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ச�ககால� சா�ேறா�க�ச�ககால� சா�ேறா�க�ச�ககால� சா�ேறா�க�ச�ககால� சா�ேறா�க�    
நநநந. . . . சசீவிசசீவிசசீவிசசீவி            SourceSourceSourceSource    ச�ககால� சா�ேறா�க�ச�ககால� சா�ேறா�க�ச�ககால� சா�ேறா�க�ச�ககால� சா�ேறா�க�    நநநந. . . . சசீவிசசீவிசசீவிசசீவி, , , , எ�. ஏ. தமி���ைற� தைலவ�,         ப�ைசய�ப� க��ாி, கா�சி�ர�. பாாி நிைலய�பாாி நிைலய�பாாி நிைலய�பாாி நிைலய�,,,,    59, பிரா�ேவ, ெச�ைன -1.  த!பதி��: ஜூைல, 1954   இர#டா� பதி��: பி�பிரவாி, 1957 %�றா� பதி��: ேம, 1958 உாிைம ஆசிாிய�(ேக. ---------------------      காசி�ர� ப�ைசய�ப� க��ாி ��னா� தைலவ�காசி�ர� ப�ைசய�ப� க��ாி ��னா� தைலவ�காசி�ர� ப�ைசய�ப� க��ாி ��னா� தைலவ�காசி�ர� ப�ைசய�ப� க��ாி ��னா� தைலவ�    ேபராசிாிய�ேபராசிாிய�ேபராசிாிய�ேபராசிாிய�    தி�தி�தி�தி�. . . . மமமம. . . . ச��க  !தரனா�ச��க  !தரனா�ச��க  !தரனா�ச��க  !தரனா�, , , , எ�எ�எ�எ�. . . . ஏஏஏஏ. . . . எ�எ�எ�எ�. . . . ####....    அவ�க�அவ�க�அவ�க�அவ�க�        அணி!&ைரஅணி!&ைரஅணி!&ைரஅணி!&ைர              ‘‘‘‘ச�ககால� ச�ககால� ச�ககால� ச�ககால� சா�ேறா�க�சா�ேறா�க�சா�ேறா�க�சா�ேறா�க�'''' எ�)� தைல��(ெகா#ட   இ*+,�  தி�தி�தி�தி�. . . . நநநந. . . . சசீவிசசீவிசசீவிசசீவி அவ�க., வி/*தின�(0 அ12ைவ அ3சி� சைம�� அளி�ப� ேபால, பழ*தமி� +�களி� 2ைவகைளெய�லா� பிழி*� தமிழ/(0 ஒ� இல(கிய வி/*� அளி��.ளா�. 7ர � பாி8�, ேந�ைம:� ெநறி:�, வ.ள�ைம:� ெதளி8� இ(க�;ைரகளி� ஊறி வழிகி�றன. பழ*தமி�� �லவ�க=� அவ�க. அறி8ைரகைள( ேக�; ஒ>கி அவ�கைள� ெப/ைம�ப;�திய �ரவல�க=� இதி� க# நிைற*த கா�சியளி�பேதா;, த?க. 2ைவ மி(க ெச*தமி�� பாட�களா� ெசவி(கி�ப � ஊ�3 ந� உ.ள?கைள ஊ(0வி(கி�றா�க.. அவ�கள� வா�(ைக வரலா1களி� பல சீாிய ப0திக. இதி� இAவாசிாிய/(ேக சிற�பான உண��சி:� கவ��சி:� மி(க ேதாரைணயி� ஒ/ ேப2� பட� ேபால ந� � ேதா�1கி�றன. தமி� நா�;� ெச*தமி� ேமைட 7ர�களிைடேய தைலயாயவ�க=. ஒ/வராக மதி(க� ெப1� ஆ!றC� �க>� த� இளைமயிேலேய ெப!1.ள தி/. ச�சீவிேயா; ெச�ற %�1 ஆ#;க. இைடவிடா� பழ0� ந�வாD��� ெப!ற என(0, அவர� இனிய 0ரC�, ஆ�வ � க!பைன:� த���� ேப�2� இ*+,� வாிகEேட 
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 ஒ,��(ெகா#3/(கி�றன. ச?க� தமி>� அAவாிக=(0 உர� பாD�சி நி!கி�ற�. அAவைகயி� இ*+,ைன� பா�3ைட யி�ட ஒ� உைர நைட( காவிய� ெதா0�� எனலா�. இ�ப#�கேளா; இதி� தி/. ச�சீவி மி(க மதி��ட� அ;�� ெந/?கி� பழகிய டா(ட�டா(ட�டா(ட�டா(ட�. . . . ����. . . . வவவவ...., , , , தி�தி�தி�தி�. . . . விவிவிவி. . . . கககக.... அவ�களி� நைட நய?க=� இைடயிைடேய ேதாD*� ெசா�3( ெகா#3/(கி�றன.   இ�தைகய சிற��(கேளா; அைம*�.ள இ*+� தமி� நா�;( க��ாிகளி� கைல பயிC� மாணவ� க�0� தமிழி� ஆ�வமி(கவ�க�0� எ�ைலய!ற இ�ப � அறி8� ஊ�;� எ�பதி� ஐயமி�ைல. தி/. ச�சீவி இல(கிய� �ைறயி� இ�தைகய  ய!சிகளி� ேமC� ேமC� ஈ;ப�;� தமிழ�ைனயி� ேசைவயி� தைல சிற*� விள?கேவ#;ெம�ப� என� அவா.  ப�ைசய�ப� க��ாி, கா�சி�ர�, 1-7-54.        மமமம. . . . ச��க !தர�ச��க !தர�ச��க !தர�ச��க !தர� ------------------------------------------------------------------------            
���ைர���ைர���ைர���ைர      நநநந� வா�வி!0 எ�ஞா�1� வழி கா�ட வ�லனவாD� திக>� ஒளி விள(க?கைள இ/வைகயாக� பா0ப;�தலா�: ஒ/ வைக, ‘மாச1 கா�சி’ பைட�த திறேவா� யா�த அற +�க.. ம!ெறா/ வைக, அAவறேவாாி� +�க. வழி வா�*� �க� ெகா#ட ெப/ைம சா�ற சா�ேறா�களி� ந�வா�(ைக  ைறக.. தி/(0ற. ேபா�ற அற+�கைள அறி8ெகா#; ஆராD*� க!பதாC�, இதய� ெகா#; உண�*� ப#ப;வதாC� மனித வா�(ைக அைடய வ�ல பய�க. பலவா0�. அAவாேற அAவற+�க. IவC� வா�வி� இல(கண?க�0 ஓ� இல(கியமாD இA8லகி� வா�*� கா�3ய சா�ேறா�களி� ப�வைகயான பய� நிைற*த நிக��சிகைள( ெகா#ட வரலா1கைள அறி*� ெதளிவதாC�, பல திற�ப�ட ஒளி பைட�த உண��சி அைலக. ஆ3� பா;� அவ�களி� வா�8( கட,� ப3*� உ.ள� 0ளி�தலாC� ந� உயி� வா�(ைக காண வ�ல ந�ைமக. பலவா0�. ஆயி)�, எளியதா� பி�ைனய வழியாேலேய அாியதா�  �ைனய ெநறியா� ெபற வ�ல பய�க. பலவ!ைற:� ெபற� K;� எ�ப� எ#ணி� பா��பவ� எவ�(0� இனிதி� விள?க� தி#ண�.   இ(க/�ேதா; யா� ச?க இல(கிய உலகி� �0*ேத�. அAவில(கிய  ந�Cலகி� யா� க#; பழகி� ெப/�பயனைடய( காரணராயி/*த சா�ேறா� பல� 
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 ஆவ�. அவ/. தைலைம சா�ற அ1வாி� அ/ைம ெப/ைமகைள:�, இல(கிய உலகி� அவ�கேளா; யா� பழகிய ேபா� ெப!ற இ�ப�ைத:� பயைன:� ஒ/வா1 அைனவ/(0�-சிற�பாக� தமி� இைளஞ�க�0�-எ;��ைர(க ேவ#;� எ�ற ேபரா�வ�தா� எ>*த  ய!சிேய ''''ச�ககால� சா�ேறா�க�ச�ககால� சா�ேறா�க�ச�ககால� சா�ேறா�க�ச�ககால� சா�ேறா�க�’’’’ எ�)� இ*+�.  -------------------   ****அ��� அறி�� ஆ�ற�� ெபா��தியஅ��� அறி�� ஆ�ற�� ெபா��தியஅ��� அறி�� ஆ�ற�� ெபா��தியஅ��� அறி�� ஆ�ற�� ெபா��திய    
தமி� நா��தமி� நா��தமி� நா��தமி� நா��    

�ர இைளஞ க�"�ர இைளஞ க�"�ர இைளஞ க�"�ர இைளஞ க�"****    ------------------      
ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�     1111. . . . கபில�கபில�கபில�கபில�    2. 2. 2. 2. ஒளைவயா� ஒளைவயா� ஒளைவயா� ஒளைவயா�     3333. . . . ெப�!தைல�சா,தனா� ெப�!தைல�சா,தனா� ெப�!தைல�சா,தனா� ெப�!தைல�சா,தனா�     4444. . . . பிசிரா!ைதயா� பிசிரா!ைதயா� பிசிரா!ைதயா� பிசிரா!ைதயா�     5555. . . . பா�#ய� ெந-ெசழிய� பா�#ய� ெந-ெசழிய� பா�#ய� ெந-ெசழிய� பா�#ய� ெந-ெசழிய�     6666. . . . கணிய� /�0�றனா�கணிய� /�0�றனா�கணிய� /�0�றனா�கணிய� /�0�றனா�                 
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1111. . . . கபில கபில கபில கபில       ஈராயிர� ஆ#;க�0 � ந� தாயகமா� தமிழக� இய!ைக வள)� ெசய!ைக� திற)� நிைற*�, அறி8� ஆ#ைம:� அ/=� ெபா/=� நிைற*த இ�ப� தி/நாடாD( கா�சியளி�த�. கைல வளமி(க �லவ� கவி�திற�தாC�, ெகாைட வளமி(க �ரவல� க/ைண� திற�தாC�, ேவெலதி� வாி)� அ�சி இைமயாத விழிக. பைட�த 7ர� ெந�2ர�தாC�, ‘ம(களி� உயி� நா�,' என உண/� உண�8 சிறி�� 0ைறயா� 03 தழீஇ( ேகாேலா�சிய ேகாேவ*தாி� ெநறி பிறழா ஆ�சியி� மா�சியாC� �க� ம#3( கிட*த  ந� பழ* தமி� நா;, அைலகட� L�*த உலக ம(க. அைனவர� கவன�ைத:� ஒ/?ேக கவ�*தேதாட�றி, அவ�கள� உளமா�*த மதி�பி!0� ேபா!1தC(0� உாிய த0தி:� ெப!1� திக�*த�.   அ�தைகய ெப/ைம மி(க தி/நா�3� மாநில மா*த� அறிைவ( Kாியதா(கி-உண�ைவ I#ணியதா(கி ஒ>(க�ைத வி>�ப ைடயதா(கி- கைலமக. ெகா>ந� பைட(0� ெவ!1ட��கைள ேபால அழியா� எ�1� நி�1 நிலவி ம�பைத(0 ஒளி கா�3 வழிகா�;� மணி விள(0களாD� திகழ�ெசDயவ�ல தீ�2ைவ( கவிைத கைள� ெசDதளி�த பா0தமி�� �லவ� கண(கிலட?கா� ெப/*ெதாைகயின� ஆவ�. அ�தைகய �லவ� தி/(K�ட�தி!0� தைலைம தா?0� சிற��� ெப!ேறா/. தனி�சிற��� பைட�தவ� கபில�கபில�கபில�கபில� ஆவ�. �லவ� ேபா!1� �லவேரறாD� திக�*த அவ�த� தீ�2ைவ� பா�3� இ�ப �, ‘ெதDவ( கவிைத’யி� திற)�, தமி� இல(கிய� ெதாைக:.ேளேய மிக� பைழய�� வி>மிய�மாகிய ‘%�ேதா� பா3ய/. ப���பா�;.’ ஒ�றாகிய 0றி�சி� பா�3).ேளேய கா�சியளி(கி�றன. ஆ�! தீ*தமிழி� 2ைவைய  !1 ணர வாD�பி�றி� திைக�தி/*த ஆாிய அரச� பிரக,த1பிரக,த1பிரக,த1பிரக,த1(0� தமிழறி81���ெபா/�; அ/*தமி�( கவிஞ� உ.ள�தினி�1� மைலய/வி ேபால( கிள�*ெத>*த பா�ட த�ேறா அ�தீ�2ைவ( கவிைத? ப���பா�;. ம�;ேமய�றி� பழ*தமி�� ெச�வ?களான �றநா23�றநா23�றநா23�றநா23, , , , 03!ெதாைக03!ெதாைக03!ெதாைக03!ெதாைக, , , , ந4றிைணந4றிைணந4றிைணந4றிைண, , , , க5,ெதாைகக5,ெதாைகக5,ெதாைகக5,ெதாைக, , , , ஐ�03 73ஐ�03 73ஐ�03 73ஐ�03 73 ேபா�ற +�கைள:� த� அமி�தி)மினிய தமி�( கவிைதகளா� அணி ெசD:� ேப!றிைன� ெப!ற ெப/� �லவ� அ�லேரா கபில� ெப/மானா�?   இ�தைகய ெப/ைம ெப!ற �லவ� ெப/*தைகயா� ைவைய எ�)� ெபாDயா( 0ல(ெகா3 பாD*� வள?ெகாழி(0� பா#3 வளநா�3�-தி/வாதMாி�- ேதா�றினா�. மா2 ம1வ!ற 7ர�தி!0� ம�ர� தமி� ெமாழியி� வா�வி!0� எ�ெற�1� இடமாD விள?0� ஏ!ற� ெப!ற பா#3 வளநா�3� ேதா�றிய கபில� ெப/மா�, ச?க� தமிைழ� �?க ற வள��த த� வா�வாC� வா(காC� ம�பைத(0 
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 எ�ெற�1� வழி கா�;� வா�ெபா/ளாD-தமி�� சா�ேறாராD -விள?0வதி� விய�ெபா�1மி�ைல அ�ேறா?   ெகா3 பட�வத!ேக!ற ெகா>ெகா�ேப ேபால� ப#ைட� தமிழக�தி� �லவைர� ேபா!1� �ரவல� K�ட� ப�கி இ/*த�. 7ர�தா� நிகர!1� திக�*த அ�ேமேலா� ஈர�தாC� இைணயி� றி� சிற*� விள?கின�. அAவா1 விள?கிய ெப/ம(க=. ‘ 3ெக> ேவ*த� %வாி)� சிற*� விள?கிய வ.ளல� எ>வ� ஆவ�. அAெவ>வ/� கைட�ச?க கால�� வா�*த காரண�தா� ‘கைடெய> வ.ள�க.’ என� ெபய� ெபறலாயின�. அவ/.  3மணியாD� திக>� ெப/ைம ெப!றவ� பாாி வ.ள� ஆவ�. இ�பாாி வ.ளேல ந� சா�ேறாராகிய கபிலாி� உ.ள?கவ� ந��ைட உ�தமனாD� திக�*தா�. கைல:ண�வாC� 7ர�தாC� க/ைண:.ள�தாC� ஒ�பா/� மி(கா/மி�றி விள?கிய பாாியி� பா� கபில� ெப/மனா� ெந�ைச� பறி ெகா;�தா�. அ�பாவல�த� I#Oண�விC� ஒ>(க ேம�பா�3C� ந�பி� இ�ப�திC� திைள�த ைகவ#பாாி:� த� ெந�ைச( கபில� ெப/மா)/(ேக காணி(ைக ஆ(கினா�. இAவா1 நீல வான � ேகால மதிய � ேபால விள?கிய இ/வ�த� ந��, இ/நில�தா� இதய�ைத எ�லா� இ�ப ஆழியி� ஆ���வத!ேகா� ஏ�வாயி!1.   பாாியி� ெபயைர:� �கைழ:� அறியாத தமிழ/#ேடா? பாாி! பிற*த அ/ளாள� எவ/(0� இைள(காத க/ைண�திற� பைட�தவ� வ.ள� பாாி.  “வா3ய பயிைர( க#டேபாெத�லா� வா3ேன�!” என( கசி*�/கி( க#ணீ� ம�கி� பா3ன� அ/�ெப/ வ.ளலாராகிய இராம5�க அ#களா�இராம5�க அ#களா�இராம5�க அ#களா�இராம5�க அ#களா�.... அ�ெப/மானார� அ த வா(கி!ேகா� இல(கியமாD� திக�*த வா�(ைக பாாியி� தியாக வா�(ைக. அAவா�(ைகயி� ப�ேவ1 ப#�கைள:�  ‘�லன>(க!ற அ*தணாளராகிய’ கபில� ெப/மானா�, கால� உ.ள வைரயி�  நா� ப3��� ப3��� பாைறெந�செம�லா� பனிநீ� ேபால உ/கி� ப#பட� ைப*தமி�(கவிைதகளாD� பா3:.ளா�. பற�� மைலயி� வ!றா அ/வி ெவ.ள� ேபால� த� ெந�சி! ெபா?கிெய>*த அ��� ெப/(ைக-உண�8 ெவ.ள�ைதெய�லா�-நா � அ.ளி அ.ளி� ப/கி அமர நிைல காண� ெத.ள த( கவிைதகளி� ேத(கி ைவ� �.ளா� தீ�2ைவ( கவிஞராகிய கபில� ெப/மானா�.   கபில� வா�*த கால� தமி� ம(க. இய!ைகேயா; இைய*த இ�ப வா�(ைக நட�திய கால�. அதனால�ேறா பழ*தமி� இல(கிய?கெள�லா� இய!ைக இ�ப�தி� 2ைவ� பிழிவாD( கா�சியளி(கி�றன? ச?க� சா�ேறா/.=� கபில� ெப/மானா� இய!ைகயி� தைல சிற*த அ3யாராD விள?கிய ெப/ைம பைட�தவ�. அவ� பா3:.ள அக�பாட�களிC� �ற�பாட�களி C� இய!ைக அ�ைன இ�ப நட� �ாிகி�றா.. மா8� பலா8�, வாைழ:� வ.ளி:�, ஆர � க 0�, ேவ?ைக:� 
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 விாிமல� ெவ�சி:�, ேத)� திைன:� ெப/கி( கிட(0� 0றி�சி நில�தி� இய!ைக அ�ைனயி� இ�ப� தி/விைளயாட� ஏ!ற !1 விள?0வ� இய�ேபய�ேறா? அ�தைகய ப�வள � ம�கி( கிட(0� ேப1 ெப!1 விள?கிய� மாவ#பாாியி� �க� பர��� கல?கைர விள(கமாD� திக�*த பற�� மைல. பற�பி� வள�ைத( கபில� பா3:.ள திற�திைன எ�ென�1 ேபா!1வ�! ச?க� சா�ேறா�(ேக உாிய ெச*தமி� நைடயி� இய!ைகயி� இ�பவள� ெகாழி(0� அ�மைலயி� அழைகெய�லா�, க!றவ� உள� தைழ(க உட� சி,�(க-உயி� இனி(க� பா;கிறா� கபில�.   அ�பாட�கைள� ப3(0*ெதா1� ‘வா� ெபாD�பி)� தா� ெபாDயா'� வள� 2ர(0� அ/விகளி� அழ0�, அAவ/வி நீாி)� இனிய சாய� பைட�த பாாியி� அழ0� ேதா!ற �, ஆ?கா?ேக  வா)ற வள�*தி/(0� ஆர � பலா8�, எ?ெக?0� 01*ெதா3( 0ற�திய� ெவறி கம� ச*தன( க�ைடகைள ெவ*தழ,,�; எாி�தலா� எ>� ந1��ைக:�, அ��ைக ப�ெசன  கிெலன� பர*� ெச�1 ெபா� ேபால� P�த சார� ேவ?ைகயி� கிைள ெதா1� தவ>� கா�சி:�, நாேடா1� வ#; ப# பா3  நறவ/*த மல�*தி/(0� மாயித�( 0வைள:�,  ‘உழவ� உழாதன நா�0 பய)ைட��’, என உலக� ேபா!ற  � தைனய ெந�Cதி�(0� கைழகளி� கா;�, மைல பிள(க ேவ� 7�(0� வ.ளி(கிழ?0�, கிைள தா?காவ#ண� பழ� ஊ�(0� தீ�2ைள� பலா8�, வைரெயலா� ேத� ெசாாிய வா)ய� ேகா;ேதா1� ஒாி பாD*� விள?0�  ேதனைட:�, அக� வி2�பி� அ.ளி� ெதளி�த அழ0 நி�தில?க. ேபால ஒளி/� ெவ.ளி மீ�களைனய த#ண1�2ைனக=�, அவ!றி� ‘க# ேபா� மல�*த காம� 2ைன மல/�’ மன(க#  � ேதா�றி எ�1� க#3ராத இ�ப உலகி!0 ந�ைம ஈ���� ெச�C� வ�லைம பைட�� விள?0கி�றன., 0றி�சியி� அழெகலா� ப/கி� ப#ப�ட கபில� ெப/மானா�, க/வி வான� க# திற*� பாாியி� க/ைண ேபால மாாி ெபாழி:� கால��, அ�மைலயி� இய!ைக அழைகெய�லா� படமா(கி( கா�;� பா�ைமயிைன ேமC�மற�தC� எளிேதா! ேத�வ# பாாியி� ேத� ெசாாி:� மைலயி� பர*� கிட(0� பனிமைல� 2ைனகளி� P��( 0C?0� கிைண மகளி� இைண விழிக. ேபா�ற மல�களி� வி#ணி�1 வி>� த#ண த� �ளிக. நிைற*� நி!0� க#O(கினிய கா�கால� கா#ேபா� ெந�ைச இ�ப( கடலா(0�. அ*நாளி� அ#ண� பாாியி� ‘ேபாிைச உ/ெமா; மாாி  !றிய ’திணிெந;?0�ற� ‘ஒ.ளிைழ( 01 மக. ெப/?கவிெனDதிய’ கா�சி ேபால இல?0�. அ� ேபா�� ெந3ேயா� பாாியி� நீளி/?0�ற� L�*தி/(0� ேசாைலயிெல�லா� ெதா3யணி மகேள ேபால� ேதாைக விாி�� மயி� ஓைக ெகா#; ஆ;�; மைலயி)�சிெய�லா� ம*தி பாD*� ஒ;�. அ�ம*தி:� க;வ)� தி�1 தி�1 ெவ1�� எறிய� ப� வைக மர?க=� ப/வமி�றி:� பயனளி(0�. 
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  இ�த0 பய�ெக> பற�� மைலேயய�றி, அ�மைல 7� அ/விக. பாD*� வள 1���  ர�� நில �, ‘ெபய� பிைழ�� அறியா’� ெப/ைம பைட��� திக>�. அ(‘ெகா.ள/ விய� �ல�’ எ?0� வர0� திைன:� விைள*�  தி�*� வைள*தி/(0�. இவ!1ட� எ.ளி� இள?காDக=�  !றி( க1�தி/(0�. ெகா>விய அவைர( ெகா3யி� ெகா��(ெகா�தாD( ேகா�பத� ெப!1 விள�(காDக. விள?0�. ேமC� காOமிடெம�லா� களி!றி�  க�தி� கிட(0� �க� ேபால� ெத1�7�P��( 0C?0�. அத)ட� களிெகா#; சிாி(0� கா�;� Pைனயி�  .ளைனய இளெவயி1 ேபா�ற ‘பாசிைல  �ைல’  1(0ைட*� மண?கம>�. பற�பி� ேகாமா� மைலேயய�றி, அவன� பற�� ந�னா;� ‘ைம�மீ� �ைகயி)� Qம� ேதா�றி)� ெத�றிைச ம/?கி� ெவ.ளிேயா3)�’ வள�  சிறி�� 0�றா�, வயலகெம�லா� �த��P� P��( 0C?0�. 7�3� க# க�ைற ஈ�ற அம�(க# ஆமாவி� ெப/? K�ட� வயிறார� ப2��� ேமய, ப�ைச� படா� பர�பிய� ேபால� ப2��� தைர:� விாி*� கிட(0�. இ?ஙன � K�ேவ� பாாியி� 0றி�சி நிலெம�லா� இய!ைக அ�ைன ஓயா� வைர:� எழிேலாவிய( கள�சிய�ைத� த� ெசா�ேலாவிய?களா� உயிேராவிய?க ளா(கி( கா�;கி�றா� கபில�. அ�த0 ெப/ைம(0 அ#ண� பாாியி� அ/ைமநா; இல(காகியத!0 உாிய காரண�ைத:� அவ� எ;��ைர(0� திற�திைன எ�ென�1 ேபா!1வ�!  ‘‘‘‘ேகாஒ� ெச�ைமயி4 சா�றா� ப�கி�ேகாஒ� ெச�ைமயி4 சா�றா� ப�கி�ேகாஒ� ெச�ைமயி4 சா�றா� ப�கி�ேகாஒ� ெச�ைமயி4 சா�றா� ப�கி�        ெபய�பிைழ�ெபய�பிைழ�ெபய�பிைழ�ெபய�பிைழ�((((����) ) ) ) அறியா� ���ல, த&ேவஅறியா� ���ல, த&ேவஅறியா� ���ல, த&ேவஅறியா� ���ல, த&ேவ    …………. . . . …………..   ..   ..   ..   …………....    ஆ;ெதா# அாிைவய� த!ைத நாேடஆ;ெதா# அாிைவய� த!ைத நாேடஆ;ெதா# அாிைவய� த!ைத நாேடஆ;ெதா# அாிைவய� த!ைத நாேட....’’’’                                                                                                                        (�ற�. 117)  எ�1 மகி�வ# பாாியி� நா; மாறா� ப2ைம:ட� விள?0� காரண�ைத( K1கி�றா�,  ‘‘‘‘�ைறேகா# ம�னவ� ெச;யி� உைறேகா#�ைறேகா# ம�னவ� ெச;யி� உைறேகா#�ைறேகா# ம�னவ� ெச;யி� உைறேகா#�ைறேகா# ம�னவ� ெச;யி� உைறேகா#    ஒ�லா& வான� ெபய�ஒ�லா& வான� ெபய�ஒ�லா& வான� ெபய�ஒ�லா& வான� ெபய�....’’’’                                                 (0ற., 559)   எ�பத�ேறா வ.=வ� வாD ெமாழி? அ�லைவ ெசDயா ேவ*த� அரசா=� நா�3�, ஆ�றவி* தட?கிய சா�ேறா� ப�கி வா�வ�. அ�னவ� வா>� நா�3ேலேய அற� திற�பா� இ/(0�. அற� திற�பா நா�3!ேக இய!ைக அ�ைன:� ‘ஈ�ற 0ழவி  க? க#; இர?கி� தீ�பா� 2ர�பா.’ ேபா�1 க/ைண கா�;வ. எ�ப� கபில� ெப/மானா� க/�தா0�. சா�ேறாாி� ெப/ைமைய� சா�ேறாேர அறிவ�. 
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   இAவா1 சா�ேறா� ப�கி( கிட*த த#பற�� ந�னா�3� தைலவனாD விள?கினா� ேவ. பாாி. அவன� அ/ம*த மைலயி� அழைகெய�லா� உண�*� பா3� ப#ப�ட கபில�-அ�மைலயா. தைலவன� மனமா=� ெப/*தைகயா�-அவ� அ/ைம ெப/ைமகைளெய�லா� உண�*� உண�*�, உண�8( கடC. ஆ�*� ஆ�*�, க#ட க/��(கைள எ�லா� ஆ�கட,� கீ��ெச�1 வாாி( ெகாண�*த  ��( 0விய� ேபால அ.ளி வழ?கி:.ள அ/* தமி�( கவிைதக. யா8� தமி��தாD ெப!ற தைல சிற*த காணி(ைகயாD விள?0வதி� விய�� #ேடா? 7ர ெந�ச�தாC� ஈர உண�வாC� நிகர!1 விள?கியவ� ேவ.பாாி. அவ� ஆ#ட பற�� மைல, பைக ேவ*த� ப�லா#;  !1ைகயி3)� ‘ெகாள!காி தாD( ெகா#ட K��தாகி அக�தா� நிைல(ெகளிதாD' (0ற., 745) அர# ஆ!ற� மி(கதாD விள?கிய�. கல�ைப ஏ*�� உழவ� எ�லா/� K�வா. ஏ*தி� ேபா�  ைன �கி)� சிறியிைல %?கி,� ெந�C�, தீ�2ைவ� பலாவி� 2ைள:�, வ.ளி(கிழ?0�, ந1�2ைவ� ேத)� ேவ#டள8� கிைட(0� வ!றா வள ைடய� அவ� மைல. அரணி� ஆ!றC� மைலயி� வள)� ஒ/�றமி/(க, பாாியி� பைட வ,:� ெந�2ர)� மா!றா� ெந�ைச ந;?க�ெசD:� தைகைமயன. ஆ�! கைலஞ�க. ந;வ# க/ைணேய வ3ெவ;��( கா�சி த/� பாாி, பைகவ� ந;வ# இ/. ெகா�C� கதிரவ�ேபால விள?0� இய�பின�. அதனால�ேறா அவ�, ‘அ#ண� யாைன ேவ*த/(0 இ�னானாகி அ� ‘ப#பி! பைகவ� ஓ;கழ! க�பைல க#ட ெச/ ெவ�ேசஎD’ ஆக8�,  ‘‘‘‘ஆளி=உ( கட!& வாளம� உழ(கிஆளி=உ( கட!& வாளம� உழ(கிஆளி=உ( கட!& வாளம� உழ(கிஆளி=உ( கட!& வாளம� உழ(கி    ஏ!&ேகா?  #யாைன ேவ!த� ஓ?#யஏ!&ேகா?  #யாைன ேவ!த� ஓ?#யஏ!&ேகா?  #யாைன ேவ!த� ஓ?#யஏ!&ேகா?  #யாைன ேவ!த� ஓ?#ய    க-�பாி� �ரவி( ைகவ� பாாி க-�பாி� �ரவி( ைகவ� பாாி க-�பாி� �ரவி( ைகவ� பாாி க-�பாி� �ரவி( ைகவ� பாாி ''''                               (அக�. 78)   ஆக8� கா�சியளி�தா�? இ�தைகய ‘K�ேவ!0ைவ இய ெமாD��’ைடய ேவ. பாாியி� ெப/�ெபய�� பற�ைப அவ� அ/ைம அறியா� %ேவ*தாி� வல� ப;தாைன ப#பி�றி� ப�லா#;க.  !1ைகயி�ட�.  !1ைகயி�ட %ேவ*தாி� பைட அளவிC� ஆ!ற,)� மி(கதாயி/�பி)�, அ� 0றி��� பாாிேயா, அவ� நா�; ம(கேளா, ெந�2 கல?கினாாி�ைல. ‘ைகவ# பாாியி� ெவ.ள/வி கற?0� ெந; வைர, உழவ� உழாமேல நா�0 பய)ைட��,' எ�ப� ைவயக ெம�லா� அறி*த வாDைம அ�ேறா? அ� மைல வா� பறைவக=� அ�சமி�றி( காைலயி� பற*� ெச�1 மாைலயி� ெச*ெந!கதி�கைள� ேச���( ெகாண/�.  இ(கா�சியிைன,  
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 …………    …………. . . . ‘‘‘‘பாாி பற�பி�பாாி பற�பி�பாாி பற�பி�பாாி பற�பி�        நிைரபைற( 0ாீஇயின� கால� ேபாகி நிைரபைற( 0ாீஇயின� கால� ேபாகி நிைரபைற( 0ாீஇயின� கால� ேபாகி நிைரபைற( 0ாீஇயின� கால� ேபாகி     �ட�0�ற� ெச!ெந� தாீஇய ேராரா��ட�0�ற� ெச!ெந� தாீஇய ேராரா��ட�0�ற� ெச!ெந� தாீஇய ேராரா��ட�0�ற� ெச!ெந� தாீஇய ேராரா�((((0000) ) ) )     இைரேத� ெகா?பின ஆகி� ெபாA&பட� இைரேத� ெகா?பின ஆகி� ெபாA&பட� இைரேத� ெகா?பின ஆகி� ெபாA&பட� இைரேத� ெகா?பின ஆகி� ெபாA&பட�     பட�ெகா� மாைல� பட�த! தா�0பட�ெகா� மாைல� பட�த! தா�0பட�ெகா� மாைல� பட�த! தா�0பட�ெகா� மாைல� பட�த! தா�0’’’’         (அக�, 303)   எ�1 ஒளைவயா/� அழ0ற� பா3:.ளா�. இAவா1 ஒரறி8 உயி�க=� ஆறறி8 உயி�க=� அ�சமி�றி இ/*த அ*நிைலயி� ெந;மா�பாாியி� உயிரைனய ந��ைடய கபில� ெப/மானா� பாாி ேவளி� பற�� மைலைய  !1ைகயி�3/*த பைக ம�னைர ேநா(கி( Kறியவ!ைற அறிவி(0� பாட�கைள� ப3(0(ேதா1� ந� மன� எ��ைண இ1�P� எD�கி�ற�!  ‘மர!ெதா3� பிணி,த களி4றினி� ஆயி1�மர!ெதா3� பிணி,த களி4றினி� ஆயி1�மர!ெதா3� பிணி,த களி4றினி� ஆயி1�மர!ெதா3� பிணி,த களி4றினி� ஆயி1�, , , ,     �ல!ெதா3� பர�பிய ேதாினி� ஆயி1��ல!ெதா3� பர�பிய ேதாினி� ஆயி1��ல!ெதா3� பர�பிய ேதாினி� ஆயி1��ல!ெதா3� பர�பிய ேதாினி� ஆயி1�, , , ,     தாளி4 ெகா�ள5�தாளி4 ெகா�ள5�தாளி4 ெகா�ள5�தாளி4 ெகா�ள5�, , , , வாளி4 றாரல�வாளி4 றாரல�வாளி4 றாரல�வாளி4 றாரல�; ; ; ;     யானறி 0வன& ெகா�B மாேற யானறி 0வன& ெகா�B மாேற யானறி 0வன& ெகா�B மாேற யானறி 0வன& ெகா�B மாேற : : : :      கி��ாி நர�பி� சீறியாC ப�ணி  கி��ாி நர�பி� சீறியாC ப�ணி  கி��ாி நர�பி� சீறியாC ப�ணி  கி��ாி நர�பி� சீறியாC ப�ணி     விைரெயா5 D!த�E� விற5ய� பி�வர விைரெயா5 D!த�E� விற5ய� பி�வர விைரெயா5 D!த�E� விற5ய� பி�வர விைரெயா5 D!த�E� விற5ய� பி�வர     ஆ#னி� பா#னி� ெச5ேனஆ#னி� பா#னி� ெச5ேனஆ#னி� பா#னி� ெச5ேனஆ#னி� பா#னி� ெச5ேன        நா-� 0�3� ஒ��கீ F�ேமநா-� 0�3� ஒ��கீ F�ேமநா-� 0�3� ஒ��கீ F�ேமநா-� 0�3� ஒ��கீ F�ேம....’’’’                              (�ற�, 109)   ‘‘‘‘கட!த- தாைன Gவி�� D#கட!த- தாைன Gவி�� D#கட!த- தாைன Gவி�� D#கட!த- தாைன Gவி�� D#            உட�றணி ராயி1� பற��ெகாள4 காிேதஉட�றணி ராயி1� பற��ெகாள4 காிேதஉட�றணி ராயி1� பற��ெகாள4 காிேதஉட�றணி ராயி1� பற��ெகாள4 காிேத! ! ! !  �!7 H�!7 H�!7 H�!7 H�,ேத த�பற�� ந�னா-�,ேத த�பற�� ந�னா-�,ேத த�பற�� ந�னா-�,ேத த�பற�� ந�னா-; ; ; ;     �!7 H�� பாிசில� ெப4றன��!7 H�� பாிசில� ெப4றன��!7 H�� பாிசில� ெப4றன��!7 H�� பாிசில� ெப4றன�; ; ; ;     யா�� பாாிF� உளேமயா�� பாாிF� உளேமயா�� பாாிF� உளேமயா�� பாாிF� உளேம;;;;        0�3 ��-நீ�0�3 ��-நீ�0�3 ��-நீ�0�3 ��-நீ�    பா#னி� ெச5ேனபா#னி� ெச5ேனபா#னி� ெச5ேனபா#னி� ெச5ேன....’’’’                               (�ற�.101)  ‘‘‘‘அளிேதா தாேன ேபாி�� 0�ேறஅளிேதா தாேன ேபாி�� 0�ேறஅளிேதா தாேன ேபாி�� 0�ேறஅளிேதா தாேன ேபாி�� 0�ேற!!!!    ேவ5� ேவற� ேவ!த�(ேகா அாிேதேவ5� ேவற� ேவ!த�(ேகா அாிேதேவ5� ேவற� ேவ!த�(ேகா அாிேதேவ5� ேவற� ேவ!த�(ேகா அாிேத!!!!    நீலநீலநீலநீல, திைணமல� �ைரF� உ�க�, திைணமல� �ைரF� உ�க�, திைணமல� �ைரF� உ�க�, திைணமல� �ைரF� உ�க�    கிைணமக?0 எளிதா� பா#ன� வாிேனகிைணமக?0 எளிதா� பா#ன� வாிேனகிைணமக?0 எளிதா� பா#ன� வாிேனகிைணமக?0 எளிதா� பா#ன� வாிேன....’’’’                        (�ற�.111)   எ�1 கபில� பா;� பாட�களி�, ‘ *+1 ஊ�கைள உைடய� த#பற�� ந�னா;. அ� *+1 ஊ�கைள:� பாிசில� ெப!றன�,’ எ�1�, எ�சியி/�பவ� தா � பாாி:� 
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 0�1ேம எ�1�, ‘அ(0�றிைன( ைக�ப!ற� பர*� கிட(0� பா�  >�� ேதைர�பர�பி:� மர*ேதா1� களி!ைற� பிணி��� எ��ைண அ/� பா; ப�டாC� ேத�வ#பாாி K�ேவC(க�சி அைத ஒ/ நா=� ெகா;(கமா�டா�,' எ�1�, ‘ஆனா�, வாைள:� ேவைல:� 7சி எறி*�வி�;, வா. பி3�த ைகயா� ைவய�தி� ெந�2/(0� யா� பி3��, நீல மல� ேபாC� ேகால விழி பைட�த விைரெயா, K*த� விற,ய� பி� வர ஆ3:� பா3:�, ெபா�)� மணி:�  ��� பவள � ேத)� பலா8� சி*தி( கிட(0� அவ�  !ற�தி!0� ெச�றா�, நா�ைட:� 0�ைற:� எ�ைம:� எ� தைலவைன:� ஒ/?ேக ெபறலா�,' எ�1� எ��ைண இ1மா��ட� இக� ேவ*த� சி1ைம:�, இைச வ.ள� பாாியி� ெப/ைம:� ேதா�ற அவ� 0றி�பி;கிறா� பா/?க.!   ஆயி)�, எ�ன பய�? பாாிேயா, ஒ/வ�. 'அ>(கா1 என ஒ/ பாவி’ பைட�த ேபேரா, %வ�.  !1ைகேயா, பல கால� நைடெப!ற�. எ� ெசDவ�  மா*த�! 'பாைற:� 0வ;� பா�கா�பாD விள?க, பிைற மதியி� வைள8 ேபாC� கைர:ைடய ெதளி*த நீ� பைட�த சி10ள� உைட*� நாசமாவ� ேபால ந� நா;� வா�8� ஆ0ேமா!’ எ�1 அ�சி( கல?கின�. இ*நிைல க#டா� ேவ. பாாி; ஆ!ெறாணா(ேகாப� ெகா#டா�. ஓவ�த�ன த� விைன �ைன ந� இ�,ைன� �ற*�, �,ெயன� பாD*�, ேபா�(கள� ெச�றா�; ஒ/வைன எதி�(க %வராD ஒ/?0 வ*�.ள ெபாறாைம� ேபய�கைள எதி���� ேபா�  ர2 ெகா�3னா�; 7ர� ேபா� �ாி*தா�; மா#டா�! ஆ�! அற�ைத ந�பினா� பாாி; அ*த அற�தினாேலேய 7�*தா� அழியா� �க� ெப!றா�. அ�ைப ந�பின� அ�%ேவ*த�; அதனாேலேய ெவ�றன�; அழியா� பழி:� எDதின�.   மீகான!ற மர(கல �-பா� நிலவ!ற காாி/. வான �-உயிர!ற உடC� ஆயி!1 ேவ. பாாியி� வி>மிய நா;. வி#O� ம#O� அ>தன. ஆர � ேவ?ைக:�, அணிெந;?0�1�, கற?0 ெவ.ள/வி:� அ>தன. மா)� மயிC�, ஆ8� க�1� கதறி( கல?கின. �.=� மா8�,  �ைல:�  >நில8� �ல�பி� ேத�பின. இ*நிைலயி� வ.ள� பாாியி� ம(க=� அவ� ஆ/யி�� ேதாழ� கபில/� அழாம� இ/�பேரா! ேப�சி�றி %�ெசறி*� ெபா/மி அ>தன பிற உயி�கெள�லா�. வாD திற*�, ெந�ெசாி*� கதறியர!றின� �லவ� ேகா8� ெபா!ெறா3 ம?ைகய/�. அ�சா ெந�ச� பைட�த �லவ� ெப/மா)� அாிைவ ந�லா/� ப�சிள?0ழ*ைதக. ேபால� பைதபைத�� அ>தன�. ஒ�ப!ற த?ைதயாாி� அ/கா அ�பி� வா�நா.  >�� ஆ3� திைள�� மகி�*தி/*த அ*த இளந?ைகய� இ�ேபா� இதய� �3�� வி�மி வி�மி அ>தன�.  
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  %ேவ*த/�  !1ைகயி�3/*த அ!ைற� தி?களி� அAெவ.ளிய நிலாவி� க# எ� ைட� த*ைத:� உைடேய�; எ� 0�ைற:� பிற� ெகா.ளவி�ைல. ஆனா�, ஐேயா! இ!ைற� தி?களி� இAெவ.ளிய நிலவி�க# ெவ�றைற*த  ரசிைன:ைடய ேவ*த� எ�மைல:� ெகா#டா�; எ� த*ைதைய:� இழ*ேதா�!’ எ)� ேவதைன மி(க க/�தைம*த  ‘‘‘‘அ4ைற, தி�க� அIெவ� ணிலவி�அ4ைற, தி�க� அIெவ� ணிலவி�அ4ைற, தி�க� அIெவ� ணிலவி�அ4ைற, தி�க� அIெவ� ணிலவி�        எ!ைதF� உைடேயெம� 0�3� பிற�ெகாளா�எ!ைதF� உைடேயெம� 0�3� பிற�ெகாளா�எ!ைதF� உைடேயெம� 0�3� பிற�ெகாளா�எ!ைதF� உைடேயெம� 0�3� பிற�ெகாளா�; ; ; ;     இ4ைற, தி�க ளிIெவ� ணிலவி� இ4ைற, தி�க ளிIெவ� ணிலவி� இ4ைற, தி�க ளிIெவ� ணிலவி� இ4ைற, தி�க ளிIெவ� ணிலவி�     ெவ�ெறறி �ரசி� ேவ!தெர� ெவ�ெறறி �ரசி� ேவ!தெர� ெவ�ெறறி �ரசி� ேவ!தெர� ெவ�ெறறி �ரசி� ேவ!தெர�     0�3� ெகா�டா�0�3� ெகா�டா�0�3� ெகா�டா�0�3� ெகா�டா�;;;;யா� எ!ைதF� இலேமயா� எ!ைதF� இலேமயா� எ!ைதF� இலேமயா� எ!ைதF� இலேம!!!!’’’’                (�ற�, 112)   எ�ற பாடைல( Kறி ம#ணா#ட ேவ. பாாி  >மதியாகி வ�சக� வாழாத வி#ணாள� ெச�றா� ேபால( கா� வான�� ெவளி(கிள�பிய ெவ#ணிலாைவ( க#ட�� க#ெபா�தி( கதறிய>தன� அ(ேகாமா� ெச�விய�.   கபில� ெப/மானார� நிைலைய� ெசா�ல8� ேவ#;ேமா! ஆ3 வி>� அ/வியிC� அ#ண� பாாியி� அழ0� சாயைல� பா��தவ� அவ�; மாவ# பாாி(0� த� மன�ைதேய அர#மைனயா(கி( ெகா;�தவ�; தா ைற:� ேகாயிலாக� பாாியி� ெந�2 இ/�ப� க#; ெப/ைம:� Pாி��� ெகா#டவ�. அ#ண� பாாியி� �க� நிைனயாத நாைள அவ� வா�நா. க#டதி�ைல. வி#O� ம#O�, கா;� மைல:�, அ/வி:� 2ைன:� எ�லா� த� ஆ/யி�� தைலவ� பாாியி� �கழாகேவ அவ� க#க�0 விள?கின. அ�த0 கா�சியி� ேதாD*தி/*த கபில� ெப/மானா�, உண�8 ெவ.ள� Iைரயி�;� பாய, எ�தைன அ/ைமயான கவிைதகைள அவ� �க� ெதாி��� பா3ன�! ஆ�! கால ெவ.ள�தி� கைர*ேதா3ய� ேபாக, எ�சி:.ள பாட�களிேலேய ‘இ/நில� பிள(க 7�(0�’ ேவரைனய அவ�க=ைடய ந�� எ��ைண அழ0ைடயதாD இ/*த� எ�ப� �லனாகி�றத�ேறா! ைவயக� உ.ள வைர பாாியி� �க� அழியா வ#ண� கபில� பா3:.ள பாட�க. எ��ைண� சிற�பின! கைலயிC� க/ைணயிC� ெகாைடயிC� 0ண�திC� சிற*தவன�லேனா பாாி! அவ�பா� ெச�ற பாண/� விற,ய/� ெபறாத ெபா�)� ெபா/=� உ#ேடா? வழியி!க#ட விற,ைய,  ''''ேசயிைழ ெப30ைவ வாJத� விற5ேசயிைழ ெப30ைவ வாJத� விற5ேசயிைழ ெப30ைவ வாJத� விற5ேசயிைழ ெப30ைவ வாJத� விற5!!!!    …………. . . . …………..  ..  ..  ..  …………..   ..   ..   ..   ………….  .  .  .  …………....    பாாி ேவ�பா4 பா#ைன ெச5ேனபாாி ேவ�பா4 பா#ைன ெச5ேனபாாி ேவ�பா4 பா#ைன ெச5ேனபாாி ேவ�பா4 பா#ைன ெச5ேன....’’’’                                                                                             (�ற�, 105)  
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  எ�1 ெச*தமி�� �லவ� ஆ!1�ப;��� அளவி!0 அவ� ெகாைட வள� சிற*தி/*த�. அ�ேத� 72 இ/(ைக ெந3ேயா�, பாிசில� இர�பி�, ‘தாேர�' எ�னா�, அவ�(0� த�ைன:� அளி(0� தைகைமயனாD விள?கினா�. அ�ம�ேடா! அ>(கா1 பைட�த இக� ேவ*த�(0 அவ� இ�னா� ஆயி)�, இரவல�(0 எ�ஞா�1� இனியனாD விள?கினா� என8�, 7ர�தி� எவ/(0� இைள(காத அAேவளி� 0ல� தைலவ� உயி� 03(க� ேத3வ/� ேவC(0 அாிய� ஆயி)�, உயி� உ/க� பா3 வ/� கிைணமகளி� கைல விழிக�0 எ�1� எளிய� என8� அ�ேறா கபில� ெப/மானா� ேபா!றி� �க�கி�றா�? இரவல�(0 ‘இ�ைல' எ�னா� ஈ:� அ�தைகய வ.ளிேயா� இற*�பட( கபில� இதய� ெபா1(0ேமா? ‘ைகவ# பாாி, மாவ#பாாி, ேத�வ#பாாி, ெந;மா�பாாி' எ�ெற�லா� ‘ெபாDயா நாவின’ராகிய அவ� ேபா!றி� �க�*த பற�பி� ேகாமா� ெபா�)டல� %�சி�றி� ேப�ச!1 7�*� கிட(க ஒ/�ப;வேரா? ‘பாாியி� �க�(0 உலகி� க#ேண1 வ/ேமா!’ என அ�சியவ� ேபால, “பாாி பாாி என�பல எ�தி, ஒ/வ�� �க�வ� ெச*நா��லவ�; உலகீ�, பாாி ஒ/வ)� அ�ல�; மாாி:� உ#;, ஈ#; உல0 �ர�ப�," என( Kறி( க#ேண1 கழி�த ெப/மானா�, இ�1 அ(க/ைண மாாி வற?K�*� ேபாக இைசவேரா?   ‘பாாியி�லாத வா�(ைக பாழாகி� ெதாைலயாதா?!’ எ�1 மன� பைத�தா� �லவ�. ��,ைல எ/(காயி)� ஏ!0� ெதDவ� ேபால, அறிவ!ற மடவ/� ெம�,ய/� ெச�றாC� அ/. 2ர(0� க/ைண� ெதDவ�ைத இழ*த த� வா�8 காாி/ளி� %�கி( ெக�ெடாழியாேதா எ�1 உ.ள� 0 றினா�. இAவா1 வாயி�லா  �ைல(0� வா�ட� தீர� ெபா!ேற� வழ?கிய வ.ள� வாD %3( கிட(0� நிைல காண� ெபாறாராD, அவ� ெச�ற இட� ேநா(கி� ெச�ல-உட!2ைம நீ(கி உயி� விட�-�3�தா�; ஆனா�, உ�தம� பாாி உயி� �ற(0 �ேப அவ)(0 ‘உ� அ�பி� ெச�வியைர( கா��� பி�னேர உயி� நீ?0ேவ�,' எ�1 அளி�த உ1திைய எ#ணினா�; மாவ#பாாி(0� பிற*த மாணி(க?கைள அைழ��( ெகா#; க#ணி/� க�பைல:மாD( கதறி அ>� ெகா#ேட பற�� நா�3னி�1� ெபய�*தா�. அ*நிைலயி� அ��லவ� ெப/மானா� அ>த 0ர�, இ�1� அவ� பா3ய அ/*தமி�� பாட�களி� எதிெரா, ெசDவத�றி, அ�பாட�கைள( க!ேபா�-ேக�ேபா�க#ணீைர எ�லா� காணி(ைகயாக� ெப1கி�றேத!   ‘அ*ேதா! இAவிட�� நி�ேறா�(0� ேதா�1�-சிறி� எ�ைலேபாD நி�ேறா�(0� நி�சயமாD� ேதா�1�-யாைன ெம�1 ேபா�ட கவள�தி� ேகா� 
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 ேபால ம�ைவ� பிழி*� ேபாட�ப�ட ேகா�ைடயதாD� சிதறியவ!றி னி�1� வா�*த ம��ேசெறா>0�  !ற� பைட�த ேத� வழ?0� இ/�ைப:ைடய உய�*ேதா� மைல!. அ� ம�;ேமா ம�; இ/*த சா3ைய� திற�ப8�,ஆ�;(கடாைய ெவ�3 7��த8�, ஓDத,�லாத ெகா>விய �ைவயைல:�, ஊ)ைடய �ல8�ேசா!ைற:� வி/�பியவாெற�லா� வழ?0� மி(க ெச�வ� ெப!1  தி�*� எ� ட�  �� ந��� ெசDத பற�� மைலேய, இ�ேபா� எ?க. பாாி இற*தானாக( கல?கி� ெசயல!1( க#ணீ� ெவ.ள� ெப/(ெக;�ேதா;� க#கேளா; நி�ைன( ைகயார� ெதா>� வாயார வா��தி� ெச�கி�ேறா�. ெப/� �க�� பற�ேப….. 0றிய வைளயணி*த பாாி மகளிாி� மண� கம>� நறிய K*தைல� தீ#;த!0ாிய மணவாளைர நிைன*� நா?க. ெச�ேவா�  ஆயிேனா�,' எ�)� க/�தைமய,  ‘‘‘‘ஈ�-நி� ேறா�(0� ேதா�3 சி3வைர ஈ�-நி� ேறா�(0� ேதா�3 சி3வைர ஈ�-நி� ேறா�(0� ேதா�3 சி3வைர ஈ�-நி� ேறா�(0� ேதா�3 சி3வைர     ெச�3நி� ேறா�(0� ேதா�3� ம�ற ெச�3நி� ேறா�(0� ேதா�3� ம�ற ெச�3நி� ேறா�(0� ேதா�3� ம�ற ெச�3நி� ேறா�(0� ேதா�3� ம�ற     களி3ெம� றி?ட கவள� ேபால களி3ெம� றி?ட கவள� ேபால களி3ெம� றி?ட கவள� ேபால களி3ெம� றி?ட கவள� ேபால     நறL�பிழி! தி?ட ேகா&ைட� சிதற� நறL�பிழி! தி?ட ேகா&ைட� சிதற� நறL�பிழி! தி?ட ேகா&ைட� சிதற� நறL�பிழி! தி?ட ேகா&ைட� சிதற�     வார � ெபாA0 ��றி� வார � ெபாA0 ��றி� வார � ெபாA0 ��றி� வார � ெபாA0 ��றி�     ேத�M சி�(ைக ெந#ேயா� 0�ேறேத�M சி�(ைக ெந#ேயா� 0�ேறேத�M சி�(ைக ெந#ேயா� 0�ேறேத�M சி�(ைக ெந#ேயா� 0�ேற....’’’’                (�ற�. 114)            ‘‘‘‘ம?-வா; திற�பL� ைமவிைட MC�பL� ம?-வா; திற�பL� ைமவிைட MC�பL� ம?-வா; திற�பL� ைமவிைட MC�பL� ம?-வா; திற�பL� ைமவிைட MC�பL�     அ?டா�அ?டா�அ?டா�அ?டா�((((3333) ) ) ) ஆ1( ெகாA!&ைவ N�ேசா3� ஆ1( ெகாA!&ைவ N�ேசா3� ஆ1( ெகாA!&ைவ N�ேசா3� ஆ1( ெகாA!&ைவ N�ேசா3�     ெப?டா�ெப?டா�ெப?டா�ெப?டா�((((0000) ) ) ) ஈF� ெப�வள� பAணி ஈF� ெப�வள� பAணி ஈF� ெப�வள� பAணி ஈF� ெப�வள� பAணி     ந?டைன ம�ேனா ��ேனந?டைன ம�ேனா ��ேனந?டைன ம�ேனா ��ேனந?டைன ம�ேனா ��ேன; ; ; ; இனிேயஇனிேயஇனிேயஇனிேய, , , ,     பாாி மா;!ெதன( கல�கி( ைகய43 பாாி மா;!ெதன( கல�கி( ைகய43 பாாி மா;!ெதன( கல�கி( ைகய43 பாாி மா;!ெதன( கல�கி( ைகய43     நீ�வா� க�ேண� ெதாA&நி4 பழி�சி� நீ�வா� க�ேண� ெதாA&நி4 பழி�சி� நீ�வா� க�ேண� ெதாA&நி4 பழி�சி� நீ�வா� க�ேண� ெதாA&நி4 பழி�சி�     ேச3� வாழிேயா ெப��ெபேச3� வாழிேயா ெப��ெபேச3� வாழிேயா ெப��ெபேச3� வாழிேயா ெப��ெபய�� பற�ேபய�� பற�ேபய�� பற�ேபய�� பற�ேப! ! ! !     ேகா�திர� ��ைக( 03!ெதா# மகளி� ேகா�திர� ��ைக( 03!ெதா# மகளி� ேகா�திர� ��ைக( 03!ெதா# மகளி� ேகா�திர� ��ைக( 03!ெதா# மகளி�     நாறி�� D!த4 கிழவைர� பட�!ேதநாறி�� D!த4 கிழவைர� பட�!ேதநாறி�� D!த4 கிழவைர� பட�!ேதநாறி�� D!த4 கிழவைர� பட�!ேத. . . . '             '             '             '                          (�ற�. 113)   இAவா1 தாய!ற ேசDேபால அ>� அ3��� பாாி மகளிேரா; காC� மன)� கல?கி� த;மாற, உயிர!ற KடாD( கபில� ெப/மானா� பற�பி� எ�ைல இக*� ெச�ல� ஆயின�; த� ஆ/யி�� தைலவ�ற� அ/ைம� ெச�வியாி� அ�� வா�(ைகைய� ெதாட?கி ைவ(க8�, இ/. L�*த த� �யர வா�(ைகைய  3��(ெகா.ள8� க/தி, அ3ேம� அ3 ெபய���  ைவ(கலாயின�. இAவா1 ஏ*திைழ ந�லாைர( கா�� அ/.ெசDய வ�லாைர� ேத3� ெச�ற கபில� ெப/மானா�,  த!க# ‘விள?0மணி( ெகா;�P# வி�சி(ேகா'8ைழ� ெச�றா�, 
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 ெச�ற ெச*நா��லவ�-பாாிய�றி ேவெறவைர:� பாட நிைனயாத ைப*தமி�� சா�ேறா�-அவ� �கெழ�லா� எ;�� ஒதினா�. வி�சி(ேகாவி�-க�லகெவ!பனி�-மைழமிைச அறியா மா� வைர அ;(க�தி� பலவி� கனி கவ�*�#ட க/விர! க;வ� ெச� க ம*திெயா; சிற*� ேச# விள?கி( கைழமிைச� ��2� கா�சிைய எ;��ைர��, மைல வள� K1வா� ேபால அவ� மன�தி� ெப/ைம:� ெப/மித � கடைம உண�8� ஊ!ெற;(க அவ� நா�3� ெப/வள�ைத� பா3னா�.  ‘‘‘‘விள�0மணி( ெகா-�/� வி�சி( ேகாேவவிள�0மணி( ெகா-�/� வி�சி( ேகாேவவிள�0மணி( ெகா-�/� வி�சி( ேகாேவவிள�0மணி( ெகா-�/� வி�சி( ேகாேவ! ! ! !     இவேரஇவேரஇவேரஇவேர, , , , /,தைல அறாஅ� �ைனெகா# ��ைல /,தைல அறாஅ� �ைனெகா# ��ைல /,தைல அறாஅ� �ைனெகா# ��ைல /,தைல அறாஅ� �ைனெகா# ��ைல     நா,தA� பி��ப� பாடா தாயி1� நா,தA� பி��ப� பாடா தாயி1� நா,தA� பி��ப� பாடா தாயி1� நா,தA� பி��ப� பாடா தாயி1�     கற�0மணி ெந-!ேத� ெகா�ெகன( ெகா-,த கற�0மணி ெந-!ேத� ெகா�ெகன( ெகா-,த கற�0மணி ெந-!ேத� ெகா�ெகன( ெகா-,த கற�0மணி ெந-!ேத� ெகா�ெகன( ெகா-,த     பர!ேதா�0 சிற�பி4 பாாி மகளி�பர!ேதா�0 சிற�பி4 பாாி மகளி�பர!ேதா�0 சிற�பி4 பாாி மகளி�பர!ேதா�0 சிற�பி4 பாாி மகளி�;;;;        யாைனயாைனயாைனயாைன, , , , பாிசீல� ம�1� அ!தண�பாிசீல� ம�1� அ!தண�பாிசீல� ம�1� அ!தண�பாிசீல� ம�1� அ!தண�; ; ; ; நீேயநீேயநீேயநீேய, , , ,     வாிைசயி� வண(வாிைசயி� வண(வாிைசயி� வண(வாிைசயி� வண(0� வா�ேம� ப-ந�0� வா�ேம� ப-ந�0� வா�ேம� ப-ந�0� வா�ேம� ப-ந�. . . .     நின(நின(நின(நின(((((0000) ) ) ) யா� ெகா-�ப( ெகா�மதியா� ெகா-�ப( ெகா�மதியா� ெகா-�ப( ெகா�மதியா� ெகா-�ப( ெகா�மதி....’’’’             (�ற�, 200)   என இAவா1 பாாியி� �கைழ:�, த� நிைலைய:�, வி�சி(ேகாவி� கடைமைய:� க�C� கைர*�/க எ;�ேதாதினா�. ஆனா�, அ*ேதா! க�,)� வ,ய அ(க�லக ெவ!ப� மன� ம�;� கசியவி�ைல. ெநா*த உ.ள�தினராD, தள�*த நைடயினராD( கபில� ெப/மானா� அ;�� ேவளி� 0ல�தவனாகிய இ/?ேகாேவ. பா!ெச�றா�; அவ� �க>� ேபா!றின�; த� ெச�ற கால� சிற�ைப:� நிக�கால� சி1ைமைய:� நிைன*�/கி( க#ணி� ம�கி� ேபசலானா�; இ/?ேகாேவளி� -�,க3மா,�-ெதா�ைம( 03யி� சிற�ைபெய�லா� ெச�பின�; ‘வடபா�  னிவ� ேவ.வி( 0#ட�தி� ேதா�றி, உவரா7ைக� �வராபதிைய ஆ#ட நா!ப�ெதா�ப� வழி ைற வ*த’ ேவளி/. ேவளாD விள?கிய அவ� பா# கட� ஆ!1� ப#பிைன� ேபா!றினா�; வான� கவி(க, வா�கட� Lழ, ைவய�தி� ெபா�ப; மா�வைர(0� ெபா/*திய தைலவனாD விள?0� அவ�, ெவ�ேவ� ேவ*த� ெவ/வி ஓட�ெசD:� பைட:ைட வளமா� நா�3� வ#�க�� தைலவனாD விள?0� ெப!றியிைன� பி� வ/மா1 �க�*தா�:  ‘‘‘‘இவ�யா ெர�0ைவ யாயி�இவ�யா ெர�0ைவ யாயி�இவ�யா ெர�0ைவ யாயி�இவ�யா ெர�0ைவ யாயி�, , , , இவேரஇவேரஇவேரஇவேர, , , ,     ஊ�ட� இரவல�(ஊ�ட� இரவல�(ஊ�ட� இரவல�(ஊ�ட� இரவல�(((((0000) ) ) ) அ�ளி, ேத�ட�அ�ளி, ேத�ட�அ�ளி, ேத�ட�அ�ளி, ேத�ட�        ��ைல(��ைல(��ைல(��ைல(((((0000) ) ) ) ஈ,த ெச�லா ந�5ைச� ஈ,த ெச�லா ந�5ைச� ஈ,த ெச�லா ந�5ைச� ஈ,த ெச�லா ந�5ைச�     ப-மணி யாைன� பற�பி4 ேகாமா� ப-மணி யாைன� பற�பி4 ேகாமா� ப-மணி யாைன� பற�பி4 ேகாமா� ப-மணி யாைன� பற�பி4 ேகாமா�     
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 ெந-மா� பாாி மகளி�ெந-மா� பாாி மகளி�ெந-மா� பாாி மகளி�ெந-மா� பாாி மகளி�, , , , யாேனயாேனயாேனயாேன        த!ைத ேதாழ�த!ைத ேதாழ�த!ைத ேதாழ�த!ைத ேதாழ�; ; ; ; இவெர� மகளி�இவெர� மகளி�இவெர� மகளி�இவெர� மகளி�; ; ; ;     அ!தண� �லவ� ெகா�-வ! தனேனஅ!தண� �லவ� ெகா�-வ! தனேனஅ!தண� �லவ� ெகா�-வ! தனேனஅ!தண� �லவ� ெகா�-வ! தனேன....’’’’                                                                                        *           *           **           *           **           *           **           *           *        ‘‘‘‘ேவளி�� ேவேளேவளி�� ேவேளேவளி�� ேவேளேவளி�� ேவேள! ! ! ! விற�ேபா� அ�ண�விற�ேபா� அ�ண�விற�ேபா� அ�ண�விற�ேபா� அ�ண�! ! ! !     தாரணி யாைன� ேசதாரணி யாைன� ேசதாரணி யாைன� ேசதாரணி யாைன� ேச?#�� ேகாேவ?#�� ேகாேவ?#�� ேகாேவ?#�� ேகாேவ! ! ! !     ஆ�கட� உைடைமயி4 பா�கட னா4றிய ஆ�கட� உைடைமயி4 பா�கட னா4றிய ஆ�கட� உைடைமயி4 பா�கட னா4றிய ஆ�கட� உைடைமயி4 பா�கட னா4றிய     ஒ5ய4 க�ணி� �5க# மாஅ�ஒ5ய4 க�ணி� �5க# மாஅ�ஒ5ய4 க�ணி� �5க# மாஅ�ஒ5ய4 க�ணி� �5க# மாஅ�! ! ! !     யா�தர இவைர( ெகா�மதியா�தர இவைர( ெகா�மதியா�தர இவைர( ெகா�மதியா�தர இவைர( ெகா�மதி....’’’’     (�ற� 201)   கடைம:ண��சியி� ேமS�டா� ‘ெவ1�த ேக.வி விள?0�க�( கபில�’ இAவா1 01நில ம�ன� இ/?ேகாேவளி� இைச பரவி� ெபாி�� ேவ#3னா�. ஆனா�, வி�சி(ேகாைவ� ேபாலேவ இ/?ேகாேவளி� இதய � இ/�பாயி/*த�. அவ� ெசா�ேலா, அதனி)� ெகா3ய K�ேவலாயி/*த�. அவ� பாாியி� அ/ைம:� அறியா�, அவ� ஆ/யி��ேதாழ� கபில� ெப/ைமைய:� உணரா�, அ�சா�ேறாாி� ெந�ைச� தகாதன Kறி� �#ணா(கினா�. இ/?ேகாேவளி� ெபா/*தா� ெசா!ேக�ட �லவ� ெப/மானா�, ஆ!ெறாணா( ேகாப?ெகா#டா�. “இய�ேத� அ#ணேல, ஒ,ய� க#ணி� �,க3 மாேல, ெவ�சி(கா�3� ேவ�;வ� அைல�ப� �க,ட� காOத கடமாவி� ந�ேல1 சார� மணி கிள�ப8�, சித1ெபா� மிளிர8� விைர*ேதா;� ெந;வைர� பட�ைபயி�-ெவ�றி நிைல இய வி>��க� இ/பா!ெபயாிய உ/ெக> %Qாி�-ேகா3 பல அ;(கிய ெபா/. நி!0தவிய நீ;நிைல அைரய� அழி*த வரலா1 ேக.: நி�  ய!சியான�றி I*ைத தாய� நிைற8ற� ெப!1.ள �,க3 மாேல, உ�ைன� ேபால அறி8ைடயனாD உ� 03யி� உன(0  � பிற*த ஒ/வ� எ�ேபா� �லவராகிய கழா,தைலகழா,தைலகழா,தைலகழா,தைலயாைர இக�*ததா� கிைட�த பய� அ�! இய�ேத� அ#ணேல, இAவ/ைம� ெச�விய� ைகவ# பாாியி� மகளி�. ‘இவ� எAவியி� பழ?03யி! ப;வாராக,’ எ�1 நா� Kறிய ெதளியாத ��ெசா�ைல� ெபா1�பாயாக! ெப/மாேன, �,க3 மாேல, க/?கா� ேவ?ைக மல� 7�*� கிட(0� �1க� க;��, ேபால( கா�சியளி(0� கா�3� தைலவேன, நி� பா� விைட ெகா#ேட� , ேபாகி�ேற�; நி�ேவ� ெவ�வதாக!” [1] என இ/?ேகாேவளி� சி1ைம�ப#ைப இக�*� Kறி அவ� நா�ைட வி�; ெவளிேயறினா� �லவ� ெப/மானா�. இனி எ� ெசDவா�!  ________________________________________________________________________ [1]. �ற�. 202 ________________________________________________________________________ 
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 ஆ�வ��ட� அOகி ேவ#3ய இர#3ட?க=� பயன!1� ேபாயின! பத3களா� மன � �#ணாகிய�. இ*நிைல எ#ணி� �3�த>த �லவ� உ.ள� சி*தைனயி� ேதாயலாயி!1. “அ*ேதா! அ/*தமி� வ.ள� பாாியி� அ/ைம� ெச�வியாி)� ெச�வ� ெபாி�#ேடா! இதைன ஏ!க8� கா(க8� சி1மதியாள� சி*தைன இைசயவி�ைலேய! எ�ேன ெகா;ைம! எ�ன காரண� இத!0?” எ�1 எ#ணினா�. ”ஆ�! காD�த மர�தில�ேறா க�ெலறி:� இA8லக�? ேகாேவ*த� 03யானாC�, ெபா�)� ெபா/=� இ�ேற�, ம�னரானா� மதி�பேரா?" எ�1 எ#ணினா�;  ““““ெச;க ெபா�ைள� ெச3ந� ெச�(க�(0�ெச;க ெபா�ைள� ெச3ந� ெச�(க�(0�ெச;க ெபா�ைள� ெச3ந� ெச�(க�(0�ெச;க ெபா�ைள� ெச3ந� ெச�(க�(0�    எஃகதனி� Dாிய& இ�எஃகதனி� Dாிய& இ�எஃகதனி� Dாிய& இ�எஃகதனி� Dாிய& இ�" " " "                  (0ற.. 597)   எ�ற எ#ண� ெகா#; தி#ணியரானா�; ஆனா�, அAெவ#ண�தி� ெவ!றி காO� வைர பாாியி� அ/ைம மகளி�(0� பா�காவ� ஆவா� யாெரன( கல?கினா�. இ*நிைலயி� பாாி மகளி� வா�(ைகயி� ஒ/ நா. நட*த நிக��சி:� அ� வழ?கிய கா�சி:� கபில� ெப/மானா� ெந�சி� ெந/�ைப( ெகா�3ன.   அ#ண� பாாியி� அ/ைம� ெச�விய� த?கி யி/*த ஏைழ மைன  . மிைட*த ேவ,யா� L�*தி/*த�; 2ைர(ெகா3 பட�*தி/*த�; T�(0  ைள�தி/*த�;  �னிடெம�லா� ��,  ைள��( கிட*த�. இ�த0 மைனயின/ேக ஈ�திைல( 0�ைப ேம;� இ/*த�; பாாியி� ெச�வ மகளி� அ(0�ைப ேம�3�மீ� ஏறி� த?க. பி�சிள விர�களா� உமண� ெசC��� உ�� வ#3கைள எ#ணியவா1 இதய� �யைர ஒ/வா1 மற*தி/*தன�. இ(க;*�யர( கா�சிைய( க#டா� கபில� மன? 0 றினா�; “அ*ேதா! இ�ேவா வா�(ைக! ஓ?0�க�� பற�பி� உ�சிமீ�  நி�1 அ��� பாாியி� அ/ைம அறியா� அ>(கா1 ெகா#ட ம�ன� மைலைய� 2!றி அணி அணியாD நி1�தி ைவ�தி/*த க,மாைவ எ#ணி எ#ணி எ.ளி நைகயா3ய அAேவ*திைழ ந�லா�, இ�1 0�ைப( 0விய�மீ� நி�1 அேத விர�களா�, உ/=� வ#3கைள-உ�� வ#3கைள-எ#Oவேதா! அ�8�,அ*ேதா ந�பா� அைட(கலமாக இ/(0� நாளி� எ� க#  �ேபேயா! அ*ேதா! அ/ைம வ.ளேல அ/�ேகாமாேன! அ#ண� பாாிேய! 7ர திலகேம! �க�� ெதDவேம! இ�ேவா நா� ெப!ற பாிசி�!  ஊேழ, மிக( ெகா3ைய நீ!” எ�1 எ#ணி மன*�3�தா� கபில�. �3��� �ய/!ற �லவ� ெப/மானா�, எAவாேற)� ெபா/. கா#ேப�! இ�னைக மகளிைர� ெபா�ெனாளி� வா�வி!0 உாியரா(0ேவ�!’ எ�1 உ1திெகா#;, ெச*த#ைம P#ெடா>0� அ*தணாள�பா� பாாி மகளிைர அைட(கலமா(கி� ெச�வ� திர�3 வர� ெச�வ(க-�ேகா வாழி யாதைன ெச�வ(க-�ேகா வாழி யாதைன ெச�வ(க-�ேகா வாழி யாதைன ெச�வ(க-�ேகா வாழி யாதைன அைட*தா�.  
