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சிதைனயாள
சிதைனயாள மா கியெவ
1. நிைலயான அர ஏ"?
ஏ"?

%ைற ெச;* காபா!5 மனவ ம க,= இைறெய5 ைவ கப" எ5
அர நட2*பவனி கடைமைய ப!றி2 திவ1)வ .றினா . இர7டாயிர

ஆ7"க) = %னா அரசிய எப/யி க ேவ7"ெம5 திவ1)வ
சிதி2தா . திவ1)வ தமி4 நா,/ேல பிறதவ .

ேம நா,/ேல மா நா= 6!றா7"க) = %னா நிைலயான அரசிய
எப/ இ க ேவ7"ெம5 %த %தலாக சிதி2தவ நி ேகாேலா
மா கியெவதா.

மா கியெவ எற ெபயைர ேக,ட?ட அரசிய வாதிக) %/மன க)
ேப; பிசாகைள க7டவ கைளேபா அர7" ேபான*7". மத=மா க1

மா கியெவையேய பிசா எ5 அைழ2த* உ7". ேமனா," மத 6களி

பிசா = நி எற ெபய =றிபிடப,/ கிற*. மா கியெவயி %த

ெபயரான நி ேகாேலா எபதி* தா, அத பைழய பிசா தன = நி எற

ெபயைர எ"2* @,/ ெகா7ட* எ5 ெவ5& கலத ேவ/ ைக-ட

அவைன ப!றி ேபசி ெகா1வ*%7". மா கிய ெவச எறாேல அரசிய

அேயா கிய2தன அல* அரசிய ெகா"ைம எ5 ெபா1 .5ேவா உ7".
ஆனா, மா கியெவ இAவள? பழி& = ஆளா=ப/ என ெச;தா
எறா, த மன2தி ஏ!ப,ட க2* கைள ஒளி? மைறவிலாம ெசானா.
அAவள?தா.

மா கியெவ, அரச க1 ெகா":ேகால களாக இ க ேவ7"ெம5 .றினா

எ5 அவ மீ* =!றDசா,"பவ க1 இ கிறா க1. அரச க1 ெகாைல

ெகா1ைளகைள அDசாம ெச;யேவ7"ெம5 .றினா எ5 பழி

ம2*பவ க1 இ கிறா க1. மா கியெவ எத சத ப2தி எத!காக

அப/ ெசானா எபைத ஆராயாமேலா, அலா* ெதாிதி*, அவமீ*

=ைற ெசாவேத =றி ேகாளாக அைத மைற2ேதா .றியவ களி

வா;ெமாழியாக2தா இத நிதைனக1 இ க ேவ7". அவ க1 .5கிறப/

பா 2தா,
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ெகாைலயி! ெகா/யாைர ேவெதா52த
ைப:.4 கைளக,டதெனா" ேந

எ5 .றிய திவ1)வ .ட ெகா":ேகாைமைய ஆதாி2ததாகேவ எ"2*
ெகா1ள ேவ7/ ேநாி".

மா கியெவ பல இட:களி திவ1)வாி க2* = மா5ப"கிறா
எறாE அவ .5கிற க2* க1 ராஜததிர எற %ைறயிேல

கால2ைத- இட2ைத- ேநா கி வரேவ!க ேவ7/யைவயாக இ கிறன.
மா கியெவயி ேநா க ஒேற ஒ5. அ* பய நைமயாக இ க

ேவ7". ம க,= நைம ெச;வத!காக! அல*, ம க1 நலமாக வாழ ./யப/
ஓ அரைச நிைல நி52*வத!காக அத அரச ஆரப2தி நிைலைம =2

த=தா!ேபா எAவள? ெகா"D ெசயகைள ேவ7"மானாE &ாியலா
எபேதயா=.

உலக2தி எ2தைனேயா அரசா:க:க1 எதன. அவ!றிேல நலன? தீயன?

உ7". ஆனா எத அரசா:க% நீ/2* நிைல2* நிறதிைல. இத

காரண:கைள2 தா மா கியெவ ஆரா;தா. அரசா:க:க1 அ/ க/

மா5வதா அதத ம க1 ச%தாய:க1 அலE!52 த,"2த"மாறி ஒ
நிைலயான வா4ைவ ெபற %/யாம அைல கழி2* சீ ெக," நசி2*
ேபாகிறன. இத அவலநிைல அ/ க/ ஏ!படாம இ க, நிைலயான

அரசா:க:க1 ேதைவ. அைவ =/யரசாயிH %/யரசாயிH நிைல2* நி!க

./யனவாக இ கேவ7". அப/ அைவ நிைல2* நி!க ./ய வழிவைகக1

யாைவ? இைத2தா சிதி2தா மா கியெவ.

=/யர, %/யர எ*வாயிH அ* ம க1 நைம க* அரசாக இ க

ேவ7". ம க1 நைம க* அத அர நிைல2* நி!கேவ7" எப* தா
மா கியெவயி ெகா1ைக.

அப/ ஓ அர நிைல2* நி!க ./ய வழிவைககைள சிதி2*2தா அவ த

6களிேல நம = விள கி கா,/யி கிறா.

ஓ அர நிைலபத!காக ஒ சிலைர ெகால ேவ7/ய ேதைவயிதா

6

ெகாவ* தவறல எ5 =றிபி"கிறா. இப/ அவ *ணிசலாக2 த

க2ைத .5வ* தா சில

= பி/ கவிைல.

மா கியெவைய2 I!றிய கால மைற*வி,ட*. அவ க2* கைள

ஏ!5 ெகா1ள ேவ7/ய கால வ* வி,ட*. ஆனா, இ5 உலெக:=
=/யரசாதி க ஓ:கி வகிற காலமாயி கிறப/யா, அவHைடய %/யர

ெகா1ைககைள ெயா&ற ஒ* கிவி," =/யர ெகா1ைககைள ஏ!5
ெகா1ேவாமாக.
------------

2. வா( ைக வரலா)

தHைடய அரசிய சிதைனகைள ெவளியி,டத காரணமாக2 த

கால2திேலயிலாவி,டாE, பி!கால2திேல அரசிய உலகிேல ஒ பரபரைப

உ7" ப7ணிய மா கியெவ இ2தாய நா,ைட ேச தவ. 1469-ஆ

ஆ7" ேம மாத 3-ஆ ேததிய5 பிளார8 நகாிேல மா கியெவ பிறதா.
அவ பிறதேபா* பிளார8, =/யா,சி நைடெப!5 வத ஒ நகர ராJயமாக

விள:கிய* மா கியெவயி %ெபய நி ேகாேலா மா கியெவ
எபதா=. அவ தைதயி ெபய ெப னா ேடா மா கியெவ.

நி ேகாேலா மா கியெவ த இளைம பவ2ைத எப/ கழி2தா எப*
ெதாியவிைல. எ:= ப/2தா , எப/ப,ட கவி ெப!றா எற

விவரெமலா ெதாியவிைல. ஆனா அவHைடய சிதைன = அ/2தள2ைத

அைம2* ெகா"2தைவ, அவ இளைம பவ2திேல நைடெப!ற இர7"
நிக4சிக1 தா எ5 ெசாலலா. அத இர7" நிக4சிக)

சாதாரணமானைவயல.

அவ!றி %தலாவ* நிக4சி எ,டாவ* சா லசி தைலைமயி நடத பிெரD
பைடெய"பா=. ஒ மிக சிறிய பைட-ட நட2தப,ட பைடெய"&2தா

எறாE அ*, இ2தாய ஆதி க %ைறகைள, அ,ைட K"கைள2 த,/

=ைலப* ேபா த,"2 த"மாறி =ைல* ேபா=ப/ ெச;* வி,ட*. இத

நிக4சி அத இள அரசியவாதிைய அதிகார ச தியி அ/&ற2ைத உ!5
ேநா =ப/ ெச;த*.
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ம!ெறா நிக4சி சாவனேராலாவி உய சி- K4சி-மா=. சாவனேராலா
மத சீ தி2த ஒைற ெச;தத காரணமாக ெபD ெசவா கைடதா .
எ,டாவ* சா லசி ஆ,சி =,ப,ட நகர2ைத எAவித தீ:= அைடயாம

காபா!றினா . தம* பாி2த ப தி ெகா1ைகைய மிக2 தீவிரமாக அ% நட2த
அத சத ப2ைத பயப"2தி ெகா7டா . அவைடய அதிகார2தி கீ4

இய:கிய அத நகர ராJய2தி ெபபாலான ம க1 உலக இப:கைள2

*ற*, எளிய உைடயணி*, பஜைன பா,"கைள2 தவிர, ேவ5 பா," கைள
பாடாதவ களா; நட* வதா க1. சாவனேராலாவி ெகா1ைக ெவறி நாெளா

ேமனி- ெபாெதா வ7ண%மாக ேமேலா:கி வள * வத*. கைடசியி,

சி!றிப ப!றிய &2தக:கைள- பா," கைள-, தீய காம உண சிகைள2
I7ட ./ய கைலகைள- பாடகைள-, ேத/பி/2*2 தீயி,"

அழி =ப/ த சீடேகா/க) = உபேதச ெச;தா . மாையகைள எாி க

ேவ7"ெமற இத இய க2தா, உய த மதி& =ாிய பல கைல 6க1

அழி* ேபாயின.

அவைடய சீ தி2த ேவக இத அள? = %!றிய*, யாடH இண:கி

ேபாகாத அகபாவ =ண% சாவனேராலா? = நா,/ேல பல எதிாிகைள

உ7டா கிவி,ட*. நகர ம க) = பாி2த ப தி ெகா1ைகயிேல அE&2

த,/ய*. அத சமய2தி பிளாெரசி ஒ ெகா1ைள ேநா; பரவிய*. ெம/சி

பரபைரைய பிப!5ேவா பல இறதன . இப/ப,ட பல *ப:க)

ஏ!ப,டதா அத &திய சீ தி2தவாதி = எதிராக எ:= அதிதி பரவிய*.

அவ த ேபாதைனகைள , ஆ-த பாணிகளான காவKர க1 &ைட@ழ

நட2தேவ7/ வத*. கைடசியி த:க1 ெகா1ைகைய ெம;பிபத!காக

அவட தீ&=* கா7பிபதாக அவைடய சீடேகா/க1 அறிவி2தா க1. இ*

நைடெபறவிைல. அவைர ஏமா!5 கார எ5 ேகாைழெய5 I!றி

ெகா7" க!கைள- தீவ,/கைள- ெகா7" ம களி ஒ சாரா அவைடய

மடாலய2ைத2 தா கி கலக விைளவி2தா க1. பிற= அவ ைக* ெச;யப,"

பல நா,க1 வைர சி2திரவைத ெச;யப," கைடசியி I கி,"2

தீ கிைரயா =ப/ த7டைன ெப!றா . இத ெகா/ய த7டைன 1498- ஆ7"

ேம மாத 23-ஆ நா1 நிைறேவ!றப,ட*.

அவைர ப!றி மா கியெவ =றிபி" ேபா*, "அவ &திய %ைறகைள

பாழா கினா . எப/ெயறா ம க1 .,ட அவைர நபாதேபா*, நபி ைக

உைடயவ கைளேயH உ5தியாக இ =ப/ ெச;ய அவ = வழியிைல.
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அல* நபி ைகய!றவனிட நபி ைகைய &=2* வழி- அவ =2
ெதாியவிைல " எகிறா. %/வாக பைட பலம!ற தீ
அழி கப,ேடயி கிறா க1 : பைட பல%1ள தீ

கதாிசிக1 எ கால2திE

கதாிசிகேள ெவ!றி

ெப!றி கிறா க1" எ5 அத க2*ைர = %2தா;& ைவ கிறா.
மா கியெவயி இலற வா4 ைக நறாக நடத* எ5 ெசாலலா.

ஏெனனி அவ அ&ைடய மைனவிைய ெப!றிதா. அவ1 த கணவைன

மிக? ேமலாக மதி2* வதா1. அவ1 ெபய மாதிெய,டாேகா சினி எப*.

மா கியெவ அவைள அ/ க/ வ& கி2*, அவ1 ேகாப ெகா1வைத

பா 2* மகி4வ* வழ கமாயி* வதி கிற*.

மா கியெவ = ஒ மக) ஒ மகH இதி கிறா க1. மக பிறதேபா*

மா கியெவ அரசா:க அEவலாக ேராமா&ாி = ேபாயிதா. அேபா*

அவ மைனவி அவH = எதிய க/த2தி இ* அவ1 அவைன எAவள?
மதி2தா1 எப*, அவனிட எAவள? அ& ெகா7/தா1 எப*

&லப"கிறன. அவ1 த க/த2தி =ழைதைய ப!றி இAவா5

=றிபி"கிறா1.

"அவ உ:கைள ேபாலேவ இ கிறா. பனிைய ேபாற ெவ7ைமயான
உடE, க& ெவெவ,ைட ேபாற தைல-, உ:க) கிப* ேபாலேவ

உட %* மயி வள * இ கிறா. அவ அப/ேய உ:கைள உாி2*

ைவ2தா!ேபா இபதா அவைன அழகான ைபய எேற ெசால2

ேதா5கிற*. அவைன பா 2தா ஒ வஷ2* பி1ைள எ5 ெசாEK க1 !

( அAவள? ஊ,டமான பி1ைள) அவ பிறபத!= %னாேலேய க7கைள2

திற* ெகா7" வி,டா. பிறத?ட K,ைட ேமE கீமாக பா

ெதாட:கிவி,டா".

க2

மா கியெவ 1494-ஆ ஆ7" த இப2ைததாவ* வயதி ெபா*வா4வி

ஈ"ப,டா. ெபா* வா4வி &=த நாேக ஆ7"களி அவ =/யர

அரசா:க2தி ெசயலாள (Secretary) ஆக?, இர7டாவ* ஆேலாசைன2

தைலவ ஆக? வ* வி,டா. 1498-ஆ ஆ7/ ஏ!ற இத பதவியி
1512 ஆ ஆ7"வைர, பதிைன* ஆ7"க1 நிைல2* இதி கிறா.

இத!கிைடேய அவ இ2தாயி உ1ள சிறிய ராஜ சைபக) = ஐேராபாவி
உ1ள பல ராJய2 தைலநகர:க) = பினாெர8 ராJய2தி Iதனாக
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ேபாயி கிறா. அவHைடய திறைமயா பிளாெர8 =/யர அரசா:க பல

நைமகைள ெப!றி கிற*. அவH, இப/ பல ேதச:க) = ேபா;

வதத பலனாக அரசியைல ப!றி-, ஐேராபிய நா"கைள ப!றி- நறாக

அறி* அவ!ைற ப!றி2 தன =1 ஒ க2ைத ஏ!ப"2தி ெகா1ள %/த*.
1503-ஆ ஆ7" ேராமா னாேகாமக சீச ேபா ஜியாவிட I* ெச5

திபியேபா*, அவ தHைடய ஆ வ2ைத இராPவ2 *ைறயி ெசE2த

ஆரபி2தா. இராPவ2 *ைறயி த அறிைவ- அHபவ2ைத- வள 2*

ெகா7ட பிற=, 1506ஆ ஆ7/ அவH = &திய பதவி ெயா5

வழ:கப,ட*.

பிளாெர8 ராJய2தி!காகெவ5 ஒ ம க1 பைடயைமைப ஏ!ப"2*-

வத!காக உ7டா கப,ட ஒ வி ேசஷ இலாகாவி!= அவ ெசயலாளராக
நியமி கப,டா. அ"2த சில ஆ7"களி அவ மி=த ெசவா ைக-

யைடதா. ெவ!றிப/யி உசி ேக ெச5வி,டா எ5 .ட .றலா.
ஆனா, அேத சமய பல எதிாிகைள- உ7டா கி ெகா7டா. 1512-ஆ

ஆ7/ பைழய ராஜ வமிச2தினரான ெம/சி ="ப2ைத ேச தவ களி
ஆதி க2தி!= நகர ராJய2தி ஆ,சி-ாிைம திப? உ,ப,டேபா*,
மா கியெவ பதவியினி5 நீ கப,டா.

ெம/சி ="ப2தின = எதிராக, அவ க1 அராிைமைய கவி4பத!காக ஒ சதி

நடத*. அத சதியி கல* ெகா7டவ களி மா கியெவயி ெபயைர-
அவHைடய எதிாிக1 ேச 2* வி,டா க1. =/யரவாதிகளி சதி =

மா கியெவ உடைத காரனாகேவா அல* அHதாபியாகேவா இ க

."ெம5 சேதகப,டா க1. அத!காக அவைன பி/2* 1513 -ஆ ஆ7/

ஒ விசாரைண நட2தினா க1. விசாரைணயி %/வி அவ =!றம!றவென5

வி"வி கப,டா.

மா கியெவ த பதவியி* வில கப,ட*, பிளாெரQ*

பனிெர7" ைம Iர2தி இத சாகாசியாேனா எ5 ஊ ககி இத

த ப7ைண = ெச5 வி,டா. அ*வைரயி அரசா:க2தி* வவா;

வத*. அவHைடய வா4 ைக எAவிதமான கRட%மிறி கழித*. ஆனா,

பதவிைய2 *ற* ப7ைண = ெசற பிறேகா அவைன வ5ைம பி":கி2 தின
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ஆரபி2* வி,ட*. தா:க %/யாத வ5ைமயி அவH அவ ="ப2தின

சி கி2 தவி2* ெகா7/தன .

அவ த வா4 ைக நிைலைய விள கி ேராமா&ாியி Iதராயித அவHைடய
ந7ப பிராெச8ேகா வி,ேடாாி எபவ = அ/ க/ க/த:க1

எதியி கிறா. அத க/த:களி* அவHைடய தனிைம கால2*
அறாட நிக4சிகைள-, வ5ைமயி படபி/ைப- அவ க2தி

ேதாறிய எ7ண:கைள- நா காண %/கிற*.

"@ாிய ேதா5 ெபாேத நா எ* வி"ேவ. என = ெசாதமான சி5

கா," = ேபாேவ. அ:ேக-1ள மர:கைள ெவ,"ப/ ஏ!பா"

ெச;தி கிேற. அ:= மர ெவ,/யவ கேளா" சிறி* ேநர ேபசி

ெகா7/*வி,", நீேராைட ப கமாக ேபாேவ. நீேராைடைய வி,",
ேதா& ப கமாக ெசேவ. எHைடய ேம ச,ைட = அ/யி நா

வழ கமாக ெகா7" ெசல ./ய கவிைத 6ைல எ"2* ைவ2* ெகா7"
ப/ க ஆரபிேப. ெபபாE அைவ மகாகவிக1 தாேத, ெப,ாியா 
ஆகிேயாாி 6களாகேவா அல* கவி&ல8, ஓவி, ஆகியவ களி
6களாகேவா இ =. அவ க)ைடய ஆைச கன?கைள-, அவ க)ைடய
காத!கைதகைள- ப/2*, அவ!ைற எHைடய வா4 ைகேயா" ஒபி,"

பா 2* ெகா7ேட நீேராைடப கமாக உலவி ெகா7/ேப".

இ* மா கியெவ த நா," வா4 ைகைய2 ெதாட:கிய ஆரபகால2*
நிக4சிகளிேல ஒ5.

காைல நிக4சி இ*. மாைல நிக4சி ஒைற பா

கலா.

"சாய:கால வத?ட நா K,/!=2 திபி ெச5 எ ப/ = அைற =1
Sைழேவ. அப/ Sைழ-%, நா தின% பக உ"2தி ெகா7/ =
அ = Iசி- நிைறத ஆைடகைள கைள* வி,", அரசா:க உைடகைள
அணி* ெகா7", %ேனா களான அத ெபாிேயா களி ஆ8தான2தி!-

=1ேள (&2தக சாைல =1) Sைழேவ. அ:ேக அவ க1 எைன அேபா"
வரேவ!பா க1. அ:ேக என ேக ெசாதமான உண?கைள நா உ7ேப.

எவ!ைற உ,ெகா1)வத!காக நா பிறதி கிேறேனா அவ!ைற நா
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உ7ேப. பிற= நா ஊ க2*ட அவ கேளா" உைரயா"ேவ. அவ க)ைடய
ெசயக) ெகலா காரண எனெவ5 ேக,ேப. அவ க1 என =

மாியாைத கா,/ விப2ேதா" எ ேக1விக) = பதிலளிபா க1 - அத

நா= மணி ேநர% நா எ மன கவைலகைளெயலா மறதிேப. அத

ேநர2தி நா எ வ5ைமைய க7" பயபடமா,ேட. சா? எைன

பய%52தா*. நா அவ கேளா" % க % க ஒறி வி"ேவ.''

மா கியெவ, பைழய கால2* 6கைள ப/பைத2தா இப/

க!பைனயாக2 த ந7ப = எதியி கிறா. இைவெயலா அவ

வ5ைமயி ஆரபக,ட. வ5ைமயி உச க,ட2திேல அவ த ந7ப =

எதி-1ள க/த மிக? உ கமான*. "எ ெதா7/ ெபைமைய அறிய

./யவ யா இைலேய!" எ5 வ*கிறா. "நா எத!காவ*

பயப"ேவ எ5 நிைன க ./யவ இைலேய!" எ5 ஏ:=கிறா.
"எ ேவைலயி சிறைப நிைன2* பா

க ./யவ க1 யாமிைல. நா

எத!காவ* பயபட ./யவ எ5 நிைனபவ க) இைல. இப/ப,ட

ேப .,ட2தினிைடேயதா நா ெதாட * இ* வர ேவ7/யி கிற*.

ஆனா இேத நிைலயி நா நீ/2* இ க %/யா*. எ ைகெபாெளலா

ெபபாE ெசவழி* ேபா;வி,ட*. எலா வல அத இைறவ எனிட

கைணகா,/ ஏதாவ* ெச;யவிைலயானா நா எறாவ* ஒநா1 K,ைட

வி," &றப,"விட ேவ7/2தா ேநாி". எனா எ*? நலபிைழபாக

பிைழ க %/யவிைல ெயறா எவனாவ* காவ KரH = க/த

வாசிபவனாகேவா அல* கண = எதி ெகா"2ேதா தா கால2ைத கழி க
ேவ7". இலாவி,டா, எ:காவ* ெதாைலயிE1ள இட2தி!= ெச5

பி1ைளக) = பாட ெசா ெகா" க ேவ7/ய* தா. இ:=1ளவ க1

நா ெச2*ேபா; வி,டதாக நிைன2* ெகா1ள,". நா ெசலவாளியாக

இபதனா இ:=1ளவ க) = ெப பாரமாக இ கிேற. எனா

ெசலவழி காமE இ க %/யவிைல.

"நீ:க1 என காக ஏதாவ* சிரம எ"2* ெகா1ள ேவ7" எற எ7ண2தி
நா இAவளைவ- ெசாலவிைல. எ மன2தி இ = பார2ைத

இற =வத!காகேவ ெசாEகிேற. ம5ப/- நா உ:களிட இத

விஷய:கைள .றமா,ேட"

இத க/த2தி* அவ கைடசி நா,களி ப,ட மன ேவதைனைய நா
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அப/ேய ெதாி* ெகா1ள %/கிற*.
இத வ5ைம கால2திேல தா மா கியெவ த கவிைதகைள- இபிய

நாடக:கைள- எதினா. மா கியெவ எதிய கவிைதக1 அப/ெயா5

உய தைவ அல. ஆனா, அவ தா ஒ கவிஞ எ5 ெபய எ"பதிேல-

தா மிக? ஆைச-1ளவனாக இதா.

பிராெச8ேகா U சா8/8 எற இ2தாய இல கிய விமாிசக.

ப2ெதாபதாவ* 6!றா7/ேல மிக பிரசி2தி ெப!5 விள:கியவ. அவ

மா கியெவைய ப!றி2 தா எதி-1ள க,"ைரயி ஆரப2தி இAவா5
=றிபி"கிறா. ஓ லா7ேடா பிVாிேயாேசா எற கவிைத 6 ெவளிவத

சமய2தி, மா கியெவ ேராமி தா இதா.

கவிஞ அாிேயா8ேடா எதி-1ள அத கவிைத 6 கைடசி கா7ட2தி
இ2தாய கவிஞ களி ெபாிய ப,/ய ஒைற ேச 2தி கிறா . அதி

மா கியெவயி ெபயைர ேச

காம வி,"வி,ட* ப!றி மா கியெவ

=ைற .றினா. அத கால2தி - ஏ எலா கால2தி!=ேம, மிக ஆ!ற

வா;த அரசிய சிதைனயாளனான மா கியெவ த அரசிய 6கைள
கா,/E கவிைத 6கைள ெகா7ேட ெபைமயைடய ேவ7"ெம5
எ7ணியிதா.

மா கியெவ ேராமி* பிளாெர = வத பிற= இைத =றி2*2 த
ந7ப கவிஞமான ேலாேடா வி ேசா அலாமானி = ஒ க/த
எதியி கிறா. அத க/த கீ4வமா5:

கவிஞ ேலாேடாவி ேசா அலாமானி அவ க) =,
பிளாெர8, /சப 17, 1517.

எ மதிபி!=ாிய ேலாேடாவி ேசா,
"கடத சில நா,களாக நா கவிஞ அாிேயா8ேடாவி ஓ லா7ேடா

பிVாிேயாேசா எற 6ைல ப/2* ெகா7/ேத. உ7ைமயி ெமா2த2தி

அ* ஓ அழகிய கவிைதேய. ஒ சில இட:களி ம," அ* %!5 பாரா,ட

./யதாயிைல. நீ:க1 அவைர அ:= ேராமா&ாியி சதி2தா, எHைடய
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வா42* கைள2 ெதாிவி-:க1. எHைடய ஒேர ஒ வ2த , அவ த%ைடய

கவிைதயி எலா கவிஞ கைள- ப!றி =றிபி,"வி," எைன ம,"
ஒ5மிலாதவ ேபா வி," வி,டாேர எப*தா, எபைத-

ெதாிவி-:க1. ஓ லா7ேடா கவிைத 6 அவ என = ெச;த இத

காாிய2ைத எHைடய 6 அவ = ெச;யமா,ேட. இத விஷய2தி நா

கவனமாக இேப"

மா கியெவ, கவிஞ அாிேயா8ேடா தைன சிறபி காதத!காக
வ2தப"கிறாேன தவிர, அவைர சிறபாகேவ மதி2* ேபகிறா எப*

அவHைடய இத க/த2தி* ெதாிகிற*.

அவHைடய இபிய நாடக:களிேல மிக சிறத* ம,ர ேகாலா' எற 6.
ஆரப2தி கவிைதக) நாடக:க) எதி வத மா கியெவ பிற= 6
எ*வதி %%ரமாக ஈ"ப,டா. அவ வப/யிலாம வ5ைமயி

உழ5 ெகா7/த கால2தி W5 ெபாிய 6கைள எதி %/2தா. அைவ
9வியி &2தக:கைள ப!றி ஆரா;சி, அரச, ேபா

கைல எபனவா=.

'அரச' எH 6ைல எதியேபா* அைத அேபா* பிளாெர8 நகர

ராJய2தி அரசராயித ெம/சி ="ப2ைத ேச த லாெரேசா? =

காணி ைக ெசE2*வத!காக ஒ %Hைர- .ட எதியி கிறா. அைத

காணி ைகயாக ெசE2தினானா இைலயா எப* சாியாக2 ெதாியவிைல.
ெபபாE காணி ைக ெசE2தியி க ேவ7" எேற நிைன க

ேவ7/யி கிற*. ஏெனனி ெம/சி அரசா:க2தின இவHைடய வ5ைமைய

க7" மனமிர:கி ஏதாவ* ேவைல ெகா"2* ஆதாி க ேவ7" எபத!காக,
வடாதர சபளமாக ஒ ெசா!பெதாைகைய ேபசி பிளாெர8 நகர

சாி2திர2ைத எ*ப/ இவைன பணி2தா க1. ராJய நி வாக2ைத சமாளிப*

கRடமாயித சமய2தி, எப/ப,ட ெகா1ைகைய பிப!ற ேவ7"ெம5

இவHைடய ஆேலாசைனைய- அவ க1 ேக," ெகா7டா க1.

=/யர %ைறயி அரசா:க2ைத மா!றியைம க ேவ7"ெம5 அவ ேயாசைன
.றினா. அத!காக ஓ அரசியலைம&2 தி,ட2ைத- வ=2தா. ஆனா,
அவHைடய ேயாசைன ஏ!5 ெகா1ளபட?மிைல; அவHைடய தி,ட

அ%E = வர?மிைல.
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1526-ஆ ஆ7/ பிளாெர8 நகாி ேகா,ைட நி மாண2ைத ேம!பா
ேவைல அவனிட ஒபைட கப,ட*.

=

1527-ஆ ஆ7/ =/யர வாதிகளி ைக ேமேலா:கிய*. %/யர

ஆதி க2தி* பிளாெர8 வி"தைல-!ற*. =/யர வாதிகளி

ஆேலாசைன .,ட2தி மா கியெவைய2 திப? அரசா:க ெசயலாள

பதவியி நியமி க ேவ7"ெம5 தீ மான ெகா7"வரப,ட*. ஆனா அத2
தீ மான ஆதாிபாாிலாம ேதா!5 ேபா;வி,ட*.

இநிக4சி நடத சில வார:க) = பிற= 1527 ஆ7" ஜூ மாத 22
ேததிய5, பி!கால2தி உலக &க4ெப!ற சிதைனயாளனான நி ேகாேலா
மா கியெவ வயி!5 வயி காரணமாக2 த வா4ைவ நீ2*வி,டா.

அவHைடய ="ப2* = அவ வி,"ெசற* வ5ைம ஒ5தா. அவ

சாைவ ப!றி அவ மக த ந7பனான பிராெச8ேகா ெநேலா
எபவH =  கமாக ஒ க/த எதியி கிறா.
Yசா, ஜு 22, 1527
எ அ& மி=த பிராெச8ேகா,

எ தைத நி ேகாேலா இத 22- ேததிய5 இற* ேபானா எற ெச;திைய

உன = ெசால ேவ7/யிபைத %னி," எனா அவைத2 தவிர ேவ5
ஒ5 ெச;ய %/யவிைல. 20 ேததிய5 அவ =/2த ஒ ம*

உ7டா கிவி,ட வயி!5 வ அவ உயிைர =/2* வி,ட*. கைடசிவைர அவ
.டேவ இத சேகாதர மா2Vைவ அவ த பாவமனி& பிரா 2தைனைய
ேக,க அHமதி2தா . எ:க1 தைத எ:கைள மிக பய:கரமான வ5ைமயி

வி,"வி," ேபா;வி,டா . இ* உன =2 ெதாிதேத. நீ இத வழியாக2 திபி

வெபா* நா உனிட ெசாலேவ7/ய* ஏராளமாயி கிற*.

இெபா* நா மிக அவசரமான க,ட2தி இபதா ேம!ெகா7" எ*?
நா ெசால ேபாவதிைல. எ நவா42* க1
உ உறவின;

பியேரா மா கியெவ.
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நி ேகாேலா மா கியெவ = பிற= அவHைடய ="ப2தி அல*

பரபைரயி யா அவைன ேபா சிற* விள:கவிைல.

உலக2* ேபரறிவாளிக1 பல தா:க1 இறதேபா*, த:க1 ஆரா;சியி

பயனாக விைளத க2*ைரகைள உலக2* = ெகா"2* வி," ேபானா க1.
ஆனா த:க1 பி1ைளக) =2 த:க1 திறனறிைவ- ெகா"2* வி,"

ேபானதிைல; அவ க1 வா4வத!காக ெபா) ைவ2* வி," ேபானதிைல.
எ2தைனேயா திறனறிவாள களி பி1ைளகளி கதி இப/2தா %/தி கிற*.
இத!= மா கியெவயி மக விதிவில கல!
-------------

3. மா கியெவயி" க

இ*தாயி" சாி*திர றி+, க

(1504)

இ2தா ேதச2தி சாி2திர நிக4சிகைள ப!றிய =றி& கைள கால கிரமமாக
வாிைசப"2தி இ6 மா கியெவ எதியி கிறா.

U,ட8 9வியசி %த ப2* &2தக:கைள ப!றிய ஆரா;சி. (1512-1522)
மா கியெவ எதிய மிக ெபாிய 6 இ*தா. 1512-ஆ ஆ7/ இ6ைல

எத ஆரபி2* 1522-ஆ ஆ7/ %/2தா. ஆ, ப2* ஆ7"களி ப2*

&2தக:கைள ப!றி ஆரா;சி ெச;தி கிறா.

இவ ஆரா;சி = காரணமாயித 6 ஒ சாி2திர 6. இத சாி2திர 6ைல

எதியவ 9வி எற ஆசிாிய. இத 9வி ேராமானிய சாி2திர2திேல மிக &க4

ெப!5 விள:=கிறா. ப"வா நகாி கி.%. 59-ஆ ஆ7/ பிற* கி.பி. 17ஆ

ஆ7/ இய!ைகயைடத 9வி , அத!= %திய கால2* ேராமானிய சாி2திர2ைத

6!றி நா!ப2திர7" &2தக:களாக2 ெதா=2* எதியி கிறா. இத

&2தக:களி ேராமானியாி கீ 2திைய- அற %ைறைய- விள க ./ய ேதசீய

சாி2திர அட:கியி கிற*. பழ:கால2தி* U,ட8 9வியசி இத சாி2திர
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6 ேராமானிய கலாசார2தி பா*கா& ப2திரமாக?, வரலா!5 6க) =

வழி கா," %த &2தகமாக? ேபா!றி பா*கா கப," வகிற*.

9வி எதிய 6!றி நா!ப2தி இர7" &2தக:களி %த ப2* &2தக:கைள

ப!றி ம,"ேம மா கியெவ ஆரா;தி கிறா. மா கியெவ ேராமானியாி

ஆ,சி%ைறைய பல இட:களி ேபா!5கிறா. த கால2தவ க1. சாி2திர

ப/ காத காரண2தினாதா, கீ 2தி வா;த %ேனா/களான அத கால2*

ேபரரச களி அல* ெபாிேயா களி பாைதைய வி," விலகி நட கிறா க1

எ5, அதனா தா பல ேக"க1 ஏ!ப,டனெவ5 ,/ கா,"கிறா.
%!கால2* ெபாிய மனித களி வழிகைள பிப!றி நட க ேவ7/யத
அவசிய2ைத2 தா மா கியெவ தHைடய இத ஆரா;சி 6
ெபபாலான இட:களி ,/ கா,"கிறா.
அரச :
மா கியெவ எதிய மிக ெபாிய 6 U,ட8 9வியசி %த ப2*

&2தக:கைள ப!றிய ஆரா;சி. ஆனா, மிக &க4வா;த 6 "அரச" தா.

இH சாியாக ெசாலேவ7"மானா அவH = கீ 2தி- அபகீ 2தி-
ேத/2தத 6 அரச எ5தா ெசால ேவ7". ஆரா;சியி அவ

ெபா*பைடயாக அரசிய விஷய:கைள ஆரா;கிறா. ஆனா அரச 6

=றிபாக %/யரகைள ப!றி ஆரா;கிறா. அரச 6 அவ த

க2* கைள2 ெத1ள2 ெதளிவாக எ"2* ெசாகிறா. அரசிய விDஞான

எ5 ெசால ./ய %ைறயி அரசியைல ப!றி &*ைமயான சிதைனகைள
%த %த அவ இத 6 தா ெவளிப"2தியி கிறா எ5

ெசாலேவ7". அவH = % இப/ சிாி2தவ க1 கிைடயா*. எபா"-

ப,ேடH அரசிய ெவ!றிைய நிைலநா,ட ேவ7" எற எ7ண2ைத2 தா
அவ த அரச 6 விைத2தி கிறா.

ஓ அர நிைல ெப5வத!காக ைகயாள ./ய வழிக1 எப/ப,டைவ-

யாயிH அைவ வரேவ!க ./யனேவ எ5 இத 6 அவ .5கிறா.

அரசிய ெவ!றி காக , @4சி-, ேந ைமய!ற %ைறகைள- ெகா"ைமகைள-
- ஏ ெகாைலகைள- .ட ெச;யலா எ5 (ந மகாபாரத2* அரசிய ச=னி

மாமாைவ ேபால) ெசாவைத நாகாிக மனபாைம-1ளவ க1 ஏ!5 ெகா1ள2

தய:க ேவ7/யி கிற*. ஆனாE அவ கா,"கிற @4நிைலகேளா"

ெபா2தி பா

கிறேபா*, K4சியைடய விபாதவ அவ!ைற
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ைகயா)வைத2 தவிர ேவ5 வழியிைல எற நிைல ஏ!ப"கிறேபா* அைவ அத
@4நிைலைய ெபா52தவைர ஏ!5 ெகா1ளபட ேவ7/யைவயாகேவ
இ கிறன.

9வியி &2தக:கைள ப!றிய ஆரா;சிைய மா கியெவ ம க) காக

ெச;தா எறா அரச எற இத 6ைல அரச க) காக ெச;தா எ5

ெசாலலா. அரச எற தைலேப இ* %/யரைசயாதாி2* எதப,ட 6

எபைத கா,"கிற*. இத 6ைல- மா கியெவ ஓ அரசH ேக

காணி ைகயா கியி கிறா எப* =றிபிட2த க*.

மா கியெவ, நிைலெப!ற அர ஏ!ப," ம க1 மகி4?!5 வாழ ேவ7"
எபத!காக2 தா இ6ைல எதினா. ஆனா =/ம க1, அரசா:க2தி!=

வழிகா,ட ேவ7/ய 6லாக இபத!= பதிலாக அ* ச வாதிகாாிக) =2

*ைண ேபா" 6லாக கதப," வி,ட*. இ* எப/யி கிறெதறா,

ம2*வ க1 ம களி ேநாைய ேபா க க7"பி/ கிற ம* சில =

விஷமாக பயப"வ* ேபா கிற*. ம க1 உைழைப =ைறபத!காக

விDஞானிக1 க7" பி/ கிற இயதிர சாதன:க1 ஒ சிலாி பணைபைய K:க
ைவபத!= பயப"வ* ேபா, மா கியெவயி 6 ச வாதிகாாிக1

பல = பயப,/ கிற*.

மா கியெவயி அரச எற இத 6ைல ப/ கிறேபா*, சாி2திர 6ைல
ப/ப*ேபா ச:கடேமா, ஆரா;சி 6ைல ப/ப* ேபா கRடேமா

ஏ!படவிைல. *பறி- கைதைய ப/ப*ேபா இ கிற*. விஷய:கைள
அAவள? கவ சிகரமாக எதியி கிறா. விவாத:க1 அAவள? ேவகமாக
நைடெப5கிறன! 1559-ஆ ஆ7/ ேராமா&ாியி தைட ெச;யப,ட
&2தக:களி ப,/ய அரச 6E ேச
கா-./சிேயா வா( ைக (1520) :

கப,ட*.

கா8,+சிேயா எபவாி வா4 ைக வரலா!ைற ப!றி மா கியெவ எதிய
6லா=.
ேபா

கைல :
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ேபா ெச;- %ைறகைள ப!றி மா கியெவ ஏ &2தக:க1

எதியி கிறா. ேபா = ெசEகிற அரச க), அரசா:க அதிகாாிக)
ைகயாளேவ7/ய ததிர:கைள-, சாம 2திய:கைள-, ெகா1ைககைள-

விள கி .5கிறா.

பிளாெர"- சாி*திர (1520) :

1518-ஆ ஆ7/ ஆ,சியித ெம/சி பரபைரைய ேச தவ க1.
மா கியெவயி வ5ைம நிைல க7", இர கப," அவைன அைழ2*

பிளாெர8 சாி2திர2ைத எ*ப/ நியமி2தன . இத!காக அவH = வடாதர

சபளமாக ஒ சி5 ெதாைக ெகா" கப,ட*. த

க%ைறயாக2 ெதாட *

ஏ!ப" ம க1 வா4 ைகயி மா5பா"கைள ப!றிய இ*ேபாற சாி2திர

=றி& எ* %ைற ேவ5 எத ெமாழியிE ெச;யபடாத %த %ய!சியா=.

ஆனா மா கியெவ இ6ைல %!5ெபற %/பத!= %னா அவHைடய
உயி வா4 ைக %/*வி,ட*.
ம".ர ேகாலா (1524) :

%த %த மா கியெவ கவிைதக) இபிய நாடக:க) எதினா.

அவ இய!றிய ெச;-1க1 ேமாசமானைவ! ஆனா இதய2ைத2 ெதாட

./யைவ. அவ தன = ெபய வா:கி ெகா"2த அரச 6ைல கா,/E த

ெச;-1 6கைள- இபிய நாடக:கைள-ேம ெபாி* விபினா.

அைவேய த அாிய பைட& க1 எ5 கதினா. ம,ரேகாலா எற இத

இபிய நாடக தன ேக-ாிய தனி நைட-ைடய*. எAவைகயிE இைத சிறத

6 எேற .ற ேவ7". *
பிற நாக1 :

இைவ தவிர மா கியெவ கிளீசியா எற ஓ இபிய நாடக2ைத-,
ெபபாக எற ஒ நாவைல-, தைலபிடாம கவிைத நைடயிேலேய இபிய

நாடக2ைத- எதியி கிறா. தனிெச;-1க1 பல இய!றியி கிறா. தா

ஒ கவிஞ எ5 ெசா ெகா1வதிேலேய அவ ெபைம ெகா7டா.

ஆனா உலக அவைன கவிஞ எற ெபயாி ெபைமப"2தவிைல. ஒ

சிறத சிதைனயாள எற %ைறயிதா ேபா!றி ெபைம ெச;கிற*.
--------------
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4. மா கியெவைய ைகயாடவ க
மா கியெவயி ஆரா;சி 6E, % கியமாக அரச 6E பல ேதச2திE

உ1ள அரசிய வாதிக) = பலவைககளி பயப,/ கிறன. பல ெபாிய
&1ளிகெளலா அவHைடய 6ைல2 த:க1 காாிய:க) காக பயப"2தி
ெகா7/ கிறா க1. இபதா 6!றா7/ ெபபாலான அரசியவாதி-

க) = Wல க2ைத ெகா" = க[லமாக மா கியெவயி சிதைனயி
விைளத இத அரசிய 6க1 பயப,/ கிறன.

இ2தா ேதச2* ேபQ8, ஜடா%னியாக? ச வாதிகாாியாக? விள:கிய

%ேசானி க\ாி மாணவராயி =ேபா*, டா ட ப,ட ெப5வத!காக2 தா

எத ேவ7/ய ெபாளாரா;சி க,"ைர = (Thesis) மா கியெவயி அரச

6ைல2 ேத ெத"2* ெகா7டா.

உலக மகா-2த ெதா"2த ெஜ மனி ேதச2* ஆதி க ெவறியனான ஹி,லாி
ப" ைகயைறயி அவ ப"2* ெகா7ேட ப/பத!காக பயப"2திய
6களி மா கியெவயி அரச 6 % கியமான*.

மாகி8 ேவன எற ேபராசிாிய இத இர7" 6க) = தா எதி-1ள

அைமயான %Hைரயி, ெலனிH, 8டாH .ட மா கியெவைய2

தDசமைடதி கிறா க1 எ5 =றிபி,/ கிறா .

ெஜ மானிய சாி2திர ேபராசிாிய களான ரா:ேக, ெம;னி ேக ஆகிேயா,

இ:கிலாதி வரலா!52 *ைற வEனரான ஆ ட பிர& அவ க)

மா கியெவ தா &திய அரசிய விDஞான2தி!= அ/ேகாய %தவ எ5
ஒமி2* பாரா,"கிறா க1.

மகாகவி ேஷ 8பிய எதி-1ள 'வி,சாி உலாச மைனவிக1" (Merry wives of
Windsor) எற நாடக2தி ஒ பா2திர "நா @* மன பைட2தவனா? நா ஒ
மா கியெவயா?” எ5 ேக,பதாக ஒ வாி வகிற*. ேஷ 8பிய இத

இட2தி மா கியெவைய @* மன பைட2தவH = உவைமயாக

.5கிறா . இதி* அவ கால2தி மா கியெவைய ப!றி2 தவறான

க2* பிரசார ெச;யப,/ கிற* எ5 ெதாிகிற*.
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இ2தாயி %ேசானியி ேந எதிாியாக விள:கியவ க?7, கா ேலா8ேபா கா (Count Carlo Sforza) அவ மா கியெவயி 6கைள  கி

"மா கியெவயி உயி1ள சிதைனக1 (The Living Thoughts of Mackiavelli)

எற ெபயாி ஒ சி5 6ைல ெவளியி,"1ளா . இAவா5, எதிெரதி  பாசைறயி

உ1ளவ களாE மா கியெவ ேபா!றப"கிறா.

இ2தாயி ஒ!5ைம காக பா"ப,ட மாஜினி த ெகா1ைகைய ெபா52தம,/ மா கியெவயி க2* கைள ஏ!5 ெகா7டாேன தவிர, ம!ற

க2* கைள2 தீவிரமாக எதி 2தா.
கா மா

8 த%ைடய Wலாதார க2* கைள மா கியெவயிடமிேத

ெப!5 ெகா7டா .

மா ேலா, ஹா8, 8பிேனாகா ேபாற ேமைதகளிைடேய மா கியெவயி

க2* க1 ெசவா =ட நடமா/யி கிறன.

"இ2தாயிE, ெஜ மனியிE பாசிச ெகா1ைக ேதாறியதி* அ:கித
பல எ2தாள க1, மா கியெவ வலர க,சிைய ேச தவ எ5

.5ப/யாக அவHைடய 6க) = ெபா1 திாி2* .றி வதா க1.
ஆ,சியி = .,ட2தாைர2 திதிப"2தி அரசா:க2தி* சில

சEைககைள- பதவிகைள- ெப5வத!காக அவ க1 ைகயா7ட %ைறயி*.
இத .,ட2ைத ேச தவ க1 பிராசிE இ கிறா க1. இவ க1

இ2தாயிE, ெஜ மனியிE இ = த:க1 .,ட2தாைர கா,/E திறைம
மி=தவ க1. ஆனா ஈன2தன2தி அவ கைள கா,/E =ைறதவ களல,
அதிE உய தவ கேள! இவ கைள ேக,டா த:க1 எ2* கைள ேசார

ேபாக வி"வைத2 தவிர2 த:க1 ="ப2ைத காபா!ற வழியிைல எ5

.5கிறா க1" எ5 க?7, சா ேலா8ேபா கா த%ைடய "மா கியெவயி

உயி1ள சிதைனக1" எற 6 %Hைரயி =றிபி"கிறா .

மா கியெவயி 400-வ* பிறதநாைள 1869-ஆ ஆ7/ இ2தாய க1 ஒ
ேதசிய2 திவிழாவாக ெகா7டா/னா க1. அவHைடய ெசாத ஊரான
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பிளாெர8 நகர2தி உ1ள அவHைடய கலைறயி ேம உ1ள தக,/ இத
வாசக:க1 ெபாறி கப,"1ளன.

"டா7ேடா ேராமினி SE பா எேலாஜிய" இAவள? ெபாிய ெபய = எத
&க ஈடாகா*.
--------------

இரடா பதி

  க : 1 அரச" (The Prince)
(இ6ைல பிேயேரா/ ெம/சியி மகனான மாமன லாெரேசா? =

நி ேகாேலா மா கியெவ காணி ைகயா கி-1ளா. அவ லாெரேசாைவ

ேநா கி இப/ .றி-1ளா.)

