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: 1. அைன

ெபா&க விழா, தி%வரசி, ெபான#மா, மிெனாளி ஆகிேயா அதிகாைலயி
ஞாயி( ேபா)றி+ ெபா&க ெதாட&கிறாக,.

பா ெபா&கிற. மகி-.சியா, 'ெபா&கேலா ெபா&க!" எ( ஆரவார#
ெச0கிறாக,.

இைல ேபாட+ப2கிற. நல+ப வ%கிறா. தி%வரசி3# ெபான#மா4#
வரேவ)( உட உ5ண. ெச0கிறாக,. அவ க57# க%# மிெனாளி
ேம!

நல+ப ெவளியி ெச8ைகயி சன9 மிெனாளிைய+ பா கிறா.
ேப.: ெகா2 கிறா. அவ, உ,ேள ேபா0வி2கிறா,.

அ( மாைல மிெனாளி3# மீனா, த9ய ெப5க<# ஊசலா> >
ஒளி பி> கிறாக,.

காணாம) ேபான மா@ைடேத> வத இளவழக, அலாி+ Aதாி ெவ5ணிற&
க52, 'இ.: இ.:' எ( ஓ@>யைத அறித மிெனாளி, இனி அவ ைகயி8,ள
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ேகாலா8#, மாெடெற5ணி
அ>+பா எ( நிைனதவளா0 எதிவ நி)கிறா,.

க5ெணா2 க5 கல கிறன. அவ இனிதாக வணி அாிதி பிாிகிறா.

இைத+ பா வத மீனா, மிெனாளியி உள+பா&ைக அறி. அவ
இனா எ( Cறி, மிெனாளியிட# க>த# ெப)(+ ேபாகிறா,.

இளவழக தி%மண# ெச0ெகா,ள ஒ+Aவதாக க>த# எDதி ததைத,
மிெனாளியிட# சன9 மீனா, ெகா2 கிறா,.

சன9 மிெனாளி க>த# ப>+பைத ெத%+Aறதி 9% நல+ப பா
ெகா,<கிறா. இத), இளவழக அE+பிய சி(மி திைல3# பதி க>த#
ேக@க - மிெனாளி பதி க>த# எDதி திைலயிட# ெகா2 கிறா,.

ெத%வி ேபா# திைல எதிாி நல+ப தி, தைலயி என? பா!' என,
சி(மி கவனி ைகயி, அவ, ம>யி9%த க>தைத எ2 ெகா52. அE+பி
வி2கிறா.

ெபாிய ப5ைணயாகிய மணிெமாழியா%# அவ மாேனஜரான ந.சினா கினிய
எE# நல+ப தைத3#, மணிெமாழியா இளமைனவி ேதன%வி3#
ேபசி ெகா5>% கிறாக,.

மணிெமாழியா%#, ந.சினா கினிய%# மேலயா4 + ேபாகேவ52#. இ&
நல+பE  தி%மணைத >, மாேனஜராக அமதிவி@2 !

ந.சினா கினிய, த மக. தாேன ஒ% ெப5ைண மண க ஏ)பா2 ெச0
ெகா52 வ%கிறா எகிறா.

விைரவி தி%மண# >ய ேவ52ெம( கவைல+ ப2கிறா மணிெமாழியா.
தன + பி>தமாக தாேன ேத> ெகா,<#ப> வி2வதா நலெதகிறா,
ேதன%வமிெனாளி த சன9 ஒ% க>த# கிட க க52 எ2+ ப> க -
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அA,ள மிெனாளி ,
நா உைன ேநாி)காண வி%#Aகிேற. இறிர4 ஊரா மாாிய#ம
ேகாயி8  மாவிள  ெகா52 ேபாவாக,. உ ெப)ேறா ேபாக@2#. நீ
ேபாகாேத. இர4 8 மணி  நா வ%கிேற.
இ&ஙன#,
இளவழக.

எறி%+பைத எ5ணி, மீனா4ட அ( இர4 த G@>, இளவழகைன
ஆவ8ட எதிபாதி% கிறா,.

மீனா ேவ( அைறயி இ% கிறா,. மிெனாளி த G2 ேநா கி வ%#
இளவழகைன வரேவ)க வாெய2 கிறா,. நல+பைன க52 விய+A# வ%த#
அைடகிறா,.

நல+ப மிெனாளிைய தன  இண&#ப> ய8 கிறா; >யவிைல.
அ.ச(கிறா; அவ, அசவிைல . சீ- ைக அ> க நாவ உ,ேள
Hைழகிறாக,.

-மீனா ெகாைல+Aறமாக ஓ> ெத% கதைவ3# மிெனாளி பிேன ஓ>
ெகாைல கதைவ3# சாதி ெத%+Aறதி8# ெகாைல+Aறதி8# ச&கி9
ேபா@2வி2கிறாக,.

இேத ேநரதி மிெனாளியி தாயான ெபான#மா #ப9 ெந% 52
G- கா உைட ேபாக அவைள வ5>யி ஏ)றி ெகா52 வ%கிறா தைத
தி%வர:.

G@> ஏறி தி கிற நல+ப மிெனாளிைய தா4கிறா.

அவ பிற தி கிற நாவைர3# மீனா த>யா அ> G-திய
வ5ணமி% கிறா,.

எதி - பி> க தாவிய - நல+பE  மிெனாளி த இைடயி ெச%கியி%த
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கதிைய கா@>, 'எைன கா # இ கதிைய நீ எதிதா தி
ெகால+ப2வா0' எ( அவ தி2 கி@2 நி)#ப> ெச0கிறா,.

தைத வவி2கிறா! வ5>யி தா0 வவி2கிறா,! பிேன ேதன%வி,
மணிெமாழியாாி கா வவி2கிற,

ெச0தி விள க# அைடகிற. ேதன%வி, மிெனாளியி திறைத விய
ேப:கிறா,.
இதி ேகாயி விழாைவ ந#பிய தா0  கா ஒ>4#, அைன தைதயேர
னறி ெத0வ# எ( ந#பிய மிெனாளி  AகD# ஏ)ப@டதாகிற.

>வி,

ேதன%வி. இளவழகE ேக மிெனாளி மைனவி தி%மண# விைரவி
>வி2&க,' எ( Cறி. ெச8கிறாக,.

ெபாிய ப5ைண மணிெமாழியா ந.சினா கினியா இ%வ%#. இர5டா52 +
பின இதியா வ தி%மண# >+பதாக Cறி, நல+பைன மாேனஜ
ஆ கிவி@2 மேலேய ெச8கிறாக,.

மணிெமாழியா த9யவக, ேபானபி இளவழக - மிெனாளி தி%மண#
(பதி4 தி%மண#) நைடெப(கிற.

இளவழக த மாமனாாி Aைடைவ வா&# ெதாழிைல மாமனா G@>9%ேத
கவனிவ%கிறா.

I கிைட கவிைல. வியாபாரமிைல. நி8ைவ வJலாக விைல . வ%மான
வாியாக 25,000 -  ேநா@KL வவி@ட.

த ெசாைத3# த மாமனா ெசாைத3# வி)( கடகைள+ ைபச
ெச0கிறா இளவழக.
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மிெனாளி ஆ5 ழைத ெப(கிறா,. Mறா# நா, மாமனா இறவி2கிறா.

ெவளியி வரேவ5>யைத ந#பி, கால& கழி கிறா. ெகா2த கடைன ேக@டா
அ> க வ%கிறாக, பல.

ெபாிய ப5ைண G@2 காாியாகிய ேதன%வி G@2 , அ& ேவைல ெச03#
ேமLதிாிைய ேத> ெகா52 ெகா2த கடைன ேக@க வ%கிறா.
இளவழகைன ேதன%வி பா கிறா,.

நிைலைமைய விசாாி கிறா,. ெகா0யா+ப@2 கிராமதி மாேனஜ இடைத
ெகா2, கா ெகா2, அNOாி8,ள Cைர G@> இ% க. ெசா9, ைகயி
சிறி ெதாைக3# த அE+Aகிறா, இளவழகைன!

இத >ைவ மாேனஜராகிய நல+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,
மிெனாளியிட# ஓ> வ அ#மா உ&க, ஐயாைவ ெகா<த ஆ@க, அE+ப+
ப@>% கிறாக,. ஆ@களி எ கணவE# ஒ%வ எகிறா,.

மிெனாளி தா>3# மீைச3# 5டா:மாக ேதன%வியிட# ஓ> Cறி, இைத
மிெனாளி ெசால. ெசானா, எ( Cற,

- அவ, காாி பலைர அE+Aகிறா,. அ+பலாி தா> காரE# உ@கா
ெகா,கிறா. கா ேபாகிற. அைத நல+ப இைடயி மறி நி(தி, அ&,ள
ஆ@க<ட ஒதி%&க, எ( Cறி அE+Aகிறா. கா பற கிற.

இளவழக 5டகளா க@>+ ேபாட+ப@>% # >ைச ெகா<த+ப2கிற.
ேவ(Aறமாக தா> ஆ, இளவழகைன மீ@2 ெகா52 ேபாகிறா.
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அேத ந2 இரவி, இளவழக மீ52 ஓ>ய ெச0தி நல+ப E  எ@2கிற.
இளவழக G@ைட. J- இளவழகைன3# ழைதைய3# மிெனாளிைய3#
ெகா( வி2#ப> வத ஆ@கைள ஏ4கிறா.

இளவழக ேதன%வி G2 ெச(வி2கிறா. மிெனாளி3# G@> Hைழகிறா,.
பல பி ெதாடகிறாக,. மிெனாளி அைறயி) A தாளி@2 ெகா,கிறா,.

ஆ@க, M( வய ழைதைய Qணி க@2 கிறாக,. ெவளியி வவி2
மிெனாளிேய எகிறாக,. அவ, வர ம( கிறா,. ழைதைய ெவ@2
எகிறா ஒ%வ.

மிெனாளி பி,ைளைய த இ%ைகயா மைறதப> த மாைப
எதிாிக@ கா@> நி)கிறா,. கதிைய நீ@2கிறா ெச&ேகாணி, கணவ.
ஆயிE# ைக ஓடவிைல. பி,ைள  பா த%# மாA அ,ளி அ,ளி. ேசாறி2#
அைனயி ைக எ( Cறி கதிைய கீேழ Gசி ம)றவகைள3# அைழ+
ேபா0 வி2கிறா.

அேத ேநர# அ& வத ேதன%விய# இளவழகE# ெச0தி யறிகிறாக,.

ேதன%வி,

த)கா த)ெகா5டா ேபணி தைகசாற
ெசா)கா. ேசாவிலா, ெப5

எற வ,<வ உ,ளைத ைவயதி ெம0+பிதாக,, அைன மிெனாளியா
எ( Aக-கிறா,.

நல+ப. தா ெச0த தீைமகைள த அதர&க ேவைல காரனாகிய
ெச&ேகாணி கணவ ஆைணதிட# ெசா8கிறா.

அவ, 'நீ&க, இனிேம அதவரயா0 நடெகா,ள மா@Kக,' எகிறா.
தைல  ேம ெவ,ள#, ழ# ேபானா என சா5 ேபானா என –
ேதன%விைய ெந%&வேத சாி எ( உ(தி ெகா,<கிறா.
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ேதன%வி  Q க# வரவிைல. அவ, எ5ணெமலா# இளவழகபா
வி2விதி%தா, 'ஆப உதவி  வா' எ( அழகE  அச அE+Aகிறா,.
அவ ஓ> வ%கிறா த காத உ,ளைத கா@2கிறா,. உதவி ேகா%கிறா,.
அழக அவ, அபி க@2+ப2கிறா.

பசைணயி ப2,ள இளவழகE  ேதன%வி கா பி> தி% ைகயி, காம
கன ெவ+ப கதைவ திற ெகா52 Aத நல+ப இ%வ நிைலக52
பி வா&கிறா. இவ பா வி@டா எ( ேதன%வி ம@2#
ெதாிெகா,<கிறா,. நல+ப E  ேதன%வி3டனி%தவ இனா
எப# ெதாியா.

ேதன%வி, நடதைத இளவழகனிட# Cறி. நீ&க, எைன வி@2 ெவளியிேலேய
ேபாக Cடா. ேபானா, இ%வ% # நல+பனா தீைம நட # எ(
Cறிவி@2,

மிெனாளி  உ கணவைன அவசரமாக இல&ைக மாேனR ெம52  அE+பி
இ% கிேற எ( க>த# எDதியE+Aகிறா,.

வி>த#. நல+ப ேதன%விைய க52, இர4 ேதன%வியி ப> கிடதவ
யாவ எ( ேக@க,

அவ,, நாE# எ ேதாழி3மான A5ணிய# சிவா பாவதி நாடக# ந>ேதா#
எகிறா,. அவ, அவைள ெதா2கிறா. அவ, சீறி வில கிறா, உடேன
நல+ப உ&க, மனைத. ேசாதிேத. உ&க, கணவராகிய மணிெமாழியா% 
உ&கைள+ ப)றி அபி+பிராய# ெதாிவி க எ( மD+Aகிறா.

இளவழக ேதன%வியி உ,க@> ேதன%வியிட#, சதா இபைத
அEபவிதப> த மைனவி பி,ைளைய மறதவனா0 இ% கிறா. த மைனவி
க%+பதா&கி இ%தா, எபைத3# அவ, ெசல4  ெதாைல+ப2வா,
எபைத3# த நிைன4  ெகா52 வ%# சத+பேம அவE  இலாம
ெச0 வ%கிறா, ேதன%வி.
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நல+ப, இளவழக ஊாி இலாதி%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 ழைத ெப)றி%+பதா3#,
அவைர இதியா4  அைழ ெகா5டா நலெத(#, காண+ப2கிற.

ேதன%வி ஓ ஆ5 ழைத ெப(கிறா,. ெப)ற ழைதைய அவ, ஒ%நா, இர4
ெச&ேகாணியிட# ெகா2 Aைதவி2 எ( Cறி ஒ% சாிைக+ Aடைவயி
:%@> தர அவ, வா&கி. ெச( ெகால மன# வராம மிெனாளி, G@2
தி5ைணயி ைவவி@2+ ேபாகிறா,.

காைலயி, மிெனாளி சாணியிட வதவ,, ழைதைய எ2
மாேபாடைண. சாிைக. ேசைலைய Q0ைம ெச0 ெப@>யி ைவ
ழைதைய கா வ%கிறா,.

ஏைணயி, அநாைத ழைத3# ம>யி த பி,ைள3# ஆக உ@கா I
உ%5ைட :)(ைகயி, த கணவ நிைன4 வரேவ க5ணீவி@2 கிட கிறா,
அேத ேநரதி,

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,
என எ( ேக@க,

'எ மைனவி, ெசல4  என ெச0வா,?' எகிறா.

அ( த A5ணியதி வச# நாேடா(# பண# அE+Aவா, ஆனா,.
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A5ணிய# ெகா2த ஐ Sபா0 , I தைளக, வா&கிய ேபாக அைர Sபா0
அாிசி அதிக# வா&கி. சைமததி அ( ஒ%ைக அள4 ேசா( மீத.

அவ, அத மீத ேசா)ைற ைகயி ஏதியப> ஒ%Aற# ஓவிய# ேபா அைசவ)(
நி)ைகயி, A5ணிய# ெச(, 'எைத நிைன இNவா( ேசா(# ைக3மாக
அைசவ)( நி)கிறீக,' என,

அத)கவ,. 'இத மீத ேசா)ைற உ5ண இ+ேபா என  இெனா% ழைத
இைலேய' எ( Cறியைத ேக@ட A5ணிய# மிெனாளியிட# தா0ைம க52,
அவ, கா9 விD #பி@2. ெச8கிறா,.

