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ெபா&க� விழா, தி%வரசி, ெபா�ன#மா, மி�ெனாளி ஆகிேயா� அதிகாைலயி� 

ஞாயி( ேபா)றி+ ெபா&க� ெதாட&�கிறா�க,. 

 

பா� ெபா&�கிற�. மகி-.சியா�, 'ெபா&கேலா ெபா&க�!" எ�( ஆரவார# 

ெச0கிறா�க,. 

 

இைல ேபாட+ப2கிற�. ந�ல+ப� வ%கிறா�. தி%வரசி3# ெபா�ன#மா4# 

வரேவ)( உட� உ5ண. ெச0கிறா�க,. அவ� க57# க%��# மி�ெனாளி 

ேம�! 

 

ந�ல+ப� ெவளியி� ெச�8ைகயி� ச�ன9� மி�ெனாளிைய+ பா�
கிறா�. 

ேப.:
 ெகா2
கிறா�. அவ, உ,ேள ேபா0வி2கிறா,. 

 

அ�( மாைல மி�ெனாளி3# மீனா, �த9ய ெப5க<# ஊ�சலா> �>�� 

ஒளி�� பி>
கிறா�க,. 

 

காணாம) ேபான மா@ைட�ேத> வ�த இளவழக�, அலாி+ Aதாி� ெவ5ணிற& 

க52, 'இ.: இ.:' எ�( ஓ@>யைத அறி�த மி�ெனாளி, இனி அவ� ைகயி8,ள  
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ேகாலா8#, மாெட�ெற5ணி 

அ>+பா� எ�( நிைன�தவளா0 எதி�வ�� நி)கிறா,. 

 

க5ெணா2 க5 கல
கி�றன. அவ� இனிதாக வ�ணி�� அாிதி� பிாிகி�றா�. 

 

இைத+ பா��� வ�த மீனா, மி�ெனாளியி� உள+பா&ைக அறி��. அவ� 

இ�னா� எ�( Cறி, மி�ெனாளியிட# க>த# ெப)(+ ேபாகிறா,. 

 

இளவழக� தி%மண# ெச0�ெகா,ள ஒ+Aவதாக
 க>த# எDதி� த�தைத, 

மி�ெனாளியிட# ச�ன9� மீனா, ெகா2
கிறா,. 

 

ச�ன9� மி�ெனாளி க>த# ப>+பைத� ெத%+Aற�தி 9%�� ந�ல+ப� பா���
 

ெகா,<கிறா�. இத)�, இளவழக� அE+பிய சி(மி தி�ைல3# பதி� க>த# 

ேக@க - மி�ெனாளி பதி� க>த# எDதி� தி�ைலயிட# ெகா2
கிறா,. 

 

ெத%வி� ேபா�# தி�ைல எதிாி� ந�ல+ப� ��தி, தைலயி� எ�ன? பா�!' எ�ன, 

சி(மி கவனி
ைகயி�, அவ, ம>யி9%�த க>த�ைத எ2��
 ெகா52. அE+பி 

வி2கி�றா�. 

 

ெபாிய ப5ைணயாகிய மணிெமாழியா%# அவ� மாேனஜரான ந.சினா�
கினிய� 

எ�E# ந�ல+ப� த�ைத3#, மணிெமாழியா� இளமைனவி ேதன%வி3# 

ேபசி
ெகா5>%
கிறா�க,. 

 

மணிெமாழியா%#, ந.சினா�
கினிய%# மேலயா4
�+ ேபாகேவ52#. இ&� 

ந�ல+பE
� தி%மண�ைத �>��, மாேனஜராக அம��திவி@2 ! 

 

ந.சினா�
கினிய�, த� மக�. தாேன ஒ% ெப5ைண மண
க ஏ)பா2 ெச0� 

ெகா52 வ%கிறா� எ�கிறா�. 

 

விைரவி� தி%மண# �>ய ேவ52ெம�( கவைல+ ப2கிறா� மணிெமாழியா�. 

தன
�+ பி>�தமாக� தாேன ேத>
ெகா,<#ப> வி2வ�தா� ந�லெத�கிறா, 

ேதன%வமி�ெனாளி த� ச�ன9� ஒ% க>த# கிட
க
 க52 எ2��+ ப>
க - 
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அ�A,ள மி�ெனாளி
�, 

நா� உ�ைன ேநாி)காண வி%#Aகிேற�. இ�றிர4 ஊரா� மாாிய#ம� 

ேகாயி8
� மாவிள
�
 ெகா52 ேபாவா�க,. உ� ெப)ேறா� ேபாக@2#. நீ 

ேபாகாேத. இர4 8 மணி
� நா� வ%கிேற�. 

இ&ஙன#, 

இளவழக�. 

 

எ�றி%+பைத எ5ணி, மீனா4ட� அ�( இர4 த� G@>�, இளவழகைன 

ஆவ8ட� எதி�பா��தி%
கிறா,. 

 

மீனா ேவ( அைறயி� இ%
கிறா,. மி�ெனாளி த� G2 ேநா
கி வ%# 

இளவழகைன வரேவ)க வாெய2
கிறா,. ந�ல+பைன
 க52 விய+A# வ%�த�# 

அைடகிறா,. 

 

ந�ல+ப� மி�ெனாளிைய� தன
� இண&�#ப> �ய8 கிறா�; �>யவி�ைல. 

அ.ச(��கிறா�; அவ, அ�சவி�ைல . சீ-
ைக அ>
க நா�வ� உ,ேள 

Hைழகிறா�க,. 

 

-மீனா ெகா�ைல+Aறமாக ஓ>� ெத%
 கதைவ3# மி�ெனாளி பி�ேன ஓ>
 

ெகா�ைல
 கதைவ3# சா�தி� ெத%+Aற�தி8# ெகா�ைல+Aற�தி8# ச&கி9 

ேபா@2வி2கிறா�க,. 

 

இேத ேநர�தி� மி�ெனாளியி� தாயான ெபா�ன#மா �#ப9� ெந%
�52 

G-�� கா� உைட�� ேபாக அவைள வ5>யி� ஏ)றி
ெகா52 வ%கிறா� த�ைத 

தி%வர:. 

 

G@>� ஏறி
�தி
கி�ற ந�ல+ப� மி�ெனாளிைய� தா4கிறா�. 

 

அவ� பிற� �தி
கி�ற நா�வைர3# மீனா த>யா� அ>�� G-�திய 

வ5ணமி%
கிறா,. 

 

எதி��� - பி>
க� தாவிய - ந�ல+பE
� மி�ெனாளி த� இைடயி� ெச%கியி%�த  
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க�திைய
 கா@>, 'எ�ைன
 கா
�# இ
க�திைய நீ எதி��தா� ��தி
 

ெகா�ல+ப2வா0' எ�( அவ� தி2
கி@2 நி)�#ப> ெச0கிறா,. 

 

த�ைத வ��வி2கி�றா�! வ5>யி� தா0 வ��வி2கி�றா,! பி�ேன ேதன%வி, 

மணிெமாழியாாி� கா� வ��வி2கி�ற�, 

 

ெச0தி விள
க# அைடகிற�. ேதன%வி, மி�ெனாளியி� திற�ைத விய�� 

ேப:கிறா,. 

இதி� ேகாயி� விழாைவ ந#பிய தா0
�
 கா� ஒ>4#, அ�ைன த�ைதயேர 

��னறி ெத0வ# எ�( ந#பிய மி�ெனாளி
� AகD# ஏ)ப@டதாகிற�. 

 

�>வி�, 

 

ேதன%வி. இளவழகE
ேக மி�ெனாளி மைனவி தி%மண# விைரவி� 

�>��வி2&க,' எ�( Cறி. ெச�8கிறா�க,. 

 

ெபாிய ப5ைண மணிெமாழியா� ந.சினா�
கினியா� இ%வ%#. இர5டா52
�+ 

பி�ன� இ�தியா வ�� தி%மண# �>+பதாக
 Cறி, ந�ல+பைன மாேனஜ� 

ஆ
கிவி@2 மேலேய ெச�8கிறா�க,. 

 

மணிெமாழியா� �த9யவ�க, ேபானபி� இளவழக� - மி�ெனாளி தி%மண# 

(பதி4� தி%மண#) நைடெப(கிற�. 

 

இளவழக� த� மாமனாாி� Aைடைவ வா&�# ெதாழிைல மாமனா� G@>9%�ேத 

கவனி��வ%கிறா�. 

 

I� கிைட
கவி�ைல. வியாபாரமி�ைல. நி8ைவ வJலாக வி�ைல . வ%மான 

வாியாக 25,000 - 
� ேநா@KL வ��வி@ட�. 

 

த� ெசா�ைத3# த� மாமனா� ெசா�ைத3# வி)( கட�கைள+ ைபச� 

ெச0கி�றா� இளவழக�. 
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மி�ெனாளி ஆ5 �ழ�ைத ெப(கிறா,. M�றா# நா, மாமனா� இற��வி2கிறா�. 

 

ெவளியி� வரேவ5>யைத ந#பி, கால& கழி
கிறா�. ெகா2�த கடைன
 ேக@டா� 

அ>
க வ%கிறா�க, பல�. 

 

ெபாிய ப5ைண G@2
காாியாகிய ேதன%வி G@2
�, அ&� ேவைல ெச03# 

ேமLதிாிைய� ேத>
ெகா52 ெகா2�த கடைன
 ேக@க வ%கிறா�. 

இளவழகைன� ேதன%வி பா�
கிறா,. 

 

நிைலைமைய விசாாி
கிறா,. ெகா0யா+ப@2
 கிராம�தி� மாேனஜ� இட�ைத
 

ெகா2��, கா� ெகா2��, அNOாி8,ள Cைர G@>� இ%
க. ெசா�9, ைகயி� 

சிறி� ெதாைக3# த�� அE+Aகிறா, இளவழகைன! 

 

இ�த �>ைவ மாேனஜராகிய ந�ல+ப� ேம8
� ஒ+Aகிறா�. 

 

அவ�, �>ைசயி� த&�# இளவழகைன
 ெகா<�தி வி2#ப> ஆ@கைள 

அE+பிவி2கிறா�. 

 

தின�#, பி,ைள
�� தா0+பா8#, ேசா(# ெப)(+ ேபா2# ெச&ேகாணி, 

மி�ெனாளியிட# ஓ> வ�� அ#மா உ&க, ஐயாைவ
 ெகா<�த ஆ@க, அE+ப+ 

ப@>%
கிறா�க,. ஆ@களி� எ� கணவE# ஒ%வ� எ�கிறா,. 

 

மி�ெனாளி தா>3# மீைச3# �5டா:மாக� ேதன%வியிட# ஓ>
 Cறி, இைத 

மி�ெனாளி ெசா�ல. ெசா�னா, எ�( Cற, 

 

- அவ, காாி� பலைர அE+Aகிறா,. அ+பலாி� தா>
காரE# உ@கா��� 

ெகா,கிறா�. கா� ேபாகிற�. அைத ந�ல+ப� இைடயி� மறி�� நி(�தி, அ&�,ள 

ஆ@க<ட� ஒ�தி%&க, எ�( Cறி அE+Aகிறா�. கா� பற
கிற�. 

 

இளவழக� �5ட�களா� க@>+ ேபாட+ப@>%
�# �>ைச ெகா<�த+ப2கிற�. 

ேவ(Aறமாக தா> ஆ, இளவழகைன மீ@2
 ெகா52 ேபாகிறா�. 

 



7 

 

அேத ந2 இரவி�, இளவழக� மீ52 ஓ>ய ெச0தி ந�ல+ப E
� எ@2கிற�.  

இளவழக� G@ைட. J-�� இளவழகைன3# �ழ�ைதைய3# மி�ெனாளிைய3# 

ெகா�( வி2#ப> வ�த ஆ@கைள ஏ4கிறா�. 

 

இளவழக� ேதன%வி G2 ெச�(வி2கிறா�. மி�ெனாளி3# G@>� Hைழகிறா,. 

பல� பி� ெதாட�கிறா�க,. மி�ெனாளி அைறயி) A��� தாளி@2
 ெகா,கிறா,. 

 

ஆ@க, M�( வய�
 �ழ�ைதைய� Qணி� க@2 கிறா�க,. ெவளியி� வ��வி2 

மி�ெனாளிேய எ�கிறா�க,. அவ, வர ம(
கிறா,. �ழ�ைதைய ெவ@2 

எ�கிறா� ஒ%வ�. 

 

மி�ெனாளி பி,ைளைய� த� இ%ைகயா� மைற�தப> த� மா�ைப 

எதிாிக@�
கா@> நி)கிறா,. க�திைய நீ@2கிறா� ெச&ேகாணி, கணவ�. 

ஆயிE# ைக ஓடவி�ைல. பி,ைள
� பா� த%# மா�A அ,ளி அ,ளி. ேசாறி2# 

அ�ைனயி� ைக எ�( Cறி க�திைய
 கீேழ Gசி ம)றவ�கைள3# அைழ��+ 

ேபா0 வி2கிறா�. 

 

அேத ேநர# அ&� வ�த ேதன%விய# இளவழகE# ெச0தி யறிகிறா�க,. 

 

ேதன%வி, 

 

த)கா�� த)ெகா5டா� ேபணி தைகசா�ற 

ெசா)கா��. ேசா�விலா, ெப5 

 

எ�ற வ,<வ� உ,ள�ைத ைவய�தி� ெம0+பி�தா�க,, அ�ைன மி�ெனாளியா� 

எ�( Aக-கி�றா,. 

 

ந�ல+ப�. தா� ெச0த தீைமகைள� த� அ�தர&க ேவைல
 காரனாகிய 

ெச&ேகாணி கணவ� ஆைண��திட# ெசா�8கிறா�. 

 

அவ�, 'நீ&க, இனிேம� அ�தவரயா0 நட��ெகா,ள மா@K�க,' எ�கிறா�. 

தைல
� ேம� ெவ,ள#, �ழ# ேபானா� எ�ன சா5 ேபானா� எ�ன – 

ேதன%விைய ெந%&�வேத சாி எ�( உ(தி ெகா,<கிறா�. 
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ேதன%வி
�� Q
க# வரவி�ைல. அவ, எ5ணெம�லா# இளவழக�பா� 

வி2வி�தி%�தா, 'ஆப�� உதவி
� வா' எ�( அழகE
� அ�ச� அE+Aகிறா,. 

அவ� ஓ> வ%கிறா� த� காத� உ,ள�ைத கா@2கிறா,. உதவி ேகா%கிறா,. 

அழக� அவ, அ�பி� க@2+ப2கிறா�. 

 

ப�சைணயி� ப2��,ள இளவழகE
� ேதன%வி கா� பி>� தி%
ைகயி�, காம
 

கன� ெவ�+ப
 கதைவ� திற�� ெகா52 A��த ந�ல+ப� இ%வ� நிைலக52 

பி� வா&�கிறா�. இவ� பா��� வி@டா� எ�( ேதன%வி ம@2# 

ெதாி��ெகா,<கிறா,. ந�ல+ப E
�� ேதன%வி3டனி%�தவ� இ�னா� 

எ�ப�# ெதாியா�. 

 

ேதன%வி, நட�தைத இளவழகனிட# Cறி. நீ&க, எ�ைன வி@2 ெவளியிேலேய 

ேபாக
 Cடா�. ேபானா�, இ%வ%
�# ந�ல+பனா� தீைம நட
�# எ�( 

Cறிவி@2, 

 

மி�ெனாளி
� உ� கணவைன அவசரமாக இல&ைக மாேனR ெம52
� அE+பி 

இ%
கிேற� எ�( க>த# எDதியE+Aகிறா,. 

 

வி>�த�#. ந�ல+ப� ேதன%விைய
 க52, இர4 ேதன%வியி� ப>�� கிட�தவ� 

யாவ� எ�( ேக@க, 

 

அவ,, நாE# எ� ேதாழி3மான A5ணிய�# சிவா பா�வதி நாடக# ந>�ேதா# 

எ�கிறா,.  அவ�, அவைள� ெதா2கிறா�. அவ, சீறி வில
�கிறா, உடேன 

ந�ல+ப� உ&க, மனைத. ேசாதி�ேத�. உ&க, கணவராகிய மணிெமாழியா%
� 

உ&கைள+ ப)றி அபி+பிராய# ெதாிவி
க எ�( மD+Aகிறா�. 

 

இளவழக� ேதன%வியி� உ,க@>� ேதன%வியிட#, சதா இ�ப�ைத 

அEபவி�தப> த� மைனவி பி,ைளைய மற�தவனா0 இ%
கிறா�. த� மைனவி 

க%+ப�தா&கி இ%�தா, எ�பைத3# அவ, ெசல4
� ெதா�ைல+ப2வா, 

எ�பைத3# த� நிைன4
� ெகா52 வ%# ச�த�+பேம அவE
� இ�லாம� 

ெச0� வ%கிறா, ேதன%வி. 
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ந�ல+ப�, இளவழக� ஊாி� இ�லாதி%�தைல எ57 கிறா�; விசாாி
கிறா�. 

ேதன%விைய
 ேக@கிறா�. அவ,, அவைன இல&ைக
� அE+பியி%+பதாக
 

Cறி வி2கிறா,. 

 

மேலயாவி9%�� ந.சினா�
கினிய� எDதிய க>த#, ேதன%வி
�
 கிைட
கிற�. 

அதி�, மணிெமாழியா� அ&� மலா0 காாிைய மண�� �ழ�ைத ெப)றி%+பதா3#, 

அவைர இ�தியா4
� அைழ��
 ெகா5டா� ந�லெத�(#, காண+ப2கிற�. 

 

ேதன%வி ஓ� ஆ5 �ழ�ைத ெப(கிறா,. ெப)ற �ழ�ைதைய அவ, ஒ%நா, இர4 

ெச&ேகாணியிட# ெகா2�� Aைத��வி2 எ�( Cறி ஒ% சாிைக+ Aடைவயி� 

:%@>� தர அவ, வா&கி. ெச�( ெகா�ல மன# வராம� மி�ெனாளி, G@2� 

தி5ைணயி� ைவ��வி@2+ ேபாகிறா,. 

 

காைலயி�, மி�ெனாளி சாணியிட வ�தவ,, �ழ�ைதைய எ2�� 

மா�ேபாடைண��. சாிைக. ேசைலைய� Q0ைம ெச0� ெப@>யி� ைவ�� 

�ழ�ைதைய
 கா�� வ%கிறா,. 

 

ஏைணயி�, அநாைத
 �ழ�ைத3# ம>யி� த� பி,ைள3# ஆக உ@கா��� I� 

உ%5ைட :)(ைகயி�, த� கணவ� நிைன4 வரேவ க5ணீ�வி@2 கிட
கிறா, 

அேத ேநர�தி�, 

 

இளவழக� எதிாி�, ேதன%வி. அநாைத� தாயி� ேசாக
 கைத ப)றிய அபிநய# 

கா@> ஆ2கிறா,. அநாைத த� ைகயி� ஒ% பி,ைளைய ைவ��
ெகா52 

கத(வதாக
 க5ட இளவழக�, த� மைனவி நிைனவா� இர
கமைடவைத. அவ, 

எ�ன எ�( ேக@க, 

 

'எ� மைனவி, ெசல4
� எ�ன ெச0வா,?' எ�கிறா�. 

 

அ�( �த� A5ணிய�தி� வச# நாேடா(# பண# அE+Aவா, ஆனா,. 
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A5ணிய# ெகா2�த ஐ�� Sபா0
�, I� தைளக, வா&கிய� ேபாக அைர Sபா0 

அாிசி அதிக# வா&கி. சைம�ததி� அ�( ஒ%ைக அள4 ேசா( மீ�த�. 

 

அவ, அ�த மீ�த ேசா)ைற
 ைகயி� ஏ�தியப> ஒ%Aற# ஓவிய# ேபா� அைசவ)( 

நி)ைகயி�, A5ணிய# ெச�(, 'எைத நிைன�� இNவா( ேசா(# ைக3மாக 

அைசவ)( நி)கிறீ�க,' எ�ன, 

 

அத)கவ,. 'இ�த மீ�த ேசா)ைற உ5ண இ+ேபா� என
� இ�ெனா% �ழ�ைத 

இ�ைலேய' எ�( Cறியைத
 ேக@ட A5ணிய# மி�ெனாளியிட# தா0ைம க52, 

அவ, கா9� விD�� �#பி@2. ெச�8கிறா,. 