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  பாாிைய� பா3ய வாயா� ேவ1 எவைர:� பாட எ.ளள8� வி/�பாத ெந�2 பைட�தவ� கபில�. அ�8� தம(0� ெபா/=(காக� பாட( கனவிC� விைழயாத கைல ெந�ச� கபில/ைடய�. இA8#ைமைய அவ� வா�ைவ:� வரலா!ைற:� ஊ;/வி( கா#பா� உண�வ� தி#ண�. மாவ# பாாிய�றி ேவ1 யாைரேய)� அவ� ேபா!றினா�-பா3னா�-எ�றா�, அ� திைனயள8� த*நல? க/தா� பிற� நல�-ெபா� நல�-க/தியைமயாேலேய ஆ0�. சா�றாக( கைடெய> வ.ள�க=. ஒ/வனாD விள?கி ஒ/வா� �க� ெப!றி/*த    ேபக�ேபக�ேபக�ேபக� எ�பாைன ந�,ைச( கபில� பா3ய ெசDதிைய இ?0 நா� மறவா� நிைன8 K�த� ெபா/�த � பய)� உைடய� ஆ0�.   தா:மானவ� உ.ள /கி(Kறிய�ேபால, ‘K��த அறிெவ�லா� ெகா.ைள ெகா;��’ ஆ/யி�க.பா� அ�� கா�3 அழியா� �க� ெப!ேறா/. ஒ/வ� அ�லேனா ெச*நா� �லவ� பா;� �க�பைட�த ‘கடாஅ யாைன( க,மா� ேபக�’? மயி� ஆ3 அகவியைத( ேக�;( 0ளிரா� ந;?கி( Kவியதாக உண�*� த� ேபா�ைவைய அத!0 ஈ*த அ/. வ.ள� அ�லேனா ேபக�? இAவா1 கான ம�ைஞ(0� க,?க� ந�கிய அAவாவிய� ெப/மகன�-ெப/?க� நாடன�-க/ைண வா�வி!ேக கள?கமாக, அவ� வா�வி� எAவாேறா �0*�வி�ட� ஒ/ 0ைற. ேதாைக விாி�� ஆ;� மயிC(0 அ/. ெசDத அவ�, த� க!பி� ெகா>*தாD விள?கிய வா�(ைக� �ைணவிைய மைன(0 விள(காகிய வாOதைல-க�ணகிக�ணகிக�ணகிக�ணகிைய( ைக விட� �ணி*தா�. ைகவ#ைம மி(க ேபக� த� மைனவியிட� ெகா#ட மா1பா;, நாளைடவி� �லவ� ெந�ைசெய�லா� �#ப;�தி, கைலஞ� உ.ள�ைத ெய�லா� கல(கி, இர?க ைவ(0� அளவி!0� ெபாியதாD வி�ட�. இ*நிைலயி� தமி��சா�ேறா� பல/� அவ�பா� ெச�1 அறி8ைர Kற  !ப�டன�. அ�சா�ேறா/. ஒ/வராD( கபில/� விள?கினா�. ��ப�தி� சி1 நிழC� ம�)யி�க.மீ� ப3த� ஆகா� எ�ற அ/. ெந�ச� பைட�த சா�ேறா� அ�லேரா கபில� ெப/மானா�? தா� க#ட கா�சிைய  க� ெந�ைச:� உ/(0� க;*�யர( கா�சிைய-தா� ேக�ட 0ரைல-0ழ,� ��ப இைச ேபா�ற அ>0ரைல ெய�லா� வ.ள� ேபகன� அகவிழிக�0( கவிைதயாேலேய கா�சி�ப;�தி( கா�3னா�. "ைகவ#ைம சா�ற ேபக, ேந!1 அ/வழி கட*� வ/*தி வ*த 2!ற�தி� பசிைய� ேபா(க, உ� சீU� எDதி உ� வாயி,� வா��தி நி�ேற�; உ�ைன:� உ� மைலைய:� பா3ேன�. அதைன( ேக�ட அளவி� �யர� மி0*� க#ணீ� ெசாாி*� அதைன நி1�த8� ஆ!றாளாD வி�மி வி�மி மிக அ>தா. ஒ/�தி. அவ. அ>த 0ரC� 0ழ,� ��ப இைசேபால இ/*த�! அவ. யாேரா! இர?க�த(கவளாD இ/*தா.!” எ�றா� கபில�.  ‘‘‘‘ைகவ� ஈைக( க-மா� ேபகைகவ� ஈைக( க-மா� ேபகைகவ� ஈைக( க-மா� ேபகைகவ� ஈைக( க-மா� ேபக! ! ! !     
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 யா�ெகா� அளிய� தாேனயா�ெகா� அளிய� தாேனயா�ெகா� அளிய� தாேனயா�ெகா� அளிய� தாேன! ! ! !      ர� உழ!& வ�!திய ஒ(க� பசி,ெதன(  ர� உழ!& வ�!திய ஒ(க� பசி,ெதன(  ர� உழ!& வ�!திய ஒ(க� பசி,ெதன(  ர� உழ!& வ�!திய ஒ(க� பசி,ெதன(     0ணி�பா; �ரசி� இர�0� அ�வி 0ணி�பா; �ரசி� இர�0� அ�வி 0ணி�பா; �ரசி� இர�0� அ�வி 0ணி�பா; �ரசி� இர�0� அ�வி     நளியி�நளியி�நளியி�நளியி� சில�பி4 சீ3� ஆ�க�  சில�பி4 சீ3� ஆ�க�  சில�பி4 சீ3� ஆ�க�  சில�பி4 சீ3� ஆ�க�     வாயி� ேதா�றி வாC,தி நி�3 வாயி� ேதா�றி வாC,தி நி�3 வாயி� ேதா�றி வாC,தி நி�3 வாயி� ேதா�றி வாC,தி நி�3     நி�1நி� மைலF� பாட இ�நி�1நி� மைலF� பாட இ�நி�1நி� மைலF� பாட இ�நி�1நி� மைலF� பாட இ�னானானானா((((&&&&) ) ) )     இ0,த க�ணீ� நி3,த� ெச�லா� இ0,த க�ணீ� நி3,த� ெச�லா� இ0,த க�ணீ� நி3,த� ெச�லா� இ0,த க�ணீ� நி3,த� ெச�லா�     �ைலயக� நைனய வி�மி( �ைலயக� நைனய வி�மி( �ைலயக� நைனய வி�மி( �ைலயக� நைனய வி�மி(     0ழ5ைன வ&ேபா� அAதன� ெபாிேத0ழ5ைன வ&ேபா� அAதன� ெபாிேத0ழ5ைன வ&ேபா� அAதன� ெபாிேத0ழ5ைன வ&ேபா� அAதன� ெபாிேத!!!!’’’’                  (�ற�. 148)    க#ணகியி� இளைம-ேபகைன� பா3ய அளவி� அவ� நிைன8 அவைள வா�3ய �ய�-அ��ய� தா?கா� அவ. வி�மி வி�மி அ>த அ>ைக-க/ைண சிறி�மி�றி அவைள� �ற*த ேபகன� ெகா;ைம-ஆறறிவ!ற உயி�(0� இ�ப அ/. �ாி:� வ.ள� த� வா�(ைக� �ைணவி(0 ஊ1 ெசD:� அறம!ற ப#�-எ�தைகயராயி)�, யாேரா ஒ/�தியாயி)�, அவ=(0 இர?கி� தீதி� ந�ல/. ெசDய ேவ#3ய ெப/?கடைம-இைவெய�லா� வய?0�க�� ேபக� ெந�சி� விள?கி, அவ� உ.ள*தி/*�மா1 ெச1�த ெசD:�ெசD ெச*நாவினராகிய கபில� ெப/மானா� பா3ய இ�பாடைல� ப3(0*ெதா1� �லன>(க!ற அ��லவ� ெப/*தைகயி� க/ைண உ.ள � ெபா�நல உண�8� நம(0� �லனாகி�றன அ�லேவா? இAவா1 எA8யி/� இ��!றி/(கேவ �3�த� அ�சா�ேறாாி� தமி� ெந�ச�. இஃத�றி� த�னல� சிறி�� காணா அ�தைகசா� உ.ள�தி� ெப!றியிைன எவேர அள*� ேபா!ற வ�லா�!   ேபக)(0 வா�(ைக�ப�;� பி� பிாி*த க#ணகியி� நிைல 0றி�ேத இAவாெற�லா� கவ�ற அ�சா�ேறாாி� க/ைண இதய�, த� ஆ/யி�� ேதாழ)ைடய இ/ க#மணிக. அைனய ெச�வியாி� ஆதரவ!ற நிைல 0றி�� எAவாெற�லா� கல?கியேதா! தா� ந�பி� ெச�1 த� ெச*நாவா� பா3ய இ/?ேகாேவ=� வி�சி(ேகா8� த� ெந�2 �#ணாக� ெசDத நிைலைம மீ#;� மீ#;� அவ� நிைனவி!0 வ*� அவைர வா�3ய�. அ�ேபாெத�லா� அவ�, ேதா�வி ‘�ைலய�லா�க#O� ெகாளேல சா�பி!0( க�டைள ேபாC�!’ என நிைன*�, த� மன�ைத� தாேம ஆ!றி(ெகா#டா�. எனி)�, பாாி மகளி� நிைனேவ அவைர� ெபாி�� அைல�த�. வ.ள� பாாிேய, எAவா1 எ� பணி ஆ!1ேவ�? எAவா1 உ� ஆவி 0ளிர�ெசDேவ�?” எ�1 எ#ணி எ#ணி மன� ைந*தா�.  ‘பாாிைய( காணேவ இ(க#க.; அவ� �க� பாடேவ இ*நா; அவ� 03ெகா.ளேவ இAவிதய�; 
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 அவ)ட� பழகி இ��றேவ இAவா�8,' எ�ெற�லா� த�ைம� ப!றிேய எ#ணிலட?கா இ�ப( கன8க. க#; இ1மா*தி/*தவ� கபில�.   ஆனா� எ� ெசDவா�! த� ஆ/யி�� ேதாழ)(0 ஆ!ற ேவ#3ய ந��( கட)(காக மன*ேதறி� ேசரல� ேகாைவ� ெச*தமி�( கவிகளா� அணி ெசDய மன? ெகா#டா�. அவ)ைழ� ெச�ற அ/*தமி�� �லவ� கபில� ெப/மானா�, அ?0� அ#ண� பாாியி� அழியா� �கைழ ஆ�வ��ட� பாரா�ட மற*தாாி�ைல. ‘ேசரல� ெப/மாேன, ப2��# ப�ட வாDேபால ெவ3�தி/(0� பலாவினி�1� வா�*� ஒ>0� ம�விைன அ.ளி� ெச�C� வாைட( கா!1 ஓ3 வழ?0� பற�� கா�3� ெப/விற� தைலவ�-சி�திர�ெசDைக ேபா�ற வி�தக� ெதாழி� �ைன*த ந�ல மைனயி�க# வா>� பாைவ ந�லா. கணவ�-ெபா� ேபால� P�த சிறியிைல� ��கா� உ�ன�தி� பைகவ� - �ல�*த சா*�� �லராத ஈைக: ைடேயா�-மல�*த மா��ைட மாவ# பாாி-எ?க. தைலவ�. அவ� பாிசில�  ழ8 ம# காD*ெதாழிய, இரவல� க#ணி� இழி*ேதாட, மீளா உலகி!0� ெச�1வி�டா�. அதனா�, நா� நி�னிட� ைகேய*தி இர(க வ*ேதனி�ைல; நி� �கைழ( 0ைற�ேதா மி0�ேதா Kேற�. ெகா;�த!0 வ/*தா ெந�2�, ஒ/ சிறி��  ைன�ப!ற உ.ள� காரணமாக வாாி வழ?0� ேபா�� களிெவறி ெகா.ளா� ப#��, நீ ெகா;(0*ேதா1� மாவ.ளிய� என ம�பைத ேபா!1� �க� ஒ,:� நி� பா� அைம*தி/�த,�, உ�னிட� வ*ேத�,’ என� �லாஅ� பாசைற� தைலவனாகிய ெச�வ( க;?ேகாவி� சிற�பிைன வித*ேதாதி வா��தினா�.[1] ‘வய?0 ெச*நாவின’ராகிய கபில� ெப/மா� தி/வாயா� �க� ெப!ற ெச�வ( க;?ேகா வாழியாத�, சி*ைத 0ளி�*�, ெச*தமி�� சா�ேறாைர� தைல:ற வண?கி, சிற�ெபலா� ெசD� 'சி1�ற�" எ�1 Kறி, +றாயிர� காண� ெகா;��, ந�றாெவ�)� 0�ேறறி நி�1, ந!றமி�� ெபாியா�(0� த� க#ணி!க#ட நாெட�லா� ெகா;�தா�. எ�ைன கபிலாி� மா�சி! எ�ேன அ(ேகாேவ*த� 0ண� சிற��!  [1] . பதி!1�ப��, 61.    இAவா1 இரவலராD� ெச�ற கபில� ெப/மான� �ரவலராD மீ#டா�. எனி)�, அவ� இதய�தி� அைமதியி�ைல. அாிைவயாி� க3மண�  3:� நாள�ேறா அ�சா�ேறா� உ.ள� இ�ப( கட,� திைள(0� தி/நா.? இ/ 01நில ம�ன�பா�  �ன� ெச�1 மனமி3*� ேபான கபில�, மீ#;� எவ�பா� ெச�வ� எ�1 ஏ(க !றி/*தா�. அ*நிைலயி� அ� சா�ேறா� ெந�சி� �லவ� பா;� �க� பைட�� 
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 அ*நாளி� ெப#ைணயா!ற?கைரயி� T;!1 விள?கிய மைலயமா� தி/ 3(காாியி� நிைன8 எ>*த�. அவ� மகி�8 �.ள, ந�பி(ைக ஒளி மி�ன, அவ� ைவ0� திைச ேநா(கி நட*தா�; அவ� தி/ேவால(க� �0*�, ேகாவ��(ேகாவி� �க� ேபா!றி வா��தினா�. அ*நிைலயி� மைலயமா� மகி�8 மிக( ெகா#; வழ(க� ேபால� ெபா�)�, மணி:�, �ைனந� ேத/� வழ?கினா�. அ� க#ட �லவ� ெந�ச� �O(0!ற�. “எ�ேன! எ� ெச*தமி�( கவிைதெய�லா� இ�ெபா�னி!0� �ைன எழி� ேத/(0ேமா எ>*தன? வைரயா� வழ?கிய ேகாமா� பாாியி� ஆ/யி� ந#ப� யா�; ெவ1�ெபா/=(0 வ/*�� இரவலன�ேல�. இவ)� ஆ�*தி/(0� எ� கவிைத:ள� அறியாேனா!” எ�1 இைன*�, கழ� �ைன காாிைய� பா���,  “மாவ# ேதா�றேல, ஈத� எளி�; வாிைச அறிதேலா அாி�. ஆகலா�, �லவ�மா�;� ெபா� ேநா(0 ஒழிக!” எ)� க/�� அைமய,  ‘‘‘‘ஒ�திைச ஒ�வைன உ�ளி நா4றிைச�ஒ�திைச ஒ�வைன உ�ளி நா4றிைச�ஒ�திைச ஒ�வைன உ�ளி நா4றிைச�ஒ�திைச ஒ�வைன உ�ளி நா4றிைச�    பல�� வபல�� வபல�� வபல�� வ�வ� பாிசி� மா(க��வ� பாிசி� மா(க��வ� பாிசி� மா(க��வ� பாிசி� மா(க�;;;;        வாிைச அறிதேலா அாிேதவாிைச அறிதேலா அாிேதவாிைச அறிதேலா அாிேதவாிைச அறிதேலா அாிேத; ; ; ; ெபாி&� ெபாி&� ெபாி&� ெபாி&�     ஈத� எளிேத மாவ� ேதா�ற�ஈத� எளிேத மாவ� ேதா�ற�ஈத� எளிேத மாவ� ேதா�ற�ஈத� எளிேத மாவ� ேதா�ற�! ! ! !     அ&ந4 கறி!தைன யாயி4அ&ந4 கறி!தைன யாயி4அ&ந4 கறி!தைன யாயி4அ&ந4 கறி!தைன யாயி4    ெபா&ேநா(0 ஒழிமதி �லவ� மா?ேடெபா&ேநா(0 ஒழிமதி �லவ� மா?ேடெபா&ேநா(0 ஒழிமதி �லவ� மா?ேடெபா&ேநா(0 ஒழிமதி �லவ� மா?ேட’’’’                         (�ற�. 121)   எ�ற அ/*தமி�( கவிைதைய அவ� மன�தி� ைத(0� வ#ண� அ�சா� Kறினா�.   �லவ� க/�தறிய மைலயமா� ெபாி�� விைழ*தா�. அஃதறி*� ஆராமகி�8 ெகா#;, அ/*தமி�� �லவ/� ெப/ைம சா�ற ேவ. பாாியி� மகளிைர வ�ைவ �ாிய உதவ ேவ#;� எ�ற த� வி/�ப�ைத( Kறி, அ�ேவ தா� விைழ:� பாிசி� என8� இய�பினா�. �லவாி� க/ைண:.ள�ைத:�, க/வி வான� ேபால வைரயா� இரவல�(0� 2ர*த வ.ளிேயா� ம(க�0� தா� ஆ!ற ேவ#3ய கடைமைய:� எ#ணி�பா��தா� காாி. அவ� உ.ள�தி� ஒ� அழேகாவிய� எ>*த�. மாவ# பாாியி� மகளி/� த� ம(க=� வ�ைவ( ேகால�தி� 7!றி/(0� தி/(கா�சி அவ� உ.ள( கிழியி� உயிேராவியமாD உ/�ெப!றி/�த� க#டா�. தீ*தமிழி� இ�ப� ேபா�றெதா/ ேபாி�ப� அவ� உடெல�லா� பாDவைத உண�*தா�;  ‘உ.ள�� எ>*த இAெவ#ணேம வா�வாக-நனவாக-மலராேதா!’எ�1 ஏ?கினா�; த� அ/ைம ம(களி� மன� அறிய  ய�றா�; தா� ெப!ற ெச�வ�க.-அறி8� ஆ#ைம:� அ/=� ஒ/?ேக ெப!ற காைளய�-க/��� எAவாேறா த� மன� ேபாலேவ இ/(க(க#டா�. ப/வ மைழ க#ட பயி� ேபால அவ� உ.ள� Pாி�த�. ‘
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 ெந;மா� பாாியி� மகளி� எ� ம/கிய�!’ எ�ற நிைன8 அவ� சி*ைதெய�லா� ேதனாக� ெசDத�. அளவிலா மகி�8 ெகா#டா� அ�ேத�வ# ேதா�ற�. ’பற�பி� ேகாமா� ெச�வியைர அைடய மைலயமா� 03 ெசDத மாதவ� எ�ைனேயா!’ என இ1�P� ெகா#;, இ/*தமி�� �லவ� ேகானிட� த� க/�ைத:� இைசைவ:� Kறி, உவைக( கடலா3யி/*தா�. கபில� ெப/மான� ெகா#ட மகி�வி!0� ஒ� எ�ைல:#ேடா! அவ� தமி� ெந�ச� இ�பவாாியாயி!1. ‘பாாிேய, பற�பி� ேகாமாேன, ேச��ல�ெச�ற ெச�மேல, எ� கட� இனி�  3யலாயி!1!’ எ�1 அவ� உ.ள� இ�ப ெவ.ள�தி� �.ளி( 0தி�த�; ஆ3� பா3 ஆன*த( க#ணீ� ம�கி� திைள�த�. இ*நிைலயி� மைலயமா� ைம*த� இ/வ/� மாவ# பாாியி� மகளி� இ/வைர:� தி/(கர� ப!றி, இ/நில ம(க. இதய� இ�ப ெவ.ள�தி� திைள(க� ெசDதன�.   அ/ைம� தைலவன� ஆவி 0ளிர ந��( கடனா!றிய �லவ� ேகாமானா� ெந�ச� மகி�8( கட,� நீ*தி விைளயா3ய�. அவ�, எ�ைலயி�லா மகி�வா� எ�மா� காாியி� �கெழ�லா� இ�ப� தமி�( கவிைதகளா� பா3, அவனி உ.ள வைர அவ� ெப/ைம அழியா வ#ண� ெசDதா�. அவ� பா3ய அ/*தமி�( கவிைதக. அ*நா. �லவ� ெந�சிெல�லா� இ�ப� ேத� பாD�சி!1.  ''''பைறயிைச அ�வி ��பைறயிைச அ�வி ��பைறயிைச அ�வி ��பைறயிைச அ�வி ��QQQQ�� ெபா�ந�� ெபா�ந�� ெபா�ந�� ெபா�ந!!!!    ெதறல� மரபினி� கிைளெயா-� ெபா5ய ெதறல� மரபினி� கிைளெயா-� ெபா5ய ெதறல� மரபினி� கிைளெயா-� ெபா5ய ெதறல� மரபினி� கிைளெயா-� ெபா5ய     நிலமிைசநிலமிைசநிலமிைசநிலமிைச� பர!த ம(க? ெக�லா� � பர!த ம(க? ெக�லா� � பர!த ம(க? ெக�லா� � பர!த ம(க? ெக�லா�     �லனA( க4ற அ!த �லனA( க4ற அ!த �லனA( க4ற அ!த �லனA( க4ற அ!த ணாணாணாணாள� ள� ள� ள�     இர!&ெச� மா(க?இர!&ெச� மா(க?இர!&ெச� மா(க?இர!&ெச� மா(க?((((0000) ) ) ) இனியிட னி�றி� இனியிட னி�றி� இனியிட னி�றி� இனியிட னி�றி�     பர!திைச நி4க� பா#ன�பர!திைச நி4க� பா#ன�பர!திைச நி4க� பா#ன�பர!திைச நி4க� பா#ன�....' ' ' '              (�ற�. 126)   என ந�,ைச� �லைம ெம�,யலாராகிய மாேறா(க,& ந�பசைலயா�மாேறா(க,& ந�பசைலயா�மாேறா(க,& ந�பசைலயா�மாேறா(க,& ந�பசைலயா� ேபா!றி� �க�*�.ளா� எ�றா�, ெச�ெசா!கபிலாி� அ/*தமி�( கவிைதயி� ஆ!றைல எவேர அள*�ைர(க இயC�!  ெந;மா� பாாி(0� தா� ெசDய ேவ#3ய ஒேர கடைமைய:� ெசD�  3�த பி� இA8லக�தி� கபில/(0� 2ைம ஏ�? ‘உ.ள� கல*� உயி� கல*� பழகிய பாாியி�ைலேய!’ எ�ற ஏ(கேம �லவாி� இதய�ைத� பிள*த�.  ‘கடைம  3*த�; பாாியி�லா ந� வா�8�  3க!' எ�1 க/தினா� கபில� ெப/மானா�. அ*ேதா! நானிலெம�லா� க#ணீ� சி*தி ந;?0 �ய� அைடய, ந!றமி�( கவிஞ� தா� 
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 எ#ணியைத நிைறேவ!ற உ1தி ெகா#டா�; ெப#ைணயா!றி� ந;வி� தி#ணிய சி*ைதயராD வடதிைச ேநா(கி அம�*தா�; உ#ணா ேநா�பி/*� உயி� �ற(க உள?ெகா#டா�. “அ*ேதா! அ/*தமி�� �லவேரேற, பற�பி� ேகாமா� ஆ/யி�� ேதாழேர, ெசD*ந�றி மறவா� ெச�மேல, மதியாைர மதியாத மா!1ய�*த ப2� ெபா�ேன, மைற*த வ.ள,� மாணி(க?கைள( கா�த க/ைண  கிேல, மாமணி ேய, ம?கா� �க� ஒளிேய, வ#டமி�� ெச�வேர, ச?க� தமி� வள��த எ?க. 0ல� ெச�வேம,” எ�1  நா� த>த>(க( Kறிஉட� ந;?க-உ.ள?0 ற-உயி� ேசார ந!றமி� ம(கெள�லா� 0வி�த ைகயராD( K3 நி�1 க#ணீ� ெப/(கினா�க..  அ*நிைலயி� இ/*தமி���லவ� கபில� ெப/மானா� இதய� Tாி�; எ>*த கவிைதைய எ�ென�ப�! “அ#ணேல, பாாிேய, உள?கல*த உயி� ந�பி!0 ஒAவா வைகயி� உ�)ட� நா)� வ/தைல� தைட ெசD� வி�டா ேய! நின(0 நா� ஏ!ற ந�பின� அ�ேலெனனி)�, இ�ைமேபால ம1ைமயிC� இைடயிலா( கா�சி:ைட நி�ேனா; இைய*� வாழ ஏ?கி கி!கி�றன எ� உ.ள � உயி/�! ஊ�-உய�*த ஊ�-இA8.ள�தி�-உயிாி�-ஆரா ேவ�ைக தீர அ/. �ாிவதாக!" எ�)� க/�தைமய,  ‘‘‘‘மைலெகA நாடமைலெகA நாடமைலெகA நாடமைலெகA நாட! ! ! ! மாவ� பாாிமாவ� பாாிமாவ� பாாிமாவ� பாாி!!!!    கல!த ேக�ைம(கல!த ேக�ைம(கல!த ேக�ைம(கல!த ேக�ைம(((((0000) ) ) ) ஒIவா; நீஎ4 ஒIவா; நீஎ4 ஒIவா; நீஎ4 ஒIவா; நீஎ4     �ல!தேன யா0ைவ�ர!த யா�ேட �ல!தேன யா0ைவ�ர!த யா�ேட �ல!தேன யா0ைவ�ர!த யா�ேட �ல!தேன யா0ைவ�ர!த யா�ேட     ெப�!த0 சிற�பி� ந?பி40 ஒ�லாெப�!த0 சிற�பி� ந?பி40 ஒ�லாெப�!த0 சிற�பி� ந?பி40 ஒ�லாெப�!த0 சிற�பி� ந?பி40 ஒ�லா((((&&&&) ) ) )     ஒ��0வர� விடாஅஒ��0வர� விடாஅஒ��0வர� விடாஅஒ��0வர� விடாஅ((((&&&&) ) ) ) ஒழிெகன( Dறி ஒழிெகன( Dறி ஒழிெகன( Dறி ஒழிெகன( Dறி     இைனைய ஆத5� நின(0இைனைய ஆத5� நின(0இைனைய ஆத5� நின(0இைனைய ஆத5� நின(0, , , , ம4றியா� ம4றியா� ம4றியா� ம4றியா�         ேமயிேன� அ�ைம யாேமயிேன� அ�ைம யாேமயிேன� அ�ைம யாேமயிேன� அ�ைம யாேனேனேனேன    யாயி1� யாயி1� யாயி1� யாயி1�     இ�ைம ேபால( கா?# உ�ைம இ�ைம ேபால( கா?# உ�ைம இ�ைம ேபால( கா?# உ�ைம இ�ைம ேபால( கா?# உ�ைம     இைடயி� கா?சி நி�ெனாஇைடயி� கா?சி நி�ெனாஇைடயி� கா?சி நி�ெனாஇைடயி� கா?சி நி�ெனா((((----) ) ) )     உட1ைற வா(0க உய�!த பாேலஉட1ைற வா(0க உய�!த பாேலஉட1ைற வா(0க உய�!த பாேலஉட1ைற வா(0க உய�!த பாேல....’’’’                                           (�ற�. 236)  எ�ற அ/*தமி�� பாடைல( க�C� ��C� கைர*�/க�பா3, மாநில ம(கைள எ�லா� க#ணீ� ெவ.ள�தி� 7��தி, ஊணி�றி வட(கி/*த கபில� ெப/மானா� உயி� �ற*தா�.  7ர�ேபா� �ாி*� மா#டா� ேவ. பாாி; வட(கி/*� உயி� �ற*தா� கபில�. கைல(காகேவ வா�*த ெகாைட�ெப/�சா�ேறா)� மைற*தா�; அவ� ந�பி!காகேவ வா�*த அ/*தமி�� சா�ேறா/� மைற*தா�. ெவ?கதிைர:� 
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 த#ணிலைவ:� இழ*த வான� ேபால� தமிழக� ஆரா� �ய�(கட,� ஆ�*த�........ ஈராயிர� ஆ#;க. ெச�1வி�டன. கபில�-பாாி கால�, இல(கிய( காலமாD-பழ*தமி� +!றா#டாD மாறிவி�ட�. எனி)�, இ�1�-எ�1�-இAவி/ ெப/� ச?ககால� சா�ேறாைர:� இ�ப� தமிழக� த� இதய( ேகாயி,� ைவ��� ேபா!றி வழிப;வ� தி#ண�. ---------------------  
2.  2.  2.  2.      ஒளைவயா ஒளைவயா ஒளைவயா ஒளைவயா      ‘‘‘‘----ஒ�டமிேழஒ�டமிேழஒ�டமிேழஒ�டமிேழ!!!!    ெப�கெள�லா� வாழ� பிற!தைமயா� எ�மன,தி� ெப�கெள�லா� வாழ� பிற!தைமயா� எ�மன,தி� ெப�கெள�லா� வாழ� பிற!தைமயா� எ�மன,தி� ெப�கெள�லா� வாழ� பிற!தைமயா� எ�மன,தி�     ��கெள�லா� ஆற� �ாி��கெள�லா� ஆற� �ாி��கெள�லா� ஆற� �ாி��கெள�லா� ஆற� �ாிக�டா;க�டா;க�டா;க�டா;....’’’’    [[[[1111]]]]         என� �ன� ம�ைர� ெசா(க� அழகி� ெசா(கி மய?கிய தைலவி, தா� அவ�பா� மாைல வா?கி வர� Qதாக அ)��� தீ*தமிழிட� K1கிறா.. எ�ேன அ�தைலவியி� ேப/.ள�! ேப/.ள� பைட�த அ� தைலவியி� வாயினி�1� பிற*த அ�ெசா!களி� எAவள8 ஆ�*த உ#ைம அட?கி:.ள�!   [1]. தமி�வி;Q�   உலக ெமாழிக=.ேளேய-இல(கிய?க=.ேளேய-தமி� ெமாழி(0� தமி� இல(கிய�தி!0� தனி� சிற��#;. அ�தைகய சிற�பிைன ந� அ/*தமி� ெமாழி ெப1த!0ாிய காரண?க. பல�பல. அவ!1ெள�லா� தைல சிற*த� ஆடவேரா; மகளி/� சாிநிக� சமானமாD விள?கி இல(கிய�ைத:� ெமாழிைய:� ேபணி வள��தைமேயயா0�. இ� ேவ1 எ�ெமாழியி)� ந� ெச*தமி� ெமாழி(0 உாிய தனி� சிற�பா0�. தமிழின�தி� ெபா!காலமாD� திக�*த ச?க கால�தி� ம�;�  �ப� ெப#பா!�லவ� தமிழக�தி� விள?கி, அ/*தமி� ெமாழிைய� த� ஆ/யி� என( க/தி� ேபா!றி வள��தன� எ�றா�, தமிழின�தி� ெப/ைமயிைன:�, தமிழில(கிய�தி� வள�திைன:� நி1வி(கா�ட ேவ1 சா�1� ேவ#;?ெகா�?  ச?க கால�தி!0� பி�)� ெச*தமி� ெமாழிைய:� இல(கிய�ைத:� ேபா!றி� �ர*த ந�,ைச� �லைம ெம�,யலா� பலராவ�. அவ/. தைல சிற*தவராக( 0றி�பிட�த0*தவ�  
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 ‘‘‘‘அ4�த,தி�வ!தாதிஅ4�த,தி�வ!தாதிஅ4�த,தி�வ!தாதிஅ4�த,தி�வ!தாதி’’’’    பா3 அ/ளிய காைர(கா� அ�ைமயா��காைர(கா� அ�ைமயா��காைர(கா� அ�ைமயா��காைர(கா� அ�ைமயா��, ‘‘‘‘ஆ,தி R#ஆ,தி R#ஆ,தி R#ஆ,தி R#’’’’     தலான அற +�கைள� பா3 அ/ளிய ஒளைவ�பிரா�3யா/�, அ/. 2ர(0� ‘‘‘‘தி��பாைவதி��பாைவதி��பாைவதி��பாைவ’’’’    ெசDத/ளிய ஆ�டாB�ஆ�டாB�ஆ�டாB�ஆ�டாB� ஆவ�. இAவா1 ஒ/ நா�3� உ#ைமயான ேம�பா�ைட அள*தறிய இ�றியைமயாத அள8ேகாலாD விள?0� தாD(0ல�தி� ேமைதயி� தைல சிற*� ஒளி/� ேப/� ெப/ைம:� ெப!றி/*த� தமிழக�. அ�தைகய தமிழக�தி�அைன��ல0� க#; விய*� ேபா!1� ெப/மித� மி(க ெபா!காலமாD� திக�*த ச?ககால�தி�-தமிழின� ஈ�ெற;�த ந�,ைச� �லைம ெம�,யலா�( ெக�லா� தைல மணியாD விள?கிய ெப/ைம ஒளைவயா�ஒளைவயா�ஒளைவயா�ஒளைவயா� எ�)� தமி� அ�ைனயாைரேய சா/�.  தமிழில(கிய வரலா!ைற ஆராD�சி(க# ெகா#; IOகி� பா�(0�ேபா� ஒளைவயா� பலராD விள?க� ஒ/தைல. கைட�ச?க நாளி�-அதிகமா� கால�தி�-வா�*த ஒளைவயா� ஒ/வ�; சமய கால�தி�-2*தராி� சமகால�தவராD விள?கிய ஒளைவயா� ஒ/வ�; காவிய கால�தி�-க�ப� நாளி�-வா�*த ஔைவயா� ஒ/வ�. இ� %வ/� ஒ/வராயி/�த� ஒ�லா� அ�ேறா? கி.பி.  த� +!றா#3C� கி.பி.ப�னிர#டா� +!றா#3C� வா�*தவ� ஒ/வ� ஆத� எ?ஙன� இயC�? எனேவ, ஒளைவயா� ஒ/வ� அ�ல� எ�ப� ெவ.ளிைட மைல. இAவா1 ஒளைவயா� பலராD விள?க( காரண�, ச?க� சா�ேறா/. ஒ/வராD விள?0� ேப1 ெப!ற அAவ�ைனயாாி� தி/� ெபயைர� தா � L3(ெகா.வதா� ஆ0� சிற�பிைன� பி!கால�தவ�. ெபாி�� ேபா!றினைமேயயா0�, இAவா1 ஊழி உ.ள வைர த� தாD நா�3� வா>� ம(க. உ.ள�� உைற:� ெப/��லைம:� மி0 �க>� பைட�த %தா�3யாராD விள?கினா�  த�வராய ஒளைவயா�.  ஒளைவயாாி� பிற�� வள����ப!றி நா� ஏ�� அறி*திேலா�. எனி)�, ச?க இல(கிய� பாட�களி� �ைண(ெகா#; அவ� பாண� 03யி� பிற*தவ� எ�ப��, இளைம  த!ெகா#ேட இ�கைல பல பயி�1 +ேலா; மதி I�ப � நிர�ப� ெப!றவராD விள?கினா� எ�ப�� ெதளியலா�.  �தமி>� க!1� �ைற ேபாய வி�தக� ெச�வியராD விள?கிய ஒளைவ�பிரா�3யா� அரசிய! ெப/�பணிகைள ஆ!1வதிC� நிகர!றவராD விள?கிய த�ைம தமிழக�தி!0 உலக அர?கி� ம�பைத உ.ள வைர ம?கா� �கைழ� ேத3�த/வதா0�. ஈராயிர� ஆ#;க�0 � இல(கிய� �லைம:�, அரசிய� திறைம:� ஒ/?ேக ைகவர�ெப!ற ஒளைவயாரைனய அாிைவ ந�லா� எவ/� உலகி� எ�தி(கிC� வா�*� விள?கியதி�ைல எ�பைத� �ணி*� Kறலா�. அ�த0 தனி� ெப/��கழிைன� தமிழக�தி!0� த� வா�வா� வழ?கிய ஒளைவ�பிரா�3யா� அதிக� ஆ#ட தகXாிேலேய த� வா�வி� ெப/� ப0திைய( கழி�தி/�த� ேவ#;� எ�ப� �லனாகிற�.  
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 ‘ெவ1�த ேக.வி விள?0�க�( கபில�’ ெப/மா)(0 ஆ/யி�� தைலவனாD� பாாிேவ. விள?கிய� ேபா�ேற ஒளைவயா�(0 அதிகமா� விள?கினா�.  அதிகமா�, அ/=� ஆ#ைம:� ஒ/?ேக வ3ெவ;�தா!ேபா�1 விள?கிய கைடெய>வ.ள�க=. ஒ/வனாD� திக>� ெப/ைம ெப!றவ�. தக Xைர� தைலநகராக(ெகா#; ஆ�சி �ாி*த அதிகமா� நா;, �ன� வள � Pவா� கரவி� அழ0 வள � ஒ/ ேசர�ெப!1� �லவ� பா;� �க� பைட�தி/*த�. அதிகமா� நா; ெப!றி/*த இய!ைக� திற�தி)� அவ� நா�; ம(க. ெப!றி/*த ஆ#ைம� திற)� அவ�க. தைலவனான அதிகமா� ெகாைட� திற)ேம ப�லாயிர மட?0 ெபாியனவாD விள?கின. அதிகமா� 7ர வா�(ைகயி� சிகரமாD விள?கினா�. அவ� கீழி/*த மழவ� பைட ேபாைரேய உணவாக( க/தி வா�*த�. கைலஞ�(0� �லவ�(0� க#ணி)� இனிய தைலவனாD விள?கிய அதிகமா�, மா!றா� வா�வி!0( காலனாகேவ இ/*தா�. இAவா1 ஆ;� விற,ய�(0� பா;� பாண/(0� அமி�தி)� இனிேயானாD விள?கிய அவன� ந�,ைச� சிற�பிைன ெய�லா� அவ� அரசைவ� �லவராD� திக�*த ஒளைவயா� எ#ண!ற பாட�களா� இய!றமிழி� 2ைவ கனி ெசா�ட� ெசா�ட� பா3:.ளா�. அதிகமான� 03 ெதா�ைம� சிற�� வாD*த�. அதிகமா� உலக� ேதா�றிய நா. ெதா�; உளதாக( க/த�ப;�  3:ைட %ேவ*த� 03:. ஒ�றாகிய ேசர� 03ைய� ேச�*தவ� என8�, ‘இ/�பன�-�ைடயைல’ வி/�பி� L;பவ� என8� இல(கிய� ேபா!1� ெப/ைம பைட�தவ�. அவ� மரபி�  �ேனா�  ‘அ/�ெபற� அமி�த� அ�ன’ க/�ைப� ேதவ� உலகினி�1� ெத�தமி� நா�3!0( ெகா#; வ*தன� என� ேபா!ற�ப;கி�றன�.  ‘‘‘‘அமர�� ேபணிF� ஆLதி அ�,திF�அமர�� ேபணிF� ஆLதி அ�,திF�அமர�� ேபணிF� ஆLதி அ�,திF�அமர�� ேபணிF� ஆLதி அ�,திF�    அ��ெபற� மரபி4 க��பிவ� த!&� அ��ெபற� மரபி4 க��பிவ� த!&� அ��ெபற� மரபி4 க��பிவ� த!&� அ��ெபற� மரபி4 க��பிவ� த!&�     நீரக இ�(ைக ஆழி R?#ய நீரக இ�(ைக ஆழி R?#ய நீரக இ�(ைக ஆழி R?#ய நீரக இ�(ைக ஆழி R?#ய     ெதா�னிைலெதா�னிைலெதா�னிைலெதா�னிைல    மரபி�நி� ��ேனா� ேபாலமரபி�நி� ��ேனா� ேபாலமரபி�நி� ��ேனா� ேபாலமரபி�நி� ��ேனா� ேபால’        ’        ’        ’            (�ற�.99)    என அதிகமாைன:�   ‘‘‘‘அ!தர,அ!தர,அ!தர,அ!தர,((((&&&&) ) ) )     அ��ெபற� அமிCத� அ�ன அ��ெபற� அமிCத� அ�ன அ��ெபற� அமிCத� அ�ன அ��ெபற� அமிCத� அ�ன     க��க��க��க��((((����))))இவ� த!ேதா� ெப��பிற� கைடேயஇவ� த!ேதா� ெப��பிற� கைடேயஇவ� த!ேதா� ெப��பிற� கைடேயஇவ� த!ேதா� ெப��பிற� கைடேய....’’’’            (�ற�. 392)   
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 என அவ� மக� ெபா0�ெடழினிைய:� ஒளைவயா� பாரா�;கி�றா�, அதிகமா�  �ேனா�, விற� மி(க 7ர�தி/வின�; கட� கட*� அய� நா;க=(0� பைட ெய;��� ெச�றன�; பல நா;கைள ெவ�றன�. அAவா1 ெவ!றி ெகா#ட நா;க=. ஒ�றி,/*� தா?க. அைட*த ெவ!றி(0 அறி0றியாக� தீ�2ைவ( க/�பிைன� தமிழக�தி!0( ெகா#; வ*தன�. அத!0  � தமிழக�தி� க/�� இ�ைல. அத� பிறேக க/�� இ?0� பரவிய�. இAவா1 ெவ!றி ெகா#ட ம�ன� தா� ெவ�ற நா�3னி�1� அ/� ெபற� ெபா/. ஒ�ைற( ெகா#; வரC�, ேதா!ற ேவ*த)� த� ேதா�வி(0 அைடயாளமாக� த� நா�3� சிற*த ெபா/. ஒ�ைற( காணி(ைகயாக� தரC� பழ�ெப/� �கழ�லேவா? அைத ஒ�3 நட*த நிக��சிையேய ஒளைவயா� ‘அ*தர��(’ க/�� இவ# த*ததாக� பா;கி�றா� என( ேகாடேல ஏ!�ைட�தா0�.  இ�த0 ெதா�ைம சா� �க� பைட�த அதிகமான� ெப/�சிற�ைப� ப�காC� ெசவிம;�� வி/��!றி/*த ஒளைவயா�, அவ� தி/ேவால(க�ைத� ேச�*தா�; தமிழிைசயா� அவ� �க� பரவினா�. ஒளைவயா� த� அ/�ெப/� சிற��(கைள-ெய�லா�  �னேம ேக�3/*த அதிக)�, “ப>மர� ேத3� ெச�C� பறைவ ேபா�பவ�க. இ��லவ� ெப/ம(க.; பாிசி� ஏ�� த*தி3� ஒளைவயா� விைரவி� விைட ெப!1 ேவறிட� ஏகி;வாேர! அவ� பிாிைவ நா� ெபா1�த� ஒ�Cேமா!” என� பல�பல எ#ணியவனாD� பாிசி� ஏ�� தாரா� நீ�3�தா�. மிக I#ணிய கைல:.ள� பைட�தவர�லேரா ஒளைவயா�? அதிகமான� இ�ெசய� க#; அவ� ெவ0#ெட>*தா�; த� %�ைட  3�2(கைள� 2/�3(ெகா#; ெவளி(கிள��வா�, வாயி� கா�பாைன( க#; பி� வ/மா1 அ�சா� Kறினா�:    “வாயி� கா�ேபாD, வாயி� கா�ேபாD, வ#ைம மி(ேகா� ெசவியாகிய �ல�தி� விள?கிய ெசா!களாகிய ந�விைதகைள வி�தி� தா� க/திய பாிசிைல விைளவாக� ெப1� மன வ, மிக� பைட�ேதா� பாிசில�. இ?ஙன� ேம�பா�3!0 வ/*�� பாிசி� வா�(ைகயிைன:ைடய இ�பாிசில�(0 அைடயாத வாயிைல( கா�ேபாD, விைர*� ெச�C� 0திைர� பைட:ைடய ேதா�றலாகிய ெந;மா� அ�சி த� தர� அறியாேன? அ�றி, எ� தர� அறியாேன? அறி8� �க>� உைடேயா� அைனவ/� மா#; ஒழி*� இA8லக� இ�)� வறியதாகிவிடவி�ைலேய! ஆகலா�, யா�  த,ய இைச( க/விகைள:� அைவ ைவ(0� ைப  த,யனவ!ைற:� %�ைடயாக( க�3ேன�. மர�ைத� �ணி(0� ைக வ�ைமமி(க த�ச)ைடய ம(க. ம>ேவ*தி( கானக�தி� உ��0*தா�, அ(கா�டக� அவ�க�0� பய� ப;மா1 ேபா�ேற யா� எ�திைச� ெச�,)� அ� திைசெய�லா� ேசா1 கிைட(0�.”  
