண ந லத7. அதனா பல தீைமக+ ஏப கிறன. ந நா!

ம;ைகய# தா9 தைதய#களி -றி வழிேய நடபவ#க+, ேந#ைம உ+ளவ#க+;

எகாலதி( ேந#ைம உ+ளவ#களாகேவ நட) ெகா+வா#க+. உலகி ஆ8
ெப8 இ வ  ஒேர ப<யாக$ சிறபிைன அைடத- உாியவ# ஆவ#. பிறபினா

மக6- உய#5 தாH5 இ ைல." எபன ேபாற அாிய ெச9திக+ பல

ஆ;கா;- நிைற)+ளன. கைதயி ெபா !

இைல ப<காம ,

ந ெலா*க &ைறகைள உண#) ெகா+6 ெபா !ேட ப<) பயனைடத
ேவ8 .
ப<பவ#க!- எளிதி

ெபா + விள;காம

எ*தெபறி த அகதிய,

அதி I<, அதி யத, ஆபாச, ஆJபத, ஆகாதிய, இராஜகி ஹ,

உ$சிIட, உMஜீவித , -லா;ஷ, சிேரIட#, Oாதிர, நி#ேதாஷ,

நிேOப, நிஷித, சிதா கிராத, Jகத, ச)I<, )#பிO, வாசா
மேகாசர, பிரசதி &தய எ8ணற வடெசாக+ இபதிபி

&7

நீகெப7 அைவக!- ஏற Dய தமிH$ெசாக+ அைமகெப7+ளன.
இ>வா7 காலேபாகி- ஏறவா7 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 ேமயறி தீைம ெச9வதாகா). ஆகேவ,

இதைகய மா7பா கைள அைனவ  &*மன)ட வரேவபா#க+ எப)
தி8ண. ஒ>ேவா# அதிகாரதி தைல அதிகார ெபா ைள ெபயராக
ெபறி கிற). இ) பதி த அக)!ெகா8ட ெச9தி- தகவா7

உயாிய &ைறயி

பதிபிக ெப7+ளெதபைத, இதைன கபவ# எளிதி

உண#) மகிHவ# எப) தி8ண.

ைசவசிதாத பதி கழகதா#.

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

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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தபதிபி ைர
என) &த தினமாகிய 'பிரதாப &தயா# சாிதிரதி- அளிகப!ட

ந வரேவேப என) இ> இர8டாவ) னிதைத எ*)வத- எைன

ஊ-கிற). இ) &திய த>வள5 நீ8ட லறாயி(, இதி= மனித

வாHைக ப8பி ப ேவ7 ேகாண;க6 ப வைகப!ட நிகH$சிக6

Pழ க6 இட ெப7வ)ட, ப ேவ7ப!ட வாHைக த)வ;கைள4 இ)

விள-வதா4+ள). ேம= உட நல ல<பைடயிேலேய -ழைத மண
&தய சில பல சQக பழக வழக;களி தீைமகைள4 பிறவைற4 இதி
நா விளகி4+ேள. இ) இைளஞ#க6- வாHைக ஒ*;- பறிய க வி
பயிசியளிப) மிக5 இறியைமயாத ெதபதைன எ;- யாவ  வ7தி
வ . இநா!களி , இ = இத(ட இைணக ப!< -

பிேச#ைக4 மிக5 பய(ைடயதாயி -ெம7 நகிேறா.

'ேமானேம ெபானான ஞான' எற ேமேகா6ைரைய மன)!ெகா8

இ

&(ைரயி இதனி( விளகமாக எதைன4 விளகா) வி கிேற. இ
த)வைத நா பிப7ைகயி ) கிய சமய உைரயாள# கா!<ய &ைற
என- ஒ &மாதிாியா9 அைமய வ ல). தி ப+ளியி ேமைடேயறி அ<யா#

-*ைவ ேநாகி அவ#, "ெம9ைமயிSறிய ெம9யப#கேள! நா உ;களிட
என 1றேபாகிேற எபதைன நீ;க+ அறிF#களா?' எ7 ேக!டாரா.
அைனவ  "அறிேயா" எ7 1றிய)ேம அவ# "சாி, அப<யானா

17வதி

உ;களிட

பயனி க மா!டா)" எ7 1றிவாளா இற;கிவி!டாரா. மெறா

நா+ இேத மாதிாி அவ# "ெம9யப#கேள, நா என 1ற இ கிேற எபைத

நீ;க+ அறிF# களா?" எ7 ேக!ட), ேக!ேபா# "ஆ, அறிேவா" எறன#.
அேபா) அவ# "சாி, அப<யானா

அறிதவாிட எ)5 1ற ேதைவயி ைல,"

எ7 1றி & ேபா இற;கிவி!டா#. அ த தடைவ எப<யாவ) அவைர த
திறைமயா ேபசைவ) விட ேவ8  எ7 தி  1!டதா# உ7தி ெச9)
ெகா8டன#. ஆகேவ ம7 தடைவ அவ# ேப ைரயாற &வ) வழகமான அவ#

ேக+விைய ேக!டேபா) அவ#க+, "எ;களி

சில - ெதாி4. சில -

ெதாியா)," எறா#க+. அேபா) அவ# "சாி, ெதாிதவ#க+ ெதாியாதவ#க6எ )$ ெசா  ெகா+6;க+," எ7 1றினாரா.

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

(ஒப) S. ேவதநாயக.
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னிசீ
னிசீ ச.
ச. ேவதநாயக பிைள அவக (1826(1826-1889)

ேவதநாயக பிைள வரலா!
பிற
ெசதமிH நா , ைபதமிH ெமாழி4, நத நனி நகாிக & சீ  சிற ெப7
&)நிைல எ9த அ ளா
இ ெபாியா  ஒ வ#.

வ) ேதாறிய மாெப  லவ#க+ பல#. அவ#க6+

இவ# பிறத தி T#, தி $சிராப+ளி- அ8ைமயி=+ள -ளD#. அ;ேவளா8 வாHைக4, தாளா8ைம4, ந-< பிற, பழியCசி

பா)8ட=, வ வCசி வா9 ெமாழித=, ந நிைல ேகாடாைம4, அ

அற(, இ மீைக4 ஒ ;கைமத சவாி&) பி+ைள ெய( தகா#

ஒ வ#-, அவ#த கபி சிறத வளதக வாHைக )ைண4,

மைனமா8, ேசா#விைம4, ெத9வ நா!ட& வா9த ஆேராகிய

மாியமா+ எபவ - தவேபறா உல-9ய அ ளா ஓ# ஆ8மக5
ேதாறி7. அமக5தா ந அ ைம ேவதநாயக பி+ைள ெய( ெசல$

ெச வ#. அவ# ேதாறிய நனா+, ஆயிர) எ8Vறி பதாறா ஆ8 ,
அேடாப# பதினாகா நா+.
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க வி
இவ#க+ &ேனா# கிறி)வ ெநறிைய பிப7பவ#க+. ஆயி(, ந

பி+ைளயவ#க+ ெநறி பிணகிறி, 'ஒேற -ல& ஒ வேன ேதவ(,' எ(
தி &ைற கிண;க ெபா) ேநா- மி-ைடயவ#. பழபிறபி ெதாட#$சியா

த பதிெனாறா அகைவ-+, தமிH க+ ெப பாைம4 க7

வ லாராயின#. இஃ),

"ஒ ைமக8 தாகற க வி ஒ வஎ*ைம4 ஏமா ைட) "

எ( ெபா)மைற அ 8ெமாழிைய விள;க$ ெச9கிற). பி ஆ;கில கக
அளவிறத அவா ெகா8டன#.
அCஞா7 ஆ;கில எ லா ஊ#களி= ப+ளிகளைம)மி- பயி7விக-

வி ைல. ஆ;கில கறா# ெதாைக4 மிக -ைற5. அப<யி ), வழ-மற

ெமாழிெபய#பாள# தி . தியாகபி+ைள எபவ#களிட ஆ;கில &ைறயாக
க7 ேத#தா#. தி . தியாக பி+ைளயவ#க+ தமிழி= வ லவராக
இ தைமயா ம7 பல தமிH  க6 க7 ேத#தா#.
அ=வ
பி+ைளயவ#களி நப8, X8மா8 Xைழல&, விடா &யசி4,
&ைறயறி) ஒ*- திறைம4, 'நைகைக இ ெசா

இகழாைம &தய சீல&,

பணி5 இெசா =, வா9ைம4, D9ைம4, உலகின +ளைத ெகா+ைள
ெகா8ட டன. அ>வாேற அரசின# மனைத4 கவ#தன. அதனா , அரசின#
தி $சிராப+ளி வழ-மற ஒறி
(Record Keeper) எ( அ=வ

1848 - ஆ ஆ8<

பதி5 ெபா7பாள#

அம#தின#. அ>ேவைலைய திறபட

இர8டா8 க+ ெச9)வதன#. பி ெமாழிெபய#பாளரா வி*மியநிைல

எ9தின#. 1857 - ஆ ஆ8<

தர;கபா<யி

&ைறமற தைலவ# (&னிசீ)

எ( நிைறெப7நிைல எ9தின#. அ> ேவைலைய ந நிைல பிறழா நய)ட

உைர &<5 க8

ஊ  உலக& ஒப, வழகாள# உள& நிைறய &ைற ெச9)

வ வாராயின#. அ;- நி7 சீகாழி- மாறெபறன#.
ந லா# ந!
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அெபா*) இயறமிH வ லவரா9$, ெசநாலவரா9 லாசிாியரா9,

உள;ெகாள Xவ= ஆசிாியரா9, பாவைம4 நாவைம4

ஒ ;கைமதவரா9, கா!சிெகளிைம4 க Cெசா ைம4, ைகமா7

க தா$ ெசைம4, ேதாலா நாவி ேமலா ப8 வா9தவரா9$ ,

ெசெபா ! ணி5, சிவெநறி மா8 த ெப  தவமா ெகா8ெடா*-

சீலரா9, மாணாக#க6- உ8< உைற4+ உைட4 ந கி கபி-

நைடயினரா9 திகHத மாெப லவ# தி சிரர 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-

ெயாத' ந8பினராயிைமயி, பி+ைளயவ#கைள ெகா8
ேகாைவ பா விதன#. அேகாைவ 
ஆ8<

சீகாழி- ஒ

மிகா# 1<ய அைவக8 1858-ஆ

அர;ேகற& ெச9யப!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+ சா7 கவி4ட அர;ேக7விதன#.

ேசா7 வழ;க
பி, தி மயிலா )ைற ெய( மாYர)- மாற ப!டன#. அ;-

அம#தி - நாளி ெகா<ய வகட வத). வகடமாகிய பCசதா மக+
உணவிறி மா8டன#. அ 6ைடயா# உ+ள மக+ உணவிறி மா+வைத

க8

வாளாவிரா), மக6- எத வைகயி= உணவளி) மாளா) வாழைவக

ேவ8 ெமேற )ணி4. அ&ைறயி

ேவத நாயக பி+ைளயவ#க6

ெப &யசி ெச9), 'ெசா லா சாறி$ ேசா7' வழ;கி மகைள உ9விதன#.

இ$ெசய தி Fழிமிழைலயி அர, பி+ைளயா  ஆ8டவ அ ளிய
ப<காசா பCச கால) உணT!< மகைள உ9வித தி வ ! ெசயைல
நிைனT! .
ெப8மதிமாைல
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அக) வாH ெப8க+ அறி5 நிரபியவ#களாக இ தா லறி, ற)$ ெச =

ஆடவ#க+ லைம4 ஆ8ைம4 ெபா ளீ!ட= அ + 1!ட= நா 
ெமாழி4 Z ற ேவா;க பா பட= பிற5 வா9) திகHத &<யாெதப)

ஒ தைல. ப!டைற வா9தாலறி பணி வாயாத லவா? )ைண வா9தாலறி$

சிற அைணயாத லவா?

அதனா , ெப8க+ க7 அகக8க+ உைடயரா9 திகழ ேவ8 ெம( சீாிய

நேனாக ெகா8

ெப8மதிமாைல' ெய( ெலா7 "உைரயிைடயி!ட

பா! ைட$ ெச94ளாக" இயறி, 1869-ஆ ஆ8<

ெவளியி!டன#. அத

பினேர ெப8Aலக விழிெத*) ந8A; க வி க7 நல&ற).
பிரதாப &தயா# சாிதிர
1876- ஆ ஆ8<

கபைன X!ப;க+ ெபாற அைமய, உலகிய

&ைறக+

உ+ள;ைக ெந ெயன நிலவ, அறி5 ஆ8ைம &ைறைம உதவிெச9த

நறியறித

வ7ைமயி ெசைம க &தய பல5 திகழ, கிைளகைதக+ பல

ெசறிய, இ,ைவ நைடதா9 பிரதாப &தயா# எ( ெபய# ெபாறி) கைத
 ஒ7 ெவளிப தின#. அ அைனவ#களா= எநா6 ேபாறப!
வ கிற). இத சிற ண#த பல# ேவ8 ேகாளிப< இதைன
ஆ;கிலதி= ெமாழி ெபய#)+ளா#.
,-ண,தாி சாிதிர
இவ# த &த தினமாகிய 'பிரதாப &தயா# சாிதிர தி- நா!<லளிகப!ட

ந

வரேவபி பயனாக, ,-ண,தாி சாிதிர எ( வி*மிய இ>விர8டாவ)

தினைத எ*தி ெவளியி!டன#. &தக8 வைரத தினதி

1ற ெபறா)

வி ப!ட பல அறெநறிகைள4, அறி5ைரகைள4 இக8 ேச#)+ளா#.

அறி4 உடேலாப

-ழைத மண &தய வறி நைம தீைமகைள

இக8 இனி) விளகி, சQக பழக வழக;களி தீைமகைள4,

பிறவைற4 ெதளிவாக -றிபி! +ளா#. கபா#- கழிேப வைகயிைன
ஊ!  சிறைடெத7 யாவரா= இ க தப கிற).
தகாாினதராத
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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ெசைனச ,பராய$ ெச!<யா#, )ைவ வி)வா சவாிராய= நாயக# &தய

தவல  ெதா ேக+வி தைம4ைடய தகாாினதரா9 தா ஒ*கின#.
இகாலேத மீனா!சி,தர பி+ைளயவ#க+ ேவதநாயக பி+ைளயவ#க+ மீ)
-ளD# ேகாைவ எ( ஒ  பா< ந கின#.
மீனா!சி,தர பி+ைளயவ#க+ இ>5லக வாHைவ நீத பின#, அவ#க+

- பதா# வ7ைம47 வா< நதைம க8 மன ெபாறாரா9
தி வாவ )ைற ஆதீன தைலவ# அவ#க+ அ !ெகாைடயா அ> வ7ைமைய
ேபாகி நல&7 வாழ வழிெச9தன#.
ேவைல வி தி4 ெபா) நல பணி4
1872- ஆ ஆ8<

ேவைல வி தி ெப7 ெபா)நல பணியி

ஈ பா 7

தமிழபா9 ெதா8 பல ாிதன#. மாYர நகரா8ைம கழக தைலவரா9
அம#) ெசயக C ெசய பல ாிதன#.
ேபராவியைக ெப7த
1881- ஆ ஆ8 , Pைலதி;க+ 21- ஆ நா+ இர5 இ7திகால) எ9)

அலமர

ஏ)மிறி, இைற நிைன5ட இ>5லக வாHைவ நீ)$ ெசெபா ளி

தி வ<யிைணைய$ ேச#திறா#.

மாணவ# ந8ப# லவ# உலேகா# அைனவ  ெசா ெலாணா ைகய7நிைல

எ9தி பாவா= நாவா= பா<4ைர) வ தின#. பி, பி+ைளயவ#களி
ஆ யி# இற எ8ணி இைறவைன வ*தி அைமதன#.
இயறிய  க+
இவ# இயறிய  க+ :
1. நீதி  ,

2. ெப8மதிமாைல,

3. பிரதாப &தயா# சாிதிர,

4. ,-ண,தாி சாிதிர,

7. தி வ + மாைல,

8. சதிய ேவத கீ#தைன,

11. சிதாத ச;கிரக,

12. ெபாிய நாயகி அம பதிக,

5. ேதவமாதா அதாதி,

9. ச வசமய சமரச கீ#தைன,

6. தி வ + அதாதி,

10. ேதவ ேதாதிரமாைல,

13. ெபாைம கயாண என பதிQெறப.
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இைவயறி4, கால)- இட)- ஏறவா7 அ>வெபா*) ஆகிய

அளவி லாத ,ைவ மிக தனிபாட க6 சி7சி7  க6 பலவா.
----------------

ெபா#ளட%க

1.

,-ண,தாி4 வேனதிர(.

3.

ெபாறாைம4 PH$சி4

2.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

ம) ேரச( வேனதிர(
PH$சி4 கலக&

ற;1ற= கைதக6

ைம4 ெபா9ைம4
உட நல ஓப

வேனதிர ெபாெமாழிக+
தி மண ேப$,க+

எதி#பாராத நிகH$சிக+

மணம7 சிைற இ 
பழி4 PH$சி4

&யசி4 PH$சி4

,-ண,தாியி ெசாெபாழி5
PH$சியி ெவறி

இப& )ப&
)ப வதா

ெதாட#)வ 

ெப மக+ -*வி &<5
ேபா  ெவறி4
ஆாியநா!
&<P!

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

அரச#

விழா5 தி மண&

உவைமக( பழெமாழிக(
அக அழைக &க அழ- கா! 
அ த) கா!  பளி;-ேபா
அள5- மிCசினா அ&த& நC,
ஆைச ெவ!க அறியா)
ஆ9ேதா9) பாராதா தா சாககடவ
ஆ4தைத ெச=தியவைன$ சினகாம ஆ4தைத$ சினபத ெகாப
ஆழ அறியாம ஆறி இற;-வ) ேபால
இCசி திற -ர;-ேபா

இ  Dைண$ ெசெலாி-மா?
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இைரகாக வி8ணி ப ) வ!டமி வ) ேபா
இறத 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

ெகாதிதா

விளாவ நீ# எ;ேக ?

கட நீ# &*வைத4 ந8 வைளயி அைடப)ேபால
க -+ சா7 ேபால
கைரபா# கைரதா க = கைர4
க+ளி ெகா- ெவ+ளி \8 க!<ன) ேபால
கைற யிழத ஆேபால
கீாி4 பா ேபால
-ைபயி கிடதா= -றிமணி நிற ேபாகாத) ேபால
- ட & பத பி<த) ேபா
- வியி தைலேமேல பன;காைய க!< ைவப) ேபால
1!டைத பிாித மாேபால
க!<லைடப!ட பCசவ#ண கிளிையேபால
ெக!<கார 6- எ! நாளி ெதாி4
ெகா+ளி ேத6- மணிய; ெகா த) ேபால
ேகாப பாப ச8டாள சா!சிகார
கா வி*வைத பா#கி= ச8ைடகார
கா வி*வ) நல ,வைர ைவ) ெகா8ட லேவா
சிதிர வைரய ேவ8 
,ழகாறிலகப!ட )  ேபால
ெசவிட காதி இனிைச பா<ன)ேபால
ெசம -ணைத$ ெச பா அ<தா= ேபாகா)

தைலமயிைர எ8ணினா= -ற;கைள எ8ண&<4மா ?
தாேன வ கிற ெச வைத த+ளிவிடலாமா?

திகற பி+ைள- ெத9வேம தைத
தி;கைள க8ட கட ேபால
தீமைலேமேல க\ர கைணைய$ ெச=திய) ேபால
ந ல எ*) ந ேவ இ க ேகாண எ*) -7ேக ேபா!ட) ேபால
நீ#ேம எ*திய எ*)ேபால
ேநாயற வாHேவ -ைறவற ெச வ
ப!டபக ேபால
பதறாத காாிய சிதறா)
பாைப தீ8<யவ+ ேபால
வாயிலகப!ட மாேபால
\ைன வாயி லகப!ட கிளிேபால
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ெப8ைண ெகா தாேயா க8ைண ெகா தாேயா
ெபாமைலைய$ ேச#த காக&
ெபானிற ஆவ) ேபால
மைல4 மைல4 தாகிய) ேபா
மாணிக ஏனதி ைவகேவ8<ய ேதவாமி தைத
ம8 ஏனதி ைவக வி வ) ேபால
&+ளிேல ேசைல மா!<ெகா8டா ெம+ள ெம+ள எ க ேவ8 
வி8ணி வி ேதாறி மைறவ)ேபால
ெவ8ெண9 ைவ)ெகா8 ெந9- அைலவ) ேபால
-------------------

ணதாி சாி திர

1. ணதாி*

வேனதிர

[,-ண,தாியி பிற; க வி பயிசி ; ேசாபேல உட நலதி- ேக ;

ஆசிாிய ெபாியா ைடய இ லற இய  ; வேனதிர எ( ஒ

பி+ைளயி வரலா7]

திகற

1. ,-ண ,தாியி பிற
கடைல ேமகைலயாக உ த நிலமகளி தி &க ம8டல ேபாற வனேசகர
வனேசகர
எ( நகரைத தைல நகராக உைடய தமிHநா &*ைமைய4 நராதிப
எ( அரச தீயவ#கைள அழி), ந லவ#கைள பா)கா) அறெநறி

தவறாம

அரசா!சி ெச9) ெகா8< தா. அவ(- ெவ- கால பி+ைள-

யி லாம இ த). பிற- கட56ைடய அ ளினா ேபரழ- வா9த ஒ ெப8
-ழைத பிறத). அழ-தாேன ஒ ெப8ணாக வ) வ<ெவ தாேபா மிக
வியக தக அழ- அதேகற ந ய க6 ெபா தி யி தைமயா அத
-ழைத-$ ணதாி
ணதாி எ ( ெபயாிடெபற). அரச( அரசி4 அத
-ழைதைய மிக அ ைம ெப ைமயாக வள#) க வி ககதக ப வ
வத5டேன க விபயிசி ெச9வி) எ லா லறி5கைள4 கபிதா#க+,
2. ,-ண ,தாியி க விபயிசி
அரச(- ேவேற ஆ8 -ழைத இ லாதப<யா அவ(- பிகால
அதெப8ேண &<P த=- த-தியா-ப< அவ6- எ லாவிதமான
அரசிய

அற;க6 அற  க6 ந 5நிைல அளைவக6, ந ெலா*க

&ைறைமக6 கபிகப!டன. அவ+ க விைய கக8<( இனிதாக

வி பி, ஒ கண ெபா*தாயி( வறிேதயிராம

எெபா*) ஒதிய வா4
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எ*திய ைக4மாயி பா+. நா+ேதா7 ப<- பாட;கைள &றி=

உண &, அவ6ைடய மன ேவெறாைற4 நாடா).
அவ+ நா+ேதா7 மாைலயி

நாளி( அத நாளி

க வியி

த(ைடய ப<ைப தாேன ஆரா9வா+. &திய
வள#$சியைடயாம தா , அவ+ ஒ நாைள

இழ)வி!ேடாேம எ7 வ தி, ம7ப<4 விள- ெவளி$சதி

தன-+ள -ைறைவ நீ-வா+. அவ+ இ>வா7 க வியி

பாட ப<)

&ய7, தைன

கைலமக இ#%ைக எ7 யாவ  ெசா =ப< எ லா கைலயறி5கைள4
ஐயதிாிபற அதிவிைரவி க7ெகா8டா+. ,-ண,தாி -ழைத ப வமாக
இ -ேபாேத அவ6ைடய தா9 இற) ேபா9வி!டதா அவ6ைடய தைத
மி-த அேபா  உ கேதா  மகைள பா)கா) வதா#.
3. ேசாபேல உட

நலதி- ேக

அவ6- ேவைல ெச9ய பல தாதிமா#க+ இ தா=, அவ+ தைன$ ேச#த

ேவைலகைளெய லா தாேன ெச9) ெகா+6கிறேத ய லா), பிற -

ெதா ைல ெகா கிறதி ைல. க வி அறிவி

இ ைலேயா, அப<ேய F!

அவ6- ெதாியாத ெச9தி எப<

ேவைலகளி= அவ6- ெதாியாத ேவைல

ஒ7 இ ைல. அவ+ ைகயாேல ேவைல ெச9கிறைத பா#) ெபா7காம
தாதிமா#க+ ஓ<வ) அத ேவைலைய தா;க+ ெச9ய &ய=வா#க+.
அெபா*) ,-ண ,தாி அவ#கைள ேநாகி, "ேவைல ெச9ய ைககா

&தய

உ7க+ உ;க6கி ப) ேபாலேவ என- இ கிறன. ேவைல ெச9த

ெபா !ேட அத உ7கைள கட5+ ெகா தி பதா , அவ ைடய உ+ள

ேகா!பா!<- மா7பாடாக நா ேவைல ெச9யாம

இ ேபனானா , அத

உ7க+ மர) விைற) பயனி லாம ேபாவேதாட லாம

உட

நல&

ெக!  ேபாகாதா ? நாகாக+, இ ைகக+, ஊ#திக+, மைறய ஏன;க+

&தயைவக+ எத பய(காக$ ெச9யப!டனேவா அத பய இ லாம

இ -மானா

அைவக+ ) ேவறி ெக!  ேபாவன ேபா , ேவைல

ெச9வதகாக உ8டாக ப!ட< கிற நம) உட , ஒ

,மா இ தா

ெக!  ேபாகாதா? யாைன &த

ேவைல4 ெச9யாம

எ7 கைடயாக5+ள எ லா

உயி#ெதாைககைள4 பா ;க+. அவ7+ எத உயிராவ) த(ைடய உயி#

வாHைககாக பா படாம

இ கிறதா? நா ம!  உட

அைசயாம

,மா வி ப) ஒ*;கா-மா? ேசாபேல பல ேநா9க6- தீய நடவ<ைக-

க6- கட அ லவா?" எபா+.

4. ஆசிாிய ெபாியாாி இ லற இய 
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,-ண,தாி பல ஆசிாிய#க+ இடதி பல  ெபா +கைள க7
ெகா8டா= &தைமயா9 அரச(ைடய -ல - வாகிய ஆசிாிய ெபாியா
எபவ# இடதி

பல ந ெலா*க &ைறைமகைள4, அற;கைள4 அறி5

 கைள4 உ+ள;ைக ெந  சனிேபால க7ெகா8டா+. அறி5

வ<வராகிய அத ஆசிாிய ெபாியா# இ வாHைகயிேல ஒ*கி, இ லற )றவற

எ( இர8 அற;கைள4 வ*வா) நடதிவதா#. அவ  அவ ைடய
மைனவி4 பி+ைள ேபறி லாத ஒ ெப ;-ைற4ைடயவ#களாக
இ தைமயா , அத -ைறைய நீகிெகா+வதகாக அ<க< கட5+

வழிபா க6 அற;க6 ெச9)வதா#க+. ஆயி( அவ#க6-
பி+ைளேப7 உ8டாக வி ைல. அத ஆசிாிய ெபாியா# நா+ேதா7

காைலயி= மாைலயி= ெவளிேய உலாவேபாகிற வழகப<, ஒ

ைவகைறயி

நா+

எ*) நகரைத வி!  றப!  கா நைடயா9 ேம- பாைத

வழியாக$ ெசறா#. அெபா*) பிறநா!டா ஒ வ, ஓ# அழகான ஆ8

-ழைதைய ைகயிேல ஏதிெகா8

கீHதிகி

திகி

அவ - எதிேர வதா. அேபா)

கதிரவ ேதா7கிற சமய ஆைகயா , அத- ேநராக ேம-

ஓ# இள;கதிரவ ேதாறிய) ேபால அத -ழவி விள;கி7.

5. வேனதிர எ( ஒ

திகற பி+ைளயி வரலா7

அத பிறநா!டா ஆசிாிய ெபாியாைர ேநாகி, "ஐயா! இஃ) ஒ

ெபாிய

அரச(ைடய -ழைத. சில தீயவ#க+ இத$ சி7வைன4 எைன4
வ )வதகாக ெதாட#) வ கிறா#க+. இத -ழைத இர5 &*வ)

தா9பா

-<காம

மி-த பசிகைளயா யி கிற); இத பால(-

எ>வைகயிலாவ) தா;க+ உடேன தா9பா

-<பத- வழி ெச9த

ேவ8 .

நா சிறி) ேபா) க8மைறவாயி ), பி த;களிட வ) இத -ழைதயி

வரலாைற விளகமாக ெதாிவிகிேற." எறா.
அத -ழைத பசிகைளயினா

க8Q< ெகா8 , இள;ெகா< ேபால

)வ8 , அைசவறி த), ஆசிாிய ெபாியா - இரகைத உ8டாகிய).

அத -ழைதைய ைகயிேல வா;கிெகா8 உடேன த&ைடய
அர8மைன- தி பி ேபானா#. சில &ைலதாய#கைள ெகா8
அத-பா ஊ! விதா#. அ) பிைழ-ப<யான பல ம )வ;கைள4

ெச9தா#. அ) சிறி) சிறிதாக பா

அ தி, ெவ- ேநரதி- பிேப பசிகைள

தீ#) க8ைண விழி) பா#த). ெசதாமைர மல# மல#த) ேபால அத

-ழைத க8ைண திறத5டேன, அத(ைடய அழைக பா#) எ லா 

அகமகிH$சி யைடதா#க+. அத பால(ைடய வரலாைற ேக!டறி4
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ெபா ! , அைத ெகா8 வதவ தம) அர8மைனயி

வதி கிறானா எ7

ஆசிாிய ெபாியா# உசாவினா#. அவ வரவி ைல எ7 ெதாித உடேன, பல

இட;க6- ஆ+ அ(பி ேத<4 அவ அகபடவி ைல. அவ எப<4

வ வா எ7 பல நா+ எதி#பா#), அவ வராதப<யா

அத

-ழைதயி(ைடய வரலாைற அறிவத- வழியி லாம ேபா9 வி!ட).
-ழைதயி இய  ெபய# இ த=
அத பால மிக5C சிறத ஆைட அணி கலகைள அணி) ெகா8< கிறவ#க+ இடதி ேபாவத- வி கிறேத அ லாம ெபா)வான மகளிடதி
ேபாகிறதி ைல. தா9பா ெகா பவ#க+ 1ட D9ைமயான ஆைடகைள
அணி) ெகா8 ஒ*;காக இ தா ம!  அவ#களிடதி ேபாகிறேத
அ லாம , அ*-ட இ கிறவ#க+ இடதி

ேபாகிறேத இ ைல.

இப<ப!ட பல ெச9ைககளா அஃ) அர8மைனயி இ த -ழைத எ7
எ8A ப<யாக இ த). அத பி+ைளைய ெகா8 வதவ ெபாிய

அரச(ைடய பி+ைள எ7 ெசானதா=, எ லா அரசிய

அைடயாள;க6

ெபா தி உலக &*வைத4 ஆளதக பி+ைளயாக இ த தா=, அத

பி+ைள- வேனதிர எ( ெபயாிட ெபற).
-ழைதைய ேபா7த

மக!ேபறி லாத ஆசிாிய ெபாியா  அவ# மைனவி4 அத பி+ைளைய

க8ட5டேன பிறவி% #ட%% க. கிைட த/ ேபால0 , மி%க வறியவ%
வறியவ%
ைதய1 அகப2ட/ ேபால0 ேபாிப அைட), த;க+ வயிறி பிறத

பி+ைளைய ேபாலேவ மி-த ப7ட( வி ப)ட( வள#தா#க+.

அவ#க+ அத பி+ைளைய வள#த அ ைமயினா=, அவ(ைடய ந-ண

நெச9ைககளினா= அவைன எ லா  ஆசிாிய ெபாியா ைடய ெசாத

பி+ைளயாக பாவிதா#கேள ெயாழிய, அவ திகற பி+ைள எபைத பல#

அ<ேயா

ேபசினா

மற)வி!டா#க+. அத உ8ைம ெதாிதவ#க+ 1ட அைதபறி

ஆசிாிய ெபாியா - மனவ தமாக இ - எ7 எ8ணி, ஒ வ 

அைதபறி ேப,கிறதி ைல. வேனதிர ஆசிாிய ெபாியாைர த(ைடய

ெசாத தைத எேற நிைன), அவாிடதி

&* நபிைக4 அ பாரா!<

வதா. ,-ணா ,தாி4 அவைன ஆசிாிய ைடய மக எேற நிைன) அவ
தன- Qதவனானதா அவ தைமய( தா த;ைக4 ேபா மி-த ந!ட
நட) வதா+.
வேனதிர( ,-ண,தாி4
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வேனதிர மைற கைலகேளா 1ட விபயிசி &தய ேபா#பயிசி
-ாியைவகைள4 ஆசிாிய ெபாியாாிடதி சிறபாக க7ெகா8டா. ம7
க வியி= அறிவி= -ணதி= அழகி= வேனதிர( ,-ண,தாி4
ஒ வ ெகா வ# ஏற தாHவி லாம சாிசமானமா யி தா#க+. கட5+ தன)

பைட ெதாழி ஆறைல கா! வத காக5, ஆA-ாிய அழ-

இ>வளெவ7, ெப8A-ாிய அழ- இ>வளெவ7 வைரய7)

கா! வதகாக5, வேனதிரைன4 ,-ண ,தாிைய4 நில5லகி

உ8டாகினதாக காண ப!ட).