ஓ அரசHைடய ஆதரைவ ெபற வி&கிறவ க1, அவH = ெப மதி&
வா;த ெபா1கைளேயா அல* அவH = ெபாி* இப ெகா" கிற

ெபா1கைளேயா ெவ=மதியாக ெகா"ப* வழ கமாயி கிற*. எHைடய
ராஜப தியி சி5 அைடயாளமாக ஏதாவ* த:க) = ெவ=மதி ெகா" க

ேவ7"ெம5 நிைன = ேபா*, த!கால நிக4சிகளி அHபவ2தி*,

%!கால நிக4சிகைள ப!றிய ஆரா;சியி* ெபாிய மனித களி

ெசயகைள ப!றிய எHைடய ஞான2ைத ேபா அைமயான ேமைமயான
ேவ5 எத ெபா) எனிட2தி கிைடயா*.

நா நீ7ட நா,களாக ெபாிய மனித களி ெசயகைள ஆரா;சி ெச;*

அவ!றி சார2ைத இற கி2 த:க) = காணி ைகயா =கிேற. இ* தா:க1

ஏ!5 ெகா1வத!=ாிய மதி&ைடய ெபா1 அல எறாE, எ2தைனேயா

ஆ7"களாக எ2தைனேயா இனக) கிைடயி நானைடத அHபவ2ைத

 கி2 தகிற 6 எற %ைறயி மனிதாபிமான2ேதா" ஆதரேவா" இைத
ஏ!5 ெகா1K க1 எற உ5தி என =7". அல:காரமான வா 2ைதகைள

ெகா7" நா இைத எதவிைல.

எைன ேபாற எளிய மனித அரச கைள ப!றி- அரசா:க:கைள

ப!றி- ேபச? வழி கா,ட? ேயா கியைத உ7டா எ5 எ7ணிவிட .டா*.
மைலயி ேம இபவ தா சமெவளி %வைத- அள க %/-.

மைலய/யி நி!பவ தா அத அளைவ-, உய ைவ- ெபைமைய-
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உணர%/-. அ*ேபா எளியவராதா அரச களி தைமைய சாியாக

எைடேபாட %/-.

ஆகேவ, நா எAவிதமான உண சிேயா" இத ெவ=மதிைய அளி கிேறேனா
அேத விதமான உண சிேயா" ேமைம த:கிய தா:க1 இைத ஏ!5

ெகா1K க1 எ5 ந&கிேற. இைத நீ:க1 ப/2* பா 2தா உ:க1

ெசவ% ெசவா = ேமேலா:க ேவ7"ெமற எ ெப விப2ைத
கா7Y க1.

ேமைம த:கிய தா:க1 இ = அத மைல-சியி இ* இத எளிய

இட2ைத ேநா கினா, ெகா/ய விதியி காரணமாக எ2தைன ெபாிய ேந ைமய!ற

*ப:க1 எைன2 *&52தியி கிறன எபைத க7"ெகா1K க1.
அரசா:க2தி வைகக1

மனித இன2ைத க,/யா7" வத அல* ஆ7" வகிற எலா இராJய:க)
அரக) =/யரகளாகேவா அல* %/யரகளாகேவா இ கிறன.
%/யா,சிக1, ெந":காலமாக ஒேர ="ப2தினாி வழி வழி வத

அரச கைள-ைடய பரபைர-ாிைமயாகேவா, அல* அ7ைம கால2தி

ேவ+றியைவயாகேவா இ கிறன. &திதாக ஏ!ப"2தப,ட அத

%/யா,சிக1 %!றிE &தியனவாகேவா அல*, %திய பரபைர = அ"2த

கிைள பரபைரைய ேச தனவாகேவா உ1ளன. இப/ &திதாக

ஏ!ப"2தப,ட %/யா,சிக1 ஏ!ெகனேவ ஓ அரசனா ஆளப,டைவயாகேவா ,
ததிர அரகளாகேவா இ*, அரசனா தாேன ேநர/யாகேவா, ம!றவ கைள
ெகா7ேடா பைடெய"2*2 தனா,சியி ேச 2* ெகா1ளப,டதாகேவா,

அதி Rடவசமாகேவா அல* அவHைடய விேசஷ2 திறைமயி காரணமாகேவா
அவன/யி வ* K4ததாகேவா இ =.
பரபைர %/யா,சி :
=/யரகைள ப!றி ஏ!ெகனேவ ேவெறா &2தக2தி விாிவாக ஆரா;*

வி,டப/யா இெபா* அவ!ைற ப!றி .ற ேபாவதிைல. இெபா*

%/யா,சிகைள ப!றி- அத ெவAேவ5 வைககைள ப!றி- அைவ எAவா5
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ஆளபடலா. நட2தபடலா, எப* ப!றி- ம,"ேம ஆராய ேபாகிேற.

&திதாக ஏ!ப"2தப,ட %/யா,சிகைள கா,/E ஒேர ராஜ ="ப2தினரா

பரபைரயாக ஓ ராJய2ைத ஆ7" வவதி உ1ள கRட மிக? =ைற?தா.
பைழய வழ க:கைள மீறாம இப*, % .,/ேய அறிய %/யாத

@4நிைலக) = ஏ!றப/ நட* ெகா1வ*, ஓ அரச தைன நிைல நி52தி

ெகா1ள ேபா*மான காாிய:களா=. ஒ ேவைள தவி

கபட ேவ7/ய

மி=தியான ெந க/ ஒறினா அவ த நிைலயி* தா42தப,டாE,

&திதாக அவ இட2தி இ க ./யவHைடய மிக சிறிய தவ5தைல .ட
பயப"2தி ெகா7" அவ திப? த நிைல = வ* விடலா.
&திய %/யா,சிக1 :
&திய %/யா,சியி தா உ7ைமயான ச:கட:க1 ஏ!ப"கிறன. %தலாவதாக

அ* %!றிE &திய ஆ,சியாக இலாம ஒறாக ேச * கலதி கிற பல
ராJய:களி ஒறாக இதா எலா &திய அரகளிE ஏ!பட ./ய

இய!ைகயான கRட:களி இ* அதHைடய =ழப:க1 உ7டாகிறன.

ஏெனனி ம க1 தா:க1 ேமE நறாக வாழ%/- எற நபி ைகயி த:க1
எஜமான கைள தா:கேள விபி மா!றி ெகா1கிறா க1. இத நபி ைகயி

தா ம க1 த:க1 அரச கைள எதி 2* பைட திர,"கிறா க1. ஆனா அவ க1

ஏமா!ற அைட* ஏ!கனேவ இதைத கா,/E ேமாசமான ஆ,சிைய
ெப5கிறா க1.

இமாதிாியான அரைச ஏ!5 ெகா1)கிற அரசH = இர7" வைகயிE

ெக"த ஏ!ப"கிற*. அத ராJய2ைத அைடவதி யாராைர &7ப"2தினாேனா

அவ கைளெயலா பைகவ களா கி ெகா1கிறா. அவ அைத அைடவத!=

உதவி &ாிதவ கைள- திதிப"2த %/யாம அவ க)ைடய ந,ைப

இழ கிறா அவ க)ைடய தய? ேவ7/யிபதா அவ களிட க"ைமயாக?
நட* ெகா1ள? %/யா*. தைன மன%வ* வரேவ!ற அவ களாேலேய
ெவ5 கப"பவனாக? ஆகி வி"கிறா.

கலக பிரேதச:கைள2 திப? த ஆ,சி = உ,ப"2திய அரச மீ7"
அவ!ைற எளிதாக இழ* வி"வதிைல எப* உ7ைமதா. ஏெனனி

கலக2தி!= காரணமானவ கைள க7"பி/2*, சேதக2தி!=ாியவ கைள
ெவளிப"2தி-, =!றவாளிகைள2 த7/2*, த நிைலைய பா*கா2*
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ெகா1ள?, தன = பலKனமாக உ1ள இட:கைள வEப"2தி ெகா1ள?

அத அரசH = நல வா;& இ கிற*.

ஏ!கனேவ நிைல ெப!றி கிற ஓ ராJய2ேதா" ேச தி க ./ய ராJய:க1
ஒேர ம களின2ைத-, ஒேர ெமாழிைய- ெகா7டனவாக இ கலா. அல*
இலாம இ கலா. அைவ ஒேர ெமாழி-, ஒேர இன%, நடமா"
ராJய:களாக இதா, அதிE ததிர வாசைனேய தைல கா,டாத இட:களாக

இதா அவ!ைற வசப"2தி ெகா1வ* மிக எளி*. அத ராJய:கைள

அரசா7ட ராஜ ="ப2தின அ/ேயா" ஒழி* ேபாயிதா மிக? நல*.

அவ க)ைடய பைழய நிைலைம = பழ க வழ க:க) = =தக ஏ!படாம
பா 2* ெகா7டா அத ம க1 த:க1 &திய அரசHைடய ஆ,சிைய மிக?
அைமதியாக ஏ!5 ெகா7" வி"வா க1.

இப/ப,ட ராJய:கைள அைட* அவ!ைற நிைலநி52தி ெகா1ள

நிைன கிற அரச க1 இர7" விஷய:கைள மன2தி நி52தி ெகா1ள
ேவ7". %தலாவதாக அத ராJய2தி பைழய அரச களி இர2த

கல&1ளவ க1 யா இலாதப/ ஒழி2*விட ேவ7". இர7டாவதாக

அவ க)ைடய நீதி %ைறகளிேலா அல* வாிகளிேலா மா!ற ெச;ய .டா*.
இமாதிாியாக நட* ெகா7டா மிக =ைறத கால அளவி த:க1

ஆதி க2திE1ள எலா ராJய:கைள- ஒ5 ேச 2* ஒேர ராJயமாக
ஆ கிவிடலா.

ஆனா ெவAேவ5 விதமான ெமாழிக), பழ க வழ க:க) நீதி %ைறக)

உைடய ராJய:கைள க,/ ஆ1வ* மிக? கRட. அத!= ெப உைழ&

நல அதி Rட% ேவ7". அவ!ைற2 த ஆ,சியி நிைலப"2தி

ெகா1வத!=1ள மிகசிறத வழிகளிெலா5 &திய அரச அ:ேகேய இ*

வி"வ* தா. அ:ேகேய இதா =ழப/க1 ஏ!ப"கிறன. ஆரப2திேலேய
அவ!ைற2 ெதாி* ெகா7" அAவேபாேத அவ!ைற2 தீ 2*விடலா. அரச

Iர பிரேதச2திதா அவ அவ!ைற ப!றி ேக1விப"வத!=
%னாகேவ அைவ தீ

க%/யாத அளவி!= வள *விட .". தவிர?

அதிகாாிக1 இ* அரசா1வைத விட அரசேன ேநாி இ* ஆ7டா

=/ம க1 அவHட ேநர/2 ெதாட & ெகா1ள?, ேநச:கா,ட?, ராஜப தி

ெகா1ள? வா;பாயி =. ேவ5விதமாக இதா ம க1 அவH =

பயபடேவ ெபாி* இட:ெகா" =. அத ராJய2ைத2 தா க வி&கிற

ெவளி ஆதி க ச தி எ*? எளிதாக அைத அபகாி2*விட %/யா*.
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அத ராJய2ைத காபா!5வத!= சிறத ேவெறா வழி , அத2 ேதச2தி

திற?ேகா ேபாE1ள இர7ெடா இட:களி =/ேய!ற நா"கைள

உ7டா =வ*தா. ஒ ெபாிய ராJய2தி!= ஆ-தபாணிகளான ெபபைடைய

ைவ2திபேதா அல* =/ேய!ற நா"கைள ெகா7/பேதா மிக

அவசியமா=. இராPவ2ைத ைவ2திபதா அரசH = ெபD ெசல?

ஏ!ப". =/ேய!ற நா"களா அவH = சிறி* .ட ெசல? இைல. ஏ!கனேவ
அ:= வா4தவ கைள ஓ,டா7/யா கிவி," அவ க)ைடய K" வாசகைள-
நில &லகைள- த நா,டவ = ெகா" க ேபாகிறா. ஓ,டா7/களான

அத நா," ம கேளா, ஏைழகளா;, எளியவ களா;, ஏ*ம!றவ களா; இபதா

அவ க1 அரைச எதி 2* எ*? ெச;*விட ேபாவதிைல. (சாதாரணமாக
மனித க1 சி5 தீைமக) =2 தா நைம பழி வா:=வா க1. ெப-

தீைமக) =2 த=தப/ பழி வா:க %/யாத நிைலைமயி அவ க1 இபா க1).
ஆகேவ அவ க1 பழி வா:கி வி"வா கேள எ5 பயபட2 ேதைவயிைல.

ப,டாள:கைள ைவ2திபதா ெசல? ஏ!ப"கிற*. ெசல? காக ம க) = வாி

விதி க ேவ7/யி கிற*. அதனா, வாி ப)ைவ2 தா:க %/யாத ம க1

எதிாிகளாகி வி"கிறா க1. எப/ பா 2தாE ப,டாள:க1 ைவ2திப*

பயன!ற* எப* =/ேய!ற நா"கைள ைவ2திப* ெப பயH1ள*

எப* &ாி-.

ஓ அனிய நா,ைட அரசா)கிறவ, அ க ப க2தி உ1ள வE =ைறத
அரச க) =2 தா ஒ தைலவனாக?, அவ களி பா*காவலனாக?
இ =ப/ தைன ஆ கி ெகா1ள ேவ7"; வE மி=தவ கைள
பலKனமைடய ெச;ய %யல ேவ7"; தைன கா,/E பல =ைறவிலாத

ேவேறா அனிய அரசனா அவ க1 ஆ கிரமி2* ெகா1ளபடாதப/ அவ
எசாி ைகயாக பா 2* ெகா1ளேவ7". வEமி=த ேவேறா அனிய

பைடெய" = ேபா* வE =ைறத எேலா தைன ேச 2* ெகா1)ப/
ெச;*, பைடெய"2* வபவைன அவ க1 ஆதர?டH, த பைடக)ைடய

உதவி-டH ேதா!க/2* விடலா. த உட ேச அ க ப க2* அரச க1

மி=த அதிகார%, ஆ!றE அைட* விடாதப/ சிறி* கவனமாக பா 2*

ெகா7டா ேபா*மான*. எெபா* அத ராJய:களி ம2திய8தனாக2தா

விள:க ேவ7". இத %ைறயி த ஆ,சிைய சாிவர நட2தாதவ பல கRட

நRட:க) = ஆளாகி2 த ைகவசப"2திய ஆ,சிைய- நவ வி," வி"ப/
ேநாி".
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எதி கால2தி நட க ./ய =ழப/கைள- %னதாகேவ அறி*, அவ!ைற

%ைளயிேலேய கி1ளி எறி* விடேவ7". எேலா ெதாி* ெகா1)ப/

அைவ வள *விட இட ெகா"2* வி,டா பிற= பாிகார ேத"வ* அாி*.

இராJய:கைள ஆ கிரமி2* ெகா1ள வி&வ* இய!ைகயான*; சாதாரணமான
விஷய% .ட! ெவ!றிகரமாக இைத ெச;ய ./யவ க1 ெச;* %/2தா
அவ க1 இகழப"வதிைல; எேபா* &கழப"வேத வழ க ! ஆனா,

ஆ கிரமி க %/யாத நிைலயி, எப/யானாE சாிெய5 ஆ கிரமி க
வி&பவ க1 தா தவ5 ெச;கிறா க1; ெப பழி = ஆளாகிறா க1!
இவைக ஆ,சிக1 :
சாி2திர2தி காணப"கிற அரசா:க:க1 இர7" விதமாக ஆளப,/ -

கிறன. ஒ5, அரசH அவHைடய ேவைலயா,க) ேச * அரசா)வ*:
ம!ெறா5, அரசH பிர& க) ேச * ஆ)வ*. %த வைகயி

அரசH கட:கிய மதிாி பிரதானிக1 இ* அரசH காக நா,ைடயா)வதி

ஒ2தாைச &ாிகிறா க1. அரசH ேக சகல அதிகார:க) அத ஆ,சியி உ7".

இர7டாவ* வைகயி, பிர& க1 த:க1 =லெபைமைய-, இர2த

சிறைப- ெகா7" ஆ)கிறா க1. அவ க) ெக5 தனி =/ பைடக1

இ கிறன. அைவ அவ க) ேக - அவ க) = ம,"ேம அட:=வன.

அரசH ேவைல கார க) ேச * ஆ)வத!= உதாரணமாக2 * க

நா,டா,சிைய-, அரசH பிர& க) ேச * ஆ)வத!= உதாரணமாக

பிெரD நா,டா,சிைய- எ"2* கா,டலா. * க க1 ஆ,சிைய

ைகப!5வ* கRட. ஆனா ஒ %ைற ைகப!றி வி,டா அைத

அட கியா1வ* மிக எளி*. பிெரD ஆ,சிைய ைகப!5வ* எளி*, ஆனா,
ைகப!றிய பி அரசா1வ* மிக? ெதாைல பி/2த காாிய.

* க ஆ,சியி அதிகாாிக1 எேலா அ/ைமக1. எேலா அரசைன

சா * இபவ க1. ஆகேவ அவ கைள ெக"ப* அாி*. அப/ேய ெக"2*

வி,டாE அதனா ஏ!ப" பய சிறி*. ஏெனனி அவ களா ம கைள2

த:கேளா" ஒ5 ேச 2* ெகா7" வர %/யா*. ஆகேவ * க கைள எதி

க
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%யEபவ க1 யாராயிதாE, =ழப%7டா கி ெவ!றி ெபற %/யா*.

அவ க)ைடய பைட2 ெதாைகக1 அ2தைனைய- எதி

க ./ய வலைம-

-ைடயவ களாக இ க ேவ7". ஆனா, ேபாாி ெவ5வி,டா

அரச="ப2ைத2 தவிர ேவ5 யா = பயபட2 ேதைவயிைல. அத

அரச="ப2ைத- அழி2*வி,டா ேவ5 எAவிதமான பய%மிறி அத
சாராJய %வைத- அரசாளலா.

பிெரD ேதச2ைத ேபாற ராJய:களிேலா, அத ராJய2ைத ேச த சில

பிர& கைள ேச 2* ெகா7" ெவ= எளிதாக நா,/ ெவ!றி ெகா/ைய நா,/
விடலா. ஆனா, ஆ,சி நட2த2 ெதாட:=கிறேபா* தா பல ெதாைலக1
ஏ!பட2 ெதாட:=. உதவி ெச;தவ களிடமி*, எதி 2* நிறவ களிட-

மி* இத2 ெதாைலக1 ஏ!ப". அரச ="ப2ைத அட கி வி"வதா

ம," ெதாைல தீ * விடா*. உதவி ெச;த பிர& கைள2 திதி ெச;ய?

%/யா* : எதி 2* நிற பிர& கைள ஒழி2* க,ட? %/யா*! ராJய2ைத

ஏதாவ* ஒ சத ப2தி இழ* வி"ப/ தா ேநாி"!

ஆசியா %வ* ெவ!றி ெகா/ நா,/ உலக &க4ெப!ற மாமன

அெல சா7டாி டாாிய8 அரசா:க * க ராJய2ைத ேபாற*. டாாிய8

இற*ேபானப/யா அத அரசா:க அெல சா7ட வசேம ப2திரமாக இத*.
அெல சா7ட இறத பிH .ட அவைடய பி வாாிக1 அத ராJய2ைத2
த வச2திேலேய ைவ2திதா க1. அவ க1 ம," ஒ!5ைமயாக இதிதா

அைமதியாக அத ராJய2ைத நீ/2* ஆ7/ க .".
W5 வழிக1 :

த:க1 ெசாத நீதி %ைறகைள ெகா7" ததிரமாக வா4* வத ராJய:கைள
ஆ கிரமி க ேந தா, அவ!ைற நிைலயாக ஆ)வத!= W5 வழிக1

இ கிறன. %தலாவ* வழி, அவ!ைற ெகா1ைளய/2* வி"வ*. இர7டாவ*

வழி , அரசேன அத ராJய2தி த:கி வா4வ* Wறாவ* வழி, அரசனிட ந,&
பாரா,ட ./ய சிலைர ெகா7" ஓ ஆ,சி =ைவ ஏ!ப"2தி அவ கைள2
த:க1 ெசாத நீதி %ைறகளிப/ வாழவி,", அவ களிடமி* கப ெப!5

ெகா1வ*. இத அரசா:க, அரசனா ஏ!ப"2தப,டதாைகயா அ* அவனிட
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ந,& பாரா,டாமE, அவHைடய பா*காைப ெபறாமE வாழ %/யா*.

ஆகேவ அத ந,ைப நிைல நி52த அ* எலா வைகயாE பா"ப".
இத வழியி ெவ!றிெபற வா;பிலாவி,டா %தலாவ* வழிைய

கைடபி/ க ேவ7/ய* தா. ஒ ததிரமான நகர ராJய2தி!= அரசனாக

வபவ அைத அழி காவி,டா, அதனா தா அழி கப"வைத எதி பா

ேவ7/ய* தா.

க

இைடயி ெசலவழி2த கால2ைதேயா, அரசனா ெப!ற பலகைளேயா எ7ணி
பாராம, பழ ெபைமகைள-, ததிர2தி அைமகைள- %னி,ேட
எேபா* கலக ஏ!படலா. அ:= வா4பவ க1 பிாி க படாம அல*

கைல கபடாம ஒ5 ேச தி = வைரயிேல த:க1 பழைமைய-

ெபைமைய- மற கேவ மா,டா க1. ஆனா, ஓ அரசனி கீ4 வா4தவ களாக
அத =/ம க1 இதா, த:க1 ராஜ="ப அழி* ேபா; வி,டா,

கீ4ப/ேத பழ க ப,டைமயாE த:கைள ஒ5 ேச

= உண சிைய2

I7ட ./ய ராஜவமிச2தின யா இலாைமயாE, ததிரமாக வா4*

பழ க மிலாததாE &திய அரச அவ க)ைடய மனபாைமைய எளிதாக2 த
வசப"2தி விடலா. ஆனா =/யரகளி உயி &, ெவ5&, பழிவா:=
*/& மிக அதிகமாக இ =. அவ க1 த:க1 %திய ததிர வா4வி

நிைனைப மற கேவ மா,டா க1. ஆகேவ, அவ க)ைடய ராJய2ைத நிைலயாக
ஆ)வத!=ாிய வழி அவ க)ைடய நகர:கைள பாழ/2* வி"வ*தா அல*
அரசேன அத ராJய2தி ெச5
=/யிப*தா!

திறைமயா கிைட2த &திய அரக1 :
(மனித க1 த:க) = %தியவ களி ெசயகைளேய பாவைன ெச;* பிப!றி
அவ க1 அ/ைவ2* ெசற பாைதயிேலேய எெபா* ெசகிறா க1)

ம!றவ கைள எெபா* சாியாக பிப!ற %/யாததாE, தா:க1 யாைடய

ெசயகைள பிப!5கிறா கேளா அவ க1ள? காாிய:கைள2 திறபட ெச;ய

%/யாததாE, &2தி சாயான ஒவ எெபா* மிகெபாிய மனித க1

அ/ைவ2* ெசற பாைதயிேலேய ேபாக ேவ7": மிக2திறைம-ைடயவ களி

ெசயகைளேய பிப!ற ேவ7". அப/ ெச;வதா அவ அவ க)ைடய
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ெபைமைய2 தா அைடய %/யாவி,டாE அதி ஒ சி5 அளைவயாவ*

அைடய %/-. ெக,/ கார களான வி Kர க1, மிக2Iர2தி உ1ள ஒ

ெபாைள எ;ய வி& ேபா*, த:க1 வினா எAவள? Iர எ;ய %/-
எபைத2 ெதாி* ெகா7", அத =றி = ேமலான உயர2தி உ1ள ஓ

இட2ைத =றிைவ2* ெகா7" அெப;வா க1. அAவள? உயர2தி!=2 த:க1

அ& ெசலா* எறாE, அத!= கீழான தா:க1 வி&கிற =றிைய

எ;வத!= இத %ைற பயப". அ*ேபாதா (மனித க1 மிக ெபாிய

மனித கைள பிப!ற %யல ேவ7")

ஒ &திய அரச இ க ./ய &திய அரகைள ஏற2தாழ அவHைடய

திறைம =2 த=தப/ த பி/யி ைவ2திப* எளிதாக இ =. மிக2

திறைம-1ளவ மிக எளிதாக?, =ைறத திறைம-1ளவ சாதாரணமாக?

அவ!ைற2 த பி/யி ைவ2தி கலா. தனிப,ட மனித ஒவ அரசனா=

ேபா* அவனிட ெபதிறைமேயா அல* நலதி Rடேமா இவ!றி

ஏதாவெதாேறா இ =மானா பல கRட:கைள =ைற2* ெகா1ளலா.

நலதி Rட =ைறயாக உ1ளவ க1 .ட2 த:க1 ராJய:கைள சிறபாக

நட2தியி கிறா க1. அரச அத ராJய எைல =1ேளேய த:கினா காாிய

ேமE இல=வா=.

சத ப:க1 மனித க) = வா;ைப அளி கிறன. அவ க)ைடய ெப

ப7&க1 அவ!ைற ெகா7" அவ க1 பல அைடய உத?கிறன - இதனா

அவ க)ைடய நா" வளப," அத ெசவ:க1 வள சியைடகிறன.
த:க1 திறைமைய பயப"2தி அரச ஆனவ க1, த:க1 ராJய:கைள
அைட-ேபா* தா கRடப"கிறா கேள தவிர, அவ!ைற எளிதாக

நிைலப"2தி ெகா1கிறா க1. த:க1 ராJய:கைள2 ேத/ ெகா1கிற

கால2தி அவ க1 அைட- கRட:க), அவ க1 த:க1 நிைலைய

உ5திப"2தி ெகா1வத!காக Sைழ கிற &திய ச,ட தி,ட:களி இ*

ஓரள? உ7டாகிறன. &திய நைட %ைறகைள &=2தி நைடெபற ெச;வைத

ேபா அதிகமான கRடேமா, அத ெவ!றியி ஏ!ப"கிறைத ேபா அதிகமான

சேதகேமா , அல* அைத கைடபி/பைத ேபா அதிகமான ஆப2ேதா ேவ5

எ*? இைல எபைத அறியேவ7". பைழய நைட%ைறயா பயனைடத

எேலா சீ தி2த காரH = எதிாிகளாகி வி"வா க1. &* நைட %ைறயா

நைம கிைட = எ5 எதி பா

கிற எதிராளியி ைகயி இ கிற
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ச,ட2தி!= அDகிற மனித2 தைமயி நபி ைகயிலாத அசமத

ேப வழிக1 தா. இத &* ச,ட:க) = பா*காபாக இ க ./யவ க1.

இவ க) = &*ைமயி அைத அHபவ2தி காP வைர உ7ைமயி
எAவிதமான நபி ைக- இபதிைல. எதி பவ க1 ேவகமாக எதி

க?,

ஆதாிபவ க1 அைர=ைற மன2ேதா" ஆதாி க? இத!கிைடயிேல சீ தி2த
&=2*கிறவ அைடகிற ஆப2* மிக ெபாி*. &*ைமைய

&=2*கிறவ க1 தனதனியாகேவா அல* பிறதவிைய ெகா7"

க,டாயப"2* %ைறயி ெசயலா!5கிறா களா எபைத ெபா52தி கிற*.
அவ க)ைடய ெவ!றி ேதாவி தனதனியாக அவ க1 %ய!சி
ெச;வதாயிதா அவ க1 ெவ!றி ேமாசமாக2தானி =.

த:க1 ெசாத பல2ைத- பைடபல2ைத- உபேயாகப"2த ."மானா

அவ க1 அத விஷய2தி ேதாவியைடவ* அ^ வ. இதனாதா பைடபல

பைட2த தீ

கதாிசிக1 எேலா ெவ!றியைட* இபைத-, பைட

பலம!றவ க1 ேதாவியைட* இபைத-, நா காPகிேறா. ம கைள ஒ

விஷய2தி!= இண:க ெச;வ* எப* எளிதான காாியமல. அவ க1 தாமாக
நபாத காாிய2ைத பைடபல2ைத ெகா7" தா நப ெச;ய ேவ7".
இAவா5 த:க1 திறைமைய ெகா7" ேமேலா:கி வதவ க1, த:க) =
கீ4ப/யாதவ கைள அட கி-, த:க1 மீ* ெபாறாைம ெகா7டவ கைள

ஒ" கி- ஒ %ைற ேமேலா:கி வ* வி,டா அவ க1 ப2திர% பா*கா&
வலைம- உைடயவ களா; மதிபி!=ாியவ களா; மகி4சி-ட நிைல2*
இ க ஆரபி2* வி"கிறா க1.

அதி Rட வச2தா அல* பிற ஆ!றலா கிைட2த &திய அரக1
தனிப,ட =/ம களாக இ* ெவ5 அதி Rட2தா அரசரானவ க1. அAவா5

அரசரா= ேபா* எளிதாக உய * வ*வி,டாE, அத நிைலைய காபா!றி

ெகா1வத!=1 ெப பா"ப," ேபாகிறா க1.

அரைச ெப5கிற பாைதயி, அவ க1 அப/ேய பற* வ* வி"கிறப/யா,

எAவிதமான கRட2ைத- அைடவதிைல. ஆனா அவ க1 நிைலெபற ./ய

சத ப2தி தா எலா கRட:க) உ7டாகிறன. பண2தி!காகேவா

அல* ஓ அரசHைடய தயவினாேலா இராJய:கைள ெப!றவ க1

இ கிறா க1. சில மனாதி மன க1 ப,டாள2தின = இலDச ெகா"2*
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வதவ களா; இதி கிறா க1. இப/ அராிைம ெப!றவ க1 எெபா*

த:கைள2 I கிவி,டவ களி நெல7ண2ைத-, அவ க)ைடய

அதி Rட2ைத- % க % க சா தி க ேவ7/யவ களா; இ கிறா க1.
அவ க1 சா தி க ./ய அத இர7" விஷய:க)ேம நிைலய!றைவ;

உ5திய!றைவ! அவ க) =2 த:க1 அத8ைத எப/ காபா!5வெத5

ெதாியா*; எப/ நி வகிபெத5 ெதாியா*! ஒ சாதாரண =/மகனாக இ*

அரச பதவி = வதவ மிக ெபாிய திறைமசாயா; இதாெலாழிய, எப/

ஆதி க ெசE2*வெதப* ெதாியாதவனாக2 தா இபா.

அப/ப,டவ க1 த:க1 நிைலைய2 தா:களாகேவ நிைல நி52தி ெகா1ள

%/யாதவ களாயிபா க1. ஏெனறா த:களிட ந,& விவாச% உைடய

பைடக1 அவ களிட இபதிைல.

ஆரப2தி ெவ= ேவகமாக வள சியைடத எ*? ஆழ2தி!= ேவ+றிவிட

%/யாதாைகயா, %த! &ய அ/ = ேபாேத K4* வி"வ* ேபா, எளிதாக
அைடத இராJய:க) எத சத ப2திE ஆ,ட: க7"விட .".

ஆனா, அப/2 திUெர5 அரசனாக ./யவ ெப திறைம-ைடயவனாக
இதா, அவ தன = அதி Rடவசமாக கிைட2த அத உய த நிைலைய

காபா!றி ெகா1ள எAவிதமான தீைம ேந தாE அAவAவ!றி!=2 த கப/

அவசரமான காாிய:கைள ேம!ெகா7" அவ!ைற2 த"2* ஒழி2*வி," பிற=
த அ/பைடைய வEப"2தி ெகா7" விட %/-.

அதி Rடவச2தாேலா பிற உதவியாேலா அரசரானவ க1 த:க1 நிைலைய
காபா!றி ெகா1ள கீ4 க7ட %ைறகைள பிப!ற ேவ7".

பைகவ களிடமி* தைன பா*கா2* ெகா1ள ேவ7". ந7ப கைள

உ7டா கி ெகா1ள ேவ7". பைடபல2தாE @4சி2 திற2தாE ஆ,சி

நட2த ேவ7". =/ம க1 தைன ேநசி க? தன = பய* நட க? ெச;ய

ேவ7". இராPவ Kர க1 த ெசா!ப/ நட க?, தனிட பயப தி

கா,ட? ெச;யேவ7". தன =2 தீைம ெச;ய ./யவ கைள ஒழி2* க,ட

ேவ7". பைழய பழ க வழ க:களிைடேய &*ைமைய &=2த ேவ7". த

ஆ,சி = கீ4ப,டவ களிட க7/பாக?, அபாக?, மக2*வ-

%ைடயவனாக? உதார =ண%ைடயவனாக? இ க ேவ7". பைழய
ராPவ2ைத ஒ" கி &திய இராPவ2ைத உ7டா க ேவ7". அ க

ப க2திE1ள அரச க) மன க) தன = உதவி ெச;ய மகி4சிேயா" %
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வப/- ஊ5 ெச;ய அDப/- ஆன நிைலயி அவ க)ட ந,&ற?

ெகா7டாட ேவ7". இப/ப,ட ெசயகளி கவன ெசE2த ./ய அத

&திய அரச த அரசYட2ைத நிசயமாக காபா!றி ெகா1ள %/-.
ெகா"D ெசயக1 Wல அரச ஆத :

அதி Rடவசமாகேவா அல* திறைமயினாேலா அரசராவ* தவிர இH இர7"
வழிக1 இ கிறன. அைவ *ேராக அல* ெகா"D ெசய Wல அரச

ஆதE அல* உட வா =/ம களி ஆதரவா அரச ஆதE ஆ=.
பைட2 தைலைம வகி = சில திUெர5 ஆ,சி =வினைர-

% கியமானவ கைள- ஒேரய/யாக ெகா5வி,"2 தா:க1 ஆ,சி2
தைலைமைய ைகப!றி ெகா1கிறா க1. ஒவ த உட வா

=/ம கைள ெகா5 =விப*, த ந7ப க) = இர7டக ப7Pவ*

உ7ைம , இர க, மனிதாபிமான %தயைவ இலாம இப*, அறமல!

இப/ப,ட ெகா/ய வழியி ஒவ அதிகார2தி!= ேவ7"மானா
வரலாேமெயாழிய கீ 2தி- &க அைடய %/யா*.

இப/ப,ட எைலயிலாத ெகா"ைம- *ேராக% சதி- &ாிதவ க1 சில ,
ெவளி பைகவ பைடெய"2த கால2திE த:கைள காபா!றி ெகா7",
த:க1 =/ம களா எAவித @4சி- சதி- ெச;யபடாம எப/ ெந"

நாைள =2 த:க1 ஆதி க2ைத நிைலநி52தி ெகா1)கிறா க1 எ5 சில

ஆசாியபட .". எ2தைனேயா ேப சமாதான கால2திேலேய த:க1 ெகா"

தைமயி காரணமாக2 த:க1 நிைலைய காபா!றி ெகா1ள %/யாம
தி7டா/ ேபா- இ கிறா க1. ேபா

கள2தி அப/ப,டவ களி

நிைலைமைய ப!றி ேபசேவ ேவ7/யதிைல. ஆனா ஒ சில இத!ெகலா

ஆ,ட:ெகா" காம நிைல2தி கிறா கேள எ5 ேக,டா, அ* அவ க1

ெச;கிற ெகா"D ெசய தைமைய ெபா52த* எேற ெசால ேவ7".
த:க1 ெகா"D ெசயைல ^ரணமாக நிைறேவ!றி %/2தவ க1 பினா த:க1
நிைலைமைய காபா!றி ெகா1ள %/-. அைர =ைறயாக வி,"

ைவ2தவ களா அ* %/யா*.

ஓ ராJய2ைத அைட-ேபா* அத!காக ெச;ய ேவ7/ய ெகாைல %தய
ெகா"ைமகைளெயலா ஒேரய/யாக உடன/யாக ெச;*வி,டா பிற=,

33

ேம!ெகா7" எAவிதமான ெகா"ைம- ெச;யாம ம க) = நைம ெச;*

வவத Wல அவ த நிைலைமைய காபா!றி ெகா1ளலா. ேகாைழ2

தன2தினாேலா , சாியான ேயாசைனயிலாததினாேலா ஒேர Wசி தா ெச;ய
ேவ7/ய ெகா"ைமகைள ெச;* %/ காதவ, தினேதா5 பா கியி கிற

ெகா"ைமகைள ெச;வத!காக வா):ைக-மாக இ* ெகா7ேட இ க
ேவ7/யிபதா, அவ ம க)ைடய அைப ெபற%/யா*. தன =2

தைடயாயிபவ கைள ெயலா ஒேரய/யாக ஒழி2* க,/வி," பிற=

ெகாDச:ெகாDசமாக ம க) = நைமகைள ெச;* வதா, அவ!ைற

ப/ப/யாக அHபவி2* வர ./ய அவ க1 பைழய பாதக2ைத மற*

வி"வா க1. ம கேளா" ஒறி வாகிற அரசைன எத நல அல* தீய

நிக4சிக) சா;2* விட %/யா*.
ம க1 ஆதரவா அரச ஆத :

ெகாைல அல* ெகா"ைமயா அரசராவ* தவிர ம க1 ஆதரவா அரச ஆவ*
ஒ வழியா=. %2த=திேயா அல* நிைறத அதி Rடேமா இதா ம,"

இத நிைலைய அைட*விட %/யா*. அதி Rட2*ட ததிர% இ க

ேவ7"!

ஒAெவா நகாிE இர7" க,சிக1 ஏ!ப"வ* இய&. ஒ5 ேமம க)ைடய

ெகா"ைமைய2 தவி

க நிைன = ெபா*ம க1 க,சி. ம!ெறா5 ெபா*-

ம கைள ஒ" க நிைன = ேமம க1 க,சி. இத இ க,சிகளி ேமா*த
விைளவாக ஓ அரசைன ெகா7ட %ைமயான அரசா:க அல* ம களி
யாதீன அல* க," கட:காத நிைல ஆகிய Wறி ஒ5 ஏ!ப".

%தலாவதாக ெசான %ைமயான அரசா:க ஏ!ப"கிற ெபா* நா,/
எத க,சி ஓ:கியி கிறேதா அத க,சி த இல,சிய2ைத நிைறேவ!றி

ெகா1வத!காக2 த:க1 ெகா1ைகைய ஆதாி க ./ய ஒவைன நா,/
அரசனா கி வி"வா க1.

ேமம க1 ஆதரவா அரச ஆனவ, ெபா*ம க1 உதவியா அரச ஆன

வைன கா,/E த அதிகார2ைத நிைலநா,/ ெகா1வத!= அதிக கRடபட
ேநாி".

ேமம க1 ஆதரவா அரசனானவைன !றி இபவ க1 அவைன2

34

த:க) = சமைதயானவனாக க*பவ களாக இபதா அவ அவ கைள

ஏவேவா தா வி&கிறப/ அவ க) = க,டைளக1 பிறபி கேவா %/யா*.
ஆனா, =/ம களா அரசனானவH = அட:காதவ க1 இ க மா,டா க1;
இதாE ெவ= ெசா!பமாயிபா க1, தவிர? பிர& கைள2 திதி

ப"2*வைத கா,/E ம கைள2 திதிப"2*வ* லப. ெபா* ம க1

வி&வெதலா தா:க1 ஒ" கபடாம இ க ேவ7" எப*தா. ெபா*

ம க1 அரசாி பைகவராயிதா அவைன வில க ம,"ேம நிைனபா க1.
பிர& கேளா , த:க) = பி/ காத அரசH = பல @4சிக1 ெச;வா க1.

அவ க1 ததிர2திE %னறிவிE ேத தவ களாைகயா த:க) =

அHசரைணயாக வர ./ய ஒவ ப க மா5வா க1. ம க)ட அரச

நிைல2* இ க %/-; பிர& க)ட அ* %/யா* பிர& க1 எெபா* த

நல2ைதேய நா"பவ க1 ஆைகயா அவ கைள இரகசிய பைகவ களாக எ7ணி
அரச எேபா* எசாி ைகயாக இ க ேவ7".

ம க1 ஆதரவா அரச ஆனவ அவ க)ைடய ந,ைப எேபா* காபா!ற

ேவ7". இ* எளி*. ஏெனனி அவ க1 எதி பா பெதலா தா:க1 அட கி

ஒ" கபட .டா* எப*தா. பிர& க1 ஆதர?ைடய அரச .ட ம க1

ஆதரைவ ெப5வ* நல*. த:க) =2 தீைம ெச;ய ./யவ எ5

எதி பா

கப,டவ நலவனாக இபைத க7டா அவ க1 அவH =2

த:க1 ேபராதரைவ கா,ட % வவா க1. எத அரசH ம க1 ந,ைப ெபற

ேவ7/ய* இறியைமயாத* எ5 நா .5ேவ. இலாவி,டா அவH =

ஆப2* கால2தி தDசமைடவத!= ஓாிட% இ கா*.

"ம கைள அ/பைடயாக ெகா7" எைத- எ&பவ ேச!றிமீ*
எ&பவனாகிறா”. எற பழெமாழிைய ெகா7" யா எ வாத2ைத ம5 க
%யல ேவ7டா. தனிப,ட மனித கைள ெபா52தவைர அ* சாிதா.

தனிமனித பைகவ ைகயிேலா, அதிகாாிக1 ைகயிேலா அகப,டா, ெபா*ம க1

தைன வி"விபா க1 எ5 எதி பா ப* ஏமா!றமாக2 தா %/-. ஆனா

ம க1 ந,பி அ/பைடயிேல தைன நிைலநி52தி ெகா1ள ./யவH,
அதிகார ெசE2த ./ய ஆ7ைம- ஆ!றE உைடயவH,

இ" க7P கDசாத இய&ைடயவHமாகிய ஓ அரச ம களா

ஏமா!றபடேவ மா,டா : தா சாியான அ/பைடயிேலேய கா\றி-

யிபைத க7" ெகா1வா.
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அரச தாேன ேநர/யாக ஆ,சி ெச;யாம, அதிகாாிகைள ெகா7" ஆ,சி

ெச;வ* ேபராப2தான*. அ*? ஆப2* கால:களி இத அதிகாாிக1 ப"

ேமாச ெச;* வி"வா க1. அவH ெகதிராகேவா அல* அவ க,டைள =

கீ4ப/யாமேலா அவைன நிைல =ைலய ெச;* வி"வா க1. =/ம க) இத

அதிகாாிகளிடேம உ2தர?கைள ெப!ற* அவ க) ேக அட:கி நட*

பழ கப," ேபா; வி"கிறப/யா அவ கைள- அரச தன = இ" க7 வத
கால2தி நப %/யா*. ஆகேவ &2திசாயான ஓ அரச எேபா* ம க) =

ந7பனாகயி கேவ %யவா. அவ க) அவH = எத கால2திE

உ7ைமயாக இபா க1.

(=/தழீஇ ேகாேலா மாநில மன

அ/தழீஇ நி!= உல=. - தி =ற1.)

ராJய:களி பல2ைத அளப* எப/? :
பலமான பா*காைப-ைடய நகர2ைத-ைடயவH, ம களா ெவ5 கபடாதவHமாகிய ஓ அரச எேபா* தா =தE =1ளாக மா,டா; அப/ேய

தா கப,டாE அவைன2 தா கியவ தா அவமானப,"2 திபிேபாக
ேநாி".

ெஜ மனியி உ1ள நகர:க1 ெப:ேகா,ைடக)ட மிக பா*காபாக

விள:கின. ம க1 எத சமய2திE ச கரவ 2தியி ஆைண = கீ4ப/ய2

தயாரா; இதன . ேகா,ைடக) =1ேளேய ஓரா7" கால2தி!= ேவ7/ய

உண? ெபா1க1 இ& இ* ெகா7ேடயி =. ஆனா, ஒவட வைர

எத பைடெய"& நட* ெகா7ேடயிபெதப* நட க ./ய காாியமல.
ேகா,ைட = ெவளிேய ம களி ெசா2* க1 இ =மானா, த:க1 ெபா1க1

ெசா2* க1 எாி* ெகா7/பைத பா 2* ெகா7" ம க1 மாயி க
%/யா*. அவ க1 ெபா5ைம எைல மீறி வி". அவ க)ைடய யநல
அரசைன ப!றிய எ7ண2ைதேய அ/ேயா" மற க/2* வி".

ஆ!றE ைதாிய% உ1ள அரச, பைகவ ெச;- தீைமக1, அழி?க1

ெந"நாைள = நிைல கா* எ5 =/ம க) =2 ைதாிய ெசா

ெகா7ேடயி க ேவ7". உ7ைமயி எதிாி எலாவ!ைற- எாி2*
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அழி2* ெகா7" வவானானாE, ம க1 த:கைளயாவ* காபா!றி ெகா1ள
எ7ணியிபா க1. சிறி* கால2தி!=பிற=, இத விஷய ஆறிேபானபிற=

அவ!ைற2 தவி

க எAவித வழி- இைல எபைத2 ெதாி* ெகா7" ம க1

த:க1 ெசா2* ததிர:க1 எலா அழி*ேபா; வி,டப/யா மீ7"
த:கைள காபா!ற ேவ7/யவ அவேன எ5 அவனிட வ*
ஒ,/ ெகா1வா க1.

&2திசாயான ஓரரச த நா" பைடெய"& = ஆளா= ஆரப க,ட2திE,
பைடெய"& நட = சமய2திE த =/ம களி ைதாிய2ைத ஒ5 ேச
%ைன- விஷய2தி கRடபட ேவ7/யேதயிைல. அவ தைன

க

பா*கா2* ெகா1ள வழி- உண? ெபா1க) உைடயவனாக இதா
ேபா*மான*.

மத சா பான அராிைம :
ஒ மத2ைத காரணமாக ெகா7" அராிைம அைடவதி நிைறய கRட:க1
இ கிறன. இAவா5 அராிைம அைடவத!=2 திறைமேயா அல*

அதி Rடேமா ேவ7". ஆனா, அைத நட2*வத!= இவ!றி எ*?

ேதைவயிைல. ஏெனனி அைவ பைழய மத ஆசார:களினாேலேய

நிைலநி52தப," வி"கிறன. அத மத ஆசார:க1 மி=த ஆ!றE, தைம-

உைடயனவாக இபதா, இப/ப,ட மத அரகளி அரச க1 எப/ப,ட

வா4 ைக நட2தினாE எ5 ஆதி க2தி நிைல நி!க %/கிற*. இத மத

ராJய:களி அரச க1 ம,"ேம பா*கா க2 ேதைவயிலாத ராJய:கைள
ெப!றி கிறா க1; ஆளபடேவ7/ய இலாத =/ம கைள

அைடதி கிறா க1. அவ க)ைடய ராJய:க1 பா*கா க படாதைவ-

யாைகயினாேல அவ களிடமி* பறி கப"வ*மிைல; அவ க)ைடய
=/ம க1 ஆளப"வதிைலயாைகயினாேல, அவ க1 இத அரச களிட

பைகைம பாரா,"வ*மிைல. ஆகேவ இத உலக2தி இத மத ராJய:களி

அரச க1 ம,"ேம ப2திரமாக? பா*காபாக? இபமாக? ஏ!றமாக?
இ கிறா க1. இத அரசா:க:க1 இைறவனாேலேய உய 2தப,"

நட2தப," வவதா இவ!ைற ஆரா;பவ அகபாவ% Wடமதி-
உ1ளவனாகிவி"வா.
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ஆனா, திசைப (Church) இAவள? ெபாிய ெலௗகிக ஆதி க2ைத

எப/யைடத* எ5 ேக,கலா. பைட பல2தாE பண பல2தாE தா இத

அர நிைல நி52தப,ட* எபைத சாி2திர நம =2 ெத1ள2 ெதளிய

கா,"கிறப/யா அைத ப!றி ேபவ* அதிக பிரச:கி2தனமாகா* எேற
எ7Pகிேற. நாகாவ* அெல சா7ட ேபாபாவத!= %னா

ேபாபா7டவ களி பா" தி7டா,டமாகேவ இத*. எதி & ச திகைள

அட க%/யாம திணறி ெகா7/தா க1. நாகாவ* அெல சா7ட தா

இத ெலௗகிக பதவிைய காபா!ற பைடபல2ைத-, பணபல2ைத-

உபேயாகி கலா எ5 ெச;* கா,/னா . அவ வாெலைட

ேகாமகைன2தா உய 2த பா"ப,டா எறாE அ* திசைபயி

ேமபா,/ வ* %/த*. பிற= வத ேபா ஜூயா திசைபயி

ஆதி க2ைத பலவைககளிE பலப"2தினா . &னித ேபா பா7டவ ப2தாவ*

ேயா இத =Yட2ைத மி=த அதிகார நிைறத நிைல ெபற ெச;தா . ம!ற

ேபா பா7டவ க1 பைடபல2ைத நா/னா க1. இவேரா நல =ண2தினாE

ேவ5பல நெனறிகளாE இத =Yட2ைத ேமைம-ைடய தாக? ேபா!ற2
த=ததாக? ஆ கினா .
.பைடக1 :
அர %ைறகைளப!றி ஆரா;* வி,ேடா. இேபா* அைவ ைகயாள ./ய

பைடெய"& %ைறகைள ப!றி- பா*கா& வழிகைளப!றி- கா7ேபா. ஓ

அரச தHைடய அ/பைடைய சாியாக அைம2* ெகா1ள ேவ7"ெம5
இலாவி,டா அவH = நிசய அழி? வ எ5 நா %னேர ெதாி*

ெகா7/ கிேறா. எலா அரசா:க:க) = % கியமான அ/பைடக1 நல

நீதி%ைறக) நல பைடயைம& தா. நல பைடயைமைப ெபறாத நா,/
நல நீதி%ைற இ க %/யா*. நல பைடயைம&1ள நா,/ நல நீதி

%ைறக1 இ =. இேபா* நா பைடகைள ப!றி ேபேவா.