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 ‘‘‘‘வாயி ேலாேயவாயி ேலாேயவாயி ேலாேயவாயி ேலாேய!!!!        வாயி ேலாேயவாயி ேலாேயவாயி ேலாேயவாயி ேலாேய!!!!    வ�ளிேயா� ெசவி�த� வய�0ெமாழி வி,தி,தா� வ�ளிேயா� ெசவி�த� வய�0ெமாழி வி,தி,தா� வ�ளிேயா� ெசவி�த� வய�0ெமாழி வி,தி,தா� வ�ளிேயா� ெசவி�த� வய�0ெமாழி வி,தி,தா�     உ�ளிய& �#(0� உர1ைட உ�ள,& உ�ளிய& �#(0� உர1ைட உ�ள,& உ�ளிய& �#(0� உர1ைட உ�ள,& உ�ளிய& �#(0� உர1ைட உ�ள,&     வாிைச(0 வ�!&மி� பாிசி� வாC(ைக� வாிைச(0 வ�!&மி� பாிசி� வாC(ைக� வாிைச(0 வ�!&மி� பாிசி� வாC(ைக� வாிைச(0 வ�!&மி� பாிசி� வாC(ைக�     பாிசில�(0 அைடயா வாயி ேலாேயபாிசில�(0 அைடயா வாயி ேலாேயபாிசில�(0 அைடயா வாயி ேலாேயபாிசில�(0 அைடயா வாயி ேலாேய! ! ! !     க-மா� ேதா�றி� ெந-க-மா� ேதா�றி� ெந-க-மா� ேதா�றி� ெந-க-மா� ேதா�றி� ெந-மா�மா�மா�மா�----அசிஅசிஅசிஅசி    த�னறி த�னறி த�னறி த�னறி யயயயல�ெகா�ல�ெகா�ல�ெகா�ல�ெகா�????    எ�னறியல�ெகா�எ�னறியல�ெகா�எ�னறியல�ெகா�எ�னறியல�ெகா�? ? ? ?     அறிL� �கA� உைடேயா� மா;!ெதன அறிL� �கA� உைடேயா� மா;!ெதன அறிL� �கA� உைடேயா� மா;!ெதன அறிL� �கA� உைடேயா� மா;!ெதன     வ3!தைல உலக�� அ�ேறவ3!தைல உலக�� அ�ேறவ3!தைல உலக�� அ�ேறவ3!தைல உலக�� அ�ேற! ! ! ! அதனா� அதனா� அதனா� அதனா�     காவிென� கலேனகாவிென� கலேனகாவிென� கலேனகாவிென� கலேன;;;;     �(கிென� கல�ைப �(கிென� கல�ைப �(கிென� கல�ைப �(கிென� கல�ைப;;;;        மர�ெகா� த�ச� ைகவ� சிமர�ெகா� த�ச� ைகவ� சிமர�ெகா� த�ச� ைகவ� சிமர�ெகா� த�ச� ைகவ� சிறாறாறாறாஅ� அ� அ� அ�     மALைட( கா?டக,மALைட( கா?டக,மALைட( கா?டக,மALைட( கா?டக,((((&&&&) ) ) ) அ4ேற அ4ேற அ4ேற அ4ேற     எ,திைச� ெச51� அ,திைச� ேசாேறஎ,திைச� ெச51� அ,திைச� ேசாேறஎ,திைச� ெச51� அ,திைச� ேசாேறஎ,திைச� ெச51� அ,திைச� ேசாேற’.   ’.   ’.   ’.                                                   (�ற�. 206)   இAவா1 �லைம(ேக உாிய ெப/மித� �ல�பட வாயி!காவலனிட� Kறிவி�; விைர*� ெவளி�ேபா*தா� ஒளைவயா�. இைத அறி*தா� அதிகமா�. வாளாவி/�பாேனா? விைர*� ெச�1 ஒளைவ�பிரா�3யாைர� த;�� நி1�தி� தைலயார வண?கி� த� உ.ள�தி� உ#ைமைய( கரவி�றி( Kறினா�. ெந�ச� திற*ேதா� நி!கா#0வேர!’ என( Kறி நி�ற ம�னன� மனமறி*த ஒளைவயா/�,  “ஆ! ஆ�கட�  ��� ேபால�ேறா இவ� உ.ள�தி� ந�பா� ெகா#ட அ�� மிளி�கிற�!” என( க/தி விய*� ேபா!றினா�; உவைகேயா; அவ� நாேளால(க��(0 மீ#;� வ*�, அவ� மன� மகிழ� த?கினா�; த� �லைம நல� கனி*� ஒ>0� பாட�களா� அவ� ெகாைட வள�ைத� சிற�பி�தா�. “யா� ஒ/ நா. ெச�லல�; இர#;நா. ெச�லல�. பல நா=� பயி�1 பல� எ� ட� வர� ெச�,)�,  த� நா. ேபா�ற வி/��ைடயவ� அவ�. அணிகல� அணி*த யாைனைய:�, இய�ற ேதைர:� உைடய அதிகமா� பாிசி� ெப1� கால� நீ�3�பி)� நீ�3யா� ஒழியி)�, யாைன த� ெகா�பிைட ைவ�த கவள�ேபால அ�பாிசி� ந� ைகயக�த�. அ� த�பா�. எனேவ, உ#ண!0 நைச:!ற ெந�ேச, நீ பாிசி!0 வ/*த!க! அதிகமா� தா. வா�க!” எ�)� க/�தைமய,  ‘‘‘‘ஒ�நா� ெச�லல� இ�நா� ெச�லல� ஒ�நா� ெச�லல� இ�நா� ெச�லல� ஒ�நா� ெச�லல� இ�நா� ெச�லல� ஒ�நா� ெச�லல� இ�நா� ெச�லல�     பலநா� பயி�3 பலெரா- ெச�51� பலநா� பயி�3 பலெரா- ெச�51� பலநா� பயி�3 பலெரா- ெச�51� பலநா� பயி�3 பலெரா- ெச�51�     தைலநா� ேபா�ற வி��பின� மாேதாதைலநா� ேபா�ற வி��பின� மாேதாதைலநா� ேபா�ற வி��பின� மாேதாதைலநா� ேபா�ற வி��பின� மாேதா: : : :     அணி/� அணி!த யாைன இய�ேத� அணி/� அணி!த யாைன இய�ேத� அணி/� அணி!த யாைன இய�ேத� அணி/� அணி!த யாைன இய�ேத�     அதியமா� பாிசி� ெபHஅதியமா� பாிசி� ெபHஅதியமா� பாிசி� ெபHஅதியமா� பாிசி� ெபHஉ� கால� உ� கால� உ� கால� உ� கால�     
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 நீ?#1� நீ?டாநீ?#1� நீ?டாநீ?#1� நீ?டாநீ?#1� நீ?டா((((&&&&) ) ) ) ஆயி1� யாைனஆயி1� யாைனஆயி1� யாைனஆயி1� யாைனத� த� த� த�     ேகா?#ைட ைவ,த கவள� ேபால( ேகா?#ைட ைவ,த கவள� ேபால( ேகா?#ைட ைவ,த கவள� ேபால( ேகா?#ைட ைவ,த கவள� ேபால(     ைகயக, த&ைகயக, த&ைகயக, த&ைகயக, த&....அ& ெபா;யா காேதஅ& ெபா;யா காேதஅ& ெபா;யா காேதஅ& ெபா;யா காேத; ; ; ;     அ�!அ�!அ�!அ�!((((தததத) ) ) ) ஏமா!த ெநச�ஏமா!த ெநச�ஏமா!த ெநச�ஏமா!த ெநச�! ! ! !     வ�!த ேவ�டாவ�!த ேவ�டாவ�!த ேவ�டாவ�!த ேவ�டா; ; ; ; வாCகஅவ� தாேளவாCகஅவ� தாேளவாCகஅவ� தாேளவாCகஅவ� தாேள!!!!’’’’          (�ற�. 191)   என இAவா1 மழவ� ெப/மா� வ.ள�ைமைய வாயார� �க�*தா� ஒளைவயா�.  வ.ள�ைமயி� தைல சிற*� விள?கிய அதியமா� 7ர�திC� நிகர!ற ெப/விற� ேவ*தனாக( கா�சியளி�தா�. ஒ/ நாளி� எ�;� ேதைர இய!1� ைகவ� த�ச� ஒ/வ� ஒ/ தி?க.  >�� அ/�பா; ப�;� ேத�(கா� ஒ�ைற ம�;� ெசDவானாயி�, அ�ேத�( கா� எ��ைண வ,8ைடயதா0�? அ��ைண உட� வ, ெப!ற வ�லா#ைம( 0ாிசிலாD விள?கினா� அதிகமா�. அவ� பைட வ, க#; அ�சாத தி(கி�ைல; த�ைம ெதாியா�,  ‘இைளய� இவ�, என இக�*த மா!றாைரெய�லா� ‘இ/?களி1 அ�; 7�( 0� ஈ���ைட(கரா�' ேபால( ெகா�1 7�(0� க;*திற� பைட�� விள?கினா�. அ�தைக ெந;ேவேலா� நா�3� எறிேகாC(0 அ�சா� சீறி�பா:� அரவிைன ஒ�த ம.ள� K�ட�-மழவ� K�ட�-ம#3( கிட*த�. அவ� கன�ெற>*தா�, மா!றா� மதி�க. ெநா1?0�; ஒ�னா� பைடெய�லா� ஓ3� சித1�. ேகளா/(0( காலைன ஒ�த அதிக� ேகாப? ெகா.ளி�, அவ� 0/தி( ெகாதி�ேபறிய க# த� அ/ைம( 0ழ*ைதைய( காணி)� 0ளிரா�. அ�த0 ‘ேபார; தி/'வினாD விள?கினா� அதிகமா�. அதிகமா� தகXைர ஆ�சி �ாி*� வ*த அ*நாளி� மைலயமா� தி/ 3(காாி எ�பா� ேகாவ�ைர ஆ�சி �ாி*� வ*தா�. இ�மைலயமா� தி/ 3(காாி:� மா!றா� அ�2� ேபா� வ, மி(கவனாD விள?கியேதாட�றி,  ‘‘‘‘வாSைள�வாSைள�வாSைள�வாSைள�    �ரவிெயா- ைவயக ம�ள�ரவிெயா- ைவயக ம�ள�ரவிெயா- ைவயக ம�ள�ரவிெயா- ைவயக ம�ள    ஈர ந�ெமாழி இரவல�(ஈர ந�ெமாழி இரவல�(ஈர ந�ெமாழி இரவல�(ஈர ந�ெமாழி இரவல�(((((0000) ) ) ) ஈ!தஈ!தஈ!தஈ!த    ...    ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ......    ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ......    ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ......    ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...    கழ�ெதா#, தட(ைக( காாிகழ�ெதா#, தட(ைக( காாிகழ�ெதா#, தட(ைக( காாிகழ�ெதா#, தட(ைக( காாி'  '  '  '       (சி1பாணா!1�பைட : அ3, 92-95)   என( காசினி ேபா!ற( கைடெய> வ.ள�க=. ஒ/வனாD� திக�*தா�. ஈர�தாC�, 7ர�தாC� இைணய!1 விள?கிய அவன� பைடயா!ற,� ெப/ைம:ண�*�  3:ைட ேவ*த/� த� பைகவைர ெவ�ல அவ� அ/�ெபற� �ைணையேய ஆ�வ��ட� எதி� ேநா(கி நி�றன�. இ�த0 வ, மி(க ம�ன� தி/ 3(காாி(0�, ப�ேவ� தாைன அதிக)(0� இைடேய மைலயமா� ெகா#ட பைட வ,� 



30 

 ெச/(காேலா-அதிகமான� ெச/ேவ�ட ெந�ச�தாேலா-யா� காரண� ப!றிேயா எ>*த க;�Pச�  !றி, நாளைடவி� ெகா;�ேபாராD %#ட�.  இ*நிைலைய( க#டா� தமி�� சா�ேறாராகிய ஒளைவயா�; இதய� �#ணாணா�.  “அ*ேதா! தமிழகேம! யா� 0ைற ெசDதைனேயா நீ? உ� �க�( ேகாயி,ைன:� ேகா�ைடைய:� ெபா2(0� தீயாக அ�ேறா இ� ேபா��தீ உ.ள�? அயலவரா� அழி(க நிைன(க8� ஒ#ணா உ� அரண� உ�னவரா ேலேய அழி*� வி;ேமா! ேபாாி� ெபயரா� எ#ண!ற தமி� 7ராி� தைல தமிழக�தி� தமிழ�களாேலேய உ/=வேதா! ெகா;ைம! ெப/?ெகா;ைம! அற�ைத ந�பா� அ�ைபேய ந��� சி1ைமயிைன எ�ென�1 உைர�ேப�!” என இAவா1 பல8� எ#ணி அவர� தாDைம:.ள� ஆ/யி�க. ேம� ைவ�த க/ைணயாC� அ/ைம� தமிழக�தி� ேம� ைவ�த ப!றாC� �3�தி/(க ேவ#;�. அ*நிைலயி� ேபா�(கள� �0*� அறி8ைர Kறி அைமதி K�ட அவ� விைர*தா�; அதிகைன எதி���நி�ற ம�னைன ேநா(கி� பி� வ/மா1 Kறினா�:  “அதிகமா� ேபாைர� ெசDத!0 உைற கழி�த வா.க. பைகவ� அரைண அழி�தலா�, அவ� தைசயி� க#ேண உற( 0ளி��( க�வாD ேபாD வ3 விழ*தன. அவ� ேவ�க. 01�ப� அர#கைள ெவ�1 அவ� நா�ைட அழி�தலா�, 2ைர ெபா/*திய காிய கா��டேன ஆணி கல?கி நிைலயழி*தன. அவ� களி1க., கைணய மர�தா� த;(க�ப�ட கதைவ� ெபா/� அ�பைகவர� களி1ைட அரணழி�தலா�, ம/�பி� கி��ாிக. கழல�ெப!றன. அவ� 0திைரக. பைக நா�; 7ர� ெபால*தா� மா�ப� உ/வழிய மிதி�� ஓடலா�, 0/தி(கைற ப3*த 0ள��ைடயவாயின. அவ)�, ம#Oலைகேய த�). அட(0� கடலைனய பைடைய:�, அ��க. �ைள�த பாிைசைய:� உைடயவ�. அ�தைகயவனா� ெவ0ள�ப�டா� பிைழ�த� ஆ0ேமா! இக� ேவ*தேர, உ?க. அக� நா; உ?க�ேக ேவ#;மாயி�, அதிக)(0� திைற த*� உD:?க.. இ�ைலேய�, அவ� ஆறா� சின� மாறா�. இAவா1 யா� ெசா�ல8� ெதளிYராயி�, நீ?க. உ?க. 01*ெதா3 மகளி� ேதாைள� பிாித� விய�ப�1!”  இAவா1 ெவ�ேபா� அதிகன� 7ர� திற�கைளெய�லா� எ;��ைர��, “பைக ம�னேர, எ� ஒளிறில?0 ெந;ேவ� தைலவைன ேநாி� க#3S� நீ�; க#டா�, மனெமா3*� ேபா7�. ஆக,�, அவைன( காணா நிைலயி� கரவா நாவினராD( க#ட�� Kறி� ேசாகா(0� நிைலயைடயாதீ�!” என எ�சாி�தா�.  ‘‘‘‘யாவி� ஆயி1�யாவி� ஆயி1�யாவி� ஆயி1�யாவி� ஆயி1�, , , , Dைழ தா�ெகா�Dைழ தா�ெகா�Dைழ தா�ெகா�Dைழ தா�ெகா�((((----))))    
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 யா�ெபா�&�யா�ெபா�&�யா�ெபா�&�யா�ெபா�&�,,,,’’’’    எ�ற� ஒ��மி�எ�ற� ஒ��மி�எ�ற� ஒ��மி�எ�ற� ஒ��மி�;;;;    ஓ�0திற� ஓ�0திற� ஓ�0திற� ஓ�0திற�     ஒளிறில�0 ெந-ேவ� மழவ� ெப�மக� ஒளிறில�0 ெந-ேவ� மழவ� ெப�மக� ஒளிறில�0 ெந-ேவ� மழவ� ெப�மக� ஒளிறில�0 ெந-ேவ� மழவ� ெப�மக�     கதி�வி- E�/� அ�பக?- மா�பி� கதி�வி- E�/� அ�பக?- மா�பி� கதி�வி- E�/� அ�பக?- மா�பி� கதி�வி- E�/� அ�பக?- மா�பி�     விழLேம� ப?ட ந4ேபா� விழLேம� ப?ட ந4ேபா� விழLேம� ப?ட ந4ேபா� விழLேம� ப?ட ந4ேபா�     �ழL,ேதா� எ�ைனைய( காணா T�ேக�ழL,ேதா� எ�ைனைய( காணா T�ேக�ழL,ேதா� எ�ைனைய( காணா T�ேக�ழL,ேதா� எ�ைனைய( காணா T�ேக....’’’’                                                                                    (�ற�, 88)   ஆ�ற �லைம ந�,ைச� சா�ேறாாி� ெபா� ெமாழிகெள�லா� பயன!1� ேபாயின. ேபா� �ாியேவ வி/�பினா� மைலயமா�. அதிகமாேனா, அ� க#; அ�சி� பி� வா?0பவ�! தமி�(03 7ர� அவ)(0 ம�;� விதி வில(ேகா? ஆயி)�, அவ� ஒளைவயாாி� அ/. ெமாழிக�0 அட?கி� ெபா1�தி/*தா�; ஒளைவயாாி� ெசா�ைல:� மதியானாயின� மைலயமா� எ�பைத அறி*த��, ஆ!ெறாணா( ேகாப��ட� கா!ேறா; கல*த க;*தீ�ேபால� ேபா�(கள�தி� பாD*தா�. காிெயா; காி:�, பாிெயா; பாி:�, ேதெரா; ேத/� ேமாதின. கண(க!ற 7ர�களி� தைலக. உ/#டன. 0/தி ெவ.ள� ெப/(ெக;�ேதா3ய�. ேபாாி�  38 யாதாேமா என( க!ேறா/� ம!ேறா/� கல?கி நி�றன�. ஆ/யி�(0 இர?0� ஒளைவயாாி� தமி� ெந�ச� பாகாD உ/கிய�.  அதிகமா� ெந�சி� எ>நாவி�; எாி:� ெச*தழ ல�ன சி!ற� தீயிைன( க#ட ஒளைவயா�, "அ*ேதா! ேபா�  ைனயி� பைகவ� மா1பா; ஒழிய� ெபா/தலா� ேதD*� 0ைற*த ேகா;கைள:ைடய நி� யாைன( K�ட� ேபாக( காணி�, பைகவ� த� மதி� வாயி� உ.ள பைழய கதவ?கைள:�, கைணய மர?கைள:� மா!றி� �தியன இ;வ�; மா!றா� ேசைன 7ர� பிண� சிதறியழிய� ேபா�( கள�ைத உழ(கி� ெச�Cதலா� 0/தி(கைற ப3*த நி� 0திைர( K�ட� ேபாக(க#டா�, நி� பைகவ� கா�; வாயி�கைள:� ேவல .ளா� அைட��( கா�ப� : பைகவ� மா�ைப� ைத�� ஊ;/வி�ேபான உைறயி�க# ெசறி�த,�லாத நி� ேவைல( க#ட பைகவ�, த� கி;ைக( கா��டேன ைகநீ�;� ெசறி�ப�; வா. வாD(க� ைத�த வ;�ப3*த நி� ைம*�ைட 7ரைர( க#டா�, 0/தி ப3*த அ�ைப� Qணி:. அட(0வ�. ஆனா�, நீேயா, காவலாக ெவ#சி1 க;ைக� �ைக(க8� மன� தாியா�, மா!றாாி� உயிைர( ெகா;ேபா0� K!ற� ஒ�பாD. ஆக,�, அதிகமாேன, ெந!கதி� 2ழC� கழனிெயா; ெப/��ன� வளமி(க நி� பைகவாி� அக� நா; இர?கி( ெக�; ஒழிவேதா!" என எ#ணி மன� உ/கினா�.  ஒளைவயாாி� எ#ண� நிைறேவறிவி�ட�. அதிகன� அ�சா மழவ� பைட, ஆ��ெத>*� காாியி� க3யர#கைள:� க;�பைடைய:� கல(கழிய� ெசDத�. அாிமா அ�ன அதிக� தைலைமயி� வாி� �,கெளன� பாD*த மழவ� ேசைன(0 
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 ஆ!றா� மா� K�டமாயின மைலயமா� பைடக.. அதிகமா� 7ர  ர2 ெகா�3, வாைக L3, ெவ!றி(ெகா3ைய வி#Oயர� பி3�தா�; அதேனா;� அைம*தானி�ைல அவ�; மைலயமா� காாியி� ேகாவ�/(0. Iைழ*� அ*நகைர:� பாழா(கினா�. ெபா,8 மி(க அAவ.ளிேயா�, தைலநகைர� ெபா,விழ*ததா(கினா�. இAவா1 அவ� %ேவ*த/(0� ெமாD�பாD நி�ற ேகாவ�ராைன ெவ�ற திற� �லவ� பா;த!0� அாியதாD விள?கிய�.  �ன� ஒ/  ைற %#ெட>*த ேபாாி� அதிகமா� அவ�  �ேனா� ேபால இ/�பன� �ைடயC�, ஈைகவா� கழC�, Pவா� கா8�, �னி!1��லா� ெந;ேவC�, எ>ெபாறி நா�ட�� எழாஅ� தாய � வ>வி�றி� ெப!றி/*��, அைமயா� ெச/ேவ�;, இமி� 0ர�  ரசா��� வ*த எ>வேரா;�  ரணி, அவைர  றிய3�� ெவ!றி ெகா#ட ெப/*திறC�, அ�ெசா� I# ேத��சி� �லவ� அழ0ற� பா;வத!0 அாிதாகேவ விள?கிய�. அதிகமா� அ�1 எ>வைர ெவ�1 ெப!ற ெவ!றியிைன� ேபாலேவ பைட வ, சா�ற ேகாவ�ைர எறி*த அவ� அாிய திற�ைத நா வ�ைம மி(க பரணேர பா3:.ளா�. ஆத,�,  ‘‘‘‘ெச�ேவ?ெச�ேவ?ெச�ேவ?ெச�ேவ?((((----) ) ) )     இமிC0ர� �ரசி� எAவெரா- �ரணி� இமிC0ர� �ரசி� எAவெரா- �ரணி� இமிC0ர� �ரசி� எAவெரா- �ரணி� இமிC0ர� �ரசி� எAவெரா- �ரணி�     ெச�ெச�ெச�ெச�((((3333) ) ) ) அம� கட!&நி� ஆ4ற� ேதா4றிய அம� கட!&நி� ஆ4ற� ேதா4றிய அம� கட!&நி� ஆ4ற� ேதா4றிய அம� கட!&நி� ஆ4ற� ேதா4றிய     அ�3� பா-ந�(அ�3� பா-ந�(அ�3� பா-ந�(அ�3� பா-ந�(((((0000) ) ) ) அாிையஅாிையஅாிையஅாிைய, , , , இ�3� இ�3� இ�3� இ�3�     பரண� பா#ன� ம�ெகா� ம43நீ பரண� பா#ன� ம�ெகா� ம43நீ பரண� பா#ன� ம�ெகா� ம43நீ பரண� பா#ன� ம�ெகா� ம43நீ     �ர�மி0 ேகாவ�� 7றிநி� �ர�மி0 ேகாவ�� 7றிநி� �ர�மி0 ேகாவ�� 7றிநி� �ர�மி0 ேகாவ�� 7றிநி�     அரஅரஅரஅர�அ- திகிாி ேய!திய ேதா�அ- திகிாி ேய!திய ேதா�அ- திகிாி ேய!திய ேதா�அ- திகிாி ேய!திய ேதாேளேளேளேள....’’’’                                                        (�ற�, 99)   என இAவா1 ேகாவ�� எறி*தாைன ஒளைவயா� ேபா!றினா�.  இ?ஙன� த� வா�வி� இ/ ெப/ ெவ!றிகைள� ெப!1� �கெழா; விள?கிய அதிய� ேகாமான� அரசிய� வானி� மீ#;� ேபா� ேமக?க. Lழலாயின. ஆனா�, ஒளைவயாாி� அ/*திற�தா�, அ�ேபா� ேமக?களி� ெந/�� மைழயினி�1� தமிழக� த�பிய�. அதிகமா� நாளி� கா�சிைய� தைலநகராக( ெகா#; ெதா#ைட நா�ைட� ேசாழ� மரபினனாகிய ெதா#ைடமா� ஆ#; வ*தா�. ெகாைட வள � பைட நல � மி(கவனாD விள?கிய ெதா#ைடமா)(0� அதிகமா)(0மிைடேய Pச� ஏ!ப�ட�. அ�சியி� மீ� பைடெய;(க� ெதா#ைடமா� ஆவன �ாி*தா�. ஒ!ற� வாயிலாக� ெதா#ைடமா� ெசய�கைள அறி*த அதிகமா)� மழவ� பைடைய� ேசர� திர�3� ேபா�  ர2 ெகா�ட� �3�தா�. ஆனா�, ேபாாி� ெகா;ைமைய:� அதனா� தமிழக� கால�ேபா(கி� ஒ!1ைம சிைத*� காண( K3ய ஒ/ெப/?ேக�ைட:� ந#0ண�*த ஒளைவயா�, எAவா!றா)� அ� ேபா�ர� த;�� 
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 நி1�த� �ணி*தா�. ‘அ��, அறி8, ஆராD*த ெசா�வ�ைம ஆகிய இ�றியைமயா %�றிC� ஒ�பா/� மி(கா/� இ�றி உய�*தி/*த ஒளைவயா�, தாேம ெதா#ைடமானிட� Q� ெச�ல8� உ1தி ெகா#டா�. ஒளைவயாாி� தி/8.ள� அறி*த அதிகமா)� த� அம� ேவ�0� ெந�ைச  ய�1 அட(கி(ெகா#; அவ� க/��(0 இைச*தா�. ெதா#ைட நா; ெச�றா� ஒளைவயா�. அ/*தமி�� �லவைர ஆ�வ��ட� வரேவ!1 அ� ெபா>க� ேபா!றினா� ெதா#ைடய� ேகா�. ஒளைவயா/� அவ� மன� ெகா=� வைகயி� த� உ.ள�தி/(0� க/��(கைள எ;��ைர��, இ�ப� தமிழக�தி� அைமதி எ)� அ/. ஆ1 வ!றா� பாD*� வள?ெகாழி(0மா1 ெசDய� த(க த/ண�ைத எதி� ேநா(கியி/*தா�. ெதா#ைடய� ேகா)� த� பைட(கல� ெப/ைமையெய�லா� ஒளைவயா/(0( கா�3 அதிகைன அ�ச� ெசDய( க/தி ஒ/ நா. அவைர� த� பைட(கல இ�ல�தி!0 அைழ��� ெச�1 பளபளெவன மி�)� ேபா�(க/விகளி� பர�ைபெய�லா� கா�3னா�. க#ெணதிேர மி�)� பைட(கல?கைள( க#ட ஒளைவயாாி� சி*தைன வி#ணி� க/��(க. மி�னின. அவ� அறியாைம இ/ளி� ஆ�*தி/(0� ெதா#ைடமா)(0 அவ� மன� ேநாவா வ#ண� அதிகைன� ப!றிய உ#ைமகைள( Kறி அறிெவாளி கா�ட விைழ*தா�. “கா�சி( காவல, காவ� மி(க இ(ேகாயி,� க# உ.ள உ� பைடக. யா8� அழ0ற மயி!T, அணிய�ெப!1, மாைல:� L�ட� ெப!1� ெபா,8ட� கா�சியளி(கி�றன; திர#ட வ,ய கா��� அழகாக� ெசDய�ப�;, ெநD Pச�ெப!1, ஒளி:ட� திக�கி�றன. ஆனா�, எ?க. அதியனி� பைட(க/விகேளா, பைகவ�கைள( 0�தி( 0�தி, க?0� Iனி:�  றி*�, ப>� பா�(0�ெபா/�; எ*நா=� ெகா�ல� உைல(கள�திேலேய 0வி*� கிட(கி�றன,” எ�)� க/�தைம*த பி� வ/� பாடைல( Kறினா�:  ‘‘‘‘இIேவஇIேவஇIேவஇIேவ, , , , U5 அணி!& மாைல R?#(U5 அணி!& மாைல R?#(U5 அணி!& மாைல R?#(U5 அணி!& மாைல R?#(    க�திர� ேநா�காC தி�,திெந; யணி!&க�திர� ேநா�காC தி�,திெந; யணி!&க�திர� ேநா�காC தி�,திெந; யணி!&க�திர� ேநா�காC தி�,திெந; யணி!&    க#Fைட வியனக ரIேவக#Fைட வியனக ரIேவக#Fைட வியனக ரIேவக#Fைட வியனக ரIேவ;;;;    அIேவஅIேவஅIேவஅIேவ,,,,    பைகவ�( 0,தி( ேகா-Eதி சிைத!&பைகவ�( 0,தி( ேகா-Eதி சிைத!&பைகவ�( 0,தி( ேகா-Eதி சிைத!&பைகவ�( 0,தி( ேகா-Eதி சிைத!&    ெகா�&ைற( 04றி� மாேதாெகா�&ைற( 04றி� மாேதாெகா�&ைற( 04றி� மாேதாெகா�&ைற( 04றி� மாேதா;;;;    எ�3எ�3எ�3எ�3����    உ�டாயி� பத�ெகா-,உ�டாயி� பத�ெகா-,உ�டாயி� பத�ெகா-,உ�டாயி� பத�ெகா-,((((&&&&))))    இ�லாயி� உட1�J�இ�லாயி� உட1�J�இ�லாயி� உட1�J�இ�லாயி� உட1�J�    இ�ேலா� ஒ(க� தைலவ�இ�ேலா� ஒ(க� தைலவ�இ�ேலா� ஒ(க� தைலவ�இ�ேலா� ஒ(க� தைலவ�    அ�ண�எ� ேகாமா� ைவ!Eதி ேவேலஅ�ண�எ� ேகாமா� ைவ!Eதி ேவேலஅ�ண�எ� ேகாமா� ைவ!Eதி ேவேலஅ�ண�எ� ேகாமா� ைவ!Eதி ேவேல....’’’’                 (�ற�. 95)   ஒளைவயாாி� I#ணிய க/��(க. அட?கிய அாிய ெமாழிகைள( ேக�ட ெதா#ைடமா� �O(0!றா�; ‘I� அக�றைல நா�3� அம� அ�சா 7ர/� 
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 உளேரா?’ என வினவினா�. ெதா#ைடமா)(0 ேமC� அறி8ைர பக�*� அவைன� ெத/�ட( க/திய ஒளைவயா/�,  ‘‘‘‘.. .. .. .. விற5விற5விற5விற5! ! ! !     ெபா�ந�� உளேரா&� அக�தைல நா?-ெபா�ந�� உளேரா&� அக�தைல நா?-ெபா�ந�� உளேரா&� அக�தைல நா?-ெபா�ந�� உளேரா&� அக�தைல நா?-?'?'?'?'என என என என     வினவ� ஆவினவ� ஆவினவ� ஆவினவ� ஆனானானானா� ெபா�பைட ேவ!ேத� ெபா�பைட ேவ!ேத� ெபா�பைட ேவ!ேத� ெபா�பைட ேவ!ேத! ! ! !     எறிேகா� அசா அரவி� அ�ன எறிேகா� அசா அரவி� அ�ன எறிேகா� அசா அரவி� அ�ன எறிேகா� அசா அரவி� அ�ன     சி3வ� ம�ள� �ளேரசி3வ� ம�ள� �ளேரசி3வ� ம�ள� �ளேரசி3வ� ம�ள� �ளேர; ; ; ; அதாஅ�3அதாஅ�3அதாஅ�3அதாஅ�3, , , ,     ெபா&வி� V�0� ெபா&வி� V�0� ெபா&வி� V�0� ெபா&வி� V�0� விசிF3 த�Jைம விசிF3 த�Jைம விசிF3 த�Jைம விசிF3 த�Jைம     வளிெபா� ெத�க� ேக?பி�வளிெபா� ெத�க� ேக?பி�வளிெபா� ெத�க� ேக?பி�வளிெபா� ெத�க� ேக?பி�    ‘அ&ேபா�அ&ேபா�அ&ேபா�அ&ேபா�' ' ' ' எ�1� எ�ைனF� உளேனஎ�1� எ�ைனF� உளேனஎ�1� எ�ைனF� உளேனஎ�1� எ�ைனF� உளேன!’!’!’!’        (�ற�, 89)   எ�ற அ/*தமி�� பாடைல( Kறி, அ� வாயிலாக அதிகமா� நா�3� அ3(0� ேகாC(0� அ�சா� எதி���� பா:� பா�பி� இய�� பைட�த வ, மி(க இைளய7ர� எ#ண!ேறா� உ.ளைமைய:�, அA7ர� பைட�தைலவனாD விள?0� த� தைலவ� ம�றி�க# Q?0�  ழவினிட��( கா!ெறறி*த ஓைசைய( ேக�பி�, ‘ஆ! அ� ேபா��பைறயி�  ழ(க�!’ என மகி>� மன� பைட�தவனாD விள?0வைத:� எ;��ைர��, அவ� இதய�தி� 03ெகா#3/*த இகC� இ1மா��� கைர*� ஒழிய� ெசDதா�. இAவா1 ஒளைவ� பிரா�3யாாி� அ/�ெப/*ெதா#டா�, %ள இ/*த ெப/�ேபா� ஒ�றினி�1� ஆயிர� ஆயிர� ஆ/யி�க. உD*தன.  ஒளி1வா. அ/�சம�  /(கிேய ெதா#ைடய� ேகா)(0 அறி8 �க�ட ேவ#;�,' எ�1 எ#ணி யி/*த அதியமா�, வாேள*தி உயி�கைள வைத( காமேல, ெசா�ேல*தி அைமதி நி1விய அ/*தமி�� ெப/மா�3யாாி� ஆ!றைல( க#; விய*� ேபா!றி� தைல வண?கினா�; த�பா� அ�ெப/மா�3யா� ெகா#3/(0� ேபர�பிைன:�, த�னிC� ெபாிதாகிய தமிழக�தி�பா� அவ� ெகா#3/(0� ெப/? க/ைணைய:� எ#ணி எ#ணி மன� உ/கினா�; ‘இ�தைகய உ�தம� சா�ேறா�(0 நா� எ*ந�றி ெசDய வ�ேல�! ெபா�)�, �கிC�,  ���, மணி:� இவ� ேமைத(0� க/ைண ெந�சி!0� இைணயாேமா?’ என( க/தினா�; ‘ேபா�, ேபா�’ என உழC� த� ேபா�ற �வியா. ம�ன� வா�வதி)�, ‘அைமதி, அைமதி’ எனேவ அ�C� பகC� வா>� கவியா. சா�ேறா� வா�வேத சால� சிற��ைட�� என( க/தினா�. அ*நிைலயி� அவ� மன� திைரயி� அாியெதா/ நிைன8 மி�ன� மி�னிய�. 'ஆ உD*ேத�!” என மகி��சியா� �.ளிய அ�மாவ.ளிேயா�, 0திைர 
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 ஏறி� த� நா�3�க# உ.ள அ/மைல ஒ�றி� உ�சிைய ேநா(கி அ�� ேபால� பாD*� ெச�றா�. அ?0 விடரக� ஒ�றி� கவ�த!0 அாியதாD-ப�லா#;க�0 ஒ/  ைறேய கனிவதாD-உ#டாைர நீ;ழி வாழ� ெசD:� வ�லைம பைட�ததாD விள?கிய அமி�தி)மினிய ெந�,( கனிைய( க#டா�; அ/�பா; ப�; அதைன� பறி�தா�; பழ�தி� ப#ைப:� பயைன:� த�). மைற��, மைலயினி�1� அ/வி ேபால இழி*ேதா3 வ*தா�. வ*தவ�, ஒளைவயாைர( க#;, அ�� ெக>மிய ஆ�வெமாழி பல �க�1, அளவளாவி இ/*தா�; பி�ன�( கனிைய அவ� ைகயி� ெகா;��, ‘உ#Oக தாY�!’ எ�1 உள /கி ேவ#3னா�.  ஒளைவயா� யா�� அறியாதவராD அ(கனிைய உ#; ஆராமகி�8 ெகா#;, “ம�னா, அமி�தி) மினிய 2ைவ மி(க இ(கனிைய எ?0� ெப!றாD?” எ�1 உ.ள � உடC� அ�பாC/கி( ேக�டா�. ம�ன� தைல வண?கி� தமி�� ெப/மா�3யாாிட� உ#ைமைய உைர�� நி�றா�. ம�ன� ெமாழிக. ேக�ட�� ஒளைவயாாி� உட� �ளகெமDதி!1; "ம�னா, யா� ெசDதைன! உல0 �ர(0� ேவ*த� நீ, அ/�2ைவ( கனிைய உ#3/(க ேவ#3யவ)� நீேய. அதைன உ#; ெந;?கால� அவனிைய( கா(க ேவ#3யவ� நீ அ�ைலேயா? அ*நீ#ட வா�வி� நீ அ/*தமிைழ� �ர(கலாம�ேறா? அAவாற�றி, 'ஆத� நி� அக�� அட(கி’, அைத என(0� சாத� நீ?க அளி�தைனேய! எ�ேன உ� க/ைண!” எ�1 பல8� Kறி( க# களி� இ�ப( க#ணீ� ம�க, உண��சி ெவ.ள� ஓ?0திைர( கடலாD� ெபா?கி எழ, பி� வ/� அ/* தமி�(கவிைதைய( Kறினா�:      ‘‘‘‘ேபாரேபாரேபாரேபார- தி�வி� ெபால!தா� அசி- தி�வி� ெபால!தா� அசி- தி�வி� ெபால!தா� அசி- தி�வி� ெபால!தா� அசி!!!!    பா��ைர பிைறEத4 ெபா5!த ெச�னி பா��ைர பிைறEத4 ெபா5!த ெச�னி பா��ைர பிைறEத4 ெபா5!த ெச�னி பா��ைர பிைறEத4 ெபா5!த ெச�னி     நீல மணிமிட4நீல மணிமிட4நீல மணிமிட4நீல மணிமிட4((((3333) ) ) ) ஒ�வ� ேபால ஒ�வ� ேபால ஒ�வ� ேபால ஒ�வ� ேபால     ம�1க ெப�மம�1க ெப�மம�1க ெப�மம�1க ெப�ம! ! ! ! நீேயநீேயநீேயநீேய;;;;    ெதா�நிைல� ெதா�நிைல� ெதா�நிைல� ெதா�நிைல�     ெப�மைல விடரக, த�மிைச( ெகா�ட ெப�மைல விடரக, த�மிைச( ெகா�ட ெப�மைல விடரக, த�மிைச( ெகா�ட ெப�மைல விடரக, த�மிைச( ெகா�ட     சிறியிைல ெந�5, தீ�கசிறியிைல ெந�5, தீ�கசிறியிைல ெந�5, தீ�கசிறியிைல ெந�5, தீ�கனினினினி    0றியா0றியா0றியா0றியா((((&&&&) ) ) )     ஆத� நி�னக,ஆத� நி�னக,ஆத� நி�னக,ஆத� நி�னக,((((&&&&) ) ) ) அட(கி� அட(கி� அட(கி� அட(கி�     சாத� நீ�க எம(சாத� நீ�க எம(சாத� நீ�க எம(சாத� நீ�க எம(((((0000))))ஈ, தனேயஈ, தனேயஈ, தனேயஈ, தனேய!!!!’’’’             (�ற�, 91)   இAவா1 ‘கைறமிட1 அணி*த க/ைண( கட8ேள ேபா�வா� அதிக�’ என� த�ைன� ேபா!றி� �க�*த �லவ� ெப/மா�3யாாி� �க>ைர ேக�ட அதிகமான�  க� நாண�தா� சிவ*த�. “அ�ைனY�, ம#ணி� காவல� நா�. ஆனா�, த#டமி�� சா�ேறராகிய நீவி� ம(க. மன�தி� காவல� அ�,ேரா! அ�பி� வா�வி!0� ெவ!றி(0� எ�ைல உ#;. ஆனா�, உம� அ த� தமிழி� வா�வி!0� 
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 ெவ!றி(0� எ�ைல: #ேடா? எ�ைலயி�லா வா�8ைட இ�ப� தமிழி!0 ஏ!றமளி(0� அ�ைனY�, எ� வா�வி)� I� வா�8 உலகி� நல)(0� இமி� கட� L�*த தமிழக�தி� ெபா�றா� �கழி!0� ெபாி�� ேவ#;வத�ேறா?” என� பல8� Kறி ஒளைவ� ெப/மா�3யா/(0� தா� மாறா( கட�பா; ெபாி�� உைடயவ� எ�பைத ஆரா அ��ட� �ல�ப;�தினா�. அதிக� Kறிய அ��ைட ெமாழிகைள( ேக�ட ஒளைவயாாி� உ.ள� ந�றி உண�வா�  >மதி க#ட  *நீ� ேபால� ெபா?கிய�. ‘ம�னா, அ ெதா>0� ம(களி� கனிவாயினி�1� வ/�  !றா மழைல� ெசா!க. யாேழாைச ேபா�1 ேக�பவ/(0� இ�ப� ெசDயா; கால�ேதா;� K3யிரா; ெபா/ேளா;� ெபா/*தியிரா. எனி)�, அ�பி.ைள( கனி அ ைத� ெப!ேறா�(ேகா, அைவ 0ழ,)� யாழி)� இனியைவயாD இ/�பனவ�லேவா? அர# பல கட*த அ�சிேய, உ� அ/ளா� எ� ெசா!க=� அ� ேபா�ேற உன(0 உய�8ைடயனவாD விள?0கி�றன,’ எ�)� க/�தைமய,  ‘‘‘‘யாெழா-� ெகா�ள ெபாAெதா-� �ணரா யாெழா-� ெகா�ள ெபாAெதா-� �ணரா யாெழா-� ெகா�ள ெபாAெதா-� �ணரா யாெழா-� ெகா�ள ெபாAெதா-� �ணரா     ெபா�ளறி வாரா ஆயி1� த!ைதய�(ெபா�ளறி வாரா ஆயி1� த!ைதய�(ெபா�ளறி வாரா ஆயி1� த!ைதய�(ெபா�ளறி வாரா ஆயி1� த!ைதய�(((((0000) ) ) )     அ��வ! தனவா� �த�வஅ��வ! தனவா� �த�வஅ��வ! தனவா� �த�வஅ��வ! தனவா� �த�வ�த� மழைல�த� மழைல�த� மழைல�த� மழைல;;;;    க#மதி� அர�பல கட!த க#மதி� அர�பல கட!த க#மதி� அர�பல கட!த க#மதி� அர�பல கட!த     ெந-மா� அசிெந-மா� அசிெந-மா� அசிெந-மா� அசி! ! ! ! அ�ள� மாேறஅ�ள� மாேறஅ�ள� மாேறஅ�ள� மாேற....’’’’    (�ற�, 98)   எ�ற அமி�தைனய தமி��பாடைல( Kறி, அவ� ெமD:� மன � மகி�8 ெவ.ள�தி� மித(க�ெசDதா�; அதிகமான� வி*ைத� ெசய,� சி*ைதைய� பறி ெகா;�� அவ� தி/ேவால(க�ைத� பிாிய மனமி�லாதவராD அ?ேகேய த?கியி/*தா�; அAவா1 அதிகமா� அரசைவயி� த?கியி/*த நாளிெல�லா� அவ� வா�ைவ:� ெசயைல:� IOகி ஆராD*த வ#ண� இ/*தா�. அAவா1 ஆராD*தி/*த அவ� த� எ#ண( கட,� ஆ�*ெத;�த  ��(கைள எ�லா� அ/*தமி�( கவிைதகளா(கி உல0 உ.ளவைர த� ஐய� அதிகமா� �க� 2ட� வி�; ஒளி/மா1 ெசDதா�.  அதிகமா� த� வா�வி� அ/ைள:� ஆ#ைமைய:� இ/ க#கெளனேவ ேபா!1வைத( க#ட அ/*தமி�� பிரா�3யா� அளவிலா மகி�8 ெகா#டா�. எ�லாவ!றி)� ேமலாக, இக� ேவ*த� க#; ந;?0� மா1பா; மிக உைடயவனாக( கைலஞ�க=(0 எளிவ*த அவன� நிைலைய எ#ணி, ‘ஊாி�க# உ.ள சி1வ� த� ெவ.ளிய ம/��(கைள( க>வி மகி>?கா� நீ�� �ைறயி�க# ப3:� ெப/?களி1 அவ�(0 எ��ைண எளியதாD-இ�ப� த/வதாD - உ.ள�! அ� ேபா�1 அதிகமா� எம(0 உ.ளா�. ஆனா�, அ� ெப/?களி!றி� ெந/?0த!காிய மத�ப�ட 
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 நிைலேபால அவ� த� ஒ�னா�(0 உ.ளா�,' எ�1 மனமார� ேபா!றினா�. ேமC�, அவ� சா�ேறா� ந;வ# 0ழ*ைத ேபால விள?0வைத:�, பைகவ� ந;வ# ைப*நாக� ேபால� சீறி� ெச�வைத:� எ#ணி, ‘எ� அதிகமா�, வி�3� இைற�பி� ெச/கிய தீ(கைட ேகா�ேபால� த� வ, ேதா!றா� அட?கி:� இ/�ப�; அைடயா�  �ேபா, அ�தீ(கைடேகா� க(0� கா�;� தீ�ேபால� ேதா�ற8� ெசDவ�!’ என(Kறி இ1�P� ெகா#டா�.  இAவா1 ஆ�க, நறவி� அதிய� ேகாமான�, அ/�ெபற!ப#�கைள எ�லா� உளமார� பாரா�3ய ஒளைவயா�, இ�ேலா� ஒ(க� தைலவனாD-�லரா ஈைக� ெபாிேயானாD-அவ� திக>� ெப/மித( கா�சிைய:� ேபா!ற� ஆயினா�.  “ஆ�வல� அOகி� அ�ல� K� ேவ� காவல� கனவிC� அOக  3யாத கா� �ைட� ெப/நக� அவ)ைடய�. அ*நகாி� ம�2 ேதாD மைலகெளன நிைற*� விள?0� வா� ேதாD மாட?க. சில�ப�பா3 நி�ற பாண�(0� �லவ�(0� எ�ஞா�1� அைடயா ெந;?கதவின� அதிகமா�; த� தைல வாயி� வ*த �லவைர எ�லா� த� தமெரன(க/தி அ/கைழ�� அவ�ேம� கிட*த ஊ/# ேகணி�பாசி ேபா�ற மா2 ம,*த ஆைடகைளெய�லா� கைள*�, தி/மலர�ன ��தாைடகைள� த/வா�; மகி�8 த/� ேத�க;�ப�ன நா�ப; ேதறேலய�றி, அமி�தைனய ெகா>*�ைவெயா; 0D:ைட ஊ� ேசா1� ெவ.ளி ெவ#கல�தி� நிர�பி, அ/கி/*� உ#ண� ெசDவா�. இAவா1 ப�னா. அவ�கைள� ேபா!றிய பி� அவ�க. ேவ!றிட� ெச�ல(க/தி�, பிாியா விைட த/வா�. அAவா1 அவ�க�0 விைடயளி(0� ேபா� களி1� ேத/� விாிமல� ேவ?ைக ஒ�த பக;த/ ெச*ெந!ேபாெரா; ெகா;�� அ)��வா�."[1]- இ�தைகய வ.ளிேயானாD அவ� விள?கியைமயா�, ‘அதிகமா� இரவல� �ரவல�.’ ' கவி�*த ம#ைட மல�(0ந� யா�?’ என( கல?கி நி!0� விற,ேய, விைர*� ெச�வாயாக அதியனிட�; அவ� ேசDைம(க#ண)� அ�ல�; பாிசிC� நீ�3யா�; எ�ஞா�1� மா!றா�  ைன 2ட எ>*த �ைக மைல L�* தா!ேபால மழகளி1 Lழ ஒ�னா� ேதய�ேத ஓயா� இ/�பா�; ஆக,�, அவ� திைற ெகா#ட ெபா/. கட,)� ெபாி�; நீ:� ேவ#3ய ேவ#3யா?ெகD �ைவ. ஓயா� உ#OதலாC� தி�)தலாC� எ�ேபா�� ஈர� �லராத ம#ைட ெம>கா� இய�ற ெம�லைட ேபாC� ெகா>�த நிண� மிக உலகெம�லா� வ1ைம:றி)� உ�ைன� பா�கா�த� வ�லன; அவ� தா. வா�க!” [2] எ�1 அவ�பா� ெப/வள� ெப!றா�, அ� ெபறா� வா3யிர?0� வைள(ைக விற,யைர:� பாணைர:� அவ�பா� ஆ!1�ப;��� அளவி!0� பசி�பிணி ம/��வனாD விள?கினா�. -------  [1]. �ற�. 390;  [2]. �ற�, 108   
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 -----    இ�தைகய தைல சிற*த வ.ளிேயா� 7ர�தி� ெப/ைமைய:� நா� ந�0 அறிேவாம�லேமா? எ>வெரா;  ரணி அவ� ேபா� �ாி*� க#ட ெவ!றி:� ேகாவ�ைர +றி அவ� ெகா#ட ெகா!ற � எ�ெற�1� அவ� �க� ேப2வன அ�லேவா? அ�த ைகய ேபா� அ; தி/வினாகிய ெபால*தா� அ�சியி� இைணய!ற 7ர�ைத எ�தைனேயா அ/*தமி�( கவிைதயா� ெப/மித� ேதா�ற� �க�*�.ளா� ஒளைவயா�. அவ!1. எ�லா� தைல சிற*த� ஒ�1. அதிக� வா�வி� நட*த உ#ைம நிக��சி ஒ�ைற அத�க# அவ� ெசா�ேலாவியமா(கி( கா�;� திற� எ�ெற�1� ந� க/�ைத வி�; அகலா வ#ண� நிைல ெப!1 விள?0கிற�.  ேபா�(கள�தி� க;� ேபா� �ாி*�ெகா#3/*தா� அதிகமா�. அAவமய� அவ)(0� தவமக� பிற*தா�. ெவ!றி:ட� ேபா� �ாி:� ேவைளயி� இ� ெசDதி அவ)(0 எ�3ய�. த� 0ல விள(காD� ேதா�றிய தவமக� தி/ க�ைத� ேபாD( காண அவ� கா�க. விைர*தன. அவ� த� ேபா�( ேகால�ைத:� கைள*தானி�ைல. ைகயிேல ேவ�; கா,ேல 7ர(கழ�; உட�பிேல விய�ைவ; க>�தி� அ��க. பாD*த ஈர� �லரா� ப2��#க.-இ�ேதா!ற�ேதா; த� தவமகைன-ெச�வ( கள�சிய�ைத� ேபாD(க#டா�. ஆனா�, அ*நிைலயிC�-மாைல மதிய மைனய பா� ஒ>0� ைம*த�  க?க#ட ேநர�திC� பன*ேதா�ைட:� ெவ�சி மலைர:� ேவ?ைக� P8டேன கல*� ெதா;�� உ�சியி� L3 ஒ�னாைர ெவ0#; பா��த க#க. த� சிவ�� மாறவி�ைல. இ*நிைல க#ட ஒளைவயா�, த� அ��� ெச�வ�ைத( க#ட ேநர�திC� மன� ஆறி( க# 0ளிராத சின ைடய அதிகமான� மனநிைலைய எ#ணி எ#ணி� பா;கிறா� :  ‘‘‘‘ைகய& ேவேல ைகய& ேவேல ைகய& ேவேல ைகய& ேவேல , , , , காலன �ைனகழ�காலன �ைனகழ�காலன �ைனகழ�காலன �ைனகழ�;;;;    ெம;ய& வியேரெம;ய& வியேரெம;ய& வியேரெம;ய& வியேர;;;;    மிட4ற& ப ���மிட4ற& ப ���மிட4ற& ப ���மிட4ற& ப ���;;;;        வ?க� ேபாகிவ?க� ேபாகிவ?க� ேபாகிவ?க� ேபாகிய வளாிள� ேபா!ைத ய வளாிள� ேபா!ைத ய வளாிள� ேபா!ைத ய வளாிள� ேபா!ைத     உ�சி( ெகா�ட ஊசிெவ� ேதா- உ�சி( ெகா�ட ஊசிெவ� ேதா- உ�சி( ெகா�ட ஊசிெவ� ேதா- உ�சி( ெகா�ட ஊசிெவ� ேதா-     ெவ?சி மாமல� ேவ�ைகெயா- விைரஇ� ெவ?சி மாமல� ேவ�ைகெயா- விைரஇ� ெவ?சி மாமல� ேவ�ைகெயா- விைரஇ� ெவ?சி மாமல� ேவ�ைகெயா- விைரஇ�      ாியி�� பி,ைத ெபா5ய� R#  ாியி�� பி,ைத ெபா5ய� R#  ாியி�� பி,ைத ெபா5ய� R#  ாியி�� பி,ைத ெபா5ய� R#     வாிவய� ெபா�த வய(களி3 ேபால வாிவய� ெபா�த வய(களி3 ேபால வாிவய� ெபா�த வய(களி3 ேபால வாிவய� ெபா�த வய(களி3 ேபால     இ�1இ�1இ�1இ�1    மாமாமாமாறாறாறாறா& சினேன& சினேன& சினேன& சினேன! ! ! ! அ�ேனாஅ�ேனாஅ�ேனாஅ�ேனா! ! ! !     உ;!தனஉ;!தனஉ;!தனஉ;!தன    ர�லாிவ� உட4றி ேயாேரர�லாிவ� உட4றி ேயாேரர�லாிவ� உட4றி ேயாேரர�லாிவ� உட4றி ேயாேர! ! ! !     ெச3வ� ேநா(கிய க�த� ெச3வ� ேநா(கிய க�த� ெச3வ� ேநா(கிய க�த� ெச3வ� ேநா(கிய க�த�     சி3வைன ேநா(கிF சிவ�பா னாேவசி3வைன ேநா(கிF சிவ�பா னாேவசி3வைன ேநா(கிF சிவ�பா னாேவசி3வைன ேநா(கிF சிவ�பா னாேவ!!!!’’’’    (�ற�. 100)   இAவா1 இரவல�(0( க/ைண  நிலவாD இக� ேவ*த�(0 ெவ?கதிராD விள?கிய அதிகமானி� சிற��(கைளெய�லா� ெச*தமி�( கவிைதகளா� பா3�பா3 மகி�*தா� 
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 ஒளைவயா�. அவ!ைறெய�லா� நா=� ெசவிம;�தி/*த அதிகமா)� “கா;� மைல:� கல* �ைற:� நா�ைட� ெப!றதி)� வய��,யேனய வா. 7ர� மி(க ஆயிர� ஆயிர� மழவ�களட?கிய பைடைய� ெப!றதி)�, கள� பல �0*� வல� பல ெகா#டதி)�, இைணயிலா 7ர� எ�1 எ?0� பரவிய இைசயி)� ெப/�ேபற�ேறா ஒளைவ� பிரா�3யாாி� தி/வாயா� �க� ெப1� ெப/�ேப1?” என எ#ணி மகி�*� இ�ப( கட,� ஆ3யி/*தா�.  இ*நிைலயி� அதிகமானி� வா�வி� ��ப இ/. ப3யலாயி!1; ேபா� ேமக?க. 0 றி(ெகா#; Lழலாயின. த� தைல நகைர� பாழா(கிய அதிகமான�  நா�ைட:� வா�ைவ:� பாழா(க, கர8ைட அர8 ேபால அ!ற� ேநா(கியி/*தா� மைலயமா�. த� நா;� நகர � அழி*� 2;காடான கா�சி அவ� ெந�சி� ெந/�பாD( கன�1ெகா#3/*த�. இய!ைக:� கால ெம)� க;?கா!1(ெகா#; அ*ெந/�ைப ஊதி� த� காாிய�ைத� சாதி��(ெகா#ட�.  மைலயமா� எAவாேற)� அதிகமாைன ெவ�1 த� நா�ைட:� நகைர:� ெபற(க/தி� ேசரமா� ெப/�ேசர� இ/�ெபாைறைய� தன(0� �ைண நி!க ேவ#3னா�. அவ)� அத!0 ஒ/�ப�;( கைட ெய> வ.ள�க=. ஒ/வனாD விள?கிய வ�வி� ஒாியி�  ‘பய?ெக> ெகா�,யிைன’ த!க# ெபா/� ெகா.ள எ#ண?ெகா#டா�. மைலயமா)� அத!0 இைச*� ெகா�, மைலைய  !1ைகயி�டா�. அ�ெசDதி யறி*த '01�ெபாைற ந�னா; ேகா3ய�(’கீ*� 0�றா� �க�பைட�தி/*த ‘ஓ?கி/?ெகா�,� ெபா/ந�’ த� ஓாி(0திைரமீேதறி� ேபா�(கள� ேநா(கி� பாD*தா�. ேசர� �ைண(ெகா#; வ*த ‘ஒ.வா. மைலய�’ பைட:�, வ�வி� ஒாித� தாைன:� ஒ�ேறாெடா�1 ேமாதின. 0/தி ெவ.ள� ஆறாD� ெப/கி!1. காாி( 0திைர( காாிெயா; ஓாி(0திைர ஓாி இ3ெயா; இ3 தா(கினாெலன ேமாதி மைல*� கால)� அ�ச( க;� ேபா� உட!றினா�. ெகா�,( K!ற�தி� தைலவ� உயிைர� �/�ெபன மதி��� த� க#ணான நா�ைட( கா(க மா!றா� பைட கல(கி-மன� கல(கி� ேபா� �ாி*தா�. ஆனா�, அ*ேதா! அவ� ஈர ெந�சி� K�ேவெலா�1 ஆழ� பாD*� அவ� இ�)யி� 03�த�. சாD*தா� ஓாி. அவ� நா;� மைல:� அவல !றன; K�த/� பாண/� 0 றி அ>தன�. ெகா�,( K!ற� ெப/�ேசர� இ/�ெபாைறயி� சீ!ற��(0 இைரயாயி!1.  ‘‘‘‘��������QQQQ� ம�ன� கழ�ெதா#( காாி � ம�ன� கழ�ெதா#( காாி � ம�ன� கழ�ெதா#( காாி � ம�ன� கழ�ெதா#( காாி     ெச�லா ந�5ைச நி3,த வ�வி� ெச�லா ந�5ைச நி3,த வ�வி� ெச�லா ந�5ைச நி3,த வ�வி� ெச�லா ந�5ைச நி3,த வ�வி�     ஒாி( ெகா�3 ேசரல�( கீ,த ஒாி( ெகா�3 ேசரல�( கீ,த ஒாி( ெகா�3 ேசரல�( கீ,த ஒாி( ெகா�3 ேசரல�( கீ,த     ெசIேவ�� பலவி� பய�ெகA ெகா�5ெசIேவ�� பலவி� பய�ெகA ெகா�5ெசIேவ�� பலவி� பய�ெகA ெகா�5ெசIேவ�� பலவி� பய�ெகA ெகா�5’’’’        (அக�. 209)  
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     என வ/� ெந;*ெதாைக அ3க=� பிற ச?க�பாட�க=� [1]  இAவரலா!1� ெசDதிைய வ,:1���. ------  [1]. அக�. 208, ந!றிைண. 320    -------  மைலயமா� ஓாிைய( ெகா�1 அவ� ஊைர� பாழா(கினா�. ஆயி)�, அவ� உ.ள� அைமதி அைடயவி�ைல. த�ைன ெவ�1 த� தைல நகைர:� அழி�தவைன அழி(கேவ அவ� உ.ள� வி/�பிய�. ‘ஓ?கி/? ெகா�,'ைய அத� தைலவைன( ெகா�1 ெப/�ேசர� இ/�ெபாைற(0( காணி(ைகயா(கி அவ� உ.ள� உவ(க� ெசDதா� காாி.  தா� ெப!ற காணி(ைகயா� �க� ெவறி:� ேபா� ெவறி:� ெகா#டா� ேசர�; த�ைன மகி�வி�த மைலயமா� மன� 0ளிர� தகXைர அழி(க� �ணி*தா�. ேசர)ட� காாி வ�ச� தீ�(க� சீறி வ/� ெசDதி அறி*தா� அதிகமா�; த� ந�பி!0ாிய இ/ெப/ேவ*தைர:� �ைண(0 அைழ�தா�; 'அரவ(கட� தாைன அதிக�’ ேவ#;ேகா�கிைச*த அவ�க. ெப/�பைட திர�3 வ/� வைரயி� த� தைல நகரா� தகXாிேலேய அரணைட�� உ.ளி/*தா�. அவ� மழவ� பைட க3யர#கைள( கா�� நி�ற�. ேசர� பைட:�, மைலயமா� பைட:�, ‘ெவ�ேபா� ஆடவ� மற� �ாி*� கா(0� வி� பயி�’ தகXைர  !1ைகயி�டன.    அதிகமாேனா, அவ�ேம� ெச�1 த� அ/ம*த நா�ைட( கா(0� வழி க/தி ஆ�*த சி*தைனயி� %�கியவனாD வாளாவி/*தா�. அதிக� ேகாமா� வாளாவி/�த� க#;, ஒளைவயா� அவ� ெந�சி� கன�ெறாி:� ஆ#ைம� தீ�ெபா?கி எாி:� வ#ண� 7ர ெமாழிக. பல �க�றா� : “ெவ#கா*த. P8� கா�; ம�,ைக:� மண� பர��� மைல�சார,� வா>� மற��, சீறினா� அைத எதி�(0� மா� K�ட � உளேதா? காDகதி�� ெச�வ� கதிெராளி பர�ப( க#டா�, கைனயி/=� எதி� நி!0ேமா? பாரமி0தியா� வ#3யி� பா� அ�ெசா; ெபா/*தி நில�தி�க# சகட� பதியி)�, மண� பர(க8� க!பிள(க8� இ>��� ெச�C� ெப/மித� பக�3!0� �ைற: #ேடா? கைணய மரெமா�த  ழ*தாளள8 ேதா:� ைககைள :ைடயவேன, மழவ� ெப/ம, நீ ேபா�(கள� �0*தா� உ� ம#ணக�ைத( ைக( ெகா#; ஆ�(0� 7ர�க=� உ#ேடா?’ [1]  எ�1 7ர ழ(க� ெசDதா�.   