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

2. ம/ேரச

வேனதிர

[ம)ேரச(ைடய தீய வரலா7 வேனதிர(ைடய Dய வரலா7; இளைம

ப வதிேல வேனதிர(ைடய ஆ8ைம4 பிற -த5த=; ,-ண ,தாியி

வியத- -ண;க+; ஓ# எளிய பி+ைள க வி கற வரலா7]

1. ம)ேரச(ைடய தீய வரலா7 வேனதிர(ைடய Dயவரலா7
வேனதிரேனா 1ட அரச(ைடய &த அைம$ச மகனாகிய ம/ேரச
எபவ( ஆசிாிய ெபாியாாிடதி க வி க7 வதா. அவ(
வேனதிர( சேறற-ைறய ஒபான அகைவ உைடயவ#களாக இ தா#க+.
அகைவ ஒைற தவிர மறைவகளி அவ#க+ ஒ வ ெகா வ# மி-த ஏற
தாHேவா

1<ய மா7பா க+ உ+ளவ#களாக இ தா#க+. ஒளி% இ#(% ,

ந1விைன%
ந1விைன% தீவிைன% எ>வள5 ேவ7பாேடா அ>வள5 ேவ7பா
உ+ளவ#களாக இ தா#க+. வா9ைம, ெபாைற, ஈைக, உயி#களிடதி
பிற -தவி ாித

&தய ந

அ +,

இய க6- வேனதிர உைற4ளா9

இ த) ேபா , அைவக6- எதிாிைட யான தீ-ண;கெள லா ம)

ேரசனிடதி -< ெகா8< தன. அவைன தி தி ந வழி- ெகா8
வ வத- ஆசிாிய ெபாியா# அவரா இயற ம!  &ய7 பயபடவி ைல.
"ெசம
ெசம ண ைத4 ெச#பா1 அ5 தா6 ேபாகா/"
ேபாகா/ எகிற பழெமாழி ேகக

அவ தி தாமேல இ ) வி!டா. வேனதிர பிற - உதவி ெச9வதி
எப< &யசி 4+ளவனாக இ தாேனா அப<ேய ம)ேரச பிற - தீ;ெச9வதிேல ேநாக உ+ளவனாக இ தா. தீய பி+ைளக+ மனித#கைள

)பC ெச9ய க7 ெகா+6& வாயி லா \$சிகைள4, பறைவ, வில;ஆகியைவகைள4 பி<) )பப தி ெகா<ய -ணைத பயி வ)

ேபாலேவ, ம)ேரச இளைம ப வதிேல \$சிகைள பி<) ெகா =கிற),
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- வி 18 கைள ேகாலாேல கைலகிற), பறைவ கைள4 ஆ

மா கைள4 அவறி க7கைள4 க லா= வி லா= அ<கிற), ஆகிய

பல வைகயான ெகா C ெச9ைககைள$ ெச9) வ வா. அத$ ெச9ைககைள
வேனதிர காAேபாெத லா அத பறைவக6- வில;-க6- தா
ஒ காவலைனேபா இ ) அைவகைள காபா7வா. ம)ேரச

பறைவகைள க லா= வி =8ைட யா= அ<க &ய=ேபா), வேனதிர

ைகைய ெகா!< ெகா!< ஒ48டாகி, அைவகைள )ரதி வி வா.

அப<ேய ெத வி விைளயா கிற பி+ைளகைள4 ம)ேரச )பப தாதப<
வேனதிர எெபா*) அவ#க6- உதவியாக இ பா. இதைமயான
பல காரண;களா ம)ேரச வேனதிரைன த(ைடய பிறவி பைகவனாக
எ8ண ெதாட;கினா. அவ(- வேனதிர மீ) எ>வள5

பைகயி தா=, அவ ஆசிாிய ைடய மக எகிற எ8ணதா=, அவ
தனி= மி-த ஆற=ைடயவனாக இ பதா=, அவ(- யாெதா
ெச9ய ம)ேரச )ணியவி ைல.

தீ;-C

2. இளைம ப வதிேல வேனதிர(ைடய ஆ8ைம4 பிற -த5த=
இளைம ப வதிேல வேனதிர(ைடய ஆ8ைம4 ஆற= ெதாி4
ெபா ! உ8ைமயா9 நடத ஒ ெச9திைய விளகி 17ேவா.
வேனதிர( ,-ண,தாி4 யாைனேயற -திைரேயற &தய ஊ#தி
பயிசிகளி ேத#$சி ெப7வதகாக அவ#க+ அ<க< யாைனயி மீ)
-திைரயி மீ) ஏறி$ ெச வ) வழகமாக இ த). அத வழகப< ஒ நா+

வேனதிர( ,-ண,தாி4 ஒ

ேம

ஏறிெகா8

யாைனயி ேம

அபாாி ைவ), அத

ெத வி ெசறா#க+. ெச = ேபா) அத யாைன

தி^ெர7 மத;ெகா8 , த பிடாியி ேம

இ த பாகைன )திைகயா

பறி இ*) கீேழ த+ளி த கா கீH ைவ) ேத9த). ேம=
அபாாியி இ தவ#கைள4 தைகயினா இ*க ெதாட;கிய). அவ#க+
த ைக- எ!டாைமயினா அபாாிைய ெத வி=+ள ஒ ெபாிய
க ம8டபேதா ேச#) ேமாதி உைடக &யற). அத$ சமயதி

வேனதிர ,-ண,தாிைய எளிதாக Dகி, அத ம8டபதி ேம

ைவ)வி!  தா( ஒேர தா8டாக தா8<, அத ம8டபதி ேம

ஏறி

தபி) ெகா8டா. அப< அவ ெச9திராவி!டா , அவ#க+ இ வ 

யாைனயி ைகயி அகப! மா8 ேபாயி பா#க+. இத ஆ8ைம$
ெச9ைகைய ேக+வி4ற அரச த மகைள காபாறிய வேனதிரனிடதி
அளவற அ நபிைக4 உ+ளவனாக இ தா.
ஆறி

வி*தவைன காபா7த
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மெறா சமயதி வேனதிர( ேவ7 சில  ஒ ெபாிய ஆறி கைரயி
ஆ7 நீ# &* ெப காக வ தைல பா#) ெகா8< தா#க+. அேபா)
அகைரயி ) இகைர- நீதிவத ஓ# எளியவ ந ஆறிேல ைகேசா#)
ேபானா. அவ நீ#ெப கிேல QHகி இறகிற சமயமாக இ த). அெபா*)
அவைன காபா7கிறத-$ சி7வனாக இ த வேனதிர(- ஆற
இ ைல. அவ த 1ட இ தவ#கைள பா#), ஆறி

இற;கி அத

மனிதைன கைரேய7ப< ெகCசி ேக!  ெகா8டா. அவ#க+,

"இழிதவனாகிய அவைன நா;க+ ெதாடமா!ேடா," எ7 ,மா இ தா#க+.

உடேன வேனதிர த(ைடய உயிைர ெபா ! ப தாம
காபா7வதகாக ஆறி

அத ஏைழைய

விழ ஓ<னா. அேபா) 1ட இ தவ#க+, இத$

ெச9திைய அரச( ஆசிாிய ெபாியா  ேக+விப!டா

வி வா#க+ எ7 அ$ச;ெகா8 , வேனதிரைன ஆறி

த;க+ தைலைய வா;கி
விழாத ப< த )

தா;கேள ஆறி -தி) அத ஏைழைய கைரேயறி காபாறினா#க+.
அவ#க6- வேனதிர த-த நெகாைடக+ வழ;கி களி\!<னா.
இ>வா7 வேனதிர தனா இயற ம!  பிற - உட=றவியாவ)
ெபா 6தவியாவ) அ ல) ெசா =தவியாவ) ெச9)வ வா.
3. ,-ண,தாியி வியத- -ண;க+

வேனதிர(- ஒபான ஆ8க+ எப<யி ைலேயா, அப<ேய ,-ண,தாி-

ஒபான ெப8க+ ஒ வ  இ ைல. அவ+ ந ய கைள ெய லா

அணிகலகளாக உைடயவ+. அவ6ைடய க ெநறி4, ந ய , அடக&,
ெபா7ைம4, வா9ைம4, D9ைம4 ெசா =தகாிய. அவ+ அரச(ைடய

மகளாக இ ) எளியவ#க6ைடய ெப )ப;கைள ெய லா அறிவா+.
அ*வாேரா அ*வா+. )ப ப வாேரா )பப வா+. ம(யி#கைள
ெய லா த(யி# ேபா எ8Aவா+. யா காவ) மகிH$சி ேநாி!டா தனேக
ேநாி!ட) ேபா மகிHவா+. யா - ஒ வ த ேநாி!டா= அ) தனேநாி!ட) ேபா எ8ணி அதைன உடேன நீ-வா+. அவ+ அழ- -<ெகா8ட
&கைத உைடயவ+. அ + -<ெகா8ட க8கைள உைடயவ+. உ8ைம4 இ
ெசா = -<ெகா8ட நாைவ உைடயவ+. ஈைக -< ெகா8ட ைகைய
உைடயவ+. கட5ள -< ெகா8ட மனைத உைடயவ+. அவ6ைடய அக
அழைக &க அழ- கா! . அவ6ைடய உ+ள D9ைமைய உட D9ைம
கா! . அவ6ைடய ம;கள -ண;கைள அழ-ெபற 17வ) &<யாதாைகயா
இ>வளேவாேட நி7திேனா.
4. ஓ# எளிய பி+ைள க வி கற வரலா7
ஒ நா+ அரச(ைடய இர8டாவ) அைம$ச#, ஏேதா அரசிய

ெபா !

அ=வ

அர8மைன- வதி தா#. அவ# எ லா  களி= அறிஞரா4
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ந ெலா*க உைடயவரா4 இ தா#. அவ# வத காாிய &<த5டேன,

அர8மைனயி பாட ப<) ெகா8< த வேனதிரைன4 ம)ேரசைன4
கைல யறி5களி ஆரா9$சி ெச9) வேனதிர(ைடய க வி திறைமைய விய)
ெகா8டா#. ம)ேரச க வியி -ைறவாயி க க8 அவ(- அறி5
வ ப< அவ# ெசானதாவ): "சில பி+ைளக+ எ>வளேவா &யசி ெச9) க வி
,7 ெகா+கிறா#க+. உன- கைலமக+ இ ைகைசயாகிய ஆசிாிய
ெபாியாேர ஆசிாியராக கிைடதி ) நீ க வியி -ைறவாயி ப) மி-த
வியபாக இ கிற). இைற- ஐப) ஆ8 க!- & வறிஞனான ஒ
சி7வ எ>வள5 ெதா ைலப!  க விைய க7ெகா8டா எபைத
உன- ெதாிவிக வி கிேற. அவ மிக வறியவனாக இ தா=
க விைய ககேவ8  எ7 அளவற அவா உ+ளவனாக இ தா.
அவ(ைடய தகப ைகபா ப!  ெதா ைலயான வாHைகைய
நட)கிறவனாக இ ததா , ஆசிாிய#க6- ெபா + ெகா க &<யாத

நிைலைமயி

இ தா.

அத$ சி7வ ஆசிாிய#க6- ெதா8 ெச9தாவ) க வி ககலா எ7
&யசி ெச9தா. அவ மிக இைளஞனாக இ தப<யா அவைன ஒ வ 
ேவைலயி ைவ)$ ெகா+ள இண;கவி ைல. அேபா) ஓ# ஆசிாிய -

ெபானா;காணி கீைரயி ேம

வி ப எ7, அ) சில நாளா9

அகபடாைமயினா அவ# மன-ைற உைடயவராக இ பதாக5
ேக+விப!டா. அத கீைரைய எப<யாவ) ேத< ெகா ) அத
ஆசிாிய ைடய அைப அைடய ேவ8  எ7 அத ைபய &<5 ெச9)
ெகா8டா. அவ ெவ- ெதாைல அைல) ேத< அத கீைரைய பறி)
ெகா8 வ) சில நா+ வைரயி அத ஆசிாிய ைடய மைனவியி ைகயிேல
ெகா ) ெகா8 வதா. அத- அவ+ விைல ெகா பதாக$ ெசா 4
அவ ஒெகா+ளவி ைல. இர8 Q7 நா!க6- பிற- ஆசிாிய# த
மைனவிைய ேநாகி, ”இத காலதி

ந&ைடய ஊாி

இத கீைர

அகபடாேத. இஃ) எப< கிைடத)?" எ7 வினவினா#. அவ+ அத

ைபய(ைடய ெச9திைய -றி) கணவ(- ெதாிவிதா+.

ம7நா+ அத ைபய வத உடேன ஆசிாிய# அவைன க8 , 'இத கீைரஏ நீ விைல வா;க மா!ேட எகிறா9?' எறா#. உடேன அத ைபய

ஆசிாிய ைடய அ<களி

எ8 வைக உ7க6 ேதா4மா7 வி*), ”ஐயா!

நா வறியவனி( வறியவ. எைனேபா வறியவ#க+ எ;- இரா#க+. நா
க வி கக ேவ8  ெம7 அளவற அவா உ+ளவனாக இ கிேற. ஆனா

ெபா + ெகா ) ப<பத- வழியி ைல. என ெச9ேவ?" எ7 ெசா 

அ*தா. உடேன ஆசிாிய - &* அ 6 உ8டாகி, அவ(- ெபா +

ெபறாமேல க வி கபிக ெதாட;கினா#. அத ைபய இராபக க வியி
&ய7, பல க வி$ சிறக+ ெப7 ஓ# அரச ைடய அ ைள ெபறா. அத
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அரச# அவ(- பல அ=வ க+ ெகா ) கைடசியா9 அவ(- அைம$,
ேவைல ெகா தா#. அத ைபய யா# எறா நா தா. ந&ைடய நராதிய
மாேவதாி தகபனா# தா என- அைம$, ேவைல ெகா தவ# எறா#.
இெபா*) மிக$ சிறத நிைலைமயி இ கிற அத இர8டாவ) அைம$ச#
த&ைடய &ைனய வறிய நிைலைமைய -றி) ெவளி பைடயா9
ேபசின5டேன அதைன ேக!ட எ லா  அவ ைடய அ ைமயான
அடகைத4 ெபா7ைமைய4 கH) ெகா8டா<னா#க+. ஆனா ,

ம/ேரச%
ம/ேரச% ம!  யாெதா

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

பய( இ லாம ேபா9வி!ட),

3. ெபாறாைம* 784சி*

[ம)ேரச(ைடய ெபாறாைம-ண ; ெபாறாைமைய பறி ஒ
பாசா;-கார ப நீ ; F ெவளியாத .]

ெசாெபாழி5 ;

1. ம)ேரச(ைடய ெபாறாைம -ண
வேனதிர(- உலகதி

ெவளிபைடயான க* தன- எ;- பழி

உ8டாயி பத-, அரச ,-ண ,தாி &தலானவ#க6- வேனதிர
இடதி

மி-த வி ப& தனிடதி

ெவ7 உ8டாவத- த(ைடய

ெச9ைகேய காரண எ7 ம)ேரச எ8ணாம , அதகாக வேனதிரைன

மி-தியாக மனதி-+ேள பைக) வதா. அைத அறித ஆசிாிய ெபாியா
ெபாியா
ெபாறாைமைய பறி பிவ மா7 ெசாெபாழி5 ெச9தா#.
2. ெபாறாைமையபறி ஒ

ெசாெபாழி5

ெபாறாைமயான) இைம ம7ைம இர8ைட4; ெக கிற ெகா<ய

தீவிைனயாயி கிற). எ ேலா  நல)ட இ க ேவ8  எ7, ஒ வ 

)பபட 1டாெத7 வி ப ேவ8<ய) ந&ைடய கைடைமயாயி க,

அத- மா7பாடாக தா ஒ வ ம!  நைம4ட இ கேவ8  எ7,
மைற யாவ  ெக! ேபாகேவ8  எ7 நிைனக$ ெச9கிற
ெபாறாைமைய ேபால ெகா<ய -ண ேவெறா7 இ ைல. பிற ைடய
ந வாHைவ க8

நா மகிHவைத வி! , அதகாக நா )ப ப வ),

பிற ைடய )பைத க8

நா களிைப அைடவ) எ>வள5 ெகா<ய

ெச9ைகயா9 இ கிறன? அ*காறான) ெபா9, பிறைர இகHத , பிறைர
வ )த

&தய ெகா ;-ண;கைள விைளவிகிற விைதயாயி கிற).

எப<ெயறா , அ*கா7+ எவ ந லவ#களிடதிேல 1ட -ற இ பதா

எேபா) -ைற 17வா. பிற ைடய ந வாHைவ ெக க தனாேல
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&<தம!  &யசி ெச9வா பிற - உ8டாகிற நைமகைள ெய லா
தன- ேகடாக நிைனபா. அவ#க6-8டாகிற தீ;-கைள ெய லா தனநைமயாக நிைனபா. உலகதி நடகிற பல ஒ*;கிைமக6-
அவD7க6- அ*காேற &தைமயான காரணமாயி கிற) எத
தீ-ணைத ஒெகா8டா=, அ*கா7 தனிடதி

இ பதாக

ஒெகா+6கிறவ ஒ வ( இல. அைத ெகா8ேட அஃ) எ>வள5
இழிவான தீ-ண எ7 நறா9 விள;-கிற). அ*கா 7+ளவ வயி7
வைய விைல- வா;கின) ேபால5, ெகா+ளிேதைள ம<யி

ைவ)

க!<ெகா8 ட) ேபால5 தாேன எெபா*) )பப வா. அவ(-$
சிறி) ேநர;1ட ஆ7த=- இட இ ைல. நா பிற# ேமேல ெச=)கிற
-8 க+ சில சமய;களி ந&ைடய உட ேமேல பா9) காயப )வ)
ேபால ெபாறாைம நைமதாேன )பப ) கிற).
*அ*கா 7ைடயா#க) சா= ஒனா#

[* தி -ற+, அதிகார 17, பா. 5.]

வ*கி4 ேக^ ப).
'அ*கா 7ைடயா#- ேக

விைளவிக அ)ேவ ேபா); ேவ7 பைகவ#

ேவ8 வதி ைல.' எ7 தி வ+6வ# ெசா வ) உ8ைமதாேன! ந ேலா#கைள
ெபாறாைம4 PH$சி4 பா#); க விமாகைள பா#) நா&, அவ#க+

ேபா ஆகேவ8  எ7 &யசி ெச9வ) ந ல) தா. அ>வா7 &யசி
ெச9யாம அவ#கைள4 ெச வ#கைள4 பா#) பா#) நா ஆ8
&*ைம4 ெபாறாைமப!டா= ந&ைடய மன ேவகிறேத யறி ேவ7 பய
யா)?' எ7 ெசாெபாழி5 ெச9தா#.
3. பாசா;-கார ப நீ
ம)ேரச(- ந லறி5 உ8டாவதகாகேவ ஆசிாியெபாியா# இ>வா7

ெசாெபாழி5 ெச9தா#. #ட%
#ட%  பத பி5 த/ ேபால0 , ெசவிட

காதி1 இனிைச பா5ன/ ேபால0 அத$ ெசாெபாழி5 பய இ லாம
ேபா9வி!ட). ம)ேரச ெபாறாைம -ணைத விடேவ இ ைல. இப<
நிக*;காலதி ஒ நா+ வேனதிர கா7காக ெத வி உலாவி
ெகா8< -ெபா*) ெபா)வான ேதாற உ+ள ஓ# எளிய ெப8 ஓ<வ)
வேனதிரைன க!< த*விெகா8 , 'அபா மகேன ! இ)கா7 எைன

வி!  பிாிதி தாேய! உைன நா ஊ#க+ ேதா7 ேத<ெகா8

திாிேதேன! இேபா) கட56ைடய அ ளா
ெசா  அ*தா+.

அகப!டாேய!' எ7 பலவிதமாக$
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அவ+ பி)ெகா8டவ+ எ7 வேனதிர எ8ணினா. அவ+ பி<த
பி<ைய திமிறிெகா8 அபா விலகினா. அேபா) 1ட இ தவ#க+

அத ெப8ைண ேநாகி, 'எ;க+ ஆசிாிய ெபாியா ைடய ந மகைன இழி-ல

மாதாகிய நீ உ பி+ைள எ7 ெசா ல எப< )ணிதா9?' எ7 ெசா 
அவைள பி<) அ<க ெதாட;கினா#க+. அெபா*) வேனதிர

அவ#கைள த ), 'அத ெப8, மனமயக; ெகா8டவ+ ேபா

ேதா7-

கிறா+. அவைள ஒ வ  அ<கேவ8டா,' எ7 விலகினா. உடேன அவ+
அவ#கைள ேநாகி, 'உ;க6ைடய ஆசிாிய ெபாியாாிடதிேல எ(ைடய

&ைறைமைய$ ெசா =கிேற. அவேர உ8ைமைய விளக! ,' எ7 ெசா ,

ஆசிாிய ெபாியாாிட ெசறா+. அவ+ பி)ெகா8டவ+ எ7 எ லா 
அவைள பிெதாட#தா#க+.

அவ+ ஆசிாிய ெபாியா ைடய அர8மைனைய அைட), அவைர ேநாகி, 'ஐயா!

இத பி+ைள எ(ைடய பி+ைள. எ(ைடய இ பிட ம/ரா ாி.
ாி
எ(ைடய கணவ சிறி) &தெபா + ைவ) ெகா8 வாணிகC ெச9)
வதா#. இத -ழைத மிக இளைமயாக இ -ேபா) நா;க+ அழகேகாவி1
தி விழா பா#க ேபாயி ேதா. அ;ேக திரளான மக+ 1!டதி இவ
ைகதபி ேபா9வி!டா. இவைன பல இட;களி ேத<4 அகபடவி ைல.
எ கணவ# வ தி அத வ ததினா இற) ேபா9 வி!டா#. நா( இ>வள5
காலமா9 இவைன ஊ# ஊராக ேத<ெகா8 திாிேத. இெபா*)தா அக
ப!டா. இத$ ெச9தி ம)ைரயி

உ+ள எ லா மக6- ெதாி4,' எறா+.

அவ6ைடய ெமாழிக+ &றி= &<4& அவைள ேபச ேவ8டா எ7
ைகயம#தி, ஆசிாிய ெபாியா# அவைள ஒ

தனி அைற-+ேள அைழ)

ெகா8 ேபா9, உசாவ ெதாட;கினா#. இைத பா#த5டேன மக+

வியபைடதன#. அவ#க+, 'இஃெதன வியபா9 இ கிற)! இத

பி)ெகா+ளிைய அ<) )ரதாம , அவ+ தா7 மாறாக பித7வைத

ஆசிாிய ெபாியா# மிக5; க தா9 கா) ெகா ) ேக!கிறாேர! அவைள
பி<த பி) ஆசிாிய ெபாியாைர4 பி<) ெகா8டதா9 காணப கிற).
அவ# பி+ைளைய அத இழித ெப8 த பி+ைள எ7 பிதினா உளறினா
அைத4 அவ# கா) ெகா ) ேக!கலாமா?' எ7 பலவா7 ேபசி

ெகா8டா#க+. வேனதிர ஆசிாிய ெபாியா ைடய ெசாத பி+ைள அ ல
எ7 உ8ைம ெதாிதவ#க+, ஒ கா

இ தா= இ கலா எ7 ஐயப!

அத ெப8ேண அவ(- தாயாக
ஒ7 ேபசாம

ெமௗனமாக

இ தா#க+. அப<ப!ட ஐய க கள5 இ லாதப<யா , ஆசிாிய ெபாியா#
அத ெப8ணி(ைடய பி) எதைமயெத7 உ7தி ெச94 ெபா !
அவளிடதிேல தனிேய உைரயா கிறா# என எ8ணிெகா8 வேனதிர
யாெதா கவைல4 இ லாம தபா!< ப<) ெகா8< தா.
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4. F ெவளியாத
ஆசிாிய ெபாியா# அத ெப8ணி(ைடய ஊ#, ெபய#, அவ6ைடய கணவ

ெபய#, -ல, மத, ெதாழி , அவ#க+ -<யி த ெத ெபய#, F!< இலக,
அ8ைட அய

F! கார#க6ைடய ெபய# &தய விவர;கைளெய லா, அவ+

Qலமா9 மைற&கதி

ெதாி) ெகா8 , அவைள பா#), " நீ இத$

ெச9திகைள -றி) இனிேம ஒ வ# இடதி= ஒ ெமாழி1ட ேபச
ேவ8டா. ந&ைடய அற5ண5$ சாைலயி சாபி! ெகா8 ,மா இ . ஒ

கிழைம-+ உன- &<5 ெசா =கிேறா ; இேபா) நீ ஒ வ ; காணாதப<

ெகா ைல வழியா9 ேபா9வி , எ7 மைற&கமாக$ ெசா  அவைள அ(பி
வி!டா#

பிற- ஆசிாிய ெபாியா# ம)ைரயி

தம- பழகமான ஊ# அ=வலாள#க6-

ேமப< ெச9திகைள -றி), நறாக உசாவி உ8ைமைய ெதாிவி-ப<

மைற&கமாக க<த அ(பினா#. அவ#க+ மைற&கமாக உசாவி, அத ெப8

ெசா =கிற ெபய +ள ஆணாவ) ெப8ணாவ), அத இலக&+ள Fடாவ),

அய

F களாவ) அத ெத விேல இ ைல எ7, அவ+ ெசா வ) &றி=

ெபா9ெய7 ம7ெமாழி அ(பினா#க+. வேனதிர அரச F! 

பி+ைளயா9 இ க ேவ8 ேமய லா), ெபா)வான ஒ

பி+ைளயா9 இ க-

&<யாெதப) ஆசிாிய ெபாியா ைடய &<வாக இ தேபாதி(, அவ#

ஒ*;-ைடயவராதலா , ஒ கா

அத ெப8 பி+ைள ெசா வ) உ8ைமயா

யி -ேமா எனேவா எ7 ஐயப! ேமேல 1றியப< ஆரா9$சி ெச9தா#.
அவ6ைடய வா-Qல &*ெபா9 எ7 ெதாித அளவி ஆசிாிய
ெபாியா - உ8டான மகிH$சி இ>வளெவ7 விாி)ைரக ஒ வரா=
&<யா). உடேன அவ# அத ெப8ைண 1பி! வ ப< ஏவலாள#கைள
அ( பினா#. அவ+ ஒ வ - அகபடாம ஊைரவி! ஓ<ேபா9 வி!டா+.
--------------

[&த

4. 784சி* கல%க

அைம$சனி F8 அவா5 இழித அறி5ைர4; ேப# இ லாத க<த ;

வேனதிர தைன தா உண#) வ )த ; ஆசிாிய ெபாியா# ஆ7த
ெசா ல .]
1. &த

அைம$சனி F8 அவா5 இழித அறி5ைர4
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சில ைடய தீய அறி5ைரயினா

இப<ப!ட நபதகாத க! கைதைய அத

த(ைடய மன ேபா

ப8ணிெகா8

ெப8 உ8

ப8ணிெகா8
உ8

வதி க ேவ8 ேமய லாம , அவ+

வதவ+ அ ல+ எ7,

வேனதிர(- ம)ேரசைன4 அவ(ைடய தைதயாகிய &த அைம$சைன4
தவிர ேவ7 பைகவ#க+ இ லாதப<யா அவ#கேள அத ெப8ைண ஏவி
வி!< க ேவ8  எ7, ஆசிாிய ெபாியா# எ8ணினா#. அவ# எ8ணிய

ெச9தி உ8ைமேய! ஏ எறா , அரச(- ஆ8பி+ைள இ லாத ப<யா

,-ண,தாிைய த மக(- மணC ெச9வி) நா!< தைலைமபதவி4
அவ(- வா9- ப< ெச9யேவ8  எகிற ஒ ெபாிய தீய அவாைவ &த
அைம$ச த(+ளதி ெகா8< தா. ம)ேரச(ைடய தீ-ணதா
அவனிடதி ,-ண ,தாி ெவ7 வேனதிரனிடதி வி ப&
உ+ளவளாயி பதா வேனதிர ஓ# எளிய மனித எ7 நிைலநா!<
அவனிடதி அரச(- ,-ண ,தாி- உ+ள மதிைப ெக கேவ8 
எகிற எ8ண)ட, &த

அைம$ச( அவ(ைடய மக( அத ெப 

ெபா9ைய அத ெப8பி+ைள- மைற&கமாக கபி) அவைள ஏவி
வி!டா#க+.
ஆசிாிய ெபாியா# எ>வைகயான உசாவ=C ெச9யாம

அவ6ைடய ெமாழிைய

நபினா= நவா#, அ ல) அவ# நபாவி!டா= வேனதிர அவ ைடய

மக அ ல எகிற உ8ைமயாவ) எ லா - ெவளி யாக!  எகிற
ேநாக)ட அத க!  கைதைய க!<வி!டா#க+. வேனதிர தா9

தகப அற, திகற பி+ைள எகிற உ8ைமைய மறதி தவ#க+ 1ட

இேபா) நிைன5ப தி ெகா+ள5, அைதபறி ஒ வ ெகா வ# கா,

ெச7 மைற&கமாக ேபசிெகா+ள5 இட உ8டாயி7. அத இழித

ெப8பி+ைள- எ!

நா+ தவைண ெகா ) அ(பின), அவ+ ெமாழி

உ8ைமயா ெபா9யா எ7 அவ# ம)ைரயி மைற&கமாக உசாவ ெச9வித)
வேனதிர(- அேபா) ெதாியாம இ ) பிற- சில# Qலமா9 நாளைடவி
அவ(- ெவளியாயி7. அத நீ ெப8ணி(ைடய த-தியற

வா9ெமாழிைய -றி), ஆசிாிய ெபாியா# அ>வள5 க )ட உசாவ

ேவ8<ய காரண எனெவ7 வேனதிர மன மய;கி ெகா8< தா.
அேபா) எ*தினவ இனா எ7 ெதாியாத ெபயரற க<த ஒ7 அCச
வழியா9 அவனிட வ) ேச#த). அ) வ மா7:2. ேப# இ லாத க<த
"வேனதிர(- : நீ ஆசிாிய ெபாியா ைடய வள# மகேன அ ல)

ெசாதபி+ைள அ ல எப) உ7தி. அ>வாறாக, நீ அவ ைடய மக

எெற8ணி F8 கபைன ெச9வ) த-மா? எளிய தா9 தைதயைர
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ைகவி! வி! $ ெச வ#கைள தா9 தைதய#க+ எ7 ெசா ெகா+வ)
ெவ!கபட 1<ய ெச9ைக அ லவா? ந ல பி+ைளகளா9 இ கிறவ#க+

நா க+ ேதா7 திாி), த;க+ தா9 தைதய#க+ இனாெர7 அறி)
ெகா+வத- &ய வா#க+. நீ அ>வா7 &யலாம

வாளா இ பதா , தா9 தைத

யா - தீைம ெச9பவ எகிற காரணெபய# உன- கிைடதி கிற),"
எ7 வைரயப!< த).

3. வேனதிர தைன தா உண#) வ )த
இத க<தைத பா#த5டேன வேனதிர(- உ8டான மைல
திைக மனவ த& இ>வளெவ7 விவாிக நா ஆற=ைடேய அ ேல.
சில நா!களாக அவ(ைடய மனதிேல இ ) வாளா4த ேபா அ7)ெகா8
வத ஐயைத அத க<த அதிகாிக$ ெச9த). அதேனா இெனா
காரண&;1ட$ ேச#த). அஃ) யாெதறா எதைகய நிகH$சி நிகHதா=
அைத ஆசிாிய ெபாியா# வேனதிர(-$ ெசா லாம மைறகிற வழக
இ ைல. அத ெப8பி+ைள ெச9திையபறி ம!  அவ#, தனிடதி

ஒ7; கல) ேபசாம ெமௗனமா9 இ தைதெகா8 அவ(ைடய ஐய
பல;ெகா8 ேவ`ற இடமாயி7. இப<ப!ட பல காரண;களா தா தா9
தகப அற திகற பி+ைளெய7 வேனதிர உ7தி ெச9) ெகா8 டா.
அ) &த சாியான உண5 உறக& மகிH$சி4 உைரயாட= இ லாம
நா6- நா+ உட ெமய ெதாட;கினா. ஆசிாிய ெபாியா# அவ(ைடய
&கவா!டைத4 உட ெமைவ4; க8 வியபைட) அவைன க!<
த*விெகா8டா#.
"அபா! -ழதா9! நீ சில காலமா9 ஏேதா மனவ தைத ெகா8< பதாக
என- உ தாயா - விள;-கிற). அத- காரண இனெத7

ெதாிவிக ேவ8 ," எறா#. அவ அத-$ சாியான ம7ெமாழி ெசா லாம

தபி)ெகா+ள &யறா. ஆசிாிய ெபாியா# விடாதப<யா அவ அ*)
ெகா8 த ச!ைடைபயி த ெபயரற க<தைத எ ) அவ# ைகயிேல
ெகா தா. அவ# அத க<தைத ப<) பா#த5டேன தி கி! ,

திைக)$ சிறி) ேநர க

ேபா

4. ஆசிாிய ெபாியா# ஆ7த

அைசவ றி தா#.

ெசா ல

பிற- மனைத ேதறிெகா8

வேனதிர(ைடய க8ணீைர )ைட),

"அபா! யாேரா தீயவ#க+ ெக!ட எ8ண)ட அத க<தைத

எ*தியி கிறா#க+. நீ அதகாக மன வ த ேவ8டா," எறா#. உடேன
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வேனதிர, "அவ#க+ எத எ8ண)ட எ*தியி தா= அவ#க+ எ*திய
ெச9தி உ8ைமயாக ேதா7கிறேத!" எறா. ெபா9 எபைதேய அறியாத

உ8ைமயாளரான ஆசிாிய ெபாியா# இ>வள5 நடத பிற- இனி உ8ைமைய
மைறகிற) சாிய லெவ7 நிைன), &த

வேனதிர -ழைத ப வமா9

இ -ேபா) அவைன பிற ஒ வ ெகா8 வ) ெகா தைத4, அ)&த

தா வள#த) &தலான விவர;கைள4 அவ(- ெதாிவிதா#. ம7ப<4

அவ#, "அத மனித உைன அரச(ைடய மக எ7 ெசானதா

வேனதிர எ7 உன- ெபயாி!ேடா. அவ ெசான) உ8ைம தா

எ7 பலவைகயான அXமான பிரமாண;களா=, கா!சி பிரமாண;களா=
அறி) ெகா8ேடா. உ(ைடய வியத- -ண;கைள எ8A மிடதி

உைன பி+ைளயாக ெபறவ#க6- எ>வளேவா ெபாிய ேமைம,
'மக தைத கா7 உதவி இவதைத

எேனாறா ெகா எ(C ெசா .' (-ற+ - 44)

எற -றளிப< இப<ப!ட எ லாவறி= ேமலான பி+ைளைய
ெபறவ#க+ எ>வளேவா ந விைன ெச9தவ#களாக இ த ேவ8 . அத$
சிற- நா உாியவன லாம ேபா9வி!டா= உைன இளைம ப வ
&த வள#-ப<யான ெப ைம என- கிைடததகாக நா எ>வளேவா
களி+ளவனாக இ கிேற. ெபேறா#கெள7 பி+ைளகெள7,

அ8ண எ7 தபி எ7, கணவ எ7 மைனவி எ7

ெசா லப கிற எ லாவைகயான ெதாட#க6- அேப &தைமயான உயி#
நா<யாக இ கிற). அ இ லாவி!டா

அத ெதாட#களா

பய என?