A5ணிய#, ேதன%வி தன + பி,ைள ேவ5டா# எ( நிைன காாிய#
ெச0வைத3#, இளவழகைன அவ, மைனவி யிட# அE+பாம உ,ளட கி
ைவதி%+பைத3# சகி காம, நல+பனிட#, உ,ேள இளவழகனி%+பைத3#,
ேதன%வி ெப)ற ழைத ெச&ேகாணி இர கதா மிெனாளியிட# வளவைத3#
Cறி இத)ெகலா# நல ஏ)பா2 ெச0தா நல# எ( C(கிறா,.

அத) நல+ப. மணிெமாழியா இதியா4  வ%#ப> ெச0வி@டா எலா#
ேநராகிவி2# எ( Cறி.

மணிெமாழியா% , க>த# எDகிறா. அதி, நீ&க, உடேன வராவி@டா
ேதன%வி ெசாெதலா# இளவழகE + பலவைகயி ேபா0. ேசவி2#
எ( எDதிவி2கிறா.

மிெனாளி ழைத ெப(கிறா,. (ெப5) சநியாசி ஒ%வ ேதன%வி G@>
தியி%, உதவி ெப)(+ ேபாகிறா. அவ அ> க> C(#, "ஊ%# சதமல
உ)றா சதமல உ)(+ ெப)ற ேப%# சதமல ெப5> சதமல” எபதி
ெப5> சதமல' எற வாிைய தன  அECலமாக ெகா52 - இளவழக
த மைனவிைய மறதி% க ேவ5>ய அவசியைத C(வா, ேதன%வி.

ேதன%வி ஒ% நா, இளவழகைன அைறயி T@>வி@2, க%தைட
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ம%வ.சியிட# ேபாகிறா, அ&, சநியாசி. 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@காதி%த ேதன%வி, சநியாசி ேபானபி. அவ யா எ( ேக@க, அவ
ெபாிய பண கார, இ& ஒ% ெபாிய ப&களா வா&க4# ய( ெகா5>% கிறா
எகிறா, ம%வ.சி!

காாி ேதன%வி வ ெகா52 இ% கிறா,. A5ணிய# க>தைத தபா
ெப@>யி ேபாட ெந%&கிறா,, ேதன%வி மறி+ பிாி+ ப> கிறா,.

தைதேய, மணிெமாழியா இதியா4  வ வி@டதாக Cறியி% கிறீ உ&க,
க>ததி! வரவிைலேய. தகவ ெதாிவி3&க,.
இ&ஙன#,
ந. நல+ப

எ( இ%தைத+ பா+ A5ணியைத அத@> ேக@க - அவ, 
மணிெமாழியா  நல+ப எDதிய அைனைத3# ெசா9வி2கிறா,.
அவைள+ பண& ெகா2+பதா3#, நயதா8# பயதா8# இனி தைனேய
ஆதாி க. ெச0 ெகா,கிறா,. ப5ணிய# இனி G@> உ@க@ைட வி@2
ெவளிேய ேபாக Cடாதா#.

இளவழக ெகாைலயி ஒ% Aற# உ@காதி% கிறா. இ%Aறா க, காத
களி+பி இ%+பைத கா7கிறா. அ& வத ெச&ேகாணிைய எ&ேக ேதன%வி
எகிறா. மசதி ேபா0+ ப2 கிறா. மீ52# எD அவ, வ%ைக
பா கிறா.

அவ, அவைன வி@2 ெவளியி) ெசற. அவE  பலவைகயி8# பைத
உ5டா கிற.

அவ, வ%கிறா,, 'எ மணவாள வவிட C2#. அவ நா நட ெகா52
வ,ளைத ெயலா# அறிய Cடா. அத)காக நா இனி. ெச0ய+ேபாவ
உ&க@ பைத தரலா#. எ நிைல க%தி நீ&க, வ%தலாகா' எ(
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பத(கிறா,. 'ேதன%வி நீ என  இ+ேபா நைமேய ெச0தா0 நீ எ மைனவி
அல எபைத என  உணதினா0. இனி என  ெச0ய+ ேபாவ# அ+ப>ேய
எகிறா. அவ, ஓ2கிறா,. எ&ேகேயா!

அNO,
வட  ெத% ைமதானதி அறிஞ ஒ%வ மாைல, "அாிசி எ+ேபா கிைட #
எப ப)றி. ெசா)ெபாழி4 ஆ)ற ெதாட&கிறா. ஊ ம க,
Dமியி% கிறாக, ெசா)ெபாழி4 நட ெகா5>% கிற!

இளவழக தா ப2 # பசைணயி தா ப2தி%+ப ேபா ேதா(#
தைலயைண அ2 கி ணிேபா ைவவி@2 ேவ(Aற# ேபா0
காதி% கிறா.

சில க(+Aைட காரக, Hைழ பசைணயி Q&கிறா இளவழக எ(
எ5ணி வாளா கிறாக,.

மிெனாளி! ம கேள! உ&க, நிைல என? - எ( Cவி ெகா52 த G@ைட
ேநா கி ஓ2கிறா. அேத ேநர#,

உடநலமிலாத மிெனாளி 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, அ2த இர5ேட நிமிஷதி தி2 கி@ெடDத
மிெனாளி, அநாைத ழைத இலாத க52, ஏைண ழைதைய
ஏைண3ட கDதி மா@> ெகா52#, ம)ற+ பி,ைளைய இ2+பி இ2 கி
ெகா52# ெவளியி பைதபைத க ேதா2கிறா,. பி,ைளைய Q கி ஓ2கிறா
எ( க5ட அவ,, ழைதைய கா+பா)(&க,, ஐையேயா எ(
C.ச92கிறா,. பைற!

அேத ேநரதி,
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ெசா) ெபாழிவாள ".... .... ஆதலா சாதி சமய ேவ)(ைம இநா@ைட வி@2
ஒழி ேபாக ேவ52# எ( > க -

அ& ேக@>%த ம களி பல சாதி சமய ேவ)(ைம ஒழிய என ெச0ய
ேவ52#? - எ( ேக@கிறாக,.

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

"ழைதைய கா+பா)(&க,” எற ஒ% ெசா அைனவ காதி8# விDகிற.
அெதாடாி இ& எDத ேக,வி # விைட இ%+பதாக. ெசா)ெபாழிவாள
த9யவக@ ேதா(கிற. ஆயிE# அ2த ெசாலாகிய 'ஐேயா' காதி
விழேவ, ெசா வத திைச ேநா கி. ெசா)ெபாழிவாள ஓட, ம)(#
ெப%#பாேலா%# ஓ2கிறாக,.

பி,ைளைய Q கி வதவ, பி,ைளைய கிண)றி ேபா2கிறா. பிேன
ஓ>வத மிெனாளி. ைகயி8,ள ழைதகைள கிண)ற>யி கிடதிவி@2,
கிண)றி தி கிறா,. தி+பவ, கி அ%கி9%த ஒ%வ கதியா
கிறா. திய கதி - அவ, கி பதிதைத, கதியி %தி ஈர#
கா@2கிற. J-தி%+பவக, இர கதா > அல(கிறாக,. சில அவைள
மீ@க கிண)றி இற&க ய8கிறாக,.

அவக, ய)சி ேதைவ+படவிைல. மிெனாளி த கDதி ெதா&#
ஏைணயி பி,ைளைய இ@2 Q கி ெவளி வ%கிறா,. அவ, ஏைணயி இ%த
பி,ைளைய எ2+ பா மாேபாடைன ெகா,<கிறா,. :)றியி%த
சாிைக+ Aைடைவைய கீேழ ேபா@2.
ேதன%வி த கைத ைகயா M> ெகா52 ஓ எ( அDகிறா,. அ&கி%த
சநியாசி அDகிறா. ஒ%Aறமி% # இளவழக அD > கிறா.

மிெனாளி,
பிைழ க மா@ேட
சாகிேற.
சாக அசவிைல
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இத ம கைள
யா கா+பா)(வாக,?
........ .......... ......
......... ............ ...........
............ ........... ....
நா@டா@சியி கீபி,ைள வள+A. சாைலக, ெத% ேதா(#

ேதைவ அதனா,
சாதி, மத#, உய4, தா-4 நீ&#.

எலா # உண4 உைட உைற3, கிைட #! இநா@> G2ேதா(# ஏ&கி
கிட # தி க)ற பி,ைளக, வா-க! - உயிர)( நிலதி சா0கிறா,.

ேதன%வி த ழைதைய தாவி எ2 கிறா,. அேத ேநர#, அ&கி%த
சநியாசியிடமி% ழைதைய மலா0+ெப5 வா&கிறா,. சநியாசி,
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, அைன .
ஆ)ற8ைடயவ, அைன .
வா-க அைனயி நாம#.
மணிெமாழியா த ெசாைதெயலா#, ேதன%வி த ெசாைத ெயலா# பி,ைள
வள+A. சாைல  ஆ வதாக உ(தி C(கிறாக,.

- பாரதிதாச Aதின&க,, 1994
-------------
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2. விஞானி

Aற க@> இ% #. அ&ேக மைர ந2&கி ெகா5>% கிறா. அ>ேம
அ>ைவ அைற :தவி இ2 கி பா+ப#, அNவாேற மீ,வமா
யி% கிறா. பிற ஒ%வா( ஊ கட ெவளிவ அ& எலா இடதி8#
%வி+பா ஒ%Aற# அ&ேகேய உ@கா%கிறா. மீ52# ஆள க>தைத+
ப> கிறா. அவ மன க5  பா5>ய, அ&கய)க5ணி, ம&ைகயகரசி,
அறி4ைட ந#பி ேதாறி மைறகிறாக,.

மைர, த G2 ெச( மைனவி, மக, இ%வைர 3#, எ ெச0திைய ெவளியி)
ெசா9ய5டா ? என ெகதிராக ய)சி ெச0வ5டா? எ( ேக@கிறா.
அவக, இேல எகிறாக,. பி யா எைன+ ப)றிய ெச0திைய
ெவளி+ப2தினாக, எ( ேக@க, அவக,, நா&க, எதி+பாக எ4#
ெச0யவிைல எபத) நீ&க, இவைர # உயிேரா2 இ%+பேத அதா@சி
எ( C(கிறாக,.

உட பிறதாைன கா@> ெகா2த விWஷண ஒழியா+ பழிைய அைடத
க52# நா தைதைய கா@> ெகா2 வாழ ஒ+Aேவனா எகிறா,.

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
ைவதக5 சிமி- காம வா0 ேபசாம மகி-.சி யா ஆ-கிறா,. பிA அவ,
எ@>ைய அ7கி, கமலைர ேவ(ப க# தி%+பியப>, நைகேம பண# ேதைவ
எகிறா,. எ@> ேவ( ப க,ள ஆைள கா@>, அவாிட# ேக@க.
ெசா8கிறா. அத), எ நிைலயி உ,ள ெப5களிட# அவக, நட
ெகா,ள ெதாியாதவக, எ( Cறி த விரைல அவ எதிாி ைவ கிறா,.
அதி விைலேயற+ ெப)ற ேமாதிர# ஒளி G:கிற, ெபா விர8  விள +
ேபா@ட ேபால எ@> மன# விரகளி அழகி ழ#Aகிற ......... ேமாதிரைத
கழ)றி தா%&க, எகிறா.

எ காதல% காக காதி% # ேமாதிர# அ. நாேன கழ)றி2வ சாியல.
நீ&கேள கழ)றி ெகா,<&க, எகிறா,. அவ ெதா2கிறா. கழ)றி
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ெகா52, எNவள4 ேவ52# எகிறா. ஆயிர# Sபா3#, அத ேமாதிர# இ%த
இடதி) ேவெறா% ேமாதிர# ேவ52# எகிறா,. அவ அவ, கைத
காண ய8கிறா. அவ<# கதி%+பி  நைக கி- கிறா,. அவ
சிாி கிறா. அவ, ெக:கிறா,. கதா - எ@> த ேமாதிரைத அவ,
விர8  இ@2, எவ% & கா@ேட எகிறா. திைல க5  கா@ைட நீ கி
Dக. ெசDநிலா ஒளிெசய. சிாி ஓ2கிறா,.

சிறி ேநரதி எ@>3# த பைழய நைட3ட திைல3ட ேபாகிறா.

திைல க57 G@>, எ@> திைல க5ணா பாரா@ட+ப2கிறா.
தைன ைகவிட Cடாெத( அவைன ெகசி ேக@2 ெகா,கிறா,.
அவைனேய ேக@கிறா,, 'மைர தைன மண ெகா,ள தி+பத#
ெ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 எகிறா. அவ
ெகாைலகார ெகா,ைள கார அவைன கா7த)ேக க5 நா7கிற
எகிறா,. ெபா(ைம 3ட எ+ேபா# ேபா நட வா எகிறா.

அேத ேநரதி மைர அ& வ, எைன. சாத பல ெச0திக, ெவளியான
த) நீ தானா காரண# எ(#, நீதா என  ெமா@ைட க>த# எDதினாயா
எ(# பலவா( ேக,வி ேக@க, அத) திைல நானிைல எ( Cறி
அ க>ததி ெசா9ப> நீவி நட தா இ% கிறீ எறா உEட எத
ெதாடA# ைவ ெகா,ள+ ேபாவதிைல எகி றா,. அைதெயலா# தா
ெச0தேதயிைல எ( பலவா( Cறி 15 ஆ# ேததி நா# தி%மண உ(தி ெச0
ெகா,ள ேவ52# எகிறா.

தி%மண# எ+ேபா எகிறா, எ@>?

அ2த வார# ாிஜிLட மண# நடதி ெகா,ள லா# எ( Cற, திைல 
க5கா@> நல எகிறா. அவ<# ேக@கிறா,.
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கிைரய+ பணைத எ+ேபா ெகா2+Wக, எ( ேக@கிறா,.

அத) மைர 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# ெசா9+ ேபானா.

பர&கிமைல ைகயி விஞானி நா0+ பிணைத அைட ைவத ெப@>ைய
எ2 பா கிறா, திைக கிறா. நாைய எ2 அத) ம% ஏ)(கிறா.
நா0 உயி ெப)( எDதி% கிற. அைத த@> ெகா2 அத) உடேன பா
ைவ கிறா. இைத எதிாி வாிைசயா0+ பாதி%தவக, அைன வ%#
மகி-.சியா ஆ2கிறாக,.

இLெப ட மைரயிட# வ ேப:கிறா. மைர தன + பய(த க>த#
வதி%+பதாக Cறி, அத) என ெச0யலா# எ( Cற - அவ, அெதலா#
நா த க ஏ)பா2 ெச0கிேற. நா# சில ெரௗ>க< + பண&ெகா2,
ைகேயா2 ைவ ெகா,ள ேவ52#. ம)ற+ப> ேபாZ:# க5காணி+பா
யி% # எகிறா.

