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Source:  
மைன விள�	 
(ச�க� கா�சிக�) 
கி. வா. ஜக�நாத� 
அ�த நிைலய� �மிெட�  
46, இராய ேப�ைட ைஹேரா$, ெச�ைன-60004, 
உாிைம பதி& : அ�த�-30  
�த� பதி ', (ச�ப)-1951 *�+� பதி ', (ச�ப)-1980 
அ,சி�ேடா) : வ�ள- பாாி அ,சக�, 
52, �./ �த� ெத0 
ராய ேப�ைட,  ெச�ைன-600 014. 
------------------ 
 

�க�ைர�க�ைர�க�ைர�க�ைர    
 
தமி1 ெமாழிைய  பலவைகயிேல சிற பி�/, ெசா-வ/4$. ெச�தமி1, ப5�தமி1, 
தீ�தமி1, ந�றமி1 எ�+ பாரா�$வா)க�. இ ப( ம�ற ெமாழிகைள8� அவ�ைற  
ேப5ேவா) பாரா�(, ெசா-வ/� இய-'தா�. ஆன- தமிழி� சிற ைப ேவ+ 
ஒ0விதமாக, ெசா-வ/4$. அ�த, சிற ' ேவ+ ெமாழிக;�	 இ0 பதாக. 
ெதாியவி-ைல. ’ச�கம� ெச�தமி1’, ‘ச�க.தமி1"எ�+ சிற பி./  பாரா�$� 
தமி1, ச�க�களிேல சிற பாக வள),சி ெப�ற/. ம�க� ேப5வதனா- தமி1 விாி�/ 
பர�த/. ஆன- அதேனா$ நி�றி0�தா- இல�கிய, ெச-வ� வள),சி ெப�றிரா/. 
'லவ)க� பல -கைள இய�+வதனா- தா� அ�த, ெச-வ� ஒ0 ெமாழியி- 
மி	தியா	�. 
 
தமிழி- பல 'லவ)க� பல பல -கைள இய�றினா)க�. அ�த -க� யா&ேம 
தமி1 நா�டாாி� பாரா�ைட  ெபறவி-ைல. இய�ற  ெப�ற -க� எ-லாேம 
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நி�+ நில&� ெப0ைமைய  ெபற �(8மா? தமி1, ச�க� எ�ற 'லவ) <�ட� 
ஒ�+ இ0�த/. அதி- பல சிற�த 'லவ)க� இ0�தா)க�. அழகிய கவிகைள  
பா(னா)க�. நா$ �=வ/� ேவ+ பல 'லவ)க� இ0�தன). அவ)க;� பல 
கவிகைள இய�றின), ஆயி>� அ  'லவ)க� த�க� கவிகைள. தமி1, ச�க.தி- 
அர�ேக�றியதனா-தா� தமி1 நா�டாாி� ந�மதி ைப ெபற �(�த/. இ?வா+ 
தமி1 -க� த�கவ)க;ைடய பா)ைவெப�+. தமி1 நா�(- உலவி வ�தன. 
அத>-தா� ச�க. தமி1 எ�ற ெப0ைம தமி=�	 வ�த/. 
 
தமி1, ச�க.ைத வள).தவ) பா4(ய ம�ன), பா4(நா$ தமி1 நா�(� 
ந$நாயகமாக இ0�த/. ெச�தமி1 நா$, தமி1 நா$ எ�ற ெபய)க� அ�த 
நா�$�	  பழ�கால.தி- வழ�கி வ�தன. பா4( நா�(- ம�க� ேப5� தமி1தா� 
ந-ல தமி1 எ�+<ட அ�கால.தி- நிைன.தா)க�. அத� தைலநகர.தி- தமி1, 
ச�க� இ0�/ வ�த/. அ�ேக இ0�தா@� ம�ற நா$களி�0�/ 'லவ)க� 
வ�தா)க�. �(யணி�த ம�னராகிய ேசர ேசாழ பா4(ய) எ�ற *வ0� தமி1 
நா�ைட ஆ4$ வ�தன). இவ)க;�	�ேள எ ெபா=தாவ/ பைகைம 
இ0�தா@�, பிறநா�(@�ள 'லவ)க� பா4(நா�$�	 வ0வத�	 ஒ0 தைட8� 
இ0�ததி-ைல. ச�க.தி- இ0�த 'லவ)க� அ.தைன ேப0� பா4( நா�டா) 
எ�+ ெசா-ல �(யா/. பல நா$களி- பல ஊ)களி- பிற�/ வா1�த 'லவ)க� 
ச�க.தி- இ0�/ தமிைழ வள). தா)க�. 
 
பைழய தமி1, ச�க�க� *�+ இ0�தன எ�+ ெசா-வா)க�. ஒேர கால.தி- 
அைவ இ0�கவி-ைல. ெவ?ேவ+ கால.தி- ெவ?ேவ+ இட�களி- இ0�தன. 
ெதாட)�/ பல ஆ4$க� நட�/ வ�த ச�க�, கட- ேகாளினா- பா4(ய>ைடய 
தைலநகர� மாறியேபா/, ேவ+ இட.தி�	 மாறேவ4(ய அவசிய� ேந).த/. 
 
இ�+�ள க�னியா	மாி�	. ெத�கி@� தமி1 நா�$  ப	தி இ0�த/. 	மாிமைல, 
	மாியா+, பஃ+ளி யா+ எ�பைவ அ�த நில  பர பிேல இ0�தன. ம/ைர எ�ற 
நகர� ஒ�+ இ0�த/. அ/ேவ அ�கால./  பா4( நா�(� தைலநகர�. 
பா4(ய)கேள தமி1, ச�க.ைத வள).தைமயா- அவ)க;�	ாிய தைலநகரேம 
தமி1. தாD�	� தைலநகரமாக விள�கிய/. அ�த  பைழய ம/ைரைய8� பா4( 
நா�ைட, சா)�த ஒ0 ப	திைய8� கட-ெபா�கி அழி./வி�ட/. அதனா- அ�த 
நா�(� நிைல மாறிய/. பா4(ய ம�ன� வட�ேக உ�ள கபாட'ர� எ�ற 
நகர.ைத. த� தைல நகர� ஆ�கி�ெகா4டா�. அ�த நகர.ைத  ப�றிய ெசDதி 
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வா-மீகி ராமாயண.தி- வ0கிற/. பா4(ய ம�ன� அ�ேக தமி1, ச�க.ைத8� 
நி+வினா�. 
 
மீ4$� ம�ெறா0 கட-ேகா� வ�த/. கபாட'ர� இ0�த பா4( நா�(� 
ெத�ப	திைய� கட- வி=�கிய/. பா4(ய ம�ன� அ ேபாைத�	 வட�ேக 
மணE) எ�ற இட.தி- ெச�+ த�கினா�, “இ�த நா�(- கட�கைர�	 ெந$� 
Fர.தி- இ0�	�ப( நாேம ஒ0 நகர� 'தியதாக அைம./�ெகா�ள ேவ4$�’ 
எ�ற நிைன& அவ>�	 உ4டாயி�+. இைறவ� தி0வ0ைள. /ைண� ெகா4$ 
ஒ0 நகர.ைத நி+வினா�. பா4( நா�$�	  பழ�கால.தி- தைல நகரமாக 
இ0�த ம/ைரயி� ெபயைரேய அத�	 ைவ.தா�. இ�த  'திய ம/ைரயி- தமி1, 
ச�க.ைத8� நி+வி வள)./ வரலானா�. 
 
இ�த *�+ தைலநகர�களி@� இ0�த தமி1, ச�க�கைள. தைல, ச�க�, இைட, 
ச�க�, கைட,ச�க� எ�+ ெசா-வா)க�. ச�க.ைத அ�கால./ ம�க� எ?வள& 
உய)வாக� க0தினா)க� எ�பத�	 அைத  ப�றிய வரலா+கேள சா�சி. சாதாரண 
ம�க� <(  ேப5� இட� அ/ எ�ற நிைனேவ அவ)க;�	 இ-ைல; தமி1. 
ெதDவ.தி� தி0�ேகாயி- அ/ எ�+�, ச�க  'லவ)கெள-லா� நாமகளி� 
அவதார� எ�+� ந�பி வழிப�டா)க�. அ/ம�$ம-ல; சிவெப0மா�, �0க� 
தி0மா- ஆகியவ)க� <ட  'லவ)களாக �த� ச�க.தி- இ0�தா)க� எ�+ 
ெசா-�, ெசா-வி அத� மதி ைப அதிகமா�கினா)க�. ச�க. தமிழாக இ0�த/ 
ெதDவ.தமிழாக&� விள�க ேவ4$ெம�ப/ அவ)க� ஆைச. 
 
இைறயனா) அக ெபா0� எ�ற இல�கண �� உைரயி- இ�த *�+ 
ச�க�களி� வரலா+க;� வ0கி�றன. தைல,ச�க கால.தி- ேதா�றிய -களி- 
ஒ�ேற>� இ ேபா/ கிைட�கவி-ைல. இைட, ச�க.தி- எ=�த -களி- 
ெதா-கா பிய.ைத. தவிர ேவ+ ஒ�+� கிைட�கவி-ைல. ந-ல ேவைளயாக, 
சிற�த தமி1 இல�கணமாகிய ெதா-கா பியமாவ/ மிGசியேத எ�+ 
மகி1,சியைடய ேவ4$�. 
 
*�றாவ/ ச�கமாகிய கைட, ச�க.தி- நா�ப. ெதா�ப/ 'லவ)க� 
இ0�தா)கெள�+ ெசா-வா)க�. அ�கால.தி- 'லவ)க� அ?வ ேபா/ பல 
பாட-கைள  பா(னா)க�. அைவ தமி1 நா�(- அ�க�ேக வழ�கி வ�தன. 
நாளைடவி- அைவ மற�/ ேபாDவி$ேமா எ�ற அ,ச� உ4டாயி�+, சில 
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பாட-க� மைற�/ெகா4$� வ�தன. ஆத��, கைட, ச�க கால.தி� இ+தி  
ப	தியி- வா1�த 'லவ)க;� அரச)க;� அ�க�ேக வழ�கிய பாட-கைள. 
ெதா	./ ஒ=�	ப$.த எ4ணினா)க�. சில அரச), 'லவ)களி� /ைணெகா4$ 
இ�த. ெதா	 ' ேவைலைய, ெசDதா)க�. ப./  பா�$, எ�$. ெதாைக, 
பதிென4 கீ1� கண�	 எ�+ அவ�ைற *�+ வாிைசயாக வ	./ அைம.தா)க�. 
ப./  பா�$ எ�ப/ நீ4ட பாட-க� ப./ அட�கிய ெதா	தி. 
தி0�0கா�+ பைட, ெபா0நரா�+  பைட, சி+பாH�+ பைட, 
ெப0�பாH�+ பைட, �-ைல  பா�$, ம/ைர� காGசி, ெந$ந-வாைட, 
	றிGசி  பா�$, ப�(ன பாைல, மைலப$கடா� எ�ற ெபய0ைடய ப./ -க� 
அ�த. ெதா	தியி- இ0�கி�ற/. 
 
எ�$.ெதாைக எ�ப/ எ�$ -க� ேச)�த வாிைச. அ�த வாிைசயி- உ�ள 
ஒ?ெவா0 @� பல பாட-களி� ெதா	தி. அதனா- இவ�ைற. ெதாைக -க� 
(Anthology) எ�+ ெசா-வா)க�. பி�கால.தி- தனி  பாட- திர�$ எ�ற 
ெபய0ட� சில -க� வ�/�ளன. அவ�ைற  ேபா�ற திர�$ -கேள இைவ. 
பதிென4 கீ1�கண�	 எ�பைவ பதிென�$, சி+ -க� அட�கியைவ. அவ�றி� 
பல, நீதி-க�, தி0�	ற�, பதிென4 கீ1�கண�ைக, சா)�தேத. 
 
எ�$. ெதாைகைய. ெதா	�	�ேபா/ சில வைர பைறகைள ேம� ெகா4$ 
ெதா	.தி0�கிறா)க�. காதைல  ப�றி, ெசா-@� அக ெபா0� பாட-கைள 
ெய-லா� தனிேய ெதா	.தா)க�. அ ப(ேய வா1�ைகயி� ம�ற  ப	திகைள  
ப�றிய பாட-கைள8� ெதா	./ அைம.தா)க�. இ?வா+ ெதா	./ைவ.த 
-க� ந�றிைண, 	+�ெதாைக, ஐ�	++, பதி�+ ப./, பாிபாட-, 
க�.ெதாைக, அகநாJ+, 'றநாJ+ எ�பைவ. ஐ�	++ எ�ப/ அக  
ெபா0ைள, சா)�/ ஐ�/ திைணகைள8� ப�றி. தனி. தனிேய +றாக ஐ�/ 
'லவ)க� பா(ய பாட-களி� ெதா	தி. பதி�+ ப./ எ�ப/ ேசர அரச)க� ப./  
ேப)ேம- ப./  ப./  பா�டாக  ப./  'லவ)க� பா(ய + பாட-க� 
அட�கிய/. பாிபாட- அ�த  ெபய0�ள பாவைகயா- அைம�த பல 'லவ)களி� 
பாட- ெதா	தி. ஐ�/ திைண ப�றி ஐ�ெப0� 'லவ)க� தனி.தனிேய 
க� பாவாக  பா(ய பாட-க� அைம�த - க�.ெதாைக, 'ற ெபா0� ப�றிய 
நாJ+ ெசD8�கைள உைடய/ 'றநாJ+. அக ெபா0� ப�றிய ம�ற  
பாட-கைள. ெதா	./ அ(� கண�	  ப4ணினா)க�. சிறிய பா�$கைள. 
ெதா	./ அவ�ைற� 	+�ெதாைக ெய�ற ெபயேரா$�, அ$.தப( ச�+  ெபாிய 
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பாட-கைள. ெதா	./ ந�றிைண எ�ற ெபயேரா$�, பி�>� ெபாிய 
பாட-கைள. ெதா	./ அகநாJ+ எ�ற ெபயேரா$� உலவ வி�டன). நால( 
�த- எ�ட(வைரயி- உ�ள பாட-க� நாJ+ 	+�ெதாைகயி- இ0�கி�றன. 
ஒ�பத( �த- ப�னிர4ட( வைரயி- உ�ள பாட-க� நாJ+ ந�றிைணயி- 
உ�ளன. பதி�*�ற( �த- � ப.ேதார( வைரயி- உ�ள பாட-கைள 
அகநாJ�றி- காணலா�; அ�த �@� நாJ+ பாட-க� இ0�கி�றன. 
 
ச�க -க� வழ�க�+ ேபாD, அவ�ைற  ப( பவ0� க�பி பவ0� இ-லாம- 
தமி1நா$ சில கால.ைத  ேபா�கிய/. எ�>ைடய ஆசிாிய பிரானாகிய 
மகாமேகாபா.தியாய டா�ட) ஐயரவ)க� ச�க -கைள. ேத(. ெதா	./ 
ஆராD�/ வ=� கைள�/ அ,சிடலானா)க�. ெப0� ப	திைய அவ)க� 
ெவளியி�டா)க�. அவ)கேளா$ பழகியவ)க;�, அவ)க;ட� இ0�/ ஆராD,சி 
ெசDதவ)க;�, அவ)க� �பதி ைப� க4$ உண)�தவ)க;� சில -கைள 
ெவளி ப$.தின)க�. தமி1 நா�(- காவிய. தமி=� ேதா.திர. தமி=� சமய. 
தமி=� பிரப�த. தமி=ேம வழ�கிவ�த கால.தி- அவ)க� அவதார� ெசD/ ச�க. 
தமிைழ  'ைதயைல  ேபால எ$./ வழ�கா வி�டா- இ�+ தமி=�	�ள ஏ�ற� 
வ�தி0�	மா? ஆகேவ, ச�க. தமி1, ேசாைல�	� '	� யாவ0� அவ)கைள 
ந�றியறி&ட� நிைன ப/ கடைமயா	�. 
 
2222    

உண),சிைய. தைலைமயாக�ெகா4$, காதல� காத�யாிைடேய நிக1வன-
வ�ைற, ெசா-வ/ அக  ெபா0�. ெசயைல. தைலைமயாக� ெகா4$ உலக 
வா1�ைகயி- பிற /ைறகளி- நிக=� ெசDதிகைள, ெசா-வ/ 'ற ெபா0�. காத- 
அ-லாத பிற எ-லா� 'றேம ஆனா@�, ெப0�பா@� 'ற./ைற  பாட-க� 
Lர.ைத, சா)�ேத இ0�க� காணலா�. 
 
காதல>� காதவி8� அ�' ெசD8� ஒ=�க� இர4$ வைக ப$�. க-யாண� 
ெசD/ ெகா�வத�	 �� பிற) அறியாம- காத- ெசDவைத� களெவா=�க� 
எ�+�, மண.தி� பி�ன)� கணவ� மைனவியராக வா=� வா1�ைகைய� 
க�ெபா=�க� எ�+� ெசா-வா)க�. கைதேபால. ெதாட)�/ வ0� காத- 
வா1�ைகயி- பல பல க�ட�க� உ4$. ஒ?ெவா0 க�ட.தி@� பல நிக1,சிக� 
இ0�	�. தனி.தனி நிக1,சிைய, ெசா-@� ப	திைய. /ைற எ�+ <+வா)க�. 
ஒ?ெவா0 பாட@� ஒ?ெவா0 /ைறயி- அைம�தி0�	�. ஒ?ெவா�+� காதல�, 
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காத�, ேதாழி �த�யவ)களி- யாேர>� ஒ0வ0ைடய <�றாக இ0�	�, 
காதலைன. தைலவென�+�, காத�ைய. தைலவிெய�+� ெசா-வ/ மர'. 
ேதாழிைய  பா�கி எ�+�, ேதாழைன  பா�க� எ�+�, ெப�ற தாைய ந�றாD 
எ�+�, வள).த தாைய, ெசவி� ெய�+� ெசா-வா)க�. 
 
பிற0ைடய உதவி8� F4$த@� இ-லாம- அழ	� அறி&� சிற�த தைலவ� 
ஒ0வ� த� த	தி�	 ஏ�ற அழகி ஒ0.திைய. தனியிட.திேல ச�தி�கிறா�. 
அவ)க� ஒ0வேரா$ ஒ0வ) காத- ெகா4$ அளவளா&கிறா)க�. ம+நா;� 
அ ப(ேய தனியிட.தி- ச�தி�கிற)க�. பிற	 தைலவிைய  பிாி�/ ெச�ற 
தைலவைன  பா�க� கா4கிறா�. அவனிட.தி- ஏேதா ஒ0 வைகயான ேசா)& 
இ0 பைத உண)�/, எ�ன காரண� எ�+ வின&கிறா� , தா� ஒ0 ம�ைகயி� 
காத- வைலயி� ப�(0 பைத அவ� எ$./, ெசா-கிறா�. பா�க� அ�ம�ைக 
ந-லா� இ0�	� இட.ைத. தைலவ� வாயிலாக அறி�/, அ?விட� ெச�+ 
அவைள அறியாம- அவைள� க4$ அவ� தைலவ>�	 எ?வைகயா@� 
ஏ�றவேள எ�பைத உண)�/ மீ4$ வ�/ தைலவனிட� ெசா-கிறா�. 
 
மீ4$� தைலவ>� தைலவி8� ச�தி./ அளவளா&கிறா)க�. தைலவி த� உயி). 
ேதாழி இ�னா� எ�பைத� 	றி பா- தைலவ>�	  'ல ப$.த அவ� அவைள. 
த�க� காத- வா1�ைக�	. /ைணயாக� ெகா�ளலா� எ�+ நிைன�கிறா�, 
அவேள அHகி.தா� தைலவியினிட� காத- M4$�ளைத. ெதாிவி�கிறா�, 
ேதாழி ஏேதேதா காரண� <றி அவைன ம+�கிறா�. மீ4$� மீ4$� த� காத�� 
ஆழ.ைத. தைலவ� 'ல ப$./ வேதா$, தைலவி�	� தன�	� ெதாட)-
பி0 பைத8� 	றி பி�கிறா�, அ பா- ேதாழி அவ� உ4ைம� காதல� எ�+ 
ேத)�/, தைலவியினிட� அவ� காதைல  ப�றி, ெசா-கிறா�. �த�- தைலவி 
ஒ�+� அறியாத வ�ேபா- இ0�கிறா�. அ பா- ம+ பவைள ேபால  
ேப5கிறா�. ேதாழி ேம@� வ�'+.தேவ, தைலவி ஒ '� ெகா�பவைள  ேபால  
ேப5கிறா�. அ/�த- ேதாழியி� /ைணைய� ெகா4ேட பக�கால.தி- 
திைண 'ன.தி@ம L�$�	  'ற�பான ேவறிட�களி@� த� காதலைன, ச�தி./ 
வ0கிறா�. இைடயி- சில நா� அவைன, ச�த�க �(யாம� ேபாகி�ற/. அ ெபா= 
ெத-லா� அவ� மி�க /�ப.ைத அைடகிறா�. 
 
திைண 'ன.ைத� கா.த-, M�ெகாDத- �த�வ�+�காக L�$�	  'ற.ேத வ�/ 
ெச-@� தைலவிைய அவ;ைடய தாD L�(ேல இ0�	�ப( ெசா-�� க�$ பா$ 
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ெசDகிறா�. அைத. ேதாழி வாயிலாக அறி�த தைலவ� அ.ேதாழியி� உதவி ெப�+ 
இர&� கால�களி- வ�/ யா0� அறியாம- தைலவிைய, ச�தி./, ெச-கிறா�. 
இ�த இர&, ச�தி '�	� சில நா�க� தைட நிக=� அ ெபா=/ தைலவி 
தைலவைன� காணா/ வ0�/வா�. 
 
இ?வா+ யா0� அறியாம- காத- ெசDவத�	  பல இைடN+க� ஏ�ப$கி�றன. 
அவ�றா- மன� வா(ய தைலவிைய� க4ட ேதாழி, தைலவ� தைலவிைய மண�/ 
ெகா4$ வா1வேத த�கெத�+ நிைன�கிறா�. த� க0.ைத� 	றி பாக. 
தைலவ>�	. ெதாிவி�கிறா�. அவ� அதைன ஏ�/� ெகா4$, க-யாண.தி� 
ெபா0�$  ெபா0� ேதட  பிாிகிறா�. அ ெபா=/ அவ� பிாிவா- தைலவி�	. 
/யர� உ4டாகிற/. 
 
தைலவ� மண� ெசD/ெகா�வத�	ாிய �ய�சிகைள, ெசDகிறா�. அவைன. 
தைலவியி� தாD த�ைதய) ஏ�+� ெகா�ளமா�டா) எ�ேறா, ேவ+ யா0�ேக>� 
அவைள மணG ெசD/ ெகா$�க எ4ணியி0�கி�றன) எ�ேறா ெதாிய வ�தா-, 
தைலவி ஒ0 தைலவனிட� ஈ$ப�(0�கிறா� எ�பைத. ேதாழி அவ)க;�	� 
	றி பாக  'ல ப$./வா�. அதைன உண)�/ அவ)க� தைலவ>�	 அவைள 
அளி�க உட�ப$வா)க�. 
 
சில சமய�களி- அவ)க� உட�படாவி�டா- தைலவ� தைலவிைய ஒ0வ0� 
அறியாம- அைழ./� ெகா4$ த� ஊ)ெச�+ அ�ேக அவைள 
மண�/ெகா�வா�. அவ)க� ேபான பிற	 தைலவியி� உ4ைம� காதைல அறி�த 
தா8� ெசவி�8� வ0�/வா)க�. ெசவி�.தாD, ’நா� ேபாD எ� மக� 
எ�கி0�தா@� அைழ./ வ0கிேற�’ எ�+ 'ற ப$வா�. இ/வைரயி- உ�ள/ 
கள& எ�ற பிாி&. 
 
காதல) இ0வ0� மண� 'ாி�/ ெகா4$ கணவ� மைனவியாக வா1வா)க�. 
அ ேபா/ சில காாிய�க;�காக� கணவ� த� L�ைட வி�$, ெச�+ சில கால� 
தைலவிைய  பிாி�தி0 பா�. அ�த  பிாிவா- இ0வ0�	� வ0.த� உ4டா	�. 
இ-லற.ைத வள ப$./� ெபா0�$  ெபா0� ேதட. தைலவ� பிாிவ/ உ4$. 
க-வி க�க  பிாிவ/ உ4$. அரச>�	. தா/வனாக நி�+ F/ உைர பத�-
காக&�, ேபாாி- /ைண 'ாிவத� காக&�, நா�ைட� கா பத�காக&� பிாி�/ 
ெச-வ/ உ4$. 
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பர.ைதயினிட� வி0 ப� ெகா4$ தைலவ� சில சமய� ெச-வ/ உ4$. 
அ ேபா/ தைலவி ஊட- ெகா�வா�. ேதாழியி� உதவியா@� த�>ைடய 
�ய�சியா@� தைலவியி� ஊடைல  ேபா�க. ெதாட�	வா� தைலவ�. தைலவி 
ஊடெலாழி�/ தைலவ>ட� ஒ�+ப�$ வா1வா�. இைவ க�'� கால./ 
நிக1,சிக�. 
 