உனிடதி என- எ மைனவி- உ+ள அ இ>வளெவ7 நீேய
அறிவா9. எ;க+ இடதி உன-+ள அ இ>வளெவ7 நா;க6

அறிேவா. ஆைகயா , மன வ ததி- இட;ெகா க ேவ8டா அபா !"
எ7 1றினா#.

இனத ேக!ட5டேன வேனதிர ஆசிாிய ெபாியாைர ேநாகி, "ஐயா!
எ>வள5தா தவC ெச9தா= உ;க6- ஒபான தைத தாயா#க+

யா காவ) கிைடபா#களா? அத ெப ைம- நா ெகா ) ைவகாம

ேபான) என- எ>வளேவா ெபாிய மனவ தமாக இ கிற). அ லாம= பா
-<கிற பி+ைளைய ைகவி கிற தா9 தகபமா#க+ எப<ப!டவ#களாக
இ க ேவ8  எ7 நிைன-ேபா) என- அளவற மன)பமாக
இ கிற)," எறா. உடேன ஆசிாிய ெபாியா#, "உலகதி

வியத- ெசய க+ நடகிறன. காரண இ லாம

ஒ

எதைனேயா

காாிய& நடவா).
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அப<ேய இத- த-த காரண இ கேவ8 . எ லா விைரவி

ெவளியா-. நீ Fணா9 வ தபடாேத அபா!" எறா#.

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

5. ற9:ற6 கைதக(

[,-ண,தாி அவD7 ேபசிய த தாதிைய க8<த

ெசாெபாழி5; ஒ

ஒ*;கிைமக+.]

: அவDைறபறி ஒ

)ைரசானி கைத; பாபி கைத ; உலகதி

நடகிற

1. ,-ண ,தாி அவD7 ேபசிய த தாதிைய க8<த
ஆசிாிய ெபாியா# வேனதிர(- எ>வளேவா ஆ7த

ெசா 4, நீ# ேம

எ*திய எ*)ேபா ஒ7 பய இ லாம ேபா9வி!ட). ,-ண,தாி
தைனபறி என நிைனபாேளா! அவ+ &கதி எப< விழிகிற) எகிற
நாணதினா அவைள$ சில காலமா9 பாராமேல இ ) வி!டா. அவ#க+
இ வ - &கபா#ைவ இ லாம ெச9யேவ8  எகிற ம)ேரச(ைடய
வி ப இேபா) நிைற ேவறியதா அவ( அவ(ைடய தகப( மி-த
மகிH$சி உ+ளவ#களானா#க+. அவ#க+ இ) தா தக சமய எ7 நிைன),
அத எளிய ெப8 பி+ைள வேனதிரைன த பி+ைள ெய7 ெசான)
உ8ைமதா எ7, அைத நறா9 உண#) ெகா+ளாம

ஆசிாிய ெபாியா#

அவைள ஒ*;கற &ைறயி )ரதிவி!டா# எ7 ,-ண,தாியி காதிேல
வி*ப< ெச9விதா#க+. ,-ண,தாி அப< ேபசிய த தாதிைய ேநாகி$
ெசா =கிறா+.
2. அவ Dைறபறி ஒ

ெசாெபாழி5

ஆசிாிய ெபாியா# ஒ*;-&ைற தவறி நடதா# எ7 ெசா வ), அறேம தீவிைன

ெச9த) எ7 ெசா வத- ஒபாக இ கிற). -ற அற ெபாிேயா#க+ ேமேல

இழி5ைர 17வ) எதைமய ெதறா , கதிரவ ஒளிைய திர!< அத ேமேல

காிைய \ச &ய வ) ேபா=. உலகதி

யாராக இ தா= ஒ வ# ேம=

இழி5ைர 1றபடா). ஏெனறா , சில சமய;களி

ந லவ#க6 தீயவ#க+

ேபால ேதா7கிறா#க+. அவ#க6ைடய உ+ள கட56- ெதாி4ேமய லா)
மக6- ெதாியா). ஒ வ ெச9த -றைத அவ(- ேநேர ெதாிவிதா=
ெதாிவிகலாேம அ லாம அவ இ லாத இடதி பைற சா7த 1டா). பல#
த;க6ைடய உயிைர பா#கி= ெப ைமைய ெபாியதாக எ8Aகிறா#க+.
அப< ப!டவ#க6- நா இழிைவ உ8
பல# த;க6ைடய நகைழ ெகா8

ப8Aவ) எ>வள5 ெபாிய தீைம?

உயி# வாHகிறா#க+. அவ#க6ைடய
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நக*- ப*) ெசா வ) அவ#க6ைடய வாHைகைய ெக பத- ஒபான
தேறா ?

ஒ வ(ைடய வா9பிறைப ெகா8ேட, அவ ந லவ எ7 ெக!டவ

எ7 அறி) ெகா+ளலா. எப<ெயறா , மண த;கிய ெபா +களி

இ ) நமண உ8டாவ) ேபால, ந லவ#க+ எேபா) நைமைய

ேப,வா#கேள ய லாம

ஒ வ# மீ) இழி5ைர 1றா#க+. சாகைடயி

இ )

தீநாற ெவளிப வைத ேபால, தீயவ#கேள தீைமயான ெமாழிகைள

ேப,வா#க+. க ;கா7- ேநராக நி7 நா காறி உமிHகிற எ$சி ந ேமேல
தி பி வி*கிறைதேபால நா பிற#ேம ெசா = இழி5ைரயான) நைமேய
சா கிற). கள5 ெபா ைள வா;-கிறவ இ லாவி!டா ஒ வ( கள5
ெச9யமா!டா.
அப<ேய ேகாைள ேக!கிறவ இ லாவி!டா

ஒ வ(; ேகா+ ெசா ல

மா!டா. ஆைகயா , ேகா+ ெசா =கிறவைனேபாலேவ ேகாைள கா)

ெகா ) ேக!கிறவ( -ற உைடயவனாகிறா. ஒ வ(ைடய தீய
நடைதையபறி நா &ைற மறதிேல சா7 பக  ேபா) ம! 
உ8ைமைய$ ெசா ல கடைம ப!< கிேறா. அ ல) ஒ வ தீயவ எ7

ெதாியாம

அவைன ஒ வ நபி ேமாச ேபாகிற சமயமாயி தா , அேபா)

அவ(- ம!  நம- ெதாித உ8ைமைய அறிவிகலா. இப<ப!ட

சமய;க+ தவிர, மற எத$ சமய;களி= நா பிற# ேம

இழி5ைர 17த

1டா). ஒ வ(ைடய ெச9ைக- நம- காரண ெதாியாம

இ -மானா ,

அவ ந ல எ8ண)டேன அத$ ெச9ைகைய$ ெச9தி பா எ7 நா

உ+6ற உண#) ெகா+ள ேவ8 . ஏெனறா , ஒ வ(ைடய ெச9ைக &ன#

நம- மா7பாடாக காணப!டா=, பிற- அ) -ற அறெத7 பல

சமய;களி க8 பி<தி கிேறா. அத- எ )கா!டாக ஓ# ஊாி
ெச9திைய விாி)ைரகிேற.
3. ஒ

நடத

)ைரசானி கைத

சில ஆ8 க6- & ஒ வ ெகா வ# அறி&க இ லாத பல ேப#க+ ஓ#
அCச வ8<யி ஏறி ெகா8 பல ஊ#க6- பயண ேபானா#க+. வழியி
இராகால ெந ;கியப<யா க+ள#க6ைடய அ$சைத -றி)
ேபசிெகா8 ேபானா#க+. அேபா) ஒ ெச வ த ைகயி இ த ப)
த;க நாணய;கைள எப< பா)காபெத7 மறவ#கைள பா#) ேக!டா.
அவ(- அ8ைமயி

இ த ஒ

)ைரசானி, 'அைவகைள உ&ைடய

மிதிய<-+ (பாதர!ைச-+) ைவ) பா)காகலாேம,' எறா+. அவ
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அப<ேய அத த;க நாணய;கைள மிதிய<-+ ைவ) மைறதா. பிற-,
சிறி) ேநர)-+ ஒ

க+ள வ) பணைபகைள ெகா -ப< ேக!டா.

அேபா) அத )ைரசானி, "எனிடதி பண இ ைல; அேதா அத
)ைரயி(ைடய மிதிய<கைள ஆரா9) பா#தா

ப) த;க நாணய;க+

அகப ," எறா+. அவ அப<ேய ஆரா9) அகப!ட த;க நாணய;கைள
கவ#) ெகா8

ேபா9வி!டா.

அவ ேபான பிற-, அத )ைரசானிைய அத$ ெச வ வாயி

வதப<

ைவதா. உடேன அத )ைரசானி, அ$ெச வைன4 மறவ#கைள4 பா#),
"நீ;க+ அ1#) நாைள- எ F!<

வி ) சாபி F#களானா ,

உ;க!- உ8ைமைய ெதாிவிகிேற," எறா+. அ>வாேற ம7நா+

மனகளிட அவ#க+ எ ேலா  வி )8ட பிற-, அத )ைரசானி த

ைகயி த தகைத கா!<, "பல ஆயிர த;க நாணய மதி+ள க<த

நாணய;க+ இத தகதி இ கிறன. அத க+ள(- இத
)ைரயினிட இ த த;க நாணய;கைள நா ெதாிவிகாம இ தா அவ
இத தகதி உ+ள க<த நாணய;கைளெய லா கவ#) ெகா8
ேபாயி பா. இத )ைர எனாேல இழத ப) த;க நாணய;க6-
பதிலாக 7 த;க நாணய;க+ ெகா கிேற. அவ# ேவ8டா எறா= நா

விட மா!ேட," எ7 ெசா , 7 த;க நாணய;கைள அவ - ெகா தா+.

உடேன எ ேலா  மி-த களிபைட), அத ெப8ணி(ைடய ஆறைல4

ந ய ைப4 கH) ெகா8டா<னா#க+.
4. பாபி கைத

ம7ப<4 ,-ண,தாி அத ேதாழிைய ேநாகி, ற;1றைலபறி ஒ

கைத ெசா =கிேற ேக+,' எறா+.
ஒ

காலதி

ஒ

மனிதைன க<க ஒ

பா )ரதி7. அத மனித அத

பாைப பா#), 'பாேப! உன- நா ஒ

எைன க<) ெகா வதனா

சிறிய

தீைம4C ெச9த தி ைலேய !

உன- வ  பய யா)? சி;க  &தய

தீய வில;-க+ ஊ உ8பைவகளாைகயா அைவக+ மனித#கைள ெகா ல
ேந#ைம இ கிற). அப<ப!ட ேந#ைம இ லாம Fணாக எைன ஏ

ெகா ல )ர)கிறா9?' எறா.

அத- பா, 'இத ேக+வி எைன ேக!க ேவ8டா; உ(ைடய
1!டதாைரேய ேக+. உ;க6- யாெதா

தீ;-C ெச9யாதவ#க+ ேமேல
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நீ;கேள அவD7 ேபசி ஒ வைர ஒ வ# ெக )ெகா+ள வி ைலயா? அத

-ண உ;களிடதி
எற).

இ கிறவைரயி

எ(ைடய -ணைத நா( விேட'

,-ண,தாி அவD7 ேபசின த தாதிைய க8<தைத -றி), ஆசிாிய

ெபாியா  வேனதிர(; ேக+விப!  களி1#தா#க+. பிற-, ஆசிாிய

ெபாியா# வேனதிரைன ேநாகி , "பா &தய நC,ைடய உயி#க6, தீய
வில;-க6, இ<, ெப ; கா7, ெப மைழ, பCச, பைட, ேநா9 &தயைவ

க6 மனிதைன ஒ7கிற ஆ4த;களாக இ கிறன. உலகதி ேதா!< &த
ெதா8ைடமா வைரயி எ ேலா  &ைறேகடான ெச9ைககைள ாிகிறா#க+.
'இப<ப!ட மனித#க6- எப< ெவயி

எறிகிற); எப< மைழ ெப9கிற)'

எ7 ஓ# ஆபிாிக நா!டா வியபைடத) ேபா
ேவ8<யதாக இ கிற).
5. உலகதி

நா& வியபைடய

நடகிற ஒ*;கிைமக+

ெப ைமயி சிறத அெலசாற# (Alexander the Great) எ( அரச# தி-க+

ேதா7 ெவறி 4ட ெசறேபா), ஆபிாிகா நா!<ேல ஒ

ெதாைல வான

ஊாி -<ைசகளி வாH) ெகா8< த மகளிடC ெசறா#. அவ#க+ அத
அரசைர த;க6ைடய தைலவ -<ைச- அைழ)ெகா8 ேபானா#க+.
அத தைலவ அெலசாற - மி-த வழிபா க+ ெச9தா. த;கதினாேல
ெச9யப!ட சில பழவைககைள4 த;கதினாேல ெச9யப!ட உணைவ4 அவ#
&பாக ெகா8 வ) ைவதா. " நீ;க+ இத ஊாி

த;க சாபி கிற)

வழகமா?" எ7 அெலசாற# ேக!டா#. அத தைலவ, "நா;க+ த;க

சாபி கிற வழக இ ைல. நீ;க+ எதகாக இ>வள5 ெதாைல வதீ#க+?"

எறா. அெல சாற#, "உ;க6ைடய நா!< ஒ*க;கைள4

வழக;கைள4 அறிய வேத," எறா#. "அப<யானா
உ+ள கால வைரயி

ெசானா.
ஒ

இ> விடதி

உ;க6- வி ப

இ கலா," எ7 அத ஊ# தைலவ

வழ- &<5

அப< அவ#க+ ேபசி &<த உடேன, இர8

இட)- வதா#க+. அவ#களி

வழகாளிக+ அத தைலவ

வழகாளி தைலவைன ேநாகி, "ஐயா! நா எதி#

வழகாளியிடதி சில நில விைல- வா;கிேன. அதி ஆழமா9 நா வ<கா
ெவ!< ேபா) ஒ ெப  ைதய அகப!ட). அத ைதய=- நா
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உாியவ அ ல. ஏ எறா எதி#வழகாளி இடதி நா நில ம! 
வா;கிேனேன தவிர ைத ய=- விைலெகா ) வா;கவி ைல. அப<யி க

ைதயைல எதி#வழகாளி ஒெகா+ள மா!ேட எகிறா," எறா.

உடேன எதி#வழகாளி, "&ைறமற தைலவேர! வழகாளிைய ேபாலேவ

என- மன$சா7 இ கிற). நிலைத4 அதி=+ள எ லா ெபா +கைள
4 நா வழகாளி- வி7ேபா!டதா இத ைதய=- என-
யாெதா

ெதாட# இ ைல," எறா. அத தைலவ இ வ ைடய

ெசாகைள4 ந- ேக!  ெதாி) ெகா8 , இ

"உ;களி

வழகாளி- ஒ

வழகாளிகைள4 பா#),
மக6 இ பதா ,

மக( எதி# வழகாளி- ஒ

அவ#க+ இ வ - தி மணC ெச9வி) அத ெபா ைள அவ#க6-

நெகாைட ெபா ளாக ெகா )வி ;க+," எ7 &<5 ெச9தா. அத
ேந#ைமயான &<ைவ ேக!

வியபைட) ெகா8< த அெலசாற#

அரசைன அத தைலவ ேநாகி, "உ;க6ைடய ஊாி

ெச9யப ?" எ7 ேக!டா. "எ;க6ைடய ஊாி

இத வழ- எப< &<5

உ8ைமயாகேவ இர8

வழகாளிகைள4 பி<) காவகிட;கி ைவ)வி!  ைதயைல அரச
பி ;கிெகா+6கிற) வழக," எ7 அெலசாற# ம7ெமாழி ெசானா#.
உடேன அத தைலவ மிக5 வியபைடதா. "ஐயா! உ;க+ ஊாி ெவயி
எறிகிறதா? மைழ ெப9கிறதா?" எறா. அெலசாற#, "ஆ ஆ" எறா#.
அப<யானா

உ;க+ ஊாி=+ள ஆ

அதகாக மைழ ெப9கிற) ெவயி

மா க6- 

\8 க+ ேவ8 ேம,

எறிகிற)ேம அ லாம

உ;க6காக அ ல,"

எ7 அத தைலவ ெசானா. அெலசாற# நாண; ெகா8
ேபா9வி!டா#.
------------

எ*)

6. ைம* ெபா; ைம*

[ம)ேரச ெப ைமைய கா!ட ேபா9$ சி7ைம அைடத); ெபா9ெகா+ைள

ெம9ெகா+ைளயான); வேனதிர(ைடய ஆற ; ,-ண,தாி- ேநாி!!

க+ள# அ$ச நீக ; ெபா9ையபறி ஒ

ெசா ெபாழி5; ,-ண,தாியி

அழைக -றி) அறி வற பாவாண ஒ வ பா<ய பா!< ெபா +.]
1. ம)ேரச ெப ைமைய கா!டேபா9$ சி7ைமயைடத)

வேனதிர ஆசிாிய ெபாியா ைடய மக அ ல எ7 ெதாித5டேன

,-ண,தாி- ெபாிய விய8டாயி7. ஆயி(, மனித#க6ைடய

ேமைம4 தாHைம4 அவரவ#கள) ஒ*;- &ைறைய ெபா7தேத அ லாம
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பிறபினா

ஒ7 இ ைல; எப) அவ6ைடய &<வாைகயா

அவ6-

வேன திர மீ)+ள மதி நபிைக4 எ>வள5; -ைறயவி ைல. &த
அைம$ச( அவ(ைடய மக( வேனதிர(- பலவைகயி தீ;-

ேத கிறா#க+ எ7 ெதாி), அவ#கைள$ ,-ண,தாி மி-தியாக மன)-+ேள

ெவ7கலானா+. அவ6ைடய கா!சிைய4 அளவளா5தைல4 அ<ேயா

ம)ேரச இழ) வி!டதா , அவ6ைடய அைப ேத<ெகா+வத- என

PH$சி ெச9யலா எ7 எ8ணமி!  ெகா8< தா. அவ(ைடய தகப

மகைன ேநாகி, "ஆடவ#க+ த;க6ைடய க வியினாலாவ) அழகினா லாவ)

ஆ8ைமயினாலாவ) ெப8கைள த வழி ப தேவ8 . க வி4 அழ-
உனிடதி -ைறவாக இ பதா நீ உ(ைடய ஆ8ைமைய கா!<$
,-ண,தாிைய உ வழிப தேவ8 ," எறா.

ம)ேரச இ) ந ல PH$சி எ7 எ8ணி அத- தக சமய ேத<
ெகா8< தா. அப<ப!ட சமய வா9காைமயா தாேன ஒ சமயைத
உ8 ப8ணிெகா+ள ெதாட;கினா.
2. ெபா9ெகா+ைள ெம9 ெகா+ைளயான)
எப<ெயனி , உ+aாி= பிற ஊ#களி= உ+ளவறியவ#கைள4

பிணியாள#கைள4 உசாவ$ ,-ண,தாி சில சமய;களி ெவளிேய ேபாகிற)
வழக. அப<ப!ட சமய;களி வ8<காரைன4 த(ைடய
உயி#ேதாழிைய4 தவிர ேவெறா வைர4 அவ+ 1ட அைழ)ெகா8
ேபாகிற வழகமி ைல. அ;ஙன அவ+ பிற ஊ#க6- ேபாகிற சமயதி

ம)ேரச சில தீயவ#கைள ஏவிவி! , அவைள வழியி

வழிபறி ெச9வ) ேபா

வைள)ெகா8

பாவைன பா8Aப<யாக5, அத$ சமயதி

தா

வ) அவ#கைள அ<) )ரதி, அவ6- த ஆறைல கா! கிறெத7

தன-+ேள உ7தி ெச9) ெகா8 , த க ைத$ சில தீயவ#க6- ெதாிய

விதா. எ லா மகளா= வி ப ெப7 ,-ண,தாிைய ேபாயாக

)பC ெச9ய1ட ஒ வ  உடபடவி ைல. ஆனா , இரக எபைத

எ+ளள5 அறியாத சில ெகா<யவ#க+ ெபா + வி பதினா அத ெகா<ய
ெச9ைக- உட ப!டா#க+. ஒ நா+ ,-ண,தாி அ த சிறா# ஒ7-
ேபா9 தி பி வ கிற சமயதி ந வழியி அவைள வைள) ெகா8டா#க+.
அவ6 அவ6ைடய ேதாழி4 அணி) ெகா8< த விைல மதிக 1டாத
அணிகலகைள பா#த5டேன , விைளயா! $ ச8ைட விைன$ச8ைடயான)
ேபா , அத தீயவ#க+ ேபாதைமைய வி! வி!

ெச9ய ெதாட;கினா#க+. அத$ சமயதி

ஏறிெகா8 வ), அவ#கைள கழியினா

ம)ேரச ஒ

ெம9யாகேவ வழிபறி
-திைரயி ேம

ஓ;கி ஓ;கி அ<தா. அத
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ெகா<யவ#க6- உ8ைமயாகேவ &ர!

ெவறி உ8டாகி அவ ேம பா9),

-திைரயி நி7 அவைன கீேழ த+ளி ைகயா= கழிகளா= மிக பலமாக
ைடதா#க+. அவ சிறி) ேநரதி ேபான இட ெதாியாம ஓ< ஒளி)
ெகா8டா. பிற- அத தீயவ#க+ ,-ண,தாியி அணிகலகைள கழற
&ய=ேபா) வேனதிர நா+ேதா7 -திைரயி ேம ஏறி$ சாாிேபாகிற
வழகப<, அத வழியா9 த பா!<

சாாிேபா9 ெகா8< தா.

3. வேனதிர(ைடய ஆற
அெபா*) அவ ,-ண,தாி- ேநாி!ட இ க8ைண க8 அத
தீயவ#களி ேம பா9தா. த(ைடய ேபா# பயிசியி ஆ8ைம
ெதாழிைல அவ#களிடதி &*) பயப தினா. அவ#க+ அவேனா
எதி#) நிகமா!டாம ஓ< ேபா9வி!டா#க+. ,-ண,தாி அ$சதினா ெம9
ேசா#) நிைனவிழதி தைமயா த(ைடய )பைத தீ#)
காபாறியவ#க+ இனாெர7 அேபா) அவ6- ெதாியா). பிறவேனதிர ,-ண,தாியி வ8<ைய நட)ப< வ8<ேயா!<-
க!டைள ெச9), தா(; 1ட$ ெசறா. வ8< நகரதி-+ Xைழத5டேன

த F!<- ேபா9வி!டா. ,-ண,தாி த(ைடய அர8மைன-! ெச7
Q#$ைச ெதளித5டேன வேனதிர(ைடய ஆ8ைம$ ெச9ைகைய ேதாழி
Qலமாக ேக+விப! மி-த விய களி அைடதா+. அரச( அைத

ேக+வி47 மி-த வியடேன ஆசிாிய ெபாியாைர ேநாகி, "வேனதிர

ெச9த உதவி- நா என ைகமா7 ெச9யேபாகிேற; இத உலக

&*ைமைய4 அவ(- நெகாைடயாக ெகா தா= ேபாதாேத!" எ7
மிக5 கH) ெகா8டா<னா.
தீயவ#க6 ம)ேரச(
,-ண,தாிைய வழிபறி ெச9ய &யற அத தீயவ#க+ ம)ேரச &த
ஒெகா8டப< த;க6- பாிசளிகேவ8  எ7 ேக!  ெகா8டா#க+.
அவ அவ#கைள ேநாகி, "நீ;க+ ேபா ெகா+ைளைய வி! வி! ,
உ8ைமயான ெகா+ைளயி
ெச9தைமயா

Xைழத) அ லாம

எைன4 அ<) )ப

நா உ;க6- ஒ7; ெகாேட," எறா. அவ#க+, "நீ த-த

நெகாைட அளிகாவி!டா

அத வழிபறி- நீ தா காரண எ7

அரச(- ெதாிவிேபா," எ7 அ$,7தினா#க+. அவ அ$ச அைட)

அவ#க+ ேக! ெகா8டப< மி-த ெபா + ெகா ) அவ#கைள$
சாிப தினா. அவ#க+ ம7ப<4 அவ#க6- பண ேவ8  ேபாெதலா
அவைன அ$,7தி பண பி ;கிெகா8 வதா#க+. இ>வா7 அவ(ைடய
தீய &யசி அவ(- )பைத4 இழிைவ4 பண$ ெசலைவ4 உ8
ப8ணிய) அறி, வேனதிர(- கழா9 &<த).
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கHபாட 1யா+
அத தீயவ#க+ ,-ண,தாிைய வழியி

வைள) ெகா8டேபா) ம)ேரச(

தன- உதவியாக வ) அ<ப!டா எ7 ேக+விப! $, ,-ண,தாி

அவனிடதி

சிறி) இரக உ+ளவளாக இ தா+. இைத ம)ேரச

ேக+வி47, அத$ சமயதி

அவ6ைடய ேதாழிகளி சிலைர ெபா +

Qலமாக தவழிப தி ெகா8 , தைனபறி$ ,-ண ,தாி இடதி

அவ#க+ எேபா) கH$சியா9 ேப,ப< தி!ட ெச9தா. அ;ஙன ஒ நா+

ஒ

ேதாழி அவைன -றி) அள5கட) கH) ேபசியேபா), அ)

ெபா9ெய7 ெதாி) ெகா8 , ,-ண,தாி ெபா9ைய பறி பி வ மா7

ேபசினா+.

4. ெபா9ையபறி ஒ

ெசாெபாழி5

ெபா9 ெபா9யாக ேபா

"எ லா தீ-ண;க!- ெபா9ேய அ<பைடயாக இ கிற). எப<ெயனி ,
ஒ

-றைத ெபா9 ெசா  மைற)விடலா எ( )ணிவா ெச9கிற-

ப<யா , ெகாைல, கள5, வCசக, காம &தய எ லா -ற;க6-

ெபா9ேய Qலகாரணமாக இ கிற). ஆைகயா , ஒ வ ெபா9ைய வி!

வி!டா அத தீ-ண;க6 நா6- நா+ -ைற)வி  எபத- ஐய
இ ைல.
ந&ைடய உ8ைமயான க ைத ஒ வ ெகா வ# ெவளிப தி
நைமயைட4 ெபா !ேட கட5+ நம- வாைக தத ளினா#. ந&ைடய

நைமகாக கட5+ தத வாைக நா ந வழியி
ேமாச &தய ெக!ட ெசய களி

பயப தாம , ெபா9,

பய ப )வ) எ>வள5 ெபாிய

ஒ*;கிைமயாக இ கிற)? வில;-க6- நம- உ+ள ேவ7 பா க+

எ லா வா- ஒறினாேலதா. நா ெபா9 ெசா  நம) வாைக ெக )

ெகா+6ேவாமானா , நா வில;-களி(; கைட ெக!டவ#களாகிேறா. இத

F! - &!  ெகா ப) ேபா

நா ஒ

ெபா9 ெசானா , அைத

நிைலநி7த பல ெபா9களி உதவி ேவ8<யி கிற). ெக25%கார
ெக25%கார (
எ2= நாளி1 ெதாி* எப)ேபா எைறகி தா= ெபா9 ெவளியாகாம
ேபாகிற தி ைல.
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வழகமா9 ெபா9 ெசா =கிறவ, ஒ

ெம9 ெசானா=;1ட அைத ஒ வ 

நபமா!டா#க+. அவ என )ப அைடதா= அவ(காக, ஒ வ 

இர;கா#க+. அவ(-$ சிறிய ெதாைக 1ட ஒ வ ; கட ெகாடா#க+.
அவ(- எதைகய பிைழ அகப வ) மிக ெதா ைல. அவ(ைடய மைனவி
மகேள அவைன இகHவா#க+. ெபா9யைர ெபா9ய  நபா#க+. ெபா9ய
எ7 ெபய# எ தவ எ>வா7 ஆைணயி!டா= அவ(ைடய ெமாழிைய
&ைறமறதா# த+ளிவி வா#க+. உலகதி மனித#க6- உ8டாகிற பல
)ப;க6- ெப பா= ெபா9ேய பிறபிடமாக இ கிற). தா ெச9த
-றைத ெபா9 ெசா  மைறகிறவ இர8 -ற ெச9கிறா.
எப<ெயறா , தா ெச9த -ற ஒ7 ; அைத மைறக &யற ெபா9
-ற ஒ7. ஆக இர8

விதமான -றவாளியாகிறா.

நா வாயாேல ெபா9 ெசா லாவி!டா=, க8 சாைட, ைக$சாைட தைலயைச5

&தய -றிகளா , ெபா9ைய ெம9ெய7 ேதா7ப< ெச9ேவாமானா

அைவக6 ெபா9தாேன. இ ெபா + ப மா7 ேபசி உ8ைமைய மைறப)

ெப  ெபா9யேறா? உலகமான) உ8ைமயிேல வாHகிற). உ8ைம எப)

அ<ேயா

இ லாவி!டா

நாடா!சி4 &ைறேயா =, - ப

காாிய;க6 மைற ெதாழி க6 எ ப< ஒ*;கா9 நட-? அத$
ெசய களி

இெபா*) நடகிற ஒ*;கிைமக6- ெபா9ேய &தைமயான

காரணமாயி பதா , ெபா9ைய &* மன)ட ெவ7க ேவ8<ய) ந&ைடய
கடைமயாயி கிற).

ேவ7 ஒ

&யசி

இத$ ெசாெபாழிைவ ேக!ட5டேன அத ேதாழி நாண அைட)
ம)ேரசைன -றி) தவறாக கHகிற பழகைத வி! வி!டா+. இைத

ேக+வி4ற ம)ேரச மன மய;கிெகா8< ைகயி , அவ(- ந8ப(
அைரப<ைப ெகா8

அபலதி

ஒ வ அவைன ேநாகி, 'கH$சியினா

ஏறினவ( ஆன அறிவற பாவாண

கவ#$சி அைடயாத ெப8க+ ஒ வ 

இல#. அவ#க6ைடய அழைகயா# மி-தியாக கHகிறா#கேளா அவ#க+ ேமேல
அவ#க6- மி-த அ இரக& உ8டாகிற). நா க ைல4

கைர-ப<யான ஒ

ெச94+ பா< த கிேற; அைத நீ அவளிட அ(பினா

உடேன அவ+ உ வழி- வ வா+,' எ7 ெசா , ஒ

ெச94+ பா<

ெகா தா. இலகணவ*க+ நிைறத அத$ ெச94ைள ெவளிப த நமவி ப இ லாதப<யா , அத ெபா ைள ம!  ஒ வா7 , கி$

ெசா =ேவா.
-----------
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5. ,-ண ,தாியி அழைக -றி) அறிவற பாவாண ஒ வ பா<ய பா!<

ெபா +

"ெப ைம த;கிய கH விள;கிய ,-ணா ,தாி கா8க!
சிலநாளா9 உ(ைடய கா!சி என- கிைடகாம இ தேபாதி=
உ(ைடய &கமாகிய தி;க+ எ(ைடய உ+ளமாகிய வி8ணி எெபா*)
விள;கிெகா8< கிற). உ(ைடய அழைக எ ) ேபச ஆயிர

நா5ைடய ஆதிேசடனா= 1 மா? உ(ைடய தி &க)- ேதா7 ேபா9
தி;க+ உட

ெவ6), உ+ள; க7), நா+ ேதா7 ேத9) ேபாகிறா.

அ>வாறி க$ ேசறிேல பிற) வ8 களா

,ைவகப! , இரவிேல -வி)

வா<ேபாகிற தாமைர மல# உ &க)- எ>வா7 ஒபா-? &கி க+

உ(ைடய 1த=- ஒபாகாைமயா த8ணீ# ெப கா9 க8ணீ# வ<)
அ*) ெகா8 வி8ணிேல திாி) ெகா8< கிறன. நா- காேலா  ஒ
வாேலா ; 1<ய வில;காகிய மாைன4, தீய நாற உ+ள மீைன4 உ

க8A- எப< ஒ$ ெசா =ேவ ? நா!<ேல ,றிெகா8< த அன&

மயி=; -யி= கிளி4 \ைவ4 உ(ைடய நைட-C சாய=- ெமாழி-
ேதா7ேபா9 கா!<ேல ,றி ெகா8< கிற. &)க+ உ(ைடய
பக6- அCசி$ சிபி-! -), கட

ஒளி) ெகா8ேட இ கிறன.

எ லா  , '))' எ7 ெசா =கிற பவளைத உ(ைடய இத*- நா
எப< ஒைரேப? நா&க உன- எ லா உ7 கைள4 பைட)

இைடைய பைடகாம

வி!

வி!ட) மறதியினாேலா அ ல) பா#ைவ-ற

நீகதிகாகேவா ெதாியவி ைல," எப) தா.