 

A5ணிய#, ேதன%வி தன
�+ பி,ைள ேவ5டா# எ�( நிைன��
 காாிய# 

ெச0வைத3#, இளவழகைன அவ, மைனவி யிட# அE+பாம� உ,ளட
கி 

ைவ�தி%+பைத3# சகி
காம�, ந�ல+பனிட#, உ,ேள இளவழகனி%+பைத3#, 

ேதன%வி ெப)ற �ழ�ைத ெச&ேகாணி இர
க�தா� மி�ெனாளியிட# வள�வைத3# 

Cறி இத)ெக�லா# ந�ல ஏ)பா2 ெச0தா� நல# எ�( C(கிறா,. 

 

அத)� ந�ல+ப�. மணிெமாழியா� இ�தியா4
� வ%#ப> ெச0�வி@டா� எ�லா# 

ேநராகிவி2# எ�( Cறி. 

 

மணிெமாழியா%
�, க>த# எD�கிறா�. அதி�, நீ&க, உடேன வராவி@டா� 

ேதன%வி ெசா�ெத�லா# இளவழகE
�+ பலவைகயி� ேபா0. ேச���வி2# 

எ�( எDதிவி2கிறா�. 

 

மி�ெனாளி �ழ�ைத ெப(கிறா,. (ெப5) ச�நியாசி ஒ%வ� ேதன%வி G@>� 

��தியி%��, உதவி ெப)(+ ேபாகிறா�. அவ� அ>
க> C(#, "ஊ%# சதம�ல 

உ)றா� சதம�ல உ)(+ ெப)ற ேப%# சதம�ல ெப5>� சதம�ல” எ�பதி� 

ெப5>� சதம�ல' எ�ற வாிைய� தன
� அECலமாக
 ெகா52 - இளவழக� 

த� மைனவிைய மற�தி%
க ேவ5>ய அவசிய�ைத
 C(வா, ேதன%வி. 

 

ேதன%வி ஒ% நா, இளவழகைன அைறயி� T@>வி@2, க%�தைட  
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ம%��வ.சியிட# ேபாகிறா, அ&�, ச�நியாசி. த� மைனவி
�
 க%�தைட.  

சிகி.ைசயி� ெபா%@2 G@2
� அைழ��
 ெகா5>%
கிறா�. 

 

ஆயிர# Sபா0 ெகா2+பதாக4# C(கிறா�. இைத
 ேக@2
 ெகா52 ெவளியி� 

உ@கா��தி%�த ேதன%வி, ச�நியாசி ேபானபி�. அவ� யா� எ�( ேக@க, அவ� 

ெபாிய பண
கார�, இ&� ஒ% ெபாிய ப&களா வா&க4# �ய�( ெகா5>%
கிறா� 

எ�கிறா, ம%��வ.சி! 

 

காாி� ேதன%வி வ�� ெகா52 இ%
கிறா,. A5ணிய# க>த�ைத� தபா� 

ெப@>யி� ேபாட ெந%&�கிறா,, ேதன%வி மறி��+ பிாி��+ ப>
கிறா,. 

 

த�ைதேய, மணிெமாழியா� இ�தியா4
� வ�� வி@டதாக
 Cறியி%
கிறீ� உ&க, 

க>த�தி�! வரவி�ைலேய. தகவ� ெதாிவி3&க,. 

இ&ஙன#, 

ந. ந�ல+ப� 

 

எ�( இ%�தைத+ பா���+ A5ணிய�ைத அத@>
 ேக@க - அவ, �� 

மணிெமாழியா�
� ந�ல+ப� எDதிய அைன�ைத3# ெசா�9வி2கிறா,. 

அவைள+ பண& ெகா2+பதா3#, நய�தா8# பய�தா8# இனி� த�ைனேய 

ஆதாி
க. ெச0� ெகா,கிறா,. ப5ணிய# இனி G@>� உ@க@ைட வி@2 

ெவளிேய ேபாக
 Cடாதா#. 

 

இளவழக� ெகா�ைலயி� ஒ% Aற# உ@கா��தி%
கிறா�. இ%Aறா
க, காத� 

களி+பி� இ%+பைத
 கா7கிறா�. அ&� வ�த ெச&ேகாணிைய எ&ேக ேதன%வி 

எ�கிறா�. ம�ச�தி� ேபா0+ ப2
கிறா�. மீ52# எD�� அவ, வ%ைக 

பா�
கிறா�. 

 

அவ, அவைன வி@2 ெவளியி) ெச�ற�. அவE
� பலவைகயி8# ��ப�ைத 

உ5டா
�கிற�. 

 

அவ, வ%கிறா,, 'எ� மணவாள� வ��விட
C2#. அவ� நா� நட�� ெகா52 

வ��,ளைத ெய�லா# அறிய
Cடா�. அத)காக நா� இனி. ெச0ய+ேபாவ� 

உ&க@�� ��ப�ைத� தரலா#. எ� நிைல க%தி நீ&க, வ%�தலாகா�' எ�( 
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பத(கிறா,. 'ேதன%வி நீ என
� இ+ேபா� ந�ைமேய ெச0தா0 நீ எ� மைனவி 

அ�ல எ�பைத என
� உண��தினா0. இனி என
� ெச0ய+ ேபாவ�# அ+ப>ேய 

எ�கிறா�. அவ, ஓ2கிறா,. எ&ேகேயா! 

 

அNO�, 

வட
�� ெத% ைமதான�தி� அறிஞ� ஒ%வ� மாைல, "அாிசி எ+ேபா� கிைட
�# 

எ�ப� ப)றி. ெசா)ெபாழி4 ஆ)ற� ெதாட&�கிறா�. ஊ� ம
க, 

�Dமியி%
கிறா�க, ெசா)ெபாழி4 நட�� ெகா5>%
கிற�! 

 

இளவழக� தா� ப2
�# ப�சைணயி� தா� ப2�தி%+ப� ேபா� ேதா�(# 

தைலயைண அ2
கி� �ணிேபா��� ைவ��வி@2 ேவ(Aற# ேபா0
 

கா�தி%
கிறா�. 

 

சில க(+Aைட
 கார�க, Hைழ�� ப�சைணயி� Q&�கிறா� இளவழக� எ�( 

எ5ணி
 ���வாளா� ���கிறா�க,. 

 

மி�ெனாளி! ம
கேள! உ&க, நிைல எ�ன? - எ�( Cவி
 ெகா52 த� G@ைட 

ேநா
கி ஓ2கிறா�. அேத ேநர#, 

 

உட�நலமி�லாத மி�ெனாளி த,ளா> நட�� ைக+ பி,ைளைய ஏைணயி8#, 

அநாைத+ பி,ைளைய. சாிைக+ Aைடைவயி8#, ெபாிய பி,ைளைய+ பாயி8# 

ப2
கைவ�� ஒ%Aற# விள
ைக. சிறிதா
கி
 க5ணயர, ஓ� ஆ, Gேடறி
 �தி��, 

அநாைத+ பி,ைளைய� Q
கி
 ெகா52, ெத%
கதைவ� திற�� ெகா52 

ஓ2கிறா�, சாிைக. ேசைல3ட�, அ2�த இர5ேட நிமிஷ�தி� தி2
கி@ெடD�த 

மி�ெனாளி, அநாைத
 �ழ�ைத இ�லாத� க52, ஏைண
�ழ�ைதைய 

ஏைண3ட� கD�தி� மா@>
ெகா52#, ம)ற+ பி,ைளைய இ2+பி� இ2
கி
 

ெகா52# ெவளியி� பைதபைத
க� ேதா2கிறா,. பி,ைளைய� Q
கி ஓ2கிறா� 

எ�( க5ட அவ,, �ழ�ைதைய
 கா+பா)(&க,, ஐையேயா எ�( 

C.ச92கிறா,. ப��ைற! 

 

அேத ேநர�தி�, 
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ெசா) ெபாழிவாள� ".... .... ஆதலா� சாதி சமய ேவ)(ைம இ�நா@ைட வி@2 

ஒழி�� ேபாக ேவ52# எ�( �>
க - 

 

அ&� ேக@>%�த ம
களி� பல� சாதி சமய ேவ)(ைம ஒழிய எ�ன ெச0ய 

ேவ52#? - எ�( ேக@கிறா�க,. 

 

ெசா) ெபாழிவாள� விைட ேத> விழி
கிறா� நிச+த#... 

 

"�ழ�ைதைய
 கா+பா)(&க,” எ�ற ஒ% ெசா� அைனவ� காதி8# விDகி�ற�. 

அ�ெதாடாி� இ&� எD�த ேக,வி
�# விைட இ%+பதாக. ெசா)ெபாழிவாள� 

�த9யவ�க@�� ேதா�(கிற�. ஆயிE# அ2�த ெசா�லாகிய 'ஐேயா' காதி� 

விழேவ, ெசா� வ�த திைச ேநா
கி. ெசா)ெபாழிவாள� ஓட, ம)(# 

ெப%#பாேலா%# ஓ2கி�றா�க,. 

 

பி,ைளைய� Q
கி வ�தவ�, பி,ைளைய
 கிண)றி� ேபா2கிறா�. பி�ேன 

ஓ>வ�த மி�ெனாளி. ைகயி8,ள �ழ�ைதகைள
 கிண)ற>யி� கிட�திவி@2, 

கிண)றி� �தி
கிறா,. �தி+பவ, ��கி� அ%கி9%�த ஒ%வ� க�தியா� 

���கிறா�. ��திய க�தி - அவ, ��கி� பதி�தைத, க�தியி� �%தி ஈர# 

கா@2கிற�. J-�தி%+பவ�க, இர
க�தா� �>�� அல(கிறா�க,. சில� அவைள 

மீ@க
 கிண)றி� இற&க �ய8கிறா�க,. 

 

அவ�க, �ய)சி ேதைவ+படவி�ைல. மி�ெனாளி த� கD�தி� ெதா&�# 

ஏைணயி� பி,ைளைய இ@2� Q
கி ெவளி வ%கி�றா,. அவ, ஏைணயி� இ%�த 

பி,ைளைய எ2��+ பா��� மா�ேபாடைன��
 ெகா,<கிறா,. :)றியி%�த 

சாிைக+ Aைடைவைய
 கீேழ ேபா@2. 

ேதன%வி த� �க�ைத
 ைகயா� M>
ெகா52 ஓ எ�( அDகிறா,. அ&கி%�த 

ச�நியாசி அDகிறா�. ஒ%Aறமி%
�# இளவழக� அD� �>
கிறா�. 

 

மி�ெனாளி, 

பிைழ
க மா@ேட� 

சாகி�ேற�. 

சாக அ�சவி�ைல 
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இ�த ம
கைள 

யா� கா+பா)(வா�க,? 

........ .......... ...... 

......... ............ ........... 

............ ........... .... 

நா@டா@சியி� கீ- 

பி,ைள வள�+A. சாைலக, ெத%� ேதா(# 

 

ேதைவ - 

அதனா�, 

சாதி, மத#, உய�4, தா-4 நீ&�#. 

 

எ�லா�
�# உண4 உைட உைற3, கிைட
�#! இ�நா@>� G2ேதா(# ஏ&கி
 

கிட
�# தி
க)ற பி,ைளக, வா-க! - உயிர)( நில�தி� சா0கிறா,. 

 

ேதன%வி த� �ழ�ைதைய� தாவி எ2
கிறா,. அேத ேநர#, அ&கி%�த 

ச�நியாசியிடமி%�� �ழ�ைதைய மலா0+ெப5 வா&�கிறா,. ச�நியாசி, 

மணிெமாழியாராக
 கா@சி த%கிறா�. த� 

ெசா)ெப%
காள� - 

 

ேவ)(ைம ஒழிய அாிசி கிைட
க - பி,ைள வள�+A. சாைலக, நி(வ+பட 

ேவ52#.! 

 

அறிைவ. ெச0பவ, அ�ைன . 

ஆ)ற8ைடயவ, அ�ைன . 

வா-க அ�ைனயி� நாம#. 

மணிெமாழியா� த� ெசா�ைதெய�லா#, ேதன%வி த� ெசா�ைத ெய�லா# பி,ைள 

வள�+A. சாைல
� ஆ
�வதாக உ(தி C(கிறா�க,. 

 

- பாரதிதாச� Aதின&க,, 1994 

------------- 
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2. 2. 2. 2. வி�ஞானிவி�ஞானிவி�ஞானிவி�ஞானி    

 

Aற
க@>� இ%
�#. அ&ேக ம�ைர ந2&கி
 ெகா5>%
கிறா�. அ>ேம� 

அ>ைவ�� அைற
 :தவி� இ2
கி� பா�+ப�#, அNவாேற மீ,வ�மா 

யி%
கிறா�. பிற� ஒ%வா( ஊ
க��ட� ெவளிவ�� அ&� எ�லா இட�தி8# 

�%வி+பா��� ஒ%Aற# அ&ேகேய உ@கா%கிறா�. மீ52# ஆள� க>த�ைத+ 

ப>
கிறா�. அவ� மன
க5 �� பா5>ய�, அ&கய)க5ணி, ம&ைகய�கரசி, 

அறி4ைட ந#பி ேதா�றி மைறகிறா�க,. 

 

ம�ைர, த� G2 ெச�( மைனவி, மக, இ%வைர 3#, எ� ெச0திைய ெவளியி) 

ெசா�9ய�5டா ? என
 ெகதிராக �ய)சி ெச0வ�5டா? எ�( ேக@கிறா�. 

அவ�க, இ�ேல எ�கிறா�க,. பி� யா� எ�ைன+ ப)றிய ெச0திைய 

ெவளி+ப2�தினா�க, எ�( ேக@க, அவ�க,, நா&க, எதி�+பாக எ�4# 

ெச0யவி�ைல எ�பத)� நீ&க, இ�வைர
�# உயிேரா2 இ%+பேத அ�தா@சி 

எ�( C(கிறா�க,. 

 

உட� பிற�தாைன
 கா@>
 ெகா2�த விWஷண� ஒழியா+ பழிைய அைட�த� 

க52# நா� த�ைதைய
 கா@>
 ெகா2�� வாழ ஒ+Aேவனா எ�கிறா,. 

 

பா&கி� அழகிய உைட3ட� எ@> ேவைல பா�
 கிறா�. அ&�, சரா0, சி9+ப�, 

ஷ�@, �
கா@2ட� ஒ%�தி வ�� நி)கிறா,. அவ, எ@>யி� அழகி� ெசா
கி 

ைவ�தக5 சிமி-
காம� வா0 ேபசாம� மகி-.சி யா� ஆ-கிறா,. பி�A அவ, 

எ@>ைய அ7கி, �கமலைர ேவ(ப
க# தி%+பியப>, நைகேம� பண# ேதைவ 

எ�கிறா,. எ@> ேவ( ப
க�,ள ஆைள
 கா@>, அவாிட# ேக@க. 

ெசா�8கிறா�. அத)�, எ� நிைலயி� உ,ள ெப5களிட# அவ�க, நட�� 

ெகா,ள� ெதாியாதவ�க, எ�( Cறி� த� விரைல அவ� எதிாி� ைவ
கிறா,. 

அதி� விைலேயற+ ெப)ற ேமாதிர# ஒளி G:கிற�, ெபா� விர8
� விள
�+ 

ேபா@ட� ேபால எ@> மன# விர�களி� அழகி� �ழ#Aகிற� ......... ேமாதிர�ைத
 

கழ)றி� தா%&க, எ�கிறா�.  

 

எ� காதல%
காக
 கா�தி%
�# ேமாதிர# அ�. நாேன கழ)றி2வ� சாிய�ல. 

நீ&கேள கழ)றி
 ெகா,<&க, எ�கிறா,. அவ� ெதா2கிறா�. கழ)றி
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ெகா52, எNவள4 ேவ52# எ�கிறா�. ஆயிர# Sபா3#, அ�த ேமாதிர# இ%�த 

இட�தி)� ேவெறா% ேமாதிர�# ேவ52# எ�கிறா,. அவ� அவ, �க�ைத
 

காண �ய8கி�றா�. அவ<# �க�தி%+பி ��� நைக �கி-
கிறா,. அவ� 

சிாி
கிறா�. அவ, ெக�:கிறா,. �க�தா� - எ@> த� ேமாதிர�ைத அவ, 

விர8
� இ@2, எவ%
�& கா@ேட� எ�கிறா�. தி�ைல
க5 �
கா@ைட நீ
கி 

�D�க. ெசDநிலா ஒளிெசய. சிாி�� ஓ2கிறா,. 

 

சிறி� ேநர�தி� எ@>3# த� பைழய நைட3ட� தி�ைல3ட� ேபாகிறா�. 

 

தி�ைல
 க57 G@>�, எ@> தி�ைல
 க5ணா� பாரா@ட+ப2கிறா�. 

த�ைன
 ைகவிட
 Cடாெத�( அவைன
 ெக�சி
 ேக@2
 ெகா,கி�றா,. 

அவைனேய ேக@கி�றா,, 'ம�ைர த�ைன மண�� ெகா,ள தி�+ப�த# 

ெச0கிறா� நிராகாி�� விடவா எ�(! 

 

எ@>, அ+ப>. ெச0யாேத ஞாய+ப> அவ� கXட# வா&கிய வைகயி� 3 ல@ச# 

தரேவ5>ய தி%+பா தா� அைத+ ெப(# வைர நிராகாி
காேத எ�கிறா�. அவ� 

ெகாைலகார� ெகா,ைள
கார� அவைன
 கா7த)ேக க5 நா7கிற� 

எ�கிறா,. ெபா(ைம 3ட� எ+ேபா�# ேபா� நட�� வா எ�கிறா�. 

 

அேத ேநர�தி� ம�ைர அ&� வ��, எ�ைன. சா��த பல ெச0திக, ெவளியான 

த)� நீ தானா காரண# எ�(#, நீதா� என
� ெமா@ைட
 க>த# எDதினாயா 

எ�(# பலவா( ேக,வி ேக@க, அத)�� தி�ைல நானி�ைல எ�( Cறி 

அ
க>த�தி� ெசா�9ப> நீவி� நட�� தா� இ%
கிறீ� எ�றா� உ�Eட� எ�த� 

ெதாட�A# ைவ��
 ெகா,ள+ ேபாவதி�ைல எ�கி றா,. அைதெய�லா# தா� 

ெச0தேதயி�ைல எ�( பலவா( Cறி 15 ஆ# ேததி நா# தி%மண உ(தி ெச0� 

ெகா,ள ேவ52# எ�கிறா�. 

 

தி%மண# எ+ேபா� எ�கிறா, எ@>? 

 

அ2�த வார# ாிஜிLட� மண# நட�தி
 ெகா,ள லா# எ�( Cற, தி�ைல
�
 

க5கா@> ந�ல� எ�கிறா�. அவ<# ேக@கிறா,. 
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கிைரய+ பண�ைத எ+ேபா� ெகா2+W�க, எ�( ேக@கிறா,. 

 

அத)� ம�ைர பல� �� தி%மண உ(தி Cறிவி2! ம( நா, பண& ெகா2�� 

வி2கிேற�. தி%மண உ(தி ெத%G@டா�
� ந2வி� நைடெபற ேவ52ெம�(#, 

அத)கான ஏ)பா2கைள. ெச0� வி2வதாக4# ெசா�9+ ேபானா�. 

 

பர&கிமைல
 �ைகயி� வி�ஞானி நா0+ பிண�ைத அைட�� ைவ�த ெப@>ைய 

எ2�� பா�
கிறா�, திைக
கிறா�. நாைய எ2�� அத)� ம%�� ஏ)(கிறா�. 

நா0 உயி� ெப)( எD�தி%
கிற�. அைத� த@>
 ெகா2�� அத)� உடேன பா� 

ைவ
கிறா�. இைத எதிாி� வாிைசயா0+ பா��தி%�தவ�க, அைன வ%# 

மகி-.சியா� ஆ2கிறா�க,. 

 

இ�Lெப
ட� ம�ைரயிட# வ�� ேப:கிறா�. ம�ைர தன
�+ பய�(�த� க>த# 

வ�தி%+பதாக
 Cறி, அத)� எ�ன ெச0யலா# எ�( Cற - அவ�, அெத�லா# 

நா� த
க ஏ)பா2 ெச0கிேற�. நா�# சில ெரௗ>க<
�+ பண&ெகா2��, 

ைகேயா2 ைவ��
 ெகா,ள ேவ52#. ம)ற+ப> ேபாZ:# க5காணி+பா 

யி%
�# எ�கிறா�. 

 

ேம8#, ம�ைர தன
�# தி�ைல
 க57
�# 15-� தி%மண உ(தி நைடெபற+ 

ேபாவதாக4# அைத3# உடனி%�� நட�த ேவ52# எ�( Cறி, உ&க, ந5ப� 

�கவாி3# ேதைவ எ�( த� ச@ைட+ ைபயி 9%��, த� தினசாி
 �றி+ைப 

விாி
க, 12 ஆ# ேததி ஆகிய ெதா% ப
க�தி�, 15 ஆ# ேததி மாைல 7 
� உ� சா4! 