இ�த� காத� கைதயி- நாJ+�	 ேம�ப�ட நிக1,சிக� அ-ல/ /ைறக� உ4$. 
ச�க -களி- இ�த. /ைறக� ெதாட),சியாக இ0 பதி-ைல; கல�/ கல�/ 
வ0�. இவ�ைற� கைதேபால� ேகா./. ெதாட)' ப$.தி ஒ?ெவா0 /ைற�	� 
ஒ?ெவா0 ெசD8� அைம./  'லவ)க� பா(யி0�	� ஒ0வைக @�	� 
ேகாைவ எ�+ ெபய); அக ெபா0� ேகாைவ ெய�+� ஐ�திைண� ேகாைவ-
ெய�+� ெசா-வா)க�. 
 
3333    
இ�த  '.தக.தி- ந�றிைணயி�0�/ எ$.த ஒ�ப/ பாட-க;�	ாிய 
விள�க�கைள� காணலா�. �த�பா�டாகிய கட&� வா1./ அக. /ைறையைய 
சா)�தத-ல. எ�$. ெதாைகயி- உ�ள - ஒ?ெவா�றி@� கட&� வா1./ 
உ4$. இ�த� கட&� வா1.ைத  பா(யவ) பாரத� பா(ய ெப0�ேதவனா) 
எ�பவ). அவ) பா(ய கட&� வா1./  பாட-க� ேவ+ ெதாைக -களி@� 
உ�ளன. இ�த  பா�$. தி0மாைல  ப�றிய/. 
 
ம�ற  பாட-களி- கள&� காதைல  ப�றிய பாட-க� ஆ+ (3, 4, 5, 6, 8, 9). க�' 
வா1�ைகைய  ப�றியைவ இர4$ (2, 7); ேதாழி தைலவ� காதைல எ$./. 
தைலவி�	, ெசா-வ/ ஒ�+; L�$�	  'ற�ேப பக� கால.தி- வ�/ 
தைலவிைய, ச�தி�	� தைலமக� சில நா� வாராைமயா- வ0�/� தைலவி 
ெசா-வ/ ஒ�+; தைலவ� மண� 'ாி�/ ெகா�;� ஏ�பா�ேடா$ வ�தி0�கிறா� 
எ�+ ேதாழி <+வ/ ஒ�+; தைலவ� தைலவிைய அைழ./� ெகா4$ 
ேபாவதாக. தி�ட� ேபா�ட பிற	 த� ஆய.தாைர  பிாிய �(யாம- தைலவி 
வ0�/வைத. தைலவ>�	. ேதாழி உைர ப/ ஒ�+; தைலவ� தைலவிைய 
அைழ./� ெகா4$ ேபாைகயி- அவேளா$ <+வ/ ஒ�+; தைலவி தைலவ>ட� 
ேபாDவிட அதைன உண)�த தாD வ0�தி உைர ப/ ஒ�+-இைவ கள&. 
/ைறக�. 
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இ-லற� நட./�ேபா/ ெபா0� ேத$� ெபா0�$  பிாி�/ ெச-ல நிைன.த 
ெநGைச ேநா�கி. தைலவ� <றியதாக ஒ0 பா�$�, அவ� ெபா0� ஈ�ட, 
ெச-வத�	 உட�ப�ட ேதாழிைய. தைலவி பாரா�(� <றியதாக ஒ0 பா�$� 
உ�ளன. இைவ க�'�	ாிய /ைறக�. 
 
இ�த இ0வைக வா1�ைக நிைலயி@� உண),சி வைகயி>- ஐ�/ ப	திக� 
உ4$. தைலவி8� தைலவ>� ஒ�+ ப�$ இ�ப.தி- ஆ1வ/ ஒ�+; இத�	� 
	றிGசி. திைண எ�+ ெபய). தைலவ>� தைலவி8� பிாி�/ /�'+த-; இத�	  
பாைல. திைண எ�ப/ ெபய). தைலவ� பிாி�தி0�	� கால.தி- அவ� வ0வா� 
எ�ற ந�பி�ைகேயா$ தைலவி இ0.த- �-ைல. திைண எ�ற ெபய) ெப+�. 
தைலவ� தைலவிைய  பிாி�/ ேவ+ மகளிைர நா$�ேபா/ தைலவி ஊட- 
ெகா�வா�; இ/ ம0த. திைண எ�+ ெபய) ெப+�. தைலவி தைலவைன நிைன�/ 
'ல�'த- ெநDத- திைணயா	�. 'ண),சி, பிாி&, இ0.த-, ஊட-, இர�க- எ�ற 
ெபய)களா- இ�த ஐ�/ ப	திகைள8� 50�கமாக, ெசா-வா)க�. 
 
	றிGசி �த�யைவ ஒ=�க வைககளா>@� அைவ நிக=� நில�க;�	� அ�த  
ெபய) வழ�	�, �த�- நில.தி�	  ெபய) ஏ�ப�$  பிற	 அ�த நில.தி- 
நட�	� ஒ=�க./�	  ெபயராக வ�த/. மைல8� மைலைய, சா)�த இட�� 
	றிGசி. இ�த நில.தி- 'ண)தலாகிய ஒ=�க� சிற ைப  ெப+�. மைழ8�றி 
வற4$ ேபான நில� பாைல; பிாி& இ�ேக நிக1வதாக, ெசா�னா- பிாிவின/ 
/�ப உண),சி ந��க ெவளி ப$�. கா$� கா�ைட, சா)�த இட�� �-ைல; 
இ�த நில.தி- இ0.த- எ�>� ஒ=�க� நிக1வதாக, ெசா�னா- சிற பாக 
இ0�	�. வய@� வயைல, சா)�த இட�� ம0த�; இ/ ஊட@�	 ஏ�ற இட�, 
கட@� கடைல, சா)�த இட�� ெநDத-; தனிைமயிேல 'ல�'த�	 ஏ�ற இட�. 
 
ச�க -களி- இய�ைக எழிைல  'லவ)க� மிக ந�றாக வ0ணி.தி0�கிறா)க�. 
வில�கின�களிட./� காத- வா1�ைக இ0 பைத  'ல ப$.தியி0�கிறா)க�. 
இ '.தக.தி- உ�ள பாட-களி- 	றிGசி நில.ைத8� பாைல நில.ைத8� 
பா)�கிேறா�, 	றிGசி நில.தி- ந�ென$� 	�ற� ஓ�கி நி�கிற/. காைலயி- 
ெபDத மைழயி>- அ0வி ெப0�ெக$./ L1கிற/. அ/ பா8� கா$க� 
கா4பத�	 அாிய அழ	� கா�சியாக. திக1கி�றன. கா�த� மலாி- வ4$ 
ெமாD./ ஊ/கி�ற/. அத� இ�னிைச யாெழா�ைய  ேபால இ0�கிற/. 
யாம.தி- அடர மைழ ெபDகிற/. மர�க� அட)�/ ஓ�கி நி�ற மா- வைர 
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தி0மாைல  ேபால. திக1கிற/. ெவ�ைள ெவேளெர�+ L=� அ0வி பலராமைர  
ேபால இ0�கிற/. 	றமகளி) திைன 'ன.ைத� காவ- 'ாிகிற)க�. அவ)கைள 
ஏமா�றிவி�$ ம�தி இைண� கதிைர  பறி./�ெகா4$ க� கணவனாகிய 
க$வேனா$ மைல ேமேல ஏறி ேபாD, திைன� கதிைர� ைகயா- ேதD./. 
தி�கிற/. த� க&ளி@� தாைடயி@� திைனைய அட�கி� ெகா�கிற/. 
 
எ�ேக பா).தா@� ெவ ப� நிர�பி அழ- ெகா;� /� பாைல நில.ைத, சில 
பாட-களி- கா4கிேறா�. உல)�த கா�த;� ஓD�த '�8� ஈ>� ப0�/� அ�ேக 
வ0கி�றன. ஈ ேபா/� ேகாைட� கால� அ�ேகேய நிர�தரமாக. த�கிவி�டேதா 
எ�+ ேதா� +கிற/. ேவ ப மர.தி� ேம- இைலக� 50�கி, 5ர4$�ளன. அத� 
கீேழ '�ளி '�ளியா.தா� நிழ- காண ப$கிற/. அத� ேமேல பிரசவ 
ேவதைனேயா$ ப0�/ த�கி யி0�கிற/. அ�த நிழ�- மறவ)களி� சி+வ)க� 
தாய� க�ட� ேபா�ற விைளயா�ைட ஆ$கிறா)க�; ெந-�� காைய உ0�( 
விைளயா$கிற)க�. க0&யி).த ெப4 '� நட�க �(யாம- ஓாிட.தி- இ0�க, 
அத�	 இைர ேத( ஆ4 '� வழியி-ே◌ யாராவ/ வ0கிறா)களா எ�+ ஒளி./  
பா)./ நி�கிற/. 
 
ெந-� மர�� விளாமர�� எ�ேகேயா ஓாிட.தி- உயி) ைவ./� ெகா4(0�-
கி�றன. இ�த  பாைலயி- பிறைர� ெகா�+ வா=� மறவ)களாகிய 
வி-ேல0ழவ)க� வா1கிற)க�. 
 
எ�ேகா ஓாிட.தி- ெகாGச� ப5ைம இ0�கிற/. அ�ேக விளாமர.தி� கீேழ 
ப,ைச� க�பல.ைத விாி.தா�ேபால  பயி) பர�தி0�கிற/. அத� ேமேல விளா� 
பழ�க� ப=./ உதி)�தி0�கி�றன. மாமர, ேசாைல8� அதி- இ0�/ பா$� 
	யி@� பாைல நில.ைத அ$./ இ0�கி�றன. 
 
பழ� தமிழ) வா1�ைகயி- ெதDவ ப�தி ந�றாக இ0�த/. தி0மாைல8� 
பலராமைன8� இ�த  '.தக.தி- வ0� ெசD8�களி- கா4கிேறா�. 
ச�கரபாணியாகிய தி0மா- ேவத �த-வராக&� உலகேம உ0வமாக  ெப�ற 
ெப0மானாக&� விள�	கிறா). அவ) எ ெபா0ளிேனா$� இ0 பவ); 
எ-லாவ�ைற8� த��� அட�கியவ). ச)வா�தாியாமி; ச)வ வியாபக). அவ) 
தைமயனராகிய பல ேதவ) ெவ�ைள நிற�ைடயவ). 
 
பல ெதDவ�க� இ0�தா@� உ�ள� கசி�/ வழி ப$� ெதDவ� ஒ�+ 
ஒ?ெவா0வ0�	� இ0�	�. அ.ெதDவ. தி0வ0ைள  ெபறேவ4$ெம�ற 
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ஆ)வ.தினா- ேசா)வி-லாம- அவ)க� சாதன�களி- ஈ$ப�டா)க�. வழிப$ 
ெதDவ.ைத� க4ணாேல காணலாெம�+�, அ�த� கா�சியி�ப� எ-லா 
இ�ப�களி@� சிற�த ெத�+� ந�பினா)க�. 
 
ேநா�' ேநா�+ நீரா( ஈர� 'லராதப(ேய ெச�+ ைகயினா- பி�ைச ஏ�+ 
உ4H� /றவிய) இ0�தன). 
 
இ-லற வா1&�	  ெபா0� இ�றியைமயாத/ எ�பைத ஆடவ) 
உண)�தி0�தன). ெபா0� ஈ�$வ/ அவ) கடைம எ�பைத மகளி) உண)�/ 
அவ)கைள  பிாி�/ சிலகால� இ0�	� /�ப.ைத  ெபா+.தா)க�. எ4ணியப( 
ெசD8� /ணி&ைடயவ)கேள சிற�த ஆடவ)க� எ�ற எ4ண� இ0�த/. 
ஒ0வேரா$ ந�'  Mண ேவ4$மானா- அவ) த	தி �த�யவ�ைற ��ேப 
ஆராD�/, ஏ�'ைடயவெர�றா- ந4' ெசDவ/� இ-ைலயானா- ெசDயாம- 
இ0 ப/� ெபாிேயா) இய-'. ஒ0�ைற ந4பரா�கி� ெகா4டா- பிற	 
அவ0ைடய த	திைய ஆராDவ/ தவ+ எ�ப/ அவ)க� ெகா�ைக. 
 
இள� ெப4க� மண�- விைளயா$வா)க�. க�பல.ைத விாி./ அத�ேம- 
ப�தா$வா)க�. இ-ல.தி- மகளி) மாைல� கால.தி- விள�ேக�+வா)க�; வி(ய� 
கால.தி- தயி) கைடவா)க�. காவிேல சில�ைப8� உட�பிேல ெபா�னாலகிய 
ேசயிைழகைள8� அணிவா)க�. இய�ைக அழைக� க4$ இ�'+வ/ சில மகளி) 
இய-'. 
 
மகளி0�	 உயிைரவிட, சிற�த/ நாண�. இள� ெப4க� த��ைடய அ�ைனயா-
ாிட.தி@� ஆய.ேதாாி ட.தி@� மி�க அ�' M4(0�தா)க�. இரவி- த� 
அ�ைனயி� அைண பிேல இ�'�+ உற�	வா)க�. தாD த� ெப4ைண 
வாயிேல �.தமி�$� ெகா�வ/4$. 
 
ெபா�ைன உைர க-�- ேதD./  பா) பா)க�. அ�த உைர� க-@�	� க�டைள 
எ�+ ெபய). தயி)  பாைனயி- விளா�பழ.ைத  ேபா�$ *(ைவ பா)க�. 
அத>- அ�த  பாைனயி� �ைடநா�ற� மா+�. யா1 வாசி./ அ�த இைசயிேல 
ஈ$ப$� வழ�க� தமி1 ம�க;�	 உ4$, 
 
இ�த ஒ�ப/ பாட-களிேல இ.தைன ெசDதிக;� இ�>� சில ெசDதிக;� 
அைம�தி0�கி�றன. நாJ+ பாட- அட�கிய ந�றிைணயி- இ�>� பல பல 



13 

 

ெசDதிக� உ4$. இ ப(ேய எ�$.ெதாைக -களி@� உ�ள ெசDதிகைள 
ஆராD�தா- ப4ைட� கால. தமி1 ம�களி� வா1�ைக நிைலகைய. ெதாி�/ 
ெகா�ளலா�. 
 
இ�த ந�றிைனைய  பழ�கால.தி- ெதா	 பி.தவ� ப�னா$ த�த பா4(ய� 
மாற� வ=தி எ�ற அரச�. உைர எ=தி அ,சி� பதி பி.தவ) பி�ன.F) அ. 
நாராயணசாமி ஐய) எ�ற ெபாியா). 
 
ச�க -களி@�ள பாட-க� இ�கால./. தமி1 ம�க;�	 விள�காத நைடயி- 
இ0�கி�றன. அவ�ைற. ெதளிவா�கி;- அவ�றி@�ள ெபா0� யாவ) 
மன.ைத8� ெகா�ைள ெகா�;�, இ�த எ4ண.தினா- சில அக ெபா0� 
ெசD8�க;�	� கைத ேபா�ற உ0வ.தி- விள�க� எ=தி� ’கைலமகளி’- ��' 
ெவளியி�ேட�. அவ�ைற அ�ப)க� ப(./  பா)./ மிக&� பாரா�(ன)க�. 
அ�த� க�$ைரகைள. ெதா	./, ’காவிய�� ஓவிய��’ எ�ற ெபயேரா$ ஒ0 
'.தகமா�கி விாிவான �க&ைரேயா$ ெவளியி�ேட�. அ பா- தி0�0கா�+  
பைட�	� விள�க� எ=தி, ’வழிகா�(’ எ�ற ெபயேரா$ ெவளியி�ேட�. இ�த 
இர4$ '.தக�க;� தமிழ)களி� உ�ள./�	 உவ�தைவயாக இ0�கி�றன 
எ�+ ெதாி�/ இ�ப மைடகிேற�. �0க� தி0வ0;� எ� ஆசிாிய  பிரா>ைடய 
ஆசி8ேம இ�த, ெசய�- யா� '	வத�	 *லகாரணமாக நி�பைவ. 
 
இேத �ைறயி- இ�>� பல பாட-க;�	 விள�க� எ=தலாெம�+ 
எ4ணிேன�. எ� க0.ைத அறி�/, அ ப(, ெசDவ/ மிக&� ந�ெற�+�, நா� 
அைத, சிறி/� ேசா)வி�றி ந�றாக, ெசDய ேவ4$ெம�+� வ�'+.தி, இைவ 
'.தக உ0வ.தி- வ0வத�	ாிய ஏ�பா$கைள8� ெசD/, எ�ைன. F4( 
நி�பவ) எ� உ=வல�பின0�, அ�த நிைலய.தி� தைலவ0� ஆகிய R ரா. R, 
Rக4ட� அவ)க�. இய-பிேல ேசா�பைல அணியாக  M4ட நா� 
அவ)க;ைடய ஊ�க� இ-ைலயானா- இைத எ=த ��ப�(0�க மா�ேட�. 
ஆகேவ அவ)க;�	 எ� ந�றிைய. ெதாிவி ப/ எ� தைலயாய கடைம. 
 
இ�த �ய�சி ந�	 நிைறேவ+வத�	 �0க� தி0வ0;� தமி1 அ�ப)களி� 
ஆதர&� இ�றியைம யாதைவ. அைவ கிைட�	� எ�ற ந�பி�ைகேய 
'மைனவிள�ைக’ �த- �த�- ஏ�ற, ெசDத/. 
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கா).திைக. தி0நா� 
12-12-1951     கி. வா. ஜக�நாத� 
-----------------  
�றி	
�றி	
�றி	
�றி	
    
ச�க� கா�சிக;�	. தமி=லக� அளி.த ஆதரவினா- இ ேபா/ இத� 
இர4டா� பதி ' ெவளியாகிற/. இ பதி பி- பி�>� இர4$ பாட-க;�	ாிய 
விள�க.ைத, ேச).தி0�கிேற�. 
க-யாண'ர�, மயிலா M) 
9-2-1955     கி. வா. ஜக�நாத�. 
-----------------  
 

உ �ைறஉ �ைறஉ �ைறஉ �ைற    
1.    ேவத �த-வ� 7. அத� ப4' 
2.   மைன விள�	 8. எ ப(  ேபாவா�! 
3.   வழிப$ ெதDவ� 9. ேதாழியி� சின� 
4.   க@1�தன க4 10. கட&ளானா- எ�ன? 
5.  த பிேன�! 11. ேதாழியி� த�திர� 
6.   யாம./ மைழ  
----------------  
 

மைன விள��மைன விள��மைன விள��மைன விள��    
1.1.1.1.    ேவத �த�வ�ேவத �த�வ�ேவத �த�வ�ேவத �த�வ�    

 
இைறவ� எ�	� நிைற�தவ�, எ-லா  ெபா0ளாக&� நி�பவ�. அவ>�	� 
எ-லா� அட�கி நி�கி�றன. அவ� எ-லாவ�றி@� கர�/ நிைற�/ நி�கிறா�. 
Mவி- மண� ேபால&� எ�;� எ4ெணD ேபால&� ெந0 பி- ெவ ப� ேபால&� 
எ-லா  ெபா0�களி@� நிைற�/ விள�	கிறா� எ�+ -க� <+�. ேவத�க� 
எ-லா� அ� கட&ைள. /தி�கி�றன. அ�த ேவத.ைத உலக./�	. த�த 
�த-வ� அவ�தா�. 
 
அவ>ைடய த./வ.ைத8� ெப0ைமைய8� உலக� உண)வ/ எளித�+. 
உண)�தால�றி அவைன அHகி அ0� ெப�+ இ�பமைட8� ெநறி உலக.தி- 
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உ�ள உயி)க;�	  'ல படா/. Tாிய� த�ைன� கா�(. த� ஒளியா- 
உலக.ைத8� கா�$கிறா�. கட&� த�ைன ேநேர கா�$வதி-ைல. த� 
உ4ைமைய அறி&ைடேயா) உண0� வ4ண� அ0� ைல� கா�(னா�. 
அைத.தா� ேவத� எ�+ ெசா-வா)க�. அறிய ேவ4(யவ�ைற அறி8�ப( 
த�ைன ஓ/வா0�	 உதவியாக இ0 பதனா- ேவத� எ�ற ெபய) அத�	 
அைம�த/. 
 
அவ>ைடய உ0வ� எ/? நம�	 ஆதாரமாக இ0�கி�ற எ-லா� அவ>ைடய 
உ0வேம. அவ� உ0வ./�	 அள& எ/? நா� எவ�ைற மிக மிக  ெபாிய 
அள&�ளனவாக நிைன�கிேறாேமா அைவகெள-லா� அவ>ைடய தி0ேமனியி� 
அளைவ அறிய ஒ0வா+ பய�ப$�, இ�த நில� விாி.த/; மிக மிக  பர�த/. 
கட@� எ-ைலய�+  பர�த/. ஆகாய� பி�>� விாி�த/. திைசக� மிக மிக 
நீ4டன. இைவகைளேய கட&ளி� தி0ேமனி  ப	திகளாக� காணலா�; க4$ 
மகிழலா�. 
 
இைறவ� உலகமாக இ0�கிறா�. உலகேம தி0ேமனியாக அழ	 M./ நி�	� 
அவ>�	 ேலாக5�தர� எ�ற தி0நாம� அைம�தி0�கிற/. 
 
நா� பிற�/ வா1�/ நட�/ அட�	வத�	 ஆதாரமாக நி�ப/ Mமி. இ�த மாநில� 
ந�ைம. தாD ேபால. தா�	கிற/. அக1�தா@� உைத.தா@� ெபா+./. தா�	� 
அ0� த�ைமைய உைடய/ மாநில�. நம�	 இ0�ைகயாக&� உண& த0� 
களGசியமாக&� நம�ெக�+ பல ெபா0�கைள. த� அக.ேத ெபாதி�/ 
ைவ.தி0�	� ெப�(யாக&� இல�	கிற/. Mமி இ-ைலயாயி� நா� இ-ைல; '- 
M4$, பயி) ப,ைச, ஆ$ மா$, '� சி�க�, மனித) யா0ேம இ-ைல. உலக� 
எ�றாேல உயி)� <�ட.ைத� 	றி�	� ெபயராகி வி�டத-லவா? 
 
இ ப( ந� க4�� நம�	 ஆதாரமாக விாி�/ கிட�	� இ�த மாநிலேம 
இைறவ>ைடய ேசவ(. தாமைர ேபா�ற சிவ�த தி0வ( உைடயவ� இைறவ� 
எ�+ ேபா�+கிேறா�. அ�த. தி0வ( எ�ேகா தி0ைவ	�த.தி- தி0� ேகாயி�- 
மா.திரேம நி�ப/ எ�+ க0த ேவ4டா�. நா� உண)�தா@� உணரா வி�டா@� 
ந�ைம. தா�	� ஆதார  ெபா0� அ/ தா�. உலக.தா� அ ெப0மான/ தி0வ(. 
Mமிைய, T1�தி0 ப/ கட-. கட- இ-ைலயானா- நம�	 நீ) இ-ைல. 
உலக.ைத, 5�றி� கட- இ0 'தனா- Mமி�	 அ(யி- நீ) ஊ+கிற/. கட- 
இ0 பதா- தா� ேமக�க� அதனிட.ேத நீைர �க�/ மைழ ெபDகி�றன. கட�� 
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நீ) ஆழ.தா- நீலநிறமாக. ேதா�றி>� Fய ெவ�ைள நிற�ைடய/. அ�த நீ) 
ேநாைய உ4டா�காத FDைமைய உைடய/; உலக./ அ=�ெக-லா� ஆ�றி� 
வழியாக&� கா-வாD வழியாக&� த�பா- வி=�தா@� த� FDைம ெகடாம- 
இ0 ப/. 
 
கட- ஆழமாக இ0 பதனா- அதி- ச�	க� உ4டாகி�றன; இ பி, ச�	, இட�ாி, 
வல�'ாி �த�ய பல வைகயான ச�க�க� உ4டாகி�றன. ச�	�	. தமிழி- 
வைள எ�+ ெபய). உயி) உ�ள ச�	 �ழ�	 மா�. கட�- ேம� பர பி- வ�/ 
ேம8�ேபா/ கா�+ Lசினா- ச�கி- ஒ� எ=�'� எ�+� ெசா-வ/4$. 
வைளக� நர@� ஓைசைய� கட�கைரயி- உ�ள ந�மா- ேக�க இயலா/. 
ஆனா@� ெபளவ.தி- வைளக� நர�+ ெகா4$தா� இ0�கி�றன. க4ணா- 
காH� Fய நீைர8� காதா- ேக�	� வைளக� நர@� ஒ�ைய8� உைடய/ கட-. 
 