ஓ அரச த உைடைமகைள பா*கா2* ெகா1ள உபேயாகி கிற பைடக1

ஒ5 அவHைடய ெசாத பைடகளாயி கேவ7" அல*

.பைடகளாகேவா, உதவிபைடகளாகேவா அல* எலா:கலத கல&

பைடகளாகேவா இ க ேவ7". .பைடக) உதவிபைடக)

பயன!றைவ ம,"மல ஆப2தானைவ- .ட .பைடகளி *ைணைய
நா"கிற அரச நிசயமாக? உ5தியாக? நிைல2தி க %/யா*.
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. பைடகளிட ஒ!5ைமயிபதிைல ேபராைசேய நிைறதி = –

இராPவ ஒ:= %ைறயி கா* - உ7ைம விவாச இ கா* ேநசபைடக1
எதிாி Kர:கா,"; எதிாிபைடக1 %னிைலயி ேகாைழ2தன2ைத நிைல

நா,". கட?1 நபி ைக- இபதிைல. மனித க) = நபி ைகயாக

நடபதிைல. பைடெய"ைப ஒ2திேபா"கிற கால அள? ேக அழிைவ-

ஒ2திேபாடலாேமயறி இவ!றா ஒவH = அழிேவ நிசய உ7டா=.
அைமதி கால2தி இத .பைடகளாE, ேபா

கால2தி எதிாிகளாE

அரச சீரழி கப"கிறா. இத!= காரண எனெவறா அவ க1

சபள2தி!= ேவைல ெச;கிறா கேளயறி நா,"ப!5, ராஜப தி ஆகிய

ெவ!றி காக? ேவைல ெச;வதிைல. அத சபள அவ கைள2 த

அரசH காக உயிைர ெகா" க ./ய தைமைய ெகா"2* விட %/யா*.

ேபா நைடெபறாதவைரயிேல அவ க1 அரசனிட ேவைல பா 2* ெகா7/ க
வி&வா க1. ேபா வ* வி,டாேலா ஓ/ வி"வா க1 அல* கைல* ேபா;
வி"வா க1.

இத .பைடகளி தைலவ சாம 2திய %ைடயவனாயிதாE ெக"த,

இலாவி,டாE ெக"த. அவ சாம 2தியசாயாயிதா அரசைனேயா
அல* அரசHைடய ேநா க2தி!= மாறாக ம!றவ கைளேயா அட கி2

தHைடய உய ைவேய நிைலநா,/ ெகா1ளேவ எெபா* %!ப"வா.

சாம 2தியமிலாதவனா ஏ!பட ./ய தீைமகைள ப!றி ெசாலேவ

ேதைவயிைல. இத2 தீைமகைள2 தவி பத!= நா ெசால ./ய ேயாசைன
எனெவறா, பைட நட2தி ெசவத!= அரசேன ேநாி! ேபாகேவ7".

=/யரசாயிதா, அத =/யர த ெசாத =/ம கைளேய ேநாி அHப

ேவ7". இப/2 தாேம ேநாி ெச5 நட2*கிற பைடகளினா தா எத
அரசா:க% ெபாிய %ேன!ற2ைத காண %/-. .பைடகளா

ெக"தைல2 தவிர ேவ5 காண%/யா*.
உதவி பைடக1 :

ஓ அரச த அகாைமயிE1ள ஒ வலைம மி க அரசைன பைடக)ட

வ* த நா,ைட கா =ப/ ேக," ெகா7டா, அப/ வ பைடக) =

உதவிபைடக1 எ5 ெபய . இத உதவிபைடக1 . பைடகைள ேபாலேவ

பயன!றைவ. இத பைடக1 த:கைள ெபா52தவைரயி நலைவேய. ஆனா,

அவ!றி உதவிைய நா"கிறவH = எேபா* ஆப2தானைவ. ேபாாி அைவ
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பி வா:கினா, உதவி ெப!றபி ேதா!க ேநாி"; ேபாாி அைவ ெவ!றி
ெப!றாேலா, உதவி ெப!றவ அவ!றிட சிைறப,"விட ேநாி".
ஆகேவ எத வைகயிE தா ெவ!றியைடய ேவ7டாெம5 நிைன க ./யவ
தா இதபைடகளி உதவிைய நாடேவ7". இதபைடக1

.பைடகைள கா,/E ெகா"ைமயான ஆப2*ைடயைவ. இைவ எ5

ஒ5 ேச * ஒேர தைமயி இய:க ./ய பைடக1 ஆைகயா, இவ!றிட

அகப," ெகா7டவH = அழி? நிசய. .பைடகேளா ஒறாக

ேச ேதயிப* இைல. அ*? தவிர, அத அரசனிட சபள வா:=வதா,

அவH = எதிராக ஒ5 ."வதிைல. ஆகேவ, Wறாவ* ஆெளாவ

.பைடகளி *ைணயா அவ!றி உதவிைய ெப!ற அரசH = ேக"
ெச;ய %யவ* எப* சாதாரணமாக நட க ./ய காாியமல. ஒேர

வா 2ைதயி விள கமாக ெசானா .பைடகளா ஏ!பட ./ய ேபராப2*
அவ!றி ேகாைழ2தன2தினா ஏ!ப"கிற*. ஆனா, இத உதவி பைடகளா
ஏ!பட ./ய ேபராப2ேதா அவ!றி ைதாிய2திேலேய இ கிற*.

ெமா2த2தி த ெசாதபைடகளி உதவியாதா ஒ மன பா*காபாக
இ கலா எ5 %/வாக ெசாேவ. இலாவி,டா இ" க7

வ:கால2தி அவ நபியிபத!= எதவிதமான ஏ*?மிலாததா அவ
விதிைய நபியிப* தவிர ேவ5 வழியிைல. த =/ம கைள- தைன

சா தவ கைள- ெகா7ட ெசாதபைடதா ஓ அரசH = எ5
உதவியாயி = ம!றவ!றா எ5 நைமயிைல.
அரச கடைம - ேபா  பயி!சி :

ஓ அரச ேபாைர ப!றி-, அத!= ேவ7/ய பைடயைமைப ப!றி-, அத

அைமபி ஒ:ைக ப!றி- தவிர ேவ5 எைத- =றி ேகாளாக ெகா1ளேவா
, நிைன கேவா .டா*. ேவ5 எைத- த ஆரா;சி =ாிய ெபா1களாக

ெகா1ள .டா*. ஏெனனி ஆதி கDெசE2த ./ய ஒவH =2 ேதைவயான

கைல ேபா ஒ5தா! அரசரா பிறதவ கைள அத2 த=தியி நி52தி

ைவ க ./ய அறெநறியாக ம,"மலாம, தனிப,ட மனித கைள- அத2

த=தி-ைடயவ களாக ெச;ய ./ய கைல ேபா ஒேற !
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பைடெய"ைப கா,/E இப ேகளி ைககைள ப!றிேய அதிகமாக

எ7ண ./ய அரச க1 ெவ= சீ கிர2தி த:க1 ராJய2ைத இழ* வி"வா க1.
ஆ-ததாி2த மனிதH = ஆ-தம!ற மனிதH = இைடயிேல ஒ&ைம

கா,ட ./ய விஷய ஒ5ேமயிைல. ஆ-தபாணியான ஒவ ஆ-தம!ற

ஒவH = மனதார கீ4ப/* நடபா எ5 எதி பா பதி அ 2தேம

இைல. ஆ-தம!ற ஒவ ஆ-தபாணிக1 இைடயி ப2திரமாக இபா எ5

எதி பா பதிE அ 2தேமயிைல. ஏ!கனேவ ெசாலப,ட பல

=ைறபா"கேளா", இராPவ அறி? இலாத அரச த பைட Kர களா
மதி கபட? மா,டா; அவ களிட அவ நபி ைக ைவ2தி க? %/யா*!
ஆகேவ, எத அரசH எ5 ேபா  பழ க2ைத2 தவிர ேவ5 எதிE நா,ட:
ெகா1ளேவ .டா*. சமாதான கால2திE .ட அவ த ேபா பயி!சிைய

அதிகப"2தி ெகா1ள ேவ7". ெசய Wலமாக?, ப/பி Wலமாக? இைத

அதிகப"2தி ெகா1ளலா. ெசய Wலமாக2 த பயி!சிைய நட2*வத!=

அவ த பைட Kர கைள2 தின% பயி!சி ெபற ெச;*, ஒ:= %ைற-ட

இ க ெச;* வவேதா" அ/ க/ ேவ,ைட = ெச5 த உடைல க/ன

உைழபிேல பழ க ப"2தி ெகா1ள ேவ7". ேவ,ைட = ெசவதா அவ

நா,ைட-, நா,/ உ1ள கா" மைலகளி அைமைப- ப!றிய அறிைவ

ெப5கிறா. இAவா5 ஒ நா," &ற2தி அைமைபப!றிய இய!ைகயறிைவ-

யறித ஒவ &திதாக காண ./ய ேவெறா நா,/ இய!ைகயைமைப
ப!றி எளிதாக &ாி* ெகா1ள %/-. நா,/ இய!ைகயைமைப ப!றிய

அறி? நிரபிய அரச தா எதிாிைய எAவா5 க7" பி/ப*. எAவா5 கள

அைமப*, எAவா5 பைட நட2*வ*, எAவா5 ேபா 2தி,ட வ=ப*, எAவா5

ேகா,ைட பி/ப* எபன ேபாற விஷய:கைள நறாக2 ெதாி*
ெசயலா!5வா.

ஓ அரச த மனபயி!சிைய வள 2* ெகா1வத!= சாி2திர% ப/ க

ேவ7". %!கால2* ெப Kர களி ெசயகைள ப!றி-, அவ க1
ேபா களி நட* ெகா7ட %ைறகைள ப!றி- அவ களி ெவ!றி

ேதாவிகைள ப!றி- ஆரா;சி ெச;* ெவ!றி Kர களி நைட%ைறகைள
பிப!ற ேவ7".

கீ 2தி- &க வா;தவ க)ைடய அDெசயகைள ப!றி ப/2*
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சமாதான கால2ைத பயH1ளதாக கழி க ேவ7". அத அறிைவ

பயப"2தி கால மா5கிற ெபா* எதிாிகைள2 தா =வத!=,

அவ களிடமி* த ராJய2ைத காபா!5வத!=, இ" க7கைள அ" காக

த"பத!= ஆய2தமாயி க ேவ7".

.!5ட5 ேமவாிH ./ எதி நி!=

ஆ!ற ல*ேவ பைட.
&க இக :

ஓ அரச நல =ண:க1 எலாவ!ைற- உைடயவனாயிப*

ேபா!5தE =ாியேத. ஆனா, மனித இய!ைக அைவ எலாவ!ைற-

கைடபி/ க அHமதிபதிைல. ஆனா %ேயாசைன-1ள அரச த மீ*

எAவிதமான பழி ெசாE ஏ!படாதப/ பா 2* ெகா1ள ேவ7". ேதைவ =2

த=தப/ நலவனாக? ெக,டவனாக? நட* ெகா1ள? அவ ெதாி*
ைவ2தி க ேவ7".

தாராள மனபாைம- கமி2தன% :
தாராள மனபாைம ப!றி உலக ெகா7/ கிற உ2தமமான %ைறயி

அறவழியி ைகயா7டா அ*ெவளியி ெதாியேபாவ*மிைல; ேம!ெகா7"

அதனா அவமான% மா5ப,ட பயH .ட கிைட =. ஓ அரச தா

தாராளமானவ தமவா எ5 ெபய எ" க விபினா அத!= நிைறய

ெபாH ெபா) ேவ7". இத ெபாைன- ெபாைள- ெப5வத!=

அவ வாி விதி க ேவ7/ வ. வாிப)ைவ2 தா:க %/யாத ம க1 அவ

உதார=ண2ைத &க4வத!= பதிலாக வாி ெகா"ைம காக பழி I!றி

ேபவா க1. பலாி மன ேநாவ சில =2 தா ெகாைட ெகா"பைதவிட
அவ கமியாக இபேத ேமலான*.

ெகா":ேகால எ5 ெபய எ"பைத கா,/E ஈயாத ேலாபி எ5

ெபயெர"பைத ப!றி &2தி-1ள எத அரசH வ2தபடமா,டா. த

ம கைள ர7டாமE தா ஏ4ைமயைடயாமE, ெகா1ைள காரனாக

பிாியபடாமE இ = அரச தா ஒ கமி எ5 ெபய எ"பைத ப!றி
கவைலபட மா,டா.
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சில அரச க1 த:க1 பைடKர களிட மிக2 தாராளமாக நட* ெகா7" ெப
ெப காாிய:கைள சாதி2தி கிறா க1 எ5 ெசாலலா. அரச த

ைகபண2ைத ெசலவழிபதாயிதாE த =/ம களி பண2ைத

ெசலவழிபதாயிதாE தா ேக"7டா=. ஆனா, பிறைடய பண2ைத2
தாராளமாக ெசலவி"வதிேல எAவிதமான நRடேமா அல* கRடேமா அவ
அைடயேபாவதிைல. த பைடக)ட எெபா*, ெகா1ைளய/ப*,

ஆ,கைள பி/ப*, அவ களிட மீ,&2 ெதாைக ேக,ப* இப/யாக2 த

வா4ைவ நட2*கிற அரசH =2 தாராள மனபாைம மிகமிக அவசியமான*. அத

மனபாைமயிைலயானா, பைட Kர க1 அவைன2 ெதாட * திாிய

மா,டா க1. த பண% இைல , த =/ம களி பண% இைல..... யாேரா
பைகவ க)ைடய பண த தாராள2தி!= பயப"கிறெதறா,
யாராயிதாE மிக2 தாராளமாக2தா இபா க1.

ெவ5ைப- பழிைப- உ7டா க ./ய ெகா1ைள கார எற ெபயைர
அைடவைதவிட ெவ5& இலாத பழிைப ம," ெபற ./ய கமி எற
ெபயைர ெப5வ* வரேவ!க2 த கதா=; அ*ேவ &2திசா2தன%மா=.
ெகாதைம :
ஒAேவா அரசH தா ெகா"தைம-ைடயவனாக மதி கப"வைதவிட

அ)ைடயவனாக நிைன கப"வைதேய விப ேவ7". ஆனா, அவHைடய
அ)ைடைமைய2 தவறான %ைறயி பயப"2தாம கவனமாக பா 2*
ெகா1ள ேவ7".

த =/ம கைள உ7ைம-1ளவ களாக? ஒ!5ைம-1ளவ களாக? இ க
ெச;வத!காக ஓ அரச ெகா/யவ எ5 =!றDசா,டப"வைத ப!றி

கவைல பட ேவ7/யதிைல. ெகா/யவ எ5 ெபய எ" க ./யவ

உ7ைமயி இளகிய உ1ள பைட2தவ கைள கா,/E கைண-1ளவ

எ5 ெம;பி2* கா,டலா. எAவாெறனி இளகிய உ1ள பைட2தவ களி

கைண =ண2தினா, நா,/ேல ஒ:கிைம- =ழப:க) ஏ!ப,"

அதனா, பல இர2தD சித ேவ7/ய க,ட:க1 ஏ!பட .". இதனா, சWக
%வ*ேம *ய ப"வைத கா,/E, =றிபி,ட தனிப,ட மனித க) =
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ம," மரண த7டைன விதி க ./ய அரச கைண-1ளவ எ5 தாேன

=றிபிடபட ேவ7". எலா அரச களிE &திதாக அரசரானவ க1 ெகா/யவ

எற =!றசா," =2 த&வ* அாி*. ஏெனனி, &திய ராJய:களி

இய!ைகயாகேவ எெபா* ஆப2* க1 நிைறதி =.

ஓ அரச நபி ைக ைவபதிE, ெசயலா!5வதிE மிக? எசாி ைகயாக

இ க ேவ7". அத!காக அவ த நிழைலேய க7" பயப," விட?

.டா*. அதிகமாக நபி ைக ைவ2* எசாி ைகயாக இலாம ேபா; விட?
.டா*. அதிகமாக சேதகப,"2 திறைமய!றவனாகிவிட? .டா*.

அரச அபி!=ாியவனாக இ க ேவ7"மா அDதE =ாியவனாக ேவ7"மா
எ5 ேக,டா, அDசபட? ேவ7" அ& ெச;யபட? ேவ7" எ5

தா பதிலளி க ேவ7". ஆனா, இர7" நிைலைமகைள- ஒ:ேக அைடவ*
%/யாேத; இவ!றி ஒைற2தாேன அைடய %/- எ5 ேக,டா,

அபி!காளாவைத விட அச2தி!காளாவேத மி க பா*காபானா* எ5
.5ேவ.

(த:கைள அ& கா,ட ெச;கிறவH = =!றமிைழபைத கா,/E

அச%ற ெச;கிறவH = =ைறவாகேவ =!றமிைழப* மனித இய&.)

காரண எனெவறா; அ& மனித களி யநல2தி அ/பைடயி எவ*.

தா:க1 ஏதாவ* நைம ெப5கிறவைரயி அ& ெசE2*வா க1. அ* நி5

ேபான* அ& அ5* ேபா=. ஆனா த7டைன = பயப"வதா

ஏ!பட ./யதாக இபதா, எெபா* அவ க1 உ1ள2ைத வி,"

ேபாகாம நிைல2* நி!=.

தா ம க1 அைப ெபறாவி,டாE அவ க1 ெவ5பைத2 தவி

க ./ய

வைகயிேல ஓ அரச தன = அவ க1 அDப/ ெச;* ெகா1ள ேவ7".

அரச ஒவHைடய உயிைர எ"2*விட ேவ7"ெம5 எ7ணினா, அத!=2
த=த காரண% நியாய% இ =ப/ பா 2* ெகா1ள ேவ7". அAவா5

இ =மானா அவ உடேன =றிபி,ட அத மனிதHைடய உயிைர பறி2*

விடலா. ஆனா, எ காரண2ைத ெகா7" பிறைடய ெசா2* கைள ம,"

எ"2* ெகா1ளேவா பறி2* ெகா1ளேவா .டா*. ஏெனனி த:க1 தைத

இறதைத எளிதாக மற* வி"வ* ம க1 இய&, ஆனா த:க1 பிதிரா ஜித
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ெசா2ைத இழபைத ம," அவ க1 மற க? மா,டா க1; ெபா5 க?

மா,டா க1!

த ஆதி க2தி ஏராளமான ேபா Kர க1 அட:கிய பைடைய ைவ2* நட2*கிற

ஓ அரச தா ெகா/யவனாக எ7ணப"வைத ப!றி சிறி* கவைலபடாம
இ க ேவ7/ய* ெபாி* அவசியமா=. இத ெபயெர" காத அரச ஒ

பைடைய ஒ!5ைமயாகேவா அல* எத கடைமைய- சாிவர ெச;ய
./யதாகேவா ைவ2திப* %/யாத காாிய.

மனித க1 த:க1 ெசாத விப2தி ேபாி அரசைன ேநசி கிறா க1. ஆனா

அரசHைடய விப2தி ேபாி அவH = அDகிறா க1. &2திசாயான ஓ

அரச த வச இ க ./ய ஒைற2தா நபியி க ேவ7"ேமெயாழிய,
பிற வச இ க ./ய ஒைற நபியி க .டா*. ஆகேவ அ&
ெச;யப"வைத கா,/E அசபட ெச;வ* விப2த க*.
அரச எப/ உ7ைமைய காபா!ற ேவ7"?
(ேபாாி"வதி இர7" %ைறக1 உ7". ஒ5 அற வழியி நி5 ேபாாி"வ*.
ம!ெறா5 பல2ைத ெகா7" ம,"ேம ேபாாி"வ*. %த வழி மனித -

க)ைடய*. இர7டாவ* வழி மிக:க)ைடய*) %த வழி ேபா*மானதாக

இலாததா இர7டாவ* வழியிE ெசல ேவ7/யதாயி கிற*. ஆகேவ ஓ

அரச இர7" %ைறகைள- ைகயாள2 ெதாி* ைவ2தி க ேவ7/ய*
இறியைமயாததா=.

(மிக:கைள ேபா நட*ெகா1ள வி&கிற அரச =1ள நாிைய-

சி:க2ைத- பிப!ற ேவ7". சி:க2தி!= வைலகளி* தபி க2

ெதாியா*. =1ளநாி = ஓநா;களிடமி* தைன காபா!றி ெகா1ள2

ெதாியா*. ஆகேவ ஓ அரச சதி, @4சி ஆகிய வைலகைள அறி* ெகா1)
=1ள நாியாக?, ஓநா;கைள அ52* சி:கமாக? இ க ேவ7").
உ7ைமயாக அல* ேந ைமயாக நட*ெகா1ள ./ய அரச த நைம ேக
ேக" விைளவி2* ெகா1பவனாகிறா. மனித க1 எேலா நலவ களா;

இ* வி,டா, இத வா 2ைத தவறானதாக இ கலா. ஆனா அவ க1
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தீயவ களாக இபதனாE, தா:க1 பிறாிட ேந ைமைய கைடபி/ காதவ களாக இபதனாE, அவ களிட2தி உ7ைமயாயி க ேவ7"ெமற
க,டாய இைல. இத!= சாறாக, =1ளநாி ெசய &ாிதவ களி .,டேம

மிக சிறத ெவ!றிைய அைடதி கிறா க1 எபைத ெம;பி க

வரலா!றி* எ2தைனேயா எ"2* கா,"கைள கா,ட %/-.
&திதாக அரசனான ஒவ த ராJய2ைத காபா!ற உ7ைம = மாறாக?,
தயாள =ணமிலாமE, மனித2 தைம = விேராதமாக?, மத2 *ேராகமாக?

.ட நட* ெகா1ள ேவ7/ ேநாி". அவ இைதப!றிெயலா கவைலபட

%/யா* (கா!ற/ கிற திைசயி வைள* ெகா"2*2 த காாிய2ைத
%/2* ெகா1ள ேவ7")

எத அரசH தா எAவள? நியாய விேராதமாக நட*ெகா7டாE, அ),
உ7ைம-, ேந ைம-, மனித2 தைம- மனிதாபிமான% உைடயவ ேபால

கா,/ ெகா1ள ேவ7". ஏெனனி ெபபாலான மனித க1 த:க1 க7களா

ஒைற மதிபி"வா கேள தவிர ைகயினா மதிபி"பவ களாக இைல.

எேலாராE ஒைற காண %/-. ஒ சிலரா தா உணர %/-! ஒவ
ேதா!ற2ைத ெகா7ேட ஒAெவாவ அவைன மதிபி"கிறா க1. மிக

சி5பாைமயின தா அவ உ7ைமயி எப/ப,டவ எபைத அறி*
ெகா1கிறா க1.

த!கால2தி ஓ அரச , (அவ ெபயைர =றிபிட நா விபவிைல)
ேந ைமைய-, சமாதான2ைத- ப!றி பஜைன ெச;வைத2 தவிர ேவ5 எ*?
ெச;வதிைல. ஆனா உ7ைமயி இைவ இர7" = ேந எதிாி -

ெபபைகவ அவ . அவ ம," இத இர7/ ஒைற ைகயா)பவராக

இதாE எெதத சத ப2திேலா த ராJய2ைதேயா அல* த
கீ 2திையேயா இழ க ேவ7/ ேந தி =!

(ெபா;ைம- வா;ைம யிட2* &ைரதீ த

நைம பய = ெமனி. - தி =ற1)

ெவ5 கப"வைத- பழி கப"வைத- வில கி ெகா1ள ேவ7" :
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ஓ அரச தைன ெவ5 =ப/- பழி = ப/-மான காாிய:கைள வில கி

ெகா1வதி ெவ!றி ெப!5வி,டா, ேவ5 எAவிதமான தீைம- அவH = ேக"

ெச;ய %/யா*. ெகா1ைள காரனாக? த =/ ம க)ைடய ெசா2* கைள-

ெப7கைள- @ைரயா"பவனாக? இ க ./ய அரச தா ெவ5 க-

ப"வா. அவ அAவா5 ெச;யாவி,டா ம க1 மன2 திதிேயா/பா க1.

அவ ஒ சிலைடய ேபராைசைய ம,"ேம எதி 2* ேபாராட ேவ7/யி =.

அவ கைள எ2தைனேயா வைககளி தீ 2* ெகா1ளலா.

ஓ அரச தீ மானமிலாதவனாக?, அ/ க/ மாற ./யவனாக?, அ!ப
=ண%ைடயவனாக?, ேகாைழ2தன% அச% உைடயவனாக? இதா
அவ நிசய நிதைன காளாவா. அவHைடய ெசயகளி ெபதைம-,
ஊ க%, கவ சி-, ஆ7ைம- இ கேவ7". அவHைடய =/ம களி

அரசா:க2தி அவHைடய வா 2ைத = ம5& இ க .டா*. அவ த

%/?கைள கைடசிவைர உ5தியாக ெகா1ள ேவ7". அவைன ஏமா!றி

விடலாெமேறா அல* ேமாச ெச;*விடலா எேறா யா = எ7ண
ேதா5ப/ உ5திய!றவனா; இ க .டா*.

தைன ப!றி ஒ நெல7ண2ைத உ7டா =கிற அரச ெப: கீ 2தி-

யைடகிறா. ெப: கீ 2தி-1ள அரச த =/ ம களா ேபா!றப"வா.

ஆைகயா அவH = எதிராக சதி ெச;வ*, ச7ைட &ாிவ* எளிய காாியமல.

ஓ அரசH = இ க ./ய பயெமலா இர7ேட வைகயானைவ தா. ஒ5

த =/ம களிைடேய தன ெகதிராக சதி ெச;யப"வ*; ம!ெறா5,

அயலரச களா தா கப"வ*. நல பைடயைமைப- நல ந7ப கைள-

உைடய அரச ெவளி2தா =தE = அDச2 ேதைவயிைல. @4சிக1
தவி

கப"வத!= சாியான வழி ம க1 .,ட2தா தா ெவ5 கபடாம

ெச;வேதயா=.

சாதாரணமாக சதியி இற:=பவ எவH என நிைனபாெனறா,

அரசைன ெகா5வி,டா தா ம கைள2 திதியைடய ெச;* விடலா
எ5தா! ஆனா அேத காாிய2ைத2 தா ெச;தா, ம க) = =!ற
ெச;வதாக இ =மானா, எவH சதி ெச;ய பயப"வா.
சதி ெச;கிறவ மனதி அச%, சேதக%, ெபாறாைம-, எெபா*
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=5=5 க ெச;* ெகா7/ =. த7டைன ப!றிய பய%ேம

=/ெகா7/ =. அரசனிட2திேலா, மிக ெபாிய அரசா:க%, நீதி %ைறக),
ந7ப களி பா*கா&, ராJய பா*கா& எலா இ கிறன. இ2*ட

ம களி நெல7ண% ேச *வி,டா எவ = சதி ெச;ய ேவ7"ெமற
எ7ணேம ேதாற மா

கமிைல. சதி ெச;பவ ராஜவி வாச%1ள ம கைள-

த எதிாிகளாக மதி க ேவ7/ய நிைல இபதா, சதி க7" பி/ கப,"2

த7டைனயைட- சமய2தி, &கலைட- இடமிலாம %/ைவ ஏ!5 ெகா1ள

ேவ7/யி =. ஆைகயா சதிைய ப!றி நிைன கேவ மா,டா.

ம க1 ஒ:காக வா4 ைக நட2* கால2தி எதவிதமான சதிைய ப!றி-

அரச கவைலபட ேவ7/யேதயிைல. ஆனா ம க1 அரசைன எதிாியாக

நிைன2* ெவ5 =ப/யான நிைலயி =மானா, அவ ஒAெவாறி!=,

ஒAெவாவ = பய* ெகா7ேடயி க ேவ7". நல நிைலயி உ1ள

ராJய:க), &2திசாயான அரச க) ஆ5தல!ற நிைல = பிர& கைள
அ/2ேதா,/விடாமE, ம கைள மன நிைறேவா" ைவ2தி க? மிக?

கவனமாக %ய!சி எ"2* ெகா1வ*7". ஏெனனி ஓ அரச க7காணி க

ேவ7/ய மிக? % கியமான விஷய:களிேல இ*? ஒ5.
ேகா,ைடக) பா*கா& ஏ!பா"க) :

த:க1 உைடைமகைள ப2திரமா; காபா!றி ெகா1வத!காக சில அரச க1
த:க1 =/ பைடகைள நிரா-த பாணிகளா கியி கிறா க1. சில =/ம களி

நில:கைள பல ப=திகளாக பிாி2* ைவ2தி கிறா க1. ேவ5 சில

ம க) =1ேளேய பைகைமகைள வள 2* வி,/ கிறா க1. சில த:க1

ஆ,சியி ெதாட க கால2தி சேதக2தி!=ாியவ களாயிதவ கைள2 த:க1

வசப"2த %யறி கிறா க1. சில ேகா,ைடகைள எபியி கிறா க1. ேவ5

சில அவ!ைறயி/2*2 தைரம,டமா கியி கிறா க1. இத விஷய:கைள ப!றி

ஆரா-% அதத அரசி நிைலைமகைள ப!றி நறாக2 ெதாி* ெகா7டா
தா சாியான %/? ெசால %/-. இதாE ."மானவைர

ெபா*பைடயாக ேபசலா.

ஒ &திய அரச த =/ பைடகைள நிரா-தபாணியா கியேத கிைடயா*. அவ

அவ கைள ஆ-தபாணியா =வத Wல அவ கைள2 த ைவாிகளா =கிறா.
சேதக2தி!=ாியவ க1 இத ெசயனா நபி ைக =ாியவ களாக
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மா5கிறா க1. நபி ைக =ாியவ கேளா, அேத நிைலயி இ கிறா க1. ஒவ
த =/ம க1 எேலாைர- ஆ-தபாணிகளா க %/யா*. சிலைரேய

ஆ-தபாணிகளா க %/-. இAவா5 ெச;வதா ம!றவ க)ட மிக?

பா*காபாக2 ெதாட & ெகா1ளலா.

ஓ அரச த =/ம கைள நிரா-த பாணிகளா கினா அவ களிட த
உ5தியிைமயாேலா அல* ேகாைழ2தன2தினாேலா அவ களிட த

நபி ைகயிைமைய கா,/ ெகா7டவனாகிறா. இதனா அவ க1

ெவ5& காளாகிறா.

ஆ-தபாணிக1 இலாம ஓ அரச ஒ நா,ைட ஆள %/யாதாைகயா, .

பைடகளி உதவிைய நாட ேவ7/யி =. அவ!றி தைமைய நா %ேன

அறிேவா. அத .பைடக1 நலைவயாக இதா .ட ஆ!ற மி=த

பைகவ களிடமி* சேதகபட ./ய =/களிடமி* அரசைன

காபா!ற %/யா*. ஆகேவ, &திய அரசிE1ள எத &திய அரசH த

=/பைடகைள எெபா* ஆ-தபாணிகளாக ைவ2தி கேவ ெச;வா.
ஆனா, ஏ!கனேவ ஒ பைழய ராJய2ைத-ைடய அரச ஒ &திய ராJய2ைத

ஆ கிரமி2* ெகா7டா, அத ம கைள நிரா-தபாணிகளா கி வி"வா. அத
ம களி ஆ-த:க1 அைன2ைத- த ெசாத பைடகளி உைடைமயா கி
வி"வ* நல*.

சில அரச க1 எதி பிேலேய உய * ஓ:=கிறா க1. அத!காக அவ க1,

பைகவ கைள உ7டா கி ெகா7" ேபாரா/ பல ெவ!றிக1 ெப!5 ெப
கீ 2தியைடவ*7".

அரச க1, அதிE &திதாக அரசரானவ க1, ஆதி க ெசE2த ஆரபி2த கால2தி

த:க1 நபி ைக =ாியவ களா; இதவ கைள கா,/E சேதக2தி!=
உாியவ களா; இதவ க1 மிக உ7ைம- பயH உைடயவ களா;
இதிபைத க7/ கிறா க1.

சில =/ம க1 த:க1 ராJய ஆ,சி பி/ காம இரகசியமாக ேவேறா அரசைன

.,/ வ* த:க1 நா,டரசனா; ஆ =வ*7". இப/ அரசரானவ க1 ெந"
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நா1 நிைல2தி க மா,டா க1. ஏெனனி, த:க1 நிைலைமயி திதி
காணாதவ கைள2 திதிப"2*வ ெதப* இயலாத காாிய. த:க1

நிைலைமயி திதியைடய ./யவ கைள %த பைகவ களா; ெப!றாE
.ட பிற= ந7ப களா கி ெகா1வ* எளி*.

சில மன க1 த:க1 ராJய:கைள ப2திரமாக காபா!5வத!காக?

பைகவ கைள2 த"2* நி52*வத!காக? திU 2 தா =தE =2 த!கா2*
ெகா1ள? ேகா,ைடகைள க,/ ெகா1வ*7". இ* பைழய %ைற

எபத!காக ேவ7"மானா ஏ!5 ெகா1ளலா.

ேகா,ைடக1 கால2தி!= @4 நிைல = த=தா!ேபா பயH1ளைவயாக?
பயன!றைவயாக? இ கலா.  கமாக இப/ ெசாலலா. அனியைர

கா,/E த ம க) = அதிகமாக பயப"கிற அரசH = ேகா,ைடக1

இறியைமயாதைவ. ஆனா த ம கைள கா,/E அனிய = அதிகமாக

பயப"கிறவH = ேகா,ைடக1 அவசியமிைல.

உ7ைமயான - மிக சிறத ேகா,ைட ம களி அபி அ/பைடயி

எபப"வேதயா=. ஏெனறா எ2தைன க!ேகா,ைடக1 ைவ2திதாE

ம க1 ெவ5& காளான அரசைன அைவ காபா!ற %/யா*.
கீ 2தியைடய வழி :

ெசய!கDெசயகைள-, தபரா கிரம2ைத கா,/ ெகா1வ* ேபால,

அரசைன மதிபைடய ெச;வ* ேவறிைல. நி வாக2திE உயாிய தைமைய

ெவளிப"2த ./ய ெசயக1 சிலவ!ைற ெச;வ* அவH = ெபாி*
பயனளி =. யாராவ* ஒவ ஏதாவ* ஒ அசாதாரணமான காாிய2ைத

ெச;தா, அெபா* அவ!றி நைம தீைம =2 த=தப/ பாரா,/

ெவ=மதியளி2தE அல* த7/2தE ேவ7". இ ெசயக1 ப!றி எ:=

ேபப/யாக இ க ேவ7". அரசH தா மிகெபாியவனாக? மிக2

திறைம-1ளவனாக? &க4 ெப!5 இபத!=ாிய ெசயகளி ஈ"பட ேவ7".
த அகாைமயி உ1ள இர7" அரச க) கிைடேய ேபா ஏ!ப" கால2தி

அவ ந"நிைல வகி கேவ .டா*. ஏதாவ* ஒ ப க ேச * ெகா1ள ேவ7".

இர7" ேபாி ஒவ ெவ!றியைடதா ெவ!றியைடதவH ேக இத அரச
பயபட ேவ7". இலாவி,டா பயபட ேவ7/யதிைல. யாராவ*
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ஒவ ப க ேச * தாH ேபாாி இற:க ேவ7". அAவா5

இற:காவி,டா, ெவ!றி ெப!றவH =2தா இைரயாக ேநாி". அத

சமய2தி தன = உதவி ெச;ய ஆளிலா* தி7டாட ேவ7/ ேநாி". ஏெனனி

ந"நிைல வகி2தவ சேதக2தி!=ாியவனாைகயா ெவ!றி ெப!றவ அவைன
ந7பனாக கதமா,டா. ேதாவி-!றவேனா, தன = உதவி ெச;யாதவைன

கா க % வரமா,டா.

ந,பாக இலாத ஒவ தா இத அரச ந"நிைல வகி க ேவ7"ெம5

வி&வா. ந,&ைடய அரசேனா, தன = உதவியாக இவ பைடெய"2* வர

ேவ7"ெம5தா வி&வா. இ* உலக2திய!ைக ஒமன இலாத

அரச க1 தா. ஆப2தி* விலகி நி!க ேவ7"ெமற எ7ண2*ட

ந"நிைலைம ெகா1ைகைய கைடபி/பா க1. ெபபாE அதனா

அழிைவேய கா7பா க1. ஆனா, ெபா*கிற இவாி ஒவ ப க,

ெவளிபைடயாக ேச * ெகா1) ெபா*, அப/2தா ேச த ப கதா
ெவ!றி ெப!றாE, அவ தைன கா,/E வலைம மி=தவனாயிதாE,
தா அவைன சா தி க ேவ7/யிதாE, அவ தன = கடைமப,டவனாக இபா; ந,& உ5திப". ஆனா, தா ேச * ெகா7ட
ப கதா ேதாவி-!றாE .ட, அவ அவனா %/த வைரயிE தன =

உதவி ெச;வைத- தைன காபா!5வைத- கடைமயாக ெகா7"

ெசயலா!5வைத காணலா. மீ7" ஒவHைடய .,"றவினா உய வத!=

%/-: வழி-7". இத விஷய2தி ெவ!றி ெப!றவH = அDச2

ேதைவயிைல. ஏெனனி தா அழிைவ அைட- ேபா* தHட

இெனாவ *ைணேயாேடேய ஆ4வதா, அவ தைன காபா!ற

கடைம ப,டவனாகிறா. ெபபாE, உதவிைய ெப!றவ ெவ!றி ெபறாம!
ேபாகமா,டா.

இ:ேக இெனா விஷய கவனி கபட ேவ7". தைன கா,/E அதிக

வலைம-1ளவ ஒவ ம!ெறாவைன அ/2* K42*வத!=2 தா *ைண
ேபாகேவ .டா*: இறியைமயாத ேதைவயிதாெலாழிய! நா ச!5 %

ெசானப/ தா அவைன சா தி கேவ7/ய நிைல ஏ!ப". ஆைகயா

அரச ."மானவைரயிE பிற விபப/ நட = நிைலைம = ஆ,படாம
பா 2* ெகா1ள ேவ7/ய* % கிய.
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எத ராJய% தா எேபா* பா*காபான ெகா1ைகைய பிப!றலா

எேறா, அல* எேபா* ஐய2தி!கிடமான நிைலயி இ க ேவ7"ெமேறா

எ7ண .டா*. இ* அதத நிக4சிகைள ெபா52த*. ஒவ ஒ கRட2ைத2
தீ

க ேவ7"ெமறா, இெனா கRட2தி மா,/ ெகா1)ப/-

ேநாிடலா. ஆனா அத கRட:களி தைமைய அறி* *ப

=ைறவா-1ளைத நலதாக எ7ணி ெகா1வேத &2திசா2தன.

கீ 2தியைடய வி&கிற அரச த=தி உைடயவ கைள வி&பவனா கி

கா,/ ெகா1ள ேவ7". திறைம-ைடயவ க) = ஒAெவா கைலயிE

ேமபாடைடதவ க) = சிற& ெச;ய ேவ7". த =/ம க1 த:க1

உழ?, வாணிக %தய வா4 ைக2 *ைறகளி நறாக ஈ"ப"ப/

உ!சாகமளி க ேவ7". ராJய2தி!= நலமளி க ./ய காாிய:கைள

ெச;தவ க) = பாிக1 வழ:கேவ7". ஆ7"ேதா5 இைடயிைடேய

திவிழா க1 நட2தி அத விழா களி ம க)ட கல* ெகா1ள ேவ7".
அைமச க1 :
ஓ அரச த அைமச கைள2 ேத ெத"ப* % கிய2*வமிலாத காாியமல.
அவ க1, அரசனி &2திசா2தன2தி!ேக!ப நலவ களாகேவா ெக,டவ களாகேவா இ கிறா க1 - அத அைமச கைள பா 2ேத அரசHைடய
=ண2ைத- &2திசா2தன2ைத- எைடேபா," ெகா1ளலா.

உலக2தி W5 விதமான Wைளக1 இ கிறன. ஒ5 தானாக விஷய:கைள

Vகி2தறி* ெகா1கிற*. இ* நல Wைள, இர7டாவ*, ம!றவ க1 எ"2*

ெசாய பிற= ெதாி* ெகா1கிற*. இ*? நல

Wைளதா. ஆனா Wறாவேதா தானாக? அறி* ெகா1வதிைல; பிற

விள கி- அறி* ெகா1வதிைல. இ* பயன!ற*. இதி %த இர7" வைக
Wைளகைள- -ைடயவ கைள2 தா அரச த அைமச களாக நியமி க
ேவ7".

ஓ அைமச த அரசைன கா,/E தைனேய உய வாக மதி2*, எத
காாிய2ைத- த இலாப2தி!காகேவ ெச;* வர ./யவனாக இதா
அவைன நபியி கேவ %/யா*.
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ெபா*வாக ஓ அரச த அைமச க) = ெகௗரவ:க), ெபா5&1ள
ேவைலக), ெசவ% ெசவா = நிைறய அளி2* அவ க1 அத!= ேம!ப,ட
ஆைசெகா1ளாதி =ப/ பா 2* ெகா1ள ேவ7". த பதவியி மா5பா"

ஏ!ப,"விட .டாேத எ5 அைமச பய* ெகா7/ =ப/- ெச;ய
ேவ7".

இப/ப,ட உற? நிைல அரசH = அைமசH = இைடயி இதா
அவ க1 ஒவைரெயாவ நபியி க %/-. இலாவி,டா, இவாி

ஒவ =2 தீைமேய உ7டா=.
%க8*தி :

%க8*தி மனித கைள அறிவிழ க ெச;* வி"கிற*. இத %க8*தியி*

த:கைள காபா!றி ெகா1வத!காக சில அல,சியவாதிகளாக நட*

ெகா1கிறா க1 இப/ நட* ெகா1பவ களிட எேலா உ7ைமையேய

ேபசேவ7"ெமபைத அறி* ெகா1ள வா;ேப!ப"கிற*. ஆனா எேலா

உ7ைமையேய ேபசினாE அவ க)ைடய
த=திகைள உணர %/யா*.

விேவகியான ஓ அரச ேவெறா வழிைய ைகயா)கிறா. த ஆேலாசைன

சைபயி அறிவாளிகைள ேச 2* அவ கைள ம,"ேம தனிட உ7ைமகைள
ேபப/ ெச;கிறா. ஆனா, அவ க) தா ேக,= விஷய:கைளப!றி

ம,"ேம ேபச உாிைம ெகா" கிறா. அப/ அவ க1 .றிய விஷய:கைள-

அப/ேய ஏ!5 ெகா7" விடாம த ேபா கி ஆரா;* %/? ெச;*

ெகா1கிறா. த %/வி அவ உ5தியாக? நி!கிறா. இப/யிலாம,
%க8*தி ேக!ப %ேயாசைனயிலாம நடபவH, ெவAேவ5விதமான

க2* க) ேக!ப மாறி மாறி நடபவH மதி கபட மா,டா.

ஓ அரச தா வி&கிறேபா* ஆேலாசைன சைபைய .,ட ேவ7"ேமயிலாம, தா ேக,காமேல தன = ேயாசைன ெச;ய %!ப"வைத2 த" க
ேவ7". ஆனா, ேக1விக1 ேக,பதி மிக ெபாியவனாக? ெசாலப"
உ7ைமகைள ஊறி கவனி = ெபா5ைம-ைடயவனாக? அவ இ க
ேவ7". ஓ அரச அறி?1ளவ எபைத அவ இயைப ெகா7"
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பா

கேவ7/யதிைல எ5, அவHைடய ஆேலாசைனயாள கைள ெகா7ேட

தீ மானி2* விடலா எ5 நிைனபவ க1 ஏமா!றமைடகிறா க1.

தாேன &2திசாயாக இலாத அரச, சாியான ேயாசைனகைள அறி* ெகா1ள

./யவனாக இ க மா,டா. ெசாலப" ஆேலாசைனகைள ஒ5 ேச 2*

ஒ %/? = வர அவனா %/யா*. அப/ப,டவனிட ஆேலாசைனயாள க1

த:க1 நைமகைள சாதி2* ெகா1) ேநா க2ேதா" தா நட*

ெகா1வா க1. அவ கைள &ாி* ெகா1ளேவா திதேவா %/யாதவனாக அவ
இபா. எAவள? &2திசா2தனமான ேயாசைனயாகயிதாE, அ*

யாாிடமி* வதாE, அரசH &2திசாயாக இதாதா ஒேப5.

ஆகேவ, &2திசா2தனமான ேயாசைனகைள ெகா7" அரசைன &2திசாயாக
மதி க %/யா*.

எெபா1 யா யா வா; ேக,பிH

அெபா1 ெம;ெபா1 கா7ப தறி?. - தி =ற1
தைகேய தன =தவி :
இ*வைர =றிபி,ட விஷய:கைள நலறிேவா" பிப!றி வதா, எத &திய
அரசH, நீ7ட நாளாக அரசராயி* வகிறவ கைள கா,/E ப2திரமாக?,
பா*காபாக?, வசதியாக? த நிைலைய காபா!றி ெகா1ளலா.

பரபைரயரசைன கா,/E &திய அரச தா எெனன ெச;கிறா
எப/ெயப/ ெச;கிறா எ5 அதிகமாக கவனி க ப"கிறா.