தி%மண உ(தி நட
கா�. அத)�, நா� ெசா�னைவகைள நிைறேவ)றினா� 

த+பி+பா0. 

இ&ஙன# 

ஆள� 

 

இ+ப> எDதியி%�த ப
க�ைத ம�ைர இ�ெப
டாிட& கா@ட அவ�, 

 

தி%மண4(தி K பா�@> 10 ேபாி� இ%
க@2#. :)றி8# ஆ, ேபா@2 வி2ேவா#. 

நாE# ஆ3த� ேதா2 வ�தி%
கிேற�. விழா �>�த�# ஆளைன+ பி>
க ஏ)பா2 

ெச0யலா# எ�கிறா�. 
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ம�ைர, �+பறி3# மாணி
க# இதி� :(:(+A
 கா@டவி�ைல எ�( Cற 

இ�Lெப
ட� அவ� பய& காளி எ�( Cறி. ெச�8கிறா�. 

 

எ@> வ%கிறா�. ைடாிைய அவனிட# கா@> ம�ைர த� அ.ச�ைத3# விய+ைப3# 

ெவளி+ப2�� கிறா�. எ@> க5ணீ� வ>��
 C(வா�. 

 

K பா�@>யி� கல�� ெகா,வா�
ெக�லா# �க மைறய
 க(+Aைட த%ேவா#. 

நீ&க, உ@கார ேவ5>ய இட�தி� ந# ெரௗ> ர�தின�ைத உ@கார ைவ+ேபா#. 

நாE# க(+Aைட3ட� பாிமா(கிேற�. ந#ைம. :)றி8# ஆ3த&க<ட� ஆ@க, 

இ%
க@2#. இ+ப>. ெச0தா� உ&க@� ஒ% தீைம3# வரா� ைடாியி� எDதிய 

க,ள� ைகவாிைச3ைடயவனாகேவ இ%
க ேவ52# எ�( Cற, ம�ைர 

அ+ப>ேய ெச0� வி2 எ�( மகி-.சியைடகிறா�. 

 

ம�ைரயிட# தி�ைல
க5 வ�� ேபசியி%
கிறா,. எ@> ெச0�,ள ஏ)பா2கைள 

ம�ைர Cறி அ�சாேத எ�கிறா�. 

 

15 மாைல 6 மணி கா@2கிற� பா&ைகய2��,ள G@>� Cட�� மணி+ெபாறி! 

 

பல� க#Aக<ட� வ�� த# சில#ப வாிைச கா@ட அவ�க, க#Aட� நி)க ேவ5>ய 

இட&கைள
 �றி+பி2கிறா� இ�Lெப
ட�. அதாவ� G@>� Aற�தி�! 

G@>� வாயி9� சில� நி(�த+ப2கிறா�க,. 

 

பி� இ�Lெப
ட� உ@பட ஓ� அைறயி�, ப��+ ேப� �கM>
 க(+Aைட 

ேபா���
 ெகா52 ேமைச யி� எதிாி� உ,ள நா)கா9களி� வாிைசயா0 

அம�கி�றா�க, 

 

ம�ைர இ�( என
�# தி�ைல
 க5ண7
�# நட
க இ%
�# தி%மண�தி� 

ெபா%@2 உ(தி நட
க+ ேபாகிற�. உ&க, ��னிைலயி� நா� எ� உ(திைய
 

C(கிேற�. நா� மனமார, தி�ைல
 க5ைண எ� வா-
ைக� �ைணயாக மண
க 

உ(தி C(கிேற�. 

 

தி�ைல
 க5, எD�தி%
கிறா,. நா� வா-
ைக� �ைணயாக இவைர மண��  
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ெகா,வதாக உ(தி C(கிேற�. 

 

எ@> : ேப� ெசா�லவி�ைல இ�L : மணவாள� ெபயைர மண+ெப5 ெசா�8வ 

தி�ைல. இ%வ%# மண�� வா-க எ�( வா-�� கி�ேற�. 

 

வா-க மணம
க,! 

வா-க மண ம
க, 

 

ம�ைர : ஒழி�தா� எ� பைகவ�, அவ� ேபா@ட சபத# ஒழி�த�. �D� 

ேதா�வியைட�தா� ஆள�. எ�( உ@கார எ@> சி)(5> ெகா52 வ%கி றா�. 

அைனவ%# உ57கிறா�க,. 

 

K ெகா52வ�� ைவ
க+ப2கிற�. அைனவ%# அ%��கிறா�க,. மணி+ெபாறியி� 

7 1/2 அ>
கிற�. K அ%�திய ம�ைர சா0கிறா�. 

 

அைனவ%#, ம�ைரைய ஆரா0கிறா�க,. அவ� இற�� வி@டா�, இ�Lெப
ட�. 

இ.ெச0தி ெவளி
�� ெதாிய ேவ5டா#. மாரைட+பா� இற�ததாக உ�தர4 

ெப)(+ பிண�ைத+ Aைத�� வி2&க,. ஏெனனி�, இைத
 கிளறினா�, அேநக� 

தகவ�க, ெவளி+ப@2, அைனவ�
�# ��ப# ஏ)ப2# எ�( Cறி, பிண�ைத 

எ2
க உ�தர4# த�� ேபாகிறா�. 

 

அேத ேநர�தி�, அD� ெகா5ேட எ@>, தி�ைல
 க5ைண
 ைக3ட� அைழ��
 

ெகா52 ெவளியி) ெச�கிறா�. எதிாி� ம&ைக3# அ&கயE# அD� ெகா5ேட 

வ%கி�றா�க,. 

 

எ@>, அD� Aர52 அைனவ�
�# அைழ+A அE+ப ேவ5டா# எ�( 

C(கிறா�. 

 

ேபாகிறா� தி�ைல
 க57ட� அ�றிர4 பிண# Aைத
க+ ப2கிற�. 

 

ந,ளிரவி� அ+பிண# இர52ேபரா� ேதா5ட+ ப@2 எ2��. ெச�ல+ப2கிற� 

காாி�! 
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வி�ஞானி அைறயி� வா�
க+ப@ட பிண�தி)� ம%�� ஏ)ற+ படேவ உயி� 

வ%கிற�. அேத நிைலயி� அ&�,ள சிைறயி� ம�ைரைய வள��த அவ� சிறி� 

ேநர�தி� உயி� ெப)( எDகிறா�. 

 

வா0 M> ஒ%வ�, அவE
�+ பா� சி)(ண4 ெகா52 ைவ
க ம�ைர, 

அைவகைள ஆவ8ட� அ%��கிறா�. அவ�, "நீ&க, யா�?''- நா� எ+ப> யாரா� 

இ&� வ�ேத� - எ�( ேக@க, வா0M> த� வாைய M>
 கா@>. ெச�கிறா�. 

 

ம�ைர சிைறயி9%�� த+பிேயாட �ய�பவனா0 அ&�,ள க#பிைய 

வில
�கிறா�. 

 

அேத ேநர�தி� எதிாி8,ள :வாி� சிவ+A ஒளி எD�தா� த+பி+ ேபாக �யல 

ேவ5டா# எ�ற ெசா)க, காண+படேவ, உடேன, ம�ைர அ&�,ள க5ணா>+ 

ெப@> ஒ�ைற
 ைக��5டா� மைற
க ேந%# ேபா� கீேழ ெபா%�தி3,ள ெபாறி 

ஒ�( அவைன� Q
கி எறிகிற�. 

 

ம�ைர, ெசயல)( ஒ%Aற# உ@கா��� விழி
கிறா�. 

 

அ&கய)க5ணி தி%
�ற, ப>��
 ெகா5 >%
கிறா,. 

 

எ@>3# ம&ைகய�
கரசி3# ஒ%Aற# (சிறி� ெதாைலவி�) ேபசியி%
கிறா�க,. 

எ@>, தி�ைல
� உண4 ெகா52 ேபாக ேவ52மா எ�( ேக@க, ம&ைக 

ய�
கரசி அ#மாைவ
 ேக@�#ப> ெசா�ல, அ#மாைவ
 ேக@கிறா�. அத)� அவ,, 

என
�# இ�த
 �2#ப� �
�# இ%
�# ெசய�க<
�# எ�த� ெதாட�A# 

இ�ைல. நா� ம�ைரயி� மைனவி அ�ல, ஆதலா� எ�கிறா,. எ�லாவ)றி)�# 

ம&ைகய�
கரசிதா� உாியவ, எ�கிறா,. 

 

ம&ைகய�
கரசி3# க5ணீைர �ைட��
 ெகா52, ஏென#மா அ+ப>. 

ெசா�8கிறீ�க,. ெப)ற தா0
� மக, தன
ெகன ஒ�( உைடயவ, அ�ல எ�( 

அDகிறா,. அ+பாவி� எ5ண# ேபா� தி�ைல
 க57
� ேவைள ேதா(# 

உண4 ெகா2�� வரேவ5>ய� தா� எ�கிறா, ம&ைகய�
கரசி! 
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எ@>, ஆனா� தி�ைல ந#மிட�தி� உணைவ எதி� பா�
கவி�ைல. தன
�. ேசர 

ேவ5>ய M�( ல@ச�ைத�தா� எதி�பா�+பதாக� ெதாிகிற� எ�கிறா� 

ம&ைகய�
கரசி3#, அ&ைகயE# விபர& ேக@ட தி9%��, ஆளனி� க>த# - 

ஆள� தா� ம�ைரயி� எதிாி எ�பனவ)ைற ெவளியா
�கிறா� எ@>! 

 

ம&ைகய�
கரசி ஆள� ேம� ஆ�திர& ெகா52, அவ� எதிாி� வர
க5டா� 

பழி
�+ பழி வா&�ேவ� எ�( Cற, அ&� ஆள� ேதா�(கிறா�. ம&ைகய�
 

கரசி நிரா3தபாணி! ஆள� ம&ைகய�
கரசி வா
�வாத#. நாைள
� உ� 

ஆ@க<ட� கா�தி%! உ�ைன ேநாி� வ�� கா7கிேற�. அ+ேபாதாவ� எ�ைன+ 

பழி
�+ பழி வா&கலா# எ�( Cறி மைறகிறா�. 

 

ம&ைகய�
கரசி ஆ@கைள. ேசகாி��, G@>� எ&�# நி(�தி, அவைன+ பி>��
 

க@> ைவ
க. ெசா�8கிறா,. அவ, ேம� மா>யி� எ@> �ைண3ட� இ%�� 

வ%வதாக �>4 C(கிறா,. 

 

அ&கய) க5ணி
� இ�த ஏ)பாெட�லா# பி>
க வி�ைல. ஆள� அற�ெதா5ட� 

எ�( வாதி
கிறா,. அவ� ெசா�னப>, ெசா�ைத அவரவ�களிட# ேச��� 

வி2வேத ேம� எ�( C(கிறா,. மக, அவ ரவ�களிட# ெசா�ைத. ேச��� விட 

அ@>யி�ைல ஆயிE# எ� த�ைதைய
 ெகா�றவைன
 ெகா�8ேவ� எ�கிறா,, 

அ&கய)க5ணி தி%
�ற<ட� ெவளியி) ெச�( வி2கிறா,. அேத ேநர�தி� 

பழமைல
 கிழவ� பா&� ரசீ�களி� ம&ைகய�
கரசியி� ைகெயா+ப# ெப)(+ 

ேபாகிறா�. அேதேநர�தி� எ@> வ�� ெகா�ைலயி� எ%ைம மா@ைட
 காேணா# 

எ�கிறா�. G@2 வாயி98# உ@Aற�தி8# ஆ3த&க<ட� ஆ@க, 

கா�தி%
கிறா�க,. 

 

ஆள� த� வி�ஞானி ஆரா0.சி இ�ல�ைத வி@2+ Aற+ப2கிறா�. 

வா0�திைர3ைடய ஒ%வ�, ஒ% ாிவா� வாைர நீ@> இைத எ2��+ ேபாக எ�( 

ைககா@ட, ஆள� த� ந2 ெந)றிைய
 கா@> வி@2+ ேபா0 வி2கிறா�. 

 

ஓ� எ%ைம மா@>� ேம� க(+Aைட ேபா��த ஓ� உ%வ# வ%வைத ஆ@க, க52 

அ�சி G@2
�, ஓ2 கிறா�க,. எ%ைம G@>� Hைழகிற�. அேத ேநர�தி� 

பழமைல3# G@>� Hைழகிறா�. 
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G@>� ேதா@ட�தி) ெச�ற எமைன ஆ@க, ெந%&க அ�:கிறா�க, . 

அேத ேநர�தி� மா>யி9%�த எ@>, ம&ைகய�
 கரசியி� எதிாி� ஆள� ேதா�றி 

பழி
�+பழி வா&� எ�கிறா�. 

 

அவ, சின�ெதா2 ேப:கிறா,. கைடசியி�, ஆள� ஒ% க>த�ைத அவளிட# 

ெகா2��+ ப> எ�ன, அவ, ப>�� மய&கி விDகிறா,. அவைள ஆளE# எ@>3# 

Q
கி� ெத%வி� எறிகிறா�க,. எறிய+ப@ட ம&ைகய�
கரசி ெத%வி� ஆ@களா� 

விாி��+ பி>
க+ப@>%
�# வைலயி� விDகிறா,. 

 

ஆ@க, ம&ைகய�
கரசிைய
 காாி� Q
கி. ெச�8 கிறா�க,. 

 

ெகா�ைலயி� எ%ைமேம� �.:
களா� ஆன க(+Aைட உ%வ�ைத
 க52 

நாணி. ெச�8கிறா�க,, 

 

மாணி
க# வ%கிறா�. நட�தைத எ@>யா� அறி��, ஆளைன+ Aக-கி�றா�. 

ெத%வி�, ஒ9 ெப%
கி ேக@கிற� :- மாைல மயிைல
 �ள
கைர. ச�திர�தி�, 

அ&ைகய)க5ணி, " இ%
க ேவ52மா?" எ�ற ெபா%, ப)றி. ெசா)ெபாழி4 

நிக-�த+ ேபாவதறி�த எ@>, மாணி
க#, அ&� Aற+ ப2கிறா�க,. 

 

ெசா)ெபாழி4 நட
கிற�. மாணி
க#, எ@>, பழமைல Mவ%# ேக@கிறா�க,; 

�>கிற�. 

 

அ&கய)க5ணிைய
 க52 நட�தவ)ைற
 C( கிறா�க, . 

 

மாணி
க#, எ@>, பழமைல, அ&கய)க5ணி நா�வ%# ம&ைகய�
கரசிைய� ேத>. 

ெச�8கிறா�க,. 

 

எ@>, மைல
 �ைக
�, அைழ��. ெச�8கிறா�. 

 

�ைக
�, Aக ம(
கிறா�க,. எ@>, '�ைக
�, எ�லா# உ52 ம&ைகய�
கரசி- 
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யி%
கிறா�க,. ேநா0 தீ�
க வ�ல�! இ#மைல3, A��த�# ஊைம3# ேப:வா�' 

எ�கிறா�. 

 

ஊைமயாகிய பழமைல, வா%&க, ேபாேவா# உ,ேள எ�( ைசைக கா@ட, 

அைனவ%# Hைழகிறா�க,. 

 

ஊைமயாகிய பழமைல+ ேபச� ெதாட&�கிறா�. 

 

மாணி
க# விய+A(கிறா�. �ைக ேபச ைவ�தா�, கா2 பாடைவ
�# கட� 

ஆடைவ
�# ேபா8# எ�( இக-.சி ேப:கி�றா,. 

 

உ,ேள, க@டட�தி� எதிாி� - ெவ@ட ெவளி-- �க�திைர உைடயவ� 

விசி+பலைக3# நா)கா93# ெகா52 வ�� ேபா2கிறா�. நா)கா9யி� பழமைல 

உ@கா��� ேப.ைச� �வ
��� ம)(# பல� க(+Aைட �க�திைர3ட� C> 

வ��@கார, ைவ
க+ ப2கிறா�க,. 

 

1. பழமைல, �ைரைய ���# Gராசாமி3# பா5>யனா%# கிண)றி� 

ேபா@2வி@ட� வ%�த� த
க� எ�( Cற Mவ%# த�த# உ%
கா@> காரண& 

C(கிறா�க,. பழமைல, 'இ�னா ெச0தாைர ஒ(�த� அவ�நாண ந�னய# ெச0� 

விட�' எ�பதா� அNவா( ெச0தி%
கலாகா� எ�( தீ�+A
 C(கிறா�. 

 

மாணி
க�தி)�#, அ&கய) க5ணி
�# பழமைல பா5>யனா� �த9யவ�கைள 

அறி�க+ப2��கிறா�. 

 

2. தி�ைல
 க5 ம�ைரைய மண�� ெகா,வதாக ஆைச+ ேப.:+ ேபசிய� வ%�த� 

த
க� எ�கிறா�. 

 

தி�ைல
 க5 த� உ%4ட� ேதா�றி, காரண# Cற, 

ெச�ற விட�தா) ெசலவிடா தீெதாாீஇ 

ந�றி�பா� உ0+பதறி4 
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எ�( �>
கிறா�. தி�ைல
 க5 ம)றவ�
� அறி�க+ ப2�த+ ப2கிறா,. 

 

3. ெப)றதா0, ஆள� அற�ெதா5ட� எ�கிறா� க,. அத� ெபா%@2 

ம&ைகய�
கரசியா� தாையேய ெவ(�தா�க,. தா0 ெவளியி) ெச�வைத3#, ஒ��
 

ெகா5டா�க,. ஆள� ெசா�9யப> இ�E#, அவரவ� களிட# ெசா�ைத 

ஒ+பைட
கவி�ைல. 

 

ம&ைக ேதா�றி, காரண&C(ைகயி� த�ைதைய
 ெகா�ற ஆளைள
 ெகா�ல 

ேவ52# எ�கிறா,. 

 

"இ�னா ெச0தா�
�# இனியேவ ெச0யா
கா� 

எ�ன பய�தேதா சா�A" எ�( Cறி �>
கிறா�. பழமைல. 

 

4. அ&கய)க5ணிய#ைமயா� தம
�# ம�ைர
� மி%�த தி%மண� ெதாட�ைப 

அ(��
 ெகா5ட�, ம�ைர ேவ( ஒ% ம&ைகைய நாட இட&ெகா2�த�. 

ேம8# அவ�க, த# கணவைர� தீவழியி) ெச� லா� கா�தி%
கலா# எ�கிறா� 

பழமைல. 

 

அத)�
 காரண# C(கிறா� பழமைல. 

 

த)கா��� த)ெகா5டா) ேபணி தைகசா�ற 

ெசா)கா��. ேசா�விலா, ெப5', 

 

எ�( Cறி �>
கிறா�. 

 

5. மாணி
க#, ம�ைர சா4
�
 காரணமாக வி%�த ஆளைன+ பி>
க எ�னா� 

�>யா� எ�( Cறியி%
க ேவ52#! அ+ப> அவ� ெச0யாத� �)ற#. 

மாணி
க#, காரண# C(ைகயி�, ெகாைல3# ெகா,ைள3# ெச0� வ�த 

ம�ைரைய+ பி>
க �>யாத வைகயி� அரசிய� நிைல இ%�� வ%கிற�. யாரா8# 

பி>
க �>யா� எ�( Cறி ஆளைன யாசி
கிறா�. 

 

6. தாேன ம&ைகய�
கரசி ேப.ைச� ெதாட&�கிறா,. 
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�)ற&க, ெச0த ம�ைரைய ஆள� ம�னி
க ேவ5டாமா? ெகா�( விடலாமா? 

இ�னா ெச0தா�
 �# இனியேவ ெச0ய அவ%
ேக� ேதா�றவி�ைல. ெகாைல 

ெச0ய ஆளE
� எ�ன அதிகார#? ஆதலா� ஆளைன
 ெகாைல ெச0ய ேவ52# 

எ�கிறா,. 

 

பிறாிட# வ�சி�த ெபா%, இ�னி�ன எ�( Cறி அைவகைள அவரவாிட# ேச�
க 

�ய�ற ஆளE
� ந�றி Cற ேவ5டாமா எ�( மாணி
க# ேக@கிறா�. 

 

ெபா� நல�தி� நா@ட�ைடய ஆளைன வரேவ) கி�ேற�. ெகாைல ெச0த 

ஆளைன�தா� ெகா�ல நிைன
கிேற� எ�கிறா,. 

 

பழமைல :-ஆ#. அ
ெகாைல
 �)ற�ைத. ெச0யா தி%�தா� ஆளைன ஆதாி+பதி� 

ம&ைக பி�னிட மா@ டா,. ஆள� ெகாைல ெச0த� ெம0தானா? ம�ைர இற�த� 

ெம0தானா? - 

 

அ&கய)க5ணி: ெகாைல
�# காரணமாகாவி>� ஆள� ேபா� ஒ%வ� கிைட+ப� 

அாிேத. 