மாநில.ைத, 5�றி� கிட�	� இ�த. Fநீைர8ைடய ெபளவ.ைத, வைள நர@� 
ெபளவ.ைத, மாநில மட�ைதயி� உைடயாக வ0ணி ப/ 'லவ) வழ�க�. மாநில� 
இைறவ>ைடய தி0வ(களான- அவ�ைற, T=� ெபளவ� அவ>ைடய 
உைடயாக. ேதா�+வ/ ெபா0.த� அ-லவா? மாநில.ைத, ேசவ(யாக� ெகா4ட 
இைறவ� Fநீ) வைள நர- ெபளவ.ைத உ$�ைகயாக� ெகா4$ நி�கிறா�, 
பாதேம இ?வள& விாி�ததானா- அவ>ைடய உட- வ4ண� �=வ/� கா4பா) 
யா)? Mமியி�0�/ ேமேல ஓ�கி நி�ப/ வி5�'. அத� உயர.ைத8� பர ைப8� 
அளவி$வா) யா)? ெமDயி- தா� சிறிய/. தாைள� கா�(@� தி0ேமனி  பர ' 
விாிவாக இ0�	�. இ�ேக, மாநில.ைதேய ேசவ(யாக  பைட.த ெப0மா>�	 
எ?லாவ�ைற8� த� அக.ேத அட�கிய ஆகாயேம தி0ேமனியாக விள�	கிற/. 
அ�த வி5�' எ-லா  Mத�கைள8� த�>�ேள அட�கி� ெகா4$ நி�ப/. வி5�' 
த� ெமDயாக� ெகா4$ இைறவ� எ=�த0ளியி0�கிறா�. 
 
ெதDவ. தி0&0வ�க;�	 நா�	 ைகக� இ0�	�. எ�$� ைகக;� பதின+ 
ைகக;� அத�	 ேம�ப�ட ைகக;� இ0 ப/4$. இர4$ ைககைள  பைட.த 
ம�கைள� கா�(@� ெப0Gெசய@� ஈைக.திற>� பைட.தவ� இைறவ� 
எ�பைத� கா�$� அைடயாள�க� அைவ. மாநில.ைத, ேசவ(யாக&�, Fநீ) 
வைள நர@� ெபளவ.ைத உ$�ைகயாக&�, வி5�ைப ெமDயாக&� பைட.த 
பிரா� எ.தைன ைககைள உைடயவ�? திைசக� எ.தைன? கிழ�	, ேம�	, 
வட�	, ெத�	 எ�+ நா�	 எ�+ <றலா�. இைறவ>�	� நா�	 தி0� கர�க�; 
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அ�த. திைசகேள கர�க�. தி�	க� நா�	 ம�$மா? ேகாண. திைசகளாகிய 
வடகிழ�	, வட ேம�	, ெத�கிழ�	, ெத�ேம�	 எ�பவ�ைற8� ேச).தா- 
எ�டாகிவி$ேம அUடதி�	 எ�ப/ அ( ப�ட வழ�கமாயி�ேற! அ ப(யா>- 
இைறவ>�	� ைகக� எ�ெட�+தாேன ெசா-ல ேவ4$�? அேதா$ நி+.திவிட� 
<டா/. ேம@� கீ=மாகிய திைசகைள8� ேச)./  ப./. தி�	 எ�+ ெசா-வ/� 
ஒ0 வழ�க�. ஆ1 கட�- ஒ0வ� *1	கிறா�; அவ� எ�த. தி�கி- பிரயாண� 
ெசDகிற�? கீேழ, வான விமான.தி- ஒ0வ� ஏ+கிறா�. அவ� எ�$. தி�	களி- 
ெச-ல வி-ைல; ேமேல ெச-கிறா�, ஆகேவ, ப./. திைச எ�+ ெசா-வ/ இ�த� 
கால.தி- ந�றாக விள�	�. திைச ப./ எ�றா- இைறவ� ைகக;� ப./.தா�. 
இ�>� VH�கமாக. திைசயாராD,சிைய, ெசDதா- வட கிழ�	�	� கிழ�	�	� 
ந$ேவ பல பல ேகாண. திைசக� உ4$. அைல அ.தைன8ேம இைறவ� 
தி0�கர�க�தா�. இ.தைன ைகக� எ�+ கண�கி�$, ெசா-வதி- ச�கட� எ=�. 
ஆன- திைசக� எ.தைனேயா அ.தைன ைகக� எ�+ ெசா-�வி�டா- ஒ0 
ச�கட�� இ-ைல. இைறவ� திைசகைள� ைகயாக  ெப�+ விள�	கிறா� , 
 
ேசவ(ைய� க4ேடா�; உ$�ைகைய. தாிசி.ேதா�; ெமDைய உண)�ேதா�; 
ைகைய8� ெதாி�/ ெகா4ேடா�, நீ4$ உய)�/ விாி�/ பட)�/ நிைற�/ 
விள�	� தி0�ேகால.ைத ஒ0வா+ நிைன�க �(கிற/. எ�ன உ�னதமான 
தி0&0வ� க�Wரமான கா�சி அள& காண இயலாத தி0�ேகால� மாநில� 
ேசவ(யாக, /ரநீ) வைள நர- ெபளவ� உ$�ைகயாக, வி5�' ெமDயாக, திைச 
ைகயாக நி�	� ெப0� தி0ேமனி அழகிய/; விாி�த/; ஆதாரமான/. 
 
எ�ெப0மா>ைடய தி0விழிகைள� காண ேவ4டாமா? இைறவ� தி0விழிக� 
அவ� பிறைர  பா)�க மா.திர� அைம�தைவ அ-ல. நா�� அவ� தி0விழிகளாேல 
தா� பா)�கிேறா�. நம�	 �க.தி- இர4$ விழிக� இ0 ப/ உ4ைமதா�. 
ஆஞ- இ�த விழிக� தாேம காH� திற� பைட.தைவ அ-ல. இைறவ� த� 
தி0விழிகைள விழி./ அ0� ேநா�க� பா��காவி�டா- நா� க4 இ0�/� 
	0ட)களாகேவ கல�கி நி�ேபா�. பக�- ெச�கதிேரா� உதயமாகாவி�டா- 
உலகேம இ0ளி- *1கி� கிட�கிற/. இ0�டைற�	�ேள வி�$ வி�டா- க4 
இ-லாத 	0ட>�	� க4H�ளவ>�	� ேவ+பா$ இ-ைல. க4 
உைடயவ>�	 அ�த� க4 பய�பட ேவ4$மானா- ஒளி ேவ4$�; அ�த 
ஒளிைய இரவி- ச�திர>� பக�- Tாிய>� எ ேபா/� அ�கினி8� த0கி�றன. 
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அ�த *�ைற8� �,5ட)க� எ�+ ெசா-வா)க�. *�+ 5ட)க;� இ-லா 
வி�டா- உலகி- யாவ0� 	0ட)கேள ஆவா)க�. 
 
இைறவ>�	 *�+ க4க� உ4$. கா4பத�	� ப5ைமயாக� 	ளி),சியாக 
நில& L5� மதிய� ஒ0 க4; ெவG5ட) L5� கதிரவ� ஒ0 க4, தீ,5ட0� ஒ0 
க4. இ�த *�+க4க;� ஒளி  பிழ�'க�. இவ�ற- உலக� ஒளி ெப+கிற/. 
இைறவ� தி0�க4ணா- ேநா�கினா-தா� உயி)க� விழி பைடகி�றன எ�+ 
ெசா-வ/ எ?வள& ெபா0.தமான ெசDதி. Tாிய� இ-லாவி�டா- பயி) ப,ைச 
இ-ைல; அ�கினி இ-லா வி�டா- மனித� பல ெசய-கைள, ெசDய �(யா/. 
இைறவ� தி0விழிகைள மல).தி  பா) பதனா- உலக� ஒளி ெப+வேதாட�றி, 
எ=,சி ெப+கிற/; மல),சி ெப+கிற/; வள),சி அைடகிற/; �+�	 ெப+கிற/; 
கனிவைடகிற/. பயி) ப,ைசக� ெசழி�கி�றன; மல) மல)கிற/; ெகா( பட)கிற/; 
தாமைர8� 	வைள8� சிாி�கி�றன; நா� F�கி விழி�கிேறா�. உட�பி- ர.த� 
ஒ$கிற/; இ0�' உ0	கிற/; நம�	 உண& ேவகிற/. -இ ப(ேய *�+ 
5ட)களா- நிக=� காாிய�கைள அ$�கி�ெகா4ேட ேபாகலா� அ-லவா? ப5�க 
திைர8ைடய மதிய�� பிற 5ட)க;� க4ணாக அைமய இைறவ� எ=�த0ளி-
யி0�கிறா� எ�பதி- எ.தைன உ4ைமக� ெபாதி�/ கிட�கி�றன! 
 
இ ேபா/ அவ>ைடய தி0ேமனி� கா�சிைய. தி0வ(யி- ெதாட�கி உைடைய  
ப�றி ெமDைய8� ைகைய8� ெதா�$. தி0 விழியள&� ெச�+ தாிசி.ேதா�. 
இைறவ>ைடய ச�நிதான.தி- �த�- தி0வ(ைய� கா4ப/தா� �ைற. ந� 
தைல அ ேபா/தா� வண�	� அக�கார �ைடயவ� அ(ைய� காணமா�டா�. 
இைறவ� தி0�� ஆணவ� அட�கி நி�க, அவைன வண�கி  பணிய ேவ4$�. 
பணி8�கா- அவ� தி0வ( ஒ�+தாேன ெதாி8�? அைத� க4டா-, அ�'ட� 
க4டா-, பிற	 ம�ற அ�க�கைள  பா)�க இய@�, கட&ைள. /தி ெசDைகயி- 
தி0வ( ெதாட�கி. தி0�( வைரயி- வ0ணி ப/ மர'. இைத  பாதாதி ேகச� 
எ�+ ெசா-@வா)க�. இ�ேக இைறவ>ைடய தி0ேமனிைய, ேசவ( ெதாட�கி� 
க4ேடா�. அ�த, ேசவ(, மாநில�. நா� நி�	� நில.ைத �த�- பா)./.தாேன 
கடைல8� வி5�ைப8� திைசைய8� 5டைர8� பா)�க ேவ4$�? மாநில  
பர ைப� க4ேடா�; அதி- இைறவ� ேசவ(ைய� க4ேடா�; க4ேடாேமா 
இ-ைலேயா காணேவ4$�. Fநீ) வைள நர- ெபளவ.ைத� க4ேடா�; அதி- 
இைறவ� உ$�ைகைய� க4ேடா�. வி5�ைப  பா).ேதா�; திைசைய� க4ேடா�; 
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அவ� ெமDைய8� ைகைய8� க4ேடா�. ப5�கதி) மதிய.ைத8� 5டைர8� 
பா).ேதா�; அவ�றி- அவ� க4கைள� க4ேடா�. மாநில.ைத, ேசவ(யாக  
பா)�	�ேபா/ மாநில� எ�ற நிைன& மற�/ இைறவ� நிைன& ஊ�+கிற/. 
ெபளவ.ைத அவ� உ$�ைக யாக பா)�	� க4Hைடயா0�	� கட- மைற 
கிற/; அவ� நீல ேபராைடேய ேதா�+கிற/. வி5�ைப மற�/ ெமDைய  
பா)�க&�, திைசைய மற�/ ைக ைய  பா)�க&�, 5டைர மற�/ க4ைண  
பா)�க&� வ�ைம8ைடயவ)க� எ�	� இைறவைன  பா)�	� ேபரறிவாள)க�. 
 
நா� அ ப(  பா) பதி-ைல. நா� பா)�க �(ய வி-ைல எ�பதனா- உ4ைம 
மாறேத! 
 
இைறவ� எ�	� நிைற�/ பயி�+ நி�கிறா�, இய�ைக �=வ/� அவ� 
தி0&0வ� பல பல உ0வ�களாக இய@� எ-லாவ�றி@� அவ� உைறகிறா�; 
அவ�றிJேட நிைற�/ பயி�+ நி�கிறா�. அவ�+�	�ேள அட�கி நி�கிறா�, 
இய�ற எ-லாவ�றி@� பயி�+ நி�	� இ�த நிைலைய, ச)வ வியா பிய� எ�+ 
ெசா-வா)க�. பா)�	மிட� எ�	ெமா0 நீ�கமற நிைறகி�ற பர�ெபா0� அவ�. 
நம�	. ெதாியாம- எ-லா  ெபா0�க;�	�;� பயி�+ நி�	� அ ெப0மா� 
அ�த  ெபா0�கைள விட, சிறியவ� அ-ல. அட�கின ெபா0ைள� கா�(@� 
அட�கி ைவ.தி0�	� ெபா0� ெபாி/ எ�ப/ இய-'. இ�ேக இய�ற எ-லா  
ெபா0�களி@� இைறவ� அட�கி நி�கிறா� எ�0-, அ�த  ெபா0�க� 
அவைனவிட  ெபாியைவ எ�+ ெசா-ல. ேதா�+கிறத-லவா? ஒ0 	ட.ைத� 
	ள./�	� ேபா$கிேறா�. அ�த� 	ட� �=வ/� நீ) நிர�பி இ0�கிற/. 
	ட./�	�ேள நீ) இ0�கிற/. ஆனா- நீ) 	ட./�	� இ0 பேதா$ 
நி�கவி-ைல. அ/ 	ட./�	 உ�ேள அட�கியி0�கிற/; ஆயி>� அ�த� 	ட� 
நீ0�	� இ0 பதனா-, அ�த நீ) 	ட.ைத. தன�	�ேள அட�கி8� இ0�கிற/ 
	ட./�	 உ�;� 'ற�'� நீ) இ0 பதனா- 	ட./�	� அட�கி8� 	ட.ைத. 
தன�	� அட�கி8� நி�கிற/ நீ) எ�+ ெசா-@வதி- தவ+ இ-ைல. இைறவ>� 
அ ப(.தா� இ0�கிறா�. இய�ற எ-லாவ�றி@� பயி�+ நிைற�தி0�கிறா�; 
அேத சமய.தி- எ-லாவ�ைற8� த� அக.ேத அட�கி8� ைவ.தி0�கிறா�, 
உ�;� 'ற�'� நிைற�/ விள�	கிறா�. அவ� ச)வா�தாியாமி; ச)வ வியாபக�. 
எத�	�;� அட�கியவ�; எதி@� அட�காதவ�. எ-லாவ�+�;� இ0�கிறா�; 
எ-லாவ�றி�	� அ பாலாD இ0�கிறா�; கட&�. 
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இ ப(, இய�ற எ-லாவ�றிேனா$� பயி�+�, எ-லாவ�ைற8� அக./ 
அட�கி8� விள�	� இைறவேன ேவத.ைத. தி0வாD மல)�த0ளினா�. ேவத.ைத 
அவ� ெசா�னா�; அ�த ேவத� அவைன.தா� ெசா-கிற/. ஆகேவ ேவத.ைத. 
த�த �த-வ>� அவேன, ேவத.தி�	  ெபா0ளாகிய �த-வ>� அவ�தா�.  
 
உலகேம த� உ0வாக அைமய, எ�	� பயி�+ எவ�ைற8� த�>� அட�கிய 
ேவத �த-வைன ப�றி நம�	 எ�ன ெதாி8�? நா� ேகாயி�- வி�கிரகமாக 
ைவ./ வழிப$கிேறா�. அ�த உ0வ�தா� நம�	. ெதாி8�. பலபல ேகால�களி- 
தி0மா- ேகால� ஒ�+. ச�கர� தாி.ததி0�கர.ைத உைடய ச�கர பாணியாக 
அவைன வண�	கிேறா�. அ�த, ச�கர�, தீெத-லா� அ+�ப(யாக அவ� கர.தி- 
விள�	கிற/; உயி)� <�ட�க;�	 ந�& ேந)�தா- அைத  ேபா�கி  
பா/கா�	� பைட அ/; தீ/ அ+� ெபா0�$ விள�	� திகிாி; அ�த. திகிாிைய 
உைடயவனாக நா� இைறவைன� கா4 கிேறா�, ச�கர� ைகேயா�, தீதற 
விள�கிய திகிாிேயா� எ�+ 'க1கிேறா�. 
 
திகிாிைய. தி0� கர.தி- ெகா4ட தி0மாலாக நா� காH� இ ெப0மாைன அ0� 
ெப�ற சா�ேறா)க� எ ப(, ெசா-கிற)க� ெதாி8மா? ேவத �த-வ� எ�+ 
ெசா-@கிறா)க�. எ�	� நிைற�த பர�ெபா0�, எ-லாவ�ைற8� தன�	� 
அட�கிய �த-வ� எ�+ பாரா�$கிற)க�. இ/ம�$மா? அவன0ேள க4ணாக� 
க4டவ)க� அ ெபாியா)க�; அவ>ைடய தி0ேமனி� ேகால.ைத� க4$ 
இ�'�+ அ�த இ�ப  Mாி பிேல நம�	� எ$./, ெசா-கிறா)க�. நா� பா)�	� 
‘தீதற விள�கிய திகிாிேயாைன’ேய அவ)க� மாநிலG ேசவ(யாக  ெப�றவ� 
எ�+�, Fநீ) வைள நர- ெபளவேம அவ� உ$�ைகயா	� எ�+�, வி5�' 
ெமDயாக விாி�த தி0ேமனிய� அவ� எ�+�, திைசைகயாக நி�பவ� எ�+�, 
ப5�கதி) மதியெமா$ 5ட) க4ணாக அவ>�	 ஒளி0� எ�+� ெசா-�, அவ� 
வி5வ Yப.ைத� கா�$கிறா)க�. அேதா$, அவ� இய�றெவ-லா� 
பயி�றவென�+� 'க1கிற)க�. 
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உலக.ைத நா�� கா4கிேறா�; அவ)க;� கா4கிறா)க�. நா� உலக.ைத 
உலகமாகேவ பா)�கிேறா�; அவ)க� தி0மாலாக, ேவத �த-வனாக, எ�	� 
நிைற�த இைறவனாக  பா)�கிற)க�. அவ)க;ைடய ெப0ைமைய எ�ென�+ 
ெசா-வ/! 
 

மாநில� ேசவ( ஆக. Fநீ)  
வைளநர- ெபளவ� உ$�ைக ஆக  
வி5�'ெமD யாக. திைசைக ஆக   
ப5�கதி) மதியெமா$ 5ட)க4 ஆக  
இய�ற எ-லா� பயி�+ அக./அட�கிய  
ேவத �த-வ� எ�ப  
தீதற விள�கிய திகிாி ேயாேன.  

 
[ உயி)� <�ட.தி� தீைமகெள-லா� அ+� ெபா0�$. த�>ைடய 
தி0�கர.திேல 5ட) வி�$ விள�கிய ச�கரா8த.ைத8ைடய தி0மாைல, ெபாிய 
நில.ைத, ெச�ைமயான தி0வ(களாக&�, Fய நீைர 8ைடய ச�	க� �ழ�	� 
கடைல ஆைடயாக&�, ஆகாய.ைத உட�பாக&�, திைசகைள� கர�களாக&�, 
த4ைம8ைடய கிரண�கைள  ெப�ற ச�திரேனா$ Tாிய� அ�கினி எ�ற பிற 
5ட)கைள� க4களாக&� ெப�+, உலக.தி- இய�ைகயி- அைம�த எ-லா  
ெபா0�களிேனா$� இைச�/ நிைற�/, அவ�ைற. த�>�ேள அட�கிய, 
ேவத./�	 *ல'0ஷ� எ�+ ெபாிேயா)க� ெசா-வா)க� l 
 
திகிாிேயாைன ஆக, பயி�+, அட�கிய �த-வ� எ�ப எ�+ வா�கிய.ைத  
ெபா0.தி� ெகா�ள ேவ4$�, 
 
வைள-ச�	 நர--�ழ�	�, உ$�ைக-ஆைட. வி5�'-ஆகாய�, ப5�கதி)-	ளி)�த 
கிரண�. இய�ற இய-பாக அைம�த, பயி�+ - பழகி நிைற�/. எ�ப - எ�+ 
ெசா-வா)க�. திகிாிேயா� - ச�கர  பைடைய உைடயவ�.] 
-----------  
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2.2.2.2.    மைன விள��மைன விள��மைன விள��மைன விள��    

 
இ-லற வா1வி- ஈ$ப�$ இ�ப� காH� அ�த� க�(ள� காைள�	 எதனா@� 
	ைறவி-ைல. அழ	  பிழ�பாக. திக=� காத�ைய  ெப�றபி� அவ>ைடய 
இ�ப./�	 ேவ+ எ�ன ேவ4$�? உலக� அறிய மைனவியாக அவைள ஏ�+� 
ெகா4டா�. அழகிய இ-ல.தி- அவேளா$ வாழ  '	�தா�. அற.ைத வள)./ 
இ�ப� கட�- /ைள�தா$� வா1விேல அவ� ஈ$ப�டா�. த� ��ேனா) ஈ�( 
ைவ.த ெபா0� இ0�தா@� த� �ய�சியினாேல ெபா0ைள, ச�பாதி./ அற� 
'ாிவ/தா� சிற ' எ�ப/ தமிழ) ெகா�ைக. ஆகேவ, அவ� அற�� இ�ப�� 
ெந$� கால� இைடNறி�றி விைள8� ெபா0�$  ெபா0� ஈ�( வர எ4ணினா�. 
அற� ெபா0� இ�ப� எ�ற *�+ உ+தி  ெபா0�களி@� ந$நாயகமாக நி�	� 
ெபா0� இ0�தா- அற� ெசDயலா�; இ�ப�� /D�கலா�. அ�த  ெபா0� 
இ-லாத வறியவ)க�, பிற0�	 ஈய&� இயலா/; தாேம இ�ப� /D�க&� 
�(யா/, இவ�ைறெய-லா� அவ� ந�	 உண)�தவ�. 
 
ேவ�+ நா�$�	, ெச�றா- நிைறய  ெபா0� ஈ�ட �(8� எ�ற ந�பி�ைக 
அவ>�	 இ0�த/. திைரகட- ஒ(8� திரவிய� ேத$� உ+தி பா$� உ4$. 
ஆன- ஒேர ஓ) எ4ண� இ�த �ய�சி�	. தைடயாக நி�ற/; அ/தா� பிாி&. 
 
அவ>� அவ� காத�8� அ�றி� பறைவகைள  ேபால  பிாிவி-லாம- இைண�/ 
வா1கிறவ)க� மல0� மன��ேபால ஒ0வேரா$ ஒ0வ) உ�ள� ஒ�றி இைச�/ 
இ�ப வா1& கா4கிறவ)க�. இ ேபா/ அவ� அவைள வி�$  பிாி�/ ெச-ல 
ேவ4(யி0�	�. ெபா0� ஈ�ட, ெச-@� இட.தி�	 அவைள8� அைழ./, 
ெச-வ/ இயலாத காாிய�. பிாி�/தா� ேபாக ேவ4$�. ேபாகாம- இ0�/ 
விடலாெம�றா-, ெபா0� இ-லாம- இ-லற வா1�ைகயி- ஒ�+� ெசDய 
இயலாேத! 
 
பிாி�/ ெச-ல.தா� ேவ4$�. எ?வள& விைரவிேல ெபா0ைள, ச�பாதி./� 
ெகா4$ வரலாேமா அ?வள& விைரவிேல வ�/விட ேவ4$� எ�+தா� அவ� 
நிைன.தா�. இ�றியைமயாத அள&�	  ெபா0� ஈ�(னா- ேபா/ேம ேகா( 
ேகா(யாக� 	வி./ விட ேவ4$� எ�ற ஆைச அவ>�	 இ-ைல. ஆத�� சிறி/ 
காலேம அவைள  பிாி�தி0�க ேந0�. 
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ஆனா@� அ�த, சிறி/ கால�<ட அவ)க� பிாி�தி0�க �(யாேத! அவ� ஆடவ�; 
மன.தி4ைம பைட.தவ�. ெபா0ளி�$� �ய�சியி- ஈ$ப$வதனா- பிாி&. 
/�ப.ைத அவ� ஓரள& மற�தி0�கலா�. அவ>ைடய காத� பிாிைவ, 
சகி பாளா? ஒ?ெவா0 கண�� அவைன� காணாைமயாேல '=ைவ  ேபால. 
/(�க மா�டாளா? 
 
ெபா0ேளா இ�றியைமயாத/; அைத ச�பாதி�க� காத�ைய  பிாி�/தா� ெச-ல 
ேவ4$�. பிாி&. /�பேமா ெபா+.த�	 அாிய/. இ�த இைசேகடான 
நிைலைமயி- எ�ன ெசDவ/? 
 
எ ப(ேயா ஒ0வா+ அவ;�	. த� காத- 'ல ப$�ப( ெகாGசினா�; ஆ+த- 
<றினா�; தா� ேபாக ேவ4(யத� அவசிய.ைத உண).தினா�; 'ற ப�$ 
வி�டா�. ேபாD  ெபா0� ேத(னா�. ச�பாதி.தா�; ம+ப(8� ஊ) வ�/ 
ேச)�தா�. அவேளா$ இ ேபா/ ேச)�/ அVபவி�	� இ�ப� ��ைன� 
கா�(@� மி	தியாக இ0�கிற/. நிைன.த காாிய.ைத நிைன.த வ4ண� 
நிைறேவ�றி ெவ�றி க4$ வி�டா-, எ.தைன ஆன�த� இ0�	� அ?வள& 
ஆன�த� அவளா- உ4டாகிற/. ேம�ெகா4ட ெசயைல. விைனைய-
�(.தா�ேபா�ற இனிைமைய. த0பவ� அவ�; ெசDவின �(.த�ன இனிேயா�. 
ெசDவிைனைய �(./  பய� ெப�றவ� அ-லவா அவ�? ஆகேவ அ�த 
இ�ப.ைத8� இ�த இ�ப.ைத8� ஒ பி�$  பா)�	� இய-' அவனிட� 
அைம�த/. 
 
