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பச்ைசயப்பர் 
(வாழ்க்ைக வரலா  ஒ  நாடகமாக) 

 
      டாக்டர்- .வரதராசன், எம்.ஏ., எம்.ஓ.எல்., பிெஹச். ., 
      தமிழ்த் ைறத் தைலவர், பச்ைசயப்பன் கல் ாி 
 
      விற்பைன உாிைம: 
      பாாி நிைலயம் 
      59, பிராட்ேவ, ெசன்ைன-1 
      .1-4-0 
      இரண்டாம் பதிப் : பிப்ரவாி 1957 
      உாிைம ஆசிாியர்க்கு 
 
      ஆசிாியாின் மற்ற நாடக ல்கள்: 
      இளங்ேகா, காதல் எங்ேக & மனச்சான்  
      ----------------------------------------------------------- 
 

ன் ைர 
 
      தமிழ்நா  வண்ைமயின் எல்ைலைய ம் கண்ட நா . ஈதைலேய வாழ்த ன் 
ஊதியமாகக் ெகாண்ட வள்ளல்கள் பலர் ேதான்றிய நா  இ . பதிெனட்டாம் 

ற்றாண் ல் அறம் பல ாிந்த வண்ைமயாளராய்த் திகழ்ந்த தமிழர் பச்ைசயப்பர். 
அவ ைடய அறெநஞ்சேம இன்  ஆயிரக்கணக்கானவர்க க்குக் கல்விச் ெசல்வத்ைத 
வழங்கும் அறி  நிைலயங்களாக விளங்குகிற . 
 
      இத்தைகய அறேவாாின் வரலாற்ைறப் பல ம் அறிதல் நலம். உயர்  நவிற்சி ம் 
திாி ம் இல்லாமல் உள்ளவாேற விளக்கும் நாடகமாக இச் சி ல் அைமந் ள்ள . 
தமிழகம் இதைன வரேவற்கும் என நம் கிேறன். 
 
      5-10-51         .வ. 
      ------------------ 
 

காட்சி :1 
கி.பி.1754 

 
            இடம்: ெபாிய பாைளயத்தில் ஒ  ேதாப்  
            காலம் :பிற்பகல். 
            மாந்தர் :ேவைலக்காரர் இ வர்: னியன், எல்லன் 
 
      னியன்: ேட எல்லா! நம் ராயர் ட் ேல ஓர் அம்மா இரண்  ெபண் 
குழந்ைதகேளா  வந்தி க்கிக்கிறார்கேள, அவர்க க்கு ேமலண்ைடத் ெத விேல 
இ க்கிற சின்ன ட்ைட ஒ ங்குபண்ணச்ெசான்னா' டா. 
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      எல்லன்: அப்ப யா? அந்த அம்மா இந்த ஊாிேலேய இ க்கப்ேபாகிறார்களா? 
பார்த்தாேல நல்ல மகராசி ேபாலத்தான் ெதாி . 
 
      னி: யா 'டா அவர்கள்? எந்த ஊர்? 
 
      எல்: ராயர் அம்மாைவக் ேகட்ேடன். ெசான்னார்கள்; அந்த அம்மா ஊர் 
காஞ்சி ரமாம்.விசுவநாத த யார் என்  அ க்க  காஞ்சி ரத்திேல இ ந்  ஒ த்தர் 
வந்  ன்ெனல்லாம் ராயேரா  எந்ேநர ம் ேபசிக்ெகாண் ப்பாேர, ெதாியா ? 
 
      னி: ஆமாம் ஆமாம்!! ேதாப் க்குக்கூட வந்  அ க்க  பார்த் விட்  இளநீர் 
கு த் விட் ப் ேபாயி க்கிறார். ராயர் கூட, அ க்க  காஞ்சி ரத் க்குப் ேபாவார்; 

த யார் ெகா த்தார் என்  என்ெனன்னேவா ெகாண் வ வாேர, அவர்தாேன? 
 
      எல்: அவேரதான். அவர்தான் விசுவநாத த யார். 
 
      னி: ஆமாம், இந்த அம்மா யார்? 
 
      எல்: அந்த விசுவநாத த யா ைடய ட் க்கார அம்மா. 
 
      னி: ஆமாம்: இந்த அம்மா ஏன் இங்ேக வந்தார்கள்? அடடா! அ த் விட்டவர்கள் 
ேபால் இ ந்தேத. என்ன சமாச்சாரம்? த யார்-? 
 
      எல்: காலமாகி ன்  மாசம் ஆச்ேச 
 
      னி: அட பாவேம! அய்யய்ேயா! காஞ்சி ரத்  த யாரா இறந்  
ேபாய்விட்டார்? ராய க்கு ெராம்ப ேவண் யவர் ஆச்ேச! என்ன உலகம்'டா இ ! 
 
      எல்: அவ்வள தான் இந்த அம்மா ேகட் வந்த .சின்ன ெபண்குழந்ைதகள் 
இரண் .ேபாதாத குைறக்கு இப்ேபா  பிள்ைளத்தாய்ச்சியாம். 
 
      னி: அட, ெதய்வேம! இப்ப ப்பட்ட கு ம்பத் க்ேக இந்தக் கதியானால், நம்ைமப் 
ேபான்றவர்கள் பா  என்ன? 
 
      எல்: அட, நம்ம பாேட எவ்வளேவா ேமல்.நான் ெசத்தால் என் ெபண்டாட்  கூ  
ேவைல ெசய்  எப்ப யாவ  பிைழத் க்ெகாள்வாள். ஆனால் அந்த மாதிாிக் 
கு ம்பத்தில் அ த்த நாள் பிைழக்க வழி இல்ைலேய. 
 
      னி: ஆமாம். ெசாத்  இல்ைலயா 
 
      எல்: ராயர் அம்மா ெசான்னார்கள். அப்ப  ஒன் ம் ெசாத்  இல்ைலயாம். 
விசுவநாத த யாேர இ ந்த வைரக்கும் கு ம்பத் க்குச் சம்பாதித் ப் ேபாட் க் 
ெகாண் ந்தாராம். ஒன் ம் பணம் ேசர்த்  ைவக்கவில்ைலயாம். சின்ன ம் ஏேதா 
ஒ  காணி நில ம் இ க்கிறதாம். இ ந்தா ம் திக்கற்ற கு ம்பம் ஆச்ேச என் , 
குழந்ைதகேளா  ெபாியபாைளயத் க்ேக வந்  இ க்கும்ப  ராயர்தான் ஏற்பா  
ெசய்தாராம். 
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      னி: அய்ேயா பாவம்! அதனால்தான் இங்ேக வந்  விட்டார்களா? 
அப்ப ச்ெசால் , அதனால்தான்--- 
 
      எல்: அ சாி: உன்ைன ஏன் இங்ேக அ ப்பினார்கள்? அைதச் ெசால் . 
 
      னி: அ தான்'பா. அந்த ேமலண்ைட வாைடயில் சின்ன  இ க்கிறேத, 
அைதக் ெகாஞ்சம் ஒ ங்குப த்தச் ெசான்னார்கள். பின் றம் மைறப் க்காகத் 
ெதன்ைன ஓைலயில் கட் வி  என்  ெசான்னார்கள்.அதற்காக ப்ப  நாற்ப  கீற்  
எ த் க்ெகாணம்  ேபாகலாம் என்  வந்ேதன்'பா. 
 
      எல்: அேட, னியா அேதா வ கிறார்கேள அவர்கள் யார்? 
 
      னி: ஆர்க்காட்  சுேபதாாின் ஆட்கள் ேபால் ெதாிகிற . சுேபதார் ஏதாவ  
தாக்கீ  அ ப்பியி ப்பார். ராயர் ட் ல் இல்ைல என்  இங்ேக வ கிறார்களா? 
 
      எல்: இ க்கலாம், ெபா  
 
      வந்தவர்கள்: நீங்கள் ேதாட்டத்  ஆட்களா? ராயர் அய்யா இந்தப் பக்கம் வந்தாரா? 
 
      எல்: வரவில்ைலேய! என்ன ெசய்தி ஏதாவ  ெசால்ல மா? 
 
      வந்: ஒன் ம் இல்ைல. சுேபதாாிடமி ந்  ராயர் அய்யா க்குக் க தம் 
ெகாண் வந்ேதாம். ட் ல் ெகா த்  விட்ேடாம். ராயர் அய்யா ேதாப்பில் இ ந்தால் 
பார்த் விட் ப் ேபாகலாம் என்  வந்ேதாம். 
 
      எல்: சாப்பிட்டீர்களா? 
 
      வந்: இந்த இடத் க்கு வந்த பிறகு சாப்பாட் க்குக் குைறச்சலா? சாப்பிட் தான் 
வந்ேதாம். 
 
      எல்: சாி, ேதாப்பில் இ ங்கள். சாயங்காலமாக அய்யாைவப் பார்க்கலாம். 
(வந்தவர்கள் ேதாப்ைபப் பார்த் க்ெகாண்ேட அப்பால் ெசல்கிறார்கள்.) 
 
      னி: சுேபதாாிடத்தில் நம்ம ராயர் இட்ட  சட்டமாேம. 
 
      எல்: எல்லாம் அவ ைடய திறைம, நல்ல மனம். 
 
      னி: நல்ல மனம் இல்லாவிட்டால், கர்ப்பவதி இரண்  ெபண் குழந்ைதகைள 
அைழத் க்ெகாண்  நம்பி வ வார்களா? 
 
      எல்: அைதச்ெசால் . இரண்  குழந்ைதகளில் ஒன்  ஆணாக இ க்கக்கூடாதா? 
எப்ப யாவ  ராயர் ப க்கைவத் ச் சுேபதாாிடத்தில் ெசால்  ஏதாவ  உத்திேயாகம் 
வாங்கிக் ெகா ப்பார். 
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      னி: யார் கண்டார்கள்? பிறக்கிற குழந்ைத ஆண்குழந்ைதயாக இ க்கலாம். 
அந்தக்குழந்ைதேய நாைளக்குச் சீமான் ஆகிவிடலாம். சுேபதார் என்ன? நவாபிட ம் 
ராசாக்களிட ம் உத்திேயாகம் பார்க்கலாம். அந்தப் ண்ணியவதி ேகட்  
வந்தி ந்தால், வயிற்றில் பிறக்கிற அந்தக் குழந்ைத ெவள்ைளக்காரக் 
கும்ெபனிக்காராிடேம ெபாிய உத்திேயாகம் பார்க்கலாம். 
 
      (ஒ  ெதன்ைன மரத்தில் பல்  க் க் எனல்) 
 
      எல்: னியா! உன் வாக்குப் ப க்கும்'டா, அேதா அந்தத் ெதன்ைன மரத்தில் பல்  
ெசால் 'டா. அதிேல பல்  ெசான்னால், தவறாமல் நல்லப  ப க்கும்'டா. நான் 
எத்தைனேயா ைற பார்த்தி க்கிேறன். அன்ைறக்கு அப்ப த்தான் பசு கன்  ேபா ம் 
என்  நிைனத்ேதன். இேதமாதிாி பல்  ெசான்ன . ட் க்குப் ேபானால், பசு ம் 
கன் மாகக் கண்ணாேல பார்த்ேதன். 
 
      னி: என்னேவா, பாவம்! அந்த மகராசிையப் பார்த்தால் தங்கமான அம்மாவாகத் 
ெதாி . கத்தில கைள வ . ஓர் ஆண்குழந்ைத பிறந்தால் கு ம்பம் ேபர் 
ெசால் ம். சாி, நான் ேபாய் வந்த ேவைலையப் பார்க்கிேறன். 
      (ேதாப் க்குள் எைதேயா பார்த்தப  ேபாகிறான்.) 
      ------------------------ 
 

காட்சி : 2 
கி.பி. 1758 

 
            இடம் : ெபாியபாைளயம் : ஒ  சின்ன ட் க் கூடத்தில், 
            காலம்: நண்பகல். 
            மாந்தர் : பச்ைசயப்ப த யாாின் தாயார் ச்சிஅம்மாள், பக்கத் ட்  ரா  
ெரட்  மைனவி ேவங்கடம்மாள், ேவைலக்கார னியன். 
 
      ேவங்கடம்மாள்: ஏன்'மா அ கிறாய்? அ தால் என்ன பயன்? 
 
      னி: நீங்கேள ெசால் ங்கள் அம்மா! இந்த அம்மா அ வைதப் பார்த் விட் , 
அேதா அந்தப் ெபண் குழந்ைதகள் அ கிறார்கள். ைபயன், பாவம்! ஒ  கவைல ம் 
ெதாியாமல் இளங்கன்  ேபால வளர்ந்தான்; அவன் கத்தி ம் இன்ைறக்குக் கவைல 
இ க்கிற . 
 
      ேவங்: எங்ேக ைபயன் பச்ைசயப்பன்? 
 
      னி: இேதா இப்ேபா தான் வழியிேல பார்த்ேதன்'மா. பள்ளிக்கூடத் க்குப் 
ேபாகிறான். குழந்ைத சுவ  எ த் க்ெகாண்  பள்ளிக்கூடத் க்குப் ேபாவைதப் 
பார்த்தாேல, எப்ப ப்பட்ட கவைல ம் பஞ்சாய்ப் பறக்குேம அம்மா! உனக்கு என்ன'மா 
குைறச்சல்? பச்ைசயப்பன் - எங்கள் மகராசன் - வளரட் ேம. இந்தப் மிைய 
ஆளப்ேபாகிறான், பாேரன். நவாப், கும்ெபனி எல்லாம் பச்ைசயப்பன் ெசான்னப  
ேகட்கேவ ம். பாேரன். 
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      ேவங்: அழாேத, ச்சியம்மா, அழாேத. னியன் ெசால்வ  ேபால், உனக்கு 
மக்கேள ெசாத் , ெசல்வம். உனக்கு ஏன் கவைல? 
 
      னி: இந்த அம்மா க்கு மட் மா? ராயர் அய்யா ேபாய்விட்ட ம் எனக்கும் 
எப்ப ப் பிைழக்கப்ேபாகிேறாம் என்  ெதாியவில்ைல. என் தைலேமேலேய இ  
வி ந்த  ேபால்தான் இ க்கிற . 
 
      ேவங்: ச்சியம்மா! ெசான்னால் ேகள். அ தால் வ மா? அதற்கு என்ன 
ெசய்யலாம்? நீ ேகட் வந்த  அவ்வள தான். இன் ம் ெகாஞ்ச நாள் ராயர் 
உயிேரா  இ ந்தால், உன் ைபயன் எவ்வளேவா ன் க்கு வந்தி க்கலாம். 
வயிற்றிேல இ க்கும்ேபாேத அப்பைன அ ப்பிவிட்டான். வந்த இடத்தி ம் இப்ப  
ஆச்சு! 
 
      னி: இந்த அம்மா வந்  ஐந்  ெபாங்கல் வந் ேபாச்சு. இத்தைன வ சமா, ராயர் 
எவ்வளேவா அன்பாகக் காப்பாற்றினார். 
 
      ேவங்: அய்ேயா! எனக்குத் ெதாி ேம. ேபான ரட்டாசியில்தாேன ராயர் 
பச்ைசயப்பைனப் பள்ளிக்கூடத்தில் ேபாட்டார். அ கிற ைபயைனத் தட் க்ெகா த்  
அைழத் க்ெகாண்  ேபானாேர. தன் பிள்ைளகேளா  இவைன ம் ஒ  ைபயனாக 
நிைனத்  எல்லாம் ெசய்தார், பாவம்! 
 
      ச்சிஅம்மாள்: ைபயன் எ கிறானா, ப க்கிறானா என்  ேகட்பார். தகப்பன் 
இல்லாத ைபயன் இனிேமல் யார் அப்ப க் ேகட்கப்ேபாகிறார்கள்? (அ தல்) 
 
      ேவங்: எல்லா க்கும் கட ள் இ க்கிறார். மரம் ைவத்தவன் தண்ணீர் வார்க்காமல் 
விட் வி வானா? நீ அப்ப க் கவைலப்படாேத. 
 
      ச்சி: அய்ேயா! ெசாந்தக்காரைர ம் நம்பாமல் என் மக்கைள அைழத் க்ெகாண்  
இங்ேக வந்ேதேன! தாய் ட் க்குப் ேபாவ  ேபால் நிைனத்  வந்ேதேன! 
 
      ேவங்: தாய்  ேபாலத்தான் இ ந்த . எனக்குத் ெதாியாதா? நான் எங்ேக 
ேபாயி ந்ேதன்? எல்லாம் பக்கத்  ட் ந்  கவனித் க்ெகாண் தான் வந்ேதன். 
ேபானைத நிைனத் ப் பயன் இல்ைல. இனி ேமல் ஆகேவண் யைதப் பார் அம்மா. 
 
      ச்சி: இனிேமல் என்ன ெசய்யப்ேபாகிேறன்? இனிேமல் இங்ேக இ ந்  எப்ப ப் 
பிைழக்கப்ேபாகிேறன்? இ க்கிற ெகாஞ்சம் ெசாத்ைத ம் யார் கவனித்  என் 
மக்க க்குக் கஞ்சி வார்க்கப்ேபாகிறார்கள்? 
 
      ேவங்: ச்சியம்மா! நான் ெசால்வைதக் ேகள். எனக்கு ஒ  வழி ேதான் கிற . 
ெகட் ப் பட்டணம் ேபா என்  ெசால்வார்கள். ேபசாமல் பட்டணம் ேபா. அங்ேக 
எப்ப ப்பட்டவர்க க்கும் ஏதாவ  பிைழப் க்கு வழி ஏற்ப ம். எத்தைனேயா ேபர் 
அங்ேக ேபாய்ப் பிைழத்  நல்லப  இ ப்பைதப் பார்த்தி க்கிேறன். ஒ த்தர் 
இல்லாவிட்டா ம் ஒ த்தர் ஆதாிப்பார் பட்டணத்தில். எங்கள் அண்ணன் ஊாில் 
இ ந்த ேபா  ஒட்டாண் யாய் இ ந்தான். பட்டணம் ேபாய்ச் ேசர்ந்  கால்வயிற் க் 
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கஞ்சி கிைடத்த . பிறகு நல்ல ெதாழில் கிைடத் க் ைகயில் காசும் ேசர்த் க் 
ெகாண்டான். 
 
      ச்சி: ஆண்கள் ேபானால் எப்ப யாவ  பிைழத் க் ெகாள்வார்கள். நான் ெபண். 
ேபாய் என்ன ெசய்வ ? 
 
      ேவங்: அப்ப ச் ெசால்லாேத அம்மா! நீ ேபானால் நல்லப  பிைழக்கலாம். 
ைபய ம் ன் க்கு வ வான். எனக்குத் ெதாிந்தவர்கள் இ க்கிறார்கள். ஒற்ைற 
வாைடப் பக்கத்தில் சாமிேமஸ்திாி ெத வில் எங்கள் அத்ைதமகன் இ க்கிறார். அங்ேக 
ேபாய் இ . அவர்கேள வழி ெசால்வார்கள். ைதாியமாய்ப் ேபாய் இ . கவைலேய 
ேவண்டாம். 
 
      ச்சி: ன்பின் ெதாியாத ஊாில் நான் மக்கைள ைவத் க்ெகாண்  என்ன 
ெசய்ேவன் அம்மா? 
 
      ேவங்: ேவண் மானால், எங்கள் ட் க்காரர் வரட் ம். அவைரக் ேகட்  உனக்கு 
நம்பிக்ைகயாக வந்  ெசால்ேவன்.  அவைரத் தபால் எ தச் ெசால்ேவன். 
 
      ச்சி: ெசய் அம்மா! என் தைலவிதி எப்ப ேயா அப்ப ஆகட் ம். 
 
      ேவங்: ஏ  வ சத் க்கு ன்ேன நாங்கேள அங்ேக ேபாக ேவண் ம் என்  
இ ந்ேதாம். ஆனால் எங்க க்கு இங்ேக இ க்கிற நில லத்ைத விட் விட் ப் ேபாக 
மனம் வரவில்ைல. உனக்கு அந்தக் கவைல இல்ைல அம்மா. ேபசாமல் ேபாகலாம். 
 
      னி: அம்மா இவ்வள  ைதாியமாகச் ெசால் ம்ேபா , ெதாிந்தவர்கள் 
இ க்கும்ேபா , உனக்குக் கவைல  ஏன் அம்மா? உன் குணத் க்ேக எங்ேக 
ேபானா ம் யா ம் உதவியாக இ ப்பார்கள் அம்மா. 
 
      ேவங்: எ ந்தி 'மா. எ .எ . சாப்பிட்  ேவைலையப்பா . நம் ேவைலைய 
நாம்தாேன ெசய்ய' ம்? நா ம் ேபாய்வ கிேறன். சா ங்காலம் வ ேவன். 
(ேபாகிறாள்.) 
 
      னி: நீ ஒன் ம் பயப்படாேத அம்மா! வாய் நல்லா இ ந்தால் ஊர் நல்லா 
இ க்கும். நீ இங்ேக வந்த அஞ்சு வ சத்திேல இந்தப் ெபாியபாைளயேம உனக்குச் 
ெசாந்தஊர் ஆய்விட்டேத. அப்ப த்தான் பட்டண ம். (சிறி  அைமதி). நா ம் ேபாய் 
அப் றம் வ ேவன்'மா. (ேபாகிறான்.) 
 
      ( ச்சிஅம்மா தைல குனிந்தப  யரப்ப தல்.) 
      ------------------------------ 
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காட்சி: 3 
கி.பி. 1759 

 
            இடம்: ெசன்ைன சாமிேமஸ்திாி ெத வில் வட ற ேமலண்ைடக் 
            ேகா யில் உள்ள ட் ன் தாழ்வாரம். 
            காலம்: இர  11 மணி. எல்ேலா ம் உறங்கும் ேநரம். மக்கள் வ ம் 
உறங்குதல். 
 
      மாந்தர்: ச்சிஅம்மாள். 
 
      ( ச்சிஅம்மாள் தனிேய இ ந்  ைகேமல் ேமாவாய் ைவத்தப  ேசார்ந்  
எண் தல், ெப ச்சு. சுவாில் ெதாங்கும் காமாட்சி படத்ைதப் பார்த் க் ைககுவித் ச் 
ெசால்கிறார்). 
 
      ெதய்வேம! இந்தக் குழந்ைதகைள ைவத் க்ெகாண்  எப்ப க் காப்பாற்றப்-
ேபாகிேறன்? ெபண் குழந்ைதகள் ெபாிய குழந்ைதகளாக ன்ேன பிறந்  
விட்டார்கேள. ஆணாக இ ந்தா ம் இவ்வள  கவைலப்பட மாட்ேடன். (அைமதி, 
ெப ச்சு.) ெபாிய ெபண் க்குக் க யாண வயசு ஆகப்ேபாகிறேத. நான் என்ன 
ெசய்யப்ேபாகிேறன்? இந்தப் ெபாிய பட்டணத்தில் ஒ  ைலயில் இ ந் ெகாண்  
என்னால் என்ன ெசய்ய ம்? திக்கில்லாத பாவியாக இ க்கிேறேன. இ க்கிற 
ெசாத்ைத ம் பார்த் , சாியாக வ வாய் ெகாண் வ வதற்கும் யா ம் ைண 
இல்ைலேய. 
      (அைமதி, ெப ச்சு.) 
      நான்தான் அைலய ேவண் ம் என்றால், என் மக்க ம் இப்ப  அைலய 
ேவண் மா? ைகயில் காசு இல்லாமல் என்ன ெசய்யப்ேபாகிேறன்? 
ெபாியபாைளயத்தில் ராயர் உயிேரா  இ ந்தால், எனக்குக் கவைலேய இ க்காேத. 
பச்ைசயப்பன் ப த்  ன் க்கு வந்தி க்கலாேம. இப்ேபா  அவ ைடய ப ப்ைபக் 
கவனிக்க ம் ஆள் இல்ைலேய. 
 
      (எ ந்  காமாட்சியின் படத் க்கு எதிேர நின்றப  கண்ணீர் வி கிறாள். 
கும்பி கிறாள். ம ப ம் உட்கார்ந்  கவைலப்ப கிறாள். ேசார்ந்  உறங்குகிறாள்.) 
      --------------------------- 
 

காட்சி: 4 
கி.பி. 1759 

 
            இடம்: ன்றாவ  ட்  நைட. 
            காலம்: காைல 10 மணி. 
            மாந்தர்: ச்சிஅம்மாள், ப னி நாராயணப்பிள்ைளயின் ட்  ேவைலயாள். 
 
      ேவைலயாள்: வா'ம்மா! காஞ்சி ரத்தம்மா, வா. நாேன உங்கள் ட் க்கு வரலாம் 
என்  இ ந்ேதன். அதற்குள் உங்கள் ைபயன் பச்ைசயப்பன் இப்ப  எங்ேகேயா ேபாய் 
எைதேயா வாங்கிக்ெகாண்  ேபானான். அவைனப் பார்த்த ம் அவனிடத்தில் ெசால்  
அ ப்பிேனன். 
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      ச்சி: ஆமாங்க. ைபயன் பச்ைசயப்பன் வந்  ெசான்னான். நீங்கள் என்னத் க்ேகா 
வரச்ெசான்னீர்களாம். 
 
      ேவைல: ஆமாம்'மா. ேவேற ஒன் ம் இல்ைல. ேநற்  இர  என் ட் க்காாி 
ெசால் க்ெகாண் ந்தாள். உன்ைனப் பற்றித்தான் ெசால் க்ெகாண் ந்தாள். 
பாவம், அந்தக் காஞ்சி ரத்தம்மா இரண்  ெபண் குழந்ைதகைள ைவத் க்ெகாண்  
எவ்வளேவா கவைலப் ப கிறார்கள் என்  என்னிடம் அவள்தான் ெசான்னாள். 
 
      ( ச்சிஅம்மாள் ேபசாமல் தைல னிந்  கண்கலங்குதல்.) 
 
      ேவைல: உட்காரம்மா, அப்ப . பாவம், உட்கா . ெகட்  ெநாந்த கு ம்பம் என்ப  
உங்கைளப் பார்த்தாேல ெதாி . ( ச்சிஅம்மாள் ைலயில் நின்றப  இ த்தல், 
உட்காரவில்ைல.) 
 
      ேவைல: ெகாஞ்சம் ெசாத் ம் இ க்கிற  என் ம், அைதச் சாிவரக் கவனிப்பதற்கு 
யா ம் இல்ைல என் ம் ெசான்னாள். உங்க க்கு இந்த ஊாில் உற  யா ம் 
இல்ைலயா அம்மா? 
 
      ச்சி: இ க்கிறார்கள். ெதாைலவான உற . அவர்களிடத்தில் ேபானால் பயன் 
இ க்கா 'ங்க. 
 
      ேவைல: அய்ேயா பாவம்! நீ ஒன் ம் கவைலப்படாேத அம்மா. 
ெபண்குழந்ைதகைள யாராவ  ஏைழக்குப் பார்த் க் கட் க்ெகா த் விட்டால் 
அப் றம் உனக்கு என்ன கவைல? ைபயன் ஒ த்தன் இ க்கிறான். அவைனப் பற்றிக் 
கவைலேய இல்ைல. ஆண் பிள்ைள, எப்ப யாவ  ன் க்கு வந் வி வான். நா  
எ த் க் கற் க்ெகாண்டால், ஏதாவ  ஒ  வழியில் பிைழத் க்ெகாள்வான். அவ ம் 
அப்ப  ஒன் ம் எங்கள் பிள்ைளகைளப் ேபால் மந்தமாக இல்ைல. கத்ைதப் 
பார்த்தாேல, எங்கள் எசமான் ட் ப் ைபயைனப் ேபால் நல்ல கைள இ க்கிற . 
அவேன ெபண்பிள்ைளக க்கு ன்ேன தல் குழந்ைதயாகப் பிறந்தி ந்தால் 
கு ம்பத்ைதேய அவன் காப்பாற் வான். ஊம்; இ ந்தா ம் என்ன'ம்மா? வளரட் ம். 
 