ம)ேரச அத பா!ைட ஒ ேதாழி Qலமாக$ ,-ண,தாியிட அ(பினா.
அைத பா#த உடேன சின எபைத அறியாத ,-ண ,தாி- ெப Cசின
உ8டாகி, அத பா!ைட கிழி), அதைன ெகாண#தவ+ தைலேமேல

வி!ெடறிதா+. ஒ

)8  தாளி , "நா&க என- இைடைய பைடக

மற)வி!ட) ேபால உன- அறிைவ பைடக மற)வி!டா," எ7 எ*தி

அேதாழி ைகயிேல ெகா த(பினா+. அத தாைள க8 Aற பி
ம)ேரச தா ெச9த) தவெற 7ண#) மனவ த அைடதா.
------------

7. உட1நல ஓ ப1
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[உட நல &ைறக+; அளவான உண5, D9ைம யான நீ , D9ைமயான

கா7, உட
க விக+.]

&யசி4, உட

நல)- இறியைமயா &தைமயான

1. உட நல &ைறக+
,-ண,தாி- பல ேதாழிகளி ) அவ+ த(ைடய ேவைலகைள த
ைகயாேல ெச9)ெகா+வைத -றி), அரச ஆசிாிய ெபாியாாிடதி

&ைறயி!டா. ஆசிாிய ெபாியா# அரசைன ேநாகி, ",-ண,தாி ெச9வ) மிக
ந ல காாிய. நம- உட நல ேவ8<யி தா

உட

&யசி ெச9ய

ேவ8<ய) &தைமயான)," எ7 உட நல &ைறகைளபறி பிவ மா7

ெசாெபாழி5 ெச9தா#.

2. அளவான உண5, D9ைமயான நீ , D9ைமயான கா7, உட

உட

நலதி- இறியைமயா &தைமயான க விக+.

இ>5லக ெதாட#பான எ லாவைகயான ெச வ;களி= உட

&யசி4

நலேம

&தைமயான தாயி கிற). ஏெனறா , வைர ைவ /%ெகா.ட1லேவா
சி திர எ?தேவ.= எகிற பழெமாழிப< உட நல இ த லேவா பிற
ெச வ;கைள Xக த ேவ8 . உட நல இ லாவி!டா பலவைகப!ட
ெபா +கைள ெபறி பதனாேல பய என? ஆன) பறிேய ேநாயற

வாH5 -ைறவற ெச வ&மா9 இ கேவ8  எ7 சி7வ#கைள
ெபாியவ#க+ வாH)கிறா#க+. நா உ8A உண5 -<கிற நீ 
உ!ெகா+6 கா7 உட நலதி- &தைமயான க விகளா யி கிறன.
மனித(ைடய &க;கைள4 -ண;கைள4 -ர கைள4 கட5+ ேவ7ப தி
யி ப) ேபாலேவ அவ#க6ைடய உட களி இய ைப4 ேவ7ப தி-

யி கிறா# எப) நைட&ைறயி நறாக ேதா7கிற). எப< எறா
சில - பித5ட=, சில - கா7 உட= (வா4 ேதக) சில -$ P!
உட=மாக மாறியி கிறன. நா உ8A உண5 ெபா +களி சில பித
உைடயைவயா4, சில P

உைடயைவயா4; சில கா7 ெதாட# உைடயைவ-

யா4 இ கிறன. சில வாதைத ேபா-பைவயா4 இ கிறன.
கட56ைடய அ ளா நா சாபி  உண5ெபா ேள ஒ7 ெகா7 உற5
பைக4மா9 இ கிறப<யா , நா சமய உண#) த-த உண5கைள அ )த

ேவ8 . எத ெபா +க+ ந&ைடய உட=- ஒதி கிறெத7, எ)
ஒ)ெகா+ளவி ைல எ 7, இன உண5 சாபி!டதினா

உட

இன

நைம அ ல) தீைமக+ உ8டாயிெற7 நா எேபா) க )$ ெச=த
ேவ8 .
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3. அளேவா

1<ய உணவி ெப ைம

நா அ ) ெபா +களி நைம தீைமகைள அறிவத- ந&ைடய நைட&ைற
உண#$சிேய ேபா) மானதாயி கிற). நா நலமற உண5கைள
உ8Aேபா) ெசாியாைம மத தைலவ &தய சிறிய )ப;கைள
உ8டாகி கட5+ நைம க )ட இ -ப<யாக$ ெச9கிறா#.

கட56ைடய &னறிவிைப நா க தி

ைவ), அத- தகப< நட)

ெகா+6த ேவ8 . அள0% மி@சினா1 அத ந@சா . ஆனதா நா
எேபா) அளவாகேவ உ8Aத ேவ8  உண5 சிறி) -ைறதா= -ற
இ ைல. மி-தியான உண5 உட நல இைமைய உ8 ப8A. நைம$

,மகேவ8<ய ஊ#திைய நாேம Dகி$ ,மப) ேபால, நைம தா;க ேவ8<ய

உணைவ நா மி-தியாக உ8டா , நம- அத உணேவ ,ைமயாக &<கிற).
இர8

பா#பன#க+ கைத

ஒ நா+ இர8

பா#பன#க+ அள5- மிCசின உண5 அ தினதா , கீேழ

-னிய &<யாம அ8ணா) ெகா8 ேம ேநாகின பா#ைவயா9 ெத வி
ேபா-ேபா) அவ#களி ஒ வ(- கா மிதிய< இ கிறதா இ ைலயா
எகிற ஐய உ8டாகி, மெறா வைன ேநாகி, "தபி, , ! எ கா

மிதிய<

இ கிறதா பா#," எறானா. மைற பா#பன( -னிய &<யாம

அ8ணா) ெகா8

ேபானதா , "அ8ணா! வி8Aலக வைரயி= பா#ேத;

மிதிய<ைய காேண," எறானா. இப< ப!ட ேப 8<கார#க6- எப<

உட

நல)ட விள;- ? ந&ைடய உண5 ெபா)வான தாக இ க

ேவ8 ேம அ லாம
சைமய

பல சாமாகைள4 வாசைன ப8ட;கைள4 ேச#)$

ெச9ய 1டா). வில;- பறைவகளி

ஒ>ேவா# இன ஒ>ெவா -

விதமான இைரையதா சிகிற). அப<ேய ஆ

மா

&தயன 

\8

&தயைவகைள ம!  உ8Aகிறன. சில வில;-க6, சில பறைவக6

ஊ &தயைவகைள ம!  உ8Aகிறன. சில பறைவக+ 1ல;கைள ம! 
உ8A கிறன. மனித உலகதி சாபிடாத ெபா + ஒ7 இ ைல. எ லா
1லவைகக6 எ லா மர கறி ெபா +க6, எ லாவிதமான ஊக6

உ8Aகிறா. அைவகளி நைம தீைமகைள -றி) நா எேபா)
க Dறி நைமயற ெ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 . உலகதி=+ள

அ*-கைள ெய லா ேபாகி, நம- உண5 &தலானைவகைள உ8டாகி

தா( நம- உணவாயி கிற த8ணீ - ஒபான ெபா + ேவெறா7
இ ைல. நா Xகரேவ8<ய எ லா ெபா +கைள4 உ8டாகி உலகதிேல
ைவ)வி!ட கட5+ த8ணீைர ம!  ந&ைடய ெபா7பி விடாம
வி8ணி &கி வ<வமா9 ைவ)ெகா8 ேவ8 ேபா) மைழ ெப9வி)
ந&ைடய உண5 &தயைவகைள அ<க< )பி )ெகா8 வ கிறா#.
அைத ெகா8ேட த8ணீ ைடய அ ைம ெப ைம நறா9 விள;-கிற). கட5+
அ>வள5 அ ைமயா9 ெகா கிற த8ணீைர நா D9ைமயான ஆ7களி=
ஏாிகளி= -ள;களி= )ர5களி= ேதகிைவ)ெகா8 எ>வைகயான
அ*-C ேசராதப< &* க )ட பா)காக ேவ8 . -<த8ணீ#

-ளைத -<கிறத- ம!  பயப தேவ8 ேம தவிர, அதி

)ணி ேதா9காம=, -ளிகாம=, கா

ஒ வ 

க*வாம=, ப விளகாம=,

ெசாைத -ைபக+ விழாம=, இ( ேவ7 அ*-கைள$ ெச9யாம=

பா)காகேவ8 . அறி4, -<த8ணீ#-ள கிண7 &தலானைவக6அ8ைமயி

சாகைட நீ# தாைர &தய அ*-க+ இ தா

அைவக+ ம8

ணி ,வறி -<த8ணீாி -ணைத ெக -மாதலா , அைவக+ அ8ைமயி

இ லாதப< ஒ*;- ெச9ய ேவ8 .
5. D9ைமயான காைற இ*த

அப<ேய கா7 நா உயி# வாHவத- இறி யைமயாத &தைமயான
க வியாக இ பதா , அ)5 மிக5 D9ைமயாக இ த

ேவ8 . நா நீைர

எப< உ!ெகா+6கிேறாேமா அப<ேய காைற4 நா இ*)
உ!ெகா+6கிறப<யா அதி அ*கி லாம கா7 D9ைம4ட
இ கேவ8 . மனித#க6-+ேள சில# தீயவ#க6ைடய 1! றவா
ேபாவ) ேபா , நீ  கா7 எத ெபா ேளா

ெக! 

1 கிறனேவா, அத

ெபா ளி -ணைத தா இ*)ெகா+6கிறன. அைவக+ ெக!ட

ெபா +கேளா

1<னா

தா;க+ ெக! ேபாவ) அ லாம , அைவகைள

பயப )கிற நம- தீ;ைக விைள விகிறன. அ*-ைடய ெபா ேளா

1 ேபா) அத தீய மணைத நம- கா!< வி கிறன. ஆைகயா , நா
வா* F க+ சிறி) அ*கி லாம

எேபா) D9ைமயாக இ த

ேவ8 . உட=- உயி - எ>வள5 ெதாட#ேபா , அைத பா#கி= நம)
உயி#கா7- ெவளிகா7- மி-த ெதாட#பி பதா D9ைம4+ள
கா7 ந&ைடய ந வாH5- இறியைமயாததாக இ கிற).
நா நCைச உ8ண எப< அC,ேவாேமா, அ>வாேற ெக!ட நீைர4 ெக!ட

காைற4 உ!ெகா+ள அCச ேவ8 . மீ(- நீ# எப< க!டாயேமா,
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அப<ேய நா பிைழபத- ந ல கா7 க!டாயமாைகயா , எேபா)

ந&ைடய F களி தாராளமா9 ந ல கா7 நடமா ப< பலகணிக+ ைவத
ேவ8 . பல ைடய Q$, கா7களினா= அ*-களினா=
F! -+ளி -; கா7 ந$,காறாக மா7கிற ப<யா

அைத மா7வத-,

ெவளிகா7 F! -+ வ) உலாவ ேவ8<ய) இறியைமயாததா9
இ கிற). ஆைகயா , பலகணிக+ இ லாம

-<யி த

அைடபா9 இ கிற F களி

1டா). தீயநாறைத கா!டந&ைடய Qேக ேபா)மானதா-

யி தா=, சில# அ*-களி

பழகிேபானதினா

ெக!ட மண இனெத 7 அறியாம

நமண இனெத7,

இ கிறா#க+.

ஒ மாதி கைத
அத- எ )கா!டாக இ;- ஒ

ெச9திைய -றிபி கிேறா. ஒ

F!<ேல பிற), )9ைமயான இடதிேல வாHதி த ஒ

ெப8, ஒ

ெச வ

வறியவைன தி மணC ெச9) ெகா8 அ*- மி-த ஒ F!<ேல
வா*ப<யாக ேநாி!ட). அவ+ கணவ(ைடய F! - ேபான5டேன அத
அ*கைர4 ெக!ட நாறைத4 ெபா7கமா!டாம Qைக ெபாதி

ெகா8ேட யி பா+. அவ+ சில கால)-+ அ*கிேல பழகிேபானதா , நா

வத பிறக லேவா எ மாமியா# F!

நாற ேபா9 வி!ட),' எ7

ெப ைமயா9 ேபசிெகா8டாளா. அ*கிேல சிறி) பழகினா= அ)
நாளைடவி உட நலைன ெக காம இ கமா!டா). அ*-கைள4

ெக!ட நாறைத4 கா! வத-, ந&ைடய க8க6 Q-க6ேம ேபா)மான
க விகளாயி கிறன. உ!,வ# இ க ற$,வ# தீ7த

ேபால$ சில# பிற#.

கழ F!< ெவளி பக;கைள ம!  ஒ*;- ெச9) வி! , F! -+ எ லா

அ*-கைள4 ைவ) ெகா+6கிறா#க+. இஃ) உட=- பா
வா#)8ணாம ஊ - பா வா#)8பத- ஒபாக இ கிற). எப<
F

D9ைமயாயி கேவ8<யேதா, அப<ேய நம) உட= ேவ!<

&தலானைவக6 எேபா) D9ைமயாக இ த ேவ8 . ெவப
ெபா திய இத நா!< நா ஒ நாளாவ) எ லா உ7க6 நைன4மா7
நீராடாம

இ த

1டா),

உட நலதி- உளநலதி- ஒ7ைம ெதாட# இ பதா உட
இ லாதவ உளD9ைம உைடயவனாக இ ப) மிக5 அ ைம.
5. உட

D9ைம

&யசியி இறியைமயாைம

நா உட &யசி4ட உைழ- ெபா !ேட கட5+ நம- எ லா
உ7கைள4 ெகா தி கிறா#. வறியவ#க+ உட &யசி ெச9வதினா
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அவ#க+ ெப பா= ேநா9 இ லாம இ கிறா#க+. ெச வ#க6- அவ#க+
F!  ெப8க6- உட உைழ இ லாைமயா ேநா9களா Z<க ப!
அவ#களி பல# வாணா+ -ைற) மா8 ேபாகிறா#க+. ெச வ#க+ ைகபா
படாவி!டேபாதி = உட &*வ) அைச) விய#-ப<யான ஏதாவெதா
உட உைழைப நாேடா7 ேமெகா+ள ேவ8 . நா+ேதா7 காைலயி=
மாைலயி= ஒ மணி ேநர அ ல) இர8 மணி ேநர ஊ - ெவளிேய ந ல
கா7 F,கிற இடதி கா நைடயா9 உலா5வ) ந ல வழக. அத வழக
தினா உ8டா- நைம எ ேலா - ெதாி4 ெபா ! ஓ# ஊாி நடத
உ8ைமயான ெச9திைய ெதாிவிகிேற.
ஒ

கைத

ஆ;கில நா!< ஓ# ஊாி ெசாியாைம ேநாைய தீ#பதி கHெபற ம )வ#
ஒ வ# இ தா#. அவ# அத ேநா9 உ+ளவ#கைள -ைறவாக உண5
உ8Aப<யாக5 ெவளியிேல உட உைழைப ேமெகா+6ப<யாக5
ெசா வைத தவிர, ேவ7 ம )க+ ெகா பதி ைல. உணவி

உைடயவ(, ப த உடைல உைடயவ(மா ஒ

இடதி

மி-த வி ப

ெச வ. அத ம )வ#

வ), தா மிக5 உட நல -ைறவாக இ பதா9 ெதாிவிதா.

அத$ ெச வ எேபா) ஊ#தியி ேம ெச =வேத அ லாம காலா நட)
அறியா. அவைன ப!டண)- ெவளிேய தேனா 1ட வ8<யி வ ப<
ம )வ# ெசானதினா அவ அ>வாேற வ8<யி ஏறிெகா8 ெசறா.
அவ#க+ ப!டண)- ெவளிேய ஐ) ைம

ெதாைல ெசற 5டேன, ம )வ#

-திைர$ ச5ைக கீேழ ேபா! வி! அைத எ ) ெகா -ப< ெச வைன
ேக! ெகா8டா#. அைத எ பதகாக$ ெச வ வ8<ைய வி!

இற;கிய5டேன ம )வ# அவைன ம7ப<4 வ8<யி

ஏறிெகா+ளாம ,

தி^ெர7 வ8<ைய தி பி ப!டண)- ேபாக ெதாட;கினா#. அவ#
ேபா-ேபா) நைக)ெகா8 , அத$ ெச வைன பா#), "ஊ நட)வதா

உம- ந ல பசி48டா-," எ7 ெசா  ேபா9 வி!டா#.

அவ அ>வாேற ஊ - நட) ேபான) அ லாம , அ7 &த

நடகிற பழகைத ேமெகா8< ததா
உ8டாயி7.
ேவெறா

அவ(- உட

நா+ேதா7

நல &*)

கHெபற அ7ைவ ம )வ# (இரண ைவதிய#) அேதவிதமான

ேநா4+ள ஒ

ெச வைன பா#), "நீ நா+ேதா7 நா- அணா5-+ வாHத

ேவ8 . அத ெதாைகைய நீேய உட

&யசி ெச9) ேத த

ேவ8 ,"

எறா#. இைத ெகா8 அதிக$ ெசலவி லாத ெபா)வான உண5 உட
&யசி4 இப வாH5- &தைமயானெத7 ேதா7கிற). இத நா!<
ெச வ# F!  ெப8க+ ஆடவ#கைளேபா அ<க< ெவளிேய ேபா9
உலாவ1டாம

இ பதா , அவ#க+ F!<-+ேள D9ைமயான கா7+ள
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இடதி

F!

நா+ேதா7 உட

&யசி ெச94ப< ஏபா

ெச9யேவ8 . அவ#க+

ேவைலகைள எ லா த;க+ ைகயாேல ெச9), F!< -+ேளயாவ)

எேபா) நடமா<ெகா8< ப) மிக5 நல.

ஆணவ, சின, பைக, ேசாப , அ*கா7 , க!-<த , பிற மாத#கைள

பா#த , ேபரவா, ேப 8<, ெந )யி

ேக

&தய தீ-ண;க+ உட

நல)-

ெச9பைவகளாக இ கிறப<யா , அத தீ-ண;க!- இட; ெகாடாம ,

1<யம!  D9ைமயான உ+ள)ட இ த ேவ8 . எத$ ெசய=
அதிக மனகவைல- இட ெகா க 1டா). சில# தா9 தைதய#க+
இடதி ) அைடகிற வழிவழி ேநா9க6, சில ெதா) ேநா9க6 தவிர,

மைறய ேநா9க6ெக லா ந&ைடய அறி யாைம4 க )$
ெச=தாைம4ேம &தைமயான காரண;களாயி கிறன. நா ேமேல விாி)

1றிய உட நல &ைறகைள பிபறினா , நா 1<ய வைரயி

உட

உைடயவ#களாக இ  ேபா எபத- ஐய இ ைல.

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

ேநாயற வய

8. வேனதிர ெபா ெமாழிக

[ம)ேரச(ைடய அர8மைன4, வேனதிர(ைடய அர8மைன4 ;

அைன)லக தைதயி ெச9தி திகற பி+ைள- ெத9வேம தைத]
1. ம)ேரச(ைடய அர8மைன4, வேனதிர(ைடய அர8மைன4
ம)ேரச(- -ண, க வி &தய இயைகக+ இ லாவி!டா=, க+ளி
ெகா

% ெவளி A க25ன/ேபா1
க25ன/ேபா1 உய#வான ஆைட அணிகல

அழ-களினா=, மற இட ெபா + ஏவ

&தய ெபா + களினா= அவைன

அவ தகப ேமைமப தி ைவதி தா. அவ(காக அவ தகப ஒ
ெபாிய அர8மைன க! விதா. அத )மைன -த=காக ஒ நா+ பல
ெச வ#கைள வரவைழதா. அேபா) ஆசிாிய ெபாியா# &தலானவ#க6

ேபாயி தா#க+. )மைன -த=- பிபா

, ம)ேரச வேனதிரைன4

பி(C சில பி+ைளகைள4 அைழ) ெகா8 ேபா9, அத அர8மைனயி
பலவைக அழ-கைள4, ,வாி

ெகா8

தீ!டெப7+ள ஓவிய;கைள4 கா!<

வதா. பிற- வேனதிரைன இழி5 ப தேவ8  எகிற

எ8ண)ட, ம)ேரச வேனதிரைன ேநாகி, "எ தகபனா# எனகாக

இப<ப!ட அர8மைனைய க!<யி கிறா#; உ தகபனா# உன- என

ெச9தா#?" எறா. வேனதிர அத- ம7ெமாழி ெசா லாம
எ7 நிைன) ேபசாம

இ தா. ம)ேரச ,மா இராம

இ பேத த-தி

அல!< அல!<
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ேக!டதினா , வேனதிர(-$ சிறி) க Cசின உ8டாகி, ம)ேரசைன

ேநாகி$ ெசா =கிறா.

2. அைன)லக தைதயி ெச9தி ; திகற பி+ைள- ெத9வேம தைத
"எ தகப( எனகாக மிக ெபாிய ஓ# அர8மைனைய க!<
ெகா தி கிறா#. அத- நிலேம கீH எ ைல; வானேம ேம

எ ைல ; எ! 

தி-க6ேம ,7 எ ைலக+. அத அர8மைன- & இத அர8மைன ஓ#
எ7வைள- ஒபானத7. அத அர8மைனயி இ கிற ெபா +கைள

ெகா8 தா, எ லா அர8மைனக6 க!டப கிறன. எ(ைடய தகப

அரச#க6ெக லா அரச ; கட5ள#க6ெக லா கட5+. எ தகப(-

ஒபா  இ ைல, மிகா  இ ைல. எ லா அரச#க6 அைம$ச#க+

&தலானவ#க6 எ தைதயி இடதி

பி$ைச வா;கி பிைழகிறா#க+.

உ(ைடய அர8மைனைய க!<ய சிப#க6, அதி

பயப தப!< கிற

கக+, மர;க+ &தய தளவாட;க6 கீHமைன4, மைற$ சாமாக6 உ

தகபனா - எ தகபனா# பி$ைச ெகா தைவக+.
"இத அர8மைன$ ,வாி

மனித#க+ ேபால5, வில;-க+ ேபால5,

மரவைககைள ேபால5 எ*த ப!< கிற ஓவிய;க+ எ தகபனா ைடய
ைகேவைலயி பாவைனேய அ லாம உ8ைமய லேவ. இத ஓவிய; க!உயி# உ8டா ? இைவக+ ேப,மா? நட-மா? ஓ மா? உ8Aமா ? மைறய
இப;கைள Xக மா? இத ஓவிய மர;க+ வள மா? தளி#-மா? \-மா?

கா9-மா? ப*-மா? இ ைலேய! எ தகபனா# வைரத ஓவிய;க+

ேமெசா ய ெச9ைகக+ எ லா ெச94ேம; இ>வள5 -7கலான இடதி

உ

தகப எ8ணிைக இ லாத விள-கைள ைவ), எ>வளேவா ெசல5 ெச9)

ேபா)மான ஒளி இ ைலேய! எ தகப ெசபி லாம , திாியி லாம ,

எ8ெண9 இ லாம D8 ேகா இ லாம ஒேர விளேகறி எ லா
உலக;க6- ஒளி ெகா கிறாேர! இத$ சிறிய இடதி எதைனேயா

ப;காகைள மா!<, பல# ஓயாம

இ*) ேபா)மான கா7 இ ைலேய! எ

தகப எ லா உலக;க6- வா4 ஆகிய ஒேர ப;காகாரைன4, ேத4 ஆகிய
ஒேர சைமயகாரைன4, அ ஆகிய ஒேர த8ணீ#காரைன4 ஏப தி

யி கிறாேர! அத ேவைலகார#க6ைடய உதவி இ லா வி!டா

எ8ணிறத ஊழிய#க+ இ ) பய என?
"எ(ைடய தகப வ<வ அறவ#, ஆனதா

&<யாதவராக இ கிறா#. அவ - உட

உன-

&கக8A- பா#க

இ லாம

இ ) உயி#
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ெதாைகக6- உட கைள ெகா ) காபா7கிறா#. அவ# க8 இ லாம
பா#கிறா#. கா) இ லாம

இ லாம

ேக!கிறா# ; கா

இ லாம

நடகிறா# ; ைக

எ லா$ ெசய கைள4C ெச9கிறா#. அறி4, அவ# நம-

க8ணாயி ) எ லா ெபா +கைள4 கா! கிறா#; மைற ெபாறிகளி

இப;கைள ெய லா நம- ஊ! கிறா#. அவ# ஒேர காலதி

இ;-

இ பா#; அ;- இ பா#; எ;- இ பா#; எ+6-+ எ8ெண9 ேபால5,

க -+ சா7 ேபால5, உட=-+ உயி# ேபால5 அவ# எ லா

ெபா +களி= நிைறதி கிறா#. அவ# அ>வா7 இ லாவி!டா

ெபா ளாவ) உயி# வா*மா?
அவ# &கி

இ லாவி<

இ லாவி<

எத

&கி=- மைழ ஏ)? அவ# ஐெப  \த;களி=
ஏ) ? அவ# நிைலெபற எ லா

அத \த;க6- ெதாழி

உயி#க6-+6 ெபா தி நிைறதிராவி<

அைவக6- பிைழ ஏ)? இத

நில5லகி பல பக;களி= சாியான ஒளி4 P  தா-ப<, எ தகபனா#

இநில5லைக கதிரவ(- ேநராக ஓயாம

உ !< ெகா8ேட இ கிறா#.

பிற- ம(யி#க+ எ லா D;கி இைளபா7 ெபா ! , &ப) நாழிைக-

ஒ &ைற இ ளாகிற ேபா#ைவயினா இநில5லைக Q< ைவகிறா#. இப<ேய
எ8ணிைக இ லாத உலக; கைள கயி7 இ லா பபர ேபா ஆ! கிறா#.
வி8 மீகைள எ8ணினா=, ஆறி மணைல எ8ணினா=, எ தகப

என- உன- மறவ#க6- ெச9தி கிற நைமகைள எ8ண1 மா?
கட

நீ# &*வைத4 ஒ

ந8

வைளயி

தகப(ைடய ெப ைமைய$ ெசா ல ஒ

அைடக &ய வ) ேபா , எ

வரா= &<யா)," எ7 ேவதாத

க தா9 கட5ைள -றி) வேனதிர ேபசினா.

அைத ேக!ட5டேன ம)ேரச திைக), இCசி திற -ர;- ேபா

ஏமாறியி தா. வேனதிர &தலானவ#க+ ேபானபி, ம)ேரச த

தகபனிட ேபா9, "வேனதிர(ைடய தகப இடதி

எ லா அரச#க6

பி$ைச வா;கி பிைழகிறா#க+ எ7, இ( பலவிதமாக5 வேனதிர

இகHதா" எ7 &ைறயி!டா. அைத ம)ேரச தகப அரச(-

ெதாிவிதா. அரச ஆசிாிய ெபாியா - ெதாியப தினா. பிற- அரச

ஆசிாிய ெபாியா# Qலமா9 நடத உ8ைமைய அறி), மி-த மகிH$சியைடதா.
----------

9. தி#மண ேப4க
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[பிற அரச#களி மணD); கணவ மைனவிய# இய ; ேபா# ; ஆசிாிய
ெபாியா# வேனதிர (ைடய மனநிைலைய அறித

மனவடக.]

; ,-ண,தாியி

1. பிற அரச#களி மணD)
மிக உய#த வி8ணி

ேதா7கிற ஞாயி7 தி;க+களி ஒளி, நில5லெக;-

நிைறவ) ேபால5, நமண மல#களி மண ெவ- ெதாைலவைரயி

ேபால5, ,-ண ,தாியி கH ெப ைம பல நா களி= பரவியதா

மணப)

அவைள

மணC ெச9ய வி பாத அரச#க+ ஒ வ  இல#. ஆனா , அத ெப  ேப7

த;க6- கி!டாெத7 எ8ணி, பல அரச#க+ அவ6- மணD) அ(ப
)ணியவி ைல. இர8ேடா# அரச#க+ ம! , 'ஆைச ெவ2க அறியா/'
அறியா/ எகிற

பழெமாழி- ஏப, ,-ண ,தாிைய த;க6- தி மணC ெச9) த ப<

அவ6ைடய தைதயிட D) அ(பினா#க+. அத Dத#க+ த;க+ த;க+
அரச#க6ைடய ெப Cெச வைத4 வியகதக -ண;கைள4 விாிவாக
கHத) அ லாம

பி(C ெசா =கிறா#க+. "எ;க6ைடய அரச -

உ+ளதி- உகத இப விைலயா!  ெப8க+ பல# இ தா=, அரச
- பதி மக!ேபறி- த-திவா9த ஒ

ப!டதரசி இ க ேவ8<ய)

க!டாய. ஆைகயா , அதகாக த;க6ைடய ெச வ த விைய தி மண
ேபச வதி கிேறா," எறா#க+.

இைத ேக!ட5டேன அரச(- அடக1டாத இன உ8டாகியேபாதி=,

கைர கடவாத கடைல ேபால தன-8டாகிய சீறைத அடகிெகா8 , அத

Dத#கைள ேநாகி, "பல இபவிைளயா!  ெப8க6டேன ஒபான இபவாH5

ெபற எ(ைடய மகளி ெச வேம ெச வ ! ஆனா

அத$ ெச வ)- எ

மக+ த-தி உைடயவ+ அ ல+. ஆைகயா , நீ;க+ உடேன ஊ - ேபாகலா,"

எ7 அவ#க6- க!டைள ெகா )வி!  பிற-, அரச ஆசிாிய

ெபாியாைர வரவைழ) Dத#க+ ெசான ெமாழிகைள அவ - ெதாிவிதா.
2. கணவ மைனவிய# இய 
ஆசிாிய ெபாியா# அரசைன ேநாகி தி மண)- பிற- அைடய ேவ8<ய

பலைன, அத- &னேம அத அரச#க+ அைட)வி!டதாக ேதா7கிற).
அரசனாயி தா= யாராயி தா= ஒ

கணவ(- ஒேர மைனவி இ க

ேவ8<ய) &ைறேய தவிர, ஒ வ தி மண இ லாத பல ெப8கைள$ ேச#)
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ைவ)ெகா8< ப) இயைக &ைற- அறெநறி- &றி= மா7பாடாக
இ கிற). கணவ( மைனவி4 ஒேர உட

ஆனதா , கணவ(ைடய இப

)ப;க6- மைனவி4, மைனவியி(ைடய இப )ப;க6- கணவ(
சாிப;- உைடயவ#கேள தவிர அவ#க6-+ எ>வைகயான மா7பா 
இ க1டா).
"கணவ( மைனவி4 ஓ# உட

எபத- எ )கா!டாக தி மா

சிவ

நா&க &தலானவ#க+ அவ#க6ைடய மைனவிகைள தனிேய விடாம ,

த;க6ைடய உட களிேல ைவ) ெகா8டதாக ராண;க+ 17கிறன.

'கணவ பாதி , மைனவி பாதி ஆக இ வ ;1< , ஒ# உட ' எ7 மXவி அற
(C ெசா லெப7கிற). கட5+ &த

இ ) ெப8ைண உ8

மனித(ைடய விலா எ=பி

ப8ணினதா , அவ#க+ இ வ  ஒபானவ#க+ எ7

கிறி)வ#க6C ெசா =கிறா#க+. கட56- பிற- கணவேன தன- எ லா$

சிற எ7 ெப8 எப< எ8ண ேவ8<ய) ஒ*;ேகா, அப<ேய மைனவி

தன- எ லா$ சிற எ7 கணவ க த கடைமப!< கிறா.
'ஆ

மா களி மைத ேச#) ைவப) ேபால பல ெப8கைள$ ேச#)

ைவ) ெகா8< - அரச, அத ெப8க6- த மைனவி- ெபாிய

தீைம ெச9கிறா. 'ெப.ைண% ெகா= தாேயா க.ைண% ெகா= தாேயா'
தாேயா' எகிற

பழ ெமாழிப<, ெப8ைண த-த இட ேத< தி மணC ெச9)ைவக

ேவ8<ய) ெபேறா#க6ைடய &தைமயான கடைமயாக இ கிற). ெபாைற,
நிைற, உ8ைம, அைமதி &தய ந ய க6- இ பிடமாயி கிற

,-ண,தாி- ஒபான ெப8க+ உலகதி

யா# இ கிறா#க+? அவ6-

தக மாபி+ைள ஒ வேன அறி ேவெறா வ  இல#. ஆனா , அவ இேபா)

இ கிற நிைலைமயி

அவ(- ெப8 ெகா க உடபட மா!^#க+. அவ(;

ெகா+வத- உடபடா," எறா#.

இ>வா7 வேனதிரைன -றி) ஆசிாிெபாியா# ேப,கிறா# எபைத அரச

க8 ெகா8டா. அவ ஆசிாிய ெபாியாைர பா#) "வேனதிரைன-

ேபா ந ய  உைடயவ# ஒ வ  இல# எப) உ7திேய. அவ
இ -ேபா) ேவ7 மாபி+ைள ேத வ) ைகயிேல ெவ.ெண; ைவ /%

ெகா.= ெந;% அைலவத நிகரா-. ஆனா , நா என ெச9ேவ? தா9
தகப இனா# எ7 ெதாியாத பி+ைள- ெப8 ெகா தா

உலக

இக*ேம ! ஊ வாைய Cட உைல 5 உ.டா?
உ.டா அவ(ைடய பைழய வரலா7
ெதாியாம

இ -ேபா) என ெச9யலா?" எ7 நராதிப ெசானா.
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ஆசிாிய ெபாியா# ஒ7C ெசா லாம
இ தா#.

ெப Q$ெசறி) ெகா8

ேபசாம

3. ேபா#
ேம1றியப< பிற அரசாிடதி ) தி மண D) ெகாண#தவ#க+ தி பி
ேபா9 த;க6ைடய D) பகாமேபானைத, அத அரச#க6-

ெதாிவித5டேன அவ#க+ மி-த சின;ெகா8டா#க+. நராதிப ேமபைட
ெய )$ெச7, அவைன ெவ7 ,-ண,தாிைய$ சிைற எ )ெகா8

ேபாவ ெத7 &<5 ெச9)ெகா8டா#க+. அத பைகவ#களா அ(ப ெபற
நா வைக பைடகைள4 நராதி பபைடக+ எதி#) ெகா<ய ேபா# ெச9)
அழிதா#க+. அேபா) வேனதிர( ேபா#ேகால \8 மாறா# பைடகைள
எதிாி!

