
ெபான்னியின்
ெசல்வன்

விைளயாட்டு விதிமுைறகள்

உலகிேலேய முதல் முைறயாக - தமிழ் சரித்திர புதினத்ைத 
அடிப்பைடயாகக் ெகாண்ட விைளயாட்டு

 

விைளயாட்டு காெணாளி:
எங்கள் யூட்யூப் பக்கத்தில் இந்த விைளயாட்ைட 

எவ்வாறு விைளயாடுவது என்று விளக்கி காெணாளி 

பதிவு ெசய்துள்ேளாம். இந்த QR Code ஸ்ேகன் ெசய்து 

நீங்கள் இவ்�ைளயாடை்டக் கற்கலாம்.

விைளயாட்டு - ஓர் அறிமுகம்
 
தமிழ்ெமாழியில் சிறப்பானதும், அைனவராலும் ெகாண்டாடப்படும் 
அமரர் கல்கியின் உயிேராவியமுமான “ெபான்னியின் ெசல்வன்”   
புதினத்தின்  அடிப்பைடயில் அைமந்த இந்த விைளயாட்டு 
இேதா உங்களுக்காக!
 
புதினத்தின் பாத்திரங்களாக நடித்து, உங்கள் அறிவுக்கூர்ைமையயும் 
திறைமையயும் உபேயாகித்து  சக வீரர்கைள ெவன்று அடுத்த ேசாழப் 
ேபரரசைர  ேதர்வு ெசய்யும்  ஒரு சிறந்த இராஜதந்திரியாக மாறுங்கள்!.

ெபான்னியின் ெசல்வன் கைதைய அறிந்தவர்கள் ெவகு உற்சாகமாக 
இவ்விைளயாட்ைட  விைளயாடலாம் ஆனால் கைதைய அறியாதவரும் 
எளிதாக ஆடும் வைகயிேலேய  இவ்விைளயாட்டு அைமக்கப்பட்டுள்ளது 
இதன் தனிச்சிறப்பு.
 
 



குறிப்பு : திறனாய்வு, சிறிது தந்திரம், ெகாஞ்சம் அதிர்ஷ்டம் மற்றும் 
தீங்கற்ற கபடம் ெகாண்டு இவ்விைளயாட்ைட  எளிதில் ெவன்று 
அடுத்த ேசாழப் ேபரரசைர  ேதர்ந்ெதடுக்கும் கிங்ேமக்கர் ஆகலாம் நீங்கள்.
 
புதினத்தின்  9 முக்கிய பாத்திரங்கள் இவ்விைளயாட்டில் கதாபாத்திர 
அட்ைடகளாக (Character Card) அைமக்கப்பட்டுள்ளன. (கைதைய அறியாத 
ேநயர்களுக்கு  இவ்விளக்கப் புத்தகத்தின் முடிவில் சிறு அறிமுகப்  பகுதி 
இைணக்கப் பட்டுள்ளது)

விைளயாட்டிற்கு  ேதைவயாய் தரப்பட்டுள்ள   ெபாருட்கள் :
 
- அருள்ெமாழி வர்மன், ெபரிய பழுேவட்டைரயர், நந்தினி,  
ரவிதாசன் - தலா 3 அட்ைடகள்
 
- குந்தைவ,பூங்குழலி, வந்தியத்ேதவன்  - தலா 2 அட்ைடகள்
 
- கந்தமாறன், ஆழ்வார்க்கடியான்  - தலா 1 அட்ைட
 
- விைரவுக் குறிப்பு அட்ைடகள் (Quick Reference  Cards) 6
 
- ெபாற்காசுகள் 50 
 
- விைளயாட்டு விதிமுைற புத்தகம் 
 
விைளயாட்டு வீரர்கள் - 3 முதல் 6 ேபர் வைர இந்த விைளயாட்ைடச் 
ேசர்ந்து விைளயாடலாம்.
 
கைதக்கரு:
 
சுந்தரச் ேசாழர் ேநாயுற்று படுக்ைகயில் விழுந்து நடமாட முடியாமல் 
ேபானதும் ேசாழப்ேபரரசில் கடும் குழப்பமும் அரைச அைடவதற்கு 
பல முைனப்ேபாட்டியும் நிலவுகிறது. ஒரு புறம் பாண்டியநாட்டு 
ஆபத்துதவிகள் ரவிதாசன் தைலைமயில் ஒரு பாண்டிய குல 
வழித்ேதான்றைல ேசாழ சிம்மாசனத்தில்  அமர்த்த சதி ெசய்கிறார்கள், 
மறுபுறம் ஏற்கனேவ இளவரசுப்பட்டம் சூட்டப்பட்ட ஆதித்த கரிகாலனும்  
அவன்  குழுவினரும், அவேன முடி சூட ேவண்டும் என வாதிடுகிறார்கள், 
அறிவிற்சிறந்த இைளயபிராட்டி குந்தைவ தன் தம்பி அருள்ெமாழிக்கு 
முடிசூட்டி அவன் ஜாதக பலத்தால் ேசாழ ேபரரைச மேகான்னத 
நிைலக்கு ெகாண்டு வர முயற்சிகள் ெசய்கிறார் , பழுேவட்டைரயர்களும்  
அவர்கைளச் ேசர்ந்த சில சிற்றரசர்களும் ேவெறாரு முடிவில் 
இருக்கின்றனர்.
 