ேம8#, மைர தன # திைல க57 # 15- தி%மண உ(தி நைடெபற+
ேபாவதாக4# அைத3# உடனி% நடத ே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 கதி, 15 ஆ# ேததி மாைல 7  உ சா4!
தி%மண உ(தி நட கா. அத), நா ெசானைவகைள நிைறேவ)றினா
த+பி+பா0.
இ&ஙன#
ஆள

இ+ப> எDதியி%த ப கைத மைர இெப டாிட& கா@ட அவ,

தி%மண4(தி K பா@> 10 ேபாி இ% க@2#. :)றி8# ஆ, ேபா@2 வி2ேவா#.
நாE# ஆ3த ேதா2 வதி% கிேற. விழா >த# ஆளைன+ பி> க ஏ)பா2
ெச0யலா# எகிறா.
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மைர, +பறி3# மாணி க# இதி :(:(+A கா@டவிைல எ( Cற
இLெப ட அவ பய& காளி எ( Cறி. ெச8கிறா.

எ@> வ%கிறா. ைடாிைய அவனிட# கா@> மைர த அ.சைத3# விய+ைப3#
ெவளி+ப2 கிறா. எ@> க5ணீ வ> C(வா.

K பா@>யி கல ெகா,வா ெகலா# க மைறய க(+Aைட த%ேவா#.
நீ&க, உ@கார ேவ5>ய இடதி ந# ெரௗ> ரதினைத 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, மைர
அ+ப>ேய ெச0 வி2 எ( மகி-.சியைடகிறா.

மைரயிட# திைல க5 வ ேபசியி% கிறா,. எ@> ெச0,ள ஏ)பா2கைள
மைர Cறி அசாேத எகிறா.

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

பல க#Aக<ட வ த# சில#ப வாிைச கா@ட அவக, க#Aட நி)க ேவ5>ய
இட&கைள றி+பி2கிறா இLெப ட. அதாவ G@> Aறதி!
G@> வாயி9 சில நி(த+ப2கிறாக,.

பி இLெப ட உ@பட ஓ அைறயி, ப+ ேப கM> க(+Aைட
ேபா ெகா52 ேமைச யி எதிாி உ,ள நா)கா9களி வாிைசயா0
அமகிறாக,

மைர இ( என # திைல க5ண7 # நட க இ% # தி%மணதி
ெபா%@2 உ(தி நட க+ ேபாகிற. உ&க, னிைலயி நா எ உ(திைய
C(கிேற. நா மனமார, திைல க5ைண எ வா- ைக ைணயாக மண க
உ(தி C(கிேற.

திைல க5, எDதி% கிறா,. நா வா- ைக ைணயாக இவைர மண
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ெகா,வதாக உ(தி C(கிேற.

எ@> : ேப ெசாலவிைல இL : மணவாள ெபயைர மண+ெப5 ெசா8வ
திைல. இ%வ%# மண வா-க எ( வா- கிேற.

வா-க மணம க,!
வா-க மண ம க,

மைர : ஒழிதா எ பைகவ, அவ ேபா@ட சபத# ஒழித. D
ேதாவியைடதா ஆள. எ( உ@கார எ@> சி)(5> ெகா52 வ%கி றா.
அைனவ%# உ57கிறாக,.

K ெகா52வ ைவ க+ப2கிற. அைனவ%# அ%கிறாக,. மணி+ெபாறியி
7 1/2 அ> கிற. K அ%திய மைர சா0கிறா.

அைனவ%#, மைரைய ஆரா0கிறாக,. அவ இற வி@டா, இLெப ட.
இ.ெச0தி ெவளி  ெதாிய ேவ5டா#. மாரைட+பா இறததாக உதர4
ெப)(+ பிணைத+ Aைத வி2&க,. ஏெனனி, இைத கிளறினா, அேநக
தகவக, ெவளி+ப@2, அைனவ # ப# ஏ)ப2# எ( Cறி, பிணைத
எ2 க உதர4# த ேபாகிறா.

அேத ேநரதி, அD ெகா5ேட எ@>, திைல க5ைண ைக3ட அைழ
ெகா52 ெவளியி) ெசகிறா. எதிாி ம&ைக3# அ&கயE# அD ெகா5ேட
வ%கிறாக,.

எ@>, அD Aர52 அைனவ # அைழ+A அE+ப ேவ5டா# எ(
C(கிறா.

ேபாகிறா திைல க57ட அறிர4 பிண# Aைத க+ ப2கிற.

ந,ளிரவி அ+பிண# இர52ேபரா ேதா5ட+ ப@2 எ2. ெசல+ப2கிற
காாி!
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விஞானி அைறயி வா க+ப@ட பிணதி) ம% ஏ)ற+ படேவ உயி
வ%கிற. அேத நிைலயி அ&,ள சிைறயி மைரைய வளத அவ சிறி
ேநரதி உயி ெப)( எDகிறா.

வா0 M> ஒ%வ, அவE + பா சி)(ண4 ெகா52 ைவ க மைர,
அைவகைள ஆவ8ட அ%கிறா. அவ, "நீ&க, யா?''- நா எ+ப> யாரா
இ& வேத - எ( ேக@க, வா0M> த வாைய M> கா@>. ெசகிறா.

மைர சிைறயி9% த+பிேயாட யபவனா0 அ&,ள க#பிைய
வில கிறா.

அேத ேநரதி எதிாி8,ள :வாி சிவ+A ஒளி எDதா த+பி+ ேபாக யல
ேவ5டா# எற ெசா)க, காண+படேவ, உடேன, மைர அ&,ள க5ணா>+
ெப@> ஒைற ைக5டா மைற க ேந%# ேபா கீேழ ெபா%தி3,ள ெபாறி
ஒ( அவைன Q கி எறிகிற.

மைர, ெ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% கிறாக,.
எ@>, திைல  உண4 ெகா52 ேபாக ேவ52மா எ( ேக@க, ம&ைக
ய கரசி அ#மாைவ ேக@#ப> ெசால, அ#மாைவ ேக@கிறா. அத) அவ,,
என # இத 2#ப  # இ% # ெசயக< # எத ெதாடA#
இைல. நா மைரயி மைனவி அல, ஆதலா எகிறா,. எலாவ)றி)#
ம&ைகய கரசிதா உாியவ, எகிறா,.

ம&ைகய கரசி3# க5ணீைர ைட ெகா52, ஏென#மா அ+ப>.
ெசா8கிறீக,. ெப)ற தா0  மக, தன ெகன ஒ( உைடயவ, அல எ(
அDகிறா,. அ+பாவி எ5ண# ேபா திைல க57  ேவைள ேதா(#
உண4 ெகா2 வரேவ5>ய தா எகிறா, ம&ைகய கரசி!
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எ@>, ஆனா திைல ந#மிடதி உணைவ எதி பா கவிைல. தன . ேசர
ேவ5>ய M( ல@சைததா எதிபா+பதாக ெதாிகிற எகிறா
ம&ைகய கரசி3#, அ&ைகயE# விபர& ேக@ட தி9%, ஆளனி க>த# ஆள தா மைரயி எதிாி எபனவ)ைற ெவளியா கிறா எ@>!

ம&ைகய கரசி ஆள ேம ஆதிர& ெ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 காதி%! உைன ேநாி வ கா7கிேற. அ+ேபாதாவ எைன+
பழி + பழி வா&கலா# எ( Cறி மைறகிறா.

ம&ைகய கரசி ஆ@கைள. ேசகாி, G@> எ&# நி(தி, அவைன+ பி>
க@> ைவ க. ெசா8கிறா,. அவ, ேம மா>யி எ@> ைண3ட இ%
வ%வதாக >4 C(கிறா,.

அ&கய) க5ணி  இத ஏ)பாெடலா# பி> க விைல. ஆள அறெதா5ட
எ( வாதி கிறா,. அவ ெசானப>, ெசாைத அவரவகளிட# ேச
வி2வேத ேம எ( C(கிறா,. மக, அவ ரவகளிட# ெசாைத. ேச விட
அ@>யிைல ஆயிE# எ தைதைய ெகாறவைன ெகா8ேவ எகிறா,,
அ&கய)க5ணி தி% ற<ட ெவளியி) ெச( வி2கிறா,. அேத ேநரதி
பழமைல கிழவ பா& ரசீகளி ம&ைகய கரசியி ைகெயா+ப# ெப)(+
ேபாகிறா. அேதேநரதி எ@> வ ெகாைலயி எ%ைம மா@ைட காேணா#
எகிறா. G@2 வாயி98# உ@Aறதி8# ஆ3த&க<ட ஆ@க,
காதி% கிறாக,.

ஆள த விஞானி ஆரா0.சி இலைத வி@2+ Aற+ப2கிறா.
வா0திைர3ைடய 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 ேபாத ஓ உ%வ# வ%வைத ஆ@க, க52
அசி G@2 , ஓ2 கிறாக,. எ%ைம G@> Hைழகிற. அேத ேநரதி
பழமைல3# G@> Hைழகிறா.
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G@> ேதா@டதி) ெசற எமைன ஆ@க, ெந%&க அ:கிறாக, .
அேத ேநரதி மா>யி9%த எ@>, ம&ைகய கரசியி எதிாி ஆள ேதாறி
பழி +பழி வா& எகிறா.

அவ, சினெதா2 ேப:கிறா,. கைடசியி, ஆள ஒ% க>தைத அவளிட#
ெகா2+ ப> என, அவ, ப> மய&கி விDகிறா,. அவைள ஆளE# எ@>3#
Q கி ெத%வி எறிகிறாக,. எறிய+ப@ட ம&ைகய கரசி ெத%வி ஆ@களா
விாி+ பி> க+ப@>% # வைலயி விDகிறா,.

ஆ@க, ம&ைகய கரசிைய காாி Q கி. ெச8 கிறாக,.

ெகாைலயி எ%ைமேம .: களா ஆன க(+Aைட உ%வைத க52
நாணி. ெச8கிறாக,,

மாணி க# வ%கிறா. நடதைத எ@>யா அறி, ஆளைன+ Aக-கிறா.
ெத%வி, ஒ9 ெப% கி ேக@கிற :- மாைல மயிைல ள கைர. சதிரதி,
அ&ைகய)க5ணி, " இ% க ேவ52மா?" எற ெபா%, ப)றி. ெசா)ெபாழி4
நிக-த+ ேபாவதறித எ@>, மாணி க#, அ& Aற+ ப2கிறாக,.

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

அ&கய)க5ணிைய க52 நடதவ)ைற C( கிறாக, .

மாணி க#, எ@>, பழமைல, அ&கய)க5ணி நாவ%# ம&ைகய கரசிைய ேத>.
ெச8கிறாக,.

எ@>, மைல ைக , அைழ. ெச8கிறா.

ைக , Aக ம( கிறாக,. எ@>, 'ைக , எலா# உ52 ம&ைகய கரசி-
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யி% கிறாக,. ேநா0 தீ க வல! இ#மைல3, Aத# ஊைம3# ேப:வா'
எகிறா.

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

ஊைமயாகிய பழமைல+ ேபச ெதாட&கிறா.

மாணி க# விய+A(கிறா. ைக ேபச ைவதா, கா2 பாடைவ # கட
ஆடைவ # ேபா8# எ( இக-.சி ேப:கிறா,.

உ,ேள, க@டடதி எதிாி - ெவ@ட ெவளி-- கதிைர உைடயவ
விசி+பலைக3# நா)கா93# ெகா52 வ ேபா2கிறா. நா)கா9யி பழமைல
உ@கா ேப.ைச வ  ம)(# பல க(+Aைட கதிைர3ட C>
வ@கார, ைவ க+ ப2கிறாக,.

1. பழமைல, ைரைய # Gராசாமி3# பா5>யனா%# கிண)றி
ேபா@2வி@ட வ%த த க எ( Cற Mவ%# தத# உ% கா@> காரண&
C(கிறாக,. பழமைல, 'இனா ெச0தாைர ஒ(த அவநாண நனய# ெச0
விட' எபதா அNவா( ெச0தி% கலாகா எ( தீ+A C(கிறா.

மாணி கதி)#, அ&கய) க5ணி # பழமைல பா5>யனா த9யவகைள
அறிக+ப2கிறா.

2. திைல க5 மைரைய மண ெகா,வதாக ஆைச+ ேப.:+ ேபசிய வ%த
த க எகிறா.

திைல க5 த உ%4ட ேதாறி, காரண# Cற,
ெசற விடதா) ெசலவிடா தீெதாாீஇ
நறிபா உ0+பதறி4
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எ( > கிறா. திைல க5 ம)றவ  அறிக+ ப2த+ ப2கிறா,.

3. ெப)றதா0, ஆள அறெதா5ட எகிறா க,. அத ெபா%@2
ம&ைகய கரசியா தாையேய ெவ(தாக,. தா0 ெவளியி) ெசவைத3#, ஒ
ெகா5டாக,. ஆள ெசா9யப> இE#, அவரவ களிட# ெசாைத
ஒ+பைட கவிைல.

ம&ைக ேதாறி, காரண&C(ைகயி தைதைய ெகாற ஆளைள ெகால
ேவ52# எகிறா,.

"இனா ெச0தா # இனியேவ ெச0யா கா
என பயதேதா சாA" எ( Cறி > கிறா. பழமைல.

4. அ&கய)க5ணிய#ைமயா தம # மைர  மி%த தி%மண ெதாடைப
அ( ெகா5ட, மைர ேவ( ஒ% ம&ைகைய நாட இட&ெகா2த.
ேம8# அவக, த# கணவைர தீவழியி) ெச லா காதி% கலா# எகிறா
பழமைல.

அத) காரண# C(கிறா பழமைல.

த)கா த)ெகா5டா) ேபணி தைகசாற
ெசா)கா. ேசாவிலா, ெப5',

எ( Cறி > கிறா.

5. மாணி க#, மைர சா4  காரணமாக வி%த ஆளைன+ பி> க எனா
>யா எ( Cறியி% க ேவ52#! அ+ப> அவ ெச0யாத )ற#.
மாணி க#, காரண# C(ைகயி, ெகாைல3# ெகா,ைள3# ெச0 வத
மைரைய+ 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 மைரைய ஆள மனி க ேவ5டாமா? ெகா( விடலாமா?
இனா ெச0தா # இனியேவ ெச0ய அவ% ேக ேதாறவிைல. ெகாைல
ெச0ய ஆளE  என அதிகார#? ஆதலா ஆளைன ெகாைல ெச0ய ேவ52#
எகிறா,.

பிறாிட# வசித ெபா%, இனின எ( Cறி அைவகைள அவரவாிட# ேச க
யற ஆளE  நறி Cற ேவ5டாமா எ( மாணி க# ேக@கிறா.

ெபா நலதி நா@டைடய ஆளைன வரேவ) கிேற. ெகாைல ெச0த
ஆளைனதா ெகால நிைன கிேற எகிறா,.

பழமைல :-ஆ#. அ ெகாைல )றைத. ெச0யா தி%தா ஆளைன ஆதாி+பதி
ம&ைக பினிட மா@ டா,. ஆள ெகாைல ெச0த ெம0தானா? மைர இறத
ெ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%மிைல. பா5>யனா மகேன! அவ இ&கிலாதி
எ@>3ட விஞான# ப>தி%தா. அவE  தைதயா ெசைன
ம&ைகய கரசியி உ%வ+ படைத அE+பியி%தா. அவ அவ, ேம ஆரா
காத ெகா52 - அவைள+ பா க. ெசைன  கிள#பினா. இE#
ேதவி ேதறவிைல. 6 மாத&க, இ&கிலாதிதா த&க ேவ52# எ(
டபனி9%த தைத + ெபா0 Cறினா. இ%ப ல@ச# தைதயE+ப அைத3#
எ2 ெகா52 கிள#பி வி@டா.