      ச்சி: ேபசாமல் ஊ க்ேக தி ம்பிப் ேபாய்விடலாம் என்  பார்த்தால் அதற்கும் 
வழி இல்ைல'ங்க. 
 
      ேவைல: அந்த ேவைல மட் ம் ெசய்யாேத அம்மா. எங்ேக இ க்கிறவர்க ம் 
பட்டணத் க்கு வந்  பிைழக்கிறார்கள். கும்பினி வியாபாரம் நடக்கிற இடம் இ . 
எப்பட ம் நா  காசு கிைடக்கிற இடம். இங்ேக வந்த பிறகு இைத விட் விட் ப் 
ேபாவதா? ேகாைழமனம் உனக்கு. 
 
      ச்சி: இங்ேக இ ந்  என்ன பண் வ 'ங்க? ஊ க்குப் ேபானா ம், பட் னி 
இ ந்  ெசத்தா ம் ேகட்பார் இல்ைல. 
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      ேவைல: அதற்குத்தான் ட் க்கு வந்  ெசால்லலாம் என்  இ ந்ேதன்'மா. எங்கள் 
எசமாைனப் பற்றி உனக்குத் ெதாியா . தங்கமான மனிதர்; தங்கம் என்றால் பத்தைர 
மாற் த் தங்கம்தான். எத்தைனேயா ஏைழக் கு ம்பங்கைள ன் க்குக் ெகாண் -
வந்தி க்கிறார். ஒ ைற நம்பிவிட்டால் ைகவிட மாட்டார். ஒ  ெசால் ெசால்  
விட்டால் அாிச்சந்திரன்தான். 
 
      ச்சி: அவர் ெபாிய பணக்காரர். எவ்வளேவா ேவைல இ க்கும். என்ைனப்ேபால் 
ஏைழையக் கவனிக்க அவ க்கு என்ன? 
 
      ேவைல: அ தான் இல்ைல'மா. இவர் பணக்காரராக இ ந்தா ம் தனியான 
குணம்'மா. நீ ெசால்வ  உண்ைமதான். பணக்காரர் எப்ெபா ம் எைழகைளக் 
கண்ெண த் ம் பார்ப்பதில்ைல. இவர் அப்ப  அல்ல'மா. ஏைழகளாக நல்லவர்களாக 
இ ந்தால் ைகவிட மாட்டார் அம்மா. நா ம் இ பத்ைதந்  வ சமாகப் பழகுகிேறன். 
ெதாிந் தான் ெசால்கிேறன். நீ ேவண் மானால் யாைரயாவ  ேகட் ப்பார். ப னி 
நாராயணபிள்ைள என்றால், இந்தப் பட்டணம் திற்கும் ெதாி ம்.யாைரக் 
ேகட்டா ம் அவ ைடய குணத்ைதப் பற்றிச் ெசால்வார்கள். 
 
      ச்சி: ப னி என்றால், ெசாந்த ஊரா? 
 
      ேவைல: இல்ைல'மா. இல்ைல. ப னி என்  ஒ  ெவள்ைளக்கார ைரக்குப் ேபர். 
எங்கள் எசமான் அவாிடத்தில் ெந ங்காலமாகத் பாஷ் ேவைல பார்த்தவர். அதனால் 
அவ க்குப் ப னி நாராயணபிள்ைள என்ேற ெபயர் ஆயிற் . அவ க்கு இந்தக் 
கும்பினிக்காரத் ைரகள் அத்தைன ேப ம் நன்றாகத் ெதாி ம். அவர் ெசால் த்தான் 
நம் தமிழர் எத்தைனேயா ேப க்குக் கும்பினியில் ேவைலவாங்கிக் ெகா த்தி க்கிறார். 
அவர் ஒ  ெசால் ெசான்னால், கும்பினிக்கார ம் தட்ட மாட்டார்கள்; நவா கூட அவர் 
ெசால்ைல அப்ப ேய எ த் க்ெகாள்வார். அவ்வள  ெசல்வாக்கு இ க்கிற . ஒன்  
ெசால்கிேறன், ேகள் அம்மா. ெசங்கல்பட்  ஜில்லாவில், ெநய்த வாயல் என்ற கிராமம் 
இ க்கிறேத, அ  இவ க்கு நவா  ெகா த்த தான். ஆனால் மனித ைடய 
ெப ந்தன்ைமையப் பார் அம்மா. நவா  ெகா த்த கிராமத்ைதத் தனக்கு என்  
ைவத் க்ெகாண்டாரா? அ தான் இல்ைல. அங்ேக ஒ  சத்திரம் கட்  அந்தக் 
கிராமத்  வ வாையச் சத்திரத் க்ேக ஏற்பா  ெசய்தி க்கிறார். தானம் த மம் நல்ல 
சிந்தைன எங்காவ  பார்க்க ேவண் ம் என்றால், எங்கள் அய்யாவிடத்திற்குத்தான் வர 
ேவண் ம். அப்ப ப்பட்டவர் அம்மா! 
 
      ச்சி: நானாக எப்ப ங்க அவாிடத்தில் ேபாவ ? 
 
      ேவைல: அைதப்பற்றி நீ ஒன் ம் கவைலப்படாேத'ம்மா. நாேன ெசால்கிேறன் 
அவாிடத்தில். பக ல் சாப்பிட்ட பிறகு அய்யா ெகாஞ்ச ேநரம் ங்கி எ வார். சாியாக 

ன்  மணிக்கு நீ அங்ேக வா. நான் இ ப்ேபன். நாேன உன்ைனப் பற்றிச் 
ெசால்ேவன். எல்லா ம் ைகயால் த மம் ெசய்தால், நான் வாயால் ெசய்யக் கூடாதா? 
 
      ச்சி: அப்ப ேய வ கிேற ங்க. உங்கள் ண்ணியம். 
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      ேவைல: அதற்ெகன்ன'மா? நீ ஒன் ம் தயங்காமல் வா. 'உங்கள் ெபா ப் ' என்  
ெசால் வி  அம்மா. அவர் பார்த் க்ெகாள்வார். பிள்ைளகள் ன்  ேபைர ம் 
அைழத் க்ெகாண்  வா'ம்மா. 
      ------------------- 
 

காட்சி: 5 
கி.பி. 1760 

 
            இடம்: ப னி நாராயணபிள்ைளயின் . 
            ேவைள: காைல 10 மணி 
            மாந்தர்: ப னி நாராயணபிள்ைள, ேவைலயாள், ச்சிஅம்மாள். 
 
      ப னி: ைபயன் பச்ைசயப்பன் ெகட் க்காரன் அம்மா. வாத்தியாாிடத்தில் விட்  
இன் ம் ஒர வ சம் ஆகவில்ைல. தமிழ் கற் க்ெகாண்டான். கணக்கும் 
ேபா கிறானாம். இங்கிலீஷும் கற் க்ெகா ங்கள் என்  வாத்தியாைரப் பார்த்  
ேநற் ச் ெசான்ெ◌ௗனன். எல்லாம் கற் க்ெகாள்வான், பார் அம்மா. 
 
      ச்சி: எல்லாம் உங்கள் ண்ணியம் அண்ணா! உங்கள் பார்ைவ இ ந்தாேல 
ேபா ம் அண்ணா. அவன் எப்ப யாவ  ன் க்கு வ வான். 
 
      ப னி: அதிேல ஒன ம் சந்ேதகம் இல்ைல'மா. நீேய பார்க்கப்ேபாகிறாய். இன் ம் 
நாைலந்  வ சம் ப த்தால்ேபா ம். இந்தக் காலத்திேல கணக்கக் ெகாஞ்சம் ெதாிந்  
இங்கிலீஷ் ேபசத் ெதாிந் ெகாண்டால் ேபா ம். ஆங்கிேலய ைடய கிழக்கிந்தியக் 
கம்ெபனியில் பழக்கமாய்விட்டால், எப்ப ப்பட்டவ ம் வியாபாரம் தரகு ஏதாவ  
ெசய்  நல்ல பணம் சம்பாதிக்கலாம். பச்ைசயப்பைன அந்த வழியில்தான் விட 
ேவண் ம் என்  இ க்கிேறன்'மா. 
 
      ச்சி: உங்கள் வி ப்பம் ேபால் ெசய் ங்கள் அண்ணா. எனக்கு என்ன ெதாி ம்? 
ைபயைன ன் க்குக் ெகாண் வர ேவண் ய  உங்கள் ெபா ப்  அண்ணா. 
 
      ேவைல: விைள ம் பயிர் ைளயிேல ெதாி ம். ெபாய் இல்ைல அம்மா. 
பச்ைசயப்பன் எந்ேநர ம் ஏ ம் ைக மாக இ ந்  ஏதாவ  ப த் க்ெகாண்  
இ க்கிறார் அம்மா. நாேன பார்த்தி க்கிேறன். 
 
      ப னி: ைபய க்குத் தாயின் ன்பம் ெதாி ம். தவிர, நல்ல த்தி ம் இ க்கிற . 
என்னேவா, கு ம்பத்தின் ெபயர் ெசால்லட் ம். அவைனப் பற்றிக் கவைல இல்ைல'மா. 
ெபாிய ெபண் க்கக் க யாணம் ெசய்யேவண் ம். அ தான் இப்ேபா  க்கியமான 
ேவைல. அதற்காகத்தான் உன்ேனா  ேபச ேவண் ம் என்  வரச் ெசான்ேனன். 
 
      (ேவைலயாள் ஏேதா ேவைலயாக ெவளிேய ெசல்கிறான்) 
 
      ச்சி: எனக்கும் அ தான் அண்ணா கவைலயாக இ க்கிற . எங்ேகயாவ  
உங்க க்குத் ெதாிந்த இடமாக இ ந்  பார்த்  த் வி ங்கள். ெபண் க்கு 
வய ம் ஆகிற . இன் ம் ைவத் க்ெகாண் க்கக் கூடா . 
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      ப னி: ங்கத் ாிேல எனக்கு ெந ங்காலமாகத் ெதாிந்த கு ம்பம் ஒன்  
இ க்கிற . அ ம் த யார் கு ம்பந்தான். அவர்க க்கும் உங்கள் ஊாிேல 
காஞ்சி ரத்திேல ெகாள்வன ெகா ப்பன உண்  என்  ெசான்னார்கள். யாைர ம் 
ேகட் ப் பார்க்க ேவண் யதில்ைல. நல்ல கு ம்பம் என்பதற்கு நாேன ெபா ப் . 
பிள்ைள ம் நல்ல நடக்ைகயாக, ெகட் க் காரனாக இ க்கிறான். ெதய்வநாயகம் 
என்  ெபயர். நம்ம சுப்பம்மா க்கம் அவ க்கும் ெபயர்ப் ெபா த்த ம் இ க்கிற . 
ெகா த் விடலாம் என்  எனக்குப் ப கிற 'மா. உன் வி ப்பம் ெசான்னால் 
அதன்ப  ெசய்ேவன். நீ என்ன ெசால்கிறாய்? 
 
      ச்சி: எனக்கு ஒன் ம் தைடேய இல்ைல அண்ணா. நீங்கள் ெசான்னால் சாி. 
ஆனால் எதற்கும் காஞ்சி ரத்தில் இரண்ெடா வைரக் ேகட் , ங்கத் ாில் பைழய 
உற தானா என்  ெதாிந் ெகாள்ளலாம். அதன்பிறகு த் வி ங்கள் அண்ணா!. 
(பல்  ெசால்லல், ச்சி ைகவிரல் தட்டல்) 
 
      ப னி: பல் ம் நல்ல இடத்தில் ெசால்கிற . எ த்த காாியம் நல்லப  ம். 
அ  ந்தால் ஒ  கவைல விட்ட . சின்ன ெபண் அச்சம்மாைளப் பற்றி இப்ேபா  
கவைலேய இல்ைல. 
 
      ச்சி: அச்சம்மாள் சின்ன ெபண் அண்ணா!. 
 
      ப னி: ஆனால், அவ க்கும் சீக்கிரத்திேலேய க யாணம் த் விடப் 
ேபாகிேறன். கூட ாில் வியாபார வைகயில் எனக்குப் பழக்கமான த யார் 
கு ம்பம் ஒன்  இ க்கிற . அ ம் நல்ல கு ம்பம்தான். பிள்ைள ம் நல்ல பிள்ைள. 
அவ க்கும் அேத ெபயர் - ெதய்வநாயகம் என் . ெபாிய ெபண் க்கு ன்ேன 

த் விட்டால், பிறகு இைத ம் உடேன ஏற்பா  ெசய் வி ேவன். 
 
      ச்சி: ெசய் ங்கள் அண்ணா! என்ன ண்ணியேமா! நான் திக்கற் த் ெத வில் 
திாிய ேவண் யவள், உங்களிடத்தில் வந்  ேசர்ந்ேதன். கு ம்பத்தில் யார் ெசய்த 

ண்ணியேமா! 
 
      ப னி; அெதல்லாம் ஒன் ம் இல்ைல'மா. நானா ெசய்கிேறன்? எல்லாம் கட ளின் 
க ைண. மனிதரால் என்ன ஆகும் அம்மா? எல்லாம் அவ ைடய ெசயல். 
 
      ச்சி: ேபாய் வ கிேறன் அண்ணா. (ேபாகிறார்.) 
 
      ப னி: நாைள ம நாேள ேகட்  எல்லாம் ெசால்கிேறன்'மா. 
      ---------------------------- 
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காட்சி: 6 
கி.பி. 1768 

 
            இடம்: சாமிேமஸ்திாி ெத வில் ட் ன் கூடம். 
            ேவைள: மாைல. 
            மாந்தர்: ெபாியபாைளயத்  ேவங்கடம்மாள், ச்சிஅம்மாள். 
 
      (ேவங்கடம்மாள் ட் ற்குள் வ தல்.) 
 
      ச்சி: வாங்க'ம்மா வாங்க. உங்கைள அ க்க  நிைனக்கிேறன். நிைனக்காத நாள் 
இல்ைல. வாங்க, உட்கா ங்க. 
 
      ேவங்: (உட்கார்ந் ) எலாலாம் நல்லப  இ க்கிறீர்களா? பட்டணத்  வாழ்க்ைக 
எப்ப  இ க்கிற ? 
 
      ச்சி: இ க்கிேறாம் அம்மா; உங்கள் நல்ெலண்ணம் நல்லப ேய ைவத்தி க்கிற . 
எல்லாம் நீங்கள் வழிகாட்  அ ப்பிய தாேன. நல்ல மனத்ேதா  அ ப்பினீர்கள். 
நல்லப  இ க்கிேறாம். 
 
      ேவங்: ெசால் ேய இ க்குேத'மா; ெகட் ப் பட்டணம் ேபா என் . அைதத் 
ெதாிந் தான் உங்கைள இங்ேக ேபாகும்ப  வற் த்தி அ ப்பிேனன். ெபாிய 
பாைளயத்திேல இ ந்தால் எவ்வளேவா ன்பப் பட் ப்பீர்கள். 
 
      ச்சி: அ  ெமய்தான் அம்மா. 
 
      ேவங்: எங்ேக ெபண், பிள்ைள, யா ம் காேணாம். ெபாிய ெபண் சுப்பம்மா க்குக் 
க யாணம் ஆய்விட்ட  என்  ன்னேம ேகள்விப்பட்ேடன். 
 
      ச்சி: அ தான்'மா கட ள் ெபாிய குைறயாக ைவத்  விட்டார். (கவைலேயா ) 
ஒன்  ேபானால் ஒன்றாக இ  வி ந்தப  இ ந்தால் கு ம்பம் என்ன ஆவ ? 
 
      ேவங்: (தி க்கிட் ) என்ன'மா அ ? எனக்கு ஒன் ம் ெதாியாேத! 
 
      ச்சி: நான் வந்த வழி அம்மா! அவ ம் சின்ன வயசிேலேய என்ைனப் ேபால் 
ஆய்விட்டாள். கணவைன வாாிப்ேபாட் விட் ப் ெபா ேதா  ட் க்கு வந்  
விட்டாள் ! 
 
      ேவங்: அய்ேயா மகேள! அப்ப யா ஆச்சு! இந்தத் ெதய்வத் க்குக் கண் 
இல்ைலயா? கட ேள கட ேள! (சிறி  ேநரம் அைமதி) குழந்ைதகள்? 
 
      ச்சி: ஒேர ஒ  ெபண்தான். ஏ  வய  ஆகிற . அவள்தைலயிேல அ  ஒ  சுைம 
வந்  வி ந்த . 
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      ேவங்: அய்ேயா பாவம்! அவள் தைலயில் எ திய  யாைர விட்ட ? நாம் என்ன 
ெசய்ய ம்--? (சிறி  அைமதி) சின்னவள்? ெபயர் மறந் விட்ேடேன. 
 
      ச்சி: அச்சம்மாள். அவ க்குக் க யாணம் ஆய்விட்ட . மாமியார் ட் ல் 
இ க்கிறாள். 
 
      ேவங்: ெபாியவள் வந்தி க்கிறாளா? 
 
      ச்சி: இங்ேகதான் இ க்கிறாள். ேவ  எங்ேக ேபாவாள்? இப்ேபா தான் தன் 
ெபண்ைண அைழத் க்ெகாண்  ன்றாவ  ட் க்காரேரா  ேகாயி க்குப் 
ேபாயி க்கிறாள். 
 
      ேவங்: சின்னவைள எந்த ஊாிேல ெகா த்தாய்? 
 
      ச்சி: கூட ாில். 
 
      ேவங்: நல்ல இடம்தாேன? 
 
      ச்சி: ஒன் ம் குைற  இல்ைல'மா. 
 
      ேவங்: பச்ைசயப்பன் ெவளிேய ேபாயி க்கிறானா? அவன்ேமல் எனக்கு அ க்க  
நிைன . 
 
      ச்சி: அவன் ஊாிேல இல்ைல'மா. வியாபார ேவைலயாகத் ெதற்ேக 
ேபாயி க்கிறான். 
 
      ேவங்: அப்ப யா? அவன் இன் ம் ப த் க்ெகாண்  இ ப்பான் என்  
எண்ணிக்ெகாண் க்கிேறேன. 
 
      ச்சி: ப த்  த் விட்டான். கும்பினி வியாபாரத் க்கும் தரகு ேவைலக்கும் 
ேவண் ய அள  கற் ம் ெகாண்டான். இங்கிலீஷும் ேபசுகிறான். எப்ப ேயா 
பிைழத் க்ெகாள்வான். 
 
      ேவங்: இன் ம் என்ன உனக்குக் குைறச்சல்? கும்பினிக்குத் தரகு ெசய்தால், 
நல்லப  நடந்தால் ஆயிரம் ஆயிரமாகச் ேசர்க்கலாேம. இங்கிலீஷ் இரண்  ெசால் 
ேபசத் ெதாிந்தால் ேபா ேம. ஏராளமாகச் சம்பாதிக்கலாேம. ஏேதா நல்லப  
இ க்கிறான் அல்லவா? அவ்வள தான் ேவண் ய . ெபாியபாைளயத்திேல 
இ ந்தால் ன் க்கு வந்தி க்க மா? பார்த்தாயா? 
 
      ச்சி: உண்ைமதான் அம்மா. அந்தக் காலத்தில் நீங்கள் ணிந்  
அ ப்பியதால்தான், இப்ேபா  நல்லப  இ க்கிேறாம். வந்த இடத்தில் எனக்கு 
உடன்பிறந்த அண்ணன் ேபால ஒ த்தர் கிைடத்தார். அண்ணன் தம்பி ம் அவ்வள  
உதவி ெசய்ய மாட்டார்கள். அவ்வள  நல்லவர். 
 
      ேவங்: யாரம்மா அப்ப ப்பட்டவர்? 
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      ச்சி: ப னி நாராயணபிள்ைள என்  ஒ வர் இ க்கிறார். 
 
      ேவங்: அவரா? ேகள்விப்பட் க்கிேறாம். மிக ம் நீதியானவர், த மகுணம் 
உள்ளவர் என்  ேகள்விப்பட் க்கிேறாம். இங்ேக அல்ல, ெபாியபாைளயத்திேலேய 
ேகள்விப்பட் க்கிேறாம். அவ ைடய ஆதர  இ ந்தால் அ ேவ ேபா ம். 
 
      ச்சி: அவர் நிழ ல்தான் இ க்கிேறாம். அவர்தான் பச்ைசயப்பைனப் 
ப க்கைவத்தார். வியாபாரத் க்கும் தரகுக்கும் வழி ெசால் க்ெகா த்தார். 
ெவள்ைளக்காராிடத்தில் - கும்பினிக்காராிடத்தில் - அைழத் க் ெகாண் ேபாய்ப் 
பழக்கப் ப த்திைவத்தார். 
 
      ேவங்: அவைரப் பற்றிச் ெசால்லாேத. எத்தைனேயா கு ம்பங்க க்கு விளக்கு 
ஏற்றிைவத்த உத்தமர் அவர். எத்தைனேயா ேப க்கு ெவள்ைளக்காராிடத்தில் 
உத்திேயாகம் வாங்கிக் ெகா த்தி க்கிறாராம். 
 
      ச்சி: ஆமாம் ஆமாம். இந்தப் பட்டணத்திேலேய நம்மவர்களில் அவர்தான் 
ெசல்வாக்கு உள்ளவர்;  அவர் ெசான்னாேல எல்லா ம் மதிப்  ைவத் க் 
ேகட்கிறார்கள். 
 
      ேவங்: பச்ைசயப்ப க்கு இப்ேபா  வயசு என்ன? 
 
      ச்சி: பதிைனந்  ந்  பதினாறாவ  நடக்கிற . 
 
      ேவங்: சின்ன ைபயன்தான். 
 
      ச்சி: இ ந்தா ம் வியாபாரம் திறைமயாகச் ெசய்கிறானாம். ப னிபிள்ைள 
அவர்கேள ெசால் ப் பாராட் னார். (உள்ேள ேபாய், பா ம் ெவற்றிைலபாக்கும் 
ெகாண்  வந்  தட் ல் ைவக்கிறார்.) சாப்பி ங்கள் அம்மா ! நீங்கள் ட் க்கு வந்த  
எனக்கு எவ்வளேவா மகிழ்ச்சி. 
 
      ேவங்: பச்ைசயப்பன் என்ைன மறந் விட் ப்பான். சின்ன வயசிேல பார்த்த . 
 
      ச்சி: இல்ைல'மா. உங்கைள மறக்க மா? அவன் ெசால் க்ெகாண் தான் 
இ க்கிறான். அவன் சாப்பிட்டேபா , கட் யாகத் தயிர் ெகாண் வந்  ேபாட்டீர்கேள, 
அைத இன் ம் ெசால் க்ெகாண் க்கிறான். ஒ ைற ெபாியபாைளயம் ேபாய்ப் 
பார்க்க ேவண் ம் என் ம் ெசான்னான். 
 
      ேவங்: பதினா வயசு என்றால், மீைச காிக்ேகா  இட்  வந்தி க்குேம. நல்ல 
ெபண்ணாக, கு ம்பத் க்குத் தகுந்தவளாகப் பார்த்  ஒ  க யாணம் ெசய் வி  
அம்மா. அ தான் நீ ெசய்ய ேவண் ய கடைம. அவ்வள தான். 
 
      ச்சி: சின்ன ைபயன். அவ க்கு என்ன அவசரம்? 
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      ேவங்: அப்ப  இல்ைல'மா. இந்த வயசிேல ைகயிேல நா  காசு நடமா னால், அ  
என்ன என்னேவா பண் ம். பச்ைசயப்பன் நலலவன்தான். இ ந்தா ம் --. 
 
      ச்சி: அவன் அந்தக் ெகட்ட வழிக்குப் ேபாகேவ மாட்டான். தானம் த மம் என்  
இ க்கிற  அவ ைடய மனம். நா  காசு கிைடத்தால், இரண்  காசு யாராவ  
ஏைழக்குத் த மம் ெசய் விட் த்தான் ட் க்கு வ கிறான். அெதல்லாம் நல்ல 
வழியில் நடக்கிறான். 
 
      ேவங்: காசு கிைடக்கும்ேபா  இரண்  எ த் ச் ேசர்த்  ைவக்க ேவண் ம். அ  
நீதான் ெசய்ய ேவண் ம். 
 
      ச்சி: அந்த ேவைல ம் எனக்கு இல்ைல'மா. ன்ேன ெசான்ேனேன ப னி 
பிள்ைள என் , அவாிடத்தில் ெகாண் ேபாய்க் ெகா த் வி கிறான். மாமா மாமா 
என்  அவாிடத்தில் அன்பாக இ க்கிறான். அவர் ெசான்னப  ேகட்  நடக்கிறான். 
மீதியாகும் பணத்ைத அவர் ேசர்த் ைவக்கிறார். அவர் அாிச்சந்திரன் ேபால 
உண்ைமயானவர். உடன் பிறந்த தங்ைக ேபால் என்னிடம் அன்பாக இ க்கிறார். 
 
      ேவங்: அப்ப த்தான் நடக்கேவண் ம். அ தான் ன் க்கு வ வதற்கு வழி. 
 
      ச்சி: அந்த அண்ணாதான் ஒ நாள் ெசான்னார்.சுப் பம்மாள்மகைளப் 
பச்ைசயப்ப க்குக் கட் விடலாம், இன் ம் ன்  நான்கு வ சம் ஆகட் ம் என்  
ெசான்னார். 
 
      ேவங்: நல்ல ேயாசைனதான் அம்மா. அப்ப ச் ெசய்தால்தான் ட் க்குப் 
ெபா த்தமாகப் ேபாய்வி ம். அப்ப த்தான் ெசய்யம்மா! 
 
      ச்சி: பச்ைசயப்ப ம், அவர் ெசான்னால், அந்தப் ேபச்ைசத் தட்ட மாட்டான். என் 
ேபர்த்தி அய்யாளம்மாள் சின்ன ெபண்தான். இ ந்தா ம் அறி  இ க்கிற , நல்ல 
ெபண். 
 
      ேவங்: சாிதான் அம்மா! அப்ப த்தான் ெசய்ய ம். அ தான் நல்ல . (ெமல்ல 
எ ந் ) எனக்குக் ெகாஞ்சம் ேவைல இ க்கிற . 
 
      ச்சி: இ 'ம்மா இ ந்  சாப்பிட் ப் ேபாகலாம்.அதற்குள் மக ம் ேபர்த்தி ம் 
வந்தி வார்கள். 
 
      ேவங்: இ க்கட் ம்மா. இன்ெனா  நாள் வ ேவன். அப்ேபா  எல்லாைர ம் 
பார்க்க ம். பச்ைசயப்ப ம் இ ந்தால் அவைன ம் பார்க்க ம். ேபாய் வ கிேறன். 
அம்மா. 
 
      ச்சி: நாைள ம நாள் வாங்க, பச்ைசயப்பன் வந்தி வான். மறக்காமல் 
வாங்க'ம்மா. 
 