அவ#கைள$ சினா பினமாக$ சிதற$ெச9), ெவறிெகா<

நா!<னா. அதனா , நராதிப மன மகிH) வேனதிர(ைடய ேபரா8ைம$
ெசய கைள ெபாி); ெகா8டா<னா.

4. ஆசிாிய ெபாியா# வேனதிர(ைடய மன நிைலைய அறித
இ>வா7 நிக*; காலதி

ஒ நா+ ஆசிாிய ெபாியா# வேனதிர(ைடய

எ8ணைத அறி4 ெபா !

அவைன ேநாகி, "அபா! எ ஆைசமிக பி+ைள

ெப மாேன! ,-ண,தாி- ேநாி!ட இைட Y7கெள லா உனா ஒழி)
ேபானைமயி நராதி ப உனிடதி மி-த அ நபிைக4 உ+ளவராக
இ கிறா#. இத$ சமயதி
எறா#.

நீ எைத வி பி ேக!டா= உடேன த வா#,"

உடேன வேனதிர, "ஐயா! என- தா4 தகப( ஆசிாிய மாகிய நீ;க+
என- என -ைற5 ைவதி கிறீ#க+ ? ஆைகயா

என- ஒ

வைகயான

வி ப& இ ைல," எறா. ஆசிாிய ெபாியா#, அவைன ேநாகி, "அபா
க8மணிேய ! எப<ப!ட மனெவ7+ளவ#கைள4, ம8ணாைச

ெப8ணாைச ெபானாைச எகிற Qவாைசயி மயக விடா). ஆைகயா ,

உன- ேவ8 வனவைற ெதாிவி," எறா#.
உடேன வேனதிர, 'ஐயா! த;கள) அ ளா

என- ம8ணாைச4 இ ைல;

ெபானாைச4 இ ைல; ஆனா , ெப8ணாைச4 இ ைல எ7

ெசா ேவனானா அ) ெபா9 ெமாழியாக &<4. அத ெப8A ஒ
ெப8ேண அறி பல# அ ல. இேபா) அத ெப8A- என- எ>வள5
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ஏறதாH5 எறா

வி8A- ம8A- எ>வள5 ெதாைலேயா,

மைல- அA5- எ>வள5 ெதாைலேயா அ>வள5 ஏற தாHவி
இ கிேறா. மாணிக ஏனதி ைவக ேவ8<ய ேதவாமி தைத ம8 ஏனதி
ைவக வி வ) ேபால, ெபாிய ேபரரச#க6- த-தி வா9த

அெப8மணி- நா ஏறவ அ ல. ஆைகயா , அத ெப8ணாைசைய

எனா 1<யம!  வில-வத- &யசி ெச9கிேற," எ7 1றி ெப Q$,
வி!

வ தினா.

ஆசிாிய ெபாியா  அவேனா 1ட க8ணீ# ெசாாி), "ஐேயா! ந ய 

ெபா திய இத பி+ைளயா8டா(- Fேண மனவ தைத உ8

ப8ணிேனாேம," எ7 அவ# தைமதாேம ெநா) ெகா8 , அவ(- ஆ7த

உ8டா-ப< பல நனய ெமாழி கைள நவிறா#.
5. ,-ண ,தாியி மனவடக

வேனதிர(ைடய ெமாழிகளா அவ(ைடய மனேபா- இனெத7 ெதாி)
ெகா8ேடா. ெப8பா ஆகிய ,-ண,தாியி மனநிைல யா) எ7 அறிேயா.
ஊைம க8ட கன5 ேபா அவ+ உ+ள க ைத ஒ வ - ெவளியிடா
வி!டா=, அ த ெபா ைள கா!  பளி;- ேபா , அவ+ மனக ைத
அவ6ைடய &க-றி கா!<வி!ட). எப< எறா , ெப ;காறினா

அைச57 FHகிற மரேதா , அத ேம பட#த ெகா<4 -ைல) FHவ)

ேபா , வ ேனதிரைனேபாலேவ ,-ண,தாி4 மனவ த உைடயவ+

ஆனா+. ஆயி(; கதிரவ எதபக தி கிறேதா, அத பகதி
தி கிற Pாியகாதி \ைவேபா

தா(

,-ண,தாி த தகப(ைடய எ8ண

எப<ேயா அதப< நடகிறவ ளானதா , த(ைடய மனமாகிய யாைன வர

தபி$ ெச லாதப<, அறிவாகிய ேதா!<யினா

-----------

வதா+.

10.
10. எதிபாராத நிக84சிக

[ெப மைழ நீ#ெப கா

அரச சிைற ெய பித

1. ெப

அடகி ெசா8

அழி5 ; வி8 வழியாக$ ெச =த ; ,-ண,தாிைய ஓ#

மைழ நீ#ெப கா

; கனிய# மாடதி
அழி5

,-ண,தாி அைடகல -த .]
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உலகதி

நடகிற ஒ*;கிைமக6- தகப<, ேவ8 ; காலதிேல மைழ

ெப9யாம= ேவ8டாத காலதிேல அள5கட) ெப9) ெக ப) ேபா ,
நராதிப(ைடய நா!<

ஒ

காலதி

மி-த மைழ ெப9), ெபாிய அழிைவ

உ8 ப8ணி7. எப< ெயறா தீய#க6ைடய ெநCச ேபா வான;
க7த). அவ#க6ைடய சினதீையேபா மின மினிய). அவ#க6ைடய
ெகா Cெசாகைள ேபால இ< -&றி இ<த). ஒேர நீ#ெப கா9 மைழ
ெபாழி) உலக &<5 கால) ெப  நீ#ெப ைகேபா

எ;- நீ# ெப கி,

ஆ7க+, -ள;க+, ஏாிக+ எ லா உைட ெப ) விைள5கைள எ லா
அழி)வி!ட). அதனா ெப  பCச உ8டாகிய). மக+ எ லா 
வ தினா#க+.
அகாலதி

நராதிப த ப8டசாைலகைள ெய லா திற), நகரதி=+ள

ெப கினா

இ<), ப+ள& ப -ழி4மா9 ேபா9 வி!டதா , வ8<க+ ேபாக

மக6- ேவ8  தானி ய;கைள ெகா ) காபாறினா. ெவளிY#
மக6- உண5 ெபா +க+ அ(வத- பாைதக+ எ லா நீ#
வழியி லாம

பல# பசியினா

ம<) ேபானா#க+. அத$ சமயதி

சில

பிெரC,கார#க+ பS (Balloon) எகிற ஆகாய விமான; ெகா8 வ), அத

வழியா9 உண5 ெபா +க+ ெகா8 ேபாவதாக ஒ ெகா8டா#க+. அரச
க!டைளப< பல ஊ#க6- உண5 ெபா +க+ ெகா8 ேபானா#க+. சில
சமய;களி அரச( அத விமானதி ஏறி பல ஊ#கைள$ ,றி பா#)
ெகா8 வ வா. தைலநக - ஐ;காதவழி ெதாைலவி=+ள நவநீதாி எ(
ஊரான) த(ைடய நா!<- ந விடமா4 ந ல விைள5+ள தா4
இ தைமயா , அத ஊாி

அரச சில தி;க+ த;கியி தா. பல ஊ#க6-

வி8வழியா9 தானி ய;க+ அ(பிெகா8

வதா.

2. வி8வழியாக$ ெச =த ; ,-ண,தாிைய ஓ# அரச சிைறெய பித
த தைதைய ஒ நா6 பிாியாத ,-ண,தாி இேபா) சில கால

பிாிதி -ப< ேநாி!டதா , நவநீதாி- ேபா9 தைதைய பா#க

ேவ8  எகிற வி ப உைடயவ+ ஆனா+. நீ#ெப கா

வழிகெள லா

அழி) வ8< &தய ஊ#திக+ ெச வத- தைடயா9 இ தைமயா ,

நவநீதாி- எப< ேபாவெத7 ,-ண,தாி மய;கி ெகா8< ைகயி ,

அத பிெரC,கார த(ைடய வி8V#தியி ஏறி மிக விைரவி
ெகா8 ேபா9 வி வதாக ஒெகா8டா. உடேன ,-ண,தாி4 அவ6ைடய
உயி# பா;கி4 வி8V#தியி ஏறி றப!டா#க+. அத பிெரC,கார(
அவ(ைடய ஊழிய# சில  கதிரவ மைறவத- & நவநீதாியி
ெகா8 ேபா9 வி வதாக வாகளி) மிக விைரவாக வி8ணி விமானைத
நடதிெகா8 ெசறா#க+. மனதி விைரவி= மிக விைரவா9 வி8ணி
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ெசற அத விமான, கதிரவ மைற) நீ8ட ேநர ஆகி4 நவநீதாியிேல

ேசராைமயா

அத- காரண என எ7 ,-ண,தாி வினவினா+. அத

விமான ஓ!<, "இ(C சிறி) ேநர)-+ேள ெகா8 ேபா9 வி கிேற; அCச

ேவ8டா," எ7 ெசா ெகா8

ேபானா.

ெப ;கா7 மைழகா இ ! மா9 இ த ப<யா ஊ#தி இன திைக
ேநாகி$ ெச =கிற ெத7 ,-ண,தாி- ெதாியவி ைல. ந+ளிரவாகி4
-றித இடதி வ) ேசரவி ைல. விமான ெச =கிற விைரைவ பா#தா
நராதிப(ைடய நா! எ ைலைய கட) பிற அரச#க6ைடய நா!< -)
ெவ- ெதாைல ேபாயி கலா எ7 நிைன-ப<யாயி த). இஃ) ஏேதா
கபடவழி எ7 ,-ண,தாி- அ$ச& ஐய& ேதாறின. அத ெவ+ைள
மனிதைன ேநாகி, "இன& ஊ# வ) ேசரவி ைலயா?' எ7 வினவினா+.

அவ எதைகய பதி=C ெசா லாமேல விமானைத நடதினா. ,-ண,தாி4
அவ6ைடய பா;கி4 இன) ெச9வெத7 ேதாறாம மைல) தள#)
மன ம7க=றா#க+.
3. கனிய# மடதி

,-ண ,தாி அைடகல -த

வி<யகால ெவ+ளி &ைளபத- &, மைலைய4 ெபய#-ப<யான
ெப ;கா7 நா- பக& ஒ;கி Fச ெதாட;கிய). இ)வைரயி

ஒேர வழியி

ஒ*;கா9$ ெச7ெகா8< த விமானமான), இேபா) ,ழ காறி

சிகி,

ெப ; -<ய#க+ க!-< மயகதினா த+ளா< த+ளா< வி*வ)ேபா
நாபகதி= ,ழ7 ததளிக ெதாட;கிய). அைத ஒேர வழியி ெச=த
அத பிெரC,கார( அவ(ைடய ஊழிய#க6 எ>வளேவா &யற
ேபாதி=, பாக(- அட;காத மதயாைன ேபா
ெகா8

அத விமான அைசதா<

நிலைத ேநாகி$ ெச ல ெதாட;கிய). ,-ண,தாி4 அவ6ைடய

ேதாழி4, அத பிெரC,கார(ைடய வCசக க ) நிைறேவ7வைத
பா#கி(, வி8V#திேயா

நிலதி

சாகா!<- ேதாதாக இ தா#க+.

வி*) சாகிற) நல எ7 நிைன)$

ஆயி(, அத பிெரC,கார(ைடய விடா &யசியினா

யாேதா#

இைடY7- இட இ லாம விமான சிறி) சிறிதா9 கீேழ இற;கி
கைடசியா9 ஓ# ஊாி கிறி) ேவத கனி ெப8க6ைடய மணிமாடதி
ேமேல த;கிநிற). அெபா*) அத கனிெப8க+, ேம

மா<யி

கட5ைள

ேநாகி காைல வணகC ெச9) ெகா8< தா#க+. அவ#க6- & விமான
தி^ெர7 இற;கிய5டேன அவ#க+ தி கி!  திைக), \தேமா ேபேயா

எ7 அ$ச& மயக&; ெகா8டா#க+. அதி

இ ) ,-ண,தாி இற;கிய)
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எப< இ தெதறா , இதிர விமானதி

இற;கிய)ேபா காணப!ட).

இ ) ஒ

ெத9வ ெப8

உடேன ,-ண,தாி அத கனிெப8க6- வணகCெச9), "தா9மா#கேள!

நா தமிHநா! அரசனாகிய நராதி மன(ைடய மக+. எைன இத மனித
வCசைனயாக ெகா8 வதி கிறா. நா உ;க6- அைடகல. எைன

காபாற ேவ8 ," எ7 ேவ8<ெகா8டா+. அவ6ைடய ெமாழி &<4

&, அத ெகா<யவ கனி ெப8கைள ேநாகி, "ெதனா!

அரசராகிய

ந&ைடய மகாராசா இத மாதரசிைய தி மணC ெச9வதகாக ெகா8

வ ப< க!டைளயி!டவா7 நா ெகா8 வேத; நா;க+ ஏறிவத விமான

ெப ; காறினா அைல8 அரச(ைடய ஊைர அைடயாம இ>விடதிேல
த;கிவி!ட). இத ெப8ைண நா அரசாிட ெகா8 ேபா-ப< நீ;க+

க!டைள ெகா கேவ8 ," எறா.

உடேன அவ#க+ ,-ண,தாிைய நடத) என எ7 உசாவினா#க+. அவ+

த(ைடய வரலாைற$ , கமா9 ெதாிவித) அ லாம , த(ைடய

தைதைய பா#க நவநீதாி- தா றப!ட), அத ஊ - விமானைத

ெகா8 ேபாவதாக ஒெகா8டவ இ>வள5 ெதாைல தைன4
ேதாழிைய4 வCசகமா9 ெகா8 வத) &தலான எ லா விவர;கைள4

விளகமாக ெதாிவிதா+. அவ#க+ அத ெப  6கைன பா#), "எ;க+

இடதி

அைடகல -த ெப8ைண உனிடதி

விேடா," எறா#க+.

அவ அவ#கைள ேநாகி, "அரச(ைடய க!டைளைய நீ;க+ இகH), இத

ெப8ைண விேடா எகிறீ#க+. உ;க6ைடய தி =ம ைல அரச(-

ெதாிவிகிேற," எ7 ெசா $ சினெவறி4ட ெசறா.
-------------

11.
11. மண ம!

சிைற இ#

[ெதனா!டரசனி Dதிக6- ,-ண,தாி- ெசாேபா#; தி மண

உடப<ைகைய பறி ஒ

கனிய# மாடதி

ெசாெபாழி5; அரக# மண ம7; ,-ண,தாி

சிைறயி த .]

1. ெதனா!டரசனி Dதிக6- ,-ண,தாி- ெசாேபா#
அத பிெரC,கார Qலமா9 நடத காாிய;கைள ேக+வி4ற அரச,

ஒளியேபா4 தைலயாாி F!< ஒளித)ேபா இப< வ) ேநாி!டேத எ7
வியெப9தினா. சா!சிகார கா வி*வைத பா#கி= ச8ைடகார
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கா வி*வ) நல எகிற பழெமாழிப< ,-ண,தாிைய மனநிைற5
ெச9வி) அைழ) வ ப< ெசா லாற= திறைம4 உ+ள சில Dதிகைள
அ(பினா. அவ#க+ ெபா9கைலகைள எ லா கறவ#க+, க = நா#

உாிபா#க+. இ ைப4 இளக$ ெச9வா#க+.

அவ#க+ ,-ண,தாியிட வ), "அமா! உ&ைடய அழைக பா#த5டேன நீ#

மானிட ெப8ணா அ ல) ெத9வ ெப8ணா எ7 ஐயப!  திைககிேறா.
உைம ேபால ெப8களான எ;க6ைடய தைமேய இப< யி -மானா
ஆடவ#க6ைடய தைமைய எப<$ ெசா லேபாகிேறா. தி மக+
இேபா)தா மல# இ ைகைய வி! நில உலகிேல அ<ேதாய றப!ட)
ேபால ேதா7கிறீ# ! இப<ப!ட உம- தி பாகட அறி)யி வி!
எ*த தி மா ேபா விள;காநிற எ;க6ைடய அரசேர த-த மணவாள#.

அவ ைடய அழ- -ண&, க வி4 அறி5, நீதி4 ெநறி4 எ )ைரபதஅ ைமயாக அைம)+ளன. அவ# உைம தி மணC ெச9) ெகா+ள
வி கிறாேர அ லாம ேவ7 ெக!டவழிைய எ8ணவி ைல. இழிெதாழி=

அ7. ந ல எ*) ந ேவ இ க ேகாண

எ*) -7ேக ேபா!ட)ேபா ,

தாேன வ கிற ெச வைத நீ# த+ளி விடலாமா?" எறா#க+.
2. தி மண உடப<ைகையபறி ஒ

ெசாெபாழி5 ; அரக# மண ம7

உடேன ,-ண,தாி அத தீய மாத#கைள பா#), "தி மண எப) ஆ8
ெப8 இ வ  உடப! $ ெச9) ெகா+கிற இ வ# உட ப<ைகேய
அ லாம , ஒ வ ைடய உடபா! < ேபாி

ம!  நடகிற காாிய அ7.

அவ#க+ இ வ  தக ப வ இ லாத சி7வ#களா யி பா#களாயி,

அவ#க6ைடய தி மணதி- உறா# ெபறா#க6ைடய உடபா
இறியைமயாததாக இ கிற). சி7 ெசயலாகிய அைச4 ெபா + அைச யா
ெபா +கைளபறி இ வ# ெச9) ெகா+6கிற உடப<ைக-, ஒ வ#

உடப!

ஒ வ# உட படாவி!டா , அத உடப<ைக உ7திப மா?

அப<யி க, ஆடவ# ெப8< ைடய வாணா+ இ7தி வைர-, அத-பிற-

தைல&ைற தைல&ைறயா4 நீ<தி க ேவ8<ய), இைம ம7ைம ெதாட#

+ள), தா9 தைதய#, மைறய உறவின#க+, வி ப உ+ள ந8ப#க+,

ேகாயிலா# - க+ &தலானவ#க6ைடய உடபா!< ேபாி

நடக

ேவ8<ய)மான தி மண உடப<ைக-, ஆடவ ம!  உட ப! 

ெப8A அவ6ைடய 1!டதா  உட படாவி!டா
ெச =மா?

அத உடப<ைக
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"உ;க+ அரச# அ(பின மண D)- நா( உடபடாம
தைத4 உடபடாம

எ(ைடய

ஒ)கிய பிற-, அவ# எ;க+ ேமேல பைட எ ) ேபா#

ெச9) அவ ைடய எ8ண பகாம

இ க, எைன இ>வா7 PH$சி ெச9)

சிைறெய பித) ஒ*;கற &ைறைமய லவா? இப<ப!ட ஒ*;கற
&ைறைய ேவெறா வ ெச9தா

அவைன ஒ7த- கடைமப! +ள அரச#,

தாேம இத ேந#ைமயற ெசயைல$ ெச9தா

ெத9வ த8<யாம

ெசா =கிறப<, உ;க6ைடய அரச# ேந#ைம4+ளவராக இ தா
எ7, ேப9 மண எ7  களா

வி மா? நீ;க+

அரக# மண

விலகப!ட மண)- அவ# உட

படலாமா? ஓ# அரசைர &*மன)ட மணCெச9) ெகா+ள எதைனேயா
ெப8க+ காதி பா#க+. அவ#கைள எ லா வி! வி!

உடபா

இ லாத

ெப8ைண வி வ) அரச#க6- அழகா-மா? எ தைத &தலானவ#க+

எைன காணாைமயா இேபா) என நிைலைமயி இ பா#கேளா எ7
நிைன-ேபா) எ உடெல லா பைதகிற). உ;க6ைடய அரச# எ8ண

இ லாம

இப<ப!ட ஒ*;கற ெச9ைகைய ஒ கா

ெச9)வி!டா= 1ட,

எைன ம7ப<4 எ தைதயாாிட அ(பி வி வாரானா , அஃதாவ) சிறி)
பாிகாரமா9 இ -. ம;கி ேபான அவ ைடய கH ம7ப<4 ஒளிவி ,"

எறா+.

,-ண,தாி ெசான ஒ>ெவா

ஒ*;-&ைற4 த-தியா4 ம7க

1டாததா4 இ ததா , அத- ம7ெமாழி ெசா ல வாயி லாம

அத Dதிக+

ேபா9வி!டா#க+. கனிெப8க+ ,-ண,தாியி அறி5நலைத விய)
ெகா8டா#க+.
3. ,-ண,தாி கனிய# மாடதி

சிைறயி த

,-ண,தாி ெசான ேந#ைமகைள அரச ேக+விப!ட மாதிரதி , அவ(-$

சிறி) ந லறி5 ேதாறி, அவைள அவ6ைடய ஊ - அ(பி விடலாமா எ7

எ8ணமி!டா. அவ ம7ப<4 அவள) மி-த ேபரழகி ேமைமைய அத

Dதிக+ ெசா ல ேக+வி47, மதிமய;கி, அவைள அ(ப 1டாெத7 உ7தி
ெச9)ெகா8டா. அவ+ இேபா) இ கிற இடதவிர, ேவெற;காயி(
இ பாளானா
அரசா!சியாரா

அவைள பலவதமா9 ெகா8 ேபாயி பா. அவ+ பிெரC,
ஏப த ெபற தவெப8க6ைடய இ பிடதி

அைடகல -தி பதா=, அத இடதி

&ைறயி

தா ஒ

காலதி= ஒ*;கற

Xைழகிற) இ ைல ெய7, அத மடாதிபதிக6ைடய வி ப)-

மா7பாடாக நடகிற) இ ைல எ7, அவ பிெரC, அரசின ட
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உடப<ைக ெச9தி பதா=, அத உடப<ைகைய மீறி நடக அவ

)ணியவி ைல. காலC ெச ல$ ெச ல, ,-ண,தாி மன தி பி தி மண)இைசவா+ எ7, அ)வைரயி

அவைள அவ6ைடய ஊ - அ(பாம

அத

மடதிேலேய ைவதி க ேவ8  எ7, அரச மட தைலவ#க6-$ ெச9தி

அ(பினா.

அத$ ெச9தி மடதைலவ#க6- ெவ7பா4 உடபா

இ லாம=

இ தா=, அைத த!ட &<யாதவ#களா9 அவ#க+ ,-ண,தாிைய ேநாகி,

"உைம அரச இடதி

அ(ப நா;க+ ம7ததி ெபா !

அவ &னி57

என இைடY7 ெச9வாேனா எ7 நா;க+ அ$ச உ+ளவ#களா9 இ ேதா.
ெத9வ தி வ ளா அரச இ>வள5 ெபா7ைம -ண)ட இ ப)
உ&ைடய ந விைனயி சிற எ7 நிைனகிேறா. இேபா) அவ

வி வெத லா;1< , நீ# ஊ - ேபாகாம , இ(C சிலகால எ;க6ட

த;கியி க ேவ8  எ ப)தா. இைத4 நா;க+ ம7ப) அறி5ைடைம-

யாக ேதாறவி ைல. ஏெனறா , கட

ெகாதிதா

ேபா , அரச சின&7 தீைம ெச9ய ெதாட;கினா

விளாவ நீ# எ;ேக எப)
அைத யாரா

த க&<4? நா;க+ பிெரC, நா!<- எ*தி பாிகார ேத & இ>விடதி
காாிய;க+ எ லா சீ#ெக!  தைலகீழா9 மாறி ேபா- அ லவா? பதறாத

காாிய சிதறா). ஆைசயா , நீ# விைர) ெச ல &யலாம , இ(C சிலகால
எ;க6ட த;கியி க ேவ8<ய) க!டாய," எறா#க+.

உடேன ,-ண,தாி கனிெப8கைள ேநாகி, "நீ;க+ என- நைமயான

காாியைத$ ெசா = ெபா*) நா அைத ம7கலாமா? என- இ>வள5
ேப தவி ெச9த உ;க6-தா எனாேல யாேத( ஒ

தீ;- உ8டாக நா

உடப ேவேனா? இேபா) நா ேவ8< ெகா+வெத லா;1< , எ தா9

தகபைன4 எ லா$ ெச வ;கைள4 நா இழதா= எ உயிைர4ேம
இழதா= எ(ைடய க- ம!  ஒ

-ைற5 வராதப< , என- நீ;க+

அைடகல ெகா ) காபாறேவ8 ," எ7 இ ைககைள4 1பி
-பி! மறா<னா+. அவ#க+ அத-டப! எ லா உதவிகைள4C
ெச9)வதா#க+. இ>வா7 1!< அைடகப!ட பCச வ#ணகிளிைய
ேபால$ ,-ண,தாி சிைறயி க=றா+.
-----------

12.
12. பழி* 784சி*
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[நராதிப மகாராசாவி பைடFர#க+ ,-ண,தாி ைய ேதட

ெவளிப!டதனா

தீ#த

; வேனதிர

உ8டான F8 பழி4ைர; ஆசிாிய ெபாியா# அரச (- ஐய

; மா7பாடான இற த8டைன ]

1. நராதிப மகாராசாவி பைடFர#க+ ,-ண,தாிைய ேதட
,-ண,தாி காணாமேபான ெச9தி ெதாித5டேன அவ6ைடய தைத- மற
மக6- உ8டான )பைத விவாிக கப காளிதாச &தய
ெப பாவாண#க+ வ லவ#கேளய லாம நா சிறி) ஆற உைடேய
அ ேல. கைற இழத ஆ ேபால கதறினா#க+; பா#ைப இழத பறைவ

ேபால பதறினா#க+; க8ைண இழத - ட ேபால கல;கினா#க+; ம8ைண

இழத அரச ேபால மய;கினா#க+. கடேல கப

வி8ணிேல பறைவக+ பற) ேபான வழிைய4 க8
&<யாேதா, அப<ேய இரவி

ெசற வழிைய4,
பி<ப) எப<

,-ண,தாி ஏறிேபான விமான இன வழியா9$

ெசறெத7 ெதாியாைமயினா பல ஊ#க6- பைட Fர#கைள அ(பி
ேத<னா#க+. எ;- ,-ணா ,தாிைய காணாைமயா அரச &தேயா#
)பகட அமிHதினா#க+.
2. வேனதிர ெவளிப!டதனா

அத$ சமயதி

உ8டான F8 பழி4ைர

வேனதிர( ேபான இட ெதாியாம

நீ;கிவி!டதா ,

ஆசிாிய ெபாியா# &தேயா# பலநா+ ேத<4 அவ( அகபடவி ைல.

ம)ேரச( அவ தகப( இ)தா சமய எ7 எ8ணி, தீ மைலேமேல
க\ரகைணைய$ ெச=திய) ேபா , வேனதிர ேமேல ஒ

ெப பழி$ெசா ைல உ8டாகினா#க+. எப< எறா , வேனதிரேன
,-ண,தாிைய வCசகமா9 கைல), &பி ெதாியாத நா!<-
ெகா8 ேபா9 வி!டதாக ஒ

ரளிைய &த

காணாைமயினா

ெப  ரளிைய க!<வி!டா#க+. அரச அத

நபாவி!டா=, ஒேர காலதி

அவ#க+ இ வைர4;

நா+ ெச ல$ ெச ல, அத ரளி உ8ைமயா9 இ கலா

எ7 அரச( ஐய பட ெதாட;கினா. ஐய மி-திபட மி-திபட,

அரச(- வேனதிர மீ) சின அதிகாி) வள#த).
3. ஆசிாிய ெபாியா# அரச(- ஐய தீ#த
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ஆசிாிய ெபாியா - அ) ெதாி) அவ# அரசைன ேநாகி, "வேனதிர ேமேல

-ற நிைனப), கதிரவ(- -ளி# கா9$ச

கா9$ச

எ7, தி;க6-$ P! 

எ7 ெசா வத- ஒபா9 இ கிற). இ  )ைண$

ெச லாி-மா? ஆடவ#களி சிறதவனாகிய வேனதிர இப<ப!ட தீய

காாியைத$ ெச9தி பா எ7 எப< நப1 ? ,-ணா ,தாி4

ஏறி$ ெசற), அத- ம7 நா+

அவ6ைடய ேதாழி4 ம!  விமானதி

வேனதிர இ>விட இ த) ெவளிபைடயா9 எ லா - ெதாித ெச9தி.
அப< இ க, அவ ,-ண,தாிைய அைழ)ெகா8

எப<$ ெசா லலா? நடத) ெதாியாம

ேபா9வி!டா எ7

நா சினதி- இட;ெகா க1டா).

"ேகாப பாப ச8டாள " எ7 ெசா லப கிற). பி)பி<தவ எப<$

ெச9ய1<யைத4, ெச9ய 1டாதைத4 எ8ணாம

நடகிறாேனா, அப<ேய

சின;ெகா8டவ( அத$ சமயதி தா7மாறாக நட) தீவிைனகைள4
பழிகைள4 பல ைடய பைககைள4 ேத< ெகா+6கிறா+. பைகவ#கைள
ெவ =கிறவைன பா#கி= தைன தாேன ெவ =கிறவ ேபராற

பைடதவ. "ஆ9ேதா9) பாராதா தா சாக கடவ" எ7 ெபாிேயா#

ெமாழி4 இ கிறேத! ஆரா9) பாராைமயினா

உலகதி

எதைனேயா

மா7பா க+ உ8டாகி யி கிறன. த-த சா7 ஏப கிறவைரயி ,

ெப ;-றவாளிைய 1ட -ற அறவ எ7 எ8ண ேவ8  எ7 அற
 க+ ெசா =கிறன அேறா ? ,-ண,தாிைய பல  ேத<ேபான) ேபா
வேனதிர( ேத< பா#பதகாக ேபாயி கலா எ7 ேதா7கிற).
அ>வாறி க Fணான ஐய)- இட;ெகா ப) ஒ*;க ல. ந விைன

யா!<யாகிய ,-ண,தாி ேமேலதா -ற ெசானா

வா9 ேவகாதா?

ெந ைப * ப7மா?" எ7 பலவாறாக அரச(ைடய ஐய&C சின&

அக=மா7 ஆசிாிய ெபாியா# ந =ைர 1றினா#.
4. மா7பாடான இற த8டைன
பாசி நீ;கிய5டேன த8ணீ# ெதளிவ) ேபா
அ 6ைரயா

ஆசிாிய ெபாியா ைடய

அரச(ைடய மன ெதளி5றா=, கைரபா# கைரதா

க =;

கைர4 எறப< &த அைம$ச(ைடய தீய உைரயா உ+ள மா7ப!ட).
த(ைடய நா! எ ைல-+ வேனதிர எ;ேக எதி#ப!டா= அவைன
பி<) ெகா+6கிற) எ7 எ லா அதிகாாிக6- &ட;க க+ அ(ப<
&த

அைம$ச(- க!டைளயி!டா. அத தீய அைம$ச 'வேனதிரைன

பி<) ெகா+6கிற)" எகிற ெமாழிக6- பதிலா9, "பி<) ெகா =கிற)"
எ7 ெமாழிைய ர!< எ*தி மிக மைற&கமாக பல அதிகாாிக6- க!டைள
அ(பினா. அப<ப!ட க!டைள அ(பினேத ஆசிாிய ெபாியா காவ)
மற மக6காவ) சிறி) ெதாியா). இ) நிக:
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,-ண,தாி காணாமேபான ெச9தி ெதாித 5டேன வேனதிர தி கி! 
திைக) மன வ த உைடயவனானா. க- அணிகலமா4, மண ஆகா

ம;ைகய#- &<மணியா4 விள;காநிற ,-ண,தாி, \ைன வாயி

கிளிேபா=,  வாயி
அகப!

அகப!ட மா ேபா= எத தீயவ ைகயி

அகப!ட

வ )கிறாேளா எ7, வேனதிர மன வ த உைடயவனா9

தா( அவைள ேத< ேபாவ) எ7 &<5 ெச9) ெகா8டா. ஆனா , த

க ைத ஆசிாிய ெபாியா# அறிதா , அவ# தன- க!டைள ெகா கமா!டா#

எ7 நிைன), அவாிடதி= ெசா லாம

ஒ

-திைரயி ேம

ஏறி ெகா8

றப! , நராதிப(ைடய அரசா!சி- உ! ப!ட பல ஊ#கைள ேத< ஆரா9)

,-ண,தாி அகபடாைமயா ேவ7 எத இடதி ேத கிற) எ7
வேனதிர மய;கிெகா8< தா. தி^# எ7 ஒ ெச9தி அவ(ைடய
நிைன5- வத). அஃ ெதனெவறா , &த

அத பிெரC,கார ஆகாய

விமானைத ெகா8 வத காலதி , அவைன, 'எத ஊாி
எ7 உசாவியேபா), அவ ெதனா!<

இ ) வதா9?'

இ ) வததாக5, அ;ேக ஓ#

அரச(ைடய காபா7த=-+ தா இ பதாக5 அவ ெசான)
வேனதிர(ைடய நிைன5- வத). அத அரச(ைடய ெபய  ஊ 
வேனதிர(- ெதாியாவி!டா= அவ ெதனா!ைட ேநாகி

றப!டா. பல ஊ#களி= உசாவி ெகா8 , பிற- ெத9வதி வ ளா

,-ண,தாி இ கிற ஊாி
------------

வ) ேச#தா.

13.
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[வேனதிர ெப8 ேகால \8

,-ண,தாிைய காண ; வேனதிர

இனிய PH$சிைய ேம ெகா+ள ; வேனதிர(ைடய அ=வ
1. வேனதிர ெப8 ேகால \8

திறைம4 க*.]

,-ண,தாிைய காண

ஒ>ேவா# ஊாி= வேனதிர ஏதாவ) )ைம உ8டா எ7 உசா5கிற
வழகப< அத ஊாி= உசாவ ெதாட;கினா. அத நா!

நா!