 

ம&ைக :-- ஆ#, அவ� க5ைண
 கவ%# க@டழக�, ஆனா� க%�ைத ெவ(
க 

ைவ
�# ெகாைலகாரன. அவைன+ பி>
க ேவ52#. அவ� யா�? -ஆராய 

ேவ52#, 

 

பழமைல: ஆள� ஆ%மி�ைல. பா5>யனா� மகேன! அவ� இ&கிலா�தி� 

எ@>3ட� வி�ஞான# ப>�தி%�தா�. அவE
�� த�ைதயா� ெச�ைன 

ம&ைகய�
கரசியி� உ%வ+ பட�ைத அE+பியி%�தா�. அவ� அவ, ேம� ஆரா
 

காத� ெகா52 - அவைள+ பா�
க. ெச�ைன
 �
 கிள#பினா�. இ�E# 

ேத�வி� ேதறவி�ைல. 6 மாத&க, இ&கிலா�தி�தா� த&க ேவ52# எ�( 

ட�பனி9%�த த�ைத
�+ ெபா0 Cறினா�. இ%ப� ல@ச# த�ைதயE+ப அைத3# 

எ2��
 ெகா52 கிள#பி வி@டா�. 

 

ெச�ைன
� - ஆள� எ@>3ட� வ�� ேச��த 4ட� அவ� ேக,வி+ப@டா� 

ம&ைக-ெசழிய� தி%மண�ைத! அவ� ேக,வி+ப@டா� ெசழிய� ெகா�ல+  
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ப@டைத! ம�ைரயிட# மைற�தி%
�# J-.சிைய அறிய எ@> சைமய)காரனா0 

அம��தா�. அ� ேபாலேவ ஆளE#, ம�ைரயிட# ெசயலாள� பழமைலயா0 

அம��தா� - எ�றா�. 

 

மைறவிட# ஓ>, ெசயலாள� ேவஷ�ைத
 கைல�த ஆளைன
 க52 விய+A(கிறா� 

அைனவ%# அ+ப>ேய! 

 

ம&ைக பத(கிறா, ஆளைன ேநா
கி! அ&கய� (த2�� பா5>யனா� மக� அழகிய 

மணவாள� அ�லவா? 

 

ஆள� : ஆ#! நா� காத9� ம&ைகயா� வில
க+ப@ேட�! என
� அழ� 

ேபாயி)(. மண�ைத ெவ(�ேத�. மண# ேபாயி)(. மீதி ஆள�! 

 

ம&ைக : நா� எ� த�ைதைய
 ெகாைல ெச0தவைன மண�� ெகா,ளாத� சாிேய! 

அவைன நா� ெவ(+ப�# சாிேய! அவ� எ� எதிாி� ஆ5 மக� ேபா� உயி� 

வா-வ� தா� விய+A! மைற�� இ%�� வா9ைய
 ெகாைல ெச0த ராமைனேய 

ெவ(
�# இ�நா2 இ�த மாபா விைய வி@2 ைவ�தி%+ப� ெவ@க
ேக2. 

 

ஆள� : இ%
கலா#. பிறாிட# அபகாி�த பண�ைத
 ெகாடாத நீ வா-வ� ம@2# 

நீதி ேபா8#! 

 

ம&ைக : ெசா�ைத� தி%+பி
 ெகா2�� வி2கிேற�. எ� த�ைத உயிைர� 

தி%+பி�தர �>3மா? ெகா�றவ� நீ இத)� மான உண�.சி3ட� விைட Cற 

ேவ52#. எ� த�ைத உயிைர
 ெகாடா வி@டா�, உ� உயிைர
 ெகா2
க 

ேவ52#. 

 

இ�னா ெச0தா%
�# இனியேவ ெச0ய ேவ52# எ�றாேய. இ�னா ெச0த எ� 

த�ைத
�
 ெகாைலைய அ�ேற பாிசளி�தா0. 

 

ஆள� A� சிாி+Aட� எD�� ேபாகிறா�. அ&ேக �கM>3ட� ஒ%வ� 

வ%கிறா�. த� �
 M>ைய நீ
கி ம�ைரயாக
 கா@சியளி
கிறா�. அைனவ%# 

விய+A(கி�றா�க,. அ+பா எ�( ஓ>� தDவி
 ெகா,கிறா, ம&ைக! 
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ம�ைர த�ைன ஆள� ெகாண% வ�த வைகைய
 Cறி� தா� ெச0த தீ. 

ெசய�க<
� வ%��கிறா�. 

 

அவரவ� பண�ைத அவரவாிட# ேச��� வி2#ப> Cற - 

 

தி�ைல, அறி4ைட ந#பி, Gராசாமி, ��� பா5 >யனா� அைனவ%# தம
�. 

ேசரேவ5>ய பண�ைத ஆளளிடேம ெகா2�� வி2வதாக
 C(கிறா�க,. 

ம&ைக தன
�ைடயானாகிய ெசழியனி� ப�� ல@ச# தன
ேக உாிைம3ைடய� 

ஆதலா�, அைத3# ஆளE
ேக த%கிறா,. 

 

ஒ%Aற#:-- 

ம&ைக தனிேய இ%
கிறா,. தி�ைல
 க57# அ&கய)க5ணி3# அவளிட# 

C(கிறா�க,. 

 

அழகிய மணவளா� உ�னிட# ஒ% ாிவா�வ%#, T4# ெபா@2# த%வா�. அவைர 

மண+பதாக+ T4# ெபா@2# எ2��
ெகா,. உ� த�ைதைய அவ� ெச0தத)� - 

வி%#பினா� அவைர
 ெகா�ல ாிவா� வைர எ2��
ெகா, எ�கிறா�க,. 

 

அவ, - எ� த�ைத
� அவ� ந�ைம ெச0தா� எ�கிறா,. 

 

தி�ைல ம&ைக
�� தைல+ பி�Eகிறா,. 

 

தனிேய இ%�த ம&ைக
� - அழகிய மணவாள� மல� J@>+ ெபா@>@2 ��த# 

இ2கிறா�. 

 

தனிேய இ%�த அ&கய&க5ணியிட# தி%
�றைள 3#, த� மாைலைய3# ம�ைர 

தர - அவ, தி%
 �றைள எ2��
 ெகா52, 

 

'இ�ல� �ற4 ேவ52# 

எ�லா�
�# ெதா52 ெச0ய ேவ52#' எ�கிறா,. 

 

தனிேய இ%�த தி�ைலயிட# மாைல3ட� வ%கிறா� எ@>. 
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அவ, - எ�லா� ��னிைலயி8# ந# தி%மண�ைத நீ ஏ� ெதாிவி
க வி�ைல எ�( 

ேக@கிறா,. 

 

என
� ெவ@கமா0 இ%�த� எ�( ேகாண&கி யா2கிறா�. 

 

அவ, மாைலைய+ ேபா2வ� தாேன எ�கிறா,. 

 

என
� எனனேமா ேபால இ%
கிற� எ�கிறா�. 

 

தி�ைல மாைல J@2கிறா,; எ@> மாைல J@2 கிறா� தி�ைல
�. - 

 

அைனவ%டE# - நி�( அழகிய மணவாள�. 

 

வி�ஞான# வள�க! 

�ற, ெநறி ஓ&�க! 

எ�லா நிதி3# தமி- வள�.சி
ேக! 

எ# வா-4 தமி-� ெதா52
ேக! 

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

3. 3. 3. 3. ப�த ெஜயேதவ�ப�த ெஜயேதவ�ப�த ெஜயேதவ�ப�த ெஜயேதவ�    

 

ஜக�நாத�தி� பி�வ வன# எ�E# பா�+பன. ேசாியி� நாராயண ப@ட� எ�பவ� 

ஒ%வ� இ%�தா�. அவ� மைனவி கமலாபா0. 

 

அவ� அ%�தவ+ பி,ைள ெஜயேதவ�. 

 

அேத ஜக�நாத�தி� அ
னிேஹா�ர� மக, ப�மாவதி
�
 க9யாண# ஆக 

ேவ5>யதி%�த�. க5ணபிரா� அ
னிேஹா�ரனி� கனவி� ேதா�றி, ெஜயேதவ 

E
�
 ெகா2 எ�( C றி+ேபாக, ெஜயேதவாி� G2 ெச�றா�க,. 

 

நாராயண ப@ட%
�# க5ண� கனவி� ெசா�9 யி%�ததா� தி%மண# �>�த�. 
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ெஜயேதவ%# ப�மாவதி3# இ�லற�ைத நட�திவ% நாளி� நாராயண ப@ட� 

பி,ைளைய அைழ�� நா� தவ# Aாிய
 கா2 ெச�ேவ�, நீ உலகி� கீ��திேயா2 

வாழ
கடவா0 எ�றா�. ெஜயேதவ� வ%�தி3# நாராயண ப@ட� ேக@கவி�ைல; 

ேபா0வி@டா�. 

 

ெஜயேதவ� சகல சாLதிர ப5>த�. த�மவா�. அைனவ%# அவைன+ Aக-�� 

வரலானா�க,. பி�வா வி� ஒ% பிரபல வியாபாாி இ%�தா�. ந)�ண ந) 

ெச0ைக3ைடயவ�. அவ� ெஜயேதவைர அைட�தா�. ஞாேனாபேதச# ெபற 

ெஜயேதவ� ஆ�ம ஞான�ைத உபேதசி�தா�. அ�( �த� அவ� ெஜயேதவ� 

க)பி�த மா�
க�தி� நி�( ஆ�மான�த�ைத அEபவி�� வ�தா�. 

 

ெஜயேதவ� பாகவத�ைத அEதின# ஓ�வா� க9 3க�தி� ச5ண� Aகைழ� 

�தி+பைத
 கா@>8# ேவ( மா�
க# கிைடயா�. �
தி
�# அ�தா� மா�
 க# 

எ�( பாகவத# விதி
கிற�. 

 

பஜைன ெச0வாரானா�. அவ� உலக# விய
க�த
க ச&கீத ஞானியா3# கவிதா 

ர�னமாக4# விள&கலானா�. ெஜயேதவ� கீத ேகாவி�த# பா>னா� கீதேகாவி�த# 

எ�ற சாLதிர�தி)� மக�வ# அதிகாி�த�. ஒ% சமய# ெஜக�நாத ே\�திர�தி)� 

ஜன&க, கீத ேகாவி�த# பா>, பஜைன ப5ணியி%
ைகயி�, " கீத ேகாவி�த� தா� 

நா# ஆன�த மைட�ததா#. அைத நா# அ&கீகாி� ேதா#" எ�( அசாீாி எD�த�. 

அதனா� கீத ேகாவி� த�தி� மதி+A அதிகாி�த�. 

 

ஓ@>ர ேதச�தி)� அரச� சா�� விக�. அவ� மகா ப5>த�. அவ� ேதச�தி� கீத 

ேகாவி�த# மிக4# பிர சி�த# அைட�தி%+பைத அவ� அறி�தா�. ''பகவாைன 

கீ��தைனயா� பா2வ� சிேரXடேம'' எ�ற �>4
� வ�தவனா0, தாE# 100 

அழகிய கீ��தன&க, ெச0� ெவளியி@டா�. ஆயிE# அைவகைள ஜன&க, 

வி%#ப வி�ைல . இதனா� அரச� ப5>த�கைள3# பிரபலL த�கைள3# C@>
 

கீத ேகாவி�த�ைத+ ேபா� எ� கீ��தன&க<# உய��தைவ எ�(#, 

 

ேம8# இ%வைக
 கீர�தன&க<# ஒேர கட4ைள+ ப)றியைவ எ�(# Cறினா�. 

 

ப5>த�க, அரசைன ேநா
கி, நீ&க, ெபாறாைம யா� அ�த
 கீ��தன&கைள  



30 

 

இய)றினீ�க,. ேம8# ெஜயேதவ� ஒ+ப)ற ெபாியவ�; ஞானி. அவாி� கீத 

ேகாவி�த�ைத
 கட4, அ&கீகாி�� விய�தா�. 

 

அ�ேபால நீ&க<# ெப%மானி� அ&கீகார�ைத+ ெபற �ய8&க, எ�றா�க,. 

 

அத)� அரச� ஓ� ப�தய# ஏ)ப2�தினா�. அத� ப> ப5>த�க<#, அரசE# 

கி%Xண ெஜய�திய�( ெஜக�நாத# ெச�( கீத ேகாவி�த�ைத3# அரச� 

கீ��தைனகைள3# கா+பி@2
 ேகாவி9� ைவ��+ ேபா0வி@டா�க,. 

 

வி>ய)காைலயி� ச�னதிைய� திற�� பா�
க, 

கீத ேகாவி�த�தி� தைலேய@>� இைத நா# அ&கீ காி�ேதா# இ+ப>
� 

ஜக�நாத� எ�றி%�த�. அரச� வ%�தினா�. G2 வ�� உண4 நீ��
 கட4ைள
 

ெக�ச ஆர#பி�தா�. அ�றிர4 அவ� Q
க�தி� கட4, ேதா�றி ெஜயேதவ� 

மகிைம Cறி, நீ3# கீத ேகாவி�த�ைத+ பாராயண# ப57வாயாக எ�ன, 

 

அரச� அNவா( ெச0ய� தைல+ப@ட அளவி� கீத ேகாவி�த# உலக+ பிரசி�த# 

அைடயலாயி)(. 

 

ஒ%நா, அ
னிேஹா�ர� த� ம%மக� ெப%ைம ேக@2+ பா�
கவ�தா�. ஆன�த# 

ெகா5டா�. ம%மக ைன+ Tசி��� த� G@2
� அைழ��+ ேபானா�. அ&�# 

ம
க, அைனவரா8# Tசி
க+ப@>%�தா� ெஜயேதவ�. அ&� �
கிய 

மாணா
கனாகிய பகவ� தாஸ� வ�� :வாமி தா&க, பி�வா4
� வ�� ேபாக 

ேவ52# எ�ன, ெஜயேதவ� ெச�( இ%�� - பிற�. Aற+ப@டா�. 

 

Aற+ப2#ேபா� தாஸ� ர�தின&க, ெபா)க@>க ைள+ ப�ல
�+ ேபாகிகளிட# 

ெகா2�� - இவ)ைற. :வாமியி� மைனவியாகிய ப�மாவதியிட# ெகா2�� வ�� 

ேச��தெத�( ஓைலெப)( வரேவ52# எ�( அE+பியி%�தா�: 

 

ப�ல
�
 கா@ைட
 கட
ைகயி� தி%ட� மறி�தா� க,. ெஜயேதவ� எ#மிட# 

ஒ�(மி�ைல எ�றா�. 

 

தி%ட� ப�ல
ைக. ேசாதி
க, ேபாகிக, ஒ%ப
க# ைவ�தி%�த த&க# ர�தின# 

கிைட�தன. அைவகைள எ2��
ெகா52 ெஜயேதவைர3# கா� ைககைள ெவ@>  
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இவைர� Q
கி
 கிண)றி� ேபா@2+ ேபானா�க,. 

 

ெஜயேதவ� கிண)றி� சமாதி ேயாக�தி� C>
 கவைலய)( இ%�தா�. 

 

சா��விக ம�ன� ேவ@ைட
� வ%# வழியி� கிண)றி� உ,ளி%�� ஓ� ஒளி 

ெதாிவைத
 ெகா52 கிண)ைற. ேசாதி�தா�. ெஜயேதவ� நிைல
� வ%�தினா�. 

 

அரச� த� அர5மைன
�
 ெகா52 ேபா0 ரண& கைள ஆ)றினா�. ெஜயேதவ� 

அ&கி%
ைகயி� - 

 

ேபாகிக,, பகவ� தாஸனிட# நட�தைவகைள� ெதாிவி�தா�க,. அவ� �>�தா�. 

ெஜயேதவ� இ%+ பிட# ெதாியாம� - ேதட.ெச0� ெகா5>%�தா�. 

 

ப�மாவதி
�. சா��விக ம�ன� ப�ல
� அE+பி அைழ�� ெஜயேதவைர
கா@ட 

அவ, �யர�தி� M-கி யி%�தா,. ெஜயேதவ%# ப�மாவதி3# அ&ேக இ%� 

தா�க,. அவ�கைள அ&�,ள ஜன&க, Tசி�தா�க,. அவ� Aக- விாி�த�. 

 

இ+ப> ஓ� மகா�மா அ&�� த&கி இ%+பதா� நா�# தாிசி�� ந# பாவ�ைத� 

தீ���
 ெகா,ேவா# எ�( நிைன�� ஐ�தா( ேப� சா�
க, ேவட�ேதா2 

ெஜயேதவாிட# வ�தா�க,. அரசE# Cட இ%
கிறா�. ஆனா� வ�தவ�க, ��A 

ெஜயேதவைர இ#சி�த தி%ட�க,. அவ�க, ெஜய ேதவைர
 க5ட�# இவரா எ�( 

ந2&கினா�க,. ஆயிE# ெஜயேதவ� அவ�கைள அரசE
�
 கா@>
 ெகாடாம�, 

அவ�க, சா�
க, ேவட�தா&கிய� ப)றி. ச�ேதாஷி�� அவ�க@� ஏ)ற உபசார# 

Aாிவி�� - அவ�க, ேக@டப>, வ5>யி� ஆபரண# ஏ)றி அE+பினா�. வ5> 

நகைர� தா5> ய�#, தி%ட�க, வ5>ைய நி(�த. ெசா�9 - 

 

அ�த அரசன� வ5>
காரனிட�தி8# உட�வ�த அரச ேசவகாிட�தி8# 

ெஜயேதவைர+ ப)றி
 �ைற வாக
 Cறி - ெஜயேதவைர� தா&க, ப2�திய இ# 

ைசகைள3# Cறினா�க,. 

 

உடேன Tமி அதி��த�. நில# பிள�த�. அ�த� தி%ட� பிளவி� G-�� 

மா5டா�க,. 

 

இ�த. ேசதி அரசE
�# ெஜயேதவ%
�# எ@ட அவ�க, பிளைவ வ��  
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பா��தா�க,. ெஜயேதவ� எ�னா� இ�த ம9த�க@� இ�த
 கதி வ�தேத எ�( 

�
கி�� M�.ைசயாகி விD�� பிணமானா�. அரசி� பிராண� தியாக# 

ப�னி
ெகா,ள �ய8ைகயி� 

 

பரமசிவன பிர�ய\மாகி, 

 

ெஜயேதவைர விழி
க.ெச0� அரசE
�# அE
கிரக# Aாி�� ேபாகிறா�. 

 

ெஜயேதவ� இ�லாத சமய# அரச� மைனவி ெஜய ேதவ� மைனவியிட# 

ேபசியி%�தா,. அ.சமய# ஓ� Q�வ� அரசியிட#, உம� ெசா�த
கார� இற�தா�. 

அதனா� அவ� மைனவி உட�க@ைட ஏறினா, எ�றா�. 

 

ேக@ட அரசி தி2
கி@டா,. ேம8# அவ,, உட� க@ைட ஏறியவைள+ Aக-�� 

ேபசினா,. அ� ேக@ட ெஜயேதவ� மைனவி, கணவ� இற�தா� உடேன உயி� 

வி2கிறவேள உ�தமி. கணவ� இற�த�# உட� க@ைட ஏ(கிறவ, ம�யமிதா� 

எ�றா,. இதனா� இ%வ�
�# மன# ேவ(ப2கிற�. 

 

ஒ%நா, அரசியி� J-.சியி� ப> சில� வ�� ெஜய ேதவ� இற�தா� எ�( 

ப�மாவதியிட# Cற, உடேன ப�மாவதி ஆவி பிாிகிற�. அரசி �>�தா,. 

 

அரசE# ெஜயேதவ%# ரத�தி� வ%கிறா�க,. விதி யி� ��
�றி கா7கிறா�க,. 

அர5மைன ெச�( ேசதி அறிகிறா�க,. 

 

அரச� �>�தா�. ெஜயேதவ� வ%�தினா�. அரச� த� மைனவிைய
 ெகா�ல+ 

ேபாகிறா�. ெஜயேதவ� த2
கிறா�. அரசி ெஜயேதவைர ேநா
கி எ�ைன
 

கா+பா)(&க, எ�( ெக�:கிறா,, 

 

ெஜயேதவ� M�.ைசயாகி விழ - அவ� கா� ைக வள�கி�றன. ெஜய ேதவ� 

கட4ைள� �தி
க, ப�மா வதிைய
 கட4, வ�� எD+Aகிறா�. கட4, ஆசி Cறி 

மைற�தா�. 