ஒ &திய அரச ம க1 இதய2ைத கவ * வி,டா அவ க1 அவH =
ெபாி* க,"ப," நட கிறா க1. பைழய இர2த வாாிகைள கா,/E

அவைன ேபா!5வா க1. ஏெனனி ம க1 தா:க1 வா த!கால2ைத

ப!றிேய அதிக கவைலப"வா கேள தவிர இறெதாழி* சாவைதப!றி

எ7ணி பா பதிைல. ம!ற விஷய:களி =ைறபா/லாம இதா ம கேள

அரசH = பா*காபாக இபா க1. ஒ &திய அரைச ஏ!ப"2தி அத!= நல
நீதி %ைறைய-, நல பைடயைமைப- நல ந,&ற?கைள- ஏ!ப"2திய

அரச இர,/& கீ 2தியைடகிறா. மனனாகேவ பிற* மதியிலாம த

அராிைமைய இழதவ இர,/& நிதைன காளாகிறா.
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பல ஆ7"களாக2 த:க1 உைடைமயாக இத ராJய2ைத இழ =ப/ ேந தா
அத!காக அரச க1 த:க1 அதி Rட2ைத ேநாவ* அ 2தம!ற*. த:க1

அச,"2தன2தி!=2தா வத ேவ7". ஒ சில அரச க1 ஆப2* கால2தி

நா,ைட காபத!= பதிலாக நா,ைட வி,"வி," ஓ"வத!ேக

நிைன2தி கிறா க1. ஆ கிரமிபாள களி அகைதைய க7" ேகாப%!ற

ம க1 அவ கைள எதி 2* நி5 விர,/ வி,"2 த:கைள2 திப? அைழ2*
அரக,/ ஏ!5வா க1 எ5 எதி பா 2தா க1. ம!றவ க) =2

ேதைவயி = வைரயி இத நடவ/ ைக நல* தா. ஆனா, பா*கா&
ஏ!பா"கைளெயலா ைகவி," ஓ"வ*ேபா அதிேமாசமான காாிய ேவ5
எ*? இைல. ம!றவ க1 I கி நி52*வா க1 எபத!காக ஒவ

K4சியைடவ* விப2த கதிைல. ஓ அரச தைன பா*கா2* ெகா1)

வழி இ*வல. ஏெனனி, தைன2தாேன காபா!றி ெகா1ளாம, ஒ

ேகாைழைய ேபா ம!றவ களா காபா!ற ப"கிற இழிவான வழி இ*.

தைன2 தாேன நபி2 த ெசாத2 திறைமைய நபி2 தைன காபா!றி
ெகா1ள %!ப"வேத நல*, உ5தியான*, நிைலயான*!
காலமறித :
த ப7பா,/ேலா ேவ5 வித2திேலா எAவிதமான மா5பா" அைடயாத ஓ

அரச இ5 அதி Rட 2*ட சிறபாயி கிறா. நாைள அழி* ேபாகிறா.

இத!= காரண எனெவறா, அதி Rட2ைத ம,"ேம நபியி க

./யவ அதி Rட மா5 ேபா* தாH K4* வி"கிறா எபேத. அ*

ேபாலேவ கால2தி!=2 த=தப/ நட* ெகா1கிறவ இபமாக? கால

ேபா கி!= மாறாக நட* ெகா1கிறவ *பப," ெகா7" இ கிறா

எேற நா எ7Pகிேற. ெசவ% கீ 2தி- அைட- விஷய2தி மனித க1

ெவAேவ5 விதமான வழிகைள ைகயா)கிறா க1. ஒவ மி=த

%ெனசாி ைகேயா" நட கிறா; ம!ெறாவ %%ரமான ேவக2ேதா"
நட* ெகா1கிறா. ஒவ W

கமாக நட* ெகா1கிறா; ம!ெறாவ

ததிரமாக நட* ெகா1கிறா. ஒவ ெபா5ைமைய ைகயா)கிறா; ஒவ

அத!= மா5பாடான %ைறைய ைகயா)கிறா. இப/ பேவ5ப,ட வழிகளி

ெசபவ த2த =றி ேகா1 நிைறேவற காண%/-. %ெனசாி ைக-1ள

இர7" மனித களி ஒவ த =றி ேகாளி ெவ!றியைடவைத-
ம!ெறாவ ேதாவியைடவைத- கா7கிேறா. அ*ேபாலேவ

55

%ெனசாி ைக-1ளவ ஒவH, அவசர கார ஒவH ெவAேவ5

கால2தி த:க1 =றி ேகாளி ெவ!றியைடவைத- கா7கிேறா.

இப/ெயலா நிக4வத!= கால% @4நிைல- காரண எ5தா ெசால
ேவ7". கால2தி!=2 த=தப/ த ெசய%ைறைய வ=2* ெகா1ளாதவ

ேதாவியைடகிறா. எAவள? %ெனசாி ைக-ைடய வனாயிதாE த=த
கால வேபா* ச,ெட5 விைர* ெச;* %/2தா ஒழிய ெவ!றி ெபற
%/யா*. கால2தி!= @4நிைல = த=தப/ த தி,ட:கைள- ெசய

%ைறகைள- வ=2* ெகா1கிறவனிட அதி Rட எ5 மாறாம நிைல2*
நி!=.

(ஞால கதிH ைக." கால

கதி இட2தா! ெசயி - தி =ற1 )

இ2தா பரேதசிகளிடமி* வி"தைல ெபற ேயாசைன!
அரேச, இ*வைர இத இ2தாய க1 யா, தா:க1 ெச;ய ." எ5
ந&கிற அள? ெப:காாிய2ைத ெச;ததிைல. இ*வைர நடத கலக:களிE,

ேபா நடவ/ ைககளிE இ2தாயி இராPவ2 திறைம அ/ேயா" ஒழி*
ேபான* ேபாேற ேதா5கிற*. அத!= காரண, பைழய %ைறக1

நலைவயல எபேத. &திய %ைறகைள க7" பி/ப* எப/ எ5

அறிதவ க1 இ*வைர ேதாறியதிைல. &திதாக2 ேதாறிய ஒவ &திய நீதி

%ைறகைள- நடவ/ ைககைள- ேம!ெகா1)வைத ேபா சிறபான* ேவ5
ஒ5 இைல.

இத நா,/னாிட2திேல ெப ப7&க1 இ கிறன. ஆனா, தைலைம ஏ!5

நட2தியவ களி தைலயிேலதா எ*? இததிைல. ேபா,/களிE தனி

மனித க1 ேந = ேந நி5 ேபாரா" நிக4சிகளிE இ2தாய க1 எAவள?
பல%, &2திசா2தன%, சாம 2திய% கா,"கிறா க1. ஆனா, பைடெய5

வெபா* அவ க1 எAவள? ேமாசமாக2 ேதா5கிறா க1. இத!= காரண

தைலவ களிட உ1ள பலKனதா. தா:க1 சாியாக கீ4ப/ய படவிைல

எ5 அறி* அத நிைல = அவ க1 த:கைள உய 2தி ெகா1ள

%யறதிைல. இதனாதா கடத இபதா7"களி எத ச7ைடயிE

இ2தாய பைடக1 ேதாவிையேய தவி வதி கிறன.

ஆகேவ, ஒளி ெபாதிய த:க1 ஆ8தான, த:க1 நா"கைள ஈேட!றிய அத
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ெபாிய மனித களி வழிைய பிப!ற விபினா, %த!காாியமாக

த:க) ெக5 ெசாதமான ஒ பைடயைமைப ஏ!ப"2த ேவ7". அத

ெசாத பைடKர கைள கா,/E உ7ைம- சிற& ெபாதிய Kர கைள
ேவ5 எ:= காண%/யா*. அவ க1 ஒAெவாவ தனி2தனிேய மிக

நலவ களாயிதாE .ட2 த:க1 அரச தைலைமயி இய:= ேபா*,
அவனா சிறபாக? ஆதரவாக? நட2தப" ேபா* ஒ!5ைமயாக?
நறாக? இய:=வா க1.

அநியாிடமி* ந நா,ைட பா*கா க இப/ப,ட பரா கிரம%1ள

இ2தாய பைடைய உ7டா க ேவ7/ய* இறியைமயாத*. வி8 ேதச2*

காலா, பைடக) , 8பானிய காலா,பைடக) பய:கரமானைவ எறாE

அAவAவ!றி!=ாிய =ைறபா"க1 இலாம இைல.

8பானிய களி காலா,பைட =திைர பைடகைள எதி 2* நி!க %/யா*.

பிெரDவி ேதச2தாாி பைடகேளா , தம = சமமான பல%1ள பைடகைள

எதி 2* நி!க %/யா*. பிெரD =திைர பைடகளி தா =தைல சமாளி க

%/யாம 8பானிய பைடக1 திணறியைத- 8பானிய காலா,பைடயா

8வி8 பைடக1 K42த ப,டைத- அHபவ2தி பா 2தி கிேறா. இH

பல நிக4சிகைள- க7/ கிேறா. ஆகேவ, =திைர பைடகைள எதி 2*
நி!க ./ய*, காலா,பைடக) = பயபடாத*மான ஒ &திய

பைடயைமைப உ7டா க ேவ7". இப/ &திதாக உ7டா கப"கிற

பைட &திய அரசH = ெபைமைய- &கைழ- ேத/2 த. கைடசியாக
இ2தா தைன வி"வி க ./ய ஒவைர க7"பி/2*வி,ட இத

சத ப2ைத நவவி," விட .டா*. அனிய பைடெய"பா அவதிப,ட

ம க1, பழிவா:க2 */2* ெகா7/ = ம க1, இப/ப,ட வி"தைல

Kரனிட எAவள? அ& பாரா,"வா க1, எAவள? உ7ைமயாக இபா க1,

எAவள? நறி க7ணீ வ/பா க1 எ5 எனா விவாி க %/யா*.
அவH ெகதிராக எத கத? W/யி =? யா அவH = கீ4ப/ய
ம5பா க1? எத ெபாறாைம அவைன எதி 2* நி!க %/-?

மிேலச க)ைடய ஆதி க ஒAெவாவைடய W =2 *வார2ைத-

ெகா2தி ெகா7/ கிற*. ஆகேவ, ஒளி ெபாதிய த:க1 ஆ8தான
ஆ7ைமேயா", நியாய2தி!காக ேபாரா"கிேறா எற நபி ைகேயா"
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இத காாிய2ைத ேம!ெகா7" நம* ெவ!றி ெகா/யி கீேழ ந தைதய நா"
தைல நிமி * நி!க ெசயலா!ற %ைனK களாக!

’இ2தாய களி %ைன ெபைம இற*விடவிைல.
இH இதய2ைத2 I7/ ெகா7"தா இ கிற*!”

எற ெப,ரா சி ெமாழி நிைறேவ!றப"மாக!
---------------

  க :

2. 1.ட- 2வியசி" த ப*3+ ,*தககைள+ பறிய ஆரா56சி
(Discourses On The First Ten Books Of Titus Livius)

மா கியெவயி %Hைர
பழ:கால2* அ!&த சி!ப:கைள காPேபா* அவ!ைற ெபாி* ேபா!றி ந
K"களி அல:காரமாக ைவ2* ெகா1ள வி&கிேறா. அத சி!ப:கைள

ெபறேவா, அைவ ேபா உவா கேவா நா அவ!ைற ைவ2திேபா ேகா ,
ெச;ேவா ேகா ெப விைல ெகா" கிேறா. ஆனா, த:க1 த:க1

நா," காக2 த:கைளேய தியாக ெச;த பழ:கால2* மன கைள ப!றி-,
பைட2 தைலவ கைள ப!றி- ம கைள ப!றி- சாி2திர2தி ப/ = ேபா*,
அவ களி ஞான2ைத- அறெநறிைய- க7" ஆசாியப"கிேறாேம தவிர
அவ!ைற பிப!ற எ7Pவதிைல. பைழய அறெநறியி அைடயாளேம

இலாதப/ = நா அைத &ற கணி2* வவைத க7" வதாம க

%/யவிைல.

அத கால2* ம2*வ களி அHபவ:களி அ/பைடயி எதேத

இைறய ம2*வ விDஞான. அ*ேபாலேவ, இைறய ச,ட:கெளலா அத

%ேனா க)ைடய நியாய ஆேலாசக களி %/?கைள ெகா7" இைறய

&திய நியாய சா8திாிக1 வ=2தைவ தா ! இபிH ஒ =/யரைச நி5வேவா,

அரகைள நிைலெபற ெச;யேவா, சாராJய2ைதயாளேவா , பைட நட2தேவா,

ேபா &ாிய ேவா, சாராJய2ைத விாி?ப"2தேவா, நீதிைய நிைலநா,டேவா, எத
மனH அல* =/யரவாதி- அல* பைட2தைலவH, அல*

=/மகH %ைன-தாரண:கைள பிப!5வதிைல. உலக2ைத :க
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ெச;*வி,ட நம* கவியி தீைமகளினா உ7டாகிய பலKன காரணமாக
இத &ற கணி& ஏ!ப,ட* எபைத கா,/E, அக:காரமான

ேசாேபறி2தன2தி தீயபயகளினாE, உ7ைமயான சாி2திர அறி?
இைமயாE, அைத ெபற ேவ7"ெமற ஆ வ இலாைமயாE ஏ!ப,ட*
எேற ெசால ேவ7".

மனித இன2ைத இத பிைழபா,/* வி"விபத!காக, %!கால2*
நடதவ!ைற- த!கால2* நிக4சிகைள- ஒபி," பா 2*, சாியான ெதளி?

ெபற2 ேதைவயான விஷய:கைளெயலா எ*வ* நலெத5 எ7ணிேன.
ம!றவ கைள ேபால நா ஆ பா,டமான வசன:கைள-, அல:காரமான
வா 2ைதகைள- ேபா," எதவிைல. விஷய2தி % கிய2*வ2* =

க2தி உ7ைம =ேம எ 6 இடமி க ேவ7"ெம5 எ7ணிேன.
மைலயி ேம இபவனாதா கீேழ-1ள சமெவளி பிரேதச2ைத %*

காண %/- கீேழயிபவனாதா மைலயி உயர2ைத- ெபைமைய-
அளவிட %/-. அ*ேபால ம களி இயைப நறாயறிய ஒவ

மனனாயி க ேவ7" மனனி இயைப ந= &ாி* ெகா1ள

வி&பவ ம களி ஒவனாயி க ேவ7". ஆகேவ மன களி

நட2ைதைய ப!றி ஆராய?, வழிகா,ட?, எளியவH தா4தவHமாகிய நா

%!ப"வ* த Wபான காாிய எ5 கதபடாெதன ந&கிேற.

எ =றி&கைள ப/பவ க1, வரலா5 ப/2தத பயைன அைடயலா.
நகர:க1 ஏ!ப,ட கைத :
ேராமா&ாியி ஆரப2ைத ப!றி-, அத நீதிமாகைள ப!றி-

நி வாக2ைத ப!றி- ப/2தவ க1 இ2தைன 6!றா7"களாக அ:= நிைல2*
நி5 வ நீதி ெநறிைய க7" வியபைடய மா,டா க1.

எலா நகர:க)ேம அதத நா," ம களாேலா அல* அனிய களாேலா

உ7டா கப,டைவயாகேவ இ =. தனி2தனி .,ட:களாக பிாி* வா4த
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நா," ம க1, ெவளி பைகவ களி தா =தE = ஆளாக ேநாி" ேபா* எதி 2*
நி!கமா,டாைமயாE, ேதைவப,ட ேநர2தி ஒ5 ேசர %/யாைமைய
எ7ணி-, இப/ப,ட ஆப2* கைள2 தவி பத!காக நகர:கைள

நி மாணி2தா க1. ஏத8 மாநக ேவனி8 மாநக இAவா5 ஏ!ப,டைவேய.

தனி2 தனிேய பிாி* வா4த நா," ம கைள ஒ5 திர,/2 தீசிய8 எபவ

க,/ய நகர ஏத8, ேராமானிய சாராJய K4சியைடதபி இ2தாைய
நாசப"2திய *Rட களிடமி*, ேபாாி* தபிபத!காக அ,ாியா,/

கட % ப=தியி இத சி5 தீ?களி =/ேயறி வா4த அகதிகளா

நி மாணி கப,ட* ேவனி8 நகர. இத அகதிகைள எத அரசH ஆளவிைல.

த:க) = சிறதெத5 ேதாறிய ச,ட:கைள ஏ!ப"2தி ெகா7" த:க1
&திய ராJய2தி அவ க1 வா4* வதா க1. இ2தாைய @ைறயி,டவ -

களிடமி* தபி இவ க1 ெந":கால அைமதியாக வா4தா க1.

ஒ ராJய2தி ம க1 ெதாைக அதிகமாகி வி,டா, அத ராJய2தி அரசேனா

=/ம கேளா ேவ5 ஒ நகர2ைத உ7டா =வ*%7". அனிய களா

இப/2தா நகர:க1 உ7டா கப"கிறன. ேராமானிய க1 இப/ பல

நகர:கைள2 த:க1 சாராJய2தி ஏ!ப"2தியி கிறா க1. மன க1 தா
வாவத!காக எ5, த:க1 கீ 2தியி சின:களாக? பல நகர:கைள

ஏ!ப"2தியி கிறா க1.

நகர:கைள நி மாணிபவ க1 ேமாசைச ேபா தா:க1 வசப"2திய நக களி
=/ேய5வ*%7"; ஏனியைச ேபா &திய நகர:கைள க,"வ*%7".

ெசழிப!ற நில2தி த:க1 நகர:கைள ஏ!ப"2தி ெகா7டவ க1, ேசாபல!5
55பாக?, ஒ!5ைமயாக?, வ5ைமைய2 தவி

க ேபாரா" தைம-

உைடயவ களாகி வி"கிறா க1. வளமான நா,/ வா4பவ களி ேசாபைல

=ைற2* உைழைப ெப =வத!= ச,ட:க1 தா க,டாயப"2த ேவ7".
அெல ஸா7ட த ெவ!றி சினமாக ஒ நகைர நி மாணி க %!ப,ட

ெபா*, அவHைடய சி!பி /ேனா கிேர,8 எபவ ஆேதா8 மைலயி மீ*
பல ெபாதியதாக? பா பவ க1 விய* பாரா," ப/யாக மனித

உவ%ைடயதாக? க,/ ெகா"பதாக .றினா. அெல ஸா7ட ,

/ேனா கிேர,ைஸ ேநா கி, "ம க1 எைத ெகா7" வா4வா க1?'' எ5
ேக,டேபா* சி!பி விழி2தா. அத பிற= த ெவ!றி சினமான
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அெல ஸா7/ாியா நகைர ைந நதி = கடE = அகாைமயி உ1ள வள
நிைறத பிரேதச2தி நி மாணி2தா.

ேராமா&ாிைய உ7டா கியவ ஏனிய8 எறா அ* அனியரா

உ7டா கப,டதாகிற*. ஆனா ேரா%வ8 தா அைத உவா கியவ

எறா த நா,டவ களாேலேய ஆ கப,டதாகிற*. எப/யானாE ேராமா&ாி

ஆரப கால2திேத உாிைம-, ததிர% உைடயதாகேவயி*
வதி கிற*.

ேரா%ல8, 6மா ேபாறவ களி க"ைமயான ச,ட:க1 அ:= வா4தவ கைள
K7 கRட நRட:க) = ஆளா கிவததா தா, நிலவளேமா, நீ வளேமா,

ெவ!றிகேளா, சாராJய2தி ெபகி பரத நிைலேயா பல 6!றா7" காலமாக
அவ கைள ெக" க %/யாம இத*; ம!ற எத =/யரசிE காணாத ஆசார

ஒ க:கைள- அவ க1 நிைல நி52தி வதா க1.

அரசா:க அல* தனிப,ட மனித களி சாதைனகளினா ேராமா&ாி ெப
பயகைள அைடத*. Y,ட8, 9விய8 அவ!ைற நிைனவி ைவ2*

காபா!றியி கிறா . அவ!றி ெவளிபைடயான விஷய:கைள வி," வி,"

அரசா:க2தி =றிபிட2 த=த உ1ளதர:கமான நடவ/ ைககைள ப!றி
ஆரா;* அவ!றி பயைன எ"2* கா,ட %யகிேற.
=/யர ேதாறிய கைத :

ேதா!ற2திேலேய அனிய ஆதி க2தி!= உ,ப,ட நகர:கைள ப!றி இேபா*
ேபச ேபாவதிைல. =/யர அல* தைலைம2 Iய ஆதி க2தி!= உ,ப,"

ததிரமாக2 தHைடய ச,ட:கைள ெகா7" தைன யா7" ெகா7ட

நகர:கைள ப!றி ம,"ேம ேபேவா. ஒேர ச,ட2தி Wல ேதைவயான நீதி

%ைறக1 அைன2ைத- வழ:க ./ய ஞான%1ள ச,ட ெச;பவைன
ஆரப2திேலேய ெப!ற நகர:க1 அதி Rட %ைடயைவ.

ெந"நாைள = மா!ற படாம இ க ./ய நிைல2த ச,ட:கைள ெப!ற நா"
இப ^மியாக இ =. அப/யிலாம நீதி %ைறகைள அ/ க/

சீ தி2தேவ7/ய நிைலயி உ1ள நா", மி=த *ப2தி உழE. நல

அரசியலைமைப ெபறாத =/யர சாியான வள சி- நல நிைலைம-
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அ!றதா=. %ைமயான அரசியலைமைப ஆரபகால2தி ெபறாதிதாE

.ட நல அ/பைடயி *ல:கிய =/யரக1 நாளைடவி %ேன!றமைடய
.". அரசியலைமபி மா!ற ஏ!படேவ7/ய இறியைமயாைமைய2

ெதளிவா கினா அறி ெபபாைமயின இத சீ தி2த:கைள ஏ!5
ெகா1ள %வவதிைல. ஆைகயா, இத சீ தி2த:க1 ஆப2திலாம
நிைறேவ5வதிைல. அரசியலைமைப ^ரண2*வ ப"2த ./ய இத

ஆப2தான %ய!சியி அத =/யரேச எளிதாக அழி கப," விட? .".
சில அரசிய 6லாசிாிய க1 W5 விதமான அரசா:க:கைள ப!றி

=றிபி"கிறா க1. அைவ, %/யா,சி, ேமம களா,சி, ெபா* =/யா,சி

எபனவா=. &2திசாக1 எ5 ெபபாேலாரா கதப"கிற ேவ5 சில
ஆசிாிய க1; நல அர W5, தீய அர W5 என ஆ5வைக அரகைள

ப!றி ேபகிறா க1. நலைவ W5 நா ேமேல =றிபி,/பைவ, தீயைவ

W5 எபன, அவ!றி இ* திாி* மா5ப,டைவ - அவ!ைறேய ஒ2த

அவ!றி இேத பிறத தீய பயHைடயைவயா. எனேவ அவ!றி!கிைடேய-1ள ேவ5பா,ைட-ண வ* எளி*.

இ%ைறயி பா 2தா %/யா,சி ெகா":ேகாலா,சியாகிற*; ேமம களா,சி
ஒ சில ேப வழிகளி ஆ,சியாகிற*. ெபா* =/யா,சி க,"பாட!ற

தனிைமயைடகிற*. நல ஆ,சிக1 W5 இப/ மா5 படாம தவி பத!=

வழி எ*? இைல. ஏெனனி இர7" வைகக) = உ1ள ஒபான ேதா!ற%

ெதாட பான நிைல- மிக ெந கமானைவ.

உலக ேதாறிய கால2தி இத மனித களி எ7ணி ைக சிறிேத , அவ க1

மிக:கைள ேபா தனி2 தனிேய பிாி* வா4தா க1. மனித இன

ெபகியேபா* த:கைள பா*கா2* ெகா1வத!காக அவ க1 ஒ5

ேசரேவ7/ய அவசிய ஏ!ப,ட*. அப/ ஒ5 ேச தவ க1 த:கைள

க,"பாடாக நட2த வ? Kர%%ைடய ஒவைன2 தைலவனாக2
ேத ெத"2* ெகா7டா க1. பிற= த:களிேல நலவ கைள-

ெக,டவ கைள- பிாி2* அறிய2 தைலப,டா க1; நீதி %ைறகைள ஏ!ப"2தி2

த:க) = விேராதிகளானவ க) =2 த7டைனகைள- உ7டா கினா க1.
இ*தா நீதி பிறத கைத.

ேத ெத" = %ைற நி5 அராிைம பரபைர பா2தியைத யா கப,ட
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கால2தி, மனH = பி மனனாக அவ மக தைன2 த=தி ப"2தி
ெகா1ளாம, வைக வைகயான இப:கைள அHபவி க பிறதவ தா எ5
எ7ணி ெகா1ள ஆரபி2தா.

இநிைலயி அத மன =/ம களி ெவ5& =ாியவனானா.

ெவ5& காளானவ அசமைடதா. அச2தி காரணமாக எசாி&ைடய

வனாக? ெகா"ைமக1 &ாிபவனாக? மாறினா. இAவா5தா

ெகா":ேகாலா,சி பிறத*.

மன எற ெபயைரேய ெவ5 க2 ெதாட:கிய ம க1, த:க) =1 ஒ &திய

அரசா:க2ைத ஏ!ப"2தி ெகா7டா க1. ெகா":ேகாைமயி தைமகைள
நறாக நிைனவி ைவ2* ெகா7", க7/பான %ைறயி அத ஆ,சிைய

நட2தினா க1. இத ஆ,சி நெல7ண%ைடய ேமம களா நட2த ெப!5

வத*. நாளைடவி, ஆ,சி2தைலவ களாயிதவ க1 ெபா* நல2ைத மற க2
ெதாட:கிவி,டா க1. இAவாறாக ேமம க1 ஆ,சி, தனல பி/2த

ஒசிலரா,சியாக மாறிய*. ெகா":ேகாலா,சிைய ேபாலேவ இத ஆ,சி-

விள:கேவ ெவ5பைடத ம க1, ஆ)ேவாைர எதி 2* ேபாரா/

ெபா* =/யா,சிைய நி5வினா க1. ம5ப/- ஒ மன ைகயிேலா, ஒ சில

ேப வழிகளி ைகயிேலா ஆ,சி சி காத %ைறயி ெபா* =/யா,சி மிக?

எசாி ைகயாக நட2தப," வத*. ஆனா, ம!ற அரகைள ேபாலேவ இ*?

நிைல2* நீ/ க வழியிலாம ேபா;வி,ட*. ஏெனனி ெபா* =/யா,சிைய
நி5வியவ க1 தைல%ைற இ = வைர தா அ* ஒ:காக நட க %/த*.

அத!= பிற= அத ஆ,சியி, க,"பாட!ற தைம மி=* ெபா*நல2தி!=

தனியா நல2தி!= ேக" விைள = ப/யாக ஆ,சியி நிைலைம மாறிவி,ட*.
இப/ப,ட =ழப/யான நிைலைய கா,/E ஓ அரச ஆ)வேத

சிறதெத5 ேதாறிய*. இAவா5 மன ஆ,சி ஏ!ப," அ* மீ7"

ெகா":ேகாலா,சியாகிய*. இப/ேய மாறி மாறி ஆ5வித ஆ,சி %ைறக)

வ,டமி," ெகா7" வரலாயின.

நா எலா அரசா:க:க) =ைறபா"1ளன எ5 .5கிேற. ஏெனனி

நலன எ5 நா .றிய அத W5 ஆ,சிக) =5கிய கால அளேவ நிைல2*
நி!க ./யன ; தீய ஆ,சிகேளா, ெவளிபைடயாகேவ தீைம பயபன.
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இத ஆ,சி %ைறக1 ஒAெவாறிE உ1ள தீைமகைள ந=ண *

எலாவ!ைற- ஒ5 ேச 2* ஓ ஒப!ற அரசா:க2ைத . ைமயான
அறி?1ள ச,டD ெச;பவ க1 ஏ!ப"2தியி கிறா க1.

இத விஷய2தி 8பா டா அரசா:க2ைத ஏ!ப"2திய ைல க க8 ெப

பாரா," =ாியவ. அரசH =, பிர& க) = =/ம க) = அவரவ =ாிய
உாிைமகைள- கடைமகைள- அவ ஏ!ப"2திய அரசியலைம& வைரய52*

வழ:=வதாயித*. அதனா அத அர எ7a5 ஆ7" கால வைர நிைல2*

நி!க %/த*. ேசாேலா எபவ ஏேதனிய க) காக வ=2த

அரசியலைமபிப/ ஏ!ப"2திய ெபா* =/யா,சிேயா சிறிேத கால2தி

%/வைட* வி,ட*. ேசாேலா தா சா= %னாேலேய ெகா":ேகாலர
உதயமாகி வி,டைத காPப/ ேந * வி,ட*.

ேராமா&ாியி ைல க க8ைஸ ேபா .ாிய அறி?1ள ச,ட அைமபாள
இததிைல. எறாE ஆ,சி =வி!= ம க) = இைடேயயித

ஒ!5ைமயிைம , நீதி%ைறகளா %/யாத ஓ அசாதாரணமான வா;ைப-

-7டா கி ேராம சாராJய2ைத நீ/2* நிைல க ெச;த*. ஆகேவ, %த தரமான
இப2ைத காணாவி,டாE ேராமா&ாி இர7டாதரமான மகி4சிையயாவ*
காண %/த*. ேரா%ல8 %தய அரச க1, ததிர%1ள ம க) ஏ!5

ெகா1ள ./ய நல நீதி %ைறகைள ெகா7"தா அரசா7டா க1. ஆனா,

=/யர அலாத %/யரைச நிைலநி52த அவ க1 ேநா க ெகா7/தா க1.
இத மன ஆ,சியி* வி"தைல ெப!ற ம க1, மன கைள

ெவளிேய!றிவி,", அவ க1 இத இட2தி இர7" தைலைம அதிகாாிகைள

ஏ!றிைவ2தா க1.

இதனா ேராமா&ாியி அரச எற ெபய ஒழிதேத தவிர ஆதிப2திய %ைற

மாறவிைல. தைலைமயதிகாாிக) ஆ,சி =வின அட:கிய அரசா:க2தி

%/யா,சி %ைற-, ேமம களா,சி %ைற- இதேத தவிர ெபா*ம க1,
அதிகார ெசEப/யாகவிைல. நாளைடவி உய =ல2தவ க1 அல*

பிர& களி இ5மா&, ெபா*ம கைள அவ க) ெகதிராக கிள ெதழ

ெச;த*. பிர& க1 த:க1 அதிகார %வைத- இழ* விடாம க

ெபா*ம க) = ஒ ப:= ெகா" க ேவ7/யதாயி!5. இAவா5தா ம க1

பிரதிநிதிக1 ேத ெத" = %ைற ஏ!ப,ட*. W5 வித ஆ,சிகளி .5க)

அட:கிய அத =/யர வEெப!ற*. W5 ச திக) கல* ேராமா&ாியி
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அரசியலைமைப %ைமயைடய ெச;தன. இAவைகயி தா ேராமா&ாி

அதி Rடவசமாக நிைல2த அரசா:க2ைத ெப!ற* எ5 .றிேனா.
=/யர ேமE வEப,ட வித :

ஓ அரைச ஏ!ப"2தி அத!=ாிய நீதி %ைறகைள வ= க வி&கிற எவ,
எலா மனித க) தீயவ க1 எ5, அவ க1 சமய வா; = ேபா* த:க1

தீய=ண2ைத ெவளிப"2த2 தயாராக இ க ./யவ க1 எ5 மன2தி
ெகா1ள ேவ7". மனித க)ைடய தீய =ண:க1 சிலகால மைறதி கிற

ெதறா, அத!= ஏதாவ* விவர ெதாியாத காரண மி க ேவ7". அ*

ெவளிப"வத!= சாியான சமய ேநரவிைல எ5 நா எ7ணி ெகா1ள
ேவ7". ஆனா, உ7ைமயி தைலவ எ5 ெசாலப"கிற கால,
அவ க)ைடய தீய =ண2ைத ெவளிப"2தாம வி," வி"வதிைல. இத

க2ைத2தா ெபா* அைம& கைள ப!றி எ*கிறவ க1 பல எ"2*

கா,/யி கிறா க1. இத க2ைத வ-52* எ"2* கா," க1

சாி2திர2தி நிைறய இ கிறன.
தா

=விகைள ெவளிேய!றிய பிற= ேராமா&ாியி பிர& க) =

=/ம க) = இைடேய அதிக ஒ!5ைம நிலவிய*. தா

=விக1 இறத பிற=

பிர& க1 அைம2த ஆ,சி அேத மாதிாியான ஒ:கீன%ைடயதாயித*. அதனா

ஏ!ப,ட பல ெதாதர?க1, கRட:க1, ஆப2* களி காரணமாக2தா ம க1

பிரதிநிதிக1 ஏ!ப,டா க1. இத ம க1 பிரதிநிதிக1 =/ம க) = ஆ,சி
=வின = இைடயி ஆ!ற மி=த ஒ தைடவராக இதா க1.

ஆ,சி =வினாி இ5மா& = சாியான அைணேபா,டா க1 இவ க1.
ேராமானிய =/யர உாிைம- வைம- ெப!ற வித :
தா

=விக1 இறததி* ம க1 பிரதிநிதிக1 உ7டா கப,ட*.

வைர-1ள இைட கால2தி ேராம களி =/யர =ழப நிைல- ஒ:கீன%
எ5 ெசாபவ க)ைடய க2ைத நா ம52* .5கிேற. நலதி Rட %

இராPவ க,"பா" ம," இலாவி,டா =/யரகளினிைடயி மிக

ேகவலமான நிைல = ேராமா&ாி =/யர ேபாயி = எபைத- ம5 கிேற.
ேராமா&ாியி ஆ,சி =வின = ம க) = இைடயி ஏ!ப,ட

65

ேபாரா,ட:கைள க7/பவ க1. அதனா விைளத .சைல-

=ழப2ைத- எ7Pகிறா கேள தவிர, அதனா விைளத நல பலைன

நிைன2*பா

கவிைல. ஆ,சி =வின ெபா*ம க) இர7" க,சியின

எ5 அவ க1 க*வதிைல. வி"தைல ேவ,ைகைய2தா எலா நீதி

%ைறக) ஆதாி கிறன எபைத- =ைற .5பவ க1 உண வதிைல. ம க1

நனட2ைத உைடயவ களாயி க ேவ7"மானா நல கவி க!றவராயி க
ேவ7". நல கவி நல நீதி %ைறயிதாதா கிைட =. நல நீதி%ைற,

பலரா பழி கப" இப/ப,ட கலக:களா தா கிைட =. கலக பிறதா

தா நியாய பிற =.

=/ம களி இத கலக:கைள எ7ணி பா 2தா, அவ!றா எAவித2 தீைம-

விைளயவிைல எப* ெபா* ம க1 உாிைமெபற வைக ெச;- நீதி %ைறக1

தா அவ!றா ேதாறியி கிறன எப* ெதளிவா=.

ம க1 .ச எ&வ*, K"கைள W/வி," Kதியி =ழபமான நிைலயி
ஓ"வ*, ஆகிய காாிய:க1 ப!றி ப/பத!= பய:கரமாக2தா ேதா5.
ஆனா ததிர%1ள ஒAேவா அர, =/ம க1 த:க1 விப2ைத

ெவளிப"2*வத!= வா;பளி க ேவ7" எ5 நா .5ேவ.

எலாவ!றி!= ேமலாக அத =/யர % கியமான சமய:களி இேத
ெபா*ம களி உதவிைய நாடேவ7/- வ. "ம க1 அறியாைம-

-1ளவ களா; இதாE உ7ைமைய மதி க2 ெதாிதவ க1. த:க1

நபி ைக =ாிய ஒவனா அ* ெவளிப"2தப" ேபா* அவ க1 அத!=
ஆ,பட2 தயாராயி கிறா க1" எ5 சிசேரா .5கிறா.

ம க1 பிரதிநிதிக1 ஏ!ப,ட*. ெபா* நி வாக2தி ம க) = ப:ேக!ப"2தி

ெகா"2த* ம,"மலாம ேராமானிய க1 வி"தைல = உ5தியான
பா*காபளிபதாக? ஆகிய*.

உாிைமைய பா*கா = ெபா5ைப யாாிட ஒபைடப*?:
=/யர = விேவகமான அரசியலைம& கைள யளி2த ச,டD ெச;பவ க1

எேலா, வி"தைலைய பா*காபத!= ேவ7/ய %ெனசாி ைக-ட

இ க ேவ7" எபைத வ!&52தி .றியி கிறா க1. ஒAெவா =/யர
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ெபா*ம க) பிர& க) அட:கியதாக இபதா, இவ களி யா வச

வி"தைலைய பா*கா = ெபா5ைப2 தவ* எற ேக1வி எகிற*.

பிர& க1 ம!றவ கைள அட கியாள ேவ7"ெமற ேபராைச-1ளவ க1.

ெபா*ம கேளா , தா:க1 அட க பட .டாெதற விப ம,"ேம

-1ளவ க1; வி"தைல-ாிைமைய ததிரமாக அHபவி2* வாழேவ7"ெமற
ஆைச-1ளவ க1. ஆகேவ வி"தைல-ாிைமைய பா*கா = ெபா5ைப

அவ க1 ைகயி வி,டா, ம!றவ க1 உாிைமயி தைலயிட ேவ7"ெமற
எ7ண ெகா1ளாம, அைத இயபாகேவ கவனமாக பா*கா2* வவா க1.
தா:கேள %* அத உாிைமைய வசப"2தி ெகா1ள இயலாத அவ க1
ம!றவ க1 அAவா5 ெச;யாமE பா 2* ெகா1வா க1.

உாிைமைய பா*கா = ெபா5ைப பிர& க1 வச ஒபைட2தா

இவிதமான நைமக1 உ7ெட5 ெசாலப"கிற*. %தலாவ*, அத
பிர& க)ைடய அதிகார ஆைசைய இதனா தணி க %/-. இர7டாவதாக,
ெபா*ம க1 ைகயி அதிகார இபதா, ெதாைலகைள- =ழப:கைள-

உ7டா க ./ய இைடவிடாத உண சி அவ களிட இலாதப/ ெச;ய
பிர& களா %/-!

த:களிட இலாத அதிகார2ைத2 ேத/ ெகா1ள %யEகிறவ களா, அல*

ஏ!கனேவ த:களிட உ1ள அதிகார2ைத நிைல நி52தி ெகா1ள வி&கிறவ களா, இவ களி யா =ைறத ஆப2தானவ க1 எ5 பா

க ேவ7".

ைகயி அதிகார%1ளவ களா தா ெப ெதாைலக1 அ/ க/ ஏ!ப"கிறன.
த:க1 அதிகார2ைத இழ* வி"ேவாேமா எற அச% அவநபி ைக-
இபத காரணமாக அவ க1 ேமேமE அைத2 ேத/ ெகா1ள
%யEகிறா க1. இH ேமாசமானெதனெவறா, பிர& க)

பண கார க) த:க1 அக:கார2தினாE இ5மாபினாE, உய த

=/பிறேபா, ெசவேமா இலாதவ க)ைடய ெநDசிேல , அவ!ைற ெபற

ேவ7"ெமற எ7ண2ைத ம,"மலாம, அவ!ைற - அத ெசவ:கைள-

மாியாைதகைள- மிக ேமாசமான நிைலயி அHபவி2* வ அவ களிடமி*
அைத பறி2* ெகா7" பழிவா:கிவிட ேவ7"ெமற விப2ைத- I7/
வி"வ*தா!
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=/யரசி உாிைமைய நிைலநி52த =!றD சா," வா;& இ கேவ7/ய*
இறியைமயாத* :

Y,ட8 9விய8 ெகாாிேயாலானைச ப!றி .5கிற நிக4சிெயா5 நம = ஓ
உ7ைமைய &லப"2*கிற*. ேராமா&ாியி பDச வதேபா* சிசி2-

தீவி* தாய:க1 ெகா7"வர ஆ,சி = ஏ!பா" ெச;தித*. அேபா*

ெகாாிேயாலான8, =/ம க1 பிரதிநிதிகைள ஏ!ப"2தியத Wல அைடதி கிற

அதிகார2ைத பறிபத!= இ* நல சத ப எ5 ஆ,சி =வின =

.றினா. உண? ெபா1 கிைட காவி,டா - அ* வழ:கபடாவி,டா,
அவ க1 வழி = வவா க1 எறா. இைத ேக1விப,ட ம க1

ெகாதி2ெததா க1. ம க1 பிரதிநிதிக1 அவைன2 த:க1 %னிைலயி வ*

=!ற2தி!= பதி .றேவ7" எ5 அவைன அைழ2திராவி,டா, அவ

ப"ெகாைல ெச;யப,/பா எபேதா" ெப: =ழப உ7டாகியி =.
ம க)ைடய ெவ5ைப ெவளிப"2*வத!= இப/ப,ட ச,டாீதியான ஒ
சத ப ெகா" கபடாவி,டா அவ க1 ச,ட2ைத மீற2ெதாட:=வேதா"

பலவி த =ழப:க), ெதாைலக) உ7டா=. =/யர நிைல=ைல*
ேபா; வி". ஏெனனி இத ெகா"ைம தனிப,டவ களாேலா, அனிய
பைடகளினாேலா ெச;ய ப,டதிைல; ெபா* ச தியான ஆ,சி =வினா

விைளத*ேவயா=.

வததியினா வ ேக" :
=/யரசிE, ம!ற எத அரசிE, மிக? அவ க2 த=த நிக4சி வததி

கிளபி வி"வ*தா. அைவகைள காலா கால2தி அட =வத!= ைகயாள

ேவ7/ய %ைறகைளெயலா ஒ5 பா கி விடாம ெச;ய ேவ7/ய*. அத

அரசி கடைமயா=. ச,டாீதியாக =!றDசா,ட ./ய %ைறைய

ஏ!ப"2*வைத கா,/E, வததிகைள நி52*வத!= சாியான வழி ேவ5

எ*? இைல. வததிக1 ஒ =/யரைச எAவள? பா4ப"2த %/-ேமா,
அAவள? இத %ைற நல:ெகா" = எப* தி7ண.

வததி கிளபி வி"வத!= =!றDசா,"வத!= ஒ ெபாிய ேவ!5ைம

இ கிற*. வததி = எAவிதமான சா,சியேமா சாேறா ேதைவயிைல; அைத
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ெம;பி க ேவ7/ய அவசியமிைல; ேந = ேந எதி 2* நி5 பழி ம2த

ேவ7/ய*மிைல! ஆகேவ ஒAெவா மனிதH ம!ெறா மனிதனா வததிைய

ஏ!5 ெகா1)ப/ ெச;யபட %/-. ஆனா, =!றD சா,"வ* எற %ைற
ஏ!ப,டா, யா யா மீ* த க சாறிலாம எ*? ெச;யா*.

=!றசா,"க1 நீதிபதிகளி %னாேலா %/ அல* ஒ ச,ட சைபயி
%னாேலா அல* ெபா* ம க1 %னிைலயிேலா ெகா7" வ* தா
ெச;யபட ேவ7". வததிேயா ெபா* இட:களி ம,"மலாம தனி

K"களிE: .ட .றப"கிறன. =!றDசா,ட ./ய %ைறயிலாத

இட:களி தா வததிைய பர& %ைற ெபாி* ைகயாளப"கிற*.

=!றDசா," %ைறைய அHமதி காத அரசியலைம& கைள ெகா7ட நகர
அரகளி தா வததி கிளபி வி" %ைற ைகயாளப"கிற*.

ஒ =/யர = ச,ட வ=பவ, ஒAெவா =/மகH ம!ெறாவ ேம
எAவிதமான பயேமா, சேதகேமா இலாத %ைறயி =!றDசா,ட ./ய

உாிைமைய அத ச,ட2தி Wல உ5திப"2த ேவ7". வததி கிள&-

பவ க) = ெகா/ய த7டைன வழ:க ேவ7". இத %ைற சாியாக நிைல

ெபறாத இட:களி எெபா* ஒ:க!ற நிைலேய இ* ெகா7/ =.
ஏெனனி இத வததிக1 யா மீ* கிளபி விடப,டனேவா அவ க1

த7/ கப"வதிைல; அவ க) = இதனா மன அாி&2 தா ஏ!ப". இத

மன அாிபி காரணமாக அவ க1 த:கைள வEப"2தி ெகா1ள நிைனபா க1.
த:க1 மீ* ஏ!ப,"1ள வததிகைள ெவ5பா கேள தவிர அவ!றி!= சிறி*
அDசமா,டா க1.

ஆ,சி தனி மனிதனிட2தி இ க ேவ7" :
ஒ &திய =/யரைச அைமபேதா அல* பைழய அைமைப %!றிE
சீ தி2*வேதா ஒேர ஒ மனிதHைடய ெசயலாக இ க ேவ7". ஓ

அரசியலைமைப ஏ!ப"2தியவ, தாேன அைத நைட%ைறயி ெகா7" வவ*

இறியைமயாத*. அெபா*தா அ* நல அைமைப- நி வாக2ைத-

ெப!றதாக? த ெசாத நல2திH ெபா* ம க1 நல2ைத %ேன!5வைதேய
=றி ேகாளாக ெகா7டவH, த வாாிகைள கா,/E த ேதச2ைதேய

ெபாிதாக க*பவH ஆகிய ஒ விேவக%1ள ச,ட வ=பவ எலாவிதமான
அதிகார:கைள- த ஒவனிட2திேலேய ைவ2திப* அவசிய.

இமாதிாியாக ஒவ ஓரரைசேயா, =/யரைசேயா நிைல ெபற ெச;வத!= -
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எ5 ெச;த எAவிதமான அசாதாரணமான காாிய2ைத-, &2தி-1ள எத

மனிதH ம52*ைர க % வரமா,டா. அவ ெச;த காாிய2தி!காக ச,ட

அவைன =!ற ம2*மானா, அத காாிய2தா ஏ!ப,ட நல பல அவைன

அத =!றசா,/* வி"வி =.

ஒ நீதி %ைறைய ஏ!ப"2தி ஆ,சி நட2தியவ, த அதிகார2ைத2 த

வாாிகளிடேமா அல* தா ேத ெத" க ./ய ஒவனிடேமா வி,"

ெசவ* &2திசா2தனமான காாியமல. ஏெனனி, மனித2 தைம நைமைய

கா,/E தீைமயி ப கேம சா- இய&ைடய*. அவ ெபா* நைம காகேவ
பயப"2தி வத அதிகார2ைத அவHைடய பி வாாிசாக வர ./யவ தீய
காாிய:க) காக பயப"2த .". தவிர? ஓ அரசா:க2ைத2 தனி

மனிதேன இய =வ* நல* எறாE, அைத நட2* ெபா5& %வ*
தனிெயாவனிட2திேலேய இ =மானா, அத அர ெந"நாைள =

நிைல2திரா* எப* உ7ைம. ஆகேவ அத ெபா5ைப பலாிட2திேல

ஒபைடப*தா நல*. எத நி வாக% பலரா நட2தபட ./ய* அல.

ஏெனறா அவ க)ைடய க2* ேவ!5ைமக1 எ* சிறத %ைற எபைத
ஒ& ெகா1ள2 தைடயாக இ கிறன. இபிH இத2 தைடயி

காரண2ைத சாியாக &ாி*ெகா7ட?ட, ஆ,சி ெபா5ைப ைகவி,"

வி"வத!= அவ க1 உடன/யாக ஒ& ெகா7"விட மா,டா க1. இப/ப,ட
பல வி ஷய:கைள- ேயாசி2*2தா அரகைள ஏ!ப"2தியவ க1 அதிகார
%வைத- தமிடேம ைவ2திதா க1.
கீ 2தி = வழி :
பாரா," =ாிய எலா மனித களிE மத:கைள ஏ!ப"2தியவ கேள

%தைமயாக பாரா,டப"கிறா க1. அ"2தப/யாக =/யர அல*

சாராJய:கைள -7டா கியவ க1 இ கிறா க1. அவ க) = பினா,

த:க1 சாராJய2ைத அல* ேதச2ைத வி8தாி2த Kர க1 வகிறா க1.