      (ேபாகிறார் ேவங்கடம்மாள்.) 
      ----------------------------- 
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காட்சி: 7 
கி. பி. 1771 

 
            இடம்: பாலவாயற் சத்திரம், தண்  இறங்கியி க்கும் இடம். 
            ேவைள: காைல 11 மணி. 
 
      மாந்தர்: பச்ைசயப்பர், ஆங்கிேலயக் கம்ெபனிச் சிப்பாய்கள் ன்  ேபர், ப னி 
நாராயண பிள்ைளயின் ேவைலயாள். 
 
      ேவைலயாள்: (சிப்பாய்கைளப் பார்த் ) ைரமாேர, ைரகேள! இ  
பட்டணத்திேல இ ந்  வந்த தண் தானா? ேநற் ப் றப்பட்  வந்தீர்களா? 
 
      சிப்பாய் ஒ வன்: What is he saying? ைர ைர? What is it? Nonsense! 
 
      ேவைலயாள்: (சிப்பாய்கைளப் பார்த் ) ைரமாேர, ைரகேள! இ  
பட்டணத்திேல இ ந்  வந்த தண் தானா? ேநற் ப் றப்பட்  வந்தீர்களா? 
 
      சிப்பாய் ஒ வன்: What is he saying? ைர ைர? What is it? Nonsense! 
 
      சிப்பாய் மற்ெறா வன்: (இன்ெனா வைனப் பார்த் ) You know this vernacular? 
 
      சிப்பாய் இன்ெனா வன்: (ேவைலயாைளப் பார்த் ) என்ன ேவ ம்? 
 
      ேவைலயாள்: பச்ைசயப்பர் இ க்கிறாரா ைர? 
 
      சிப்பாய் ஒ வன்: Oh that Pachaiyappa, the new clerk? 
 
      சிப்பாய் மற்ெறா வன்: He wants him; I see. 
 
      சிப்பாய் இன்ெனா வன்: ேபாய்ச் ெசால்கிேறன் - பச்ைசயப்பன்? 
 
      ேவைலயாள்: ஆமாம் ைர, ஆமாம். ெகாஞ்சம் ெசால்  அ ப் ங்கள் ைர. 
 
      (சிறி  ேநரம் கழித் ப் பச்ைசயப்பர் சட்ைட தைலப்பாைக டன் வ தல்.) 
 
      சிப்பாய் ஒ வன்: What is the matter? 
 
      சிப்பாய் மற்ெறா வன்: Let us see. 
 
      ேவைலயாள்: வாங்க அய்யா! என்ன நீங்கள் -- 
 
      பச்ைசயப்பர்: என்னப்பா நீ இங்ேக வந்தி க்கிறாய்? ஏன் வந்தாய்? 
 



 18

      ேவைலயாள்: என்ன அய்யா! ெசால்லாமேல வந் விட்டீர்கேள! அம்மா க்கும் 
ெசால்லவில்ைலயாேம. அம்மா அ த  அ தப ேய இ க்கிறார்கள். அக்கா ம் 
அ ெகாண்ேட இ க்கிறார்கள். 
 
      பச்ைச: கு ம்பத்திற்கு வ ம்ப  ேபாதவில்ைல. இந்தத் ைர நல்ல சம்பளம் 
ெகா ப்பதாகச் ெசான்னார். அதனால் தண் ேல ேசர்ந்  விட்ேடன். 
 
      ேவைல: அய்யா வந்தி க்கிறார், ேத க்ெகாண் . 
 
      பச்ைச: யார்? (தி க்கிட் ) ப னி மாமாவா? எங்ேக? 
 
      ேவைல: அேதா ெத  ைனயில் ஒ  திண்ைணேமல் உட்கார்ந்தி க்கிறார். 
என்ைனப் ேபாய்ப் பார்த் விட்  வரச்ெசான்னார். 
 
      சிப்பாய் ஒ வன்: Pachaiyappa! What is it? Any bad news? 
 
      பச்ைச: No, no. Uncle waiting. Wants to see me. I must go. 
 
      சிப்பாய் மற்ெறா வன்: You must not leave the camp without permission. 
 
      சிப்பாய் இன்ெனா வன்: Your own uncle? Is he in this village? Let him come here. 
 
      பச்ைச: Yes, yes. (ேவைலயாைளப் பார்த் ) நான் உத்தர  இல்லாமல் ெவளிேய 
ேபாகக் கூடா . தண் ல் ேசர்ந் விட்டால் சட்டதிட்டப்ப  நடக்கேவண் ம். நீ ேபாய் 
மாமா க்குச் ெசால் . நான் என்ன ெசய்யட் ம்? மாமா ஏன் இவ்வள  ரம் வந்தார்? 
 
      ேவைல : உங்கைளப் பார்த் த் தி ப்பி அைழத் க்ெகாண்  ேபாவதற்கு. 
 
      பச்ைச : ( கத்தில் மிகுந்த கவைலேயா ) இப்ேபா  அ ப்பமாட்டார்கேள. நீ 
ேபாய்ச்ெசால் . என்ைனப் பற்றிக் கவைல ேவண்டாம். நல்லப  இ க்கிேறன். 
பட்டாளத்தில் இனிேமல் நல்ல சம்பளம் கிைடக்கும். சம்பளத்ைத மாமா ேப க்கு 
அ ப்பிவி ேவன், அைத ைவத் க்ெகாண்  அம்மாைவக் கு ம்பத்ைத நடத்தச் 
ெசால் . நான் அங்ேக இ ந்  என்ன ெசய்யப்ேபாகிேறன்? நீ ேபாய்ச் ெசால் . 
என்னாேல மாமா க்கு எவ்வள  ெதால்ைல? மன்னிக்கும்ப யாகச் ெசால்லப்பா. 
 
      ேவைல : அெதல்லாம் ேகட்க மாட்டார். அவேர இங்ேக வரலாம் அல்லவா? 
 
      பச்ைச : அய்யய்ேயா! அவர் வரக் கூடாேத. வந்தால் ெபாிய ைரயிடத்தில் ேபசி 
என்ைன அைழத் க் ெகாண்  ேபாய்வி வாேர. 
 
      ேவைல : அவர் ேகட் க்ெகாண்டால் ெபாிய ைர ேபசாமல் அ ப்பிவி வார். 
ப னி பாஷ் வந்தி க்கிறார் என்  நான் ேபாய்ச் ெசான்னாேல ேபா ேம. 
(பச்ைசயப்பர் ெப ச்சு விட் க் கவைல ேதங்கும் கத் ேதா  நிற்கிறார். 
ேவைலயாள் ேபாகிறான்.) 
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      சிப்பாய் ஒ வன் : Why, Pachaiappa? Why do you look so sad? 
 
      பச்ைச: Uncle... taking me home. 
 
      சிப்பாய் ஒ வன் : Why? I shall tell him. This is a good job. You have good prospects in 
the near future. 
 
      சிப்பாய் இன்ெனா வன் : Mother wants you? Dont you have brothers? 
 
      பச்ைச: No brother. Only son to my mother. 
 
      தல் சிப்பாய்: We dont feel sorry. We have left mothers. They are thousands of miles 
away. All right! It is left to you. Think over it. 
 
      இரண்டாம் சிப்பாய்: We will be losing a friend. 
 
      ன்றாம் சிப்பாய்: You have been a nice chap 
      . 
      பச்ைச: I dont want to go. But.... 
 
      தல் சிப்பாய்: All right; Let us move. Take your own time and decide it. 
 
      (சிப்பாய்கள் ேபாகிறார்கள். பச்ைசயப்பர் தனிேய நிற்கிறார்.) 
 
      குரல்: நீ நிைனத்த  ஒன் . எதிர்பாராமல் இப்ப  ஆகிறேத. என்ன 
ெசய்வ ?வ கிற வ வாய் ேபாதாமல் எட் ம் எட்டாமல் கு ம்பம் ன்பப்ப கிறேத 
என்  பட்டாளத்தில் ேசர்ந்தாய். ெபாிய ைர நல்லவர். ‘நீ ெகட் க்காரன், உனக்கு 
நல்ல சம்பளம் த ேவன், வந் வி ’ என்  ெசான்னார்.நீ ம் ஒத் க்ெகாண்டாய். 
இப்ேபா  என்ன ெசய்வ ? 
 
      எத்தைன நாைளக்குப் ப னி மாமாவின் ைகைய எதிர்பார்த் ப் பிைழப்ப ? அைத 
நிைனத் த்தான் வந்  விட்டாய். இப்ேபா  அவேர ேநாில் வந்  ைரயிடத்தில் 
ெசான்னால், ைர சாிதான் என்  அ ப்பிவி வாேர. 
 
      பச்ைச: இப்ப  அவேர றப்பட்  வ வார் என்  நான் எதிர்பார்க்கவில்ைலேய. 
இப்ப  வ வார் என்  ெதாிந்தி ந்தால் நான் வந்ேத இ க்கமாட்ேடன். 
 
      குரல்: மாமா வந்தால், அவர் எதிாில் நீ வாய் திறக்கேவ யா . அவர் 
ெசான்னப  ேபசாமல் ட் க்குப் ேபாக ேவண் ய தான். உன் எண்ணெமல்லாம் 

ணாகிவிட்ட . 
 
      ம ப ம் பைழயப  தரகு வியாபாரம் ெசய்ய ேவண் ய தான். நல்ல லாபம் 
இ க்கிற . ஆனால், பாதிக்குேமல் தான த மம் ெசய்யாவிட்டால் உன்மனம் 
ேகட்கவில்ைல. ஏைழகள் ெபா ள் ேகட்டால் அதற்கு இல்ைல என்  ம க்க 
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உன்னால் யவில்ைல. பணக்காரர்கள், நிைறயச் சம்பாதிக்கிறவர்கள் அப்ப ச் 
ெசய்கிறார்கள். உனக்கு மனம் வரவில்ைல. 
 
      கு ம்பத் க்ேக ேபாதவில்ைலேய, தான த மம் இப்ேபா  ெசய்ய மா 
என்கிறார் அம்மா. அம்மா ெசால்வ ம் சாிதான். ஆனால் இல்லாதவர்க க்குக் 
ெகா க்காமல், நல்ல வழியில் ெசல  ெசய்யாமல், பணம் சம்பாதித்தால் என்ன பயன்? 
தம் வயிற் க்கு மட் ம் பணம் ேத வதற்காகவா. இந்த உலகத்தில் பிறந்த ? அ  ஒ  
வாழ்வா? 
 
      உத்திேயாகம் கிைடத்தால் நிைலயான ெதாழிலாக இ க்கும் என்  வந்தாய். 
கம்ெபனி ெவள்ைளக்காராின் பழக்கம் இ ந்தால் நாைளக்கு ன் க்கு வரலாம் என்  
எண்ணிவந்தாய். கு ம்பத் க்குச் சம்பளத்ைத அ ப்பிவிட்டால் அம்மா ம் அக்கா ம் 
அந்த ஒ  ெபண்ைண ைவத் க்ெகாண்  கவைல இல்லாமல் பிைழப்பார்கள் என்  
எண்ணி வந்தாய். 
 
      உன் எண்ணத்தில் மண் வி ந்த . 
 
      மாமா க்குக் கு க்ேக ேபச யா . சாி, ேபசாமல் றப்பட் ப்ேபா. இனிேமல் 
வியாபார மாவ  இன் ம் பரபரப்பாகச் ெசய்  மிகுதியாகச் சம்பாதிக்க ேவண் ம். 
மாமா மனம் ைவத்தால் அதற்கும் வழி ெசய்யலாம். அவ க்ேக ெதாியாதா? 
      (பச்ைசயப்பர் கவைலேயா  தண்  இ ந்த சத்திரத் திற்குப் ேபாகிறார்.) 
      ------------------------- 
 

காட்சி: 8 
கி. பி. 1771 

 
            இடம்: ப னி நாராயண பிள்ைள ட் க் கூடம். 
            ேவைள: ப னி நாராயண பிள்ைள சாப்பிட்  ெவற்றிைல பாக்குப் 
ேபாட் க்ெகாள்கிற ேநரம், பகல் 1 மணி. 
            மாந்தர்: ப னி நாராயண பிள்ைள, ச்சி அம்மாள். 
 
      ப னி: என்ன'ம்மா? என்ன ெசய்தி? எப்ப  இ க்கிறான் பச்ைசயப்பன்? 
 
      ச்சி: என்னேவா ஒ  வைகயாய்ச் ேசார்ந்தாற் ேபால் இ க்கிறான் அண்ணா! 
நீங்கள் தண் ந்  அைழத்  வந்தீர்கேள அன்ைறக்கி ந்  அப்ப ேய 
ேசார்வாகத்தான் இ க்கிறான். 
 
      ப னி: இ க்கட் ம். நல்ல ைபயன். அன்ைறக்கு 'வாப்பா ட் க்குப் ேபாகலாம்' 
என்  கூப்பிட்ேடன். கு க்ேக ஒ  ெசால் ேபசவில்ைல. ைரயிடத்தில் ேபசி உத்தர  
ெபற் க்ெகாண்ட ம் ேபசாமல் என் பின்ேன வந் ெகாண் ந்தான். தங்கமான 
ைபயன், த்திசா , ஏேதா ெகட்ட கிரகம், அப்ப  த்திெகா த்த . அதனால் அங்ேக 
ேபாய்ச் ேசர்ந்தான். நீ ஒன் ம் க ந்  ேபசாேத'ம்மா. 
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      ச்சி: நான் ஒன் ேம ெசால்லவில்ைல அண்ணா! அவேன வ த்தமாக 
இ க்கும்ேபா  நான் ெசால்ேவனா? 
 
      ப னி: இ க்கட் ம், அவ க்குத் தகுந்த ஏற்பா  ெசய்யப்ேபாகிேறன். (எ ந்  
ேபாய் ெவற்றிைலையத் ப் கிறார். அப்ேபா  யாேரா ஆள் வந்  க தம் 
ெகா க்கிறான். அைத அவர் ெபற் க்ெகாண் , ப த் ப் பார்த் ) அப்ப ேய 
வ ேவன் என்  ேபாய்த் ைரக்குச் ெசால் . 
 
      ச்சி: ஒன் ம் இல்ைல அண்ணா! இங்ேக உங்க க்குத் ெதாிந்த இடத்தில், 
கும்ெபனியிலாவ , ஒ  நல்ல ெதாழில் பார்த் க் ெகா த் வி ங்கள். அேதா  
அவ க்குத் தி ப்தி ஆகிவி ம். 
 
      ப னி: ேநற்றி ந்ேத நான் அேத யற்சியாக இ க்கிேறன். இப்ேபா  ஒ த்தன் 
க தம் ெகாண்  வந்  ெகா த்தாேன, அ ம் இைதப் பற்றித்தான். ேநற் ப் 
பார்த் வந்த ைரக்கு ேவண் யவர் ஒ வர்க்குச் ெசால் விட்  வந்ேதன். அவர் 
நம்பிக்ைகயாக எ தியி க்கிறார். 
 
      ச்சி: எப்ப யாவ  நல்ல இடமாகப் பார்த் ச் ெசய் ங்கள் அண்ணா! 
உங்கைளத்தான் ெதய்வம் ேபால நம்பியி க்கிேறன். 
 
      ப னி: நம் ைபய க்குச் ெசய்யாமல் ேவ  யா க்குச் ெசய்யப்ேபாகிேறன்? 

ன்னேம ெசய்தி க்க' ம். ெசய்தி ப்ேபன். ஆனால் அவ க்கு இன் ம் வயசு 
ஆகவில்ைலேய என்  பார்த்ேதன். வயசு ஆகாவிட்டால் திறைம இ க்கிற . பழகி 
விட்டால் அவேன என்ைன விடக் ெகட் க்காரனாக இ க்கப்ேபாகிறான், என்ைன 
விட உயர்வாக பிைழக்கப்ேபாகிறான். இந்த வயசிேல எனக்கு இவ்வள  
ெதாியாதம்மா. உண்ைமயாய்ச் ெசால்கிேறன். நான் பாஷ் ேவைல கற் க் 
ெகாண்டேத ப்ப  வயசுக்கு ேமேலதான். இவ க்கு இப்ேபா தாேன பதிெனட்  
வயசு ஆகிற  என்  பார்த்ேதன். இ ந்தா ம் இ க்கட் ம். ( ட் க்குள் 
 
      யாேரா ம் கிற ஒ  ேகட்கிற ) யாேரா ம் கிறார்கள். 
 
      ச்சி: அண்ணிதான் அண்ணா, ேவ  யா ம் இல்ைல. 
 
      ப னி: ஓ ஓ! அவள் ம்மினால் எ ம் ப  ஆகா . நல்ல தான். பல ைற 
பார்த்தி க்கிேறன். 
 
      ச்சி: ஒ  ைபயன் அண்ணா. உள் ாிேல இ க்கும்ப யாக ேவைல 
பார்த் க்ெகா ங்கள் அண்ணா. 
 
      ப னி: உள் ாிேல ம் ேவைல; ெவளி க்கும் ெகாஞ்சம் ேபாக ேவண் ம் 
அம்மா. பாஷ் ேவைலதான், நிக்கல்ஸ் ைர என்  ஒ வர் இ க்கிறார். அவர் ெதற்கு 
மாவட்டங்க க்குப் ேபாய்ச் சரக்கு வாங்கிச் சீைமக்கு அ ப் கிறவர். அவாிடத்தில் 

பாஷ் ேவைலதான். அதனால் பச்ைசயப்ப ம் ெதற்கு மாவட்டங்க க்குப் ேபாக 
ேவண் ம். ேபானால்தாேன சரக்கு வாங்கி அ ப்ப ம்? அைதப் பற்றி உனக்குக் 
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கவைல ேவண்டாம்'மா. பச்ைசயப்பைன இன் ம் சின்ன குழந்ைத என்  
எண்ணிக்ெகாண் க்கிறாய். அவன் திறைம இங்ேக யா க்கும் இல்ைல. ெவளி ர் 
வியாபாரத்தில் பழகிவிட்டால், அப் றம் அவைன யா ம் ெவல்ல யாத. 
இங்கிலீஷும் ெகாஞ்சம் ேபசுகிறான். ைரகளிடத்தில் அ  க்கியமாக ேவண் ம். 
அ ம் இ க்கிற  அவ க்கு. 
 
      ( ச்சி அம்மாள் அைமதியாக இ த்தல்.) 
 
      ப னி: இன் ம் ஒன் 'மா. அ த்த சித்திைரயில் அவ க்கு ஒ  க யாண ம் 
ெசய் விட ேவண் ம். அதிேல நமக்கு ஒ  யற்சி ம் இல்ைல. ட் ல் இ க்கிற 
ேபர்த்திைய ஒ  நல்ல நாளில் நா ேபர் ன்னிைலயில் தா கட்ட 
ேவண் ய தாேன. 
 
      ச்சி: (மகிழ்ச்சிேயா ) ெசய் ங்கள் அண்ணா. நான் ேபாய் வ கிேறன். 
 
      ப னி: சாி அம்மா! நா ம் அந்தத் ைரயிடத்தில் ேபாய் ம ப ம் ேபச 
ேவண் ம். 
 
      ( ச்சி அம்மாள் ேபாகிறார். ப னி எ கிறார்.) 
      ------------------ 
 

காட்சி 9 
கி. பி. 1774 

 
            இடம்: காஞ்சி ரக் ேகாயில் ேகா ரத்தின் கீழ். 
            ேவைள: மாைல. 
            மாந்தர்: வழிப்ேபாக்கர் இ வர், லவர் ஒ வர். 
 
      வழிப்ேபாக்கர் ஒ வர்: என்னய்யா? ேகாயில் ேகா ரத்ைத அப்ப  விழித்  
விழித் ப் பார்க்கிறாேய! இப்ேபா தான் தல் ைற பார்க்கிறாேயா? 
 
      வழிப்ேபாக்கர் மற்ெறா வர்: சும்மா பார்த்ேதன். உள்ேள கைடக்கால் 
ேபாட் ப்பைதப் பார்த்ேதன். அ  ேநற்  ந்தாேநற் ப் ேபாட்ட  ேபால் 
இ க்கிற . ஆனால் ேகா ரத்ைதப் பார்த்தால் அ  எவ்வளேவா காலம் ஆன  ேபால் 
ெதாிகிறேத. 
 
      தல் ஆள்: அைத இப்ேபா  திதாகக் கட்டப்ேபாகிறார் ஒ  ண்ணியவான். 
ேபான வாரத்தில் கைடக்கால் ேபாட்டார். 
 
      இரண்டாம் ஆள்: அப்ப யா? இந்தக் காலத்தி ம் அப்ப ப்பட்ட 

ண்ணியவான்கள் இ க்கிறார்களா? நம்ப யவில்ைலேய? பழங்காலத்தில் இ ந்த 
ேசாழ அரசர்க க்குப் பிறகு, யா ேம ெபாிய ேகாயில் கட் யதில்ைல என்  
ெசால்வார்கள். 
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      தல் ஆள்: அ  உண்ைமதான். ஆனால் யாேரா ேகா யில் ஒ த்தராக 
நல்லவர்கள் இப்ேபா ம் பிறக்கிறார்கள். (வழியில் ேபாய்க்ெகாண் ந்த லவர் 
ஒ வர் இந்த வாக்கியத்ைதக் ேகட்ட ம் அப்ப ேய திைகத்த மகிழ்ச்சிேயா  
நிற்கிறார்.) 
 
      லவர்: என்னப்'பா இ ! நான் என்ன நிைனத் க் ெகாண்  வந்ேதேனா, அைதேய 
அப்ப ேய ெசால்கிறாேய. யாரப்பா நீ? 
 
      தல் ஆள்: நான் வழிேய ேபாகிற ஆள் அய்யா! பக்கத்தில் சீவரம் எங்கள் ஊர். 
 
      லவர்: நல்ல ேபச்சு, சாியாகச் ெசான்னாய். உன் வாயில் இனிக்க இனிக்கச் 
சர்க்கைர ெகாட்ட ேவண் ம். ேகா யில் ஒ த்தர் - நல்லவர் - இப்ேபா ம் பிறக்கிறார். 
உண்ைம அப்பா, உண்ைம. இேதா இங்ேக ேபான வாரத்தில் கும்பாபிேஷகம் 
நடத்தினார் ஒ  வள்ளல். மண்டபத் க்கும் கைடக்கால் ேபாட் க்கிறார். அவைர 
நிைனத் க்ெகாண்ேட வந்ேதன். நீ ெசான்ன  அவ க்குத்தான் ெபா ந் ம் அப்பா. 
ேகா யில் ஒ த்தர் நல்லவர் இப்ேபா ம் பிறக்கிறார். அவேர அவேரதான். 
 
      தல் ஆள்: நா ம் அவைரப் பற்றித்தான் ெசால் க்ெகாண்  வந்ேத ங்க. 
 
      லவர்: அப்ப யா? (அந்த ஆைள அப்ப ேய ேசர்த் த் த விக்ெகாண்டார்) 
 
      தல் ஆள்: நான் ணி ெவ க்கிற ஆள் அய்யா. விட் வி ங்கள்; விட்  
வி ங்கள். 
 
      லவர்: (விட்  விட் ) அைதச் ெசால்லாேத'ப்பா. இேத ஊாில் ஒ  காலத்தில் உன் 
ெதாழில் ெசய்கிற ஆைள அரசன் ஒ வன் பக்தியினால் அப்ப ேய ேசர்த் த் 
த விக்ெகாண்டான் ெதாி மா? ேசக்கிழார் அைத அழகாகப் பா யி க்கிறார். 
அன் க்கு ன்ேன இந்தச் சின்னஞ் சி  ேவ பா  நிற்குமா? நீ யாராக இ ந்தால் 
என்ன? உன் வாயில் வந்த ெசால் என்ன அ ைமயான ெசால்! அ தாேன மந்திரம்? 
 
      தல் ஆள்: அப்ப ச் ெசால்லாதீர்கள் அய்யா. நான் ஏைழ. 
 
      இரண்டாம் ஆள்: என்ன என்னேவா ேபசுகிறீர்கள்! எனக்கு ஒன் ேம 
ெதாியவில்ைலேய. 
 
      லவர்: நீ யார் அப்பா? 
 
      இரண்டாம் ஆள்: நான் ெசங்கல்பட்  அய்யா. இங்ேக ஒ  ேவைலயாக வந்ேதன். 
அப்ப ேய ேகாயிைலப் பார்த் ேதன். 
 
      லவர்: பார், பார். உள்ேள ேபாய்ப் பார். திதாக இரண்  சிைல வார்த்  
ைவத்தி க்கிறார். என்ன அழகான சிைல! ேபாய்ப் பார்: சிவகாமி அம்ைம ஒன் . 
ப நாயகர் ஒன் . இந்த ஊ க்கு வந்தால் கண்ணாேல பார்க்காமல் ேபாகக் கூடா . 
(உடேன தல் ஆைளப் பார்த் ) ஆமாம், உனக்கு எப்ப ப் பச்ைசயப்ப த யார் 
ெதாி ம்? 
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      தல் ஆள்: எனக்குத் ெதாியாங்க. அவர் யா ங்க பச்ைசயப்ப த யார்? 
 
      லவர்: அட என்னப்பா அ ? ேகா யில் ஒ த்தர் நல்லவர் இப்ேபா ம் பிறக்கிறார் 
என்  ெகாஞ்சம் ன்ேன ெசான்னாேய அப்பா. அவைரத்தான் உனக்கு எப்ப த் 
ெதாி ம் என்  ேகட்கிேறன். 
 
      தல் ஆள்: அவர் எனக்குத் ெதாியா ங்க. 
 
      லவர்: ேகா யில் ஒ த்தர் நல்லவர் பிறக்கிறார் என்  இப்ேபா  ெசான்னாேய 
அப்பா. 
 
      தல் ஆள்: சும்மா ெசான்ேன ங்க. எல்லா ம் ெசால்வைதக் ேகட்  நா ம் 
ெசான்ேன◌். 
 
      லவர்: சாி, சாி. 
 
      இரண்டாம் ஆள்: இங்ேக மண்டபத் க்கு யாேரா கைடக்கால் ேபாட் க்கிறார் 
என்  ெசான்னா ங்க. அப்ேபா  ெசான்னா ங்க. 
 
      தல் ஆள்: ஆமாங்க, ஆமாங்க. 
 
      லவர்: அைதத்தான் நா ம் ேகட்கிேறன். அவர்தான் பச்ைசயப்ப த யார் 
என்பவர். உனக்குத் ெதாியாதா? 
 
      தல் ஆள்: சத்தியமாகச் ெசால்கிேற ங்க. அவர் எனக்குத் ெதாியா ங்க. 
 
      லவர்: ேபாகட் ம். நான் ெசால்கிேறன். அைதயாவ  
ேகட் த்ெதாிந் ெகாள்ளாமல் ேபாகக்கூடா . அவ் 
      வள  நல்லவர் அவர்; அவ்வள  ெபாிய வள்ளல் அவர். 
 
      இரண்டாம் ஆள்: அப்ப யானால் நீங்கள் ெசால் ங்கள். 
 
      தல் ஆள்: ெசால் ங்கள். 
 
      லவர்: அவ ைடய ெசாந்த ஊர் இேத காஞ்சி ரம்தான். 
 
      தல் ஆள்: அப்ப யானால் எனக்குத் ெதாிந்தி க்குேம. 
 