இந்த உத்ேவகமூட்டும் விைளயாட்டில்: உங்களது பணி ெபான்னியின் 
ெசல்வனின்  முக்கிய கதாபாத்திரங்களாக  மாறி ேசாழ சிம்மாசனத்தில் 
அடுத்து அமர்வது யார் என்று   ேதர்வு ெசய்வேத!
 
இலக்கு :
 
விைளயாட்டில் உள்ள மற்ற  வீரர்கைள  முன்ேனற விடாமல் நீக்கி,  
கைடசி வைர யார் நீக்கப்படாமல் நிைலக்கிறாேரா   அவேர ேசாழப்  
ேபரரசின் சிறந்த ராஜதந்திரியும் விைளயாட்டில் ெவற்றி வீரரும் ஆவார்.

விைளயாட்டு துவங்கும் முன்:
 
 - 20 பாத்திரங்கள் அட்ைடகைளயும் நன்கு கைலத்து ஒரு வீரருக்கு 
இரண்டு கதாபாத்திர அட்ைடகைளக் ெகாடுத்து விட்டு  மீதமுள்ள 
அட்ைடகைள முகப்பு  கீழாக ஒரு அடுக்கில் ைவக்கவும். இைத 
“அடுக்கு” என இவ்விைளயாட்டு விதிமுைற புத்தகத்தில் குறிப்ேபாம்.
 
- ஆட்டத்ைத துவக்க ஒவ்ெவாரு வீரரும் கஜானாவிலிருந்து 2 
   ெபாற்காசுகைள  எடுத்துக் ெகாள்ளவும்
 
- ஒவ்ெவாரு வீரரும் ஒரு விைரவுக்குறிப்பு அட்ைடையயும் 
   (Quick Reference Card) எடுத்துக் ெகாள்ளவும்.
 
- ஆட்டத்தின் இைடேய எந்த ஒரு வீரரிடமும் 2க்கு ேமற்பட்ட 
   கதாபாத்திர அட்ைட இருக்கக் கூடாது.
 
  விைளயாடும் முைற:
 
வீரர்களில் வயதில் மூத்தவரில்  இருந்து ெதாடங்கி  
வலமிருந்து இடம் என்ற முைறயில் அடுத்த வீரர் ெதாடர ேவண்டும்..
 
ஒவ்ெவாரு வீரரும் அவரது முைற வரும் ெபாழுது ஒரு ெசயல் (action) 
மட்டும் ெசய்யலாம். எந்த வீரரும் முைறைய தவறவிடேவா ெசயலாற்றாமல்  
அடுத்தவைர ஆடச்ெசால்லேவா  முடியாது. சுற்று யாரிடம் வந்துள்ளேதா 
அந்த வீரர்  “ஆட்டக்காரர்”  (active  player) என அைழக்கப்படுவார்.

ஆட்டக்காரர் ெசய்யும் ெசயல்கள்
 
-  ெபாதுச் ெசயல்கள்  (கீேழ குறிப்பிடப்பட்ட ெபாதுச்  ெசயல்களில் ஒன்று
                (அல்லது)
 -  கதாபாத்திர அட்ைடகள் குறிப்பில் உள்ள கட்டைளச்  
ெசயல்களாகேவா   இருக்கலாம்.



ெபாதுச் ெசயல்கள் :
 
- ஆட்டக்காரர் அவரது முைற வரும் ெபாழுது கஜானாவிலிருந்து 
1  ெபாற்காைச வருமானமாக எடுத்துக் ெகாள்ளலாம். 
( இைத மற்ற வீரர்கள் தைட ெசய்யேவா அல்லது ேகள்வி 
எழுப்பேவா முடியாது.)
 
- கஜானாவிலிருந்து இரண்டு ெபாற்காசுகள் நன்ெகாைடயாக 
எடுத்துக் ெகாள்ளலாம் (இைதப் ெபரிய பழுேவட்டைரயர் தைட 
ெசய்யலாம்)
 
- ஒரு வீரரிடம் ஒேர ஒரு கதாபாத்திர அட்ைட மட்டும் இருந்தால் 
எட்டு ெபாற்காசுகள் ெசலுத்தி அடுக்கிலிருந்து இருந்து ஒரு புதிய 
கதாபாத்திர அட்ைட எடுத்துக் ெகாள்ளலாம். 
(இைத யாரும் தைட ெசய்யேவா எதிர்த்து  ேகள்வி எழுப்பேவா  முடியாது)
 