இவ கேளா" இல கிய பைட2தவ கைள- ேச 2* ெகா1ளலா. ஆனா,
அவ க1 ேவ5 *ைறயினரா; ேபா;வி,டப/யா இத ப,/ய ேச
ேவ7/யதிைல. மத:கைள அழி2தவ க), அரகைள நிைல =ைலய

ெச;தவ க), ேந ைம = பைகயா; உ1ளவ க) ெவ52* பழி2*
சபி கப"கிறா க1. அ/ %,டா1களாகேவா, அதி &2திசாகளாகேவா,

க
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ெப:ெகா"ைம கார களாகேவா, மிக நலவ களாகேவா யா இலாதப/யா,
இத இவைக ப,டவ களிேல யா இலாதப/யா, ேபா!றபட
ேவ7/யவ கைள ேபா!5வாமிைல, I!றபட ேவ7/யவ கைள2

I!5வா இைல. ெபபாE எலா மனித க) மாயமான நல

தைமைய- மாயமான கீ 2திைய- க7" ஏமா* அறியாைம-!5

அவமதி& =ாியவ!ைற ேபா!றி &கழ2 தாமாகேவ %வ* வி"கிறா க1.
பரபைர வாாிாிைமப/ ஆ,சி = வத மன க1 அைனவேம,

ஒவாிவைர2 தவிர ெக,டவ களாகேவ யிதி கிறா க1. ேத ெத" க-

ப,ட ச கரவ 2திக1 எலாேம நலவ களாகேவயிதி கிறா க1. பரபைர

வாாிாிைம ஆ,சி = ஆ,ப,ட ேதச:க1, சாராJய:க1 அழிேத

ேபாயி கிறன.

நல ேபரரச களி ஆ,சி கால2திேல இத மன ம களிைடயிேல தாH

பா*காபாக இபா. ஏெனனி, ம க) பா*காபாக இபா க1. உலகி
நீதி- சமாதான% நிைல2தி =. ஆ,சி =வின = மதி&, நீதிபதிக) =
மாியாைத- கிைட =, பண கார க) த:க1 ெசவ:கைள அHபவி2*

ெகா7" கேபாக:களி இபமாக இபா க1. எ:= இப% வள%

நிைறதி =. நல ேபரரச களி ஆ,சி ெபா!காலமாயி =. =/ம க1

பா*காபாக? இபமாக? இபதா, த:க1 அரசனிட அ&, மதி&,

மாியாைத- உைடயவ களாயிபா க1. ஆனா, தீய மாமன களி

ஆ,சியிேலா , =ழப%, கலக%, பைகைம- =ேராத% தா7டவமாட
காணலா. ஓ அரச உலக2தி நெல7ண2தி!=, கீ 2தி = பா2திரனாக
ேவ7"ெமறா, நிைல =ைலத ஒ நகர2* ேகா நா," ேகா அவ

அதிபதியாயி க ேவ7". அைத அவ %* அழி க .டா*. திப?

நல நிைல = ெகா7"வர பா"பட ேவ7". ஓ அரச கீ 2தியைடய இைத

கா,/E அைமயான சத ப2ைத ஆ7டவ .ட ெகா" க %/யா*.
மத% அரசியE :

ேராமானிய சாி2திர2ைத ஊறி ப/2தா பைடகைள நட2*வத!=, ம கைள

நெலா க %1ளவ களாக ைவ2திபத!= மத எAவள? Iர உதவி
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&ாிதி கிற* எப* ெதாியவ. மத இ க ./ய ேதச2திேல தா

இராPவ% ஒ:= இ =ப/ ெச;வ* எளிதா=. இராPவ ம,"

இ* மத இலாத ேதச2திேல ஒ:= இப* அாி*. ேரா%ல8, ஆ,சி

=ைவ- ேவ5 ேதசிய இராPவ அைம& கைள- ெத;Kக ச தி எ*?

இலாமேல நட2த %/த*. ஆனா 6மா? = அைவ அதிக ேதைவப,டன.

6மா ெத;Kக ச திைய ைகயாளாம இதிதா, அவHைடய அைமயான

நீதி%ைறக1 எலா &ற கணி கப,/ = எபதி ஐயமிைல. அவ தா

நிைன2தைதெயலா நிைறேவ!5வத!காக2 தா வனேதவைதெயா5ட
ேப வா 2ைத நட2*வதாக .றி வதா. ேராமானிய க1 6மாவி
ஆேலாசைனகைளெயலா ஏ!5 ெகா7டா க1.

பிளார8 ேதச2* ம க1 அறியாைம மி=தவ களல. இதாE, ஜீேராலாேமா

சாவனேராலா தா கட?)ட ேபசியதாக அவ கைள நப ெச;தா. இ*

உ7ைமயா ெபா;யா எபைத ப!றி நா இேபா* ேபச ேபாவதிைல.
ஆனா, ஏராளமானவ க1 அைத நபினா க1. அவ க1 ந&த!=ாிய

அதிய!&தமான அசாதாரண நிக4சிக1 எைத- அவ க1 காணாவி,டாE .ட,
அவHைடய வா4 ைக2 I;ைமைய-, உபேதசெமாழிகைள-, அவ ேபச

எ"2* ெகா7ட விஷய:கைள- க7ட ம க1 அவைன நப2 தய:கவிைல.

எேலா பிறப* இறப* ஒேர மாதிாிதா. ஆகேவ யாவ ஒவைரேபா

ஒவ இ கிேறா எபதிE ஐயமிைல. எனேவ ம!றவ களா ெச;யப,ட

இ* ேபாற காாிய2ைத நமா ெச;ய %/-மா எ5 யா பயபட2
ேதைவயிைல.

வி"தைல-!ற அரசி எதிாிக1 :
ெந" நாளாக அைட2ேத ைவ கப,/த கா," மிக ஒ5, .,ைட2 திற*
வி,ட?ட ெவளிேய பா;ேதா/, தன = உண? உைற-) ேத/ ெகா1ள
வைகய!றதா;2 திாி- ேபா*, அைத பி/2* க,/ ைவபத!= கா2தி =
%த ஆளிட மீ7" அகப," ெகா1வ* ேபாற நிைலயிதா, சத ப

வசமாக ஓ அரசனி ஆ,சி ெகா"ைமயி* வி"தைல-!ற ம க1
இ கிறா க1.

ெபா* காாிய எ*ெவேறா , பைகைம எ* அல* பா*கா& எ*ெவேறா
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அறியாதவ களாக? மன கைள2 தா:க1 ெதாி*ெகா1ளாமE அவ களா
தா:க1 ெதாி* ெகா1ள படாமE இ*, இத நிைலயி, %ைனய

ஆ,சிைய கா,/E ேமாசமான ஆ,சி = ெவ= எளிதி உ,பட ./யவ களாக
இ கிறா க1.

இ2*ட இெனா கRட% இ கிற*. வி"தைலயைடகிற ராJய

ந7ப கைள ெப5வதிைல; பைகவ கைளேய ெப5கிற*. ெகா": ேகாலா,சியி
நைமயைடதவ க), மனனி நிதி பண2தி உ7" ெகா2தவ க),
ஆ,சி மாறிய?ட அப/ ப,ட வசதிகைளெயலா இழ* வி"கிறப/யா,
அத பைகவராக மா5கிறா க1. %திய அதிகார:கைள- நைமகைள-

திப ெப5வத!காக அத மனித க1 மீ7" ெகா":ேகாலா,சிைய

ெகா7"வர %ய!சி ெச;கிறா க1. இதனாதா வி"தைலயைடகிற ஓ அர

ந7ப கைள ெப5வதிைல; ெப பைகவ கைளேய ெப5கிற* எ5

ெகா1கிேறா. இத பைகவ கைள ெகாெறாழிபைத2 தவிர, அத நா" த

வி"தைலைய காபா!றி ெகா1ள ேவ5 வழி எ*? இைல.
ப=? பா4ெச;- உ,பைக- ேவதைல =
ெகா =5& இல* நா" - தி =ற1

பழைம ேபா ைவயி &*ைமைய &=2த ேவ7" :
ஒ ராJய2தி அரசா:க2ைத சீ தி2த %யகிறவ அத பைழய

நடவ/ ைககளி ெவளி2 ேதா!ற மாறாதப/ பா 2* ெகா1ள ேவ7".

அேபா*தா எேலாைர- திதிப"2த %/-. உ7ைமயி மக2தான

மா5த ஏ!ப,/தாE ெவளி = மாறாத*ேபா ேதாற ெச;ய ேவ7".

இத இரகசிய2ைத ேராமானிய க1 நறாக உண திதா க1 எ5 ெதாிகிற*.

அவ க1 ஆ,சிைய ைகப!றி இர7" தைலைமயதிகாாிகைள அரசH =

பதிலாக நியமி2த அவ க1, அவ க)ைடய உ2திேயாக8த கைள பனிெர7"

ேப கதிகமாக நியமி கவிைல. ஏெனனி அரச பனிெர7" உ2திேயாக8-

த கைளேய ைவ2திதா. தவிர? ேராமானிய க1 ஆ7"ேதா5 ப

ெகா" = திநா1 ஒைற நட2தி வதா க1. இைத அரசேன ேநாி ெச5

நட2தி ைவப* வழ கமாக இ* வத*. அரசனிலாததா த:க1 பரபைர
பழ க வழ க:க1 மாறிவி,டதாக ம க1 =ைறப," ெகா1ள .டாெத5
எ7ணிய அரசியவாதிக1, இத சட:ைக ெச;வத!காக பயரச எற
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ெபயாி ஒ விேசஷ2 தைலவைன உ7டா கினா க1. அவH =2 த:க1

மத=வி!= அ"2த இட2தி ைவ2* ேபா!றினா க1. &திய சீ தி2த:கைள

ேம!ெகா1ள வி&கிறவ க1 இத %ைறைய ைகயாள ேவ7/ய*

இறியைமயாத*. ஆனா, பழ:கால2* ஆசிாிய க1 ெகா":ேகால க1 எ5

=றிபி,டப/ ச வாதிகாரமாக நட க எ7Pபவ க1 எலாவ!ைற- அ/ேயா"
மா!றி2தா ஆக ேவ7".

&திய அரச % க % க ெக,டவனாயி க ேவ7".
&2த &திதாக ஒ ராJய2தி!= அல* நகர2தி!= அரசனாக வகிறவ ,

% கியமாக அவHைடய அதிகார2தி அ/பைட பலம!ற நிைலயி இ =

சமய2தி அவ ஒ =/யரைசேயா அல* %/யரைசேயா ஏ!ப"2த விபாத

நிைலயி அவ அத அரசா:க2ைத %!றிE &திய %ைறயி நட2*வ* சிறத

வழியா=. அதாவ*, அவ &திய ப,ட:க), &திய அதிகார:க) ./ய &திய

ஆ,சி2தைலவ கைள நியமி க ேவ7". &திய மனித கைள உ7டா க ேவ7".

ஏைழகைள பண கார ஆ க ேவ7". பண கார கைள ெமா,ைடய/ க

ேவ7". இ*? தவிர பைழய நகர:கைள அழி2* &2த &திய நகர:கைள
உ7டா க ேவ7". ஓாிட2தி இ = =/ம கைள ம!ேறாாிட2தி!=

=/ேயற ெச;யேவ7". த ஆ,சி =,ப,ட, ப,ட, பதவி, ெசவ,

மாியாைத, இட, ஊ , ம க1 ஆகிய எ*? மா5படாம இ =ப/ விட -

.டா*. அெல ஸா7டாி தைத பி இப/2தா சாதாரண சி!றரசனாக

இ* கிேர க ேதச2* ேபரரசனாக மாறினா. அவ த =/ம கைள ஆ,"

மைதகைள நட2தி ெசவ*ேபா ஓ ஊாி* ம!ேறா ஊ =

விர,/ ெகா7" ெசறா எ5 சாி2திர ஆசிாிய க1 .5கிறா க1.

உ7ைமயி இ* நாகாிக2தி!= &றபான ெப:ெகா"ைமயான ெசயதா.

இபிH மனித2 தைம-1ள %த வழிைய கைடபி/ க விபாத எவH,
த அதிகார2ைத நிைல நி52தி ெகா1ள விபினா, இத ெகா/ய
நைட%ைறைய2தா ைகயாள ேவ7". ஆனா, ெபா*வாக மனித க1
இர7" = இைடேய-1ள %ைறையேய - ேமாசமான வழிையேய

பிப!5கிறா க1. ஏெனனி, % க % க நலவராயி கேவா அல* % க
% க ெக,டவராயி கேவா அவ க) =2 ெதாிவதிைல.
நறி ெக,டவ யா ?
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நறி ெக,டவ க1 எ5 ெசாலபட ேவ7/யவ க1 ஒ ேதச2* ம களா
அல* அரசனா எ5 அறி* ெகா1வத!= % நறி ெக,ட தன எப/

-7டாகிற* எ5 ெதாி*ெகா1ள ேவ7". ேலாபி2தன2தினா அல*

பய2தினாதா நறிெக,டதன உ7டாகிற*. ஒ ேதச2* ம கேளா அல*

மனேனா ஒ பைட2தைலவைன ெவளி ேதச2தி மீ* பைடெய"2* வப/

அH&கிறா க1 எ5 ைவ2* ெகா1ேவா. அவ த ெவ!றிகளினா ெப:

கீ 2தியைட* திபி வதா மனேனா அல* ம கேளா, அவH =

ெவ=மதியளி2* சிறபி க ேவ7". ஆனா, த:க1 ேலாப=ண2தினா

அவH = ெவ=மதியளி காம ெபதீைமயிைழ2* அவகீ 2திைய2 ேத/

ெகா1கிறா க1. இத!= டாசி,ட8 கீ4 க7டவா5 காரண .5கிறா. "

மனித க1 நறிய!றவராக நைம ெச;வைத கா,/E நறி ேகடாக2 தீைம

ெச;யேவ தயாராயி கிறா க1. ஏெனனி, நறி கா,"வ* ெபD ைமயாக?,

ேக/ைழப* இப தவதாக? இ கிற*". சாி2திர2தி இ* ேபாற

நிக4சிக1 ஏராள. ஒ பைட2 தைலவ அைடத ெப ெவ!றிேய அவH =

கச&2 தர ./யதாகி விட .". அவ அைடத ெவ!றி = காரண அவ

திறைமயல எ5, எதிாியி ேகாைழ2தன அல* .ட ெசற

*ைணபைட2 தைலவ களி உைழபாக இ = எ5 .றி அவைன

ெசவா கிழ க ெச;* வி"வா க1 ! சில சமய ெகா5விட? ெச;வா க1.
அச% ஐயபா" அரச க) = ஏ!ப"வ* இய&. அவ!ைற எதி 2*2

த:கைள காபா!றி ெகா1ள அவ களா இயலா*. ஓ அரச எப/2 தவ5

ெச;யாம இ க %/யாேதா அப/ேய ஒ ேதச2* ம க) இ க %/யா*
எ5 .5வதி ஆசாியப"வத!= ஒ5மிைல.

%/வாக, இத2 தவ!5 = ேலாபி2தன காரணமாக ம க1 ஆளாவேத கிைடயா*.
அச2தி காரணமாக அரச கைள ேபால அவ க1 இத!= ஆளாவ*

அதிகமிைல. ஏெனனி அவ க1 அசமைடய காரண% அதிகமிைல.
ஆப2* கால2* சEைக :
ேராமா&ாியி ஆ,சி Yட2தி மீ7" பைழய மன களான டா

=விகைள

அம 2*வத!காக ேபா ெசனாதா கிய ேபா*, ேராமானிய =/யர = ஆப2*
வ* வி,ட*. -2த2தி இற:=வைத கா,/E, பைழய அரச கைளேய
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திப? =/ம க1 ஏ!5 ெகா1ள மா,டா களா எற சேதக ஆ,சி

=வின = ஏ!ப,ட*. இத சேதக நிைலைய நீ கி2 த:க1 நிைலைய

உ5திப"2தி ெகா1வத!காக உ& வாி ேபாற சில வாிகைள அவ க1

நீ கிவி,டா க1. பDச, ேபா %தய ெகா"ைமகைள ெபா52* ெகா7"
ம க) எதிாிகைள எதி 2* ேபாராட உதவியாயிதா க1. ஆனா, இேத

உதாரண2ைத எலா அரக) பிப!றி விட .டா*. ஏெனனி இப/ப,ட

சEைகக) = ஆ,சியாள க1 தா காரண எ5 ம க1 நிைன கமா,டா க1.
த:க1 பைகவ க1 தா காரண எ5தா எ7Pவா க1. ேபா %/த*

மீ7" அத வாிக1 =,/ ேபா," ெகா7" வ*வி" எபைத அவ க1

அறியாதவ க1 அல. ஆனா, ேராமா&ாியி ம," இத ெகா1ைக ெவ!றி

ெப!றேத எறா அ:= அத சமய2தி ஆ,சி &தி*. ேவ5 பல ச,ட:க1 த:க1

நைம காக உவா கப,டைத ம க1 அறிதிதா க1. பைகவ க1 வ*

வி,டதா வாிவில = அளி கப,ட* எ5 நிைன காம, த:க1 ஆதரைவ
ெப5வத!காக ஆ,சி =வின ெச;த ஏ!பா" எ5 அவ க1 கதினா க1.

எத =/யர2 தைலவேனா, அல* அரசேனா, ஆப2* கால2தி ம க) =

சEைகயளிபத Wல அவ க1 நெல7ண2ைத ெபறலா எ5 எ7ணினா
அவ தைன2 தாேன ஏமா!றி ெகா7டவனாகிறா எபதி ஐயமிைல.

ம களி நெல7ண2ைத ெபறாம!ேபாவ* ம,"மலாம அவ தன ேக =ழி
ேதா7/ ெகா7டவH ஆவா.
தீயச திகைள எதி

க .டா* :

ஒ =/யர = உ1ளாக ஒ தீயச தி எதாேலா அல* ெவளியி*

ெகா7" அத தீயச தி அ52தி ெகா7" இதாேலா, அைத @4நிைல =2

த=தப/ நட* ப/ப/யாக வEவிழ க ெச;ய ேவ7"ேமயலாம அ/ேயா"
நி Wலப"2த %யல .டா*. அைத ேவேராடழி2*விட %யகிறவ அதHைடய

ேவக2ைத அதிகாி க உத?பவனாகேவ ஆகிறா. இப/ப,ட தீய ச திக1

ெவளி காரண:கைள கா,/E ெபபாE ஒ =/யரசி உ,காரண:களிேத எகிறன. அ* ெபபாE ஒ =/மகனிட அவனிட இ க

ேவ7/யத!=ேம அதிகமான அதிகார ேத/ ெகா1ள அHமதி2* வி"வத
பலனாக ஏ!ப"கிற*; அல* ததிர2தி உயி நா/யான நீதி %ைறயி

மா5தக1 அHமதி க ப"வதா உ7டாகிற*. அத பிற= இத ஆப2*,

தி2தபட %/யாத அள? = ேமாசமாக வள * வி"கிற*. எத விஷய2ைத-
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ஆரப2தி ஆதாிப* மனித களி இயபாக இபதா இத2 தீய ச திகைள
அவ!றி அ/பைட ேவ

ெகா1) ேபாேத க7"பி/ப* மிக?

கRடமாயி கிற*. அதிE இப/ப,ட ெசயக1 ஏேதா சிறி*

த=தி-ைடயதாக2 ேதா5 ெபா*, இைளஞ களா ெச;யப" ெபா*

இத ஆதர? ெவ= விைரவி ெகா" கப"கிற*. ஒ =/யரசி அசாதாரணமான

த=திக1 வா;த ஒ ேம!=ல2* இைளஞ தைலI =வைத க7டா,

=/ம க1 எேலாைடய க7க) அவ ப க தி&கிறன. விைளைவ

ப!றி எ7ணி பாராம எேலா அவH = மதிபளி க %*கிறா க1. இத

மாதிாியாக ெவ= விைரவி அவ உய த நிைல = வ* வி"கிறா. =/ம க1

த:க1 தவ5தைல உண கிற கால2தி அவைன அட க ./ய வழிவைகய!றவ களாகி வி"கிறா க1.

இப/ப,ட தீயச திகைள வில =வத!= ைகயாள ./ய &2திசா2தனமானவழி அவ!ைற க"ைமயாக எதி பதல கால2தி!ேக!றப/ நட*,
அவ!ைற2 தாமாகேவ அழிய ெச;ய ேவ7". அல* அவ!றி

தீயவிைள?கைள நீ7டகால: கட* நிகப/யாவ* வி,"விடேவ7".

இப/ப,ட தீயச திகைள ஒழி க வி&கிற அரச க1 அல* அதிகாாிக1
எலாவிஷய:கைள- நறாக ஆரா;* பா 2* அவ!ைற2 தா =கிற

காாிய2தி மிக கவனமாக இ கேவ7". ெநைப ஊதியைண2* விடலா

எ5 அவ க1 நபி விட .டா*. அத2 தீய ச தியி அளைவ- ஆ!றைல-

நறாக உண *, அைத எதி

க ேபா*மான பல த:களிட இ கிறெத5

கதினா, விைளைவப!றி எ7ணாம அவ க1 தா க ேவ7", இலா-

வி,டா அத %ய!சிையேய ைகவி," விட ேவ7".

=/யர, சமய2தி ச வாதிகார2தி!= இட:ெகா"பதா; இ கேவ7" :
ேராமா&ாிைய ஆ7ட %த ெகா":ேகாலரச ச வாதிகாாி எற ெபயாி
ஆ7டத காரணமாக, யேதசாதிகார ஆ,சி = வழிேகாE %ைறயி

ேராமானிய க1 ச வாதிகார கைள உ!ப2தி ெச;ததாக ெசா

=!றDசா,"கிற பல ஆசிாிய க1 இ கிறா க1 - சீச .ட இதப,ட

ெபய =2 த=தா!ேபா நட க ேவ7" எபத!காகேவ எேதசாதிகாரமாக
நட* ெகா7டா எ5 .5கிறா க1. ேராமா&ாியி ஆ,சி Yட2தி!=

ச வாதிகாாி எற ப,ட இலாவி,டா ேவெறா ப,ட இ கேபாகிற*
எபதி சேதகமிைல. ஓ ஆதி க ச தி எத ெபயைர- தன =
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@,/ ெகா1ள %/-. ஆனா, எத ஒ ெபய அத ச திைய ெகா"2*விட

%/யா*. ெபா* நீதி %ைறப/ உ7டா கப,ட ச வாதிகார எெபா*

ேராமா&ாி = நைமையேய ஏ!ப"2தியி கிற*. %ைறப/ ஏ!ப"2தப,ட

எத ச வாதிகாாி- ேராமா&ாி =/யர = பய ெகா" க2 தவறியேத
கிைடயா*.

இத!= காரண ெதளிவான*. ஒ =/மக அசாதாரணமான அதிகார-

%ைடயவனாவத!= %னா பல காாிய:க1 நட க ேவ7/யி கிறன.
ச வாதிகாாியாக வர ./யவ ெப பண காரனாக இ கேவ7". ப க2

*ைணயாக? அHசரைணயாக? இ க ./ய பல த க,சிைய

ேச தவ களாயி க ேவ7". நீதி%ைறக1 க7காணி க ப"கிற நா,/ இ*

நைடெபறாத காாிய. அப/ேய அவ க,சி ேச 2* ெகா7டவனாயிதா,

ெபா*ம க1 அவைன ஓ ஆப2தான ஆசாமியாக க*வா க1. ஆைகயா

அவ க)ைடய ஆதர? அவH = கிைட கா*. ேமE ச வாதிகாாிக1 =றிபி,ட

கால வைரயைறயளேவ நியமி கப"வா க1. அத =றிபி,ட கால அளவி!ேக

அவ க1 அதிகார ெசEப/யா=. ஆப2* கால2தி நியமி கப"கிற

ச வாதிகாாி, அவசர2ைத %னி," யாைடய ேயாசைனைய- ேகளாம

தன = சாிெய5 ேதா5கிறப/ எ*? ெச;யலா. எவைடய

%ைறb,ைட- ேக,காம அவ கைள2 த7/ கலா. இப/ப,ட

காாிய:கைள ெச;யலாேம தவிர, அரசா:க2தி எAவிதமான மா5தைல-
ெச;யேவா, ஆ,சி = அல* ம களி அதிகார2ைத =ைற கேவா, இ கிற
அைம& கைள ஒழி2* க,/ வி," &திய அைம& கைள உ7" ப7ணேவா ,
ஒ ச வாதிகாாியா %/யா*. =றிபி,ட கால அள? = வைரய5 கப,ட

அதிகார எைல =1 நி5 ெசயலா!5ப/ நியமி கப,ட ச வாதிகாாிகளா
ேராமா&ாி =/யர நைமயைடதேத தவிர எAவிதமான தீைம-

அைடயவிைல.

ேவனி =/யரசி, =/ம களி ஒ சில , அவசரமான காாிய:களி ெபாிய

ஆேலாசைன சைபைய கல காமேல %/? ெச;- அதிகார உைடயவ களா;
இதா க1. இப/ப,ட ஏதாவெதா %ைறயிைல யானா நீதி%ைறகைள

க7/பாக பிப!5கிற எத =/யர அழி*வி". அப/ அ*

அழியாம காபா!ற ச,ட2ைத ச,ைட ெச;யாமலாவ* இ க ேவ7".
எலாவ!றி!=, எதவிதமான அவசர நிைலைம = ெபாத ./ய நீதி

78

%ைறயிலாத எத =/யர ^ரணமானதல. %/வாக ெசானா, ஆப2தான

அல* இ க,டான சமய2தி ச வாதிகார அல* அைத ேபாற ஏதாவ* ஓ
அதிகார2தி!= உ,படாத எத =/யர ெபா*வாக அழி* வி" எேற .ற
ேவ7".

உய பதவியிதவ கீழான பதவிைய- ஏ!க ேவ7" :
ேராமா&ாி =/யரசி தைலைம அதிகாாியா; இத =விட8 ேபபிய8 ேசைன2
தைலவனாக மாறினா. ஒ மக2தான ேபாாி த ேதச2தி!= ெவ!றிைய2 ேத/

ெகா"2*2 த உயிைர- இழதா. ேராமானிய க1 கீர2தியிE &கழிE ெப

நா,ட%ைடயவ களாயித ேபாதிE, த:க1

அதிகார2தி!=,ப,/தவ க) = கீ4ப/* நடபைத அவமானமாக

கதவிைல எப* இதி* நம =2 ெதாிகிற*. இத வழ க ந%ைடய

கால2* பழ க2தி!= விதி%ைற =, க2* = %!றிE மாறான*.

ேவனிசி ெபபதவியி இத ஒவ கீ4பதவிைய ஏ!=ப/

ெசாலப"வேத அவைன அவமானப"2*வதா= எ5 கதப,"

வதி கிற*. தனிப,ட மனிதைன ெபா52தவைரயி இத ெபைம

பாரா,"வதி அ 2த %7". ஆனா ெபா*ம கைள ெபா52தவைரயி இ*

%!றிE பயன!றேதயா=. ேவனிைச- ம!ற &திய அரகைள- ேபால ,
ேராமா&ாியிE ஒ %ைற ஆ,சி2 தைலைம Yட2தி இதவ அத!=

கீ4ப,ட பதவிெயாைற ஏ!5 ெகா1ள %/யாெத5 ம52தா, அதனா, பல

=ழ5ப/க1 ெபாி* ெபா* உாிைமைய பாதி க ./ய வைகயி நடதி =.
நிலவர& ச,ட :
மனித க1 ேதைவ காக ேபாரா"கிற நிைல ேபான பிற= த:க1 ேபராைச காக
ேபாராட2 ெதாட:=கிறா க1. அத ேபராைச மிக? ஆ!ற வா;ததாக

இ கிற*. அவ க1 எAவள? உயர2தி!= ேபான பிற= .ட அ* அவ க1

இதய2ைத வி,"ேபாவதிைல. இத!= காரண எனெவறா இய!ைக,
மனித கைள எலாவ!றி!= ஆைசபட ./யவ களாக?, ஆனா,

அவ!ைறெயலா அைடய %/யாதவ களாக? பைட2தி கிற*. ேத"கிற

ச திைய கா,/E எெபா* ஆைச ெபாிதாயி கிற*. தா:க1

அைடதிப* ேபாதா* எ5 அதனா மன =ைற- ஏ!ப"கிற*. இதனா

அவ களி ெசவ நிைலயி மா5த ஏ!ப"கிற*. சில தா:க1 ைவ2திபைத
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கா,/E அதிகமாக ெபற வி&கிறா க1. அேதசமய ம!றவ க1 தா:க1

ைவ2திபைத இழ க பயப"கிறா க1. இத பயனாக பைகைம- ேபா

உ7டாகிறன. இதனா ஒ நா" அழி* ம!ெறா நா" ஏ!ற ெப5கிற*.
இவ!ைறெயலா நா ஏ =றிபி"கிேறெனறா ேராமானிய ம க1

பிர& கைள எதி 2*2 த:க1 பிரதிநிதிகைள ஏ!ப"2தியேதா" மன2திதி
அைடயவிைல; இத நிைல = வத பிற= அவ க1 ேபராைச வயப,"

ேபாராட2 *வ:கினா க1. பிர& க1 ெபாிதாக மதி கிற அவ க)ைடய

உைடைமகைள- ெசவா ைக- ப:= ேபா," ெகா1ள ம க1

விபினா க1. இத காரணமாக எத நிலவர& ச,ட2ைத %னி,"

உம2தமான ேபாரா,ட எத*. இ5தியி ேராமானிய =/யரசி அழி? =

காரணமாக இத* இத நிலவர& ச,டேமயா=.

இத ச,ட2திப/ ஒ =/மக =றிபி,ட அள? =ேம நில ைவ2தி க
.டா*. பைகவாிடமி* ெப5 நில2ைத =/ம க1 எேலாேம ப:கி,"

ெகா1ள ேவ7" எ5 ஏ!ப,ட*. இ* இவைகயிE பிர& கைள பாதி2த*.

பிர& க1 அைனவாிட% அதிகமான நிலமித*. =றிபி,ட அள? =ேம

இத நில:கைள அவ க1 இழ க ேவ7/யித*. இர7டாவதாக பைகவாி

நில:கைள ெகா7" த:க1 ெசவ2ைத உய 2தி ெகா1) வா;ைப-
அவ க1 இழ க ேவ7/யித*. இதனா தா அவ க1 இத ச,ட2ைத

எதி 2தா க1 இத விஷய2தி நடவ/ ைக எ" =% பிர& க1 மிக?

ெபா5ைம கா,/னா க1. ஒ பைடபிாிைவேயா, அல* ம க1 பிரதிநிதி

ஒவைனேயா ெகா7" இத ச,ட2ைத எதி

=ப/ ெச;* பா 2தா க1.

ேராமானிய க1 த:க1 பைட ப,டாள:கைள இ2தாயி எைலவைர =
அத!கபாE .ட அHபிைவ2தா க1. ஆனா, பைகவாிடமி* ெப!ற

நில:க1 த:க1 க7P ெக,டாத Iர2தி, ேராமி இ* ெவ= ெதாைலவி

இதன. எளிதாக விவசாய ெச;ய .டாத நிைலயி இத அைவ ெபாி*

விபபடாதனவாக ேபாயின. பைகவ கைள அத பிரேதச:களி*

விர,/ய/2தபி, &* =/ேயறிகைள அ:= அHபின . இப/ப,ட நிைலயி

நிலவர& ச,ட ெந"நா1 வைரயி I:கி ெகா7/த*.

ஆனா கிராசி எபவ கால2தி அவ அத ச,ட2தி!= மீ7"

உயி ெகா"2தா. இதனா ேராமானிய =/யர அ/ேயா" அழிய ேந த*.
ஏெனனி இத!கிைடயி நீதி %ைற = எதிாியானவ களி ெதாைக

இர,/பாகியித*. நிலவர& ச,ட உயி பி க ப,ட ெசய, ஆ,சி
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=வி!= ம க) = இைடேய மன கசைப வள 2த*. இத ெவ5&

க,"பாட!ற ெகா"ைமயான இர2த ேபாரா,ட2தி வ* %!றிய*.

இதி* நா ெதாி*ெகா1வ* எனெவறா, ெபபாலான ம க1

ெகௗரவ2ைத கா,/E த:க1 ெசா2* கைளேய ெபாிதாக மதி கிறா க1 எப*
தா. ேராமானிய பிர& க1 த:க1 அதிகார2ைத-, மாியாைதைய- ம க) =
வி," ெகா" க அதிகமான வ2தமைடயவிைல. ஆனா, ெசா2* பிரசைன

வத மா2திர2தி அைசயாத பி/வாத =ண2ேதா" அைத எதி
வி,டா க1.

க2 ெதாட:கி

அர நட2த மன?5தி ேவ7" :
- ேராமா&ாியி ெகா1ைள ேநா; பரவியித சமய2தி, அைத2 தா =வத!=
இ*தா த க சமயெம5 எ7ணிய ேவாசிய க), ஈ =ேவனிய க)

ெபபைட திர,/ ெகா7", ேராமா&ாி ராJய2ைத ேச த ல2தீ-

கார கைள- ெஹ னீசிய கைள- ெகா5 ெகா1ைளயிட ஆரபி2தா க1.

அவ க1 ேராமானிய கைள2 த:க1 உதவி = வப/ ேக," ெகா7டா க1.
ஆனா, ெகா1ைள ேநா; = ஆளாகியித ேராமானிய தா:க1 உதவி =

வர ./ய நிைலயி இலாததா அவ க1 தா:கேள த:கைள பா*கா2*

ெகா1ள ேவ7/ய*தா எ5 .றிவி,டா க1. ேராமானிய ஆ,சி =வி

&2திசா2 தன2ைத- நெல7ண2ைத- நா இத நிக4சியி இ*
அறிகிேறா.

ேவ5 சமய:களி பைகவ பைடெய"2தேபா* அத ம க1 ேபாராட

.டாெத5 த"2த அேத ஆ,சி =வின இேபா* சத ப2ைதெயா,/
அவ கேள த:கைள பா*கா2* ெகா1ள ேவ7"ெம5 .றிவி,டன .

அவ க1 அAவா5 .றாவி,டாE அத ம க1 த:கைள காபா!றி ெகா1ள2
தா:கேள ேபாரா/2 தீரேவ7/ய நிைலயி தா இதா க1. இதிேல கவனி க

ேவ7/யெதன ெவறா, ேராமானிய உதவி ெச;ய .டாத நிைலயி
இதேபாதிE, த:க1 அHமதியி ேபாி அத ல2தீ கார க),

ெஹ னீசிய க) ேபா = ெசறன எ5 ேப ப7ணிய*தா. அவ க1
அAவா5 அHமதி2ததாக கா,/ ெகா1ளாவி,டா ஒ%ைற அவ க1

உ2தரவிறி ஒ காாிய2ைத ெச;த ம க1 அைதேய வா/ ைகயாக ெகா7"
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வி"வா க1. எலா சமய2திE அவ க1 த விபப/ நட காம ெச;வத!=

இத @4சி அல* ராஜததிர பயப,ட*.

வாெல/ேனா ேகாமக பாஎசா, ேபாேலாகனா ஆகியவ!ைற அ/ப"2திவி,"

ேராமா&ாி =2 தி& வழியி *8கானி வழியாக கட* ெசல ேவ7/யித
எைலயி த பைட-ட ெசல அHமதி ேக," பிளாெர =

ஆளHபினா. பிளாெர அதிகாாிக1 ஓ ஆேலாசைன சைப .,/னா க1.

அHமதி ெகா" கலாெம5 யா ேயாசைன .றவிைல. ேகாமகேனா ெப

பைட-ட வதிதா. பிளாெர8 கார களிடேமா ேபாதிய பைட கிைடயா*.

இத சத ப2தி அவ க1 ேகாமகH = அHமதி ெகா"2திதா

அவ க) = ெபைமயாக இதி =. ேகாமக பலவதமாக அைத கட*

ெசறதா அவ க) = ெப2த அவமானதா மிDசிய*.

நபி ைக- உ5தி- இலாத =/யரக1, &2திசா2தனமான

நடவ/ ைககைள ேம!ெகா1)வ* கிைடயா*. அவ!றி பலKனதா

அவ!ைற சாியான %/? = வராம தைட ெச;கிறன.

சEைக கா,"வ* ேபா ைமைய ஏ!5 %ேயாசைன கார க1 :
ேராமானிய பைடKர க1, த:க1 வா4 ைக ெசல?கைள2 தா:கேள ேத/
ெகா7/தா க1. ஆனா, இப/ப,ட நிைலயி ேபாைர நீ/2த நா1

நட2*வெதபேதா Iர பிரேதச:க) = பைட நட2தி ெசEவெதபேதா

%/யாத காாிய எபைத-ண த ஆ,சி =வின , பைட Kர க) = ெபா*

பண2தி இ* சபள ெகா"பெத5 %/? ெச;தா க1. ேதைவைய

உ2ேதசி2* ெச;த இத காாிய அவ க) = கீ 2தி தப/யான %ைறயி

அவ க1 ெச;தா க1. இத சEைகைய ேக,ட ம க1 இதனா த:க) = ஏேதா

எதி பாராத ெபாிய இலாப வர ேபாவதாக எ7ணி ெபமகி4சியி

ஆ4தா க1. இதனா, ம களி ேம ெபDைம ஏ!றப"கிறெத5 ம க1
பிரதிநிதிக1 எAவள? எ"2* ெசா-, ஆ,சி =வி %/ைவ ம க1 ஏ!5
ெகா7டைத பிரதிநிதிகளா த"2*விட %/யவிைல. பினா, ஆ,சி

=வி வாிகைள அதிகப"2திய ேபா* இத ைம ேமE அதிகாி2த*.

%ேயாசைன-1ளவ க1 த:க1 ெசய Wல சத ப:கைள2 த:க) =
சாதகமாக பயப"2தி ெகா1)பவ க1 எப* இதி இ* ெதாிகிற*.

ேதைவைய %னி," ஒ =றிபி,ட %ைறைய ைகயாள ேவ7/ய க,டாய
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ஏ!ப,டாE த:க1 தாராள மனபாைமயா அைத ெச;த*ேபா கா,/
ெகா1வா க1 அறிவாளிக1.

ெபா*ம களி &2திசா2தன! :
ெவயி/ நகைர ைகப!றிய பிற= ேராமானிய ம க1, ேராமா&ாியி

வா4பவ களிேல சாிபாதி ேப அ:= ேபா; =/ேயறி வா4தா நல* எ5

எ7ணினா க1. ெவயி/ நகாி நிைறய நில&ல:க), K"க) இதேதா"

ேராமா&ாி = அகிேலேய இத* அவ க)ைடய இத ஆைச = சாியான
I7"ேகாலாயின. இ*, பயன!ற ேவைலயாக?, ஆப2* நிைறததாக?,

விேவகிகளான ஆ,சி =வின = நறாக &லப,ட*. ெச2தாE இத

காாிய2தி!= அHமதி ெகா" க %/யாெத5 அவ க1 ெதாிவி2தா க1. இத

விஷய விவாதி கப,ட ேபா*, ம க1 ஆ,சி =வினாி மீ* ெப:ேகாப
ெகா7டா க1. ஆ,சி =வின ம,", மிக ேமலானவ களாக மதி கப,ட
வய* %தி த சில ெபம களி பினா ெச5 மைற* ெகா1ளாம

இதிதா, =2*பழி ெவ,"பழி நிக4தி =; இர2த சிதப,/ =.
இதி* நா இர7" விஷய:கைளயறி* ெகா1)கிேறா. ம க1

ெபா*வாக ஒ க!பிதமான நைமைய நபி ஏமா* த:க1 அழிைவ2
தா:களாகேவ ேத/ ெகா1)கிறா க1 எப* ஒ5. அவ க) =

நபி ைகயான சில எ* நல* எ* ெக,ட* எ5 விள கி ெகா1ளாம ம,"
இ* வி,டா, அவ க1 =/யரைசேய =,/வராக அ/2* வி"வா க1.
ம க) = நபி ைகயானவ க1 யாேம இலாவி,டா, ஏ!கனேவ சில
நிக4சிகளா அல* சில மனித களா ஏமா!றப,ட அவ க1, நிசயமாக

ராJய2ைத அழி? ேநா கி நட2தி ெசவா க1.

ெவளிபைட = பயH1ளதாக? ைதாியமளிபதாக? உ1ள எத வழியிE
அைவ உ1ளதர:கமாக மி=த நRட% அழி? விைளபனவாக இதாE
ம கைள ெசE2*வ* எளி*. ஆனா, அத வழி ஆரப2திேலேய

சேதக2தி!கிடமளிபதாயிதாE, நRடமைடய ெச;ய ./யதாக2
ேதாறினாE, அத அ/2தள2தி =/யர = நைம- லாப%

மைறதிதாE ம கைள அத வழி =2 தி&வ* %/யாத காாிய. ம க1
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அப/ப,டவ க1; அவ க1 ெவளிபைட2 ேதா!ற:க) ேக ெபாி*

மதிபளிபவ க1.

உடப/ ைகக1 :
=/யரக), அரச க) த2தம கிைடேய ஒபத:க1 ெச;*ெகா1வ*

அல* =/யர ஒ5 ஓ அரசH தம கிைடேய ஒபத ெச;* ெகா1வ*
நா1 ேதா5 நைடெப5வைத கா7கிேறா. ஒ =/யர நிைலயான

நபி ைக =ாியதா அல* ஓ அரச நபி ைக =ாியவனா எபைத ஆரா;*
பா ப* நலெத5 எ7Pகிேற. பல சத ப:களி இ ப க%

சாிசமமாகேவ இ கிறன. ஆனா ேவ5 சில சத ப:களி வி2தியாச

இலாம இைல. ஆ கிரமிபி காரணமாக ஏ!ப,ட ஒபத:க1 அரசனாE

கைடபி/ க ப"வதிைல. த:க1 ராJய2ைத இழ க ./ய எத2 தரபா

அைத காபா!5வத!காக2 த:க1 உ5திைய மீறி நறி ெக,டதனமாக? =ைற
.ற2 த=த %ைறயிE நட* ெகா1)வா க1. அச%!ற நிைலயி உ1ள

எத2 தரபின நபி ைக = அகைதய!றவராகேவ யிபா க1. இத

விஷய:கைளெயலா சீ I கி பா

= ேபா*, பய:கரமான க,ட:களி ஓ

அரசைன கா,/E =/யரசிேலேய நிைலயான தைம மி=தியாக காணப"
எ5 நிைன கிேற. அரச கைள ேபாலேவ ஒேர மாதிாியான உண சிக),

ேநா க:க), =/யரக) = உ7டா=மானாE, அவ!றி நைட%ைறக1

மிக ெம*வாக நடபதாE எத!= தீ மான ேபா," ேவைல ெச;ய

ேவ7/யிபதா அதிக கால பி/ =மாதலாE அைவ நபி ைக தவறி
நடப* கிைடயா*.

பலாபலகைள கதி பல ேநச உடப/ ைகக1 உைடப,/ கிறன. இத

விஷய2தி அரச கைள கா,/E, உடப/ ைககளிப/ நடபதி

=/யரக1 மிக கவன கா,/ வகிறன. அரச க1 மிக சாதாரணமான ஒ

பலைன %னி," .ட ஒபத:கைள மீற2 *ணி* வி"வா க1. =/யரகேளா

ெபபல கிைட2த ேபாதிE .ட உடப/ ைககைள மீற2 தவறி வி"கிறன.
=/யரக1 எAவள? பல கிைட2தாE த:க1 க7ணிய2ைத இழ க2
*ணிவதிைல.

ஆ1ேவாாிட தா4? மனபாைம .டா* :
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தா4? மனபாைம எப* பயன!ற* எப* ம,"மல; உ7ைமயி *ப
தவ*மா=. அ*?, ெபாறாைமயினாேலா ேவ5 காரண:களினாேலா நமீ*

ெவ5&ைடய தைல கன பி/2தவ களிட தா4* ேபாவெதப* ெப
*பதவதா=. இத!= சாி2திராசிாிய க1 பல சா5கைள

கா,"கிறா க1.

ல2தீ கார க1 த:கைள2 தா =வதாக காைம,"க1 ேராமானியாிட

%ைறயி,ட ேபா*, ல2தீ கார க) = எாிச\,ட விபாத ேராமானிய க1,

ெதாட * ேபாாி"வைத நி52*ப/ ெசா2 தா4* ேபானா க1. இத

நடவ/ ைக, அவ க1 விபியப/ ல2தீகார க) = எாிச\,டவிைல
எபேதா", அவ கைள ேநர/யாக ேராமானியேரா" பைகைம பாரா,ட ./ய

ைதாிய2ைத- அளி2த*. ேராமானிய க1 ெத1ள2 ெதளிவாக இப/2 தா4*

ேபான*தா ல2தீகார களி இ5மாைப அதிகாி க ெச;த*. ஆகேவ எத

அரசH த அத8ைத இழ =ப/யான காாிய எைத- ெச;ய .டா*.
அத8ைத நிைலநி52தி ெகா1ள %/- எற நபி ைக இதா ஒழிய,
தனிைசயாக .ட எைத- வி," ெகா" க % வர .டா*.

வி," ெகா" க ேந தாE பலா2கார2தி ேபாி வி," ெகா" கலாேம தவிர பலா2கார2தி!= அDசி வி," ெகா" கேவ .டா*. அவ ேபாைர2

தவி பத!காக - அச2தி காரணமாக2 தா4* ேபாவாேனயானா, அத

ேபாாி* த&வா எப* அாிேத! ேகாைழ2தன%ைடயவனிட இ*

ஒைற ெப!றவ, அ2*ட திதியைடய ேபாவதிைல. அரசனிட அவ

ைவ2தித மதி& =ைறய =ைறய எதிாியி அகைத ஓ:கி ெகா7" ேபா=.
ேமE, அரச தள தவனாகேவா ேகாைழயாகேவா காணப,டா உடனி =

அவ ந7ப களி உ!சாக% =ைற* ேபா=. ஆனா, த பைட சிறிதாயிH

பைகைய எதி 2* ேபாராட2 *ணிசEட கிள&கிற அரசH = பைகவH

மதி& மாியாைத- கா,"வா. அ க ப க2* அரச க) அவ Kர2ைத

பாரா,/ அவH = ஒ2தாைச = வர %!ப"வா க1.
ஒேர ஒ பைகவ எதி

= ேபா* ம," தா ேம!.றிய க2ைத

ைக ெகா1ள ேவ7". ஒ5 = ேம!ப,ட பல பைகவ க1 @4ெததி

க

%ைனகிற கால2தி அவ களி ஒவ இவைர2 த வசப"2தி ெகா1ளேவா ,

த பைக =ப* வி," பிாி* ெசEப/ ெச;யேவா , ஏதாவ*
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சிலவ!ைற இழ க %ைனவ*தா ஒ &2திசா2தனமான அரசனி ெசயலாக
இ க %/-.

எ7ணி2 *ணிக கம :
எAவிதமான ஆேலாசைனயிE % கியமான பிரசைனயி உடன/யாக ஒ

%/? = வவ* நல*. எெபா* தீ மானம!ற நிைலயிE நிைலய!ற

தைமயிE இப* நலதல.

ல2தீகார க1 ேராமானியாிடமி* பிாி* வி"வ* ப!றி ஆேலாசைன ெச;*
ெகா7/தா க1. ேராமானிய க) அவ க)ைடய பிரசைனைய2 தீ 2*

அவ க)ட ந,& பாரா,ட விபினா க1. அத!காக ல2தீ ம களி எ,"

ேபைர ேராமா&ாியி நட = ஓ ஆேலாசைன .,ட2தி!= வப/

அைழ2திதா க1. ேராமானிய களி இத நெல7ண2ைத ப!றி அறித

ல2தீகார க1, இ*வைர தா:க1 அவ க1 கசபைட-ப/ ெச;த

பலகாாிய:கைள- மன2தி ைவ2* ெகா7", யாராைர அH&வ* எெனன

ேபப/ அவ களிட ெசாயH&வ* எ5

ஆரா;தா க1. அேபா*, பிேர,ட அனிய8 எபவ .றிய வா 2ைதக1

இைவ:

"நா அவ களிட என ேபச ேவ7" எபைத கா,/E நா என ெச;ய

ேவ7" எ5 ேயாசிபேத ந%ைடய நைம = ெப % கிய2*வ%ைடய*
எ5 நா க*கிேற. இத விஷய2தி நா ஒ %/? = வ*வி,டா,

ந ெசயக) =2 த=தா!ேபா ந வா 2ைதகைள அைம2* ெகா1ளலா"
இ* உ7ைமதா! ஒவிதமான தீ மான%ம!ற சேதகமான இர7":ெக,டா

நிைலயி ஒவ எAவள? ேபசினாE த நிைலைய விள கி ெசானவனாக
மா,டா. தீ மானமாக ஒ காாிய2ைத %/? ெச;* வி,டா, அ&ற அவ
அத!=2 த=தா!ேபா ேபசி ெகா1ளலா.