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[1]     

-----------------    ஒளைவயாாி� 7ர ழ(க� ேக�ட அதிகமா� ேகாப�தீ இ/ க#களிC� ெபாறி பற(க அாிமா என� பாD*தா�. அவ)ட� இ/ெப/ ேவ*த/� த� நா� வைக� பைட:ட� கல*�ெகா#டன�. இ/�ற 7ர/� ஒ/வைர ஒ/வ� சா3ன�. நானிலேம ந;?க� ெப/�ேபா� %#ட�. மைலய� அவைன எதி��� நி�ற அதிக� ஆகிய இ/ெப/ ேவ*த� பைட:� கடைல எதி�(0� கடெலன நி�1 ஆரவாாி�தன. இ/ �ற ம�ன/� 7ர�ேபா� நிக��தின�. யாைனக=�, 0திைரக=� மைல மைலயாD ெவ�;#; 7�*தன. வா. 7ர/� ேவ� 7ர/� வி>��# தா?கி� சாD*தன�. களி1களி� பிளிறC�, பாிகளி� சாெவா,:�, 7ர�களி� அர!றC� கடெலா,ைய:� மீ(K�வவாயின. ைவயக� காணா( க;�ேபா�  நட*த�.  த�ைன ஒ�த ஓாிைய( ெகா�ற மைலயமா�  பா� ெகா#ட வ�ச� தீ�(க� �ைணயாக� பைட திர�3 வ*த ேசர� ெகா;மதிைய-இ1மா�ைப-நிைன*தா� அதிய�; எாிமைல ேபால( ெகாதி�தா�. க#களி� சின�தீ(கன�ற�. ெந;நா. பசி�தி/*த வா. வாி ேவ?ைகெயன ேநரா� பைட கிழி�� அவ� ெந�ைச� பிள(க� பாD*தா�; எதி��� வ*த ம.ளைர:� களி1கைள:� இ/ Kறா(கினா�. அதியன� ஆ!ெறாணா� சின�தீ( க#ட மழவ� K�ட�, வி#ணதிர  ழ?கி, அ;ேபா� உட!றிய�; கா!ெறன வ*த அ��கைள எ�லா� த;�� நி1�தி மைழெயன( கைணகைள� ெபாழி*த�. இ/ திற�திC� ேப:� அ�ச� ெப/� ேபா� நிக�*த�. மா8� களி1� 0/தி ெவ.ள�தி� மித*தன. ைவ�த க# வா?கா� வா. 7ர/� ேவ� 7ர/� அ/�சம� �ாி*தன�. அதியமா)� அ�ெபா; ேவ� Iைழ வழிெய�லா� நி�1 ெப/�ேபா� �ாி*தா�. அவ� உட�  >�� மா!றாாி� கைணகளா� �ைளப�ட�. அ��ைளகளினி�1� ெச*நீ� அ/வி ேபால� ெப/(ெக;�த�. அ� க#ட ஒளைவயாாி� அ��.ள� ெகாதி�த�. அவ�, “ெப/*தகாD, ெப/�சம� �ாி*� நீ வி>��# தா?கியைமயா�, உ�ேனா; மா1 ெகா#ட ம�ன�, கள�தி� சாவாைமயா� உளதா0� 0!ற� ஒழி:�ப3:� பி!கால�தி� ேநாயா� இற*த த� உட�ைப� த/�ைபயி� கிட�தி வாளா� பிள*� அட(க� ெசDத,னி�1 த�பி:� உD*தன�. இ�ேபா� உ� வா�ேபாாி� பல� மா#ட ன�. இனி நீ வ/*தி� ேபா� ெசD� ெவ�ல ேவ#;வ� யா�ள�?” என ேமC� அவைன ஊ(கினா�. அதிகமா)� ‘உடெலன(0 ஒ/ 2ைம,’ என( க/திய வனாD� த� ஆ!றெல�லா� கா�3� சம� �ாி*தா�. அ*நிைலயி� K�ேவெலா�1 க;கி வ*� அவ� ேபாிதய�ைத� பிள*த�. அதிகமா� வா�8 7ர� சாைவ� �� 1வேலா; ஏ!ற�. ஆனா�, அவ� சாைவ ைவயக� ெபா1(0ேமா? ப/வகால மைழெயன( க#க. நீ� ெபாழிய, அவ� ம(க. 
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 உ.ள� 0 றி அ> தா�க.. ஒளைவயா� அைட*த �யைர� ெசா�ல8� இயCேமா! அவ�, த�னி)� த#ணா� தமிைழேய ெபாிதாக� ேபா!றி ய அ�ெப/*தைகயி� மீளா� பிாிைவ எ#ணி எ#ணி இதய� �3�தா�; உ.ள� 0 றி( 0 றி ஓெவன அ>தா�.  ”0ளி�*த நீ/ைடய �ைறயி� க# ேத� நிைற*த பக�ைற மாமல� பிறரா� Lட,�றி வா3 ஒழிவைத� ேபா�1, த�மிட .ள ெபா/ைள� பிற�(0 ஈயாம� இற*ெதாழி:� மா*த� பலைர:ைடய� இ�ம#Oலக�. இ�தைகய உலகி� அதிய� வா�8 எ��ைண� பய� நிைற*� விள?கிய�! சிறி� ம�ைவ� ெப!றாC� அைத எம(0� த/வா�. ெபாிய அளவி� கிைட�தாேலா, அ�ம�ைவ யா #; பாட எ�சியைத அவ� Iக�வா�. அ*ேதா! அ*த வா�8 கழி*தேத! ேசா1 அைனவ�(0� ெபா�வாகலா�, அ�ெப/*தைக அ� சிறிய அளவி� கிைட�பி)� ெபாிய அளவி� கிைட�பி)� பலேரா; ேச�*� உ#பா�. அ*த வா�8 கழி*�வி�டேத! எ�ெபா; ஊ� உளதாகிய இடெம�லா� எம(கீ*�, அ��ட� ேவ� Iைழ வழிெய�லா� தா� நி!பா�. நர*த� நா1� த� கர�தா� �ல8 நா1� எ� தைலைய அ/=ட� ைதவ*தி;வா�. அ*த வா�8� ெதாைல*தேத! அவ� மா�பி� பாD*த ேவ� அவைன ம�;மா ெகா�ற�? இ�ைல! அ� ெப/�பாணாி� அக� ம#ைடைய� �ைள��, ஊ;/வி� ெச�1, இர�ேபாாி� ஏ*திய ைகைய:� பிள*�, 2!ற�தா� ��க# பாைவயி� ஒளிைய:� ம>?க� ெசD�, அழகிய I# ெசா� ேத��சி� �லவ� நாவிேல ெச�1 அ�ேறா வி>*த�! எம(0� ப!றாகிய எ� இைறவ� யா#;ளேனா! இனி, பா;வா/� இ�ைல; பா;வா�(0 ஒ�1 ஈவா/மி�ைல’, எ�)? க/�தைமய     ‘‘‘‘சிறியக� ெபறிேன எம(கீF� ம�ேனசிறியக� ெபறிேன எம(கீF� ம�ேனசிறியக� ெபறிேன எம(கீF� ம�ேனசிறியக� ெபறிேன எம(கீF� ம�ேன!!!!    ெபாியக� ெபறிேன ெபாியக� ெபறிேன ெபாியக� ெபறிேன ெபாியக� ெபறிேன     யா�பாட, தா�மகிC!& உ�J� ம�ேனயா�பாட, தா�மகிC!& உ�J� ம�ேனயா�பாட, தா�மகிC!& உ�J� ம�ேனயா�பாட, தா�மகிC!& உ�J� ம�ேன! ! ! !     சி3ேசா4சி3ேசா4சி3ேசா4சி3ேசா4    றாறாறாறா1� நனிபல கல,த� ம�ேன1� நனிபல கல,த� ம�ேன1� நனிபல கல,த� ம�ேன1� நனிபல கல,த� ம�ேன! ! ! !     ெப�ேசா4 றாெப�ேசா4 றாெப�ேசா4 றாெப�ேசா4 றா1� நனிபல கல,த1� நனிபல கல,த1� நனிபல கல,த1� நனிபல கல,த� ம�ேன� ம�ேன� ம�ேன� ம�ேன! ! ! !     எ�ெபா- த#ப- வழிெய�லா� எம(கீF� ம�ேனஎ�ெபா- த#ப- வழிெய�லா� எம(கீF� ம�ேனஎ�ெபா- த#ப- வழிெய�லா� எம(கீF� ம�ேனஎ�ெபா- த#ப- வழிெய�லா� எம(கீF� ம�ேன! ! ! !     அ�ெபா- ேவ�Eைழ வழிெய�லா� தா�நி40� ம�ேனஅ�ெபா- ேவ�Eைழ வழிெய�லா� தா�நி40� ம�ேனஅ�ெபா- ேவ�Eைழ வழிெய�லா� தா�நி40� ம�ேனஅ�ெபா- ேவ�Eைழ வழிெய�லா� தா�நி40� ம�ேன! ! ! !     நர!த� நா3! த�ைகயா4நர!த� நா3! த�ைகயா4நர!த� நா3! த�ைகயா4நர!த� நா3! த�ைகயா4    �லL நா3� எ�தைல ைதவ�� ம�ேன�லL நா3� எ�தைல ைதவ�� ம�ேன�லL நா3� எ�தைல ைதவ�� ம�ேன�லL நா3� எ�தைல ைதவ�� ம�ேன!!!!    அ�!தைல யி��பாண� அக�ம�ைட, &ைள உாீஇ அ�!தைல யி��பாண� அக�ம�ைட, &ைள உாீஇ அ�!தைல யி��பாண� அக�ம�ைட, &ைள உாீஇ அ�!தைல யி��பாண� அக�ம�ைட, &ைள உாீஇ     இர�ேபா� ைகFB� ேபாகி� இர�ேபா� ைகFB� ேபாகி� இர�ேபா� ைகFB� ேபாகி� இர�ேபா� ைகFB� ேபாகி�     �ர�ேபா� ��க� பா�ர�ேபா� ��க� பா�ர�ேபா� ��க� பா�ர�ேபா� ��க� பாைவ ேசார ைவ ேசார ைவ ேசார ைவ ேசார     அெசா� E�ேத��சி� �லவ� நாவி4 அெசா� E�ேத��சி� �லவ� நாவி4 அெசா� E�ேத��சி� �லவ� நாவி4 அெசா� E�ேத��சி� �லவ� நாவி4     
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 ெச�3MC! த�ெச�3MC! த�ெச�3MC! த�ெச�3MC! த�((((3333) ) ) ) அவ� அவ� அவ� அவ�     அ�நிற,அ�நிற,அ�நிற,அ�நிற,((((&&&&) ) ) ) இய�கிய ேவேலஇய�கிய ேவேலஇய�கிய ேவேலஇய�கிய ேவேல! ! ! !     ஆசாஆசாஆசாஆசா((((0000) ) ) ) எ!ைத யா�-ள� ெகா�ேலாஎ!ைத யா�-ள� ெகா�ேலாஎ!ைத யா�-ள� ெகா�ேலாஎ!ைத யா�-ள� ெகா�ேலா! ! ! !     இனி�பா-ந�� இ�ைலஇனி�பா-ந�� இ�ைலஇனி�பா-ந�� இ�ைலஇனி�பா-ந�� இ�ைல; ; ; ; பா-ந�(பா-ந�(பா-ந�(பா-ந�(((((0000))))ஒ�3 ஈ0ந�மி�ைலஒ�3 ஈ0ந�மி�ைலஒ�3 ஈ0ந�மி�ைலஒ�3 ஈ0ந�மி�ைல; ; ; ;     பணி,&ைற� பக�ைற நைற(ெகா� மாமல� பணி,&ைற� பக�ைற நைற(ெகா� மாமல� பணி,&ைற� பக�ைற நைற(ெகா� மாமல� பணி,&ைற� பக�ைற நைற(ெகா� மாமல�     Rடா& ைவகி யா�0� பிற�(Rடா& ைவகி யா�0� பிற�(Rடா& ைவகி யா�0� பிற�(Rடா& ைவகி யா�0� பிற�(((((0000))))ஒ�3 ஒ�3 ஒ�3 ஒ�3     ஈயா& MF� உயி�தவ� பலேவஈயா& MF� உயி�தவ� பலேவஈயா& MF� உயி�தவ� பலேவஈயா& MF� உயி�தவ� பலேவ!!!!’’’’       (�ற�, 235)   என வி#O� ம#O� க#ணீ� வ3(க� த� உ.ள�தி� Tாி�; எ>*த �யரெவ.ள�ைத� ெசD:. வ3வா(கினா�.  ஆனா�, அ*ேதா! ஒளைவயாாி� கவிைத:� க#ணீ/?Kட இனி அதிகமாைன உயி��பியாேவ! அதியமா� வா�8 அAவள8 கச�பான பாட�ைத( க;*�யெரா; கல*� இA8ல0(0 உண��திவி�ட�. அOவி)� I#ணியதாD-அOைவ� பிள*தா� ேதா�1� ஆ!ற,)� ப�Z1 மட?0 அதிகமான ேபரா!ற� பைட�ததாD விள?0� இய!ைகயி� ஆ!றைல-பர*த ேப[ழி� வ�லைமைய-எ�ென�1 K1வ�! ‘வாெள;�தவ� வாளா� ம3வா�,' எ�ற சா�ேறாாி� வா(0 அதிகமா� வா�வி� எAவள8 �யர( கா�சிகேளா; கல*� ெமDயாகிவி�ட�! ‘மனிதன� ஒAெவா/ ெசயC� த� எதி�� ெசயைல( க#ேட தீ/�,' எ)� இய!ைகயி� ச�ட�ைத எவேர உைட(க வ�லா�? தீயி� 2ட� வாேனா(கி எாிவ��, ெவ.ள� கீ� ேநா(கி விைரவ�� ேபால�ேறா தவி�(க  3யாத த�ைமயதாD அAவிய!ைகயி� ஆ!ற� விள?0கிற�? அதிகமா� மா#டா�. தகX� 7�*த�. வரலாறாகிவி�ட இ�ெசDதிகைள� பி� வ/� பதி!1�ப�� அ3க. விள?0கி�றன:  ‘‘‘‘ெபா;யி� ெச�வ( க-�ேகா L(0ெபா;யி� ெச�வ( க-�ேகா L(0ெபா;யி� ெச�வ( க-�ேகா L(0ெபா;யி� ெச�வ( க-�ேகா L(0    ேவேவேவேவளாவி( ேகாமா� ப&ம� ேதவி ஈ�றமக� ளாவி( ேகாமா� ப&ம� ேதவி ஈ�றமக� ளாவி( ேகாமா� ப&ம� ேதவி ஈ�றமக� ளாவி( ேகாமா� ப&ம� ேதவி ஈ�றமக�     ெகா�5( D4ற,& நீ�D� மீமிைச� ெகா�5( D4ற,& நீ�D� மீமிைச� ெகா�5( D4ற,& நீ�D� மீமிைச� ெகா�5( D4ற,& நீ�D� மீமிைச�     ப�ேவ4 ப�ேவ4 ப�ேவ4 ப�ேவ4 றாறாறாறாைனைனைனைன    யதிக மாயதிக மாயதிக மாயதிக மாெனாெனாெனாெனா((((----) ) ) )     இ�ெப� ேவ!தைரF� உடனிைல ெவ�3 இ�ெப� ேவ!தைரF� உடனிைல ெவ�3 இ�ெப� ேவ!தைரF� உடனிைல ெவ�3 இ�ெப� ேவ!தைரF� உடனிைல ெவ�3     �ர � 0ைடF� கல1� ெகா��ர � 0ைடF� கல1� ெகா��ர � 0ைடF� கல1� ெகா��ர � 0ைடF� கல1� ெகா�((((----))))        உைரசா� சிற�பி� அ-கள� ேவ?-உைரசா� சிற�பி� அ-கள� ேவ?-உைரசா� சிற�பி� அ-கள� ேவ?-உைரசா� சிற�பி� அ-கள� ேவ?-''''            [[[[1111]]]]    ------------ [1]. பதி!1�ப��, 8-ஆ�,ப��, பதிக� ---------------- ‘‘‘‘ெவ�ேபா� ஆடவ� மற��ாி!& கா(0�ெவ�ேபா� ஆடவ� மற��ாி!& கா(0�ெவ�ேபா� ஆடவ� மற��ாி!& கா(0�ெவ�ேபா� ஆடவ� மற��ாி!& கா(0�    
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 வி�பயி� இ3வி�பயி� இ3வி�பயி� இ3வி�பயி� இ3�பி�பி�பி�பி� தக=� 7றி � தக=� 7றி � தக=� 7றி � தக=� 7றி     ேபஎ ம�ற பிறழ ேநா(கியவ�ேபஎ ம�ற பிறழ ேநா(கியவ�ேபஎ ம�ற பிறழ ேநா(கியவ�ேபஎ ம�ற பிறழ ேநா(கியவ�    ஒ-3 க-�ர� &மிய� ெச�3 ஒ-3 க-�ர� &மிய� ெச�3 ஒ-3 க-�ர� &மிய� ெச�3 ஒ-3 க-�ர� &மிய� ெச�3     ெவ��ைன த�,த காைல ெவ��ைன த�,த காைல ெவ��ைன த�,த காைல ெவ��ைன த�,த காைல ‘‘‘‘    [[[[1111]]]]     7ரமரணமைட*த அதிகமா� ெபா�)டல� ஈம� சிைத எறிய�. அதிகமான� அ/ைம மக� ெபா0�ெடழினி நீ� வ3:� க#கேளா;� 0/தி ெகாதி(0� ெந�ேசா;� த*ைதயி� சிைத(0� தீயி�டா�. உ!றா/� ம!றா/�, இரவல/� இ�ேலா/�, பாண/� பா3னிய/�, K�த/� விற,ய/� ேகாெவன( கதறி அ>தன�. ஈம�தீ� 2ழ�1 2ழ�1 எ>*த�; 2ட� வி�; எாியலாயி!1. ஒளைவயாாி� அ/. உ.ள� ெகாதி��( 0 றிய�. அவ� பி.ைளைய� பறிெகா;�த ெப!றவைள�ேபால, �3�3�� அ>� அர!றின�.  ------------- [1]. பதி!1�ப��, 8-ஆ� ப��, 8-ஆ� பாட�   -------------  “அ*ேதா! ஈம ெவ*தீேய! நீ எ*ைத உடைல எாி(கா� ேபாயி)�, அ�றி வி#Oற எ>*� எாி�� நீறா(கி)�, அவ)ைடய ஞாயி1 அ�ன �கைழ உ� ஞ� ஒ/ நா=� எாி(க  3யா�. அதிக� ேகாமாேன, அ/?ெகாைட வ.ளேல, ஆ�வல� ��க# தீ��த அ/ம/*ேத, ஈரெந�ச�ேதா; மாாி ேபால வழ?கிய க/ைண  கிேல, நீயி�றி( கழிகி�ற காைல:� மாைல:� இனி எ� வா�நா. காணா� இ/. L�*� ஒழிய�;�; உன(0 உ!றவ�, ந;க� ந�; நாரா� அாி(க�ப�ட ம�ைவ நீ அ/*� வாெயன( க/தி� சி1 கல�தினி�1� உ0(கி�றன�. ேகா;ய� மைல:ட� நா;  >�� ெகா;�பி)� ெகா.ளாத ப#பிைன உைடய நீேயா, இ���,ய ம���ளிகைள Iக�வாD! ” எ�)� க/�தைம*த  ‘‘‘‘எறி�ன( 0றவ� 0ைறய� அ�னஎறி�ன( 0றவ� 0ைறய� அ�னஎறி�ன( 0றவ� 0ைறய� அ�னஎறி�ன( 0றவ� 0ைறய� அ�ன    காி�ற விறகி� ஈம ஒ�ளழ� காி�ற விறகி� ஈம ஒ�ளழ� காி�ற விறகி� ஈம ஒ�ளழ� காி�ற விறகி� ஈம ஒ�ளழ�     03கி1� 030க03கி1� 030க03கி1� 030க03கி1� 030க;;;;    03கா& ெச�3 03கா& ெச�3 03கா& ெச�3 03கா& ெச�3     வி ��ற நீளி1� நீ�கவி ��ற நீளி1� நீ�கவி ��ற நீளி1� நீ�கவி ��ற நீளி1� நீ�க; ; ; ; ப �கதி�, ப �கதி�, ப �கதி�, ப �கதி�,     தி�க� அ�ன ெவ�0ைட தி�க� அ�ன ெவ�0ைட தி�க� அ�ன ெவ�0ைட தி�க� அ�ன ெவ�0ைட     ஒ�ஞாயிஒ�ஞாயிஒ�ஞாயிஒ�ஞாயி    ற�ற�ற�ற�ேனாேனாேனாேனா� �கC� �கC� �கC� �கCமா யலேவமா யலேவமா யலேவமா யலேவ....’’’’                (�ற�, 231)        
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     இ�லா கியேரா காைல மாைல இ�லா கியேரா காைல மாைல இ�லா கியேரா காைல மாைல இ�லா கியேரா காைல மாைல     அ�லா கிய�யா� வாA� நாேளஅ�லா கிய�யா� வாA� நாேளஅ�லா கிய�யா� வாA� நாேளஅ�லா கிய�யா� வாA� நாேள;;;;        ந-க4 U5 R?# நாராி ந-க4 U5 R?# நாராி ந-க4 U5 R?# நாராி ந-க4 U5 R?# நாராி     சி3கல, &0�பL� ெகா�வ� ெகா�ேலா சி3கல, &0�பL� ெகா�வ� ெகா�ேலா சி3கல, &0�பL� ெகா�வ� ெகா�ேலா சி3கல, &0�பL� ெகா�வ� ெகா�ேலா     ேகா-ய� பிற�0மைல ெகழீஇய ேகா-ய� பிற�0மைல ெகழீஇய ேகா-ய� பிற�0மைல ெகழீஇய ேகா-ய� பிற�0மைல ெகழீஇய     நா-ட� ெகா-�பL� ெகா�ளா ேதாேனநா-ட� ெகா-�பL� ெகா�ளா ேதாேனநா-ட� ெகா-�பL� ெகா�ளா ேதாேனநா-ட� ெகா-�பL� ெகா�ளா ேதாேன!!!!’’’’                (�ற�. 232)            எ�)� பா(க. ஒளைவயாாி� அர!றைல விள(0வன.   இAவா1 எ>�தறிவா� இதய�ைதெய�லா� பாகாD உ/(கி( க#ணீ� ெப/(ெக;�ேதாட� ெசD:� ைகய1நிைல� பாட�கைள� பா3ய ஒளைவயா�, அதிகமா� மைறவி!0� பி�)� சிலகால� "இ�)� இற�� வரவி�ைலேய! ேச# உய� உலகிேல)� ெச�1 அதிகமாைன( காேணாேமா!” எ�ற கலக��டைனேய வா�ைவ நட�தியி/(க ேவ#;ெமன� ேதா�1கிற�.   அதிகமா� மக� ெபா0�ெடழினி மிக இைளயனாயி/*தா�. அதனா�, அவ)ட� ஒளைவயா� L��சி� �ைணவராD� த?கி, 'வில?0 பைக க3*த கல?கா� ெச?ேகாலனாD’ அவ� விள?க, அவ)(0 உ!ற �ைணவராD விள?கினா�. ெபாDயா ஈைக� ெபா0�ெடழினி:� த� நிழ� வா�ேவா� ��ப இ/. சிறி�� காணாதவா1 ஆ�சி �ாி*தா�. ேமC�, ‘இைச விள?0 கவிைத ெந3ேயானா'D விள?கிய அவ�, த� அ/ைம� த*ைதைய� ேபா�ேற வி/*திைற ந�0� வ.ளிேயானா:� திக�*தா�. அ�தைகேயா� 7ர�, க/ைண, காத�  த,ய �#�கைளெய�லா� ேபா!றியவா1 ஒளைவயா� ஓரள8 த� வா�வி� 7�*த ேபாி3யா� விைள*த ெப/*�யைர மற*தி/*தா�, பி�ன� அவ� ‘தமி� K1� ந�Cலக’�தி� ப�ேவ1 ப0திகைள:� காண விைழ*தா�. அ� காரணமாக� தகXாினி�1� ெவளி�ேபா*தவ�, வ.=வ� 03யி� ேதா�றியவ)�, நா�சி� மைல(0 உாியவ)மாகிய நாசி� வ�Bவைன( நாசி� வ�Bவைன( நாசி� வ�Bவைன( நாசி� வ�Bவைன( க#;, அவ� ெச�ைமசா� ப#பின� எ�பைத அறி*�, அவ�பா� ெச�1, ெபா�ேன �கிேலா ஏ��ெபற எ#ணாதவராD, உண8(0� சிறி� அாிசிேய ேவ#3னா�. அவேனா, அ/*தமி�� �லவ� வாிைச அறி*� வழ?0பவ� ஆக,�, ஒளைவயாாி� ெப/ைம ெய�லா� உண�*தவனாD யாைன� பாிசி� அளி�தா�. அ� க#; ஒளைவயா� அவ� ெகாைடைய விய*�, “ெச*நா� �ல7�, நா�சி� மைல ேவ*த� ெம�,ய அறிவினேன, இஃ� உ1தி. யா� இைல(கறிேம� Qவ� சிறி� அாிசி ேவ#3ேனமாக, அவ� பாிசில�(0த8� வாிைச அறிதலா�, எ� வ1ைமைய� 
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 பா��தேல அ�றி� த� ேம�பா�ைட:� சீ�Q(கி� பா���� ெபாிய மைல ேபா�வெதா/ யாைனைய அளி�தா�. ஆதலா�, ஒ/வ�(0 ஒ�றைன( ெகா;(0மிட�� அ�ெப!றி� ப�டெதா/ ெதளியா(ெகாைட:� உளேதாதா�! ெபாிேயா� தா?க. ெசDய(கடவ  ைறைமைய� ெதாி*� பா�கா��� ெசDயா�ெகா�!” என( 0றி�பாக8�, ெவளி�பைடயாக8� அவைன� �க�*தா�.  பி�ன� ஒளைவயா� உைற\ாி� க# ேசாழ அரச� இராயLய ேவ.வி இய!1கி�றா� எ�ப� அறி*� ஆ?0� ெச�றா�. அவ# ேசரமா� மாாி மாாி மாாி மாாி ெவ�ேகாL� பா�#ய�ெவ�ேகாL� பா�#ய�ெவ�ேகாL� பா�#ய�ெவ�ேகாL� பா�#ய�    உ(கிர� ெப�வAதிஉ(கிர� ெப�வAதிஉ(கிர� ெப�வAதிஉ(கிர� ெப�வAதி:�    ேசாழ ேவ*தேனா; ஒ/? கி/(க( க#டா�. வா�நாெள�லா� தமி� ேவ*த/� தமி� வ.ள�க=� த?க=. மா1பா; ெகா#; ேபாாி�; ம3வைதேய க#; மன�ெவ*தி/*த ஒளைவயா/(0� தமிழக��  3:ைட %ேவ*த/� ஒ/?கி/*த கா�சி எ�ைலயி�லா இ�ப�ைத அளி�த�. அவ� அAவி�ப உண�வி� எ�ைலயி�நி�1 அ� %ேவ*தைர:� அ/*தமி�( கவிைதயா� ேபா!றினா�.   %#ெட>� ேபா/(ெக�லா� அ3�பைட( காரண� ம# ெவறி:� �க� நைச:ேம எ�பைத ந�0ண�*த அ�சா�ேறா�, அ�ம#ணா. ேவ*த� மன� ெகா=� வைகயி� த� இதய( க/�ைத எ;��ைர(கலானா� : “ேதவ� உலைக ஒ�த ப0தி�ப�ட நா; த� ைடய� ஆயி)�, அஃ� எ�ேபா�� த�ேமா; உாி ைம�ப�ேட நடவா�; ஒ/வ� அ*நா�3!0 உாியவ� அ�ல�. ஆயி)�, ந!றவ� ெசDேதாராயி�, அஃ� அவ�(ேக உாி�தா0�. ஆைகயா�, நீவி� யாசி(0� அறேவா� ஈ�?ைக நிைறய� P8� ெபா�)� �ன� பட� ெசாாி*�, ஒ#ெடா3 மகளி� ெபால?கல� ேத*திய த#கம� ேதற� மா*தி மகி� சிற*�, இரவல�(0 அ/கா� ஈ*�, உ?க�0 அ1தியி�ட வா� நா.  >�� வா�த�ேவ#;�. ஒ/வ� பிறவி� ெப/? கடைல( கட(க� தா� ெசDத ந!க/மம�றி ந!�ைண பிறிெதா�1மி�ைல. அ*தண� ேவ.வியி� வள�(0�  �தீ�ேபால( க#O(கினிய கவி� மி(க கா�சி:ட� ஒ/?கி/*த ெகா!ற ெவ#0ைட( ெகா3�ேத� ேவ*த�கேள, இAவா1 நீ?க. K3 உைறதலா� உ#டான T;� பய)� ந�ைம:� �க>� யானறி*� உைர(0� அளவினேவா? உ?க. வா�நா. வி# மீனி)�, மைழ��ளியி)� சிற*� ெப/0வதாக!” என� தமிழக ேவ*த� உண�*� உD:� வைகயி� அறி8ைர Kறி வா��தினா�.  ‘‘‘‘�,தீ� �ைரய( கா�டக இ�!த�,தீ� �ைரய( கா�டக இ�!த�,தீ� �ைரய( கா�டக இ�!த�,தீ� �ைரய( கா�டக இ�!த    ெகா4ற ெவ�0ைட( ெகா#,ேத� ேவ!தி�ெகா4ற ெவ�0ைட( ெகா#,ேத� ேவ!தி�ெகா4ற ெவ�0ைட( ெகா#,ேத� ேவ!தி�ெகா4ற ெவ�0ைட( ெகா#,ேத� ேவ!தி�! ! ! !     யானறி அளைவேயா இ&ேவயானறி அளைவேயா இ&ேவயானறி அளைவேயா இ&ேவயானறி அளைவேயா இ&ேவ????’’’’                             (�ற� 387)     
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 எ�)� இAவ/ைம சா�ற அ3கைள� த� அக�ேத ெகா#; ச?க இல(கிய��.ேளேய ஒளி மி(க மணியாD விள?0� இ��ற�பாடைல� ப3(0? ேதா1� ஈராயிர� ஆ#;க�0  �ேப ப�லா!றா)� சிற*தி/*த இ�ப� தமிழக�ைத� சீரழி(க(K3ய ெகா; ேநாD எ�ெவன உண�*� அ?ேநாD தீர ம/*�� கா�3ய அAவ/*தமி�� தாயைர எ#ணி எ#ணி,  ‘அ�ைனY�, எ?க. தைல ைறயிேல)� ஒ!1ைமயா� உD*� உல0 ேபா!1� ஒ�ப!ற சாதியாD விள?0ேவா�. அ�ேவய�றி, உம(0 ேவெற�ன ைக�மா1 ெசDய வ�ேல�?’ எ�1 ந� தமி� உ.ள� உ/(க��ட)�  உ1தி:ட)�  ழ?0கி�ற� அ�ேறா?  இAவா1 தமிழக� அ�1� இ�1� உDவத!0 உாிய ஒ/ ெப/ெநறியிைன( கா�3 ஒ!1ைம� ச?ெகா,�த சா�ேறாராகிய ஒளைவயாாி� பிற�ைப� ேபா�ேற அவ�  3ைவ� ப!றி:�  நா� ஏ�� அறி*திேலா�.  ஒளைவ�பிரா�3யாாி� ெபா�)டல�-அ#ண� அதிகமா� அளி�த அ/?கனியா� நீ#ட நா. தமிழக�தி� வா�*� ெதா#; �ாி*த தி/8டல�-எ?0-எ�ெபா>�-எAவா1 மைற*தேதா! அ*ேதா! அ/*தமி�� ெப/மா�3யாாி� ெபா�)டல� மாD*� ‘அவ/ட! P*�க. ஆ�*த�’� நா� பிற*� வா>� இ�தமி� ம#ணிேலதா� எ�பைத எ#O� ேபா� ந� உடெல�லா� சி,�(கிற�! அ�ைனயாாி� தி/8டல� மைற*தாC�, அவ/ைடய அ/*தமி�( கவிைதக. எ�1� நம(0 வழி கா�;� 2ட� விள(0களாD� திக�வ� தி#ண�.  தமிழக� கால ெவ.ள�தி� நீ�(0மிழிேபால அழி*ெதாழியாம�-உலக இ/. ேபா(0� ஒ�ப!ற கல?கைர விள(காD� திகழ ேவ#;மாயி�, ஒ!1ைம ெயா�ேற அத!0ாிய வழி எ�பைத இ�1� நா� உண/மா1 இ/ப� +!றா#;க�0  �ேப உண��திய ஒளைவ� ெப/மா�3யாாி� அாியெதா/ பாட� தமிழக�தி!0 ம�;ம�றி( கட� 0�*த காசினி(ெக�லா� அறி8�2ட� ெகா=��� அைணயா விள(காD ஒளி�கிற�.  த� வா�வி� எ�தைனேயா ம�ன�கைள:� வ.ள�கைள:� பா��தவ� ஒளைவயா�; அவ�க. ஆ#ட ம#ைண:� கடைல:�, மைலகைள:� கா;கைள:� க#டவ�. அ/ைம� தமிழக�தி� ஐவைக நில?களி� அழ0� அவ� க#ணார( க#; களி�தேத ஆ0�. ேசா1 பைட(0� ேசாழ நா;�,  �தளி(0� பா#3 நா;�, ேவழ� மிக8ைடய ேசரநா;�, சா�ேறா� பல/ைட� ெதா#ைட நா;� அவ� க#; பழகிய ப0திகேள ஆ0�. அ�தைகேயா� த� பர*த அ)பவ�தி� கனி*த உ#ைம ஒ�ைற உலகி!0� த� வா�வி� காணி(ைகயாக அளி��.ளா�. "நிலேன, நீ ஒ�றி� 
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 நாேடயாக, ஒ�றி� காேடயாக! ஒ�றி� ப.ளேமயாக, ஒ�றி� ேமேடயாக! எAவாறாயி)�, எAவிட�� ஆடவ� ந�லேரா, அAவிட�� நீ:� ந�ைலய�ல�, நின(ெகன ஒ/ நல ைடையய�ைல. வாழிய நிலேன!” எ�)? க/�தைமய  ‘‘‘‘நாடா ெகா�ேறாநாடா ெகா�ேறாநாடா ெகா�ேறாநாடா ெகா�ேறா, , , , காடா ெகா�ேறாகாடா ெகா�ேறாகாடா ெகா�ேறாகாடா ெகா�ேறா    அவலா ெகா�ேறாஅவலா ெகா�ேறாஅவலா ெகா�ேறாஅவலா ெகா�ேறா, , , , மீமீமீமீைசயா ெகா�ேறாைசயா ெகா�ேறாைசயா ெகா�ேறாைசயா ெகா�ேறா!!!!    எIவழி ந�லவ� ஆடவ�எIவழி ந�லவ� ஆடவ�எIவழி ந�லவ� ஆடவ�எIவழி ந�லவ� ஆடவ�,,,,    அIவழி ந�ைல வாழிய நிலேனஅIவழி ந�ைல வாழிய நிலேனஅIவழி ந�ைல வாழிய நிலேனஅIவழி ந�ைல வாழிய நிலேன!!!!’’’’              (�ற�, 187)   என அைம*தேத அ�ெசD:..  இAவா1 த�ைம:�, ந�ைம:� ஈ�ெற;�த ம# மகைள வா���� அ/ைமயான பாட�, நா � ைவயக � உண�*� உDய ஒளைவயா� அளி�த சாவா ம/*தா0�.  இ/ப� +!றா#;க�0  �� தாD(0ல�தி� ெப/ைமயாD ெவ!றியாD� தமிழக�தி� ேதா�றிய ஒளைவயா�- ந�,ைச� �லைம சா�ற ெப#மணிக=(-ெக�லா� தைல மணியாD விள?கிய தமி��சா�ேறா�-உலக� ெப/மாத/. ஒ/வெர�ப� தமிழக� உலக அர?கி� ேமC� ேமC� உய�*� ஒ�ப!ற ச தாயமாD விள?0� ெபா�னாளி� ைவயக�  >�� ஏ!1� ேபா!ற இ/(0� ேப/#ைமயா0�. அ�த0 ெப/* தாயாி� சா�றா#ைம மி(க ெந�சி� உ.ெளாளியாD விள?0� அ/*தமி�� பாட�க. எ�ெற�1� ந� வா�வி!0 இ/. நீ(கி ஒளி கா�3-சி1ைம நீ(கி� ெச�ைம K�3-இற�� நீ(கி வா�8 ஊ�3-வள� �ாிவதாக! ------------    
3333. . . . ெப��தைல& சா(தனா ெப��தைல& சா(தனா ெப��தைல& சா(தனா ெப��தைல& சா(தனா      ‘ம/?0வ#; சிற*தா��ப மணி�P ஆைட அ� ேபா���( க/?கய!க# விழி�ெதா�கி’ நட(0� காவிாி�தாயி� க/ைண வள� ெகாழி(0� ேசாழ ந�னா�3C.ள பழைம ெபா/*திய ஊ�க=. ஒ�1 ஆT�ஆT�ஆT�ஆT�. அAMாி� க# Gல�கிழா�Gல�கிழா�Gல�கிழா�Gல�கிழா� எ�ற ெபய� பைட�த ச?க� சா�ேறா� ஒ/வ� இைசபட வா�*தி/*தா�. தமிழக� எ?கO� �க� பர�பி வா�*தி/*த ஆM� %ல?கிழா/(0 அ/*தவ� பயனாD� ேதா�றினா� ஓ� அ/*தமி�� சா�ேறா�. தவமி/*� ெப!ற 0ழ*ைத(0� 
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 த#டமி�� �லவராகிய %ல?கிழா� த� 0ல ெதDவ�தி� ெபயராகிய ‘‘‘‘சா,தனா�சா,தனா�சா,தனா�சா,தனா�’’’’ எ�பைதேய L�3னா�. சா�தனா� மழைல மிழ!1� 0ழ*ைத� ப/வ�தராD இ/*த நாளிேலேய அவ� தைல ச!ேற ெபாிதாD விள?கிய�. அ� க#ட ெப!ேறா/� ம!ேறா/� ‘ெப/*தைல� சா�த�' எ�ேற அ�Pற அவைர வழ?கலாயின�. +லறிேவா; I#ணறி8� பைட �த ந�லறிஞ� பல/�  >நிலவைனய சா�தனாாி� தி/ க�ைத உ!1 ேநா(கி உளமிக� Pாி��� ‘சா�த� உ#ைமயிேலேய ெப/*தைல� சா�தனாD�-தமிழக� ேபா!1� சா�ேறானாD� திக�வா�,' என( Kறி இ��!றன�. தா� ெப!ற மகைவ நா�டவெர�லா/� ேபா!றி மகி�வ� க#; ஈ�ற ஞா�றி)� ெபாி� உவ*தன� ெப!ேறா�.  இAவா1 பிற*த நா. ெதா�;� ெப!ேறா�(0� உ!ேறா�(0� ெப/மகி�M�3 வ*த சா�தனா�, இமி� கட� L�*த தமிழக�  >வத!0ேம இ�ப� வழ?க விைழவா�ேபால( 0டதிைச� ேதா�றிய 0ளி�மதி என நா=� ������ ெபா,8ட� வள�*� வரலாயின�. ஆ#;க. பல கழி*தன. "த*ைதயறி8 மகனறி8” எ�ற மணி ெமாழி(0 ஒ�ப� ெப/��லவரானா� சா�தனா�; ப>�த தமி�� �லைம(0� ஒ>(க� நிைற*த வா�வி!0� உைறவிடமாD விள?கினா�.  காைள�ப/வ� எDதிய சா�தனாாி� கைல உண�வி!0�, �லைம சா�ற வா�(ைக(0� ஏ!ற ெபா!�ைட ந�லா� ஒ/வ� அவ�(0 வா�(ைக� �ைணவியராD அைம*தா�. அAவ�ைனயாேரா, �லவ� ெப/மானார� க/�தறி*� நட(0� காத� ெந�சினராD, ‘த!கா��� த!ெகா#டா! ேபணி� தைக சா�ற ெசா!கா(0� ேசா�விலா’ நல�தினராD� திக�*தா�. மைன�த(க மா#�ைடயராD� திக�*த அவ/ட� ம?கல� நிைற*த இ� வா�(ைக நட�திய சா�தனா�, ந�கலமான ந� ம(க�ேப!றிைன� ெப!றா�. 0ழ,)� யாழி) மினிய மழைல ேபசி:�, சி1 ைக நீ�3( கல�திைட உ.ள அ3சிைல அளாவி அமி�த� ஆ(கி:� சி�ன� சி1 0ழ*ைதக. ெசDத சி101�ெப�லா� �லவ� வா�(ைகைய� ��ேதளி� உலக வா�வி)� இ�ப� நிைற*ததாD விள?க� ெசDத�. இAவா1 இ��!றி/*த �லவ� ெப/மானா� வா�(ைகைய நிரயமைனய வ1ைம�தீ�  தீ#3!1. ெவ*தழ,!ப�ட P?ெகா3 ேபால� �லவாி� 0;�ப� ேசா�*� தள�*� ���ற� ஆயி!1. கைல(கட� கட*�� க,(கடைல( கட(க ஒ#ணா� �லவாி� ெந�ச� கல?கிய�.  ‘இ�ைம என ஒ/ பாவி’ �லவாி�-அவ� 0;�ப�தி�-��ப( க#ணீைர� திைறயாக( ெகா#டா�. �லவாி� 0;�ப� �யர�தீயி� ெவ*� �3�த�. ந�மைன(0� தி/விள(காகிய மைனவியா� சி*திய க#ணீ� சா�தனாாி� ெந�ைச� 2�ட�.பசியா� 0ழ*ைத அலறிய அலறேலா, அவ� உயிைரேய வா�3ய�. இ*நிைலயி� அவ� எ� ெசDவா�! ��ப( க#ணீ� வ3�தா�; 'தமிேழ, கைலேய, �லைம வா�(ைகேய, நி� பிாியா� �ைண 
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 ெகா�C� வ1ைமதாேனா?’ என எ#ணி மன� 0 றினா�. இAவா1 வா�;� பசி ெகா�,)� �லவ� த� வ1ைம தீ�(க� �கழ�லா வழிகைள நா3னாி�ைல : சாேவ வாி)� த� கைல:� தமி>� மா2றாம� இ/(கேவ மன� �ணி*தா�. வ1ைம�தீ, ெபா�னைனய �லவாி� உடைல-உ.ள�ைத�-�டமி�ட� ஆனா�, சா�தனாாி� ஒ>(க� நிைற*த ெப/மித வா�8 0ைறேய�� க#3ல�. 2ட�2ட ஒளி/� ெபா�ேன ேபால அவ� ப#�� வ1ைம� ��ப� 2ட�2ட ஒளி 7சலாயி!1. 'ெக�டாC� ேம�ம(க. ேம�ம(கேள’ அ�லேரா? ச?0 2�டாC� ெவ#ைம த/ம�ேறா?  சா�தனாாி� தமிழக� ��ப( களமாயி!1. அ>ைக:� அலறC� அவ� 7�3� ெகா;?K�தா3ன. இ�,� க# உ.ள அ;��, சைமயைல மற*� எ�தைனேயா நாளாயின. அதனா�, அதி� ஆ�பி (காளா�) P(0� நிைல:� ேந�*த�. க;�பசியி� ெகா;?ேகா� எ�ைல மீறிய�. அ(ெகா;?ேகாலா�சி(0 இைரயான ப�சிள?0ழ*ைத:� பசியா� �3�த�.  உ#ண உணவி�றி ஆவி ேசா�*தி/(0� அ���தாயி� மா�பி� பாC� வ!றேவ, வறிேத 2ைவ��� 2ைவ��� பா� ெபறா� அ�ைன  க� ேநா(கி அ�ெச�வ( 0ழ*ைத 7ாி�;( கதறி அ>த 0ர� ேக�;( க�C� மைல:� க#ணீ� ெப/(0ெமனி�, ெப!றவ� நிைல ப!றி� ேபச8� ஒ�Cேமா! அலறியலறி அ>த 0ழ*ைத  க� ேநா(கி நீ� நிைற*த மைழெயன( க#ணீ� ெபாழி:� க#கேளா; மன?0 றினா� ெப!ற தாயா�. காண�ெபா/த இ(க;* �யர( கா�சிைய( க#ட �லவ� ெந�ச� எாியிைட�ப�ட இ>� என உ/கிய�. அவ� கல?கின�; கசி*தா�; உ.ள� �3�தா�; ‘எ� �ய� கைளய வ�ல சா�ேறா� எவ/� இ�ைலேயா?’ எ�1 ஏ?கினா�.  ””””இ�ேவஇ�ேவஇ�ேவஇ�ேவ((((3333) ) ) ) உலக,உலக,உலக,உலக,((((&&&&) ) ) ) இய4ைகஇய4ைகஇய4ைகஇய4ைக; ; ; ; தி�ேவ3தி�ேவ3தி�ேவ3தி�ேவ3    ெத�ளிய� ஆதS� ேவ3ெத�ளிய� ஆதS� ேவ3ெத�ளிய� ஆதS� ேவ3ெத�ளிய� ஆதS� ேவ3." ." ." ."         (0ற., 374)      எ�ற வ.=வ� வாDெமாழி(0� சா�தனா� வா�(ைக:� விதி வில(காகவி�ைல.  இ*நிைலயி� வா3ய அவ� ெசவிக�0� பயி� க#ட வா�மைழேய ேபால ஒ/ ெசDதி கிைட�த�. ‘ திர மைல( கிழவ� �லவ� ேபா!1� �ரவல� தைலவ�;  தி�*த அ��� அறி8� மிக உைடயவ�; பசி�பிணி� பைகவ�; அைடயா ெந;?கதவின�; அ/. நிைற*த  க�தின�; �லவ�(0� ெபா�)� ெபா/=� வைரயா� ஈ:� வ.ளிேயா�; அவனிட� ெச�றாைர வா�நா.  !1� வ1ைம�தீ அ#டா�, ' எ�ற ெசDதி சா�தனா� ெசவிக�0 அமி�த� ஆயி!1. அ��ட� ெப/�சி�திரனா� எ�ற 
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 ெப/� சா�ேறா� பா;� �க� பைட�தவ)� அவேன; அவ� வா�ைவ( கAவிய வ1ைமெய�லா� கைள*� வளைம ெபா?க� ெசDதவ)� அவேன, எ�பைத( ேக.வி:!றா�; வர�பிலா மகி�8 ெகா#டா�. ப>மர*ேத;� பறைவ ேபால- *நீ�� பAவ� ேநா(கி� பாD*ேதா;� வா� மைல அ/வி:� ேபரா1� ேபால�-சா�தனா� தி/*� ேவ! 0மண� இ/*� அ/. �ாி:� தி(0 ேநா(கி� ெச�ல உள?ெகா#டா�.  ப#ைட� தமிழக�தி� பசி�தா� ��ப� ேபா(கி� த#ணளி �ாி:� தைகசா� 2ட� விள(0களாD� திக�*தன� எ>வ�. கற?0 ெவ.ள/வி க�லைல�� ஒ>0� பற�பி!ேகாமா� பாாிபாாிபாாிபாாி:�, ெகா�,யா#ட வ�வி� ஒாிஒாிஒாிஒாி:�, மாாி ஈைக மற�ேபா� மைலயமைலயமைலயமைலய)�, K� ேவ� Kவிள?க#ணி( ெகா;�P# எழினிஎழினிஎழினிஎழினி:�, ெப/? க� நாட� ேபக1ேபக1ேபக1ேபக1�, தி/*�ெமாழி ேமாசி பா3ய ஆFஆFஆFஆF�, உ.ளி வ/ந� உைல8 தீர� த.ளா� ஈ*த தைகசா� வ#ைம    ந�ளிந�ளிந�ளிந�ளி:� ஆகிய அ(கைடெய> வ.ள�க. ஈ��வ(0� இ�பமறி*� வா�*த வா�வி� �க� அ*நாளி� காசினிெய�லா� பர*� விள?கிய�. அவ� �க� பா3ய ச?க� �லவ�களி� பாட�கைள� ப3(0* ெதா1� இ�1� ந� உ.ள� இ�ப( கடலாகிற�. ஈ;ெம;��மி�லா அற�ெச�வ�களாD� திக�கி�ற அ�ெப/ம(க., அழைக-கைலைய-இைசைய-K�ைத-தமிைழ-�லைமைய� ெதDவெமன( க/தி வழிப�டன�. அ*நாளி� பாண/� பா3னிய/�, K�த/� விற,ய/� த� கைல�திறனா� தமிழக�ைத இைச:� K���, ப#O� பா�;� நிைற*த கைல(ேகாயிலாD� திக>� வ#ண� ெசDதன�. அவ�க. வா�8 ��ப� க#3ல�. அவ�க. ைகயிC� க/�திC�, நாவிC� ெந�சிC� கைலயரசியி� களி கடேம சிற*� விள?கிய�. கைல வள��த அ�ெச�வ�க. 7�3C� வா�விC� இ�ப நடன� இைடயறா� நிக>� வ#ண� நாடா#;� தைலயளி ெசD�� வா�*த வ.ள� ெப/ ம(கைள( K!1வ� ெகா#ேடகினா�. வளமா�*த தமிழக� வறியதாயி!1. பா;ேவா/� ஆ;ேவா/� த� பசி ேபா(கி� �ய� கைள*� இ�ப� ந�0� ேவ*த�கைள( காணா� மன� இ3*� ேபாயின�; ைக*ெநறி��( கவைல மி0*� க#ணீ� ெசாாியலாயின�. ந�2 ேபாC� ெகா3ய வ1ைம நா=� கைலஞ� வா�( ைகைய ைந:மா1 ெசDத�. ெசா�ெலாணா� �ய�( கட,� 7�*�, வள� பைட�த வா�8 எ�)� கைர ேசர வழியி�றி அவதி:!றி/*த அ/*தமி�( கைலஞரகைள( கைரேய!றி( கா(க வ�ல நாவாயாD-அறேவானாD�-ேதா�றிய அ#ணேல 0மண� எ�ற ெபய� பைட�த ெப/*தைகயாள� ஆவ�. அவன�  திரமைல, இய!ைக வளென�லா� ஒ/?ேக ெப!1� திக�*த�. ேதெனா>0� ெத/(க. கிைற*த அவ�  திரமைல, அயரா� ெப/0� ����� வ/வாைய நா=� உைடய�. அ?ேக %?கி�க. வா)ற வள�*� ஓ?கி நி!0�, அவ!1ட� 2ர��ைன மர?க. Pமண� கமழ� ெபா,8!1 உய�*� விள?0�. ஆசினி:�, அழ0 மி(க பலா8�,  .ைள� �ற�ேத:ைடயனவாD  ழ8 ேபால� ப/��  தி�*� கனிகைள� தா?கி நி!0�. 