- கட்டாய நைடமுைற: ஆட்டக்காரரிடம் அவரது முைற வரும் ெபாழுது 
பத்து அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட ெபாற்காசுகள் இருந்தால் 
அவர் கஜானாவில் பத்து ெபாற்காசுகள் ெசலுத்தி ஏதாவது 
ஒரு வீரரின் ஒரு கதாபாத்திர அட்ைடைய பறிக்க ேவண்டும். 
எந்த வீரரின் அட்ைட பறிக்க படுகிறேதா அவர் இரண்டு அட்ைடகள் 
ைவத்திருந்தால் எந்த அட்ைடைய இழக்க ேவண்டும் என அவர் முடிவு 
ெசய்யலாம். அவ்வீரரிடம் ஒேர அட்ைட இருக்குமானால் அவர் 
அட்ைடையயும் இருப்பு ெபாற்காசுகைளயும் . கஜானாவில் 
ஓப்பைடத்து  ஆட்டத்ைத விட்டு ெவளிேயற ேவண்டும். இந்த 
நைடமுைறைய எதிர்த்து யாரும் ேகள்வி எழுப்பேவா தைட 
ெசய்யேவா முடியாது.  
 
 இவ்வாறு  பறிக்கப்பட்ட அட்ைடகள் மூல அடுக்கில்  ேசர்க்கப்படாமல் 
தனியாக  முகப்பு ேமற்புறமாக ைவக்கப் பட ேவண்டும்.
 
தனிக்குறிப்பு:  இழக்கப்பட்ட அட்ைடகைள கவனத்தில் ைவத்திருந்தால் 
ஆட்டத்ைத எளிதாக ெவல்லலாம்.

அட்ைடகள் கட்டைள  வழியாக ெசய்யும்  ெசயல்கள் :
 
ஒவ்ெவாரு கதாபாத்திர அட்ைடயும் ஒரு ெசயல்  ெசய்யும் உரிைம 
அல்லது  தைட ெசய்யும் உரிைம அல்லது இரண்டும் ெகாண்டிருக்கும். 
இது கதாபாத்திர அட்ைடயிேலேய குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
குறிப்பு: கதாபாத்திரங்களின் முக்கியத்துவம் பற்றி இவ்விளக்கப் 
புத்தகத்தின் முடிவில் உள்ளச் சிறு குறிப்ைப முதலில் 
படித்துக் ெகாள்ளவும் .



ஆட்டக்காரராக நீங்கள் உங்கள் ைகயில் இருக்கும் கதாபாத்திர 
அட்ைடயில் குறிப்பிட்ட ெசயைல ெசய்யலாம் (அல்லது) தங்கள் 
ைகயில் ேவெறாரு கதாபாத்திர அட்ைட உங்களிடம் இருப்பதாக 
ெபாய் ெசால்லி,  அந்த அட்ைடக்குரிய ெசயைல ெசய்து மற்ற 
ஆட்டக்காரர்கைள ஏமாற்றலாம். 
(இதற்கு உங்கள் ைகயில் உள்ள விைரவுக்குறிப்பு அட்ைடைய 
பார்த்துக் ெகாள்ளவும்) எளிதாக ெசால்வதானால்  எந்த கதாபாத்திர 
அட்ைட ெசயைலயும் அட்ைட உங்களிடம் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் 
ெசய்யலாம். 
 
பாத்திரங்களுக்கான அட்ைடகள் குறித்த எண்ணிக்ைகயில் 
இருப்பதால் நீங்கள் ஏமாற்ற முயலும் கதாபாத்திர அட்ைடைய  
உண்ைமயிேலேய ைவத்திருக்கும் வீரர் எளிதாக உங்கள் கபடத்ைத 
அறிய முடியும்!
 
ஆட்டக்காரர் இவ்விதம் ஆட முயலும் ேபாது  மற்ற வீரர்கள் 
அவரது ெசயல் குறித்து ேகள்வி எழுப்பேவா அல்லது தைட 
ெசய்யேவா முயற்சி ெசய்யலாம். ஆட்டக்காரர் ஏமாற்ற முயல்வது 
ேபாலேவ மற்ற வீரர்களும் ைகயில் கதாபாத்திர அட்ைட இருப்பதாக 
பாவித்து ஆட்டக்காரர் ெசயைல தைட ெசய்யலாம்.
 
ஆட்டக்காரர்  ெசயல் மற்ற வீரர்களால் ேகள்வி எழுப்பபடாமல்/ தைட 
ெசய்யப்படாமல்  இருக்குமானால் அவர் ெசயல் எல்ேலாராலும் 
அனுமதிக்கப்பட்டதாக கருதி ஆட்டம் அடுத்த ஆட்டக்காரருக்கு ெசல்லும்.
 
�     எந்த ஒரு வீரரும் ஆட்டக்காரர் ெசயைல எதிர்த்து “எனக்கு 
உங்கள் ெசால்லில் நம்பிக்ைக இல்ைல; ெசயலுக்கு 
அதிகாரமளிக்கும் கதாபாத்திர அட்ைட உங்களிடம் இல்ைல என 
நான் கூறுகிேறன்."  என்று ஆட்டக்காரரிடம் ேகள்வி ேகட்கலாம் 
 
�     பாத்திரங்களுக்கான உரிைமகளுக்கு விைரவுக்குறிப்பு  
அட்ைடைய பார்க்கவும்.
 