தாமதமான கால தா4த ேயாசைனகளா எ*? பயனிைல. அ*தீைம பய க

./ய*. பலKன%1ளவ கேளா, பைடபலம!றவ கேளா, ைதாியம!றவ கேளா தா

தாமத: கா,"வா க1. நல =/ம க1 எத விஷய2திE விைரவான ஒ

%/? = வ* வி"வா க1.
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எ7ணி2 *ணிக கம *ணிதபி

எ7Pவ ெமப தி = - தி =ற1

அ"2* ெகா"பதா ஆ,சிைய ைகப!றலா :
ேராமானிய =/யரசி ம க) = பிர& க) = இைடேய ெப பிள?

ஏ!ப,/த*. இத சத ப2ைதெயா,/, ேராமா&ாியி மீ* பைடெய"2தா

எளிதாக ேராமா&ாி ராJய2ைத அ/ேயா" அழி2* விடலாெம5 ெலய7/ய க1
*8காளியாி ப க பல2ேதா" பைடெய"2* ெசறா க1. ஆனா,

ெலய7/ய க1 பைடெய"2* வதைத க7ட ேராமானிய க1, த:க) =1

இத ேவ!5ைமகைள மற*வி," ஒ5 ேச * பைகவ கைள2 தா கி2
ேதா!க/2*2 *ர2தி வி,டா க1.

எத வழிைய ைகயா7டா ெவ!றி ெபறலா எ5 ெதாியாம மனித க1

த:கைள2 தா:கேள எAவா5 ஏமா!றி ெகா1)கிறா க1 எபைத2தா இத
நிக4சி எ"2* கா,"கிற*.

ேராமா&ாி பிள? ப,/ = சமய2தி ெலய7/ய க1 பைடெய"2* ெசறா
ெவ5 விடலா எ5 எ7ணி ஏமாதா க1. அவ க1 இத சமய2தி

பைடெய"2* ெசறி க ேவ7/யேதயிைல. அவ க1 சமாதான

%ைறயிேலேய பிாி* ேபாயி = ம களி நபி ைகைய ெப!5 ந" நி5
தீ & ெசாEபவ கைள ேபா உ1ேள Sைழதி கலா. அல*

பைடெய"2* ெசேற பலKன%1ள க,சியா காக ேபாரா"வதாக பாவைன
ெச;* ஒ க,சிையெயாழி2*, ம!ெறா க,சிைய2 த:க1 அ/ைமகளா கி

இ கலா. அத நா,ைட- த:க1 ஆ,சி =,ப"2தியி கலா.
அறிKனனாக நடப* சில சமய ெபாிய &2திசா2 தனமா=.

ஜூனிய8 &+,ட8 அறிKன ேபா, கபடநாடகமா/யைத ேபா, ேவ5 யா

அ2தைன &2திசா2தனமாக நட* ெகா7/ க %/யா*. அவHைடய இத

க1ள நாடக2* = U,ட8 9விய8 ஒேர ஒ காரண தா ெசாEகிறா.

அதாவ*, அவ த பி திரா ஜித ெசா2* கைள காபா!5வத!காக?, தா

ெப பா*கா&ட வா4வத!காக? இத நாடகமா/னா எ5
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ெசாEகிறா. இபிH நா அவHைடய நட2ைதைய நறாக கவனி2தா
இத!= ேவெறா காரண% இப* &லப". இAவா5 தைன ப!றி

ம!றவ க1 கவனி காதப/ ெச;* ெகா7", அவ அரச கைள அழி2*2 த

நா,ைட வி"தைல ெச;ய ./ய சிறத வா;ைப எதி பா 2* ெகா7"
இதி க ." எப*தா அ*.

த:க1 அரசைன ெவ5 க ./ய எவ &+,டQ உதாரண2தி* ஒ
பாட2ைத2 ெதாி* ெகா1ள ேவ7".

%த அவ க1 த:க1 பல2ைத அள* ெகா1ள ேவ7". அரசHைடய

பைகவ களாக2 த:கைள அறிவி க ேபா*மான பல இபதாக2 ெதாிதா
அவ க1 அவH = எதிராக ேபா ெதா"ப* க7ணியமான* ஆப2*

=ைறத*மான வழியா=. அரசைன எதி 2* ேநர/ ேபா நட2த ./ய

நிைலயி அவ க1 இைலெயறா, அவHைடய ந,ைப ெபற2த க

உபாய:கைள எலா ைகயாள ேவ7". அவH = பி/2தமான விஷய:க1

த:க) = பி/ப* ேபால? அவH = மகி4சி தர2த க விஷய:களி

தா:க) சேதாஷ கா7ப* ேபால? கா,/ ெகா1ள ேவ7". இப/ப,ட

பழ க எAவிதமான ஆப2* ம!ற மன நிமதிைய உ5திப"2*வேதா",

அரசHைடய ெசா2* ததிர:கைள ப:= ேபா," ெகா7" அHபவி =

வா;ைப- அேத சமய2தி =ேராத2ைத2 தீ 2* ெகா1ள ./ய வசதிைய-
உ7டா =. ஓ அரசனிட பழ=பவ க1 அவHைடய அழிவிேல தா:க)

சபதப"ப/யாக மிக ெந:கியி க .டாெத5, அவ அழிய ./ய

சத ப2ைத பயப"2தி2 த ெசா2* க:கைள ெப கி ெகா1வைத
வி," அவைன வி," ெவ= Iர2தி இ*விட .டாெத5 சில

ெசாEவா க1. இத ந"2தரமான வழி சிறத* எபதி சேதகமிைல. ஆனா,
அ* நைடெபற ./யதல. அரச கைள வி," %!5 விலகியிபேதா அல*

மிக ெந:கியிபேதா ஆகிய இர7/ ஒ5தா ைகயாள %/த வழிக1. ம!ற

எத வழிைய பிப!5கிறவ க), அவ க1 எAவள? ேமைம-ைடய-

வ களாயித ேபாதிE தைம2 தாேம நிைலயான ஆப2* = ஆளா கி

ெகா1பவ க1 ஆகிறா க1. "நா எத!= கவைலபடவிைல. ெபைம-,
இலாப% அைடய நா விபவிைல. அைமதியாக எAவிதமான

ெதாதர?மிறி வாழ வி&கிேற" எ5 எவ .றி2 தபி2* ெகா1ள

%/யா*. @4நிைல = ஆ,ப,ட மனித க1 த:க1 வா4 ைகைய2 தா:க1

விபப"கிற %ைறயி நட2த %/யா*. அவ க1 உ7ைமயாகேவ

எAவிதமான ேபராைச-மிறி2 த:க1 வா4 ைகைய வ=2* ெகா1ள
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%யறாE அவ க1 நபபட மா,டா க1. அத நிமதியான வா4 ைகயி

அவ க1 ஒ,/ ெகா1ள %யறாE ம!றவ க1 வி," ைவ க மா,டா க1.

சமய2தி &+,டைச ேபால கபட நாடக ஆ"வ* &2திசா2தனமான*. த:க1

மனசா,சி = விேராதமா; அரசைன மகி4விபத!காக அவைன &க4*, உட
ேபசி-, பா 2*, காாிய:கைள நட2தி- த:க1 எ7ண2தி!= மா5ப,ட
%ைறயி நடதா ேபா*மான*.

அகலா* அPகா* தீ கா;வா ேபாக

இகேவத  ேச ெதா= வா . - தி =ற1

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

  க : 3
சி)கைத

(மா கியெவ எதிய கைத ஒைற இ:ேக ெமாழி ெபய 2*

ெகா"2தி கிேறா. க," கைத ேபாற அைம&ட நைகைவ நிைறத கைத

இ*.)

ேப5 க.1 ெகாட மைனவி - Devil Takes a Wife
பிளாெரைட நா," வரலா!றி பைழய ஏ"கைள &ர,/ பா 2தா, மிக?
&னிதமான ஒ மனிதைர ப!றி ப/ கலா. அவைடய வா4 ைக %ைற, அத

கால2தி இத எேலாராE ேபா!றபட2த க அள? உய ததாக இத*.

அத மகா, பிரா 2தைனயி மிக? ஈ"பா" கிைட2த ச திைய ெகா7", ஞான
திR/யா நரக2தி நடபைத காண ./யவராயிதா . கட?ளி

அளிலாமேல இற*ேபான கண க!ற அழி-தைம-1ள உயி க1

நரக2தி!= ேபாவைத அவ க7டா . அப/ நரக2தி!= ேபான உயி களி!

ெபபாலானைவ , தா அAவா5 *பமைடவத!= மைனவி ஒ2திைய2
திமண ெச;* ெகா7ட* தவிர, ேவ5 எAவிதமான காரண% ெசா

=ைறப," ெகா1ளவிைல.
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இத க2*, மீேனா8 ராதா மI8 ஆகிய நரகேலாக2* நீதிபதிகைள

ஆசாிய2தி!=1ளா கிய*. ெப7ணின2தி மீ* சா,டப,ட இத

பழிெசா!கைள அவ களா உ7ைமெய5 நப %/யவிைல. ஆனா,

ெப7ணின2தி மீ* ெசாலப,ட இத அவI5 நா) = நா1 அதிகமாக இ*
ப!றிய சாியான % விவர:கைள- அறிய நரகேலாக2* மாமன

&c,ேடாவிட .றியேபா*. அவ நரகேலாக2* சி!றரச கைளெயலா .,/

ஒ மதிராேலாசைன .,ட நட2*வெத5 தீ மானி2தா . அத பிற= இத

அவI5 ெபா;யானதாக இதா இைத ஒழி2* கா,"வத!=, அல*

இ*ப!றிய % உ7ைமைய- க7" பி/பத!= தா சிறததாக க*கிற

ஆேலாசைனைய ஏ!5 ெகா1வெத5 எ7ணினா . ஏ!பா,/ப/ ஆேலாசைன

சைப ./யேபா* &c,ேடா இAவா5 ேபசினா .

"ேபர& =ாிய நரகேலாக வாசிகேள! ேதவேலாக %ைறப/-, ெத;Kகமாக?

மா!ற %/யாததாக? உ1ள நலதி Rட2தினாE நா இத சாராJய2தி!=
உாியவனாயி கிேற. இத ேபாதிE, ச திமி=தவ க1 எலா, நீதி =
க,"ப," நட = விஷய2தி, த:க1 ேபரறிைவ ெபாி* பயப"2*வ*7டாைகயாE, ம!றவ க)ைடய நியாய %/?கைள ெபாி* மதி2*
உய வாக க*வ*7டாைகயாE, நா ெபா5ேப!5 ஆ,சி &ாி* வகிற
இத பரம7டல சாராJய2தி!ேக அவமான வர ./ய ஒ விஷய2தி,

உ:க)ைடய ஆேலாசைனகைள ெப5வெத5 %/? ெச;*வி,ேட. ந

இராJய2தி!= வ* ேசகிற ஒAெவா மனிதHைடய ஆவி-, தா

பாவியானத!= காரண த மைனவிேய எ5 .5கிற*. இ* %!றிE

நப .டாத காாியமாக நம =2 ேதா5கிற*. இத சா,சிய2ைத ைவ2* நா

தீ & ெசாவெதறா, நா ெப ேபைதகளா; அல* ஏமாளிகளா;

ஆகிவிட ."ேமா எ5 பயபட ேவ7/யி கிற*. இத விஷய2தி நா ஒ

%/? = வ* தீ & ெசாலாவி,டா, நீதியிட2தி நம = க7/பான

தைம- ப!5 பி/& இைல ெயறாகி வி". இத விஷய2தி எம = ஒ

வழி- ேதாறாதிபதா, உ:க)ைடய அாிய ஆேலாசைனகைள

ேக,பத!காகேவ இத சைபைய .,/-1ேளா. =!றசா,/!கிடமிலாதப/,

அவI5 காளாகாதப/ இத சாராJய %ேபால2 ெதாட * சிற* நைடெபற
ஆேலாசைன .ற உத?K கெளன எதி பா

கிேற".

நரகேலாக2* சி!றரச க1 எேலா இத விஷய அதி% கிய2*வ%
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ஆவசியக% நிைறதெத5, உ7ைமைய ெவ,ட ெவளிசமா க

ேவ7"ெம5 %/? ெச;தா க1. ஆனா அைத எAவா5 ெச;வ* எற

பிரசிைனயி அவ க1 ஒேரமாதிாியான க2* ெகா1ளவிைல. ஏெனறா,

ஒ சில த:களி ஒவ மனித உவெம"2* ெகா7" ^மி = ேபா;
உ7ைமைய ேநாி அறி* வப/ அHபபட ேவ7"ெம5

எ7ணினா க1. ேவ5 சில , த:களி பலேப அAவா5 அHபபட
ேவ7"ெம5 கதினா க1. ம!5 சிலேரா, இத2 ெதாதரேவ ேதைவயிைலெய5, நரகேலாக2* = வ* ேசகிற சில பாபா2மா கைள அ52தி

உ7ைமைய க கைவ2* விடலாெம5 நிைன2தா க1. ஆனா

ெபபாைமயின , ஒேர ஒவ ம," ^மி = அHப ப,டா ேபா*ெமற
க2ைத ஆதாி2ததா, எேலா அத %/ைவ ஏ!5 ெகா7டா க1. யா

இத காாிய2ைத ெச;ய2 தாமாக %வராததினா தி?ள சி," ேபா,"

பா பெத5 %/? ெச;தா க1. இத2 *ரதி Rட தைலைம ேப;2 Iதரான

ெபபாக = ஏ!ப,ட*. ெபபாக நரகேலாக2தி வ* விவத!= %னா

ேதவேலாக2தி தைலைம2 ேதவ Iதராக இதா . இேபா* தைலைம ேப;2

Iதராக இ* வகிறா .

ெபபாக = இத ேவைலைய ஏ!5 ெகா1ள விபமிைலெயறாE,

நரகேலாக அதிபதியான &c,ேடாவி அதிகார2தி!கட:கி நட க ேவ7/ய

க,டாய2தி!காக ஆேலாசைன சைபயி %/?ப/ நட க ஒ& ெகா7டா .
சைபயின ^ேலாக ெசபவைர கீ4 க7ட ஏ!பா,/ப/ அH&வெத5
%/? ெச;தா க1.

^ேலாக ெசEபவ மனித உவ எ"2* ெகா7" ேபா; அ:= ஒ

மைனவிைய2 திமண &ாி* ெகா7" ப2* ஆ7"க1, வாழேவ7". %/வி,

ெச2* ேபாவ*ேபா ந/2* நரகேலாக2* =2 திபி வ* ="ப பார2தி

ஏ!ப,ட நைம தீைமகைள2 த ேமலதிகாாிக) =2 ெதாியப"2த ேவ7".
ப2* ஆ7"க) அவ ெசல? காக ெரா கமாக ஓ இல,ச dசா,"

நாணய:க1 எ"2*ெசல அHமதி க ப"வா . இ* தவிர அத =றிபி,ட

ப2தா7" கால2தி!=1 அவ மனித க1 அHபவி க ./ய ேநா;க1,
சிைறசாைல வாச. வ5ைம2*ய ஆகிய *ப:கைள- அHபவி க

க,"ப,டவராவா . ேவ7"மானா, ததிரமாகேவா அல* ம!றவ கைள
ஏமா!றிேயா அவ இவ!றி* தபி2* ெகா1ளலா.
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இத ஏ!பா,/ப/ ேப;2தைலவ ெபபாக பண2*ட ^ேலாக2* =
&றப,டா .

ெபபாக , த ^தகண:கைள2 தன = =திைரக), ேவைலயா,க) ஏ!பா"
ெச;* தப/ உ2தரவி,", ெப2த ஆடபர2*ட பிளாெர8

ப,டண2தி!=1 Sைழதா . எ2தைனேயா ஊ க1 ^ேலாக2தி இ = ேபா*

அவ பிளாெர8 ப,டண2ைத ஏ ேத ெத"2தா எறா, அ:=தா த

பண2ைத ெக,/ கார2தனமாக ெசலவழி க %/- எ5 அவ =2

ேதாறிய*. கா8/ ேதச2* ேராடாி பிர& எற ெபயட அவ ஓகி சாதி

ப=தியி ஒ K,ைட வாடைக = பி/2* ெகா7டா . தைம ப!றி

ம!றவ க1 *வி ஆரா;* விடாமபத!காக, தா அ7ைம கால2தி

8ெபயி ேதச2ைத வி," &றப," சிாியா? = ேபா;, அெலேபா

ப,டண2தி பண சபாதி2* வததாக எேலாாிட% .றினா . நலவ க1

.,"றவி வாழ ேவ7"ெமபத!காக?, த மன2தி!= பி/2தித*

எபத!காக? இ2தா நா,/!= வ* அ:ேகேய ஒ நல ெப7ைண2

திமண &ாி* ெகா7" வா4 ைக நட2த எ7ணியிபதாக?, .றினா .

ேராடாி பிர& %பேத வய*1ள அழகான ஓ இைளஞராக2 ேதா!றமளி2தா .

சீ கிர2தி தா ெபாிய பண கார எ5 ம!றவ க1 க*ப/ பக,டாக நட*
ெகா7டா . தா தாராள மனபாைம- த =ண% உைடயவராக கா,/
ெகா7டா .

ஏராளமான ெப7கைள- =ைறவான ெசா2* கைள- ெப!றித பல உய

=ல2தின , த:க1 ெப7களி ஒ2திைய அவ = மண &ாி* ெகா" க %
வதா க1. அெப7க1 எேலாாிE மிக அழ=ைடயவ), அெமாிேகா

ெடானா,/ எபவாி மக), 'ேயா கியவதி'' (ஹாென8டா ) எற

ெபயைடயவ)மான ஒ ெப7ைண2 தம = மைனவியாக2 ேத ெத"2தா

ேராடாி பிர&. அவைடய வ:கால மாமனா பிளாெர8 ப,டண2திேலேய

மிக? மதி& வா;த உய =ல2ைத ேச தவ . ஆனா ஏ பி1ைளகைள

ெப!ற அவ , த உய =ல2தி!=2 த=தப/ ஆடபரமாக2 ெதாட * வா4 ைக
நட2தி வதப/யா வ5ைம காளாகி வி,டா .

ேராடாி பிர& த திமண2ைத மிக சிறபாக? அல:காரமாக? நட2தினா .
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அப/ப,ட ஆடபரமான திமண விழாவி!=2 ேதைவயான எ*? ைகவிடபட
விைல! நரகேலாக2தாாி க,டைள = க,"ப," மனித ஆைசக) =

ஆ,ப,டவராக இதா ேராடாி பிர&. அதனா ம!றவ க1 தைன &க4*

பாரா," வ7ண ெபைமயான சட:=கைளெயலா உடன/யாக ெச;ய2
ெதாட:கினா . இத!ெகலா ெசலவழி2த பண ெகாDச நDசமல! அ*?

தவிர, த அைம மைனவி ேயா கியவதி-ட (ஹாென8டா?ட) மண வா4 ைக
நட2த2 ெதாட:கி சில நா,க1 ஆவத!= %னாேலேய அவ அவ1 மீ*
மாெப: காத ெகா7" வி,டா . அவ1 எேபாதாவ* *பமாகேவா

கவைல-டேனா - இபைத க7டா அவ = உ1ள ெபா5 கா*.

=ல ெபைமேயா" அழேகா" சீமா,/ ஹாென8டா , \சிய = .ட

இலாத அக:கார2*டH ேராடாி பிர&வி K,/ கால/ எ"2* ைவ2தா1.
அவ க1 இர7" ேபைடய அக:கார2ைத- ேநாி க7ட ேராடாி த

மைனவியி இ5மா&2தா உய த* எ5 ெசானா . த கணவ =2

தேம இத காதைல க7டறித பிற=, அவ)ைடய க வ ேமE
ெபாிதாகிய*. ைவ கலா எ5 க7ட பிற= அவ1 இர கமிலாமE,

மாியாைதயிலாமE அவைர பல வைகயிE ஏவ2ெதாட:கிவி,டா1. அவ

ஏதாவ* ம52*ைர2தா மிக கீ42தரமான வா 2ைதகளா அவ1 சீறி

க/*ைர க சிறி* தய:கவிைல. இெதலா ேராடாி பிர&வி!= அளவ!ற

ேவதைனையயளி2த*. இ* அவைடய மாமனா அவ)ைடய

சேகாதர க), உறவின, திமண ஒபத% அவைர ெபா5ைம ெகா1ள

ெச;தன. எலாவ!5 = ேமலாக ெபா5ைம காரராக ெச;த*.

மைனவி &தி* &திதாக, நவநாகாிகமான உைடகைள அணிவத!காக அவ

ஏராளமான ெபா1 ெசல? ெச;ய ேவ7/யித*. அவ)ட சசரவிலாம

இபத!காக2 த மாமனாாி ம!ற ெப7க) = திமண ெச;ய ஏ!ப"
ெசல?க) காக அவ ஏராளமாக ெபா1 உதவ ேவ7/யித*. ேமE

அவ)ட ஒ!5ைமயாக இபத!காக, அவ)ைடய சேகாதர களி ஒவைன2
த ெசலவி %த ேபா,"2 *ணி வியாபார ெச;ய கிழ க2திய நா"க) =,
இெனாவைன ப," வியாபார ெச;ய ேம!க2திய நா"க) =,

ம!ெறாவைன பிளாெர8 ப,டண2திேலேய த:க வியாபார ெச;வத!=
அHப ேவ7/யதாயித*. இத2 ெதாழிக) காக அவைடய ெபாளி!

ெப ப=தி கைர* வி,ட*.

93

திநா1 கால2திE ெசயி,ஜா தின2திE நக %வ* ெதா5ெதா,ட
வழ கப/ விழா ெகா7டா/ய*. பண கார க), உய =ல2தின

ஆடபரமான வி*க1 நட2தி ஒவைரெயாவ சிறபி2* ெகா7டா க1.

சீமா,/ ஹாென8டா?, ம!ற ெப7களா தா42தியாக கதபட விபாம

ம!ற எேலாைர கா,/E மிக உய த ஆடபர2*ட வி* ைவ =ப/

ேராெடாி ைக ேக," ெகா7டா1. இத ெசல?கைள- அவ % .றிய அேத

காரண:க) காக ெபா52* ெகா7டா . இத க,"பா/லாத - ெபா5 க

%/யாத ெசல?களினாE, இ5மாபாக மைனவி நட* ெகா7டதாE அவ =

எைலயிலாத கவைல ஏ!ப,ட*. அத K,/ எஜமானியமா) = அட:கி

நட காத ேவைல கார க1 யா இைல. ஆகேவ ேராெடாி பிர& தம ெகன ஒ
தி7டா/னா . ம!றவ கைள ப!றி ஏ ெசால ேவ7"? நரக2தி* அவ
த%ட அைழ2* வத ேவைல கார கேளா , இ:ேக அத ெப7மணியி

ஆைணக) = க,"ப," அ/ைமகளா; திாிவைதவிட நரக2* ெந&
=ழி ேக திபி ேபா;விடலாெம5 நிைன2தா க1.

கல க%, =ழப% @4த இத நிைலயி, ேராடாி பிர& த ைகயி& ெரா க
%வைத- அதிக ெசல? ெச;*வி,டா . அத!=ேம கிழ = நா"களி*

ேம!க2திய நா"களி* வர ேவ7/ய வியாபார %த9,ைட எதி பா 2*

கா2திதா . அவ இH ெகௗரவமாகேவ மதி கப,டப/யா, த K,"

ெசல?க) காக அவ பலேபாிட ப!5 சீ," ெகா"2* கட வா:கினா .

உ7/ய கட ப2திர:க1 பலவ!றி ைகெய2* ேபா," பண

வா:கினா . அவ ஒேர ஒ ெபாைளேய ஈ" ைவ2* அத ேம பல தடைவ

பலேபாிட பண வா:=வைத அத2 ெதாழி ஈ"ப,டவ க1 சீ கிர க7"

பி/2* வி,டா க1. அவைடய நிைலைம இத மாதிாி ேமாசமாக இ =ேபாேத,

கீ42திைசயி* ெச;திக1 கிைட2தன. சீமா,/ ஹாென8டாவி

சேகாதர களி ஒவ தா வியாபார ெச;ய ெகா7"ேபான பண

%வைத- @தா/2 ேதா!5வி,டா! ம!ெறாவ ஒ கப நிைறய இ@

ப7ணாம சர ேக!றி ெகா7" வ*, அத கபேலா" கட W4கி

ேபா;வி,டா. இத ெச;தி நகாி பரவிய உடேன, ேராெடாி கி கடகார க1

ஒறாக ./ அவ திவாலாகி வி,டதாக %/? ெச;தா க1. இதாE

அவாிடமி* இH பா கி வ@ ப7ணாததா த:க1 சேதக:கைள ெவளி
கா,/ ெகா1ள %/யாம, அவைர- அவைடய நடவ/ ைககைள-,

இரகசியமா; கவனி2* வவெத5 தீ மானி2தா க1. இதனா ேராெடாி பிர&
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இரகசியமாக அத ஊைர வி,"2 தபிேயாட? %/யாம இத*. கைடசியி

அவ என ேந தாE, தபிேயா/ வி"வெத5 %/? = வதா .

ஒநா1 காைல அவ =திைரெயாறி மீ* ஏறி ெகா7" த மாளிைகயகி

இத பிரா,ேடா வாச வழியாக நகைர வி," ெவளிேயறினா . இத ெச;திைய

அறித?ட , கடகார க1 ஒேரய/யாக .ச,", வழ கறிஞ க1 Wலமாக
நியாயாதிபதிகளிட %ைறயி," ெகா7டா க1. அேதா" ம,"மலாம,

ெபா*ம க1 எதி ைப- கிளபிவி,", ேராெடாி பிர&ைவ விர,/ ெகா7"

வதா க1. ேராெடாி பிர& ஊைர வி," ஒ ைம Iர .ட ேபாயி க

மா,டா . அத!=1 பினா ஏ!ப,ட .சைல- . =ரைல- ேக,"
நிைலைமைய &ாி*ெகா7டா . அவ களிடமி* தப இரகசியமாக

ெசறாதா %/- எ5 Kதி பாைதைய வி," விலகி வய

ெவளிக) =1ேள &=* ெசல2 ெதாட:கினா . ஆனா, வழியி பல

=ழிகைள- வர& கைள- கட க ேவ7/யிததா அத பாைதயி
=திைரேயறி ெசவ* க/தாக இத*. எனேவ, அவ காநைடயாக

கிளபினா . வய வயலாக கட*, கைடசியி ெபாி,ேடாலா எற ஊ  ப க
ஜீயா மா,/ேயா எற ஒ ெதாழிலாளியி அத2 ெதாழிலாளிேய த

மா"க) =2 தீனி எ"2* ெகா7" வ* ெகா7/தா. ேராெடாி பிர& அத

மனிதனிட அைட கல &=தா . தைன பி/2* சிைறயிலைட2*

ெகாவத!காக விர,/ ெகா7" வ பைகவ களிடமி* தைன

காபா!5 ப/-, அAவா5 ெச;தா, அவைன2 தா பண காரனா கி

வி"வதாக?, அத!=ாிய அ2தா,சிகைள2 தா ேபா=% கா,/ வி,"
ேபாவதாக?, அல* ெச;ய2 தவறினா அவேன தைன2 த பைகவாிட
கா,/ ெகா"2* விடலாெம5 உ5தி .றி ேவ7/ ெகா7டா . ஜீயா

மா,/ேயா சாதாரண விவசாயியாக இதேபாதிE ைதாிய%1ளவ. அவ

அவைர காபா!5வதாக உ5தி .றினா. அவ ேராெடாி பிர&ைவ ஒ =ைப

ேம," =1ேள த1ளி அவ மீ* =ைபகைள ெகா,/ W/னா.

ேராெடாி இAவா5 W/ மைற கப,ட ேநர2தி, அவைர விர,/ ெகா7"

வதவ க1 அ:= வ* ேச தா க1. அவ க1 விவசாயிைய எAவளேவா

அ52தி ேக,டேபாதிE, அவ அவைர பா 2தானா பா

கவிைலயா எற

விஷய2ைதேய ெதாி*ெகா1ள %/யவிைல. அ5 ம5நா) ேத/யைல*

வி," பயனிலாம அE2*ேபா; அவ க1 பிளாெர ப,டண2தி!=2
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திபி வி,டா க1. அவ க1 ேபான பிற=, =ைப =ழியி* ேராெடாி
பிர&ைவ ெவளிப"2தி, அவ ெகா"2த வா =5திைய நிைறேவ!5ப/ ேக,"

ெகா7டா விவசாயி.

"அ&1ள சேகாதரேன! நா உன = மிக? கடைமப,டவ. நா உைன

^ரண2 திதியைடய ெச;ய வி&கிேற. நா இத விஷய2தி ஆ!ற

உைடயவ எபைத நீ ந&வத!காக நா யா எபைத உன =2

ெதாிவி கிேற. நா ஒ ேப;2 தைலவ!" எ5 ெசா அவ , தைன
ப!றி-, நரகேலாக2தி தன = இடப,ட க,டைளகைள ப!றி-, தா
க,/ ெகா7ட மைனவிைய ப!றி- ெசா, அத விவசாயிைய

பண காரானா = வழிைய- ெசானா . அவைன பண காரனா க ேராெடாி

பிர& ெசான வழி இ*தா! யாராவ* ஒ ெப7P = ேப; பி/2தி கிற-

ெத5 ேக1விப,டா, ேராெடாி தா அவ1 உட &=தி கிறா எபைத

விவசாயி ெதாி* ெகா1ள ேவ7". அவ ேபேயா,ட வதாெலாழிய அவ

அத ெப7ைண வி," ேபாகமா,டா . அத ேப; பி/2த ெப7ணி

="ப2தாாிடமி* விவசாயி தா விபிய ெதாைகைய ேக,"

ெப!5 ெகா1ள ேவ7/ய*. அவ க1 இத ஒபத2ைத ெச;* %/2* -

ெகா7ட பி ேராெடாி பிர& அ:கி* மைற*வி,டா .

பிளாெர8 ப,டண %வ*, அ&+ ேலாஜிேயாவி மக1 ஒ2தி = ேப;

பி/2தி = ெச;தி பரவ அதிக நா,க1 ஆகவிைல. அவ க1 ேபேயா,"வத!=

வழ கமாக ைகயா)கிற %ைறகைளெயலா தவறாம ைகயா7டா க1. ேப;

பி/2த ெப7ணி தைலயி &னித ஞானி ெசேனாபியசி ம7ைடைய ெகா7"
வ* ைவ2தா க1. ஞானி ஜாலா ெப ,/ ேமல:கிைய ெகா7" வ*

ைவ2தா க1; இவ!ைறெயலா க7" ேராெடாி ெவ5 பாிகாச சிாி&2 தா
சிாி2தா . அத ெப7P = ெப மேனாேவதைனயா இத மா!ற

ஏ!படவிைல. ேப;தா பி/2தி கிற* எபைத ெம;பிபத!காக அவ

ல2தீ ெமாழியி ேபசினா . த2*வ விசாரைணக1 ெச;தா . பல ேப க)ைடய

பாப காாிய:கைள ெவளிப"2தினா . ஒ சனியாசியி ெபயைர =றிபி,"

அவ சீட ேவட2தி நா= வட:களாக2 த அைறயி ஒ ெப7ைண

ைவ2திபைத- அபலப"2தினா . இத மாதிாியான ஊழ உ7ைமக1

ஒAெவாவைர- வியபிலா42தின.

அ&+ேலாஜிேயா த =மாாிைய =ணப"2த %/- எற நபி ைகையேய
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இழ*வி,டா . இத சமய2தி விவசாயி ஜீயாமா,/ேயா அ:= வதா.

ெப ,ேடாலாவி ஒ நில வா:=வத!காக2 தன = 500 பிளாாி பண ததா,

அத ெப7ைண =ணப"2*வதாக அவ உ5தி .றினா. அ&+-

ேலாஜிேயா ஒ& ெகா7டா .

ஜீயா மா,/ேயா, %த ததிரமாக சில மதிர:கைள- சட:=கைள-

ெச;* கா,/னா. பிற= ெமல அத ேப; பி/2த ெப7ணி காதி வாைய

ைவ2*. '^தகண2 தைலவேர! த:க1 வா =5திைய காபா!5K க1 எற

நபி ைகயி தா நா இ:= வேத" எ5 ெசானா. "நல*, ஆனா,
இத பண2தா நீ ெபாிய பண காரனாகிவிட %/யா*. ஆகேவ, நா இத

ெப7ைண வி," நீ:கியபி ேநபி18 மன சா ல8 ெபமானி =மாாிைய

ேபா; பி/2* ெகா1கிேற. நீ வ வைர நா அவைள வி," அகலமா,ேட.

அ:ேக நீ ெப2த ெவ=மதி ெப!5 ெப பண காரனாகி விடலா. அத பிற=

நீ எைன2 ெதாதர? ெச;ய ேவ7/யதிைல" எ5 ெசான ேராெடாி பிர&

அத ெப7ைண வி," நீ:கி ெசறா . பிளாெர8 ப,டண %வ*

வியபி ஆ4த*.

ேநபி18 மன சா லQ =மாாி = ேப; பி/2த*. அத2 *ப2ைத

ப!றிய ெச;தி ெவ= சீ கிர2தி இ2தா ேதச %வ* பரவிய*. ேப; ஓ,"

வழி எ*?ேம பயபடவிைல. கைடசியி விவசாயி ஜீயா மா,/ேயாைவ

ப!றி ேக1விப,ட மன , பிளாெர ப,டண2* = ஆளHபினா . அவ

ேநபி18 நக = ெசறா. வழ க ேபா இர7ெபா மதிர:கைள

உசாி2* சட:=கைள ெச;* அவ அத ெப7ைண =ணப"2தினா.

ஆனா இளவரசிைய வி," ேபயான ேராெடாி பிர& நீ:=%னா அவ

அவனிட, "ஜீயாமா,/ேயா! நா ெகா"2த வா =5திைய இேபா* காபா!றி
வி,ேட. நீ பண காரனாகி வி,டா;. ஆகேவ ந ஒபத இேறா"

தீ *வி,ட*. இனிேம நீ எைன சதி2தா அ* உன = நலதல. மீறி எ
விஷய2தி நீ தைலயி,டா, இேபா* உன = நைம ெச;த நா பினா

தீைம ெச;ேவ எசாி ைக!" எ5 ெசானா .

விவசாயி ஜீயா மா,/ேயா. பிளாெர ப,டண2தி!= ெபாிய பண காரனாக2
திபி வதா. (மன அவH = ஐபதினாயிர d கா," பண

ெகா"2தHபினா ) அத பண2ைத ைவ2* ெகா7" அவ அைமதியாக?

இபமாக? வாழலாெம5 எ7ணியிதா. ேராெடாி பிர& தன =2 தீைம
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ெச;ய நிைன க ." எ5 அவனா நப .டவிைல. ஆனா, பிெரD

மன எ,டாவ* \யி8 மக) = ேப; பி/2தி கிற* எற ெச;தி ேக,"
அவ கவைல =1ளானா. பிெரD மனாி அதிகார பல2ைத-,

ேராெடாி கி வா 2ைதகைள- ஒ5 ேச 2* நிைன2* பா 2தேபா*

அவH = மன நிமதிேய ேபா;வி,ட*. த =மாாிைய எAவித2திE =ணப"2த

%/யாத மன , விவசாயி ஜீயாமா,/ேயாைவ ப!றி ேக1விப," அவH =
ஓ ஆளHபினா . ஆனா, அவ வர ம52*வி,டைத க7ட மன , ஊ 

ெபாிய மனித களிட ெசால ேவ7/ வத*. அவ க1 மன ஆைணைய மதி2*

நட க ேவ7"ெம5 அவைன க,டாயப"2தினா க1. மன2 *யர2ேதா"

அவ பாாி8 நக = வ* ேச தா. %த மன பிரானிட ெச5 தா,
ேப; பி/2த ெப7க1 சிலைர =ணப"2தியிதாE, எலாேப;கைள-
தனா விர,ட %/யாெத5, சில ேப;க1, எAவள? மதிரD ெசானாE,

பய%52தினாE அDவதிைலெய5 .றினா. இதாE தா %ய5

பா பதாக?, %/யாவி,டா மனி2* ெகா1)ப/- .றினா. ஆனா,
மன ெப சீ!ற2*ட, த =மாாிைய =ணப"2தாவி,டா அவைன2

I கி," வி"வதாக .றிவி,டா . விவசாயி ஜீயா மா,/ேயாைவ இ* ெபD

ச:கட2தி!=1ளா கிய*. இதாE அவ த மனைத2 திடப"2தி ெகா7",
அத அரச=மாாி தனகி ெகா7" வ* நி52தப,ட?ட, ெமல அவ1

காதகி ெச5 ேராெடாி கிட த நிைலைய எ"2* ெசா2 தைன
காபா!5ப/ மிக? தயவாக ேக," ெகா7டா.

"ஆ! கீ42தரமான *ேராகிேய! எ %னா வ5 உன = என *ணிச?
எைன ைவ2* மகா ெபாிய பண காரனாகிவிட %/? ெச;*வி,டாயா?

ெகா" க? ெக" க? எனா %/- எபைத நீ- ம!றவ க) அறிய

ெச;கிேற. பா !" எ5 சீறினா ேப;2 தைலவ ேராெடாி பிர&.

விவசாயி ஜீயாமா,/ேயா அரசாிட திபி வ*, "மன பிராேன! இ* மகா

ெகா/ய பிசா! இைத எனா விர,ட %/யா*. நா % ெசான*ேபா இ*
எத!= க,"படாத*. இதாE இெனா %ய!சி ெச;* பா

கலா.

ஆனா, அதிE %/யாவி,டா, தா:க1 எ மீ* இர க: கா,/ நட*

ெகா1)ப/ ேக," ெகா1கிேற. ந சீமா,/ ச* க2தி ஒ ேமைடயைம க

ேவ7". இத நகர2தி உ1ள பிர& க) மத ேபாதக க) அமப/யான
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அள? அ* ெபாியதாக இ க ேவ7". அத ேமைடயி ெபானாைழ2த

ப,"2 திைரெயாைற2 ெதா:கவிட ேவ7". அத ந"வி ஒ Yட

அைம கபட ேவ7". அ"2த ஞாயி!5 கிழைம காைலயி மதேபாதக ,
சி!றரச க1, பிர& க1 எேலாைர- தா:க1 ேமைட = அைழ2* வ* வழ க

ேபாற ராஜா:க ஆடபர:க)ட அமர ெச;ய ேவ7". ெபா*

பிரா 2தைன ெச;* %/2தபி, ேப;பி/2த இளவரசிைய அ:= அைழ2*

வரேவ7". இத!கிைடயி ச* க2தி ஒ Wைலயி =ைறத* இப*

ேபராவ* இ*, ெகா&கைள- ,ேபாிைககைள-, பிறவா2திய:கைள-

தயாராக ைவ2* ெகா7/ க ேவ7". நா எ ெதாபிைய2 I கி ைசைக

கா,/ய?ட அவ க1 வா2திய:கைள %ழ கி ெகா7ேட ேமைடைய ேநா கி

வரேவ7". இத ஏ!பா,"ட, ேவ5 சில இரகசியமான %ைறகைள ெகா7"
அத ேபைய விர,/ விடலா எ5 எ7Pகிேற" எறா.

அவ .றிய எலா ஏ!பா"கைள- ெச;-ப/யாக உடேன மன பிரா

க,டைளயி,டா . ஞாயி!5 கிழைம காைல ெபா* வி/த* ேமைட %வ*
அதிகாாிக), ச* க %வ* ெபா*ம க) வ* நிைற* வி,டா க1.

ெபா* பிரா 2தைன நைடெப!5 %/த?ட, இர7" மத=மா க) பல

பிர& க) ேச * ேப;பி/2த இளவரசிைய ேமைட = அைழ2* வதா க1.

அAவள? பிமா7டமான ஏ!பா"கைள-, "இத ேகாைழ பய எனதா
நிைன2தி கிறா?" இத கா,சிைய ெகா7" எைன பய%52தி
விடலாெம5 எ7Pகிறானா? நா ெசா

கேலாக2* ஆடபர:கைள-

நரகேலாக2* பய:கர:கைள- க7" பழகி ேபானவ எப* இத

பயE =2 ெதாியாதா? இ க,", இவைன சாியானப/ த7/ க ேவ7"!"

எ5 தம =1 நிைன2* ெகா7டா .

விவசாயி ஜீயாமா,/ேயா, அவ அகி வ* ேபா; வி"ப/ ெகDசினா.
ஆனா, அவ "நீ என நிைன2* ெகா7டா;. இத நாடக2ைத ெகா7"
என ெச;ய நிைன2தி கிறா;? இத Wலமாக எனிடமி*, அரசாி
ேகாப2தி!= தபி விடலாெம5 மனபா =/ கிறாயா? அ!ப நாேய! எப/-

உைன2 I =மர2தி ஏ!5கிேற பா !" எ5 ேராெடாி பிர& .றினா .
ஒவ ெகDசி பணிய ஒவ மிDசி பழி க இAவா5 ேநர ேபா;
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ெகா7/த*. இனி கால2ைத Kேண கட2த .டாெத5 எ7ணிய ஜீயா

மா,/ேயா த ெதாபிைய ஆ,/ ைசைக கா,/னா. உடேன ஏ!கனேவ

ஏ!பா" ெச;யப,/த வா2திய =வின வி7ணதிர இைச %ழ கி ெகா7"
ேமைடைய ேநா கி ெந:கி வர2 ெதாட:கினா க1. திUெர5 எத அத

ெப %ழ க2ைத க7", என ஏெத5 &ாியாம திைக2* ேபான ேராெடாி

பிர&, விவசாயிைய ேநா கி, "என நட கிற*?" எ5 ேக,டா .

"ஐேயா! எ அபி!=ாிய ேராெபாி உ:க1 மைனவி உ:கைள2 ேத/ ெகா7"
வகிறா1!'' எ5 அHதாபப" பாவைனயி ச!5 பலமாகேவ .றினா
விவசாயி ஜீயா மா,/ேயா. த மைனவியி ெபயைர ேக,ட?டேன
ேராெடாி கிட ஏ!ப,ட அத2 திU மா5த ெபாி* வியபைடய

./யதாயித*. அவ ெப Yதி- =ழப%மைட*, உ7ைமயி த மைனவி

அ:= வர ."மா - இத ெச;தி நப ./ய*தானா எெறலா எ7ணி
பா

காம, பதி .ட ெசாலாம, தா பி/2தித ெப7ைண வி,"வி,"

பறேதா/ வி,டா .

ம5ப/- திமண Sக2த/யி சி கி க,"ப," அத!=ாிய ேவதைனகைள-,
*யர:கைள-, ஆப2* கைள- அHபவிபைதவிட உடன/யாக நரக2தி!=2

திபி2 த நடவ/ ைககைள ப!றி2 ெதாிவிபெதற %/? = வதா . ஆகேவ,
ெபபாக நரக2தி!=2 திபி ெச5 த மைனவி தம = ெகா7" வ*

ேச 2த ேக"கைள ப!றிய விவர:கைள அ:=1ளவ க) =2 ெதாிவி2தா . அத

நரகவாசிைய கா,/E, அைத ப!றி நறாக அறிதித விவசாயி

ஜீயாமா,/ேயா, ஆனத2*ட த K,/!=2 திபி ெசறா.
------------

  க : 4

மதிர ேகாலா (மா கியெவ எ8திய இ"பிய நாடக*தி"  க )
நாடக உ5பின

கமா ேகா - பிளாரைச ேச த ஓ இைளஞ.

சிேரா - அவHைடய ேவைல கார. =ாிேயா - ஒ தரக,

ெமச நி கியா - ஒ வழ கறிஞ , E கிாிசியா - அவ மைனவி,

ேசா8,ரா,டா - அவ1 தா;, /ேமாஷிேயா - பாதிாியா
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கா.சி :1

பிளார8 நகாி ஒ ச* க

ேவைல கார சிேரா ேபாக &றப"கிறா : வாப கமா ேகா அவைன2

த" கிறா.

க : ேட;, சிேரா! ேபாகாேத இ:ேகேய இ
சிேரா: சாி , இ கிேற, எசமா!
க : நா பாாிQ* திUெர5 &றப,ட* உன = ஆசாியமாக

இதி =. அப/2 திUெர5 &றப," வதவ இ:= வ* ஒ மாத
காலமாக எ*? ெச;யாம இபைத க7" நீ இH ஆசாியப,"
ெகா7/ கிறா; அலவா?

சிேரா : உ7ைமதா! எசமா!
க : இத காரண2ைத நா %னேமேய உனிட ெசாலவிைல எறா,
அ* நா உேம நபி ைக ைவ கவிைல எபதா அல. எைத-

ேதைவயானா ஒழிய யாாிட% ெசாலாம இப* தா இரகசிய2ைத

காபா!ற சிறத வழி எப* எ க2*. ஆனா, இேபா* உ உதவி என =2

ேதைவப"கிறப/யா எலாவ!ைற- உனிட ெசாலேபாகிேற.
சிேரா : நா உ:க1 ேவைல கார தாேன! ேவைல கார க1 த:க1

%தலாளிகளி காாிய:களி தைலயிட .டா*. ஆனா, அவ க1 அதி ப:=
ெகா1)ப/ ேக," ெகா1ளப,டா, அவ க1 உ7ைமயாக ேவைல

ெச;யேவ7". நா அAவா5தா இ*வைர நடதி கிேற. இனிேமE

நடேப.

க : என = ப2* வயதா=ேபா* எ ெப!ேறா இற* ேபான*, அதபி

நா பாாி = ேபா; இப* ஆ7"க1 அ:ேகேய நிரதரமாக இ*
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வவ*, இத K,ைட2 தவிர ேவ5 எலா ெசா2* கைள- வி!5 வி,"
அைமதியாக கால:கழி2* வத* உன =2 ெதாித* தா!

சிேரா : ஆ நறாக2 ெதாி-.
க. ஆனா, நா இபமாயிப* கால2தி!= ெபா5 கவிைல. அ*, ந7ப

காமிேலா க^சிைய பாாி8 ப,டண2* = அHபி ைவ2த*.

சிேரா : &ாிகிற*! உ:க1 கவைல = காரண எனெவப* இேபா*தா

என = &ாிய ஆரபி கிற*!

க : பிளாெர8கார க1 யா வதாE ந K,/!= வரேவ!5 வி*

ைவப*தா எ வழ கமாயி!ேற? ந7ப காமிேலா க^சி- அAவாேற

எனா சிறபி கப,டா. ஒநா1 சாபா," = பிற= நா:க1 எத நா,"
ெப7க1 அழகிக1 எ5 விவாதி2* ேபசி ெகா7/ேதா. இ2தாய

ெப7க1 தா அழகிக1 எ5 காமிேலா வாதா/னா. இெனா ந7ப

பிெரD ெப7க) = நிகரான அழகிக1 உலக2திேலேய கிைடயாெதறா.

கைடசியி, இ2தாய ெப7க1 எேலா அழகிக1 அல எ5 காமிேலா
ஒ& ெகா7டாE, தன = ெசாத காாியான ஒ ெப7P = ஈடான அழகி

உலக2தி Wைல %" ெகலா &=* ேத/னாE கிைட க மா,டாெள5
உ5தியாக .றினா.