ெசைன  - ஆள எ@>3ட வ ேசத 4ட அவ ேக,வி+ப@டா
ம&ைக-ெசழிய தி%மணைத! அவ ேக,வி+ப@டா ெசழிய ெகால+
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ப@டைத! மைரயிட# மைறதி% # J-.சிைய அறிய எ@> சைமய)காரனா0
அமதா. அ ேபாலேவ ஆளE#, மைரயிட# ெசயலாள பழமைலயா0
அமதா - எறா.

மைறவிட# ஓ>, ெசயலாள ேவஷைத கைலத ஆளைன க52 விய+A(கிறா
அைனவ%# அ+ப>ேய!

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

ஆள : ஆ#! நா காத9 ம&ைகயா வில க+ப@ேட! என  அழ
ேபாயி)(. மணைத ெவ(ேத. மண# ேபாயி)(. மீதி ஆள!

ம&ைக : நா எ தைதைய ெ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( # இநா2 இத மாபா விைய வி@2 ைவதி%+ப ெவ@க ேக2.

ஆள : இ% கலா#. பிறாிட# அபகாித பணைத ெகாடாத நீ வா-வ ம@2#
நீதி ேபா8#!

ம&ைக : ெசாைத தி%+பி ெகா2 வி2கிேற. எ தைத உயிைர
தி%+பிதர >3மா? ெகாறவ நீ இத) மான உண.சி3ட விைட Cற
ேவ52#. எ தைத உயிைர ெகாடா வி@டா, உ உயிைர ெகா2 க
ேவ52#.

இனா ெச0தா% # இனியேவ ெச0ய ேவ52# எறாேய. இனா ெச0த எ
தைத  ெகாைலைய அேற பாிசளிதா0.

ஆள A சிாி+Aட எD ேபாகிறா. அ&ேக கM>3ட ஒ%வ
வ%கிறா. த  M>ைய நீ கி மைரயாக கா@சியளி கிறா. அைனவ%#
விய+A(கிறாக,. அ+பா எ( ஓ> தDவி ெகா,கிறா, ம&ைக!
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மைர தைன ஆள ெகாண% வத வைகைய Cறி தா ெச0த தீ.
ெசயக<  வ%கிறா.

அவரவ பணைத அவரவாிட# ேச வி2#ப> Cற -

திைல, அறி4ைட ந#பி, Gராசாமி,  பா5 >யனா அைனவ%# தம .
ேசரேவ5>ய பணைத ஆளளிடேம ெகா2 வி2வதாக C(கிறாக,.
ம&ைக தன ைடயானாகிய ெசழியனி ப ல@ச# தன ேக உாிைம3ைடய
ஆதலா, அைத3# ஆளE ேக த%கிறா,.

ஒ%Aற#:-ம&ைக தனிேய இ% கிறா,. திைல க57# அ&கய)க5ணி3# அவளிட#
C(கிறாக,.

அழகிய மணவளா உனிட# ஒ% ாிவாவ%#, T4# ெபா@2# த%வா. அவைர
மண+பதாக+ T4# ெபா@2# எ2 ெகா,. உ தைதைய அவ ெச0தத) வி%#பினா அவைர ெகால ாிவா வைர எ2 ெகா, எகிறாக,.

அவ, - எ தைத  அவ நைம ெச0தா எகிறா,.

திைல ம&ைக  தைல+ பிEகிறா,.

தனிேய இ%த ம&ைக  - அழகிய மணவாள மல J@>+ ெபா@>@2 த#
இ2கிறா.

தனிேய இ%த அ&கய&க5ணியிட# தி% றைள 3#, த மாைலைய3# மைர
தர - அவ, தி% றைள எ2 ெகா52,

'இல ற4 ேவ52#
எலா # ெதா52 ெச0ய ேவ52#' எகிறா,.

தனிேய இ%த திைலயிட# மாைல3ட வ%கிறா எ@>.
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அவ, - எலா னிைலயி8# ந# தி%மணைத நீ ஏ ெதாிவி க விைல எ(
ேக@கிறா,.

என  ெவ@கமா0 இ%த எ( ேகாண&கி யா2கிறா.

அவ, மாைலைய+ ேபா2வ தாேன எகிறா,.

என  எனனேமா ேபால இ% கிற எகிறா.

திைல மாைல J@2கிறா,; எ@> மாைல J@2 கிறா திைல . -

அைனவ%டE# - நி( அழகிய மணவாள.

விஞான# வளக!
ற, ெநறி ஓ&க!
எலா நிதி3# தமி- வள.சி ேக!
எ# வா-4 தமி- ெதா52 ேக!
-------------3. பத ெஜயேதவ

ஜகநாததி பிவ வன# எE# பா+பன. ேசாியி நாராயண ப@ட எபவ
ஒ%வ இ%தா. அவ மைனவி கமலாபா0.

அவ அ%தவ+ பி,ைள ெஜயேதவ.

அேத ஜகநாததி அ னிேஹார மக, பமாவதி  க9யாண# ஆக
ேவ5>யதி%த. க5ணபிரா அ னிேஹாரனி கனவி ேதாறி, ெஜயேதவ
E  ெகா2 எ( C றி+ேபாக, ெஜயேதவாி G2 ெசறாக,.

நாராயண ப@ட% # க5ண கனவி ெசா9 யி%ததா தி%மண# >த.
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ெஜயேதவ%# பமாவதி3# இலறைத நடதிவ% நாளி நாராயண ப@ட
பி,ைளைய அைழ நா தவ# Aாிய கா2 ெசேவ, நீ உலகி கீதிேயா2
வாழ கடவா0 எறா. ெஜயேதவ வ%தி3# நாராயண ப@ட ேக@கவிைல;
ேபா0வி@டா.

ெஜயேதவ சகல சாLதிர ப5>த. தமவா. அைனவ%# அவைன+ Aக-
வரலானாக,. பிவா வி ஒ% பிரபல வியாபாாி இ%தா. ந)ண ந)
ெச0ைக3ைடயவ. அவ ெஜயேதவைர அைடதா. ஞாேனாபேதச# ெபற
ெஜயேதவ ஆம ஞானைத உபேதசிதா. அ( த அவ ெஜயேதவ
க)பித மா கதி நி( ஆமானதைத அEபவி வதா.

ெஜயேதவ பாகவதைத அEதின# ஓவா க9 3கதி ச5ண Aகைழ
தி+பைத கா@>8# ேவ( மா க# கிைடயா.  தி # அதா மா க#
எ( பாகவத# விதி கிற.

பஜைன ெச0வாரானா. அவ உலக# விய கத க ச&கீத ஞானியா3# கவிதா
ரனமாக4# விள&கலானா. ெஜயேதவ கீத ேகாவித# பா>னா கீதேகாவித#
எற சாLதிரதி) மகவ# அதிகாித. ஒ% சமய# ெஜகநாத ே\திரதி)
ஜன&க, கீத ேகாவித# பா>, பஜைன ப5ணியி% ைகயி, " கீத ேகாவித தா
நா# ஆனத மைடததா#. அைத நா# அ&கீகாி ேதா#" எ( அசாீாி எDத.
அதனா கீத ேகாவி ததி மதி+A அதிகாித.

ஓ@>ர ேதசதி) அரச சா விக. அவ மகா ப5>த. அவ ேதசதி கீத
ேகாவித# மிக4# பிர சித# அைடதி%+பைத அவ அறிதா. ''பகவாைன
கீதைனயா பா2வ சிேரXடேம'' எற >4  வதவனா0, தாE# 100
அழகிய கீதன&க, ெச0 ெவளியி@டா. ஆயிE# அைவகைள ஜன&க,
வி%#ப விைல . இதனா அரச ப5>தகைள3# பிரபலL தகைள3# C@>
கீத ேகாவிதைத+ ேபா எ கீதன&க<# உயதைவ எ(#,

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

ப5>தக, அரசைன ேநா கி, நீ&க, ெபாறாைம யா அத கீதன&கைள
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இய)றினீக,. ேம8# ெஜயேதவ ஒ+ப)ற ெபாியவ; ஞானி. அவாி கீத
ேகாவிதைத கட4, அ&கீகாி வியதா.

அேபால நீ&க<# ெப%மானி அ&கீகாரைத+ ெபற ய8&க, எறாக,.

அத) அரச ஓ பதய# ஏ)ப2தினா. அத ப> ப5>தக<#, அரசE#
கி%Xண ெஜயதிய( ெஜகநாத# ெச( கீத ேகாவிதைத3# அரச
கீதைனகைள3# கா+பி@2 ேகாவி9 ைவ+ ேபா0வி@டாக,.

வி>ய)காைலயி சனதிைய திற பா க,
கீத ேகாவிததி தைலேய@> இைத நா# அ&கீ காிேதா# இ+ப> 
ஜகநாத எறி%த. அரச வ%தினா. G2 வ உண4 நீ கட4ைள
ெகச ஆர#பிதா. அறிர4 அவ Q கதி கட4, ேதாறி ெஜயேதவ
மகிைம Cறி, நீ3# கீத ேகாவிதைத+ பாராயண# ப57வாயாக என,

அரச அNவா( ெச0ய தைல+ப@ட அளவி கீத ேகாவித# உலக+ பிரசித#
அைடயலாயி)(.

ஒ%நா, அ னிேஹார த ம%மக ெப%ைம ேக@2+ பா கவதா. ஆனத#
ெ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, பிவா4  வ ேபாக
ேவ52# என, ெஜயேதவ ெச( இ% - பிற. Aற+ப@டா.

Aற+ப2#ேபா தாஸ ரதின&க, ெபா)க@>க ைள+ பல + ேபாகிகளிட#
ெகா2 - இவ)ைற. :வாமியி மைனவியாகிய பமாவதியிட# ெகா2 வ
ேசதெத( ஓைலெப)( வரேவ52# எ( அE+பியி%தா:

பல  கா@ைட கட ைகயி தி%ட மறிதா க,. ெஜயேதவ எ#மிட#
ஒ(மிைல எறா.

தி%ட பல ைக. ேசாதி க, ேபாகிக, ஒ%ப க# ைவதி%த த&க# ரதின#
கிைடதன. அைவகைள எ2 ெகா52 ெஜயேதவைர3# கா ைககைள ெவ@>
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இவைர Q கி கிண)றி ேபா@2+ ேபானாக,.

ெஜயேதவ கிண)றி சமாதி ேயாகதி C> கவைலய)( இ%தா.

சாவிக மன ேவ@ைட  வ%# வழியி கிண)றி உ,ளி% ஓ ஒளி
ெதாிவைத ெகா52 கிண)ைற. ேசாதிதா. ெஜயேதவ நிைல  வ%தினா.

அரச த அர5மைன  ெகா52 ேபா0 ரண& கைள ஆ)றினா. ெஜயேதவ
அ&கி% ைகயி -

ேபாகிக,, பகவ தாஸனிட# நடதைவகைள ெதாிவிதாக,. அவ >தா.
ெஜயேதவ இ%+ பிட# ெதாியாம - ேதட.ெச0 ெகா5>%தா.

பமாவதி . சாவிக மன பல  அE+பி அைழ ெஜயேதவைர கா@ட
அவ, யரதி M-கி யி%தா,. ெஜயேதவ%# பமாவதி3# அ&ேக இ%
தாக,. அவகைள அ&,ள ஜன&க, Tசிதாக,. அவ Aக- விாித.

இ+ப> ஓ மகாமா அ& த&கி இ%+பதா நா# தாிசி ந# பாவைத
தீ ெகா,ேவா# எ( நிைன ஐதா( ேப சா க, ேவடேதா2
ெஜயேதவாிட# வதாக,. அரசE# Cட இ% கிறா. ஆனா வதவக, A
ெஜயேதவைர இ#சித தி%டக,. அவக, ெஜய ேதவைர க5ட# இவரா எ(
ந2&கினாக,. ஆயிE# ெஜயேதவ அவகைள அரசE  கா@> ெகாடாம,
அவக, சா க, ேவடதா&கிய ப)றி. சேதாஷி அவக@ ஏ)ற உபசார#
Aாிவி - அவக, ேக@டப>, வ5>யி ஆபரண# ஏ)றி அE+பினா. வ5>
நகைர தா5> ய#, தி%டக, வ5>ைய நி(த. ெசா9 -

அத அரசன வ5> காரனிடதி8# உடவத அரச ேசவகாிடதி8#
ெஜயேதவைர+ ப)றி ைற வாக Cறி - ெஜயேதவைர தா&க, ப2திய இ#
ைசகைள3# Cறினாக,.

உடேன Tமி அதித. நில# பிளத. அத தி%ட பிளவி G-
மா5டாக,.

இத. ேசதி அரசE # ெஜயேதவ% # எ@ட அவக, பிளைவ வ
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பாதாக,. ெஜயேதவ எனா இத ம9தக@ இத கதி வதேத எ(
 கி M.ைசயாகி விD பிணமானா. அரசி பிராண தியாக#
பனி ெகா,ள ய8ைகயி

பரமசிவன பிரய\மாகி,

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

ெஜயேதவ இலாத சமய# அரச மைனவி ெஜய ேதவ மைனவியிட#
ேபசியி%தா,. அ.சமய# ஓ Qவ அரசியிட#, உம ெசாத கார இறதா.
அதனா அவ மைனவி உடக@ைட ஏறினா, எறா.

ேக@ட அரசி தி2 கி@டா,. ேம8# அவ,, உட க@ைட ஏறியவைள+ Aக-
ேபசினா,. அ ேக@ட ெஜயேதவ மைனவி, கணவ இறதா உடேன உயி
வி2கிறவேள உதமி. கணவ இறத# உட க@ைட ஏ(கிறவ, மயமிதா
எறா,. இதனா இ%வ # மன# ேவ(ப2கிற.

ஒ%நா, அரசியி J-.சியி ப> சில வ ெஜய ேதவ இறதா எ(
பமாவதியிட# Cற, உடேன பமாவதி ஆவி பிாிகிற. அரசி >தா,.

அரசE# ெஜயேதவ%# ரததி வ%கிறாக,. விதி யி  றி கா7கிறாக,.
அர5மைன ெச( ேசதி அறிகிறாக,.

அரச >தா. ெஜயேதவ வ%தினா. அரச த மைனவிைய ெகால+
ேபாகிறா. ெஜயேதவ த2 கிறா. அரசி ெஜயேதவைர ேநா கி எைன
கா+பா)(&க, எ( ெக:கிறா,,

ெஜயேதவ M.ைசயாகி விழ - அவ கா ைக வளகிறன. ெஜய ேதவ
கட4ைள தி க, பமா வதிைய கட4, வ எD+Aகிறா. கட4, ஆசி Cறி
மைறதா.

ெஜயேதவ பாகவதைத வடெமாழியி பா>ய% ளினா அரச ய)சியா
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அர&ேக)(# ேபா Aதிய அதண ஒ%வ அ& வ, அேநக த க வாத#
Aாி, பி க5ணனான த ெசாத உ%வேதா2 கா@சித Iைல+ Aக-
ஆசித ேபானா.

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

ஒ%நா, கேணச (ப@ட) மேகாபாயாய வ கீத ேகாவித# த9யைவகைள.
ெசா8#ப> ேக@க, அதி )ற# ெசானா. அத) அரச ேகாபி அைவ
)றைடய எ( எ5பிதா எ அரைச உம  த%கிேற எ( பதய#
Cற, உபாதியாய ச#மதி காசி. ச&கதி) அைழ+ ேபானா.

ச&கதி தைலவரான சவ ஞ ப5>த Iைல+ பாதா. சைபயாேரா2 க&ைக
கைர . ெச( க&ைகைய தி Iைல க&ைகயி ேபா@டா - கா&கா
ேத9 Iைல ஏதி எதிவ நி( I9 மகவைத விவாிதா,.