�     கவனத்திற்கு:  தைட ெசய்வதும் பாவைன ெசய்யும்  ெசய்ைகயாக 
இருக்கலாம். ஆட்டக்காரரின் ெசயல் எந்த வீரருக்கு எதிராக இருக்கிறேதா 
அவருக்கு மட்டுேம தைட ெசய்யும் உரிைம உண்டு.
 
�     இந்த தைட ெசய்யும் ெசயலுக்கு எதிராக எந்த வீரரும் ேகள்வி 
எழுப்பலாம்.



ேகள்வி  எழுப்புவதன் விைளவு:
 
1.  ஆட்டக்காரர்  தன் ைகயில் உள்ள கதாபாத்திர அட்ைடைய காண்பித்து 
உரிைமைய பதிவு ெசய்யலாம். இவ்வாறு உரிைம நிைல நாட்டப்பட்டால்,  
ேகள்வி எழுப்பிய வீரர் ஒரு கதாபாத்திர அட்ைடைய  இழக்க ேவண்டும். 
 
அவரிடம் ஒன்றுக்கு ேமற்பட்ட அட்ைட இருக்குமாயின் எந்த அட்ைடைய 
இழக்கலாம் என்பைத அவர் முடிவு ெசய்யலாம்.அவரிடம் ஒரு அட்ைட 
மட்டுேம இருக்குமானால் அந்த ஒற்ைற  அட்ைடைய இழந்து ஆட்டத்ைத 
விட்டு விலக ேவண்டும்.
 
பாத்திர அட்ைடைய காட்டி உரிைமைய நிரூபித்த ஆட்டக்காரர் 
அைத மூல அட்ைடக் அடுக்கில்  ேசர்த்துவிட்டு கட்ைட குலுக்கி ஒரு புது 
அட்ைடைய எடுத்துக் ெகாள்ளலாம்.
 
(அல்லது)
      
2. ஆட்டக்காரர் தன் ைகயில் உள்ள கதாபாத்திர அட்ைடைய காண்பித்து 
உரிைமைய பதிவு ெசய்ய தவறினால் (அதாவது அவர் ெசான்னது 
ெபாய் என்று ஆகிவிட்டால்) ஆட்டக்காரர் ஒரு கதாபாத்திர அட்ைடைய  
இழக்க ேநரிடும். அவரிடம் ஒன்றுக்கு ேமற்பட்ட அட்ைட இருக்குமாயின் 
எந்த அட்ைடைய இழக்கலாம் என்பைத அவர் முடிவு ெசய்யலாம். 
அவரிடம் ஒரு அட்ைட மாத்திரம் இருக்குமானால் அந்த ஒற்ைற 
அட்ைடைய இழந்து ஆட்டத்ைத விட்டு விலக ேவண்டும்
 
எளிதாகச் ெசால்ல ேவண்டுமானால், ைகயிலிருக்கும் இரண்டு 
அட்ைடகைளயும் இழக்கும் வீரர் ேபாட்டியிலிருந்து விலகிக்ெகாள்ள 
ேவண்டும்.
 
(அல்லது)
 
3. ஆட்டக்காரைர தைட ெசய்ய முயலும் வீரைர அவரது உரிைமைய
நிரூபிக்க ஆட்டக்காரர் பணிக்கலாம்.  தைட ெசய்ய முயலும் வீரர் 
உரிைமைய நிரூபணம் ெசய்யத் தவறினால் ேமற்கூறிய பத்திகளில் 
கூறியபடி ஒரு அட்ைடைய இழக்க ேநரிடும்.
 
ஆட்டக்காரர் ெசயல் ெவற்றி கரமாக தைட ெசய்யப்பட்டால் அவர் 
கருவூலத்திற்கு ெசலுத்திய ெபாற்காசுகள் திரும்பக் கிைடக்காது. 
உதாரணம்: ஆட்டக்காரர் மற்ெறாரு வீரைரக் ெகால்ல நான்கு 
ெபாற்காசுகைள ெசலுத்தி, அைத அந்த வீரர் தைட ெசய்திருந்தால்,  
அது திரும்பக்  கிைடக்காது.
 



முன்னர் கூறியது ேபால இழக்கப்படும் அட்ைடகள்  மூல  
அடுக்கிற்குச் ெசல்லாது தனியாக முகப்பு ேமல் புறமாக 
ைவக்கப்பட ேவண்டும்.
 
இரு அட்ைடகைளயும் இழந்த ஆட்டக்காரர்கள் ஆட்டத்ைத விட்டு 
ெவளிேயற்றப்படுவர்.

தனிக் குறிப்பு:  ெகாைல ெசய்ய முயற்சித்தால் இருவித ஆபத்துக்கள் 
ேநரிடலாம்.
 
ஆட்டக்காரர் உங்களுக்கு எதிராக ெகாைல முயற்சி ெசய்தால் 
நீங்கள் அவைர ஏமாற்ற முயலும் சமயம் உங்கள் இரு அட்ைடகைளயும் 
இழக்க ேநரிடும்.
 