      லவர்: ஆனால் அவர் ெவளி ாிேலேய பிறந்  வளர்ந்தவர். தகப்பனார் 
இறந் ேபாய்விட்டார். தாயார் மிக ம் பா பட்  அவைர வளர்த்தாராம். யாேரா ஒ  
ெபாிய பாஷ் பட்டணத்தில் இ க்கிறாராம். அவாிடத்தில்தான் பச்ைசயப்ப 

த யா ம் பாஷாகப் ேபாய்ச் ேசர்ந் , இப்ேபா  அவைரவிட நிைறயப் பணம் 
ேசர்த்தி க்கிறார். 
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      இரண்டாம் ஆள்: நீங்கள் பார்த்தி க்கிறீர்களா, அவைர? 
 
      லவர்: கண்ணாரப் பார்த்தி க்கிேறன். பட்டணத்தில் அவ ைடய ட் ேலேய 
ேபாய்ப்பார்த்தி க்கிேறன். கழ்ந்  பா யி க்கிேறன். பாிசு ெபற்றி க்கிேறன். என்ன 
மலர்ந்த கம்! என்ன அறிவான பார்ைவ! என்ன அன்பான ஆதர ! என்ன 
இனிைமயான ேபச்சு! எவ்வள  ெப ந்தன்ைம! எவ்வள  பரந்த ேநாக்கம்! அைர 
நாழிைக ேநரம்தான் பழகிேனன். ஆனால் இன்ன ம் அந்தப் பழக்கத்ைத மறக்க 

யவில்ைல. பிறவியிேலேய அவ க்குப் ெப ந்தன்ைம அைமந்தி க்கிற . 
காஞ்சி ரத் க்ேக அவரால் ஒ  ெப ைமதான். பட்டணத்தில் என்ன ெசால்கிறார்கள், 
ெதாி மா? காஞ்சி ரம் பச்ைசயப்ப த யார் என் தான் ெசால்கிறார்கள். 
 
      தல் ஆள்: அப்ப  இ ந் ம் நான் இ வைரயில் ேகள்விப்பட்டதில்ைலேய. 
 
      இரண்டாம் ஆள்: அப் றம் ெசால் ங்கள். 
 
      லவர்: கும்ெபனியில் ெவள்ைளக்கார ைரகளிடத்தில் அவ க்கு நல்ல ேபர். 
நவா  இடத்தில் நல்ல ேபர். இப்ப ேய இந்த வயதிேலேய எவ்வளேவா நல்ல ெபய ம் 

க ம் ெபற்றி க்கிறார். ஏைழ எளியவர்கள் எல்லா ம் இவைர வள்ளல் என்  
வாயார வாழ்த் கிறார்கள். இவர் மட் ம்  வயசு நிரம்பி இந்த மண் லகத்தில் 
வாழ்வாரானால், இ வைரயில் வாழ்ந்த வள்ளல்களின் ேபர் எல்லாம் 
மைறந் ேபாகும். இவ ைடய ேப ம் க ம்தான் உலகத்தில் நிற்கும். 
 
      இரண்டாம் ஆள்: நல்லவர்கள் எங்ேக  வயசு இ க்கிறார்கள்? நம்ைமப் ேபால் 
உதவாத கட்ைடகள்தான்  வயசு இ ந்  ெதால்ைலப்பட ேவண் யி க்கிற . 
 
      தல் ஆள்: பச்ைசயப்ப த யா க்கு இப்ேபா  என்ன வயசு'ங்க? 
 
      லவர்: இ ப  வய தான். இளம்பிள்ைளதான். எப்ப ப் பிைழப்ப  என்ேற 
ெதாியாமல் எல்லா ம் திண்டா கிற வய  இ . ஆனால் பச்ைசயப்ப த யார் இந்த 
வயதிேலேய பணம் ேசர்க்கக் கற் க் ெகாண்டார்; வாாி வாாிக் ெகா த்  ஏைழகைளக் 
காப்பாற் கிறார்; ேகாயில் குளத் க்கு நல்ல தான த மம் ெசய்கிறார்; நாெடல்லாம் 
நல்லெபயர் எ த்  விளங்குகிறார். 
 
      தல் ஆள்: ண்ணியவான்.  வயசு நல்லப  வாழ ம். (வானத்ைத ேநாக்கிக் 
கண்ைண க் ைக கூப் கிறார்.) 
 
      லவர்: ேபானவாரம் தான் தி மண ம் நடந்த . 
 
      தல் ஆள்: அப்ப யா? 
 
      லவர்: வய  இ ப தாேன.சின்ன பிள்ைளதான். ஆனால் அவ ைடய அ பவம் 
அறி  ெப ந்தன்ைம எல்லாம் என்ன என்  ெசால்ல ம்? தி மணம் 
ெசய் ெகாள் ம் இளம்பிள்ைளகள் எல்லாவற்ைற ம் மறந் விட் க் கா கராய் 
நடந் ெகாள்கிறார்கள். ஆனால் பச்ைசயப்ப த யார் என்ன ெசய்தார் ெதாி மா? 
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தி மணம் நடந்த அேத நாளில் இங்ேக இரண்  சிைல ெசய் ைவத் , 
கும்பாபிேஷக ம் சிறப்பாக நடத்திைவத்தார். இந்த நல்ெலண்ணம் யா க்கு வ ம்? 
அ மட் மா? 
 
      இரண்டாம் ஆள்: பிறப்ேப ஏேதா ெதய்வப் பிறப்பாக இ க்கும் ேபால் ெதாிகிற ! 
 
      லவர்: நாள்ேதா ம் தி வாசகம், ேதவாரம், தி விைசப்பா, தி ப்பல்லாண்  
ஓ ம்ப யாகக் ேகட்கிறார். ஓ வார்கைள ைவத் ப் பா ம்ப  ெசய்கிறார். தா ம் 
பா கிறார். நாயன்மார்களின் தி நாைள எல்லாம் ெகாண்டா கிறார். என்ைனப் 
ேபால் ேபாகிற லவர்க்ெகல்லாம் இன்ெசால் கூறி வரேவற்  அளிக்கிறார்; பாிசு 
வழங்குகிறார். 
 
      இரண்டாம் ஆள்: உங்க க்கு ஏதாவ  ெகா த்தாரா? 
 
      லவர்: அைதத்தான் இந்ேநர ம் ெசால் வந்ேதன். நான் ெசால்வ  இங்கிலீஷா? 
தமிழ்தாேன? 
 
      இரண்டாம் ஆள்: நீங்கள் ெசான்ன  ெதாியவில்ைல. அய்யா. அதனால் 
ேகட்ேடன். 
 
      லவர்: எனக்கும் பாிசு வழங்கினார். பத்  வராகன் ைகயால் அள்ளிக் ெகா த்தார். 
இேதா இந்தச் சாிைகக் கைர ேபாட்ட ேவட் ம் அவர் த மம்தான். நா ம் ஒ  கவி 
பா ேனன். அைதச் ெசால்கிேறன் ேகள். 
 
      தல் ஆள்: ெசால் ங்கள். 
 
      லவர்: 
            அண்ணல்அ ட் கடல்ப ந்ேதாம்; ஆழ்கடைலக் 
                  கு த் வந்ேதாம்; அாிய சீேர 
            நண் தமிழ்க் கடல்கடந்ேதாம்; காஞ்சிநகர்ப் 
                  பச்ைசயப்ப நகுலன் ஈட் ம் 
            எண் கழ்க் கடெலங்கும் பரந்ததிைத 
                  அளவிட ம் ஏலா  என்னக் 
            கண்ணிஅகத் திய னிேபாய்க் குன்ேறறி 
                  இ ந்தனனால் கவைல ெகாண்ேட. 
 
      அதாவ  அகத்திய னிவர் இ க்கிறாேர அவர். 
 
      தல் ஆள்: அவர்கூட எனக்குத் ெதாியா ங்க. 
 
      லவர்: சும்மா ேகள், ெசால்கிேறன். 
 
      தல் ஆள்: ெசால் ங்கள் அய்யா. 
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      லவர்: அதாவ : அகத்திய னிவர் இ க்கிறாேர, அவர் ன்  ெபாிய கட ல் 
பழக்கமானவர். த லாவ  அவர் சிவபக்தி நிரம்பியவர்; அதனால் 
சிவெப மா ைடய தி வ ளாகிய கட ல் ப ந்  பழகிவிட்டார். இரண்டாவதாக: 
நம் ைடய தாய்ெமாழியாகிய தமிழ் இ க்கிறேத அ  ெபாிய கடல் ேபான்ற . 
தமிைழ நன்றாகப் ப த்த அகத்தியர் அந்தத் தமிழ்க் கடைல ம் கடந் விட்டார். 
 
      இரண்டாம் ஆள்: இன்ெனா  கடல் ெசால்லாமல் விட் விட்டீர்கேள. 
 
      லவர்: ெபா , ெபா த் க் ேகள். ன்றாவ  கடல்தான் நாம் பார்க்கிற உப் க் 
கடல். 
 
      தல் ஆள்: நான் பார்த்த  இல்லீங்க. 
 
      லவர்: ேபாகட் ம், ேகள். அந்த உப் க் கடைல ம் அகத்தியர் கு த் விட்டார். 
எப்ப க் கு த்தார் ெதாி மா? கடைல அப்ப ேய எ த்  உள்ளங்ைகயில் ைவத்  --- 
 
      இரண்டாம் ஆள்: ஆ! ஆ! எப்ப ங்க. (அப்ப ேய திணறி விழிக்கிறான்) 
 
      தல் ஆள்: ஆள் ெபாிய ஆளாக இ க்க ம். 
 
      லவர்: அடடா! ெசால்கிேறன் ேகளப்பா. ஆள் நம் கட்ைடவிரல் அவ்வள தான். 
 
      இரண்டாம் ஆள்: என்னங்க இ ? எப்ப ங்க இ ? 
 
      லவர்: உங்க க்கு என்ன ெதாி ம்? ேபசாமல் ேக ங்கள், ெசால்கிேறன். அந்தக் 
கடைல அப்ப ேய எ த்  உள்ளங்ைகயில் ைவத் க் கு த் விட்டார். 
 
      இரண்டாம் ஆள்: கடைலயா? கு த் விட்டாரா? என்னய்யா, அதிசயமாக 
இ க்கிறேத! ேகள்விப்பட்டதில்ைலேய. 
 
      லவர்: உங்க க்கு எப்ப த் ெதாி ம்? பல ல்கைளப் ப த்த எங்க க்குத்தான் 
ெதாி ம். 
 
      தல் ஆள்: ஆமாம் ஆமாம்.எங்க க்குக் ைகெய த் ப் ேபாடேவ ெதாியா . 
 
      லவர்: ெசால்கிேறன் ேக ங்கள். அப்ப  ன்  கட ல் பழகிய அந்த அகத்தியர் 
பச்ைசயப்ப ைடய கழாகிய கடல் தமக்கு அடங்கா  என்  ெதாிந்  ெகாண்டார். 
அவ ைடய கழ்க்கடல் எல்லா இடங்களி ம் உலகெமல்லாம் பரந்  வ வைதப் 
பார்த்தார் அகத்தியர். பயந் ேபானார். இந்தக் கட ல் நாம் ஒன் ம் ெசய்ய யா . 
இ  நம்ைம ம் வி ங்கிவி ம் என்  பயந்தார். உயரமான இடத்தில் ஏறிக் 
ெகாண்டால் இந்தக் கட ந்  தப்பித் க்ெகாள்ளலாம் என்  எண்ணினார். 
ேபசாமல் ேபாய்ப் ெபாதிய மைலயில் ஏறி உட்கார்ந்  கவைல ெகாண்டார். 
 
      இரண்டாம் ஆள்: நீங்கள் மைலக்குப் ேபாய் அவைரப் பார்த்தி ப்பீர்கள். 
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      லவர்: சாிதான். உங்க க்குச் ெசால்வைதவிட ஊைம யாகேவ இ க்கலாம். 
      (ேபாய்க்ெகாண்ேட இ க்கிறார்) 
 
      தல் ஆள்: எவ்வள  ப த்தி க்கிறார்! 
 
      இரண்டாம் ஆள்: எவ்வளேவா ேபசுகிறார்! தங்கு தைட இல்லாமல் ெசால் 
வ கிற . என்ெனன்னேவா ெசால்கிறார்! 
 
      தல் ஆள்: அவர் ெசான்னதில் எவ்வளேவா நமக்குத் 
 
      இரண்டாம் ஆள்: அதி ந்ேத அவர் எவ்வள  ப த்தவர் என்  ெதளிவாகத் 
ெதாிகிற . 
 
      தல் ஆள்: அவர் ெசால்லாவிட்டால் நமக்குப் பச்ைசயப்ப த யாைரப் பற்றி 
ஒன் ேம ெதாிந்தி க்கா . ெமய்தான். ேபாய் வரட் மா? 
 
      இரண்டாம் ஆள்: ண்ணியவான், நன்றாக வாழ' ம். ேபாய்வாங்கள். நா ம் 
வ கிேறன். 
      ----------------------- 
 

காட்சி: 10 
கி. பி.1783 

 
            இடம்: வி ந்தவல் யில் ஒ  ெபாிய . கூடத்தில் ேசாபா. எதிேர 
சாய் ப்பலைக. பக்கத்தில் இரண்  
            ெபஞ்சுகள். அவற்றில் அ க்க க்கான கணக்குப் த்தகங்கள். 
            ேவைள: காைல 10 மணி. 
            மாந்தர்:  பச்ைசயப்ப த யா ைடய கணக்குப்பிள்ைள, தர்மராய த யார், 

ங்கத் ர் ெசங்கல்வராய த யார்.  பிறகு பச்ைசயப்ப த யார் வ தல். 
 
      தர்மராய த யார்:இன் ம் த யார் வரவில்ைலேய! 
 
      ெசங்கல்வராய த யார்: எத்தைனேயா ேவைல அவ க்கு. பட்டணத்தில் ேபாய்ப் 
பார்த்தால், நிற்க ேநரேம இல்ைல. வி யற்காைலயில் எ கிறார். இர  பதிெனா  
மணி பன்னிரண்  மணிக்குத்தான் ப க்ைகக்குப் ேபாகிறார்.ஓயாத ேவைல. எந்த 
ேநரம் பார்த்தா ம் "பச்ைசயப்ப த யார் இ க்கிறாரா, பச்ைசயப்ப த யார் 
இ க்கிறாரா" என்  யாராவ  ேத க் ெகாண்  வந்தப ேய இ க்கிறார்கள். 
 
      கணக்குப்பிள்ைள: இத்தைன ேவைலக்கும் இைடயில் ந்த மல் க் கணக்கு, 
தி ப்பாசூர்க்கணக்கு எல்லாம் எப்ப ேயா தவறாமல் நிைனவில் 
ைவத் க்ெகாண் க்கிறார். அ தான் அவரால் எப்ப  கிறேதா, ெதாியவில்ைல. 
நான் அேத ேவைலயாக உட்கார்ந்  இர ம் பக ம் கணக்கு எ திக்- 
ெகாண் க்கிேறன். ஆனா ம் மறந்  ேபாகிேறன். அவர் மறப்பேத இல்ைல. 
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      ெசங்கல்வ: ஆமாம், ஆமாம். ேபான மாதத்திேல எங்கள் ஏாியின் கீேழ இவ்வள  
கலம் ெநல் கிைடத்த  என்  எனக்குத் ெதாியா . அவைரக் கனவிேல 
எ ப்பிக்ேகட்டா ம், சட்ெடன்  ெசால் வி கிறார். அவ்வள  நிைன . 
 
      தர்ம: இல்லாவிட்டால் இவ்வளவ ெபாிய ேவைலகைள - ஒன்றா இரண்டா 
இத்தைன ேவைலகைள - கவனிக்க மா? ஒ  மனிதரால் ஆகிற ேவைலயா இ ? 
அப்பப்பா! 
 
      ெசங்கல்வ: பாஷ் ேவைல ஒன்ைறச் ெசய்வதற்ேக எல்லாத் பாஷ்க ம் 
த மாறித் திண கிறார்கள். த யா க்கு ஏெழட் த் பாஷ் ேவைல ெகா த்தா ம் 
ெசய்வார் ேபால் இ க்கிற . நாம் எல்லாம் எந்த ைலக்கு? 
 
      தர்ம: அெதல்லாம் இ க்கட் ம். த யார் அரச கு ம்பத்தில் பிறந்தி க்க 
ேவண் யவர். தவறிப்ேபாய் ஓர் ஏைழக் கு ம்பத்தில் பிறந் விட்டார். பணம் வந்  
ேசர்கிற , கழ் வந்  ேசர்கிற  என்  அதற்காக மட் ம் அப்ப ச் ெசால்லவில்ைல. 
உள்ளப ேய ெசால்கிேறன். அரசாங்கம் ெசய்ய ேவண் ய ேவைலைய அல்லவா அவர் 
ெசய்கிறார்? ஒ  பக்கம் கும்ெபனி ெவள்ைளக்கார க்கு உதவியாக இ க்கிறார். 

ந்தமல் , தி ப்பாச்சூர்ப் பகுதிக க்கு வாிவசூல் ெசய்  ெகா ப்ப  என்றால், 
நவாபா ம் யாமல் விட் விட்ட ேவைல அல்லவா இ ? கு களிடத்தில் ேபாய் வாி 
ேகட்ப  என்றால், அரசபிறப்பாக இ ந்தால்தான் இ  ம். 
 
      கணக்குப்: அ  ேபாகட் ம். நவா  ஆட்க க்கு அய்யாதாேன மாதம் மாதம் 
சம்பளம் ெகா க்கிறார்! 
 
      தர்ம: கு யானவர்களிடத்தில் வாி வாங்க யாமல் நவா ம் விட் விட்டார்; 
இன் ம் எத்தைனேயா ேபர் பாட்  எ திக் ெகா த்தார்கள். எல்லாம் அைரகுைறயாக 
விட்டவர்கள்தாேன? இவர் ஒ வர்தான் ச்ைசப் பி த்  நடத்தி, ஒ  பக்கம் 
கும்ெபனிக்கார க்கும் பணம் த கிறார்; மற்ெறா  பக்கம் நவா க்கும் உதவியாக 
இ க்கிறார். அப்பப்பா, யாரால் ம்? நிைனத்தாேல பயமாக இ க்கிற . 
 
      கணக்குப்: அன்ைறக்கு நவா இடத்தி ந்  அதிகாாி ஒ வர் வந்தி ந்தார். 
பச்ைசயப்ப த யார் இல்லாதி ந்தால், இந்ேநரம் கும்ெபனிக்கும் நவா க்கும் ெபாிய 
ேபார் ஏற்பட் , ெசங்கல்பட்  ஜாகீர் என்னேவா ஆயி க்கும் என்  ெசான்னார். 
'எல்லாம் பச்ைசயப்ப த யார் இ க்கிறார், பார்த் க்ெகாள்வார்' என்  எதற்கு 
எ த்தா ம் நவா  இவர்ேமல் நம்பிக்ைகயாகச் ெசால்கிறாராம். 
 
      ெசங்கல்வ: ஏன்? கும்ெபனிக்கார ம் அப்ப த்தான். த யாைரக் ேகட்காமல் 
அவர்கள் எைத ம் ெசய்வதில்ைலேய. இ  மட் ம் அல்ல. ேபான ெவள்ளிக்கிழைம 
ெபாிய இடத்தச் ெசய்தி ஒன்  ேகள்விப்பட்ேடன். 
 
      தர்ம: என்ன அ ? 
 
      ெசங்கல்வ: தஞ்சா ர் அரச ைடய தர்பாேர ஆட்டம் ெகா த் ப் 
ேபாயி க்கிறதாம். அங்ேக ேபாயி க்கும்ப ம் அரசாிடமி ந்  கடன்ெதாைகைய 
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வசூல் ெசய்  ெகா க்கும்ப ம் கும்ெபனிக்காரர் ன்னேம ேகட் ந்தார்கள் 
அல்லவா? 
 
      தர்ம: அ  ெதாி ம். 
 
      ெசங்கல்வ: த யார் அதற்கு அப்ேபா  ஒத் க் ெகாள்ளவில்ைல. இப்ேபா  
கும்ெபனிக்கார க்கு ேவ  வழி இல்ைல. தஞ்சா ர் அரச ம் இவைரேய 
வி ம் கிறார். அங்ேக இ க்கும் ச வன் ைர ம் பச்ைசயப்பர் வந்தால் நிைலைம 
சாியாகும் என்  கும்ெபனிக்கு எ தியி க்கிறாராம். தவிர, எப்ப யாவ  ைமசூாில் 
திப்  சுல்தான் ெகாட்டத்ைத அடக்க ேவண் ம் என்  கும்ெபனிக்காரர் திட்டம் 
ேபாட் க்கிறார்கள். அதற்கும் பச்ைசயப்ப த யா ைடய உதவி ேவண் ம் என்  
தஞ்சா ாி ந்  கும்ெபனியாைரக் ேகட் க்கிறார்களாம். 
 
      தர்ம: ஆமாம். நவா க்கும் தஞ்சா ர் அரச க்கும் ஆகாேத. தஞ்சா ைரத் தன்வசப் 
ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  நவா  ன்னேம என்னேவா பா பட்டாராேம. 
 
      ெசங்கல்வ: கும்ெபனிக்காரர் ஏமாந்தவர்களா? இவர்கள் தஞ்சா ைர 
வி வார்களா? அதற்குத்தான் கும்ெபனிக்கும் தஞ்சா ர்தர்பா க்கும் ஏராளமான 
ஒப்பந்தங்கள் ஏற்பட்  ஒ ங்கு ெசய்தி க்கிறார்களாம். அந்த ஒப்பந்தங்களின்ப , 
எல்லாம் சாியாக நடப்பதற்கு த யார் அங்ேக இ ந்தால்தான் ம் என்  
கும்ெபனிக்காரர் எண் கிறார்கள். தஞ்சா ர் அரச ம் இவர் வந்தால்தான் தமக்கு 
நன்ைமயாக இ க்கும் என்  நம் கிறாராம். நவா ம் இவர் ேபானால்தான் நல்ல  
என்  வி ம் கிறாராம். 
 
      தர்ம: ேவ க்ைகயாக இ க்கிறேத. இத்தைன ேப க்கும் ந வில் 
அகப்பட் க்ெகாண்  த யார் என்ன ெசய்வார்? எவ்வள  ெதால்ைல! 
 
      ெசங்கல்வ: அ தான் அவ ைடய திறைம. வியாபாாிக்கு வியாபாாியாக 
இ க்கிறார். அரச க்கு அரசராக இ க்கிறார். தளபதிக்குத் தளபதியாக இ க்கிறார். 
அைமச்ச க்கு அைமச்சராக இ க்கிறார். 
 
      தர்ம: நம்ைமப்ேபால் நண்ப க்கு நண்பராக ம் இ க்கிறார். 
 
      கணக்குப்: அன்பர்க்கு அன்பராக ம் இ க்கிறார். அ யார்க்கு அ யாராக ம் 
இ க்கிறார். அைத ஏன் விட் விட்டீர்கள்? 
 
      ெசங்கல்வ: அப்பப்பா! சாதாரண மனிதனால் யா , யா . 
 
      கணக்குப்: திப் சுல்தான் கூட, இவைரப் பற்றிக் ேகள்விப் பட்டால், இனிேமல் 
இந்தப் பக்கம் பைடெய க்கும் ேவைலக்ேக வர மாட்டார். 
 
      ெசங்கல்வ: அதற்கு என்ன சந்ேதகம்? அதற்காகத்தாேன இவர் தஞ்சா ர்க்கு வர 
ேவண் ம் என்  அங்ேக உள்ளவர்கள் ேகட்கிறார்கள்? 
 
      கணக்குப்: ஆமாம், அங்ேக ேபானால் பாஷ ேவைல என்ன ஆவ ? 
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      தர்ம: பட்டணத் த் பாஷ் ேவைலைய விட் விட ேவண் ய தான். தஞ்சா ாில் 
மகாராஜா க்குத் பாஷ் ஏஜண்ட் எல்லா உத்திேயாக ம் ெசய்ய ேவண் ய தான். 
கு ம்பேம இனிேமல் தஞ்சா க்குப் ேபாக ேவண் ய தான். 
 
      ெசங்கல்வ: பட்டணத் த் ெபாஷ் ேவைலையவிட அதில் நல்ல வ ம்ப  
அல்லவா? லட்சம் லட்சமாகச் சம்பாதிப்பார். மகாராஜா க்ேக கடன் ெகா க்கக் கூ ய 
நிைலைம வந் வி ம். 
 
      கணக்குப்: அேதா வண்  வ கிற . அய்யா வந் விட்டார். 
 
      ெசங்கல்வ: (அடங்கிய குர ல்) நாம் ேபசிய  எல்லாம் நமக்குள்ேள இ க்கட் ம். 
ெவளிேய விடக் கூடா . ெபாிய இடத்  ரகசியங்கள். 
 
      தர்ம: நல்ல . எனக்குத் ெதாியாதா? 
 
      (பச்ைசயப்ப த யார் வண் ைய விட்  இறங்கி உள்ேள வ கிறார். தர்மராய 

த யா ம் ெசங்கல்வராய த யா ம் ஒ ங்கி நிற்கிறார்கள். கணக்குப்பிள்ைள 
ைககட்  நிற்கிறார். பச்ைசயப்ப த யார் வந்  உட்கா கிறார்.) 
 
      பச்ைச: என்ன தர்மராயர்! எப்ப ? எல்லா ம் சுகமா? ெசங்கல்வராய த யார்! 
ஊாிேல மைழமாாி எப்ப  இ க்கிற . உட்கா ங்கள், உட்கா ங்கள். 
 
      தர்ம: } எல்லா ம் சுகம்தா ங்க. ெசங்கல்: } எல்லாம் நல்ல தா ங்க. 
 
      (உட்கா கிறார்கள்) 
 
      பச்ைச: கணக்குப்பிள்ைள! எப்ப  இ க்கிற  வசூல்? சம்பள நாள் 
ெந ங்கிவிட்ட . கும்ெபனிக்குச் சிப்பாய்க க்கும் சம்பளம் தர ேவண் ம். நவா  
ஆட்க க்கும் சம்பளம் தர ேவண் ம். மாமா ப னிபிள்ைளக்கு ஏதாவ  உண்  
அ ப்ப மா? எேதா கணக்கு, பார்க்கலாம். 
 
      (கணக்குப்பிள்ைள ேபேரட்ைடத் திறந்  சாய் ப்பலைகயில் ைவத் க் 
காட் கிறார்.) 
 
      ( த யார் அைதப் பார்க்காமேல தர்மராயைரப் பார்த் ப் ேபசுகிறார்.) 
 
      பச்ைச: எவ்வள  பாண் க க்குப் பணம் வந்த ? அந்த வைகயில் இ ப்  
எவ்வள ? ஒ  ப்பத்தினாயிரமாவ  ேத மா? 
 
      தர்ம: ேத ம்! இந்த வாரம் எவ்வளேவா ேமல். 
 
      பச்ைச: அப்ப யா? நல்ல . (கணக்குப் த்தகத்ைதப் பார்க்கிறார்.) இ  சாி. 
தி ப்பாசூர்க் கணக்ைகத்  தனிேய எ தியி க்கிறாேய அைத எ . பார்க்கலாம். 
(கணக்குப்பிள்ைள அ க்கான த்தகங்களில் ேத கிறார்.) 
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      (ெசங்கல்வராய த யாைரப் பார்த் ) ெநல் எத்தைன கலம் இ ப் ? 
 