க&ைக # சவ ஞ # மனதா&க ஏ)ப2 கிற. கீத ேகாவித ஏ2கைள.
சவ ஞ வானி எறி கிறா. அ+ேபா ஏ2கைள ஏதி க5ணபிரா +ரா+தமாகி
(% மணி பாமா சகித#) கா@சியளி. சேதகைத நீ கி, அேத ேநரதி சவ ஞ
ப5>தரா0 இ%த சிவெப%மாE# கா@சியளிதா. ம)ற கேணச, :+ரமணிய
கா@சியளிதா.

அத பிற ெஜயேதவ, அரசE # த# மைனவி # ஞாேனாபேதச# ெச0
 தி+ ேபறைடதா.
-----------------4. மரபர

280 வ%ட&க<   ைகலாசAரதி ஷ5க சிகாமணி கவிராய - அவ
மைனவி சிவகாம :தாி இ%தாக,. அவக, பி,ைள 5 வயதாகி3# ஊைம.

1. சித#பர ைவதிய வ%கிறா. ழைதைய+ பாிேசாதி கிறா. மனிதரா
தீ க+ப2# ேநாயல எ( ைகவி2கிறா. கவிராய, இ+பி,ைளைய ெகா52
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ெச( ெசQ %கைன ேவ52கிேற எ( ெதாிவி கிறா. ைவதிய,
அவகளா பிறத பி,ைளயி ஊைம தைமைய தீ+ப அவரா தா
>3# எ( ேபாகிறா.

2. கவிராய%#, மைனவி சிவகாம:தாி3# மா@2 வ5>யி ஏறி. ெசQராைன
திபா>. ெசQ ேச%கிறன.

3. தி%.ெசQ ேகாயி :வாமி எதிாி பி,ைள ைய கிடதி ஒ% ம5டலதி
(40 நாளி) இ+பி,ைள யி ஊைமதைமைய நீ நீ கி ய%ளாெதாழியி, அத
ேம எ உயிைர+ ேபா கி ெகா,ேவ எ( சபத# ெச0, பணி,
பி,ைள3டE#, மைனவி 3டE# ச5 க விலாசதி த&கிறா.

4. 39 நா@க, ஆகிறன. த மைனவியிட# நாைள சாவ நி.சய#. நா ம5ணி
வா-வ %கE + பி> கவிைல எ( அD Aல#ப அவ<# Aல#Aகிறா,.

5. 40 ஆ# நா, %கைன தி நிதிைர ெச0கிறாக,.

6. ைகலாசதி பாவதி எதிாி பால:+பிரமணிய ைகயி ேவ Q சி நதன#
Aாிய, அவ வாகனமாகிய மயி8# ஆ2கிற. பாவதி களி+Aட பாதி%
கிறா,. பால%கனி மன க5ணி ஊைம+ைபய நிதிைர+Aாிவ#, தைத
தயா நிதிைர Aாிவ# ேதாறேவ Tேலாக ேநா கி ஆ>யப> ெசல, மயி8#
ஆ>யப> ெதாடகிற. பாவதி இ ெதாி பி,ைளைய ஆசீவதி
மைறகிறா.

7. பால:+பிரமணிய '%பரா' எ( த@> எD+பி நாவி கடா.சியைத வா
நம விLவSப தாிசன  விைரவி வ%க எ( மைறகிறா.

8. %பர அ+ேபாேத த தா0 தைதயைர அ7கி, 'அ#ேம' 'அ+பா' என வா0
திற கதறி யி எD+ப, அவ எD அதிசயிதா. நடதைவ C(கிறா,
%பர. நிதிைர.
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9. ம(நா, தி%.ெசQ வி:Sப தாிசன# ெச0 கத க9ெவ5பாவா
தி கிறா மர%பர. அ ேக@ட அைனவ%# (அ&கி%தவ) அதிசயி
வண&கிறாக,

10. G@> தா0 தைத பி,ைள ச#பாஷைண. ஞானாசிாியைன அைடய ஆவ
ஏ)ப2கிற எகிறா %பர. தா0 தைதய வ%கிறாக,. ' எ ஆைச
அைன# %க க@டைளேய,' எகிறா %பர. அவ விழிக,
M2கிறன. அவ நா %கைன+ பா2கிற.

அசாீாி! நீ உதர யாதிைர ெச03&கா உன  எவ  வா 
தைடப2கிறேதா அவேன உ ஞான சிாிய எ( அறிக!

11. ெப)ேறா வ%த, அவகைள ேத)றி த த#பி மார கவி3ட மைர 
கிள#Aகிறா. பர +

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

13. ைகலாசதி பாவதி பரமசிவ ச#பாஷைண. அ.சமய# இ%வ மீ#
மர%பர Tேலாகதி பா2# பா@> ஒNெவா% ெமாழி3# ஒNெவா% மலராக
G-கிற. பாவதி தைன றி மர%பர பா2# பா@2 க, இைவ என,
அ+பாட ேசத பி,ைளதமிைழ மைரயி அர&ேக)(#ப>3# மர%பர
ெப%ைமைய மைரமன அறி3#ப> 3# அறிவி வ%வதாக+ பரமசிவனிட#
விைட ெப(கிறா, பாவதி.

14. தி%மைல நாய க நிதிைர ெச0கிறா. மீனா\ி கனவி ேதாறி
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 ஆசனதி இ% க, பாி ஜன&க<# Aலவக<#
பிரதானிக<# அமதி% க, மர%பர மீனா\ிய#ம பி,ைள தமிஆர#பி கிறா. அ.சமய# சிவேவடதா&கிய கதவ. சி(வ ஒ%வ அ&,ள
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சிலைர இ&ெகன விேசஷ# என - அவக, பி,ைளதமிழி விேசஷைத3#
ஆ கிேயா வர+பிரசாத# ெப)றைத3# C(கிறாக,.

16. கத வ தா மாதிர# அைத ேக@# ேப( ெப(வ ேபாதா; கதவ
ேலாக# அNவிபைத அEபவி க ேவ52# எ( நிைன நி)க, அவ ஆைட
Tவாைடயாக4# உட ெபாEடலாக4# அ&க&க, நவரந சகிதமாக4#
மா(கிறன. கி Aறதி ெவ5 சிற தளி+ பற க ஆயதமாகிற.
கதவ பற ேபாகிறா.

17. 'உலகி கவிைத பிற கிற. இைச உனக நிைலயைடகிற.' என கதவ
ராஜாவிட# ைற யி2கிறா மகி-.சிேயா2.

18. பளி& மாட&க, மரகத தைழயா ஆகிய மர&க, ெகா>க, விதவிதமான+
T க, நிைறத கதவ ேலாகதி 16 வய பிராயதாராகிய கதவ மாதக<#
ஆடவ%# ரநாபரண&க, கவச&க, >க, AXபலதா#பர&க, (AXபதா8#
இைலகளா 8# ஆகிய உைடக,) ல&க - கவிைதரச# அ%த
ஆயத+ப2கிறாக,.

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@டதி
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 பDத ைறதீ தமிழி ஒD# ந(:ைவேய!
அகைத கிழ&ைக அக- ெத2 #,
ெதாD#ப உள ேகாயி) ஏ)(# விள ேக!
வளசிமய இமய+ ெபா%+பி
விைளயா2# இளெம பி>ேய!
எறிதர&க# உ2 # Aவன# கட நிற
ஒ%வ தி%4,ளதி
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அழ ஒDக எDதி+ பாதி% #
உயி ஓவியேம!
மகர# வா0 ம2 # ழ)காேட#
இளவசி ெகா>ேய வ%கேவ!
மலயவச ெப)ற ெப%வா-ேவ
வ%க வ%கேவ!

எ( பாட அேத ேநரதி கதவ ேலாகதி இ+ பாட9 க% ேதாற
அபிநய# கா@> ஆ2கிறாக,.

அேத ேநரதி ேதவக, C>+ AXப வ%ஷ# Aாிகிறாக,.

21. சி(மி பாட8  த கப> சிர க#ப# ெச0 கனிதைல அைனவ%#
கவனி கிறாக,. தி%மைல நாய க உன + ெபா%, ெதாிததா? என.
சி(மிைய ேநா கி வின4# சமய# சி(மி மைறத. அைன வ%# 'அவ,' எ(
வண&கி நி)ற.

22. அரச மர %பரைன. சி&காசனதி அைம+ பாததி G- யாைன,
திைர, சிவிைக ைட, ெகா>, சாமர#.-ெபா)விய காணி ைகயாக ெகா2த.

23. தி%மைல நா0 க மாளிைகயி மர%பர மாரகவி சா+பா@2 ெகன
காதி% க, அரச த பிரதானிக,, Aலவக, இட. மர%பர இய)றி
ய%ளிய மீனா@சிய#ைம ற#, இர@ைட மணிமாைல, மைர கல#பக#
இைவகளி ேமைமைய. ெசா9 ய%ள நாழிைகயாகிற.

அரச அத பிற மர %பரைன உண4 கைழ க, மர%பர.

"வதா வத வைகயலா ேகா>
ெதாதா # 0த லாி''
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எற ற@பாைவ. :வாி எDகிறா. 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 இலறைத ேம)ெகா,வாயாக எ(
ைகலாசAரதி) அE+ப, மாரகவி வ%தேதா2 ச#மதி கிறா.

25. மாரகவி தி%மைல நாய கைன க52 விைட ேக@க, அவ விைட நக
மர%பரE# யாதிைர ே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  கிைடத வி%க<ட. ேசாழநா@> தி%.சிரா+ப,ளியி
:வாமிதாிசன#.

28. தி%வாைன காவி :வாமி தாிசன#.

29. தி%வாS ெச( :வாமிேம தி%வாS நாமணிமாைல பா>ய%<த.

30. த%மAர# தி% ைகலாய பர#பனாகிய நாகா வ %Mதியா0 எDத%ளிய
^மாசிலாமணி ேதசிக - த# சிXய ஆகி - த# கா@சி யாளிகளி % பர
அவகைள பணி எதி இ% க, ேதசிக -

ஐேப ரறி4# க5கேள ெகா,ள
அள+ப%# கரண&க, நா#
சிைதேய யாக ணெமா% M(#
தி% சா விகேம யாக

இவா- சைடயா ஆ2மா னத
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எைலயி தனி+ெப%& Cதி
வதேபாிப ெவ,ள, திைள
மாறிலா மகி-.சியி மலேதா

எE# தி%வி%ததி அEபவ+ பயைன வினவ,

மர%பரE  வா  தைட+ப2கிற. % பர நீவிேர அ>ேயE  ஞான%
எ( பணிதி%தா.

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

31. A,ளி% # ேவ_ைர தாிசி+ ேபா# வழியி  மார:வாமி (Lதல
Mதி) ஓ ைசவ+ ெபாியா வ>வேதா2 எதி ேதாறிய அளவி %பர யா
என வினவ. வ#A ேபசி த#ைம றி ஓ பி,ைளதமி- பாெடன, நீ யா?
என %க மைறத%விகிறா. ெபாTத 2மி என ஆர#பி  மாரசாமி
பி,ைளதமி- பா2கிறா.

32. சித#பர தாிசன . ெச( சித#பர # மணி ேகாைவ பா>
தி%#Aைகயி ஓ கவிமா விவா %பரE  மாியாைத ெச0யாதி% க.
சில ேக,வி+ப2கிறாக,. அத) அத+ 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 ெசா9 கா@ட,
அைனவ%# மகி- ேபா)(கிறாக,. கவியாகிய AலவE# தன அபசார#
ெபா(த%,க என+ பணிகிறா,.

34. த%மAரதி ஞானசிாியைன+ ப)றி+ ப5டார #மணி ேகாைவ பா>, அைத
%வி எதிபா>யளி க அவ, 'நீ இயபாகேவ றவி யாயிE# ைற+ப>
காஷாய# தாி க' எ( Cறி காஷாய# தாி+பி கிறா. %பர தா ெப)ற
வி%க, தி% வின&க, அைனைத3# %வி பாததி ைவ க,
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இைவகைள ெகா52 ேபா0 காசியி த%ம# ெச0க எ( ஒ@டகதி ஏ)றி
மர%%பரைர அE+Aகிறா.

35. க&ைக கைரயி நி( பா க, கா2 தவிர ேவெறைற3# காணாைமயா
கா@ைட தி%தி வி:வநாதைர தாிசித

36. வி:வநாதைர தாிசி காசி கல#பகைத இய)ற.

37. ஓ சி)`ாி த&கி >9 நிைல. அத பாஷா வி ஆ@சி இைவகைள
ெதாி ெகா52, ேகாயி க@ட பா@சாைவ காண நி.சயி கிறா இLதானி
க)க நிைன கிறா. அத +பாைஷயான தமிழ  உ.சாி க வ%வ சிரம#
ஆன தா வாணிதைன தி நி)கிறா. வாணி அ%, Aாிதா.

38. பாஷாவி தபா ெசல, அவ மாியாைத ெச0யாதி% கிறா. காரண#
ேக@க ேகவல# உ% வைத க5ட மாதிரதி மனித மதி+ப சாியல என
தி%#Aகிறா %பர.

39. பாஷாவி தபாாி %பரைன+ப)றி உய தி3# தா-தி3# ேப.:
நட கிற. அவைர மாியாைத ெச0யா அE+பிய பிைழெய( பாஷா
உண%கிறா.

40. அேத சமய# %பர உ5ைமயான சி&க# தன  ேதைவ எ( காளிைய
ேதாதினா. சி&க# ஒ( வ%கிற. அத ேம ஏறி தபா ெசல. மாியாைத
நட கிற. Gர# எப என? எற ேக,வி  உதர&Cறிய %பரைன
ேநா கி, பா\ா சி)றிபைத+ ப)றி விவாி. ெசாெலன அவ அNவாேற
விவாி கிறா. அவ அN வாேற விவாி க தபாாி ேச%ேவா (த பாாி
Aலவ), நீ இயபாகேவ' றவியாயி இ.சி)றிப அEபவ# எ+ப> வத,
என, %பர உடேன ஒ% பிதைள டைத ெகா52வர. ெச0, அைத.
ேச)றி Aைத வர. ெசா8த8# அNவாேற Aைதத சில மணி ேநரதி அைத
ேதா5ட அ ெபா)ட மாயி)(. அைத க5ட தபா Aலவ, 'ேச)றி உ,ள
Aளி+பா அ அNவா( ெபானாத C2#' என, %பர ேச)றி Aளி+A
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இ%+பைத நீ ேச)ைற தி( அறிதீரா? இைலேய? அ ேபாலதா
சி)றிப# விள க அEப வி க ேவ5டா# எறா %பர.

அைனவ%# %பர அறி4ைடைமைய3# அEமான தைமைய3#
விய கிறன. மர%பர ேம)ெகா5>% # ேவட# ெபா0 எகிறாக,.
கா0.சிய இ%#ைப ெதா@2 ெம0+பி க, அத பி அவக, %பரE  உண4
பாிமா(கிறாக,. அ& Aலா ைவ க+ப@>%ததா %பர பறி இைற.சி
எ&ேக என, அைத ஹர# என, என  இைவ ஹர# எகிறா! கைடசியி
பா\ா ேகாயி க@ட இட# தர இைசகிறா.

41. ம( நா, அேத ஈLவர ெசா+பனதி ேதாறி, 'உபயக%டக, வ@டமி2#
அNவிடைத ேக,' என.