-------------- # # ---------- 
 
இ ேபா/ அவ>ைடய உ�ள.தி- சிறி/ சபல� த�(ய/; ம+ப(8� ெவளிநா$ 
ெச�+ சில கால� த�கி ஏேத>� ெதாழி- ெசD/ பண� ச�பாதி./ வரலாமா எ�ற 
எ4ண� ேதா�றிய/. பண� எ?வள& இ0�தா- தா� எ�ன? ெசலவழி�கவா வழி 
இ-ைல? இ�>� பண� ேச)./ வ�தா-, இ�>� இ�ப� உ4டாவத�	 ஏ�ற 
வசதிகைள  ெப0�கி� ெகா�ளலாேம எ�ற வி0 ப� அவ>ைடய ெநGசிைடேய 
�ைள.த/. 
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’அட பாவி ெநGேச உன�	 இ�>மா சபல�? ��னேல ப�ட /�ப�கைள-
ெய-லா� அத�	� நீ மற�/ ேபானாயா? ெபா0ைள, ச�பாதி�க ம+ப(8� 
ேபாகலா� எ�+ எ4Hகிறாேய ேபான தடைவ படாத பா$ ப�ேடா�; அதி 
எ4ணி பா)’ எ�+ அவ� நிைன�கிறா�; ெநG5 தா� நிைன�கிற/; ஆனா@� 
அைத ேவறாக ைவ./  ேப5வ/ேபா- அ�த நிைன ' ஓ$கிற/. 
 
"நா� ேபாேனாேம, அ�த வழி அழகிய சாைல8� ேசாைல8மாகவா இ0�த/? 
M�கா&� அட)�த மர�� நிழ- தர, ேபா	� இட�களி- எ-லா� ம�க� உபசார� 
ெசDய, அழகிய கா�சிகைள� க4$ களி./, ெச�றா@� 	�ற� இ-ைல. அ�த� 
க4ணராவி� கா�சிைய எ�னெவ�+ ெசா-வ/!" 
 
அவ� இ ேபா/ இ0�த இ�ப, Tழ�ேல அ�+ அ ேபா/ ப�ட பா�ைட 
நிைன&�	� ெகா4$ வ0கிறா�.  
 
ேபான வழிெய-லா� மர� க0கி வள� 50�கிய பாைல நில� அ/. எ�ேகேயா ஒ0 
*ைலயி- ேவ ப மர� ஒ�+; ேவ+ எ�ேகா ஓாிட.தி- ெந-� மர� ஒ�+. 
பா).தாேல க4 எாி,சைல உ4டா�	� அ�த, 5ர.தி- நி�	� அ�த, சிர.தி- 
நி�	� அ�த ேவ ப மரமாவ/ அட)�/ வள)�தி0�கிறதா? எ�ைற�ேகா 
த4ணிைர� க4ட அ/ ஏேதா '4ணிய./�	 உயிைர ைவ./� 
ெகா4(0�கிற/. இைலேய ெதாியாம- கிைள ெதாிவதனா- அ/ நீளமாக. 
ேதா�+கிற/. வள� இ-லாம- சைத  பி( பி�றி� 	,சி 	,சியாக இ0�	� 
ைக8� கா@� உட�'� நீளமாக. ேதா�+வ/ இ-ைலயா? வான.திேல அ�த� 
கிைளக� நிமி)�/ நி�ெறன. பர�/ பட)�/ தைழ./ நிழ- தர அ�ேக நீ) 
வள�தா� இ-ைலேய. ேமெல-லா� ஆகாச�. அைத ��$வ/ேபால நி�கிற வா�. 
ெபா0 ெந$Gசிைன கைள8ைடய/ அ�த ேவ ப மர�. 
 
அத� அ(மர� எ ப( இ0�கிற/? ெபா+�	. த�(ன '4ைண ேபாேல 
ெபாாி�/ ேபாD� கிட�கிற/. ெபாாி�த அைரைய8ைடய அ�த மர.தி� வா�ெபா0 
ெந$Gசிைனயி� ேம- ஒ0 பறைவ இ0�கிற/. அ/ 	யி@� அ-ல; கிளி8� அ-ல. 
	யி@�	� கிளி�	� அ�ேக பழ�� தளி0� ஏ/? ப0�/� க=	ேம அ�த  
பாைலவன.தி� பறைவக�, வழி பறி ெசD8� க�வ)க� பிரயாணிகைள மட�கி� 
ெகாைல ெசDவ/� உ4$. அ�த  பிண�கைள� ெகா.தி வி0�/4H� ெப0ைம 
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உைடய பறைவகேள அ�த நில.தி- வாழ �(8�. ப0�/� க=	� பிண�தி�>� 
சாதி அ-லவா? 
 
பாைல நில./  பிரைஜயாகிய ப0�/ ஒ�+ ேவ ப மர.தி�ேம- இ0�கிற/. 
அத�	 அ�ேக எ�ன ேவைல? அ/ ��ைடயி�$� 	G5 ெபாாி�க வ�தி0�கிற/. 
பிரசவ ேவதைனேயா$ அ�த மர./� கிைளயி- த�கியி0�கிற/. அ�த ேவ�யி� 
ேமேல, ஈ>� ப0�/ வ0�தி உைற8� கா�சிைய. தா� காணலா�. பிண� தி�>� 
பர�பைர வளர இட� ெகா$�கிற/, அ�த ேவ ப மர�! 
 
ேவ ப மர.தி� கீேழ எ�ன இ0�கிற/? அட)�/ ெசறி�தி0�தா- ந-ல நிழ- 
இ0�	�. இ�த மர.திேலா ேப0�	 இைலக� இ0�கி�றனேவ ஒழிய, அைவ 
தளதள ெவ�+ தைழ.தி0�கவி-ைல; அ�த இைலக;� உ0வ� 50�கிய சிறிய 
சிறிய இைலக�. மர.தி� கீேழ நிழ- பட)�தா இ0�	�? '�ளி '�ளியாக நிழ- 
இ0�கிற/, ெபாாி�த அைர8� வாைன  ெபா0� ெந$Gசிைன8� ஈ>� ப0�த 
உய&� (வ0�/�) நிைல8� உைடய அ�த  பாைல நில ேவ ப மர.தி� கீேழ '�ளி 
நிழ- தா� இ0�கிற/. 
 
அட! அ�த நிழ@�	�<ட ெவறி./  ேபானவ)க� அ�ேக இ0�கிறா)கேள! எ�ேக 
பா).தா@� பைட பைத�	� ெவயி- கா8� ேபா/ அ/ '�ளி நீழலாக இ0�தா- 
எ�ன? நிழ- எ�பேத அாிய ெபா0ளாக இ0�	� அ�த  பிரேதச.தி- எ?வள& 
	ைறவாக இ0�தா@� நிழ- நிழ-தாேன? 
 
ேவ ப மர.தி� கீேழ '�ளியி�டா�ேபா�ற நிழ�- 	ழ�ைதக� விைளயா$-
கிற)க�. பாைல நில.தி@� ம�க� இ0�கிறா)க�. அவ)க;ைடய 	ழ�ைதக� 
அவ)க�. பாைல நிலமாயி�ேற; நீ) வள� நிலவள� இ-லாத அ�த இட.தி- எ�ன 
விைள8�? எைத  பயி) ெசDய �(8�? அ�ேக உ�ள மனித)க� எ ப(  
பிைழ�கிறா)க�? 
 
அவ)க;� உழ&. ெதாழி- ெசDபவ)கேள, நில.ைத ஏரா- உ=பவ)க� அ-ல; 
வி-@� அ�'� ெகா4$, வழி  ேபா	� ம�கைள� ெகா�+ அவ)களிட� உ�ள 
ெபா0ைள  பறி./ அைத� ெகா4$ வா1பவ)க�. அவ)க� த�க� வி-ைலேய 
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ஏராக� ெகா4$ வழி பறியாகிய விவசாய.ைத, ெசDகிறவ) க�; வி-ேல0ழவ). 
ெகாைல. ெதாழி@� ெகா�ைளயி$ வ/ேம அவ)க;ைடய உ.திேயாக�. 
அவ)க;�	� 	ழ�ைத 	�(க� உ4$. அவ)க;ைடய 	ழ�ைத க� ேவ ப 
மர.த(யி- விைளயா$கிறா)க�. அவ)க;�	  ப( ேபா ந-ல பழ�க�கேளா 
இ-ைல, க-லா, சிறா). அவ)க� வ�$ ஆ$கிற)க�; தாய� க�ட� ஆ$வ/ 
ேபா�ற ஒ0 விைளயா�ைட ஆ$கிறா)க�. பாைல நில.தி- எ�ேகா தனிேய 
வள)�தி0�	� ெந-��காைய  ெபா+�கி� ெகா4$ வ�தி0�கிறா)க�. அைதேய 
உ0�( உ0�( விைளயா$கிற)க�. ேவ ப மர.த(யி- ேகா$ கிழி./ அதிேல 
ெந-�� காைய உ0�( விைளயா$கிற)க�. அவ) ேகா$ கிழி.த இட� ெபா�ைன 
உைர�	� க-ைல  ேபால� க+ பாக� கர$ �ரடாக இ0�கிற/. வி-ேல) 
உழவ)க;ைடய க-லா, சிற) வ�$ ஆ$� அர�காக அ�த மர.தி� அ( 
இ0�கிற/. 
 
இட� நிைன.தாேல அ,ச� த0வதாக இ-ைலயா? ஒ0 ெபா0ளாவ/ உ�ள.திேல 
	ளி),சிைய, அழைக. த0வதாக இ0�க� <டாதா? ைக '�	 இடமான ேவ�'; 
அ/<ட இைல சி+./ அ( மர� ெபாாி�/ நி�கிற/. அத� ேமேல பிண.ைத 
வி0�தாக அ0�/� ப0�/. கீேழ வி-ேல0ழவாி� க-லா, சிறா)! 
 
வழி பறி ெசDகிற வி-ேல0ழவ)க� ேச)�/ வா=� சி�ன, சி�ன ஊ)க� வழி 
�=வ/� இ0�கி� றன. ெவ ப� நிைற�த ��ற�கைள8ைடய ஊ)க� அைவ. 
'ற.திேல மா.திர� ெவ ப� அ-ல; உ�ள.ேத <ட ெவ ப� ெகா4ட ம�க� 
வா=� இட�க� அைவ. 5$கா�$�	� அவ�றி�	� ேவ+பா$ இ-ைல. 
★ ★ 
 
இ?வள& ெகா$ைம நிைற�த பாைல நில வழி காதல>ைடய அக� க4ணிேல வ�/ 
நி�ற/. "நாமா அ�த நில.ைத� கட�/ ேபாேனா�!” எ�+ அவேன மைல. தா�. 
நிைன.தா@� ந$�க�த0� இட� அ-லவா அ/? அ�த இட.தி� வழியாக 
ம+ப(8� ேபாD  ெபா0� ஈட ேவ4$ெம�+ இ�த ெநG5 நிைன�கிறேத! எ�ன 
ைப.திய� கார.தன�! 
 
ெச�ற தடைவ அவ� ேபானேபா/ அ�த  பாைல வன.தி� ெகா$ைமைய ேநேர 
க4(0�கிறா�. அத� வழிேய ெச-@�ேபா/ உ4டான /�ப� கிட�க�$�. 
அ ேபா/ அவ� உ�ள.ேத எ=�த ஒ0 ெபாிய ேபாரா�ட.ைத ஒ0வா+ ெவ�+ 
ேமேல ெச�ற�. அ�த, ெசDதி8� இ ேபா/ அவ>�	 நிைன&�	 வ0கிற/. 
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வி-ேல) உழவ) வா=� ெவ?விய �� இட�கைள8ைடய சிறிய ஊ)க� 
இைடயிைடேய இ0�	� 5ர.தி� வழிேய அவ� ேபாD�ெகா4(0�தா�. அ�ேக 
ெவயி- க$ைமயாக அ(�	�ேபா/தா� மிக மிக. /� ப� உ4டா	�. ஆனா- 
இ ேபா/ ெவயி- தணி�/ ெகா4(0�த/. மாைல� கால� வ�/வி�ட/. அ�த, 
சமய.தி-தா� அவ>�	 அதிக. /யர� உ4டாயி�+. அவ>ைடய ெநGச.தி� 
உரெம-லா� எ�ேகேவா ேபாD ஒளி�/ெகா4ட/. அவ� அ ெபா=/ த� 
மைனைய நிைன.தா�; மைன�	 விள�காக. திக=� காத�ைய நிைன.தா�. 
இ�த  பாைல நில.தி- த�ன� தனிேய நா�'ற�� ஜீவன�ற கா�சிகேள நிைற�த 
இட.தி- அவ� நி�கிறா�, அவ� த� L�(- இ0� தானானா- இ�த ேநர.தி- 
அவ� காத� மைன�	 ஆழைக. த0கிற விள�ைக ஏ�றி அைத வண�கிவி�$, 
அவ� �� '�னைக M.தப( வ�/ நி�பாேள! தைலைய அழகாக வாாி  பி�னி 
மலைர, T(�ெகா4$ ெந�றியி- திலக� இ�$ அ�த விள�ைக� ைகயி- ஏ�தி, 
ெச-@� ேகால� இ ேபா/ நிைன.தா@� உ�ள.ைத� கிளர, ெசDகிற/. 
 
இ�+ அ�ேக த� இ-ல.தி- அவ� எ ப( இ0 பா�? அைத உ�னி  பா).தா�. 
அ�த, 5ர.திேல அவ� உர� மா8�ப( வ�த மாைல� கால.திேல அவ� 
நிைன./  பா).தா�. இ ேபா/ அவ� மைன�	 மா�சி த0� தி0விள�ைக 
ஏ�+வா�. ஆனா- த� காதல� அ0ேக இ-லாைமயா- �க� வா( அ ப(ேய 
உ�கா)./ வி$வா�. அ�த விள�ைக  பா).தப(ேய, ’அவ) எ�ேக இ0�கிறாேரா!’ 
எ�ற சி�தைனயி- *1கி யி0 பா�. 
 
’இ�த ேநர.தி- அவ� மnஐ மா4 5டைர ஏ�றி அத� ��ேன அம)�/ த� 
ெநGசிேல பட0� நிைன பி- ஈ$ப�(0 பா�' எ�+ அவ� எ4ணினா�, அவ� 
அவைள நிைன.தா�. அவ� அவைன நிைன பா�. இ ப(. /�ப� 
அைடவைதவிட  ேபசாம- ஊ0�ேக தி0�பி  ேபாDவிடலா: எ�+<ட 
அவ�நிைன.தா�. "சீ சீ ��ைவ.த காைல  பி� ைவ�கவாவ/! உலக� ஏசாதா? 
இனாீ ரசமா�டா)களா? காத�ேய ஏளனமாக  பா)./, சீாி�கமா�டாளா? 
இ.தைன Fர� வ�/வி�ேடா�. எ ப(யாவ/ நிைன.த காாிய.ைத �(./� 
ெகா4$ உண�� ைக8மாக.தா� ஊ0�	  ேபாகேவ4$�’ எ�+ 
தீ)மானி.தா�. ஆயி>� அவ� மைன விள�காகிய காத� மைனயி- விள�	�	 
��ேன நிைன பி- ஆ1�தி0�	� ேகால.ைத எளிதி- அவ� உ�ள.தி�0�/ 
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அக�ற �(யவி-ைல, மன� 5ழ�ற/; கல�கிய/; மய�கிய/; தி0�பி  ேபாகலா� 
எ�+ சிதறிய/. 
 
கைடசியி- ஆ4ைம ெவ�ற/. உ+தி8ட� பாைல நில.ைத� கட�/ெச�றா�. 
ேவ�+ நா�$�	 ேபாD  ெபா0� ஈ�( வ�தா�. நிைன.த காாிய.ைத நிைன.த 
ப( �(./ வ�தா�. அத�	ாிய மன. தி4ைம அவ>�	 இ0�த/. “எ4ணிய 
எ4ணியா�	 எD/ப எ4ணிடா), தி4ணிய) ஆக  ெபறி�” எ�ப/ எ.தைன 
உ4ைம! அ ப( நிைறேவ�றினதா- வ�த இ�ப. தா� எ�ன! அ�த மன 
நிைற&�	 ஒ ' உ4டா? உ4$. இ ேபா/ அவ>ைடய காத� நிைன.த 
விைனைய *(.தா- வ0� இனிைமயி� பிழ�'ேபால இ0�கிறா�. அவேள 
மீ�$�. பிாி�/ ெச-வதா? 
★ ★ 
 
பழ�கைத அவ>ைடய உ�ள.ேத ஓ(ய/. ’ெநGேச, அ�+ நா� பாைல நில.தி- 
ந$ வழியி- எ� உரென-லா� மா8� ப( வ�த மாைல�கால.தி- விைன 
�(.தால�ன இனிேயாளாகிய காத� மைன�	 மா�சிைம த0� 5டெரா$ நி�+ 
பட0�ெபா=/ இ/ எ�+ நிைன./ மய�கிேனேன! ம+ப(8� அ�த அவ[ைத�	 
ஆளாக ேவ4$மா? ப�ட பி�'� /�ப.ைத வ�ய ேம�ெகா�வா) உ4ேடா? 
நா� ேபாக மா� ேட�’ எ�+ த� ெநGேசா$ அ�த. தைலவ� ேப5கிறா�. 
 

ஈ�ப0�/ உய&� வா�ெபா0 ெந$Gசிைன   
ெபாாிஅைர ேவ�பி� '�ளி நீழ-  
க�டைள அ�ன வ�டர�	 இைழ./�  
க-லா, சிறாஅ) ெந-�வ�$ ஆ$�  
வி-ேல) உழவ) ெவ��ைன, சீ\),  
5ர��த- வ�த உர�மாD மாைல,  
உ�ளிென� அ-லேனா யாேன, ’உ�ளிய  
விைன�(. த�ன இனிேயா�  
மைனமா4 5டெரா$ பட)ெபா=/' எனேவ? 

 
[ ெநGேச, ��ைடயி�$� 	G5 ெபாாி�	� ப0�/ இ0�/ வ0�/�, வான ��$� 
நீ4ட கிைளகைள8� ெபாாி�த அ(ைய8� உைடய ேவ ப மர.தி�, '�ளி 
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ைவ.தா�ேபா�ற ெசறிவி-லாத நிழ�ேல, ெபா�ைன உைர�	� க-ைல  ேபா�ற 
வ�டா$த�	ாிய இட.ைத அைம./, க-லாத சி+வ)க� ெந-�� காயாகிய 
வ�$கைள ைவ./�ெகா4$ விைளயா$வ/�, வழி ேபாேவாைர� ெகாைல 
ெசD8� வி-ைலேய ஏராக� ெகா4$ �ய�சி ெசD8� ஆறைல க�வ) வா1கி�ற 
ெவ�ைமைய8ைடய ��னிட�கைள  ெப�ற சிறிய ஊ)கைள உைடய/மாகிய 
பாைலநில வழியி- வ�த எ� மன வ�ைமைய அழிய, ெசDகி�ற மாைல� கால.தி- 
நா� நிைன./� கவைல8�ேற� அ-லவா, "நிைன.த காாிய.ைத நிைற-
ேவ�றினா- வ0� இனிைமைய  ேபா�ற இனிைமைய8ைடய ந� காத�, ந� 
மைன�	 அழகான விள�ேகா$ நி�+ கவைலேயா$ ந�ைம நிைன�	�ெபா=/ 
இ/" எ�+?] 
 
மாைலயி-, எனேவ, யா� உ�ளிென� அ-லேனா எ�+ வா�கிய.ைத �(./� 
ெகா�க. 
 
[ஈனாத- - க0&யி).த-. உய&� - வ0�/�. சிைன - கிைள. ெபாாி அைர-ெபாாி�த 
அ( மர�; ெபா+�	. த�( ேபான அ(மர�. '�ளி நீழ--ஒேர பர பாக, ெசறி�/ 
கிட�காம- '�ளி '�ளியாக இ0�	� நிழ-. க�டைள-ெபா�ைன உைர�	� க-. 
வ�$ அர�	 - T/ காDகைள ஆ$� இட�; 	4$கைள ஆ$� இட�. வி- ஏ) 
உழவ)- வி-ைலேய ஏராக உைடய உழவராகிய பாைல நில மறவ). �ைன-
��னிட�. சீ\)-சி+ ஊ). கர��த--பாைல நில வழியிட.தி-; �த- : ஏழா� 
ேவ�+ைம உ0', உர�-வ�ைம; இ�ேக மன.தி4ைம, உ�ளிென�-நிைன.ேத�. 
விைன�(.த�ன-காாிய.ைத நிைறேவ�றினா� ேபா�ற, மைனமா4-மைன�	 
மா�சி த0கி�ற, 5ட)-விள�	. பட)-நிைன�	�. ] 
 
’�� ஒ0 கால./  ெபா0� வயி� பிாி�த தைலமக�, பி�>� ெபா0� 
கைட�<�(ய ெகGசி�	, ெசா-�ய/’ எ�ப/ இ�த  பாட�� /ைற. ’��' ஒ0 
தடைவ ெபா0� ஈ�$வத�காக. த� காத�ைய  பிாி�/ ெச�+ மீ4ட தைலமக�, 
ம+ப(8� ெபா0� ேதட ேவ4$ெம�+ எ4ணிய ெநG5�	, ெசா�ன/?’ 
எ�ப/ அத�	  ெபா0�. மண� ெசD/ெகா4$ இ-ல ற� நட./� க�'� 
கால.தி- நிக1�த நிக1,சி இ/. 
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இதைன  பா(யவ) இள�கீரனா) எ�>� 'லவ).  
இ/ ந�றிைணயி- *�றாவ/ பா�$. 
----------------  
 

3.3.3.3.    வழிப� ெத�வ�வழிப� ெத�வ�வழிப� ெத�வ�வழிப� ெத�வ�    

 
காதல>� காத�8� பிற) அறியாதவா+ அ�' ெசD/ பழகினா)க�. 
அவ)க;ைடய காத- ைவர�ேபால உ+தியாகி வ�த/. இனிேம- இரகசியமாக, 
ச�தி./ அளவளா&வைத வி�$, உலகறிய மண� ெசD/ ெகா4$ வாழ 
ேவ4$ெம�+ அவ� நிைன.தா�. ஆனா- காதவியி>ைடய தாD த�ைதய) ேவ+ 
யா0�ேகா அவைள மண� ெசDவி�	� எ4ண� உைடயவ)களாக இ0�தா)க�. 
காத��	 உயி).ேதாழி ஒ0.தி இ0�தா�. தைலவியி� நிைல �த�யவ�ைற. 
தைலவ>�	. ெதாி�/ <+பவ� அவ�தா�. தைலவியி� ெப�ேறா)க;ைடய 
எ4ண.ைத உண)�/ தைலவனிட� அவ� ெதாிவி.தா�. அவ� ம�ெறா0 
ேயாசைன8� <றினா�. தைலவ� தைலவிைய அைழ./� ெகா4$ ெச�+ த� 
ஊாி- மண� ெசD/ ெகா�ளலா� எ�றா�. அவ>� அத�	 உட� ப�டா� 
★ 
 
காதல) இ0வ0� 'ற ப�$ வி�டா)க�. 
 
அ/ வைரயி- யா0� அறியாம- வ�/ காத�ேயா$ அளவளாவி, ெச-@� 
காதல>�	, இ ேபா/ யா0ைடய தைட8� இ�றி யா0�	� அGசாம-, �= 
உாிைமேயா$ அவ;ட� 	லவி மகி=� நிைல கிைட.தி0�கிற/. 
 
ேபாகி�ற வழி வள பமான இட� அ-ல. பாைல நில./ வழிேயதா� ேபாக 
ேவ4$�. அதி- நட பத�	 அவ� ஒ0கா- அG5வாேளா எ�ற ஐய� 
உ4டாயி�+. இ�>� க$ைமயான பாைல நில.தி� இைட  ப	தி�	 வரவி-ைல, 
அ�ேக ஒ0 '�கமர�, அத� நிழ�ேல அவ;ட� அம)�தா�. ஆர அமர அவ� 
தி0&0வ எழிைல  பா).தா�. 
 
"எ�ன அ ப(  பா)�கிறீ)க�?" எ�+ '�னைக M.தப(ேய அவ� ேக�டா�. 
அவ;ைடய ெவ�ேள ெவேளெர�ற ப�க� �./� ேகா.தா�ேபால அழகாக 
இ0.தன. வா- எயி+ உைடயவ� அ�த மடம�ைக. 
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’உ�ைன, ச�தி./  ேபச ேவ4$ெம�+ இர& ேநர�களி- நா� ஒ0வ0� 
அறியாம- வ�ேதேன! அ  ேபா/ உ�ைன� கா4ப/ எ?வள& அாிதாக இ0�த/! 
எ?வள& மன� கல�கிேன�! இனிேம- நீ8� நா>� பிாியாம- யா0ைடய க�$� 
காவ@� இ-லாம- பழகலா�.' 
 