      ெசங்கல்வ: வாயிரம் கலம் இ ப்  இ க்கிற . இந்த மாதத்தில் இன் ம் 
இரண்டாயிரம் கலம் கிைடக்கும். 
 
      பச்ைச: கும்ெபனிேயா  ெநல் ஒப்பந்தம் ெமாத்தமாகச் ெசய் ெகாண்ட  ெபாிய 
ெதால்ைலயாகப் ேபாய்விட்ட . என்னேவா அைரகுைறயாக மைழ ெபய்த . 
அதனால் இவ்வளவாவ  கிைடக்கிற . இல்ைலயானால், 
      ஒப்பந்தப்ப  ெகா க்க யாமல் ேபாயி க்குேம. ேபர் ெகட் ப்ேபாயி க்குேம. 
 
      கணக்குப்: நீங்கள் வந்  ஒப்பந்தம் ெசய்வதற்கு ன்ேன மைழேய இவ்வள  
ெபய்ததில்ைலயாம். ெபாிய ன்பமாம் கு யானவர்க க்கு. நீங்கள் வந்தபிறகு, 
நீங்கள் கால  ைவத்தபிறகு, ெவள்ளாைம குைறேவ இல்ைல என்  கு யானவர்கள் 
ேபசிக்ெகாள்கிறார்கள். 
 
      பச்ைச: அெதல்லாம் நம் ெசயலா? கட ள் ெசயல். என்னேவா, நாம் நடப்ப  
ேநர்ைமயாக நடக்கலாம். வஞ்சைன சூ  ேவண்டாம். நடப்ப  நடக்கட் ம். 
(கணக்குப்பிள்ைள கணக்ைக எ த் க் காட் கிறார்; பச்ைசயப்பர் பார்க்கிறார்.) 
 
      சாி. அந்தத் ெதய்வசிகாமணி நாயகர் வாி அநியாயம் என்  தகரா  ெசான்னார். 
பட்டணத் க்ேக வந்  என்னிடம் ெசான்னார். 
 
      கணக்குப்: பார்த் ச் ெசால்கிேற ங்க. 
 
      பச்ைச: பார்ப்ப  என்ன? ற்  ப்பத்திரண்  வராகன் அவர் தரேவண் ம். 
ெதாண் றாகக் குைறத் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  மன்றா கிறார். தர்மராயைர 
அைழத் க்ெகாண்  ேபாய் அந்த நிலங்கைளப் பார்த் விட்  வந்  ெசால். 
நியாயமாக இ ந்தால் குைறக்க ேவண் ம் என்  நவா க்கும் எ ேவாம், 
கும்ெபனிக்கும் ெதாியப்ப த் ேவாம். அநியாயமாக ஏன் அந்த ஆளிடம் மிகுதியாகப் 
பணம் வாங்க ேவண் ம்?அப்ப  அநியாயமாக வாங்கிக் கும்ெபனிக்காராிடத்தில் 
ேசர்ப்ப  நமக்குத் தகுமா? 
 
      கணக்குப்: சாி'ங்ேகா. 
 
      பச்ைச: (ெசங்கல்வராய த யாைரப் பார்த் ) நீங்கள் என்ேனா  வாங்க. 
களஞ்சியத்ைதப் ேபாய்ப் பார்த் விட்  வ ேவாம். அப்ப ேய சத்திரத்தில் 
கு யானவர்கள் வந்  கூ யி க்கிறார்கள். அவர்க ைடய குைறகைள ம் ேகட்  
வரலாம். நம்மால் ந்தைத வஞ்சைன இல்லாமல் ெசய்யலாம். (தர்மராயைரப் 
பார்த் ) வராகன் இ ப்  எவ்வள  என்  ெபட் ையத் திறந்  எண்ணிப் பா ங்கள். 
அந்த ப்பதினாயிரத்ைத ம் தனிேய கட் க் கட்  ைவ ங்கள். இேதா ேபாய் 
வந் வி கிேறாம். 
 
      (பச்ைசயப்பர் எ ந்  ேபாதல். ெசங்கல்வராய த யார் பின்ெதாடர்தல். 
மற்றவர்கள் இ வ ம் வழிவி வதற்காகத் ெதாடர்ந்  ேபாதல்.) 
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காட்சி: 11 
கி. பி. 1789 

 
            இடம்: தஞ்சா ாில் ெபாிய . ெபாிய கூடம். 
            ேவைள: இர  8 மணி. 
            மாந்தர்: பச்ைசயப்ப த யார் (தைலப்பாைக இல்லாமல்), 
            ேதவாரம் பா ம் ஓ வார்கள், ெபாிய ராணப் பிரசங்கம் ெசய் ம் லவர் 
ஒ வர், ேசாதிடர் பிறகு. 
 
      ( த்திெநறி அறியாத ர்க்கெரா  ... என்ற தி வாசகத்ைதப் பா க்ெகாண்ேட 
இ க்கும்ேபா  திைர நீங்கல். பச்ைசயப்ப த யார் கண்ைண க் ேகட்  உ கிக் 
ெகாண் க்கிறார். பாட்  கிற .) 
 
      பச்ைசயப்பர் : (கண் விழித் ) தி வாசகத் க்கு உ காதார் ஒ  வாசகத் க்கும் 
உ கார். என்ன உண்ைம! என்ன உ க்கம் இந்தப் பாட் ல்! (சிறி  அைமதி) சாி. 
அந்தத் தி ைவயாற் ப் பதிகம் - ஞானசம்பந்தர் பா ய  - ' லைனந் ம் ெபாறி 
கலங்கி' - பா ங்கள். 
 
      ஓ வார் : பா கிறார்: -- 
            லைனந் ம் ெபாறிகலங்கி ெநறிமயங்கி 
                  அறிவழிந்திட்  ஐேமல் உந்தி 
            அலமந்த ேபாதாக அஞ்ேசல்என்  
                  அ ள்ெசய்வான் அம ம் ேகாயில் 
            வலம்வந்த மடவார்கள் நடமாட 
                  ழவதிர மைழஎன்  அஞ்சி 
            சிலமந்தி அலமந்  மரேமறி 
                  கில்பார்க்கும் தி ைவயாேற. 
 
      பச்ைச: தி விைசப்பா ஒன்  பா ங்கள். 
 
      ஓ வார்: பா கிறார்:- 
            ஒளிவளர் விளக்ேக உலப்பிலா ஒன்ேற 
                  உணர் சூழ் கடந்தேதார் உணர்ேவ 
            ெதளிவளர் பளிங்கின் திரள்மணிக் குன்ேற 
                  சித்தத் ள் தித்திக்கும் ேதேன 
            அளிவளர் உள்ளத்  ஆனந்தக் கனிேய 
                  அம்பலம் ஆடரங் காக 
            ெவளிவளர் ெதய்வக்கூத் கந் தாையத் 
                  ெதாண்டேனன் விளம் மா விளம்ேப. 
 
      (ேசாதிடர் அைமதியாக வந்  கூடத்தில் உட்கா கிறார்.) 
 
      பச்ைச: (அவைரப்பார்த் ) அேட! ேசாதிடர் எங்ேக இந்ேநரத் க்கு வந்தார்! 
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      ேசாதிடர்: சும்மா வந்ேதன்.ஓ வார் வந்தி ப்பார். ேதவாரம் நடக்கும் என்  
ெதாி ம். அப்ப ேய உங்கைள ம் பார்த்  ஒன்  ேபசேவண் ம். பிறகு ேபசலாம். 
 
      பச்ைச: ஏதாவ  ெகட்ட கிரகம் இ  அ  என்  ெசால் விட் ப் ேபாய்விடாேத 
அய்யா. அப் றம் பா ம் மனதில் அேத கவைலயாகிவி கிற . அன்ைறக்கு 
அப்ப த்தான்,ஏேதா உடல் ந  ஏற்ப ம் என்  ெசால் விட் ப் ேபானாய். 
அதன்பிறகு அேத கவைல. உடம்  என்  ஒன்  இ ப்பதாக எண் வதற்ேக ேநரம் 
இல்லாத வாழ்க்ைக என் வாழ்க்ைக. இப்ேபா  அ க்க  உடம்ேப நிைன க்கு 
வ கிற . உடம் ம் ன் ேபால் நல்லப  இல்லாததாக எண்ணம் ஏற்ப கிற . 
ேபசாமல் ஈசைன நம்பி, வ வ  வரட் ம் என்  இ ந் வி வேத நல்ல  அய்யா. 
 
      ேசாதிடர்: இப்ேபா  ெசால்லப்ேபாவ  நல்ல ங்க. ெகட்ட  ஒன் ேம இல்ைல. 
ேநற்  எப்ப ேயா என் கணக்கில் அகப்படாமல் தப்பிவிட்ட . ட் க்குப் ேபான 
பிறகுதான் அ  எனக்குப் பட்ட . உத்தர  ஆனால் ெசால்கிேறன். 
 
      பச்ைச: சாி, ெசால் . சிவ ைசயில் கர  குந்த  ேபால நல்ல ேவைளயிேல 
வந்தாேய அய்யா. 
 
      ேசாதிடர்: அப்ப யானால் நாைளக் காைலயிேல வ ேவ ங்க. (எ கிறார்) 
 
      பச்ைச: அ  ேவண்டாம். உட்கா , உட்கா . ெசால் விட் ப் ேபாய்வி . அ  
ேவ  உனக்கும் குைறயாக இ க்கும். ேசாதிட க்கு மனவ த்தம் உண்டாக்கி 
விட்ேடேன என்  எனக்கும் கவைலயாய்ப் ேபாய்வி ம். ெசால் விட் ப் 
ேபாய்விட்டால் ந்தாற்ேபால் இ க்கும். அப் றம் ேதவாரம் ேகட் விட் ப் ேபாய்த் 

ங்கிவி ேவன். 
 
      ேசாதிடர்: (உட்கார்ந் ): அய்யா அவர்களின் ஜாதகம் சாதாரணமான  அல்ல. 
நா ம் என் ைடய வயதிற்குள் எத்தைனேயா குறிப்ைபப் பார்த்தி க்கிேறன். ஆனால் 
கு பலன் இப்ப ப் பல கமாய்ப் பல சிறப்ேபா  விளங்குகிற ஜாதகத்ைதப் 
பார்த்ததில்ைல. இேதா பா ங்கள், ட் க்குப் ேபாய்த் தி ம்பப் பார்த்தேபா தான் 
கண்  பி த்ேதன். கு பலன் என்ன ஆச்சாியமாய் அைமந்தி க்கிற . ஏழாம் 
இடத்தா ைடய திசா த்தி மிக மிகச் சிறப்பாக இ க்கிற . கு  ஏழாம் இடத்ைதப் 
பார்க்கிறார்; சுக்கிரைனப் பார்க்கிறார். கட்டாயம் கூர்த்தம் கூடப்ேபாகிற ; 
அதனால் உங்க க்கக் கூ ய சீக்கிரத்தில் - இந்த ஆனி மாதத் க்குள்ேளேய - 
இன்ெனா  விவாகம் கூ கிற . 
 
      பச்ைச: என்னய்யா அ ? அப்ப யானால், அய்யா க்கு ஏதாவ  -- 
 
      ேசாதிடர்: அந்த அம்மா க்கு ஒ  குைற ம் இல்ைலங்க. அவர்க ைடய ஆ சில் 
கண்டேம இல்ைல. அைத ம் நன்றாகப் பார்த் விட்ேடன். ஆனால் தல் 
அம்மா க்குச் சந்தான வி த்தி இல்ைல. இரண்டாவதாக வரப்ேபாகிற அம்மா க்குச் 
சந்தான பாக்கியம் உண் 'ங்க. அதற்காகத்தான் கட ள் இப்ப  அைமத்தி க்கிறார். 
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      பச்ைச: இெதன்ன அய்யா ெதால்ைல! ெதாிந் ம் ெதாிந் ம் நான் ஏன் இந்தத் 
ெதால்ைலயில் அகப்பட் க் ெகாள்ள ேவண் ம்? இரண்  ெபண்டாட் க்காரன் 
திண்டாட்டம் என்  ெசால்வ  ெதாிந்த கைததாேன. 
 
      லவர்: இ ந்தா ம் குழந்ைத ஒ  பாக்கியம் அல்லவா? அ  ேவண் ங்கேள. 
 
            மங்கலம் என்ப மைனமாட்சி மற்றதன் 
            நன்கலம் நன்மக்கட் ேப  
 
      என்  தி வள் வ ம் ெசால்கிறார். 
 
      பச்ைச: அப்ப ச் ெசான்ன தி வள் வ க்ேக குழந்ைத இல்ைலயாேம. 
 
      ேசாதிடர்: அ  ேவ . அவ ைடய கிரகம் அ . உங்க க்கு எல்லா ஐசுவாிய ம் 
கூ வந்  நிைறந்தி ப்ப ேபால, இ ம் வந்  ேசர்கிற . 
 
      பச்ைச: ஒன் ம் ேவண்டாம் அய்யா! எனக்கு என்ன குைற ! ஒ  கவைல ம் 
இல்லாமல் கு ம்பம் நடக்கிற . இப்ப ேய இ ந்தால் ேபா ம். பிள்ைள இ ந்தால் 
தான த மம் ெசய்வதற்கும் இப்ப  மனம் வரா . இல்லாம ப்பேத நல்ல . ஏேதா, 
ஏகம்பர் ெகா க்கிற ெசல்வத்ைத நல்ல வழியில் தானத மம் ெசய் விட் க் 
காலத்ைதக் கழித்தால் அ ேவேபா ம். 
 
      லவர்: அப்ப  இல்ைலங்க. நீங்கள் ேவண்டாம் என்றா ம் வரேவண் ய  
நிற்கா . 
 
      (ேசாதிடைரப் பார்த் ) அ  சாி; அந்த அம்மா எந்த இடத்தி ந்  வ கிறார் 
என்  ெசால்  அய்யா. 
 
      ேசாதிடர்: அைத ம் ன்னேம பார்த் ைவத்தி க்கிேறன். ெதற்ேக இ ந்  --. 
 
      பச்ைச: ேபா'ய்யா, ேபா. ெதற்ேக எனக்கு உறேவ கிைடயா . 
 
      லவர்: திய உறவாக இ க்கலாம். யார் கண்டார்கள்? உங்கள் கழ்தான் 
நாெடல்லாம் பரவியி க்கிறேத. எந்த த யார் உங்கள் சம்பந்தம் கிைடத்தால் 
விட் வி வார்? யார் ேவண் மானா ம் ெபண் ெகா ப்பார்கள். வய ம் நல்ல 
இளைமதாேன? 
 
      பச்ைச: சாி, ேபா ம். ேசாதிடேர! நீங்கள் ேபாவதாக இ ந்தால் ேபாகலாம். 
இ ந்  ேதவாரம் ேகட்டா ம் சாி. லவேர! இந்தப் ேபச்ைசப் ேபசுவைத விட, 
ெபாிய ராணத்தில் ஏதாவ  ஒ  பகுதி எ த் ச் ெசால் ங்கள். 
 
      லவர்: சுந்தர ர்த்தியின் தி மணம்? 
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      பச்ைச: சாியான ஆள் அய்யா! ம ப ம் இரண்  ெபண்டாட் க்காராின் கைதேய 
ெகாண் வர எண் கிறீர்கேள. அ  ேவண்டாம். தி நா க்கரசர் ராணம் 
ெசால் ங்கள். தமக்ைகயார் திலகவதியாாின் தவத்ைத ம் பக்திைய ம் ெசால் ங்கள். 
 
   லவர்: (ெபாிய ராணத்ைத விாித்  அந்தப் பகுதிையத் ேத கிறார். ப க்கிறார் : --) 
 
            தம்பியார் உளராக ேவண் ம்என ைவத்ததயா 
            உம்பர்உலகு அைணய  நிைலவிலக்க உயிர்தாங்கி 
            அம்ெபான்மணி ல்தாங்கா  அைனத் யிர்க்கும் அ ள்தாங்கி 
            இம்பர்மைனத் தவம் ாிந்  திலகவதி யார்இ ந்தார். 
 
      அதாவ : தி நா க்கரசாின் தமக்ைகயாராகிய திலகவதியா க்கு ேநர்ந்த யரம் 
ெசால்ல யாத . தமக்குக் கணவராக வர இ ந்தவர் ேபார்க்களத்தில் மாண்டார் 
என்ற ெசய்தி ேகட்ட ம் தா ம் உடன் உயிர் றக்க ேவண் ம் என்ற ெகாள்ைகயில் 

ைனந்தி ந்தார் அல்லவா? ஆனால் அந்த நிைலயில் அந்த அம்ைமயாாின் 
அ ள்ெநஞ்சம் தம் ைடய தம்பியாைர நிைனத் க்ெகாண்ட . இந்த நில லகத்தில் 
தம் தம்பியார் வாழ்ந்  விளங்க ேவண் ம் என்ற வி ப்பம் ெகாண்டார். அைதேய 
ேசக்கிழார், 'தம்பியார் உளராக ேவண் ம் என ைவத்த தயா' என்  உ க்கமாக 
எ த் ைரக்கின்றார். அந்தத் தயா - அ ள் தான் - திலகவதி அம்ைமயாைர உம்பர் 
உலகிற்குச் ெசல் ம் நிைலயி ந்  விலக்கிய  என்கிறார். கணவைர மணந்  
மங்கலநாண் தாங்கேவண் ய நிைலயில் வாழ யவில்ைல; அதற்கு ஈடாக எல்லா 
உயிைர ம் ேபாற் ம் அ ள் தாங்கினார். ல் தாங்கவில்ைலயாம்; அ ள் 
தாங்கினாராம். இந்த வாழ்க்ைகேய ஒப்பற்ற தவவாழ்க்ைகயாக விளங்கிய ; 

ட் ந்ேத ெசய் ம் தவம் இ . மற்ேறாாிடத்தில் ேசக்கிழார் (சில பாட் க்கைளத் 
தள்ளி) ' ண் தவ விளக்கைனயார்' என்  அந்த அம்ைமயாைரப் ேபாற்றிக் 
கூ கிறார்: 
 
            ண் தவ விளக்கைணயார் சுடெராளிையத் ெதா ெதன்ைன 
            ஆண்ட ம் நீராகில் அ ேயன்பின் வந்தவைன 
            ஈண் விைனப் பரசமயக் குழிநின் ம் எ த்தாள 
            ேவண் ம்எனப் பல ைற ம் விண்ணப்பம் ெசய்தனரால் 
 
      (ேவைலயாள் வந்  எட் ப் பார்த்  நிற்கிறான், ைககட்  வாய்ெபாத்தி.) 
 
      பச்ைச: என்ன'ப்பா 
 
      ேவைலயாள்: யாேரா நா ேபர் உங்கைளப் பார்க்க ேவண் ம் என்  
வந்தி க்கிறார்கள். 
 
      பச்ைச: இன்ைறக்குத் தி நா க்கரசர் தி நாள். த யார் நல்ல வைகயில் 
ஈ பட்  அைமதியாக இ க்கிறார். உத்திேயாக ேவைலகைள இப்ேபா  கவனிக்க 
மாட்டார் என்  ெசால்  அ ப்பிவி . 
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      ேவைல: அப்ப  வ கிறவர்கள் யாைர ம் இராக்காலத்தில் வி வதில்ைல'ங்க. 
ேதவாரம் நடக்கிற  என்  ெசான்ேனன். நாங்க ம் ேபாய் உட்காரந்  ேகட்கிேறாம் 
என்  ெசால்கிறார்கள். 
 
      பச்ைச: சாி.வந்  உட்காரச்ெசால் . 
      (ேவைலயாள் ேபாகிறான். ஐந் ேபர் வ கிறார்கள்.) 
 
      லவர்: இன்ெனா வர் மிகுதியாகேவ வந்தி க்கிறாேர. 
 
      தியவர்: நான்தா ங்க. இவர்கள் உள்ேள வந்தார்கள் இவர்கேளா  நா ம் 
உங்கைளப் பார்க்க ேவம் ம் என்  வந்ேதன். 
 
      பச்ைச: இவர்கள் யார்? 
 
      தியவர்: இவர்கள் காசிக்குப் ேபாய் இப்ேபா  ராேமசுவரம் ேபாகிற வழியில் 
உங்கைளப் பார்க்க வந்தார்கள். நான் சிதம்பரம் ேகாயில் த மகர்த்தா. எங்கள் 
ேகாயி க்கு ஒ  ேதர் ேவண் ம். உங்களிடத்தில் ேபாய்க் ேகட்டால் நடக்கும் என்  
தீக்ஷிதர்கள் என்ைன அ ப்பினார்கள். அைதச்ெசால் க்ெகாள்ளவந்ேதன். 
 
      பச்ைச: நல்ல , அப்ப ேய ெசய் ைவக்கிேறன். ஆகட் ம். நாைளக்குப் பக ல் 
வந்  கணக்குப்பிள்ைளயிடத்தில் எல்லாம் விாிவாகச் ெசால் விட் ப் ேபாங்கள். 
இந்த மாதத் த் த மத் க்கு எ த் ைவத்த பணம் எல்லாம் ெசலவாகிவிட்ட . 
அ த்தமாதத்  வ ம் ப யில் அந்தத் ெதாண்  ெசய்ேவன். நிைன  இ க்கும். ேவேற 
ஒன் ம் இல்ைலேய. 
 
      தியவர் இன்ெனா வர்: காசிக்குப் ேபாயி ந்ேதாம். அங்ேக ேபாகிறவர்க க்கு 
ஒ  நல்ல சத்திரம் கட்  ைவத்தால் எவ்வளேவா ண்ணியம்! 
 
      பச்ைச: நல்ல . எனக்கு ராேமசுவரத்தில் கட்ட ேவண் ம் என்  ன் மாதமாக 
ஆைச. நீங்கள் இப்ேபா  ெசான்ன  நல்லேத. காசி, ராேமசுவரம் இரண்ைட ேம ஒ  
ேவைலயாக எ த் க்ெகாண்  த் விடலாம். சத்திரத் க்கு ேவண் ய வ ம்ப ம் 
ஏற்பா  ெசய்யேவண் ம். ராேமசுவரத் க்கு நன்ெசய் வாங்கி ஆச்சு. எல்லாம் அவன் 
அ ள். சாி. ஓ வார்! அப்பர்ெப மா ைடய தி த்தாண்டகத்ேதா  இன்ைறக்கு 

க்கலாம். 
 
      ஓ வார்: (பா கிறார்:) 
            மனத்தகத்தான் தைலேமலான் வாக்கின் உள்ளான் 
                  வாயாரத் தன்ன ேய பா ம் ெதாண்டர் 
            இனத்தகத்தான் இைமயவர்தம் சிரத்தின் ேமலான் 
                  ஏழ் அண்டத்  அப்பாலான் இப்பால் ெசம்ெபான் 
            னத்தகத்தான் ந ங்ெகான்ைறப் ேபாதின் உள்ளான் 
                  ெபா ப்பிைடயான் ெந ப்பிைடயான் காற்றின் உள்ளான் 
            கனத்தகத்தான் கயிலாயத்  உச்சி உள்ளான் 
                  காளத்தி யான்அவன்என் கண்  ளாேன. 
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      தி ச்சிற்றம்பலம்! 
 
      ெதன்னா ைடய சிவேன ேபாற்றி! 
 
      பச்ைச: ( ய கண்கைளத் திறந்  ைககுவித் ) 
 
      எந்நாட் டவர்க்கும் இைறவா ேபாற்றி! 
 
      (மற்றவர்க ம் ைககுவித்தப  ெசால்கிறார்கள். எல்ேலா ம் எ ந்  ேபசாமல் 
நின்  வணக்கம் 
      ெச த்திப் பச்ைசயப்பாிடம் விைடெப கிறார்கள். பச்ைசயப்ப ம் அைமதியாக 
விைடெப கிறார்.) 
      ------------------------- 
 

காட்சி: 12 
கி. பி. 1790 

 
            இடம்: தஞ்சா ாில் ஒ  ேதாட்டம். 
            ேவைள: மாைல 5 மணி. 
            மாந்தர்: ேதாட்டக்காரன், அவ ைடய மைனவி. 
 
      ேதாட்டக்காரன்: (இைல ைதத் க்ெகாண்ேட) ஏய்! குப்பாயி! சின்ன அம்மா 

றப்பட் ப் ேபாய்விட்டார்களா? 
 
      மைனவி: (கீைர ஆய்ந் ெகாண்ேட) இப்ேபா தான் ேபானார்கள். 
அ ப்பிவிட் த்தான் வந்ேதன். ஏன்? என்ன ெசால்கிறாய்? 
 
      ேதாட்டக்: ஒன் ம் இல்ைல. சும்மா நிைனத் க் ெகாண்ேடன்; எப்ப  இ க்கிற  
உலகம்! 
 
      மைனவி: உலகம் அப்ப ேயதான் இ க்கிற . ஆண்களாகிய நீங்கள்தான் ஒ  
நிைலயாக இ ப்பதில்ைல. 
 
      ேதாட்டக்: என்ன அ ? நா ம் அய்யாைவப் ேபால் இரண்டாவ  க யாணம் 
பண்ணிக்ெகாள்ளப் ேபாகிேறனா? நான் ஒ கா ம் அந்த வம் க்குப் ேபாக மாட்ேடன். 
 
      மைனவி: யார் கண்டார்கள்? உனக்கும் நிலம் நீர் காணி பணம் எல்லாம் இ ந்தால், 
உனக்கும் ெபண் ெகா ப்பவர்கள் இ ந்தால், நீ ம் ஒ  சின்ன ெபண்ணாகப் பார்த் க் 
க யாணம் ெசய் ெகாள்வாய். பணம்தான் இல்ைல. அதனால் ெபண் ெகா க்க 
ஆ ம் இல்ைல. இ ந்தால் சும்மா இ ப்பாயா? 
 
      ேதாட்டக்: அ  ைபத்தியேம! ஒ காலம் அப்ப  நிைனக்காேத. என்ைன ேவண்  
ேவண் க் ெகா த்தா ம், 
 



 39

      இன்ெனா த்திக்குத் தா கட்டப் ேபாவதில்ைல. உன்ைனக் கட் க்ெகாண்  நான் 
பட்டேத ேபாதாதா? 
 
      மைனவி: எல்லாம் வாயால் ெசால்வ தான். அப்ப ப்பட்ட த யார் அய்யாேவ 
பண்ணிக்ெகாள்ள வில்ைலயா? கு ம்பத் க்கு ஒ  குழந்ைத இல்ைலேய என்  
வ வார் ேபாவார் எல்லாம் தி ம்பத் தி ம்பச் ெசால் த் தாேன அவ ம் 
பண்ணிக்ெகாண்டார்? 
 
      ேதாட்டக்: அய்யா கைத ம் என் கைத ம் ஒன்றாகுமா? அவ க்கு இரண்  
க யாணம் அல்ல, இ ப  க யாணம் ெசய்தா ம் தகும். யாேரா ஒ  ராசா கைதயில் 
வ கிறாேர, எத்தைனேயா ஆயிரம் க யாணம் பண்ணிக்ெகாண்டாராேம, அவைரப் 
ேபால எத்தைன க யாணம் பண்ணினா ம் அய்யா க்குத் தகும். அவர் ேபர் என்ன? 