முதல் அட்ைட உங்கள் முயற்சி ேதால்வி அைடந்ததாலும், இரண்டாவது 
அட்ைட எதிராளியின் ெகாைல முயற்சி ெவற்றிெபற்றதாலும் இழக்க 
ேநரிடும்.
 
விளக்க உதாரணம்: ஆட்டக்காரர் உங்களுக்ெகதிராக ெகாைல முயற்சி 
ெசய்யும் ேபாது உங்களிடம் பூங்குழலி/ ஆழ்வார்க்கடியான் அட்ைட 
இருப்பதாக பாவைன ெசய்து ெகாைல முயற்சிைய தடுக்க 
நிைனக்கும்ேபாது ஆட்டக்காரர் உங்களுக்ெகதிராக ேகள்வி 
எழுப்பி நீங்கள் உங்கள் உரிைமைய நிரூபிக்க முடியாமல் ேபானால் 
அதற்கு ஒரு அட்ைடையயும், ஆட்டக்காரரின் ெகாைல முயற்சிக்கு 
ஒரு  அட்ைடையயும் இழக்க ேநரிடும்.  
 

உங்கள் உதவிக்காக நான்கு ஆட்டக்காரர்கைள ெகாண்ட 
ஒரு கற்பைன ஆட்டம்:   நீங்கள், விக்ரம், ஐஸ்வர்யா மற்றும் ரவி

உங்கள் முைற வரும்ேபாது
 
1.    விக்ரம் மற்றவர்கைள விட அதிக ெபாற்காசுகைள 
ைவத்திருப்பதால் உங்களிடம் நந்தினி அட்ைட இருப்பதாகக் 
கூறி  அவர்  காசுகைளத் திருட  முயற்சி எடுக்கிறீரகள்.
2.    யாரும் உங்கள் முயற்சிக்ெகதிராக  ேகள்வி எழுப்புகிறார்களா என 
பார்க்கும்ேபாது ஐஸ்வர்யா ேகள்வி எழுப்புகிறார்.
3.    நீங்கள் நந்தினி அட்ைடையக் காண்பித்து உங்கள் உரிைமைய 
நிைலநாட்டிவிட்டதால் ஐஸ்வர்யா ஒரு அட்ைடைய இழக்க ேவண்டும்.



4.    உங்கள் முயற்சி  ெவற்றியானதும் : நீங்கள் விக்ரமிடம்  
ெபாற்காசுகைளக்  ேகட்கும் ேபாது தன்னிடம் குந்தைவ அட்ைட 
இருப்பதாக ெசால்லி விக்ரம் உங்கள் ெசயலுக்ெகதிராக  நடவடிக்ைக 
எடுக்கிறார். (குந்தைவ அட்ைடக்கு ெபாற்காசுக் களைவத் தடுக்கும் 
உரிைம உண்டு)
5.    ரவி விக்ரம் நடவடிக்ைகைய எதிர்த்து ேகள்வி  எழுப்புகிறார் விக்ரம் 
குந்தைவ அட்ைட ைகயில் இல்லாததால் ஒரு அட்ைடைய இழக்கிறார்.
6.    விக்ரமுக்கு எதிரான உங்கள் களவு முயற்சி ெவற்றி யானதால் நீங்கள் 
அவரிடமிருந்து இரண்டு ெபாற்காசுகள் எடுக்க உங்கள் முைற முடிந்தது. 
அடுத்து விக்ரம் முைற.
 
விக்ரம் ஆட்டம்:
 
1.    விக்ரம் ைகயில் ஒேர அட்ைட இருப்பதால்  ஜாக்கிரைதயாக 
விைளயாட கஜானாவிற்கு எட்டு ெபாற்காசுகள் ெசலுத்தி மூல அட்ைடக் 
கட்டில் இருந்து ஒரு கதாபாத்திர அட்ைடைய  வாங்குகிறார். விக்ரம் 
ைகயில் இரு அட்ைடகள் வந்ததும் அவர் முைற முடிகிறது. 
அடுத்து ஐஸ்வர்யாவின் முைற.

ஐஸ்வர்யாவின் ஆட்டம்:
 
1. ஐஸ்வர்யாவின் ைகயில் ஒேர அட்ைட மட்டும் உள்ளது. அவர் தன் ைகயில் 
ெபரிய பழுேவட்டைரயர் அட்ைட இருப்பதாக ெசால்லி கஜானாவிலிருந்து 
மூன்று ெபாற்காசுகள் கப்பமாக  எடுத்துக்ெகாள்ள உத்ேதசிக்கிறார்.
2. ேவறு எவேரனும் இந்த ெசயலுக்கு எதிராக முயற்சி ெசய்கிறார்களா 
என காத்திருக்கிறார்  ரவி ஐஸ்வர்யாவின் உரிைமைய நிரூபணம் 
ெசய்ய ெசால்கிறார்.
3. ஐஸ்வர்யா ைகயில் ெபரிய பழுேவட்டைரயர் அட்ைட இல்லாததால் 
ைகயில் உள்ள ஒரு அட்ைடையயும் இழந்து ஆட்டத்ைத விட்டு 
ெவளிேயறுகிறார். அடுத்து ரவியின் முைற.
 