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 அவ!ைற ேவ�ைக தீர உ#ண வி/�பிய க;வ�, ஆ�வ��ட� கவ�*� ெச�C�. தா� ெப!ற தீ�2ைவ� பலவிைன அ��ைட ம*திேயா; K3 உ#ண ஆைச ெகா#ட க;வ�, ப�2 ேபா�ற மயிைர� தைலயிCைடய ெப# 0ர?ைக( ைக கா�3 அைழ(0�.  இAவா1 வில?0க=� வயிறார உ#; ேபாி�ப� காண� �ைண �ாி:� அ�மைல எனி�, பா3 வ/� பாண�(0�, ஆ3 வ/� விற,ய�(0� எ��ைண இ�ப� ந�கியி/(0� எ�பைத( Kற8� ேவ#;ேமா! ைகவ#0மணன� �க� ேக�ட இரவல� K�ட� அ�  திர மைலைய  !1ைகயி�ட�. �லவ� K�ட� நா=� ப�கி� ெப/0தைல அறி*த 0மண வ.ளC� எ�ைலயி�லா� ெப/மகி�8 எDதின�. காDகதி�� ெச�வ� க;ைம ெபாறா� �!க=� காி*� ேபான கானக�தி� ‘க�’ெல)� ஒைசெய>�பி( க/வி வான� அதி/� 0ரேலா; இ3��� மி�னி:� ெப/மைழ ெபD� வா3ய நில � பயி/� ெசழி�� விள?க� ெசDவ� ேபா�1, ெகா�C� வ1ைமயா� அவி��பத� காணா� பசி தி�ன வா3ய யா(ைகயினராD வ/*தி வ/� இரவல�களி� வயி1 0ளி/� வ#ண� தாளி�ேபா; K3ய ெகா>விய �ைவ கல*த ெநD:ைட அ3சிைல, தி?கைள� L�*த தி/மீ�கெளன விள?0� ெச�ெபா�னாலாகிய ‘ெபா?0கதி� மி�ன� �க�(கல?க. பல பர�பி’ ைவ�� ஊ�3� தா)� உடனி/*� உ#; மகி�வா�; ' ேக3�ைல ஆ0க பா; வார� 2!ற�' எ�1 வா��தி� ெப1த!காிய ெபா� அணிகைளெய�லா� அவ�க�0 எளிதாக வழ?கி உ.ள� இ��1வா�; த�ைன ந�ேடாாி)� த�ைன நா3 வ*த இரவல�பா� ேபர�� ெசC��வா�. இ�தைக வ.ளிேயானாD� திக�*த அவ� �க� எ?0� பரவி இரவல�கைள( Kவி அைழ�த�. அவ�க=� ெகா3ய வ1ைம பி�னி�1 �ர�த, 0மண வ.ள,� �க�  �னி�1 இ>(க, அணியணியாD வரலாயின�. அAவா1 வ*ேதா�(0 எ�லா� வான� ெபாD�� வளமைழ மாறி� ெப/வற� K�*த நாளிC� ம�பைத ெய�லா� ெச�1 நீ� உ#Oத!0( க?ைகயா!றி� ெவ.ள� ெப/(ெக;��� ேதா�றிய� ேபால( க/ைண கா�3னா� 0மண�; ஆறைல க.வ� வழி� ேபாவாைர அ3��(ெகா�1 ெபா/ைள( கவ�தலா� கட�த!0 அாியதாயி/(0� ேபாி/�2ர� வழியாக� த� மைனவியைர� பிாி*� வ*த இரவல� அ�பி�றி� பிாி*� ெச�ற த� கணவ�மாைர எ#ணி( கல?கி இ/(0� க!�ைட மகளி� காO*ெதா1� களிெகா.=மா1 ெபா�)� ெபா/=� வாாி வாாி வழ?கினா�; ெப/ேவ*த/� க#; நாண� பைனெயா�த ைககைள:�,  ��விைள:� த*த?கைள:� உைடய களி1களி� மீ� ப(கமணிக. மாறிமாறி ஒ,(க� பா3 வ*த �லவ�க. ஏறி� ெச�Cமா1 ெசDதா�. இ�தைகய அ/=� ெபா/=� நிைற*த அறேவானாD விள?கிய 0மண� �க� பகலவ� ஒளி ேபால எ?0� பரவி� திக�*த�. அவ� வாDைமயிைன:� வ#ைமயிைன:� அறி*த �லவ� 
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 ெப/*தைல�சா�தனா/� அ�தைகய ேமேலா� இ/(0மிட� ேமவி� த� வ1ைம��ய� கைளய� �ணி*தா�.  0மணன� தி/நா�ைட அைட*தா� �லவ�. அ?0 அவ� ேக�ட ெசDதி:� க#ட கா�சிக=� அவ� உ.ள�� உண�8கைள 71 ெகா#; எழ� ெசDதன.  உாிய நாளி� அாியைண ஏறி அ/ளா�சி �ாி*� வ*த 0மண)(0� த�பி ஒ/வ� இ/*தா�. எAவாேறா அவ� மன�தி� தீய எ#ண?க. ேதா�1மா1 ெசDதன� ப#ப!ற சில�; அ#ணன� �கைழ:� ெப/ைமைய:� ப!றி� ெப/ைம ெகா.ள ேவ#3ய அவ� மன�தி� ெபாறாைம�தீ( ெகா>*� வி�; எாிய வழி வ0�தன�. சிறியா� விாி�த L��சி வைலயி� இள?0மண� சி(கினா� , அறிவிழ*தா�; அறம!ற ெசய�கைள� ெசDய� தைல�ப�டா�.  ‘‘‘‘நில,திய�பா� நீ�திாி! த4றா0� மா!த�(நில,திய�பா� நீ�திாி! த4றா0� மா!த�(நில,திய�பா� நீ�திாி! த4றா0� மா!த�(நில,திய�பா� நீ�திாி! த4றா0� மா!த�(((((0000) ) ) )     இன,திய�ப தா0� அறிLஇன,திய�ப தா0� அறிLஇன,திய�ப தா0� அறிLஇன,திய�ப தா0� அறிL”    (0ற., 452)   எ�ற வ.=வ� 0ற=(0 ஒ� எ;��(கா�டாயி!1 இள?0மண� வா�(ைக. அ>(கா1 எ�)� பாவி(0 இைரயாகிய அவ�, எAவாேற)� அ#ணைன அாியைணயினி�1� அக!றிவி�; அதி� தா� அமர ேவ#;ெம�1 ஆைச ெகா#டா�; த� ஆைசைய அ#ண�பா� ெச�1 0றி�பாகேவ)� Kறியி/� பி�, 'அ�றல�*த ெச*தாமைர'யி)� ஒளி நிைற*த  க�ேதா;, இ(கணேம இAவர2ாிைமைய நின(ேக ஈ*ேத�!” எ�1 மகி�ேவா; Kறி மணி 3 �ற*தி/�பா� அ/=/வான 0மண வ.ள�. ஆனா�, மதி ெக�;� ெபாறாைம�தீயா� மன� ெபா2?கி( கிட*த இள?0மண)(0 அ*த எ#ண� வ/மா? அவ� த� அ!ப ஆைசைய நிைறேவ!ற அறிவ!ற ��ல� �ைணைய� ��,னா�; சதி பல ெசDதா�; அாியைணைய(  ைக�ப!றினா�. அேதா; அைணயவி�ைல அவ� ஆைச�தீ; அ/ம*த அ#ணைன நா�3C� வாழ  3யாத வைகயி�, தீ�ெசய�க. ெசDய� �ணி*தா�; காேட 0மண)(0 7டா0மா1 ெகா;ைமக. �ாி*தா�. சா�ேறானாகிய 0மணவ.ள,� அ/. கனி*த உ.ள� அ�தைன:� ெபா1��(ெகா#ட�. ‘ஒ1�தா�(0 ஒ/ நாைள இ�ப�; ெபா1�தா�(0� ெபா�1*�ைண:� �க�,’ அ�ேறா? 0மண வ.ள,� சா��.ள� பிற� தீைமைய� ெசா�ல8�-நிைன(க8? Kட- � வ*தில�.  ‘‘‘‘ெகா�லா நல,த& ேநா�ைமெகா�லா நல,த& ேநா�ைமெகா�லா நல,த& ேநா�ைமெகா�லா நல,த& ேநா�ைம;;;;    பிற�தீைமபிற�தீைமபிற�தீைமபிற�தீைம    
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 ெசா�லா நல,த& சா��ெசா�லா நல,த& சா��ெசா�லா நல,த& சா��ெசா�லா நல,த& சா��....’’’’            (0ற., 984)   எ�பத�ேறா வ.=வ� வாD ெமாழி? மகி�8 நிைற*த உ.ள�ேதா;  ‘‘‘‘இ�Bைட உலக! தா�0�இ�Bைட உலக! தா�0�இ�Bைட உலக! தா�0�இ�Bைட உலக! தா�0�    இ�னS(0 இைய!& நி�இ�னS(0 இைய!& நி�இ�னS(0 இைய!& நி�இ�னS(0 இைய!& நி�றாறாறாறா� � � �     உ�Bைட� சகட� /�டஉ�Bைட� சகட� /�டஉ�Bைட� சகட� /�டஉ�Bைட� சகட� /�ட    உைடயவ� உ;,த காேர3 உைடயவ� உ;,த காேர3 உைடயவ� உ;,த காேர3 உைடயவ� உ;,த காேர3     அ�Bைட ஒ�வ� நீ(கஅ�Bைட ஒ�வ� நீ(கஅ�Bைட ஒ�வ� நீ(கஅ�Bைட ஒ�வ� நீ(க    அ�பிணி அவிC!த ெதா,தா�அ�பிணி அவிC!த ெதா,தா�அ�பிணி அவிC!த ெதா,தா�அ�பிணி அவிC!த ெதா,தா�,,,,’’’’     எ�1 ‘ெச�ப/?0ண�� ராமைன’�ப!றி( கவியரச� க�ப� Kறியா?0, ‘எ� பி�னவ� ெப!ற ெச�வ� அ3யேன� ெப!றத�ேறா?’ எ�ற இதய( களி��ட� கா� ேநா(கி( க;கி நட*தா�. �.=� மா8� க.ளமி�றி உைற:� கா�; வா�(ைக 0மண� உ.ள�தி!0 நா�; வா�(ைகயி)� நனிமிக இனி�த�.  0மணன� நா;!ற சா�தனா� க#க=� க/��� ஏமா!றமைட*தன. அவ� காவிாி நீைர( காண வ*த இட��( கான� நீைர( க#டா�; அாிமா 7! றி/(0ெமன ஆவCட� காண விைழ*த அாியைணயி� நாிமா அைனய ெநறி யி�லா� இ/�ப� க#டா�. ‘அற�தி!0� அ/=(0ேமா 7��சி! மற�தி!0� கயைம(0ேமா ெவ!றி! இ(ெகா;ைம(0� தமிழக�திேலா இட�!’ என( ெகாதி�தா�; த�ைம-த� 0;�ப�ைத -வா�3 வைத(0� வ1ைமயி� ெகா;ைமைய:� அ(கணேம மற*தா�; த� வா�வி)� நா�3� �க>� அற�தி� ெவ!றி:ேம ெபாியன என( க/�� ெப!றியா� அ�லேரா ெப/*தைல� சா�தனா�?  ‘‘‘‘இ�ைம ஒ�வ�(இ�ைம ஒ�வ�(இ�ைம ஒ�வ�(இ�ைம ஒ�வ�(((((0000) ) ) ) இளிவ�3இளிவ�3இளிவ�3இளிவ�3; ; ; ; சா�ெப�1�சா�ெப�1�சா�ெப�1�சா�ெப�1�    தி�ைமஉ�டாக� ெபறி�தி�ைமஉ�டாக� ெபறி�தி�ைமஉ�டாக� ெபறி�தி�ைமஉ�டாக� ெபறி�....’’’’              (0ற., 988)  எ�ற அ/மைற(0 ஒ� இல(கியம�ேறா அ��லவ� ெப/மான� வா�(ைக? K>(0 ஆ�படாத அவ� உ.ள� ெசய!காிய ெசDய� �ணி*த�. வயி!1(0 இைர ேத3 ேவ1 திைச ேநா(கி� ெச�ல,)� வ.ளிேயா� 0மணைனேய காண� �3�த� அவ� ெந�ச�. �லவ� 03 �ர(0� அவ� �கைழ( 0�றி� மீதி�ட விள(கா(க உ1தி ெகா#டா� �லவ�. வ.ள� �0*த கா; ேநா(கி வ#டமி�� �லவ/� விைர*தா�; அ?0 அற�தி� நாயக� அ/*தமி�� 2ைவயி� ேதாD*த ெந�சினனாD இ/(க( 
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 க#டா�. ெச*தமி�� �லவைர( க#டா� 0மண வ.ள�; த� நிைல மற*தா�; அவைர� த� மா��ற� த>வி மகி�*தா�; இ�ெமாழி Kறி வரேவ!றா�,  மாாிகால��( கதிரவ� ேபால( கானக�திைட மைற*தி/*த 0மண வ.ளைல� ேத3�ெச�1 �லவ� க#ட ேவைளயி� இள?0மண� ஆைணயி�; அைறய� ெசா�,ய பைறெயா, ஒ�1 எ?0� எதிெரா,��( ெகா#3/*த�. கா�3ேல வாழி)� 0மண வ.ளலா� நா�3ேல ஆ�சி �ாி:� தன(0( ேக; ேந/� என மதியிழ*த இள?0மண� க/தலானா�. 0மண வ.ள�மீ� ம(க. ெகா#;.ள அ�ேப அவைன எதி�(0� பைடயாக� திரள(K;� என அவைன� L�*தி/*த சி1மதியாள� அவ)(0 அ�ச� ஊ�3ன�. அ�ச�தா�-அ>(கா!றா�-அறி8 ெக�3/*த இள?0மண�, த� அ#ண� தைல(ேக உைல ைவ(க நிைன�தா�. அடவியி� வா>� அ#ண� தைலைய( ெகாD� ெகா#; வ/வா�(0( ேகா3 ெபா� பாிசிெல�)� பைறெயா, எ?0� ேக�க� ெசDதா�. அ�ெசDதி ேக�டா� 0மண வ.ள�; வ/*தினானி�ைல; ‘இ*த எ� தைல(ேகா ேகா3 ெபா�! உட� பிற*த உ.ள�� ேபாC� எ�பி எ� தைல(0 இAவள8 விைல ஏ!றி ைவ�த�!’ என எ#ணி மகி�*தா�. அக�வாைர� தா?0� நில�திC� ெபாைற:� ப#�� பய)� மிக� பைட�த ெபாிேயா� அ�லேனா 0மண�! ‘மா#; ம3*த வ.ள�க=. எவ�(0� கிைட(காத வாD�� என(0-எ� தைல(0( -கிைட�தேத!’எ�1 எ#ணி உவைக ெகா#டா�.  இ*நிைலயி� அவ� த�ைன( க#ட �லவாி� உ.ள( க/�ைத உணர� �3�தா� . ‘�ல7�, நீவி� எ�பா� ேவ#;வ� யாேதா?’ என அ/. கனி*த ெமாழிகளா� ேக�டா�. �லவ/� த� �யர வா�(ைகைய நிைன*தவராD அ(ெகா;ைமைய( க�C� ேக�;( கைர*�/0� வ#ண� ெசா�ேலாவிய மா(கி( கா�3னா�; த� இ�ல�தி� அ;தைல மற*� ெந;நாளாக அ;�பி� ஆ�பி P�தி/(0� அவல�ைத-வா�;� பசியா� வைத:1� த� மைனவியாாி� பால!ற மா�பிைன வறிேத 2ைவ��� 2ைவ�� வாD வி�;( கத1� ப�சிள? 0ழ*ைத ப;� ேவதைனைய-அ� க#; ஆவி ேசா�*� அ>� நி!0� த� மைனவியாாி� ��ப�ைத-�யர�ைத ெய�லா� ேக�டா� க#க. நீ� சி*�� வ#ண� நவி�றா� �லவ�. இ�ைம தீ�(0� 03�பிற*த அA ேவ*த�, �லவாி� �ய� நிைற*த ெமாழிக. ேக�; இதய� உ/கினா�; சா�ேறாாி� தமிழக��(0 ேந�*த நிைல நிைன*� க# கல?கினா�. த� கா;ைற வா�வி)� ேகா3 மட?0 இ�னாததாD விள?கிய� �லவாி� வா�8 அவ)(0. ெபா�)� மணி:� வாாி இைர�த த� வ#ைம நிைற*த ைகக. பயன!1( கிட(0� நிைல க#; அவ� மன� ெநா*தா�; நா3 வ*தவ�( ெக�லா� ந1�ேசாைலயாD� பய� ப�ட த� வா�(ைக, யா/(0� உதவாத ெகா;�பாைலயாகி வி�டேத என மன� 0 றினா�. இ*நிைலயி� அ#ைமயிேல அவ� ேக�3/*த 
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 ெசDதி அவ� அக� ெசவிகளி�  ழ?கிய�. அவ�  1வ� P�தா�; ெப/மகி�8 ெகா#டா�; ‘சாவி)� ��ப� நிைற( த� ேவறி�ைல; ஆனா�, நா3 வ*த ந�ேலா�(0 ஈய  3யாத நிைலயி� அ�சாவி)� இனிய� ேவெற�8மி�ைல,’ எ�1 சா�ேறா� சா!றிய மணி ெமாழிைய நிைன*தா�; வா�வி� எ�1� க#3ராத இ�ப உண��சி அவ� உடைல-உ.ள�ைத-உயிைர ஆ� ெகா#ட�.  ‘‘‘‘சாத5� இ�னாசாத5� இ�னாசாத5� இ�னாசாத5� இ�னாத& இ�ைலத& இ�ைலத& இ�ைலத& இ�ைல; ; ; ; இனிஇனிஇனிஇனி((((&&&&))))அVஉ�அVஉ�அVஉ�அVஉ�    ஈத� இையயா( கைடஈத� இையயா( கைடஈத� இையயா( கைடஈத� இையயா( கைட....’’’’               (0ற., 280)  எ�ற தி/வா(0 அவ� தைலைய அவ)(0 நிைன�P�3ய�. அவ� உட� பிற*த த�பியா� அ� ெப!றி/(0� விைலைய எ#ணினா� Pாி�தா�. வ.ள,� ைக சேரெலன உைடவாைள உ/விய�. அவ� எ;�த வாைள இ/*தமி�� �லவ�பா� நீ�3னா�. அ/*தமி�� ெபாிY�, அ*த நா. வ*தி,�! யா� கா)ைற :� இ*த நா. வ*தீ�! யா� ெசDேவ�! ெபா�)� களி1�,  ��� மணி:�, �கிC� ம�8� வைரயா� ெகா;(0� வழியறிேய�. ஆனா�, இேதா வா.! இேதா எ� தைல! இ�தைலைய( ெகா#;ேபாD எ� த�பிைக( ெகா;�பி�, அவ� ேகா3 ெபா� த/வா�. தய?கா� ஏ!க!' எ�றா�.  அவ� உண�8�, உைர:�, ஒ/ ெப/�ெசயC� அவ)(0  � வா�*� அழியா� �க� பைட�த வ.ள�க. �கைழ எ;�� வி>?கி வி>��க� காO� ெப!றிய வாD விள?கின. ‘வைசயி� வி>�திைண� பிற*த வ.ளிேயா�’ வாD ெமாழி ேக�டா� �லவ�; �O(0!றா�; அவ�ேமனி அதி�*த�; க#க. 2ழ�றன. அவ�, 'கால� தா�(கி� எ�னா0ேமா?’ எ�1 கவ�றவராD( க#ணிைம� ெபா>தி� அவ� ைகயக�தி/*த வாைள� ப!றினா� ைகயி� இ1க�ப!றிய வா=ட� 0மண வ.ள� தி/ க� ேநா(கினா�; ச!1 ேநர� க!சிைல ேபால நி�றா�; பி�� ெம�ல ெம�ல உண�8 ெப!றவராD� �லவாி� வ1ைமைய� ேபா(க-ைப*தமி� வள��ேபான� வா�ைவ( கா(க தைலையேய ெகா;(0� தைல(ெகாைடயாளியி� ப#ைப உ.ளினா�; உ/கினா�. ‘இைணயி�லா வ.ளேல, தைல( ெகாைடயாளிேய, உ� தைல ெகா#ேடா எ� வா�8 ஒளி ெபற ேவ#;�?' எ�ற எ#ண� �லவ� ெந�ைச உண��சி( கடலா(கிய�.  ‘‘‘‘பழிமைல! ெத;திய ஆ(க,தி4 சா�ேறா�பழிமைல! ெத;திய ஆ(க,தி4 சா�ேறா�பழிமைல! ெத;திய ஆ(க,தி4 சா�ேறா�பழிமைல! ெத;திய ஆ(க,தி4 சா�ேறா�    கழிந� 0ரேவ தைலகழிந� 0ரேவ தைலகழிந� 0ரேவ தைலகழிந� 0ரேவ தைல....’’’’               (0ற., 657)  
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 எ)� மைறெமாழி அறியாதவரா ந� �லவ� ெப/மானா�? கட� ேபால( 0 றிய �லவ� ெந�சி� க/�� மி�ன� ஒ�1 மி�னிய�. அ�மி�ன� ஒளி அவ�(0 ஒ/ ந�வழி கா�3ய�. எ>�சி  ெகா#டா� �லவ�. உண��சி( கடலாயி/*த அவ� உ.ள� உ1தி மைல யாயி!1. அவ� த� �யெர�லா� மற*தா�; வ1ைம� தீயி� ேவ0� த� மைனவியா� சி*�� க#ணீைர:�, பசி(ெகா;ைம(0 இைரயாகிய த� அ��� ெச�வ�தி� அலறைல:� மற*தா�; த� வா�வி)� நா�3� ந� வா�8�, அ/ளி� ெவ!றி:ேம ெபாியெவன( க/தினா�. அ(கணேம 0மண வ.ள,ட� விைட ெப!1( ெகா#; கா;� மைல:� பி� ஒழிய, ஒ,யி)� ஒளியி)� ேவகமாD� பற*ேதா3� ெச�றா� இள?0மண னிட�, ெந�ைட( கனவி� நீ*தி(ெகா#; த�ைன மற*� அாியைணயி� கிட*தா� இள?0மண �. அற�தி� தி/8/ைவ( கானக�தி!0 அ)�பிவி�; இ1மா*தி/*த அவ�பா� வாயி!காவல� விைர*ேதா3, வா=� ைக:மாD� �லவ� ஒ/வ� வ*தி/(0� ெசDதிைய அறிவி�தன�. அவ�, ‘தைடயி�றி வர வி;க!' எ�றா�. சி*தைனயி� ஆ�*த� அவ� உ.ள�. ‘வா=� ைக:மாD� �லவரா!...... அ#ண� தைல(0 விைல ைவ�ேதாேம!.... எ�னாயி!ேறா!’ என நிைன*தா�. அவ� தைல 2ழ�ற�; மன� கல?கிய�. ‘அ#ண� தைல(0 விைல ைவ�த-வா. ைவ�த கயவ� நீ!’ எ�1 எ?கி/*ேதா ஒ/ 0ர� அவ� உ.ள�தி).ேள ஒ,�த�. இள?0மண� இதய� �3�த�. �லவ/� உ/விய வா=ட� உ.ேள �0*தா�. இள?0மண� வா=ட� வ/� வ#டமி�� �லவைர( க#டா�. ‘அ#ண� தைல எ� ைகயிலா!' எ�1 அலம*� ந;?கிய� அவ� மன�. தானாடாவி3)� த� சைத ஆ;ம�ேறா? அவ� த� பா� வ*த த#டமி�� �லவ�(0 இ/(ைக அளி��, அவ� வாயினி�1 வ/� ெசா� ேநா(கி நி�றா�. அவ� ேதா!ற�ைத:� �3�ைப:� K�*� ேநா(கியவராD� ெசAவியறி*� அவ� ெசவிகளி� ெச*தமி� அ ைத வா�(கலானா� சா�தனா�:  ‘எ�ெபா/=� நிைலயாத இ*நில8லகி� க#ேண நிைல ெப1தைல( க/தியவ�, த� �கைழ இ*நிலமிைச நி1�தி� தா� மைற*தன�. அO0த!காிய தைலைம :ைடய ெப/�ெச�வ�, வ1ைமயா� இர�ேபா�(0 ஒ�1� ஈயாைமயா� பழைம சா�ற ெகாைடயாளைர� ேபால� பி�)� த� ெபயைர நி1�தி உலக�ேதா; இைடயறா� ெதாட�*� �க>ட� இ�1� விள?0தைல அறியா� ேபாயின�. யா� பாவல�(0� பாிசிலாக� சிற*த யாைனகைள மி0தியாக( ெகா;(0� அழிவி�லா ந!�க� சா�ற வ,ய 0திைரைய:ைடய தைலவைன� பா3 நி�ேற�. 'பா3 வ*த பாிசில� பயனி�றி வா3னனாக� ெபய�த� எ� நா; இழ*ததனி)� நனி இ�னா�!’ என நிைன*�, த�னி!சிற*த ெபா/. ேவறி�ைமயா�, த� தைலைய என(0� த/வத!காக வாைள� 
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 த*தா� நி� தைமய�! அவைன( க#; ெவ�றி மி(க உவைகயா� ஓ3 வ*ேத�!’ எ�ற ெபா/. ெபாதி*த பாடைல( Kறினா� சா�தனா�:  ‘‘‘‘ம�1 உலக,& ம�1த� 0றி,ேதா�ம�1 உலக,& ம�1த� 0றி,ேதா�ம�1 உலக,& ம�1த� 0றி,ேதா�ம�1 உலக,& ம�1த� 0றி,ேதா�    த��கC நிறீஇ, தாமா;!த��கC நிறீஇ, தாமா;!த��கC நிறீஇ, தாமா;!த��கC நிறீஇ, தாமா;!    தனேரதனேரதனேரதனேர, , , ,     &�&�&�&�ன� சிற�பி� உய�!த ெச�வ� ன� சிற�பி� உய�!த ெச�வ� ன� சிற�பி� உய�!த ெச�வ� ன� சிற�பி� உய�!த ெச�வ�     இ�ைமயி� இர�ேபா�(இ�ைமயி� இர�ேபா�(இ�ைமயி� இர�ேபா�(இ�ைமயி� இர�ேபா�(((((0000))))        ஈஇ யாைமயி� ஈஇ யாைமயி� ஈஇ யாைமயி� ஈஇ யாைமயி�     ெதா�ைம மா(களி4 ெறாட�பறி யலேரெதா�ைம மா(களி4 ெறாட�பறி யலேரெதா�ைம மா(களி4 ெறாட�பறி யலேரெதா�ைம மா(களி4 ெறாட�பறி யலேர;;;;    தா�தாC ப-மணி இர?-� /Eத� தா�தாC ப-மணி இர?-� /Eத� தா�தாC ப-மணி இர?-� /Eத� தா�தாC ப-மணி இர?-� /Eத�     ஆ#ய� யாைன பா-ந�(ஆ#ய� யாைன பா-ந�(ஆ#ய� யாைன பா-ந�(ஆ#ய� யாைன பா-ந�(((((0000) ) ) ) அ�கா( அ�கா( அ�கா( அ�கா(     ேக#� ந�5ைச வயமா� ேதா�றைல� ேக#� ந�5ைச வயமா� ேதா�றைல� ேக#� ந�5ைச வயமா� ேதா�றைல� ேக#� ந�5ைச வயமா� ேதா�றைல�     பா# நி�றென னாபா# நி�றென னாபா# நி�றென னாபா# நி�றென னாக( க( க( க( ‘‘‘‘ெகா�ேன ெகா�ேன ெகா�ேன ெகா�ேன     பா-ெப3 பாிசில� வா#பா-ெப3 பாிசில� வா#பா-ெப3 பாிசில� வா#பா-ெப3 பாிசில� வா#ன� ெபய�த�எ� ன� ெபய�த�எ� ன� ெபய�த�எ� ன� ெபய�த�எ�     நா#ழ! ததனி3 நணியி� னாநா#ழ! ததனி3 நணியி� னாநா#ழ! ததனி3 நணியி� னாநா#ழ! ததனி3 நணியி� னா''''ெதெதெதெதன ன ன ன     வா� த! தனேன தைலெயன( கீய, வா� த! தனேன தைலெயன( கீய, வா� த! தனேன தைலெயன( கீய, வா� த! தனேன தைலெயன( கீய,     த�னி4 சிற!த& பிறிெதா� றி�ைமயி�த�னி4 சிற!த& பிறிெதா� றி�ைமயி�த�னி4 சிற!த& பிறிெதா� றி�ைமயி�த�னி4 சிற!த& பிறிெதா� றி�ைமயி�; ; ; ;     ஆ-ம5 உவைகெயா- வ�வ� ஆ-ம5 உவைகெயா- வ�வ� ஆ-ம5 உவைகெயா- வ�வ� ஆ-ம5 உவைகெயா- வ�வ�     ஓடா� /?ைகநி� கிழைமேயா4 க�ேடஓடா� /?ைகநி� கிழைமேயா4 க�ேடஓடா� /?ைகநி� கிழைமேயா4 க�ேடஓடா� /?ைகநி� கிழைமேயா4 க�ேட....’’’’                                                                           (�ற�. 165)   ந�,ைச� �லவாி� ந!றமி�� ெசா!கைள( ேக�டா� இள?0மண�; நாணினா�, வா. த*தனேன தைல என(கீய,’ எ�ற �லவர� ெமாழி அவ� ெந�ைச� பிள*த�. ஆறா��ய� உ!றா� : க#ணீ� வ3��( க!சிைலேபால நி�றா�. சா�தனா� இள?0மண� க#ணீ� ெவ.ள�ைத( க#டா�. கைட�த�பியாD இ/*த அவ� க� ெந�2� கைர*� உ/0� நீ�ைமைய அறி* தா�; வைசயி�லா(03யி� ேதா�றிய அவ�பா� வில?0 மன� அழி*� ெதDவமன�  கி��தைல உண�*தா�; உவைக ெகா#டா�.  இள?0மண� த� பா� ெந�சி� பா�ைம உண�*த அ(கணேம அாியைண-யினி�1� இழி*�, �லவ� தி/வ3களி� 7�*�, " அ/*தமி�� ெபாிY�, எAவாேற)� கானக� ப!றி:.ள எ� அ#ணைன நாடா=� காவல� ஆ(க ேவ#;�. தீ ெநறி�ப�ட எ� வா�8 இனிேய)� ந�ெனறி காண� �ைண �ாிய ேவ#;�,” எ�1 இர*தா�. பாDமா P�3ய ேதாி� மீ� �லவைர அமர�ெசD� கானக� ேநா(கி விைர*தா� இள?0மண�. வா� வழ?கிய!ைக வளிெயன, அதனி)� க;�ெசல8ைட மனெமன� பற*த� ேத�. க�C�  .=� நிைற*த அ/வழிெய�லா� 
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 கட*� ெச�1 அ/�ேகாமாைன( க#டன� இ/வ/�. த� எதிாி� நாணி நி�ற இள?0மணைன( 0ழ*ைதேபால விய*� ேநா(கினா� 0மண�. ஒளி 72� க#க=ட� நி�ற �லவ� ெப/மானா�, உவைக ெபா?0� ெந�2ட� ஈரந�ெமாழி பல �க�1 இ/வைர:� இ��ற� ெசDதா�; அத� பி� 0மண வ.ளைல ேநா(கி,  ‘ந�,ைச� ேதா�றேல, இனி நாடா=� ெபா1�ைப நீேய ஏ!க ேவ#;�,' எ�றா�. அரசா=� ெப/*��ப�தினி�1� நீ?கி இய!ைக� Lழ,� இனிைமயி� %�கியி/*த 0மண வ.ளேலா, ச!ேற தய?கினா�. ஆனா�, எ� ெசDவா�! அவ� தைல:� அவ� உைடைம அ�ேற. அ� �லவ� ெப/மான� உாிைமய�ேறா? அத!0 மணி  3 �ைனய அவ� வி/�பி�, அைத ம1(க அவ னா� இயCேமா? எனேவ, அவ� சா�ேறாாி� க/��(0 இைச*தா�. நா; தி/�பினா�; மணி  3 �ைன*தா�; ெச?ேகா� ஏ*தினா�; அ/ளா�சி �ாிய� தைல�ப�டா�. அறி*தன� �லவ/� பாண/�; அளவிலா மகி�8 ெகா#டன�. ‘ெகாைட வ.ள� 0மண� வா�க! வ.ள,� தைல கா�த ெப/*தைல� சா�தனா� ெப/*தைல� சா�தனாேர! அவ� வா�க! நீ; வா�க!’ எ�ற வா��ெதா, எ#3ைசயிC� எதிெரா,�த�. ‘அற� ெவ�ற�!’ ‘தமி� ெவ�ற�!’ என மா*த� யாவ/� இ�ப( 0ரைவயா3ன�; பா3ன�; ப#;ேபால( 0மணவ.ள,� தி/நா�3� கைல  ழ?கிய�; க/ைண ெப/கிய�; எழி� நிைற*த�; இ�ப� 2ர*த�.  மீ#;� மணி  3 தா?கி( 03 �ற?கா(க ஒ/�ப�ட 0மண வ.ள,� தி/ேவால(க�தி� சி�னாேள த?கினா� சா�தனா�. வ1ைமயா� �ய/1� த� தைலவியார� �யர � மழைல� ெச�வ�தி� அவல � கைளய அவ� உ.ள� �3�த�. �லவ� ெப/மானர� இதய� �3�ைப உண�*தா� 0மணவ.ள�. த� ஒ>(க�ேதா3ைய*த உண�வா�-ெசா�லா�-ெசயலா� ெசய!க/�ெசய� �ாி*த ெச*தமி�� ெபாியாைர� பிாிய அவ� மன� ஒ/�படவி�ைல. அவ� ெபாி�� வ/*தினா�. எனி)�, த� பிாிவி)� மி(க ெப/? �யர� நிைற*த வ1ைம வா�8 வா�*� ந,:� ந!றமி�� ெச�வாி� 0;�ப�ைத நிைன*தா�; த� �ய� மற*தா�; ெபா�)�, மணி:�, பாDமா8�, மதகளி1�  ‘ேபா��, ேபா��’ என� �லவ� Kறி ம1(0� அளவி!0 வாாி வழ?கினா�. அ/. ஒ>0� 0மண வ.ள,� கர� ஈ*த ெச�வமைன�ைத:� ெப!ற சா�தனா� ெப/மகி�8 ெகா#டா�; அள(கலாகா� ெச�வ� சிற��ட� த� ஊ� மீ#டா� : 0;�ப�தி� வ1ைம� பிணிைய( கைள*தா�: ஆ�பி P�த அ;�பி� அ12ைவ உ#3 நா=� அ;�ப3 ெசDதா�; �யர( க#ணீ� வ3�� வா�*த த� மைனவியா� ெப/மித � Pாி��� ெகா#; வா>�ப3 ெசDதா�. பா,�றி அ>� �3�த த� 0ழவி 0ைறேய�மி�றி அரசிள?0ழவி ேபால விள?க�ெசDதா�. சா�ேறாாி� தமிழக� வி/*ேதா��� அர#மைனயாD விள?கிய�.  
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 இAவா1 2!ற � ந��� Lழ மகி�*� இனிதி/*த சா�தனா� சில கால� கழி��� ச?க� நி1வி� ெச*தமி� �ர(0� மாடம, Kட�மாநக� காண விைழ*தா�; அAவாேற ெதா�லாைண ந�லாசிாிய� K3யி/*� தமிழாD*� வ*த அ�பழவிற� %Qைர அைட*தா�; அவ# இ/*த சா�ேறா�க=ட� உவ�ப� தைல(K3, ப�னா. இ��!றி/*தா�; பி�ன�� த� ஊ� தி/��� வழியி� பா#3ய� பைட�தைலவ)�, ேகாைட மைல( கிழவ)�, ேவளி� 0ல� தைலவ)� சிற*த ெகாைடயாள� எ�ற �க� பைட�தி/*ேதா)மாகிய க3ய ெந;ேவ�;வ� எ�பாைன( க#; பாிசி� ேவ#3ன�. அவ� எ(காரண�தாேலா, �லவ�(0 விைர*� பாிசி� வழ?கா� நீ�3�தா�. ெப/மித� மி(க ந� �லவ� அ� க#; ெபாறா� ெவ0#டா�! ேவ�;வைன ேநா(கி, ‘அ�சி வ*தைட*த பைகவ�(0� �க,டேம, ேபா� உட!ற நிைன*தா� வ,யழி(0� வா�ேபாாி� மி(க பைட:ைடேயாேன,  �ைல ேவ,:ைடய ேகாைட மைல� தைலவேன, த�பா� மா� K�ட?கைள� ெதாைல(0� சினமி(க நாDகைள:� வி�ைல:� உைடய ேவ�;வேன, ெச�வ�தா� சிற*த ேசர ேசாழ பா#3யேர ஆயி)�, அவ� எ�ைம வி/�பி� ேபா!றா� ஈதைல யா� சிறி�� வி/�ேப�. உலக�தி� ெப/மைழ ெபDய ேவ#3 நீ�  க(க( கடC. திர#; இற?கிய  கி� நீ�  கவா� மீளாத� ேபால� பாிசில� 2!ற� அரச�களிட� களி1� ேத/� ெபறா� வறிேத மீ.வதி�ைல. உ�ைன� பா3 வ*த யாேமா, அைவ ெபறா� ேபாகி�ேறா�. ேவ�;வேன, ேநாயி�றி வா�வாயாக!' என( Kறிவி�; அAவிட� வி�; அக�றா�,  க3யெந; ேவ�;வ� �லவ� ெப/மானா� த�ைன ‘ேநாயி�றி வா�வாயாக!' என ெநா*த உ.ள�ேதா; 0றி�� ெமாழியா� சின*�ைர��� ெச�வைதயறி*� ந;?கினா�; விைர*� ெச�1 �லவ� ெப/மானாைர வண?கி, த� பிைழ ெபா1(க இைற�சினா�. ேவ�;வ� ப#பறி*த �லவ/� இர?கினா�; அவ� அைவ( கள�தி!0 மீ#டா�; அவ� அ��ட� ேபா!றி அளி�த ெச�வெம�லா� ெப!1� ேப/வைக ெகா#டா�; த� உ.ள�� உவைகைய ெவளி�ப;�த அவ� அளி:�, ப#��, வ,:�, வ#ைம:� ேபா!றி அாியேதா� அக�ெபா/�பாடைல:� பா3 மகி�வி�தா�; பி�� அவ�பா� விைட ெகா#; த� ஊ� ஏகி இனி� வா�*தி/*தா�.  சி�னா. ெச�ற பி� சா�தனா� கைடெய> வ.ள�க=. ஒ/வ)�, ேதா�3 மைல(0 உாியவ)�, ‘இர�ேபா�(0 இைழயணி ெந;*ேத� களிேறா; எ�1� மைழ 2ர*ெத�ன’ ஈ:� வ.ளிேயா)� ஆகிய ‘கழ�ெதா3� தட(ைக( க,மா�’ ந.ளி 
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 எ�பா� இளவ� இ/?க#]ர(ேகா எ�பவைன( காOத!0 அவனிட��� ெச�றா�. அAவமய� அAவிட��� ெப# ெகாைல �ாி*த ந�ன� எ�)� ேவளி� 0ல� தைலவ� வழி வ*ேதானாகிய இளவி�சி(ேகா எ�பவ)� வ*� ஒ/?ேக அம�*தி/*தா�. அவ# ெச�ற �லவ� க#]ர(ேகா�ெப/ ந.ளியி� த�பி இள?க#]ர( ேகாைவ ம�;� த>வி மகி�*� அளவளாவிவி�;, இளவி�சி( ேகாைவ� த>வாதி/*தா�. அ� க#; இளவி�சி(ேகா நாண !1� �லவ� ெப/மானாைர ேநா(கி,  ‘�ல7�, எ�ைன ம�;� ��லாைம(0( காரண� யாேதா?’ என வினவினா�. அத!0� �லவ�, ‘காரண� K1ேவ�: ெதா�1 ெதா�ேட வி#  �;� உ�சிைய:ைடய சிற*த மைல�ப(க��.ள ெந;*Qரமான இட?க�0� த� கணவ� ெச�றி/*தாC� பா3 வ/� �லவ�(0� ெப#3/� த� கணவ�மா� நிைல நி�1 ெம�,ய பி3 யாைனகைள� பாிசிலாக( ெகா;(0� வ#�க�( 03யி!ேறா�றிய க#]ர(ேகாவி� த�பி இவ�. ஆக,�, ெபாி�� வி/�பி� ��,ேன�; நீேயா, ெபாDயா நாவி� �லவ� ெப/ம(க. வைச(0ாியவனாD� ெப# ெகாைலெசDத ந�ன� ம/க�. அ�றி:�, உ� 03யி� ேதா�றிய உ�  �ேனா� ஒ/வ� பா3வ/� வய?0ெமாழி� �லவ�(0 அைட�த கதவினனாயி/*� அழியா�பழி எDதினா�. அ�  த�  நி� மண?கம� மைலைய எ�மவ� பா;த� நீ?கின�. அதனா� யா)� நி�ைன  ய?கிேன� இ�ைல,’ என விள(க� Kறினா�. இAவா1 �லவ� ெப/மானா� அ�சா� ெப/மித உண�8ட� Kறிய பதி� இளவி�சி(ேகாைவ� சி*தைன( கட,� ஆ��திய�.  இ*நிக��சி(0� சி�னா. கழி�� %வ� எ�)� சி!றரசனிட� சா�தனா� பாிசி� கடாவி� ெச�றா�. அவ� த�பா� வ*த �லவைர� ேபா!றி� பாிசி� ெகாடா� கால*தா��தா�. அ� க#; ஆ!ெறாணா� சின? ெகா#டா� சா�தனா�. அவ)(0 ந�லறி8 �க�ட நிைன*�, ‘ ெபாDைக(க# ேமD*த நாைர ெந! ேபாாி� க#ேண உற?0� ெநDத!P(கைள உைடய வய,� க#  !றிய ெந�ைல அ1(0� உழவ�க. ஆ�ப� இைலயி� க.ைள வா��� உ#;வி�; அ/கிC.ள கட,� அைல ஒ,ையேய தாளமாக(ெகா#; ஆ;� நீ�வள� நிைற*த ஊ�கைள:ைடய ந�னா�; ேவ*ேத, பல கனிகைள:� உ#ண வி/�பி ஆகாய�தி�க#ேண உயர� பற*� மைல  ைழக. எதிெரா,  ழ?க�ெச�1 அAவிட��� பழ ைடய ெபாிய மர� ப>�� ஓD*ததாக வ/*தி� பழ� ெபறாேத மீ=� பறைவக. ேபால நி� வி/��த!0ாிய ப#�க. எ�ைன ஈ��� வர வ*� உ� �க� பா3ய பாிசில� யா�. வறிேயனாD மீள( கடேவேனா? வா�ேபா� வ�ேலாேன, நீ ஒ�ைற ஈ*திைலயாயி)�, யா� அத!0 வ/*�ேவ� அ�ேல�; நீ ேநாயி�றி இ/�பாயாக! ெப/ம, நீ எ� மா�;� ெசDத இAவ�பி�ைமைய நி� நாேளால(கம�றி� பிற� அறியா� ஒழிவாராக!' எ�1 Kறி அக�றா�. 
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  நிைறெமாழி மா*தராகிய சா�தனா� ெந�2 �#ப�;( Kறிய ெசா!க. K�ேவ,)� ஆ!ற� ெபா/*தியைவ ய�லேவா? ‘நீ ேநாயி�றி இ/�பாயாக!' என� �லவ� ெப/மானா� எAவள8 மன� ெநா*� Kறினாேரா! ெசா�ேல/ழவாி� ெந�ைச� �#ப;�திய %வ� வா�8 சி�னாளிேலேய பா�ப�ட�. ெதறல/*தான( கைண(கா� இ/�ெபாைற எ�ற ேசரம�ன� %வைன� ேபாாி� ெவ�1 அவ� ப�ைல� பி;?கி� த� தைல நகராய ெதா#3 நகர��( ேகா�ைட வாயி� கதவி� அ>�தினானா�. இ�ெசDதிைய ந!றிைண� பாடெலா�1 நம(0 அறிவி(கி�ற�.   ‘‘‘‘ெபாியாைர� ேபணாெபாியாைர� ேபணாெபாியாைர� ேபணாெபாியாைர� ேபணா((((&&&&) ) ) ) ஒAகி� ெபாியாரா4ஒAகி� ெபாியாரா4ஒAகி� ெபாியாரா4ஒAகி� ெபாியாரா4    ேபரா இ-�ைப த��ேபரா இ-�ைப த��ேபரா இ-�ைப த��ேபரா இ-�ைப த��....’’’’            (0ற., 892)  எ�ப� ெபாDயாெமாழிய�ேறா?  ெச*தமி�� சா�ேறாராகிய சா�தனாாி� இ�தைகய ெப/மிதமி(க வரலா1 தமிழி ல(கிய� க!பா�(0( க/�*ெதா1� கழிேப/வைக அளி(க வ�ல�.  வ1ைம�தீ� த�ைம:� த� 0;�ப�ைத:� 2�; வத(கினாC�, அ�டாC� 2ைவ 0�றா� தீ�2ைவ� பா� ேபால ஒ>(க� தளரா�-உண�8 0�றா�-கடைம மறவா�-வா�*� ம�னா உலக�� ம�)த� 0றி��� த��க� நிறீஇ� தாமாD*த ெப/��லவ� சா�தனாாி� வ1ைமயிC� ெப/மித� நிைற*த வா�8 நம(0� ைவயக�தி!0� எ�ெற�1� நி�1 நிலவி ஒளி கா�ட வ�ல தைல சிற*த கல?கைர விள(க� ஆ0�. ----------------    
4444....    பிசிரா�ைதயா பிசிரா�ைதயா பிசிரா�ைதயா பிசிரா�ைதயா      உலகி� வள��சி(0� வா�வி!0� அ3�பைடயாD விள?0� உயி� ஊ!1, அ�� எ�)� ந�Cண�ேவயா0�. ஞாயி!றி� ஒளியி�ேற� எAவா1 ஞால� அழி*� ஒழி*� நாசமாகிவி;ேமா, அAவாேற அ�� எ�ற உண�8� உயி�க. மா�; இ�ைலயாயி� உலக � உலக வா�8� சீ� ெக�;� பாழைட*� ேபாத� ஒ/தைல. அதனல�ேறா வா�மைற த*த/ளிய ெபாியா� வ.=வ/�,  ‘‘‘‘அ�பி� வழியஅ�பி� வழியஅ�பி� வழியஅ�பி� வழிய((((&&&&) ) ) ) உயி�நிைலஉயி�நிைலஉயி�நிைலஉயி�நிைல; ; ; ; அஃதிலா�(அஃதிலா�(அஃதிலா�(அஃதிலா�(((((0000))))    எ��ேதா� ேபா�,த உட��எ��ேதா� ேபா�,த உட��எ��ேதா� ேபா�,த உட��எ��ேதா� ேபா�,த உட��....’’’’       (0ற., 80)  
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  எ�1 இய�ப� ஆயின�? இAவா1 உலக உயி�கைள நடமா;� பிணமாக அ�லாம�, உ#ைமயிேலேய உயி� பைட�த ‘நடமா;� ேகாயி�'களாக விள?க� ெசD:� அ�பி� ெப/ைமைய( Kறாத +�க.- கைலக.-காவிய?க. நானில�தி� உ#ேடா? அAவ�பி� மா#பிைன� ேபா!றாத கைலஞ�க=� சா�ேறா�க=� ைவயக�தி� உ#ேடா? உலக� ெதாட?கிய நா. ெதா�; இ�1 வைர இA8லகி� ப�ேவ1 பிணிக�0� உ!ற ந�ம/*தாD விள?0வ� அ�ெப)� அமி�தேம அ�ேறா? இ�த0 சிற�� வாD*த அ�ெப)� உண�8  தி/?கா�, அ*த*த நிைலக�0 ஏ!ப ஆ�வ�, ந��, காத�, ப�தி, அ/. எ�ெற�லா� ெபய� ெபற� க#K;.  ‘அ�அ�அ�அ�((((����))))ஈ1� ஆ�வ� உைடைமஈ1� ஆ�வ� உைடைமஈ1� ஆ�வ� உைடைமஈ1� ஆ�வ� உைடைம;;;;    அ& ஈ1�அ& ஈ1�அ& ஈ1�அ& ஈ1�    ந�ெப�1� நாடா� சிற��ந�ெப�1� நாடா� சிற��ந�ெப�1� நாடா� சிற��ந�ெப�1� நாடா� சிற��....’’’’        (0ற., 74)  ‘‘‘‘அ�ெள�அ�ெள�அ�ெள�அ�ெள�3� அ�3� அ�3� அ�3� அ�((((����) ) ) ) ஈ� 0ழவிஈ� 0ழவிஈ� 0ழவிஈ� 0ழவி' ' ' '    (0ற., 757)   எ�)� இ(0ற. ெமாழிக., ெப/�ேப/ண�8க�ெக�லா� அ3�பைடயாD-தா:ண�வாD-விள?0வ� அ�ேப எ�ற உ#ைமைய அழ0ற விள(0கி�றன அ�லேவா? இ�தைகய ஆ!ற� நிைற*த அ��ண�8 வள��சி ெப!ற நிைலயி� அைட:� ெபய�களி� ‘ந��’ எ�ப�� ஒ�றா0�. இ*ந��(0�தா� எAவள8 ஆ!ற�! மனித 0ல�தி� வா�ைவ ஒளி:� பய)� நிைற*ததா(0வதி� இ*ந�ேப தைல சிற*� விள?0கி�ற� அ�ேறா?  ந�பி!0� காதC(0மிைடேய மிக� சிறிய ேவ1 பாேட உ.ள� எனலா�. ஒேராவழி அAேவ1பா; இ�ைலயாகிவிடC� இய!ைக. ஒ�த தைலவ� தைல வியாிைட ஊறி எ>� அ�பி�  தி�ேவ ‘காத�’ ஆ0�. ஆனா�, ந�ேபா, ஆடவ� இ/வ�(0 இைடேயேயா, அாிைவய� இ/வ�(0 இைடேயேயா, ஓ� ஆ# ஒ/ ெப# ஆகிேயாாிட�ேதா, அ�றி� பலாிடேமா, ேதா�றி வள/�. இ�த0 அ�பி�  தி�ேவ ந�� என�ப;�. இஃத�றி அ3�பைடைய ஆரா:மிட�� அ�பி�  தி�ேவ ந��� காதC� எனலா�.  இ�தைகய ந��� காதC� ெந/?கிய பழ(க�தாேலேய வள/�. அAவா1 உள?கல*�-உயி� கல*�-பழகிய ந�ேப உர)ைடயதாக விள?கC� உலக இய!ைக. ஆனா�, இ�ெபா� விதி(0 வில(காD உ.ள இ�ெனா/ வாDைமயிைன:� வ.=வ� 
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 Kறி:.ளா�. ‘இ/ உ.ள?களிைடேய ேதா�1� உண�8 ஒ�1ப;த� ேபா��. �ண��சி:� பழ(க � ேவ#;திவ�ைல. அA8ண�8 ஒ�ேற ந�பிைன வள�(0�,' எ�ப� அ�சா�ேறாாி� க/��.      ‘‘‘‘�ண��சி பழ0த� ேவ�டா�ண��சி பழ0த� ேவ�டா�ண��சி பழ0த� ேவ�டா�ண��சி பழ0த� ேவ�டா, , , , உண��சிதா�உண��சிதா�உண��சிதா�உண��சிதா�    ந?பா� கிழைம த�ந?பா� கிழைம த�ந?பா� கிழைம த�ந?பா� கிழைம த�����....' ' ' '         (0ற., 784)  எ�ப� தமி� மைற.  இ�தமி� மைற(0� த(க சா�றாD விள?கிய ஒ/ ெபாியா� ச?க கால�தி� வா�*தா�. அவைரேய பிசிரா!ைதயா�பிசிரா!ைதயா�பிசிரா!ைதயா�பிசிரா!ைதயா� என� ேபா!1வ�.  ச?க�  நி1வி� தமி� வள��த ெப/ைம த# பா#3 ந�னா�3!0 உ#;. அ�தி/ நா�3� ‘‘‘‘பிசிபிசிபிசிபிசி����’’’’ எ�ற ஊாி� ‘‘‘‘ஆ!ைதயா�ஆ!ைதயா�ஆ!ைதயா�ஆ!ைதயா�’’’’ எ�ற �லவ� ேதா�றினா�. ‘ஆத� த*ைதயா�' எ�)� ெபயேர ‘ஆ*ைதயா�’ என ம/வி வழ?கலாயி!1. ப#ைடய தமிழ� த� கால வழ(க�ப3 அவைர� பிசிரா!ைதயா� பிசிரா!ைதயா� பிசிரா!ைதயா� பிசிரா!ைதயா� என அவ� ஊ��ெபய/� ேதா�றி விள?0�ப3 வழ?க லாயின�. பிசிரா*ைதயா� வா�(ைக பி�சிள�ப/வ� ெதா�ேட எ�லா நல?கைள:� எDதியி/*த�. அவ� க!பன க!றா�; ேக�பன ேக�டா�; அவ!ேறா; அைமயா�, தா� க!றன8� ேக�டன8� உண��திய ந�ெனறியி� நி�1 வா�(ைகைய நட�தலாயினா�, அஃகி அக�ற அறி8�, ஆ�*த I#Oண�8� ெப!றவராD� திக�*தா�. சா�றா#ைம(0ாிய எ�லா� ப#�க=� அவ�பா� இளைம ெதா�ேட அைம*� விள?கலாயின. இ�தைகய ெச�ைம சா�ற ப#� நல)�, சீாிய �லைம வள)� ஒ/?ேக ெப!1� திக�*த அ�ெபாியா�(0 வாD�த வா�(ைக� �ைணவியா/�, 0லமகளி�(ெக�லா� மணி விள(காD� திக�*தா�. ‘வா�(ைக� �ைண நல�’ எ�ற அதிகார�தி� இ�ல�தி� அரசி(0 இ�றியைமயா� ேவ#;வன ெவ�1 தி/வ.=வ� எ;�ேதாதி:.ள அ/�ெபற! ப#�க�ெக�லா� உைறவிடமாD அAவ�ைன யா� திக�*தா�. அதனா�, ‘ஏ1ேபா� T; நைட’யராD விள?கிய பிசிரா*ைதயா� வா�வி� எ�ஞா�1� இ�ப� ெத�ற� 7சிய வ#ண� இ/*த�. மாசி� 7ைணயாD-மாைல மதியமாD-72 ெத�றலாD-7?கிள ேவனிலாD� திக�*த அவ� வா�8 ேமC� ேமC� ஒளி:�, 2ைவ:�, பய)� காO� வைகயி� அவ�(0 அ/ம/*த�ன ம(க. ேதா�றின�க..   ‘‘‘‘ம�கல� எ�ப மைனம�கல� எ�ப மைனம�கல� எ�ப மைனம�கல� எ�ப மைனமா?சிமா?சிமா?சிமா?சி; ; ; ; மமமம4444((((3333) ) ) ) அத�அத�அத�அத�    ந�கல� ந�ம(க? ேப3ந�கல� ந�ம(க? ேப3ந�கல� ந�ம(க? ேப3ந�கல� ந�ம(க? ேப3....’     (0ற., 60)  
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  எ�ற வ.=வ� வாDெமாழி(0 ஏ!ற எ;��(கா�டாD� பிசிரா*ைதயா� வா�(ைக ெபா,8!1� திக�*த�. 0ழ,)� யாழி)� இனிய மழைல� ெச�வ?கைள� ெப!ற �லவ� ெப/மானா� வா�(ைக யாெதா/ 0ைற:� க#3ல�. மைனவி, ம(க., ம�ன�, ஏவல� அைனவ/� அவ� மன(0 இனியராD விள?கின�. ��ப� சிறி�� காணா� த#டமி�� �லவாி� சீாிய வா�(ைகயி� கவைல(0 இடேம�? வா�ைவ( ெகா�C� ந�சாD விள?0� கவைல சிறி�� இ�லாத களி �=��� வா�(ைக �லவ� ெப/*தைகயி�  ந�Cைடைம ஆயி!1. இதனி)� ெச�வ� பிறி�#ேடா?  இ�தைகய தமி�� ெச�வ� வா�*த கால�தி� பா#3 நா�ைட நீதி வ>வா� ஆ�சி �ாி*� வ*த தமி� ம�ன�, பா#3ய� அறிLைட ந�பிஅறிLைட ந�பிஅறிLைட ந�பிஅறிLைட ந�பி யாவா�. தமிழரேசா�சி� தமிழர2 தைல நிமி�*தி/*த அ*நாளி� Pேவ*தெர�லா/� �லைம நலமி(க பாேவ*தராD விள?கியதி� விய�ெபா�1� இ�ைலய�ேறா? பா#3ய� அறி8ைட ந�பி நாடா=� ம�ன� ம�;ம�றி, ஏடா=�-எ#ணமா=�-ஆ!ற� பைட�தவனா:� கவி�ெச�வ� நிர�ப� ெப!றவன:� திக�*தா�. அவ� பா3ய அழகிய பாடெலா�1 �றநாZ!1 மணிக=. தைல சிற*த ஒ�றாD விள?கி� தமி� இல(கிய�ைத அணி ெசDகி�ற�. ‘ஒ/வ� உலகி� பைட(க�ப;� ெச�வ� பலவ!ைற:� பைட��� பலேரா; உ#O� வள� ெசறி*த ெப/வா�ைவ� ெப!றவராD விள?கலா�. ஆயி)�, 0101 என நட*��, சி�ன�சி1 கர� நீ�3 உ# கல�திC.ள ேசா!ைற� தைரயிேல இ�;�, ேதா#3:�, வாயி!ெகளவி:�, ைகயா� �ழாவி:�, ேமெல�லா� ெநD�ேசா1 ப;மா1 அ.ளி எறி*�� ஆ3 மகி>� அமி�த?கைள-அறிவிைன இ�ப�தா� மய(0� ெச�வ( கள�சிய?கைள-அைடயாதா�-ம(க�ேப!றிைன� ெபறாதா�-வா�வி� பயைனேய ெபறாதா� ஆவ�' எ�பேத பா#3ய� அறி8ைட ந�பியி� அாிய பாட,� க/�தா0�.  ‘‘‘‘பைட��� ப�பைட,&� பலேராபைட��� ப�பைட,&� பலேராபைட��� ப�பைட,&� பலேராபைட��� ப�பைட,&� பலேரா((((----) ) ) ) உ�J� உ�J� உ�J� உ�J�     உைட�ெப� ெச�வ� ஆயி1�உைட�ெப� ெச�வ� ஆயி1�உைட�ெப� ெச�வ� ஆயி1�உைட�ெப� ெச�வ� ஆயி1�, , , , இைட�பட( இைட�பட( இைட�பட( இைட�பட(     0303 நட!& சி3ைக நீ?# 0303 நட!& சி3ைக நீ?# 0303 நட!& சி3ைக நீ?# 0303 நட!& சி3ைக நீ?#     இ?-� ெதா?-� கIவிF� &ழ!&� இ?-� ெதா?-� கIவிF� &ழ!&� இ?-� ெதா?-� கIவிF� &ழ!&� இ?-� ெதா?-� கIவிF� &ழ!&�     ெந;Fைட அ#சி� ெம;பட விதி�,&� ெந;Fைட அ#சி� ெம;பட விதி�,&� ெந;Fைட அ#சி� ெம;பட விதி�,&� ெந;Fைட அ#சி� ெம;பட விதி�,&�     மய(மய(மய(மய(03 ம(கைள இ�ேலா�(0� 03 ம(கைள இ�ேலா�(0� 03 ம(கைள இ�ேலா�(0� 03 ம(கைள இ�ேலா�(0�     பய(0ைற இ�ைல, தா�வாA நாேளபய(0ைற இ�ைல, தா�வாA நாேளபய(0ைற இ�ைல, தா�வாA நாேளபய(0ைற இ�ைல, தா�வாA நாேள....’’’’       (�ற�. 188)   எ�ப� அவ� பா�;.  