’அ ேபாெத-லா� நா� மா.திர� கல�க வி-ைலயா? ’ 
 
*நீ8� கல�கினாD. ஆனா@� நா�தா� �ய�சி ெசDேத�. இ0வ0� அளவளாவி 
இ�'�ற@� உ�ைன. ேத(�ெகா4$ இரவி- கா$ கட�/� ஆ+ கட�/� ஓ( 
வ�ேதேன! என�க-லவா உ� அ0ைம ெதாி8�? 
 
’நா� உ�கைள. ெதDவமாக மதி./ உ�கைளேய எ4ணி நா� �=வ/� 
அலம�ேதேன! அதைன நீ�க� அறிL)களா?’ 
 
"என�	 நீதா� இUட ெதDவ�; உபாஸனா *).தி; வழிப$ கட&�. ெநGசிேல 
�+கிய அ�'ைடய ப�த)க�, ஆ)வ.ைத8ைடய ம�க�, த�க� இUட 
ெதDவ�கைள வழிப$கிறா)க�. எ.தைன /�ப� அைட�தா@� அவ�றா- ேசா)& 
அைடயாம-, அழிவிலராகி ேம@� ேம@� த�க� வழிபா�(ேல ஈ$ப�$ 
நி�கிறா)க�. த�க� ஆ4டவ>ைடய தி?ய தாிசன� காண ேவ4$ெம�+ 
அலம�/ ேவசாறி நி�கிறார)க�. விரத� இ0�/� தவ� ெசD/� தான� ெசD/� 
ம.திர�கைள உ,சாி./� ேபா�+கிறா)க�. அவ)க;�	 அ�த� கட&� ேநாி- 
எ=�த0ளி. த� தி0�ேகால.ைத� கா�(ய0ளினா- எ.தைன ஆன�த.ைத 
அைடவா)க�!” 
 
*வழிப$ ெதDவ.ைத� க4ணிேல க4டவ)க� உ4ேடா?" 
 
”இ-ைலெய�+ எ?வா+ ெசா-ல �(8�? எ?வளேவா அ�ப)க� உலகி- 
இ0�கிறா)க�. கட&� அ0ைள  ெபற அவ)க� ஆ)வ.ேதா$ �ய@� திற.ைத 
நா� அறிய �(வதி-ைல. அவ)க� அ�' அ�'தமான ஆ�றைல8ைடய/. அ�த 
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ஆ)வ மா�க� வழிப$ ெதDவ.ைத இ�த ஊன� க4ணாேல க4$வி�டா- ெப+� 
ஆன�த� இ.தைகயெத�+ என�	. ெதாி8�.” 
 
"எ ப(. ெதாி8�? உ�க� வழிப$ ெதDவ� எ/?” 
 
"அ�த. ெதDவ.ைத இைட^(-லாம- தாிசி�க ேவ4$ெம�+ நா� �ய�ேற�. 
ெதDவ� வர� ெகா$.தா@� Mசாாி வர� ெகா$�க மா�ேட� எ� ��. கைடசியி- 
ெதDவ� ேநாிேல வ�/ கா�சி அளி./ வர� ெகா$./வி�ட/.” 
 
“உ�க� ேப,5 விள�கவி-ைலேய!” 
 
*நா� வழிப$� ெதDவ� இ�னெத�+ இ�>மா ெதாியவி-ைல? ��ேப 
ெசா�ேனேன! த� �க� தன�	. ெதாி8மா?" 
 
காத��	� காதல>ைடய உ�ள� 	றி '. ெதாி�/வி�ட/. நாண.தா- தைல 
கவி1�தா�. தைலவ� அவ� ேதாைள. த� ைகயா- ெம-�. த=வினா� 
 
“இ�த அழகிய ப0.த ேதாைள அைடய நா� எ.தைன �ய�சிக� ெசDேத�! 
இ ெபா=த-லவா எளிதிேல இ�த  பா�கிய� கிைட.த/? அழி& இலராகி 
ஆ)வ�ைடய மா�க� த� வழிப$ ெதDவ.ைத. த� க4ணாேல தாிசி.த/ேபால 
உ�ைன அைட�ேத�. உ� அழகிய ெம-�ய ப0.த ேதாைள அைண�ேத�. 
இ/வைர�	� நா� எ ப(ெய-லா� திாி�ேத�! காெட�+� மைல ெய�+� 
பாராம-, மைழெய�+� இ0ெள�+� நி-லாம-, ஆெற�+� வில�ெக�+� 
அGசாம- வ�ேத�. ஆனா@� மன� 5ழ�ற/; கல�கிய/; ஒ?ெவா0 நா;� 
உ�ைன  பா)�க �(8ேமா, �(யாேதா எ�+ கல�கிய/. இ.தைகய 
வ0.த./�	 இனிேம- இட� இ-ைல. ந� மன�ேபால �= உாிைம8ட� 
பழகலா�.” 
 
*நா� ேபா	� இட�களி- இ ப( மர�க� நிைறய இ0�	ேமா?? 
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*அ�க�ேக இ0�	�. இேதா இ�த  '�க மர.தி� தளிைர  பா). எ?வள& 
அழகாக&� பளபள பாக&� இ0�கிற/! இ�த. தளிைர  பறி./ உ� மா)பிேல 
அ பி� ெகா�. ெபா�னிற  பிதி)&ைடய உ� அழகிய நகி-களிேல இ�த. தளிைர 
அ '. அ�ேக ெதDவ� L�றி0�கிற/. அ.தளி)கைள அ0,சி ப/ ேபால. 
திமி)�/ெகா�.” 
 
"வழியி@� பல மர�க� இ0�	ேமா?” 
 
”இ0�	�. எ�ெக�ேக நிழைல� கா4கிேறாேமா அ�க�ேக த�கலா�; ெந$ேநர� 
த�கி அளவளாவலா�. மண- இ0�தா- அ�ேக நீ விைளயாடலா�. அ ப(ேய 
வ0.த� இ-லாம- நா� வழி நட�கலா�.” 
 
"வ0.த� ஏ�? எ�+ ேக�டா� காத�. 
 
*வாெலயி�ேறாD, உ� தாD த�ைதயைர8� ேதாழிமா)கைள8� பிாி�/ வ�ததனா- 
ஒ0 கா- உன�	 வ0.த� உ4டாகலா�. தளிரா- அல�காி./� ெகா4$, 
நிழைல� காH�ேதா+� இைள பாறி, ெச-ேவா�, விைளயாட&� இட� உ4$. 
மண- நிர�பிய இட�க� இ0�கி�றன. அ�ேக நீ ேகா$ கிழி./� ேகால� ேபா�$ 
L$க�(, சி+ ேசா+ சைம./ விைளயாடலா�. வழிெய-லா� உன�	 மகி1,சி 
உ4டாக. த�கப( மர�� மண@� இ0�கி�றன. தள),சியி-லாம- ேபாகலா�”.  
 
*வழியிேல எ�ன எ�ன மர�க� உ4$??? 
 
*கா$ காடாக மர�க� சில இட�களி- உ4$. சில இட�களி- மாGேசாைலக� 
இ0�கி�றன. க�ெம�+ மா�M வாசைன L5�. உ�ேள '	�தா- த4ெண�+ 
	ளி),சியாக இ0�	�. மாமர� நிர�பிய ந+�த4 ெபாழி- அைவ. மா�Mவி� 
அ0�ைப� ேசாதி இ�'+� 	யி-க� இனிைமயாக� 	ர- எ$.த� <&�, 
க4H�	 அழகான கா�சி, மாமர�� மா�M&�. உட�'�	 இனிதான நிழ-; 
த4ணிய ெபாழி-. நாசி� கினிய ந+மண�, கா/�	 இனிய 	யி�� இைச, 
இ.தைன இனிைம8� உ�ள இட�களி�வழிேய நீ நட�/ ெச-ல  ேபாகிறாD.”* 
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"நா� ம�$மா? நீ�க�?” 
 
‘'நீ எ�றா ெசா�ேன�? தவ+. நா� ெச-@� வழியி@�ள கான�க� இ.தைகய 
ந+�த4 ெபாழி-கைள உைடயன”. 
 
”மனித)க� வா=� இட� ஒ�+� இ-ைலயா?” 
 
”அடடா! அைத, ெசா-ல மற�/ ேபாேனேன! எ.தைனேயா ஊ)க� இ0�கி�றன. 
சி�ன, சி�ன ஊ)களாக  பல உ4$. எ-லா� நா� ேபா	� வழியிைடேய நீதா� 
காண  ேபாகிறாேய!’-அவ� ‘நா�" எ�பைத அ=.தி, ெசா�னா�. 
 
'� கமர.தி� '/. தளி0�, இனிய நிழ@�, எழிலா)�த மண@�, 	யி@�, 
மா�ெபாழி@�, ஊ)க;� ஆகியவ�ைற  ப�றி  ேபசிய ேப,சினாேல த�>ைடய 
இ�ப. ெதDவ.தி� உ�ள.தி- ைதாிய.ைத8� மகி1,சிைய8� ஊ�(னா� 
காதல�. அவ� அைத� ேக�$ ஆ+த- ெப�றா�. அவேனா$ ஒ�றி, ெச-வேத 
தனி ஆன�தம-லவா? 
 

”அழிவில) �ய@� ஆ)வ மா�க�  
வழிப$ ெதDவ� க�க4 டாஅ�	  
அலமர- வ0.த� தீர, யாழநி�  
நலெம� பைண.ேதா� எDதின�; ஆக��,  
ெபாாி M� '�கி� எழி-தைக ஒ4�றி  
5ண�	 அணி வன�ைல அண�	ெகாள. திமிாி  
நிழ-கா4 ேதா+� ெந(ய ைவகி  
மண-கா4 ேதா+� வ4ட- ைதஇ  
வ0�தா/ ஏ	மதி வா-எயி� ேறாேய!  
மா நைன ெகா=தி மகி1	யி- ஆ@�  
ந+�த4 ெபாழில கான�;  
	+�ப- ஊரயா� ெச-@� ஆேற.” 
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[ ேசா)& இ-லாதவராகி வழிபா�$ வைககளாகிய �ய�சிைய, ெசD8� 
ஆ)வ.ைத8ைடய அ�ப)க� தா� வழிப$கி�ற ெதDவ.ைத. த� 'ற�க4 ��ேன 
க4டா- வ0.த� தீ)�/ இ�ப� அைடத- ேபால, கள&� கால.தி- பலநா� நா� 
ப�ட மன,5ழ�சி8� வ0.த�� தீ0�ப(யாக உ�>ைடய அழ	� ெம�ைம8� 
ப0ைம8� உைடய ேதாைள அைட�ேதா� . ஆைகயா- ெபாாிைய  ேபா�ற 
Mைவ8ைடய '�க மர.தி� அழைக8� பளபள ைப8� உைடய தளிைர  
ெபா�பிதி) ேபா�ற 5ண�ைக அணி�த அழைக8ைடய நகி-களி- அத�	ாிய 
ெதDவ� இ0�ைக ெகா�;மா+ அ பி, நிழைல� காH�ேபாெத-லா� ெந$ேநர� 
அ�ேக த�கி, மணைல� காH�ேபாெத-லா� விைளயா�(ட.ைத அைம./ 
விைளயா( வ0.தமைடயாம- ெச-; Fய ெவ4ைமயான ப�கைள உைடயவேள! 
மாமர.தி� அ0�ைப� ேகாதி மகி1கி�ற 	யி-க� <&கி�ற ந+மண� L5� 
த4ணிய ெபாழி-கைள8ைடயன, தா� ெச-@� வழியி- உ�ள கா$க�; சிறிய பல 
ஊ)கைள உைடயைவ, நா� ேபா	� வழிக�. 
 
ஆ)வ மா�க� க4டாஅ�	, ேதா� எDதின�; திமிாி, ைவகி, ைதஇ, ஏ	மதி; கான� 
ெபாழில; ஆ+ ஊர எ�+ <�$க. 
 
அழி&-ேசா)&. ஆ)வ�-ஆவ-. அலமர--மன� 5ழ@த-; கவைல ெகா�;த-. யாழ ; 
அ).தமி-லாத அைச, ெசா-; பா�(� ஒைச�காக  ேபா$வ/. நல�- அழ	. பைன-
ெப0ைம; *�கிைல ேபா�ற எ�+� ெசா-லலா�. தைக-இய-'. �றி-தளி). 
5ண�	 -மகளி) ேமனியிேல ெபா�னிறமாக� காH� அழ	. ேதம-. வன�-அழ	. 
அண�	-ெதDவ�; நகி-களி- L�+. ெதDவ� எ�ற ெப4 ெதDவ� இ0 பதாக, 
ெசா-வ/ மர', திமிாி -அணி�/; அ பி. ெந(ய-ெந$ ேநர�க�. ைவகி- த�கி, 
வ4ட--விைளயா�$, ைதஇ-அைம./. ஏ	மதி-ேபா. வா- எயி�ேறாD-
ெவ4ப�கைள உைடயவேள. நைன - அ0�'. ெகா=தி-ேகாதி. ஆ@�-<&�. 
ெபாழில - ேசாைலகைள உைடயன. ஆ+-வழி. ] 
 
"உட�ேபாகா நி�ற தைலமக� தைலமக�	 உைர.த/" எ�ற /ைறயி- அைம�த 
பா�$ இ/. தைலவிைய அைழ./� ெகா4$ தைலவ� ெச-வைத உட�ேபா�	 
எ�+ ெசா-வா)க�. 
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இைத  பா(யவ) பாைல பா(ய ெப0�க$�ேகா எ�>� அரச). 
இ/ ந�றிைணயி- ஒ�பதாவ/ பா�$. 
------------------  
 

4.4.4.4.    க�� தன க!க�� தன க!க�� தன க!க�� தன க!    

 
களவி�ப.ைத Vக)�/ வ�த காதல)க;�	 இைட^(-லாம- கணவ>� 
மேனவி8மாக இ0�/ இ�'ற ேவ4$� எ�ற வி0 ப� எ=�த/. ஒ0 நாைள  
ேபாலேவ ந�ளி0ளி- கர$�ரடான வழியி- தா� வ0வைத� காதல� 
ெபா0�ப$.தவி-ைல. அவேளா, அவ>�	 ஏேத>� இைடN+ ேத)�தா- எ� 
ெசDவ/ என அGசினா�. இனி வரேவ4டா� எ�+ ெசா-�, அவ� வ0வைத 
நி+.தலாமா? அ 'ற� அவ� வா1வேத அாிதாகிவி$�. அவைன  பிாி�/ வா1வ/ 
எ�ப/ நிைன பத�	� அாிய ெசய-. எ.தைன நாைள� 	.தா� பிற) அறியாம- 
அவ)க� ச�தி ப/? எ ப(யாவ/ மண� 'ாி�/ெகா4$ உலகறிய ஒ�+ ப�$ 
வாழலா� எ�ற எ4ண� ேம- ஓ�கிய/. 
 
அவ>�	 அவைள மண� ெசD/ ெகா$�க அவ;ைடய தாDத�ைதய) 
உட�ப$வா)கேளா எ�ற ஐய� எ=�த/. ஒ0வ0�	� ெதாியாம- அவைள 
அைழ./� ெகா4$ த� ஊ0�	, ெச�+ மண�/ ெகா�ளலா� எ�+ அவ� 
எ4ணினா�. ேதாழி அ/ ந-ல வழி எ�றா�. காத�8� இண�கினா�. 
 
ஒ0நா� வி(ய� காைலயி- 'ற ப�$வி$வ/ எ�+ தி�ட� ேபா�(0�தா)க�. 
ஆன- அவ)க� 'ற பட வி-ைல. காரண� இ/தா�. 
 
காத� த� L�ைட  பிாி�/ ெச-வத�	 ஏ�ற மன உ+தி இ-லாம- இ0�தா�. 
தா� பழகிய இட.தி@� பழகிய ெபா0�களி� ேம@� பழகிய ேதாழிமா)களிட./� 
அவ;�	 இைணய�ற ப�+ இ0�த/. அ�த  ப�ேற அவைள. த$./ வி�ட/. 
 
இ+தி� கண� வைரயி- அவ� எ ப(8� ேபாD வி$வ/ எ�ேற நிைன.தா�. 
அத�	 ேவ4(ய காாிய�கைள8� ெசDதா�. வி(ய� கால.திேல எ=�/ வி�டா�, 
‘ச) ச)’ எ�+ அய- L$களி- தயி) கைட8� ஒ� அவ� காதி- வி=�த/. 
# # 
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ெப4() வி(ய� கால.திேல எ=�/ தயி) கைடவா)க�. �த- நா� ந�றாக. 
ேதD./� க=வின பாைனயிேல பாைல� காD,சி இரவி- பிைர 	�+வா)க�. 
அ�த  பாைன வயி+ அக�றதாD நிைற�த க0 ப� உைடய/ ேபால இ0�	�. 
கமGTைல8ைடய 	ழிசி அ/, எ?வளேவா காலமாக அ�த  பாைனயி-தா� 
தயிைர. ேதாD./� கைட�/ வ0கிற)க�. அ/ ஆகிவ�த பாைன, மாமியா) 
கைட�த/; ம0மக� கைட�த/; ம+ப( ம0மக� மாமியாராகி� கைட�த/; அவ� 
ம0மக� கைட�த/. அ�த. தயி)  பாைன அ�த� 	$�ப.தி� பழைமைய8�, 
5+5+ ைப8�, �ய�சிைய8�, வள பி.ைத8� எ$./� கா�$� அைடயாள� 
ேபால விள�	வ/. 
 
ஒேர பாைனயி- தயிைர. ேதாD./ ைவ.தா- அதி- 'ளி.த நா�ற� உ4டா	�; 
தயிாி� �ைடநா�ற� ஏ�ப$�. ெவயி�ேல காய ைவ பேதா$ <ட, அ�த �ைட 
நா�ற� மா+வத�	 �றிவாக அவ)க� ஒ0 காாிய� ெசDவ/ வழ�க�, 
விளா�பழ.ைத அத�	� இ�$ *( ைவ பா)க�. பிற	 அைத எ$.தா- 
க�ெம�+ விளா�பழ வாசைன L5�. �ைட நா�ற� அ(ேயா$ ேபாDவி$�. அதி- 
பாைல� காD,சி. ேதாD.தா- அ�த. தயி0�ேக ஒ) இனிய வாசைன உ4டா	�. 
விளா�பழ� கம=� கமGT� 	ழிசி அ-லவா அ/? 
 
இேதா ஒ0 L�(- தயி) கைட�/ ெவ4ெணD எ$�கிறா� ஒ0 ம�ைக, அைத, 
ச�+� கவனி�கலா�. அவ� ��ேன தயி)  பாைன இ0�கிற/; விளா�பழ 
வாசைன L5� 	ழிசி; கமGT � 	ழிசி. ஒ0 க�ப� ந�(0�கிறா)க�. அதி- தா� 
ம.ைத  M�( அ�த ம�ைக கைடகிறா�. ம.தி� ேகா- ேதD�தி0�கிற/. கயி�றா- 
கைட�/ கைட�/ அ ப(. ேதD�/வி�ட/. எ?வள& காலமாக அ�த ம./ 
இ0�கிறேதா, யா) க4டா)க�? யாேர>� V�பமான ஆராD,சி வ-லவ)க� அத� 
ேதDமான.ைத அளெவ$./, இ.தைன கால� இ/ ெவ4ெணD எ$�	� 
ேவைலைய, ெசD/ வ0கிற/ எ�+ ெசா-லலா�. அ ப( ஆராD,சி ெசDகிறவ)க� 
யாராவ/ இ0�கிறா)களா, எ�ன? கயி+ தி�+ ேதD�/ேபான த4ைட8ைடய 
ம.ைத� க�ப.திேல M�( அ�த  ெப4 கைடகிறா�. ெவ4ெணD எ$ பத�காக� 
கைடகிறா�. அ�த ம./, 5ழ-கிற/ ெநDைய எ$ பத�	 இய�	கிற/; அ/ ெநD 
ெதாி இய�க�, வி(ய� காைலயி- பல) இ�>� /யி�+ ெகா4(0�	� ேநர.தி- 
இ�த ெநD ெதாி இய�க� நைடெப+வதா- அத� ஒ� ெதளிவாக� ேக�கிற/. 
அ�த� க�ப.தி� அ(யிேல �ழ�	கிற/ தயி) கைட8� ச.த�, இ0� பிாி8� ேநர� 
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அ/ எ�பைத அ�த, ச.தேம ெசா-கிற/. அ�த  ெப4மணி�	.தா� எ.தைன 
5+5+ '  
★ 
 
த�கி நி�ற இர& 'ல0� வி(ய�காலமாகிய அ�த ைவ	 'ல) வி(ய�- ெநD 
ெதாி8� இய�க� �ழ�	வைத�ேக�$� காத� எ=�தா�. ��னாேல 
தி�டமி�டப( த� காதல>ட� 'ற பட எ4ணிேய எ=�தா�. அவ� ேபா	� 
ெசDதி உயி). ேதாழி ஒ0.தி�	.தா� ெதாி8�; ேவ+ யா0�	� ெதாியா/. 
அ�த இரெவ-லா� அவ;�	. F�க� இ0�தி0�	மா? த� காதல>ட� எ�+� 
பிாியாம- இைண�/ வா=� இ�ப உலக./�க-லவா அவ� ெச-ல  ேபாகிறா�? 
யா) க4ணி@� படாம- 'ற படேவ4 $ேம எ�+ கவைல ெகா4டா�. 
உட�ைபெய-லா� ேபா)./� ெகா4$ வழி நட�கேவ4$� எ�+ தீ)மான� 
ெசDதா�. அவ� கா�- உ�ள சில�' நட�	� ேபாேத க- க- எ�+ ஒ��	�. 
அத�	� பர-க� இ0�தன; பர@�	 அாி எ�+ ஒ0 ெபய) உ4$. அாியைம 
சில�ேபா$ நட�தா- அவ� ெச-வைத, சில�ேப விள�பர ப$.திவி$�. அைத� 
கழ�றி ைவ./விட ேவ4$� எ�+ நிைன.தா�. 
 
ெகாGச� க4 *(8� சிறி/ ேநர� /ர�கி8� ெந$ ேநர� ேயாசைன8� ஆ1�/� 
அவ� ப$.தி0�தேபா/ தயி) கைட8� ஒ� காதி- ப�ட/. வி(ய�கால� ஆகி 
வி�ட/ எ�+ எ=�தா�. ஒ0வ0� அறியாம- ஒ0 நீ4ட ேபா)ைவைய எ$./. 
த� உட�' �=வைத8� ேபா)./�ெகா4டா�. அாிக� அைம�த த� 
சில�'கைள� கழ�றினா�. அவ�ைற எ�ேக ைவ�கலா� எ�+ ேயாசி.தா�. அவ� 
விைளயா$� க0விகெள-லா� ஓாிட.தி- இ0�தன. அ�ேக ைவ�கலா ெம�+ 
ேபானா�. த�>ைடய ேதாழிமா)க;ட� ப�/ விைளயா$வதி- அவ;�	 மி�க 
வி0 ப�. அழகான ப./க� அவளிட� இ0�தன. பலவைக அழேகா$ <(ய பல 
ப�/கைள அவ� ைவ.தி0�தா�. இ+�கி� க�(ய ப�/ க� அைவ. ”அ�த  
ப�/கேளா$ ேச)./ இ�த, சில�'கைள ைவ./விடலா�" எ�+ எ4ணி� 
கழ�றிய சில�'கைள� ைகயி- எ$./�ெகா4$ ெச�றா�. 
 
அ ேபா/ அவ� உ�ள�, ம+நா� காைலயி- எ�ன நிக=� எ�பைத� க�பைன 
ெசD/ பா)�க. ெதாட�கிய/. அ$.த நா� காைலயி- தாD எ=�/ த� 
காாிய.ைத  பா) பா�. ெசவி�. தா8� எ=�/ ஏேத>� ேவைலயிேல 
ஈ$ப$வா�. ேதாழிமா)க� எ=�/ வ�/ அவைள எ= ப வ0வா)க�; ப�/ 
விைளயாடலா� எ�+ அைழ�க வ0வா)க�. ப$�ைகயிேல காணாம- L�(- ம�ற 
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இட�கைள  பா) பா)க�. தாயினிட� ேக�பா)க�; ெசவி�.தாைய� ேக�பா)க�. 
"ேந�+ ரா.திாி வழ�க� ேபால.தாேன இ�ேக ப$.தி0�தா�? எ�ேக 
ேபாயி0 பா�? உ�களி- யாைரயாவ/ ேத(�ெகா4$ ேபாயி0 பா�. 
வ�/வி$வா�' எ�+ அவ)க� ெசா-வா)க�. சிறி/ ேநரமாகி8� தைலவி வராைம 
க4$ ேதாழிமா)க� கவைல�	 உ�ளாவா)க�. ெப�ற தா8� வள).த ெசவி�. 
தா8�<ட மன.தி- அ,சமைட�/ ேதட. ெதாட�	வா)க�. 
 
ேதாழிமா) விைளயா�$� க0விக� ைவ.தி0�	� இட.தி- ேபாD  பா) பா)க�. 
வாி 'ைன ப�ேதா$ அாியைம சில�'க;� இ0 பைத  பா)./� <&வா) க�. 
தைலவி 'ற.ேத ெச�+ வி�டா� எ�ற உ4ைம அவ)க;�	 அ ேபா/ 
ெதாியவ0�. அ�த  ப�ைத8� சில�ைப8� பா)./ யாவ0� வ0�/வா)க�. 
 