 ரவியின் ஆட்டம்
 
1. ரவி தன்னிடம் ரவிதாசன் அட்ைட இருப்பதாக ெசால்லி கஜானாவில் 
 நான்கு ெபாற்காசுகள் ெசலுத்தி உங்கைள ெகாைல ெசய்ய முற்படுகிறார்.
2. விக்ரம் ரவியின் ெசயலுக்கு எதிராக ேகள்வி எழுப்பி உரிைமைய 
நிரூபிக்க ெசால்கிறார். ரவியிடம் ரவிதாசன் அட்ைட இருப்பதால் 
விக்ரம் ஒரு அட்ைடைய இழக்கிறார்
3. இதனால் அவர் ெகாைல முயற்சி ெவற்றி அைடந்து  நீங்கள் 
உங்கள் ைகயில் உள்ள அட்ைடகளில் ஒன்ைற இழக்கிறீர்கள். ர
வி தன் ரவிதாசன் அட்ைடைய மூல அடுக்கின் அடியில் ைவத்துவிட்டு 
ஒரு புது அட்ைடைய ெபறுகிறார். அடுத்த முைற உங்கள் முைற.
 



விக்ரமிடமும் உங்களிடமும் ஒரு அட்ைட மட்டும் உள்ளது ரவியிடம் 
இரண்டு அட்ைடகளும் பத்திரமாக உள்ளது.  சிறப்பாக ஆடி ரவிையயும்  
விக்ரைமயும் ெவளிேயற்றி ஆட்டத்ைத ெவல்ல வழி ேதடுங்கள்!

கதாபாத்திரங்கள் - ஓர் அறிமுகம்:
 
இந்த விைளயாட்டின் தனித்துவம் என்னெவன்றால் அமரர் கல்கியின் 
மூலக்கைதயில் பாத்திரங்கள் எவ்வாறு வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளேதா 
அேத பாணியில் ெசயல்களும் உரிைமகளும் இவ்விைளயாட்டிலும் 
வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளேத ஆகும். கைத ெதரிந்தவர்களுக்கு 
விைளயாட எளிதானது. கைத ெதரியாதவர்களுக்காக இங்ேக 
கதாபாத்திர அறிமுகமும் அதன் உரிைமகள் மற்றும் தைட உரிைமகள் 
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. கைத ெதரியாதவர்கள் இந்த பகுதிைய 
விைளயாடும் முன் படித்துக் ெகாண்டால் விைளயாட சுவாரசியம் 
கூடுதலாய் இருக்கும்.

ெபரிய பழுேவட்டைரயர் :   

இவர் பல ேபார்கைள கண்ட மாவீரர் மற்றும் 
ேசாழ கருவூலத்தின் தனாதிகாரி. சுந்தரச் ேசாழரின் 
நம்பிக்ைகக்கு பாத்திரமான தளபதி. இந்த வயதிலும் 
அவர் திடத்ைதயும் வீரத்ைதயும் கண்டு 
அஞ்சாதவர்கள் இல்ைல. இவர் 
வீரபாண்டியனுடனான ேபாருக்குப்பின் 
அழகும் மர்மமும்  நிைறந்த நந்தினிைய  திருமணம் 
ெசய்து ெகாள்கிறார். திருமணத்திற்கு பின் நந்தினி 
பழுவூர் இைளயராணி என அைழக்கப்படுகிறார். 
ேசாழ கருவூலத்தின் பாதுகாவலர் ஆனதால் 
கருவூலத்தின் முழு ெபாறுப்பும் இவரிடேம!
 

1)  ெசயல்:  கஜானாவில்  இருந்து கப்பமாக மூன்று ெபாற்காசுகள் ெபறலாம்.

2) தைட  உரிைம: நன்ெகாைடயாக எந்த ஆட்டக்காரரும் கஜானாவில்
 இருந்து இரு ெபாற்காசுகள் ெபறுவைத தைட ெசய்யலாம். 
.



நந்தினி

ேசாழ தளபதியும் தனாதிகரியுமான ெபரிய 
பழுேவட்டைரயைர  மணந்ததால் பழுவூர் 
இைளயராணி  என குறிப்பிடப்படும்  நந்தினி, 
வீரபாண்டியன் மரணத்திற்கு பழி வாங்க ேசாழ 
குலத்ைத ேவரறுக்க  ேசாழ  நாட்டில் 
ஊடுருவியிருக்கும் பாண்டிய ஆபத்துதவிகளுக்கு  
உதவி ெசய்கிறார்.  அவள் அழகும், அறிவும் 
யாைரயும் எளிதில் மயக்கும் திறன் ெகாண்டது. 
ேசாழப் ேபரரசுக்கு நந்தினி ஓர் ெபரும் ஆபத்து. 
தனாதிகாரியின் மைனவியானதால் ேசாழ 
கஜானாவிற்கு அதிகாரம் ெசலுத்தும் உரிைம 
கிைடத்ததும்  சதிகாரர்கள் கஜானாவிலிருந்து 
திருட  உதவுகிறாள்
 

1)  ெசயல்:  எந்த வீரரிடமிருந்தும் இரண்டு ெபாற்காசுகைளத்  திருடலாம்

2) தைட  உரிைம: எந்த ஆட்டக்காரரும் இவரிடமிருந்து ெபாற்காசுகைளத் 
திருடுவைத தைட ெசய்வது.
 