அரச(ைடய மகைள வ=க!டாயமாக ெகா8

அரச, ஒ

பிற

வதி பதாக5, அவ+

அவைன தி மணCெச9) ெகா+ள உடபடாதப<யா , அவைள

தவெப8களி மடதி

க Cசிைறயி

ைவதி பதாக5, அதமட)-+

ஆடவ#க+ ஒ நா6 ேபாக1டா ெத7 வேனதிர சில# Qலமாக
ேக+வி4றா. சிைறயி இ கிற அத ெப8ணி(ைடய ஊ# ெபய# &தய
விவர;க+ ஒ வ - ெதாியாைமயினா= அவ+ ,-ண,தாியா அ லவா

59

எ7 உ7தி ெச9வத-, ஆடவ#க+ அத மட)-+ Xைழய1டாம

இ பதா= மைற&கதி உ8ைமைய அறிவத- என PH$சி ெச9யலா
எ7 வேனதிர பல வைகயி= எ8ண இ!டா.

அத$ சிைறெப8, கிழைமயி

ஒ &ைற ஒ>ெவா

ெவ+ளிகிழைமயி= பல

எளிய ெப8க6-, ஆைட, ெபா + &தயன நெகாைட வழ;-கிற வழக

எ7 வேனதிர ேக+வி4றா. தா ஒ பி$ைசகாாிையேபால ேகால
\8 ெகா8 மறவ#க6ட ேபா9 உ8ைமைய அறிகிறெத7 உ7தி ெச9)
ெகா8டா. த(ைடய ஆைடைய தா7மாறாக கிழி) கைதயாகினா.
அதைன இைடயி க!<ெகா8 பி$ைசகாாிேபா மா7ேகால \8டா.
-ைபயி கிடதா= -றிமணி நிற ேபாகாத)ேபா வேனதிர தைன
எ>வள5 விகார ப தி ெகா8டா= அவ(ைடய உட ஒளி4 அழ-
மைறயவி ைல. கைத )ணியான) அவ(ைடய உடைல$ ேச#த5டேன
ப!டாைடேபா விள;கி7 .
அவ பி$ைசகாாிேபால ேகால \8 ெகா8 மைறய எளிய ெப8கைள
ெந ;கிய5டேன அவ#க+ அைனவ  வியெகா8 ஒ>ெவா வ 
ததம- ேதாறியவா7 ேபச ெதாட;கினா#க+. "ஐேயா அமா! உைன
பா#தா

ெபாிய அரச(ைடய மக+ ேபால ேதா7கிறேத! உ தைலெய*)

பி$ைச எ -ப<யாகவா வ)வி!ட)?" எ7 சில , "ைகயி
ெபா +கைள-ெய லா மைற) ைவ)ெகா8

உ+ள

பி$ைச எ க வ)

வி!டாேயா? உன- நாண இ ைலயா?' எ7 சில , "உ(ைடய அழகிஆடவ#க+ அைனவ  ஆைசப வா#கேள! யாராவ) ஆடவ#கைள அ8<

பிைழகாம

பி$ைச ெதாழி=- ஏப!டாேய" எ7 சில , "ெபாிய

த<$சியாகிய நீ நா+ ஒ7- கல ெந

எ7 சில  வாயி

-றலாேம. நீ4 பி$ைச- வரலாமா?"

வதப< இகH) ேபசினா#க+.

,-ண,தாி சிைறயி கிற அைறF!< பி றதி

இ கிற ெபாிய

\Cேசாைலயி வழியா9 பி$ைசகாாிக+ அைனவ C ெச7, அத அைறயி

பலகணி வழியா9$ ,-ண,தாி ெகா த ஆைட பண &தயவைற ைகேயதி
வா;கினா#க+. வேனதிர அத பி$ைசகாாிக6ைடய வா9- அCசி
ெகா8 அவ#க6ட ேசராம ெதாைலவி தனிேய நிறா. மைறய

பி$ைசகாாிக+ எ லா  ேபான பிற-, ,-ண,தாி ெதாைலவி

நிற

வேனதிரைன த(ைடய ேதாழி- கா8பி), "அேதா அ;ேக நிகிற எளிய
ெப8 மான உைடயவ+ ேபா

காணப கிறா+. அவ6- ஐய இட, அவைள

இ;ேக அைழ)வா," எ7 க!டைளயி!டா+.
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அத ேதாழி தனிடதி

ெந ;கின5டேன, வேனதிர அவ6- தைன

இனா எ7 ெதாிவி), ",-ண,தாி அைறயி

தனிைமயா9 இ கிறாளா?

அ ல) ேவேற யாராவ) 1ட இ கிறா#களா?" எ7 உசாவினா. அவ+

தனிைமயா9 இ பதாக ெதாி) வேனதிர பலகணி- ேநேர ெசறா.
அவ#க+ இ வ  ஒ வைர ஒ வ# பா#)ெகா8ட5டேன அவ#க6உ8டான அ*ைக4 )ப& அ;கலா9 இ>வளெவ7 யாரா
விாி)ைரக 1 ? அவ#க+ சிறி) மன ேதறின5டேன, தா விமானதி

ஏறின ) &த த கால நடத)வைரயி ஒ>ெவா ெச9திைய4 பல கணி
வழியா9 வேனதிர(- ெதாியப தினா+. வேனதிர( தா வத
வரலா7கைள ெய லா ,-ண,தாி- அறிவித) அ லாம மீள5 அவைள
ேநாகி, "நா &<வாக ஆரா9) உைன$ சிைற மீ!க ேவ8<ய PH$சிைய
ேத கிேற. ஆனா , கால தாHத=- இட ஆ- எ7 ேதா7கிற)

அதகாக நீ அAவள5 எ8ணமி!ேவ8டா. உ!கா#) ப கேவ8 ேம

ய லா) நிற நிைலயிேல வி*தா
மா!<ெகா8டா

பத7வதா

இ ெபா<) ேபாகாதா? &+ளிேல ேசைல

ெம+ள ெம+ள எ கேவ8  அ லவா? ஆைகயா

பய யா)?" எறா.

உடேன ,-ண,தாி வேனதிரைன ேநாகி, "உ;க+ க!டைளப< நடக

காதி கிேற. என- எப< வி தைலயாக ேபாகிறெத7 நா இ)கா7
ஏ;கிெகா8< ேத. கட வி*) தவிகிறவ(- கப அகப!ட)
ேபால5, சாக ேபாகிறவ(- இறவா ம ) கிைடத) ேபால5 வ)

ேச#தீ#க+. இனி என- என கவைல இ கிற)? ஆனா

நீ;க+ பி$ைசகாாி-

ேபா ேகால \8ப) என-$ சிறி) வி ப இ ைல. இனிேம நா அ<க<
பா#ப) 1டாதாைகயா நீ;க+ -றி- இட)- ேதாழிைய அ(ேவ.
நா அவ+ Qலமாக எ லா$ ெச9திகைள4 அேபாைதகேபா) ெதாி)
ெகா+ளலா," எறா+. வேனதிர சாி எ7 ஒெகா8 , ேதாழி தைன

காண ேவ8<ய கிழைம ெபா*) இட &தயைவகைள$ ெசா ய பி, விைட
ெப7ெகா8

ேபா9வி!டா.

2. வேனதிர இனிய PH$சிைய ேமெகா+ள
வேனதிர ெவளிேய ேபானபி, ,-ண ,தாிைய$ சிைற மீ!ச தக PH$சி

எனெவ7 ெந ெபா*) எ8ணமி!டா. தா தனதனிேய அத
அரச(ட அம# ெச9) சிைற மீ!ப) &<யாத ெசய . அ ல) தா தி பி
ேபா9 பைட ேச#) ெகா8 வ) ேபா# ெச9ய ெதாட;கினா அத ேபா#
&<வத- & அத தீய அரச ,-ண,தாிைய ெகாைல ெச9தாவ)
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கபழிதாவ) வி வா; ஆைகயா

என ெச9கிறெத7 ேதாறாம

வேனதிர மய;கிெகா8< தா.

அர8மைன ேபா# மறவ#க+ சில#, "அரசைவயிேல சில அ=வ க+ காயா9
இ பதா

ேவ8<யவ#க+ வ) ேத#$சி ெகா தா

அவரவ#க6-

த-தியான அ=வ க+ ெகா கப ," எ7 ேபாிைக &ழகி எ லா -

ெதாியப தினா#க+. அைத ேக!ட உடேன வேனதிர(- களி
உ8டாகிய). தைன ஆரா9) ெகா8 தன- த-தியான அ=வ
ெகா கேவ8  எ7 அரச &னிைலயி வி8ணபC ெச9) ெகா8டா.

3. வேனதிர(ைடய அ=வ

திறைம4 க*

அரச(ைடய க!டைளப< சில அதிகாாிக+ வேனதிர(ைடய திறைமைய
ஆராய ெதாட;கினா#க+. அத ஆரா95 எப< இ தெதறா கதிரவைன ஒ
மிமினி \$சி ஆராய ெதாட;கிய) ேபா

இ த). ஏெனறா ,

வேனதிர(- ெதாித ெச9திகளி பதினாயிரதி ஒ ப;- 1ட அத
ஆரா9$சியாள#க+ அறியா#க+. அவ(ைடய ேபராறைல ஆரா9$சி யாள#க+
அரச(- ெதாிவிதா#க+. உடேன அரச இப<ப!ட ேபரறிஞைன விட
1டா) எ7 க தினா. வேனதிர(- ஒ ேமலான அ=வ ெகா தா.
எத அ=வ= அவ(- மிக எளிதாக இ த). அவைன அரச நா6-நா+
அ=வ வாிைசயி உய#தினா. சில தி;க6-+ அவ(- அைம$,

ேவைல4; ெகா தா. அத அரச(ைடய -ண எதைமயெதறா , தன-

அ8ைமயி

உ+ளவ#க6ைடய -ண எப<ேயா அப<ேய அவ(ைடய

-ண& மா7வ) வழக. ஆதலா , ெபாமைலைய$ ேச#த காக& ெபா

நிற ஆவ) ேபா

வேனதிர(ைடய 1! றவி சிறபா , அரச(

நா6-நா+ நெனறியி

ெச ல ெதாட;கினா.

வேனதிர(ைடய PH$சிதிறனான) அரச(- நைமயா4 எ லா

மக6- உடபாடா4 இ தப<யா , வேனதிர(ைடய கH நாெட;-C

ெசழிேதா;கி வள#த). கதிரவ(ைடய ஒளி தி;க+ இடதி= எதி# நிழலா9

ேதா7வ) ேபா , வேனதிர(ைடய க* நைம4 அரசனிடதி =

காணலாயி. வேனதிர(ைடய க!டைள இறி , அரச ஒ

காாிய&

ெச9வதி ைல. த(ைடய உ+ளகிடைகைய4 மைற5கைள4;1ட அரச
வேனதிர(- ெவளிப தாம இ பதி ைல.
------------
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14.
14. ணதாியி ெசாெபாழி0
[தவ ெப8க6ைடய மடதி ஒ*;-க6 ச!ட தி!ட;க6, சி7மிக+

பாடசாைலயி ஆ8 விழா; மி- இளைம மணம7 ; இளைம மணதினா

உ8டா- தீைம. இளைம மணதி

ெப8A- தா9- நடத உைரயாட .]

1. தவெப8க6ைடய மடதி ஒ*;-க6
ச!ட தி!ட;க6 தவ ெப8க6ைடய மடதி

சிைறயி க=ற ,-ண,தாி

அத மடதி ஒ*;-கைள4, ச!ட தி!ட;கைள4, அவ#க6ைடய கட5+

அ, ந ெலா*க, அடக, ெபா7ைம, அைமதி, உயி#களிடதி

&தய ந-ண;கைள4; அவ#க+ உலக வாHைகைய ெவ7) F

இரக

ேபறைடவதகாக ப  &யசிைய4; க8 , ')ைம )ைம' எ7 விய)

ெகா8டா+. அத தவெப8களிேல சில# தமிH ப<க வி பினைமயா
அவ#க6- தமிைழ கபி) தா அவ#களிடதிேல பிெரC, ெமாழிைய
க7 ெகா8டா+.
2. சி7மிக+ பாடசாைலயி ஆ8 விழா
அத தவெப8க+, இத நா! $ சி7மிக6காக ஒ

ஏப தி நடதி வதா#க+. அ பாடசாைலயி

இர8

சி7மிக+ பாடசாைலைய
ஆ8

அகைவ உ+ள

பா#பன ெப8க6, பிறவ- ெப8க6 க வி க7ெகா8

வதா#க+.

பல சி7 ெப8க+ 6ைடய க*தி தா இ க க8 அவ#க+ எ லா 
தி மண ஆன ெப8க+ எ7 ,-ண,தாி அறி) ெகா8டா+. அத
பாடசாைலயி ஆ8 விழா நாளி ஊாி உ+ள ெப8க+ எ லா  வ)
1!ட;1<னா#க+. மிக இளைமயி மணCெச9த ெவ7கதக) எ7
ெசாெபாழி5 ெச94ப< ,-ண,தாிைய அத மடதி தைலவி ேக! ெகா8
பதினா , அ>வாேற ,-ண,தாி பிவ மா7 ெசா ெபாழி5 ெச9தா+.
3. மி- இளைம மண ம7
"இத நா!<

பா#பன# &தலானவ#க6 -+ளாக நட- மி- இளைம

மணமான) மிக5 ெவ7க தகதா9 இ கிற). சி7 பி+ைளக+ ெபாைம

மணC ெச9) விைளயா வ) ேபா , ெபாிய பி+ைளகளாகிய தா9 தைதய#க+

த;க6ைடய பி+ைளக6- மிக இளைமயிேல தி மணC ெச9) ேவ<ைக
பா#) மகிHவதாக காணெப7கிற). சி7 பி+ைளக+ ெபாைமகைள ேபால
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அைசயா ெபா +களா9 இ தா , தா9 தகபமா#க+ -ழைத மணC ெச9)

ேவ<ைக பா#பதி தைட இரா). உயி# த;கிய உடேலா 1<ய பி+ைளக6மிக இளைமயி மணC ெச9வதினா பல ெக த க6- இட உ8டாகிற).
"இத நா!ைட தவிர ேவ7 எத நா!<= மிக இளைமயி

மணCெச9கிற

வழகேம இ ைல. ஐேராபா, அெமாிகா, ஆபிாிகா, ஆதிேரயா &தய

நா களி

ப-வகால வத பிற- தி மணC ெச9கிறா#கேள அ லாம , மி-

இளைம மண எகிற ேப$ேச இ ைல. இத நா!<= பா#பன# &தய
சிலைரதவிர மைற எத பிாிவினாி= மி- இளைம மணேம இ ைல. இத
நா!<ேல கிறி)வ#க6 மகமதிய#க6 இ( பல பிாிவின  ஆA-
ெப8A- த-த கால வத பிற-தா தி மணC ெச9கிறா#க+.
"அற

மிக இளைமயி

மணC ெச94ப< 1றபடவி ைல. &னாளி

&னிவ#க6 மன#க6 மறவ#க6 ஆ8 ெப8க6- ப-வ கால வத
பிறேக, தி மணCெச9ததாக ெதாியவ கிற). கி !<ண(ைடய மைனவி

மணி, இராம ைடய மைனவி சீைத, நள(ைடய மைனவி தமயதி, த ம ைடய

மைனவி திெரௗபதி, அாி$சதிர(ைடய மைனவி சதிரமதி &தயவ#க+

ப-வகால வத பிற- த;க6ைடய தைலவ#கைள தா;கேள வி பி தாேன
தைலவைன ேத#ெத - மண (,யவர) ெச9) ெகா8டதாக

ராண;களிேல ெசா லப கிற). ஆைகயா , &னாளிேல இ லாத வழக
இேபா) பா#பன#க6 -+ளாக ம!  எப< வ) Xைழத) எ7 க8
பி<ப) &<யாததாக இ கிற). மி- இளைம மணதினா உ8டா-
தீைமகைள ஒ>ெவாறாக அ< யி விவாிேபா.
4. இளைம மணதினா

உ8டா- தீைம

"ஆA- ெப8A- ஈ  எ  பா#) தி மணC ெச9யேவ8<ய)
எ>வளேவா &தைமயானதாக இ கிற). இளைம ப வதி

எப< க8 பி<க1 ? இளைமயி

ஈ  எ 

ெந!ைடயா9 ேதா7கிற பி+ைளக+

பிற- -!ைட யா9 ேபாகிறன#. இளைமயி

பிற- ெந!ைடயா9வி கிறன#. இளைமயி

-!ைடயா9 இ கிற பி+ைளக+,

அழகா4 உட

நல)ட(

ேதா7கிற பி+ைளக+ பிற- விகாரமா9 ேபாகிறன#. ஆன) பறிேய, மி-

இளைமயி தி மண ஆகிற சில ெப8க+ கணவ(- அகா+ அ ல) தா9
எ7 ெசா =ப<யாக மி- ெந!ைடயா9 வள#)வி கிறா#க+. அவ#க6-

கணவ &த;ெகா க ேவ8<யி தா , பலைக அ ல) நாகாயி ேம

ஏறி நி7 ெகா8 &த; ெகா கேவ8 . சில சமய;களி மைனவி-
தைமய அ ல) தகப எ7 ெ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 தாHகிறப<யா ெப8க+ சில கால
காதி -ப< ேநாி கிற). அ ல) கணவ#க6- ப-வகால &தி
வ வதா , அவ#களாவ) சில கால காதி க ேவ8<யதாயி கிற). அத
காலதி ஆடவ#க+ பிறமாத# இடதி ெச =த
Xைழய இட உ8டாகிற).

&தய ெக!ட வழிகளி

"ஆடவ(ைடய -ண, க வி, அறி5 &தய த-திைய ெதாி) ெகா8

ெகா க ேவ8<ய), அப<ேய தி மண)- & ெப8க6ைடய

ெப8

-ண;கைள4 ெதாி) ெகா+ள ேவ8<ய), எ>வள5 &தைமயான

ெதபைத எ ேலா  ஒெகா+6வா#க+. அகைவ &தி#த பி+ைளக6ைடய
இய கைள ம!

 உ7திப தலாேம அ லாம , மி- இளைமயி

பி+ைளக6ைடய ந-ண தீ-ண;கைள அறிவ) &<யாத லவா? ஏெனறா ,
சி7 பி+ைளக6ைடய -ண;க6 உட

நிைல &தயைவக6 நா6- நா+

மாறிேபாகிறன. ஆைகயா , ஆ8 ெப8ணி(ைடய -ண;கைள4, உட
நிைல &தயைவகைள4 அறியாம

அறியாம

ஆறி

மி- இளைமயி

தி மணC ெச9வ), ஆழ

இற;-வ) ேபா=, க8ைண Q<ெகா8

கா!<

நடப)

ேபா= இ கிற). ஆன) ப றிேய, சில ெப8 ஆ8க6ைடய -ண;க+
ஒ7 ெகா7 ஒ>வாம , அவ#க+ கீாி4 பா ேபா

ெகா+வைத கா8கிேறா.

அ<க< ேபாாி! 

"இளைமப வேம அைம, மாத, கண &தய ேநா9க6- உாிய கால.
ஆைகயா , அத கால கட-& மி- இளைமயி

தி மணC ெச9வ) இ 

கைண விைல- வா;-வத- ஒபா9 இ கிற). மி- இளைமயி தி மண
ஆகிற ஆ8க6- ெப8க6- ப-வ கால வர -ைறத) ப) அ ல)
பனிர8 ஆ8 க+ ெச =த ேவ8 . அ>வள5 காலCெசற பிற-தா
அவ#க+ தி மணதி பயைன அைடயேவ8<யதா9 இ கிற). அ>வள5
கால)-+ளாக ெப8A- ஆA- எ>வளேவா இ க8க+ ேந 
ப<யாயி -ேம! அத இ க8க6 ெக லா தபி இ பா#க+ எப) என

உ7தி? அத காரணைதபறிேய -ழைத மணC ெச94 வழக&+ள

பா#பன# &தலானவ#க6-+ இள அ7தக6, மைனவி இழதவ#க6

மி-தியா9 இ கிறா#க+.

"ேமேல ெசா யப< ப) அ ல) பனிர8

ஆ8 க6- பிற-

நடகேவ8<ய காாியதி- இேபா) தாேன ஏ பரபரபைடயேவ8 ? ஆ

மா &தய வில;-கைள 1ட நம- ேவ8 ேபா) விைல- வா;-ேவாேம
தவிர ப) ஆ8 க6-& அைவக+ சிறிய க7களா9 இ - ேபா)
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விைல ெகா ) வா;-ேவாமா ? அப< வா;கினா= 1ட, அைவக+ ப)
ஆ8 க+ வைரயி

சாவாம

இ ), பிற- நம- பயப  எபைத நா

எப< உ7தி ெச9ய1 ? இள;க7க+ ெபாியைவக+ ஆன பி, நம-

உத5 உதவா எபைத எப< &தி உ7தி ெச9ய1டாேதா, அப<ேய மி-

இளைமயி தி மண ஆகிற பி+ைளக+ த-த காலதி எப< இ - எ7
&திேய உ7தி ெச9வ) 1டாதகாாிய மாக இ கிற). அகைவ &தி#த பி

தி மணC ெச9வதாயி தா

1<யவைரயி

-ண, க வி, அறி5, உட

நிைலைம &தயைவகைள அறி) ெகா+வ) எளிதா9 இ -.
"சில -ழைதக+ மிக இளைமயி

ேநாயற உட

ேதாறியேபாதி=, த-த காலதி

வாHைக- பயபடாம

ெப8க+, பிகாலதி

வைம உ+ளவ#களா9

க ைமயான ேநாயாள#க+ ஆகி - ப

ேபாகிறா#க+. மிக இளைமயி

ஆA அ லாம

தி மணமான சில

ெப8A அ லாம

அயா9

ேபாயி கிறா#க+. சில ெப8க+ ெவ-கால வைரயி ப-வ ஆகாமேல இ )
வி கிறா#க+. 1<யவைரயி அகைவ அதிகாித பி தி மண ஆ-மானா
இப<ப!ட மா7பா க6- இட இ ைலேய!
"இத 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 வாHைகயிேல Xைழ) பி+ைளகைள ெபற ெதாட;-கிற

ப<யா , அவ#க+ வயிறிேல பிறகிற பி+ைளக+ தைல&ைற தைல&ைறயா9

உட வ5 அறவ#களாக இ பா#க+ எ7 ம )வ  அறிஞ#க+
ெசா =கிறா#க+. அஃ) உ8ைம எ7 வழகதினா= ெதாிய வ கிற).
தா;கேள தா9 தகபமா#க+ பா)காபி இ கேவ8<ய சி7 அகைவ உ+ள

ெப8க+, பி+ைளகைள ெப7 பா)கா-ப< ெச9வ) - வியி தைலேமேல

பன;காைய க!<ைவபத- ஒபா9 இ கிற).
"தி மண$ ெசயேல &தைமயான ஒ

ெப ; காாியைத நா க Dறி

பா#கேவ8<ய) இறியைமயாததா9 இ கிற). அஃெதன ெவனி,

தி மண எப) ஆ8 ெப8 இ வ  ேச#) ெச9) ெகா+6கிற
உடப<ைகேய அ லாம ேவற7. அேபா) நடகிற சட;-க6
ெச9ைகக6 மைறக6 ஆ8 ெப8க+ இனிேம நடகேவ8<ய

ஒ*;-கைளபறி, அவ#க+ ெச9) ெகா+6 க! பா களா9 இ கிறன.

அத க! பா களி க ைத4 தி மணதி(ைடய சிறைப4 மணமக(
மணமக6 1<யவைரயி அறிதி கேவ8<ய) இறியைமயாததா9
இ கிற). மிக இளைமயி தி மண ஆகிற பி+ைளக6- தி மணதி
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தைம இனெத7 எப< ெதாி4? அப<ப!ட ப-தறி5 இ லாத

பி+ைளகைள தி மண க! பா க+ எப< க! ப )?
5. இளைம மணதி
"ஒ# ஊாி

ெப8A- தா9- நடத உைரயாட

Q7 ஆ8 +ள ஒ

ெப8 -ழைத- தி மணC ெச9வதாக உ7தி

ெச9), அதகாக பத

&தய தி மண & ஏபா க+ ெச9தா#க+. அேபா)

மக+ : ந&ைடய F!<

இ>வள5 அம#களமா9 கிடகிறேத! ஏ)க< அமா?

அத ெப8A- தா9- நடத உைரயாடலாவ) :

தா9 : நாைள- உன- தி மண அ< அமா ?
மக+ : தி மண எறா

என ?

தா9 : தி மண எறா

தா க! வ).

மக+ : தா எறா

என ?

தா9 : இேதா எ க*தி
க! வ).

மக+ : உ க*தி

தா இ கிற) பா# ; இத மாதிாியா9 உ க*திேல

இ கிற தாைய எ ) எ க*தி

க!<விடலாேம! இத- இ>வள5 ஆரவார என?

உடேன நீேய

தா9 : நா க!ட1டா); ஆடவ#க+ க!ட ேவ8 .
மக+ : அப<யானா , அபா என- தா க!ட! ! அ8ணா க!ட! !

சைமய கார , க!ட! ேம!

தா9 : அவ#க+ எ லா  க!ட1டா). ேவேற கணவ தா உன- தா க!ட
ேவ8 .
மக+ : எத பய

என- தா க! வா ? ஒ

பய

எைன ெதா வானா?
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தா9 : அப<ெய லா இகழாேத ! கணவ ேமேல நீ அபா9 இ கேவ8 .
எதைனேயா ெப8க+ கணவேனா உடக!ைட ஏறியி கிறா#கேள!
மக+ : 'உடக!ைட' எறா

என ெபா +? தா9 : கணவ இற) ேபானா

அவேனா 1ட மைனவி4 தீயி

பா9வ). இ) தா உடக!ைட ஏ7த .

மக+ : அபபா! இஃ) எனாேல ஆகா)! என- தி மணேம ேவ8டா.
தா9 : நீ உடக!ைட ஏறேவ8<ய) இ ைல. நீ கணவ ேம
அபா9 இ க ேவ8  எபதகாக$ ெசாேன.

அ>வள5

மக+ : கணவ ேமேல நா ம!  அபா9 இ க ேவ8<யதா? கணவ( எ

ேமேல அபா9 இ கேவ8<யதா இ ைலயா?

தா9 : கணவ( உ ேமேல அபா9 இ க ேவ8<ய)தா.
மக+: அப<யானா

நா &தி இற) ேபானா

உடக!ைட ஏ7வானா?

கணவ( எேனா 1ட

தா9 : இேபா) ஒ வ  உடக!ைட ஏ7 வழக இ ைல. உ(ைடய

அலவாைய Q<ெகா8

,மா இ கமா!டாயா?

மக+ : நா ,மா இ கமா!ேட. கணவ எேனா 1ட உடக!ைட ஏற
உடப!டா தா நா தா க!<ெகா+ேவ. அ லா) ேபானா தா
க!<ெகா+ள மா!டேவமா! ேட. அவ க!<னா= அ7) எறி)வி ேவ.
இ>வைகயாக$ ெசா  தா க!<ெகா+ளேவ மா!ேட எ7 அத ெப8
-ழைத பி<வாதC ெச9ததா.
"சில சமய;களி , பா

-<கிற -ழைதக6- 1ட தி மணC ெச9கிறா#க+.

அத -ழைதக6- தி மண)- அணிகலக+ \!< அழ- ெச94
ெபா*) அத )ப ெபா7கமா!டாம , தி மண ெதாடக &த

&<5

வைரயி அத -ழைதக+ அ*தவ8ணமா9 இ கிறன. தா க! 
ேநரதி அ*ைகைய நி7)வதகாக தா9 மா#க+ ெப8 -ழைதகைள ம<யி
ைவ) பா ெகா )ெகா8 மணவைறயி உ!கா கிறா#க+.
மாபி+ைள4 சி7 -ழைதயானதா இனா - தா க! கிறெத7
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ெதாியாம , சில சமய;களி

மாமியா# க*திேல தாக!<வி கிறா. இ)

ேவ<ைக4 விைளயா!  அ லவா ?

" நா ேமேல ெசான ஒ*;-&ைறகைள எ லா அறிவாளிக+ ந- எ8ணி மிஇளைமயி

தி மணC ெச9கிற வழகைத நி7த &யசி ெச9வா#க+. எ7

நகிேற" எறா+ ,-ண,தாி.

இத$ ெசாெபாழிைவ ேக!ட ெப8க+ எ லா  தைலைய ஆ!< கH)
ெகா8டா#க+. அைத த;க6ைடய தைலவ#க6- கா8பி- ெபா !
எ*) வ<வமாக பல ப<க+ வா;கிெகா8 அவ#க6ைடய இ லதி-$
ெசறா#க+.
--------------

15.
15. 784சியி ெவறி
[அரச தன) உ+ளகிடைகைய ெதாிவித ; ெப8களிடதி

தீைம

ெச9தவைன ஒ7த அரச கைத; அரச(- வேனதிர அறி5ைர 17 த ;
அறி5ைர பல அளித .]

1. அரச தன) உ+ளகிடைகைய ெதாிவித
ஒ நா+ அரச வேனதிரைன ேநாகி, "உைம அைம$சனாக ெபற என-

எ லா$ ெச வ;க6 -ைற5 இ லாம இ தேபாதி= ெப8ைணபறிய ஒ
ெப ;-ைறைய உைடயவனாக இ கிேற. அத -ைறைய ேபாக வழி

ெதாியாம

மய;கி ெகா8< கிேற," எறா. வேனதிர ஒ7

அறியாதவ ேபா , "அத ெப8 யா#?" எ7 வினவினா. உடேன அரச

,-ண,தாியி(ைடய ஊ# ெபய# &தய விவர;கைள ெதாிவி), அவ+

ெபா !  தா நடதிய எ லா$ ெச9ைககைள4 விளபினா. வேனதிர

இப<ப!ட சமயதிகாக ெந ;கால; காதி தவ ஆதலா , அரச ெச9த

ஒ*;கிைமகைள அவேன உண ப< நயமா4 இனிைமயா4 பிவ மா7
ந வழி ெநறிகைள அவ(- உைரதா.
2. அரச(- வேனதிர அறி5ைர 17த

"தி மணதி- உடபடாத ெப8கைள$ சிைற எ ப) ேபாற ஒ*;கிைம
ேவெறா7 இ ைல. எ லா வCசைனகளி= ெப8 வCசைன ெபா லா).
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அதனா உலகதி நடகிற ெகாைலக6 தீைமக6 அளவறைவகளாக
இ கிறன. எத ஒ*;கிைம- த8டைன இ லாவி!டா= ெப8A-$
ெச94 வCசைன- த8டைன இ லாம ேபாகிறதி ைல. உ;க6ைடய
வா9பிறைப ெகா8ேட இேபா) சிைறயி இ கிற அத ெப8ணி(ைடய
தகப சிறத பலவா எ7 ேதா7கிற). அவ உ8ைம ெதாித உடேன
நமீ) பைட எ ) வ வா எபத- ஐய இ ைல. அவ(- பக
)ைணயாக பல அரச#க+ ேச#) வ வா#க+ எப) உ7திேய. ஒ ெப8ணி

ெபா !  ேகா< கணகான மக+ ம<வ) அ லாம ; இ( அரசிய

நடவ<ைகயி

எெனன மா7பா க6 கலக;க6 நட-ேமா எ7

நிைன-ேபா), எ(ைடய உட

எ லா ந ந ;கி ேபாகிற). இராவண

இதிர சதிர &தேயா# ப!ட பா க+ யாவ - ெவளிபைடயாக
ெதாிதைவய லவா?
"இத காலதி

நா ஒ

காாியைத &தைமயாக எ8ண ேவ8< யி கிற).

இைரகாக வி8ணி ப ) வ!ட இ வ) ேபா , சில ஐேராபிய அரச#க+

இத ஆசியாக8டதி

எத அரச ஒ*; கிறி நடபா; யா ைடய நா!ைட

க!<ெகா+ளலா எ7 எெபா*) எதி#பா#) ெகா8< கிறா#க+.
அவ#க+ தா;க+ தீைமகைள$ ெச9தா= ெச9வா#கேள அ லாம மறவ#க+
தீைமகைள$ ெச9ய ெபா7கமா!டா#க+. ஆைகயா , அத காாியதி

நா

எேபா) &1!<ேய பா)காபாக இ த ேவ8 . ஒ சிறிய மனித
ெச9கிற தீைமையயாவ) மைறகலா. அரச &தய ெபாிேயா#க+ ெச9கிற
தீைமக+ தி;களிட உ+ள ம7ைவேபா எ லா உலக;க6 அறி4ப<யாக

விள;-கிறன. அரச எப<ேயா அப<ேய -<க6 ஆைகயா , அரசைன

பா#) -<க6 தீைமகைள$ ெச9ய க7ெகா+வா#க+. ஆைகயா , அரசேன
எ லா ைடய தீவிைனக6- பழிக6- ெபா7பாளியாகிறா. பிற
ெப8கைள நா ெப நCசாக பாவித ேவ8 . நCசான) உ8கிறவைன
ம!  ெகா =. பிறமாதாகிய நC, பா#தவ#க+ நிைனதவ#க+ எ லாைர4
ெகா =. ஆைகயா , பிற மாத#கைள பாராம= நிைனயாம= இ த

ேவ8 .

"எ லா ெவறிகளி= ெபாறிகைள ெவ =தேல சிறத ெவறியா-.