இ�த� க�பைன� கா�சி காத�யி� உ�ள.ேத ஒ(ய/. த�ைன  ெப�ற தா8� 
வள).த ெசவி�. தா8� ெநா�தா@�<ட அவ)கைள  ப�றி அவ� அ?வளவா�� 
கவைல படவி-ைல. அ�த இர4$ ேப0ேம த�>ைடய தைலவைன. தா� மண� 
ெசD/ ெகா�ள �(யாம- தைடயாக இ0 பவ)க�. ஆதலா-. அவ)களிட� 
அவ;�	� ேகாப�தா� இ0�த/, ’அவ)க� உ4ைம ெதாி�/ வ0�த�$�’ 
எ�+<ட அவ� எ4ணினா�. ஆன- ேதாழிமா) வ0�/வா)கேள! அைத 
நிைன�	�ேபா/தா� அவ;�	 எ�னேவா ேபா- இ0�த/. மன5�	, சமாதான� 
ேதா�றவி-ைல. பல நா�களாக ஒ�+ப�$  பழகிய ஆய.ேதா)க� அ-லவா 
அவ)க�? அவ)க� த� பிாிவா- ெநா�/ அர�+வா)கேள! அவ)க;�	� 
காத�யி� நிைல ெதாியாேத! அவ)க� வ0�/வைத நிைன.தா- உ�ள� 
இர�	கிற/. அவ)க� மிக&� அ�'ைடயவ)க�; பாவ�! ஏ�கி  ேபாவா)க�. 
அளியேரா அளிய)! இர�க. த�கவ)க�. 
 
இ�த நிைன ' வ�தேதா இ-ைலேயா, காத��	 ஊ�க� 	ைற�த/. தி�டமி�டப( 
எ-லாவ�ைற8� ெசDதவ�, இ ேபா/ வா�ட� அைட�தா�. அவ� கா- 
எழவி-ைல. காதல>ட� இைடNறி�றி இ�'�+ வாழலா� எ�+ எ4ணி 
அைட�தெப0மித� இ ேபா/ எ�ேகா ஒளி./�ெகா4ட/. அவ� உ�ள.ேத 
/யர� வ�/ க பி�ெகா4ட/. அவைள8� அறியாம-, அவ;ைடய உ+திைய8� 
மீறி, அவ� க4களி- நீ)./ளிக� 'ற ப�டன. மய�கி நி�றா�. 
 



40 

 

அவ� எ=�த/ �த- அவைள ஒ0.தி கவனி./� ெகா4ேட இ0�தா�. அவ� 
ேவ+ யா0� அ-ல அவ;ைடய உயி).ேதாழி. தைலவ>ட� அவைள 
வழிய> 'வத�	 ேவ4(ய காாிய.ைத, ெசDதவ� அவேள. அவ� தைலவிைய� 
கவனி.தா�. சில� கழ�+� வைர�	� அவ;�	 இ0�த ஊ�க�, வாி ' ப�ைத� 
க4டேபா/ இ-லாம� ேபானைத8� அவ� க4க� க@ழவைத8� க4டா�. 
 
ெம-ல, ெச�+ அவைள அHகினா�. தைலவ>ட� ெச-வத�	 அவ� மன� 
வி0�பினா@�, பழகிய இட.ைத  பிாிவத�	ாிய /ணி& அவ;�	 இ-ைல 
எ�பைத. ேதாழி உண)�/ ெகா4டா�. அவ� �/ைக. தடவி. தைலைய� ேகாதி 
ஆ+த- ெசDதா�. "நீ வ0�தாேத; இ�கி0�/ நீ ேபாக ேவ4டா�. உ� காதலைன 
ஏ�+�ெகா4$ கண� ெசD/ ெகா$�	� ப( ெசவி�. தாD�	� 	றி பாக. 
ெதாிவி�கிேற�; உ� உ�ள� ெகா�ைள ெகா4டவ� இ�னா� எ�பைத ேவ+ 
ச�த) ப.தி- த�திரமாக அவ� உண0�ப( ெசDேவ�. நீ ப$./�ெகா�' எ�+ 
ெசா-வி, அவ� கா�- மீ�$� சில�ைப அணி�தா�. த$மா+� உ�ள.ேதாேட 
தைலவி த� பாய�- வ�/ ப$.தா�. 
 
ெவளியி- தைலவ� நி�+ ெகா4(0�தா�. த� காத�ைய அைழ./, ெச-@� 
ேநா�க.ேதா$ அவைள எதி)பா)./ மைறவான ஓாிட.தி- கா./� 
ெகா4(0�தா�. ேதாழி அ�ேக ெச�றா�, காத�ைய� காணாம- அவைள ம�$� 
க4ட தைலவ�, "அவ� எ�ேக?” எ�+ ேக�டா�. "அவ� வ0வதாக.தா� 
இ0�தா�. ஆனா-”. சிறி/ நி+.தினா�, தைலவ� ஆவேலா$ ேக�கலானா�. 
 
‘வி(ய� காைலயி- எ=�/ யா0� அறியாம- 'ற படலானா�. கா� சில�ைப� 
கழ�றி  ப�ேதா$ ைவ�க ேபானா�; உ�ேமா$ வ0வதி- �= மன�� 
உைடயவளாD எ-லாவ�ைற8� ெசDதா�, ப�ைத� க4ட&ட� ஆய.ேதா) 
நிைன& வ�/வி�ட/ ேபா@�! காைலயி- அவ)க� இவ�ைற  பா)./ எ ப( 
ெய-லா� வ0�/வா)க� எ�ற எ4ண� ேமேலா�கி யி0�க ேவ4$�. அவ;� 
எ?வளேவ’ அட�கி அட�கி  பா).தா�. ஆனா- அவ� க4க� அைத8� மீறி 
அ=/ வி�டன. அவ;�	 உட�பா$தா�; ஆனா@� அ=த க4ேணா$ 
'ற படலாமா?’ 
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தைலவ� தைலவியி� M ேபா�ற உ�ள� '4பட� <டாெத�+ நிைன�கிறவ�. 
ேதாழி <றியைத� ேக�$ எ�ன ெசDவெத�+ ெதாியாம- மல�க மல�க 
விழி.தா�. ‘இனி எ�ன ெசDவ/?’ எ�ற ேக�வி அவ� வாயி�0�/ வ�த/. "நா� 
பா)./� ெகா�கிேற�" எ�+ அபய� அளி பவைள  ேபால, ெசா�னா� ேதாழி. 
 

விள�பழ� கம=� கமGT� 	ழிசி   
பாச� தி�ற ேதDகா- ம.த�  
ெநDெதனி இய�க� ெவளி-�த- �ழ�	�  
ைவ	'ல) வி(ய-, ெமDகர�/ த�கா-  
அாிஅைம சில�' கழிஇ  ப�மா4  
வாி 'ைன ப�ெதா$ ைவஇய ெச-ேவா�,  
’இைவகா4 ேதா+� ேநாவ) மாேதா ! 
ஆளியேரா அளிய)எ� ஆய. ேதா)' என,  
V�ெமா$ வர&தா� அயர&�  
த�வைர./ அ�றி8� க@ழ�தன க4ேண. 

 
[ விளா�பழ.தி� வாசைன L5�, நிைற�த க0 ப.ைத உைடய/ ேபால ந$விட� 
ப0.த பாைனயி-, கயி+ தி�ற ேதD.த த4ைட8ைடய ம.தினா- மகளி) 
ெவ4ெணைய� கைட�/ எ$�	� ெதாழி- F4 அ(யி- ஒ��கி�ற இர& 
'ல)கி�ற வி(ய� கால.தி-, த� உட�ைப மைற./. த� காவி- இ0�த பர�க- 
அைம�த சில�'கைள� கழ�றி, பலவாகி மா�சிைம  ப�ட வாி�/, 'ைன�த 
ப�ேதா$ அவ�ைற ைவ�	� ெபா0�$, ெச�ற உ��ைடய காத�, "இவ�ைற  
பா)�	�ேதா+� வ0�/வா)கேள, எ� ேதாழிமா)! மிக&� இர�க.த� கவ)க�’ 
எ�+ எ4ணேவ, அவ� உ�ேமா$ வ0வத�	 ேவ4(யவ�ைற, ெசD/ 
ெகா4ேட இ0�க&�, அவ� ச�தி�	 உ�படாம- அவ� க4க� அ=தன. 
 
கர�/, கழீஇ, ைவ இய ெச-ேவா�, என, அயர&� க4 க@ழி�தன எ�+ <�$க. 
 
கம-நிைற& ; கமGT--நிைற�த க0 ப�. 	ழிசி; பாைன. பாச�-கயி+. ம.த�-ம./. 
ெதாித--கைட� ெத$.த-. இய�க�-ெசய-. ெவளி-�த--க�ப.தின(யி-, ைவ	 
'ல) வி(ய--இர& வி(கிற வி(ய� கால�. அாி-சில�பி� உ�ேள இ$� பர-, கழிஇ 
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- கழி./ கழ�றி. மா4-மா�சிைம ப�ட, அழ	�ள. வாி 'ைன ப�/-வாி�/ 
'ைன�த ப�/. ைவஇய-ைவ�	� ெபா0�$. அளிய)-பாவ� எ�+ இர�	வத�-
	ாியவ). ஆய.ேதா)-பா�கிய). அயர - ெசDய. வைர./ - ச�தி�	 உ�ப�ட/. 
க@ழி�தன -அ=தன.] 
”ேதாழி உட�ேபா�	 அG5வி.த/" எ�ப/ இ�த  பா�(� /ைற, "தைலவிைய 
அைழ./�ெகா4$ அவ;ட� ேபாகலா� எ�+ /ணி�த தைலவனிட� ேதாழி ேபசி 
அ ப(, ெச-வத�	 அG5�ப( ெசDத/” எ�ப/ இத� ெபா0�. தைலவி L�ைட 
வி�$  பிாிவத�	 வ0�/கிறா� எ�ற காரண� கா�(, "அவ� வ0�/�ப( நா� 
அவைள அைழ./, ெச-@த- தகா/?” எ�+ தைலவைன அGச, ெசDதா�. 
 
இைத  பா(யவ) கயமனா) எ�ற ந-�ைச  'லவ). 
இ/ ந�றிைணயி- ப�னிர4டாவ/ பா�டாக உ�ள/. 
------------------  
 

5.5.5.5.    த	பிேன�த	பிேன�த	பிேன�த	பிேன�!!!!    

 
காதல>� காத�8� L�$�	  'ற�ேப திைன  'ன.தி- ச�தி./ வ�தா)க�. 
இ�த� கள&� காத- தைலவியி>ைடய உயி). ேதாழி�	 மா.திர� ெதாி8�. 
அயலா) அறியாம- அவ)க� ச�தி./� 	ல&வதி- பல இைடN+க� இ0�தன. 
ஒ?ெவா0 நா;� தைலவ� வ�/ ேபாவெத�ப/ இய@வதா? அவ� எ.தைனேயா 
ெபா+ '�ள கடைமகைள ேம�ெகா4டவ�. அவ�ைற� கவனி�	� நிைலயி-, 
சில நா�க� வ�/ தைலவிைய, ச�தி�க �(வதி-ைல. 
 
தைலவ� பக�ெபா=தி- L�$�	  'ற.ேத திைண 'ன� �த�ய இட�களி- 
தைலவிைய, ச�தி./ அளவளா&வைத  பக�	றி எ�+ ெசா-@வா)க�. பக� 
கால.தி- 	றி.த இட.தி- ச�தி பதா- இ�த  ெபய) வ�த/. இ�த� கள&� காத- 
ஒ?ெவா0 நா;�, பிற) அறி�/ வி�டா- எ� ெசDவ/? எ�ற அ,ச.ைத 
உ4டா�	�. அ�றி8�, தைலவ� வராத நா�களி- அவைன� காணாைமயா- 
தைலவி மி�க /�ப.ைத அைட�/ ஒ0 ேவைலயி@� மன�ெச-லாம- இ0 பா�. 
 
இ?வா+ ந$ந$ேவ தைலவைன� காணாம- வ0�திய தைலவி L�(ேல இ0�தா�. 
அவ� உ�ள� தைலவைன� காணாத /யர.தா- நிர�பியி0�த/. ஏேத>� 
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ேவைலயி- ஈ$படலாெம�றா- ஒ�+ கிட�க ஒ�+ ெசD8� ப( ேந)�த/. மனைத 
ேவ+ எதிலாவ/ தி0 பி வி�$ ஆ+த- ெபறலா� எ�+ நிைன.தா�. 
 
காைலயி-தா� ந�றாக மைழ ெபDத/; கனமான மைழ. அவ� வா1வ/ 	�+க� 
அட)�த 	றிGசி நில�. எதிேர க�Wரமாக ஒ0 	�+ நி�ற/. அ�த� 	�றி�0�/ 
அ0வி சலசலெவ�+ வி=�/ ெகா4(0�த/. அைத  பா)�க  பா)�க உ�ள.தி- 
களி /;�'�. அ�த அழகிய 	�ற�� அதி- உ�ள அ0வி8� மைல, சார�@� 
மைலய(வார.தி@� உ�ள அட)�த கா$க;� மிக அழகான கா�சிைய அளி.தன. 
இய�ைக யழகி- ஈ$ப$� உ�ள�ைடயவ)க� ேநர� ேபாவேத ெதாியாம- 
அவ�ைற  பா)./� ெகா4(0�கலா�. 
 
இ�த. தைலவி அழகிய ெபா0�களிேல ேமாக� உ�ளவ�. அழகான கா�சிகளிேல 
உ�ள.ைத, சி�க வி$பவ�. தைலவ>ைடய அழகிேல மய�கி  ேபானேத, இ�த 
அழ	� காதலா-தா� எ�+ <ட, ெசா-லலா�. 
 
இ ேபா/ மனசி- உ�ள கவைலைய  ேபா�க, ச�+ ேநர� மைலைய8� 
அ0விைய8� பா)./ இ�'றலாெம�+ ெவளியிேல வ�தா�. சலசலெவ�+ ஓ(ய 
அ0வி ெபாிய அைலகைள L5� கடைல  ேபால �ழ�கி� ெகா4(0�த/. 
காைலயிேல மைழ ெபDத/தா� காரண�. அ�த� 	�ற� அ�	�ளா0�	  
பலவைகயி- ந�ைம ெசD8� ந-ல 	�ற�; உய)�த 	�ற�; ந�ென$� 	�ற�, 
அத�ேம- அ�+ காைல மைழ ெபDயேவ, அ0வி கட�- திைர ஆரவாாி ப/ 
ேபா- ஒ�./� 	�றி�0�/ இழி�/ வ�த/. அைத  பாாி.தா�. அ�த அ0வி கீேழ 
வ�/ கா�(Jேட மைற�த/. ந-ல நீ)வள� இ0 பதனா- அ�த� கா$ மர�க� 
அட)�/ விாிவாக இ0�த/. அக�+ பர�த கான.தி- உ�ள அழைக, அவ� 
பா).தா�; பா)./� ெகா4ேட இ0�தா�. 
 
மன� அ�த அழகிேல மய�கி� கவைலைய மற�	� எ�ெற4ணிேய அ�ேக 
வ�தா�. நா�ேதா+� காH� அழைகவிட இ�+ 	�ற�� அ0வி8� கான�� 
மி�க அழேகா$ விள�கின. நா� மைழ (காைல மைழ) ெபDதைமயினா- 
இய�ைகயாக அவ�றி�	 இ0�த அழ	 பி�>� அதிகமாயி�+. அவ� உ�ள.தி- 
கவைல இ-லாம- இ0�தா- இ�த அ�'தமான கா�சியிேல ெசா�கி  
ேபாயி0 பா�. ஆனா- இ�+ எைத8� க4$களி�	� மன நிைல அவ;�	 
இ-ைல, அ0வியி� அழ	� 	�ற.தி� ேகால�� காண.தி� கவி>� அவ� 
உ�ள.திJேட 'க இயலவி-ைல. அ�ேகதா� /யர� 	( ெகா4(0�கிறேத! 
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உலகேம இ ேபா/ அவ;�	, 5ைவ�கவி-ைல. காதலைன� காணா/ வா=� நா� 
ந-ல நா� அ�+; ெபா-லாத நா�; உ�ள� சா�'� நா�: உயி) ேபா	� நாைள  
ேபா�ற நா�. 
 
க4 	�ற.ைத  பா).த/; க0.ேதா காதலைன� காணாத /�ப.ைத நிைன�த/. 
எதிேர அ0வி கடவி� அைலைய  ேபால  ேபரைலகைள ேமாதி �ழ�கிய/; அவ� 
உ�ள� கட@� 	�றிய/. அட)�த கா$ எதிேர பட)�தி0�த/; அவ� 
உ�ள.திJேட8� ெதளிவி�றி அட)�த /யர� பர�தி0�த/. 
 
	�ற.ைத அவ� பா).தா�; அவ� பா)�கவி-ைல; க4க� பா).தன. அ ப(, 
ெசா-வ/ <ட  பிைழ. பா)ைவெய�ப/ க4H� உண),சி8� இைண8�ேபா/ 
நிக1வ/. க4ைண. திற�தி0�தா- மா.திர� ேபாதா/. அ/ பா)ைவ ஆகா/. 
அவ;ைடய க4க� திற�தி0�தனேவ ஒழிய எதிேர நி�ற 	�ற.ைத  
பா)�கவி-ைல: அ0வியிேல ெச-லவி-ைல. 
 
அவ� த� தைலவைன� காணாத இட� எ?வள& வள ப�ைடயதாக இ0�தா- 
எ�ன? அ/ ெவ�ட ெவளி�	, சமான�; பாைலவன.ைத  ேபால  பயனி�றி, 
அழகி�றி இ0 ப/. 
 
உ�ள.தி- /�க� 	�றி�ெகா4$ வ0கிற/; காதலைன, ச�தி�கவி-ைலேய எ�ற 
/யர� ெபா�	கிற/. வி�மி வி�மி அழ ேவ4$�ேபா- இ0�கிற/. அவ� அ�த 
உண),சிைய அட�கி� ெகா4டா�. அட�க அட�க. /யர� மி	கிறேத ஒழிய 
அட�கின பா(-ைல. /யர.ைத. தா�கி. தைட ெசDயலாெம�+ �ய-கிறா�; 
அவ� அட�	� எ-ைலயி- அ/ நி�கவி-ைலேய! 
 
பா).த க4க;�	 இ ேபா/ உ4ைமயாகேவ எதிேர நி�ற கா�சி ெதாியவி-ைல. 
அவ�றி- நீ) திைர யி�ட/, கழ�ற/. எழிைல ஏ�திய அ�த� 	ளி)�த க4களி- 
நீ)./ளிக� வ�டமி�டன. அட�கிய வைரயி- உ�ேள 'ைத�தி0�த /�க� 
ெகாGச� உைட  ெப$./� ெகா4ட/. இனி அ/ நி�	மா? அவ� க4ைண. 
/ைட./� ெகா4டா�. க4ணி) இ ேபா/ மி	தியாக  ெப0கிய/. க4ணிேல ஓ) 
அ0விேய ேதா�றி வி�ட/! க4ைண. /ைட�க. /ைட�க நீ) 5ழ�+ க4க� 
க@1�தன. 
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அ�த,சமய.தி- அவ;ைடய தாD அ�ேக வ�தா�. த� அ0ைம மக� க4ைண� 
கச�கி� ெகா4$ நி�பைத� க4டா�. ெச-வமாக வள).த M�கிளி ேபா�ற 
மடமக� வ0�/வதா? "இவ;�	 எ�ன வ0.த வ�த/?” எ�+ எ4ணிய தாD 
அவைள அHகினா�. 
 
"ஏ� அ�மா அ=கிறா0D? எ�ன ெசDதாD? யா) உன�	. /யர.ைத 
விைளவி.தா)க�?’ எ�+ அவ� தைலைய� ேகாதியப(ேய ேக�டா�. 
 
தைலவி த� க4ைண. /ைட./� ெகா4டா�. 
 
“எ� க4ேண! ஏ� இ ப( �க� வா( இ0�கிறாD? அழகாக விள�	� ப�க� 
ேதா�ற  '��+வ- M பாேய! எ�ேக, உ� இல�	 எயி�ைற� கா�$; ஒ0 சி�ன 
�.தமி�$� ெகா�கிேற�" எ�+ ெகாGசி� ெகாGசி� <றினா�; இனிைமயாக� 
<றினா�. அ�த. தாD�	. தைலவி இ�>� சி�னG சிறிய 	ழ�ைததா�. 
 
தாD இனிய வா).ைதகளா- பாி& ேதா�ற  ேபசேவ, தைலவி�	 உ�ள� 
	ளி)�த/. ம�திர� ேபா$பவ)க;�	 �� நாக� தைல சாD ப/ ேபால&� Lைண 
வாசி ேபா0�	 �� யாைன மத� ெதளி�/ மய�கி நி�ப/ ேபால&� இ0�த/, 
தைலவியி� நிைல, “இ?வள& அ�'ட� ேப5கிற தாயினிட� உ4ைமைய, 
ெசா-வி வி�டா- எ�ன? ந� காதல0ைடய ெப0ைமைய எ-லா� எ$./, 
ெசா-லலாமா? எ�ற ேவக� உ4டாபி�+. த��ைடய காதைல. தா�கேள எ$./, 
ெசா-@வ/ நாண��ள ம�ைகய0�	 அழக�+ எ�பைத அவ� மற�தா�. நாண� 
உயிைர விட, சிற�த/. நாண� ேபானா- உயி) ேபாDவி$�. அ ப( இ0�க, தாயி� 
இ�ெமாழியிேல அ�த நாண.ைத மற�/ ேவகமாக உ4ைமைய, ெசா-�விடலா� 
எ�+ நிைன.தா�. 
 
’அவ) ெபாிய மைல�	. தைலவ). வான.தள&� ஓ�கிய மைலைய உைடயவ). 
அ�த மைல,சார�- உ�ள கா�த� M�களி- ெச�+ தாைத ஊதிய நீலமணி ேபா�ற 
/�பிக� ாீ�கார� ெசDவ/ Lைண வாசி ப/ ேபால இ0�	�; இ�ெம�+ 
�ழ�	�. அ?வள& வள� ெப�ற மைல�	. தைலவ) அவ). அவ0ைடய 
மா)பினா- வ�த வ0.த� இ/" எ�+ ெசா-ல ��ப�டா�. அ ேபாதி0�த 
ேவக.தி- ெசா-�ேய இ0 பா�. ஆனா- -  
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அவ� உ.தம மக� அ-லவா? அவ� நாண.ைத ஒ�(னா@� அ/ அவைள வி�$  
ேபாகாேத. அ/ அவ;ட� பிற�த/ அ-லவா? அ�த நாண� அவ� நாைவ இ=./  
பி(.த/. அவ� த� க4ணிைர. த$�க �(யவி-ைல; ஆயி>� நாைவ. 
த$./வி�டா�. உயிாி>� சிற�த நாண� அவளிடமி0�/ அகலா10- நி� ற/. 
அவ� அைத மற�தாேள ஒழிய, வி�$விடவி-ைல. ஆH- அவேள அ/ 
மற�கவி-ைல. 
 
இ ேபா/ விழி./�ெகா4டா�. "ஒ�+� இ-ைல அ�மா! அேதா அ�த அ0விைய  
பா)./� ெகா4ேட இ0�ேத�. ஏேதா க4ணி- வ�/ ப�ட/. அ/தா�’ எ�+ 
ெசா-�, சமாளி./� ெகா4டா�. ெதா4ைட வைரயி- ேவகமாக வ�/வி�ட 
வா).ைதைய அட�கி� ெகா4$, அ�ைன�	 ேவ+ சமாதான� ெச�ன/ 
அவ;�ேக விய ைப உ4டா�கிய/. 
 
கண ேநர� அவ� ஏமா�/ ேபானா�, ந-ல ேவைள! ��+� ஏமா�/ ேபாகாம- 
த பினா�; உ4ைமைய உைர பதினி�+� உD�தா�. 
 
"ஆnஆ- ஒ?ெவா0 நா;�இ ப(, சா).தியமாக. த ப �(8மா?” --அவ� மன� 
ேவதன ப�ட/. 
 
அ�ைற  ெபா=/ எ ப(ேயா கழி�த/. ம+ நாளாவ/ த� காதலைன� காணலா� 
எ�+ அவ� எ4ணியி0�தா�. அ�+ அவ� எதி)பா).தப(ேய அவ� வ�தா�. 
ேதாழிேயா$ காண./�	� ெச�+ அவேன, ச�தி.தா�. தா� அவைன� காணாத 
ெபா=/ ப$� /�ப.ைத8�, அைத. தாD அறி�/ ேக�வி ேக�பைத8� அவ;�	 
உ4ைமைய மைற./ ேவ+ <+வதி- உ4டா	� ச�கட.ைத8� அவ>�	 
உண).த ேவ4$� எ�+ வி0�பினா�. அவ� உண)�தானானா-, இனி8� 
பலநா� களவிேல வ�/ 	ல&வைத நீ�கி, மன� ெசD/ ெகா�வத�	 உாியவ�ைற, 
ெசDவாென�ப/ அவ� நிைன&. 
 