42. அNவா( ேக@2+ெப)(,

43. மட# க@>னா; த%ம# பல Aாிதா. ேகாயி க@>னா.

44. த%மAர# ஞானசிாியைன வண&கி உபேதச# ெப(கிறா. நா காசி ேபாேக;
த&க, சMகதி தா இ%+ேப எகிறா.

% : கா@>%தா8# மைலயி% தா8# க%தாிய
நா@>%தா8# நம ெகன நலேதா கமைல
G@>%தா5ட%, ஞான+ பிரகாச விைரமலதா,
ேக@>%தா8# பிறவா ெநறிவ @>2ேம

என, %பர காசி + Aற+ப2த.

45. காசியி %பர  தியைடத.
------------------
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5. ஆம சதி

1. அ>ைம+ப@ட அத. ெச#ைம நா@> உ,ளதி ேதசப தி ெகாD
வி@ெடாி ெகா5 >%த. ஆ<ேவா ேம அநா@2  ஏ)ப@>%த
மன கச+A ெகாசமல. விடா தீைய : கி ெகா5>% # எாிமைலயி கீ>தன# ப57 வ ேபா, பைடைய ைவ ெகா52 காலத,ளி வதாக,
ஆ<ேவா. ஆயிE# ஆைர வி@ட ஆ<# ஆைச. ஆ@சியினா வ%# :ர5ட)
ெபா%, ேபா0 வி@டா என ப57வாக, ஆ<ேவா?

ெச#ைம நா@டா நிரா3தபாணிக,. ஆ3த&க, இலாைம ஒ%Aறமி% க
:ததரைத வி%#Aேவா  இ% க ேவ5>யைவகளி அேநக# ெச#ைம நா@>
இைல எப# வாLதவதா. ஆனா ஒ(, ெச#ைமநா@> T
கா0,ள ஆம ச தி ஜகைதேய எதி க வல.

ெச#ைம நா@> ஜன&கைள :ததர+ பாைதயி நடதி+ ேபாகிறவகளி
பிரதானமானவக, இ% தைலவக,. ஒ%வ அழக. ஆநத ம)றவ,
இ%வ%# ஒத மேனாபாவ# உைடயவக,. உ%வதி இ%வராக
காண+ப@டாக,. எ5ணதா இ%வ%# ஒேர இ%#A 52.

2. வழ க+ப> அவ, அழகைன ஒ% தனியாக க5டா,. அவ, ெபய ப@2,
ஆனதனி த&ைக. என  உ(தி Cறினா ேபா# எ( ெகசினா,. அழக,
ெசானா: நம ேதசைத உ அ5ண எதி கவிைல. ெம0தா. ஆயிE#
நீ உயத ஜாதி+ ெப5. அழகனி இத வாைத ப@2  ெகாaர மாக
இ%த. அைத+ப)றி உன ெகன. ஜாதிைய தா த,ளிவி@ேடாேம. நா@>
வி2தைல  ஜாதி ஒ% @2 க@ைட யலவா? "கைர கட பா3# எ காத8 
ஒ% ேத கிட# கா@2" எறி பைததா,. அழக, ":ததரமிைல . நா# அ>ைம.
இதி கயாண#" எறா. ':ததரதா வ விட+ ேபாகிறேத. சாி வதபி
மண ெகா, - என?'' எ( ேக@டா,. அழக ஒ ெகா5டா
ஆ)ெறாணா பதா இெனா% வர# ேக@டா, ப@2. "மண#
ஆகிறவைர # நா# தனி G@> இ% தா என?" எறா,. அவ
ஒ+பவிைல . ":ததிர# கிைடத ம( நிமிஷ# கயாண# இத ஒ% சேதாஷ
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 ஆ52வத ெசனிநா@2+ ெபானர&க மன ெச#ைம நா@2 
:ததர# ெகா2 வி2வ எற >4  வதா. ஆனா ெச#ைம நா@2 
வி2தைல ெகா2த பி, அ தைனதா கா ெகா,ளேவா ஆ52
ெகா,ளேவா >யாம ேபானா சில சமய# த ைகையவி@2 அத. ெச#ைம
நா2 த எதிாியாகிய ந2நா@2  உ@ப@2வி@டா ஆப. இத)காக. ெசனி
நா@2+ ெபானர&க ெச#ைம நா@> நிைலயறிய4# வி2தைல ெகா2 க4#
வ%வ தாக. ெசா9 அE+பினா ெச#ைம நா@2 . ெச#ைம நா@> உ,ள#
ஆனத கட,

4. ெபாியேதா வரேவ)A + பி, ெபான ர&க ஆநத இலதி த&கி,
ெச#ைம நா@> அறிஞக, பிரதான >க, ஆகிய பலைர அைழ+ ேபசினா.
நகர&க,, கிராம&க,, ெபா Lதாபன&க, ஆகிய இட&க@ ேநாி ெச(#
நிைலைமைய அறிதா.

ேசாி ஜன&க, :ததர# கிைடத# தீ5டாைம ஒழி3# எற விஷயதி சேதக#
தீதி%தாக,. ஏைழக, பண கார ஆவ# :ததர நா@> தா, நல
ெபாவான ச@ட தி@ட&க<# அ+ேபாதா. :ததர# ஆமா அவக@.

5. ெபானர&க ந# நா@2 . :ததர# த%வ தாக ஓ :ததர+ பிரகடன#''
சித+ப2தி ெகா5>% கிறா எப ெதாி ம க, சேதாஷ கட9
ஆ-தி%தன. ப@2, த இ%+பிடதி9% ஓ> அழகனிட# உதர4 ேக@டா,,
ேசாைலயி ேதாழி மா%ட ஆனத Cத> க.

அறிஞக,, ெபானர&க த&க< . :ததர# ெகா2 க இைசதத)
ெபானர&க ேம பாய, ந2நா@டா பைட திர@2கிறா அதனா தா
ந#ைம. :ததர# அளி+பத Mல# த@> ெகா2 கிறா எ( காரண#
ெசா9 ெகா5டாக,. ேதச ப தக, தம ஆம ச தியி ேவகைத விய
ெகா5டாக,. எேலா% # ஆமச தி ெச0த ேவைலைய எ2
கா@>னாக,.
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6. ெபானர&க மன ஆனதனி உ+பாிைக யி கா)ேறா@டமாக
G)றி%தப> :ததர+ பிரகட னைத எDதி ெகா5>%தா. இைடயி அவ
க5க, திறத ஜன9 வழியாக தி. ேசாைலைய தடவின. ேசாைலயி
ப@2, ேதாழிமா ேரா2 Cத> ெகா5>%தா,, க5ைண+ பறி #
க@டழேகா2; ெபானர&க உ,ள# ம( க >யாத ஓ >4  வத.
உயிேரா2 வா-வ ெதப ப@ேடா2 வா-வ தா.

7. தன பிரதிநிதி3ட இப)றி ேயாசிதா. ப@2 அழகைன காத9+ப
ெதாித. :ததர# ெகா2+பைத நி(தி ைவ கிேற. ப@2 சிைடத# அைத
ேமளதாளேதா2 த%கிேற எ( Cறிவி@டா ரகசியமாக த பிரதிநிதி3ட.

8. பி ெபானர&க மனன ெவளி+பைடயாக. ெசா9வி@டா. ப@ைட
என  ெகா2தா :ததரைத நா ெகா2+ேப'' எ(.

ப@2 ெபானர&கைன வி%#பவிைல எ( அழக ேக,வி+ ப@டா. அவைள
நா அரசE  ஆ@பட. ெசால மா@ேட. எ காத9ைய ெகா2 நா@2 
உாிைம ெபற >யா எ( திதா.

ஆ,ேவாாி பைட கதி :ழ)ற4# ஆர#பி வி@ட. >க, ப# தா&க
>யவிைல. ப@> உ)றா, அ5ணாகிய ஆனத ஆகிேயர பலைற
அரசைன+ ேப@> க5டாக,. இேதா >4, அேதா சமாதான# எ( நிமிஷைத
எ5ணியப> இ%தா க, ஜன&க,, பைட Gர த#ைம+ ப2# பா2
தா&காம! ஆமச தி  ெதாி3# ேநர#. அ+ேபா அ :#மா இ%த
பைடைய எதி காம

9. ப@2, காவ9 ைவ க+ப@டா, எ(# அவ, உயி ேபானா8#
அழகைனயறி ேவெறா%வைர காத9 க >யா எ( C(கிறா, எ(# த க
இடதி9%, அதாவ உயி ேபாற ந5பனாகிய ஆநத வாயிலாக
ேக,வி+ப@டா. அ> க> அத இபமான நிமிஷ&கைள ேத ேபா அழக
அE பவிதா8# நா@2 ம க, ப2# பைத3# தனா :ததர# தைட+ப@2
வி@டைத3# அவ நிைன வ%தாம9ைல.
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10. ஊ நா@டா5ைம கார ஜன&க, சகித# அD ெகா5ேட வ அழகைன
க5டாக,. *உ&க, காத ேசXைடயா எ&க, நிைல இ+ப> ஆகலாமா?'' எ(
ேக@டாக,. ப@2 மனைன மண ெகா5டா எ&க@ இ+ப>+ப@ட
ெதாைல ஏ)படாேத'' எ( ேக@டாக,.

"நீ&க, ப@2 ேம எ5ண& ெகா52 அைத ெவ)றிகரமாக >+பத)காகதா
ஜனதைலைம வசி க வதீகளா?'' எ( :ட.:ட ேக@டாக,.

அழகனி பைதபைத+A#  க# ேச அவைன ஒ%பதி8# ெசால >யாத
நிைலயி ைவதன. மீ52# ஜன&க,, நா&க, சின தைலவராகிய ஆநதைன
க52 ைறயி@ேடா#. அவ தைலவைர கா7&க," எ( Cறிவி@டா.
எறாக,. ஏ ஆநத சமாதான# Cறியி% க Cடா. எ( அழக
நிைனதா. ந5பைன த ெநச# நிதி த ப)றி தாேன வ%தினா

அழக ஜன&கைள ேநா கி, " அவ, மனைன மண ெகா,வைத நா
ேவ5டா# எ( Cற விைலேய. நா அவைள காத9 # ேபா இதைகய
நிைல ஏ)ப2# எ( எ+ப> ெதாி3#?'' எ( பாிதாபமா0 அD Cறினா.
சீ கிர# நிைல ைமைய ஒD&ப2வதாக. ெசா9 அE+பினா.

11. ஆநத ந,ளிரவி இைர க இைர க கதி 3# ைக3மாக ஓ>வதா
அழகனிட#. ''எ த&ைக யா! அவளா தாேன அழகா?- அவளிலாவி@டா
மன மேனா நிைல இ+ப>யாகி இராேத!" எறா. அழக என ெச0தா0
அத)காக?'' எ( ேக@டா.

ஆநத, நா அவைள ெகா(வி@டா எலா# சாியாகிவி2# எ(
நிைனேத. ெசேற. அவைள. :)றி8# நியமிதி%த காவ)கார விழி
ெகா5டாக,. நா ஆ, ெதாியாம ஓ>வேத. நீ எைன மனி வி2!
அவ, உன ாிய ெபா%," எறா.

அழக : அவளிறதா அவ காத8 # ப&க# ஏ)படா. நா@> :ததர#
அளி க+ப@2 வி2# எப உ எ5ணமா#. உ தியாக# ந(. உட
பிறதாைள+ ப9யிட ேவ5>யதாயி)( :ததர ெத0வ ?
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அழக க5ணீ ெசாாி C(வா : ஆநதா ேவ( வழியிைல. நா அைத.
ெச0கிேற. அவ, ேபான பி நா இ%+ப கிைடயா. அவைள
ெதாடகிேற. :ததிர ேதசைத நீ நல ைறயி ஆ5>%. வணாLரம தம#
இத காலதி ம களி ஒ)(ைமைய ெக2 கிற. அ ம க, ேன)ற
தி)+ ெபாியேதா @2 க@ைட. அைத ஒழி. நல ேதா ச@ட# ெச0. ம க, சம#
எற ேவதைத நைட ைறயி ைவ நா இ+ேபாேத உனிட# விைட ேக@
சிேற. கைடசி விைட. அ2த ஜமதி உ ந@A கிைட க ேவ52# எப
தா எ ஆைச. நாE# ப@2# இற+Aலகி ரகசிய சதி+A# ம(பிறவியி இத
நா@> ஏைழ. சதிபதியாகவாவ பிற வாD# இப வா- ைக3#, ஆ5டவ
கி%ைப ெச0ய@2# எறா.

அழக க5ணீ வி@டா. அழக ேம8# ேபசி னா. ஆயிE# அ+ேப.சி
எD க, ஒ(# Aாிய விைல. ஆநத ேக@>%தா. இவ விழிக,
M>யி%தன. ஆநத த ந5பைன #பி@2, "அழகா நீேய உ உயிைர
மா0 ெகா5டதாக ஒ% க>த# எDதி எனிட# ெகா2. உEைடய
ஆசீவாத# என  எேதXடமாக+ பயபட ேவ52#'' எ( Cறினா,

ஆதிரேதா2 ெவ விைரவி அழக அNவாேற எDத ஆர#பிதா. ஆநத,
இைடயி நா ெசான மாதிாி எD. நீ இ+ேபா Cறியப> பி) காலதி எ
ஆ@சிைற இNவா( இ% க ேவ52# எப ப)றிெயலா# அதி றி காேத,
நா பா ெகா,கிேற எ( எ.சாிதா. 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 ேபாற.
அ&ேக ெச#ைம நா@> அறிஞக, சில காதி%தாக,. அவக, வா0க,
77ெவ( ேபசி ெகா5>%தன. அழக G@> பி க@>
#பி@டப> இ%தா.

பிாி ேபான ஆநத அழக G@> ேதா@ட வாச வழியாக உ@Aதா.
"நா மா0ேத எ த&ைகைய ேதச காக'' எ( ஆநத Cவி அழக னி
காமா@> G-தா, த2மாறி விDபவ ேபால. அைத அழக ேக@டா.
ஆநதைன+ பாதா. "ெசறாயா எ உயிேர" எ ப@ைட றி.
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ெசானா. அவ காக, க%> Cடதி கதவ5ைட ெகா52 ேசதன
அழகைன. அவ க%> Cட கதைவ திற கதி ஒைற Q கினா.
அறிஞக, எD நிறாக, தைலவE  மாியாைத ெச03# ைறயி. அவ
அறிஞகைள எதிபாராத விதமாக+ பா. "எ உயி >த ேதச காக"
எ( கதிைய கDதி ைவதா. 'ஒ% ேசதி' எ( Cவி த2தன அறிஞக,.

அழக : அவ, இறதா,
அறிஞ : அவ, மாயவிைல
அழக : ஆநத மா0வி@டா
அறிஞ : அவ ெபா0 ெசானா.
அழக : ெபா0 Cறமா@டா.
அறிஞ : ஜாதி ெவறிபி>த ெபா0ய.
அழக : அவ, எ&ேக ?

அறிஞ - அரசேனா2 ஒ+ ேபானா,.
அழக : ஏ அவ ெபா0 Cறினா.
அறிஞ : உைன. சாக> க.
அழக : அதனா அவE  என வ%#?
அறிஞ : உ# பதவி அவE  வ%#.
அழக : பதவி அவE ேக?
அறிஞ : பதவி தவிர ம)றைவ அவE ேக?
அழக : என ?