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 ஒ/ நா�3!0 வா�வளி(0� தைல சிற*த ெச�வ� அ*நா�3� ம#O� மைல:� அ�ல; ஆ1� அடவி:� அ�ல. அ*நா�3� அழியா� ெப/� ெச�வ� அமி�ெதா>0� கனிவாD( 0ழ*ைதகேள ஆ�. வ/?கால உலைக� பைட(0� ெதDவ?கள�லேரா அ� ெச�வ� சிறா�க.? இA8#ைமைய நாடா=� தைலவ னாகிய பா#3ய ம�ன � உண�*தி/*தா�; தா� உண�*தேதாட�றி� தா� உண�*த அA8ண�ைவ� தமிழில(கிய� உ.ள வைர அைத( க!பா� உண�*� பய� ெப1மா1 ெசா�ேலாவியமாக8� ஆ(கி� த*�.ளா� எ�றா�, அவ� மா�சியிைன எ�ென�1 ேபா!1வ�!  கரவ!ற 0ழ*ைதக. வழ?0� ேபாி�ப�தி� %�கி� திைள(0� ப#� ெப!1 விள?கிய பா#3ய� ேகா� ேகாடா ஆ�சி �ாிவதிC� க/��ைடயவனாD விள?கினா�, அவ)(0 அரசிய� ெநறியிைன ந�0 அறி81�த( க/திய �லவ� ெப/மானா� அவனிட� ெச�றா�; த� உ.ள( க/�ைத எ;��ைர(க  ைன*தா�; சிற*தேதா� எ;��(கா�; வாயிலாக� த� எ#ண�ைத விள(கலாயினா�:  ‘களி1 ஒ�1 தனிேய ெந� வய,� �0*� உ#ண� ெதாட?கி�, +1 காணியாயி)�, அழி:�; களி!றி� வாயி� �0� உணவி)� கா,� மிதி:#; பல மட?0 உண8�ெபா/. அழி:�. ஆயி�, ெசDகளி� உ.ள ெச*ெந!கதி�கைள  !றவி�;( காD�த ெந�ைல அ1�� அாிசியா(கி( கவள� ெசD� த/வதானா�, ஒ/ சி1 ப0திேய அத!0� பல நா=(0� ேபா�மானதா0�. அேத ேபால, அறிவ!ற ம�ன� த� வ, க/தி( 03கைள வ/�தி� ெபா/. ெபற� ெதாட?கி�, அவ)� வாழா�; அவனா� உலக � ெக;�. அAவாற�றி, அறி8ைட ேவ*த� வள� நிைற*� வா>� 03ம(களிடமி/*� ஆறி� ஒ�1 கடைமயாக� ெப1வானாயி�, அர2� சிற(0�; நா;� ெசழி(0�,' எ�)� க/�தைம*த  ‘‘‘‘கா;ெந� அ3,&( கவள� ெகாளிேனகா;ெந� அ3,&( கவள� ெகாளிேனகா;ெந� அ3,&( கவள� ெகாளிேனகா;ெந� அ3,&( கவள� ெகாளிேன    மாநிைறமாநிைறமாநிைறமாநிைற((((LLLL))))    இ�ல&� ப�னா?இ�ல&� ப�னா?இ�ல&� ப�னா?இ�ல&� ப�னா?((((0000) ) ) ) ஆ0�ஆ0�ஆ0�ஆ0�;;;;        73ெச3 ஆயி1� தமி,&��(73ெச3 ஆயி1� தமி,&��(73ெச3 ஆயி1� தமி,&��(73ெச3 ஆயி1� தமி,&��(((((0000) ) ) ) உஉஉஉணிணிணிணிேன ேன ேன ேன     வா;�0 வதனி1� கா�ெபாி& ெக-(0�வா;�0 வதனி1� கா�ெபாி& ெக-(0�வா;�0 வதனி1� கா�ெபாி& ெக-(0�வா;�0 வதனி1� கா�ெபாி& ெக-(0�; ; ; ;     அறிLைட ேவ!த� ெநறியறி!& ெகாளிேன அறிLைட ேவ!த� ெநறியறி!& ெகாளிேன அறிLைட ேவ!த� ெநறியறி!& ெகாளிேன அறிLைட ேவ!த� ெநறியறி!& ெகாளிேன     ேகா# யா,& நா-ெபாி& ந!&ேகா# யா,& நா-ெபாி& ந!&ேகா# யா,& நா-ெபாி& ந!&ேகா# யா,& நா-ெபாி& ந!&����;;;;    ெம�5ய� கிழவ� ஆகிெம�5ய� கிழவ� ஆகிெம�5ய� கிழவ� ஆகிெம�5ய� கிழவ� ஆகி, , , , ைவகS� ைவகS� ைவகS� ைவகS�     வாிைச அறியா( க�ெல�  4றெமா- வாிைச அறியா( க�ெல�  4றெமா- வாிைச அறியா( க�ெல�  4றெமா- வாிைச அறியா( க�ெல�  4றெமா-     பாிLதப எ-(0� பி�ட� ந�சி�பாிLதப எ-(0� பி�ட� ந�சி�பாிLதப எ-(0� பி�ட� ந�சி�பாிLதப எ-(0� பி�ட� ந�சி�, , , ,     
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 யாைன �(க �ல�ேபால, யாைன �(க �ல�ேபால, யாைன �(க �ல�ேபால, யாைன �(க �ல�ேபால,     தா1� உ�ணாதா1� உ�ணாதா1� உ�ணாதா1� உ�ணா����; ; ; ; உலக�� ெக-ேமஉலக�� ெக-ேமஉலக�� ெக-ேமஉலக�� ெக-ேம....' ' ' '       (�ற�. 184)   எ�)� பாடைல� பா3னா�.  �லவ� பாட,� அற�தி� 0ர�  ழ?0கி�றத�ேறா? �லவாி�  ழ(க� ேக�ட �வியா. ம�ன� கைல ெந�2� க/ைண உண�8� ெகா#ட காவல� அ�லேனா? கவிைத உ.ள�தி� ஆ�*தி/(0� உ#ைமயி� ஆ!றைல அ)பவ�தா� அறி*த தமிழரச� அ�லேனா? அவ� சா�ேறாராகிய பிசிரா*ைதயாாி� ெசா!கைள� ெபா�ேன ேபா� ேபா!றி ந�லா�சி நட�தினா�. ‘அறி8ைட ந�பி’ எ�ற இய!ெபய� ெப!ற அவ�, அதைனேய அழியா� �க�� சிற�பிைன( 0றி�பதாக8� ெப!றா�, அவ� அ�லேனா ம�ன�! அவ� அரச�ேறா தமிழர2!  அறி8ர� ெப!ற பிசிரா*ைதயாாி� உட� பா#3 நா�3� உலாவி(ெகா#3/*த�. ஆனா�, அவ� உ.ளேமா, உற*ைதயிேலேய வா�*த�. அ*நாளி� உைற\ைர� தைலநகராக(ெகா#; ஆ�சி �ாி*த ேசாழ ேவ*த� ேகா�ெப/�ேசாழ�. அவ� ஆ�சியி� ெபா�னி வளநா; 0ைறேய�மி�றி� ெபா,8!1 விள?கிய�. பாண/� பாிசில/� மகி��சி ெவ.ள�தி� ஆ�*தி/*தன�. ேசாழ� தைல வாயிைல நா3 வ*த கைலஞ� அைனவ/� ைகநிைறய� ெபா�)� ெபா/=� மணி:� �கிC� பாிசிலாக� ெப!1 மீ#டன�. பசியா� வா3 வ*த இரவல�(ெக�லா� ஆைமயி� இைற�சிைய:� ஆர�மீனி� ெகா>விய L�ைட:� விைள*த ெவ?க.ைள:� அவ� ேவ�ைக தீ/ம�;� த/வதி� எ�1� ம�ன� ச,��( க#டதி�ைல. அவ� தி/ேவால(க� எ�ஞா�1� இைச  ழ?0� ெப/விழா( கா�சிையேய அளி�த�. அவ� ந�னாேடா, நா=� வ!றாத �� வ/வாD மிக உைடய�. இ�தைகய சிற��(கைள ெய�லா� ெப!1 விள?கிய அ(ேகா�ெப/�ேசாழ�, ேகாழி\ரா� உைற\ாிைன� தைலநகராக உைடய ஒ�ப!ற ேவ*தனாD விள?கினா�; த� வா�நா.  >�� பாண� 03ைய வா�3 வைத�� வ*த பசி�பிணி(0� ெப/� பைகவனாD விள?கி வி>��க� ெப!1� திக�*தா�; அேதா; �ைரயி�லா ந�பிைன உைடய ெபா,தியா�ெபா,தியா�ெபா,தியா�ெபா,தியா� எ�)� �லவேரா; மாறா� ேதாழைம P#; நாேடா1� மகி��சி( கட,� திைள�� இ� �!றி/*தா�. இA8#ைமகைளெய�லா� சா�ேறாராகிய பிசிரா*ைதயா� பாட� ஒ�ேற நம(0 உள?ெகா=� வைகயி� சா!1கி�ற� :  ‘‘‘‘EEEE�ேகா யாெரன வினவி� எ�ேகா(�ேகா யாெரன வினவி� எ�ேகா(�ேகா யாெரன வினவி� எ�ேகா(�ேகா யாெரன வினவி� எ�ேகா(    களம�(களம�(களம�(களம�(((((0000) ) ) ) அாி!த விைளய� ெவ�க� அாி!த விைளய� ெவ�க� அாி!த விைளய� ெவ�க� அாி!த விைளய� ெவ�க�     
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 யாைம� �A(கி4 காம�Mட ஆரா யாைம� �A(கி4 காம�Mட ஆரா யாைம� �A(கி4 காம�Mட ஆரா யாைம� �A(கி4 காம�Mட ஆரா     ஆர4 ெகாARஆர4 ெகாARஆர4 ெகாARஆர4 ெகாAR((((----) ) ) ) அ�கLஅ�கLஅ�கLஅ�கL    ளடாஅ ளடாஅ ளடாஅ ளடாஅ     ைவ0ெதாழிைவ0ெதாழிைவ0ெதாழிைவ0ெதாழி� ம#F ம#யா விழவி� � ம#F ம#யா விழவி� � ம#F ம#யா விழவி� � ம#F ம#யா விழவி�     யாண� ந�னா? -�B� பாண� யாண� ந�னா? -�B� பாண� யாண� ந�னா? -�B� பாண� யாண� ந�னா? -�B� பாண�     ைபத4  4ற,&� பசி�பைக யாகி( ைபத4  4ற,&� பசி�பைக யாகி( ைபத4  4ற,&� பசி�பைக யாகி( ைபத4  4ற,&� பசி�பைக யாகி(     ேகாழி ேயாேன ேகா�ெப� ேசாழ� ேகாழி ேயாேன ேகா�ெப� ேசாழ� ேகாழி ேயாேன ேகா�ெப� ேசாழ� ேகாழி ேயாேன ேகா�ெப� ேசாழ�     ெபா,தி� ந�பி4 ெபா,திெயா- ெகழீஇ ெபா,தி� ந�பி4 ெபா,திெயா- ெகழீஇ ெபா,தி� ந�பி4 ெபா,திெயா- ெகழீஇ ெபா,தி� ந�பி4 ெபா,திெயா- ெகழீஇ     வாயா� ெப�நைக ைவகS� ந(ேகவாயா� ெப�நைக ைவகS� ந(ேகவாயா� ெப�நைக ைவகS� ந(ேகவாயா� ெப�நைக ைவகS� ந(ேக." ." ." ."       (�ற�. 212)  ந�பிC� ெப�பிC� சிற*� விள?கிய ேகா�ெப/�ேசாழ� ந!ப#�க., சா�ேறாராகிய பிசிரா*ைதயாாி� ெந�ைச( கவ�*தன. தா� இ/�ப� பா#3 நாேட ஆயி)�, அவ� வா�வ� ேசாழ நாேட ஆயி)�, ‘ேக�; ேவ�ட’ அவ� கைல ெந�ச� ேகா�ெப/�ேசாழ� பா� மாறா அ�� ெகா.ளலாயி!1. �லவைர� ேபா�ேற ேகா�ெப/�ேசாழ)� ெந;* ெதாைலவி� இ/*த �லவ� ெப/மானாராகிய பிசிரா*ைதயாாி� இளைம தவ>� வளைம நிைற*த வா�விைன:� �லைம நல?கனி*த கைலெந�சி� ஆழ�ைத:�, உ1தி பைட�த ஒ>(க�தி� வி>�ப�திைன:� ‘ெசவி வாயாக ெந�2 களனாக’� பல காC� சா�ேறா� வாயிலாக( ேக�; அறி*�, அவ�பா� தீரா( காத� ெகா#டா�. இ/வ/(0� இைடேய எ>*த அ��ண�8-ஆ�வமாD -ந�பாD-காதலாD-அதனி)� சிற*த ெப/�ேப/ண�8மாD உ/(ெகா.ள� ஆயி!1. இ/வ/(0� இைடேய இ/*த ந�பி�-காத,�-திற�ைதெய�லா� அவ�க. பா3ய அ/*தமி�� பாட�கேள இ�1� நம(0 எ;��ைர(0� வ�லைம ெப!1 விள?0கி�றன. சா�றாக ஈ#;� �லவ� பிசிரா?ைதயா� பாட� ஒ� ைற( காண� சாC�.      ‘விாிகதி� பர�பி உலக >தா#ட ஒ/தனி� திகிாி உரேவா�’ மைல வாயி� 7�*�வி�டா�. கதிரவைன வி>?கிய காாி/ைள� �ர�தி(ெகா#ேட நீல வானி� பா� நில8 த�  > அழைக:� கா�3ய வ#ண� எ>கிற�. தமி� ேபால ஓ?கி உய�*� விாி*� பர*� கிட(0� வி#ணி� ேதா�றிய  > நிலைவ-அ�த#ணிலைவ�-ப/கிய வ#ண� பிசிரா*ைதயா� த� இ�ல�� இளமர(காவி� 7!றி/*தா�. க?0� ந?ைக L3ய ம�,ைக மல� ேபால விள?0� அAவழகிய நிலா அவ� உ.ள�தி� இ�ப ெவ.ள�ைத� பாD�சிய�. அஃ� இ�ப உண�ைவ அ.ளி வழ?கிய அ*ேநர�திேலேய ��ப உண�ைவ:� ேதா!1வி��� �லவ� ெப/மானாி� கைல ெந�ைச ெவ��ப� ெதாட?கிய�. �லவ� பிசிரா*ைதயா�-ேகா�ெப/�ேசாழன� ' உயி� ஒ���’ உ>வ� ந#ப�-உ.ள� காத!கடலாயி!1. ெவ#ணிலைவ( க#; ெபா?0� விாிதிைர( கட� ேபால அவ� காத� ெந�சி� உண�8 அைலக. ஓெவன 
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 எ>*�  ழ?கலாயின. அ� ழ(க�தி� எதிெரா,ைய இ�1� நா� அவ� பா3ய அழகிய பாட,� ேக�கலா�.  வா�மதியி�  >நைகைய( க#ட �லவ� ெந�ச� காத� ெகா#ட க!�ைட� தைலவி ேபால( கல?கி வ/*தலாயி!1. தைல சிற*த அரசிய� அறி8 ெப!ற அ�த#டமி�� �லவாி� ெந�ச� உண�8 மயமாயி!1, 'உற*ைதேயாேன, உயிாி)� சிற*த அ#ணேல, உ�ைன( காO� நா. எ*நாேளா! இைடY3�றி உ�ேனாேடேய உைற:� நா. எ*நாேளா!' எ�1 த� உ.ள� கவ�*த க.வைன(-காதலைனஎ#ணி அவ� காத� ெந�ச� கல?கலாயி!1. த�ைம மற*தா� �லவ�; த� நிைல மற*தா�; ெசயி�தீ� க!�ைட� ேசயிைழ ஆனா�; Q#3! �>விைன� ேபால(-K#;(கிளிைய� ேபால�-ெபா1(க ஒ#ணா� பிாி8��யரா� �3�தா�. அ�சமய� ெத�திைச ெச�1 இைர ேத3ய அ�ன�ேசவ� ஒ�1 த� ெபைட:ட� வடதிைச ேநா(கி விைர*� ெச�வைத( க#டா�. அக� வானி� அ�ன�ைத:� அ� ெச�C� திைசைய:� விைரைவ:� க#ட �லவ� மன�தி� உற?கி(கிட*த க!பைன உண�8 ஓ?கி எழ� ஆயி!1. அவ� த�ைம� தைலவியாக8�, அ�ன�ைத� Q� ேபாD அணி மாைல வா?கி வரவ�ல ஆ/யி�� ேதாழி யாக8� க/தி(ெகா#டா�. �லவ/ைடய க!பைன ஊ!ெற;(கலாயி!1.  அ�ன�, கி.ைள, மா�  த,யன ஆறறிவ!ற உயி�க.; ஒ/வ� ெசா�வைத( ேக�;� பிற�பா� ெச�1 ெசா�C� ஆ!ற� அ!றைவ. ஆனா�, 0ழ*ைத உ.ள�தி!0�, காத� இதய�தி!0�, க!பைன ெந�சி!0� உ.ள ஆ!ற� தனி� சிற�� வாD*த� ஆ0�; ஓ3 விைளயா;� அ��� ெச�வ�தி!0-ஆ3 வ/� ேத)(0-உயிர!ற மர�பாைவ உ!ற ேதாழ�. ஆ/யி�( காதல� பிாிவா� ஆறா��ய� உழ(0� அண?கி!0 அ�ன � கி.ைள:� மா)� உயி�(கினிய ேதாழிய�. அAவாேற கைலஞ� கைல உண�வி!0-க!பைன ெந�சி!0-ஆ;� ெகா3:�, ஒ;� ஆ1�, 72� ெத�றC�, விாி:� மல/� ஆறறி8 பைட�த அறி8� உண�8� நிைற*த உயி�க.. 0ழ*ைதயி� க#-காத,யி� பா�ைவ-�லவ� க/�� இைவ ப�டா� க�C� ��C� பா;�; மர � மைல:� ேப2�; அ/வி:� கடC� ஆ;�; ஆ�! அ�தா� கரவ!ற ெந�சி� எ>� க!பைனயி� ஆ!ற�; உயிர!ற ெபா/.க�0� உயி�ெகா;(0� உ.ள�ப#�. இ� ப#பி� திறைன� ப#;ெதா�; இ�1 வைர இல( கிய?களிC� வா�(ைகயிC� காணலா�.  அ�ன�  த,யவ!ைற( ‘ேக�0ந ேபால8� கிள(0ந ேபால8�, இய?கந ேபால8� இய!1ந ேபால8�’[1] க/தி( கவி பாட� தமி� இல(கிய� �ைறயி� 
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 ெந;?காலமாD நிைல�� நி!0� மர�. பி!கால�தி� Q� என� ெபய� தா?கி� பிரப*தமாகேவ ெப/கி வள�*த இ*ெநறி ச?க இல(கிய� பாட�க=.ேள:� காண�ப;கி�ற�. இA8#ைமைய� பிசிரா?ைதயா� பாடC�  நம(0� �ல�ப;��கிற�. ----------- [1]. ந�Z�, L. 409, -------  
   ‘அ�ன� ேசவேல, அ�ன� ேசவேல, 7ர�ேபா� �ாி*� மா!றாைர ெவ�1 7��தி ெவ!றி மிக� ெப!1 விள?0� தைலவன� த#ணளி �ாி:� தி/  க� ேபால� ெபா,8த/�-இ/ ைன:� ஒ�1K3 விள?0�-எழி� நிைற*த  >நில8 ஒளி 7சி நி!கி�ற�. தமியரானாைர வா�3 அறிைவ மய(0� இ*த அ*தி ேவைளயி� யா� ெசயல!1 வ/*தி( கிட(கிேற�! நீேயா, ெத�திைச(க# உ.ள 0மாி� ெப/* �ைறயி� அயிைர மீனிைன ேமD*� வடதிைச(க# உ.ள ேபாிமய� ேநா(கி� ெபய�கி�றாD. அAவாறாயி�, இைடயி� உ.ள ேசாழ நா�3ைன( கட*�தா� ெச�ல� ேவ#;�. அ�ேபா�� எ�ெபா/�; அ� ேசாழ நா�3� ேகாழி\ராகிய உைற\ாி� க# உ.ள உய�நிைல மாட�திேல உ� ெபைட:டேன ச!ேற த?0. வாயி� காவல� எவாிட � நீ ஏ�� உைர(க ேவ#;வதி�ைல. தைடேய�� இ�றி( காவல� ேகாயிC. நீ �கலா�. அ?0 எ� ெப/?ேகா(கி.ளி இனி� 7!றி/�பா�. அவ� தி/�ெசவிக. ேக�0� வ#ண�, ‘நா� பிசிரா*ைதயி� அ3ைம,’ எ�1 ஒ/ ெசா� ெசா�Cத� ேபா��, சிற*த உ� அ��1 ேபைட அணி*� அகமிக மகி�*� இ��ற நின(0� த� வி/�ப�தி!0ாியவான அழகிய அணிகல�கெள�லா� உவ*� அளி�பா�,' எ�)� க/�தைம*த   ‘‘‘‘அ�ன� ேசவ� அ�ன� ேசவ�அ�ன� ேசவ� அ�ன� ேசவ�அ�ன� ேசவ� அ�ன� ேசவ�அ�ன� ேசவ� அ�ன� ேசவ�!!!!    ஆ-ெகா� ெவ�றி அ-ேபா� அ�ண� ஆ-ெகா� ெவ�றி அ-ேபா� அ�ண� ஆ-ெகா� ெவ�றி அ-ேபா� அ�ண� ஆ-ெகா� ெவ�றி அ-ேபா� அ�ண�     நா-தைல யளி(0� ஒ��க� ேபால( நா-தைல யளி(0� ஒ��க� ேபால( நா-தைல யளி(0� ஒ��க� ேபால( நா-தைல யளி(0� ஒ��க� ேபால(     ேகா-D- மதிய� �கிCநிலாேகா-D- மதிய� �கிCநிலாேகா-D- மதிய� �கிCநிலாேகா-D- மதிய� �கிCநிலா    விள�0� விள�0� விள�0� விள�0�     ைமய� மாைலயா� ைகய3ைமய� மாைலயா� ைகய3ைமய� மாைலயா� ைகய3ைமய� மாைலயா� ைகய3((((����) ) ) ) இைனய( இைனய( இைனய( இைனய(     0மாிய� ெப�!&ைற அயிைர மா!தி 0மாிய� ெப�!&ைற அயிைர மா!தி 0மாிய� ெப�!&ைற அயிைர மா!தி 0மாிய� ெப�!&ைற அயிைர மா!தி     வடமைல� ெபய�0ைவ ஆயி�வடமைல� ெபய�0ைவ ஆயி�வடமைல� ெபய�0ைவ ஆயி�வடமைல� ெபய�0ைவ ஆயி�, , , , இைடய& இைடய& இைடய& இைடய&     ேசாழந� நா?-� ப#ேனேசாழந� நா?-� ப#ேனேசாழந� நா?-� ப#ேனேசாழந� நா?-� ப#ேன, , , , ேகாழி ேகாழி ேகாழி ேகாழி     உய�நிைல மாட,&( 03�பைற யைசஇஉய�நிைல மாட,&( 03�பைற யைசஇஉய�நிைல மாட,&( 03�பைற யைசஇஉய�நிைல மாட,&( 03�பைற யைசஇ    வாயி� விடா& ேகாயி� �(வாயி� விடா& ேகாயி� �(வாயி� விடா& ேகாயி� �(வாயி� விடா& ேகாயி� �(((((0000))))எஎஎஎ� � � �     
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 ெப��ேகா( கி�ளி ேக?பெப��ேகா( கி�ளி ேக?பெப��ேகா( கி�ளி ேக?பெப��ேகா( கி�ளி ேக?ப, , , , ‘‘‘‘இ��பிசி� இ��பிசி� இ��பிசி� இ��பிசி�     ஆ!ைத அ#ஆ!ைத அ#ஆ!ைத அ#ஆ!ைத அ#FைறFைறFைறFைற,,,,’’’’    எனிேனஎனிேனஎனிேனஎனிேன, , , , மா�டநி� மா�டநி� மா�டநி� மா�டநி�     இ��3 ேபைட அணிய,த� இ��3 ேபைட அணிய,த� இ��3 ேபைட அணிய,த� இ��3 ேபைட அணிய,த�     ந��3 ந�கல� ந�0வ� நின(ேகந��3 ந�கல� ந�0வ� நின(ேகந��3 ந�கல� ந�0வ� நின(ேகந��3 ந�கல� ந�0வ� நின(ேக....’’’’         (�ற�. 67)   எ�)� பாட� அவ� பா3ய�.  இAவா1 ெப/?ேகா(கி.ளியி� அ�பிைன நிைன*� உ/கி� பா3ய பிசிரா*ைதயாாி� பாட,� அவ� காத� உ.ள�� ஊறி எ>� உண�வி� கட� அைனய ஆழ� ந� அக( க#க�0� �லனாகிறத�ேறா? இAவா1 ‘ெத�ன� ெபா/�ப� ந�Z�;.' வா�*த ெத.=தமி�� �லவாி� ெந�ைச அ.ளி� திைற ெகா#ட ப#ெபா�ேற ேகா�ெப/� ேசாழன� ெப/ைமைய விள(க வ�ல த(க சா�ற�ேறா?  இ?ஙன� T;� ெப/ைம:� ெப!1� சிற*� விள?கிய ேசாழநா�; ம�ன)(0 ைம*த� இ/வ� இ/*தன�. அAவி/வ/� இளைம ெகாழி(0� வள�தினராD விள?கி)�, இதய�ப#பா; எ.ளள8� அ!றவராD இ/*தன� : ெந;நாளாக� த� த*ைத அரேசா�சி வ/வ� க#ட அவ� மன� ெபா1(க வி�ைல. த� உ.ள(க/�ைத( 0றி�பாகேவ)� �ல� ப;�தியி/�பேர� ��பம�ல� ெதா>தக8 இ�லாத வா� ேபர�ச� நிைற*த ம�பைத கா(0� ெபா1�ைப-ஆ�சிைய-அ(கணேம அவ� ைகயி� ஒ�பைட�� வி�; விலகி இ/�பா�, ‘ேவ#டாைமய�ன வி>� ெச�வ�' ேவறி�ைல எ�பைத ந�0ண�*த ேவ*த�. ஆனா�, அத!0 மாறாக, ‘ைம*த�' என8� எ#ணா� த�ைம மா!றா� ேபால( க/தி� த� த*ைத:டேனேய ேபா� உட!ற மன? ெகா#டன� அ�ப#பி� �த�வ�. இழி8 நிைற*த இ�ெசDதி ேக�;� ெபா/(ெகன எ>*தா� ெப/?ேகா(கி.ளி; ‘எ�)ைடய ம(களா இவ�க.! ப#ப!ற பத3க. ேபால அ�லேவா நட(கி�றா�க.! இAவறம!ற சி*ைதய�(0 எ� K�வாேள பாட� க!பி(0�! உ.ள�ப#� ஒ/ சிறி�� அ!ற இவ�க. எ� உதிர�� உதி�த ம(களானா� எ�ன, ேவ1 யாராயி)*தா� எ�ன!' எ�1 இ3 ேபால  ழ?கினா�. அவ� இ3  ழ(க�ைத எதிெரா, ெசDவ� ேபால� ேபா�  ரச?க.  ழ?கின. ம�ன� கள� �0*தா�.  அ*நாளி� ேசாழ ம�ன� ேபரைவைய அணி ெசDத அரசைவ� �லவ� ெப/ம(க=. ‘‘‘‘��லா4H��லா4H��லா4H��லா4H� எயி4றியனா�� எயி4றியனா�� எயி4றியனா�� எயி4றியனா�’’’’    எ�பவ� தைல சிற*தவராD விள?கினா�. அவ/(0� ெசDதி எ�3ய�. அவ� ேகாழி\ரான� ேகாப(கன� ெதறி(0� வ�சின ெமாழிகைள( ேக.வி:!றா�. அ*ேதா! ேபாரா! த*ைதைய� பைக�� ம(க=�, 
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 ம(கைள எதி���� த*ைத:� ெசD:� ேபாரா! ெகா3� ெகா3�! அ�8� க/ைணேய வ3ெவ;�த காேவாி�தாD பாD*� வள�2ர(0� கழனி நா�3லா! வ>வறியா� ேசாழ� 03யிலா! இ� நாண�த0வ�!’ என எ#ணி, அவ� அ/. ெந�ச� �3�த�. ‘எAவாேற)� இ�ேபாைர நி1��வேத ந� கட�. ேசாழ ேவ*த� மிக உய�*தவ�. அறிவிலா ம(களா� அவ� மன� தீயாகிவி�ட�. த#ணா� தமி� ெகா#; அவ� ெந�ைச� தணி�ேபா�; ேபா� நி!0�; அைமதி நில8�; பழிேய�மி� றி� ேசாழ� 03:� உD:�,’ என உ.ள�தி� உ1தி ெகா#டவராD� ேபா�(கள� �0*தா�; ம�னைன( க#டா�; ஒளி8 மைற8 இ�றி� த� உ.ள( க/�ைத( Kறினா�; அ�சா� Kறினா�; அம� ேவ�ட ம�ன� ெந�ச� தணி*� கனி:மா1 ேபசினா�; த� ெசா�ைல ‘ெவ�C�ெசா�’ ேவறி�லாதவா1 ேபசினா�. அவ� ேபசிய அ�ேப�2-அ/=� அ�சாைம:� நிைற*த ேப�2-ேபா� நீ(கி� த;�� அைமதி நிைல நா�;� ேப�2-பழி ேபா(கி� �க� கா(0� ேப�2-இ�1� �றநாZ!ைற� ப3(0� ேபா� ந� ெசவிகளி� ேக�கிற�.   ‘ம;�ெத>*த ேபாாி� மா!றாைர( ெகா�ற வ,ய  ய!சி:ைடய ெவ#0ைடயா� உலகிைன நிழ� ெசD� கா(0� �க� மி0*த ெவ!றி ெபா/*திய 7ரேன, ஆழி L� இA8லகி�க# ேபா� ேவ�; நி�ெனா; மா1ப�; வ*த இ/வ/� யாெர�பைத ந�றாக நிைன���பா�! அவ�க. ெதா�1ெதா�; வ/� நி� பைக ேவ*த ராகிய ேசரபா#3ய/� அ�ல�; நீ:� அவ�க�0 அ�தைகய பழ�பைகவ� அ�ைல. ஒ�னாைர( ெகா�C� யாைன� பைட:ைடய தைலவ, பர*த நி� ந!�கைழ இ� பா/லகி� நிைல நா�3 நீ ேமCலக� எDதிய பி�ன�, நீ வி�; நீ?கிய ஆ�சி:ாிைம அ�ம(க�ேக உாிய� அ�ேறா? அ�ேவ  ைறயாதC� நீ அறி*த உ#ைம தாேன?' எ�)� க/�தைமய  ‘‘‘‘ம�ம�ம�ம�((((----))))அம� அஅம� அஅம� அஅம� அ?ட மத1ைட ேநா�தா�?ட மத1ைட ேநா�தா�?ட மத1ைட ேநா�தா�?ட மத1ைட ேநா�தா�    ெவ�0ைட விள(0� விற�ெகA ேவ!ேதெவ�0ைட விள(0� விற�ெகA ேவ!ேதெவ�0ைட விள(0� விற�ெகA ேவ!ேதெவ�0ைட விள(0� விற�ெகA ேவ!ேத! ! ! !     ெபா�0நீ� உ-,தஇ� மல�தைல உலக,& ெபா�0நீ� உ-,தஇ� மல�தைல உலக,& ெபா�0நீ� உ-,தஇ� மல�தைல உலக,& ெபா�0நீ� உ-,தஇ� மல�தைல உலக,&     நி�தைல வ!த இ�வைர நிைன�பி� நி�தைல வ!த இ�வைர நிைன�பி� நி�தைல வ!த இ�வைர நிைன�பி� நி�தைல வ!த இ�வைர நிைன�பி�     ெதா�ெதா�ெதா�ெதா�((((3333))))உைற &�பி�நி� பைகஞ�� அ�ல�உைற &�பி�நி� பைகஞ�� அ�ல�உைற &�பி�நி� பைகஞ�� அ�ல�உைற &�பி�நி� பைகஞ�� அ�ல�; ; ; ;     அம�ெவ� கா?சிெயா- மாஅம�ெவ� கா?சிெயா- மாஅம�ெவ� கா?சிெயா- மாஅம�ெவ� கா?சிெயா- மா((((3333))))எதி�எதி�எதி�எதி�((((����) ) ) ) எA!தவ�எA!தவ�எA!தவ�எA!தவ�; ; ; ;     நிைனF� காைல நீF ம4றவ�(நிைனF� காைல நீF ம4றவ�(நிைனF� காைல நீF ம4றவ�(நிைனF� காைல நீF ம4றவ�(((((0000) ) ) )     அனையஅனையஅனையஅனைய    ய�லய�லய�லய�ல; ; ; ; அ-மா� ேதா�ற�அ-மா� ேதா�ற�அ-மா� ேதா�ற�அ-மா� ேதா�ற�! ! ! !     பர!&ப- ந�5ைச எ;தி ம43நீ பர!&ப- ந�5ைச எ;தி ம43நீ பர!&ப- ந�5ைச எ;தி ம43நீ பர!&ப- ந�5ைச எ;தி ம43நீ     உய�!ேதா �லக ெம;தி� பி�1� உய�!ேதா �லக ெம;தி� பி�1� உய�!ேதா �லக ெம;தி� பி�1� உய�!ேதா �லக ெம;தி� பி�1�     ஒழி,த தாய� அவ�(ஒழி,த தாய� அவ�(ஒழி,த தாய� அவ�(ஒழி,த தாய� அவ�(((((0000))))உாி, த�ேறஉாி, த�ேறஉாி, த�ேறஉாி, த�ேற????        
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 அதனா�அதனா�அதனா�அதனா�, , , , அ�னஅ�னஅ�னஅ�ன((((&&&&) ) ) ) ஆதS� அறிேவா;ஆதS� அறிேவா;ஆதS� அறிேவா;ஆதS� அறிேவா;!!!!’’’’  (�ற� 213)  எ�)� பாடைல� ெதாட?கி, ேமC� ேபசலானா�: ‘�க�மிக வி/��ேவாேன, இ�)� ேக.: நி�ெனா; ேபா� ெசDத!0� ெப/ வ,:ட� பைட திர�3 எ>*த அறிவ!ற நி� ம(க. ேதா!பேத ஆக�;�. அ�ேபா� நி� ெப/�ெச�வ�ைத நீ யா�(0 அளி�பாD? ேபா� வி/��� ெச�வேன, அவ�(0 நீ ேதா!றாேலா, நி� பைகவ� மகிழ அழியா� பழிேய நின(0( கிைட(0�. ஆக,�, ஒழிவதாக நி� மற�! அ�சிேனா�(0 அரணா0� நி� தா. நிழ� ந�விைன ெசDவதாக! ெபற! காிய வி#Oலக��.ளா� நி�ைன வி/*தாக ஏ!1( ெகா.ள எ>க! வா�க நி� ந� ெந�ச�!’ எ�)� க/�தைமய           ‘‘‘‘ந�3�ந�3�ந�3�ந�3�    இ�1� ேக�மதி இைசெவ; ேயாேயஇ�1� ேக�மதி இைசெவ; ேயாேயஇ�1� ேக�மதி இைசெவ; ேயாேயஇ�1� ேக�மதி இைசெவ; ேயாேய! ! ! !     நி�ற &�ெபா- நிநி�ற &�ெபா- நிநி�ற &�ெபா- நிநி�ற &�ெபா- நி40றி,40றி,40றி,40றி,((((&&&&) ) ) ) எA!த எA!த எA!த எA!த     எ�ணி� கா?சி இஎ�ணி� கா?சி இஎ�ணி� கா?சி இஎ�ணி� கா?சி இைளைளைளைளேயா� ேதா4பி� ேயா� ேதா4பி� ேயா� ேதா4பி� ேயா� ேதா4பி�     நி�ெப� ெச�வ� யா�(நி�ெப� ெச�வ� யா�(நி�ெப� ெச�வ� யா�(நி�ெப� ெச�வ� யா�(((((0000))))எ  ைவேயஎ  ைவேயஎ  ைவேயஎ  ைவேய! ! ! !     அம�ெவ ெச�வஅம�ெவ ெச�வஅம�ெவ ெச�வஅம�ெவ ெச�வ! ! ! ! நீஅவ�(நீஅவ�(நீஅவ�(நீஅவ�(((((0000) ) ) ) உைலயி� உைலயி� உைலயி� உைலயி�     இகAந� உவ�ப� பழிஎ  ைவேயஇகAந� உவ�ப� பழிஎ  ைவேயஇகAந� உவ�ப� பழிஎ  ைவேயஇகAந� உவ�ப� பழிஎ  ைவேய;;;;        அதனா�அதனா�அதனா�அதனா�, , , , ஒழிகதி� அ,ைதநி� மறேனஒழிகதி� அ,ைதநி� மறேனஒழிகதி� அ,ைதநி� மறேனஒழிகதி� அ,ைதநி� மறேன! ! ! ! வ�விைர!வ�விைர!வ�விைர!வ�விைர!((((&&&&) ) ) )     எAமதி வாCகநி� உ�ள�எAமதி வாCகநி� உ�ள�எAமதி வாCகநி� உ�ள�எAமதி வாCகநி� உ�ள�! ! ! ! அழி!ேதா�(அழி!ேதா�(அழி!ேதா�(அழி!ேதா�(((((0000) ) ) )     ஏம� ஆ0�நி� தா�நிழ� மய�கா& ஏம� ஆ0�நி� தா�நிழ� மய�கா& ஏம� ஆ0�நி� தா�நிழ� மய�கா& ஏம� ஆ0�நி� தா�நிழ� மய�கா&     ெச;த� ேவ�-மா� ந�ேறெச;த� ேவ�-மா� ந�ேறெச;த� ேவ�-மா� ந�ேறெச;த� ேவ�-மா� ந�ேற; ; ; ; வாேனா� வாேனா� வாேனா� வாேனா�     அ��ெபற� உலக,அ��ெபற� உலக,அ��ெபற� உலக,அ��ெபற� உலக,((((&&&&) ) ) ) ஆ�றவ� ஆ�றவ� ஆ�றவ� ஆ�றவ�     வி&��3 வி��ெபா- வி�!வி&��3 வி��ெபா- வி�!வி&��3 வி��ெபா- வி�!வி&��3 வி��ெபா- வி�!((((&&&&))))எதி� ெகாள4ேகஎதி� ெகாள4ேகஎதி� ெகாள4ேகஎதி� ெகாள4ேக!!!!’’’’    (�ற�. 218)   என�பா3  3�தா�.  எயி!றியனா� Kறிய ெமாழிகைள( ேக�ட ம�ன� சி*தைன( கட,� ஆ�*தா�; அ/*தமி�� �லவ� Kறிய ெமாழிக. அ�தைன:� உ#ைம என(க#டா�; ‘அறமி�லா ம(கைள� ெப!ேறாேம!’ எ�1 மன� உைள*தா�; உ.ளினா�; ஆ�*� உ.ளினா�; உ.ெளாளி ெப!றா�. ேபாைர-�கைழ- ெவ1�தா�; ஆ�சி:ாிைமைய அ(கணேம நீ�தா�;  ‘நா; காவ� �ாி:� நம(0 இ�தைகய ப# பாட!ற பி.ைளக. பிற*தா�கேள! இ�பழி �ைட(க வழி:� உ.ளேதா?’ என( க/தி மன� கல?கினா�. அ*நிைலயி� அவ� கால��� ‘சா�ேறா� 
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 ெச�ற ெநறி' அவ� நிைனவி!0 வ*த�. ‘வி�; வி;தைலயா0� வழி க#ேடா�!’ என� ேப/வைக ெகா#டா�; ஊாி� வட திைச ேநா(கி� ெச�றா�. உ#ணா�-ப/கா�- ப�3னி கிட*� உயி� �ற(க� �ணி*தா�.  ேகா�ெப/�ேசாழ�-0ண(0�1 - பசி�பிணி� பைகவ� - இரவலாி� மி3 ேபா(கிய ெகாைடவ.ள�-கைல வள��த காவல�-ெபா�னியி� ெச�வ� - வட(கி/*� உயி� �ற(க� �ணி*தா� எ�ற ெசDதி காவிாி நாெட?கO� கா�;� தீ�ேபால� பரவிய�. ஆ�! தீெயனேவ பரவிய அ�ெசDதிைய( ேக�டவ� ெந�சி� எ�லா� தீேய %#ட�. ம(க. எ�லா� மன� கல?கினா�க.; ‘�றவி� அ�லைல:� காண� ெபாறாத அ/. நிைற*த ம�ன�கைள� ெப!ற ேசாழ� 03ேய, நீ:� கால(கட8ளி� க;�ேசாதைனக�0 விதி வில(காகாD ேபாC�!" என நிைன*� கவ�றா�க.. வட(கி/(க� ெச�ற ம�னைன� ெதாட�*� அவ� க#ணைனய தமி�� �லவ� அைனவ/� ெச�றன�; மா!ற ஒ#ணா அவ� மன� �ணி8 க#; கல?கின�; க#ணீ� சி*தின�;  ‘அ��ைட ேவ*தைன எAவா1 பிாி*� அவனியி� வா�ேவா�!’ எ�1 இதய� �>?கின�; உட� உயி� �ற(க8� உ1தி ெகா#டன�. சி�னா�க. கழி*தன. ஒ/ நா. அரச� த�ைன� Lழ இ/*த சா�ேறா�கைள ேநா(கி� ‘ெபாிY�, எ� ஆ/யி� ந#பராகிய பிசிரா!ைதபிசிரா!ைதபிசிரா!ைதபிசிரா!ைதயா�யா�யா�யா� இ�ேபா� வ/வா�,' எ�1 Kறினா�. அ� ேக�ட சா�ேறா� ெப/விய�� அைட*தன�; ‘அரேச, உ� ெபயைர:� �கைழ:� ேக�டறி*தேத அ�றி� பிசிரா*ைதயா� உ�ைன( க#ணா!க#ட�� இ�ைலேய! அவ� எ?ஙன� வ/வா�?' என ஐ:!1 வினவின�. சா�ேறாாி� ேக.வி, ஊனிைன உ/(கி உ.ெளாளி ெப/(கியி/(0� ேகா�ெப/�ேசாழன� உ.ள�தி� மைற*தி/*த கவிைத ஊ!ைறேய ேதா#3வி�ட�.   உண�8 மி(க ெமாழிகளா� ேசாழேவ*த� தன(0� த� ந#ப�(0� இைடேய நிைல�� நி!0� ‘உண��சி ஒ�த’ ந�பி� திற�ைத� ெசா�ேலாவிய மா(கி( கா�3னா�. ‘ெபாிY�, ஐ:ற� ேவ#டா, எ� ஆ/யி� ந#ப� தவறா� வ*ேத தீ/வா�. அவ� த� ெபய� K1�ேபா�� 'எ� ெபய� ேசாழ�’ என( K1� ப#�ைட ந#ப�. யா� வா�*த கால�� அவ� வாரா� ேபாயி)�, தா�*த கால�� வர� தவறா�, அவ/(0� எ�ன/கி� ஓாிட� ஒழி�� ைவ:?க., எ�)� க/�தைம*த பி� வ/� பாட�கைள( Kறினா� :  ‘‘‘‘ெத�ன� ெபா��ப� ந�ெத�ன� ெபா��ப� ந�ெத�ன� ெபா��ப� ந�ெத�ன� ெபா��ப� ந�னா? -�B� னா? -�B� னா? -�B� னா? -�B�     பிசிேரா� எ�பபிசிேரா� எ�பபிசிேரா� எ�பபிசிேரா� எ�பஎஎஎஎ� உயிேரா� �நேன� உயிேரா� �நேன� உயிேரா� �நேன� உயிேரா� �நேன; ; ; ;     ெச�வ( காைல நி4பி1� ெச�வ( காைல நி4பி1� ெச�வ( காைல நி4பி1� ெச�வ( காைல நி4பி1�     
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 அ�ல4 காைல நி�லல� ம�ேனஅ�ல4 காைல நி�லல� ம�ேனஅ�ல4 காைல நி�லல� ம�ேனஅ�ல4 காைல நி�லல� ம�ேன,,,,’’’’        ‘‘‘‘ேக?ட� மா,திைர அ�லேக?ட� மா,திைர அ�லேக?ட� மா,திைர அ�லேக?ட� மா,திைர அ�ல((((&&&&) ) ) ) யாவ&� யாவ&� யாவ&� யாவ&�     கா�ட� இ�லாகா�ட� இ�லாகா�ட� இ�லாகா�ட� இ�லா((((&&&&) ) ) ) யா�-பல கழிய யா�-பல கழிய யா�-பல கழிய யா�-பல கழிய     வAவி�3 பழகிய கிழைமய� ஆகி1�வAவி�3 பழகிய கிழைமய� ஆகி1�வAவி�3 பழகிய கிழைமய� ஆகி1�வAவி�3 பழகிய கிழைமய� ஆகி1�, , , ,     அாிேத ேதா�ற�அாிேத ேதா�ற�அாிேத ேதா�ற�அாிேத ேதா�ற�! ! ! ! அத4பட ெவாAக�அத4பட ெவாAக�அத4பட ெவாAக�அத4பட ெவாAக�’’’’    எ�எ�எ�எ�((((3333) ) ) )     ஐய� ெகா�ஐய� ெகா�ஐய� ெகா�ஐய� ெகா�ள�மி� ஆரறி வாM�ள�மி� ஆரறி வாM�ள�மி� ஆரறி வாM�ள�மி� ஆரறி வாM�! ! ! !     இகCவில�இகCவில�இகCவில�இகCவில�; ; ; ; இனிய�இனிய�இனிய�இனிய�; ; ; ; யா,த ந�பின�யா,த ந�பின�யா,த ந�பின�யா,த ந�பின�;;;;    �கCெகட வXஉ� ெபா;ேவ� டலேன�கCெகட வXஉ� ெபா;ேவ� டலேன�கCெகட வXஉ� ெபா;ேவ� டலேன�கCெகட வXஉ� ெபா;ேவ� டலேன; ; ; ;     த�ெபய� கிள(0� காைல த�ெபய� கிள(0� காைல த�ெபய� கிள(0� காைல த�ெபய� கிள(0� காைல     ‘‘‘‘எ�ெபய� எ�ெபய� எ�ெபய� எ�ெபய�     ேபைத� ேசாழ�ேபைத� ேசாழ�ேபைத� ேசாழ�ேபைத� ேசாழ�’’’’    எ�1 சிற!த எ�1 சிற!த எ�1 சிற!த எ�1 சிற!த     காத4 கிழைமF �ைடய�காத4 கிழைமF �ைடய�காத4 கிழைமF �ைடய�காத4 கிழைமF �ைடய�; ; ; ; அத�றைல அத�றைல அத�றைல அத�றைல     இ�னேதா� காைல நி�லல� இ�னேதா� காைல நி�லல� இ�னேதா� காைல நி�லல� இ�னேதா� காைல நி�லல�     இ�ேன வ�0வ�இ�ேன வ�0வ�இ�ேன வ�0வ�இ�ேன வ�0வ�; ; ; ; ஒழி(க அவ4ஒழி(க அவ4ஒழி(க அவ4ஒழி(க அவ4((((0000) ) ) ) இடேமஇடேமஇடேமஇடேம....         (�ற� 216)   இவ!ைற( ேக�டவ� ெந�ச� அன,ைட�ப�ட ெம>காD உ/கிய�. ம�னன� மா!ற� ேக�ட சா�ேறா� ெமD சி,��தன�;  எ�ேன இAவரச� உண�8� உ1தி:�!’ எ�1 விய*தன�. சா�ேறானாகிய ேகா�ெப/�ேசாழ� ெசா� ெபாD(0ேமா?   ‘‘‘‘அழிவி� அைவநீ(கி ஆ3;,அழிவி� அைவநீ(கி ஆ3;,அழிவி� அைவநீ(கி ஆ3;,அழிவி� அைவநீ(கி ஆ3;,((((&&&&) ) ) ) அழிவி�அழிவி�அழிவி�அழிவி�க�க�க�க�    அ�ல� உழ�பதா� ந?�அ�ல� உழ�பதா� ந?�அ�ல� உழ�பதா� ந?�அ�ல� உழ�பதா� ந?�....’’’’              (0ற., 787)   என8�,  ‘‘‘‘ஊழி ெபயாி1� தா�ெபயரா� சாஊழி ெபயாி1� தா�ெபயரா� சாஊழி ெபயாி1� தா�ெபயரா� சாஊழி ெபயாி1� தா�ெபயரா� சா�றா�றா�றா�றா�ைம(�ைம(�ைம(�ைம(((((0000))))    ஆழி என�ப- வா�ஆழி என�ப- வா�ஆழி என�ப- வா�ஆழி என�ப- வா�....’’’’         (0ற., 989)  என8� Kறிய ெபாDயி� �லவாி� ெபா/=ைர பிைழ(0ேமா?  எ�ன வி*ைத! ஐ:!ற அ�சா�ேறாாி� விய�� வர�ப!றதா0� வ#ண� ேகா�ெப/�ேசாழன� உ.ளேம ேகாயிலாக(ெகா#ட பிசிரா*ைதயா/� அைல கட� 
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 ேநா(கி� ெச�C� அணியாெறன ஓ3 வ*� அவ# உ!றா�, அ(கா�சிைய( க#ேடா�, ‘ஈெத�ன மாயேமா! க!பைனேயா!' எ�1 எ#ணி ம/#டன�; த� க#கைள அகலவிழி�� விழி��� �லவ� ெப/மானார� தி/ க�ைத உ!1 ேநா(கினா�. ஆ� அவேர பிசிரா*ைதயா�. அவ� க#களிேலதா� எ�தைகய ஒளி! அவ�  க�திேலதா� எAவள8 இளைம! அவ� ேதா!ற�திேலதா� எ��ைண� ெப/மித�! �லவ� ெப/மானார� ெபா�ேபா�ற ேமனியிC.ள ஒAேவா� அO8� ‘ஆ�!, நாேன பிசிரா*ைத – உ?க. ேசாழ ேவ*த)(0 உயி� ந#ப�’ எ�1 ேப2வ� ேபால� ேதா�றிய�. ப/0வன�ன ஆ�வ�தனாகி� �லவ� ெப/மாேனேய ைவ�த க# வா?கா� பா��தி/*த ம�னைன� பிசிரா*ைதயா� மா��ற� த>வி(ெகா#டா�. அAவி/ ெப/�சா�ேறா�களி� தி/விழிகளினி�1� சி*திய இ�ப(க#ணி� இ/நில மட*ைதயி� தி/வ3கைள� த#ெணன( 0ளி�வி�த�.  உலக வரலா!றி� ஒ��( காண ஒ#ணா அAவி�ப� ெப/?கா�சிைய( க#ட ப�ேலா/� இ1�P� எDதி ெமD�மற*� நி�றன�. அAவா1 அAவ!�த( கா�சிைய( க#; களி�� நி�ற ெபாிேயா�க=. �லவ� ெபா�தியா/� ஒ/வ�. ேகா�ெப/� ேசாழ)ைடய அைவ(கள� �லவ/. ஒ/வராD விள?கி, அ�ம�ன� இதய� கல*த ந�பி!0 உாியவரா0� ேப1� ெப/ைம:� ெப!றவர�லேரா அவ�? ெவ?கதிேரா)� த#ணில8� ஒ/?கி/*த கா�சி ேபால விள?கிய அAவி�ப( கா�சியிைன( க#ட அவ� கைல:.ள�, விய�ைப:� வ/�த�ைத:� மாறி மாறி( க#ட�. அவ� ெந�ச( கட,� உண�8 அைலக. ெபா?கின. “இ�ம�ன� த� மிக�ெபாிய அரச ெச�வ�ைத:� சிற�ைப:� அ3ேயா; �ற*� இAவா1 வட(கி/(க� �ணி*தைத நிைன�தாேல விய��#டாகிற�! ேவ!1 நா�;� ேதா!ற� சா�ற சா�ேறா� ஒ/வ� ந�ைப� பா�கா�� அதைனேய ப!1( ேகாடாக(ெகா#; ��ப� நிைற*த இAேவைளயி� இ?0�தவறா� வ*தைத நிைன�தா�,  �ைனயதி)� இ� ெப/விய�பா:.ள�! ‘ஆ/யி�  ந#ப� வ/வா�,’ எ�1 �ணி*� Kறிய ம�னன� ெப/ைம:�, அ� ப>தி�றி வ*தவ� அறி8� விய(0*ெதா1� விய(0*ெதா1� விய�ேப மி0கி�ற�! ஆனா�, அ*ேதா! த� ெச?ேகா� ெச�லாத பிற நா�;� சா�ேறாாி� ெந�ைச:� தன(0 உாிைமயாக( ெகா#ட பழைம சா�ற �க� பைட�த ெபாிேயான� இ*நா; இனி எ�னா0ேமா! இ�ேவ மிக8� இர?க�த(க�!” எ�)� க/�தைம*த   ‘‘‘‘நிைன(0� காைல ம�?ைகநிைன(0� காைல ம�?ைகநிைன(0� காைல ம�?ைகநிைன(0� காைல ம�?ைக    உைட,ேத உைட,ேத உைட,ேத உைட,ேத     எைனஎைனஎைனஎைன�ெப� சிற�பி�ெப� சிற�பி�ெப� சிற�பி�ெப� சிற�பிெனாெனாெனாெனா((((----) ) ) ) ஈ�கி& &ணித�ஈ�கி& &ணித�ஈ�கி& &ணித�ஈ�கி& &ணித�; ; ; ;     அதனி1 ம�?ைக Fைட,ேத பிற�நா?-, அதனி1 ம�?ைக Fைட,ேத பிற�நா?-, அதனி1 ம�?ைக Fைட,ேத பிற�நா?-, அதனி1 ம�?ைக Fைட,ேத பிற�நா?-,     ேதா4ற� சா�ற சா�ேறாேதா4ற� சா�ற சா�ேறாேதா4ற� சா�ற சா�ேறாேதா4ற� சா�ற சா�ேறா� ேபா4றி � ேபா4றி � ேபா4றி � ேபா4றி     
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 இைசமரஇைசமரஇைசமரஇைசமர((((����) ) ) ) ஆக ந?�(க! தாக ஆக ந?�(க! தாக ஆக ந?�(க! தாக ஆக ந?�(க! தாக     இைணயேதா� காைல ஈ�0 வ�த�இைணயேதா� காைல ஈ�0 வ�த�இைணயேதா� காைல ஈ�0 வ�த�இைணயேதா� காைல ஈ�0 வ�த�;;;;        ‘‘‘‘வ�வ�வ�வ�வ�வ�வ�வ�' ' ' ' எ�ற ேகான& ெப�ைமF� எ�ற ேகான& ெப�ைமF� எ�ற ேகான& ெப�ைமF� எ�ற ேகான& ெப�ைமF�     அ& பAஅ& பAஅ& பAஅ& பA((((&&&&) ) ) ) இ�றி வ!தவ� அறிL� இ�றி வ!தவ� அறிL� இ�றி வ!தவ� அறிL� இ�றி வ!தவ� அறிL�     விய,ெதாவிய,ெதாவிய,ெதாவிய,ெதா3� விய,ெதா3�3� விய,ெதா3�3� விய,ெதா3�3� விய,ெதா3�, , , , விய�பிற! த�ேறவிய�பிற! த�ேறவிய�பிற! த�ேறவிய�பிற! த�ேற! ! ! !     அதனா�அதனா�அதனா�அதனா�, , , , த�ேகா� இய�கா, ேதய,த�ேகா� இய�கா, ேதய,த�ேகா� இய�கா, ேதய,த�ேகா� இய�கா, ேதய,((((&&&&) ) ) ) உைறF� உைறF� உைறF� உைறF�     சா�ேறா� ெந ற� ெப4ற ெதா�றிைச சா�ேறா� ெந ற� ெப4ற ெதா�றிைச சா�ேறா� ெந ற� ெப4ற ெதா�றிைச சா�ேறா� ெந ற� ெப4ற ெதா�றிைச     அ�ேனாைன இழ!தஇI Lலக� அ�ேனாைன இழ!தஇI Lலக� அ�ேனாைன இழ!தஇI Lலக� அ�ேனாைன இழ!தஇI Lலக�     எ�எ�எ�எ�னானானானா    வ&ெகா�வ&ெகா�வ&ெகா�வ&ெகா�! ! ! ! அளிய& தாேனஅளிய& தாேனஅளிய& தாேனஅளிய& தாேன!!!!’’’’                              (�ற�, 217)   எ�)� பா�ேட அA8ண�வைலகளி� விைள8.  இAவா1 க!றவ� ெந�ைச:� கைர காணா விய�பி� ஆ���� வைகயி� வ*த பிசிரா*ைதயாைர( க#ட சா�ேறா�க., அவ/ைடய இளைம சா�ற ேதா!ற�ைத( க#; ேமC� விய��!றா�க.. கரவ!ற ெந�2ைட அ(க!ேறா�க. பிசிரா*ைதயாாிடேம த?க. ஐய�ைத( Kறலானா�க.. க!றறி*த சா�ேறா�களி� க/�தி� எ>*த ஐய�ைத� பிசிரா*ைதயா� த�  வா�வி� அ)பவ�ைதேய 2�3(கா�3 அக!றலாயின�. ஆ�றவி*தட?கிய சா�ேறாராகிய பிசிரா*ைதயா� ஈராயிர� ஆ#;க�0  �� ��னைக தவ>�  க�ேதா; ஒ/ சில�(ேக Kறிய அ த ெமாழிக. கால�ைத:� ெவ�1 காசினி(0� பய�ப;� அழியா� த�ைம ெப!1 விள?0கி�றன :  ‘ெபாிY�, யா� ஆ#3�  தியவேன; ஆயி)�, நைரயி�றி விள?க� எAவாேறா என( ேக�கி�றீ�. அத!0ாிய காரண?கைள( K1ேவ� : மா�சி மி(க ப#�க. நிைற*தவ. எ� மைனவி. அவேளா; எ� ம(க=� அறிவி! சிற*ேதாராD விள?0கி�றன�. எ�)ைடய ஏவலாள/� யா� க/திய அதைனேய க/�� ப#� உைடயவ�க.. எ� ேவ*தனாகிய பா#3ய)�  ைறய!றன ெசDயா�, அற� கா(0� மா#� மி(க ெச?ேகால�. அத!0 ேமேல யா� வா>� ஊாி� க#ேண ந!ப#�க. நிர�பி� பணிய ேவ#3ய ெபாிேயாாிட�ேத பணி*� ஐ��ல)� அட?கிய ேகா�பா�3ைன உைடய சா�ேறா� பல� உ.ளன�,’ எ�)? க/�தைம*த  “ “ “ “ ‘‘‘‘யா�-பல ஆக நைரஇல ஆ0த�யா�-பல ஆக நைரஇல ஆ0த�யா�-பல ஆக நைரஇல ஆ0த�யா�-பல ஆக நைரஇல ஆ0த�    யா�யா�யா�யா�((((0000))))ஆகிய�ஆகிய�ஆகிய�ஆகிய�!!!!’’’’    என வினLதி� ஆயி�என வினLதி� ஆயி�என வினLதி� ஆயி�என வினLதி� ஆயி�, , , ,     மா�டஎ� மைனவிெயா- ம(கB� நிர�பின�மா�டஎ� மைனவிெயா- ம(கB� நிர�பின�மா�டஎ� மைனவிெயா- ம(கB� நிர�பின�மா�டஎ� மைனவிெயா- ம(கB� நிர�பின�; ; ; ;     யா�க� டைனய�எ� இைளய��யா�க� டைனய�எ� இைளய��யா�க� டைனய�எ� இைளய��யா�க� டைனய�எ� இைளய��;;;;    ேவ!த1� ேவ!த1� ேவ!த1� ேவ!த1�     



78 

 அ�லைவ ெச;யா� கா(0�அ�லைவ ெச;யா� கா(0�அ�லைவ ெச;யா� கா(0�அ�லைவ ெச;யா� கா(0�;;;;    அத�றைல அத�றைல அத�றைல அத�றைல     ஆஆஆஆ�றவி!�றவி!�றவி!�றவி!((((&&&&) ) ) ) அட�கிய ெகா�ைக� அட�கிய ெகா�ைக� அட�கிய ெகா�ைக� அட�கிய ெகா�ைக�     சா�ேறா� பல�யா� வாA� ஊேரசா�ேறா� பல�யா� வாA� ஊேரசா�ேறா� பல�யா� வாA� ஊேரசா�ேறா� பல�யா� வாA� ஊேர....””””      (�ற�. 191)   எ�)� பாடைல( Kறினா�.  வா�(ைகயி� தீரா�பிணிக�0 எ�லா� அ3�பைட( காரண� கவைல, கவைல கவைலேய ஆ0�! அறிவிய� �ைறயி� எAவளேவா  �ேனறி:�, அ��� அ/=� ஆ#ைம:� இ�றி இ*த உலகி� அகவா�8 அழி*� ெகா#ேட இ/�பத!கான காரண�, கவைலேய ஆ0�. அ(கவைல ேநாD 7�3�-ஊாி�- நா�3� உலகி� - எ*த %ைலயிC� எ*த வ3விC� தைல கா�டா� ஒழிய ேவ#;�. இ*நிைல ேதா�ற உலக ம(களி� உ.ள� ப#பட ேவ#;�. அ�ப#பா�3ைன( கா(0� ேவ,யாD-அரணாD-நா;களி� அரசியC� உலகி� அரசியC� அைமய ேவ#;�, அ*த அரசிய�, அற�ைத உயிராக ஒ��� அரசிய� ஆக ேவ#;�. உலகி� அரசியC� ம(களி� வா�8� மா2றா வ#ண� ஆ�றவி*தட?கிய சா�ேறா�களி� காவ� ஓ?க ேவ#;�.  இ�த0 எ#ண?க. எ�லா� ந� உ.ள�தி� எ>�சி ெகா.ள� �ைண �ாிகிறத�ேறா பிசிரா*ைதயாாி� அாிய பாட�? அ�பாட� த/� ந!ெசDதி உல ெக?0� பரவ ேவ#;�; ெவ!றி:ற ேவ#;�.  பிசிரா*ைதயாாி� ஒ/ பாட� பா#3ய ம�னன� அரசிய� வா�ைவேய உய��தி அறமண� கமழ� ெசDத�. இ�ன� இ/ பாட�கேளா, அவ� ேகா�ெப/� ேசாழ� பா� ெகா#3/*த இைண காண இயலா ந�பி� ஆழ�ைத உலக� உண�*� விய*� ேபா!ற� ெசDதன. இ1தியாக அவ� பா3ய பாடேலா, எ�ெற�1� இ/ நில�தி� பிணிகைளெய�லா� தீ�(க வ�ல ந�ம/*தாD விள?0கிற�.  இ�தைகய ப#� நிைற*த வா�(ைக வா�*� பய� ெசறி*த பா(கைள� பா3ய �லவ� ெப/மானாாி� வா�8�, 0றி(ேகா. நிைற*த பாட�கைள யா��தவிய தமி� ெந�ச� பைட�த ேசாழ ம�னன� வா�8� ஆேறா; ஆ1 கல*தா!ேபால ஆயின. உ.ள நா. எ�லா� பிாி*தி/*த அவ�க., உயி� ேபா� கால�தி� K3வி�டா�க.. எ�ைலயி�லா இ�ப� க#ட அவ�க. வா�வி� இ1தி,  ைவயக�ைத வர�பி�லா� ��ப�தி� ஆ��திய�. பிசிரா*ைதயா/� ேகா�ெப/�ேசாழ)� ஒ�றாக உயி� நீ�தன�. அவ�க�0 அ� வி;தைலயாகலா�. ஆனா�, இ�ப� தமிழக� ச?ககால� சா�ேறா� உலக�-அவ�க. பிாிைவ� ெபா1(க இைச:ேமா? கைலஞ/� �லவ/� 
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 க# கல?கின�. சா�ேறா� மன� ைந*தன�. அைனவ/(0� ேமலாக� �லவ� ெபா�தியா� கதறி அ>தா�. ேசாழ ேவ*தன� அைவ(கள� �லவராகேவ இ/*� காலெம�லா� அவ)ட� உைற:� இ�ப�திேலேய வா�ைவ� ேபா(கிய அவ�, ம�னன� - மாசற( க!ற சா�ேறான� - பிாிைவ எ?ஙன� ெபா1�பா�? அரசேனாேடேய ஆவி �ற(க� �3�தா�. ஆனா�, ம�ன� மன� ேவறாD இ/*த�. தா� ெப!ற பி.ைளகைள ெவ1�தா� ேசாழேவ*த�. ஆனா�, அத!காக( 0ழ*ைத உலக�ைதேய அவ� கைல ெந�ச� ெவ1(0ேமா? பி.ைள( கனிய தி�-ேப2� ெபா!சிைலகளி�-அ/ைம அறியாதவேனா  அவ�? அ�ல�. அதனா� அ/*தமி�� �லவைர ேநா(கி, ‘ந#T�, �க�சா� �த�வ� ெப!ற பி� வ/க!' எ�1 பணி�தா�. அ��ைட ம�ன� ெமாழிைய யா?ஙன� ம1�த� K;�? ஆனா�, ெபா�தியா� உ.ள� �யர�தா� வா3ய�. அவ� க#களி� நீ� ம�கி!1. அவ� ஆறா��ய� அைட*தா�. இ*நிைலயி� ேகா�ெப/�ேசாழ� பிசிரா*ைதயா� ஆவி பிாி*த�. தமி� ம(க. ��ப( க#ணீ� வ3�தன�. பாண/� �லவ/� வி�மி வி�மி அ>� கல?கின�.   ெபா�தியா/�, ேசா�*த ெந�சினராD, நீ� ெப/0� க#ணினராD, உைற\� தி/�பினா�; உயிர!ற உைற\ைர( க#டா�!  ‘அ*ேதா! ேத�வ# கி.ளிேய! நீ இ�லா %Qராயி!ேறா உற*ைத! எ�1 0ழ*ைத ேபால� �ல� பினா�; சி�னா. உயி� 2ம*� இ/*தா�. அவ/(0� தவமக)� பிற*தா�. அத� பி� அவ� ேகா�ெப/�ேசாழ)� பிசிரா*ைதயா/� உயி� �ற*த இட�தி!0 வ*தா�. அ?ேக க#ட கா�சி அவ� உ.ள�ைத உ/(கிய�. இளகிய இதய� பைட�த அவரா� அ��யர�ைத� ெபா1(க  3யவி�ைல. ஓெவன அ>தா�. மா#; ேபான மா*த/(0 அ*நா. வழ(க�ப3 தமி� ம(க. ந;க� நி1வியி/*தா�க.; த?க. க#ணீரா� அைத நீரா�3 நி�த � வழிப�டா�க.. மலாி�;, ம��பைட��, இற*�ேபான சா�ேறாைர ஏ�தி� ெதா>தா�க.. இ(கா�சிைய( க#ட �லவ� ெபா�தியா�, க#கைள இ/ ைகயா� ெபா�தி(ெகா#; அ>� அர!றினா�; ெந�ைச� பிள*�ெகா#; ெவளி வ*த ெப/*�யரா� தாைய இழ*த ேசD ேபால வி�மி வி�மி அ>த வ#ண�,               ‘அ*ேதா! ம�னா, நீ ந;க�லாD நி!க நா� காணேவா!’ எ�1 Kறி� தவி�தா�;  “ ‘பா;ன�(0 ஈ�த ப��கேழாைன-ஆ;ந�(0 அளி�த ேபர��ைடேயாைன. அறேவா� �க�*த ெச?ேகாலைன-சா�ேறா� ேபா!றிய தி#ணிய ந�பினைன - அ/ைம பாரா� ெகா�றேத ெகா;?K!ற�! அ(K!ற� ஒழிவதாக!’ எ�1 ைவயமா�]ேரா வாDைம சா�ற �லவ�கேள?” எ�1 க#ணீ� உதி���� �ல�பினா�, ேசாழ� உயி� வி�ட இட�திேலேய தா � உயி� �ற(க நிைன�த �லவ�, ந;க�லாD நி�ற ம�னைன ேநா(கி, “எ�ைன� பிாி*ேதகிய அ�பிலாள, ந� ந�ைப நீ மற*தி/�பாய�ைல. 