ஆன- இ�த, ெசDதிைய அவனிட� ேந)�கமாக� <ற நாணினா�. தா� ப$� 
/யைர8� ம�ற இ�ன-கைள8� அவ� அறிவ/ இ�றியைமயாத/ எ�+� 
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நிைன.தா�. ஆகேவ, அவ� அய�- மைறவாக நி�	� ேபா/ த� ேதாழி�	, 
ெசா-பவைள ேபால �த- நா� நிக1.தவ�ைற� ெசா-லலான�. 
 

நா�மைழ தைலஇய ந�ென$� 	�ற./  
மா-கட- திைரயி� இழித0� அ0வி  
அக-இ0� கான./ அ-கணி ேநா�கி.  
தா�க&� தைகவைர நி-லா, நீ)5ழ-'  
ஏ�/எழி- மைழ�க4 க@1த��, அ�ைன,  
"எவ�ெசD தைனேயா? நி� இல�ெகயி+ உ4	” 'என  
ெம-�ய இனிய <ற��, வ-விைர�/  
உயிாி>� சிற�த நாH� நனிமற�/  
உைர�க-உD� தனேன, ேதாழி, ”சார-  
கா�த� ஊதிய மணிநிற. /�பி 
தீ�ெதாைட நர�பி� �ர@�  
வா�ேதாD ெவ�ப� மா)'அண�	” எனேவ, 

 
[ ேதாழி, காைல மைழ ெபDத ந-ல உய)�த 	�ற.தி- ெப0ைமைய8ைடய கட�� 
அைலைய  ேபால இற�கி வ0� அ0வி அக�ற ெபாிய கா�(ேல ெச�+ த�	� 
அழைக  பா)./. /யைர. தா�கி நி�க&�, நா� த$�	� எ-ைலயிேல 
நி-லாதனவாக நீ) 5ழ�+ அழைக ஏ�திய 	ளி),சிைய8ைடய க4க� அ=ததனா- 
எ� தாD, ‘எ�ன ெசDதாD? உ� ப-ைல �.தமி$ேவ�' எ�+ ெம�ைமயான 
இனிய ெசா�கைள, ெசா�னைமயா-, நா� மிக விைர�/ உயிைர� கா�(@� 
சிற�த நாண.ைத8� மற�/வி�$, ‘சார�ேல உ�ள கா�த� மலைர ஊதிய 
/�பிெய�>� உய) சாதி வ4$ இனிய யா1 நர�பி� ஓைசேபால ாீ�கார� 
ெசD8� வா� அளாவிய மைல�	. தைலவனகிய எ� காதல>ைடய மா)' ெசDத 
வ0.த� இ/’ எ�+ ெசா-ல வ�தவ�, அ?வா+ ெசா-லாம- த பிேன�. 
 
ேதாழி, க4 ேநா�கி, நி-லா, க@1த��, அ�ைன என� <ற��, என உD�தன� 
எ�+ <�$க. 
 
நா� மைழ-காைல மைழ; தைல இய-ெபDத; மா- – ெப0ைம; இழித0�-ேம�0�/ 
கீேழ ஓ(வ0�; கான� – கா$; அ-	-த�	�; ேவகமாக ஓடாம- ெம-ல, ெச-வைத 
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இ?வா+ ெசா�னா�;. தைகவைர-த$�	� எ-ைலயி-; 5ழ-'-5ழ�+. 
மைழ�க4-	ளி),சிைய உைடய ஆ4க�; க@ழித--அ=த-; எவ� - எ�ன. 
இல�	 –விள�	கி�ற; எயி+-ப-ைல;. உ4	-உ4ேப�; வாயி- �.தமி$ேவ� 
எ�பைதேய "எயி+ உ4	’ எ�+ ெசா�னா�; இனிய-இனிைமயான வா).ைதக�; 
வ- விைர�/-மிக விைர�/-நனிமற�/-ந�றாக மற�/ வி�$;. உைர�க- 
உD�தன�-உைர.த��+� த பிேன�, கா�த� 	றிGசி நில./�	ாிய மல): 
க4வ� M எ�+ ெசா-வ/4$. மணி-நீலமணி, /�பி-உய)�த சாதி வ4$. 
தீ�ெதாைட நர�'-க�(ய நர�'கைள 8ைடய யாழி� இனிய ஓைச; ெதாைட-க�$; 
இ�ேக யாைழ, 5�(ய/. நர�பி�-நர�ைப ேபால. �ர@�ஒ��	�. வா� ேதாD-
வான.ைத. ெதா$�. மா)' அண�	-மா)பின- உ4டான வ0.த�.] 
 
’��னிைல  'றெமாழியாக. தைலமக� ேதாழி�	, ெசா-�ய/' எ�ப/ இத�	ாிய 
/ைற. ‘தைலவ� ��ேன நி�க&� அவைன ேநேர பா)./, ெசா-லாம- ேவ+ 
ஒ0வ0�	, ெசா-@� பாணியி- தைலமக� ேதாழியிட� ெசா-�ய/" எ�ப/ 
இ�த. /ைற�	  ெபா0�. 
 
இைத  பா(ய 'லவ) ெகா,சி நியம�கிழா) எ�பவ); ெநா,சி நியம� எ�ற 
வ)�கார) எ�ப/ அத�	  ெபா0�. மாியாைத 8ைடயவ)க� ெபயைர� <றாம- 
ேவ+ விதமாக� <+வ/ வழ�க�, "ஊைர, ெசா�னா@� ேபைர, ெசா-ல�<டா/' 
எ�ற மாியாைதயா- இ�த  'லவ0ைடய இய�ெபய) நம�	. ெதாியவி-ைல. 
ஊாி� ெபய) மா.திர� ெதாிகிற/. ெநா,சி நியம� எ�ற ஊாி- ேவ+ பல ம�க� 
வா1�தி0�கலா�. அவ)க� அ�த ஊ0�	  'கைழ உ4டா�கவி-ைல. இ�த  
'லவ) தா� உ4டா�கினா), அ�த ஊ)  ெபயைர� கா பா�றினா). அத�	 அவ) 
ெபயேர சா�+, 
 
இ/ ந�றிைணயி- 17-ஆவ/ பா�$. 
--------- 
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6.6.6.6.    யாம$% மைழயாம$% மைழயாம$% மைழயாம$% மைழ    

 
ேதாழி : உ�>ைடய காதல� ெபாிய வள ப� மி�க மைல நா�ைட உைடயவ�; 
இய�ைக எழி- 	@�	� மைலகைள உைடயவ�. 
 
தைலவி : அ ெப0மா>ைடய அ�' வள.ைத நா� அறிேவ�. அவ0ைடய ஊைர 
யா) அறிவா)க�? நா�ைட.தா� யா) அறிவா)க�? 
 
ேதாழி : நீதா� அறி�/ ெகா�ள  ேபாகிறாேய! 
 
தைலவி : அ/ எ?வா+? அவ) இ�>� தி0மண./�	 உாிய �ய�சிகைள, 
ெசDயாமேல இ0�கிறாேர! 
 
ேதாழி : அைத ப�றி நீ ஏ� கவைல அைடகிறாD? அவ>ைடய கடைமைய அவ� 
மற�க மா�டா�. உன�	 ேவ4(ய பாிச.ைத� ெகா4$வ�/, உ�>ைடய தாD 
த�ைதயாிட� வழ�கி, உ�ைன மண� ெசD/ ெகா$�க ேவ4$ெம�+ ேக�பா�, 
�திேயா)கைள ��னி�$� ெகா4$ வைர�/ ெகா�ள வ0வா�.  
தைலவி : அவ0ைடய நா�(� வள ப.ைத, ெசா-ல வ�தாேய! அவ) எ?வைக 
நில./�	. தைலவ)? 
 
ேதாழி : 	றிGசிநில. தைலவ�; மைல நாட�, 
 
தைலவி : நா�� 	றிGசி நில.தி- வா1கிேறா�. இ�	� க�வ)கைள ேபால 
அ�	� மகளி) உ4ேடா? திைன ெகா-ைலக� உ4ேடா? 
 
ேதாழி : அ�	� மைல,சார-களி- பசிய திைன பயிைர மைலநா�$ ம�க� 
விைளவி பா)க�. அ$�க�ேல விைள8� அ�த. திைனைய� 	றமகளி) காவ- 
'ாிவா)க�. 
 
தைலவி : நா� கா.ேதாேம, அ/ மாதிாியா? 
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ேதாழி : ஆ�; அேத ேபால.தா�. ஆன- ைப�திைனைய� கா�	� ெகா(,சிய) 
யாவ0�	� உன�	� கிைட.த ஊதிய� கிைட�	மா? நீதா� உ� காதலைன. 
திைண  'ண.ைத� காவ- ெசDைகயி- ெப�றாD. (சிாி�கிறா�). 
 
தைலவி (நாண.ேதா$) சாி சாி; அவ)க;�	 எ�னதா� கிைட�	�? 
 
ேதாழி: அ�'தமான கா�சிக� காண� கிைட�	�. எ?வள&தா� ஊ�க.ேதா$ 
காவ- 'ாி�தா@� ஏமா�ற�தா� கிைட�	�. 
 
தைலவி: அ/ எ�ன? ஏமா�ற� கிைட பதாவ/? 
 
ேதாழி! ஆ�; கவெணறி�/� த�ைடைய. த�(8� கிளிகைள ஒ�(� காவ- 'ாி8� 
அ�த� ெகா(,சியைர, சில வில�	க� ஏமா�றிவி$�. 
 
தைலவி : யாைனையயா ெசா-கிறாD? . 
 
ேதாழி : யாைனைய� ெகா(,சிய) எ�ன ெசDய�(8�? கானவ) அ�' எD/ 
அ-லவா அைத ஒ�ட ேவ4$�? 
 
தைலவி ; பி�ேன நீ எ�த வில�ைக, ெசா-கிறாD? 
 
ேதாழி: மிக&� த�திர� க�ற ம�தி. அ/ 	ற.திய) அய)�தி0�	� ெபா=/ 
திைன�கதிைர  பறி./� ெகா4$ ேபாDவி$�! 
 
தைலவி : பறி./� ெகா4டா ேபா	�? 
 
ேதாழி: ஆ�. ெகா(,சி கா�	� அ$�க�- உ�ள ைப�திைனயி- �த- �த�- 
விைளகி�ற கதி)கைள அைவ ெகா4$ேபாDவி$�!  
தைலவி : ெகா4$ேபா  [�ன ெசD8�? 
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ேதாழி : ��/ விைள�த ெப0� கதிைர� ெகா4ட ம�தி, த� கணவனாகிய 
க$வேன$ மைலேம- தாவி ஏ+�. 
 
தைலவி : ம�திதா� திைண�கதிைர  பறி�	ேமா? 
 
ேதாழி: அத�	. தா� ெம-ல  பறி�க. ெதாி8�. அவசர ப�$ அ( வா�கி� 
ெகா�ளா/. அ ப(. தி0�$.தனமாக  பறி�க� க�ற ம�தி அ/. ஆனா- 
ஆ4	ர�காகிய ஈ$வேன, இைத  பா)./� ெகா4ேட இ0�	�. இ�த. 
த�திர.ைத அ/ க�றதி-ைல; அ/ க-லா� க$வ�. கதிைர  பறி.த ம�தி உடேன 
க$வேன$ மைலேமேல ஏறிவி$�. 
 
தைலவி : பிற	? 
 
ேதாழி: ந-ல வைரேம- ஏறி ஓாிட.தி- ம�தி8� க$வ>� அம)�/ ெகா�;�, 
 
தைலவி : அவ�றிைடேய உ�ள காத- எ?வள& அழகான/ 
 
ேதாழி ஆ�; உலகேம காத- நிைற�த/தா�. ம�தி அ�த� கதிைர உ�ள�ைகயிேல 
ைவ./ நிமி4(. ேதD�	�. பல கதி)கைள� பறி./ வ�தத-லவா? அ�ைக நிைறய 
அ�த. தன�கதி)கைள ெந0(. ேதD./ அ ப(ேய உ4H�. த�>ைடய 
வைள�த க&ளி- அட�கி�ெகா�;�. ேம@� ேம@� திைணைய உ4H�. ேதா- 
ெதா�	� அத� க=./�<ட  'ப�’ எ�றாகிவி$�. க�ன�� திைர�த தாைட  
ப	தி8� நிர�'�ப( உ4H�ேபா/ பா)�க ேவ4$� மைழ ெபD/ 
ெகா4(0�	�, வான� ெபDத ெபயலா- அத� �/	 நைன�/ ேபா	�. ைகயிேல 
திைனைய ஏ�தியப(ேய அைத உ4Hவைத8�, அத� உட�' 
நைன�தி0 பைத8� பா).தா- ச�நியாசிக� பி�ைச உ4Hவ/ ேபால. 
ேதா�+�. நீரா(வி�$ ஈர� ெசா�ட, ெசா�ட� கரதல பி�ைச ஏ�+ உ4H� 
ேநா�பியைர நீ பா).த/4டா? அ�த� கா�சிைய  ேபாலேவ இ0�	�. 
 
தைலவி : அவ) நா�(- 	ர�	க� எளிதிேல திைனைய  பறி./ உ4Hகி�றன. 
	றிGசி நில ம�க� திைனைய விைள./  பயி) ெசDகி�றன). ெகா(,சிய) 
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அவ�ைற� காவ- 'ாி�தா@� 	ர�	க� அவ�ைற� ெகா�;கி�றன. இ�	� 
அ ப(.தா� இ0�கிற/. 
 
ேதாழி : இ�ேக8� அ.தைகய கா�சிைய� க4(0� கிறாயா? 
 
தைலவி: அேத கா�சி அ�+, பிற) காவ- 'ாி8� ஒ�ைற ம�ெற�+ கவ)�/ 
Vக0� ெசயலாஈ இ�ேக8� பா)�கிேறா�. அ�ைன8� பிற0� எ�ைன� காவ- 
'ாி�/ எ� ெப4ஆைய� கா./ நி�கிறா)க�. ஆன- அவ)கைள8� அறியாம- 
தைலவ) எ� நல.ைத ெவளவி�ெகா4டா). 
 
ேதாழி: ந�0க, ெசா�னாD! அ/ அவ>ைடய நா�(� இய-'�	 ஏ�றேத, 
ெகா(,சி கா�	� அ$� க�ைப�திைனயி� ��/ விைள�த ெப0�கதிைர, அ�ேக 
ம�தி க-லா� க$வேனா$ ெகா4$, க-வைர ஏறி, அ�ைக நிைறய 
ெஞமி(�ெகா4$ த�>ைடய திைர�த தாைடயி@� வைள�த க&ளி@� நிைற8� 
ப( ெமா�	கிற/; இ�ேகா தா8� தைமய�மா0� பிற0� கா./ ஓ�'� நி� 
ெப4ைம நல.ைத. தைலவ� வ�/ ெவளவினா�, ஆனா- 	ர�	 ந-வைர ஏறி 
உ4Hவ/ ேபால, த� ஊ0�	 உ�ைன அைழ./, ெச�+ உலகின) அறிய� 
கணவ� மைனவியாக வா=� நிைல வரவி-ைல. அ/&� வ�/ வி$� எ�ேற 
ந�'கிேற�. 
 
தைலவி : வ0மா, ேதாழி? அ�த� கால� வ0மா? எ� காதல) எ�ைன 
வைர�/ெகா�வாரா? 
# # # 
 
ேதாழி : மட ந�ைகேய, இனி உ� கவைலெய-லா� ஒழி�த/. அவ� வ�தன� 
 
தைலவி : யா)?  
 
ேதாழி : உ� உயி)� காதல>கிய மைலநாட�தா�. உ�ைன மண�/ெகா�ள 
ேவ4$ெம�+ உ+தி ெசD/ �தியவ)கைள ��னி�$� ெகா4$ வ�/ 
வி�டா�. 
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தைலவி : எ� காதலரா? 
 
ேதாழி: ஆ�; திைன� கதிைர  பறி./ வைரயி� ேம- ஏறி� ைக நிைறய. ேதD./, 
ேநா�'ைடய ச�நியாசிக� ைகM4 Vக)வ/ ேபாேல ம�திஉ4H� நாட� 
வ�தா�. நீ இனி� கவைலைய ஒழி. 
 
தைலவி : ேதாழி, இனி என�	 இைட^(-லாத இ�ப� கிைட�	மா? அவ) சில 
கால� வராம- இ0�தாேர; நா� எ?வள& /�ப.ைத அைட�ேத�! ெதாி8மா? 
 
ேதாழி : என�	. ெதாியாம- எ�ன? ந� ெப0மா� உ�ைன மண�/ெகா�ள 
எ4ணி, அத�	 ேவ4(ய ெபா0ைள ஈ�ட.தா� ெச�றி0�க ேவ4$�. அ�த  
பிாிைவ நீ தா�காம- /�'�றாD. மைழ ெபDயாத பGசகால.தி- 	ள�கெள-லா� 
வ�றி  ேபாD நீேர இ-லாம� ேபானேபா/ ெந�பயி) வா$வ/ேபால நீ வா(னாD. 
�ைளயி�$ இைலவி�$ வள)�/ M�ைட வி�ட சமய.தி- நீ) இ-லாைமயா- 
வா( ேபான பயிைர ேபால, அவ>ைடய ெதாட)பினா- மகி1,சி ெப�ற நீ வா( 
நி�றைத நா� பா).ேத�; வ0�திேன�. அ�த வா�ட� பி�ேன தீ0� எ�+ 
ந�பிேன�. உழவ� ெந�பயி) வா$வ/ க4$, ‘ேம- மைழ வ�தா- இ�த  பயி) 
தைழ./� கதிாி ��றி  பய� த0ேம!’ எ�+ ஏ�கினா�ேபால நா� ஏ�கிேன�. 
'இவைள. தைலவ� அ0� ெசD/ மண�தா- அற�� இ�ப�� இவ;�	 
வாD�	ேம!’ எ�+ ைந�/ வ0�திேன�. மைழ வ0ெம�+ வான.ைத 
ந�பியி0�	� உழ வைன ேபால நா>� ந�பி�ைகேயா$ இ0�ேத�. ப5ைமய�ற 
கால.தி- 	ள�கெள-லா� ஈரம�ற ேபா/, திர�கிய ெந-@�	 இரா� கால.தி- 
மைழ ெபாழி�த/ேபால அவ� வ�/வி�டா�. ந� எ�ற யாம.தி- ெபD8� மைழ 
அடர  ெபாழி8�. உ� காதல>� உ�பா- ேபர0ைள உைடயவ>கி 
வ�தி0�கிறா�, இனி உ�ைன இ�ப� கட�- ஆ1./வா�. நீ வரழி. 
 

ெகா(,சி கா�	� அ$�க- ைப�திைன  
��/விைள ெப0�	ர- ெகா4ட ம�தி,  
க-லா� க$வெனா$ ந-வைர ஏறி  
அ�ைக நிைறய ெஞமி(� ெகா4$த�  
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திைரஅண� ெகா$�க&� நிைறய ��கி,  
வா�ெபய- நைன�த 'ற.த, ேநா�பிய)  
ைகஊ4 இ0�ைகயி� ேதா�+� நாட�  
வ�தன� வாழி, ேதாழி, உலக�  
கய�க4 அ�ற ைபத+ காைல   
Wெளா$ திர�கிய ெந-��	  
ந�ெள� யாம./ மைழெபாழி� தா�ேக. 

 
[ ேதாழி, நீ வா1வாயாக! 	றமக� பா/கா�	� மைலயி- விைள�த பசிய திைனயி- 
�த�- விைள�த ெபாிய கதிைர, (அ�	றமக� அறியாம- பறி./�) ெகா4ட ெப4 
	ர�	, (இ.தைகய த�திர.ைத�) க-லாத ஆ4 	ர�ேகா$ ந-ல மைல  ப�க.தி- 
ஏறி, உ�ள� ைக நிைறய (அ�த. திைன� கதிைர.) ேதD./. த�>ைடய 50�கிய 
தாைடேயா$, விைள�த க�ன�� நிைற8�ப( உ4$, வான.தி�0�/ ெபDத 
மைழயி- நன�த �/ைக உைடயனவாகி, விரத�ைடய) (ஆகிய /றவிக�) ைகயி- 
உ4H� ேகால.தி- இ0 ப/ ேபால. ேதா�+� மைல நா�ைட8ைடய தைலவ� 
வ�தா�; உலக.தி- 	ள�கெள-லா� த� இட� ெவ+ைமயாகி அ�+ ேபான ஈர� 
அழி�த (பGச) கால.தி- M�ைடேயா$ வா( ேபான ெந�பயி0�	, ந�ளிரவி- 
மைழ ெபாழி�த/ ேபால. 
 
ேதாழி, ம�தி ேதா�+� நாட�, ெபாழி�தா�	 வ�தன� எ�+ <�$க. 
 
ெகா(,சி-	ற.தி; அ$�க--மைல.ெதாட); ��/ – ��தி; 	ர--திைன� கதி); ம�தி-
ெப4	ர�	,; க$வ� - ஆ4 	ர�	; வைர-மைல ப�க�; ெஞமி(-நிமி4( 
ேதD./; திைர –50�கிய; அன--தாைட, க�ன.தி� கீ1 ப	தி ெகா$�க&�-
வைள�த க�ன�, ��கி - உ4$; இ ேபா/ ெமா�கி எ�+ வழ�	கிற/. ெபய- -
மைழயி-. ேநா�பிய)-விரத.ைத உைடய /றவிக�. ைகN4 இ0�ைக- கரதல 
பி�ைச உ4H� ேகால�; நாட�-	றிGசி நில. தைலவ�; கய�-	ள�; க4 - 
இட�. ைப/ அ+ காைல-ப5ைம அ�ற கால.தி-; W� – M�ைட;. திர�கிய-வா(ய. 
ந�ெள� யாம�-ந$ இர&; ெபாழி�தா�	-ெபாழி�தா� ேபால. ] 
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/ைற : இ/, வைர& ம��த ேதாழி தைலமக�	, ெசா- �ய/. 
 
'மண� ெசDவத�	 ேவ4(ய �ய�சி8ட� தைலவ� ெப4 ேபச வ�த ெசDதிைய 
அறி�த ேதாழி, அதைன. தைலவி�	, ெசா-�ய/' எ�ப/ இத� ெபா0�. வைர& 
ம�த--மன./�	ாிய �ய�சி ெப0	த-. ஒ0.திைய. த� மைனவிெய�+ உல	 
அறிய வைரய+./ உாிைமயா�கி� ெகா�வதா- மன.தி�	 வைர& எ�ற ெபய) 
வ�த/. 
 
இ�த  பாடைல இய�றிய 'லவ) ெபய) ெதாிய வி-ைல. 
இ/ ந�றிைனயி- இ0ப.திர4டா� பா�$. 
-----------------  
 

7.7.7.7.    அத� ப!
அத� ப!
அத� ப!
அத� ப!
    

 
இ-லற இ�ப./�	 இ�றியைமயாதவ� காத�. ஆன- கணவ� மைனவிய0ைடய 
காத- வா1�ைக�	�, அவ)க� ஆ�றேவ4(ய அற,ெசய-க;�	� உ�ற 
/ைணயாக இ0 ப/ ெபா0�. ெச-வ� இ�றி உலக.தி- எைத.தா� சாதி�க 
�(8�? ெபா0� இ-லா)�	 இ?&லகேம இ-ைல. 
 
இ�த உ4ைமைய உண)�தவ� காதல�. ஆகேவ த�>ைடய இ-லற வா1& 
ெபா0ளி�றி ந�ய� <டா ெத�+ எ4ணினா�. ெவளிநா$க;�	, ெச�+ 
ெபா0ளி�$� வி0 ப� அவ>�	 உ4டாயி�+, அத�	ாிய ஆ�ற@� அறி&� 
பைட.தவ� அவ�, ஊ�க�� உ+தி8� உைடயவ�. அ ப(  ெபா0� ேதட, 
ெச�றா- தி0�பிவர, சில கால� ஆ	�. அ/வைரயி- த� காத�ைய  
பிாி�தி0 ப/ அவ>�	. /�பமாக.தா� இ0�	�. ஆயி>� மண&+தியினா@� 
ெச�ற இட.தி- ெசDயேவ4(ய �ய�சிகளினா@� அ�த  பிாி&. /�ப.ைத 
அவ� ஒ0வா+ ஆ�றி� ெகா�ளலா�. 
 
அவ>ைடய காத�ேயா? தி0மண� ஆன/ �த- இ/வைரயி- அவ� அவைன  
பிாி�தேத இ-ைல. இ ேபா/ ஏ�பட  ேபா	� பிாிவி- அவ� வா( வத�கி  
ேபாவா�. - இைத நிைன�	�ேபா/ அவ� உ�ள� ச�கட./�	 உ�ளாயி�+, 
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அவ� பிாி�/ ேபாவ/ கிட�க�$�. ’நா� ேபாD வ0கிேற�’ எ�+ அவளிட� 
ெசா-ல ேவ4$ேம! ேபான பிற	, த� கடைமைய அவ� உண)�/ ஒ0வா+ 
ஆ+த- ெப�+ இ0�கலா�. ேபா	� ெசDதிைய� ேக�	�ெபா=/ அ�' ப�ட 
மா� ேபால இட) ப$வா� எ�ப/ அவ>�	 ந�றாக. ெதாி8�. அவ� �க./�	 
ேநேர நி�+ இ�த, ெசDதிைய, ெசா-வி அதனா- அவ� ப$� ேவதைனைய� 
க4ணினா- காண �(8மா? அைத� கா�(@� /யர�த0� ெசய- ேவ+ இ-ைல. 
 