சிேரா: &ாிகிற*! &ாிகிற*! அ"2* என ெசால ேபாகிறீ க1 எப* என =

இேபாேத ெதாிகிற*!

க : சாி. ேக1. நி கியாஅ எபவாி மைனவி E கிாிேயாவி ெபயைர ெசா

அவ1 அழைக-, வ/ைவ- பலவாறாக &க4* பாரா,/ ேபசினா அவ.

அ* எ இதய2தி அப/ேய பதி*வி,ட*. இ:= வதபி அத அழகி

E கிாிேயாவி &க4 உ7ைமயிேலேய ெபாிதாக இத*. என = எப/யாவ*

அவைளயைடதாக ேவ7"ெமற எ7ண உ7டாகி வி,ட*.
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சிேரா : பாாிசி இ = ேபாேத நீ:க1 எனிட ெசாயிதா த=த
&2திமதி ெசாயிேப.

க : ேட;! உ &2திமதிெயாைற- நா எதி பா

உதவிையேய எதி பா

கிேற.

கவிைல. இதி உ

சிேரா : தாராளமாக ெச;கிேற! ஆனா, உ:க) = ஏதாவ* நபி ைக
இ கிறேதா?
க : அத!=2 தா வழிேயயிலாம இ கிற*. %தலாவதாக அத அழகியி

=ணேம எ எ7ண2தி!= ேந மாறானதாக இ கிற*. அவ1 உ2தமப2தினி.

காதைல ப!றி சிறி* எ7ணாத க!& கரசியாக இ கிறா1. அ2*ட அவ1
ெசா!ப/ ஆ"கிற ஒ பண காரைன கணவனாக ெப!றி கிறா1. அவ

வாப அல எறாE கிழவH அல. யா K," காவ* வி* ேகா

நடன2தி!ேகா அத அழகி வவா1 எ5 எதி பா

கலாெமறா அத!=

வழியிைல. ஏெனறா, அவ) = ந7ப கேளா உறவின கேளா கிைடயா*.
ெவளி ேவைல கார க1 யாைர- அவ க1 K," =1ேள வி"வதிைலயா.
உ1ேளயி கிற ேவைலயா,கைள ெகா7" ஏதாவ* %ய!சி ெச;யலா

எறா, அவ க1 அத க!& கரசியி Iய =ண:கைள க7" அDகிறா க1.
அவைள ெந:=வத!ேக வழியிலாம இ கிற*.

சிேரா : அப/யானா நீ:க1 என ெச;ய ேபாகிறீ க1 !
க : இதாE நா இH நபி ைக ெகா7/ க சில காரண:க1

இ கிறன.

சிேரா : என?
க : அவ)ைடய கணவ ெமச நி கியா ப/2* ப,ட ெப!ற மனிதேர தவிர

&2திசாயல. மிக? சாதாரணமான ஒ %,டா1. அ"2தப/யாக அவ க) =2

திமணமாகி ஆ5 ஆ7"களாகி- இH ஒ பி1ைள .ட பிற கவிைல.
பி1ைள ேவ7" எபதி =றியாக இ கிறா க1. Wறாவதாக அத

ேபரழகிைய ெப!ெற"2த ஓ தா; காாி ஓ உலாச ெப7மணி. ெபாிய
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ெசலவாளி, ஆனா, இேபா* அவளிட ஏராளமாக பண =விதிபதா
அவைள எப/ வசப"2*வெத5 என =2 ெதாியவிைல.

சிேரா : நீ:க1 சிறிதாவ* %ய!சி ெச;* பா 2தி கிறீ களா?
க : இைலெய5 தா ெசால ேவ7". ஆனா, திமண:க1 ேபசி

%/ கிற தரக =ாிேயாைவ உன =2 ெதாி-ேம. அவ ெமச நி கியாவிட

நல பழ க%ைடயவ. பண%ைட ஏ!ப" ேபாெதலா அ/ க/ அவாிட

சிலைற வா:கி ெகா1வா. நா அவனிட எ காதைல எ"2* ெசாேன.

அவ தனா %/தவைர உதவி ெச;வதாக வா களி2தி கிறா.
சிேரா : அவ உ:கைள ஏமா!றிவிடாம இ க ேவ7"!

க : அப/ெயலா ெச;ய மா,டா. ெமச நி கியா த மைனவிைய பி1ைள

வர2தி!காக தீ 2த யா2திைர = அைழ2* வப/ ெச;வதாக அத2 தரக
என = வா களி2தி கிறா.

சிேரா : ப2தினி தீ 2த யா2திைர ேபானா, உ:க) = அ* எப/ உத?.
க : அவ1 நீராட வமிட2தி, அவ1 எைன கவனி =ப/யாக?, எHட

ேபசி பழ=ப/யாக? ெச;* ெகா1ள ேவ7".

சிேரா : அAவள? ேமாசமான ேயாசைனயிைல. அேதா தரக =ாிேயா?. ெமச
நி கியா? வகிறா க1.

க : சாி , ெகாDச மைற* நி!ேபா.

(இவ மைற* நி5 ெகா1கிறா க1. அழகியி கணவ நி கியா? தரக
=ாிேயா? அத வழியி ேபசி ெகா7ேட வகிறா க1. பிற= நி கியா

ேபா;வி"கிறா . தரக ம," நி!கிறா. வாப கமா ேகா மைறவிட2தி

இ* ெவளிப," வகிறா)

க : =ாிேயா! நீ ெமச நி கியா?ட வதைத பா 2ேத. காாிய எப/
%/கிறெத5 அறி* ெகா1வத!காகேவ கா2திேத.

104

= : அத மட பய. ெபாிய %ெனசாி ைக உ1ளவனாக இ கிறா. இத
பிளாெரைச வி," ஓரள? சாிப"2தியி கிேற. ஆனா, அதனா உம =

நைம-7ேடா? ெசாEைமயா!
க : ஏ இைல !
= : ேக) இத2 தீ 2த 8தல:க) = எ2தைனேயா ேப வவா க1. ேவ5

எத பயலாவ* அழகி E கிாிசியாவி ேபரழகி ஈ"ப,"வி"கிறா எ5
ைவ2* ெகா1ேவா. அவ உைம கா,/E கவ சியானவனாக

இ*வி,டா, நா பா"பட ேவெறாவ பலனைடததாக %/* விடாேதா?

ெசாEைமயா!

க : நீ ெசாEவ* சாிதா. ஆனா, ேவ5 ஏதாவ* வழியி கிறதா? அத
ேபரழ= ெப7மணிைய அைடவத!காக நா ெகா1ைள, ெகாைல எ*? ெச;ய

சி2தமாயி கிேற. அவைளயைடயாவி,டா நா ெச2*ேபா; வி"ேவ.
= : இப/ெயலா ேபசாதீர;யா! ெகாDச அைமதியாயி. எனா

%/தவைர பா

கிேற.

க : உைன ேபாற தரக க1 ஏமா!றிேய பிைழபவ க1 எ5 என =

நறாக2 ெதாி-. இதாE நா உைன பாி^ரணமாக ந&கிேற.
= : இப/ெயலா நீ அவநபி ைக ெகா1ள .டா*. %த

விஷய2ைத ேக), அவ)ைடய &ஷ ெமச நி கியா பிர& எத2 தீ 2த

யா2திைர 8தல நல பலனளி =ெம5 ேக,"2 ெதாி* ெகா1ள ஒ

ைவ2தியைர பா 2*வப/ எைன அHபி இ கிறா . நா ெசாEகிறப/

நீ இேபா* நட க ேவ7". நீ ைவ2திய ப/2தவெர5, பாாீ8

ப,டண2தி ெதாழி நட2தியதாக? .றேவ7". நீ தா ப/2தி கிறீேர,

ஐயா, ெகாDச ல2தீ வா 2ைதகைள ஊேட ஊேட Sைழ2* ேபசினா ேபா*,

அவ அப/ேய நபிவி"வா .
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க : அதனா என பல வ*விட ேபாகிற*?
= : நா நிைன2த தீ 2த யா2திைர 8தல2* = அவைர ேபாக ெச;ய %/-

அல*, அைத கா,/E ேமலான ஒ தி,ட2ைத நா %ய5 பா
உதவ .".

க?

க : என ெசாEகிறா;?
= : நீ எைன நபி இதி காைல வி"வதானா ெசாகிேற. நாைள

காைலயி, உ எ7ண நிைறேவ5ப/ ெச;* வி"ேவ.

க : ஆ! உ ெசா!க1 எைன2 திப? உயி ெபற ெச;கிறன. என

ெச;யேபாகிறா; ெசா!

= : ./ய சீ கிர அைத ெசாகிேற. இேபா* உ K," =2 தி&. நா

ெமச நி கியா பிர&ைவ .,/ ெகா7" வதா ெசானப/ நட*ெகா1.
க : அப/ேய ெச;கிேற. ஆனா நீ ஊ," இத நபி ைகெயலா

&ைகேபா மைற*ேபா; வி"ேமா எ5தா பயமாயி கிற*!
--------

கா.சி : 2

(கணவ ெமச நி கியா? தரக =ாிேயா? வகிறா க1)
= : ஆ7டவேனதா இத மனிதைன நமிட அHபியி கிறா . பாாி8

ப,டண2தி அதிசய:க1 &ாிதவ இத ைவ2திய . இ:ேக பிளாெரசி ஏ

ெதாழி ெதாட:கவிைல எ5 ஆசாியபடாதீ ! பண ேச * வி,ட*.

அதனா ெதாழி அவ அ கைற கா,டவிைல. இத மனித ைவ2திய

பா

கிேற எ5 ஒ& ெகா1வ*தா ெபாிய காாிய. ஒ& ெகா7"

வி,டா, %/- வைர இ* ஒைக பா 2*வி"வா.

ெமச நி கியா : %த அத ஆைள பா 2* ேபகிேற. சாியான ஆ1 எ5
ெதாி* ெகா7" வி,டா, அ&ற அவைர வசப"2தி ஒ& ெகா1ள
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= அத ஆ1 ம," ெக,/ காரனாக இைலெயறா நா எ ெபயைரேய
மா!றி ைவ2* ெகா1கிேற.

நி கியா : சாி, வா ேபாகலா, அத ைவ2திய K," =.
(இவ வ* K," கதைவ2 த,ட ேவைல கார சிேரா யாெர5 ேக,"

திற* வி"கிறா. ைவ2திய உைடயி வாப கமா ேகா உ1ளைறயி*

வகிறா.)

க : யா எைன பா

க ேவ7" ?

நி கியா : ேபானாைட8, ெடாைம மாஜி8ட .
க : எ, ேவாபி8 ேபானா, ெடாைம டா ட .
நி கியா : மா மாதிாி பா 2ேத!
= : இேதா பா:க1! என = &ாிகிறமாதிாி ேபசாவி,டா, நா இ:ேகயி*

ேபா; வி"கிேற.

க : என காாியமாக வதீ க1? ெதாி* ெகா1ளலாமா?
நி கியா : இத2 தரக =ாிேயா, %னாேலேய விஷய2ைத ெசாயிபா-

ெர5 நிைன கிேற. எ மைனவி எத 8தல2* = தீ 2த யா2திைர ேபானா

நல*? %/? ெச;* ைவ2தி கிறீ களா?

க : ஆமா இத தரக ெசானா . ஆனா, %த உ:க1 மைனவியி

மல,"2 தைம = Wலகாரண எனெவ5 ெதாி*ெகா1ள ேவ7". ஒ

ெப7 மலடாயிபத!= பல காரண:க1 இ கிறன. நா காேச8ெடாி-

,ட,/8 ச,, ஆ, இெசட, ஆ, இ ேம, ைர8, ஆ, இ

இ8,ெம/8 ெசமி நாி8, ஆ, இவ சா, ஆ, இ காசா எ 8/ாி சி கா.
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நி கியா : (தன =1 - ஆ1 பேல ைககாரனாக2தா இ கிறா)
க : (ெதாட *) இப/ பலகாரண:க1 இதா அத!= மா!ேற கிைடயா*.
நி கியா: என விைளயா"கிறீ க1 ! என கா ஆ7ைமயிைல. இத பிளாெர8
நகாிேலேய எைன கா,/E ஆ7ைம- Kாிய% உ1ளவ ேவ5 யா
இ கிறா க1?

க : அப/யானா, நா ஏதாவ* வழி க7" பி/ கலா.
நி கியா : தீ 2தமா"வைத கா,/E ேவ5 நல வழியிதா ேதவலா.

ஏெனறா எ மைனவி = ெவளிV ேபாவெதறா மிக ச:கடமாயி =.

= : க2தாி க ஏேதா ம* கல* ெகா"பதாக ெசானீ கேள?
க : ெகா" கலா. ஆனா, நமிட ^ரண நபி ைகயிலாதவ க) = எப/
ம* ெகா" க %/-?
நி கியா : அப/ெயலா ெசால .டா*. உ:கைள2தா நபியி கிேற.
= : இவைடய சசார2தி நீைர பாிேசாதி க மாதிாி நீ ேவ7"ேமா?
க : ஆ. இலாம %/-மா?
நி கியா : இேதா ெகா7" வகிேற.

(ெமச நி கியா த K," = ேபா; ெபபா" ப,"2 த மைனவியிட இ*
நீ மாதிாி ெகா7" வகிறா . கமா ேகா அைத வா:கி பா 2*வி,")

க : ஆ! மிக? பலKனமாயி கிற*! ெமச நி கியா , நீ எனிட ^ரண

நபி ைக ைவ2தி கிறீ எ5 ெதாிதா நா இத!= சாியான பாிகார
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ெச;ேவ. இைலெயறா ெச;யேவ மா,ேட. உ:க) = நபி ைக-

யிதா ம* வா:கி ெகா1):க1. இH ஓரா7" கால2தி!=1 ஒ

=ழைதைய உ:க1 மைனவியி ம/யி அ* தவழவிட விைலெயறா நா
உ:க) = இர7டாயிர ேநா,"க1 பண த*வி"கிேற.

நி கியா : ெசாE:க1. க,சி காரHைடய வழ ைக ேக,பைத கா,/E

கவனமாக நா உ:க1 ேயாசைனைய ேக,கிேற.

க : மதிரேகாலா மதி ஒ "ேடா8" சாபி,டா ேபா*. எத

ெப7P = உடேன க ப தாி2* வி". இத ம* ம," இைல

ெயறா பிரD ேதச2* மகாராணி = பி1ைளக1 பிறதி கா*. இH

எ2தைனேயா இளவரசிகளி கதி- அப/2தா ஆகியி =!
நி கியா : ஆ !

க : மதிர ேகாலா ம* தயாாி& = ேவ7/ய எலா நா ெகா7"

வதி கிேற. எெபா* ேவ7"ேமா அெபா* நீ வா:கி ெகா1ளலா..
நி கியா : எெபா* ெகா"2தா நல*?

க : இ5 இர? சாபா," = பினா, சதிரH சாதகமான நிைலயி

இ கிற*. இைத கா,/E நல ேநர வா;பதாி*!

நி கியா : அைதப!றி கவைல ேவ7டா. நீ:க1 மைத2 தயாாி2*

ெகா":க1. எ சசார அைத =/ =ப/ நா பா 2* ெகா1)கிேற.

க : ஆனா, இத விஷய2தி ஒ ெபாிய கRட இ கிற*. இத மைத
உ,ெகா7ட பிற=, %த %தலாக அவேளா" மகி4தி கிற மனித எ,"

நா,க) =1 இற* ேபா; வி"வா. அவைன காபா!ற இத உலக2தி எத

மா

க%ேமயிைல.

நி கியா : மரண, நரக ேச! அத ேமாசமான மைத நா ெதாடேவ மா,ேட!
எனிட! விைளயாட ேவ7டா. எ ேகாப2ைத கிளற ேவ7டா.
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க : ெகாDச ெபா5:க1. அத!= ஒ மா!5 வழி இ கிற*.
நி கியா :- என அ*?
க : மதிர ேகாலா மைத அவ1 உ,ெகா7ட?டேன, ேவெறாவைன

அவ)ட இ =ப/ ெச;கிற*. அத மதி விஷ நீ %வ* அவ

உட இற:கி வி". பிற= நீ:க1 எAவிதமான ஆப2*மிறி வழ க ேபா

உாிைம ெகா7டாடலா.

நி கியா : %/யா* எனா %/யா*! க : ஏ %/யா*?
நி கியா : எ மைனவி விபசாாியாவைதேயா நா விபசாாியி கணவனாக

இபைதேயா நா விபவிைல.

க : இப/யா உம* &2தி ேபாகிற*? நா உைன &2திசா எறலவா

எ7ணி ெகா7/ேத. பிரா8 ேதச2* மகாராஜா? அவைடய மதிாி

பிரதானிக) கைடபி/2த வழிைய பிப!ற உன = இAவள? தய கமா?

நி கியா : இத ைப2திய கார2தன2* = யாைர எ:=ேபா; பி/ க %/-.

மதிரேகாலா ம* உ, ெகா7ட ம:ைகேயா" %த %த மகி4திபவ
எ," நா,க) =1 ெச2* ேபா; வி"வா எ5 ெசானீேர. உ7ைமைய
.றினா எத மைடய இத விஷய2* = ஒ& ெகா1வா. எ மைனவி

இ = பா

க ஒ". அவ ெசாலாவி,டாE நா அவைன ஏமா!றி

ெகாறதாக ேபா; வி". எ க2* = I = கயி!ைற எதி பா

ேவ7/ய*தா. இத2 *ப எலா நம = ேவ7டா.

க

க : இத!=2தா கவைலப"கிறீரா? ^! இெதலா எ ெபா5பி வி,"
வி,டா ேபா!

நி கியா : நீ என ெச;K !
க : ெசாEகிேற ேக). இ5 இர? ப2* மணிையேபா மதிரேகாலா

மைத உ சசார உ,ெகா1)ப/ ெச;-. பிற=, நா, சிேரா , =ாிேயா,
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நீ ஆகிய நாவ மா5 ேவட2தி ெதவி ெச5 %த எதி ப"கிற

மடபய ஒவைன அப/ேய மட கி க7ைண க,/ ெகா7" ேபாேவா.

பிற= அவைன ப" ைகயி வி," என ெச;ய ேவ7" எபைத அவனிட
ெசாேவா. அதி எAவிதமான ெதாதர? இ கா*. பிற=, அவைன

அதிகாைலயி கிளபி ம5ப/ க7ைண க,/ Iர2தி எ:காவ* வி," வி,"
வேவா. அவH = K" அைடயாள ெதாியா*. உம* மைனவிைய =ளி2*
%கி 2தமாயி க ெச;* அத பிற= நீ உம* விபப/ என

ேவ7"மானாE ெச;* ெகா1ளலா. ஒ சி5 ஆப2* .ட ஏ!படா*!
நி கியா : பிரா ேதச2* மகாராஜாேவ அப/ ெச;தி கிறா எH ேபா*

நா ெச;தா என? ஆனா, விஷய ெவளி =2 ெதாிய .டா*.
க : அ* ஏ ெதாியேபாகிற*?

நி கியா : இதி இெனா கRட இ கிறேதா அ* ெபாிய கRடமாேச!
க : என அ*! நி கியா : எ மைனவிைய எப/ சமதி க ெச;வ*! அவ1
இத மாதிாி காாிய2* = ஒ& ெகா1ளேவ மா,டாேள!

க : நானாயிதா, நா ெசாEகிறைத எ மைனவி ேக,கவிைலெயறா
அவ) = கணவ எ5 ெசா ெகா1ளேவ மா,ேட.

=ாிேயா : என ெகா ேயாசைன ேதா5கிற*. நி கியா : என?
= : அவ)ைடய மத =ைவ ெகா7" அவைள சமதி க ெச;யலா.
க : அவைர யா சாிப"2*வ*? = : நீ , நா, பண எலாமாக ேச *

தா! நி கியா : என இதாE விஷய2ைத ெசானா, எ உ2தமமைனவி
அத மத=ைவ ேபா;பா

க .டவர மா,டா1.

= : அத!ெகா வழியி கிற*. க : என ?
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= : அவ1 தாயாைர ெகா7", அவைள மத=விட அைழ2* ெசEப/

ைவ கலா.

நி கியா : அ* சாியான ேயாசைன. எ சசார2தி!= த தாயிட நல நபி ைக
உ7".

= : சாி, இத2 தி,டப/ேய எலா ெச;ேவா
------------கா.சி : 3

(தாயா ேசா8,ரா,டா அைமயா , ெமச . நி கியா, =ாிேயா ஆகிேயா )
ேசா8,ரா,டா : இர7" வழி- தீைமயானெதறா, தீைம =ைறவா-1ள
வழிைய2 ேத ெத"ப*தா ஒ &2திசாயி கடைம எ5 ெசால

ேக,/ கிேற. பி1ைளேப!ைற அைடவத!= ேவ5 வழியிைல ெயறா,

அத வழிைய மனெமாபி ஏ!5 ெகா1ள ேவ7/ய*தா.
ெமச நி கியா : நாH அேத %/? =2தா வேத!

= : (ேசா8,ரா,டாவிட) நீ:க1 உ:க1 &2திாிைய ேபா;பா:க1.

அத!கிைடயி நா:க1 அவ)ைடய மத=வான /ேமாஷிேயா சாமியாைர

ேபா; பா 2* நிைலைமைய விள கி ெசாகிேறா. அவ என ெசாEகிறா

எ5 பா

கலா.

ேசா8 : அப/ேய ெச;யலா நா E கிாிசியாைவ2 ேத/பி/2* எப/யாவ*

சாமியாாிட .,/ ெகா7" வகிேற. (அவ1 ேபாகிறா1)

= : இத மத =மா க1 இ கிறா கேள, ெபாிய ஆசாமிக1; மகா ததிரசாக1!
அவ க) = ந எேலாைடய பாவ:க) ம,"மலாம, த:க1 த:க1
பாப:க) நறாக2 ெதாி-. அதனா, அவ கைள நறாக அறிதவ க1,
தவறான வழியி அவ க1 ஆதரைவ ெப5வ* மிக எளி*. நீ ஒ5

ேபசேவ7டா. நாேன அவாிட ேபசி ெகா1கிேற. நி கியா:- நா எனதா

ெச;யேவ7" ?
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= :- நா ைசைக கா,/னா ஒழிய ேபசேவ7டா. நீ ெசவி" எ5 அவாிட
ெசா வி"கிேற. எலா நறாக %/-.

நி கியா : சாி.
இவ ேபாகிறா க1. சாமியாைர க7", அவ =, தம2தி!= பண

ெகா"பதாக ெசா ப2தினி E கிாிசியாவிட அவ1 த:க1 தி,டப/
கபவதியாவதி தவறிைல எ5 ெசா ஒ& ெகா1ள ெச;*

வி"கிறா க1. இத!கிைடயி ப2தினி - E கிாிசியா? அவைடய தாயா
ேசா8,ரா,டா? வகிறா க1.

ேசா8,ரா,டா : அ/ ெப7ேண E கிாிசியா! எைனேபா மான மாியாைத

பா பவ க1 இத உலக2திேலேய இைல எப* உன = நறாக2 ெதாி-.
நா உ நைம = பாதகமாக எ*? ெச;யமா,ேட எப* உன =
நறாக2 ெதாி-. எத!= சாமியாைர பா ேபா. அவ இதனா

மனசா,சி = பாதகமிைல எ5 ெசாவி,டா, பிற= நீ இைதப!றி

அதிக ேயாசி க ேவ7/யதிைல.

E கிாிசியா: இ* எனமா விசி2திரமான ேயாசைன! நா க!பிழ க

ேவ7"ெமப*, எைன க!பழி2தவ எ," நாைள =1 இற* ேபாக

ேவ7"ெமப* ஏ!5 ெகா1ள ./யதா? எனா ெப7ணின2* ேக
அவமான ஏ!ப"வதா?
ேசா8 : இேதாபா ! என = அதிக ேபச2ெதாியா*. /ேமாஷிேயா சாமியா த ம

ெதாித ெபாிய மகா.

E கி : ஆ7டவேன! எ இதய ெவ/2*வி" ேபா கிற*!

(மத= /ேமாஷிேயா சாமியா %னிைலயி அவ க1 வகிறா க1. )
/ேமாஷிேயா : வா:க1 ! வா:க1! நீ:க1 எத!காக வகிறீ கெள5 என =

%னேமேய ெதாி-. நி கியா ெசா வி," ேபா;வி,டா . நா ந மத
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6க1 எலாவ!ைற- &ர,/ பா 2* வி,ேட. %/? நம =

சாதகமாகேவயி கிற*.

E கி : =ேதவேர! உ7ைமயி தா ெசாEகிறீ களா? அல* விைளயா"கிறீ களா?
/ேமா : E கிாிசியா! இ* என விைளயாட ./ய விஷயமா? அல* நா
உன = %பி ெதாியாத ஆளா?
E கி : இைல, இத ேயாசைனேய விசி2திரமான தாக இ கிறதலவா?
/ேமா : இதிெலன விசி2திர. நிசயமிலாத ஒ தீைம = பய* நிசயமான

நைமைய அைடயாம இ*விட .டா* எகிற* தி6. உ விஷய2ைத

எ7ணி பா ேபா.

நீ மைத உ,ெகா7ட பி, உேனா" %த %த மகி4திபவ எ,"

நாைள =1 இற* ேபாவா எ5 ெசாலப"கிற*. ஒேவைள அவ இற*

ேபாகாமE இ கலா. ஆ7டவHைடய அ1 அப/. ஆனா, எப/-

உன = பி1ைளேப5 உ7" எப* நிசய. இத நிசயமான நைமைய

அைடய அத நிசயம!ற பாவ2ைத எ7ணி பயபடலாமா?.... க!& ப!றி நீ

பயப,டா அத!= நா சமாதான ெசாகிேற. உ1ள2 I;ைமதா க!ேப

தவிர உட I;ைமயல. அப/ேய உட I;ைம ெக"கிறெத5

எ7ணினாE, நீ உ கணவ ெவ5பைட-ப/ நட* ெகா1ளவிைல.

அவைன மகி4வி கேவ அAவா5 ெச;யேபாகிறா;. ஆகேவ கணவைன மன
நிைற? ெகா1ள ெச;வதா உன = ெசா

க2தி இட பதி? ெச;யப"கிற*.

E கிாிசியா : =ேதவேர! நீ:க1 எனதா ெசாEகிறீ க1?
/ேமாஷிேயா : உ கணவ விப2ைத நிைறேவ!5. அதனா ஏ!பட ./ய

&7ணிய ெபாி*. பாவேமா , ெவ1ளி கிழைம மாமிச சாபி"வைத கா,/E
அ!பமான*. ஒேவைள தீ 2த =/2தா அத பாவ தீ * ேபா;வி".

114

E கிாிசியா : =ேதவேர! நீ:க1 எைன எ:ேக ெகா7" ெசEகிறீ க1?
/ேமாஷிேயா : ஆ7டவ அ) = பா2திரமா= வழியி தா =ழதா;!
ேசா8,ரா,டா : மகேள! இனி- அச,"2தனமாக ம5 காேத!
E கிாிசியா: சாி, உ:க1 ஏ!பா," = ஒ& ெகா1கிேற. ஆனா ெபா*
வி/வத!=1 நா ெச2* ேபா; வி"ேவ எ5 தா ேதா5கிற*.

/ேமாஷிேயா : அDசாேத =ழதா;! உன காக நா ஆ7டவைன பிரா 2தி2*

ெகா7ேடயிேப.

ேசா8,ரா,டா : =ேதவேர! த:க) = சாதி உ7டாக,"!
E கிாிசியா : ஆ7டவH அைன ேமாி-தா இனி எைன கா க ேவ7".

(அவ க1 ேபாகிறா க1.)

----------

கா.சி : 4
கமா ேகா : என ெச;தா கேளா? என ேபா கிறேத ஆ! அேதா தரக

=ாிேயா வகிறா. ஆ! எAவள? அவசரமாக வகிறா! அவ ெசால

ேபா= ெச;தி எைன இH சில நா,க1 வாழ ைவ2தாE ைவ கலா.
அல* உடன/யாக சாக ெச;தாE ெச;யலா.
(=ாிேயா வகிறா)

க : =ாிேயா! =ாிேயா! என ெச;தி?

= : நல ெச;தி!
க : உ7ைமயாகவா?
= : ஆ !
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க : ப2தினி E கிாிசியா ஒ& ெகா7" வி,டாளா?
= : ஆ
க : =ேதவ ந தி,ட2தி!= உடப,டாரா?
= : உடபடாம இபாரா!
க : கட?1 எ பிரா 2தைன = இர:கிவி,டா .
= : ஆ. நலவ க) = ம,"மல, ெபாலாதவ க1 பிரா 2தைன = கட?1
அ1 &ாிகிறா . அவ பிரதிநிதியான மத=? அப/2தா. ஆனா அவ

ெவ5 பிரா 2தைனைய ம," எதி பா

எதி பா பா .

க மா,டா . ேவ5 பலH

க : அெதன? அவ எதி பா ப*?
= : பண!
க : ெகா"2* வி"ேவா. எAவள??
= : %65 d கா,.
க : சமத !
= : ெமச நி கியா ேவ5 இப2ைத* d கா, ெகா"2தி கிறா .
க : (ஆசாியமாக) என? அவரா?
= : ஆ! அைத ப!றி நீ கவைலபட ேவ7டாைமயா? சாி, ம* தயாராக
ைவ2தி கிறீரா?
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க : ஆ !
க : திரா,ைச பழரச தா! அ*தா அவ) = உடE = மன2தி!=

கிள சி-7டா க ./ய ந ம*. ஆனா, ஆ கட?ேள நா எAவள?

%,டா1 தனமாக நட* ெகா7" வி,ேட.
= : என இப/2 திUெர5....

க: ந தி,டப/ ேவ5 எவேனா மடபயைலயலவா அவளிட அHப
ேபாகிேறா? இத!காகவா நா இAவள? தி,டமி,ேடா ?

= ஏன;யா! நீேர அத மடபயலாயி* வி," ேபாேய!
க : அெதப/ %/-; நா உ:கேளா" .ட இ க ேவ7"ேம?
= : அத!= அத மத=ைவேய பி/ கிேற.
க : பி/2*...?
= : எேலா மா5 ேவட ேபா," ெகா1ேவா. மத=? அப/ேய

மா5ேவட2ேதா" வர ெச;கிேற. அவ தா நீ எ5 ெமச நி கியா பிர&விட

.5கிேற. நீ கிழித ஆைடகேளா" ஒ மட பயைலேபா ெத வழியாக
வா. உைம பி/2* ேபாகிேறா.
க : %க2ைத W/ ெகா7"தாேன.
= : ேசேச! அ* சேதக2ைத உ7டா =.

க : %க திறதிதா, அத நி கியா நா தா எ5 ெதாி* ெகா1வாேன!
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= : %க2ைத ேகாணலாக ைவ2* ெகா1). வாைய அகல2 திற*, உத,ைட

விாி2* ைவ2* ெகா1). அல* பெலலா ெதாிய கா,". ஒ க7ைண

எேபா* W/ ெகா7ேடயி. எ:ேக ெச;* கா7பி- பா

கலா.

க : (%க2ைத ேகாண ெச;* இப/யா?
= : இைல.
க : (இH ேகாணலா கி) இ* மாதிாியா?
= : இH சாியாக வரவிைல.
க : சாி, இேபா பா .
= : ஆ! இேத மாதிாிதா; மற* விடாதீர;யா! எனிட K,/ ெபா; W =
ஒ5 இ கிற*. அைத2 தகிேற. ஒ,/ ெகா1).

க : அ&ற?
= : நா:க1 மா5 ேவட2*ட வகிேறா. நீ ைப2திய கார பயைல ேபா

ெதவி வா. உைம பி/2* ெகா7" ேபாகிேறா.
க : பிற= நா என ெச;வ*?

= : அ* உ காாிய உ சாம 2திய அதி எ:க) ெகன இ கிறத;யா?
க : எனதா ெசாEகிறா;?
= : அத ப2தினி அறிர? உ விப2தி!= இண:கி வி"வா1. உ

ெந"நா1 ஆவ நிைறேவறிய* அவளிடமி* பிாி* வவத!= %னா, நீ

யாெர5 ெதாிவி2* உ அளப காதைல- எ"2* .5. அAவா5 .றி
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அவைள எ5 உம = இண:கியவளா =வ* உ ெக,/ கார2தன2ைத
ெபா52த*. அவ) , உ%ட இப* இ*ேவ கைடசியிரவாக இ க

ேவ7"ெம5 விபமா,டா1.
க : உ7ைமயாகவா?

= : ஆ மைத சீ கிர ெகா"2தH&. நா வகிேற. எலா நா

ெசானப/ நட க,".
(ேபாகிறா)

அ5 இர? ப2* மணி மா = , ெமச நி கியா பிர&, தரக =ாிேயா,

ேவைல கார சிேரா, /ேமாஷிேயா சாமியா ஆகிேயா மா5 ேவட2*ட

ெதவி ேபாகிறா க1. ஒ Wைலயி* வாப கமா ேகா

பிைச காரைன ேபா வகிறா. அவ மீ* பா;* பி/2* க7ைண க,/

இ,/ இ2* ெசEகிறா க1. நி கியாவி K,/ ப2தினி E கிாிசியாவி

ப1ளியைற =1 வாப கமா ேகா த1ளப"கிறா. அைற கத?

சா2தப"கிற*)
------------கா.சி : 5

(ேதவாலய2தி %னா, ெமச நி கியா பிர&?, அவைடய ப2தினி

E கிாிசியா? வகிறா க1. அேபா* தரக =ாிேயா? வாப

கமா ேகா? எதிாி வகிறா க1. அேத சமய ேதவாலய2ைத ேநா கி மத=

/ேமாஷிேயா சாமியா வ* ெகா7/ கிறா )
க : ஆ7டவ உ:கைள காபாராக!

நி கியா : ைவ2தியேர! இேதா எ மைனவி! ைக =E கி ெகா1):க1.
க : ஆகா!
நி கியா : க7ேண , E கிாிசியா! இவ தா நம = %*ைம கால2தி ஓ உதவி

கிைட க வைக ெச;தா . இவ = நீ நறி ெசE2த கடைமப,/ கிறா;.
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E கிாிசியா : நா அவ = மிக? நறி-ைடய வளாயிேப. அவ இனி

எேபா* ந ந7பராக இ க,".

நி கியா : ஆ7டவ உன = எ5 அ1 &ாிவா . அேப இத ைவ2தியைர-

தரக =ாிேயாைவ- இ5 ந K,/ வி*7ண அைழேபாேம!

E கிாிசியா : ஆகா! ெம2த மகி4சி. /ேமாஷிேயா சாமியா : ஏைழக) =2 தம
ெச;ய பண ெகா" கிறீ களா?

நி கியா : =மகாேன. இேபாேத அH&கிேறா.

(அேபா* ப2தினியி தாயா ேசா8,ரா,டா அைமயா வகிறா1)
/ேமாஷிேயா சாமியா : அமணி ேசா8,ரா,டா, உ:கைள பா 2தா இளைம

திப வத* ேபா இ கிறேத !

ேசா8,ரா,டா : இ5 எேலா = ஆனத நா1! எேலா = மகி4சி.
சாமியா : சாி, எேலா ேதவாலய2தி!= வா:க1. ஒறாக உ,கா *

ஆ7டவைன பிரா 2திேபா. பிரா 2தைன %/த* நீ:க1 வி*7ண

ேபாகலா. நா இ:ேகேய ஆலய2தி இ* எேலாைடய பாவ2ைத-

மைற = பணிைய2 ெதாட * ெச;கிேற!
-----------

  க : 5

மா கியெவயி" க1தக
க1த : 1

அரசிய ெகா ைககளி,
ைககளி, பலைனேய கதேவ9:
கதேவ9: ைறகைளயல!
ைறகைளயல!

(பியேரா ேசாட னி எபவ சிறி* கால பிளார7ைட அரசா:க2தி

தைலவராக இதவ . 1513- ஆ7/ இத க/த எதப,ட சமய2தி அவ
நா" கட2தப,"தா மா,/யாவி இதா . மா கியெவயி Wலமாக அவ

பிளாெர =2 திபிவர %ய!சி ெச;* ெகா7/தா . அேபா* அவ
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ெமா,ைடயாக எதியHபிய க/த ஒ5 = மா கியெவ எதிய பதி இ*.
பைகவ ைகயி சி க ." எற ஐயபா,/ எதப,ட க/த ஆைகயா

இதி பல விஷய:க1 =உ =றியான ெசா!ெறாட களி அைமதி கிறன.
."மானவைர அவ!ைற &ாிய ைவ க %யறி கிேறா)
ர=சாவி உ1ள பியேரா ேசாட னி அவ க) =,
(ேததியிடபடவிைல )

உ:க1 க/த ஒ5 என = % கா" ேபா ைவ-மாக வ* ேச த*. அதாவ*

=ளி நிைறத ஜனவாி மாத2தி ெமா,ைட க/தமாக வத*. ஆனா, அதி ப2*

வா 2ைதகைள ப/2த மா2திர2திேலேய அ* உ:க1 க/த எபைத2 ெதாி*
ெகா7ேட.

உ:கைளயறிய பியாபிேனாைவ அ/ க/ ந&கிேற. அ/ க/ பியாபிேனாவி

* வ ஆைள பா

கிேற. அவ நீ:க1 என ெச;*

ெகா7/ கிறீ க1 எபைத என =2 ெதாிவி2* ெகா7/ கிறா) உ:களி
ஒவ ெவளிச இலாமE இெனாவ அதிக ெவளிச2தினாE

அவதிப"கிறா க1 எ5 நிசயமாக நிைன கிேற. உ:க1 காாிய கார களி

ஒவ %,டாளாக? ம!ெறாவ அேயா கியனாக? இபதாதா உ:க1
உடபா," ேப வா 2ைதக1 ஒ பலH இலாம ேபா;வி,டன எபைத
நா ெதளிவாக2 ெதாி* ெகா7ேட. பிரவாி சாியாக இ = வைர நா

ஜனவாிைய ப!றி கவைலபடவிைல. த!ேபா* காாிய ெவ!றிகரமாக %/-

எ5 ேதா5கிறப/யா ேபான மாத ேப வா 2ைதக1 %றி* ேபானைத

ப!றி கவைலபட ேவ7/யதிைல. பிேபாவி சேதக2ைத க7" வதி

பலைன எதி பா 2* ெகா7/ கிேற. ேம!ப/யாைர பிேபா

நபாதிபைத க7" வியபைடேத. என நட கிறெத5 எசாி ைகயாக

கவனி2* ெகா7/ கிேற. உ:க1 க/த  கமாக இதாE, திப2

திப ப/2* அைத விாிவா கி விள க அைடேத. உ7ைமயி நா

தய கமைட தி கிேற. க/த2தி இதப=திதா சாியாகபட விைல.

(ேம!ப/யாைர பா

க நா தய:கி ெகா7/ேத. ஆனா, உ:க1

க/த2தி உ1ள =றி&ப/ேய நட* வகிேற. நா அவைர சதி க %/?

ெச;* ெகா7ேட. அவைர ப!றி2 தா:க1 பயப"வ* அ 2தம!ற*. நீ:க1

ெசாகிறப/ அவ ேபசியிபா அல* ெச;திபா . உ:கைள- உ:க1

பிரயாண2திைசைய- நா அறிேவ. உ:க) =2 ேதைவ என எப*,

நீ:க1 அ* ப!றி என ெச;ய ேபாகிறீ க1 எப* என =2 ெதாி-. உ:க1
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ேபா கி தவ5 க7டாE நா அைத க7/2*ைர க மா,ேட. அ*

உ:க) = அளி2தி = ெவ!றிைய எ7P ேபா* க7/ க %/யா*. அ*

ேமE ெவ!றி தெம5 ந&கிேற.

அறெவா க% அறி? S,ப% உைடய உ:க)ைடய நிைலைய ெகா7"
தீ மானி காம, பல பலைடய நிைலைய ெகா7" தீ மானி = ேபா*,

அரசிய ெகா1ைககைள ப!றிய %/?கைள அவ!றி ெசய %ைறகைள
ெகா7" தீ மானி காம அவ!றி Wல அைடத பலகைள ெகா7"
தீ மானி க ேவ7" எற %/? = நா வதி கிேற.

ஓ இட2தி!= பல பாைதகளி Wல ேபா; ேச வ* ேபால, ஒேர காாிய2ைத
பலவிதமான %ைறகளா ெச;யலா. பேவ5 ம க), ெபாி* ேவ5ப,ட
ெகா1ைககளி Wல த:க1 இல,சிய %/?கைள எ;*கிறா க1. இத

ெகா1ைகைய ெம;பிபத!= இ*வைரயிலாதித சா,சிய2ைத இேபாைதய
ேபாபா7டவாி நட2ைத- அதனா அவ நிைறேவ!றிய காாிய:க)
ெகா"2* வி,டன.

ஹனிபாE சிபிேயா? இராPவ2 திறைமயி ஒ5 ேபா உய த நிைலயி
இதவ க1; பல ெவ!றிகைள- அைடதி கிறா க1. ஹனிபா, த

இராPவ2ைத ஒ5ப"2தி, இ2தாய ம களி அHதாப2ைத ெப!5,
அவ கைள ெகா"ைம-, சதி-, *ேராக%, அ கிர%மான வழிகளி

ேராமானிய = எதிராக &ர,சி ெச;-ப/ I7/னா. ஆனா சிபிேயாேவா ,

அ&, ேந ைம, உ7ைம ஆகியவ!றி 8ெபயி ேதச2* ம களிைடேய அேத
ெவ!றிைய அைடதா. ேராமானிய க)ைடய உதாரண ந நா," =

சாிபடா* எ5 ெசானா, இேபா* ந நாளிேலேய, லாெரேசா /ெம/சி

ம க1 ஆ-த:கைள பறி %த ெச;தத பலனாக பிளாெரைச வசப"2தி
ெகா7டைத- , ஜிேயாலாணி ெப7/ேவா ேயா ம க) = ஆ-த வழ:கி

ேபாேலா னாைவ வசப"2தி ெகா7டைத- ெசாலலா. ேபரரச /,ட8 தா

யா ேகா நைம ெச;ய2 தவறியதா த சி:காதன2ைத இழ = விதி ஏ!ப,ட*
எ5 எ7ணினா . ேவ5 பல யா = நைம ெச;வதா த:க1

சி:காதன2ைத இழ =ப/ ேநாி" எ5 நிைன2ததாக2 ேதா5கிற*.

ஒAெவா விஷய2ைத- ஆற அமர ேயாசி2* ெச;வதா தா பல த:க1

=றி ேகாளி ெவ!றியைடகிறா க1. இேபா*1ள ேபாபா7டவேரா, எAவள?
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சிறத தி,ட:களாE, எAவள? ச தி வா;த ஆ-த:களாE ெச;ய %/யாத

காாிய2ைத எAவிதமான =றி ேகா) ஆ-த%மிறி ெவ!றிகரமாக ெச;*
%/2* வி"கிறா . ஒAெவா நா) அதி Rட2தி வா;& =2 த=தப/

இராசிய:கைள அைடபவ கைள-, இழபவ கைள- நா பா

கிேறா.

அவ க1 ெவறா கால வளமாக இத பிற= இழ& ேநாி" ேபா* ம,"
தா மனித மீ* பழிைய ஏ!றாம ஆ7டவ மீேதா அல* அவHைடய தீய
விதியி மீேதா அத பழி ம2தப"கிற*.

மனித க) = ெவAேவ5 விதமான %க:கைள ெகா"2த* ேபாலேவ, இய!ைக

அவ க) = ெவAேவ5 விதமான மன2ைத- =ண2ைத- ெகா"2தி கிற-

ெத5 நா ந&கிேற. மனித க1 த:க1 =ணவிய!ப/-, இெனா &ற2தி
கால% @4நிைல- மா5ப"கிற*. த ேபா கிப/ ஒவ ஆ!5கிற

ெசயக1, கால2தி!= @4நிைல = ெபாதி வி"கிறேபா*, அத மனித

த காாிய2தி தா எதி பா

= பலைன அைடகிறா. கால2தி!=

@4நிைல = ஒ2* வராத ேபா =ைடய மனித ேதாவியைடகிறா. கால

ேபா = @4நிைல- இட2* = இட ேதச2தி!=2 ேதச மா5ப"வதா,

மா5ப,ட இர7" %ைறகளி ெசயலா!5கிற ெவAேவ5 மனித க1 ஒேர

பலைனயைடய %/-. ஆனா, கால% @4நிைல- ெபா*வாக? =றிபாக?

மாறி ெகா7ேடயி கிறன. அேத சமய மனிதனி =ண% ேபா = ஒேர

மாதிாியாக அப/ேய இ கிறன. ஆகேவதா மனிதH = ஒ சமய

நலதி Rட% ம!ெறா சமய *ரதி Rட% உ7டாகிறன. கால%

@4நிைல- இAவா5 இ = எ5 % .,/ேய அறிய ./ய அAவள?

&2திசாயாக மனித இ* அத!=2 த=தா!ேபா நட* ெகா7டா அவ
எேபா* நலதி Rட %ைடயவனாகேவயிபா. அல* தீைமகைளயாவ*

தவி 2* ெகா1ள ./யவனாக இபா. மதி-ைடயவ விதிைய- வி7
மீகைள- ஆ)வா (விதிைய மதியா ெவலலா) எற பழெமாழி-

உ7ைமயாகி வி". *ரதி Rட வசமாக இத உலக2தி அAவள? &2திசாக1

காணபடவிைல. ஏெனறா, %தலாவதாக மனித களா எதி கால2ைதயறிய

%/வதிைல. இர7டாவதாக அவ க1 த:க1 இய&கைள மா!றி ெகா1ள

%/வதிைல. ஆகேவ த மா5பா," =2 த கப/ மனித கைள அதி Rட

வா;&2தா ஆள ேவ7/யதாயி கிற*.

ெகா"ைம-, *ேராக%. அ கிர% நீ7ட நா,களாக நிலவிய நா,/ேல மனித2
தைம-, ேந ைம-, உ7ைம- ெகா7" ஒவ ெகௗரவ2ைதயைடவ*
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ேபாலேவ, மனித2 தைம-, ேந ைம-, உ7ைம- நீ7ட நா,களாக
மதிைபயிழ* ேபான இட2திேல ெகா"ைமயாE, *ேராக2தாE

அ கிரம2தாE ஒவ மாியாைதைய ெப!5விடலா. கசபான ெபா1களா

ைவ ஊ5ப"வ* ேபாலேவ, மிக பல இனிய ெபா1களா =ம,டE

ஏ!ப"கிற*. அ* ேபாலேவ மனித க1 நைமகளா அE&, தீைமகளா
ெவ5& அைடகிறா க1. ஹனிபாவி ைகயி இ2தா-, சிபிேயாவி

ைகயி 8ெபயிH ேச தத!= காரண இைவதா. கால% @4நிைலக)

இத இர7" மனித களி தைம = ேபா = = ெபாதியிதன. நா

ெசாEகிற அத =றிபி,ட கால:களி சிபிேயாைவ ேபாற ஒ மனித
இ2தாயிேலா அல* ஹனியாைவ ேபாற ஒ மனித 8ெபயினிேலா

அவ க1 இவ த2த ேதச2தி அைடத* ேபாற ெவ!றிைய அைடதி க
%/யா*.

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

--- நி ேகாேலா மா கியெவ.

க1த : 2

ேபசினா அரசிய ேபேவ" : இலாவி.டா
இலாவி.டா ேபசாம+ேப"!
ேபசாம+ேப"!

ெபைமமி க பிராசி8ேகா ெவ,ேடாாி அவ க1, ேராமி, பிரதான =வி

சம8தான2* = அHப ப,ட ராஜ Iத .
ேராமா&ாி.