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 ஆத,�, என(0 நீ 0றி�த இட� யா�?” என ெவ.ள�ேபால� ெப/0� விழி நீ� ேசார ம#O� மைல:� கைர*�/க( ேக�;( கதறினா�. க#ணீ� சி*தி அவ� கதறி அ>த 0ர� ேக�;( க�C� கனி*த� ேபாC�! ேசாழ� அ/ேகேய �லவ� இட� ெப!றா�.  இAவ!�த( கா�சிகைள எ�லா� க#டா�க. ச?க கால� தமி� ம(க=� �லவ�க=�; உ.ள�தி� ேபரா!றைல எ#ணி எ#ணி விய*தா�க.. அAவா1 விய*ேதா/. ஒ/வராD-உண�8 மி(கவராD - இ/*த �லவ� ஒ/வ�, வா�நா.  >�� காO� இ/*�� இ1தி ேநர�தி� எAவாேறா ேச�*�ெகா#ட ேகா� ெப/�ேசாழைன:� பிசிரா*ைதயாைர:� அவ� ந�பி� ஆ!றைல:� நிைன*� நிைன*� பா��தா�. விய�பா� - உண�வா� - வி�மிய அவ� உ.ள�, அ/*தமி�� பா�டாயி!1. ம#ணி� அ3 வயி!றி� கிட(0� ெபா�, மைலயி� சார,� இ/(0� மணி, ஆ�கட� த/�  ��, பவள� - இைவெய�லா� ஒ�1(ெகா�1 இட�தா� மிக� ேசDைம�ப�டைவேய; ஆயி)�, அணிெப1 ந�கல� அைம(0?கா� இைவெய�லா� எAவாேறா ஓாிட�தி� வ*� அைம*�வி;கி�றன. அAவாேற ஒ�1 Kட ேவ#3ய சமய��� தவறா� சா�ேறா� சா�ேறாைரேய சா�வ�’! எ�)? க/�தைம*த  ‘‘‘‘ெபா�1� &கி�� �,&�ெபா�1� &கி�� �,&�ெபா�1� &கி�� �,&�ெபா�1� &கி�� �,&�    ம�னியம�னியம�னியம�னிய    மாமைல பய!த காம� மணிF� மாமைல பய!த காம� மணிF� மாமைல பய!த காம� மணிF� மாமைல பய!த காம� மணிF�     இைடபட� ேசய வாயி1! ெதாைட�ண�!இைடபட� ேசய வாயி1! ெதாைட�ண�!இைடபட� ேசய வாயி1! ெதாைட�ண�!இைடபட� ேசய வாயி1! ெதாைட�ண�!((((&&&&) ) ) )     அ�விைல ந�கல� அைம(0� காைல அ�விைல ந�கல� அைம(0� காைல அ�விைல ந�கல� அைம(0� காைல அ�விைல ந�கல� அைம(0� காைல     ஒ�வழி, ேதா�றியா�ஒ�வழி, ேதா�றியா�ஒ�வழி, ேதா�றியா�ஒ�வழி, ேதா�றியா�((((0000) ) ) ) எ�3 எ�3 எ�3 எ�3     சா�ேறா� சா�ேறா� பால ராபசா�ேறா� சா�ேறா� பால ராபசா�ேறா� சா�ேறா� பால ராபசா�ேறா� சா�ேறா� பால ராப; ; ; ;     சாலா� சாலா� பாலரா 0பேவசாலா� சாலா� பாலரா 0பேவசாலா� சாலா� பாலரா 0பேவசாலா� சாலா� பாலரா 0பேவ....’’’’        (�ற�, 218)   எ�பேத அ�பா�;,  இ� ேகா�ெப/�ேசாழ� பிசிரா*ைதயாாி� ‘உண��சி ஒ�த’ ந�பி�-வா�வி�-அ!�த�ைத( க#ணார( க#ட  க�ணாக�ணாக�ணாக�ணாகனா�கனா�கனா�கனா� வைர*த க/�ேதாவிய�. க#ணாகனாி� கவிைத நய�தி� ேதா:� ேபா��, பிசிரா*ைதயா� ேகா�ெப/�ேசாழன� ெப/ைம சா�ற வா�விைன உ.=� ேபா�� ந� ெந�ச� உலக�ெப/ஞானியாரான பிேள?ேடாபிேள?ேடாபிேள?ேடாபிேள?ேடாவி�பா� ெச�கி�ற�. ‘ஓ� ஆடவ)(0� ெப#O(0� இைடேய ஏ!ப;� காத� சாதாரணமான�; இய!ைகயான�?Kட. ஆனா�, ஓ� ஆடவ)(0� இ�)ேமா� ஆடவ)(0� இைடேய ஏ!ப;� 



81 

 உ#ைமயான உயி� ந�ேபா, எ�ைலய!ற�; எ�1� அழியாத�,' 1 எ�ப� அவ� அ த வா(0, ஆ�. உய�*த ந�பி� இல(கண�ைத�தா� க#டா� கிேர(க ஞானியா�. ஆனா�, ந� அ/ைம� தமிழகேமா, அAவில(கண�ைத வா�வி(0� இல(கிய�ைதேய-சா�ேறா�களி� ந�வா�(ைகையேய-க#; களி�த�! 1. “The love of man to woman is a thing common and of course . . . . but true friendship between man and man is infinite and immortal.'-Plato.   இAவா1 ச?ககால� தமிழக�தி� உ.ள�ைத� ெதா�; உண�விைன� ெப/(0� ஒ/ ெப/வா�(ைக வா�*த இ/ ெப/�சா�ேறா�களாகிய பிசிரா*ைதயா�, ேகா�ெப/�ேசாழ� ஆகிேயாாி� ெப/ைம மி(க T; நிைற*த வா�(ைக ஓ� இல(கிய�; ேபாில(கிய�; பயி� ெதா1� ப#�ைடயாள� ெதாட�ேப ேபால நவி� ெதா1� நய� நிைற*� விள?0� ந�,ல(கிய�. அவ� க. வா�8� இல(கிய�; வா(0� இல(கிய�. தமி� இல(கிய வானி� ஒளி பர�பி இ/ளக!1� இ/ெப/� 2ட�களாD� திக>� அவ�க. ந�வா�ைவ நிைன�பா� ெந�ச� +லா0�; க/�வா� வா�(ைக காவியமா0�; வா�வா� வரலா1 வா�மைறயா0�.   --------------------  
5555. . . . பா*+ய�பா*+ய�பா*+ய�பா*+ய�    ெந�,ெசழிய�ெந�,ெசழிய�ெந�,ெசழிய�ெந�,ெசழிய�     ‘‘‘‘மாமாமாமாாிாிாிாி    ெபா;�பி1� வாாி 0�றி1�ெபா;�பி1� வாாி 0�றி1�ெபா;�பி1� வாாி 0�றி1�ெபா;�பி1� வாாி 0�றி1�    இய4ைக அ�லன ெசய4ைகயி� ேதா�றி1� இய4ைக அ�லன ெசய4ைகயி� ேதா�றி1� இய4ைக அ�லன ெசய4ைகயி� ேதா�றி1� இய4ைக அ�லன ெசய4ைகயி� ேதா�றி1�     காவல�� பழி(0�காவல�� பழி(0�காவல�� பழி(0�காவல�� பழி(0�....இ( க�அக� ஞால�இ( க�அக� ஞால�இ( க�அக� ஞால�இ( க�அக� ஞால�. . . .   (�ற�, 85)   ‘‘‘‘ேகா�நிைல திாி!தி#� ேகா�நிைல திாிF�ேகா�நிைல திாி!தி#� ேகா�நிைல திாிF�ேகா�நிைல திாி!தி#� ேகா�நிைல திாிF�ேகா�நிைல திாி!தி#� ேகா�நிைல திாிF�; ; ; ;     ேகா�நிைல திாி!தி#� மாாிவற� D��ேகா�நிைல திாி!தி#� மாாிவற� D��ேகா�நிைல திாி!தி#� மாாிவற� D��ேகா�நிைல திாி!தி#� மாாிவற� D��;;;;        மாாிவற� Dாி� ம�1யி ாி�ைலமாாிவற� Dாி� ம�1யி ாி�ைலமாாிவற� Dாி� ம�1யி ாி�ைலமாாிவற� Dாி� ம�1யி ாி�ைல; ; ; ;     ம�1யி ெர�லா� ம�J� ேவ!த� ம�1யி ெர�லா� ம�J� ேவ!த� ம�1யி ெர�லா� ம�J� ேவ!த� ம�1யி ெர�லா� ம�J� ேவ!த�     த�1யிெர�1! த0தியி� த�1யிெர�1! த0தியி� த�1யிெர�1! த0தியி� த�1யிெர�1! த0தியி� றாறாறாறா0�0�0�0�....'    '    '    '      (மணிேமகைல, காைத-7; 8-12)      ‘‘‘‘அைரசிய� பிைழ�ேதா�((0) அற?K!1.’                (சில�� : பதிக�, 55)  
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 இAவா1 ஆ�ேறா� Kறி�ேபா*த அறி8சா� ந� ெமாழிகைள-உ#ைமகைள-மனமார உண�*� ந�லற� நா3� ெச?ேகா� ெசC�திய ச?ககால ம�ன� பல� ஆவ�. அவ/.  ‘அரசிய� பிைழயா�’ ஆ#ட தைல சிற*த தமி� ம�ன� தைலயால�கான,&� தைலயால�கான,&� தைலயால�கான,&� தைலயால�கான,&� ெச�ெவ�ற பா�#ய� ெநெச�ெவ�ற பா�#ய� ெநெச�ெவ�ற பா�#ய� ெநெச�ெவ�ற பா�#ய� ெந-ெசழிய�-ெசழிய�-ெசழிய�-ெசழிய�. . . . அதனால�ேறா, அவ� நாேளால(க� ‘0ட த!ேறா�றிய ெதா�1 ெதா> பிைறயி� வழிவழி� சிற(கநி� வல� ப; ெகா!ற�! [1]  எ�1 �லவ� பா;� �க>ைடயதாD விள?கிய�?  [1] .  ப���பா�;-ம�ைர(கா�சி, அ3: 191-94  தமிழக�தி� தமிழர2 தைழ�ேதா?கியி/*த ச?க கால�தி� நாடா#ட ம�ன� பல� ந!றமி�( கவிஞரா:� விள?கிய வ�ைமயிைன� தமி� இல(கிய வரலா1 நம(0 அறிவி(கி�ற�. ஈராயிர� ஆ#;க�0  �-இ�ப� தமிழக�தி� ெபா!கால�தி�-அாியைண ஏறி அரேசா�சிய  �ப�ெதா/ தமி� ம�ன� அ/*தமி� வள��த �லவ�களா:� விள?கின�. இ� ெப/ைமயிைன எ#O�ேபாெத�லா� இ�ப ெவறி ெகா.=� ந� இதய�, ‘இ?கித� மா#பி! ெகதிெர� ேவேற?’ என( ேக�க� �3(கி�ற� அ�ேறா? ஆ�! க�னி� தமிழக�தி!0 வாD�த இ�ெப/ைம, ஆழி 0� உலகி� ேவ1 எ*த நா�3!0� இ�லா� தனி� சிற�ப�ேறா?  பாரா=� திறனா� ம�; ம�றி, ைவயக�ைத� பா,(0� பா�;� திறனாC� தமிழக�தி� �கழி!0 வா�வளி�த ம�ன/. ஒ/வனாகிய பா#3ய� ெந;� ெசழிய� இளைம�ப/வ�தினனாயி/*த ெபா>ேத ‘தமி�ெக> Kடைல�’ தைல நகராக( ெகா#ட பா#3 நா�3� ஆ�சி� ெபா1�ைப ஏ!க ேந�*த�. ஆ#3� இைளயனாயி/�பி)�, அறிவி�  திேயானாD ஆ#ைமயி� ெபாிேயானாD அ)பவ�தி� சிற*ேதானாD விள?கினா� ெந;�ெசழிய�. அAவா1 அவ� மா�சி:ட� விள?கியைமயாேலேய 0ட�லவியனா�0ட�லவியனா�0ட�லவியனா�0ட�லவியனா�, , , , க�லாடனா�க�லாடனா�க�லாடனா�க�லாடனா�, , , , மா�0# கிழா�மா�0# கிழா�மா�0# கிழா�மா�0# கிழா�, , , , இைட(0�Hஇைட(0�Hஇைட(0�Hஇைட(0�H� கிழா� � கிழா� � கிழா� � கிழா� ஆகிய சா�ேறா� அவ� �க� பா3� ேபா!றின�. பா#3ய� ெந;�ெசழியன� தி/ேவால(க� எ�ஞா�1� தி/விழா( கா�சிையேய வழ?கி வ*த�. அறி8 சா�ற அைம�ச�க=�, அ�� ெக>மிய �லவ�க=�, 7ர ஒளி 72� க;?க# மறவ�க=�, ஈரெந�ச� பைட�த இைச:� K��� வ�ல கைலஞ�க=� அவ)ைற:� ேகாயி� வாயி,� 0>மிய வ#ண� இ/*தா�க.. பல� �க� ஞாயி1 கட!க#டா!ேபால8�, வி#மீ� ந;வ# விள?0 மதிய�ேபால8� திக�*�, தமிழக ஆ�சிைய( க#O� க/�� மாD( கா�� வ*தா� பா#3ய� ெந;�ெசழிய�, அவ� ம#டல� தைலவ�, 7ர மறவ�, ந�லறிஞ�, அ/?கைலஞ�  த,ய ப�ேலாைர:� வி/�பி  
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 அைழ��� ேபா!றி� �ர*த ெசய�, க# ெகா.ளா( கா�சியாD விள?கிய�. அைத ஓ?0�க� மா�0# ம�தனா�மா�0# ம�தனா�மா�0# ம�தனா�மா�0# ம�தனா�, ப���பா�;. ஒ�றாகிய ம&ைர( காசிம&ைர( காசிம&ைர( காசிம&ைர( காசியி� அழேகாவியமாக�-ெசா!சி�திரமாக�-தீ�3( கா�3:.ளா�:     ‘‘‘‘�ல�!த சா!�ல�!த சா!�ல�!த சா!�ல�!த சா!தி� விரL�/! ெதாிய�தி� விரL�/! ெதாிய�தி� விரL�/! ெதாிய�தி� விரL�/! ெதாிய�    ெப�ெச; ஆடவ�, த�மி�ெப�ெச; ஆடவ�, த�மி�ெப�ெச; ஆடவ�, த�மி�ெப�ெச; ஆடவ�, த�மி�!!!!    பிற�� பிற�� பிற�� பிற��     யாவ�� வ�கயாவ�� வ�கயாவ�� வ�கயாவ�� வ�க! ! ! ! ஏஏஏஏேனாேனாேனாேனா�! த�என �! த�என �! த�என �! த�என     வைரயாவைரயாவைரயாவைரயா    வாயி� ெசவாயி� ெசவாயி� ெசவாயி� ெசறாறாறாறாஅஅஅஅ((((&&&&) ) ) ) இ�!& இ�!& இ�!& இ�!&     ‘‘‘‘பாண� வ�கபாண� வ�கபாண� வ�கபாண� வ�க! ! ! ! பா?#ய� வ�கபா?#ய� வ�கபா?#ய� வ�கபா?#ய� வ�க!!!!    யாண�� �லவெரா- வயிாிய� வ�கயாண�� �லவெரா- வயிாிய� வ�கயாண�� �லவெரா- வயிாிய� வ�கயாண�� �லவெரா- வயிாிய� வ�க!!!!’’’’    என என என என     இ��கிைள �ர(0� இரவல�(இ��கிைள �ர(0� இரவல�(இ��கிைள �ர(0� இரவல�(இ��கிைள �ர(0� இரவல�(((((0000) ) ) ) எ�லா� எ�லா� எ�லா� எ�லா�     ெகா-சி ெந-!ேத� களி4ெகா-சி ெந-!ேத� களி4ெகா-சி ெந-!ேத� களி4ெகா-சி ெந-!ேத� களி4ெற-� Mசிெற-� Mசிெற-� Mசிெற-� Mசி        ****                                                            ****                                                                ****    �!நீ� நா�ப� ஞாயி3 ேபாலL� �!நீ� நா�ப� ஞாயி3 ேபாலL� �!நீ� நா�ப� ஞாயி3 ேபாலL� �!நீ� நா�ப� ஞாயி3 ேபாலL�     ப�மீ� ந-வ� தி�க� ேபாலL� ப�மீ� ந-வ� தி�க� ேபாலL� ப�மீ� ந-வ� தி�க� ேபாலL� ப�மீ� ந-வ� தி�க� ேபாலL�     /,த  4றெமா- ெபா5!தினி& விள�கி/,த  4றெமா- ெபா5!தினி& விள�கி/,த  4றெமா- ெபா5!தினி& விள�கி/,த  4றெமா- ெபா5!தினி& விள�கி                               (ம�ைர(கா�சி, அ3 745-52; 768-70)  எ�)� அ3கைள( கா#க,  இAவா1 நா3 வ*த  ந�ேலா�(ெக�லா� ேத/� களி1� களி��ட� 7சி� �க>ட� விள?கிய ெந;� ெசழிய)(0 அர2ாிைம ஏ!ற சி�னாளிேலேய ெப/� ேசாதைனக. ேநரலாயின. ெந;�ெசழிய� ஆ�சி� ெபா1�ைப ேம!ெகா#ட நாளி� ேசர ேசாழ/�, 01 நில ம�ன� பிற/� அவ� ஆ=ைக(0 அட?கிேய வா>� நிைல இ/*த�. நாளைடவி� இAவா1 பா#3 ய� ஆ�சி(0� பணி*தி/(0� நிைலைய அவ�க. ேவ�ெபன ெவ1�தா�க.. அத� விைளவாக� ேசர)� ேசாழ)�, திதிய�, எழினி, எ/ைம\ர�, இ/?ேகா ேவ#மா�, ெபா/ந� ஆகிய 01நில ேவ*த� ஐவ/� ஒ/?0 K3� ேபா� �ாி*� ெந;�ெசழியைன 7��தி ெவ!றி ெகா.ள� தி�டமி�டன�. ‘ெந;�ெசழிய� இைளஞ�; சிறிய�, எ�ற தவறான எ#ணேம அவ�க. இAவா1 �ணிய( காரணமாயி/*த�. அAெவ>வ�(0� யாைன(க�ேசD மா*தர�ேசர� இ/�ெபாைற எ�ற ேசரம�னைன தைலைம தா?0� ெபா1�பிைன ஏ!1(ெகா#டா�; பா#3 ேவ*த� ெந;�ெசழிய)(0� ேபா� ஒைல:� அ)�பினா�; அதி� ெசழிய� பா#3 நா�; உாிைமைய( ைக விட ேவ#;�. இ�ைலேய�, ேபா� �ாியேவ#;�,' என அறிவி�தி/*தா�. 
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  ேசர� வி;�த ஒைல, �லவ� அைம�ச� ேபா� மறவ� ஆகிேயா� �ைடLழ( கா�சி(ெகளியனாD, க;� ெசா�ல� அ�லனாD, இனியனாD 7!றி/*த ெந;� ெசழிய)(0� எ�3ய�. அவ� சீறி எ>*தா�; ேசர)(0� ெச�பிய)(0� வா�நா.  3:� கால� வ*�!ற�ேபாC� என( க/தினா�. ஆ!ெறாணா� சின? ெகா#ட ெசழிய� அைவைய ேநா(கி  ழ?கலானா� : ‘எ� நா�ைட ஏ�தி� �க�*� உைர�பா� த�மா� எ.ளி நைகயாட!0ாிய� எ�1�, யா� இைளய� எ�1� எ� மன� ெவ1(க( Kற� �ணி*தன�;’ ‘வ, மி(க நா!பைட:� உைடய� யா�!' எ�1 சின�தா� ெச/(கி� ‘சி1ெசா� ெச�பின�; எ� உ1வ, க#; உ.ள� ந;?கினாாி�ைல. இAவா1 �� ெசா� �க�ற இக� ேவ*த� எ>வைர:� ேபாாி� ச*தி�ேப�! எ� பைட வ,(0 அவ� ஆ!றா� ேதா!1� சிதறி ஓ;மா1 தா(0ேவ�!  ரச�ேதா; அவைர ஒ/?ேக சிைற� ப;��ேவ�! அAவா1 நா� ஆ!ேறனாயி�, எ� நிழ� ெபா/*தி வா>� 03க., த?க ேவ1 நிழ� காணா�, ‘ெகா3ய� எ� தைலவ�!’ எ�1 க#ணீ� உ0��(Kற( 03 ம(க. பழி Q!1� ெகா;?ேகாைல உைடேயனா0க! உய�*த தைலைம:டேன சிற*த ேக.வி:ைடய மா?03 ம/தனா�  தலான �லவ� பாடா� எ� நிலெவ�ைலைய நீ?0வாராக! எ�னா� �ர(க�ப;� ேகளி� �ய� மிக, இர�ேபா�(0 ஈயலாகாத வ1ைமைய யா� அைடேவனாக!' என� ��ன/�சிற�பி� வ�சின� Kறினா� பா#3 ேவ*த�. ேக�டவ� உட� ��லாி�த�. எ�ேன இ�ம�னன� ஆ#ைம-ஆ! ெறாணா� சின�! எ�ைன இAேவ*தன� ம�)யி� �ர(0� ந�ன� ெந�ச�-�லவ� மா�;( ெகா#ட ெப/ மதி��!’ என( க!ேறா/� ம!ேறா/� எ#ணி எ#ணி இ1�P� ெகா.ள� ஆயின�.  வ>தி உைர�த வ�சின� நாெட?0� பரவிய�. காைளய� ெசவிகளிெல�லா� காவல� Kறிய 7ரெமாழிக. ெச�1 ஒ,�தன. அவ�த� 0/தி ெகாதி�த�. காைளய�, ‘எ�ைமயா. ேவ*த� உ!ற இழி8 எம(0� எ*தாD நா�3!0� உ!றத�ேறா!’ என உ/�� எ>*தன�; ேதா. ெகா�3( 0/தி பா:� கள?காண� �3�தன�. பா#3 நா�3� தி(ெக?0� அதி�*த ேபா�  ரச� ேக�; வி�C� வா=� ஏ*தி ேவ?ைக( K�டெமன எ>*த7ர� K�ட�, கடெலன�திர#ட�. இ/?கட� ேபால விாி*� கிட*த மறவ� தாைன(0 இள ஞாயி1 அைனய ெந;�ெசழிய� தைலைம தா?கினா�. பாDமா8�, ெகா�களி1�, ெந;*ேத/�, வா. மறவ/� பா�(0மிடெம�லா�  நீ(கமற நிைற*தி/*தன�. பா#3யைன� ேபா�(கள�தி� கா#ேபா�; க#; சாD�ேபா�,’ என( க/தி எ>வ� பைட:� மாற� தைல நக� ேநா(கி ம#டலாயி!1. எ>வாி� ெப/�பைட(0� ேசர� தைலைம தா?கி வ*தா�. நக���ற�ேத கிட*த பற*தைலயி� இ/ �ற�� நா!பைடக=� எதிெரதி� ச*தி�தன. க;�ேபா� %#ட�. 
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 வினா3(0 வினா3 ேபாாி� ேவக� விடெமன ஏறிய�; ‘ைவயகேம அழி*ெதாழி:ேமா!’ எ�)�ப3 இ/ தர�பிC� ெப/� ேபா� நிக�*த�. யாைன 7ர/� இ8ளி மறவ/� வா. வ�லா/� ேவ� 7ர/� வி!பைடய/� உயிைர� �/�ெபன( க/தி� சம� �ாி*தன�. ெவ�;#ட களி1களி� பிளிறC�, கைண பாD*த க,மாவி� சாெவா,:�  றி:#ட ேத�களி�  ழ(க �, தா(0#ட 7ர�களி� அலறC� அைலகட� ஒ,ைய:� அட(கி மி0வனவாD விள?கின.     எ>வ� பைடைய:� ஒ/தரனாகி நி�1 ஈ; ெகா;��� சா3னா� ெந;�ெசழிய�.  �ய� ேபால� தா(கிய மா!றா� பைடைய மைல ேபால� தா(கி�ேபா� உட!றிய� பா#3ய� பைட. ெவ.ள� ேபால ஒ�னா� பைட- ேமC� ேமC� ேமாத� க#;, க;?ேகாப? ெகா#டா� ெசழிய�; மா!றா� அணி வ0�ைப( கிழி�� உ��0*தா�; இ3ெயன  ழ?கினா�. திைசக. அதி�*தன. தாைன ேவ*தன� 7ர ழ(க� ேக�;� பைட 7ர� ேதா.க. �3�தன. அA7ர� எதி��� வ*ேதா� அைனவைர:� இர(கமி�றி ெவ�3� சாD�தன�; களி1களி� மீ� ஏறி(ெகா�1 மிதி�தன�. ேவ�பன� பைட ேவக� தா?ெகாணாததாயி!1. ேசர� பைட சாியலாயி!1. ேசா�வி�றி ேமC� ேமC�  �ேனறி� தா(கினா� பா#3ய�. எ>வ� பைட:� பி� வா?கின. அ� க#;� ஆ!றினானி�ைல பா#3ய�; மா!றா� பைட ெநா1?கி� �களாக� த� நா!பைடகைள:� ெசC�தினா�. எ>வ� பைட:� பி� வா?கிய வ#ணேம ெந;*ெதாைல8 பி�ேனறி� ெச�றன; பா#3 நா�; எ�ைல:� கட*� ேசாழநா�3!�0*தன.  இ1தியாக� தைலயால?கான� எ�ற இட�தி� ெப/�ேபா� %#ட�. அ?0 நட*த ேபா� ‘வரலா!றி� இத!0 இைணேய�மி�ைல,’ எ�)�ப3 மிக( ெகா3யதாD அைம*த�. தமி�� பைடக. தைல மய?கின. அAவா1 ‘தமி� தைல மய?கிய தைலயால?கான�’தி� களெம�லா� 0/தி( கடலாயி!1. கண(க!ற பகழிக. பாD*த களி1களி� ேதா!ற� 0/வியின� ெச�1 த?0� 0�1களி� ேதா!ற� ேபா�றி/*த�. க#ட இடெம�லா� யாைனக. ெவ�ட�ப�;, அவ!றி� வாேயா; ேச�*த ��பி(ைகக. கல�ைபக. ேபால நில�தி�ேம� �ர#;ெகா#3/*தன. அ�சி இர?க�த(க கா�சிக. நிைற*தி/*த ஆல?கான� ேபாாி� எ#ண!ற உயி�க. எம)(0 இைரயாயின. தனியனான த�ைன எ>வ/� வைள��(ெகா#; தா(0த� க#டா� பா#3ய �; ேபா� ெவறி ெகா#டா�. அவ� விழிகளி� சின�தீ� சீறி எ>*த�. அவ� 0ர� ேக�; எ#3ைச:� ந;?கின. அவ� ‘எ>வ� ந�வல� அட?க’� தா� தமியனாD நி�1 ெபா/தா�. ‘ெசழிய� இைளய�; சிறிய�,’ என எ#ணிய இக� ேவ*த�, மன� இ3*� ேபாயின�. சி?க( 0/ைள ேபால� சின?ெகா#; தா(கினா� ெசழிய�. எதி��� வ*த எ>வ/� ெவ�ஞாயி!றி� 



86 

 திறலைனய பா#3ய� ஆ! ற� க#; அ�சின�; தள�*தன�. அ� க#ட ெசழிய)� அவ� பைடஞ/� வி# அதிர ஆ���, ேமC� ேமC� ெச�1 சா3ன�. பா#3யைன எதி��� வ*த பைடக. Lறாவளியி� ப�ட சி1 �/�ெபன� 2ழ�1 சிதறி ஓ3ன. இ/ெப/ ேவ*த/� ேவளி� ஐவ/� அாிமாவிட� சி(கிய களி1களாயின�: அவ� ஆ!றC(0 எதி� நி!க வ,யி�றி� ேதா!றன�; தைல சாD*தன�. இ/ெப/ ேவ*த/� கள�திைட 7�*த கா�சி, வி#ணி� இய?0� இ/ெப/�2ட�க=� ம#ணி� ேம� 7�*தா!ேபால விள?கிய�. ேவ*த� எ>வாி� ெவ!றி  ரச?க=�, 0ைட:�, ெகா3:� பா#3யனா� ைக(ெகா.ள�ப�டன. ெவ!பைனய ேவ�ப� ேதா.களி� ெவ!றி�தி/ வி/��ட� ேமவி வி!றி/(கலாயினா.. |ைவைக� தைலவ� நட�திய க�னி�ேபா� அவ)(0 நிகாி�லா ெவ!றிைய:� ெப/��கைழ:� அளி�த�. பா#3ய� ‘தைலயால?கான��� ெச/ெவ�ற ெந;�ெசழிய�' ஆனா�. அவ� ெப/��க� 0மாி  ைனயிC� வடெப/?க�,C� எதிெரா, ெசD த�. இ�1� அவ� ெப!ற ெவ!றியி� சிற�பிைன� ச?க� பாட�க=�, %�றா� இராசசி?க பா#3ய� வைர*தளி�த ெச�ேப;க=�[1] வாD வி�;  ழ?0கி�றன. இAவா1 �க� ெகா#ட ேவ*தைன - ெவ!றிேவ! ெசழியைன�-�லவ� பா3� �க�*தன�. தைலயல?கான�தி� ெந;�ெசழிய� நிக��திய ேபாைர ேநாி� க#டவ/. இைட(0�Hஇைட(0�Hஇைட(0�Hஇைட(0�H� கிழா�� கிழா�� கிழா�� கிழா� ஒ/வ�. அவ� பா3ய நா�0 �ற�பாட�க. ஆல?கான� ேபாைர ந� அக( க#க�0 அ�ப3ேய பட� பி3��( கா�;கி�றன. இைட(0�U� கிழா�(0 ெந;�ெசழியைன நிைன(0� ேபாெத�லா� அவ� இளைம� ேதா!ற �, தனி ஒ/வனாD நி�1 எ>வைர:� ெவ�ற ��ைம� ெசயCேம மீ#;� மீ#;� ேதா�றி, எ�ைலயி�லா விய�பிைன அளி�தன. அAவா1 தா� ெப!ற விய��� மகி�8� எ�லா/� அைட:� வ#ண� அவ� பா3:.ள பி� வ/� பாட�க. அழ0� அ/ைம:� உைடயன.   [1]. தைலயால? கான�தி! ற�ெனா(0 மி/ேவ*தைர(          ெகாைலவாளி! றைல�மி��( 0ைற�தைலயி� K�ெதாழி� ��"           -South Indian Inscriptions, Vol. III, No. 206     ‘‘‘‘ஒ�வைன ஒ�வ� அ-தS� ெதாைலதS�ஒ�வைன ஒ�வ� அ-தS� ெதாைலதS�ஒ�வைன ஒ�வ� அ-தS� ெதாைலதS�ஒ�வைன ஒ�வ� அ-தS� ெதாைலதS�        �&வ�&வ�&வ�&வ((((&&&&) ) ) ) அ�3அ�3அ�3அ�3;;;;இI Lலக,இI Lலக,இI Lலக,இI Lலக,((((&&&&) ) ) ) இய4ைகஇய4ைகஇய4ைகஇய4ைக; ; ; ;     இ�றி� ஊ�ேகா ேகளல�இ�றி� ஊ�ேகா ேகளல�இ�றி� ஊ�ேகா ேகளல�இ�றி� ஊ�ேகா ேகளல�!!!!    ****                                                                                ****                                                        ****            நா-ெகA தி�வி4 ப �/� ெசழிய� நா-ெகA தி�வி4 ப �/� ெசழிய� நா-ெகA தி�வி4 ப �/� ெசழிய� நா-ெகA தி�வி4 ப �/� ெசழிய�     U-� ெச�மS� அறியா� D#� U-� ெச�மS� அறியா� D#� U-� ெச�மS� அறியா� D#� U-� ெச�மS� அறியா� D#�     
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 ‘‘‘‘ெபா�&�ெபா�&�ெபா�&�ெபா�&�' ' ' ' எ�3 த�தைல வ!த எ�3 த�தைல வ!த எ�3 த�தைல வ!த எ�3 த�தைல வ!த     �ைனகழ� எAவ� ந�வல� அட�க �ைனகழ� எAவ� ந�வல� அட�க �ைனகழ� எAவ� ந�வல� அட�க �ைனகழ� எAவ� ந�வல� அட�க     ஒ�தா� ஆகி� ெபா�&கள,ஒ�தா� ஆகி� ெபா�&கள,ஒ�தா� ஆகி� ெபா�&கள,ஒ�தா� ஆகி� ெபா�&கள,((((&&&&) ) ) ) அடேலஅடேலஅடேலஅடேல....’’’’   (�ற�. 76)   இAவா1 ெசய!க/�ெசய� �ாி*த ெசழியன� இளைம� ேதா!ற � ெப/மித� ப#�� இைட(0�U� கிழாாி� இதய�ைத ேமC� ெகா.ைள ெகா#ட த�ைமயிைன ம!ெறா/ �ற�பாட,� 2ைவ த��ப( Kறினா�. ‘கி#கிணிைய( கழ!றிய கா,ேல ஒளி மி(க 7ர(கழைல அணி*�, 0;மி ஒழி*த தைலயிேல ேவ�பி� தளிைர உழிைஞ( ெகா3ெயா; L3, சிறிய வைளய�க. கழ!றிய ைககளி� வி�C� அ��� தா?கி, ெந;*ேதாி� அம�*� அத� ெகா;�சிைய� ப!றி, அழ0 ெபற நி�றவ� யாேரா! அவ� யாெரனி)�, அவ� க#ணி வா�வதாக! தா� அணி*தி/�பி)�, ஐ�பைட�தா,ைய இ�)� அவி��தில�; பாைலெயாழி�� உண8� இ�1தா� உ#டா�;  ைற  ைறயாக ெவ0#; எதி��� ேமவி வ*த �திய 7ரைர மதி�த�� இல�; அவமதி�த�� இல�! அவைர இ1க� ப!றி� பர*த ஆகாய�தி� க#ேண ஒ,ெயழ( கவி�*� உடல�நில�தி� க#ேண ெபா/*த( ெகா�றத!0 மகி�தC�, த�ைன� பாரா�3(ெகா.ளC� ெசDதா� இல�,’ எ�)? க/�தைம*த பி� வ/� பாடேல அ� :  ‘‘‘‘கி#கிணி கைள*தகா� ஒ#கழ� ெதா�;(    0;மி கைள*தIத� ேவ�பி� ஒ#தளி�    ெந;?ெகா3 உழிைஞ� பவெரா; மிைல*�     01*ெதா3 கழி�தைக� சாப� ப!றி     ெந;*ேத�( ெகா;�சி ெபா,ய நி�ேறா�     யா�ெகா�! வா�கஅவ� க#ணி! தா�P#;     தா, கைள*த�1� இலேன;    பா�வி�;)     அயினி:� இ�(1)அயி� றனேன;l;l;l;lவயி�வயி�     உட�1ேம� வ*த வ�ப ம.ளைர     விய*த�1� இழி*த�1� இலேன;    அவைர     அ>*த� ப!றி அக�வி2�(�) ஆ��ெபழ(     கவி�*�நில� ேசர அ�டைத     மகி�*த�1� ம,*த�1� அதனி) மிலேன....’’’’       (�ற�. 77)   இAவா1 களி1 ேபா� ெப/மித�ேதா; கள� ேநா(கி�ெச�ற ெந;�ெசழிய�,  ைழயி!கிட*த �, தா� வி/�பிய இைர ேநா(கி எ>*� வ*தா!ேபா�ற, த� 
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 மா1ப;த!காிய மா�ப�ைத மதியாராD, ‘யா� ெபாிய�; ெசழிய� இைளய�; அைடய(K3ய ெகா.ைள ெபாி�,' என எ#ணி வ*த ம�னைர� த� பா#3  நா�;. ெகா�ல வி/�பா�, அவ� த*ைதயா� ஊாிேலேய அவ� ெப#3� நாணி இற*�ப;மா1 ேபா�� பைற  ழ?க�ெச�1 ெகா�ற கா�சியிைன-வரலா!1� ெசDதியிைன�-�லவ� K1� பாட�க. க!பா� ெந�சி� ெசழிய� ெகா#ட சின�தி� ெவ�ைமைய� �ல�ப;��வேதா; ேபாரா� வ/� அழி8 க#; இதய� இர?0மா1� ெசDகி�றன. இைட(0�U� கிழாேர அ�றி( க�லாடன�, மா?03 ம/தனா� ேபா�ற �லவ/� ெந;�ெசழிய� ெவ!றிைய� �க�*தன�; எனி)�, அவ�த� பாட�களி� ெவ�ேபாரா� விைள:� ேபரழிவிைன� �ல�ப;��த� வாயிலாக ெந;�ெசழிய� மன�ைத ெநகி�வி�� அவ� ேபா� ெவறி தணி(கேவ ெபாி�� வி/�பின�. அA8#ைம அ�சா�ேறா�களி� பாட�கைள ஊ�றி( க!பா� உ.ள�தி!0 எளிதி� �லனா0�. ஒ�னா� நா�3� �யரேம வ38 ெகா#டா! ேபால( கல?கி( கிட*த நீ���ைறக.-அழி*�கிட(0� நில?க.-ெவ�;#; கிட(0� காவ� மர?க.-மைன வா�8 சிைதய� தீயா� பா�ப�ட 7;க.-இவ!ைற ெய�லா� த� பா�3� சி�திாி��( கா�3ய க�லாடனா�, இ1தியி�,  ‘ யா� வ*த வழியி� இ�ெனா/ �யர(கா�சி:� க#ேட�; ெகா�ெபா3*த ெபாிய கைலமா� ஒ�1 �,யா! ப!ற�ப�ட� க#ட அத� ெப#மா�, த� சிறிய 0�3கைள அைன��(ெகா#; Pைள�ெச3 நிைற*த ஆள!ற அ�ச�த(க பாழிட?களி� ேவைள� Pைவ( க3��(ெகா#3/*த ��ப( கா�சிேய அ�வா0�,' எ�1 உைர�� அ� வாயிலாக அவ� ெவ�சின�தி!0 இைரயாகி� பைகவ� இற*தைமயா� அவ� ெப#3� த� இள� �த�வைர( கா�த!ெபா/�; அட0 தி�1 உயி� வா>� நிைலைய நிைன*� மன� கனி*� இள0� வ#ண� க/�தைம*த பாடைல� பா3ன�. மா?03 ம/தனாேரா, இ�)� ஒ/ ப3 ேம!ெச�1, ெவ!றி �க� இவ!றி� நிைலயாைமைய ெய�லா� உ#�*�, அவ� இனி� ஒ>கி உD:மா1 கா�சி�திைண அைம*த அழகிய பாடைல� பாடலானா�:  ‘‘‘‘இரவ� மா(க� இரவ� மா(க� இரவ� மா(க� இரவ� மா(க� ஈஈஈஈைக Eவலைக Eவலைக Eவலைக Eவல    ஒ�ெடா# மகளி� ெபால�கல,ஒ�ெடா# மகளி� ெபால�கல,ஒ�ெடா# மகளி� ெபால�கல,ஒ�ெடா# மகளி� ெபால�கல,((((&&&&) ) ) ) ஏ!திய ஏ!திய ஏ!திய ஏ!திய     த�கமC ேதற� ம-�ப மகிCசிற!த�கமC ேதற� ம-�ப மகிCசிற!த�கமC ேதற� ம-�ப மகிCசிற!த�கமC ேதற� ம-�ப மகிCசிற!((((&&&&) ) ) )     ஆ�கினிஆ�கினிஆ�கினிஆ�கினி((((&&&&) ) ) ) ஒA0மதி ெப�மஒA0மதி ெப�மஒA0மதி ெப�மஒA0மதி ெப�ம! ! ! ! ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�((((0000))))அ& அ& அ& அ&     வ�Sந� வாC!ேதா� எ�பவ�Sந� வாC!ேதா� எ�பவ�Sந� வாC!ேதா� எ�பவ�Sந� வாC!ேதா� எ�ப; ; ; ; ெதா�5ைச ெதா�5ைச ெதா�5ைச ெதா�5ைச     மல�தைலமல�தைலமல�தைலமல�தைல    உலக,&, ேதா�றி� உலக,&, ேதா�றி� உலக,&, ேதா�றி� உலக,&, ேதா�றி�     பல�ெசல� ெச�லா& நி�பல�ெசல� ெச�லா& நி�பல�ெசல� ெச�லா& நி�பல�ெசல� ெச�லா& நி�3விளி! ேதாேர3விளி! ேதாேர3விளி! ேதாேர3விளி! ேதாேர....’’’’   (�ற�. 24)   
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 மா?03 ம/தனாாி� அற8ைரகைள ெந;�ெசழிய� ெசவி ம;�தா�; மகி�*தா�. எனி)�, ஊழி�தீ� ேபால அவ� உ.ள�தி� எாி*�ெகா#3/*த சின� தீ  !றிC� அவி*த� என(Kற 3யவி�ைல. கன�1 ெகா#ேட இ/*த அ*ெந/�� எ>நா வி�; எாி:� வாD��(க. அவைன� ேத3 அ;�த;�� வ*த வ#ண� இ/*தன. மா?03 ம/தனா� ேபா�ற சா�ேறா�க. அவ� ெசவி��ல�தி� வி�திய ெசா!க. விைதகளாகேவ கிட*தன. அவ� உ.ள � தணியவி�ைல. அவ� ஒ�னா� பைக:� ஒழியவி�ைல. அவ� மீ#;� பல ேபா�க. �ாி*தா�. எ�லாவ!றி)� க;ைமயான ேபா� ஒ�1� அவ� ஆ!ற ேந�*த�.  ெந;�ெசழியைன எதி��� அவ� பழ�பைகவ� களி� கா�வழியி� ேதா�றியவ� கிள�பின�. ஆல?கான� ேபாாி� த�  �ேனா� பா#3ய� வா=(0 இைரயான ெசDதி அவ�க. மான உண��சி(0 ஒ� அைறKவலாD இ/*த�. அத� விைளவாக� ேசரநா�3C� ேசாழநா�3C� பைட திர#ட�. ேவளி� 03ைய� சா�*த 01நில ம�ன�க=� ப#; ேபால� ேபா/(0 ஆவன �ாி*தா�க.. அவ�க=.  த�ைமயானவ� இ/வ�. ேசாழ நா�3� அவ�க. ஆ�சி�ாி*த ப0திக. மிழைல( K!ற �  �Q!1( K!ற � ஆ0�. இAவி/ சி1 நா;க=. ஒ�றாகிய மிழைல( K!ற�ைத ஆ#டவ� சிற*த ெகாைட வ.ளலாகிய ேவ. எAவி எ�பா�.  �Q!1( K!ற�ைத நில?கட*த ெந; 3ய#ண� வழி� ேதா�றிய நா!ப�ெதா�ப� ேவளி/. ஒ/ 03 வழி வ*த ேவளி� தைலவ� ஆ#; வ*தா�. இAவி/வ/� த�  �னவ� ஐவைர அழி�த பா#3யைன எதி��� ெவ�1 03�பழி �ைட(க� �3�தன�. இவ�க. �ைணைய:� பய�ப;�தி(ெகா#; ேகா�ேசரமா� யாைன(க� ேசD மா*தர�ேசர� இ/�ெபாைற எ�ற ேசரம�ன� பா#3யைன எதி���� பைட திர�3� �ற�ப�டா�. இ/�ெபாைற சிற*த 7ர�; 03 ம(களி� ேபர�ைப� ெப!றவ�. அவ� ேதா!றேம 7ர� ெசறி*ததாD விள?கிய�. பைட வ, மிக� பைட�த அவ� பா�ைவ, யாைனயி� பா�ைவைய ஒ�தி/*த�. அதனாேலேய ‘யாைன(க�ேசD' எ�ற ெபய� ெப!றா�; �லவ�க=� அவைன ‘ேவழ ேநா(கி� விற� ெவ�ேசD' என� �க�வா� ஆயின�.  இ�தைகேயா� தைலைமயி� பா#3யைன எதி��� வ*த பைட(0� ெந;�ெசழிய� ேசைன(0� இைடேய க;�ேபா� %#ட�. இரெவாழிய� பக� எ�லா� ேபா�-க;�ேபா�-நட*த�. இ1தியி� ேசர அரச� சிைற�ப�டா�. ேவளி� ேதா!றன�. அவ�த� நா;க. பா#3ய� வசமாயின.  ெந;�ெசழிய� �ாி*த ேபா�க. அைன�திC� ெவ!றி:� வி>��க>� அ�றி ேவெற�8� க#டா� இ�ைல. பைகவ� ஆ�சியி� இ/*த நா;க.-ஊ�க.பல அவ� உைடைமகளாயின. இAவா1 வா�வி� ெப/�ப0திைய� ேபா�(கள�திேலேய கழி�தா� பா#3ய ம�ன�. அவ� ஒ�னா� ேதய�ைத உழ(கி� ெப!ற 
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 அ/�ெப/�ெபா/.கைளெய�லா� இரவல�(0� �லவ�(0� இ�னிைச( கைலஞ�(0� எ;�ெத;�� வழ?கினா�; எ#ண!ற மற(கள ேவ.விக. இய!றினா�. ெவ?கதி�� ெச�வ� ேபால அவ� பாசைறயி� வி!றி/(0� கா�சிைய( காண ம�ைர( கண(காயன� மகனா� ந(கீரனா� ேபா�ற ந�,ைச� சா�ேறா� ஆ�வ��ட� ெச�றன�; அ?0 அவன� ெப/��கைழ அக�ெபா/., �ற�ெபா/. அைமதிக. நிைற*த அழகிய பாட�களா� பா3� சிற�பி�தன�. அAவா1 பாசைற(க# 7ர வா�8 வா�*த ெந;�ெசழிய� ெப!ற ெபறல/��க� மாைல:. ஒ�ேற ந(கீர� பா3ய ெந;ந�வாைட.  இ?ஙன� அ;ேபா� பல ஆ!றி� �க� ஈ�;வதிேலேய காலெம�லா� கட�திய ெந;�ெசழிய�, Kட� மாநகைர:� பா#3 ந�னா�ைட:� ெந;?கால� பிாி*தி/(க ேந�*த�. அத� விைளவாக� பா#3 நா�3� சில ப0திக. நீ� வள� ெபாி�� 0ைற*� வ!றலாயின. இ*நிைலயிைன� ேபா� பல ஆ!றிய பி�)� மன� அைமதி:றானாD� பா#3 நா; தி/�பிய ேவ*தனிட� ெச�1 அறிவி(க அறிஞ� பல� �ணி*தன�. அவ/. தைலயாயவ� 0ட�லவியனா�0ட�லவியனா�0ட�லவியனா�0ட�லவியனா� எ�பவ�. அ�ெபாியா� ஆ�ேறா� 0ழ ம�ல� %Qரா� மாம�ைரயி� த� அைவ(கள�ேத 7!றி/*த பா#3ய ேவ*தனிட� பாி8ட� ெச�றா�; அவ� �க� பரவினா�;  ‘‘‘‘ஒ�3ப, த-(கிய ேகா#கைட இாீஇயஒ�3ப, த-(கிய ேகா#கைட இாீஇயஒ�3ப, த-(கிய ேகா#கைட இாீஇயஒ�3ப, த-(கிய ேகா#கைட இாீஇய,,,,    ெப�ைம, தாகநி� னாF� தாேனெப�ைம, தாகநி� னாF� தாேனெப�ைம, தாகநி� னாF� தாேனெப�ைம, தாகநி� னாF� தாேன!!!!’’’’                                      (�ற�, 18)   எ�1 வாயார வா��தினா�; பி� தா� வ*த ேநா(க�ைத� �லைம நல� ெசறி*த பா#3ய)(0( கவி நல� கனி*த பாடலா� �ல�ப;�தினா�; “வளமி(க ேவ*தேன, நீ ெச�ல இ/(0� உலக�தி�க# Iகர வி/��� ெச�வ�ைத� ெபற ேவ#3)�, ைவயக�  >�� ஒ/ 0ைட(கீ� ஆள அவாவி)�, எ�1 மழியா� ெப/��கைழ இA8லகி� நிைலநா�ட வி/�பி)�, அைவயைன�ைத:� ெபற!0ாிய ெநறி K1ேவ�. ெசவி சாD�த/.வாயாக. ெபாிேயாD, நீாி�றி உலகி� எA8யி/� நிைல�� வாழா�; அAவா1 நீாி�றி அைமயாத உட��க�0 உண8 ெகா;�தவ�கைள உயிைர( ெகா;�தவ�க.. உணைவ  தலாக உைட�� அA8ணவா� உளதாகிய உட��. உணெவ�1 ெசா�ல�ப;வேதா, நில�ேதா; K3ய நீேர யா0�. அ*நீைர:� நில�ைத:� ஒ/ வழி( K�3னவ�, இA8லக�தி� உட�ைப:� உயிைர:� பைட�தவராவ�. ெந�  த,யவ!ைற வி�தி மைழைய� பா��தி/(0� ���ல� இடமக�ற ெப/ைம:ைடயதாயி)�, அ� அரச�  ய!சி(0� பய�படா�. ஆதலா�, நில� 0ழி*த இட?களிேல நீ� நிைல மி0மா1 தைள�ேதாேர ம�ல�மா ஞால��� 
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 ‘ெச�C� ேதஎ��(0 உ1�ைண’யான ெச�வ�ைத:�, ெவ!றிைய:�, �கைழ:� த� ேபேரா; தைள�ேதாராவ�. அAவா1 உயி� வா�வி!0 இ�றியைமயா நீைர� தைளயாேதா� இA8லக��� த� ெபயைர� தேள யாேதாேர ஆவ�.' எ�)? க/�தைம*த பி� வ/� பாடேல அ� :  ‘‘‘‘ம�ல� GV� வயேவ!ேதம�ல� GV� வயேவ!ேதம�ல� GV� வயேவ!ேதம�ல� GV� வயேவ!ேத!!!!    ெச�S� உலக,&� ெச�வ� ேவ�#1�ெச�S� உலக,&� ெச�வ� ேவ�#1�ெச�S� உலக,&� ெச�வ� ேவ�#1�ெச�S� உலக,&� ெச�வ� ேவ�#1�. . . .     ஞால� காவல� ேதா�வ5 ��(கி ஞால� காவல� ேதா�வ5 ��(கி ஞால� காவல� ேதா�வ5 ��(கி ஞால� காவல� ேதா�வ5 ��(கி     ஒ�நீ ஆக� ேவ�#1�ஒ�நீ ஆக� ேவ�#1�ஒ�நீ ஆக� ேவ�#1�ஒ�நீ ஆக� ேவ�#1�, , , , சிற!த சிற!த சிற!த சிற!த     ந�5ைச நி3,த� ேவ�#1�ந�5ைச நி3,த� ேவ�#1�ந�5ைச நி3,த� ேவ�#1�ந�5ைச நி3,த� ேவ�#1�, , , , ம4ம4ம4ம4((((3333))))அத� அத� அத� அத�     த0தி ேகளினித0தி ேகளினித0தி ேகளினித0தி ேகளினி: : : : மி0தி யாளமி0தி யாளமி0தி யாளமி0தி யாள!!!!        நீாி�நீாி�நீாி�நீாி�((((3333) ) ) ) அைமயா யா(ைக(அைமயா யா(ைக(அைமயா யா(ைக(அைமயா யா(ைக(((((0000) ) ) ) எ�லாஎ�லாஎ�லாஎ�லா� � � �     உ�# ெகா-,ேதா� உயி�ெகா-, ேதாேர உ�# ெகா-,ேதா� உயி�ெகா-, ேதாேர உ�# ெகா-,ேதா� உயி�ெகா-, ேதாேர உ�# ெகா-,ேதா� உயி�ெகா-, ேதாேர     உ�# �த4ேற உணவி� பி�ட�உ�# �த4ேற உணவி� பி�ட�உ�# �த4ேற உணவி� பி�ட�உ�# �த4ேற உணவி� பி�ட�;;;;        உணெவன� ப-வ& நில,ெதா- நீேரஉணெவன� ப-வ& நில,ெதா- நீேரஉணெவன� ப-வ& நில,ெதா- நீேரஉணெவன� ப-வ& நில,ெதா- நீேர;;;;        நீ�� நில1� �ணாி ேயா� ஈ�-நீ�� நில1� �ணாி ேயா� ஈ�-நீ�� நில1� �ணாி ேயா� ஈ�-நீ�� நில1� �ணாி ேயா� ஈ�-) ) ) )     உட��� உயி�� பைட,திசி ேனாேரஉட��� உயி�� பைட,திசி ேனாேரஉட��� உயி�� பைட,திசி ேனாேரஉட��� உயி�� பைட,திசி ேனாேர;;;;    வி,திவா� ேநா(0� ���ல� க�ணக� வி,திவா� ேநா(0� ���ல� க�ணக� வி,திவா� ேநா(0� ���ல� க�ணக� வி,திவா� ேநா(0� ���ல� க�ணக�     ைவ�பி4ைவ�பி4ைவ�பி4ைவ�பி4((((3333) ) ) ) ஆயி1� ந�ணி ஆB� ஆயி1� ந�ணி ஆB� ஆயி1� ந�ணி ஆB� ஆயி1� ந�ணி ஆB�     இைறவ� தா?இைறவ� தா?இைறவ� தா?இைறவ� தா?((((0000))))உதவாேதஉதவாேதஉதவாேதஉதவாேத;;;;    அதனா�அதனா�அதனா�அதனா�, , , ,     அ-ேபா�� ெசழியஅ-ேபா�� ெசழியஅ-ேபா�� ெசழியஅ-ேபா�� ெசழிய! ! ! ! இகழா& வ�ேலஇகழா& வ�ேலஇகழா& வ�ேலஇகழா& வ�ேல    நில�ெநளி ம��கி� நீ�நிைல ெப�க,நில�ெநளி ம��கி� நீ�நிைல ெப�க,நில�ெநளி ம��கி� நீ�நிைல ெப�க,நில�ெநளி ம��கி� நீ�நிைல ெப�க,    த?ேடா� அ�ம இவ�த? ேடாேரத?ேடா� அ�ம இவ�த? ேடாேரத?ேடா� அ�ம இவ�த? ேடாேரத?ேடா� அ�ம இவ�த? ேடாேர;;;;    த�ளா ேதாாிவ� த�ளா ேதாேரத�ளா ேதாாிவ� த�ளா ேதாேரத�ளா ேதாாிவ� த�ளா ேதாேரத�ளா ேதாாிவ� த�ளா ேதாேர....’’’’             (�ற�, 18)  இAவா1 அ;ேபா�� ெசழியன� மன� ேபா� நிைன8 நீ?கி ஆ(க ேவைலகளி� - அற�பணிகளி� - ஈ;ப;மா1 Q#3னா� 0ட�லவியனா�. �லவ� ெப/மானாாி� ெபா� ெமாழிகைள� ெசவி ம;�தா� ேவ*த�; ந�,ைச� �லவாி� ஆைணைய நிைறேவ!1வதி� அயரா�  ைனயலானா�.  பா#3 நா�3� வ!றி(கிட*த ப0திகெள�லா� வள� 2ர(கலாயின. ஏாி:� 0ள)� எ?0� ெப/க� ஆயின. ம(க. உ.ள� மகி��சி( கடலாD� ெபா?கிய�. மா*த� 0ட�லவியனாைர:� Kட� ேவ*தைன:� மாறி மாறி வா��தின�; �லவ� ெசா!ேக�;� பா#3ய ம�ன� மி�ன� ேவக�தி� �ாி*த ஆ(க ேவைலகைள எ#ணின�; இ1மா��� Pாி��� ெகா#டன�. ெந;�ெசழிய� அழி�த,ேலதா� 
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 வ�லவ� என நிைன*ேதா�. ஆனா�, நா; ெகட எாி பர�பி� ெச!றவ� அர2 ெபய�(0� அ�ெச/ ெவ�ேசD - ந�டவ� 03 உய���� அ*ந�ேலா� - த� நா�டவ� வா�8 கா(0� ேமேலானாD - ஆ(க,C� வ�லவனாD விள?க� நா� ெசDத ந!ேபற�ேறா?’ என எ#ணி மகி�*தன�. மகி��சி நிைற*த ம(களி� ெசவிகளி� ெந;�ெசழியைன� ப!றிய �க��பாட�க. ஒ,�த வ#ண� இ/*தன. ‘தைலயால?கான��� ெச/ெவ�ற ெந;�ெசழிய�’ எ�ற ெப/�ெபய� ேக�ட ேபாெத�லா� அவ�க. ேதா.க. வி�மின, க#க. விாி*தன; தைலக. நிமி�*தன. அவ�க. நா3 நர�� களிெல�லா� ஒ/ ���ண�8 பாD*த�. ெந;�ெசழியைன� �க�*� ந�,ைச� �லவ�க. பா3ய பாட�க. யா8� அவ�க. நாவிC� ெந�சிC� களிநட� �ாி*தன. எ�லாவ!றி!0� ேமலாக, அரசைவ(க# இ/*த ெசழிய�, ேசர� வி;�த ஓைல க#ட�� சிவ*த க#ணனாD� சிறி எ>*த கா�சிைய:�, ேக�டவ� ெமD சி,�(க அவ� Kறிய வ�சின�ைத:� அ3(க3 நிைன��(ெகா#டா�க.. அவ�க. உ.ள� பாகாD உ/கிய�. ‘இவன�லேனா ம�ன�! இவ� கீ� வா>� ேப1 ெப!ற நாம�லேமா 03க.!’ எ�1 உ.ளி உ.ளி உவ*தா�க.,  ‘‘‘‘ந0த( கனேர நா-மீ( D3ந� ந0த( கனேர நா-மீ( D3ந� ந0த( கனேர நா-மீ( D3ந� ந0த( கனேர நா-மீ( D3ந�     ‘‘‘‘இைளய� இவ�இைளய� இவ�இைளய� இவ�இைளய� இவ�’’’’என உஎன உஎன உஎன உைளய( Dறி� ைளய( Dறி� ைளய( Dறி� ைளய( Dறி�     ‘‘‘‘ப-மணி யிர?-� பாT# பைண,தா�ப-மணி யிர?-� பாT# பைண,தா�ப-மணி யிர?-� பாT# பைண,தா�ப-மணி யிர?-� பாT# பைண,தா�    ெந-ந� யாைனF� ேத�� மாL� ெந-ந� யாைனF� ேத�� மாL� ெந-ந� யாைனF� ேத�� மாL� ெந-ந� யாைனF� ேத�� மாL�     பைடயைம மறவ�� உைடய� யா�பைடயைம மறவ�� உைடய� யா�பைடயைம மறவ�� உைடய� யா�பைடயைம மறவ�� உைடய� யா�''''எ�எ�எ�எ�((((3333) ) ) )     உ3&�உ3&�உ3&�உ3&�((((����) ) ) ) அசாஅசாஅசாஅசா((((&&&&) ) ) ) உட�சின� ெச�(கி� உட�சின� ெச�(கி� உட�சின� ெச�(கி� உட�சின� ெச�(கி�     சி3ெசா� ெசா�5ய சின�ெகA ேவ!தைர சி3ெசா� ெசா�5ய சின�ெகA ேவ!தைர சி3ெசா� ெசா�5ய சின�ெகA ேவ!தைர சி3ெசா� ெசா�5ய சின�ெகA ேவ!தைர     அ�சம� சிைதய, தா(கி �ரசெமாஅ�சம� சிைதய, தா(கி �ரசெமாஅ�சம� சிைதய, தா(கி �ரசெமாஅ�சம� சிைதய, தா(கி �ரசெமா((((----) ) ) )     ஒ��ஒ��ஒ��ஒ��((((0000) ) ) ) அக� பஅக� பஅக� பஅக� பேடஎ� ஆயி�ேடஎ� ஆயி�ேடஎ� ஆயி�ேடஎ� ஆயி�, , , , ெபா�!திய ெபா�!திய ெபா�!திய ெபா�!திய     எ�நிழ� வாCந� ெச�நிழ� காணாஎ�நிழ� வாCந� ெச�நிழ� காணாஎ�நிழ� வாCந� ெச�நிழ� காணாஎ�நிழ� வாCந� ெச�நிழ� காணா& & & &     ‘‘‘‘ெகா#யென� இைறெகா#யென� இைறெகா#யென� இைறெகா#யென� இைற''''ெயன( க�ணீ� பர�பி( ெயன( க�ணீ� பர�பி( ெயன( க�ணீ� பர�பி( ெயன( க�ணீ� பர�பி(     0#பழி V43� ேகாேல� ஆ0க0#பழி V43� ேகாேல� ஆ0க0#பழி V43� ேகாேல� ஆ0க0#பழி V43� ேகாேல� ஆ0க! ! ! !     ஓ�கிய சிற�பி� உய�!த ேக�வி ஓ�கிய சிற�பி� உய�!த ேக�வி ஓ�கிய சிற�பி� உய�!த ேக�வி ஓ�கிய சிற�பி� உய�!த ேக�வி     மா�0# ம�த� தைலவமா�0# ம�த� தைலவமா�0# ம�த� தைலவமா�0# ம�த� தைலவ    னாக னாக னாக னாக     உலகெமா- நிைலஇய பல��கC சிற�பி� உலகெமா- நிைலஇய பல��கC சிற�பி� உலகெமா- நிைலஇய பல��கC சிற�பி� உலகெமா- நிைலஇய பல��கC சிற�பி�     �லவ� பாடா& வைரக�லவ� பாடா& வைரக�லவ� பாடா& வைரக�லவ� பாடா& வைரகஎஎஎஎ� நிலவைர� நிலவைர� நிலவைர� நிலவைர!!!!        ����ர�ேபா� ��க� Dர ர�ேபா� ��க� Dர ர�ேபா� ��க� Dர ர�ேபா� ��க� Dர     இர�ேபா�(இர�ேபா�(இர�ேபா�(இர�ேபா�(((((0000) ) ) ) ஈயாஈயாஈயாஈயா    இ�ைமயா� உறேவஇ�ைமயா� உறேவஇ�ைமயா� உறேவஇ�ைமயா� உறேவ!!!!’’’’        (�ற�. 72)   
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 எ�1 ெசழிய� Kறிய வ�சின ெமாழிகைள - இல(கியமாD உ/�ெப!1 விள?0� உண��சி த���� பாடைல வாயார( Kறி மகி�*தா�க. 03க.. பைகவ�(0 அ�சா� பா#3ய�-‘இ/ெப/ ேவ*தெரா; ேவளி� சாய�ெபா/� அவைர� ெச/ெவ�ற’ ேவ*த� ெந;�ெசழிய�-03 ம(க. சி*�� க#ணீ/(0� K1� பழி(0� அ�2� ெந�சினாD விள?கைல நிைன*தா�க.; வி�மித !றா�க.; ஓ?கிய சிற��, உய�*த ேக.வி, உலகெமா; நிைலஇய �க�-இவ!றி� உைறவிடமாD விள?கிய �லவ�- அவ/. தைலயாய மா?03 ம/தைன� ேபா�ற சா�ேறா�-வாயா� வா���� ெப1� �கேழ �கெழ�1 அவ� க/திய ப#ைப� சி*தி�தா�க.; உ.ள� கசி*தா�க.. 'எ�னா� �ர(க�ப;ேவா� ���1மா1� இர�ேபா�(0 இ�ைல எ�)மா1� ஈய ெவா�டா வ1ைமைய அைடேவனாக!' எ�1 அவ� Kறிய வ�சின ெமாழிகைள எ#ணினா�க.; நய)ைடய அவ� உ.ள�� உண�ைவ ஊ�றி உ.ளினா�க.; ‘எ�ேன இவ� க/ைண ெந�ச�!’ என மன� ெநகி�*தா�க.. இAவா1 த?க. நா�;� த#ேகா� ேவ*த� உ.ள�ைத:� உண�ைவ:� நிைன*� நிைன*� களி��!றி/*த ம(க. மன�தி� ஒ/ க/�� ஒளி 7சிய� :  “ஆல?கான�� அம� ெவ�ற ெசழிய� பா3ய பா�;-ஒ/ பா�;-ந� தாயக�தி� தமி� ெமாழியி� ெப/�ெச�வமாD எ�ெற�1� விள?0ம�ேறா? ஊழிைய:� ெவ�1 வா>ம�ேறா? அவ� உ.ள�தினி�1� எ>*த அA7ர� பாட� ஏ;� எ>��� உ.ள வைர இA8லக ம(க. எ*நாளிC� ந� ேவ*த� ெந;�ெசழிய� ெவ�சின !ற ேநர��� Kறிய 0!றமி� ெமாழிகைள( க!1� ேக�;� தமி� ெந�சி� த�ைம:ண�*� ேபா!1வத!0 உாியதாம�ேறா?’ என இAவா1 க/திய பா#3ய ம(க. ேமனி சி,��த�; எ�1� க#டறியா இ�ப உண�8 அவ�க. உட�, உ.ள�, உயி� எ�லா� ஊ;/வி� பாD*த�.  இ?ஙன� 03 ம(க. த� �க�( கட,� %�கி� திைள�தி/(0மா1 ேகா� ேகாடா ஆ�சி �ாி*� வ? தா� ெந;�ெசழிய�; வி#ணவ/� க#; ஏ?கவ�ல எழிC� இ�ப � எ?0� தவ>� தி/நாடாD� �ன� ம�ைர� ெப/நா�ைட உ/வா(0� பணியி� ஒDத,�றி நா=� ஈ;படலாயினா�. அவ� ஆ�சியி� 7ெட�லா� இைச:� K��� விள?கின; நாெட�லா� அ��� அற)� நிைற*தன; ம(க. ெந�ெச�லா� கைல:� தமி>� கவி)ற( கவ�*தன.  இ*நிைலயி� Kட� ேவ*த� உ.ள� அைமதியிழ*� ஆ�திர� ெகா.=� நிக��சி ஒ�1 நட*த� : சிைற� ப�;( கிட*த ேகா�ேசரமா� யாைன(க�ேசD மா*தர� ேசர� இ/� ெபாைறைய அவ� நா�; 7ர�க. சிைறைய உைட�� வி;வி��வி�டா�க.. த�ைன எதி��த சிைற( காவலாளைர( ெகா�1 0வி��� ேசர)� ெவளிேயறிவி�டா�. இ�ெசDதி ேக�டா�, �லவ� �ைட 0ழ அைவயக�தி/*த ெந;�ெசழிய�. அவ� உ.ள � உத;� �3�தன. அவைன 
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 அறியாம� அவ� ைக உைட வாைள� ப!றிய�. ‘சிைறயி,/*� த�பிவி�டா� ேசர�! ஆனா�, எ� K�வாளி னி�1� த��வாேனா? ேபா�! ேபா�! ேசரேன; ேபா�! அ�ேவ எ� ஆவைல-ஆ�திர�ைத-அட(0�!’ எ�1 நா!றிைச:� எதிெரா,(க  ழ?கினா�, ேபா� நைச 0�றா� பா#3ய�. ேவ*த� ெந�சி� சிறி� சிறிதாக அவி*� வ*த ேபா��தீ மீ#;� ப!றி எாிய� ெதாட?கிய� க#டன� உடனி/ *த �லவ�; அவ )(0 அறி8ைர �க�றன�: ‘ெவ*திற� ேவ*ேத, நி� ஆ!றC(0 ஈ; ெகா;�பா� எவ/மி�ைல. இஃ� உ#ைம. எனி)�, ேசர)� %ேவ*த/. ஒ/வன�லேனா?  3 L3 ஆ=� ெப/ைம அவ)(0� உாியத�ேறா? ேமC�, அவ� ெகா;?ேகால)� அ�ல�; த� நா�ைட� ‘��ேத=லக� த!1' என� த#டமி�� �லவ� ேபா!றி வா���மா1 03 �ர(0� ெச?ேகால�; த#ணளிய�; ெச�மன�த�; த�பா� ெச�ற இரவல�-�லவ�-ேவெறவாிட � ெச�1 பாட ேவ#டாதவா1 வாாி வாாி வழ?0� வ#ைம பைட�த ஓ�பா ஈைகய�; எ#ண!ற ந!றமி���லவ�களி� இனிய ந#ப�; �ல��ைற  !றிய Kட�� கிழாாி� �ைண ெகா#; ஐ�03ஐ�03ஐ�03ஐ�0373 73 73 73 எ�ற +ைல அழ0ற� ெதா0�பி�த அ/*தமி�� ெச�வ�. அரேச, அவ)� உ�ேபா� ஒ/ தமி� ேவ*தேன அ�லேனா? அவ)(0� உாிைம வா�8 உயிாி)� நனி  உய�*தத�ேறா? அதனா�, 03 ம(க. ேபா!1� அ( ேகாேவ*த)(0�-�லவ� பா;� �க�பைட�த அ�ெப/*தைக(0-‘உயிாி)� ெபாி� மான�' என( க/�� அவ� நா�; மற(03 7ர� சிைறைய� தக��� வி;தைல வழ?கியைமயா�, நீ ெகா#ட சின� தணிவாயாக! அAவா1 அவ� வி;தைல ெப!றதா� நின(0 யாேதா� இக��சி:� வாரா�. எ�ேபா� �லவ� பா;� சிற�பிைன எ�1� நீ ெப1வாD,’ எ�1 மா?03 ம/தனா�  த,ய சா�ேறா� அறி8ைர Kறினா�. ம�ன� ஒ/வா1 சினமட?கினா�. அவைன ேநா(கி மா?03 ம/தனா�, ‘ைவைக( ேகாேன, நி� அம� ேவ�0� ெந�ச� அ/� கடலாவதாக! ெபா1�தா�(0� ெபா�1� �ைண:� �கழ�ேறா நி� நல?க/தி ம&ைர(காசி ம&ைர(காசி ம&ைர(காசி ம&ைர(காசி என� ெபய� பைட�த பா�ெடா�1 பா3:.ேள�. அதைன( ேக�ட/ள ேவ#;�,' எ�றா�, �� நற8#ண ேவ�0� தா�# பறைவ ேபால� �லவாி� பாடைல( ேக�க ஆவ� ெகா#டா� ேவ*த�. த�ேனா; ெச*தமி� நா�;� �லவ� ெபாிேயாெர�லா� ேசர இ/*� தீ*தமி� இ�ப�ைத� பகி�*�#ண ேவ#;ெமன( க/தினா�. தா� இ��1வ� உல0 இ��ற( க#; கா 1வத�ேறா க!றறி*தவ� ெசய�? காவலனா:� பாவலனா:� விள?கிய பா#3ய� ெந;�ெசழிய�, அ�தைகய உய�ப#�(ேகா� உைறவிடமாயி/*ததி� விய�� #ேடா?  