பைகவ#க6ைடய ேபா#களதிேல யா# எதி#) நிகிறா#கேளா அவ#க6ேக
ெவறி. ெப8களி ெசயேலா எறா , அவ#கைள பாராம

யா# &)- கா!<

ஓ கிறா#கேளா அவ#க6ேக ெவறி. உ;க6ைடய உணவிைன$ சாபி கிற

நா, உ;க6- நைமயான காாியைத$ ெசா ல கடைம ப!< கிேற.
வா9- இனிபாக ேதாறி பிற- ேநா9கைள விைளவிகிற சில
உண5கைளேபால, பி வ ; காாியைத எ8ணாம

அரச(- களி

வ ப<யாக$ சில# ெவ லேப$, ேப,வா#க+, அத- நா அ க அ ல.
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&தி கசபாக ேதாறி பிற- உட

நலைத ெகா கிற ம ) கைளேபால

உ;க6- இைம ம7ைம- உதவி யான ெமாழிகைள நா ேபசாவி!டா ,

உ;க6ைடய ஊழிய)- நா எ>வள5 உாியவ அ ல. ஓ# ஒ*;கற
ெச9ைகைய நா ெதாியாம ெச9) வி!டேபாதி= பிற- அத- தக க*வா9
ேதட ேவ8<ய) &தைமயான). ,-ண,தாி இ>விட இ கிறவைரயி
நம- )ப)- இடமாைக யா அவைள அவ6ைடய ெசாத ஊ -

அ(பி வி வ) எ லாவறி- நைமயா9 காணப கிற)," எறா

வேனதிர.

ம7ப<4 வேனதிர அரசைன ேநாகி, "ெப8களிடதி

&ைறயி

ஒ*;கற

நட) ெகா8டவ#கைள$ சில அரச#க+ எ>வளேவா ெகா ைமயா9

ஒ7தி கிறா#க+. அப<ப!ட ஒ

எ7 ெசா ல =றா.
3. ெப8க+ இடதி

வரலாைற$ ெசா =கிேற ேக6;க+,"

தீைம ெச9தவைன ஒ7த அரச கைத

"சில காலதி- & ஓ# அரச(ைடய பைட Fர#களி

ஒ வ, பிற

ஒ வ(ைடய F!<-+ வ=க!டாயமா9 Xைழ), அ;கி த

ேவைலகாாிைய க!< பி<) த*வ &யறா. அைத -றி) அத F!<

தைலவ அரச இடதி

&ைறயி!டா. அரச அவைன ேநாகி, 'அதீயவ

ம7ப<4 உ F! - எேபா) வ கிறாேனா, அத கணேம என- அறிவி,

எறா. அ>வாேற ம7நா+ இர5 அத பைடFர த F!<-+ பதி த
சமயதி அத மனித அரச(- அறிைகயி!டா. உடேன அரச ஒ
கதிைய ைகயி எ )ெகா8 அத F!<-+ Xைழதா. &தி விளைக
அைண)வி! அத தீயைன ெகாறா. பிற- ம7ப<4 விள- ெகா8
வர$ ெசா  ெகாைல48டவ(ைடய &கைத உ7 பா#தா. உடேன
கட56- வணகC ெச9தா. பிற- அரச அத F!  தைலவைன பா#),

'ஏதாவ) சாபா

இ தா

ெகா8

வா,' எறா. அவ ெகா8 வத

உணைவ அரச வி ப)ட உ8டா. அரச(ைடய அத$ ெச9ைககைள
பா#) F! தைலவ விய பைடதா. அைவகளி காரணைத
ெதாிவிகேவ8  எ7 அரசைன இர) மறா<னா.
"அரச ெசான ம7ெமாழியாவ) : இப< ப!ட தீய ெச9ைகைய எ(ைடய

மகைன தவிர, ேவெறா வ(C ெச9ய )ணியா எ7 நிைன), அவ(ைடய
&கைத பா#தா , அவைன ெகா ல என- மன வராெத7 அCசி, &தி

விளைக நி7தி, அவைன பாராமேல ெகாேற. பிற-, விள- ெகா6தி

அவ(ைடய &கைத பா#த ேபா) எ(ைடய மக அ ல எ7 ெதாி)
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அதனா

கட56- நறியறித வணகC ெச9ேத. &ைற ெச9ய ேவ8 

எ7 நீ எனிடதி

ெகா =கிறவைரயி

ேவ8< ெகா8டேபா), அத -றவாளிைய பி<)

நா சாபி கிற) இ ைல எ7 உ7தி ெச9) ெகா8

ப!<னியா9 இ தப<யா , உ(ைடய F!<

காலதி

உண5 ெகா8ேட."

ேமாக இ ளி

வி ப)ட கால அ லாத

QHகிேபாயி த அத அரச(- வேனதிர ெசான

அறி5ைரக+ அறி5 விள- ேபா

விள;கினைமயா , அவ த(ைடய

ஒ*;கிைமைய தாேன உண#) ெசா =கிறா. உ=
ேவ.டா ைகைய
வி2டா1 ேபா/ எப) ேபா ,-ண,தாிைய நா அ(பிவி!டா= அவ+
நடத காாிய;கைள ெதாிவி- ெபா*), அவ6ைடய தகப(- நமிடதி

ெவ78டாகி, அெபா*) நைம பழிவா;க ெதாட;-வாேன ! இத
அறேக!<- (த மச;கடதி-) என ெச9கிற)?" எறா.

வேனதிர, "அவ6ைடய தகப(- &தி$ சின உ8டானா= நா ெச9த
&ைறேக!<- நாேம தக நீக& ெச9)வி!டதா அவ(ைடய சின
தணி)வி . நா& த-த அறிவாளிகைள$ ,-ண ,தாி- )ைணயா9

அ(பி அவனிடதி

உட பா

ேப,ப< ெச9விகலா," எறா.

4. அறி5ைர பய அளித
அரச : அத- தக ஆ8ைமயாள#க+ உைம தவிர ஒ வ  இ ைல.
ஆனா , உைம பிாிய என- மன இ ைல. அறி4, உம) ேநாக

எப<ேயா அறிேய.

வேன : நா ேபாக தைடயி ைல. எனா 1<யம!  அத அரசைன
அைமதிப த &ய=ேவ.
அரச: நீ# ேபாவ)தா நைமயாக காணப கிற). நீ# ேபாவதி

இெனா

ெபாிய நைம4 இ கிற). வியகதக உ&ைடய ெமாழி திறைமயா , அத
அரசைன எ(ைடய தி மண)- இைசய$ ெச9தா= ெச9யலா.

வேன: அத$ ெச9தியி

நா உ;க6- யாேதா# உ7திெமாழி4

1றமா!ேட. ஆனா , உ;க6ைடய உ+ளகிடைகைய அத அரச(-

ெதாிவிேப. அவ(ைடய உ+ள எப<ேயா? "
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அரச: உ&ைடய நாவைசதா
அ)ேவ ேபா).

நா

அைச4ேம ! நீ# எனகாக ேபசினா

பின# அரச, ,-ண,தாி4 அவ6ைடய தாழி4 ஊ - ேபாக

&ேனபா

-----------

ெச94ப< Dதிக+ Qலமா9$ ெசா  அ(பினா.
16.
16. இப /ப

[,-ண,தாியி சிைறமீ!சி; ஊ - தி த ; &ைறயற ெகாைல; ஆசிாிய

ெபாியா ைடய )ப; மகளி லப ; நராதிப(ைடய மனேநா4 சாகா ]
1. ,-ண,தாியி சிைறமீ!சி ; ஊ - தி த
வேனதிர(ைடய &யசியா இ>வள5 உதவி கிைடத) எ7 ,-ண,தாி
உ+ள; களிதா+ கட56- நறியறித வணகC ெச9தா+. மண மாகா
ெப8மடதி தவC ெச9பவ#க+ எ லா  இ$ெச9திைய ேக+வி47
களிபைடதா#க+. வேனதிர(- உதவியா9$ சில பைடFர#கைள
அ(வதாக அரச ெசா ல, பிற அரச#க6ைடய நா!<

பைடFர#க6ட

ெச வ) த-தி அ7 எ7 வேனதிர ம7)வி!டா. வேனதிர(
,-ண,தாி4 அவ6ைடய ேதாழி4 ெவ>ேவறான ஊ#திகளி ஏறிெகா8
பயண பா)காட றப!டா#க+.
சில நா!க6-+ அத அரச(ைடய நா!

எ ைலைய கட), த;க6ைடய

நா! எ ைல-+ Xைழதா#க+. Xைழத உடேன அத ஊ# அதிகாாிக+
நராதிப(ைடய க!டைளப< வேனதிரைன பி<க &யறா#க+.
வேனதிர பி<படாம

அவ#கைள எதி#க ெதாட;கியேபா), அவ#க+

"அரச(ைடய க!டைளப< பி<கிேறா," எ7 ெசானதினா

அரச(ைடய

ஆைணைய இகழ1டா) எ7 வேனதிர அவ#க6ைடய ைகயி சிகினா.
உடேன அத அதிகாாிக+ வேனதிரைன க ைமயான சிைறயி ைவதா#க+.
,-ண,தாி 1!டைத பிாித மா ேபால5, மயி

ேபால5 திைக7, மி-

விைரவாக அரசனிட ேபா9 ெதாிவி) வேனதிரைன வி விகேவ8 
எ7 பயணப!டா+.
அவ+ வழியி ெச = ேபா) எ8ணிறத மக+ அவைள$ PH) ெகா8 ,
"எ;க6ைடய மேனாமணி வ) வி!டா+," எ7 வாHதிெகா8

மி-த

களி 1$ச=ட அவ6ைடய ஊ#தி- &( பி(C ெசறா#க+.
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,-ண,தாி பலநா+ இர5 பக=C ெச7 வனேசகராிைய அAகினா+.
அவ6ைடய தைத &தேயா# வழியி ெவ- ெதாைல எதி#ெகா8 வ) மி-த
சிறட நகர)-+ அைழ)$ ெசறா#க+. அநகர) மக+, வாைழ

க&-க+ நா!<, மகர ேதாரண;க+ க!< ெத கைள அழ- ெச9தா#க+.

பலவைக வாதிய &ழக;க6ட, ,-ண,தாி நல)ட வ) ேச#ததகாக

இப தி விழா ெகா8டா<னா#க+. மக6ைடய மகிH$சிேய இப< யானா ,
அவ6ைடய தைத &தலானவ#களி களி மி-திைய எ>வா7 விாி)ைரக
ேபாகிேறா? இற) ேபான உயி# மீ8ட) ேபால5, பசியினா

வ )கிற

வ(- ேத, ெந9, பா , வாைழகனி &தயைவ க6ட சிறத உண5
கிைடத) ேபால5 இப கட

QHகினா#க+.

2. &ைறயற ெகாைல; ஆசிாிய ெபாியா ைடய )ப
அத களி ஆரவார சிறி) தணித5டேன, ,-ண,தாியி(ைடய

வரலா7கைள ெதாிவி-ப< அரச க!டைளயி!டா. அவ+ எ லா$
ெச9திகைள4 மிக விளகமாக ெதாிவித) அ லாம கைடசியா9

வேனதிர(ைடய அறி5 திறைமயினா=, தளரா &யசியினா= தா

தபிவத ெச9திைய விாி)ைரதா+. அைத ேக!ட5டேன அரச தாைர

தாைரயா9 க8ணீ# ெசாாி), த தைலயிேல அ<) ெகா8டா. "ஐேயா

மகேள! நா தீைம ெச9) வி!ேடேன! நீ காணாமேபான5டேன வேனதிர
ேமேல ஐயப!ேட. அவைன எ;ேக க8டா= பி<) ெகா =ப< க!டைள
அ(பிேன. அ>வாேற உ &பாகேவ அவ பி<ப!டதாக5, நீ வதபிறஅவைன ெகா7 வி!டதாக5 இ7 காைல யி அறிைகதா+ வ)
ேச#த). அத ெகாைல- நா ெபா7பாளி அ ல. எ*)கார(ைடய
ைகபிசகினா இ>வள5 ெப ெதா ைல நட)வி!ட). இத &ைறேக!<நா என ெச9ேவ?" எ7 ேதபி ேதபி அ*தா.

அைத ேக!ட5டேன ,-ண,தாி Q#$ைச யானா+. உயிரற உட

வி*) வி!டா+. ஏெனறா , உலகதி

ேபா

கீேழ

யா# )பப!டா= ெபா7காத

இரகதைம உ+ள ,-ண,தாி , தன- இ>வள5 உதவி ெச9த வேனதிர

த ெபா !டாகேவ ெகாைல ெச9யப!டா எ7 ேக!க எப< ெபா7பா+?

அேபா) ஆசிாிய ெபாியா  1ட இ தா#. அரச அத ெகா<ய க!டைளைய

அ(பின), வேனதிர ெகாைல48ட) அ)வைரயி= அவ -

ெதாியா). மைல கல;கினா= மன; கல;காத திட உ+ள பைடத ஆசிாிய
ெபாியா# தி^# எ7 அத$ ெ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. மகளி லப
இத$ ெச9தி நகர &*) ஒ

கணதி பரவி ய). தி பிவத உயி# ம7ப<4

ேபா9வி!ட) ேபால, எ;ேக பா#தா= அ*ைக4 லப= நிைறதன.

ஏெனறா , வேனதிர(ைடய ந-ணைத அறியாதவ#க+ ஒ வ  இல#.

"ஐேயா! அபா ! நீ யா# ெபற பி+ைளேயா ! -ைறத வாணாளி

இற)

ேபானாேய.!' எபா , "இ>வள5 -ைறத வாணா+ உ+ள உன-

ேபரறிைவ4 ஆறைல4 அழைக4 க விைய4 கட5+ ஏ ெகா தா#?"
எபா , வி8ணி
ேபா

இதிராவி

அழகாக ேதாறி, ஒ

கணதி

மைறவ)

மைற) ேபானாேய !" எபா , மர ைவ) வள#) பல ெகா கிற

காலதி

ெவ! 8ட) ேபா

ந ல இளைம ப வதி

மா8டாேய!" எபா ,

ெப  பCச காலதிேல எதைனேயா - ப;கைள காபாறினாேய! இனி

அப<ப!ட காலதி

தபியி தா

யாைர அ ேபா?" எபா , ,-ண,தாியாவ)

அவ+ எ;கைள$ சமயதி

காபா7வாேள ! நீ ேபான பிற-

அவ+ உயிைர ைவதி பாளா?" எபா , "எ;க6ைடய )பேம இ>வள5
ெபாிதா9 இ -ேபா), உைன ெதா!

வள#) எ லா நைமகைள4

Xக#த ஆசிாிய ெபாியா  அவ ைடய மைனவி4 இனிேம

உயிைர

ைவதி பா#களா?" எபா , "உதவி- தீைம ெச9த இத அரசைன ேபால
ெகா ;ேகால#க+ உலகதி

இ பா#களா?" எபா , "இராவண(-

மேகாதர(, )ாிேயாதன (-$ ச-னி4 வா9த) ேபா

ெகா<ய அைம$ச வா9தாேன எபா , "இனிேம

எ;க+ அரச(-

இத ஊாி

தீ மைழ

ெப94" எபா  இ>வா7 பல  பலவைகயா9$ ெசா  லபினா#க+.
4. நராதிப(ைடய மனேநா4 சாகா 
ஆசிாிய ெபாியா# மயக ெதளி) எ*த உடேன, "இனி ஒ நா6 இத தீய
அரச(ைடய &கதி

விழிேய" எ7 உ7தி ெச9) ெகா8

தம)

அர8மைன- ேபா9வி!டா#. ,-ண,தாி Q#$ைச ெதளி) பிைழத)
ம7பிறபாயி7. நராதிப மகைள பிாிதி த ஏகதினா த-த உண5
இ லாம

ேநா9 ேம! , &னேம )  ேபா

இைளறி தா.

இெபா*) த மக6- ேப தவி ெச9) சிைறமீ!

வத வேனதிரைன

&ைறயி லாம ெகாைல ெச9வி), ெபா7ைம வ<வினராகிய ஆசிாிய

ெபாியா ைடய பைகைய ேத< ெகா8ேடாேம எகிற மனேநாயினா
உட

அவ(-

ேநா9 மி-), சில தி;க+ ப த ப ைகயிேல இ தா. அத காலதி

,-ண,தாி தைதகாக ப!ட பா க+ சிறித ல. எ8ணிைக இ லாத ஊழிய
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கார#க+ இ தா= அவேள த ைகயா ம )ணா$ சைமய க6 (பதிய
பாக) எ லா ப-வ;க6 பணிவிைடக6C ெச9) வதா+.
ம )வதினா

ஒ7; -ண ஆகாம

அரச இற) ேபானா. அதகாக$

சில# வ திய ேபாதி= பல மக+, "வேனதிரைன &ைற இ லாம ெகாைல

ெச9த அரச இ ெதன? ேபா9 என ? இனி நைம காபாற$ ,-ண,தாி
இ -ேபா) நம- யா)-ைற?" எ7 கவைலயறி தா#க+.
-----------

17.
17. /ப வதா1 ெதாட/வ#

[&ைறயற சாகா!

மக+ லப .]

1. &ைறயற சாகா!

உ7தி&றி ; ,-ண,தாியி &<P!

விழா5- தைட ;

உ7தி&றி

இற)ேபான அரச(- இ7தி$ சட;-க+ யா5 &<தபிற-, &த

அைம$ச

,-ண,தாிைய ேநாகி, "இனி நடகேவ8<ய ஏபா கைளபறி அரச#

அவ#க+ எ*தாளைனெகா8
எ*)வி), அதி

சாகா!

உ7தி &றி (மரண சாசன) ஒ7

தம) ைகெய*) &திைர4 ைவ) எ*) ெப!<-+

ைவதி பதாக$ சில# Qலமாக நா ேக+விப!ேட. அத உ7தி &றியி
உ!ெபா + இனெத7 என- ெதாியா). எ*) ெப!<ைய திற)

பா#கேவ8 ," எறா.

உடேன ,-ண,தாி வியபைட), "எ தைத யா# நா நடகேவ8<ய

&ைறகைளபறி என- வா9ெமாழியாக க!டைள ெகா தாேர ய லாம
யாேதா# உ7திெமாழிதா6 எ*தி ைவதி பதாக என- ெதாிவிகவி ைல.
ஆயி(, எ*) ெப!<ைய திற) பா#ேபா," எ7 ெசா  அ>வாேற

திற) பா#க, ஒ

சாகா!

உ7தி&றி அகப!ட). அத , க என

எறா , ,-ண,தாிைய மணC ெச9யதக மன#க+ ஒ வ  இ லாத
ப<யா , அவ+ &தலாவ) அைம$ச மகனாகிய ம)ேரசைன மணC ெச9)
ெகா8 , அவ#க+ இ வ  நா
மணCெச9) ெகா+ள உடபா

ஆளேவ8  எ7, அவ6- அவைன

இ லாதவைரயி

ம)ேரச ம! 

&<P த=- த-தவேன அ லாம , ,-ண,தாி நா!< அதிகார உாிைமைய

இழ)விடேவ8  எ7 எ*தப!< த). அைத க8Aற உடேன
,-ண,தாி பாைப தீ8<னவ+ேபா மய;கி திைக) உ+ளC ,ழறா+.
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உடேன &த

அைம$ச, "உ7தி&றியி

என எ*தப!< கிற)?" எ7

வினவ, "அைத நீ;கேள பா#)ெகா+ளலா," எ7 அவ ைகயிேல
ெகா தா+. &த

அைம$ச அைத ப<) பா#), "அரச# ெப மா

ெச9தி கிற ஏபா

ந ல ஏபா ," எறா. ,-ண,தாி, "அஃ) அரச#

ெப மா ெச9த ஏபா

எப), அ ல எப) கட56-தா ெதாி4.

அஃ) உ8ைமயா9 இ தா=;1ட, அரச# ெப மா அவ ைடய நா!ைட

யா - ேவ8 மானா= வி ப ேபா

ெகா கலாேம அ லாம ,

எ(ைடய உடைல4 அவ# வி பப< யா காவ) ெகா க அவ யாேதா# அதிகார& இ ைல. இத நா!< அதிகாரைத யா# ேவ8 மானா=
ைகெகா+ள! ," எ7 ெசா  தி^# எ7 எ*) உ7தி&றிைய4 த

ைகயி

வா;கி ெகா8

அதரதி- ேபா9வி!டா+. ,-ண ,தாிைய

இனி காண$ சமய வா9கா) எ7 &த

F!<- தி பி ேபா9வி!டா.
3. ,-ண,தாியி &<P!

அைம$ச ேக+வி47, அவ(ைடய

விழா5- தைட : மக+ லப

உ7தி&றியி ெச9தி ஊெர;- ெதாித). உடேன ப!டண ேபராரவாரமா9

ேபா9வி!ட). ஏ எறா , ,-ண,தாி- &<P!

அவளா

&<P!

விழா ஆ- எ7,

பல நைமகைள ெபறலா எ7 எதி#பா#த மக+, இேபா) அத
விழா5- இைடY7 ேந#த) எ7 ேக+விப!ட அளவி

எ>வா7 ெபா7பா#க+? ஊாி

அைத

வாணிக;க+ எ லா நி7 ேபாயின. கைடக+

எ லா; கதவைட) \!டெபறன. ேகாயி களி

வழிபா , இைறவைன

ேபா7த &தயன இ லாம ேபாயின. அறமற;களி அற&ைற பா)கா
நைடெபறவி ைல. கைலகழக;களி க வி பயிசி இ லாம ேபாயி7.
F களி ம;கல;க+ நிகழ வி ைல. எ லா தீைமகளா9 ேபா9வி!டன. எ லா
இட;களி= )ப& லப=ேம அ லாம மகிH$சி எபைத எ ேலா 
ைகவி!டா#க+.
"வேனதிர( அரச( இற)ேபான )பேம நம- மாறவி ைலேய! அ)5
ேபாதாெத7 ,-ண,தாி4 ப!டைத இழக ேவ8 மா? இ< ேம

இ<த) ேபா

ெகா த) ேபா

இ<

இஃ) என &ைறேக ?', எபா , 'ெகா+ளிேத6- மணிய;
ம)ேகச ப!டதி- த-திவா9தவனா?" எபா ,

"இப<ப!ட தீய உ7தி&றிைய எ*தி ைவக அ$ச அறி5 ெக!  ேபானாேன"

எபா , "அரச என ெச9வா? எ லா அைம$ச(ைடய ெபா9ேவைல"
எபா , ",-ண,தாி ப!டைத இழ) ேவ7 நா!<- ேபா9வி!டா ,
தி மக6 -< ேபா9 வி வா+. பிற- அவ6ைடய அகா+ தா இத ஊாி
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வாHதி பா+" எபா , "நா எ ேலா  ,-ண,தாி4டேன ேபா9வி!டா
பிற- ம)ேரச( அவ(ைடய அப( யாைர ஆ+வா#க+?" எபா ,

"ம)ேரச &<ைனவத- & பல உயி#க+ அழி4" எபா , அவ(ைடய
&<P!

நீரா!ட=- இேபா) ேபா#களதி

சிதேபாகிற - திேய உாிய)"

எபா , இ>வா7 பலவிதமா9$ ெசா  வ தினா#க+.
வேனதிர(ைடய கால அ லாத காலதி சாவா

வ த&7,

ெவளிகாாிய;களிேல ெச லாம இ த ஆசிாிய ெபாியா# ஊாி உ8டாகிய
அமளிைய ேக+வி47 அத உ8ைமைய அறிவதகாக அரச(ைடய
அர8மைன-$ ெசறா#. அ;ேக ) பேம உ ெவ ) இ பைதேபா

இ த ,-ண,தாிைய க8டா#. என நிகHத)?' எ7 உசாவினா#. அவ+

அத உ7தி&றிைய அவ ைடய ைகயிேல ெகா தா+. ஆசிாிய ெபாியா# அத
உ7தி &றிைய மி-த க )ட ப<) பா#) திைக பைடதா#. அத
உ8ைமைய மைற&கமாக உசா5 வதகாக அைத எ*தின எ*தாளைன அைழ)
வ  ப< சில ஆ!கைள அ(பினா#. அவ#க+ ேபா9 உசாவி அத எ*தாள
ேவ7 நா!<- ேபா9வி!டதாக5, அவ ேபான இட ெதாியவி ைல எ7
அறிவிதா#க+.

உடேன ஆசிாிய ெபாியா# ,-ண,தாிைய பா#), "இத உ7தி&றி &*);

கபைன எ7 பல வைகயான காரண;களா ேதா7கிற). ஓ# அரச இற)
ேபா9 ம7 அரச(- &<P! விழா ஆவத- & ஏேத( ஒ ெதா ைல

ேநாி!டா , அைத அரச(ைடய -ல) ஆசிாிய நறாக ஆரா9) &<5
ெச9யேவ8  எ7 இன ச!டதி

எ ேலாைர4 அைவ 1!

ெசா  அைம$ச#க+, ேம

ெசா ல ப கிற). நா அ>வாேற

தி), இத$ ெச9திைய உசாவேபாகிேற," எ7

அ=வலாள#க+, அறமர தைலவ#க+, மைறய

அதிகாாிக+, ெபா)மக+, ச;க தைலவ#க+ &தய யாவ  இன கிழைமயி

இன ேநரதி
அ(பினா#.
---------

ெகா=ம8டபதி

வ) 1டேவ8  எ7 க!டைள

18.
18. ெப#ம%க ?வி 50

[எ லா ெப மக6 அட;கிய எழி

அர;க ; அைவ தைலவ ைடய வழ-$

ெசாேபா# ; ெபா9 ெபா9ேய, ெம9 ெம9ேய ; ,-ண,தாியி &<P!

உ7தி.)

விழா
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1. எ லா ெப

மக6 அட;கிய எழிலர;கி

அைவ தைலவ ைடய வழ-$

ெசாேபா# ஆசிாிய ெபாியா ைடய க!டைளப< &த அைம$ச ஒ வ தவிர
மைற யாவ  வ) அைவ 1<னா#க+. அவ#க6ைடய அைவந வி அைவ
தைலவரராக Fறி த ஆசிாிய ெபாியா# எ*) நி7 ெகா8 , அத உ7தி

&றிதாைள யாவ  அறி4ப< ப<) கா!<னா#. அைதேக!ட உடேன

அைவேயாாி பல#, "அ) &*தவறா யி கேவ8 ," எ7 ெமாழி)

ம7ப<4 உ!கா#தா#க+.

ஆசிாிய ெபாியா# அைவேயாைர ேநாகி, "உலகதி

ேக+விப!< கிேறா. ஆனா

பல )ைமகைளபறி நா

இத உ7தி&றி தாைளேபாற )ைமைய

நா எ;-; க8ட) இ ைல; ேக!ட) இ ைல. தி மண)- &<

P! த=- யாெதா

ெதாட# இ லாதி க, அைவக+ இர8ைட4

ெதாட#ப தி, ஒைற ஒ7 த*விெகா8< -ப<யாக இத உ7தி&றி

தாளி எ;- இ லாத க! பா க8< கி ற). நராதிப அரச# ெப மா
த&ைடய ஒேர மகளிடதி எ>வளேவா அ வி ப& ைவதி தா#

எப), அவைள$ சிலநா+ பிாிதி ததனா

அவ ைடய உட

எ>வளேவா

இைள)ேபா9வி!ட ெதப) நம- ெதாி4ேம! அப<ப!ட அ+ள

தகபனா#, த&ைடய மக6- வி ப இ லாத ஒ

மாபி+ைளைய

தி மணC ெச9) ெகா+ள ேவ8  எ7, அத- அவ+ ஒபாத வைரயி

நா!< அதிகாரைத இழ) ேபாக ேவ8<ய) எ7, இப<ப!ட

ெகா ைமயான க8<ட உ7தி&றி எ*திைவதி பா# எ7 நீ;க+
நகிறீ#களா? ("நா;க+ நபவி ைல, நபவி ைல" எ7 ந வி

1வினா#க+.)

அைவேயா#

"இப<ப!ட உ7தி&றிதாைள நீ;க+ நவதாயி தா , உலகதி

உ+ள

தா9 தகபமா# எ லா  த;க6ைடய பி+ைளகைள நC, ைவ)
ெகா =வா#க+ எ( ெமாழிைய4 நீ;க+ நப ேவ8<யதா9 இ -. சி7
ெசய களி பிறகிற ஆதர5க+ 1ட தக சா7க+ &னிைலயி பிறப)
வழகமா9 இ கிற). ெபாிய நா!  தைலைமையபறி பிறததாக$
ெசா லப!ட இத &தைமயான ஆதர5 நமவ#களி ஒ வ - ெதாிய
பாம

மைற&கதி

பிறதி க1 மா? அைத எ* தின எ*தாளைன தவிர

அத- ேவேற சா7 இ ைல. அத எ*தாள( ேபான இடெதாியாம
எ;ேகேயா ஓ< ஒளி) ெகா8டா. அவ(ைடய மன$சாேற அவைன ஒ வ#
க8ணி= படாம இ*)ெகா8 ஒ<யதாக ெதாியவ கிற).
" வேனதிரைன பி5 /% ெகா(கிற/"
ெகா(கிற/ எ7 அரச# ெப மா ெசான

ெமாழிைய ர!< ' பி5 /% ெகா16கிற/"
ெகா16கிற/ எ7 எ*திய ெப தீவிைனயாள

இத எ*தாளேன. இவ(ைடய எ*) எ>வள5 நபிைக- உாிய) எபைத
நீ;கேள க Dறி பா#க ேவ8 .
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"இத உ7தி&றிையபறி &த

அைம$ச# தா ேக+விப!டதாக$

,-ண,தாி-$ ெசானாரா. அப<யி தா &த அைம$ச# இத
அைவயிேல வ) இனா# Qலமா9 தா ேக+விப!டா# எபைத
அவ#கைளெகா8 ெம9பிதி கலா. அப< அவ# ெம9பிதா=;1ட
அவ ைடய மக ெதாட#ப! +ள இத$ ெச9தியி அவ ைடய ெமாழிைய
ந ப<யா9 இரா). இத அைவயிேல வராதப< அவர) மன$சாேற
த )வி!டதாக காணப கிற).
"இத உ7தி&றிதாளி

அரச# ெப மா(ைடய ைகெய*) &திைர4 எப<

வதி க1  எ7 நீ;க+ மைலZ#க+. அத எ*தாள எ லா

உலகைத4 ர!ட1<ய ெப  ர!ட எ7, அவ எ லா ைடய

ைகெய*ைத ேபால5 எ*த வ லவ எ7 நா பல# Qலமா9
ேக+விப!ட < கிேற. அவ அரச# ெப மா(ைடய ைகெய*ைத ேபா
அ<யி எ*தியி கிறா எ பத-$ சிறி) ஐய இ ைல. அவ அத
உ7தி &றி &*ைமைய4 அரச# ெப மா எ*தின) ேபால எ*தாம
இ>வளேவாேட வி!டதகாக நா களிபைடய ேவ8<யதாயி கிற).
"எ*) Qலமான பல க!டைளகளி
ேவ8<யதகாக பக

அரச ைடய &திைர பதிபிக

&*) &திைரேகா

அத எ*தாள ைகயி

இ ப) வழகமா9 இ கிற). ஆைகயா , இத உ7தி &றிதாளி

அரச ைடய &திைர இ பதகாக நா வியபைடய ேவ8<யதி ைல. இனி

அத எ*தாள(-, 'சமDதான
சமDதான ர2ட'
ர2ட எ( ப!ட ெபயேர த-தியான).

ப)ைம 1ைத ேபால அவைன உ+ேள இ ) ஆ!<ைவத, 'கபட நாடக

7 திரதாாிக'
திரதாாிக இனா# எபைத நீ;க+ அறிதி Z#க+. ("ஆ அறிேவா

அறிேவா" எ7 அைவயா# ஆரவாாிதா#க+.) இத உ7தி&றிதா+ ெபா9
எபத- இ( ப

எ )கா! க+ உ+ளன. அவ7+, &தைமயான

இர8ேடா# எ )கா! கைள விளேவ. அரச# ெப மா க ைமயான

ேநாயா9 இ த கால தி

நா வ தமா9 இ கிேற எ7 நிைன),

எைன இணகப )வதகாக அவ# எைன த மிடதி- வரவைழதா#.
என- &த அவாிட தி இ த மனவ த மாறி வி!டெத7 இனிைம
யான ெமாழிகைள நா 1றியேபா), தா இறத பிற- விைரவி

&<P! த

,-ண,தாி-

ேவ8  எ7, த-த கணவைன ேத< தி மணC

ெச9)ைவகேவ8  எ7 அவ# எைன ேக! ெகா8டாேர அ லாம ,

ம)ேரசைனபறி யாெதா ெமாழி4 ெசா லவி ைல. அ>வ8ணேம
,-ண,தாி தனிடதி= அரசிய அற;கைளபறி அரச# ெப மா அ<க<
ேபசினாேர அ லாம , ம)ேரசைன -றி) ஒ

ெமாழி4C ெசா லவி ைல எ7
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ெசா =கிறா+. எ;க+ இ வ ைடய ெமாழிகைள4 நீ;க+ நகிறீ#களா?
இ ைலயா? (அைவேயா# ' நகிேறா; நகிேறா" எறா#க+.)
"இேபா) நா எ ) கா!<ய ஒ*;-களினா=, இ( பல

காரண;களினா= இத$ சாகா!

உ7தி&றி &*ெபா9 எ7 ப!டபக

ேபால ெவ!ட ெவளியா9 ேதா7கிற). ஆைகயா , இ( பதிைன)

நா!க6-+ ,-ண,தாி- &< P!
உ;க6ைடய உடபா

விழா$ ெச9விக எ8ணியி கிேற.

ெதாியேவ8 ," எறா#. உடேன அைவேயா#க+

அைனவ , "?
? உடபா= உடபா="
உடபா= எ7 ைகெகா!< களிட

ஆரவாரC ெச9தா#க+. தி;களி ேதாறைத க8ட கட ேபால இத$
ெச9திைய ேக!ட எ லா மக6 மகிH) உட ளகிதா#க+.

----------

19.
19. ேபா# ெவறி*
[&த

அைம$ச ேகா!ைடைய வைள) &7ைக ேபாட ; ெப ேபா#;

மா8டவ மீ8டா; அறேம ெவறி]
க. &த

அைம$ச ேகா!ைடைய வைள) &7ைக ேபாட

&* ெபா9யான சாகா!