அறிஞ : வணாLரம ைற+ப> உய ஜாதி . ெசவா கி% #ப> ஆ@சி
நடத+பட ேவ52# எப தா அவEைடய, அவ இனதா%ைடய எ5ண#.
அழக : எ+ேபாதி%?
அறிஞ : ஆதித
அழக : நீ&க, அறிGரா?
அறிஞ அறிேவா#,
அழக : ஏ Cறவிைல ?

அறிஞ : ேநர# ஏ?
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அழக : இ+ப>+ப@ட வசகனா?
அறிஞ : அவ ம@2மா?
அழக : ஒ%வ%# நலவாிைலயா?
அறிஞ : இ% கிறாக,
அழக : யா?
அறிஞ : பிற ெசா8ேவா#. ஐயேன கதிைய ெகா2#. நா&க, ெசா8வ
சதிய#.
அழக : (கதிைய ெகா2) த த&ைகைய என  ததா. அவE  உய
ஜாதி எ5ணமி%தா ச#மதிதிராேன?
அறிஞ : அவ உய ஜாதி அல எப ந#ைம விட அவE  நறா0
ெதாி3#.

அழக : பி?
அறிஞ : :யநல#.
அழக : இEமா அத அவிேவக#?
அறிஞ : தீவி2மா?
அழக : எ+ேபா?
அறிஞ : ஊழி காலதி.
அழக : ேமேல நட க ேவ5>ய?
அறிஞ : அரசE  ஒ(# ெதாியா. அவ அரசE  ஒ ெகா5ட ம(
நிமிஷ# உ#ைம ஒழி க ஆநத ெச0த ஆநத. ெச0ைகக, இைவ.

அழக : இ+ேபா? அறிஞ : எேலா%# ஓ ல# ஆ ேவா#.
எலா தைளகைள3# அ( ஆ)(ேவா#. அரச ைண ெச0க.

அழக : அத பி
அறிஞ : அரச, இ&,ள அவ பைட தரணி ேபாக ேவ5>ய தா, ெச#ைம
நா2 :ததர நா2?
-----------------
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6.  த ச திாிைக (அ!ல#)
அ!ல#) ஏைழ உழவ (நாடக))
நாடக))

சதிாிைக - கதாநாயகி
சார&க -- அவ, தமய
ெப%மா, - அரச வ#ஸதா
இரவ) ேசைல - அவ த&ைக
:தாி - அவ மைனவி
த - :தா நாயக, ஏைழ உழவ
ராாி - தைத
தாயி - தா0
ராஜகானி - இைட நா@ைட இ%தா<# ேசாழ+ பிரதிநிதி
ேசனாதிபதி - இைட நா@> ேசனாதிபதி
ேசாழ - ேசாழநா@டரச
மதிாி - ௸ யா பிரதானியா

ஏைழ உழவ அல த சதிாிைக

களதி வித ெந அள க+ப2கிற. த5ணீ இைறத கடE #, எ%
வா&கிய கடE # நில வாி # பிற ஆ@க< # பகி ெகா2தபி
மீதியிைல .

அள4கார மீதியிைல எபைத ெதாிவி கிறா. த எE# ஏைழ
உழவ விழி கிறா. வேயாதிக தா0 தைதயைர கா+ப எ+ப> எ( தவி
நி)கிறா. அவ நிழ க5ணி ப2கிற. எ அ%ைமதா0 தைதயா
வள க+ப@ட இதைன ெபாிய உட என கி%# பயெனன எ( அள4
காரனிட# C(கிறா. இைத ேக@2 ெகா5ேட வத அவ தைத ராாி,
"எலா# த%# இத உட அ+பா, வ%தாேத'' எ( Cறி ேத)(கிறா.

G@> தா0 தைதயா  உ% கமான ச#பாஷைண. ராாி ேசாழநா@> உ,ள
உழ4 ெதாழி வசதிைய C(கிறா. அத வசதி இைட நா@> இைல.
காரண# இைட நா2 அ>ைம நா2. காடழி கிறாக,. த மர# பிள கிறா,
ம)(# பலேரா2.

கா@2 தைக கார அவரவ பிளத அள4  C9 ெகா2 கிறா.
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ஓ கிழவ பி,ைளயிலாதவ. தனா க@ைட பிள க >யவிைல. >யாைம
ெதாிதா எ+ ேபாேம கிழவைன கா@2 , விடமா@டாக,. அத
கிழவE  த தா ெவ@>ய விறகளி 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. கிராமதா C2 கிறாக,. ஆல மரதி கீ- சதிாிகா
(கதாநாயகி) சார&க (ைஷ, தமய) ெப%மா, பா2, இரவ)ேசைல த9ய
ேதசெதா5டக, பிரச&க# ெச0கிறாக,. இைட நா2 :ததர# அைடய
ேவ52# எப ப)றி தா ேப.:, அ+பிரச&க# ெபா ஜன&க@ உண.
சிைய உ52 ப5ணவிைல. விள&கவிைல. ஜன&க, ேதசெதா5டகளிைட+
பரLபர 77+A. ேபத#. இத)கிைடயி நீ&க, நறாக விஷயைத
விள கவிைல" எ( ஒ% ர ேக@கிற. இ+ப> Cறிய பிற தைலவ
ேமைடயி ேபச ேக@2 ெகா,ள+ப2கிறா. வா0 கா வ>கா ஏாிமராம
இைல. ெதாழிலாள  வசதி, உழ4  கட ெகா2+பதிைல எ( ெதாட&கி
:ததிர# ேதைவ என விள கிறா. ம களிைட. சேதாஷ ஆரவார#.

ேதச ெதா5டக, C>, த தா0 தைத யாிட# ேபாகிறாக,. தா0
தைதய தம வ(ைம நிைலயி8# த# மாரைன நா@2  தத# Aாிகிறாக,.
சதிாிகா >யிழத மன மக,. அவ, த எE# அத ஏைழ உழவ
ேம காத ெகா,கிறா.

அ> க> இ%வ%# சதி க ேநத ேபாெதலா# சதிாிகா ேப:# காத
ேப.:க@ெகலா# த ெபா%, ெதாியா ேதசீய விைட ெகா2 கிறா.
இதனா அவ எ5ண# ேதசெதா5> ஈ2 ப@>%+பைத. சதிாிகா
உண%கிறா,. ேம8# ய8கிறா,. பல சதி+A + பி தE # அவ,
ேம காத உ5டாகிற. எனிE# அ>ைம நா@> தி%மண# ெச0 ெகா,ேள
எகிறா. :ததிர# ெப)ற4ட மண#-த# எ( ஒேர பி>யாக+ பி> கிறா.
கைடசியி ஓாிர4 Tரண சதிரE# வான#பா>யி இனிய ேசஷைடயா அவ,
காத தீயி ெகா<த+ப@டதா அவைன ம%  இD கிறா,. >யவிைல.
:ததிர 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 . :ததர# கிைட க+ ேபாகிற. அதனா உ&க,
தி%மண# சீ கிர# நட # என வா-தி. ெச8கிறா.
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:ததர# கிைடத மாதிாிதாேன நா# க9யாண# ெச0 ெகா,ளலாேம. தாராளமாக
இ+ேபாேத என  ஒ% த# தரலாேம எகிறா, சதிாிகா. சிாி+ேபா2
ம( கிறா த.

நகர Gதியி பிற நா@டா  இ&ெகன ேவைல எற 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#. ஆயதமா0 இ%&க,'' எற பா@2#
பிரச&க# நைடெப(கிற தனா

த, சதிாிகா, பிற ைக ெச0ய+ப@2 ேசனாதிபதியா
வில&கிட+ப2கிறாக,. ராஜதானி (ேசாழ பிரதிநிதியாக இ% இைட நா@ைட
ஆ52 வ%ேவா) வ%கிறா. ேதச ெதா5டக<  அE Cலமாக+ ேபசி
அவகைள வி2தைல ெச0கிறா.

ராஜதானி இைட நா@> நல நிைலைய3# த திறைமயான பிரசாரைத3#
Cறி, இைட நா@2 . :ததிர# ெகா2 விட ேவ52# எகிறா. இ
விஷயைத தா ேசாழE  அறிவி விட+ ேபாவைத3# Cறி, ேசனாதிபதியி
அபி+பிராயைத3# ெப(கிறா.

ெப%மா இமா2 எபவ அரச 2#பைத. ேசதவ. ஏைழ தE#
சதிாிகா4# சேதாஷ மாக+ ேபசியி%தைத+ பா வி@டதி9% தா
சதிாிகாைல அைடய ேவ52# எ( சதா உைடைய கிழிதைத3# பழ:கைள3# ஏராளமாக Q கி ேதாளி ேபா@2 ெகா,வைத உ2தி ெகா5டதாக
நிைன. சதிாிகாவிட# ேபா0+ பா2வ# ஆ2வ மாக இ% கிறா. அவ,
எதி+ைப+ பல+ப2த Cடா எெற5ணி+ ெப%மா, மா@ைட த@>
ெகா2 வ%கிறா,. ெப%மா, மா2 அைத உ5ைம ெயேற நிைன
வி2கிறா, த மைனவியாகிய :தாியிட# அவ ேப:வேத கிைடயா அவ, ஒ%
நா, காரண# ேக@கிறா, தைன. சதிாிைக காத9 கிறா, நா அவைன
காத9 கிேற எ(# அதனா ெசவ# கிைட ெம(# C(கிறா.
இத)காக. :தாி வ% கிறா,. ஒ%நா, அவ, தனியாக.சிதி க
ெதாட&கினா,. தனிட# பா > # ழைதயி%+ பதா த மீ அவ
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ெவ(+A அைடகிறா எற > ேவா2, பி,ைளைய தைரயி ேமாத
Q கிறா,. அ ழைதயி சிாித க# அவ, அைப Q5> விடேவ ேமாத
Q கிய ைகக, தDவி ெகா,ள எ5ணேவ ஒ( த த%கிறா,.

ெப%மா, மா2 மேனராRய# Aாிவ#, மைனவிெவ(+ ப# மேனாராRயதி
கைடசியி உண4 இைல எற >4 ெதாி ெப%மா, மா2 ஏமா(வமாக
கால த,<கிறா. அவ மேனாராRயைத D# ஆேமா தி+பவ, ெப%மா,
மா@> த&ைக இரவ)ேசைல எ பவ,.

(சதிாிைக ெம.:#ப> ஆர#பதி ஒ%நா, ெப% மா, மா2 ஏராளமான
உைடகேளா2 ெவளிவ%கிறா. அவைன+ ேபாலேவ ெப%மா, மா2# ஏராளமான
ணி கைள+ ேபா@2 ெகா52 ேபாயி)(. இைத க5ட த5பக, அவE +
ெப%மா, மா2 எற ேபைர ைவ வி2கிறாக,.)

பா5>ய ேசாழ நா@> ேம பைடெய2+ பாேனா எற சேதக# ேசாழE 
ஏ)ப2கிற. இ ப)றி. ேசாழ த மதிாி+ பிரதானிகளிட# பிரLதா பி கிறா.
இ.சமவதி இைட நா@2 # நா# :த தர# ெகா2 வி2வ நல எற
>4  வ% கிறா ேசாழ. இேத சமய# இைடநா@ைட ஆ52 வ%#
ராஜதானியி அறி ைக கிைட கிற. அNவறி ைக3# இைடநா@> நல
நிைலைய உேதசி#, பா5>ய பைடெய2+ைப உேதசி#, இைட நா@
2 . :ததிர# ெகா2 விடலா# எறி% கிற. ேசாழ தா இைடநா@>
நிைலைம அறி அ&ேகேய :ததர+ பிரகடனைத ெவளி+ப2தி வ%வ தாக+
Aற+ப2கிறா.

இைட நா@> ேகா@ைட வாச)ப>யி சில ைவதீக+ பா+பன வ உ@ேபாக
உதர4 ேக@கிறாக,.

பா+பன ேகாலைத க5டகாவ)கார ஆ.சாிய+ ப2கிறாக,. த&க,
தைலைறயி இ+ப>+ப@ட ேகாலேதா2 இைடநா@> மனதார+ பாததிைல
எ(# பா+பன ேபாற ேபைரேய ேக@ட திைல ெய(# Cறிவி2கிறாக,.
ஆயிE# கைடசியி அவ க, உ@ேபாக அEமதி க+ ப2கிறாக,.

பிற சில பைறயக, உ@A: ேக@கிறாக,. அ ப)றி3# அ+ப>ேய ஆ.சாிய#
உ5டாகிற. அவக<# உ@ேபாக அEமதி க+ப2கிறாக,.
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இ+ப> மா(ேவடட வத ேசாழE#, பிர தானிக<# இைட நா@> ஜாதி
எற ேப.ேச மைற வி@டதாக அறி சேதாஷி கிறாக,. ராஜதானி3#
ேசனாதிபதி3# (இைட நா2) ேபசியி% ைகயி இைட நா@2ேதசப தக, எ(
Cறி ெகா52 சில உ,ேள Hைழகிறாக,. ராஜதானிைய3#, ேசனாதிபதிைய 3#
பா எ&க, நா@> நீ&க, இ%+ப மான& ெக@ட ேவைல எ( எதி+பாக+
ேபாகிறாக,, ேசனாதிபதி வாைள உ%4கிறா. ராஜதானி த2 கிறா.
ேதசப தக, எ( Cறிய அத. ேசாழ மன த9 யவகைள. ெசாத
உ%வைத கா@> ராஜதானியி தைமைய+ பாரா@2கிறாக,.

ேசாழE# ராஜதானி3# சில பிரதானிக<# மா( ேவட# அணி#, ம)(#
நிைனத உ%வைத அைடய உைட மீைச தா>கைள எ2 ெகா52# இைட
நா@ > நிைலைய அறிய+ Aற+ப2கிறாக,.

நா@2+Aறதி சில >ைசக,.

அத >ைசகளி அத அத ராதிாியி சில சில மாணவக@+ பாட#
ெசா9 த%கிறாக,. பிரதானிகளி ஒ%வ மா( ேவடேதா2 ெச(, 'ஏ
இேநரதி ப>+A?' எகிறா. பி,ைளகைள+ பாட சாைலக<  ைறயாக
அE+பாததா நா@டா5ைம கார எ#ைம ஊாி9% நீ கி வி@டாக,. எ#
பி,ைளக@ கணித#, இல கிய#, இல கண# ெசா9 ெகா2வி@டா பிற
ஊாி ேச ெகா,வாக, எ( பதி C(கிறாக,.

அரச இைட நா@> கவி அபிவி%திைய+ Aக-கிறா.

சீதி%த தி%மண# நட கிற. இ& நடதிய ச#பாஷைணக,, ச.சர4களா
பைறய எப# பா+பா எப# Aேராகித# எப# இைடநா@ >
கிைடயா எப# விள&கிற.

Mசி :%&கிய ெதா52 கிழவ ற@ைட வி@2 Q&கிறா. அவ ப கதி
அவ இளமைனவி இ% அவ ேகாலைத+ பா. சிாி கமா@டாதவ ளாகி
விஷைத அ%# சமய# அவ, தா0 பா த2 கிறா,. இத), கிழவ
விழி விஷய# அறி, தா இளம&ைகைய மணத தவ( எ( உண
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அவைள+ பா, 'ெப5ேண நா இறதா நீ ேவெறா%வைன மண
ெகா,வதாக என  உ(தி ெகா2' எகிறா. அவ, ம( கிறா,.

அ.சமயதி ேதசப க (தனி) சினதி 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 விஷைத எ2
> உயி ற கிறா. இ க5ட அரச த9யவக, நா@> நிைல 
ெம.சி3#, கிழவனிைல  வ%தி3# அக8கிறாக,.