கழ் என்ன? பச்ைசயப்ப த யார் என்  ெசான்னால் இந்தத் தஞ்சா ேர 
ந ங்குகிறேத; தஞ்சா ர் என்ன, காசி தல் கன்னியாகுமாி வைரயில் பச்ைசயப்ப 

த யார் என்  ெசான்னால், அவைரப் ேபால் சீமான் இல்ைல, அவைரப் ேபால் 
ண்ணியவான் இல்ைல என்  எல்லா ம் ெசால்கிறார்கேள. உலகேம அவ ைடய 

ெபயைரக் ேகட்டால், க்கின்ேமல் விரல் ைவக்கிறேத. அவர் எங்ேக? நான் எங்ேக? 
நான் ஏைழ ேவைலக்காரன். எனக்குக் குழந்ைத இல்ைல என்  ஒ  க யாணமா? என் 
வயிற் க்கும் உன் வயிற் க்குேம கஞ்சி ேபாதவில்ைல; குந்தக் கு ைச ஒன்  
ெசாந்தமாக இல்ைல. குழந்ைத ேவண் மா, குழந்ைத! அதற்கு ஒ  க யாணம் 
ேவண் மா, க யாணம்! 
 
      மைனவி: இப்ேபா  இப்ப த்தான் ெசால் ர்கள். உங்கள் அக்கா தங்ைகச்சி வந்  
நா ைற ெசான்னால், அப் றம் மனம் மாறிப்ேபாகும். 
 
      ேதாட்டக்: அப்ப  நிைனக்கேவ நிைனக்காேத, குப்பாயி. அ  ேபாகட் ம், சின்ன 
அம்மா எங்ேக ேபாயி க்கிறார்கள், ெதாி மா? 
 
      மைனவி: தாய் ட் க்கு ேவதாரணியத் க்குப் ேபாயி க்கிறார்கள், ெதாி மா? 
 
      ேதாட்டக்: ஏன் திடீெரன்  றப்பட்டார்கள்? 
 
      மைனவி: அ  ெதாியாதா? சக்களத்திப் ேபாராட்டம் தான். 
 
      ேதாட்டக்: கத்தில் நல்ல கைள இ க்கிற . ஆனால் அகத்திேல ஒன் ம் 
காேணாேம. 
 
      மைனவி: அப்ப ச் ெசால்லக்கூடா . அந்த அம்மாைவக் ேகட் ப் பார்த்தால் 
ெதாி ம். வ த்தத் க்கு ஏேதா காரணம் இ க்க ேவண் ம். 
 
      ேதாட்டக்: ெபாிய அம்மா அப்ப  ஒன் ம் ெகட்டவர்களாக இல்ைலேய. நம்ைமப் 
ெபா த்த வைரயில் எப்ப  இ க்கிறார்கள், நீேய ெசால் . ஈ  இரக்கம் உள்ளவர்கள், 

த யாைரப் ேபாலேவ அன்பானவர்கள் -- 
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      மைனவி: சின்ன அம்மா மட் ம் ெகட்டவர்களா? நம்மிடம் நல்லப தான் 
ேபகிறார்கள். ஆனா ம் ெபாிய மனித க்கு வாழ்க்ைகப்பட்  வந்தால், வந்த இடத்தில் 
ெகாஞ்சமாவ  உாிைம ேவண் ம் அன்  ேவண் ம்என்  ஆைச இ க்காதா? 
 
      ேதாட்டக்: குப்பாயி! நீ ெசால்வேத எனக்குப் பி க்கவில்ைல. ெபண்டாட்  
என்றால், கட் ன கணவ ைடய மனம் அறிந்  நடந் ெகாள்ள ேவண் ம். 
 
      மைனவி: அ தான் கூடா . கணவன் என்றால், ெகாஞ்சம் ெபண்டாட் யின் மனம் 
அறிந்  நடக்கக்கூடாதா? 
 
      ேதாட்டக்: ஏ ? நீ சின்ன அம்மாவின் கட்சிேபால இ க்கிறேத! 
 
      மைனவி: அப்ப யானால் நீ ெபாிய அம்மாவின் கட்சியா? 
 
      ேதாட்டக்: ேச! நான் எந்தக் கட்சி ம் இல்ைல. யார் எப்ப ப் ேபானால் நமக்கு 
என்ன? நம் ேவைலையச் ெசய் விட் , கிைடத்த கஞ்சிையக் கு த் விட் க் 
காலத்ைதத் தள் ேவாம். என்ன குப்பாயி! 
 
      (ைதத்த இைலைய அவள் எதிேர சுகிறான்) 
 
      மைனவி: அப்ப  இ க்க யாேத! நாைளக்கு நாம் ெபாிய அம்மா ட் ல் 
ேவைல ெசய்வதா? சின்ன அம்மா ட் க்குப் ேபாவதா? 
 
      ேதாட்டக்: சின்ன அம்மா  -- அ  என்ன? எங்ேக இ க்கிற ? ப் ேபச்சாக 
இ க்கிறேத! 
 
      மைனவி: இ  ெதாியாதா உனக்கு? சின்ன அம்மா ஏன் ஊ க்குப் ேபானார்கள்? 
 
      ேதாட்டக்: ெதாியாேத! என்ன குப்பாயி! என்ன என்னேவா கைத கட் கிறாய்? 
 
      மைனவி: ேவேற  தனிேய பார்த் ைவத்தால்தான் வர ம் என்  
ெசால் விட் ப் ேபாயி க்கிறார்கள். 
 
      ேதாட்டக்: அப்ப யானால் --! 
 
      மைனவி: தனி தான். அ த்த வாரத் க்குள் த யார் ஏற்பா  ெசய்வார், பார். 
 
      ேதாட்டக்: பச்ைசயப்ப த யார் என்  ேபைரச் ெசான்னால், அ கிற 
குழந்ைத ம் சிாிக்கும் என்  ெசால்வார்கள். கைடசியில், அவர் ட் ேலேய இந்தக் 
கைதயா? க யாணமாகி இன் ம் இரண்  மாதம் யவில்ைல, இதற்குள் இரண்  
கு த்தனமா? 
 
      மைனவி: அதற்கு என்ன ெசய்யலாம்? த யார் அக்காைவப் பட்டணத் க்கு 
அனப்பிவிட்டால், ஒ ேவைள இரண்  ெபண்டாட் க ம் ஒத் ப்ேபானா ம் 
ேபாகலாம். 
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      ேதாட்டக்: அப்ப ச் ெசய்ய மா? ெசய்யேவ மாட்டார். உடன் பிறந்த அக்கா, 
எவ்வள  அன்பாக இ க்கிறார்கள். வாய் வந் , ேபா என்  ெசால்ல மா? 
 
      மைனவி: ெசால்லாவிட்டால், பட ேவண் ய தான். அக்கா ெபண்ணிடத்தில் அவர் 
அன்பாக இ க்கிறார். திய அம்மாவிடத்தில் அப்ப  இல்ைல. அக்கா ெசால் ச் 
சாிப்ப த்தக் கூடாதா? 
 
      ேதாட்டக்: நான் ெசால்கிேறன்; த யா க்கு அக்கா ெபண் என் ம்  உற  
என் ம் ேவற் ைம கிைடயா . இந்தப் திய அம்மா க்கு நல்ல குணேம இல்ைல 
என் தான் எனக்குப் ப கிற . கத்ைதப் பார்த்தால் ெதாியவில்ைலயா? சி ஞ்சி! 
 
      மைனவி: இரண்டாவ  க யாணேம பண்ணிக்ெகாள்ளாதி ந்தால் இவ்வள  
ெதால்ைல இல்ைல. 
 
      ேதாட்டக்: நான் என்னேவா நிைனத்ேதன். பணம் இ ந்தால் இந்தத் ெதால்ைல 
இ க்கா  என்  நிைனத்ேதன். கைடசியில் பார்க்கப்ேபானால், சா , ேநா , கவைல 
இந்த ன் ம் பணக்காரர் என் ம் ஏைழ என் ம் பார்க்காமல் வ ம்ேபால் ெதாிகிற . 
 
      மைனவி: ேச! ேச! என்ன ெசால் ெசால்கிறாய்! த யார் அய்யாைவப் பற்றி 
அந்தச் ெசால் ெசால்லலாமா? தப் , தப் . 
 
      ேதாட்டக்: சும்மா, ேபச்சுக்குச் ெசான்ேனன் குப்பாயி! 
      ----------------------- 
 

காட்சி: 13 
கி. பி. 1791 

 
            இடம்.: தஞ்சா ர்க் ேகாயில் குளத் க்கைர, மரத்த . 
            ேவைள: மாைல 5 மணி. 
            மாந்தர்: ஓ வார்; லவர் பிறகு. 
 
      ஓ வார்: (தனியாக உட்கார்ந் ெகாண் , வாயில் இைச கூட் யப ேய எைதேயா 
சிந்தித்தல்; லவர் வந்  நிற்கிறார். அவைரக் கண்ட ம், நகர்ந்  இடம் 
ெகா க்கிறார்.) 
 
      வாங்க அய்யா! எங்ேக இந்தப் பக்கம்? 
 
      லவர்: இப்ப ேய வ வ  வழக்கம்தான். ஆமாம். ேநற்  இராத்திாி நீங்கள் ஏன் 

பாஷ் த யார் ட் க்கு வரவில்ைல. 
 
      ஓ வார்: நானா வரவில்ைல? நீங்கள்தான் வரவில்ைல. நான் உங்கைளக் 
ேகட்கலாம் என்  இ ந்ேதன். 
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      லவர்: நான் ேபாேனன். வாசற்ப யிேலேய ேவைலயாள் என்ைனப் பார்த்  
நி த்திவிட்டான். 'யாராக இ ந்தா ம் உள்ேள விடாேத' என்  ெசான்னதாகச் 
ெசால் த் தி ப்பி அ ப்பிவிட்டான். ஏேதா காரணம் இ க்கும் என்  தி ம்பி 
வந் விட்ேடன். நீங்கள் வரவில்ைல என்  எண்ணிேனன். 
 
      ஓ வார்: என் கைத ம் அ ேவதான். ஆனால் நான் காரண ம் ஒ வைகயாகத் 
ெதாிந் ெகாண்  வந்ேதன். ேவைலயாள் இ க்கிறாேன, அவன் நம் பக்கத்  ட் ேல 
இ ந்தவன். அவன்தான் என்ைனத் பாஷ் த யா க்கு அறி கம் 
ெசய் ைவத்தவன். என்னிடம் மட் ம் அவன் எல்லாவற்ைற ம் ெசால் வி வான். 
 
      லவர்: த யார் ட்  ரகசியம் அவ க்கு மட் ம் எப்ப த் ெதாிந் வி ம், 
நமக்குத் ெதாியாதேபா ? 
 
      ஓ வார்: அ  அ ைமயா? மகாராஜா ட்  ஆள் இந்த ஆளிடம் 
ெசால் வி கிறான். 
 
      லவர்: அவ க்கு மட் ம் எப்ப த் ெதாி ம்? 
 
      ஓ வார்: ெபண்கள் ேபசும்ேபா  ெதாிந் ெகாள்கிறான். அவர்கள், ரகசியம் 
ேபசும்ேபா  ேகட் த் ெதாிந் ெகாள்கிறான். அ ம் இல்ைலயானால், அ க்க  

கத்ைதப் பார்த் த் ெதாிந் ெகாள்கிறான். இதற்கு ஒ  யற்சியா? 
 
      லவர்: ஆ! அப் றம் ெசால் ங்கள். 
 
      ஓ வார்: எல்லாம், ஆைமயிேல ஆைம ெபால்லாத ஆைம ெபாறாைம இ க்கிறேத, 
அ  ெசய்த ேவைலதான். 
 
      லவர்: த்தாள் இைளயாள் வம்  வந் விட்டதா? இ வ ம் தனித்தனி ட் ல் 
இ ந்தார்கேள! ெபாறாைம எப்ப  வந்த ? அப்ெபா ேத பாஷ் த யார் இந்த 
இரண்டாவ  சனியன் ேவண்டாம் என்  ெசான்னார்; த த்தார். 
 
      ஓ வார்: அ  ேவேற கைத. அதனால் த யார் ன்பப்பட மாட்டார். யார் யாைர 
எப்ப  எப்ப  எங்ெகங்ேக ைவத்  நடத்த ேவண் ம் என்ப  அவ க்கு நன்றாகத் 
ெதாி ம். அப்ப  அகப்பட் க் ெகாள்ளமாட்டார் அவர். 
 
      லவர்: ேவ  ெபாறாைம அவ க்கு ஏ ? வஞ்சைனயா, தீய எண்ணமா, ேமாசமா 
ஒன் ம் இல்லாதவர். அவாிடத்தில் யார் ெபாறாைம ெகாள்ள ம்? 
 
      ஓ வார்: ெசால்வைதக் ேக ங்கள். நீங்கேள ேபசிக் ெகாண் ந்தால் -- 
 
      லவர்: சாி. ெசால் ங்கள். என் மனம் தாங்கவில்ைல. அதனால் -- 
 
      ஓ வார்: பாஷ் த யார் ேநற்  வந்தவர், உண்ைம தாேன! 
 
      லவர்: உண்ைமதான். 
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      ஓ வார்: ேநற்  வந்தவர் இந்த மகாராஜாவிடத்தில் ெசல்வாக்குப ெபற் விட்டார். 
உண்ைமதாேன? 
 
      லவர்: உண்ைமதான். மகாராஜா க்ேக ஒ  லட்சம் வராகன் கடன் 
ெகா த்தி க்கிறார். 
 
      ஓ வார்: பணம் ேசர்த்த மட் ம் அல்ல, ேப ம் ெப ைம ம் ெபற் விட்டார். 
உண்ைமதாேன? 
 
      லவர்: உண்ைமதான். 
 
      ஓ வார்: ேநற்  வந்தவர் இவ்வள  ன் க்கு வந்  விட்டார். உண்ைமதாேன? 
 
      லவர்: உண்ைமதான். 
 
      ஓ வார்: இவ க்கு ன்ேன பாஷாக ம் ஏஜண்டாக ம் இ ந்  
உைழக்கிறவர்கள் ஐேராப்பியர்கள் பல ேபர் இ க்கிறார்கள், இேத தஞ்சா ாில். 
உண்ைம தாேன? 
 
      லவர்: ஆமாம். 
 
      ஓ வார்: அவர்கள் எல்லாம் ன்ேன அதிக வட் க்குக் கடன் ெகா த்  நிைறயப் 
பணம் ேசர்த்தார்கள். உண்ைமதாேன. 
 
      லவர்: சாி. 
 
      ஓ வார்: பாஷ் த யார் வந்த பிறகு, இவர்களால் ஒ  காசும் சம்பாதிக்க 

யாமல் ேபாய்விட்ட . உண்ைமதாேன? 
 
      லவர் : ஊம். 
 
      ஓ வார்: ெபாறாைமக்கு ேவேற காரணம் ேவண் மா? 
 
      லவர்: (ெப ச்சு வி தல்) நல்ல உலகம் அய்யா! 
 
      ஓ வார்: இ தான் உலகம். 
 
      லவர்: அந்த ஐேராப்பியர்களின் ெபாறாைம பாஷ் த யாைர என்ன ெசய் ம்? 
கும்ெபனி, நவா , மகாராஜா எல்லாம் பச்ைசயப்பர் பக்கம் இ க்கும் ேபா , இந்த 
ஏெழட்  ெவள்ைளக்கார வியாபாாிகள் என்ன ெசய்ய ம்? 
 
      ஓ வார்: கத்தி எ த்தால் ப்பாக்கி எ த்தால் அவர்களால் ஒன் ம் ெசய்ய 

யா . ஆனால் காகிதம் எ த்தார்கள். ேபனா எ த்தார்கள். தீட் விட்டார். 
த யார்ேமல் பாய்ந் விட்ட . 
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      லவர்: ஏ  அய்யா? எனக்குேமல் ராணப் பிரசங்கம் ெசய்கிறீர்கேள. 
 
      ஓ வார்: எல்லாம் அவ்விடத் ப் பழக்கேம. கம்பன் ட் க் கட் த் தறி ம் கவி 
ெசால் மாேம. 
 
      லவர்: ேம க்கு எ திப் ேபாட்டா ம் நடக்காதா? கும்ெபனிக்காரர்தாேன 

த யாைர இங்ேக அ ப்பி ைவத்தார்கள? 
 
      ஓ வார்: அ  ஒ  காலம். 
 
      லவர்: பாஷ் த யாாின்ேமல் குற்றம் ஒன் ம் ெசால்ல யாேத. அவைரப் 
பற்றி இ வைரயில் பழியாக ஒ த்த ம் ெசான்னதில்ைல; நா ம் ேகள்விப் 
பட்டதில்ைல. என்ன எ தினார்களாம்? 
 
      ஓ வார்: பச்ைசயப்ப த யார் மகாராஜா க்குக் கடன் ெகா த் க் 
கடன்ெகா த்  அவ ைடய கிராமங்கைள எல்லாம் ஒவ்ெவான்றாக ஏமாற்றி 
வாங்கிக்ெகாள்கிறார் என் ம், அவைர ேம ம் ேம ம் கடனாளியாக்கிக் ெக க்கிறார் 
என் ம், அடமானம் ைவத்த கிராமங்களில் விைள ம் தானியங்கைளக் 
குைறந்தவிைலக்கு ெமாத்தமாக வாங்கிக்ெகாண்  பிறகு விைலைய ஏற்றிவி கிறார் 
என் ம், அப்ப  விைல ஏற் வதால் ஏைழ மக்கள் பிைழக்க யவில்ைல என் ம் 
என்ெனன்னேவா எ திப்ேபாட்டார்கள். த யாைரப் பற்றிமட் ம் தனியாக 
எ தினால் சர்க்கார் ஒன் ம் ெசய்யமாட்டார்கள் என்  சின்ைனய த யார், 
சுப்பராவ் இரண்  ேபைர ம் ேசர்த்  எ திப் ேபாட்டார்களாம். இந்த ன்  
ேபைர ம் தஞ்சா ைர விட் ப் ேபாகும்ப யாகச் ெசய்தால்தான், தஞ்சா ர் சீர்ப்ப ம் 
என்  எ திப் ேபாட்டார்களாம். 
 
      லவர்: மற்ற இரண் ேபர்ேம ம் எ தினால் அ  ஓரள க்கு உண்ைமதான். 
ஆனால் பச்ைசயப்பர் ஒ  நா ம் ெநறி தவறிப் ேபாகவில்ைல. அப் றம்? 
 
      ஓ வார்: அப் றம் என்ன? ேமேல இ ந்  உத்தர  வந்த . தஞ்சா ைர விட்  
உடேன ெவளிேய வந் விட ேவண் ம் என்  உத்தர  வந்த . 
 
      லவர்: அடடா! என்ன உலகம் இ ? ெபாறாைம இப்ப யா ெசய்ய ேவண் ம்? 
ஆனால் பாஷ் த யாைர இவர்கேள ேவண்  ேவண்  அ ப்பினார்களாேம. 
 
      ஓ வார்: ஆமாம். அ  ஒ  காலம். 
 
      லவர்: அதனால் த யார்க்குத் ேதவாரம் பா வதி ம் ஊக்கம் இல்ைல. 
அைத ம் நி த்திவிட்டார்; பாவம்! என்ன ெசய்வார்? நல்ல மனம்! 
 
      ஓ வார்: இல்லாதைதச் ெசான்னால் அவ ைடய மனம் என்ன பா  ப ம்? 
தி டைனத் தி டன் என்  ெசான்னால் அவ ம் அ க்க வ வான். தி டாதவைன 
அப்ப ச் ெசான்னால் ெபா க்க மா? 
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      லவர்: மனேவதைனயாகத்தான் இ க்கும். ஆனால், த யா க்கு என்ன 
குைற ? இப்ேபா  அவ க்கு இ க்கிற ெசல்வேம ஏெழட் த் தைல ைறக்கு வ ேம. 
ேபசாமல் பட்டணேம ேபாய்வி வார். 
 
      ஓ வார்: இைதப்பற்றிக் கவைலப்படாமல் ேபாய்வி வார். ஆனால் ஏற்பட்ட 
பழிச்ெசால்ைல நீக்கிக்ெகாள்ள ேவண் ேம, அ தான் அவ க்குக் கவைலயாக 
இ க்கும். மானம் ெபாிய  அல்லவா? என்ன ெசய்வாேரா, ெதாியவில்ைல. 
 
      லவர்: சத்தியம் ெவல் ம் அய்யா, சத்தியம் ெவல் ம். கட்டாயம் ெவல் ம். 
பச்ைசயப்ப த யார் சும்மா இ க்கப் ேபாவதில்ைல; பார்.. உலகேம அவர்பக்கமாக 
இ க்கிற . 
 
      ஓ வார்: பார்க்கலாம். அ தான் நமக்கு ேவண் ய . சாி, வரட் மா? 
 
      ------------------------- 
 

காட்சி: 14 
கி.பி. 1791 

 
            இடம்: ேகாமேளசுவரன் ேபட்ைட, ட் க் கூடம். 
            ேவைள: காைல. 
            மாந்தர்: பச்ைசயப்ப த யார்; ப னி நாராயண பிள்ைள வ தல். 
 
      பச்ைச: (ப னி நாராயண பிள்ைள வ வைதப் பார்த் , எ கிறார்) வா'ங்க மாமா, 
வாங்க வாங்க. நாேன வர ேவண் ம் என்  இ க்கிேறன். அதற்குள் நீங்கேள 
வந் விட்டீர்கேள. 
 
      ப னி: (நாற்கா யில் உட்கார்ந் ) அதற்ெகன்ன'ப்பா. நீ எவ்வள  கவைலயாக 
இ க்கிறாேயா என்னேவா என்  நாேன பார்க்க வந்ேதன். உன் க தம் பார்த்ேதன். 
எல்லாம் ெதாிந் ெகாண்ேடன். இ ந்தா ம் என் மனத் க்கு விளக்கமாக இல்ைல. 
ஒ  வாரமாக எனக்கு இேத கவைலதான். ஏன் அப்ப ச் ெசய்தார்கள்? உட்கா . 
 
      பச்ைச: (உட்கார்ந் ) எல்லாம் ெபாறாைமதான் மாமா. 
 
      ப னி: ஊரார்க்குப் ெபாறாைம இ க்கலாம். ஆனால் கும்ெபனிக்கு உன்ேமல் 
ெபாறாைம ஏ ? கவர்னர் ஆர்ச்சிபால்ட் காமேல உன்ைன அங்ேக அ ப்பினார். 
பிறகு அவேர இப்ப  உத்தர  ேபாட்டாேர! என்ன காரணம்? 
 
      பச்ைச: நான் ெசால்வைத நம்பவில்ைல. ஆனால் ெபாறாைமயால் அங்குள்ளவர்கள் 
ெசால்வைதக் கவர்னர் நம் கிறார். 
 
      ப னி: கவர்னர் காமல்தாேன உன்ைன வ யக்கூப்பிட்  அ ப்பினார்? 
 
      பச்ைச: ஆமாம் மாமா. எனக்கு அந்த ேவைல ேவண் யதில்ைல என்  ம க்க ம் 
ம த்ேதன். அ  ஒ  காலம். இப்ேபா  நீ தஞ்சா ாிேல இ க்கேவ கூடா  என்  
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உத்தர  அ ப்பிவிட்டான். அதனால் எனக்கு எவ்வள  ேவைல, எவ்வள  
ெதால்ைல! தஞ்சா ர் அரசாிடமி ந்  பணத்ைத வசூல் ெசய்  கும்ெபனிக்கு 
அ ப் வதற்குள் ேபா ம் ேபா ம் என்  ஆகிவி ம். இ ந்தா ம் ெபா ைமேயா  
ெசய் வந்ேதன். 
 
      ப னி: இதனால் எந்த வைகயி ம் நீ தஞ்சா ர் அரச க்கு வ த்தம் உண்டாக 
வில்ைலேய. உன்னிடத்தில் அவர் எப்ப ப் பழகுகிறார்? 
 
      பச்ைச: அரச க்கு என்ேமல் அளவற்ற நம்பிக்ைக உண் . நான் தவிர ேவ  
யாராக இ ந்தா ம், அரசாிடம் இவ்வா  பணம் வசூல் ெசய்தி க்க யா , இ  
மட் ம் உ தி. 
 
      ப னி: நீ அரச க்குக் ெகா த்தி ந்த லட்சம் வராகன் கடன் என்ன ஆயிற் ? 
இன் ம் பாதி வரேவண் ம் அல்லவா? 
 
      பச்ைச: கவர்னர் இப்ப  என்ைனக் ைகவி வார் என்  ன்னேம ெதாிந்தி ந்தால், 
நான் அரச க்குக் கடன் ெகா த்தி க்க மாட்ேடன். அைத ம் மற்ற ஐேராப்பியத் 
தரகைரப் ேபால், அதிக வட் க்குக் ெகா க்கவில்ைல. 
 
      ப னி: நீ குைறந்த வட் க்குக் கடன் ெகா த்த தான் அந்த 
ஐேராப்பியத்தரகர்க க்கு ெபாறாைம உண்டாக்கிய . 
 
      (ேவைலயாள் ஒ  ெபான்தட் ல் பழம் ெவற்றிைல பாக்கு கல்கண்  ெகாண் வந்  
ைவத்தல்) 
 
      பச்ைச: உண்ைமதான் மாமா. நான் அப்ப ச் ெசய்வதனால், நான் ேபான பிறகு 
அவர்க க்கு வ வாய் குைறந் ேபாயிற் . அவர்கள் கடன் ெகா த் க் ெகா த் ச் 
ெசல்வம் ேசர்ப்பதற்கு இடம் இல்லாமல் ெசய் விட்ேடன். அதனால்தான் ெசன்ைன 
அரசாங்கத் தார்க்கு என்ைனப் பற்றி இல்லாத ம் ெபால்லாத ம்எ தினார்கள். 
 
      ப னி: உன்ேமல் மட் ம் எ தினார்களா? இன் ம் யார்ேமல் எ தினார்கள்? 
 