பிளாெர8. ஏர 9.1513.
ெபைமமி க ராஜபிரதிநிதி அவ கேள,
த:க1 கடத க/த, சி2திரவைத இயதிர2தி!= அைழபைத கா,/E ேமலான

பய2ைத என = உ7டா கிவி,ட*. என =2 தீைமயிைழ கப" எ5 தா:க1

கன? கா7ப* .ட என = வ2தமளி கிற*. என = ப,"ப," பழ கமாகி

வி,ட*. ஆனா உ:க) காகேவ நா வ*கிேற. த:க1 நலறிவினாE

சா* ய2தினாE வா4வைதவிட =5கிய &2தியினாE திறைமயினாE

ெதாைல பி/2தவ களாக உலகி வா4 ைக நட2*கிறவ கைள பிப!றி
நட =ப/ உ:கைள ேக," ெகா1கிேற.

நீ:க1 டா,ேடா ப!றி ெசான விஷய2ைத %னி," உ:க) காக நா

வ*கிேற. உ7ைமயி நா அத விஷய2ைத % கிய2*வ%ைடயதாக
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எ7ணவிைல. உ,ட %/யாத கைல &ர,/ பா

க ேவ7". நா

ஏேதH உ:களிட ேக,= ெபா*, என காக நீ:க1 *ப2தி!காளா=ப/

நட* ெகா1ள ேவ7டா எபைத எெபா* ேபால இெபா* நிைன?
ப"2*கிேற. ஏெனறா நா வி&கிற விஷய2தி பல

ெபறவிைலெயறா, அத!காக நா அப/ெயா5 ெப*ப

அைட*விட ேபாவதிைல.

பல விஷய:களி ஒைற எதி பா 2தி க ேவ5 விதமாக %/வைத க7"

நீ:க1 அE2* ேபாயிதா அதனா தவறிைல. ஏெனனி எ விஷய2திE
அ* மாதிாிேய பல தடைவ நடதி கிற*. எப/யிதாE நா உ:கைள

ேநாி சதி க %/தா, உ:க1 மன2தி விதவி தமான மன ேகா,ைடகைள
நிரபாம எனா இ க %/யா*. ப," வியாபார2ைத ப!றிேயா, கபளி

வியாபார2ைத ப!றிேயா அல* லாப ந,ட கண =கைள ப!றிேயா ேபசாம
அரசியைல ப!றி ேபச ேவ7" எ5 என = விதி ஏ!ப,/ கிற*. என =
ஒேர ஒ வழியி கிற*. ஒ5 அரசிய ேபச ேவ7" அல* ேபசாம

இபதாக உ5தி ^ண ேவ7".

--- நி ேகாேலா மா கியெவ
----------

ெசயலாள எ 8,ெவ.

க1த : 3

ேப" :.ட*திைடேய வா(கிேற"

பிராசி8ேகா ெவ,ேடாாி அவ க) =,
பிளாெர8, ஜு 10. 1514.

ெபைம த:கிய ராஜIத அவ கேள,
எ .,ட2*ட நா நா," &ற2தி இ கிற ெபா*, த:க1 இ

க/த:க) கிைட2தன. பிராகாசிேயாவி!காக ெடானா,ேடா அவ!ைற அHபி
ைவ2தா . எ ெசாத விஷய ப!றி-, த:க)ைடய இதய பிரசைனக1

ப!றி- பிற எலா விஷய:க) =, என = ெபா2தமாக2 ேதாறிய
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%ைறயி நா அவ!றி!= பதி அளி2ேத. ஆனா, அத பிற=

எலாவ!ைற- மற* வி"வத!காக பிளாெர = இர7" நா,களாக

வதி கிேற. நா எதிய எலாவ!ைற- திப எ*வ* என = சிறி*
சிரமமாக2 ேதா5கிற*. ஆகேவ நா ெபா52தி*, தா:க1 இெபா*

என = அறிவி2த அேத காரண:கைள %னி," ேராமா&ாி = ெசலவிைல
எபைத ப!றி  கமாக விள கிெயதி அத க/த2ைத பினா

அH&கிேற. நாேன அவ!ைறெயலா ப!றி % .,/ அறி*ெகா7"
வி,ேட.

ஆகேவ, எ உைழபி ெப5மதிைய நிைன? ைவ2திபவ கேளா, அல* நா

ஏேதH நல காாிய2* = பயப"ேவ எ5 எ7Pபவ கேளா யா

இலாத இத ேப .,ட2தினிைடேய நா ெதாட * இ* வகிேற.

ஆனா, இேத நிைலயி நா ெந"நா,க1 இ க %/யா*. எ ெபாளாதார

=ைற* ெகா7" வகிற*. கட?1 தாமாக எனிட ஏேதH அ1

&ாியாவி,டா, எேபாதாவ* ஒநா1 நா K,ைட வி," கிளபி, எ:காவ*
க/த வாசி2* கா7பிபவனாகேவா, அல* யாராவ* காவ! ேசவகH =

கண = பி1ைளயாகேவா இ* கால2ைத கழி க ேவ7/ய*தா எ5
என =2 ேதா5கிற*. அப/- ஒ நல நிைலயி எனா வாழ

%/யவிைல எறா, இ:ேக உ1ளவ க1 நா ெச2*2 ெதாைல* வி,டதாக
எ7ணி ெகா1)ப/ ெச;*வி,", எ:காவ* Iர ெதாைலயி ெச5 சி5

=ழைதக) = எ2* க1 ெசா ெகா" = வா2தியாராகவாவ* இ க
ேவ7/ய*தா. அத விஷய2தி நா அவ க) = %!றிE ஒ பாரமாக

இ கிேற. நா ெசலவாளியாக இ கிேற. ெசலவழி காம எனா இ க

%/யவிைல.

இத விஷய:கைளெயலா, நீ:க1 என காக ஏேதH கRடபட ேவ7"
எபத!காகேவா, அல* கவைலெய"2* ெகா1ள ேவ7" எற
எ7ண2திேலா நா ெசாலவிைல. ஆனா, எ இதய2தி* *பபார2ைத
அக!5வத!காகேவ ெசாEகிேற. இெனா %ைற நா உ:களிட இைத

ெசால மா,ேட.

சிைத கினிய ந7பேர, காத ம களி இதய2திேல ெபா* ேபா*, அைத

க,/ ைவ கேவா அத இற ைககைள ேச 2* இ5 கி ைவ கேவா
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%யEபவ கைள2 தா அ* மி=த ேவதைன =1ளா =கிற* எபைத நா
த:க) = நிைன[,ட வி&கிேற. சி5 =ழைதயாக? அ/ ெகா

நிைன&மாக உ1ள அத காத, அவ க1 க7கைள- இதய:கைள-

அவ க)ைடய =டைல- .ட பி":கிெய"2* வி"கிற*. ஆனா, அைத

விபி அத ேபா = ேக!ப வளரவி," வி"கிறவ க) இ கிறா க1. அ*

த:க1 இதய2ைத வி," ேபா= ேபா* அவ க1 அைத ேபாகவி,"

வி"கிறா க1. அ* திபி வெபா* அவ க1 அைத மகி4சி-ட விபி

வரேவ!5 ெகா1கிறா க1.

அப/ப,டவ க1 எெபா* அத அ) = பா2திர களாகி அத

ஆ,சியி கீ4 ெவ!றி-ட திக4கிறா க1. ஆகேவ அ& =ாியவேர.

இய!ைகயாகேவ நிைலய!ற ஒைற நிைலப"2த %யலாதீ க1. நீ:க1 வி,"

ைவ க ./ய ஒAேவா இற ைக = ஓராயிர Kத ெகா"2* உ:கைள உயர
உயர பற க ைவ க ./ய ஆ!ற பைட2த அத இற ைககைள இ5 கி
பிைண2* ைவ க? %யலாதீ க1. நீ:க1 நலமாக இY களாக!
--- நி ேகாேலா மா கியெவ.
----------

க1த : 4

ஐப3 வயதி< ஆைச

பிராசி8ேகா ெவ,ேடாாி அவ க) =,
பிளாெர8, ஆக8", 3.1514.
எ அ& ந7பேர,

ேராமா&ாியி நடத உ:க1 காத விவகார:கைள ப!றி நீ:க1 எதிய பல

விஷய:க) எைன இப2தி ஆ42தின. உ:க1 உலாச வா4 ைகைய

ப!றி-, *யர:கைளப!றி- ப/2* நிைன2* பா 2தேபா* எ

இதய2தி* *ப2தி ஒ ேகா/ .ட2 I கிெயறிய படவிைல.

உ:க) = சாி = சாி ெசா கா," நிைலயி இப* எ அதி Rடேம.
நா நா,"&ற2தி இ = ெபா*, இய!ைகயாக?, இய!ைகயி ேம
அல:காரமாக? மி=த அழ=, மி=த கவ சி-, மி=த ெமைம-,

இனிைம- ெபாதிய ஒ2திைய க7ேட. நா மி=தியாக அவைள
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&க4*ைர கேவா , அத!=ேம அதிகமாக காத கேவா %/யாத அள?

அAவள? ேபெரழி பைட2தவளாக அவ1 இதா1.

நீ:க1 என = ெசான* ேபாலேவ, அெதலா எப/ ஆரபமாகிய*. எத

வைலயா காத எைன பி/2* ெகா7ட*. எ:= அதைன விாி2த*. அத
பின எப/ப,ட* எெறலா நாH உ:க) = ெசால ேவ7"
எ5 க*கிேற. காத ேதவைதயினா மல களினிைடயிேல மிக

இனிைமயாக?, அ)டH, ெத;யப,ட அத2 த:க வைலயி*,

சாதாரணமாக எவH கிழி2* எாி* தபி ெகா1ள %/-மாயிH, நா

அதி* ெவளிேயற மனமிறி கிடேத. அத ெமைமயான க7ணிக1

பலமாக %/ய ப," ெப:க," களாக மா5 வைரயி நா அவ!றி
அரவைணபிேல சி கி கிடேத. இAவா5 எைன பி/2த காத

சாதாரணமாகேவ எனிட த நடவ/ ைககைள கா,/ய* எ5

எ7ணிவிடேவ7டா. நா தவி 2* ெகா1ள மா,டாத அல* விபாத

மாதிாியான ததிேராபாய:கைள அ* ைகயா7ட*. ஒேர வா 2ைதயி ெசானா,

ஐப* வயதான ஒ %தி த மனிதனாகிய எைன , இத க7 .ப/யான

பிரகாச%ைடய @ாிய களா =டா கி விட %/யவிைல; இத %ர,"2தனமான
ேபா = எைன அEபைடய ெச;ய %/யவிைல; இத இ7ட இர?களா

எைன பய%52த %/யவிைல. ஒAெவா5 என = எளிதாக2 ேதா5கிற*.

அவ)ைடய ஒAெவா விப2தி!= சாதாரணமாக எ விப2தினி5

ேவ5ப,டதாகேவா அல* எ விப2தி!= %!றிE மா5ப,டதாகேவா

இதாE .ட நா அவ!றி!= இைசவாக நட*ெகா1கிேற. நா மிக?

த=தியான ெபா5ைப ஏ!5 ெகா7/பைத உண கிேற. ஆனா, நா
அத!காக நிசயமாக மகி4சியைடகிேற. ஏெனனி, இத அ^ வமான

மன:கவ அழ= எ மன கவைலகைளெயலா அக!றிவி"கிற*. நா

உலக2தி உ1ள எத!காக? அைத பிாியமா,ேட.

ஆகேவ, நா மிக % கியமான ெபாிய விஷய:கைள ப!றிய கவைலகைள-

ெயலா வி," வி,ேட. %ைன பழ:கைதகைள ப/பைத- பிைன

&*ைமகைள ப!றி ஆரா;வைத- வி," வி,ேட. காத இப2ைதேய நா

நா"கிேற. காத ேதவைதைய- அவ)ைடய ேதவைத .,டமைன2ைத-
நா ேபா!5கிேற. உ:க1 காதைய ப!றி நீ:க1 எ*? ெதாிவி க

ேவ7"ெமறா எனிட ெதாிவி-:க1. ம!ற விஷய:கைள, எைன
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கா,/E அவ!ைற &ாி* ஏ!5 ெகா1ள ./யவ கைள பா 2*2
ெதாிவி-:க1.

% கியமான விஷய:க1 ேவதைனைய2 தவிர ேவ5 எைத- என களி2ததிைல.
அ!பவிஷய:கேளா ஆனத2ைத- இப2ைத-ேம அளி கிறன.
--- த:க1 பணியா1 நி ேகாேலா மா கியெவ.
------------

க1த : 5

:9மானவைர ைற*36 ெசலவழி :

நி ேகாேலா மா கியெவயி மக ெக;ேடா? =,
இேமாலா, ஏர 2,1527. ெக;ேடா,

எ அ&1ள மகேன,
உ க/த கிைட2த*. என = அ* ெப:களிைப உ7டா கிய*. ஏெனனி நீ

மீ7" உட நல ெப!5 வி,டா; எற வி ேசஷ ெச;திைய அ* என =2

ெதாிவி2த*. ேவ5 எத ெச;தி- ேமE எைன மகி4சியைடய ெச;த*.

ஆ7டவ உயி ெகா"2* அ1 &ாிதா, என = .ட அ1 &ாிதா, நா

உைன ெகா7", சிறபாக, உனா %/தைதெயலா நீ ெச;* %/2தா,

ஏதாவ* பயனைடயலா எ5 ந&கிேற. நீ7ட நா,களாக எேனா"

ந7ப களாக இத % கியமான மனித கேளா" இேபா* நா கா /ன

ைசேயா அவ க)ட மிக உய த ந,& ெகா7/ கிேற. உ7ைமயி இ*

என = மி=த ஆசாிய2ைதேய ெகா" கிற*. இத2 ெதாட & உைன

நனிைல = ெகா7" வ. ஆனா, தானாகேவ ப/2* ெகா1ள

ேவ7/ய*தா. நீ தவ5 ெச;* வி," சா = ேபா = .ற இனி

%/யாதாைகயா, க/னமாக உைழ2*, இல கிய2ைத- ச:கீத2ைத- நறாக

ப/2* ெகா1. என = கிைட = மதி& %வ* எனிட%1ள சி5

திறைமயி காரணமாகேவ வகிறெதபைதயறி* ெகா1. ஆகேவ, எ அ&

மகேன, நீ எைன இபமைடய ெச;ய ேவ7"மானா, எதிE, ெவ!றிகரமாக

%ேன5. உைன நீேய ந&. க"ைமயாக ப/. ேயா கியமாக நட. கவியி
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கவன ெசE2*. உன = நீேய உதவி ெச;* ெகா7டா ஒAெவாவ உன =
உதவி ெச;வா க1.

சின ேகாேவ5 கைத = ைப2திய எ5 எதியிதா;. நல*.

சாதாரண ைப2திய:கைள நட2*கிறத!= மாறாக இைத நட2த ேவ7".

ைப2திய பி/2தவ கைள நீ க,/2தாேன ைவபா;. இத சின ேகாேவ5

கைதைய அவி42* வி," விடேவ7". ஆகேவ, ெவDசிேவாவிட அைத

ெகா"2*, ேமா7/ &கயாேனா? = அைத ெகா7"ேபா; அ:ேக அத

க/வாள2ைத- க2* க,ைட- அவி42* வி,"விடெசா. அ* தன =
பிாியமான இட2தி, த வயி!5 = ேவ7/யைத சாபி," !றி2திாி*

ைப2திய மாற,". அ:ேக ெபாிய வய ெவளிக1 இ கிறன. அ*ேவா

சினDசி5 ேகாேவ5 கைததா. அதனா யா = ேக"வ*விட

ேபாவதிைல. அைதப!றி நா கவைலபடாம, அ* எப/2 திாிகிற* எ5

கவனி2* வரலா. அதHைடய மன சாிப," வி,டா அத பிற= மீ7"
அைத பி/ க %யலலா.

ம!ற =திைரகைள ேலாேடாகிேசா ெசாகிறப/ ெச;. அவ ம5ப/ நலமாக

இபைத-, =திைரகைள வி!5 வி,டைத- அறி* மகி4சியைடகிேற.

அவ!றா நம = ெசலேவ ஏ!ப," வதப/யா அவ ெச;த* சாிெயேற

நிைன கிேற. ஆனா, அவ என = எதி ேக,காம ெச;த* தா என =
ேகாப2ைத- ஆ2திர2ைத- உ7டா =கிற*.

உ தா; மாாியா,டா? = எ அைப2 ெதாிவி நா) = நா1 நா இ:கி*

&றபட ேவ7/ய நிைல = வ* ெகா7" இ கிேற, எபைத- அவ) =

ெசா. பிளாெர =2 திபி வர ேவ7" எ5 இெபா* நா

ெகா7/ = ஆவைலேபா எேபா* நா ஆைசப,டதிைல. *ரதி Rட

வசமாக நா இ* =றி2* எ*? ெச;ய %/யாத நிைலயி இ கிேற. அவ1

என ேக1விப,டாE நல சேதாஷ2ேதா" இ க ேவ7" எ5

அவ) = ெசா. எ*? ேமாசமாக நடபத!= %னா நா K," = வ*
வி"ேவ.

பா சினா? =. பியாேரா? =, டா,ேடா இH அ:கிதா அவH =
எேலா = %2த. அவ க7க1 எப/யி கிறன எ5 ெதாிவிபா;

எ5 எ7Pகிேற. எேலா - நீ:க1 எேலா சேதாஷமாயி:க1.
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."மானவைர =ைற2* ெசலவழி-:க1. ெப னாேடாைவ கவனமாக நட*

ெகா1ள ெசா. இர7" வாரமாக இர7" %ைற அவH = எதிவி,ேட.

பதிேலயிைல. ஆ7டவ உ:க1 அைனவைர- காபா!றி அ1 &ாிவாராக!
--- நி ேகாேலா மா கியெவ.
-----------

!"றா பதி

1. மா கியெவயி" மணி ெமாழிக
அறெநறி

வா4தவ கைள ெகாEவ*, உ!ற ந7ப க) =2 *ேராக &ாிவ*,
ேந ைமயிலாம நடப*, இர கமிலாம இப*, மதாபிமானம!ற

ெசயE அறெநறிெய5 ெசாலபட மா,டா*. இத வழிகளா ஒவ அதிகார

பதவி அைடயலா. ஆனா &க4 அைடய %/யா*.
அறி?

உலக2தி W5 விதமான Wைளக1 இ கிறன. ஒ5, பிற உதவியிலாம,
தானாகேவ எைத- அறிய ./ய*. இ* நல Wைள, இர7டாவ*, ம!றவ க1
எ"2* ெசாய பிற= அறிய ./ய*. இ*? நல Wைளதா. ஆனா

Wறாவேதா தானாக? அறி* ெகா1வதிைல; பிற விள கி- அறி*

ெகா1வதிைல. இ* பயன!ற*.
அதிகார

அதிகார ெவ= லபமாக2 தன ெகா ெபயைர @,/ ெகா1ள %/-. ஆனா

ெவ5 ெபய தன ேகா அதிகார ச திைய அைடய %/யா*.

அதிகார2ைத அைடபவ க1 அைத ேம ேமE அதிகாி2* ெகா1ளேவ
ஆைசப"கிறா க1. அதனா அவ க1 ஆப2தானவ க1.

அதி Rட

அதி Rட எப* ஒ அரசிய ெகா1ைக ெப7. அவைள பலவத மாக2தா

அைடய ேவ7"!

அதி Rட2ைத ம,"ேம நபியி க ./யவ அதி Rட மா5ேபா* தாH
K4* வி"கிறா!
அைமச
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நாடா) அரசனி நல ைகவிட தனல ைகேய அதிகமாக கவனி கிறவ
சாியான அைமசனாக மா,டா.

நாடா) &ரவல த அைமச க) = ெபைம- ெசவ% அதிகமாக

ெகா" க ேவ7". அேபா*தா அவ க1 ேவெறாறி மீ* ஆைச ைவ க

மா,டா க1.

அரசியலைம&

=/யர ேம ம களா,சி. %/யா,சி ஆகிய இW5 வைக = இடமளி2*

உவான அரசியலைமைப ெப!ற அர நிைல2* நி!=.
அரசிய

நலேதா அரசிய அைமைப ெப!றிராத =/யர நப2ேதா" வாழ
%/யா*.

அரசிய ெகா1கைள ப!றிய %/?கைள, அவ!ைற நிைறேவ!5 வத!காக
பிப!றிய ெசய %ைறகைள ெகா7" தீ மானி காம, அவ!றி Wல

அைடத பலா பலகைள ெகா7" தா தீ மானி கேவ7". எலா

இராJய:களி அ/பைட அ8திவார, நல ச,ட:களிE ந!பைடகளிEதா

அைமதி கிற*.

ஆ) பதவிைய அைட- ஒவH =, அவனா தா கப,டவ க)
எதிாிகளாகிறா க1. அவH = உதவியா; இதவ க), அவ க)ைடய ஆைசய

பிலாைஷகைள அவ நிைறேவ!ற %/யாம ேபாவதா எதிாிகளாகிறா க1.

ம களி அைப ெப!51ள ஆ,சியாள எப/ப,ட ஆப2தி இ*

தபி2* ெகா1ளலா. எதி பிேல வள ேதா:= அரச ேபரரசனாகிறா.
த பல2ைத நபி வாழாத ஆ,சியாள எ5 பா*கா&ட இ க %/யா*!
ஆ,சியாள எேபா* திறைமைய மதிபவனாக கா,/ ெகா1ள ேவ7".
ஆ,சி நட2* அரசனிட ெபா*ம க1 அ& ெகா7/ப* நலதா எ5
ேக,டா, அDவேத நல* எ5தா ெசால ேவ7".
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ஆ)பவனிட ம க1 ெகா1) அ& மா5 இய&ைடய* ; அசேமா எ5

மாறா*.

அரசா) தைலவ அவHைடய =/ம களா பழி க படலா. ஆனா

ெவ5 கபட .டா*.

ம க1 மனH = விதமான அDசி நட கலா. ஆனா தைன ெவ5 =

ப/யாக மன நட*ெகா1ள .டா*.

அனியைர கா,/E த ம க) = அதிகமாக பயப"கிற அரசH =2தா
ேகா,ைடக1 ேதைவப".

ம களி ெவ5& காளான மனெரலா சதிக) = ஆளாகி ெகால

ப,/ கிறா க1.

எத அரசா:கமா; இதாE, அத தைலயாய விஷய, தைன ெவ5பி!=

நிதைன = ஆளாகாம காபா!றி ெகா1வேதயா=. இ* அத

பிரைஜகளிைடேய அ* ெகா1) ெதாட பி!= ெபா*. அ7ைட அய

நா"களிைடேய அ* ெகா1) ெதாட பி!= ெபா*.

ெபா*ம க1 ஓ ஆ,சியாளைன அல,சிய ப" க2ெதாட:கிவி,டா,
அவ விேராதிைய ேபா ஆப2தானவ அல எேறா, ந7ப எேறா
அரசா) தைலவ கதப,டாெலாழிய, அவ அவHைடய =/ம களா

மீ* பலவிதமான பழி கபடலா. அனா ஏளன:க1 Kசப" என? அவைன

கவி4பத!= ஒAெவா சதி2தி,ட% உவா கப" என? எதி பா

கலா.

ஒ நா," ம க1 த:கைள ஆ) ஓ அரசைன பைடெய"2* வப/

வரேவ!பா களானா, அப/ வரேவ!கப,ட ெவளி நா,டா ஆ,சி-

நிைல2தி கா*. ஏெனனி அவனாE அவ கைள2 திதி ப"2த %/யா*.
நாிையேபா சதிவைலகைள அறி* ெகா1) ததிர @,ம அறி?,
ஓநா;களான பைகவ கைள சி:க2ைதேபா அ52* தைம- ஓ
ஆ,சியாளH = ேவ7".
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ஓ ஆ,சியாள, தாராள மனபாைம-1ள வ1ள எ5 ெபயெர"பத!காக,
வாிேபா,", ம கைள ர7/ ெகா":ேகால எ5 நிதி க ப"வைதவிட,

கமி2தன உைடயவ எ5 ெபயெர"ப* நல*.

நாடா) மன, ேதைவ ஏ!ப,டா ஒவ உயிைர ேவ7"மானாE

பறி கலா. ஆனா ஒவ உைடைமைய ம," பறி கேவ .டா*! ஏெனனி

ம க1 த:க1 தைதயி சாைவ .ட மற* வி"வா க1. ஆனா பிதராரஜத

ெசா2ைத இழபைத ம," ெபா5 கேவ மா,டா க1 !

ஆ,சிYட ஏறிய ஒவ த ஆ,சிைய நிைல நி52தி ெகா1ள வி&வாேன-

யாகி, அவ சத ப2தி!ேக!ப நலவனா; இலாம இ க?, ேதைவ =
நிைலைம = ஏ!ப2 த அறிைவ பயப"2தேவா, பய ப"2தாமேலா

இ க? ெதாி* ெகா1ள ேவ7".

ஆ,சியாள &2தி-1ளவனாயிதா சமாதான கால2தி ேசாேபறியா;

இ க .டா*. ஆப2* கால2தி த!கா2* ெகா1ள?, தா =தகைள
சமாளிபத!= தைன2 தயா ப"2தி ெகா1ள ேவ7".

பல ெபாதிய நகர2ைத-, தைன ெவ5 காத ம கைள- உைடய அரச
தா =தE = ஆளாக மா,டா. அப/ேய தா கப,டாE, தா கியவேன

ெவ,கமைட* &ற%*= கா,/ ஓ"ப/ ேநாி".

சீ ெக,ட ஒ நகர2ைத அைட- ஓ அரச அைத சீ 2தி2*வத Wல
&கழைடகிறா!

நல அரக1 நிைல2* நி!க ./ய தைமய!5 ேபாவதா தீய அரகளாக
மாறி வி"கிறன. இA வைகயி நல அரக) =ைறபா"ைடயனேவ.

பரபைர அரச க1 த:க1 ராJய2ைத இழ க ேநாி,டா அ* அதி Rட2தி
ேகாளாறல. அவ க) = ஆள2 ெதாியாததி ேகாளாேற யா=.
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உைடைமகைள (அல* நா"கைள) ேச 2* ெகா1ள வி&வ* இய!ைகயான*.

அைத ெச;யவலவ க1 ெவ!றிகரமாக ெச;* %/2* வி"வா கேள யானா,

எ5 &கழ ப"வா கேள தவிர, இகழபட மா,டா க1. வலைமயிலாதவ க1

எப/யாவ* ெச;ய %ைன- ேபா*தா தவ5 ெச;கிறா க1. ெப பழி =

இக4சி = இைரயாகிறா க1.

ெகா"ைம- *ேராக% &ாிதவ க1. எப/2 த:க1 ஆ,சிைய நிைலநி52தி

ெகா7" நீ/2தி கிறா க1 எறா, அவ க1 தா:க1 ெச;த ெகா"ைமகைள

%!றிE சாிவர ெச;தவ களா; இபா க1!
அ&

அ&, மனித களி ய நல2தி அ/பைடயி எ&கிற*. தா:க1 ஏதாவ*

நைம ெப5கிற வைரயி அ& ெசE2* வா க1. அ* நி5 ேபான* அ&

நி5ேபா=.
ஆேலாசைன

அேலாசைனயாள க1 எ2தைன ேயாசைன ெசானாE ஆ,சி யாளH =
&2தியிலா வி,டா அ2தைன- பா4!
இல,சிய

இல,சிய ேவக எப*, நா எAவள? உயர2ைத எ,/ பி/2தாE திதிேய

ஏ!படாதள? மனித இதய2தி எ& அதிவைமயான ேவ,ைகயா=.
இழ2த

இக4சி கிடமான %ைறயி ஒ சி5ப=திைய இழபைத விட, எலாவ!ைற-ேம

*ணி?ட இழ* வி"வ* எAவளேவா ேமலா=.
உண த

எேலாராE ஒைற காண %/-. ஒ சிலரா தா உணர %/-!
உ7ைம

ஒAெவாவ உ7ைமேய ெசாEவா களானா அத உ7ைம =ாிய மதிேப
ேபா;வி"!
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உதவி

உன = நீேய உதவி ெச;* ெகா1. ஒAெவாவ உன = உதவி ெச;வா க1!
ஏ4ைம

நா ஓ ஏைழ; அ*ேவ எ விவாச2தி!= க7ணிய2தி!= அ2தா,சியா=.
கRட

கRட2ைத சமாளி க இெனா கRட2தி சி கி ெகா1ள ேநாி"வ*

இய!ைகதா. ஆனா, இர7" கRட:களி எதி *யர =ைறேவா அைத நல

வழியாக ைக ெகா1ள ேவ7".
காத

காத, ம களி இதய:களிேல சிறக/2* பற = ேபா*, அைத க,/

ைவ கேவா அத இற ைககைள பிைண2* பி/2* ைவ கேவா

%யEபவ கைள2 தா அ* ெப சி2திரவைத = உ1ளா =கிற*.
சி5 =ழைதைய ேபால?, அ/ ெகா நிைன&மாக? உ1ள அத காத,
அவ க1 க7கைள-, இதய: கைள- அவ க)ைடய %*ெகEைப-: .ட

பி":கிெய"2* வி"கிற*.

காதைல விபி, அத ேபா =ப/ெயலா ேபாகவி," வி"பவ க)

இ கிறா க1. அ* த:கைள வி," பற* ேபா= ேபா* அவ க1 அைதேபாக

வி," வி"கிறா க1. அ* திபி வ ேபா* அைத ம5ப/- ஆனத2*ட

வரேவ!5 ெகா1கிறா க1.
காலேபா =

கால2தி!= @4 நிைல = த=தப/ த தி,ட:கைள- ெசய %ைறகைள-
வ=2* ெகா1கிறவனிட அதி Rட எ5 மாறாம நிைல2* நி!=.

கால2தி!=2 த=தப/ நட* ெகா1)கிறவ இபமாக?, கால ேபா கி!=

மாறாக நட* ெகா1கிறவ *பப," ெகா7" இ கிறா.
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=/யர

=/யரசி உாிைமைய நிைல நி52த =!றD சா," வா;& இ க ேவ7/ய*

இறியைமயாத தா=.
ேகா,ைட

=/ம க1 அபி மீ* எபப"கிற ேகா,ைட தா உ7ைமயி சிறத
ேகா,ைட.

ஆளப" ம களா ெவ5 கப" ஆ,சியாள எ2தைன ேகா,ைடகைள
-ைடயவ ஆனாE அவ ப2திரமாக இ க %/யா*.
சதிகார க1

&திதாக ததிர மைடத ஒ நா" த ததிர2தி!= எதிாியா; உ1ளவ கைள
ெயலா ஒழி2*வி,டா தா அைமதியாக இ க %/-!

நாடா1பவனிட ம க1 நெல7ண உைடயவ களாயிதா, சதிகார க1

ம கைள- த:க1 எதிாிகளாக பாவி2* பயப"வா க1. த:க1 சதி =!ற

ெவளிப," வி,டா &கட இலாம தி7டாட ேநாி"ேமெயன நிைன2* சதி
ெச;- எ7ணேம அ!5 ேபாவா க1.
சத ப

&2தி-1ளவ க1 தா சத ப:கைள2 த:க) = சாதகமாக ப ய  ப"2தி

ெகா1கிறா க1.

சத ப2ைத கட* ேபா= ப/ ைக நவ வி," விட .டா*.
ததிர அர

ததிர%1ள ஒAேவா அர, =/ம க1 த:க1 விப2ைத ெவளி

ப"2*வத!= வா;பளி க ேவ7" எ5 நா .5ேவ.
ததிர

மன2 திதியிலாத ம க1 ம*1ள நா,/ேலதா சதிகார க1 %ைளபா க1.
ெசய
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கா!ற/ கிற திைசயி வைள* ெகா"2*2 த காாிய2ைத %/2*
ெகா1ளேவ7".

எேபா* மிக? எசாி ைகயாக நட க ./ய ேப வழி-, சமய

வதா ச,ெட5 காாிய2ைத %/2தாதா ெவ!றி காண %/-!

கால2தி!= @4 நிைல = ஏ!ப நட கிறவ க1 தா ெசயகளி ெவ!றி
கா7பா க1.

&2தி-1ள வி Kர க1 Iர2தி உ1ள ஒ ெபாைள எ;வத!காக அதனிH
உயர2தி உ1ள ஓாிட2ைத =றியாக ைவ2* அ& வி"வா க1. அ*

ேபாலேவ, &2திசாயான மனித க1 தா:க1 ெபாியவ கைள ேபா காாிய

சி2தியைடவத!காக, %!கால2தித மிக ெபாியவ கைள பிப!றி நட க

%யவா க1.

ெசா2*ைடைம

ெபபாலான ம க1 ெகௗரவ2ைத விட2 த:க1 ெசா2* கைளேய ெபாிதாக
மதி கிறா க1.

த:க1 தைத இறதைத எளிதாக மற* வி"வ* ம க1 இய&. ஆனா, த:க1
பிதிரா ஜித ெசா2ைத இழபைத ம," அவ க1 மற க? மா,டா க1 !
ெபா5 க? மா,டா க1 !
தைலவ க1

பிப!5ேவா இலாத தைலவ க1 அதிவிைரவி அழி* ேபாவா க1. அதனா

ஒ ெப ெதாைல- விைளயா*.

ெபா*ம க1, ேமE சிறபா; வாழலாெம5 த:க1 தைலவ கைள மா!றி
ெகா1கிறா க1. ஆனா அதி ஏமா!றேம அைடகிறா க1.

தா4? மனபாைம

தா4? மனபாைம எப* பயன!ற* எப* ம,"மல, உ7ைமயி *ப

தவ*மா=.
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ந" நிைலைம

ப க2தி உ1ள இ நா"க) கிைடேய ேபா W7டா, ந" நிைலைம வகிபைத

விட ஏதாவ* ஒ தரபி ேசவேத அறி?டைமயா=. தைன கா,/E

வைம மி கவ ப க ேச வைதவிட, த உதவிைய விபி ெபற ./யவ

ப க ேச வேத நைம பய =.

ந"நிைல வகி2தவ சேதக2தி!=ாிய-வனாைகயா ெவ!றி ெப!றவ அவைன
ந7பனாக கதமா,டா. ேதாவி-!றவேனா தன = உதவி ெச;யாதவைன

கா க % வரமா,டா.
நபி ைக

உைனேய நீ ந&.
நைம தீைமக1

மனித2 தைம நைமைய கா,/E தீைமயி ப கேம சா- இய&1ள*.

கசபான ப7ட:களா ைவ ஊறப"வ* ேபாலேவ, அதிகப/யான இனி&

ப7ட:களா திக,டE , =ம,டE ஏ!ப"கிற*. அ* ேபாலேவ மனித க1
நைமகளா அE& தீைமகளா ஆ2திர% அைடகிறா க1

எத மனிதH எெபா* நலவனாகேவா அல* எெபா*

தீயவனாகேவா இ க %/யா*. அவ த ேதைவ = சத ப2தி!= ஏ!றப/
நலவனாகேவா தீயவனாகேவா மாறி ெகா7டா தா த அதிகார2ைத நிைல
நி52த %/-.

தீய ச திகைள ேநாிைடயாக எதி 2தா அவ!றி பல அதிகாி2* வி".
சமய2தி!ேக!றப/ நட* தா அவ!ைற சா; க ேவ7".
நறியிைம

ேலாபி2தன2தினா அல* பய2தினா தா நறி ெக,டதன உ!ப2தியாகிற*.
நா"

எ ேதச2ைத எ ஆ2மாைவ- விட அதிகமாக ேநசி கிேற.
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நீதி%ைற

நல பைடபலமிலாத ஒ நா,/, நல நீதி %ைறக1 இ க %/யா*.
ெந" நாைள = மா!ற படாம இ க ./ய நிைல2த ச,ட:கைள ெப!ற நா"

இப ^மியாக இ =. அப/யலாம நீதி %ைறகைள அ/ க/ சீ தி2த

ேவ7/ய நிைலயி உ1ள நா" மி=த *ப2தி உழE.

வளைம மி=த ஒ நா,/ ம க1 ேசாேபறி களாயிப* இய!ைக.

அவ கைள 55&ட விள:க ைவ க ேவ7"மானா க"ைமயான ச,ட:க1
ேதைவ.

ஓ அரசா:க2ைத ஏ!ப"2தி அத!=ாிய நீதி %ைறகைள வ= க வி&கிற எவ,
எலா மனித க), தீயவ க1 எ5, அவ க1 சமய வா; =ேபா* த:க1

தீய =ண2ைத ெவளிப"2த2 தயாராக இ க ./யவ க1 எ5 மன2தி

ெகா1ள ேவ7".

ம க1 நனட2ைத உ1ளவ களாயி க ேவ7"மானா நல கவி

க!றவ களாயி க ேவ7". நல கவி, நல நீதி%ைற இதா தா
கிைட =. நல நீதி%ைற, பலரா பழி கப" கலக:களா தா கிைட =.
கலக பிறதா தா நியாய பிற =.
பைட

=/ ம கைளேய த பைட Kர களாக ெப!51ள ஓ ஆ,சியாள ேவ5 எத
ெகா/ய பைகவ = அDச ேவ7/யதிைல.
பைடபல பைட2த தீ

கதாிசிக1 அைனவ ெவ!றி ெப!றி கிறா க1. பைட

பலம!றவ கேள ேதாவியைடதி கிறா க1.

பைட பயி!சிையவிட இப ேகளி ைககைளேய ெபாிதாக மதி கிற

ஆ,சியாள க1 , அதி விைரவி த:க1 ராJய2ைத இழ* வி"வா க1.
இராPவ2தின = இலDச ெகா"2* ஆ,சி Yட ஏறியவ க1 ெப

திறைமசாகளாக இதாெலாழிய அத Yட2தி நிைல2தி க %/யா*.
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ப,ட:க1

ப,ட:க1 , மனித க) = ெகௗரவ அளிபதிைல. மனித க1 தா

ப,ட:க) = ெகௗரவமளி கிறா க1.
பய%52த

யாைர- பய%52தேவா, அல* பழி கேவா ெச;யாம ஒவ தைன க,"
ப"2தி ெகா1வானாகி, அ* அவனிட%1ள மாெப &2திசா2 தன2தி
அறி=றிெயன க*கிேற. ஏெனனி, பய%52*வ*, பழிப*, இைவ இர7/
எ*? எதிாிைய பலஹீன ப"2தி வி"வதிைல. அத!= மாறாக, ஒ5 அதிக
எசாி ைக-ட அவைன விழி2தி க ெச;கிற*; ம!ெறா5 அவH =2 தீரா

=ேராத2ைத- பழிவா:= ெவறிைய- I7/வி"கிற*.
பழி வா:=த

சாதாரண மனித க1 சி5 தீைமக) =2தா நைம பழி வா:=வா க1. ெப

தீைமக) =2 த=தப/ பழி வா:க %/யாத நிைலைமயி அவ க1 இபா க1.
பிர& க1

ேவைல ெச;- ேதைவ எ*?மிலாம, த:க)ைடய அளவ!ற

நில&லகளி* வ வாடைகைய ெகா7" ேசாேபறி2 தனமாக
வாபவ கைள2 தா பிர& க1 என நா அைழ கிேறா.
ெபாிேயா

மனித க1, மிக ெபாிய மனித கைள பிப!ற %யEத ேவ7".
ெபாிய மனித க1 எேபா தா:க1 ெசE பாைதயி ஒAேவார/யிE

=5 கி,ட ேபராப2* கைள-, ெப:கRட:கைள- த:க1 திறைமயாE,

ஆ7ைமயாE அக!றிெயறி* ெகா7ேட ேமேலா:கி வதி கிறா க1.
ேபராைச

ேத"கிறச திைய கா,/E எெபா* ஆைச ெபாிதாயி கிற*.
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மனித த:க1 ேதைவ காக ேபாரா"கிற நிைலைம ேபான பிற= த:க1

ேபராைச காக ேபாராட2 ெதாட:=கிறா க1. அத ேபராைச மிக? ஆ!ற

வா;ததாக இ கிற*. அவ க1 எAவள? உயர2தி!= ேபான பிற= .ட அ*

அவ க1 இதய2ைத வி," ேபாவதிைல.
ேபாரா,ட

ேபாரா"வதி இ %ைறக1 உ7". ஒ5 அறவழியி நி5 ேபாரா"

%ைற: ம!ெறா5 W

கமான பல2ைத பய ப"2* %ைற. %த வழி மனித2

தைம; இர7டாவ* வழி மிக:க) =ாிய*. ஓ ஆ,சியாளH = மனித2
தைம- ேவ7". மிக2 தைம- ேவ7".

மகH =

மகேன, நீ எைன மகி4சியைடய ெச;ய ேவ7"மானா, எதிE ெவ!றிகரமாக
விள:=. உன ேக ஒ மதிைப உ7டா கி ெகா1; க"ைமயாக பயி; நீயாகேவ
நறாக நட*ெகா1; க!5 ெகா1.
ம க1 பிரதிநிதிக1

ம க1 பிரதிநிதிக1 எேபா ஆ,சியி ம களி ப:ைக ஏ!பவ களாக ம,"
இபதிைல. ம க1 உாிைமைய பா*காபவ களாக? இ கிறா க1.
மத

இராPவ ம," இ* மத இலாத ேதச2திேல ஒ:= இப* அாி*.
மத சாராJய2தி அதிபதிக1 ம,"ேம, பா*கா கபடாத ராJய:கைள-

'ஆளபடாத பிரைஜகைள- உைடயவ களா-யி கிறா க1. அவ க)ைடய
ராJய:க1 பா*கா கபடாதைவ-யாைகயா அவ களிடமி* பறி க

ப"வதிைல. அவ க)ைடய பிரைஜக1 ஆள படாதவ க1. ஆைகயா, அவ க1

ஆதி க2ைத ம5பதிைல.
மதி&

என = கிைட = மதி& அைன2* எனிட%1ள சி5 திறைமயி
காரணமாகேவ வகிற*.
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மனித இய!ைக

மனித கைள எலாவ!றி!= ஆைசபட ./யவ களாக?, ஆனா

அவ!ைறெயலா அைடய %/யாதவ களாக? இய!ைக பைட2தி கிற*.

மனித க) = இய!ைக ெவAேவ5 விதமான %க:கைள ெகா"2த* ேபாலேவ,
அவ க) = ெவAேவ5 விதமான மன:கைள- பாவ:கைள-
ெகா"2தி கிறெத5 நா ந&கிேற.

கால ேபா = @4 நிைலக) ெபா*வாக? =றிபாக?, மாறி

ெகா7ேடயி கிறன. ஆனா அேத சமய மனிதனி பாவ:க) நைட%ைற

ேபா = மாறாம ஒேர மாதிாியாக அப/ேய இ கிறன. அதனா தா

மனிதH = ஒ சமய நலதி Rட% ம!ெறா சமய *ரதி Rட%
ஏ!ப"கிறன.

அ/ %,டா1களாகேவா, அதி &2திசாகளாகேவா, ெப:ெகா"ைமயாள களாகேவா, மிக? நலவ களாகேவா யா இைல.
மனித க1 த:க) = %தியவ களி ெசயகைளேய பாவி2* பிப!றி
அவ க1 அ/ைவ2* ெசற பாைதயிேலேய எெபா* ெசகிறா க1.

த:கைள அ& கா,ட ெச;கிறவ = =!றமிைழ பைத விட2 த:கைள

அச%ற ெச;கிறவ க) = =ைறவாகேவ =!றமிைழப* மனித இய&.
ெம*வாக நக வ*தா ெபா*ம களி வழ க.
எேலாராE க7களா தா பா

%/-.

க %/-. ஒ சிலராதா உண * பா

ெபபாலானவ க1 எைத- க7களா பா 2ேத மதிபி"கிறா க1. சில த

ைகயினா ெதா,"பா 2* உ7ைமயான மதிைப உண கிறா க1.
%க8*தி

%க8*தி ெச;பவ கைள நபேவ .டா*.

க
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%க8*தி மனிதைர அறிவிழ க ெச;* வி"கிற*. இத %க8*தியி*

த:கைள காபா!றி ெகா1வத!காக சில அல,சியவாதிகளாக நட*
ெகா1கிறா க1.

ெமாழிவழி அரசிய

ெமாழியிE, நீதி %ைறயிE, பழ க வழ க:களிE மா5ப,ட பல ப=திகைள

ஒ5 ேச 2* க,/யா)வ* மிக க/ன.

ஒேர ெமாழி ேப ஒேர இனம க1 வா பல இராJய:கைள ஒ5 ேச 2*

ஆ)வ* லப. அதிE அவ க1 ததிரமாக இ* பழ க படாதவ களாயிதா இH லப.
-2த

-2த எப* எத மனிதH அத Wல க7யமாக வாழ%/யாத ஒ

ெதாழிேலயா=. அத ேவைலயி Wல, ஏதாவ* இலாப2ைத அ5வைட ெச;கிற
ேபா Kர, ெபா;ைம-, ெவறி-, ெகா"ைம-, உைடயவனாக விள:கேவ

கடைம ப,/ கிறா.

எவ -2த உ7டா =வைதேய த ெதாழிலாக ெகா7/ கிறாேனா, அவ
பாபி எபைத2 தவிர ேவ5 எ*வாக? இ க %/யா*. -2த, திட கைள

உ7டா =கிற*. சமாதான அவ கைள2 I = ேமைட = ெகா7" வகிற*.
வததி

=!றD சா,ட ./ய வழிவைகக1 இலாத இட:களி தா வததிைய பர&
%ைற ெபாி* ைகயாள ப"கிற*.
விதி

மனித விவகார:களி ேபா ைக சிதி2* பா 2தா, பல விஷய:க1
கிள&வைத-, அவ!ைற நா எதி 2* கா க விடாதப/ வான2* விதி ெச;*

வி"வைத- காணலா.

ப," வியாபார2ைத ப!றிேயா , கபளி வியாபார2ைத ப!றிேயா அல* லாப
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ந,ட கண =ைள ப!றிேயா ேபசாம அரசியைல ப!றி ேபச ேவ7" எ5
என = விதி வ=2தி கிற*.
விஷய:க1
தீவிரமான விஷய:க1 ேவதைனைய2 தவிர ேவ5 எைத- ெகா7" வததிைல.
அ!ப விஷய:கேளா திதிைய- ேபரானத2ைத- தவிர ேவ5 எைத-
ெகா7" வததிைல.
ெவ!றி ேதாவி

த ேபா கிப/ ஒவ ெச;கிற காாிய:க1 காலேபா கி!= @4

நிைலக) = ெபாதி வி"கிறேபா* அத மனித த காாிய2தி தா எதி
பா

= பலைன அைடகிறவனாக? ெவ!றி ெப5கிறவனாக? ஆகி வி"கிறா.

காலேபா கி!= @4நிைலக) = ஒ2* வராத ேபா =ைடய மனித
ேதாவியைடகிறா.

எைத- சீ I கி ஆரா;* அளவி,", ஆற அமர ஆேலாசி2* ெச;வதாதா

பல த:க1 தி,ட:களி ெவ!றியைடகிறா க1.

ஒவ மாெப ெவ!றி-ட ப2* காாிய:கைள .ட ெச;* %/2*

விடலா; ஆனா % கியமானெதா ேதாவிேய %னதைன2ைத- அழி2*

விட ேபா*மான*.
----------

சிதி க ைவ  சிதைனயாள க ,

எத ஆ,சி- நிைலெபற ./ய வழி வைகக1 எைவ என சிதி2தவ .
சிதைனயாள வாிைச
1. டா வி

2. பிேள,ேடா

3. கா  மா

7. இ:க சா

8. எம ஸ

9. வாேட

4. ேஸா

10. மா கியவ

8

5. ெபDசமி பிரா:ளி 6. அாி8டா/

11. எபி.ர8

---x
---x-x-x-x-x---

12. எம ஸ