நா@2+Aறதி >யானவ ப: க( ேபா2 கிற மைழ ெபாழிகிற. இல#
G-கிற G@2 காாி பிரசவேவதைன அைடகிறா,. ெகாைலயி ப5ைணயா,
ளிரா ெம9 உயி வி2கிறா. மைழbர# கா3 அவசரமாக விைத க
ெநெகா52 ேபாகிறா. வழியிேல கடகார மறி கிறாக, . சாேவாைல ெகா5
ெடா%வ எதிேர வ%கிறா. வி% தாளி ஒ%வ வ வி2கிறா. கைடசியாக
>யான வைன. ச+ப# தீ52கிற. அவ இற ேபாகிறா.

இைவகைள ெயலா# க5ட அரச தலாேனா இைட நா@> வ(ைம நிைல 
வ%தி. ெசகிறாக,.

த த பாிவாரேதா2 ஆ3த. சாைலைய+ பாைவயி2கிறா. அ&
ஊ கமளி # சில வாைதக, Gரக@. ெசா8கிறா.

திைர+ பைடைய+ பாைவயி2கிறா. ' :ததர# நம ஆமா" எ( Cறி
திைரகைள. ேச #ப> C(கிறா.

காவா@கைள அ7கி ஓ ெசா)ெபாழி4 நடகிறா.

இைவகைள ெயலா# பாதி%த அரச ஆ.சாிய+ப@2. ேசனாபதிைய
மா(ேவடேதா2 அவனிட# ேபசிவர ஏேதா Cறி அE+Aகிறா.

மா(ேவடேதா2,ள ேசனாபதி தனிட# நம ேசாழ நா@> ேம பா5>ய
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பைடெய2+ப தா ேசாழE  ெந% க> ஏ)ப2# அத ெந% க> நம .
சாதகமலவா? ெந% க>யான ேநரதி நா# ேசாழைன எதி நா@ைட
மீ@கலா#

இேக@ட த, பா5>ய பைடெய2+A நி.சயமா?' எகிறா.
நி.சயெம( ஆதாரட Cறேவ,

ேசாழ ராஜE  ெந% க> ேநரதி நா# :ததி ர# - கிள.சி ஆகி+பேத சாியல.
உயத ேநா க மாகா. :ததிர# நிைல கா. ேசாழராஜE#, ராஜ தானி3#
ேகாாினா நா# அ ரம காரனாகிய பா5> யைன. ேசாழ பைடேயா2 ேச
றிய> க ேவ52#. பிற நம :ததர கிள.சி எ( Cறி ேசத 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 . :ததர# கிைடத# சதிாிைக எைன
க9யாண# ெச0 ெகா,வ ப)றி ேயாசி+பதாக. ெசானா, எகிறா.
அ+ப>யானா :ய காாியைத உேதசிதா நீ ேசாழE  ெந% க>ைய
எதிபா கிறாேயா?

ம)ெறா%Aற#. த சதிாிைக ேப:கிறாக,. ஏ நீ&க, இைட நா@>
:ததர நாைள த,ளி ெகா52 ேபாகிறீக,? க9யாண#?

த. ஒD க# ெப%தைம3# :யகாாிய ைதவிட+ ெபாியைவ எகிறா.

அரச தலாேனாாிட# பிர தானிக, இைத Cற, அரச உ5ைமயி இைட நா2
ேதச ஒD கதி சிற த எ( Cறி+ ேபாகிறா.

பா5>ய ேவ@ைடயா2ைகயி A9 அ>ததா இறதா எற ேசதி
ேசாழE  கிைட கிற. ேசாழ நா@> ேம பா5>ய பைடெய2+A இைல
எ( ெதாி வி@ட. ேசாழ வ%ைகைய ேதச ெதா5டக@
அறிவி க+ப2கிற. இைடநா2 > யிழத மன மாளிைகயி ேசாழ
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த9யவக@ உ)சாகமான வரேவ)A நட கிற. ேசாழ, பா5>ய
இறதைத Cறி - இைட நா@>). :ததிர# அளி+பதாக4# வா களி கிறா.
அைன வ%# மகி-.சியைடகிறாக,.

த சதிாிைகைய க52 இத. சேதாஷ. ெச0திைய ெதாிவி க
ஓ2கிறா. அவ, அத+Aரதி இைல. அ&கி%தவகளிட# அவ, வதா
:ததர# நாைள  எபைத அவளிட# Cற. ெசா9- அேதா2 நிலாம பிE#
அவைள ேத> ேதச+ ெபா மறி ஓ> அ&ேக3# காணாம உயான வனைத
ேநா கி ஓ2கிறா.

ெப%மா, மா2 உைட உ2கிறா. மைனவியிட# :ததர# நாைள  க9யாண# நாைள ம(நா, எ( C(கிறா. அவ, க5ணீ வி2கிறா,. இவ
ெவளியி ணிகேளா2 ஒ2கிறா.

உ+பாிைகயி :ததர+ பிரகடன# தயாாி ெகா5>%த அரச த)ெசயலாக
ஜன வழியாக+ பா கிறா. உதியான வனதி சதிாிைக, இரவ) ேசைல,
ேதாழிமா நீரா>யி%தாக,. ேசாழ சதிாிைகயி அழகி சி கி.
ேசனாதிபதிைய இவ, தா சதிாிைக நீ ெசான வனிைதேயா? இவைள நா
அைடய மா க# ேத2 எகிறா.

அவ, த ேம காத ெகா5டவ,, அவ, மன# உ&களிட# தி%#Aவ
அ%ைம எகிறா.

நீரா> ைற ஏறிய சதிாிைகயிட# ஆவேலா2 த ேதாறி :ததர# உ52
எகிறா.

அேத சமய# ேசாழ ேசனாபதியிட# :ததர# இைல எகிறா.

சதிாிைக உ+பாிைக ஜன9 அரச பா+பைத இரவ)ேசைல  கா@2 கிறா,.
அைனவ%# ஓ> மைற கிறாக,. தE# உட ேபாகிறா.

அ( மாைல ேசாழ சதிாிைக சதி+A. ேசாழ எ5ணைத. சதிாிைக
நிராகாித.
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ேசாழ-த சதி+A.

த த காத9 . ேசாழைன+ ப)றி. சிபாாி: ெச0ய ம(தேதா2, ஒ%வ
ெகா2 வா&வ :ததரமாகா. அ நிைல க4# நிைல கா. தாேம
ெப(வ தா :ததர#, நிைல+ப எ( Cறி+ ேபாகிறா.
சதிாிைக த அத+Aரதி காவ) ப2த+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 ெகா2தாதா :ததர# ெகா2+ேப எ( C(கிறானா#. இ+ப>
மாளிைகயி ரகசிமாக+ ேபசி ெகா,கிறாக, எகிறா.

இரவ) ேசைல எ ேம ஆைச+ப@டா அரச. என  நல ேசைல ஒ(
இரவ வா&கி ெகா2தா நா அரசனிட# ெச( - க9யாணைத >
ெகா,ேவ. அத பிற :ததர#. அத பிற உன # சதிாிைக #
க9யாண# எகிறா,.

சார&க (சதிாிைக தமய) த9ய ேதச ெதா5டக, C> ஆேலாசி கிறாக,.
அரச த த&ைகயி அத+Aரதி காவ நியமிதத காரண# ெதாியவிைல .
த ஏ சிைற+ப2த+ப@டா.

இ.சமய# ெப%மா, மா2 ேதா(கிறா. த த&ைகயாகிய இரவ)ேசைல ேம
ேசாழ காத ெகா5ட தா3#, அவ, ேசைல நலதாக இலாததா ேசாழ
அவைள க9யாண# ெச0 ெகா,ள தய க+ ப2கிற எ(# ஒ% ேசைல
இரவ ேவ52# எ(# ேக@கிறா.

அைனவ%# சிாி கிறாக,. சில ந#Aகிறா க,. சதிாிைக க@>யி%த ேசைலைய.
சார&க ெகா52 வ ெகா2 கிறா.

:ததரதா இரவ) ேசைலயி வ நி)கிறதா எ( அைனவ%#
நைக கிறாக,.

எனிE# இ.ேசதி கா@2தீ+ ேபா பர4கிற . இரவ) Aடைவயி அழைக+
பா க ஊ ஜன&க, அவ, G@> C> வி2கிறாக,.

58

இரவ)ேசைல கவியாண+ெப5 ஜாைடயி கா@சி ெகா2 கிறா,. சார&கE#
க52 பாிகசி+ ேபாகிறா.

ேசாழE# சார&கE# சதி கிறாக,. ேசாழ அவைள நா மணதா மண #ப> - நீ&க, ைண ெச0தா :ததர# கிைட # எகிறா.

சார&க அவ,தா ச#மதி கிறாேள எ( C( கிறா. அரச ஆ.சாிய+ப@2,
அ+ப>யா இைத ெம0+ பி கிறீரா?' எகிறா. இேதா எ( தி%#Aகிறா
சார&க.

இரவ)ேசைல தி%ண ேகாலட பாிஜன&க, Aைட ழ வாதிய சகித#
ேசாழனி%த இட# ேநா கி அைழ+ ேபாக+ப2கிறா,. இரவ) Aடைவயி
இ% கிைட கிற :ததர# எகிறாக,.

அேத ேநரதி தன # சதிாிைக # தி%மண# எ(# - இத ராRஜியதி)
நா தா அரச எ(#, எ த&ைகதா ேசாழ நா@> ராணிெய(# Cறி
க#Wரமாக நட கிறா ெப%மா, மா2.

ேசாழE# ராஜதானி3# ேசனாதிபதி3# ேபசியி% சிறாக,. ேசாழ தன .
சதிாிைக வா- ைக+பட+ ேபாவைத அவகளிட# ெசா9+ ெப%ைம ேப:கிறா.
த உைட நறாக இ% கிறதா எ( தைனதாேன பா ெகா,கிறா.
ம)றவகைள எலா# ேபா# ப> ேக@2 ெகா,கிறா.

இரவ)ேசைல வ தைல வி ஒ%Aற# அமத+ ப2கிறா,. அைனவ%#
ெவளிேய ேபாகிறாக,. அரச அ7கி - கைடசியி இரவ) ேசைலெய( அறி
அளவ)ற ேகாப# நாண# அைடகிறா. அவைள+ ேபா#ப> C(கிறா. அவ,
எDேதா2கிறா,. வாச9 ஜன&க, நி)கிறாக,. விஷய ெதாி
நைக கிறாக,. ெப%மா, மா2 எ த&ைக க9யாண# நி.சயமா0 வி@ட. இனி
எ க9யாண#தா பா கி எ( C(கிறா.

அைனவ%# பாிகசி கிறாக,,

ேசாழ ேசனாபதி  ஆ ைஞயி2கிறா, ேதச ெதா5டகைள3# பிரதான
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>கைள3# சிைற+ ப2தி ப# இைழ #ப>,

அNவாேற நைடெப(கிற. நா2 பைத அைடகிற. ஜன&க, அல(கிறாக,.
நகர Gதியி ஒ( தீ கிைர ஆ க+ப2கிற. சதிாிைக உ,ளைத தப க#
தி%+ப. ெசா9 அவளிட# அE+Aகிறா,.

ஜன&க, சதிாிைகைய அ7கி அவைள. சபி கிறாக,. அவ, ப#
அைடகிறா,. காத? ேதச#?

ஒ%வ ேம ெசற உ,ள# பிறைர நிைன+ப# க)Aதவ( எ( C(கிறா,,
க)பா? ேதசமா? எ பிரதான#?

மீ52# ஜன&க, தனிட# வ அவைன நிதி கிறாக,. த அவ,
பிறைர மண+பதி என  தைடயிைல. ேதசதி ெபா%@2. எனிE# அவ,
க)Aைடயவ,; உ5ைம காத8,ள அவ, அ+ ப>. ெச0யா, எ( Cறி
> கிறா,.

ஊாி ம க, ஐேயா எ( C ர92வ சதிாிைக காதி நாராசமாகிற.
அNவாேற த காதி G-வதா அவ ந2 க# அைடகிறா. இர கதா
ேசா விDகிறா.

-த அறிர4 Q கமிலாம சிைறயி உலா4கிறா. ராஜதானி அ&
வ%கிறா. ராஜதானி, தன  இைட நா@> நைமயி அ கைற உ52
எபைத ஞாபக+ ப2கிறா. தா இத தமச&கடைத நீ எNவா(
தா&வா0 எகிறா.

கைடசியாக, "நீேய உ ைகயா உ உயி ேபாற காத9ைய ெகா(வி2.
அதனா அவ, க)A # காத8 # பD ஏ)படாதேதா2 நா2# :ததரமைட
3#, ம க, ப2# ெதாைல தீ%#'' எகிறா.

த சாி எற >4  வ%கிறா சிரமசாய மாக. த சதிாிைகைய
ேநா கி+ ேபாகிறா. ராஜதானி சதிாிைகயி காவ)காரைர ெயலா#
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அ+Aற+ப2கிறா.

ெப%மா, மா2#, இரவ)ேசைல3# ேபசி ெகா52 ெத%வி நட கிறாக,. அேத
இரவி .

ேசனாதிபதி அ2த ெ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 கைத அவக, 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 கிறாக, - ெகா<த+ ேபாவ உ5ைம எ(
ெதாிதா இரவ)ேசைல3#, ெப%மா,மா2# C.ச9@2 ெத% G2களி உற&#
ம கைள எD+பிவிடலா# எற ேநா கேதா2 ப&கியி% கிறாக,.

த சதிாிைகைய அைடகிறா. அவ, நிதிைர ெச0கிறா,. அவைள தி
ெகால ய8 கிறா அவ. ைக ணியவிைல, > கிறா, ேதசைத
நிைன கிறா, பிE# ய)சி...

அவ, நாதா! எ( வா0 பித)றி+ Aர52 ப2 கிறா,. த பைத
கதிைய வி@ெடறிகிறா. அவ, விழி கிறா,. அவைன தDவி ெகா,கிறா,
ஆவலாக. அவ கதி ஒளியிைல. க5ணி காத இைல. காரண#
ேக@கிறா,. அவ மைற C(கிறா. அவ, தDவிய ைககைள வில கி. சிறி
ெவளி+Aற# வ உலா4கிறா.

அத), C.ச. ஐேயா ெத%ேவாேர எDேதா2& க,. ெத%ைவ
ெகா<கிறாக,.

ஐேயா ப)றி எாிகிற நா2. அத தனா8# சதிாிைகயா8#.........
ஐேயா ......! ஐேயா ......! எற ம க, C.ச... அலற! இைத த ேக@கிறா.
பைத உ,ேள ேபாகிறா, கீேழ விDத கதிைய எ2 கிறா. அவள அவைன
தDவி ெகா,கிறா, காதலா.

தேம படத வசி ெகா>ைய அத த வி%\தி விள ைக-தி
கீேழ ேபா@ட நா@2 காக?
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உடேன த அேத வாளா தைன த காத93ட ேசதா.

மரண Tமியி இ%வ%# ஒ(ப@டாக,.

நா@2 ம க, தைலவக, எதிாி: ேசாழ தனி கிழதா0 தைதயிட#,
'ெபாிேயாேர உ# உயி ேபாற மகைன இழதீ. இதா%# :ததர+ பிரகடன#!'

கிழ தைத, :ததிர# கிைடத! நா எ பி,ைளைய மீ52# ெப)ேற. நல#!
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