 

ெஜயேதவ� பாகவத�ைத வடெமாழியி� பா>ய% ளினா� அரச� �ய)சியா� 
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அர&ேக)(# ேபா� Aதிய அ�தண� ஒ%வ� அ&� வ��, அேநக �த�
க வாத#  

Aாி��, பி� க5ணனான த� ெசா�த உ%வ�ேதா2 கா@சித�� Iைல+ Aக-�� 

ஆசித�� ேபானா�. 

 

ெஜயேதவ� சிவெப%மாைன
 �றி�� ஐ�� கீ��தன# ெச0தா�. இ+ப>யி%
க - 

 

ஒ%நா, கேணச (ப@ட�) மேகாபா�யாய� வ�� கீத ேகாவி�த# �த9யைவகைள. 

ெசா�8#ப> ேக@க, அதி� �)ற# ெசா�னா�. அத)� அரச� ேகாபி�� அைவ 

�)ற�ைடய� எ�( எ5பி�தா� எ� அரைச உம
�� த%கிேற� எ�( ப�தய# 

Cற, உபா�தியாய� ச#மதி��
 காசி. ச&க�தி)� அைழ��+ ேபானா�. 

 

ச&க�தி� தைலவரான ச�வ
ஞ ப5>த� Iைல+ பா��தா�. சைபயாேரா2 க&ைக
 

கைர
�. ெச�( க&ைகைய� �தி�� Iைல
 க&ைகயி� ேபா@டா� - கா&கா 

ேத9 Iைல ஏ�தி எதி�வ�� நி�( I9� மக��வ�ைத விவாி�தா,. 

 

க&ைக
�# ச�வ
ஞ�
�# மன�தா&க� ஏ)ப2 கிற�. கீத ேகாவி�த ஏ2கைள. 

ச�வ
ஞ வானி� எறி கிறா�. அ+ேபா� ஏ2கைள ஏ�தி
 க5ணபிரா� +ரா+தமாகி 

(%
மணி பாமா சகித#) கா@சியளி��. ச�ேதக�ைத நீ
கி, அேத ேநர�தி� ச�வ
ஞ 

ப5>தரா0 இ%�த சிவெப%மாE# கா@சியளி�தா�. ம)ற கேணச�, :+ரமணிய� 

கா@சியளி�தா�. 

 

அத� பிற� ெஜயேதவ�, அரசE
�# த# மைனவி
 �# ஞாேனாபேதச# ெச0� 

�
தி+ ேபறைட�தா�. 

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

4. 4. 4. 4. �மர��பர��மர��பர��மர��பர��மர��பர�    

 

280 வ%ட&க<
� �� ைகலாசAர�தி� ஷ5�க சிகாமணி
 கவிராய� - அவ� 

மைனவி சிவகாம :�தாி இ%�தா�க,. அவ�க, பி,ைள 5 வயதாகி3# ஊைம. 

 

1. சித#பர ைவ�திய� வ%கிறா�. �ழ�ைதைய+ பாிேசாதி
கிறா�. மனிதரா� 

தீ�
க+ப2# ேநாய�ல எ�( ைகவி2கிறா�. கவிராய�, இ+பி,ைளைய
 ெகா52 
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ெச�( ெச�Q� �%கைன ேவ52கிேற� எ�( ெதாிவி
கி�றா�. ைவ�திய�, 

அவ�களா� பிற�த பி,ைளயி� ஊைம� த�ைமைய� தீ�+ப� அவரா� தா� 

�>3# எ�( ேபாகிறா�. 

 

2. கவிராய%#, மைனவி சிவகாம:�தாி3# மா@2 வ5>யி� ஏறி. ெச�Qராைன� 

�திபா>. ெச�Q� ேச%கி�றன�. 

 

3. தி%.ெச�Q�
 ேகாயி� :வாமி எதிாி� பி,ைள ைய
 கிட�தி ஒ% ம5டல�தி� 

(40 நாளி�) இ+பி,ைள யி� ஊைம�த�ைமைய நீ� நீ
கி ய%ளாெதாழியி�, அத� 

ேம� எ� உயிைர+ ேபா
கி
 ெகா,ேவ� எ�( சபத# ெச0�, பணி��, 

பி,ைள3டE#, மைனவி 3டE# ச5 �க விலாச�தி� த&�கிறா�. 

 

4. 39 நா@க, ஆகி�றன. த� மைனவியிட# நாைள சாவ� நி.சய#. நா� ம5ணி� 

வா-வ� �%கE
�+ பி>
கவி�ைல எ�( அD� Aல#ப அவ<# Aல#Aகிறா,. 

 

5. 40 ஆ# நா, �%கைன� �தி�� நி�திைர ெச0கிறா�க,. 

 

6. ைகலாச�தி� பா�வதி எதிாி� பால:+பிரமணிய� ைகயி� ேவ� Q
சி ந��தன# 

Aாிய, அவ� வாகனமாகிய மயி8# ஆ2கிற�. பா�வதி களி+Aட� பா��தி%
 

கிறா,. பால�%கனி� மன
க5ணி� ஊைம+ைபய� நி�திைர+Aாிவ�#, த�ைத 

தயா� நி�திைர Aாிவ�# ேதா�றேவ Tேலாக ேநா
கி ஆ>யப> ெச�ல, மயி8# 

ஆ>யப> ெதாட�கி�ற�. பா�வதி இ� ெதாி�� பி,ைளைய ஆசீ�வதி�� 

மைறகிறா�. 

 

7. பால:+பிரமணிய� '�%பரா' எ�( த@> எD+பி நாவி� கடா.சிய�ைத வா��� 

நம� விLவSப தாிசன��
� விைரவி� வ%க எ�( மைறகிறா�. 

 

8. �%பர� அ+ேபாேத த� தா0 த�ைதயைர அ7கி, 'அ#ேம' 'அ+பா' என வா0 

திற�� கதறி� �யி� எD+ப, அவ� எD�� அதிசயி�தா�. நட�தைவ C(கிறா�, 

�%பர�. நி�திைர. 
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9. ம(நா, தி%.ெச�Q� வி:Sப தாிசன# ெச0� க�த� க9ெவ5பாவா� 

�தி
கிறா� �மர�%பர�. அ� ேக@ட அைனவ%# (அ&கி%�தவ�) அதிசயி�� 

வண&�கிறா�க, 

 

10. G@>� தா0 த�ைத பி,ைள ச#பாஷைண. ஞானாசிாியைன அைடய ஆவ� 

ஏ)ப2கிற� எ�கிறா� �%பர�. தா0 த�ைதய� வ%��கிறா�க,. ' எ� ஆைச 

அைன��# �%க� க@டைளேய,' எ�கிறா� �%பர�. அவ� விழிக, 

M2கி�றன. அவ� நா �%கைன+ பா2கிற�. 

 

அசாீாி! நீ உ�தர யா�திைர ெச03&கா� உன
� எவ� �� வா
�� 

தைடப2கிறேதா அவேன உ� ஞான சிாிய� எ�( அறிக! 

 

11. ெப)ேறா� வ%�த, அவ�கைள� ேத)றி� த� த#பி �மார கவி3ட� ம�ைர
� 

கிள#Aகிறா�. பர� + 

 

12. வழியி� �மர�%பர� பா>
ெகா5ேட ேபாக
 �மாரகவி அைவகைள ஏ@>� 

�றி��
ெகா5ேட ேபாத�. 

 

13. ைகலாச�தி� பா�வதி பரமசிவ� ச#பாஷைண. அ.சமய# இ%வ� மீ�# 

�மர�%பர� Tேலாக�தி� பா2# பா@>� ஒNெவா% ெமாழி3# ஒNெவா% மலராக 

G-கிற�. பா�வதி த�ைன
 �றி��
 �மர�%பர� பா2# பா@2
க, இைவ என, 

அ+பாட� ேச��த பி,ைள�தமிைழ ம�ைரயி� அர&ேக)(#ப>3# �மர�%பர� 

ெப%ைமைய ம�ைரம�ன� அறி3#ப> 3# அறிவி�� வ%வதாக+ பரமசிவனிட# 

விைட ெப(கிறா, பா�வதி. 

 

14. தி%மைல நாய
க� நி�திைர ெச0கிறா�. மீனா\ி கனவி� ேதா�றி 

�மர�%பர� வ%ைகைய3# அவ� இய)றிய பி,ைள� தமிைழ3#, அைத அர& 

ேக)ற அவைன எதி� ெகா5டைழ
க ேவ5>யைத3# உைர�� மைறகிறா,. 

 

15. தி%மைல நா0
க� ஆசன�தி� இ%
க, பாி ஜன&க<# Aலவ�க<# 

பிரதானிக<# அம��தி%
க, �மர�%பர� மீனா\ிய#ம� பி,ைள� தமி- 

ஆர#பி
கிறா�. அ.சமய# சிவேவட�தா&கிய க�த�வ. சி(வ� ஒ%வ� அ&�,ள 
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சிலைர இ&ெக�ன விேசஷ# எ�ன - அவ�க, பி,ைள�தமிழி� விேசஷ�ைத3# 

ஆ
கிேயா� வர+பிரசாத# ெப)றைத3# C(கிறா�க,. 

 

16. க�த� வ� தா� மா�திர# அைத
ேக@�# ேப( ெப(வ� ேபாதா�; க�த�வ 

ேலாக# அNவி�ப�ைத அEபவி
க ேவ52# எ�( நிைன�� நி)க, அவ� ஆைட 

Tவாைடயாக4# உட� ெபா�Eடலாக4# அ&க&க, நவர�ந சகிதமாக4# 

மா(கி�றன. ��கி� Aற�தி� ெவ5 சிற� தளி���+ பற
க ஆய�தமாகிற�. 

க�த�வ� பற�� ேபாகிறா�. 

 

17. 'உலகி� கவிைத பிற
கிற�. இைச உ�னக நிைலயைடகிற�.' என
 க�த�வ 

ராஜாவிட# �ைற யி2கிறா� மகி-.சிேயா2. 

 

18. பளி&� மாட&க, மரகத� தைழயா� ஆகிய மர&க, ெகா>க, விதவிதமான+ 

T
க, நிைற�த க�த�வ ேலாக�தி� 16 வய� பிராய�தாராகிய க�த�வ மாத�க<# 

ஆடவ%# ர�நாபரண&க, கவச&க, �>க, AXபலதா#பர&க, (AXப�தா8# 

இைலகளா 8# ஆகிய உைடக,) �ல&க - கவிைதரச# அ%�த 

ஆய�த+ப2கிறா�க,. 

 

19. தி%மைல நாய
க� அர&ேக)ற� ெதாட&க அEமதியளி
கிறா�. அேத சமய# 

ேகாயி9� அ�.சக� மக, (சி(ெப5) கா9� சத&ைக ஒ9
க
 C@ட�தி� 

ந2வி� ஓ> வ%கிறா,. அவ, ேநேர ஓ>வ�� அரச� ம>யி� உ@கார அவ� 

ம>யி� தா&கி
 ெகா,கிறா�. 

 

20 �மர�%பர� - 

 

ெதா2
�# கட4@ பழ#பாட� ெதாைடயி� பயேன! 

நைற பD�த �ைற�தீ� தமிழி� ஒD�# ந(�:ைவேய! 

அக�ைத
 கிழ&ைக அக-� ெத2
�#, 

ெதாD#ப� உள
ேகாயி)� ஏ)(# விள
ேக! 

வள�சிமய இமய+ ெபா%+பி� 

விைளயா2# இளெம� பி>ேய! 

எறிதர&க# உ2
�# Aவன# கட�� நி�ற 

ஒ%வ� தி%4,ள�தி� 
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அழ� ஒDக எDதி+ பா��தி%
�# 

உயி� ஓவியேம! 

ம�கர# வா0 ம2
�# �ழ)காேட��# 

இளவ�சி
 ெகா>ேய வ%கேவ! 

மலய��வச� ெப)ற ெப%வா-ேவ 

வ%க வ%கேவ! 

 

எ�( பாட அேத ேநர�தி� க�த�வ ேலாக�தி� இ+ பாட9� க%��� ேதா�ற 

அபிநய# கா@> ஆ2கிறா�க,. 

 

அேத ேநர�தி� ேதவ�க, C>+ AXப வ%ஷ# Aாிகிறா�க,. 

 

21. சி(மி பாட8
�� த
கப> சிர
க#ப# ெச0� கனி�தைல அைனவ%# 

கவனி
கிறா�க,. தி%மைல நாய
க� உன
�+ ெபா%, ெதாி�ததா? என. 

சி(மிைய ேநா
கி வின4# சமய# சி(மி மைறத�. அைன வ%# 'அவ,' எ�( 

வண&கி நி)ற�. 

 

22. அரச� �மர �%பரைன. சி&காசன�தி� அைம��+ பாத�தி� G-�� யாைன, 

�திைர, சிவிைக �ைட, ெகா>, சாமர#.-ெபா)�விய� காணி
ைகயாக
 ெகா2�த�. 

 

23. தி%மைல நா0
க� மாளிைகயி� �மர�%பர� �மாரகவி சா+பா@2
ெகன
 

கா�தி%
க, அரச� த� பிரதானிக,, Aலவ�க, இட��. �மர�%பர� இய)றி 

ய%ளிய மீனா@சிய#ைம �ற#, இர@ைட மணிமாைல, ம�ைர
 கல#பக# 

இைவகளி� ேம�ைமைய. ெசா�9 ய%ள நாழிைகயாகிற�. 

 

அரச� அத� பிற� �மர �%பரைன உண4
 கைழ
க, �மர�%பர�. 

 

"வ��தா� வ��த வைகய�லா� ேகா> 

ெதா��தா�
�# �0�த லாி�'' 
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எ�ற �ற@பாைவ. :வாி� எD�கிறா�. அத� ெபா%ைள அரச� வினாவ விைட 

C(கிறா� �மர �%பர�. அதனா� அ+ப>+ப@ட நீதி I� ேவ52# எ�( 

அரச� ேக@ப, ஆக@2# என உண4
�+ ேபாத�. 

 

24. த#பியாகிய �மாரகவிைய நீ� இ�லற�ைத ேம)ெகா,வாயாக எ�( 

ைகலாசAர�தி)� அE+ப, �மாரகவி வ%�த�ேதா2 ச#மதி
கிறா�. 

 

25. �மாரகவி தி%மைல நாய
கைன
 க52 விைட ேக@க, அவ� விைட ந�க
 

�மர�%பரE# யா�திைர ேபாத� அறி�� வ%��கிறா�, �மாரகவி விைட ெப)(+ 

ேபாத�, 

 

26. தி%மைல நாய
க� (அரச�) �மர�%வி� பிாி4 ஆ)றாதவனா0+ 

பாிவார&க<ட� வழியE+பி வ%கிறா�. 

 

27. �மர�% தன
�
 கிைட�த வி%��க<ட�. ேசாழநா@>� தி%.சிரா+ப,ளியி� 

:வாமிதாிசன#. 

 

28. தி%வாைன
காவி� :வாமி தாிசன#. 

 

29. தி%வாS� ெச�( :வாமிேம� தி%வாS� நா�மணிமாைல பா>ய%<த�. 

 

30. த%மAர# தி%
ைகலாய பர#பனாகிய நா�கா வ� �%M��தியா0 எD�த%ளிய 

^மாசிலாமணி ேதசிக� - த# சிXய� ஆகி - த# கா@சி யாளிகளி� �% பர� 

அவ�கைள பணி�� எதி� இ%
க, ேதசிக� - 

 

ஐ��ேப ரறி4# க5கேள ெகா,ள 

அள+ப%# கரண&க, நா��# 

சி�ைதேய யாக
 �ணெமா% M�(# 

தி%�� சா� �விகேம யாக 

 

இ��வா- சைடயா� ஆ2மா ன�த 
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எ�ைலயி� தனி+ெப%& C�தி� 

வ�தேபாி�ப ெவ,ள��, திைள�� 

மாறிலா மகி-.சியி� மல��ேதா� 

 

எ�E# தி%வி%�த�தி� அEபவ+ பயைன வினவ, 

 

�மர�%பரE
� வா
�� தைட+ப2கிற�. �% பர� நீவிேர அ>ேயE
� ஞான�% 

எ�( பணி�தி%�தா�. 

 

�% நீ சித#பர# ெச�( வா என+ பணி
க. அN வாேற Aற+ப2த�. 

 

31. A,ளி%
�# ேவ_ைர� தாிசி��+ ேபா�# வழியி� ���
 �மார:வாமி (Lதல 

M��தி) ஓ� ைசவ+ ெபாியா� வ>வ�ேதா2 எதி�� ேதா�றிய அளவி� �%பர� யா� 

என வினவ. வ#A ேபசி� த#ைம
 �றி�� ஓ� பி,ைள�தமி- பாெட�ன, நீ� யா�? 

என �%க� மைற�த%விகிறா�. ெபா�T�த �2மி என ஆர#பி�� ���
�மாரசாமி 

பி,ைள�தமி- பா2கிறா�. 

 

32. சித#பர தாிசன��
�. ெச�( சித#பர �# மணி
 ேகாைவ பா>� 

தி%#Aைகயி� ஓ� க�விமா� வி��வா� �%பரE
� மாியாைத ெச0யாதி%
க. 

சில� ேக,வி+ப2கிறா�க,. அத)� அ�த+ Aலவ� �%பர� வரகவிதாேன. 

கவி3,ள# ெதாியா� என இ� ேக@2
 �%பர� சித#பர. ெச03@ ேகாைவ ெச0� 

அவE
� அE+Aகிறா�. 

 

33. ைசவா.சாாிக, மகிழ சிவகாமி இர@ைட மணி மாைல ெச0� ெசா�9
கா@ட, 

அைனவ%# மகி-�� ேபா)(கிறா�க,. க�வியாகிய AலவE# தன� அபசார# 

ெபா(�த%,க என+ பணிகிறா,. 

 

34. த%மAர�தி� ஞானசிாியைன+ ப)றி+ ப5டார �#மணி
ேகாைவ பா>, அைத
 

�%வி� எதி�பா>யளி
க அவ�, 'நீ இய�பாகேவ �றவி யாயிE# �ைற+ப> 

காஷாய# தாி
க' எ�( Cறி
 காஷாய# தாி+பி
கிறா�. �%பர� தா� ெப)ற 

வி%�க, தி% வின&க, அைன�ைத3# �%வி� பாத�தி� ைவ
க, 
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இைவகைள
 ெகா52 ேபா0
 காசியி� த%ம# ெச0க எ�( ஒ@டக�தி� ஏ)றி
 

�மர%%பரைர அE+Aகிறா�. 

 

35. க&ைக
 கைரயி� நி�( பா�
க, கா2 தவிர ேவெற�ைற3# காணாைமயா� 

கா@ைட� தி%�தி வி:வநாதைர� தாிசி�த� 

 

36. வி:வநாதைர� தாிசி�� காசி
 கல#பக�ைத இய)ற�. 

 

37. ஓ� சி)`ாி� த&கி >�9 நிைல. அத� பா�ஷா வி� ஆ@சி இைவகைள� 

ெதாி�� ெகா52, ேகாயி� க@ட பா@சாைவ
 காண நி.சயி
கிறா� இ��Lதானி 

க)க நிைன
கிறா�. அ�த ��+பாைஷயான� தமிழ�
� உ.சாி
க வ%வ� சிரம# 

ஆன தா� வாணிதைன� �தி�� நி)கிறா�. வாணி அ%, Aாி�தா�. 

 

38. பா�ஷாவி� த�பா� ெச�ல, அவ� மாியாைத ெச0யாதி%
கிறா�. காரண# 

ேக@க ேகவல# உ% வ�ைத
 க5ட மா�திர�தி� மனித� மதி+ப� சாிய�ல எ�ன� 

தி%#Aகிறா� �%பர�. 

 

39. பா�ஷாவி� த�பாாி� �%பரைன+ப)றி உய�� தி3# தா-�தி3# ேப.: 

நட
கிற�. அவைர மாியாைத ெச0யா� அE+பிய� பிைழெய�( பா�ஷா 

உண%கிறா�. 

 

40. அேத சமய# �%பர� உ5ைமயான சி&க# தன
�� ேதைவ எ�( காளிைய� 

ேதா�தினா�. சி&க# ஒ�( வ%கிற�. அத� ேம� ஏறி� த�பா� ெச�ல�. மாியாைத 

நட
கிற�. Gர# எ�ப� எ�ன? எ�ற ேக,வி
� உ�தர&Cறிய �%பரைன 

ேநா
கி, பா\ா சி)றி�ப�ைத+ ப)றி விவாி��. ெசா�ெலன அவ� அNவாேற 

விவாி
கிறா�. அவ� அN வாேற விவாி
க த�பாாி� ேச%ேவா� (த� பாாி� 

Aலவ�), நீ இய�பாகேவ' �றவியாயி� இ.சி)றி�ப அEபவ# எ+ப> வ�த�, 

எ�ன, �%பர� உடேன ஒ% பி�தைள
 �ட�ைத
 ெகா52வர. ெச0�, அைத. 