      பச்ைச: என் டன் ஏஜண் களாக உள்ள சின்ைனய த யார்ேம ம் 
சுப்பராவ்ேம ம் எ தினார்கள். அரசைர மீளாத கடன்காரராக ஆக்கிவிட்டதாக ம் 
எங்களால் சமஸ்தானேம அழிந் விட்டதாக ம் எ தினார்கள். எத்தைனேயா 
கிராமங்கைள ஏமாற்றிக் ைகப்பற்றிக்ெகாண்டதாக ம், ெநல் எல்லாம் 
வாங்கிைவத் க்ெகாண்  விைல ஏற்றிவிட்டதாக ம் அதனால் ஏைழ மக்க க்க இடர் 
உண்டாக்கியதாக ம் ெபாய்யாக எ தினார்கள். இதனால் ( கம் ேசார்ந்  தைல 
குனிந் ) எனக்கு உண்டான நஷ்டம் ெபாி  அல்ல; ஆனால் மனவ த்த ம் 
கவைல ம் என்னால் தாங்க யவில்ைல. எவ்வளேவா நல்ல வழியில் உைழத் ப் 
பா பட்ேடன். கைடசியில் ணான பழிக்கு ஆளாேனன் என்பைத நிைனக்கும்ேபா  
மிகமிக வ த்தமாக இ க்கிற . வாழ்க்ைகேய என்னேவாேபால் இ க்கிற . 
உங்களிடத்தில் தவிர, ேவ  எங்ேக ேபாய்ச் ெசால்வ ? 
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      ப னி: இப்ப  மனம் விட் விடக்கூடா . இைட ம் ன்ப ம் வ ம், ேபாகும். 
நாம் நம்பிக்ைகேயா  கடைமையச் ெசய்யேவண் ம். எப்ப ம் ெசன்ைனச் 
சர்க்கா க்கு உண்ைம ெதாிந் வி ம். கும்ெபனிக்காரர் லமாகச் ெசால் ேவாம்; 
வழக்கா ேவாம்.ேசார்ந்  ேபாய் விட் விடக்கூடா . மனம் உைடந் ேபாகக் 
கூடா . வியாபாரத்தில் ஊதியேம வ ம் என்  எதிர்பார்க்க மா? நஷ்ட ம் வ ம். 
அைதப்ேபால் தான் பாஷ் ெதாழி ம். நான் இ க்கிேறன். ஆனைதச் ெசய்யலாம். 
கவைலப்படாேத. உன்ைனத் தஞ்சா ர்க்கு அைழத் ச் ெசன்ற ெபற்றி (Petrie) ைர 
இ க்கிறார். அவ ம் நமக்கு ேவண் யைதச் ெசய்வார். கவர்னாின் பாஷ் 

ரெப மாள் பிள்ைள இ க்கிறார். அவர் மனம் ைவத்தால் என்ன நடக்கா ? 
அவாிடம் நீ ேபாய்ச் ெசான்னால் ேபா ேம. 
 
      பச்ைச: ேபாகிேறன் மாமா. உங்கள் அன்ைப ம் ஆசிைய ம் நம்பித்தான் 
ம ப ம் இந்தப் பட்டணத் க்குள் கால்ைவத்தி க்கிேறன். இல்ைலயானால்- 
 
      ப னி: (எ ந்  நின் , ெவற்றிைல பாக்கும் கல்கண் ம் ஒ  பழ ம் 
எ த் க்ெகாள்கிறார்.) நான் ேபாய் இப்ேபாேத எனக்குத் ெதாிந்த ைரகைளப் 
பார்க்கிேறன். நா ம் தகுந்தப  உண்ைமைய எ தித் ெதாிவிக்கலாம்; 
வழக்காடலாம்;விடக்கூடா . 
      ( றப்ப கிறார்) 
 
      பச்ைச: மாமி எப்ப  இ க்கிறார்கள்? தம்பி அய்யா பிள்ைள எப்ப  இ க்கிறான்? 
      (ேகட் க்ெகாண்ேட பின் ெதாடர்ந்  ெசல்கிறார்.) 
 
      ------------------------ 
 

காட்சி : 15 
கி.பி. 1791 

 
            இடம்: சிந்தாதிாிப்ேபட்ைட, ெசன்ைன. 
            ேவைள: மாைல. 
            மாந்தர்: ஓ வார் இ வர். 
 
      தல் ஓ வார்: என்ன அய்யா? எங்ேக ேபாயி ந்தாய்? இரண்  ன்  வாரமாகக் 
கண்ணிேல காேணாேம. 
 
      இரண்டாம் ஓ வார்: என் தைமயன் உடம்  நன்றாக இல்லாமல் ப க்ைகயாக 
இ ந்தார். அவைரப் பார்க்க சிதம்பரத் க்குப் ேபாயி ந்ேதன். அதனால் தான் 

த யார் ட் க்கு வரவில்ைல. இல்லாவிட்டால் நிற்ேபனா? த யார் எப்ப  
இ க்கிறார்? தஞ்சா ர் எப்ப  ஆயிற் ? 
 
      தல்: நல்லப  இ க்கிறார். அவ க்கு என்ன குைற ? தஞ்சா ைரப் பார்த்தா 
அவர் பிைழக்கிறார்? ஒ  பாஷ் ேவைல இல்லாவிட்டால் நா  பாஷ் ேவைல 
அவ க்குக் காத்தி க்கிற . பைழய ச வன் ைர சீைமக்குப் ேபாய்விட்டாேர, 
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அவ ைடய மகனிடத்திேல இப்ேபா  பாஷாக இ க்கிறார். இன் ம் இரண்ெடா  
ைரகளிடத்தி ம் பாஷ் ேவைல நடத் கிறார். அவ க்கு ஓய்  ஏ ? 

 
      இரண்டாம்: அந்தப் ெபாிய ச வந் ைரைய நான் பார்த்தி க்கிேறன். 
அவாிடத்தில் நம் த யார் பாஷ் ஆக இ ந்தேபா தான் பார்த்தி க்கிேறன். 
அப்பனிடத்தில் ேவைலயாக இ ந்தார்; இப்ேபா  மகனிடத்தில் இ க்கிறார். சாிதான். 

த யார் 
 
      எப்ேபா ம் சும்மா இ க்க யா . அவ ைடய திறைமக்காக எல்ேலா ேம 
ேவண்  ேவண்  அைழப்பார்கள். 
 
      தல்: தஞ்சா க்ேக ம ப ம் ேபாயி க்க ேவண் ம் என்  த யா க்கு 
ஆைச. 
 
      இரண்டாம்: ஆமாம்; அவ ைடய உடம் க்குப் பட்டணம் ஒத் க்ெகாள்ள-
வில்ைலயாம். ன் ஒ நாள் சின்னய்யா த யார் ேபசிக்ெகாண் ந்தேபா  
ெசான்னார். பட்டணத்  ஈரக்காற்  அவ க்குப் பி க்கவில்ைலயாம். அவர் 
நிைனத்த  ைககூ விட்டால், தி ம்ப ம் தஞ்சா க்குப் ேபாய்வி வார். 
 
      தல்: அதற்காக அவர் ேமலதிகாாிக க்கு எ திப் ேபாட் க்கிறார். கவர்னேர 
ம ப ம் அ கூலமாக உத்தர  அ ப் வார் என்  எல்ேலா ம் ேபசிக் 
ெகாள்கிறார்கள். 
 
      இரண்டாம்: அவர்தவிர ேவேற தக்க ஆள் இல்ைல அய்யா! தஞ்சா ாில் அவர் 
இல்ைல என்றால், கம்ெபனிக்கு ஒ  காசு வரா . 
 
      தல்: உண்ைமதான். அந்தத் திறைம த யா க்ேக ெசாந்தம். 
 
      இரண்டாம்: ஆமாம். சிதம்பரத்தில் இ ந்தேபா  என் அண்ணன் ஒன்  
ெசான்னாேர. 
 
      தல்: என்ன அ ? நடராசர் ேகாயில் தி ப்பணி பற்றியா? ேகாயி ல் தாசிகள் 
நடனம் இல்லாமல் ெசய்தால், த யார் ேதர் த ய ைகங்காியம் ெசய்வதாகச் 
ெசான்னாராம். 
 
      இரண்டாம்: அந்தத் தீட்சிதர்கள் அதற்கு ஒத் வரவில்ைலயாேம. அதனால் 

த யார் ஒன் ம் ெசய்வதற்கில்ைலேய என்  மனவ த்தப்பட்டாராம். 
 
      தல்: அ வா? உண்ைமதான். அவர்கள் ெபால்லாதவர்கள். ஒ  வள்ளல் 
தாமாகேவ ன்வந்  தி ப்பணி ெசய்வைத ம் ஒத் க்ெகாள்ளாமல் 
விட் விட்டார்கள். ஆனால் த யார் ெசய்யத்தான் ேபாகிறார். 
 
      இரண்டாம்: அ  எப்ப  நடக்கும? சிதம்பரத்தில் அவர்கள் இட்ட தான் சட்டம். 
அைத மீறி ஒன் ம்நடக்கா . 
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      தல்: பச்ைசயப்ப த யாாின் ேபைரச் ெசான்னால், எந்தச் சட்ட ம் அைசந்  
ேபாகும், ெதாி மா? மண  சின்னய்யா த யார் இ க்கிறாேர, அவர் இைதக் 
ேகள்விப்பட் த் தாமாகேவ தீட்சிதர்கேளா  கலந் ேபசி, அவர்கள் 
ஒத் வ ம்ப யாகச் ெசய் விட்டாராம். 
 
      இரண்டாம்: அப்ப யா ெசய்தி? இ  இந்த வாரத்தில் நடந்ததாக இ க்க 
ேவண் ம். நான் ேபான வாரேம சிதம்பரத்ைத விட் த் தி வண்ணாமைலக்கு 
வந் விட்ேடன். அதனால் ெதாியாமல் ேபாய்விட்ட . 
 
      தல்: அ மட் மா? அங்ேக ெப மாள்ேகாயி ம் இ க்கிற  அல்லவா? 
தீட்சிதர்கள் அங்ேக என்னேவா ெசய்  கலகப்ப த்தியி க்கிறார்கள். ைவஷ்ணவர்கள் 
அைத ன்னிட்  உற்சவத்ைதத் த க்கிறார்களாம். அைத ம் த யார் 
ஒ ங்குப த்தப் ேபாகிறார்.எல்லாம் சாியாகிவி ம். 
 
      இரண்டாம்: அப்ப யானால், பச்ைசயப்ப த யார் த மத்தால், நடராசர்க்கு நல்ல 
ேதர் கிைடக்கப்ேபாகிற . 
 
      தல்: ஆமாம். ஜூன் மாதம் 28� ெகா ேயற் விழா என்  இன்  காைலயில்தான் 
யாேரா ெசான்னார். 
 
      இரண்டாம்: அப்ப யானால், நான் ம ப ம் சிதம்பரத் க்குப் ேபாக ேவண் ய 
ேவைல இ க்கிற . 
 
      தல்: உற்சவத் க்கு நா ம் வந்தி ந்  பார்க்க ேவண் ம் என் தான் 
இ க்கிேறன். 
      நடராசர் எப்ப  அ ள் ெசய்கிறாேரா, பார்க்க ேவண் ம். 
 
      இரண்டாம்: சாி, இன்  இர  ேதவாரம் தி விைசப்பா ஓ வ  உண்  அல்லவா? 
 
      தல்: ஆஆ! எ  நின்றா ம் அ  நிற்கா . ஆயிரம் ேவைல இ ந்தா ம் 

த யார் ட் ல் ேதவாரம் நிற்குமா? 
 
      இரண்டாம்: சாி. இர  பார்க்கலாம். வ கிேறன். வணக்கம். 
 
      --------------------------- 
 

காட்சி: 16 
கி.பி. 1792 

 
            இடம்: ப னி நாராயணபிள்ைள , ெசன்ைன. 
            காலம்: காைல. 
            மாந்தர்: ப னி நாராயண பிள்ைள, அவ ைடய மகன் அய்யா பிள்ைள. 
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      (ப னி நாராயண பிள்ைள சாய்  நாற்கா யில் சாய்ந்த ப  இ க்கிறார். அவர் 
எதிேர ணில் சாய்ந்தப  மகன் அய்யா பிள்ைள நிற்கிறார்.) 
 
      ப னி: உனக்கு மிக ம் நல்ல காலம் வந்தி க்கிற  என்  ெதாிந்  ெகாள். 
பச்ைசயப்பன் தான் ெசய்  வந்த ெதாழிைல உனக்குக் ெகா த் விட் த் 
தஞ்சா ர்க்குப் ேபாயி க்கிறான். அவன் ெசான்னதால் தான் சின்னச வன் ைர 
உன்ைனத் பாஷாக ஏற் க்ெகாண்டார். நீ ம் பச்ைசயப்பைனப் ேபால் 
உண்ைமயாக நடந்  உைழத்தால், ன் க்கு வரலாம். 
 
      அய்யா: (தந்ைதையப் பார்க்காமேல, தைல குனிந்தப ) அப்ப ேய உைழக்கிேறன் 
'பா. 
 
      ப னி: எந்தக் காலத்தி ம் உண்ைமக்கு மதிப்  இ க்கிற . ஏராளமான வ ம்ப  
கிைடக்க ேவண் ம் என்  உ ட்ட ம் ரட்ட ம் ெசய்யக் கூடா . வ வ  வரட் ம் 
என்  வழிேயா  நட. 
 
      (சிறி  ேநரம் அைமதி. அய்யா பிள்ைள ேபசவில்ைல.) பச்ைசயப்பைன 
அைழத் க்ெகாண்  அவ ைடய தாயார் இந்த ட் க்கு வந்  என் ைடய உதவி 
ேகட்டேபா  நீ சின்ன குழந்ைத. உனக்கு ஒன் ம் ெதாியா . திக்கற்ற கு ம்பமாய்த் 
தா ம் மக்க மாக வந்தார்கள். அவைனக் ெகாஞ்சம் ப க்கைவத்  நான்தான் 
ேவைலயி ம் ேசர்த் ைவத்ேதன். அந்த நன்றிைய அவன் நாளி  வைரயில் 
மறக்கவில்ைல. அதனால்தான், தான் தஞ்சா ர்க்குப் ேபாகும்ேபா , உன்ேபாில் தன் 
ேவைலைய ைவத் விட் ப் ேபாயி க்கிறான். அந்த நல்ல குணம் இ ப்பதால்தான் 
அவன் ன் க்கு வ கிறான். திக்கற்ற ஏைழயாக இ ந்த பச்ைசயப்பன் இன்ைறக்கு 
நம்ைமவிட எத்தைனேயா மடங்கு ெசாத்  உள்ள ெசல்வனாகிவிட்டான். ஆனா ம் 
அவனிடம் சூ  ரட்டல் இ க்கிறதா, பார். தைலக்கி க்கு - க வம் - இ க்கிறதா 
பார். என்னிடம் இன்ன ம் மாமா மாமா என்  பணிேவா  ேபசுகிறான்; அடக்கமாக 
நடக்கிறான். என்ேப க்கு உண் கள் அ ப் கிறான். அவ ைடய பணம் எல்லாம் 
என்னிடம்தாேன ேசர்ந்  கிடக்கிற . எவ்வள  நம்பிக்ைக, பார். 
 
      அய்யா: பாவம், அவ க்கு உடம் தான் சாியாக இல்ைல. 
 
      ப னி: ஓயாத ேவைலதான் காரணம். சின்ன பிள்ைளயாக இ ந்தேபா  ெதாடங்கி 
ஒ  நா ம் ஓய்  எ த் க்ெகாள்ளாமல், இர  பகலாக உைழக்கிறான். என்னேவா, 
பட்டணம் தன் உடம் க்குப் பி க்க வில்ைல என்  ெசான்னான். இந்தச் சின்ன 
வயதிேல அவ க்கும் பாாிசவா  வந்த காரணம் ெதாியவில்ைல. தஞ்சா ர்க்குப் 
ேபானால் குணமாகிவி ம் என் ம் ெசான்னான். அப்ப க் குணமாகிவிட்டால் என் 
மனக் கவைல தீ ம். (சிறி  ேநரம் ெபா த் ) அவ க்குக் கு ம்பத்தில் ேவ  கவைல 
இ க்கிற . பிள்ைள இல்ைல என்  ெசால் , இரண்டாவ  க யாணம் 
ெசய் ெகாண்டான். அ ம் திய உறவில் ேத ச் ெசய் ெகாண்டான். பழங் 
கால்வாையத் ர்க்காேத, க் கால்வாைய ெவட்டாேத என்  ெபாியவர்கள் 
ெசால்வார்கள். அப்ேபா  ெசால் த் த க்கலாம் என்  எண்ணிேனன். பிறகு 
அவ ைடய ேசாதிடம் பார்த்  அதன்ப  ஆகட் ம் என்  இ ந் விட்ேடன். 
ெபண்கள் இரண்  ேப ம் ஒத் ப்ேபானால் நன்றாக இ க்கும். ஆனால் சின்ன 
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ெபண்டாட்  ெகாஞ்சம் ெபால்லாதவளாக இ க்கிறாள். இ தான் பச்ைசயப்ப ைடய 
வாழ்க்ைகயில் ஒ  குைறயாய்ப் ேபாய்விட்ட . 
 
      அய்யா: தஞ்சா ர்க்கு வந் ேபாகும்ப யாகச் ெசான்னார். 
 
      ப னி: நீ மட் ம் ேபாய்ப் பார்த் விட்  வா. அவ க்கு அங்ேக இ க்கிற 
மதிப்ைபப் பார். பச்ைசயப்பன்  இல்லாமல் அரண்மைனயில் தர்பார் நடப்பதில்ைல. 
அங்ேக நாள்ேதா ம் ற் க்கணக்கானவர்க க்குச் சாப்பா  ேபா ம் வள்ளல் 
பச்ைசயப்பன்தான். அந்தச் சுற் ப்பக்கத்தில் பச்ைசயப்ப ைடய த மம் இல்லாத ஊர் 
இல்ைல. அவ ைடய கைழப் ேபசாத ஆள் இல்ைல. நான் ேபாய் வந்தி க்கிேறன்; 
பார்த்தி க்கிேறன். நீ ேபாய்ப் பார்த் விட்  வா. 
 
      ------------------------ 
 

காட்சி: 17 
கி.பி. 1794 மார்ச்சு 20 

 
            இடம்: கும்பேகாணம், சத்திரம். 
            காலம்: பிற்பகல். 
            மாந்தர்: பச்ைசயப்ப த யார், சுப்பம்மாள். 
 
      பச்ைசயப்பர் ; (கட் ல் ப க்ைகயில் கிடந்  ேநாயால் ன் கிறார்) அக்கா, 
அக்கா! 
 
      சுப்பம்மாள்: (உள்ேள இ ந்  கவைலக் குறிப்ேபா ) இேதா வந் விட்ேடன் தம்பி 
(என்  குரல் ெகா த் க்ெகாண்ேட வ தல்) ஏன் தம்பி! 
 
      பச்ைச: ைவத்தியர் ஏன் இன் ம் வரவில்ைல? 
 
      சுப்பம்: ம ந்  ெகா த் விட் ப் ேபாயி க்கிறார். 
 
      பச்ைச: எப்ேபா  வந்தார்? 
 
      சுப்பம்: நீ ங்குவ  ேபால் இ ந்தாய். அப்ேபா  வந்  பார்த் விட்  எ ப்ப 
ேவண்டாம் என்  ெசால் விட் ப் ேபானார். 
 
      பச்ைச: அய்ேயா சிவேம! நான் எங்ேக ங்கிேனன்? எனக்குத் க்கம் வந்  
எத்தைன மாதம் ஆச்சு! ஏேதா கவைலயால் கண்ைண க்ெகாண்  எண்ணிக் 
ெகாண் ந்ேதன். 
 
      சுப்பம்: இன் ம் ஏன் இைத ம் அைத ம் எண்ணிக் ெகாண்  மனத்தில் 
கவைலைய வளர்க்கிறாய்? ேவண்டாம் தம்பி. 
 
      பச்ைச: இப்ேபா  மனத்தில் ஒன் ம் கவைல இல்ைல அக்கா. ன்ேன 
தஞ்சா ாில் இ க்கக் கூடா  என்  கவர்னர் உத்தர  அ ப்பினாேர, 
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அப்ேபா தான் உண்ைமயாகேவ கவைலப்பட்ேடன். ணான பழிைய என் தைலேமல் 
சுமத்தினார்கேள, அவமானம் ஏற்ப த்தினார்கேள என்  எவ்வளேவா கவைலப் 
பட்ேடன். அதன்பிறகு நிைலைம அ ேயா  மாறிவிட்ட . ன்னி ம் பலமடங்கு 
மதிப் ம் வந் விட்ட . ஸட்ேரஞ்சு ைர ம் சாி, தஞ்சா ர் அரச ம் சாி, கவர்ன ம் 
சாி, இப்ேபா  யா ம் எனக்கு மாறாகப் ேபசுகிறேத இல்ைலேய. அந்தக் கவைல 
ேபாய் எந்தக் காலேமா ஆச்சு. 
 
      சுப்பம்: இ ந்தா ம் அப்ேபா  ெகட்ட உடம் தான் இன் ம் ேதறவில்ைல. 
 
      பச்ைச: அந்தப் பாாிசவா  எவ்வளேவா குைறந்  விட்ட . ஆனால் ேவ  ேவற 
ேநாய்கள் வந்தி ப்பதாக ைவத்தியர் ெசால்கிறாேர! 
 
      சுப்பம: தம்பி! இன்ெனான்  ெசால்கிேறன். ெகாஞ்சம்ேகள். அந்த 
ேவதாரணியத்தாைளப் பற்றி ம் உன் மனத்தில் கவைல இ க்கக் கூடா . 
 
      பச்ைச: அந்தச் ேசாழியச் சி க்கிையப் பற்றியா? அவைளப்பற்றி எனக்கு என்ன 
கவைல? ேபாகட் ம் எந்தக் கதியாவ  .............. 
 
      சுப்பம்: தஞ்சா ாி ந்  கும்பேகாணம் வந்த பிறகு உடம்  ேதறவில்ைலேய. 
 
      பச்ைச: அய்ேயா! (ேநாயால் ன் தல்) சிவேம! அய்ேயா அப்பா! (சிறி  ேநரம் 
ெபா த் ) அக்கா! என் உடம்ைபப் பற்றி ைவத்தியர் என்ன ெசான்னா ம் 
ெசால்லட் ம். எனக்கு என்னேவா இனிேமல் பிைழக்கப் ேபாகிேறன் என்  நம்பிக்ைக 
இல்ைல. அதனால்தான் எப்ப யாவ  இந்தச் சத்திரம் கட் ம் ேவைலைய க்க 
ேவண் ம் என்  தஞ்சா ைர விட்  வந்ேதன். அ ம் ஒ  வைகயாக ந்த . 
ம ப ம் தி ம்பிப் ேபாகலாம்என்றால் - 
 
      சுப்பம்: உடம்  ெகாஞ்சம் ேதறட் ம், ேபாகலாம். ம ந்  சாப்பிட ேவண் ம். 
ேநரம் ஆகிற . ெகாண்  வ கிேறன். (உள்ேள ெசல் தல்) 
 
      பச்ைச: அப்பா! சிவேம! இன் ம் எத்தைன நாைளக்கு இந்தத் ன்பம்! இந்த 
ேவதைன! அய்ேயா - 
      (ெப ச்சு) 
 
      சுப்பம்: (ெவற்றிைலயில் ேதன் விட் க் குைழத்த ம ந்  ெகாண் வந் ) நாக்ைக 
நீட் . இேதா இைதச் சாப்பி . 
 
      பச்ைச: (நாக்ைக நீட்  ம ந்ைதச் சாப்பிட் ) அக்கா! இன் ம் ஏன் எனக்கு 
ம ந் ? இரண்  வாரமாக நான் ப கிற பா  ெதாியவில்ைலயா? அவ்வள தான். 
இனிேமல் என்ைன நம்பாேத. 
 
      சுப்பம்: (கண்ணீைரத் ைடத்தல். கலங்கிய குர ல் ேபசுதல்) இெதல்லாம் 
ெசால்லாேத தம்பி! ைதாியமாக இ . உன் உடம்பில் ஒன் ம் ேநாய் 
இல்ைல.பல னம்தான். 
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      பச்ைச: உடம்  எனக்குத் ெதாி ம் அக்கா. இனிேம ம் நான் ஏமாந்  இ க்கக் 
கூடா . சும்மா இ ந்  உயிைர விட் விட்டால், ெசாத்  எல்லாம் அந்தச் ேசாழியச் 
சி க்கிக்குப் ேபாய்ச் ேசர்ந் வி ம். அவ க்கு ஒ  ெபண்குழந்ைத இ ப்பதால் இந்த 
வம் . தவிர, சின்னக்காவின் ைபயன் த்தய்யைன ம் நம்பக் கூடா . அவ ம் 
அவள்பக்கமாக இ ப்பதாகத் ெதாிகிற . நன்றி ெகட்ட பயல்! அவ க்கு இன் ம் 

த்தி வரவில்ைல. சி பிள்ைளத்தனமாக இ க்கிறான். 
 
      சுப்பம்: இைதப் பற்றி எல்லாம் நீ கவைலப்படாேத'ப்பா. 
 
      பச்ைச: கவைல என்ன அக்கா, கவைல? ெசய்ய ேவண் யைதச் சாியாகச் 
ெசய் விட் ப் ேபாகிேறன். உனக்கும் அய்யா க்கும் ெகாஞ்சம் ெசாத்  இ ந்தால் 
ேபா ம்; உங்கள் காலத்ைதக் கழிக்கலாம். அம்மாவின் வயிற்றில் ஏைழயாகப் 
பிறந்ேதன். எல்லாம் கட ள் ெகா த்த ெசல்வம். ஏைழக க்கு, திக்கற்றவர்க க்கு, 
அவர்களின் வாழ் க்குப் பயன்ப ம்ப யாக ம் ேகாயில்க க்குப் 
பயன்ப ம்ப யாக ம்  ெசாத்ைத உயில் எ தி ைவத் விட ேவண் ம். 
கணக்குப்பிள்ைள வந்தால் எனக்குச் ெசால் . எல்லா ஏற்பா ம் நாைள ம நாேள 
ெசய் க்க ேவண் ம். 
 
      சுப்பம்: தம்பி! (கண்ணீைரத் ைடத்தல்) 
 
      பச்ைச: இன்ெனான் ம் ெசால்ல ேவண் ம் அக்கா. பட்டணத் ப் ப னி 
மாமா க்குக் க தம் ஒன்  எ த ேவண் ம். பண வர  ெசல  எல்லாம் அவ க்குத் 
ெதாி ம். ஒ வ க்குத்தான் நான் பணம் ெகா க்கேவண் ம். பட்டணத்தில் 
வரதபிள்ைளயிடம் இரண்டாயிரம் வராகன் கடன் வாங்கியி ந்ேதன். அதில் ஆயிரம் 
ெச த்திவிட்ேடன். இன் ம் ஓர் ஆயிர ம் வட் ம் ெகா க்க ேவண் ம். நாைளேய 
என் உயிர் ேபாய்விட்டா ம் அந்தப் பணத்ைத வரத பிள்ைளக்குத் தவறாமல் 
ெகா த் விட ேவண் ம். 
 
      சுப்பம்: சும்மா இ  தம்பி. கவைலப்படாேத. அெதல்லாம் ப னி மாமா 
பட்டணத்தில் பார்த் க்ெகாள்வார். நீ இப்ப ப் ேபசுவைதக் ேகட்டால், என் மனம் -- 
(அ கிறாள்.) 
 
      பச்ைச: அய்ேயா! சிவேம, சிவேம! 
 
      -------------------------- 
 

காட்சி: 18. 
கி.பி. 1794 

 
            இடம்: ெசன்ைன, ப னி நாராயணபிள்ைள . 
            காலம்: காைல. 
            மாந்தர்: ப னி நாராயண பிள்ைள, அவ ைடய மகன் அய்யா பிள்ைள. 
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      அய்யா பிள்ைள: (க தம் ஒன்ைறக் ைகயில் எ த் க் ெகாண்  கூடத்தில் 
நாற்கா யில் உட்கார்ந்தி க்கம் தந்ைதையத் ேத வ தல்) அப்பா! 

த யாாிடமி ந்  - கும்பேகாணத்தி ந்  - க தம் வந்தி க்கிற . 
 
      ப னி: அப்ப யா? உடம்  நல்லப  இ க்கிறதாமா? (க தம் பிாிக்காமல் 
இ ப்பைதக் கண் ) பிாி, பிாித் ப் ப 'ப்பா, நீேய ப . 
 