.
குந்தைவ 

ேசாழ குலத்து இளவரசி, அவளது ஆழ்ந்த 
அரசியல் அறிவினால் எல்ேலாராலும் 
இைளயபிராட்டி என்று மதிக்கப்படுபவர். 
ேசாழப்ேபரரசின் நலைனயும் விஸ்தரிப்ைபயும் 
பற்றி ெபரிய கனவுகள் உைடயவள். தன் 
இளவல் அருள்ெமாழிவர்மன் அரியைண 
ஏறினால் அவன்  ஜாதக பலத்தால் ேசாழ நாடு 
விரிவைடயும் என்பது அவள் கருத்தும் 
எண்ணமும். இவள் தைமயன் ஆதித்த கரிகாலன் 
ஓைல அனுப்பிய வீரன் வந்தியத்ேதவனிடம் 
காதல் ெகாள்கிறாள். குந்தைவ ேசாழ நாட்டு 
மூைல முடுக்குகளில் நடப்பவற்ைற அறிந்தவள். 
நாட்டிற்காக முடிெவடுக்கும் சிறந்த ராஜதந்திரி.

1)  ெசயல்:  கஜானாவில்  இருந்து இரண்டு ெபாற்காசுகள் ெபறுவது.

2) தைட  உரிைம: எந்த ஆட்டக்காரரும் இவரிடமிருந்து ெபாற்காசுகைளத் 
திருடுவைத தைட ெசய்வது.
 

.



அருள்ெமாழிவர்மன்

ேசாழ குடிமக்களால் “ெபான்னியின் ெசல்வன்” 
என அன்புடன் அைழக்கப்படும்  ேசாழ இளவல். 
இவனது எளிய நடவடிக்ைககளாலும் அன்பான 
நடத்ைதயாலும் குடிமக்கள் நன்மதிப்ைப ெபற்று 
அடுத்த ேசாழகுல மன்னனாக அவேன முடி சூட 
ேவண்டும் என மக்களால் விரும்பப்படுபவன். 
இவன் சிறந்த  ேபார் வீரனும் ஆவான். 
இக்கைத நடந்த காலத்தில் இலங்ைக 
அரசுக்கு எதிரான ேபாரில் ேசாழப் பைடகளின் 
தளபதி. பின்னாளில் அரியைண ஏறி 
ராஜராஜ ேசாழன் எனப் ெபரும் ேபறு 
ெபற்றவன்

 1)  ெசயல்:  மூல அடுக்கில் இருந்து இரண்டு ெவவ்ேவறு அட்ைடகைள 
எடுத்துக் ெகாண்டு ைகயில் உள்ள அட்ைடகளில் இரண்ைட அடுக்கில் 
ேசர்க்கும் உரிைம.

2) தைட  உரிைம: துேராகியின் ெசயைலத் தைட ெசய்வது.
 

. வந்தியத்ேதவன்

ெபான்னியின் ெசல்வன் புதினத்தின் 
கதாநாயகன். ஆதித்த கரிகாலனின் ஓைலகைளத் 
தாங்கி கைதக்குள் நுைழபவன் பின் 
குந்தைவயின் ெசய்தியுடன் தஞ்சாவூர், 
பைழயாைற, என ஈழம் வைர ெசல்பவன். 
தன் இனிய நடத்ைதயாலும், ேபச்சாலும் 
யாரிடமும் எளிதில் நட்பு ெகாள்ளும் திறன் 
உைடயவன். புதினத்தில் இவன் காதல், 
துேராகம் என பலவற்ைற உணர்வேதாடு 
ேசாழ அரசுக்கு உதவ தன் உயிைரேய 
அளிக்கவும் துணிந்தவன் 

1)  ெசயல்:  எதிராளியின் அட்ைடைய சரியாக அைடயாளம் கண்டு, 
கணிப்பு சரியானது என்றால் அவர்கள் ெபாற்காசுகள் அைனத்தும் 
இவன் வசம். கணிப்பு தவறினால் இவன் ெபாற் காசுகைள  
எதிராளி அைடய ேவண்டியது. யாருைடய அட்ைட சரியாக 
கணிக்கப்பட்டேதா அவர் மூல அடுக்கிலிருந்து அந்த அட்ைடக்கு 
பதில் ேவறு அட்ைட ெபறலாம்.

2) தைட  உரிைம: ஒற்றனின் ெசயைலத் தைட ெசய்வது.
 

.



கந்தமாறன் 

இவன் ேசாழ அரசின் சிற்றரசர்களான 
சம்புவைரயர் குல இளவல், இவன் நந்தினியின் 
ேமாக வைலயில் சிக்கி தன் உயிர் நண்பனான 
வந்தியத்ேதவனுக்கும்  ேசாழ ேபரரசுக்குேம, 
துேராகியாக மாறியவன்.