ேச)றி� Aைத�� வர. ெசா�8த8# அNவாேற Aைத�த சில மணி ேநர�தி� அைத� 

ேதா5ட அ� ெபா)�ட மாயி)(. அைத
 க5ட த�பா� Aலவ�, 'ேச)றி� உ,ள 

Aளி+பா� அ� அNவா( ெபா�னாத� C2#' எ�ன, �%பர� ேச)றி� Aளி+A 
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இ%+பைத நீ� ேச)ைற� தி�( அறி�தீரா? இ�ைலேய? அ� ேபால�தா� 

சி)றி�ப# விள
க அEப வி
க ேவ5டா# எ�றா� �%பர�. 

 

அைனவ%# �%பர� அறி4ைடைமைய3# அEமான� த�ைமைய3# 

விய
கி�றன�. �மர�%பர� ேம)ெகா5>%
�# ேவட# ெபா0 எ�கிறா�க,. 

கா0.சிய இ%#ைப� ெதா@2 ெம0+பி
க, அத� பி� அவ�க, �%பரE
� உண4 

பாிமா(கிறா�க,. அ&� Aலா� ைவ
க+ப@>%�ததா� �%பர� ப�றி இைற.சி 

எ&ேக எ�ன, அைத ஹர# எ�ன, என
� இைவ ஹர# எ�கிறா�! கைடசியி� 

பா\ா ேகாயி� க@ட இட# தர இைசகிறா�. 

 

41. ம( நா, அேத ஈLவர� ெசா+பன�தி� ேதா�றி, 'உபயக%ட�க, வ@டமி2# 

அNவிட�ைத ேக,' எ�ன. 

 

42. அNவா( ேக@2+ெப)(, 

 

43. மட# க@>னா�; த%ம# பல Aாி�தா�. ேகாயி� க@>னா�. 

 

44. த%மAர# ஞானசிாியைன வண&கி உபேதச# ெப(கிறா�. நா� காசி ேபாேக�; 

த&க, சMக�தி� தா� இ%+ேப� எ�கிறா�. 

 

�% : கா@>%�தா8# மைலயி%� தா8# க%தாிய 

நா@>%�தா8# நம
ெக�ன ந�லேதா� கமைல 

G@>%�தா5ட%, ஞான+ பிரகாச� விைரமல��தா, 

ேக@>%�தா8# பிறவா ெநறிவ�� �@>2ேம 

 

எ�ன, �%பர� காசி
�+ Aற+ப2த�. 

 

45. காசியி� �%பர� �
தியைடத�. 

------------------ 
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5. 5. 5. 5. ஆ�ம ச�திஆ�ம ச�திஆ�ம ச�திஆ�ம ச�தி    

 

1. அ>ைம+ப@ட அ�த. ெச#ைம நா@>� உ,ள�தி� ேதசப
தி ெகாD�� 

வி@ெடாி�� ெகா5 >%�த�. ஆ<ேவா� ேம� அ�நா@2
� ஏ)ப@>%�த 

மன
கச+A
 ெகா�சம�ல. விடா� தீைய
 :
கி
 ெகா5>%
�# எாிமைலயி� கீ- 

�>�தன# ப57 வ� ேபா�, பைடைய ைவ��
ெகா52 கால�த,ளி வ�தா�க, 

ஆ<ேவா�. ஆயிE# ஆைர வி@ட� ஆ<# ஆைச. ஆ@சியினா� வ%# :ர5ட) 

ெபா%, ேபா0 வி@டா� எ�ன ப57வா�க, ஆ<ேவா�? 

 

ெச#ைம நா@டா� நிரா3தபாணிக,. ஆ3த&க, இ�லாைம ஒ%Aறமி%
க 

:த�தர�ைத வி%#Aேவா�
� இ%
க ேவ5>யைவகளி� அேநக# ெச#ைம நா@>� 

இ�ைல எ�ப�# வாLதவ�தா�. ஆனா� ஒ�(, ெச#ைமநா@>� T��
 

கா0��,ள ஆ�ம ச
தி ஜக�ைதேய எதி�
க வ�ல�. 

 

ெச#ைம நா@>� ஜன&கைள :த�தர+ பாைதயி� நட�தி+ ேபாகி�றவ�களி� 

பிரதானமானவ�க, இ% தைலவ�க,. ஒ%வ� அழக�. ஆந�த� ம)றவ�, 

இ%வ%# ஒ�த மேனாபாவ# உைடயவ�க,. உ%வ�தி� இ%வராக
 

காண+ப@டா�க,. எ5ண�தா� இ%வ%# ஒேர இ%#A
�52. 

 

2. வழ
க+ப> அவ, அழகைன ஒ% தனியாக
 க5டா,. அவ, ெபய� ப@2, 

ஆன�தனி� த&ைக. என
� உ(தி Cறினா� ேபா�# எ�( ெக�சினா,. அழக�, 

ெசா�னா�: நம� ேதச�ைத உ� அ5ண� எதி�
கவி�ைல. ெம0தா�. ஆயிE# 

நீ உய��த ஜாதி+ ெப5. அழகனி� இ�த வா��ைத ப@2
�
 ெகாaர மாக 

இ%�த�. அைத+ப)றி உன
ெக�ன. ஜாதிைய� தா� த,ளிவி@ேடாேம. நா@>� 

வி2தைல
� ஜாதி ஒ% �@2
க@ைட ய�லவா? "கைர கட�� பா3# எ� காத8
� 

ஒ% ேத
கிட# கா@2" எ�றி பைத�தா,. அழக�, ":த�தரமி�ைல . நா# அ>ைம. 

இதி� க�யாண#" எ�றா�. ':த�தர�தா� வ�� விட+ ேபாகிறேத. சாி வ�தபி� 

மண�� ெகா, - எ�ன?'' எ�( ேக@டா,. அழக� ஒ��
ெகா5டா� 

ஆ)ெறாணா� ��ப�தா� இ�ெனா% வர# ேக@டா, ப@2. "மண# 

ஆகிறவைர
�# நா# தனி G@>� இ%� தா� எ�ன?" எ�றா,. அவ� 

ஒ+பவி�ைல . ":த�திர# கிைட�த ம( நிமிஷ# க�யாண# இ�த ஒ% ச�ேதாஷ� 

தா� ப@2 உயிேரா2 கால# த,ளி வ%வத)�
 காரண#. 
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3. ெச#ைம நா@ைட+ பி>��, அதி� த� பைட ைய3# தன� பிரதி நிதிைய3# 

ைவ�� ஆ52வ�த ெச�னிநா@2+ ெபா�னர&க ம�ன� ெச#ைம நா@2
� 

:த�தர# ெகா2�� வி2வ� எ�ற �>4
� வ�தா�. ஆனா� ெச#ைம நா@2
� 

வி2தைல ெகா2�த பி�, அ� த�ைன�தா� கா��
 ெகா,ளேவா ஆ52 

ெகா,ளேவா �>யாம� ேபானா� சில சமய# த� ைகையவி@2 அ�த. ெச#ைம 

நா2 த� எதிாியாகிய ந2நா@2
� உ@ப@2வி@டா� ஆப��. இத)காக. ெச�னி 

நா@2+ ெபா�னர&க� ெச#ைம நா@>� நிைலயறிய4# வி2தைல ெகா2
க4# 

வ%வ தாக. ெசா�9 அE+பினா� ெச#ைம நா@2
�. ெச#ைம நா@>� உ,ள# 

ஆன�த
 கட�, 

 

4. ெபாியேதா� வரேவ)A
�+ பி�, ெபா�ன ர&க� ஆந�த� இ�ல�தி� த&கி, 

ெச#ைம நா@>� அறிஞ�க, பிரதான �>க, ஆகிய பலைர அைழ��+ ேபசினா�. 

நகர&க,, கிராம&க,, ெபா� Lதாபன&க, ஆகிய இட&க@� ேநாி� ெச�(# 

நிைலைமைய அறி�தா�. 

 

ேசாி ஜன&க, :த�தர# கிைட�த�# தீ5டாைம ஒழி3# எ�ற விஷய�தி� ச�ேதக# 

தீ��தி%�தா�க,. ஏைழக, பண
கார� ஆவ�# :த�தர நா@>� தா�, ந�ல 

ெபா�வான ச@ட தி@ட&க<# அ+ேபா�தா�. :த�தர# ஆ�மா அவ�க@�. 

 

5. ெபா�னர&க� ந# நா@2
�. :த�தர# த%வ தாக ஓ� :த�தர+ பிரகடன#'' 

சி�த+ப2�தி
 ெகா5>%
கிறா� எ�ப� ெதாி�� ம
க, ச�ேதாஷ
 கட9� 

ஆ-�தி%�தன�. ப@2, த� இ%+பிட�தி9%�� ஓ> அழகனிட# உ�தர4 ேக@டா,, 

ேசாைலயி� ேதாழி மா%ட� ஆன�த
 C�த>
க. 

 

அறிஞ�க,, ெபா�னர&க� த&க<
�. :த�தர# ெகா2
க இைச�தத)� 

ெபா�னர&க� ேம� பாய, ந2நா@டா� பைட திர@2கிறா� அதனா� தா� 

ந#ைம. :த�தர# அளி+பத� Mல# த@>
 ெகா2
 கிறா� எ�( காரண# 

ெசா�9
 ெகா5டா�க,. ேதச ப
த�க, தம� ஆ�ம ச
தியி� ேவக�ைத விய�� 

ெகா5டா�க,. எ�ேலா%
�# ஆ�மச
தி ெச0த ேவைலைய எ2��
 

கா@>னா�க,. 

 



44 

 

6. ெபா�னர&க ம�ன� ஆன�தனி� உ+பாிைக யி� கா)ேறா@டமாக  

G)றி%�தப> :த�தர+ பிரகட ன�ைத எDதி
 ெகா5>%�தா�. இைடயி� அவ�  

க5க, திற�த ஜ�ன9� வழியாக
 �தி��. ேசாைலைய� தடவின. ேசாைலயி� 

ப@2, ேதாழிமா ேரா2 C�த>��
 ெகா5>%�தா,, க5ைண+ பறி
�# 

க@டழேகா2; ெபா�னர&க� உ,ள# ம(
க �>யாத ஓ� �>4
� வ�த�. 

உயிேரா2 வா-வ ெத�ப� ப@ேடா2 வா-வ� தா�. 

 

7. தன� பிரதிநிதி3ட� இ�ப)றி ேயாசி�தா�. ப@2 அழகைன
 காத9+ப� 

ெதாி�த�. :த�தர# ெகா2+பைத நி(�தி ைவ
கிேற�. ப@2 சிைட�த�# அைத 

ேமளதாள�ேதா2 த%கிேற� எ�( Cறிவி@டா� ரகசியமாக� த� பிரதிநிதி3ட�. 

 

8. பி� ெபா�னர&க மனன� ெவளி+பைடயாக. ெசா�9வி@டா�. ப@ைட 

என
�
 ெகா2�தா� :த�தர�ைத நா� ெகா2+ேப�'' எ�(. 

 

ப@2 ெபா�னர&கைன வி%#பவி�ைல எ�( அழக� ேக,வி+ ப@டா�. அவைள 

நா� அரசE
� ஆ@பட. ெசா�ல மா@ேட�. எ� காத9ைய
 ெகா2�� நா@2
� 

உாிைம ெபற �>யா� எ�( �தி�தா�. 

 

ஆ,ேவாாி� பைட
க�தி :ழ)ற4# ஆர#பி�� வி@ட�. �>க, ��ப# தா&க 

�>யவி�ைல. ப@>� உ)றா�, அ5ணாகிய ஆன�த� ஆகிேயர� பல�ைற 

அரசைன+ ேப@> க5டா�க,. இேதா �>4, அேதா சமாதான# எ�( நிமிஷ�ைத 

எ5ணியப> இ%�தா� க, ஜன&க,, பைட Gர� த#ைம+ ப2��# பா2 

தா&காம�! ஆ�மச
தி
�� ெதாி3# ேநர#. அ+ேபா� அ� :#மா இ%�த� 

பைடைய எதி�
காம� 

 

9. ப@2, காவ9� ைவ
க+ப@டா, எ�(# அவ, உயி� ேபானா8# 

அழகைனய�றி ேவெறா%வைர
 காத9
க �>யா� எ�( C(கிறா, எ�(# த
க 

இட�தி9%��, அதாவ� உயி� ேபா�ற ந5பனாகிய ஆந�த� வாயிலாக
 

ேக,வி+ப@டா�. அ>
க> அ�த இ�பமான நிமிஷ&கைள� ேத� ேபா� அழக� 

அE பவி�தா8# நா@2 ம
க, ப2# ��ப�ைத3# த�னா� :த�தர# தைட+ப@2 

வி@டைத3# அவ� நிைன�� வ%�தாம9�ைல. 
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10. ஊ� நா@டா5ைம
கார� ஜன&க, சகித# அD� ெகா5ேட வ�� அழகைன
  

க5டா�க,. *உ&க, காத� ேசXைடயா� எ&க, நிைல இ+ப> ஆகலாமா?'' எ�( 

ேக@டா�க,. ப@2 ம�னைன மண�� ெகா5டா� எ&க@� இ+ப>+ப@ட 

ெதா�ைல ஏ)படாேத'' எ�( ேக@டா�க,. 

 

"நீ&க, ப@2 ேம� எ5ண& ெகா52 அைத ெவ)றிகரமாக �>+பத)காக�தா� 

ஜன�தைலைம வசி
க வ�தீ�களா?'' எ�( :ட.:ட
 ேக@டா�க,. 

 

அழகனி� பைதபைத+A# �
க�# ேச��� அவைன ஒ%பதி8# ெசா�ல �>யாத 

நிைலயி� ைவ�தன. மீ52# ஜன&க,, நா&க, சி�ன� தைலவராகிய ஆந�தைன
 

க52 �ைறயி@ேடா#. அவ� தைலவைர
 கா7&க," எ�( Cறிவி@டா�. 

எ�றா�க,. ஏ� ஆந�த� சமாதான# Cறியி%
க
Cடா�. எ�( அழக� 

நிைன�தா�. ந5பைன� த� ெந�ச# நி�தி� த� ப)றி� தாேன வ%�தினா� 

 

அழக� ஜன&கைள ேநா
கி, " அவ, ம�னைன மண�� ெகா,வைத நா� 

ேவ5டா# எ�( Cற வி�ைலேய. நா� அவைள
 காத9
�# ேபா� இ�தைகய 

நிைல ஏ)ப2# எ�( எ+ப>� ெதாி3#?'' எ�( பாிதாபமா0 அD� Cறினா�. 

சீ
கிர# நிைல ைமைய ஒD&�ப2��வதாக. ெசா�9 அE+பினா�. 

 

11. ஆந�த� ந,ளிரவி� இைர
க இைர
க க�தி 3# ைக3மாக ஓ>வ�தா� 

அழகனிட#. ''எ� த&ைக யா�! அவளா� தாேன அழகா?- அவளி�லாவி@டா� 

ம�ன� மேனா நிைல இ+ப>யாகி இராேத!" எ�றா�. அழக� எ�ன ெச0தா0 

அத)காக?'' எ�( ேக@டா�. 

 

ஆந�த�, நா� அவைள
 ெகா�(வி@டா� எ�லா# சாியாகிவி2# எ�( 

நிைன�ேத�. ெச�ேற�. அவைள. :)றி8# நியமி�தி%�த காவ)கார� விழி��
 

ெகா5டா�க,. நா� ஆ, ெதாியாம� ஓ>வ�ேத�. நீ எ�ைன ம�னி�� வி2! 

அவ, உன
�ாிய ெபா%," எ�றா�. 

 

அழக� : அவளிற�தா� அவ� காத8
�# ப&க# ஏ)படா�. நா@>� :த�தர�# 

அளி
க+ப@2 வி2# எ�ப� உ� எ5ணமா�#. உ� தியாக# ந�(. உட� 

பிற�தாைள+ ப9யிட ேவ5>யதாயி)( :த�தர ெத0வ��
�? 
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அழக� க5ணீ� ெசாாி�� C(வா� : ஆந�தா ேவ( வழியி�ைல. நா� அைத. 

ெச0கிேற�. அவ, ேபான பி� நா� இ%+ப� கிைடயா�. அவைள� 

ெதாட�கி�ேற�. :த�திர ேதச�ைத நீ ந�ல �ைறயி� ஆ5>%. வ�ணாLரம த�ம# 

இ�த
கால�தி� ம
களி� ஒ)(ைமைய
 ெக2
கிற�. அ� ம
க, ��ேன)ற� 

தி)�+ ெபாியேதா� �@2
க@ைட. அைத ஒழி. ந�ல ேதா� ச@ட# ெச0. ம
க, சம# 

எ�ற ேவத�ைத நைட �ைறயி� ைவ நா� இ+ேபாேத உ�னிட# விைட ேக@ 

சிேற�. கைடசி விைட. அ2�த ஜ�ம�தி� உ� ந@A
 கிைட
க ேவ52# எ�ப� 

தா� எ� ஆைச. நாE# ப@2# இற+Aலகி� ரகசிய ச�தி+A# ம(பிறவியி� இ�த 

நா@>� ஏைழ. சதிபதியாகவாவ� பிற�� வாD# இ�ப வா-
ைக3#, ஆ5டவ� 

கி%ைப ெச0ய@2# எ�றா�. 

 

அழக� க5ணீ� வி@டா�. அழக� ேம8# ேபசி னா�. ஆயிE# அ+ேப.சி� 

எD��
க, ஒ�(# Aாிய வி�ைல. ஆந�த� ேக@>%�தா�. இவ� விழிக, 

M>யி%�தன. ஆந�த� த� ந5பைன
 �#பி@2, "அழகா நீேய உ� உயிைர 

மா0��
 ெகா5டதாக ஒ% க>த# எDதி எ�னிட# ெகா2. உ�Eைடய 

ஆசீ�வாத# என
� எேதXடமாக+ பய�பட ேவ52#'' எ�( Cறினா�, 

 

ஆ�திர�ேதா2 ெவ� விைரவி� அழக� அNவாேற எDத ஆர#பி�தா�. ஆந�த�, 

இைடயி� நா� ெசா�ன மாதிாி எD�. நீ இ+ேபா� Cறியப> பி) கால�தி� எ� 

ஆ@சி�ைற இNவா( இ%
க ேவ52# எ�ப� ப)றிெய�லா# அதி� �றி
காேத, 

நா� பா���
 ெகா,கிேற� எ�( எ.சாி�தா�. த%ம ேதவைத "அழகைன 

வா-�த� ெதாட&கினா,. அவனா� தியாக ல\ண# உல�
� விகசிதமாக+ 

ேபாகிறெத�(." 

 

12. அேத இர4. அழக� G@>� ��Aற# க%>
 Cட#. அ� தனியைற ேபா�ற�. 

அ&ேக ெச#ைம நா@>� அறிஞ�க, சில� கா�தி%�தா�க,. அவ�க, வா0க, 

�7�7ெவ�( ேபசி
 ெகா5>%�தன. அழக� G@>� பி� க@>� 

�#பி@டப> இ%�தா�. 

 

பிாி�� ேபான ஆந�த� அழக� G@>� ேதா@ட�� வாச� வழியாக உ@A��தா�. 

"நா� மா0�ேத� எ� த&ைகைய� ேதச��
காக'' எ�( ஆந�த� Cவி அழக னி� 

கா�மா@>� G-�தா�, த2மாறி விDபவ� ேபால. அைத அழக� ேக@டா�. 

ஆந�தைன+ பா��தா�. "ெச�றாயா எ� உயிேர" எ�� ப@ைட
 �றி��. 
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ெசா�னா�. அவ� கா�க, க%>
 Cட�தி� கதவ5ைட ெகா52 ேச��தன 

அழகைன. அவ� க%>
 Cட
 கதைவ� திற�� க�தி ஒ�ைற� Q
கினா�. 

அறிஞ�க, எD�� நி�றா�க, தைலவE
� மாியாைத ெச03# �ைறயி�. அவ� 

அறிஞ�கைள எதி�பாராத விதமாக+ பா���. "எ� உயி� �>�த� ேதச��
காக" 

எ�( க�திைய கD�தி� ைவ�தா�. 'ஒ% ேசதி' எ�( Cவி� த2�தன� அறிஞ�க,. 