      அய்யா: (பிாித் ப் ப க்கிறார். நி த்தி நி த்திப் ப க்கிறார்:) "ேதவாீர் மாமா 
அவர்க க்குத் தங்கள் பச்ைசயப்பன் ெதண்டனிட்  விண்ணப்பம். நாள  பங்குனி - 
14 வைரக்கும் இவ்விடத்தில் உள்ளார் அைனவ ம் கும்பேகாணத்தில் ேக்ஷமம். 
இதற்கு ன் தங்க க்கு எ தி ய ப்பியி க்கிற க தாசியினால் சகல ம் 
விசிதமாயி க்குேம. இதற்கு ன் எ திய காயிதத்தில் ெகாஞ்சம் ப வாய் 
இ க்கிறதாய் எ தியி ந்ேதேன. ேநற் ம் இன்ைறக்கும் ெகாஞ்சம் லகுவாய் 
இ க்கிற . இனிச் சிவகடாட்சம் எப்ப  இ க்குேமா, அறியேவ ம்." 
 
      ப னி: (இைடேய கு க்கிட் ) எல்லாம் நல்லப  குணமாகிவி ம். 
பச்ைசயப்ப க்குச் சிவகடாட்சம் இல்ைல என்றால் ேவ  யா க்கு உண் ? ப , ப . 
 
      அய்யா: (ெதாடர்ந்  ப க்கிறார்:) "தாங்கள் ஒன் க்கும் அைதாியப்படத் ேதைவ 
யில்ைல. தி வ ட் கி ைப ெசம்ைமயாய்க் கூட் ைவக்கும் ேபாேல இ க்கிற . 
பங்குனி -30 வைரக்கும் ெபட்  இ ப்  இவ்வள  என்  ெதாி ம் ப க்குக் கணக்கு 
அ ப்பிக்க ம். இ ம் அல்லாமல் ன்னாேல நான் பட்டணம் வந்தி ந்தேபா  
சிவகங்ைகயா க்காக வரதபிள்ைள அவர்களண்ைட இரண்டாயிரம் வராகன் கடன் 
வாங்கியி ந்ேதேன. அதற்கு உடேன ஆயிர வராகன் ெச த்திவிட்ேடன். இன் ம் 
ஆயிர வராகனம் வட் ம் ெசல்லேவ ம். அ ம் ெச த்திவி கிேறாம் என்  
அவ க்குச் ெசால்ல ம். ஒ  ேவைள சாீரத் க்கு அபாயம் வந்தா ம் --" 
 
      ப னி: அய்ேயா; ஏன் இந்த எண்ணம்; கட ள் ைகவிட மாட்டார். 
 
      அய்யா: (ம ப ம் ெதாடர்ந்  ப க்கிறார்.) "ஒ ேவைள சாீரத் க்கு அபாயம் 
வந்தா ம் அவ க்கு ஆயிர வராக ம் அவர்கணக்கில் உள்ள பிரகாரம் உள்ள 
வட் ம் ெகா த் விட ேவண் ய . அவ டேன ம் இந்தச் சங்கதி ெசால் விட ம். 
மற்றப  இவ்விடத்தில் நான் நடந் ெகாள்ள ேவண் யதற்கு இன்னப  என்  நி பம் 
தய  ெசய்ய ம். ேவ ம் விண்ணப்பம். மற்றக் காாியங்கள் எல்லாம் நான் எல்லாம் 
வைரயற  பண்ணியி க்கிேறேன அல்லாமல், வித்தியாசம் இரா . தங்கள் சித்தம் 
அறிய ம்." 
 
      ப னி: (ெப ச்சு) கட ள் காப்பாற்ற ேவண் ம். (சிறி  ெபா த் ) பார்த்தாயா! 
இவ்வள  சம்பாதித் ம், ெசல்வாக்காக இ ந் ம், எவ்வள  உண்ைமயாக 
நடக்கிறான்! மற்றவர்களின் ெசாத்  என்றால் நஞ்சாகக் க கிறான். இ தாேன 
நாணயம்! இ தாேன உண்ைம! இப்ப ப்பட்ட உத்தம க்கும் ேநாய் வர ேவண் மா? 
வந்த ேநாய் உடேன தீர்ந்  ேபாகக் கூடாதா? எவ்வள  கவைல இ க்கும், பாவம்! 
      (ெப ச்சு; க்கின்ேமல் விரல் ைவத்தப  அைமதியாக இ த்தல்.) 
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      ---------------------- 
 

காட்சி : 19 
கி.பி. 1798 

 
            இடம்: சிந்தாதிாிப்ேபட்ைட உலகப்ப ேமஸ்திாி ெத . 
            காலம்: மாைல. 
            மாந்தர்: பச்ைசயப்ப த யாாின் பைழய கணக்குப் பிள்ைள, ஓ வார் ஒ வர், 
பச்ைசயப்பாின் பைழய ேவைலயாள். 
 
      கணக்குப்பிள்ைள: (ஓ வாைர வழியில் கண் ) என்ன ஓ வார்? 
 
      ஓ வார்: ஒ ஓ! கணக்குப்பிள்ைளயா? என்ன அய்யா? 
 
      கணக்குப்: எப்ப  இ க்கிறீர்கள்? சுகம்தானா? கண்ணாேல பார்த்  எத்தைனேயா 
காலம் ஆனேத! 
 
      ஓ வார்: எனக்கு இந்தப் பக்கத்தில் என்ன ேவைல இ க்கிற ? உலகத்திேலேய 
என்ன ேவைல இ க்கிற  என்  ேதான் கிற . வள்ளல் பச்ைசயப்ப த யார் 
மைறந்தபிறகு, இந்த வாழ்க்ைகேய என்னேவா ேபால் இ க்கிற . 
 
      கணக்குப்: என் கதி ம் அதற்குேமல் ஆய்விட்ட . நா ம் இந்த ஆ  
ஆண் களாகக் ெகாம்  இல்லாத ெகா  ேபால் வா கிேறன். பச்ைசயப்ப த யாாின் 
ைக ேபால் இன்ெனா  ைகையப் பார்க்க யவில்ைல.  அவ ைடய கத்ைதப் 
ேபால் இன்ெனா  கத்ைதப் பார்க்க யவில்ைல. 
 
      ஓ வார்: அைத ஏன் ெசால்கிறீர்கள்? நீங்களாவ  எந்த இடத்திலாவ  கணக்கு 
எ திப் பிைழத் க் ெகாள்ளலாம். நான் என்ன ெசய்வ  என்  ெதாியவில்ைல. நான் 
ேதவாரம் பா னால் ேகட்பதற்கு ஆள் இல்ைலேய. நான் கற் க்ெகாண்ட ேதவார 
இைசைய ட் ல் பா  நாேன ேகட் க்ெகாண் க்க ேவண் ய தான். இன் ம் 
ெகாஞ்ச காலத்தில் ேதவார ம் மறந்  ேபாகும் ேபால் இ க்கிற . அதற்கு அப் றம் 
நான் கத்தாிக்காய் விற் த்தான் பிைழக்க ேவண் ேமா என்னேவா? 
 
      கணக்குப்: என்ன ெசய்வ ? ஒ  வள்ளல் இ ந்தால்தான் ேதவார ம் வாழ ம்; 
ஓ வா ம் வாழ ம். அ  ேபாகட் ம்; நம் ைடய கைத எப்ப ேயா ஆகட் ம். 
அவ ைடய - 
 
      ஓ வார்: ஆமாம்; பச்ைசயப்ப த யா ைடய கு ம்பம் எங்ேக இ க்கிற ? 
என்ன ஆயிற் ? கும்பேகாணத்தி ந்  தி ைவயாற் க்கு த யார் ேபானேபா  
நா ம் ேபாேனன். 1794 மார்ச்சு 31 -ம் ேததி அந்தத் திங்கட்கிழைம அமாவாைச நாைள 
நான் மறக்க யாமல் ெசய் விட் ப் ேபாய்விட்டார் த யார். நா ம் அப்ேபா  
உடன் இ ந்ேதன். கைடசி ேநரத்தில் என் கடைமையச் ெசய்ேதன். ேதவாரம் 
பா ேனன். அவர் வி ப்பமாகக் ேகட்கும் அந்தப் " லைனந் ம்" பா ேனன். ஆவி 
பிாிந்த . உலகேம இ ண்  விட்ட  ேபால் ஆகிவிட்ட . அப் றம் கு ம்பத்தில் 
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என்ன நடந்த , அவர்கள் எப்ப  இ க்கிறார்கள் என்  ஒன் ம் ெதாியா . 
நிைனத்தா ம் வயி  கலங்குகிற . அப்ப ப்பட்ட வள்ளல் - உத்தமர்- அவ ைடய 
வாழ் ம் மைறந் விட்ட ; கனவாகி விட்ட ; கைதயாகிவிட்டேத. 
 
      கணக்குப்: கு ம்பத் ச் ெசய்திகள் ேகள்விப்பட்டால் நன்றாக இல்ைல. நா ம் 
ேவைலைய விட்  விலகிவிட்ேடன். கு ம்பம் அ த்த ன்றாம் நாளிேலேய 
அமர்க்களம் ஆகிவிட்ட . நான் அப்ேபா  தஞ்சா ாில் இ ந்ேதன். 
 
      ஓ வார்: நா ம் ஏேதா அைரகுைறயாகக் ேகள்விப்பட்ேடன். உண்ைம சாியாகத் 
ெதாியா . அப் றம்? 
 
      கணக்குப்: அந்தத் த ப்பயல் த்தய்யன் ெதாி ேம! 
 
      ஓ வார்: அவனா? த யாாின் சின்ன அக்காவின் மகன் - அவன்தாேன? 
 
      கணக்குப்: அவேனதான். 
 
      ஓ வார்: என்ன ெசய்தானாம்? 
 
      (அப்ேபா  பச்ைசயப்பாின் பைழய ேவைலயாள் ஒ வன் வ கிறான்) 
 
      வா'ப்பா. எங்ேக இ க்கிறாய்? 
 
      ேவைலயாள்: ப னிபிள்ைள ட் ல் இ க்கிேற ங்க. ஒ! ஓ வாரா? என்ன 
இப்ப  உ க்குைலந்  ேபாயி க்கிறீர்கள்? 
 
      கணக்குப்: என்ன'ப்பா! காரணம் ெசால்லேவண் மா? த யார் ேபான ம் எங்கள் 
வாழ்ேவ ேபாய்விட்டேத! 
 
      ேவைலயாள்: உண்ைமதான் அய்யா! என் ைடய அம்மா அப்பா இறந்தேபா ம் 
நான் அவ்வள  கவைலப் படவில்ைல. அடடா! த யார் இறந் விட்டார் என்  
ேகள்விப்பட்ட ம் அங்கங்ேக உள்ளவர்கள் கதறிக் கலங்கினார்கேள, அைத வாயால் 
ெசால்லேவ யா . அவர் ேபான , எத்தைனேயா கு ம்பங்களில் இ வி ந்த  
ேபால ஆய்விட் . அய்யய்ேயா! நிைனத்தா ம் மனேம கலங்குகிற . 
 
      கணக்குப்: த்த அம்மா, த யா ைடய அக்கா எல்லா ம் எப்ப  
இ க்கிறார்கள்? ேபாய்ப் பார்க்கிறாயா? ஏதாவ  ெதாி மா? 
 
      ேவைலயாள்: ேபாய்ப்பார்க்கிேறன் ; அவர்க ம் ப னி பிள்ைள ட் க்கு 
அ க்க  வ கிறார்கள். அந்த த்தய்ய க்கும் அவர்க க்கும் ெபால்லாத பைக. 
வழக்கு நடக்கிற . 
 
      ஓ வார்: இைளய அம்மா ம் த்தய்யா ம் ஒ கட்சியா? 
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      ேவைலயாள்: த யாாின் தைலதிவசம் வ வதற்குள் இைளய அம்மா 
இறந் விட்டார்கேள. அந்தக் குழந்ைத இ ந்தேத அ ம் உடேன இறந் விட்ட . 
இப்ேபா  ெதால்ைலெகா ப்பவன் அந்த த்தய்யன்தான். 
 
      ஓ வார்: அட பாவேம! அப்ப யா ஆகிவிட்ட  கு ம்பம்! த்தய்யனா ெதால்ைல 
ெகா க்கிறான்? 
 
      கணக்குப்: அவன்தான் எல்லாவற்றிற்கும் தல் காரணம். த யார் இைளய 
மைனவிக்கு ஒன் ம் எ திைவக்காமல் விட் விட்டார். ஆனால் த்தய்ய க்கு - 
அக்கா மகனாயிற்ேற - அனாைதப் பிள்ைளயாயிற்ேற - என்  5000 வராகன் உயி ல் 
எ திைவத்தி க்கிறார். அப்ப யி ந் ம் அந்த நன்றி ெகட்ட பயல் இப்ப ச் 
ெசய்கிறான். இன்ைறக்கா ெசய்கிறான்? உயிர்ேபான ன்றாம் நாேள 
என்ெனன்னேவா ெசய் விட்டான். த யா ைடய அக்காைவ ம் த்த 
அம்மாைவ ம் தஞ்சா ர்க்குப் ேபாகாதப  தைடெசய்தான். பதினாறாம் நாள் 
காாிய ம் நடக்கவிடவில்ைல. ம் ெசாத் ம் த்திைரேபாடச் ெசய்தான். 
கைடசியாகப் ப னி பிள்ைள தைலயிட் க் காப்பாற்றினார். வழக்குமட் ம் இன் ம் 

யவில்ைல. நடந் ெகாண்ேட இ க்கிற . 
 
      ஓ வார்: சிவசிவ! ேகட்கேவ நன்றாக இல்ைல. ண்ணியவான் கு ம்பத்தில் 
இப்ப யா வழக்கு நடக்கேவண் ம்? 
 
      ேவைலயாள்: ெகா ைம'ங்க, ெகா ைம. ேகட்கக் ெகா ைமயாக இ க்கிற . 
உலகம் ெபால்லாத 'ங்க. 
 
      கணக்குப்: ஆனால் ஒன்  ெசால்கின்ேறன். இப்ேபா  என்ன நடந்தா ம் 
நடக்கட் ம். கைடசியில் பா ங்கள்; எல்லாம் சீராக யம். பச்ைசயப்ப த யார் 
நல்ல வழியில் உைழத்தார். நல்லப  பணம் ேசர்த்தார். நல்ல ெநறியில் ெசல  
ெசய்தார். நல்ல எண்ணத்ேதா  ேசர்த் ைவத்தார். நல்ல ேநாக்கத்ேதா  
எ திைவத்தார். அதனால் நல்ல த மத் க்ேக பயன்ப ம். பா ங்கள். இப்ேபா  யார் 
என்ன  இைட  ெசய்தா ம் கைடசியில் நல்ல வழிக்ேக பயன்படப் ேபாகிற . 
பா ங்கள். நல்ல விைத விைதத்தால் நல்ல ெச தான் ைளக்கும். நல்லவர் எண்ணம் 
நல்லப ேய ம். நான் ெசால்கிேறன், பா ங்கள். 
 
      ஓ வார்: வய  நாற்ப தான். அதற்குள் எவ்வள  பணம் ேசர்த் விட்டார். 
எவ்வள  ெசல  ெசய்தார்! வள்ளல் வாாி வாாி இைறத்தார். காசி தல் 
ராேமசுவரம்வைரயில் எத்தைன ேகாயி க்குப் பணிெசய்தார்! எத்தைன 
கு ம்பங்கைளக் காப்பாற்றினார்! ஒ  மனிதர் ஒ  பிறவியில் ெசய்யக்கூ ய 
ேவைலயா இவ்வள ம்! 
 
      கணக்குப்: அைத எல்லாம் நிைனக்கேவ யா ! இன்ெனா  மனிதர் பச்ைசயப்ப 

த யாைரப் ேபால் பிறக்கப் ேபாவ ம் இல்ைல; நாம் பார்க்கப் ேபாவ ம் இல்ைல. 
சாி; ெகாஞ்சம் அவசரமான ேவைலயாகப் ேபாக ேவண் ம்; வரட் மா? 
 
      ஓ வார்: மறக்காதீர்கள் அய்யா! நிைன  இ க்கட் ம். 
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      கணக்குப்: ஏைழ, நான் நிைனத்  என்ன ெசய்யப்ேபாகிேறன்? 
 
      ேவைலயாள்: நா ம் வரட் ங்களா? 
 
      ஓ வார்: சாி. ேபாய்வா. 
 
      --------------------------------- 
 

காட்சி: 20 
கி.பி. 1846 அக்ேடாபர் 2 

 
            இடம்: ெசன்ைன, எஸ்பிளேனட் (இப்ேபா  ேநத்தாஜி சுபாஷ் சந்திரேபாஸ் 
ேராட்). 
            காலம்: மாைல. 
            மாந்தர்: ெபா மக்கள், சீனிவாச பிள்ைள தலான அறக் காப்பாளர் (Trustees), 
அட்வேகட் ெஜனரல் ஜார்ஜ்  நார்ட்டன்.  
      (ெபா மக்க ம், சீனிவாச பிள்ைள தலான அறக்காப்பாள ம் கு மியி க்கும் 
கூட்டத்தில் ஜார்ஜ் நார்ட்டன் ேபசுதல்) 
 
      ஜார்ஜ் நார்ட்டன்: இன்  எனக்கு உண்டாகிய மகிழ்ச்சிைய ெவளியிட் ச் 
ெசால்லத் தகுந்த ெசாற்கள் இல்ைல. இன்  ெகாண்டா கிற இந்த அ ப்பைட 
அைமக்கும் கால்ேகாள் விழாவினால் இந்த நாட்  மக்கள் இனிேமல் அைடயப்ேபாகிற 
ெப ைமகைள எண்ணி என் மனம் ாிக்கிற . த ம சிந்ைத உள்ள ெகாைடயாளிகள் 
கல்விக்காக ைவத் விட் ப் ேபான ெசல்வத்ைதக் ெகாண்  மிகப் ெபாிய கட் டம் 
கட்ட எண்ணி அதற்கு அ ப்பைட ேபா வதற்காக இவ்வள  ெபாிய கூட்டம் இந்த 
நாட் ல் இதற்கு ன் எப்ேபா ம் கூ யதில்ைல ... இந்தப் ெபாிய அறநிைலயத்ைதக் 
காப்பாற்றி நடத் ம் ெபா ப்  உங்க ைடயேத. அந்தப் ெபா ப்ைப ஏற்  நடத்தத் 
தகுந்தவர்கள் உங்களிைடேய இ க்கிறார்கள். உங்கள் தைலவராக ம் என் 
நண்பராக ம் உள்ள சீனிவாச பிள்ைள மிக ம் கழ்ெபற்றவராக விளங்குகிறார். 
இவேரா  இந்தப் பதிைனந்  ஆண் களாக எனக்குப் பழக்கம். இவர் உங்கள் 
நாட் க்காக மிக ம் பா பட் க்ெகாண்  வ கிறார். நாட் ன் கல்வி 

ன்ேனற்றத் க்காக ம் ஒற் ைமக்காக ம் இவர் ஓயாமல் உைழத் வ கிறார். 
நா ம் இவைரப் ேபாலேவ உங்கள் நாட் க் கல்வி ன்ேனற்றத் க்காகப் 
பா பட் வ கிேறன். ஆனால் இவேர என்ைனவிடப் பாக்கியம் உள்ளவர். ஏன் 
என்றால், நான் உங்கேளா  இ திவைரயில் இ ந்  என் வாழ்நாைளக் கழிக்க 

யாதவன். ஆைகயால் நீங்கள் நாளைடவில் என் ெபயைர மறந் வி ர்கள். என் 
நிைனேவ இல்லாமல் ேபாய்வி ம். இைதவிட மிகுதி யாக நான் வ ந் ம் காரணம் 
ஒன்  உண் . அதாவ , இப்ப  நான் உங்க க்குத் ெதாண்  ெசய்வதால், என்நாட்  
மக்கள் என்ைனப் பழிப்பார்கேளா,  என்னேவா? இதற்காக நான் அஞ்சவில்ைல. என் 
ெசயல்கைள ம் மனச்சான்ைற ம் ஆராய்ந்தால், நான் குற்றம் இல்லாதவனாக 
இ க்கிேறன் ...... 
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      பச்ைசயப்ப த யாாின் க த்ைத ம் இந்த நாட்  மக்களின் வழக்கத்ைத ம் 
ஒட் , நீதிமன்றத்தின் ஏற்பாட் ன்ப , கல்வி வளர்ச்சிக்காக நான்கு லட்ச பாய் 
வைரயில் ெகா க்கப்பட்ட . இைத மற்றவர்கள் அழிக்காத ப க்கும் கவர்ந்  
ெகாள்ளாத ப க்கும் காப்பாற் வதற்காக நான் ெப யற்சி ெசய்யேவண் யி ந்த . 
பச்ைசயப்ப த யாாின் ெபயரால் த மப்பள்ளிக்கூடங்கள் ஏற்ப த்த ேவண் ம் 
என்  ஓயாமல் யற்சி ெசய் வந்ேதன். இ  எல்ேலா க்கும் நன்றாகத் ெதாி ம். 
இதனால் என்ைனச் சிலர் பழிக்கக் கூ ம். ஆனால் இந்த ேநாக்கம் ெவளிப்பட்டால் 
நான் இதனால் அைமதி ெப ேவன்; மகிழ்ச்சி அைடேவன்.... 600 சி வர்கள் வைரயில் 
பய ள்ள கல்விையப் ெபற்  நல்ல வழியில் வாழ்வதற்கு உதவியாக இ ப்பதால், 
த மங்க க்குள்ேள இைத தன்ைமயான த மம் என்  ெசால்ல ேவண் ம். பலர் 
இந்தப் பயைனப் ெபற்றி க்கிறார்கள். இன் ம் இப்ப  ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் 
ெபறப் ேபாகிறார்கள். இந்த நல்ல பயன் இந்த ந்  வ ம் பரவப் ேபாகிற ....... 
 
      இந்த அறநிைலயத்தார் கட்டப்ேபாவ  மிகப் ெபாிய கட் டம். இ  ெந ங்காலம் 
நிைலயாக இ க்க ேவண் ம். இதனால் நன்ைம ெபற்றவர்கள், எல்லாம் பச்ைசயப்ப 

த யாாின் கல்விநிைலயத்தால் உண்டாகிய பயன் என்  நிைனப்பதற்கு இ  ஓர் 
அைடயாளமாக இ க்கும் என்  நம் கிேறன். பச்ைசயப்ப த யா ைடய ெபயர் 
என்ெறன்ைறக்கும் அழியாமல் விளங்குவதாக. 
      ------------------------------ 
 

காட்சி: 21 
கி.பி. 1940 

 
            இடம்: பச்ைசயப்பன் கல் ாி மண்டபம். மண்டபத்தின் ேமைடயில் 
பச்ைசயப்பர் படம் மாைல சூ  விளங்குகிற . 
            காலம்: மாைல 6 மணி. 
            மாந்தர்: அறநிைலயத்தார், கல் ாித் தைலவர், ேபராசிாியர்கள், மாணவர்கள், 
தமிழ்மன்றச் ெசயலாளர். 
 
      ெசயலாளர்: (நன்றி கூறிப் ேபசும் ேபச்சு.) 
 
      ெப மக்கேள! 
 
      பச்ைசயப்பன் கல் ாித் தமிழ் மன்றத்தின் அைழப் க்கு இணங்கி வந்தி ந்  
விழாைவச் சிறப்பித்த உங்கள் அைனவர்க்கும் மன்றத்தின் சார்பாக நன்றி கூ கிேறன். 
இச்சமயத்தில் என் மனத்தில் எ ந்த ஓர் எண்ணத்ைதத் ெதாிவித்  உங்களிடம் 
விைடெப கிேறன். 
 
      பச்ைசயப்ப த யார் ஏைழயாய்ப் பிறந்  வளர்ந்தவர்; நாற்ப  வயதிற்குள் 
ெப ஞ் ெசல்வராய் விளங்கிப் ெபாிய ெபாிய த மங்கள் பலவற்ைறச் ெசய்  

த்தவர். இப்ப ப்பட்டவாின் ெபயைரச் ெசால்ல மக்கள் இல்ைல, மரபினர் இல்ைல 
என்  பலர் கூ கிறார்கள். ஆனால், எனக்கு அ  ெபா த்தமாகப் படவில்ைல. இந்தக் 
கல் ாியி ம் மற்றக் கல்விநிைலயங்களி ம் ப த்  ெவளிேய கிறவர்கள் யார்? 
ஆண் ேதா ம் ற் க்கணக்காக, ஆயிரக்கணக்காகப் ப த் ச் ெசல் ம் 
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மாணவர்கள் யார்? அவர்கள் எல்ேலா ம் பச்ைசயப்பன் மரபினர் அல்லவா? 
ஏறக்குைறய  ஆண்டகளாகப் பச்ைசயப்பன் ெபற்  வளர்க்கும் பிள்ைளக க்குக் 
கணக்கு உண்டா? பைழய பிள்ைளகள் இ க்கட் ம்; என்ேனா  இன்  கல் ாியில் 
கற் வ ம் தியபிள்ைளகள் எத்தைன ேபர்? இனி வ ங்காலத்தில் ப க்க வரக் கூ ய 
எதிர்காலப் பிள்ைளகள் எத்தைன ேபர்? இவ்வள  ெபாிய கு ம்பத் க்கும் ஒப்பற்ற 
கல்வித் தந்ைதயாக விளங்குகிறார் இேதா இந்தப் பச்ைசயப்ப வள்ளல் (மாைல சூ ய 
படத்ைதச் சுட் க்காட் .) நம் ைடய பச்ைசயப்ப கு ம்பம் மிகப் பைழய கு ம்பம்; 
மிகப் ெபாிய கு ம்பம்; ஜார்ஜ் நார்ட்டன் சீனிவாசபிள்ைள ேபான்ற ெபாிேயார்களின் 
ஆசிெபற்ற கு ம்பம். இந்தக் கு ம்பத் ப் பிள்ைளகளில் எத்தைனேயா ேபர் 
நீதிமன்றங்களில் நீதியாளர்களாக விளங்கினார்கள்; விளங்குகிறார்கள்; 
விளங்குவார்கள்! எத்தைனேயா ேபர் அரசாங்கத்தில் அைமச்சர்களாகத் திகழ்ந்தார்கள்; 
திகழ்கிறார்கள்; திகழ்வார்கள்! எத்தைனேயா ேபர் ேபராசிாியர்களாக எ த்தாளர்களாக 
அறிஞர்களாக ஒளி பரப்பினார்கள்; ஒளி பரப் கிறார்கள்; ஒளி பரப் வார்கள்! இைத 
நிைனக்கும் ேபா  பச்ைசயப்பாின் ெபயர் நமக்கு ஊக்கம் அளிக்கிற ; உணர்ச்சி 
ஊட் கிற ; இன்ப உயிர்ப்பாக இ க்கிற ! ஆைகயால் வாழ்க பச்ைசயப்பர் என்  
இந்த வள்ளைல (படத்ைதச் சுட் க்காட் ) மனமார வாயார வாழ்த் ம் ஒ ேயா  
உங்களிடமி ந்  விைட ெப கிேறன். வாழ்க பச்ைசயப்பர்! 
 
      கூட்டத்தார் எல்ேலா ம்: (எ ந்  நின் ) 
 
      வாழ்க பச்ைசயப்பர்! வாழ்க பச்ைசயப்பர்! 
 
      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  
 