95 

 அவ� த� ேபரைவைய( K�3னா�. நா�3� ந�லறிஞ� அைனவ/� ‘�ல�  நா உழவ� ��ெமாழி ேக�;#O� ேபராவலா� ஒ/?ேக ஈ#3ன�. ஓ?0 �க� உய�*த ேக.வி� சா�ேறராகிய மா?03 ம/தனா�, த� ெதDவ� தமி� உ.ள�தினி�1� ஊ!ெற;�� உ/வாகிய ம�ைர( கா�சிைய அைவேயா� ஏ�தி மகிழ அர?ேக!றினா�. ‘ெப/0 வளம�ைர( கா�சி’யி� திற� ேக�டா� ெந;�ெசழிய�; உ.ள� உ/கினா�.  ‘இA8லக��� ெபா/.க�0 நி�ேனா; எ�ன உற8? அைத நீ ஆD*� உண�க. நி�ன;��.ள மாைய அழிவதாக, அ�மாையைய( ெகா�C� ேபா� வ�ல தைலவேன, ெபாிதாயி/(0� ஒ/ ெபா/ைள யா� K1வ�. எ�னா� கா�ட!0 அாிய� அ�. அ� ெப/�ெபா/ைள� ெதா�லாைண ந�லாசிாிய�பா� ேக�;� ெதளி*� நீ வா�வாயாக:   ‘‘‘‘அ�னா; நி�ெனா- ��னிைல எவேனாஅ�னா; நி�ெனா- ��னிைல எவேனாஅ�னா; நி�ெனா- ��னிைல எவேனாஅ�னா; நி�ெனா- ��னிைல எவேனா????    ெகா�ெகா�ெகா�ெகா�ெனாெனாெனாெனா�3 கிள(0வ� அ-ேபா� அ�ண��3 கிள(0வ� அ-ேபா� அ�ண��3 கிள(0வ� அ-ேபா� அ�ண��3 கிள(0வ� அ-ேபா� அ�ண�!!!!    ேக?#சி� வாழிேக?#சி� வாழிேக?#சி� வாழிேக?#சி� வாழி! ! ! ! ெக-கெக-கெக-கெக-கநிநிநிநி� அவல�� அவல�� அவல�� அவல�!!!!’’’’         (ம�ைர(கா�சி, அ3, 206-208)   ‘ேவ*ேத, உ�ேபா� 7ர��க� எ?0� பர(க இA8லகி� இத!0  � வா�*த ம�ன� எ��ைணேயா ேப�. ம(க�0ாிய ந�மன உண�8 அ!ற அவ� யாவ/� வறிேத மா#; ஒழி*தன�. அAவா1 ெச�ற கால�தி� இற*தவ� கடலைலயா� தைரயி� ேச�(க� ப;� மண,)� மிக� பல� ஆவ�.'  ‘‘‘‘பைணெகA ெப�!திற� ப�ேவபைணெகA ெப�!திற� ப�ேவபைணெகA ெப�!திற� ப�ேவபைணெகA ெப�!திற� ப�ேவ� ம�ன�� ம�ன�� ம�ன�� ம�ன�    கைரெபா�கைரெபா�கைரெபா�கைரெபா�((((&&&&) ) ) ) இர�0� கைனயி� �!நீ�, இர�0� கைனயி� �!நீ�, இர�0� கைனயி� �!நீ�, இர�0� கைனயி� �!நீ�,     திைரயி- மண51� பலேர உைரெசல திைரயி- மண51� பலேர உைரெசல திைரயி- மண51� பலேர உைரெசல திைரயி- மண51� பலேர உைரெசல     மல�தைல உலக� ஆ�-கழி, ேதாேரமல�தைல உலக� ஆ�-கழி, ேதாேரமல�தைல உலக� ஆ�-கழி, ேதாேரமல�தைல உலக� ஆ�-கழி, ேதாேர''''                (ம�ைர(கா�சி, அ3, 234-237)   இAவா1 ெச*தமி�� சா�ேறா� Kறிய நிைறெமாழி ேக�டா� ெந;�ெசழிய�; நிைலயாைம உண�*தா�; ேபா� ெவறி நீ?கினா�; ���ண�8 ெப!றா�; வி/��� ெவ1��� அ!ற-உய�8� தா�8� ஒழி*த-இக>� �க>� கட*த �� வா�8-இ�ப வா�8-க#டா�; எA8யி/� த� உயிெரன� ேபா!1� இதய� ெப!றா�; இறவாத 
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 ெப/��க� எDதினா�. இ/. நீ?கி இ�ப� பய(0� அ/ளாளனாD-ெபாDயி� கா�சி� �லவனாDஅ*தமி� இ�ப�� அரசா. ேவ*தனாD விள?கினா� பா#3ய� ெந;�ெசழிய�. உலைக ெவ�C� ேபாாி� அவ� அரசிய� வா�8 ெதாட?கிய�. ஆனா�, உ.ள�ைத ெவ�C� ேபாாி� அவ� அ/. வா�8  3*த�. உலைக ெவ�ற அவ� வரலா1�, அதனி)� ெபாிதாய உ.ள�ைத ெவ�1 வி>��க� ெகா#ட அவ� ெப/ைம:�, கால � க�னி� தமி>� உ.ள வைர  நி�1 நில8�. ----------------    
6666. . . . கணிய� /0"�றனா கணிய� /0"�றனா கணிய� /0"�றனா கணிய� /0"�றனா         ‘வடேவ?கட� ெத�0மாி ஆயிைட� தமி� K1 ந�Cலக�  >ைத:� அாியைண ஏறி� தி/ 3 L3� ெச?ேகா� ஏ*தி� தமிழ�ைன ஆ�சி �ாி*த ச?ககால� தமி� ம(களி� ெபா!கால�. ம(க. வா�வி� அழ0� அறி8� அ��� அற)� இ�ப � ஒளி:� ைக ேகா�� எ?கO� களிநட� �ாி*� விள?கிய அ*நாளி� ந� அ�ைனயி�-தமிழரசியி� தி/ேவாலக�ைத ஐ*+!1வ�(0� ேம!ப�ட அ/*தமி�� �லவ� அணி ெசDதன�. அ��லவ� ெதாைக:. ஆடவ/� மகளி/� உழவ/� ெதாழிலாள/� வணிக/� 7ர/� அரச/� அ*தண/� என எ#ண!ற ப� பிாிவின/� கல*� விள?கின�; ெச*தமி� ெமாழிைய:� இல(கிய�ைத:� ச?க� நி1வி� சீ�ைம:ற ஆD*� ேபா!றி, அ/ைம:ட� வள��தன�. அAவா1 தமிழ�ைனயி� தி/வ3 பரவி வ*த சா�ேறா� பல/� உ1��-ெதாழி�பா�;-மர�-வழ(க ஒ>(க�  தலான ப�ேவ1 காரண?களா� ெபய� ெப!1 விள?கின�. ச?க இல(கிய� பதி�ெபா�1 நா!ப��  நா�0 வைகயாக அ(கால� �லவ� ெபயைர வைக�ப;�தி( கா�;கி�ற�. அவ/. ெதாழிலா� ெபய� ெப!றவராக� ச!ேறற( 0ைறய நா!ப�தா1 �லவ� காண�ப;கி�றன�. அவ�க. ெபயைர ஆராD*� பா�(0?கா� ‘அ/��� ேவ�ைவ உதி���� �விேம�’ ப�விதமாய ெதாழி� �ாி*ேதா/� அ*தநாளி� தமிழில(கிய வள��சியி� ஈ; ப�3/*த சிற�� நம(0 இனி� �லனா0�. சா�றாக� சில� ெபயைர� 2�3( கா�டலா�. அவ� ஆசிாிய� ெப/?க#ண�, உைற\� இள�ெபா� வாணிகனா�, உைற\� ம/��வ� தாேமாதரனா�, த?கா� ெபா! ெகா�ல� ெவ#ணாகனா�, ம�ைர அ1ைவ வாணிக� இளேவ�டனா�, ம�ைர( ெகா�ல� ெவ#ணாகனா�, ம�ைர( K�தனா�, விைன�ெதாழி� ேசாகீரனா� எ�பவ� ஆவ�. இவ/.=� சில� ெதாழிலா�ம�;� அ�றி இட� ெதாழி� இர#டாC� ெபய� ெப!றி/� தைல:� காணலா�.  
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 அAவா1 ெபய� ெப!றா/. ஒ/வேர கணிய� P?0�றனாராவா�. கணிய� எ�1 அவ� ெப!1.ள அைடெமாழிைய ‘விைளெவ�லா� க#ணி உைர�பா� கணி’1 எ�ற �ற�ெபா/. ெவ#பாமாைல அ3ைய� �ைணயாக( ெகா#; எ#ணி� பா�(0மிட��, அவ� கால�தி� இயைல எ�லா� கணி��ைர(க வ�ல K�மதியாளராD இ/*தி/�த� ேவ#;� எ�ப� ெத.ளிதி� �லனா0�. அவ� பிற*த ஊ� P?0�றமா0�. P?0�ற� எ�ப� நாெடா�றி� தைல நக�. இராமநாத�ர மாவ�ட�தி� மகிபால� ப?#மகிபால� ப?#மகிபால� ப?#மகிபால� ப?# எ�ற ஓ� ஊ� உள�. சாசன?க. அAMைர� ‘P?0�ற நா�;� P?0�ற�’ என( 0றி(கி�றன. அதனா�, மகிபால� ப�3ேய பைழய P?0�ற�2 என� �ணிய லா�. ஏரா�*த ேப/� இய!ைக வள)� பைட�த அAMாி�க# ேதா�றிய அ�தமி�� சா�ேறாராி� வா�8,  கி� K�ட� ஏ�� ப3யாத  >�� ெவ. ளிய Qய வான� ேபா�ற கா�சிைய வழ?0கி�ற�.  1. �. ெவ.  178.                      2. நால3யா�, 128, 212.   உண��சியி� அைல��(0�, நிக��சிகளி� ேமாத�க=(0� இைரயாகா� வா�*த அ�சா�ேறாாி� உ.ள�, க.ளம!ற 0ழ*ைதயி� உ.ள� ேபா�ற QDைம:�, �வர� �ற*த ஞானியி� ெதளி8� ஒ/?ேக  ெப!1� திக�*த�. ‘க!ேறா� அறியா அறிவின சா:�, க!ேறா�(0� தா� வர�பாகிய தைலைமயரா:�’ விள?கிய P?0�றனார� அ/. த���� உ.ள�� உண�வினி�1� ெபா.ெளன� ெபா?கி� பிற*த இ/ பாட�க. ச?க�தமி� வானி� மாைல மதிய � காைல( கதிரவ)� ேபால ஒளி பர�பி அணி ெசDகி�றன. அவ!1. ஒ�1, அக�ெபா/. அைமதி நிைற*� உ.ள�ைத:� உண�ைவ:� உ/(0� ஒ#ைம ெப!1 ஒளி/� ந4றிைணந4றிைணந4றிைணந4றிைண� பாட�; ம!ெறா�1, �ற� ெபா/�பய� ெபாதி*� உ.ள�ைத உண�ைவ� ெதளிவி(0� ப#� ெப!1� ெபா,:� �றநா243�றநா243�றநா243�றநா243� பாட�. இAவி/ பாட�க=.=� அறி8� உண�8� கல*த அறவா�8 வா�*த P?0�றனா� ‘யா�� ஊேர யாவ/� ேகளி�’ என� ெதாட?கி� பா3:.ள அாிய பாட�, உலகி!0 ஓ?கிய ஒ/ மாமணியாD� தமிழில(கிய� ெப!ற தி/மாமணியாD மிளி�கி�ற�.  சா�ேறா�களி� வா�ைவ( க!ற� இனி�; ேக�ட� அதனி)� இனி�. அவ� வா�ைவ மனமார� ேபா!ற� எளி�; வாயா� �கழ� அதனி)� எளி�. ஆனா�, அவ� வா�ைவ அ3ெயா!றி ைவ�� வா�வா?0 வா�வேதா அாி�; மிக அாி�! அாிதாயி)�, 
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 அ��ைறயி�-வா�8� �ைறயி�-ெவ!றி காண� அ�ேறா சிற��? அ�சிற�பிைன எDத!0ாிய ெச*ெநறி யா�? அைத விள(0வேத P?0�றனாாி� அாிய பா�;.  ‘சா�றா#ைம’ எ�ேற தனி ஒ� அதிகார� வ0�� உல0Dய வழி கா�3ய ெச*நா�ேபாதா/�,   ‘‘‘‘0ணந0ணந0ணந0ணநல� சா�ேறா� நலேனல� சா�ேறா� நலேனல� சா�ேறா� நலேனல� சா�ேறா� நலேன;;;;    பிறநல� பிறநல� பிறநல� பிறநல�     எ!நல,எ!நல,எ!நல,எ!நல,((((&&&&) ) ) ) உ�ள& உ� அ�3உ�ள& உ� அ�3உ�ள& உ� அ�3உ�ள& உ� அ�3' ' ' '           (0ற., 982)   எ�1 ெத.ள�ெதளிய( Kறி� ேபா*தா�. அAவா1 அவ� ேபா!றிய 0ணநல)(ெக�லா� உயிராD விள?0� ஒ�ப!ற ப#ேப ‘ந;8நிைலைம’யா0�. இA8#ைமைய:� வ.=வ� ெப/*தைகயாேர விள(0கி�றா�,  ‘‘‘‘ேக-� ெப�(க�� இ�ல�லேக-� ெப�(க�� இ�ல�லேக-� ெப�(க�� இ�ல�லேக-� ெப�(க�� இ�ல�ல; ; ; ; ெநச,&(ெநச,&(ெநச,&(ெநச,&(    ேகாடாைம சா�ேறா�( கணிேகாடாைம சா�ேறா�( கணிேகாடாைம சா�ேறா�( கணிேகாடாைம சா�ேறா�( கணி....’’’’              (0ற., 115)   ‘‘‘‘சம�ெச;& சீ�V(0� ேகா�ேபா� அைம!சம�ெச;& சீ�V(0� ேகா�ேபா� அைம!சம�ெச;& சீ�V(0� ேகா�ேபா� அைம!சம�ெச;& சீ�V(0� ேகா�ேபா� அைம!((((&&&&))))ஒ�பா�ஒ�பா�ஒ�பா�ஒ�பா�    ேகாடாைம சா�ேறா�( கணிேகாடாைம சா�ேறா�( கணிேகாடாைம சா�ேறா�( கணிேகாடாைம சா�ேறா�( கணி....’’’’     (0ற., 118)  எ�)� இ�மணி ெமாழிக. வ.=வ� உ.ள�ைதந;8 நிைலைமயி� சிற�ைப-ந�0 �ல�ப;��கி�றன அ�லேவா? இ(க/�தமி�தி� ஊறிய கவியரச� பாரதியா/�,  ‘‘‘‘ஞாயி4ைற ெய�ணி ெய�3�ஞாயி4ைற ெய�ணி ெய�3�ஞாயி4ைற ெய�ணி ெய�3�ஞாயி4ைற ெய�ணி ெய�3�    ந-ைம நிைலபயி�3 ந-ைம நிைலபயி�3 ந-ைம நிைலபயி�3 ந-ைம நிைலபயி�3     ஆயிர மா�-லகி� கிளிேயஆயிர மா�-லகி� கிளிேயஆயிர மா�-லகி� கிளிேயஆயிர மா�-லகி� கிளிேய!!!!    அழிவி�றி வாCேவாமYஅழிவி�றி வாCேவாமYஅழிவி�றி வாCேவாமYஅழிவி�றி வாCேவாமY!!!!’’’’    [[[[1111]]]]     எ�1 கவிைத நல� ெசா�ட� ெசா�ட� பா;கி�றா�, வ.=வ�  த� பாரதியா� வைர சா�ேறாரைனவ/� ேபா!1� இ*ந;8 நிைலைம, வா�(ைகயி� எ�லா� �ைறக�0� ேவ#;�.    
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 [1]. கிளி�பா�;: க#ணி, 4.  எ��ைறயிC�, எ*நிைலயிC� எ.ளள8� இ*ந;8 நிைலைம பிற>மானா�, அ��ைற பா�ப�;( ெக�ெடாழித� உ1தி. எனேவ, தமி�� ெப/� சா�ேறாராகிய P?0�றனா�, தனி ஒ/வன� வா�(ைக(0� ெபா� வா�(ைக(0� இ�றியைமயாத ந;8நிைலைமயி� அ/ைமைய:� ெப/ைமைய:� அழ0ற  விள(0கிறா� :  ‘‘‘‘யா&� ஊேரயா&� ஊேரயா&� ஊேரயா&� ஊேர;;;;    யாவ�� ேகளி�யாவ�� ேகளி�யாவ�� ேகளி�யாவ�� ேகளி�;;;;    தீ&� ந�3� பிற�தர வாராதீ&� ந�3� பிற�தர வாராதீ&� ந�3� பிற�தர வாராதீ&� ந�3� பிற�தர வாரா;;;;    ேந�தS� தணிதS� அவ4ேறா ர�னேந�தS� தணிதS� அவ4ேறா ர�னேந�தS� தணிதS� அவ4ேறா ர�னேந�தS� தணிதS� அவ4ேறா ர�ன;;;;    சாதS� �&வசாதS� �&வசாதS� �&வசாதS� �&வ((((&&&&) ) ) ) அ�ேறஅ�ேறஅ�ேறஅ�ேற; ; ; ; வாCத�வாCத�வாCத�வாCத�    இனிெதன மகிஇனிெதன மகிஇனிெதன மகிஇனிெதன மகிC!த�3� இலேமC!த�3� இலேமC!த�3� இலேமC!த�3� இலேம! ! ! ! �னிவி� �னிவி� �னிவி� �னிவி�     இ�னாஇ�னாஇ�னாஇ�னா((((&&&&) ) ) ) எ�றS� இலேமஎ�றS� இலேமஎ�றS� இலேமஎ�றS� இலேம; ; ; ; மி�ெனா- மி�ெனா- மி�ெனா- மி�ெனா-     வான� த�&ளி தைலஇ ஆனா& வான� த�&ளி தைலஇ ஆனா& வான� த�&ளி தைலஇ ஆனா& வான� த�&ளி தைலஇ ஆனா&     க�ெபா�க�ெபா�க�ெபா�க�ெபா�((((&&&&) ) ) ) இர�0� ம�ல� ேப�யா43 இர�0� ம�ல� ேப�யா43 இர�0� ம�ல� ேப�யா43 இர�0� ம�ல� ேப�யா43     நீ�வழி� ப=நீ�வழி� ப=நீ�வழி� ப=நீ�வழி� ப=உ� �ைணேபா� ஆ�யி� உ� �ைணேபா� ஆ�யி� உ� �ைணேபா� ஆ�யி� உ� �ைணேபா� ஆ�யி�     �ைறவழி� ப=உ� எ�ப& திறேவா� �ைறவழி� ப=உ� எ�ப& திறேவா� �ைறவழி� ப=உ� எ�ப& திறேவா� �ைறவழி� ப=உ� எ�ப& திறேவா�     கா?சியி� ெதளி!தன�கா?சியி� ெதளி!தன�கா?சியி� ெதளி!தன�கா?சியி� ெதளி!தன�; ; ; ; ஆக5�ஆக5�ஆக5�ஆக5�, , , , மா?சியி4 மா?சியி4 மா?சியி4 மா?சியி4     ெபாிேயாைர விய,தெபாிேயாைர விய,தெபாிேயாைர விய,தெபாிேயாைர விய,தS� இலேமS� இலேமS� இலேமS� இலேம; ; ; ;     சிறிேயாைர இகCத� அதனி1� இலேமசிறிேயாைர இகCத� அதனி1� இலேமசிறிேயாைர இகCத� அதனி1� இலேமசிறிேயாைர இகCத� அதனி1� இலேம. . . .         (�ற�. 192)   த� +!றா#3� இ/*த உலக�ைத ேநா(க இ/பதா� +!றா#3C.ள இ�ைறய மனிதன� �ற நாகாிக� எAவளேவா வள��சி ெப!1வி�ட�. ஆனா�, அத!0 இைணயாக அவ� அக நாகாிக� - உ.ள�தி� ப#பா;-வளரவி�ைல-சிற��றவி�ைல எ�ேற Kற ேவ#;�. இ�ேலேய�, ஆயிர(கண(கான ைம�கைள� சில மணி ேநர�தி� வி#வழிேய பற*� கட(க( க!றவ�-ஆ�கட,னிைடேய நீ� %�கி( க�ப�களி� �ைண(ெகா#; ெந;ேநரமி/(க( க!றவ�- வி#  �;� ெவ#மாளிைககைள அ;(க;(காD( க�ட( க!றவ�-வி#ணி� இய�ைப, ம#ணி� ப#ைப ெய�லா� �/வியறிய( க!றவ�-தீராத உட� ேநாDகைளெய�லா� தீ���ைவ(0� அ/ம/*�கைள� பா;ப�;( க#டவ�-ப�லாயிர ைம�க=(0  அ�பா,/*� பா;� 0ரைல:� ஆ;� கா�சிைய:� காண( க/விக. அைம�தவ�-2/?க� ெசா�னா�, இட�ைத:�, கால�ைத:�, இய!ைகைய:� எ�தைனேயா 
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 வைககளா� ெவ�ல( க!றவ�- ‘க.ளம!ற 0ழ*ைதக. கைல பயிC� Kட�' எ�1�, ‘K>(கைல:� தி(க!ற ஏைழய� வா>� ப0தி’ எ�1�, ‘ேநா:!1 ந,*தவ� வதி:� நிைலய�’ எ�1� சிறி�� க#ேணாடா�, தீ(0#;கைள எறி*�� ந�2� �ைகைய� பர�பி:� உலைக நாசமா(க  ைனவாேனா? இ�தைகய இழிநிைல - மனிதைன மனித� மாD(0� மடைம-ெகா;ைம - இ�ன � உலகி� இ/(க( காரண� எ�ன? மனித� ம#ைண - வி#ேண - கா!ைற - நீைர - ெந/�ைப ெவ�ல( க!ற அளவி� ஒ/ சி1 ப0திேய)� த� மன�ைத-த�னல ெவறிைய-அட(கி ஒ;(கி ஆ=வதி�  யலாைம:�,  ய�1 ெவ!றி ெபறாைம:ேம ஆ0�. இனிேய)� மனித 0ல� அAவைகயி� ெவ!றி ெபற� ப�லா!றா)�  யC� பணியி� ஈ;பட� ஒ�ேற அஃ� உDவத!0ாிய ஒேர ெநறி. அ*ெநறியி� - சா�ேறா� ெச�ற ெச*ெநறியி� - ெவ!றி ெபற இ�றியைமயா� ேவ#;வ� அறிவி)(0� அறிவாD விள?0� ெமDயறிேவ யா0�. அ�தைகய ெமDயறிேவ-வா�(ைகயி� உ#ைமைய� ப!றிய ெத.ள� ெதளி*த தி/(கா�சிேய-ந;8 நிைலைம எ�)� ந�லமி�ைத நம�  ெந�சி� பாD�2�. அAவமி�ேத ந�ைம மனித/. அமர� ஆ(0�.  உலகி� காO� பல வைகயான ேக;க�0� அ3�பைடயாD இ/�ப� த�னலேமயா0�. அ� தீய ப#� - மனித� %ைளைய:� ெந�ைச:� பாழா(0� ந�2 - ெபா�நலெம�ற ந�Cண�வா�  றி*� ஒழித� K;�. அ�ெபா� நல8ண�8  ந� உ.ள�தி� ெம�ல ெம�ல அ/�ப ேவ#;மானா�,  ‘‘‘‘யா&� ஊேரயா&� ஊேரயா&� ஊேரயா&� ஊேர;;;;    யாவ�� ேகளி�யாவ�� ேகளி�யாவ�� ேகளி�யாவ�� ேகளி�’’’’            எ�ற சிற*த ேகா�பா; ந� ெந�சி� பதிய ேவ#;�.   உலகெம�லா� அைமதியாக-இ�பமாக- வா�*தால�றி� தனி ஒ/ நா;� ஊ/� 0;�ப � மனித)� அைமதியாக – இ�பமாக - வாழ  3யா�. வி�ஞான வள��சியா� மிக� 2/?கியதாகிவி�3/(0� இ�ைறய உலகி� இA8#ைம  �னிC� ந�றாக விள?க� இய�ேப. எ?ேகா ஒ/ நா�3� ெதாட?0� சி1 ேபா� உலக� ேபா/(ேக வி�தாகிற�; எ?ேகா ஒ/ நா�3� ஏ!ப;� சி1 Pச� உலக� ெப/நா;களி� உ.ள�ைத ெய�லா� அைல(கிற�; எ?ேகா ஒ/ நா; ேசாதைன(காக 7சி எறி:� �திய ந�2� ெப/?0#;, பல ைம�க., பல +1 ைம�க=(0 அ�பாC.ள நா;களி� வா>� ஏைழ எளிய ம(களி� உடைல, நர��கைளெய�லா� ஊ;/வி� தா(0கிற�. இ*நிைலயி�, ‘உலகெம�லா� ெகட�;�; ஆனா�, எ� நா; ம�;� வாழ�;�,’ என எ#O� த� நா�;�ப!ேறா, 'நாெட�லா� ந,8ற�;�; எ� 
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 ஊ� ம�;� ெபா,8ற�;�,' எ�1 க/�� 01கிய ஊ��ப!ேறா, 'ஊெர�லா� பாழாக�;�; எ� 7; ம�;� வாழ�;�,' என வி/��� த� நல எ#ணேமா-ெபா/ள!றன ம�;ம�ல; தீைம பய�பன8� ஆ0�. ெப/?கா�3� ப!1� தீயினி�1� எ��ைண( கால� அ(கா�3C.ள சில மர?க=� ெகா3க=� த�பி வாழ  3:�? உட�பி� ஒ/ %ைலயி� உ��0� ந�2, எAவள8 ேநர� அ*த இட�திேலேய ஒ;?கி இ/(0�? ெநா3�ெபா>தி� உட�ெப?0� பரவி உயிைர( ெகா.ைள ெகா.ள� தவி�(க  3யாத த�ேறா? அAவாேற உலகி� ஒ/ ப0தி(0 வ/� அழி8�, உலக ம(களி� ஒ/ சாரா�(0 வ/� தீ?0�, ம!ற எ�ப0திைய:�-ேவ1 எவைர:�-ஒ/ நாள�லா வி�டாC�- ஒ/  நா. தா(0வ� தி#ண�. த�னல � 01கிய நா�;�ப!1� ெதாட?0?கா� இ�பமாக� ேதா�றி)�, கால�ேபா(கி� ��பமாகேவ  3:�. வா�(ைகயி� வ/� சி1சி1 நிக��சிகளாC� உலக வரலா1 உண���� கச�பான ெப/� பாட?களாC�, இA8#ைமைய� ெதளிவாக அறிய வ�ல ெந�ச�தி!0  ‘‘‘‘யா&� ஊேர யாவ�� ேகளி�யா&� ஊேர யாவ�� ேகளி�யா&� ஊேர யாவ�� ேகளி�யா&� ஊேர யாவ�� ேகளி�’’’’            எ�ற ேப/ண�வி� ேதாD*� நி!பைத� தவிர ேவ1 வழியி�ைல. எAMைர:� த� ஊ� ேபால, எவைர:� த� ேகளி� ேபால( க/தி அ�� ெசDயாத ெந�ச� நி�1 ெகா�C� அற�தி� ெகா3ய ஒ1�பி!0 ஆளாவ� தவி�(க  3யாத�. ஆனா�, இ*த உ#ைமைய ஒேராவழி உ#ைமெயன உணாி)�, வா�வி� எ�ஞா�1� இைத� ேபா!றி ஒ>க� எளிேதா? இைத எ#ணி� பா��த சா�ேறாராகிய P?0�றனா�, இ�தைகய உயாிய எ#ண� மனித உ.ள�தி� ேவ[�றா� ேபா0� அ3�பைட( காரண�ைதேய ஆராDகிறா�; மனிதன� ��லறிவா#ைமேய அத!0( காரணெமன� ெதளிகிறா�; ெதளி*தவ�, த� உ.ள� க#ட உ#ைமைய அAவறியாைம இ/. இாிய நம(0� அளி��த8கிறா�. ந�ைம:� தீைம:� பிறரா� வ/வன அ�ல எ�ற ெதளி8 ேவ#;�. இ*த� ெதளி8 வ*தா�, பி� ந�ைம ெசDதா� ந�லவ�-ந#ப� எ� அ1�, தீைம �ாி*தவ� தீயவ�-பைகவ� எ�1� க/�� மன�பா?0 ெதாைல*�, ‘யாவ/� ேகளி�’ என� ேபா!1� ெப/ெந�ச�-அ/. ெந�ச�- கி�(0ம�ேறா?அதனா�,  ‘‘‘‘தீ&� ந�3� பிற�தர வாராதீ&� ந�3� பிற�தர வாராதீ&� ந�3� பிற�தர வாராதீ&� ந�3� பிற�தர வாரா????’’’’     
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 எ�1 வ!�1�தி உைர(கி�றா�, ‘தீ�� ந�1� பிற� ெசDய( க#Kடாக( கா#கி�ேறாேம!’ எனி�, பிற� �ாி:� அ�ெசய�கைள மற*� அ�ெசய�களி� பயைனேய க/�மா1 ந�ைம:� ந� அறிைவ:� Q#;கிறா�, தீ� எ�1�, ந�1 எ�1�  நா� க/�வ� பிற� ெசD:� ெசய�களி,�ைல. அAவா1  நா� உண/� ந� உ.ள�தி�பா!ப�டேத அ�ெவன விள(0கிறா�,  ‘தீதா� வ/� ��ப � ந�றா� வ/� இ�ப ஆ1தC� பிற� ெகா;��� ெப1வன அ�ல; ந� மன�தி� விைளேவ,’ எ�1 ெதளி8ப;��கிறா�,  ‘‘‘‘தீ&� ந�3� பிற�தர வாராதீ&� ந�3� பிற�தர வாராதீ&� ந�3� பிற�தர வாராதீ&� ந�3� பிற�தர வாரா; ; ; ;     ேநாதS� தணிதS� அவ4ேறா ர�னேநாதS� தணிதS� அவ4ேறா ர�னேநாதS� தணிதS� அவ4ேறா ர�னேநாதS� தணிதS� அவ4ேறா ர�ன....’’’’         எ�1 ஆ�*� சி*தைன( கட,� %�கி( க#ெட;�த க/��  நி�தில�ைத நம(0� பாிசாக அளி��  ந�ைம மகி�வி(கி�றா� P?0�றனா�.  P?0�றனா� K1� இAவாிய உ#ைமைய அறிவா� ஏ!1(ெகா.ளி)�, வா�(ைகயி� கைட�பி3�த� ஒ�Cேமா? அாிதி)� அாிதாD விள?0� அைத:� அைடய� தி/வ.=வ� K1வ� ேபா�1, 'இ;(க# வ/?கா� ந0�’ வ�ைம ெப!ற ெந�ச� ேவ#;�. அ�தைகய ெந�2 ெப!றா�(0� சா8� அ�ச�த0*ததாக அைமயா�. ��ப��. எ�லா� ெப/*��பமாக( க/த�ப;� சா8, ‘உற?0வ� ேபாC�’ எளியதாD, இனியதாD அைம:�. அதி� ஒ/ ம/�சிேயா ��ைமேயா இரா�. அAவா1 சாவி!ேக அ�சாதவ�- ‘நமைன அ�ேசா�' எ�ற நாவி� ேவ*தாி� ந�C1தி ெப!ேறா�- ேவெறத!0 அ�2வா�? அ�தைகய அ�சம!றவ� உ�சிமீ� வானி3*� 7�*த ேபாதிC�-ப�ைசஊனிைய*த ேவ!பைடக. எதி��� வ*த ேபா��-ந�ைச( ெகாண�*� ந#ப�க. வாயி� ஊ�;கி�ற ேபா��-கல?கா�. அ�தைகயவைன தணிதேலா;  ேநாதைல:� ஒ�றாக( காO� த1க#ைம ெப!றவனவா�. அ�தைகய 7ர�- சாவி!0� அ�சா 7ர�-��ப��ெள�லா� ெப/*��ப�ைத( க#;� கல?கா� ெப/7ர�- வாD(க�ெபற ேவ#;ெமன( க/�� P?0�றனா�, ‘சாதC� ��வத�ேற’  எ�1 ‘ஆ�றவி*தட?கிய’ உ.ள�தி� அ/ைம ேதா�ற( K1கிறா�, P?0�றனா� கா�3ய வழியி� சாைவ( க#;� அ�சாத உ.ள�தி!0- ‘தீ�� ந�1� பிற�தர வாரா; ேநாதC� தணிதC� அவ!ேறர�ன’, எ�ற உ#ைமயிைன வா�(ைகயி� கா�;� வ�ைம ெப!ற ெந�சி!0- ‘ந;8நிைல’ தானாக 
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 வ*தைம:�. அ�ேபா�� ‘வா�8 இனி�’ என மய?0� மய(க �, ‘’இ�னா�’ என ெவ1(0� ெவ1��� இ�லா� ேபா0�. இைதேய சா�ேறாராகிய P?0�றனா�,                                                                                                                                                                                                             ‘‘‘‘வாCத�வாCத�வாCத�வாCத�    இனிெதன மகிC!த�3� இலேமஇனிெதன மகிC!த�3� இலேமஇனிெதன மகிC!த�3� இலேமஇனிெதன மகிC!த�3� இலேம;;;;    �னிவி��னிவி��னிவி��னிவி�    இ�னாஇ�னாஇ�னாஇ�னா((((&&&&) ) ) ) எ�றS� இலேமஎ�றS� இலேமஎ�றS� இலேமஎ�றS� இலேம....’’’’     எ�1 தா� உண�*த உண�வி� ஆழெம�லா� �லனாக( K1கி�றா�. இ�தைகய ஆ�*த உண�விைன அ3�பைடயாக(ெகா#ட  ந�C.ள� உண�*� ெதளியவ�ல ஒ� அாிய உ#ைமைய அ;�� விள(0கி�றா� P?0�றனா�.  வி#ைண:�, ம#ைண:�, உலக வா�(ைகைய:� த� அற ஆ�சியினி�1� ஒ/ சிறி�� பிறழாதவா1 இய(0கி�ற� உயி� வா�வி� ‘ ைற’ எ�ற ஒ�1. அ� ைற சில�(0 இய!ைகயாக8� ம!1� பல�(0( 'கட8ளாக8�’ கா�சி வழ?0கிற�. ‘ஓ//வ� ஒ/ நாம�’ இ�லாத அ� ‘ ைற’(0 உலக� ஆயிர� உ/வ?க. க!பி��, ஆயிர� நாம?க. L�3 வழிப;கி�ற�. உலகி� ேபா(0 எAவாறாயி)�, உயி� வா�வி!0 அ3�பைடயாD விள?0� அ�’ ைற’ எ�ற ஒ�1-ஓ?கி ஆ�*� அக�1 I#ணியதாD விள?0� அ�ேபரா!ற�-ம1(கேவா மைற(கேவா �ற( கணி(கேவா  3யாத த�ைமயதாD� திக�கி�ற�. இ�தைகய ஆ!றைல உண��த( கைல:ைர�த க!பைனக. எ#ணில. அறேவா�க. க#ட சமய?க=� மிக� பல. பலவாD விள?0� இவ!றி� அ3�பைட ஒ/ைமைய-உ#ைமைய( காண உலகா� இயலவி�ைல. அத!0 மாறாக( க�,� விள?0� கைலைய-க/�ைதமற*�, க�ைலேய ேபா!ற� தைல�ப�ட�; கைலஞன� உ.ள�ைத� ேபா!ற மற*�, அவ� உ/ைவ:� சிைல ெசDத உளிைய:� ெதாழ� ெதாட?கிய�. இ�தைகய உலகி� ேபா(0 இ�1� மாறியபா3�ைல. அறேவாாி� ெகா.ைகைய(-0றி(ேகாைள-மற*�, ‘சமய�’ எ�ற ெபயரா� அவ� சி�திர�ைத�-சிைலைய�-ேபா!ற� தைல�ப�டன� ம(க.. வா�வி!0� பய�பட ேவ#3ய ’சமய�’ ெவ1� சட?காயி!1. அ�ம�ேடா;� நி�றேதா? ‘இ(க�,)� அ(க�ேல சிற*த�,’ எ�1�, ‘இ( கைலஞாிC� அ(கைலஞேர உய�*தவ�,’ எ�1�, ‘இ� சமய�தி)� அ�சமயேம உய�*த�,' எ�1�, ‘அAவறேவாாி)� இவேர ெபாியவ�,' எ�1� பித!ற8� ெதாட?கிய�; அAவா1 �க�தேலா;� அைமயா�, ’இவ� ெபாியவ�; அதனா�, அவ� மிக இழி*தவ�,ட என( Kசா� Kற8�  ைன*த�. உ#ைம எ?ேகா ஒ3 மைற*த�. இAவா1 ஒ/வ� �க��சி:� ம!றவ� இக��சி:� பைக(0� PசC(0� வி�தி�டன. பைக:� PசC� 
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 இகலாD�-ேபாராD-%#டன. இA8ல கியைல( K�*� க#டா� P?0�றனா�. எனேவ,     ‘‘‘‘ேநா;நா# ேநா;�த� நா# அ&தணி(0� ேநா;நா# ேநா;�த� நா# அ&தணி(0� ேநா;நா# ேநா;�த� நா# அ&தணி(0� ேநா;நா# ேநா;�த� நா# அ&தணி(0�     வா;நா# வா;�ப� ெசய�வா;நா# வா;�ப� ெசய�வா;நா# வா;�ப� ெசய�வா;நா# வா;�ப� ெசய�....’’’’                 (0ற., 948)   ேம!ெகா.=� ந�ம/��வ� ேபால உலகி� ெப/ ேநாD(0 ம/*தளி(கி�றா�.  ெபா/. �ைறயி� ெபாிய ஏ!ற� தா�8க. இ/�ப� எAவள8 தீைமயான� எ�பைத-எாிமைலயி�மீ� 03யி/�ப� ேபா�ற� எ�பைத-இ�ைறய உலக� உணர� தைல�ப�;வி�ட�. இ*த உண��சியி� பயனாக ‘ஏைழ எ�1� அ3ைம எ�1� எவ)� இ�ைல சாதியி�' [1]; ‘எ�லா/� எ�லா� ெப/� ெச�வ � எDதலாேல, இ�லா/� இ�ைல; உைடயா�க=� இ�ைல மாேதா,’ [2] என  ழ?க வ�ல ஒ�ப!ற உலக ச தாய�ைத� பைட(க விைழகி�ற�. இ?ஙன� ெபா/. நிைலயா� ஒ�த வா�8 அைமயாததா� வ/� ேக�ைட இ�1 உலக� உண�வ� ேபாலேவ, ‘�க��ெச�வ � ெபா�லாத�; ேக; பய(க வ�ல�,’ எ�ற உ#ைமைய:� உணரேவ#;�.  ________________________________________________________________________ [1]. பாரதியா� : வி;தைல [2]. க�பராமாயண� - நகர�படல�, 74.  இ��க� ெவறிய�ேறா உலகி� ேந/� ப�ேவ1 ேக;க�0�  (கிய ஏ�வாD விள?0கி�ற�? உலக வரலா!றிேலேய �க� ேவ�ட ெப/வி/�பா� அ�ேறா கண(க!ற ேபா�க. நைடெப!றன? ‘அவ)(0 அAவள8 �கழா? ெபா1(க  3யா�! அவைன அழி�தாயி)�, அவ� �க� ெதாைல�ேப�!’ எ�ற அ>(கா!றா� அ�ேறா பாாிைய� ேபா�ற மனித0ல�தி� தைல சிற*த மாணி(க?க. வா=(0� ேவC(0� இைரயாயின? இ�தைகய அவல� 2ைவைய உலகிC.ள ஒAெவா/  நா�3� வரலா1� அ.ளி( ெகா�;கி�றேத! �க� ெவறியால�ேறா உலகி� அரசியC� சமய � பா�ப;கி�றன? ’எ� �கேழ ஓ?கேவ#;�; அத!0� �ைணயாக� பிற� �கெழ�லா� ம#ணாக ேவ#;�,’ எ�ற எ#ண�தாேலேய அ�ேறா அரசிய� க�சி� தைலவ�க=� அவ� �க� ெப/(0வதிேலேய த� வா�ைவ( காO� ெதா#ட�க=�-தா?க. ேபா!1� க�சிகைள:�-க�சிக. க#ட தைலவ�களி� சிற*த ெகா.ைககைள:� 0றி(ேகாைள:� ைகந>வவிட� �ணிகி�றா�க.? அAவாேற சமய� �ைறயிC� தனி ஒ/வ� த� �கேழ எ?0� மண(க ேவ#;� எ�ற 
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 எ#ண�தால�ேறா அ�சமய�தி� உய�ெநறிகெள�லா� அத� பா�காவல�களாேலேய �ற(கணி(க�ப;கி�றன? இAவள8 தீைம க�0� வி�தாயி/�ப� �க� நைச. இ��க�� ப!1 நீ?கேவ#;மாயி�, வா�வி� உ#ைமயி� ெதளி8 ேவ#;�. அ�ெதளி8 ெப1� ஆ!ற,ைன எளிய வைகயி� அறிவி(கி�றா� P?0�றனா�; ெவ.ள� ெப/(ெக;(0� ேபாியா!றி� நீாி� ப�ட �ைணயிைன நம(0( கா�;கி�றா�. அ��ைண எAவா1 அ*நீ� வழிேய ெச�கி�றேதா, அAவாேற ஆ/யி/� அைன�தி)� வ�லதாD விள?0� ‘ ைற’ வழியாகேவ ெச�C� நீ�ைம பைட�த�. இA8#ைமயிைன உணர உணர மனித உ.ள� அ�’ ைறயி�’ ஆ!றைல எ#ணி விய�பதி� ஈ;ப;ேமய�றி, ‘இவ� ெபாிய�’ என� �க�வ��, அதனி)� ெப/*தவ1 உைட�தாக ‘அவ� சிறிய�' எ�1 இக�வ�மான ��ெனறியி� ஒ/நா=� ப3யா�. ��ெனறி� �கா� ந�றி� பா� ப3*� மனித0ல� உDய இ� ஒ�ேற வழி. இதைன� பி� வ/� அ3களா� �ல�ப;��கிறா� �லவ�:  ‘‘‘‘நீ�வழி� ப-உ� �ைணேபா� ஆ�யி�நீ�வழி� ப-உ� �ைணேபா� ஆ�யி�நீ�வழி� ப-உ� �ைணேபா� ஆ�யி�நீ�வழி� ப-உ� �ைணேபா� ஆ�யி�    �ைறவழி� ப�ைறவழி� ப�ைறவழி� ப�ைறவழி� ப====உ� எ�ப& திறேவா� உ� எ�ப& திறேவா� உ� எ�ப& திறேவா� உ� எ�ப& திறேவா�     கா?சியி� ெதளி!தன�கா?சியி� ெதளி!தன�கா?சியி� ெதளி!தன�கா?சியி� ெதளி!தன�;;;;    ஆக5�ஆக5�ஆக5�ஆக5�, , , , மா?சியி4 மா?சியி4 மா?சியி4 மா?சியி4     ெபாிெபாிெபாிெபாிேயாைர விய,தS� இலேமேயாைர விய,தS� இலேமேயாைர விய,தS� இலேமேயாைர விய,தS� இலேம;;;;        சிறிேயாைர இகCத� அதனி1� இலேமசிறிேயாைர இகCத� அதனி1� இலேமசிறிேயாைர இகCத� அதனி1� இலேமசிறிேயாைர இகCத� அதனி1� இலேம....’’’’     (�ற�, 199)   தனி மனிதன� ஆ!றைல:� �கைழ:�விட எ�ேலாைர:� எ�லாவ!ைற:� இய(0� இைணயி�லா� ேபரா!ற,� உய�ேவ – மா�சிேய - நா� அறி*�� - உண�*�� - ேபா!றி:� - வா�வத!0ாிய� எ�ற உய�*த உ#ைமைய ஈராயிர� ஆ#;க�0  �ேப க#; ெதளிவி�த ச?ககால� சா�ேறாாி� க/�� வழிேய ப#ப�; உ#ைமயிைன� ேத�*� ெதளி*� உய/� ந�னாேள, உலக� ஒ/ 0;�பமாகி, மனித இன� நய�த0 நாகாிக�தி� மணி  3யிைன( காO� ெபா�னாளா0�.  
 

 