ரவிதாசன்

வீரபாண்டியன் மரணத்திற்கு பழி வாங்க 
ேசாழக் குலத்ைதேய ேவேராடு பூண்டருப்பதாக 
சபதம் ெசய்த பாண்டிய ஆபத்துதவிகளின் 
தைலவன். ேசாழ இளவல்கைள அழிப்பதற்காக 
ேதர்ந்ெதடுக்கபட்டவன். அவன் பழிச்ெசயைல 
நிைறேவற்றுவதற்கு  நந்தினி மூலம் 
தகவல்கைளயும் நிதியுதவிையயும் 
ெபறுபவன்.

1)  ெசயல்:  ைகயில் உள்ள 1 அட்ைடைய இரண்டு அட்ைட 
ைவத்திருக்கும் எவருடனும் மாற்றிக்ெகாள்ளலாம்.

2) தைட  உரிைம: எதுவும் இல்ைல
 

.

1)  ெசயல்:  எந்த ஒரு வீரைரயும்  ெகாைல ெசய்யலாம். 
(யாைர ெகாைல ெசய்ய முயல்கிறாேரா  அந்த ஆட்டக்காரர் 
ஒரு அட்ைடைய இழக்க ேநரிடும்)

2) தைட  உரிைம: எதுவும் இல்ைல

 

.



ஆழ்வாரக்கடியான்

ேசாழ முதலைமச்சர் அநிருத்த பிரம்மராயரின்  
அந்தரங்க ஒற்றன். ேசாழ குலத்திற்காக பணி 
ெசய்யும் எவைரயும் ஆபத்தில் இருந்து 
காப்பதற்கு தயாராக இருப்பவன்.  ேசாழ 
அரசருக்குத் ெதரியாத ரகசியங்கைளயும் 
அறிந்தவன். வீரபாண்டியன் 
ஆபத்துதவிகளிடமிருந்து ேசாழ வம்சத்ைத 
காப்பதில் அதி முக்கிய ேசைவ ெசய்பவன்.

 

பூங்குழலி

ெபான்னியின் ெசல்வனால்  அன்புடன் 
சமுத்திர குமாரி என அைழக்கப்பட்ட 
படேகாட்டிப் ெபண். ஆழ்கடலில் அநாயசமாக 
படகு ெசலுத்தும் திறைம ெபற்றவள். படகு 
வலித்து வலித்து ேதக திடம் ெபற்றவள். 
இருமுைற ெபான்னியின் ெசல்வைன 
மரணத்தின் பிடியில் இருந்து காத்தவள். 
கதாநாயகன் வந்தியத்ேதவனுக்கு பல 
முைறயில் உதவி  ெசய்தவள்.

1)  ெசயல்:  மற்ற ஆட்டக்காரர்கள் அட்ைடைய ஒற்றறிந்து அவர்கைள 
மூல கட்டில் இருந்து   ேவறு அட்ைட ெபற ைவக்கும் உரிைம உைடயவர்

2) தைட  உரிைம: ரவிதாசன் ெகாைல முயற்சிைய தடுக்கும் உரிைம ெபற்றவர்

 

.

1)  ெசயல்:  எதுவும் இல்ைல

2) தைட  உரிைம: ரவிதாசன் ெகாைல முயற்சிைய தடுக்கும் 
உரிைம ெபற்றவர்.

 

.



விைளயாட்டு வடிவைமப்பு: தீபிகா அருண்

பாத்திரங்கள் ஓவியம் மற்றும் ெபட்டி முகப்பு ஓவியம்: வித்யா ெவங்கேடசன்

அட்ைடகள் வடிவைமப்பு: ஹீரல் அேசாக்

பைடப்பு இயக்குனர்: வருண் வரதராஜன்

விதிமுைறகள் எழுத்தாக்கம்: இந்துப்ரியா சுப்ரமணியன்
 
ஆட்டத்ைத ேசாதைன ெசய்தவர்கள்: பவ்யா   கீர்த்திவாசன், 
ஸ்ரீநித்யா  சுந்தரவரதன், பிரியா வசந்த் , ேரவதி சுகுமார், 
திலகம் ெவங்கட்ராமன், நித்யா நாராயணன், தீப்தி ேமாகன்,  
பாலசுப்ரமணியன் ஸ்ரீதர், கல்யாண கிருஷ்ணன், அருண் சுகுமார்
 
தமிழில் விதிமுைறகள்: சுகுமார் ேவங்கடாச்சாரி 

ெபான்னியின்
ெசல்வன்

ேகளுங்கள் ெபான்னியின் ெசல்வன் ஒலிப்புத்தகம்

அமரர் கல்கியின் மாெபரும் பைடப்பான 
ெபான்னியின் ெசல்வைன அவரின் 
வார்த்ைதகளிேலேய ரசிக்க இங்ேக உள்ள QR Code 
ஐ ஸ்ேகன் ெசய்யவும் அல்லது www.kadhaiosai.com 
என்ற இைணயத்தளத்திற்குச் ெசன்று ெபான்னியின் 
ெசல்வன் ஒலிப்புத்தகத்ைத இலவசமாக ேகளுங்கள்! 