 

அழக� : அவ, இற�தா, 

அறிஞ� : அவ, மாயவி�ைல 

அழக� : ஆந�த� மா0��வி@டா� 

அறிஞ� : அவ� ெபா0 ெசா�னா�. 

அழக� : ெபா0 Cறமா@டா�. 

அறிஞ� : ஜாதி ெவறிபி>�த ெபா0ய�. 

அழக� : அவ, எ&ேக ? 

 

அறிஞ� - அரசேனா2 ஒ��+ ேபானா,. 

அழக� : ஏ� அவ� ெபா0 Cறினா�. 

அறிஞ� : உ�ைன. சாக>
க. 

அழக� : அதனா� அவE
� எ�ன வ%#? 

அறிஞ� : உ# பதவி அவE
� வ%#. 

அழக� : பதவி அவE
ேக�? 

அறிஞ� : பதவி தவிர ம)றைவ அவE
ேக�? 

அழக� : எ�ன ? 

 

அறிஞ� : வ�ணாLரம �ைற+ப> உய� ஜாதி
�. ெச�வா
கி%
�#ப> ஆ@சி 

நட�த+பட ேவ52# எ�ப� தா� அவEைடய, அவ� இன�தா%ைடய எ5ண#. 

அழக� : எ+ேபாதி%��? 

அறிஞ� : ஆதி�த� 

அழக� : நீ&க, அறிGரா? 

அறிஞ� அறிேவா#, 

அழக� : ஏ� Cறவி�ைல ? 

 

அறிஞ� : ேநர# ஏ�? 
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அழக� : இ+ப>+ப@ட வ�சகனா? 

அறிஞ� : அவ� ம@2மா? 

அழக� : ஒ%வ%# ந�லவாி�ைலயா? 

அறிஞ� : இ%
கிறா�க, 

அழக� : யா�? 

அறிஞ� : பிற� ெசா�8ேவா#. ஐயேன க�திைய
 ெகா2#. நா&க, ெசா�8வ� 

ச�திய#. 

அழக� : (க�திைய
 ெகா2��) த� த&ைகைய என
�� த�தா�. அவE
� உய� 

ஜாதி எ5ணமி%�தா� ச#மதி�திராேன? 

அறிஞ� : அவ� உய� ஜாதி அ�ல எ�ப� ந#ைம விட அவE
� ந�றா0� 

ெதாி3#. 

 

அழக� : பி�? 

அறிஞ� : :யநல#. 

அழக� : இ�Eமா அ�த அவிேவக#? 

அறிஞ� : தீ���வி2மா? 

அழக� : எ+ேபா�? 

அறிஞ� : ஊழி
கால�தி�. 

அழக� : ேமேல நட
க ேவ5>ய�? 

அறிஞ� : அரசE
� ஒ�(# ெதாியா�. அவ� அரசE
� ஒ��
 ெகா5ட ம( 

நிமிஷ# உ#ைம ஒழி
க ஆந�த� ெச0த ஆந�த. ெச0ைகக, இைவ. 

 

அழக� : இ+ேபா�? அறிஞ� : எ�ேலா%# ஓ� �ல# ஆ
�ேவா#. 

எ�லா� தைளகைள3# அ(�� ஆ)(ேவா#. அரச� �ைண ெச0க. 

 

அழக� : அத� பி� 

அறிஞ� : அரச�, இ&�,ள அவ� பைட தரணி ேபாக ேவ5>ய� தா�, ெச#ைம 

நா2 :த�தர நா2? 

----------------- 
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6. 6. 6. 6. �� த ச திாிைக�� த ச திாிைக�� த ச திாிைக�� த ச திாிைக    ((((அ!ல#அ!ல#அ!ல#அ!ல#) ) ) ) ஏைழ உழவ� ஏைழ உழவ� ஏைழ உழவ� ஏைழ உழவ� ((((நாடக)நாடக)நாடக)நாடக)))))    

 

ச�திாிைக - கதாநாயகி 

சார&க� -- அவ, தமய� 

ெப%மா, - அரச வ#ஸ�தா� 

இரவ) ேசைல - அவ� த&ைக 

:�தாி - அவ� மைனவி 

���த� - :தா நாயக�, ஏைழ உழவ� 

�ராாி - த�ைத 

��தாயி - தா0 

ராஜகானி - இைட நா@ைட இ%�தா<# ேசாழ+ பிரதிநிதி 

ேசனாதிபதி - இைட நா@>� ேசனாதிபதி 

ேசாழ� - ேசாழநா@டரச� 

ம�திாி - ௸ யா� பிரதானியா� 

 

ஏைழ உழவ� அ�ல� ���த ச�திாிைக 

 

கள�தி� �வி�த ெந� அள
க+ப2கிற�. த5ணீ� இைற�த கடE
�#, எ% 

வா&கிய கடE
�# நில வாி
�# பிற ஆ@க<
�# பகி��� ெகா2�தபி� 

மீதியி�ைல . 

 

அள4கார� மீதியி�ைல எ�பைத� ெதாிவி
கிறா�. ���த� எ�E# ஏைழ 

உழவ� விழி
கிறா�. வேயாதிக� தா0 த�ைதயைர
 கா+ப� எ+ப> எ�( தவி�� 

நி)கிறா�. அவ� நிழ� க5ணி� ப2கிற�. எ� அ%ைம�தா0 த�ைதயா� 

வள�
க+ப@ட இ�தைன ெபாிய உட� என
கி%��# பயென�ன எ�( அள4 

காரனிட# C(கிறா�. இைத
ேக@2
 ெகா5ேட வ�த அவ� த�ைத �ராாி, 

"எ�லா# த%# இ�த உட� அ+பா, வ%�தாேத'' எ�( Cறி� ேத)(கிறா�. 

 

G@>� தா0 த�ைதயா�
� உ%
கமான ச#பாஷைண. �ராாி ேசாழநா@>� உ,ள 

உழ4� ெதாழி� வசதிைய
 C(கிறா�. அ�த வசதி இைட நா@>� இ�ைல. 

காரண# இைட நா2 அ>ைம நா2. காடழி
கிறா�க,. ���த� மர# பிள
கிறா�, 

ம)(# பலேரா2. 

 

கா@2
 ��தைக
கார� அவரவ� பிள�த அள4
�
 C9 ெகா2
கிறா�. 
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ஓ� கிழவ� பி,ைளயி�லாதவ�. த�னா� க@ைட பிள
க �>யவி�ைல. �>யாைம 

ெதாி�தா� எ+ ேபா�ேம கிழவைன
 கா@2
�, விடமா@டா�க,. அ�த
 

கிழவE
� ���த� தா� ெவ@>ய விற�களி� பாதிைய கிழவ� ெவ@>யதாக
 

கா@2கிறா�. இதனா� சாிபாதி
 C9 கிழவE
�+ ேபாகிற�. 

���த� C9 ெப)(. சிறி� விறைக� தைலயி� :ம�� G@2
�+ ேபாகிறா�. 

வழியி� பைற �ழ&�கிற�. கிராம�தா� C2 கிறா�க,. ஆல மர�தி� கீ- ச�திாிகா 

(கதாநாயகி) சார&க� (ைஷ, தமய�) ெப%மா, பா2, இரவ)ேசைல �த9ய 

ேதச�ெதா5ட�க, பிரச&க# ெச0கிறா�க,. இைட நா2 :த�தர# அைடய 

ேவ52# எ�ப� ப)றி� தா� ேப.:, அ+பிரச&க# ெபா� ஜன&க@� உண�. 

சிைய உ52 ப5ணவி�ைல. விள&கவி�ைல. ஜன&க, ேதச�ெதா5ட�களிைட+ 

பரLபர �7�7+A. ேபத#. இத)கிைடயி� நீ&க, ந�றாக விஷய�ைத 

விள
கவி�ைல" எ�( ஒ% �ர� ேக@கிற�. இ+ப>
 Cறிய பிற� தைலவ� 

ேமைடயி� ேபச
 ேக@2
 ெகா,ள+ப2கிறா�. வா0
கா� வ>கா� ஏாிமராம�� 

இ�ைல. ெதாழிலாள�
� வசதி, உழ4
�
 கட� ெகா2+பதி�ைல எ�( ெதாட&கி 

:த�திர# ேதைவ என விள
�கிறா�. ம
களிைட. ச�ேதாஷ ஆரவார#. 

 

ேதச� ெதா5ட�க, C>, ���த� தா0 த�ைத யாிட# ேபாகிறா�க,. தா0 

த�ைதய� தம� வ(ைம நிைலயி8# த# �மாரைன நா@2
� த�த# Aாிகிறா�க,. 

ச�திாிகா �>யிழ�த ம�ன� மக,. அவ, ���த� எ�E# அ�த ஏைழ உழவ� 

ேம� காத� ெகா,கிறா�. 

 

அ>
க> இ%வ%# ச�தி
க ேந��த ேபாெத�லா# ச�திாிகா ேப:# காத� 

ேப.:க@ெக�லா# ���த� ெபா%, ெதாியா� ேதசீய விைட ெகா2
கிறா�. 

இதனா� அவ� எ5ண# ேதச�ெதா5>� ஈ2 ப@>%+பைத. ச�திாிகா 

உண%கிறா,. ேம8# �ய8கிறா,. பல ச�தி+A
�+ பி� ���தE
�# அவ, 

ேம� காத� உ5டாகிற�. எனிE# அ>ைம நா@>� தி%மண# ெச0� ெகா,ேள� 

எ�கிறா�. :த�திர# ெப)ற4ட� மண#-��த# எ�( ஒேர பி>யாக+ பி>
கிறா�. 

கைடசியி� ஓாிர4 Tரண ச�திரE# வான#பா>யி� இனிய ேசஷைடயா� அவ, 

காத� தீயி� ெகா<�த+ப@டதா� அவைன ம%��
� இD
கிறா,. �>யவி�ைல. 

:த�திர நா@>� தி%மண# ெச0� ெகா,வதாக உ(தி C(வதாக
 ைகேபா@2� 

த%கிறா�. இைத மைறவி9%�� ேசனாதிபதி (இைட நா@>� ேசாழனா� 

நியமி
க+ப@>%+பவ�) பா��� வி2கிறா�. கி5டலான ச#பாஷைனகளி� பி�, 

ேசனாதிபதி, சீ
கிர# நா@2
�. :த�தர# கிைட
க+ ேபாகிற�. அதனா� உ&க, 

தி%மண�# சீ
கிர# நட
�# என வா-�தி. ெச�8கி�றா�. 



51 

 

 

:த�தர# கிைட�த மாதிாிதாேன நா# க9யாண# ெச0� ெகா,ளலாேம. தாராளமாக 

இ+ேபாேத என
� ஒ% ��த# தரலாேம எ�கிறா, ச�திாிகா. சிாி+ேபா2 

ம(
கிறா� ���த�. 

 

நகர Gதியி� பிற நா@டா�
� இ&ெக�ன ேவைல எ�ற பா@ைட+ பா> ம
க<
� 

எD.சிைய உ5டா
�கிறா� ���தE# பிற%#. 

 

ம)ெறா%Aற# "கைல3# ெதாழி8# நா# அறிேவா#, ேபா� ெச0ேவா#. ��ன� 

ஆ5டா#; இ+ேபா�# ஆ,ேவா#. ஆய�தமா0 இ%&க,'' எ�ற பா@2# 

பிரச&க�# நைடெப(கிற� ���தனா� 

 

���த�, ச�திாிகா, பிற� ைக� ெச0ய+ப@2 ேசனாதிபதியா� 

வில&கிட+ப2கிறா�க,. ராஜதானி (ேசாழ� பிரதிநிதியாக இ%�� இைட நா@ைட 

ஆ52 வ%ேவா�) வ%கிறா�. ேதச� ெதா5ட�க<
� அE Cலமாக+ ேபசி 

அவ�கைள வி2தைல ெச0கிறா�. 

 

ராஜதானி இைட நா@>� ந�ல நிைலைய3# ���த� திறைமயான பிரசார�ைத3# 

Cறி, இைட நா@2
�. :த�திர# ெகா2�� விட ேவ52# எ�கிறா�. இ� 

விஷய�ைத� தா� ேசாழE
� அறிவி�� விட+ ேபாவைத3# Cறி, ேசனாதிபதியி� 

அபி+பிராய�ைத3# ெப(கிறா�. 

 

ெப%மா இமா2 எ�பவ� அரச �2#ப�ைத. ேச��தவ�. ஏைழ ���தE# 

ச�திாிகா4# ச�ேதாஷ மாக+ ேபசியி%�தைத+ பா��� வி@டதி9%�� தா� 

ச�திாிகாைல அைடய ேவ52# எ�( சதா உைடைய கிழி�தைத3# பழ:கைள3# - 

ஏராளமாக� Q
கி� ேதாளி� ேபா@2
ெகா,வைத உ2�தி
 ெகா5டதாக 

நிைன��. ச�திாிகாவிட# ேபா0+ பா2வ�# ஆ2வ� மாக இ%
கிறா�. அவ, 

எதி�+ைப+ பல+ப2�த
 Cடா� எ�ெற5ணி+ ெப%மா, மா@ைட� த@>
 

ெகா2�� வ%கிறா,. ெப%மா, மா2 அைத உ5ைம ெய�ேற நிைன�� 

வி2கிறா�, த� மைனவியாகிய :�தாியிட# அவ� ேப:வேத கிைடயா� அவ, ஒ% 

நா, காரண# ேக@கிறா, த�ைன. ச�திாிைக காத9
 கிறா, நா� அவைன
 

காத9
கிேற� எ�(# அதனா� ெச�வ# கிைட
�ெம�(# C(கிறா�. 

இத)காக. :�தாி வ%�� கிறா,. ஒ%நா, அவ, தனியாக.சி�தி
க� 

ெதாட&கினா,. த�னிட# பா� �>
�# �ழ�ைதயி%+ பதா� த� மீ� அவ� 
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ெவ(+A அைடகிறா� எ�ற �> ேவா2, பி,ைளைய� தைரயி� ேமாத
 

Q
�கிறா,. அ
�ழ�ைதயி� சிாி�த �க# அவ, அ�ைப� Q5> விடேவ ேமாத� 

Q
கிய ைகக, தDவி
 ெகா,ள எ5ணேவ ஒ�( ��த� த%கிறா,. 

 

ெப%மா, மா2 மேனராRய# Aாிவ�#, மைனவிெவ(+ ப�# மேனாராRய�தி� 

கைடசியி� உண4 இ�ைல எ�ற �>4 ெதாி�� ெப%மா, மா2 ஏமா(வ�மாக
 

கால� த,<கிறா�. அவ� மேனாராRய�ைத �D�# ஆேமா தி+பவ, ெப%மா, 

மா@>� த&ைக இரவ)ேசைல எ� பவ,. 

 

(ச�திாிைக ெம.:#ப> ஆர#ப�தி� ஒ%நா, ெப% மா, மா2 ஏராளமான 

உைடகேளா2 ெவளிவ%கிறா�. அவைன+ ேபாலேவ ெப%மா, மா2# ஏராளமான 

�ணி கைள+ ேபா@2
 ெகா52 ேபாயி)(. இைத
 க5ட த5ப�க, அவE
�+ 

ெப%மா, மா2 எ�ற ேபைர ைவ�� வி2கிறா�க,.) 

 

பா5>ய� ேசாழ நா@>� ேம� பைடெய2+ பாேனா எ�ற ச�ேதக# ேசாழE
� 

ஏ)ப2கிற�. இ� ப)றி. ேசாழ� த� ம�திாி+ பிரதானிகளிட# பிரLதா பி
கிறா�. 

இ.சமவ�தி� இைட நா@2
�# நா# :த� தர# ெகா2�� வி2வ� ந�ல� எ�ற 

�>4
� வ% கிறா� ேசாழ�. இேத சமய# இைடநா@ைட ஆ52 வ%# 

ராஜதானியி� அறி
ைக கிைட
கிற�. அNவறி
 ைக3# இைடநா@>� ந�ல 

நிைலைய உ�ேதசி��#, பா5>ய� பைடெய2+ைப உ�ேதசி��#, இைட நா@ 

2
�. :த�திர# ெகா2�� விடலா# எ�றி%
கிற�. ேசாழ� தா� இைடநா@>� 

நிைலைம அறி�� அ&ேகேய :த�தர+ பிரகடன�ைத ெவளி+ப2�தி
 வ%வ தாக+ 

Aற+ப2கிறா�. 

 

இைட நா@>� ேகா@ைட வாச)ப>யி� சில ைவதீக+ பா�+பன� வ�� உ@ேபாக 

உ�தர4 ேக@கிறா�க,. 

 

பா�+பன
 ேகால�ைத
 க5டகாவ)கார� ஆ.சாிய+ ப2கிறா�க,. த&க, 

தைல�ைறயி� இ+ப>+ப@ட ேகால�ேதா2 இைடநா@>� மனதார+ பா��ததி�ைல 

எ�(# பா�+பன� ேபா�ற ேபைரேய ேக@ட தி�ைல ெய�(# Cறிவி2கிறா�க,. 

ஆயிE# கைடசியி� அவ� க, உ@ேபாக அEமதி
க+ ப2கிறா�க,. 

 

பிற� சில பைறய�க, உ@A:
 ேக@கிறா�க,. அ� ப)றி3# அ+ப>ேய ஆ.சாிய# 

உ5டாகிற�. அவ�க<# உ@ேபாக அEமதி
க+ப2கிறா�க,. 
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இ+ப> மா(ேவட��ட� வ�த ேசாழE#, பிர தானிக<# இைட நா@>� ஜாதி 

எ�ற ேப.ேச மைற�� வி@டதாக அறி�� ச�ேதாஷி
கிறா�க,. ராஜதானி3# 

ேசனாதிபதி3# (இைட நா2) ேபசியி%
ைகயி� இைட நா@2�ேதசப
த�க, எ�( 

Cறி
ெகா52 சில� உ,ேள Hைழகிறா�க,. ராஜதானிைய3#, ேசனாதிபதிைய 3# 

பா��� எ&க, நா@>� நீ&க, இ%+ப� மான& ெக@ட ேவைல எ�( எதி�+பாக+ 

ேபாகிறா�க,, ேசனாதிபதி வாைள உ%4கிறா�. ராஜதானி த2
கிறா�. 

ேதசப
த�க, எ�( Cறிய அ�த. ேசாழ ம�ன� �த9 யவ�கைள. ெசா�த 

உ%வ�ைத
 கா@> ராஜதானியி� த�ைமைய+ பாரா@2கிறா�க,. 

 

ேசாழE# ராஜதானி3# சில பிரதானிக<# மா( ேவட# அணி��#, ம)(# 

நிைன�த உ%வ�ைத அைடய உைட மீைச தா>கைள எ2��
 ெகா52# இைட 

நா@ >� நிைலைய அறிய+ Aற+ப2கிறா�க,. 

 

நா@2+Aற�தி� சில �>ைசக,. 

 

அ�த
 �>ைசகளி� அ�த அ��த ரா�திாியி� சில� சில மாணவ�க@�+ பாட# 

ெசா�9� த%கிறா�க,. பிரதானிகளி� ஒ%வ� மா( ேவட�ேதா2 ெச�(, 'ஏ� 

இ�ேநர�தி� ப>+A?' எ�கிறா�. பி,ைளகைள+ பாட சாைலக<
� �ைறயாக 

அE+பாததா� நா@டா5ைம
 கார� எ#ைம ஊாி9%�� நீ
கி வி@டா�க,. எ# 

பி,ைளக@�
 கணித#, இல
கிய#, இல
கண# ெசா�9 ெகா2��வி@டா� பிற� 

ஊாி� ேச���
 ெகா,வா�க, எ�( பதி� C(கிறா�க,. 

 

அரச� இைட நா@>� க�வி அபிவி%�திைய+ Aக-கிறா�. 

 

சீ�தி%�த� தி%மண# நட
கிற�. இ&� நட�திய ச#பாஷைணக,, ச.சர4களா� 

பைறய� எ�ப�# பா�+பா� எ�ப�# Aேராகித# எ�ப�# இைடநா@ >� 

கிைடயா� எ�ப�# விள&�கிற�. 

 

M�சி :%&கிய ெதா52 கிழவ� �ற@ைட வி@2� Q&�கிறா�. அவ� ப
க�தி� 

அவ� இளமைனவி இ%�� அவ� ேகால�ைத+ பா���. சிாி
கமா@டாதவ ளாகி 

விஷ�ைத அ%��# சமய# அவ, தா0 பா���� த2
கிறா,. இத)�, கிழவ� 

விழி�� விஷய# அறி��, தா� இளம&ைகைய மண�த� தவ( எ�( உண��� 
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அவைள+ பா���, 'ெப5ேண நா� இற�தா� நீ ேவெறா%வைன மண�� 

ெகா,வதாக என
� உ(தி ெகா2' எ�கிறா�. அவ, ம(
கிறா,. 