உ7தி&றிதாைள உ8 ப8ணிய &த

அைம$சைன4, அவ(ைடய மகைன4 எ;ேக பா#தா= மக+ இகH)

ேபச ெதாட;கினா#க+. இனிேம

எ7 நிைன) &த

நகர)-+ இ தா

அைம$ச, இராகாலதி

தன- இழி5 ேநாி 

- ப)ட றப!

நகர)- ெவளிேய ேபா#பைடக+ இ கிற இட)- ேபா9வி!டா.
,-ண,தாி- &< &*- ஆகாதப< &த அைம$ச( அவ(ைடய மக( ப
ேபா# மறவ#கைள த வழிப திெகா8 ேகா!ைடைய வைள) &7ைக
ேபா ப< & ஏபா ெச9தா#க+. உடேன ேகா!ைட வாயி க+ எ லா

Qடப!டப<யா , உ+ேள இ கிற மக+ ெவளிேய ேபாக1டாம=, ெவளிேய

இ கிறவ#க+ உ+ேள வர1டாம= எ லா ைடய ேபா- வர5க6 நி7
ேபா9வி!டன.
உண5- உாிய ஒப) வைக1ல;க6, கா9கறி ெபா +க6, இ(

மைற$ சர-க6, ெவளிேய இ ) வராம

நி7வி!டைமயா

நகர மக+

உண5 &தயைவக6- வழியி லாம )பப ப<யாக ேநாி!ட).
,-ண,தாியி &< அணி விழா5- ேவ8<ய ெபா +க6 இ லாைமயா
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&<P!

விழாைவ4 நி7)ப< ேநாி!ட). ஆகேவ, நகரதா#க6-,

நகரதி இ த ேபா# மறவ#க6- க Cசின உ8டாகி ேகா!ைடைய
வைள)ெகா8ட ெவளி பைடகேளா ேபா# ெச9ய &யறா#க+. ேபாாி
எ8ணிைக இ லாத மக+ ம<வா#கேள எ7 ஆசிாிய ெபாியா# வ தப!
&த அைம$சேனா சதிெச9) உடப<ைக ேப,வதகாக$ சில அதிகாாிகைள
அ(பினா#. அவ உடப<ைக- இைசயாைமயினா ேபா#ாிவைத தவிர
ேவ7 வழி யி லாம ேபா9வி!ட).
2. ெப  ேபா#
ேகா!ைட-+ இ த ேபா# மறவ#க6 ேமைமயி சிறதவ#க6 ,-ண,தாி
பகதி ேச#தன#. ெப8 க6 பி+ைளக6;1ட$ ,-ண,தாிகாக உயிைர
ெகா க மன&+ளவ#களா9 இ தா#க+. ெவளிேய இ த பைடகைள எ லா
&த அைம$ச தவழிப தி ெகா8டா. அ>வி பைடக6 உ+நா! 

பைடக+ ஆதலா , தகப ஒ

ஒ

பைட யி= தபி ஒ

பைடயி= ேச#தா#க+.
அத இர8

பைடயி=, பி+ைள ஒ

பைடயி=, மாம ஒ

பைடக6 ெப  நCைசேபா

&ழ;கிெகா8

ஒ வேரா

பைடயி=, தைமய

பைடயி=, ம மக ஒ

சீறிெகா8 , ேகாைடயி<ேபா

ஒ வ# ேபா# ெச9தா#க+. மைல4 மைல4

தாகிய) ே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 அறவ#க6, ேதா+ அறவ#க6, இைட அறவ#க6,

ெதாைட அறவ#க6, இ>வா7 க8ட க8ட )8டமா9 ேபா#கள எ;-
பிணமைலக+ -விதன. உதிரெப - கட

ெப ைகேபால ஒ<ய). க*-,

காக &தய பறைவக+ வி8ணிட எ;- பத இ!ட) ேபா வ!ட இ! 
பறதன. இ>வா7 ப)நா+ வைரயி ஒ பகதி= ெவறி இ லாம ெகா<ய
ேபா# நடத).
3. மா8டவ மீ8டா; அறேம ெவறி

ப) நாைள- ேம

ேபா# ெச9ய ேபா)மான ெபா +க+, ,-ண,தாியி

பைடக6- -ைறவாக இ தப<யா , அவ#க+ ேசா#வைட) ேதா வி

அைடகிற சமயமா9 இ த). அத$ சமயதி ேம- திகி இ )
எ*கட க6 கைரர8 வ வ) ேபா எ8ணிைக இ லாத ேத# யாைன
-திைர காலா!க6ட வேனதிர வ) &த அைம$ச பைடைய எதி#)
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ேபா# ெச9தா. அத பைடக6ட எதி#) நிகமா!டாம , இராமாயண
ேபாாி Qலபல;கைள க8ட5டேன -ர;-பைடக+ ஒ<ன) ேபா &த
அைம$ச பைடக+ பினி! ஓட ெதாட;கின. அவ#கைள ெவ- ெதாைல

வைரயி

வேனதிர )ரதிெகா8

இராசாளி அ<த) ேபா

அ<தா.

வேனதிரைன க8ட5டேன &த

ேபா9, ெகா- 1!ட;கைள

அைம$ச பைடக+ பைடகல;கைள

எறி)வி! , "இனி நா;க+ ேபா# ெச9கிறதி ைல. எ;க6- உயி#பி$ைச
ெகா ) காபாறேவ8 ," எ7 இர) மறா<னா#க+. உடேன,

",-ண,தாி பக ெவறி ெவறி, எ7 ெவறி &ர, &ழகப!ட). &த
அைம$ச( அவ(ைடய மக( ேபான இடெதாியாம
ெகா8டா#க+.

ஓ< ஒளி)

வேனதிரைன க8டவ#க+, "இஃெதன )ைமயாக இ கிற)? இற)

ேபானவ ேதவேலாக ேபா9 ேதவ#கைள பைட ேச#)ெகா8

வதா

ேபா=!" எ7 வியபைடதா#க+. இத$ ெச9திகைள எ லா ேகா!ைட-+

அர8மைனயி

இ த ஆசிாிய ெபாியா  ,-ண,தாி4 ேக+வி47,

உடேன கட56- நறி ெச=தி கHதா#க+. வேனதிர(ைடய
வரலா7கைள அறிவதகாக அளவற வி ப)ட காதி தா#க+.
வேனதிர( அவைன ேபா &க$சாயைல உைடய ேவெறா &திய அரச 
த;க6ைடய பைடகைள எ லா ேகா!ைட- ெவளிேய பாசைறகளி த;-ப<
க!டைள ெகா )வி! , ஊ#தியிேம

அைடதா#க+.

,-ண,தாியி தி மாளிைகைய

வேனதிரைன க8ட5டேன ஆசிாிய ெபாியா# அவைன க!< த*வி &த
இ! , மிக அ;கலா9டேன இப க8ணீ# ெசாாிதா#. ,-ண ,தாி4

&) &தா9 க8ணீ# வ<) களி ேமc!<னா

உட

\ாி) தைன

மறதா+. பிற-, ஆசிாிய ெபாியா  ,-ண,தாி4 அவ#க+ இ வ -

த-த வழிபா க+ ெச9), உய#த இ ைகக+ அளி) அதி

அம மா7

ெச9தா#க+. வேனதிரேனா வத ெபாிய அரச# ஆசிாிய ெபாியாைர பா#த)
த&ைடய வரலாைற$ ெசா ல ெதாட;கினா#.
-------------

[ஆாியநா!
1. ஆாிய நா!

20.
20. ஆாிய நா2= அரச
அரசனி வரலா7 ; வேனதிர(ைடய &ைனய ெச9தி.]
அரச வரலா7
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"நா சீாிய வள;கைள உைடய ஆாியநா!< அரச. த;களா

அ ைமயா9

வள#கப!ட வேனதிர எ(ைடய தவமக. இவைன நா இளைமயிேல
பிாி4ப< ேநாி!ட காரண மிக )பதி- உாிய). எ(ைடய ஆ6ைக-

உ!ப!டவ#களி

சாிபாதி மக+ இ)களா4; மெறா

மததின ரா4 இ கிறா#க+. எ(ைடய பைட Fர#களி

பாதிமக+ மகம)

பல# மகமதிய#களா9

இ தா#க+. நா இ)மதைத ேபா7பவ. ஆயி(, எ(ைடய

மக6-+ உ8டா- மதெதாட#+ள கலக;கைள நா &ைறைமயா4

ஒ பகC சாராம= தீ#)வததா , மகம) மததின  மன -ைற5 இ லாம

எ(ைடய ேகா கீH அைம) வாHதா#க+. பைகவ#க+ எகிற ேப$ேச
இ லாம எ(ைடய நா எ;- அைமதிைய வி பியி த).
"நா ஐேராபா க8ட)-ேபா9 அ>விடதி
சிறகைள4, அரசிய

உ+ள &ேனற$

அற;கைள4 நாேன க8டறி), அ>வாேற

எ(ைடய நா!<= கைடபி<கேவ8  எப) எ(ைடய மி-த

வி பமா9 இ த). வேனதிர ஆ7 தி;க! -ழைதயா9 இ -ேபா),
அவ(ைடய தா4 எ(ைடய ஒேர மைனவி4 ஆன ேகாகிலாபா+ நா!ைட
அரசா!சி ாிவதி ஆற உ+ளவளா9 இ தா+. அவைள என- பதிலாக

ஏப தி வி! , அவ6ைடய க!டைளப< அைம$ச# &தலானவ#க+ நட-மா7
1றிவி! , நா எ(ைடய உ7தி$,ற)ட (பாிவார) ஐேராபா5-

கட

வழியாக றப!ேட. அத காலதி

நீராவி கப , கபி தபா

(ததி) &தய நைமக+ இ லாம இ தைமயா ெபா)வான மரகலதி
பயணC ெச9) பல தி;க6- பிற- ஐேராபாைவ அைடேத. அ;ேக

பிெரC,, இ;கிலா), இதா, ெச#மனி &தய நா கைள$ ,றிெகா8

ஒ>ெவா

நா! < தைலநகாி= சில தி;க+ த;கியி ), ஆ;கா;-+ள

)ைமகைள பா#)ெகா8
"நா இ லாத காலதி

ஊ# ஊராக$ ,றிெகா8< ேத.

எ(ைடய நா!<

நடத மா7பா கைள, நா

ேக+விப!டவா7 ெதாிய ப )கிேற. மகமதிய#க6-+ வழகப< ஒ
ெபாிய ஆ8

விழா நடதேபா), ஆகனிJதா, (Afghanistan) ெப#சியா (Persia)

&தலான நா களி இ ) எ8ணிைக இ லாத மகமதிய#க+ தி விழா பா#க
வதி தா#க+. அேபா) இ)க6- மகமதிய#க6- ெப ;கலக
உ8டாகிய). இ பகதா  ஒ வைர ஒ வ# தாகி )ப ெச9ய

ெதாட;கினா#க+. கா\

(Kabul) காதகா# (Kandahar) &தய ஊ#களி

இ )

வத மகமதிய#க+ மிக ெகா<யவ#க6 மதெவறி பி<தவ#க6 ஆைகயா ,
எ(ைடய நா!<

இ) அரசியைல ஒழி), மகம) மதைத ஏப தேவ8 

எ7 நிைன), இ)கைள க8ட இட;களி

எ லா அழிக
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ெதாட;கினா#க+. இ) அரசா;க \8 எபேத இ லாதப< எ(ைடய
பி+ைளைய ெகா வதகாக அத Q#க#க+ அர8மைனயி Xைழய &யசி

ெச9தா#க+. பி+ைளைய காபா7வத- ேவேற வழி இ லாதப<யா , அத
பி+ைளயி பாகாாி தா மைற&கமாக ெகா8 ேபா9 காபா7வதாக$
ெசா , பி+ைளைய வா;கிெகா8

ேபா9வி!டா+.

"எ(ைடய மைனவி4 சில ேதாழிக6ட இரா காலதி
வி!

அர8மைனைய

ெவளிப!  ேபா9 வி!டா+. அத- பி அத ெகா<யவ#க+

அர8மைனயி

Xைழ), பி+ைளைய காணாைமயா

எப< யாயி(

பி+ைளைய ேத< க8 பி<) ெகாைல ெச9யேவ8  எ7 கா க!<
ெகா8டா#களா. அத கலகைத அடக அைம$ச#க+ &தலானவ#க+,

அவ#களா 1<யம!  &ய7 ெதா ைல ப!  பயபடாம மகமதிய#
பகேம தைல Dகிய). பைழய நவா வழியி ஒ வ(- ப!டமாகி இ)
ஆ!சி மகமதிய ஆ!சியாக மாறிவி!ட).
"இத$ ெச9திகைள -றி) எ(ைடய மைனவி &தலானவ#க+ ஐேராபாவி
இ த என- பல க<த;க+ அ(பினா#க+. நா ேமேல ெசா யப< ,

நீராவி கப , கபி தபா

&தய க விக+ இ லாைமயா

அத க<த;க+

எ ைகயி வ) ேசர மி-த கால ஆகிவி!ட). அத க<த;கைள பா#த
உடேன அளவற மனகவைலேயா நா ஐேராபாைவ வி!  றப!  பல
தி;க+க+ கடபயண ெச9) இதியா வ) ேச#ேத. இதியாவி நா

நகர;கைள எ லா இழ), மைனவி மகைள4 இழ), இ க இட

இ லாம , ,ழ

காறி

அகப!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

காாியகார &தய பைழய அ=வலாள#களி

பிைழதி தவ#க+, நா

ஐேராபாைவவி!  தி பிவத ெச9திைய ேக+வி 47, ஒ>ெவா வரா9

வ) எைன க8

ெகா8டா#க+.

"எ(ைடய மைனவி ெதாைலவி

உ+ள நா!< , ஓ# எளிய -<யானவ F!<

நீ8டநா+ ஒளிதி ), பிற- எனிட வ) ேச#தா+. எ(ைடய பி+ைள4

பாகாாி4 அவ+ கணவ( ேபான இட ெதாியாைமயா , அQவ  மகமதிய#

கதி- இைரயா9 வி!டா#க+ எ7 நிைன) நிைன) ெநCச 8ணாகி

உைல ெம*- ேபா

உ கிேனா. எ(ைடய நா!

மகளான இ)க+ பல#,

எனகாக மகமதிய#கேளா ேபா# ெச9ய மன உைடயவ#களாக இ தா#க+. ஆ;
கில அரசின  பலபைடகைள என- பக )ைணயாக ெகா தப<யா
நா;க+ எ ேலா  மகமதிய ேரா ெவ-கால ெப  ேபா# ெச9ேதா. ஆ7
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ஆ8 க+ ேபா# ெச9த பிற-, எ பகதி

ெவறி உ8டாகி, ஆ;கில

அரசின ைடய உதவியா எ (ைடய நா!  தைலைம ம7ப<4 என- உ8
டாகிய). அ>வா7 உ8டாகிய சில ஆ8 க6- பிற- ெதாைல நா!<

ஒளிதி த பாகாாி கணவ எனிட வ), வேனதிர(ைடய வரலா7கைள
எ

லா என- ெதாிவிதா.

"இத- இ ப) ஐ) ஆ8 க6- &, -ழைத ப வதி
இத நகர)- ெவளிேய ஒ நா+ அதிகாைலயி

வேனதிரைன

உ;க+ ைகயிேல ெகா தவ,

அத பாகாாி கணவேன. பி+ைளைய ெகா வதகாக அதீயவ#க+,
எ;ெக;- ேத< ெகா8

திாிததா , அதீயவ#க6- அCசி பா காாி4

அவ+ கணவ( பி+ைளைய ெதாைலவான இடதி- ெகா8 வ)

வி!டா#க+; பிற- அைத வள#பத- வைகயி லாைமயா , த-த ெச வ#க+

இடதிேல ெகா ), வள#பிகேவ8  எ7 நிைன), இத ஊ#வழியா9
பாகாாி கணவ பி+ைளையெகா8

க8

ெச =ெபா*), த;கைள வழியிேல

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=; வேனதிரைன தா;க+

அ ைமயா9 வள#தைத4, க வி பயிசி ெச9வித) &தலான எ லா$

ெச9திகைள4 பாகாாி4 அவ+ கணவ( மைற&கமாக உசாவி ெதாி)
ெகா8ேட இ தா#களா. என- ம7ப<4 நா கிைட) எ லா கலக;க6

தீ#த பிற-தா, பா காாி4 அவ+ கணவ( எனிட வ)

வேனதிரைனபறிய எ லா$ ெச9திகைள4 &த ) &<5வைர
ெதாிவிதா#க+. அேபா) ,-ண,தாி4 வேனதிர( காணாமேபாயி கிற
ெச9தி என- ெதாித). அவ#கைள பலவிட;களி= ேத< பா#-ப<
பைடFர#கைள பாகாாி கணவேனா அ(பிேன.

",-ண,தாிைய$ சிைறமீ! ெகா8

வத வேனதிரைன, நராதிப அரச#

க!டைளப< எ ைலற அதிகாாிக+ பி<)$ சிைறயி

ைவதேபாதி=, பிற-

அவ -ற அறவ எ7 ெதாி) அவைன ெகா லாம பிறநா!< ேபா9
தபி) ெகா+6ப< அவ#க+ வி! வி!டா#க+. அ>வாேற அவ
பிறநா!<-$ ெச =ெபா*)தா எ(ைடய பைடFர#க6 பாகாாி
கணவ( வேனதிரைன க8டா#க+. &த அைம$ச(ைடய க!டைளஅCசி வேனதிரைன ெகா7வி!டதாக நராதிப அரச - எ ைல அதிகாாிக+
எ*திய ேபாதி=, கட56ைடய ேபர ளா
வி!டா#க+.

அவைன ெகா லாமேல வி!
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"அவ வழியிேல ெச =ெபா*) எ(ைடய பைடFர#க6 பாகாாி
கணவ( அவைன க8

எனிட அைழ) வதா#க+. எ பி+ைளைய

க8ட உடேன, என- எ மைனவி- எ>வள5 மகிH$சி உ8டாகி இ -

எ7 மன$சாறாக நீ;க+ அறி) ெகா+ள ேவ8 ேம அ லாம , நா அைத

விாி)ைர- ஆற உைடயவ அ ல. நா இழ) ேபான எ(ைடய
அரசா!சி &தய ெச வ;க+ ம7ப<4 என- கிைடத5டேன என-8டான
களிைப பா#கி=, எ பி+ைளைய க8டேபா) என-8டான களி

ஆயிர ப;- மி-தியாக இ த). ஆனா எ லா த;களா வத சிறேப
அ லாம எனாேல யாெதா7 இ ைல. எ பி+ைளைய இளப வ &த
வள#) அவைன எ லா கைலகளி= அறிஞனாக5 அறெநறி யாளனாக5
ஆகிவி!ட த;க6ைடய ஒபற ேப தவி- நா என ைகமா7
ெச9யேபாகிேற? கட5+ க!டைளப< ம(யி#கைள எ லா தா;கி

காபாறாநிற நிலதி-, மைழ ெபாழி) நைம காபா7கிற

&கி=- நா ெச9யதக ைகமா7 யா)?

"வேனதிர எனிட வ) ேச#த பிற-, இத நகரதி

என

நிகHகிறெத7 அ ேபாைதகேபா) Dத#கைள ைவ) உசாவிெகா8

வேதா. நராதிப அரச# ெப மா இற)ேபான), ,-ண,தாியி &<P!
விழா5- &த

அைம$ச இைடY7 ெச9) ேபா - &யசி ெச9த), நா;க+

ேவ5கார# Qலமா9 அறிேதா. சமயதி உ;க6- உதவி ெச94 ெபா !
நா;க+ விைரவாக பைடகைள$ ேச#)ெகா8 இ>விட தி- வேதா. இ)

தா எ;க6ைடய வரலா7," எ7 ஆாியநா!

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

21.
21. 572= விழா0 தி#மண

[,-ண,தாியி &<P!
1. &<P!

அரச# ெசா  &<தா#.

விழா, தி மண.]

விழா

பிற- ஆாியநா!

அரச# தேமா

ெபாியா# &பாக ெகா8

வதி த பாகாாி கணவைன ஆசிாிய

வ) நி7தி, "இவைன இனா எ7 ெதாிகிறதா?

பா ;க+" எறா#. ஆசிாிய ெபாியா# அவைன உ7 பா#தா#. "ஆ ஆ; இத

மனித தா &னாளி

வேனதிரைன எ ைகயிேல ெகா ) வி!  கபி

நீ!<வி!டா. இேபா) மி-த அகைவ ெசறவனாகி இ த ேபாதி=, இவ
தா ஐய இ ைல," எறா#.
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பிற- ஆசிாிய ெபாியா# ஆாியநா!

அரசைர ேநாகி, "வேனதிர உ;க+

பி+ைள எபத- ேவ7 சா7 ேவ8 வதி ைல. நீ;க+ இ வ  ஒேர

வ<வமான தைம4ைடயவ#களாக இ கிறீ#க+; உ;கைள அறியாதவ#க+ 1ட

உ;கைள பா#த உடேன தகப( பி+ைள4 எ7 ஐய இ லாம
ெசா =வா#க+. இப<ப!ட க81டான ப7ேகா
வள#த உாிைமைய ெகா8

இ லாவி!டா , நா

வேனதிரைன எ பி+ைள எேற நிைலநா!<

அவைன விடமா!ேட. இப<ப!ட ந மகேப7 யா - வா9-?

உ;கைள தைதயாக உைடய வேனதிர( ெப Cசிறைடயவேன! ,ட$,ட
ஒளிவி  த;க ேபா கட5+ உ;க+ இ வ - )பதி ேம )பைத
ெகா ), உ;கைள ேமைம ப தியி கிறா#. இப<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 சமயதி வ) எ;க!உதவி ெச9யாவி!டா , நா;க+ இேநர ேதா வி அைடதி ேபா ஆைகயா

உ;க6ைடய ேப தவி- நா;க+ என ைகமா7 ெச9யேபாகிேறா?"
எறா#.

பிற- எ லா  நீரா< நா!கடகைள &<தன#. சாபாடான பிற,-ண,தாியி &<P! விழா5காக ஒ நனா+ -றிபிடப!ட). அத
நா6-& த;க!- ந!+ள அரச#க6ெக லா தி &க அ(பி
வரவைழதா#க+. கதிரவ( நாAப< அர8மைனைய மிக ஒளி4ட அழப தினா#க+. ஊ# &*வைத4 ெத9வேலாகைதேபால விள;க$ ெச9தா#க+.
எ லா மக6ைடய க8A மன&; களிக, ,-ண,தாியி &<P!

நிைறேவறிய).
&<P!

விழா நிைறேவறிய நாளி

அாியைணயி

அம#தி ) அரசிய

விழா

எ ேலா  ேக! ெகா8டப<, ,-ண,தாி
நடதி அற&ைற ெச9தைல

ெதாட;கினா+. அெபா*) பல ெப8க+ அ*தக8A சிதிய Q-மா9 வ),

"ேப லக) இைறவிேய ! எ;க6- தாபி$ைச த த

ேவ8 ," எ7

ேவ8<ெகா8டா#க+. அவ#க+ யா# எ7 ,-ண ,தாி வினவினா+. அவ#க+,

" அமணி ! 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 தவறிைன இேபா) ந-ண#) மனவ த ப கிறா#க+. நீ;க+
ஒ7Z#க+ எ7 அCசி பல# ேவ7 நா!<- ேபாக ஏபா ெச9)
ெகா8< கி றா#க+. எ;க6ைடய கணவ#க+ பிற நா!<- ேபா9வி!டா ,

நா;க6 எ;க6ைடய பி+ைளக6 என ெச9ேவா?" எ7 ெசா  ேதபி
ேதபி அ*தா#க+.
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உடேன ,-ண,தாி, "உ;க6ைடய கணவ#க+ ெச9த -றைத இத தடைவ

மனி தி கிேறா. அ>வா7 ஊ# எ;- விளபர பதிாிைக Qலமா9
ெவளிப த எ8ணியி கிேறா. ஆைகயா உ;க6ைடய தைலவ#க+ ேவ7
நா!<- ேபாகேவ8<யதி ைல. யாராவ) &னேம ேபாயி தா அவ#கைள

நீ;க+ வரவைழ) ெகா+ளலா" எறா+. இைதேக!ட உடேன அத

ெப8க+ இப க8ணீ# ெசாாி) அாியைணயி அ<யி
வண;கினா#க+.

வி*)

மைறய அைம$ச#க+ தைலைம அ=வலாள#க+ &தலானவ#க+, "இஃ) என

எ;- இ லாத வியபாக இ கிற)? மன ட எதி#தவ#கைள எப<

மனிகலா?" எறா#க+.

,-ண,தாி அவ#கைள பா#), "அவ#க+ மன ட எதி#கவி ைல.

எ(ைடய தைத இற) ேபா9 ேவெறா வ - ப!ட ஆகாம அரச
இ லாம இ த காலதி அவ#க+ ேபா# ெச9தா#கேள அ லாம ேவெறா7
அ7. அவ#க6- தீய அறிைவ கபி) ேபாைர D8<வி!டவ#க+ ஐய
இ லாம த8டைன- உாியவ#களாக இ கிறா#க+. அவ#கைள வி! வி!
இவ#கைள த8<ப) ஆ4தைத$ ெச=தியவைன$ சினகாம ஆ4தைத$
சினபத- ஒபாக இ  கிற). இத ெப8க6ைடய கணவ#க+ -ற
உ+ளவ#களாக இ தா=;1ட அவ#கைள மனி- ப<யான அரசிய உாிைம
எெபா*) என- இய பாகேவ உாிைமயாக இ கிற). இத -றதி

ஒ வ# அ ல# இ வ# அ ல#; பல ெபய#க+ ெதாட#ைடயவ#களாக

இ கிறா#க+. இ>வள5 ெபய#கைள4 ஒேர காலதி த8<ப)
&ைறைமயா9 ேதாறவி ைல. அவ#கைள த8<ப) அவ#க6ைடய மைனவி

மகைள4 த8<பத- ஒப லவா? அவ#க+ தா நம- -ற ெச9தா#க+.

அவ#க6ைடய மைனவி மக+ என -றC ெச9தா#க+ ? கட5+ ஒ வைர
தவிர மறவ#க+ எ ேலா  -றதினா
இ கிறா#க+.

பறப!டவ#களாகேவ

"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 இத
உலகதி

கட5+ ெபா7கவி ைலயா? ந லவ#க6- ெபா லாதவ#க6-

ெபா)வாக மைழெப9ய5, கதிரவ ஒளிெச9ய5, ஐெப  &த ெபா +க+

(\த;க+ ) ெதாழி கைள$ ெச9ய5 கட5+ அ + ெச9யவி ைலயா? நமா

1<யம!  கட56ைடய அ ைள4, இரகைத4 உயி#களிடதி

அ +

உைடைமைய4 பிபறி நடகேவ8டாமா? நா பிற ைடய -ற;கைள
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ெபா7காவி!டா , கட5+ ந&ைடய -ற;கைள எப< ெபா7பா#? நா
நா+ ேதா7 கட56ைடய அ !ேபறிகாக ைகேயதி ேவ8<

ெகா+6கிேறா. நா ஒ வ - ெகா வ# அ + ெச9) ெகா+ளாவி!டா ,
கட56ைடய அ + நம- எப< கிைட-? ஒ

தீயவ நம- தீ;-

ெச9தா எ7 அவ(- நா& தீ;- ெச9ேவாமானா , அவ(- நா&

ஒபாகிேறாேம அ லாம , அவ(- நம- என ேவ7பா

இ கிற)?

"எனேவ ஒ வ நம-$ ெச9த தீ;ைக உடேன நா ெபா7)ெகா+ேவா-

மானா , அ) நமேக நைமயா9 &<4. அப< இ லாம

தீ;-- பதிலாக நா& தீ;- ெச9ேவாமானா , அத-ேம

அவ ெச9த

அவ ஒ7

ெச9ய, நா ஒ7 ெச9ய இ>வா7 தீ;-க6 )ப;க6 வள#) ெகா8ேட

இ -. இதைன நா எ லா மக6- ெபா) வாக$ ெசா =கிேறேன

அ லாம

அரசிய

ஒறிகாக ம!  ெசா லவி ைல. ஏெனறா ,

தீயவ#கைள த8<) ந லவ#கைள பா)காகேவ8<ய) அரச#க6ைடய
கடைமயாக இ கிற). இத ெப8க6ைடய கணவ#க+ என-$ ெச9த)ேபா
மறவ#க6- இ க8 ெச9தி பா#களானா , அவ#கைள நா மனிக

&<யா). அவ#க+ என- ம!  -ற ெச9தி பதா அத -றைத இத
தடைவ ெபா7கிேற. &<Pட தி மண &தய மகிH$சிமிக கால;களி
எப<ப!ட -றவாளிகைள4 மனிப) எத அரசா!சியி= வழகமா9
இ கிற). அப<ேய நா( மனிகிேற," எறா+.

இைதேக!ட உடேன அத ெப8க6 மைறய மக6 ேபாிப அைட),
"அறேம வ<ெவ ) வத) ேபாற ,-ண,தாி, நீdழி கால நீ8ட

வாணா6ட இ கேவ8 ," எ7 ேகாயி=- ேகாயி
ெச9தா#க+.
ஆாிய நா!

-பி!

வணகC

அரச# ேவ8 ேகா+

நா!க+ சில ெசறன. ஆாியநா!

அரச#, ஆசிாிய ெபாியாைர ேநாகி, "ஐயா!

இத ஆசியா (Asia) க8டதி=, ஐேராபா (Europe) க8டதி= பல

ெப8கைள ேநேர நா பா#) இ கிேற; ேக+விப!  இ கிேற; அழஇ தா க வி இ ைல. -ண இ தா அழ- இ ைல. இ>வா7
ஒ>ெவா வ  ஒ>ெவா -ைற உ+ளவ#களாக இ கிறா#க+. எ லா

ந ய க6, சிறத அழ-, க வி4, அறி5 &*நிைறவா9 அைமத

,-ண,தாிைய ேபாற ெப8கைள நா எ;- காணவி ைல. இப<ப!ட
ெப ;-ண அைமத ந லாைள என- ம மக+ ஆகிெகா+ள ேவ8 
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எகிற அவா அளவறதா9 இ கிற). ,-ண,தாி- வேனதிர(-
தைதயி நிைலைமயி இ - நீ;க+ எ அவாவிப< நிைறேவறி
ைவகேவ8 ," எ7 ேவ8<ெகா8டா#.
உடேன, ஆசிாிய ெபாியா#, ஆாியநா!

அரசைர ேநாகி, "இ7 ேந7 அ ல;

ெந நாளா9 என- உ8டாகி4+ள வி ப& அ)ேவ. ,-ண,தாி- ஒபான

ெப8க+ எப< இ ைலேயா? அப<ேய வேனதிர(- ஒபான ஆடவ#க6

இ ைல. அவ#க+ இ வைர4, ஒ வ காக ஒ வைர இத உலகதி

கட5+

அைமதி கிறா# எப) எ(ைடய &<5. அவ#க+ இ வைர4 நா ஒ7
ேச#காவி!டா , அ) ெத9வதி- உடபாடா9 இரா). ஊரா -

மனநிைறவா9 இரா)," எறா#.
2. தி மண

பிற- ஆசிாிய ெபாியா  ஆாியநா! அரச  வேனதிரைன பா#)
த;க6ைடய வி பைத ெதாிவிதா#க+. உடேன வேனதிர அவ#கைள
ேநாகி, "எ அ-ாிய தைதமா#கேள! எ8ணியைவகைள எ லா
இனிதளி- சிதாமணி, யா காவ) கிைடதா , அைத ேவ8டா

எபா#களா? அப<ேய ,-ண,தாிைய ேவ8டா எகிற ஆடவ#க+ உலகதி

இ பா#களா? ஆனா
அரச இடதி

என- ஒ

ெப  தைட இ கிற). நா ெதனா!

இ ) ,-ண,தாிைய$ சிைறமீ!  ெகா8 வதேபா), அத

அரச# தமகாக நராதிப அரச# இடதி

தி மண ேப,ப< எைன ேக! 

ெகா8டா#. நா( அத- உடப!ேட. நராதிப அரச# இற)ேபா9வி!டதா ,
இேபா) இன) ெச9கிற) எ7 ெதாியாம
எறா.

மய;கி ெகா8< கிேற,"

உடேன ஆசிாிய ெபாியா# வேனதிரைன ேநாகி, " நீ நராதிப மன# இடதி

மணD) ேப,வதாக ஒ ெகா8டப<யா , அத அரச# இறதேபாேத

உ(ைடய கடைம நீ;கிவி!ட). ெதனா!

அரச &த

அ(பியேபா) நராதிப மன#. இைசயாைமயினா , அவேரா

மணD)

ேபா# ெச9)

பா#தா. அதனா= பய இ லாைமயினா அத அரச ,-ணா ,தாிைய
வCசகமா9$ சிைற எ )ெகா8 ேபானா. அெபா*) ,-ண,தாி
&<யாெத7 ம7)வி!டா+. இ>வள5 நடத பிற- அவ ம7ப<4 D)
ேப,ப< உைன ேக! ெகா+ள என &ைறைம இ கிற)?" எறா#.
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வேனதிர ஆசிாிய ெபாியா# ெசான &ைறைமகைள ஒெகா8டதா ,
ஆசிாிய ெபாியா# ,-ண,தாியி(ைடய உ+ள கிடைகைய அறிய தக
&யசிக+ ெச9தா#. அவ+ த(ைடய உட பா!ைட வாயா

ெதாிவிகா-

வி!டா= அக தி அழ க திேல ெதாி* எப) ேபால அவ6ைடய
உடபா!ைட அவ6ைடய &கமல#$சிேய ெவளி ப தியப<யா ,

வேனதிர(- ,-ண,தாி- தி மண ெப விழா மிக$ சிறட
நிைறேவறிய).

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

ணதாி சாி திர றி!.
றி!.