 

அ.சமய�தி� ேதசப
க� (���தனி�) சி�ன�தி� ச+த�# ேதச நீதி �ழ
க�# 

ேக@கிற�. அைத எ2��
 கா@> - உ(தி ேக@க அவ, அNவாேற ேதச நீதி
�
 

கீ-+ப>கிறா,. 

 

தா3# ம&ைக3# அ+Aற# ேபான�#, கிழவ� த,ளா> நட�� விஷ�ைத எ2��
 

�>�� உயி� �ற
 கிறா�. இ� க5ட அரச� �த9யவ�க, நா@>� நிைல
� 

ெம.சி3#, கிழவனிைல
� வ%�தி3# அக8கிறா�க,. 

 

நா@2+Aற�தி� �>யானவ� ப: க�( ேபா2 கிற� மைழ ெபாழிகிற�. இ�ல# 

G-கிற� G@2
 காாி பிரசவேவதைன அைடகிறா,. ெகா�ைலயி� ப5ைணயா, 

�ளிரா� ெம9�� உயி� வி2கிறா�. மைழbர# கா3�� அவசரமாக விைத
க 

ெந�ெகா52 ேபாகிறா�. வழியிேல கட�கார� மறி
கிறா�க, . சாேவாைல ெகா5 

ெடா%வ� எதிேர வ%கிறா�. வி%� தாளி ஒ%வ� வ�� வி2கிறா�. கைடசியாக
 

�>யான வைன. ச�+ப# தீ52கிற�. அவ� இற�� ேபாகிறா�. 

 

இைவகைள ெய�லா# க5ட அரச� �தலாேனா� இைட நா@>� வ(ைம நிைல
� 

வ%�தி. ெச�கிறா�க,. 

 

���த� த� பாிவார�ேதா2 ஆ3த. சாைலைய+ பா�ைவயி2கிறா�. அ&� 

ஊ
கமளி
�# சில வா��ைதக, Gர�க@�. ெசா�8கிறா�. 

 

�திைர+ பைடைய+ பா�ைவயி2கிறா�. ' :த�தர# நம� ஆ�மா" எ�( Cறி
 

�திைரகைள. ேச�
�#ப> C(கிறா�. 

 

காவா@கைள அ7கி ஓ� ெசா)ெபாழி4 நட��கிறா�. 

 

இைவகைள ெய�லா# பா��தி%�த அரச� ஆ.சாிய+ப@2. ேசனாபதிைய 

மா(ேவட�ேதா2 அவனிட# ேபசிவர ஏேதா Cறி அE+Aகிறா�. 

 

மா(ேவட�ேதா2,ள ேசனாபதி ���தனிட# நம� ேசாழ நா@>� ேம� பா5>ய�  
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பைடெய2+ப தா� ேசாழE
� ெந%
க> ஏ)ப2# அ�த ெந%
க> நம
�. 

சாதகம�லவா? ெந%
க>யான ேநர�தி� நா�# ேசாழைன எதி��� நா@ைட 

மீ@கலா# 

 

இ�ேக@ட ���த�, பா5>ய� பைடெய2+A நி.சயமா?' எ�கிறா�. 

நி.சயெம�( ஆதார��ட� Cறேவ, 

 

ேசாழ ராஜE
� ெந%
க> ேநர�தி� நா# :த�தி ர# - கிள�.சி ஆகி+பேத சாிய�ல. 

உய��த ேநா
க மாகா�. :த�திர# நிைல
கா�. ேசாழராஜE#, ராஜ தானி3# 

ேகாாினா� நா# அ
ரம
காரனாகிய பா5> யைன. ேசாழ� பைடேயா2 ேச��� 

�றிய>
க ேவ52#. பிற� நம� :த�தர
 கிள�.சி எ�( Cறி ேச��த பைடகைள
 

கைல
கிறா�. 

 

இ.சமய# ெப%மா, மா2 இைதெயதி���+ ேப:கிறா�, 

 

ஒ%Aற# ெப%மா, மா@ைட ஒ%வ� தனிேய அைழ�� ஏ� எதி�
கிறா0 எ�( 

ேக@கிறா�. இைட நா@2
�. :த�தர# கிைட�த�# ச�திாிைக எ�ைன
 

க9யாண# ெச0� ெகா,வ� ப)றி ேயாசி+பதாக. ெசா�னா, எ�கிறா�. 

அ+ப>யானா� :ய காாிய�ைத உ�ேதசி���தா� நீ ேசாழE
� ெந%
க>ைய 

எதி�பா�
கி�றாேயா? 

 

ம)ெறா%Aற#. ���த� ச�திாிைக ேப:கிறா�க,. ஏ� நீ&க, இைட நா@>� 

:த�தர நாைள� த,ளி
ெகா52 ேபாகிறீ�க,? க9யாண#? 

 

���த�. ஒD
க�# ெப%�த�ைம3# :யகாாிய� ைதவிட+ ெபாியைவ எ�கிறா�. 

 

அரச� �தலாேனாாிட# பிர தானிக, இைத
 Cற, அரச� உ5ைமயி� இைட நா2 

ேதச ஒD
க�தி� சிற� த� எ�( Cறி+ ேபாகிறா�. 

 

பா5>ய� ேவ@ைடயா2ைகயி� A9 அ>�ததா� இற�தா� எ�ற ேசதி 

ேசாழE
�
 கிைட
கிற�. ேசாழ நா@>� ேம� பா5>ய� பைடெய2+A இ�ைல 

எ�( ெதாி�� வி@ட�. ேசாழ� வ%ைகைய� ேதச� ெதா5ட�க@� 

அறிவி
க+ப2கிற�. இைடநா2 �> யிழ�த ம�ன� மாளிைகயி� ேசாழ� 
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�த9யவ�க@� உ)சாகமான வரேவ)A நட
கிற�. ேசாழ�, பா5>ய� 

இற�தைத
 Cறி - இைட நா@>)�. :த�திர# அளி+பதாக4# வா
களி
கிறா�. 

அைன வ%# மகி-.சியைடகிறா�க,. 

 

���த� ச�திாிைகைய
 க52 இ�த. ச�ேதாஷ. ெச0திைய� ெதாிவி
க 

ஓ2கிறா�. அவ, அ�த+Aர�தி� இ�ைல. அ&கி%�தவ�களிட# அவ, வ�தா� 

:த�தர# நாைள
� எ�பைத அவளிட# Cற. ெசா�9- அேதா2 நி�லாம� பி�E# 

அவைள� ேத>� ேதச+ ெபா� ம�றி� ஓ> அ&ேக3# காணாம� உ�யான வன�ைத 

ேநா
கி ஓ2கிறா�. 

 

ெப%மா, மா2 உைட உ2��கிறா�. மைனவியிட# :த�தர# நாைள
� - 

க9யாண# நாைள ம(நா, எ�( C(கிறா�. அவ, க5ணீ� வி2கிறா,. இவ� 

ெவளியி� �ணிகேளா2 ஒ2கிறா�. 

 

உ+பாிைகயி� :த�தர+ பிரகடன# தயாாி��
 ெகா5>%�த அரச� த)ெசயலாக 

ஜ�ன� வழியாக+ பா�
கிறா�. உ�தியான வன�தி� ச�திாிைக, இரவ) ேசைல, 

ேதாழிமா� நீரா>யி%�தா�க,. ேசாழ� ச�திாிைகயி� அழகி� சி
கி. 

ேசனாதிபதிைய இவ, தா� ச�திாிைக நீ ெசா�ன வனிைதேயா? இவைள நா� 

அைடய மா�
க# ேத2 எ�கிறா�. 

 

அவ, ���த� ேம� காத� ெகா5டவ,, அவ, மன# உ&களிட# தி%#Aவ� 

அ%ைம எ�கிறா�. 

 

நீரா>� �ைற ஏறிய ச�திாிைகயிட# ஆவேலா2 ���த� ேதா�றி :த�தர# உ52 

எ�கிறா�. 

 

அேத சமய# ேசாழ� ேசனாபதியிட# :த�தர# இ�ைல எ�கிறா�. 

 

ச�திாிைக உ+பாிைக ஜ�ன9� அரச� பா�+பைத இரவ)ேசைல
�
 கா@2 கிறா,. 

அைனவ%# ஓ> மைற கிறா�க,. ���தE# உட� ேபாகிறா�. 

 

அ�( மாைல ேசாழ� ச�திாிைக ச�தி+A. ேசாழ� எ5ண�ைத. ச�திாிைக 

நிராகாி�த�. 
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ேசாழ�-���த� ச�தி+A. 

 

���த� த� காத9
�. ேசாழைன+ ப)றி. சிபாாி: ெச0ய ம(�தேதா2, ஒ%வ� 

ெகா2�� வா&�வ� :த�தரமாகா�. அ� நிைல
க4# நிைல
கா�. தாேம 

ெப(வ� தா� :த�தர#, நிைல+ப� எ�( Cறி+ ேபாகிறா�. 

ச�திாிைக த� அ�த+Aர�தி� காவ) ப2�த+ப2 கிறா,, ேசாழ� க@டைள+ப>, 

���த� சிைறயி� இட+ப2கிறா�. ரகசியமாக. ெப%மா, மா2 த� த&ைக 

இரவ)ேசைலயிட# ேசாழ� யாேரா ஒ%�திேம� ஆைச+ப@டானா#. 

அவைள
 ெகா2�தா�தா� :த�தர# ெகா2+ேப� எ�( C(கிறானா#. இ+ப> 

மாளிைகயி� ரகசிமாக+ ேபசி
 ெகா,கிறா�க, எ�கிறா�. 

 

இரவ) ேசைல எ� ேம� ஆைச+ப@டா� அரச�. என
� ந�ல ேசைல ஒ�( 

இரவ� வா&கி
 ெகா2�தா� நா� அரசனிட# ெச�( - க9யாண�ைத �>��
 

ெகா,ேவ�. அத� பிற� :த�தர#. அத� பிற� உன
�# ச�திாிைக
�# 

க9யாண# எ�கிறா,. 

 

சார&க� (ச�திாிைக தமய�) �த9ய ேதச� ெதா5ட�க, C> ஆேலாசி
கிறா�க,. 

அரச� த� த&ைகயி� அ�த+Aர�தி� காவ� நியமி�தத� காரண# ெதாியவி�ைல . 

���த� ஏ� சிைற+ப2�த+ப@டா�. 

 

இ.சமய# ெப%மா, மா2 ேதா�(கிறா�. த� த&ைகயாகிய இரவ)ேசைல ேம� 

ேசாழ� காத� ெகா5ட தா3#, அவ, ேசைல ந�லதாக இ�லாததா� ேசாழ� 

அவைள
 க9யாண# ெச0� ெகா,ள� தய
க+ ப2கிற� எ�(# ஒ% ேசைல 

இரவ� ேவ52# எ�(# ேக@கிறா�. 

 

அைனவ%# சிாி
கிறா�க,. சில� ந#Aகிறா� க,. ச�திாிைக க@>யி%�த ேசைலைய. 

சார&க� ெகா52 வ�� ெகா2
கிறா�. 

 

:த�தர�தா� இரவ) ேசைலயி� வ�� நி)கிறதா எ�( அைனவ%# 

நைக
கிறா�க,. 

 

எனிE# இ.ேசதி கா@2�தீ+ ேபா� பர4கிற� . இரவ) Aடைவயி� அழைக+ 

பா�
க ஊ� ஜன&க, அவ, G@>� C> வி2கிறா�க,. 
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இரவ)ேசைல கவியாண+ெப5 ஜாைடயி� கா@சி ெகா2
கிறா,. சார&கE#  

க52 பாிகசி��+ ேபாகிறா�. 

 

ேசாழE# சார&கE# ச�தி
கிறா�க,. ேசாழ� அவைள நா� மண�தா� - 

மண
�#ப> - நீ&க, �ைண ெச0தா� :த�தர# கிைட
�# எ�கிறா�. 

 

சார&க� அவ,தா� ச#மதி
கிறாேள எ�( C( கிறா�. அரச� ஆ.சாிய+ப@2, 

அ+ப>யா இைத ெம0+ பி
கிறீரா?' எ�கிறா�. இேதா எ�( தி%#Aகிறா� 

சார&க�. 

 

இரவ)ேசைல தி%ண
 ேகால��ட� பாிஜன&க, Aைட �ழ வா�திய சகித# 

ேசாழனி%�த இட# ேநா
கி அைழ��+ ேபாக+ப2கிறா,. இரவ) Aடைவயி� 

இ%�� கிைட
கிற� :த�தர# எ�கிறா�க,. 

 

அேத ேநர�தி� தன
�# ச�திாிைக
�# தி%மண# எ�(# - இ�த ராRஜிய�தி)� 

நா� தா� அரச� எ�(#, எ� த&ைகதா� ேசாழ நா@>� ராணிெய�(# Cறி
 

க#Wரமாக நட
கிறா� ெப%மா, மா2. 

 

ேசாழE# ராஜதானி3# ேசனாதிபதி3# ேபசியி%
 சிறா�க,. ேசாழ� தன
�. 

ச�திாிைக வா-
ைக+பட+ ேபாவைத அவ�களிட# ெசா�9+ ெப%ைம ேப:கிறா�. 

த� உைட ந�றாக இ%
கிறதா எ�( த�ைன�தாேன பா���
 ெகா,கிறா�. 

ம)றவ�கைள எ�லா# ேபா�# ப> ேக@2
 ெகா,கிறா�. 

 

இரவ)ேசைல வ�� தைல �வி�� ஒ%Aற# அம��த+ ப2கிறா,. அைனவ%# 

ெவளிேய ேபாகிறா�க,. அரச� அ7கி - கைடசியி� இரவ) ேசைலெய�( அறி�� 

அளவ)ற ேகாப�# நாண�# அைடகிறா�. அவைள+ ேபா#ப> C(கிறா�. அவ, 

எD�ேதா2கிறா,. வாச9� ஜன&க, நி)கிறா�க,. விஷய� ெதாி�� 

நைக
கிறா�க,. ெப%மா, மா2 எ� த&ைக க9யாண# நி.சயமா0 வி@ட�. இனி 

எ� க9யாண#தா� பா
கி எ�( C(கிறா�. 

 

அைனவ%# பாிகசி
கிறா�க,, 

 

ேசாழ� ேசனாபதி
� ஆ
ைஞயி2கிறா�, ேதச� ெதா5ட�கைள3# பிரதான  
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�>கைள3# சிைற+ ப2�தி� ��ப# இைழ
�#ப>, 

 

அNவாேற நைடெப(கிற�. நா2 ��ப�ைத அைடகிற�. ஜன&க, அல(கிறா�க,. 

நகர Gதியி� ஒ�( தீ
கிைர ஆ
க+ப2கிற�. ச�திாிைக உ,ள�ைத� த�ப
க# 

தி%+ப. ெசா�9 அவளிட# அE+Aகிறா,. 

 

ஜன&க, ச�திாிைகைய அ7கி அவைள. சபி
 கிறா�க,. அவ, ��ப# 

அைடகிறா,. காத�? ேதச#? 

 

ஒ%வ� ேம� ெச�ற உ,ள# பிறைர நிைன+ப�# க)A�தவ( எ�( C(கிறா,, 

க)பா? ேதசமா? எ� பிரதான#? 

 

மீ52# ஜன&க, ���தனிட# வ�� அவைன நி�தி
கிறா�க,. ���த� அவ, 

பிறைர மண+பதி� என
�� தைடயி�ைல. ேதச�தி� ெபா%@2. எனிE# அவ, 

க)Aைடயவ,; உ5ைம
 காத8,ள அவ, அ+ ப>. ெச0யா, எ�( Cறி� 

�>
கிறா,. 

 

ஊாி� ம
க, ஐேயா எ�( C
�ர92வ� ச�திாிைக காதி� நாராசமாகிற�. 

அNவாேற ���த� காதி� G-வதா� அவ� ந2
க# அைடகிறா�. இர
க�தா� 

ேசா��� விDகிறா�. 

 

-���த� அ�றிர4 Q
கமி�லாம� சிைறயி� உலா4கி�றா�. ராஜதானி அ&� 

வ%கிறா�. ராஜதானி, தன
� இைட நா@>� ந�ைமயி� அ
கைற உ52 

எ�பைத ஞாபக+ ப2��கிறா�. ���தா இ�த� த�மச&கட�ைத நீ எNவா( 

தா&�வா0 எ�கிறா�. 

 

கைடசியாக, "நீேய உ� ைகயா� உ� உயி� ேபா�ற காத9ைய
 ெகா�(வி2. 

அதனா� அவ, க)A
�# காத8
�# பD� ஏ)படாதேதா2 நா2# :த�தரமைட 

3#, ம
க, ப2# ெதா�ைல தீ%#'' எ�கிறா�. 

 

���த� சாி எ�ற �>4
� வ%கிறா� சிரமசா�ய மாக. ���த� ச�திாிைகைய 

ேநா
கி+ ேபாகிறா�. ராஜதானி ச�திாிைகயி� காவ)காரைர ெய�லா#  
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அ+Aற+ப2��கிறா�. 

 

ெப%மா, மா2#, இரவ)ேசைல3# ேபசி
ெகா52 ெத%வி� நட
கிறா�க,. அேத 

இரவி� . 

 

ேசனாதிபதி அ2�த ெத%ைவ� தீ
கிைரயா
க ஆ@கேளா2 நி)கிறா�. ெப%மா, 

மா2 இரவ)ேசைல இ%வேரா2 ேசனாதிபதி ச#பாஷி
கிறா�. ேக9யாக4# தா� 

நி)பத� ேநா
க�ைத அவ�க, அறியாம� இ%
க 4# ெப%மா, மா2 இரவ)ேசைல 

இ%வ�
�# ெதாி�� வி2கிற� ம
கேளா2 ெத%ைவ
 ெகா<�த+ ேபாவ�! 

அNவி%வ%# ப�&கியி%�� பா�
கிறா�க, - ெகா<�த+ ேபாவ� உ5ைம எ�( 

ெதாி�தா� இரவ)ேசைல3#, ெப%மா,மா2# C.ச9@2 ெத% G2களி� உற&�# 

ம
கைள எD+பிவிடலா# எ�ற ேநா
க�ேதா2 ப�&கியி%
கிறா�க,. 

 

���த� ச�திாிைகைய அைடகிறா�. அவ, நி�திைர ெச0கிறா,. அவைள
 ��தி
 

ெகா�ல �ய8 கிறா� அவ�. ைக �ணியவி�ைல, �>
கிறா�, ேதச�ைத 

நிைன
கிறா�, பி�E# �ய)சி... 

 

அவ, நாதா! எ�( வா0 பித)றி+ Aர52 ப2
 கிறா,. ���த� பைத��
 

க�திைய வி@ெடறிகிறா�. அவ, விழி
கிறா,. அவைன� தDவி
ெகா,கிறா, 

ஆவலாக. அவ� �க�தி� ஒளியி�ைல. க5ணி� காத� இ�ைல. காரண# 

ேக@கிறா,. அவ� மைற��
 C(கிறா�. அவ, தDவிய ைககைள வில
கி. சிறி� 

ெவளி+Aற# வ�� உலா4கிறா�. 

 

அத)�, C.ச�. ஐேயா ெத%ேவாேர எD�ேதா2& க,. ெத%ைவ
 

ெகா<��கிறா�க,. 

 

ஐேயா ப)றி எாிகிற� நா2. அ�த ���தனா8# ச�திாிைகயா8#......... 

ஐேயா ......! ஐேயா ......! எ�ற ம
க, C.ச�... அலற�! இைத ���த� ேக@கிறா�. 

பைத�� உ,ேள ேபாகிறா�, கீேழ விD�த க�திைய எ2
கிறா�. அவள அவைன� 

தDவி
 ெகா,கிறா, காதலா�. 

 

த�ேம� பட��த வ�சி
 ெகா>ைய அ�த ���த வி%\�தி� விள
ைக-��தி
 

கீேழ ேபா@ட� நா@2
 காக? 
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உடேன ���த� அேத வாளா� த�ைன� த� காத93ட� ேச��தா�. 

 

மரண Tமியி� இ%வ%# ஒ�(ப@டா�க,. 

 

நா@2 ம
க, தைலவ�க, எதிாி�: ேசாழ� ���தனி� கிழ�தா0 த�ைதயிட#, 

'ெபாிேயாேர உ# உயி� ேபா�ற மகைன இழ�தீ�. இ�தா%# :த�தர+ பிரகடன#!' 

 

கிழ� த�ைத, :த�திர# கிைட�த�! நா� எ� பி,ைளைய மீ52# ெப)ேற�. நல#! 

 

------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------    

 