"நா� பிாி�/ ேபாக.தா� ேவ4$�. அைத. தவி)�க �(யா/. ஆன- இ�த, 
ெசDதிைய நாேம ேநாி- ெதாிவி./, அவ� ப$� பா�ைட� க4$ மன� கல�காம-, 
ேவ+ ஏேத>� வழி ெசDயலாேம! பிாிைவ உண)./� ேவைலைய நா� ஏ� 
ேம�ெகா�ள ேவ4$�? அவளாக. ெதாி�/ ெகா�ள�$ேம! -அ-ல/ ேவ+ 
யாாிடமாவ/ இைத, ெசா-வி அவ;�	, ெசா-@� ப(….”  
 
அவ� இ?வா+ சி�தைனயி- ஆ1�தி0�தேபா/ அவ>ைடய காத�யி� உயி). 
ேதாழி அ�ேக வ�தா�. அவைள� க4ட/� சமய சGசீவிேய அவ>�	� கிைட./ 
வி�ட/ ேபா�ற மகி1,சி உ4டாயி�+. *ந-ல ேவைள! நீ வ�தாD’ எ�+ த� 
�க.தி- '�னைகைய வ0வி./�ெகா4ேட அவைள  பா)./, ெசா�னா�. 
 
”ஏ�, எ�ன விேசஷ�? நா� இ�ேகதாேன இ0�கிேற�? இ�ைற�	  'திதாக 
வ�/ 	தி./ விட வி-ைலேய!” எ�றா� ேதாழி, 
 
*அ ப( அ�+. நா� ஒ0 சி�கலான நிைலயி- அக ப�$� ெகா4(0�கிேற�. 
அைத எ ப( நீ�	வ/ எ�+ ேயாசி./� ெகா4(0�ேத�. நீ வ�தாD.” 
 
"சி�கைல, சி$�கா�கவா?” 
 
"எ�ன, அ ப(, ெசா-கி�0D? சி�கைல வி$வி�க நீ வ�/வி�டாெய�+ மி�க 
மகி1,சிைய அ-லவா அைட�ேத�?* 
 
”அ/ எ�ன சி�க-?" 
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"உ�>ைடய ேதாழியி� /யர.ைத நீ ஆ�ற ேவ4$�." 
 
"/யரமா? அவ� இ0�	� இட.தி- /யர.தி� நிழ-<ட வராேத! நீ�க� இ0�	� 
ேபா/, இைறவ� அ0ளா- நீ�க� இ0வ0� இ�ப� கட�- ஆ1�தி0�	�ேபா/, 
அவ;�	. /யர� ஏ/?" 
 
*ெசா-வைத �=வ/� ேக�. நா� ெபா0� ஈ�$�ெபா0�$ ெவளி நா�$�	  
ேபாகிேற�. சில கால� உ� ேதாழிைய  பிாி�தி0�க ேந0�. மாைலயி- நா� L$ 
வர ஒ0 க�ன� தா1.தா@� நா� வ0� வழிேம- விழி ைவ./  பா)./ வா$� 
அவ�, எ?வா+ இ�த  பிாிைவ  ெபா+.தி0 பா� எ�+ ேயாசி.ேத�. ேபாகாம- 
இ0�/விடலா� எ�றாேலா, நா� ேபாD வ0வ/ இ�றியைமயாத/. இ�த 
ேயாசைனயி- நா� ஆ1�தி0�	�ேபா/தா� நீ வ�தாD." 
 
*நா� ெபா0ைள ஈ�(. த0ேவென�+ நிைன�கிறீ)களா?’ எ�+ சிாி./� 
ெகா4ேட ேதாழி ேக�டா�. 
 
*ேவ(�ைக கிட�க�$�. பிாி&� கால.தி- எ� ஆ0யி)� காத��	 ஆ+த- <றி 
அவைள  பா/கா ப/ உ� கடைம, அேதா$ இ ேபா/ உடேன ெசDய ேவ4 (ய 
காாிய� ஒ�+ இ0�கிற/.* 
 
”எ�ன அ/?” 
 
*நா� ெபா0� ேத$� ெபா0�$, ெச-கிேற� எ�ற ெசDதிைய நீேய அவளிட� 
ெசா-ல ேவ4$�.” 
 
"நீ�கேள ெசா-� விைட8� ெப�+  ேபாவ/ தா� த�க/.' 
 
'நா� ெசா-வ/� அவ� மன�வ�/ விைட ெகா$ ப/� நட�கிற காாியமா? 
அவ;�	 �� இைத, ெசா-வத�ேக எ� நா எழா/, ஒ0வா+ /ணி�/ ெசா-�-
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வி�டா@� அவளிட� உ4டா	� ேவதைனைய� க4ேடனானா-, அ 'ற� 
அவைள வி�$, ெச-ல� கா- எழா/.” 
 
'ந�றாக இ0�கிற/ நீ�க� ெசா-வ/! உ�களா- �(யாதைத நா� மா.திர� 
ெசDய �(8மா? "அ$.த L�$  பிராமணா, பா�ைப  பி(, அ-�. த4$ ேபா- 
	ளி)�தி0�	�" எ�ற கைதயாக இ0�கிறேத!” 
 
"நீ இ�த உபகார.ைத, ெசDய.தா� ேவ4$�. கள&� கால.தி- நீ ெசDத 
உபகார�கைளெய-லா� நா� மற�கவி-ைல. அவ�ைற  ேபா- இ ேபா/ இ�த 
உதவிைய நீதா� ெசDய �(8�, அவ� உ�ள� அறி�/, ெச?வி அறி�/, த�க 
ெசா�களா- ப�	வமாக, ெசா-@� ஆ�ற- உன�	 உ4$. நீ ேவ+, அவ� 
உ�ள� ேவ+ எ�ப/ இ-ைல. இ�த, ெசDதிைய, ெசா-�, நா� வ0� வைரயி@� 
ஆ+த- <றி  ெபா=/ ேபா�கி� ெகா4(0�தா-, நா� விைரவி- வ�/-
வி$ேவ�.”  
 
ேதாழி அவ� <+வதி- உ�ள நியாய.ைத உண)� தா�. தைலவ� வி0�பியப(ேய 
ெசDய ஒ '� ெகா4டா�. 
 
”நீ�க� ேபா	� நா$ எ�ேக இ0�கிற/?" 
 
“ந� நா�$�	 அ பா- ெந$�Fர.தி- பாைல நில� ஒ�+ உ4$. அத�	 அ பா- 
உ�ள நா�$�	, ெச-ல  ேபாகிேற�." 
 
”அ�த  பாைல நில.ைத� கட�தா ெச-லேவ4$�?” எ�+ ேதாழி ேக�டா�. 
 
"ஆ�.” 
 
"நீ0� நிழ@� அ�ற பாைலவன.தி- எ ப(  ேபாவ/? உண&� 'ன@� த�க 
நிழ@� இ-லாம- 5$கா�ைட ேபால விாி�/ கிட�	� எ�+ ெசா-வா)கேள! 
அத� வழியாக  ேபாவ/ அாித-லவா?” 
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"அ/ ெச-வத�	 அாிய வழிதா�. ஆன@� ேவ�+ நா�$�	  ேபாவத�	 அ�த 
ஆாிைட (அாியவழி)ையதி தவிர ேவ+ 'க- இ-ைல. வா1�ைகயி- தனியி�ப.ைத  
ெப+வா) யா0� இ-ைல. இ�ப /�ப�க� மாறி மாறி. தா� வ0�. வா1�ைக�	 
இ�றியைமயாத ெபா0ைள ஈ�ட ேவ4$மானா- அத�	 �� இ�த அாிய பாைல 
நில வழிைய� கட�/தா� ெச-லேவ4$�. பி�னாேல வ0� இ�ப.ைத எ4ணி 
��னேல எதி) ப$� /�ப�கைள  ெபா+./� ெகா4டா-தா� ெசD8� ெசய- 
நிைறேவ+�." 
 
ேதாழி சிறி/ சி�தைனயி- ஆ1�தி0�தா�. 'உண& கிைட�காத அ�த வழியி- 
எ ப(  ேபாவ/?" எ�+ ேக�டா�. 
 
"உண& கிைட�கா/ எ�+ ெசா-வத�கி-ைல. நா� நா�ேதா+� உ4H� 
அ+5ைவ உ4( அ�ேக கிைட�கா/ எ�ப/ உ4ைமதா�. ஆன@� அ�ேக8� 
இய�ைக வழ�	� உண& ஒ�+ உ4$.” 
 
"இய�ைக த0� உண& எ�0- என�	 விள�க வி-ைலேய! “ 
 
பாைல நில.தி- அ�க�ேக சில இட�க� பசிய நிலமாக இ0�	�. பாைல நில.ைத 
அ$.த ேவ�+ நா�$ நில பர ' ேவ+ இ0�கிற/. அ�ேக விளாமர�க� 
இ0�கி�றன. எ?வளேவா காலமாக வள)�த மர�க� அைவ. ேவ) ஆழமாக, 
ெச�றி0�	�. பா) ப	�ப( கீ1 இற�கின ேவைர8ைடய மர�க� அைவ. நீ4$ 
உய)�த கிைளகைள உைடயைவ" 
 
”அ ப(யா! அ�ேக மர�க;� உ4ெட�+ ெசா- @�க�.” 
 
”ஆ�, வி=மிய ெகா�'கைள8ைடய விளாமர�க� இ0�	�; மிக உயரமாக 
வள)�தைவ. அவ�றி� அ( மர� ெபாாி�/ 5ர5ர பாக உ$�பி� ேதா-ேபால 
இ0�	�. Fர.தி�0�/ பா).தா-, உ$�'க� ஒ� (�ெகா4டா�ேபால அ�த மர� 
ேதா�ற� அளி�	�.” 
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”அெத-லா� சாி; ேவ) இ0�	�, ெகா�பி0�	�, மர� இ0�	� எ�+ 
ெசா-கிறீ)கேள! அைவகெள-லா� இ0�/ எ�ன பய�. பழ� உ4டா?” 
*மர.தி�0�/ பழ�க� தாேம கா�பினி�+� இ�+ வி=�/ கிட�	�. கீேழ ப,ைச  
பேசெல�+ பட)�/ பரவியி0�	� பசிய பயிாி� ேம- உதி)�/ அ�த விளா�-
பழ�க� ப�/கைள ேபால. ேதா�ற� அளி�	�. அழகான ப,ைச� க�பல.ைத  
பர பி மகளி) ப�தா$கிறா)க�; பிற	 விைளயா�ெட-லா� ஒழி�/� ப�/கைள 
அ ப( அ ப(ேய ேபா�$வி�$  ேபானா- எ ப( இ0�	�? அ�த மாதிாி, 
க�பல.ைத  ேபா�ற ைப�பயிாி� ேம- வி=�த விளா�பழ�க� இ0�	�. அ�ேக 
இ0 பவ)க;�	� வழி நட பவ)க;�	� அ�த ெவ�ளிேல (விளா�பழ�) 
உணவாக உத&�, அ. தைகய வழியிேலதா� நா� ேபாக  ேபாகிேற�." 
 
”அ ப(யா ேபா	� வழியி- ைப�பயி0� வி=� ேகா$ைடய ெந(ய விளாமர�� 
ஆ�$ ஒழி�த ப�/ ேபால L1�த ெவ�ளி@� இ0�	மானா-, அ,சமி�றி, 
ெச-லலாேம. அேதா$, ேவ�+ நா�$�	, ெச�றா- ெபா0� ேவ+ கிைட�	�” 
எ�+ ேதாழி <றி. தைலவைன வா1.தினா�. 
 
தைலவ� த�>ைடய சி�கலான நிைலயி- ஒ) அாிய உதவி கிைட.தேத எ�+ 
எ4ணி ஆ+த- ெப�றா�. ெச-வத�காிய வழியிேல விளா�பழ� கிைட.த/ ேபால 
இ0�த/ அ/. 
 
மன./�	. /�ப.ைத அளி�	� ெசDதிைய. தைலவி�	 எ ப(. ெதாிவி ப/ 
எ�ற ேயாசைன இ ேபா/ ேதாழி�	 வ�/வி�ட/. தைலவியி� உ�ள� 
அறி�தவளாைகயா- எ ப(யாவ/ ெம-ல, ெசா-� விடலா� எ�+ /ணி�தா�. 
எ�ன த�திரமாக, ெசா�னா@� தைலவி வ0�/வா�, அவ� �க� வா$� எ�+ 
நிைன.தா�. “எ ப( அவ) ேபாவத�	 உட� ப�டாD?” எ�+<ட அவ� 
ேக�பாேளா எ�ற ஐய� ேவ+ எ=�த/. ‘எ ப(யானா@� அவ;�	, ெசா-� விட 
ேவ4(ய/தா�’ எ�+ �(& க�(னா�. ெம-ல, ெசா-�வி�டா�. ஆனா- 
தைலவி எ�ன ெசDதா�, ெதாி8மா? அ/தா� ஆ,சாிய�! 
 
தைலவ� பிாிய  ேபாகிறா� எ�பைத அவ� ��ேப 	றி பாக உண)�தி0�தா�. 
ஊ0�	  ேபாகிறவ)க� 	ழ�ைத�	 இனிய ப4ட�கைள� ெகா$./  ேபா�	� 
கா�$வ/ ேபால, சில நா�களாக. த� காதல� வழ�க.ைத8� விட அதிகமாக 
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அ0ைம பாரா�( வ0வைத அவ� கவனி.தா�. இ-லற.தி� ெப0ைமைய8�, 
ெபா0ளி� இ�றியைமயா. த�ைமைய8�, ஆடவ)களி� கடைமைய8� அவ� 
இ ேபாெத-லா� எ$./� <+வைத அவ� ேக�டா�. காரண� இ-லா ம- 
அவ�ைற அவ� எ$./, ெசா-வானா? அவ� தா� பிாிய  ேபாவைத �� 
<�(ேய அவ;�	� 	றி பாக  'ல ப$./� ெசய-க� அைவ. அதனா- 
தைலவி�	 அவ� ெபா0ளி�ட  பிாிய  ேபாகிறா� எ�ப/ ெதாி8�; அ�த  
பிாிைவ ஏ�பத�	 ஆய.தமாகேவ இ0�தா�. 
 
இ ேபா/ ேதாழி மிக&� திய�கி. திய�கி, ெசDதிைய, ெசா�னா�, விளா�பழ� 
உணவாக� கிைட�	� அ0வழியிேல ேபாக  ேபாவைத உைர.தா�. மிக&� 
நிதானமாக, ெபா+ைமயாக. தைலவி அவ� ெசா�ன வ�ைற� ேக�டா�. 
 
"ந-ல காாிய� ெசDதாD!" எ�+ தைலவி <றிய ேபா/ ேதாழி�	. F�கி 
வாாி ேபா�ட/. அைத அவ� எதி)பா)�கேவ இ-ைல. �க� வா(. /�'ழ�/ 
த�ைன� க(வா� எ�+ எதி)பா).தா�. ஆ;- அவேளா, “ந�+ ெசDதைன” 
எ�ற-லவா ெசா-கிறா�! ேம@� தைலவி ேப5வ/ காதி- வி=�த/. 
 
”ேசயிைழேய!" இ ப(. தைலவி ேதாழிைய விளி.தா�. ெச�ெபா�னாலாகிய 
இைழகைள அணி�தவ� ேதாழி எ�ப/ இ�ைற�	.தான அவ;�	. ெதாி8�? 
த� உ�ள.தி- ேகாப� இ�ைமைய. ெதாிவி ப த�காக அ ப( அ0ைமயாக 
அைழ.தா�. பிற	.? 
 
*விளா�பழ.ைத உணவாக  ெப+� ேவ�+ நா�$�	, ெச-@� வழியிேல 
ெச-@ேவா� நா� எ�+ அவ) ெசா�னா) எ�றாD.” 
 
தைலவி ேதாழி ெசா�னைத அைர	ைறயாக� ேக�க வி-ைல; ந�றாக� 
ேக�(0�கிறா�, உண)�தி0�கிறா�. அவ� ேப,ேச அைத. ெதாிவி�கிற/. 
 
*அ ப( அவ) ெசா-ல, ேசயிைழேய, நீ அ/ ந-ல காாிய� எ�+ வி0 ப.ேதா$ 
உட�ப�டாேய! நீ8� ந-ல காாிய.ைதேய ெசDதாD!" 
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ேதாழி�	 விய பி�ேம- விய ' உ4டாகிவி�ட/, ’அவ) பிாிய எ4Hவ/ தவ+; 
அவ) பிாி�/ ெச-@வத�	. /ைணயாக நி�ற/ அைதவிட. தவ+’ எ�+ 
ெசா-வாேளா எ�ற அ,ச� அவ;�	 இ0�த/. தைலவி ெசா-வ/ அத�	 
ேந)மா0க இ0�கிற/. ’லாி ேபாவ/� ந-ல/; அத�	 நீ உட�ப�ட/� ந-ல/?’ 
எ�ற-லவா ெசா-கிறா�? 
 
அவ) ேபாவ/ ந-லதா?’ எ�+ ேதாழி ேக�டா�. 
 
ஆ�, ஆடவ)க;�	 அ/ ந-ல/. ேசா�பி� கிட�/, ெபாியவ)க� ைவ.த ெபா0ைள 
அழி./ வா1வ/ வா1& அ�+. பண� ஈ�டேவ4$ெம�+ மன.திேல 
நிைன.தா- ேபாதா/. அைத, ெசய�ேல ெகா4$வர ேவ4$�. ஆகேவ அவ)க� 
F�கி� கிட�க மா�டா)க�. ெபா0� ஈ�$வத�காக, ெச-வா)க�. திைரகட- 
ஓ(8� திரவிய� ேத$வா)க�. இ0�த இட.திேல ெபா0� ந�ைம. ேத( வ�/ 
	வியா/. ேபாD.தா� ேதடேவ4$�. L�ைட வி�$ அகலாம- இ0�தா- 
ெபா0ைள எ ப(, ேச)�க �(8�? ஆத�� ெசய-ப$� மன.தினராகி, ெசD 
ெபா0;�காக L�ைடவி�$ அக-வா)க�. அவ)கேள ஆ4ைம உைடயவ)க�; 
ஆ�விைனயி� சிற�தவ)க�, உ.தமமான ஆடவ)க�. அ ப( அக-வ/ 
ெபா0ளி�$வத�	ாிய இய-'தா�. அ/ அத� ப4ேப."  
 
ேதாழி�	, ’அ/ அத� ப4ேப* எ�ற �(& காதி- த4ைமயாக வி=�த/. 
'தைலவியி>ைடய அறி&தா� எ?வள& சிற பான/!’ எ�+ விய�/, ெசய- மற�/ 
நி�றா� அவ�. 
 

’பா)பக L1�த ேவ0ைட வி=�ேகா�$  
உ$�'அைட� த�ன ெந$�ெபாளி விளவி�  
ஆ�ெடாழி ப�தி� ேகா�$*�	 இ+'  
க�பல. த�ன ைப�பயி). தாஅ�  
ெவ�ளி- வ-சி ேவ�+நா�$ ஆாிைட,  
ேச+� நா�’ என,ெசா-ல,, ேசயிைழ ! 
ந�ெறன  'ாி�ேதாD; ந�+ெசD தைனேய;  
ெசய-ப$ மன.த) ெசDெபா0�	  
அக-வ), ஆடவ); அ/ அத� ப4ேப ! 
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[ சிவ�த ெபா�னா- ஆன அணிகைள அணி�த ேதாழி! 'Mமி பிள�	�ப( இற�கிய 
ேவைர உைடய, உய)�த கிைளகைள8� உ$�' ஒ�(� ெகா4டா� ேபா�ற நீ4ட 
ெபாாிதைல8� உைடய விளாமர.தி�, விைளயா�$ (நி�ற பிற	) ஒழி�/ கிட�த 
ப�/கைள  ேபால� கிைளயி�0�/ (�தி)�தைமயாேல) கா�' இ�+, ப,ைச� 
க�பல.ைத  ேபா�+�ள பசிய பயிாி�ேம- வி=�/ கிட�	� பழமாகிய உணைவ 
உ4Hவத�	ாிய, ேவ�+ நா�$�	, ெச-@� (கட பத�	) அாிய 
வழியி-ேபாேவா� நா�’ எ�+ (தைலவ�) ெசா-ல, "ந-ல/” எ�+<றி அைத 
வி0�பி உட�ப�டாD. நீ ந-ல காாிய.ைத, ெசDதாD; ஆடவ) (த� எ4ண.ைத,) 
ெசயலாக, ெசD8� உ�ள.ைத  பைட.தவராகி, தா� ஈ�$� ெபா0;�காக 
(L�ைட வி�$) அக�+ ெச-வ); அ ப(, ெச-வ/ ெபா0�ேத$� ெசய�� 
இய-ேப ஆ	�. (வ0�/வத�	ாிய காரண� ஒ�+� இ-ைல.) 
 
ேசயிைழ! ேச+� எ�+ ெசா-ல, 'ாி�ேதாD: ெசDதைன; ஆடவ) அக-வ); அ/ 
ப4' எ�+ <�$க. 
 
பா) பக-Mமி பிள�க; L1�த – இற�கிய; வி=� ேகா$ - உய)ைவ8ைடய கிைள; 
அைட�த�ன-ெபா0� தின� ேபா�ற; ெபாாி-ெபாாிதைல8ைடய; ஆ�$ ஒழி ப�தி�-
விைளயா�(னி�+� ஒழி�த ப�/கைள  ேபால; ேகா�$ *�	 இ+'-
கிைளயி�0�/� கா�' இ�+; க�பல.த�ன-க�பள.ைத  ேபா�ற; ைப�பயி)-
பசிய பயிாிேல; தாஅ�-வி=�/ கிட�	�; ெவ�ளி--விளா� பழ�; வ-சி-உண&; ஆ) 
இைட-அ0 இைட, கட பத�காிய இைடவழியிேல; ேச+�-ெச-ேவா�; ேச 
இைழெச�ெபா�னாலான அணிகைள அணி�ேதாD. 'ாி�ேதாD - வி0�பினாD, 
ெசய-ப$� மன.த)-நிைன.தைத, ெசயலாக, ெசD8� க0./ைடயவ). ] 
 
/ைற : ெபா0� பிாி&�	 உட�ப�ட ேதாழிைய. தைலவி உவ�/ <றிய/. 
”ெபா0� ஈ�ட எ� காத�ைய  பிாி�/ெச-ேவ�. எ�+ தைலவ�<ற, அ�த  
பிாி&�	 இண�கிய ேதாழியினிட� தைலவி அவ� ெசDத ெசயைல அறி�/ மகி1�/ 
ெசா-�ய/" எ�ப/ இத� ெபா0�. 
 
இ�த  பாடைல  பா(யவ) ெபய) ெதாியவி-ைல. 
இ/ ந�றிைணயி� 24-ஆ� பா�$ 
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-------------------  
 

8. 8. 8. 8. எ	ப(	 ேபாவாஎ	ப(	 ேபாவாஎ	ப(	 ேபாவாஎ	ப(	 ேபாவா!!!!    

 
பிற) அறியாம- அ�' ெசDத காதல>� காத�8� மண� ெசD/ ெகா�ளலா� 
எ�+ எ4ணினா)க�. காதல� பாிச� ேபா�$� க-யாண� ெசDவத�	 ேவ4(ய 
�ய�சிகைள, ெசDய. ெதாட�கினா�. ஆனா- காத�யி� தாD த�ைதய0�	 
அவைள ேவ+ யா0�ேகா மண� ெசD/ ெகா$�க ேவ4$ெம�ற வி0 ப� 
இ0�த/. காத�யி� உயி).ேதாழி இைத உண)�தா�. 	றி பாக. தைலவி�	 
இ�ன தைலவ�ேம- அ�' அைம�தி0�கிற/ எ�பைத  'ல ப$.தினா�. 
அவ)க� அ�த� 	றி ைப உணரேவ இ-ைல. 
 
ஒ0 தைலவனிட.தி- த� ெநGைச  பறிெகா$.த தைலவி ேவ+ ஒ0வைன 
மன.தா@� நிைன பாளா? க�பிேல சிற�/ நி�பவ� அவ�. ஆகேவ காதல) 
இ0வ0� எ�ன ெசDயலா� எ�+ ஆராD�தா)க�, உயிைரவிட நாண� சிற�த/. 
அைதவிட� க�', சிற�த/. ஊரா) பழி <ற, த� நாண� அழிய தைலேனா$ 
'ற ப�$ வி$வெத�+ தைலவி தீ)மானி.தா�. தைலவ� ெசா�ன/தா� அ/. 
அத�	 அவ� இண�கினா�; அவ� ேதாழி8� இண�கினா�. 
 
	றி பி�ட நாளி- தைலவ� தைலவிைய அைழ./� ெகா4$ ேபாDவி�டா�. 
அவ� ேபான பிற	தா� த��ைடய அறியாைமைய நிைன�/ L�(- உ�ளவ)க� 
வ0�தினா)க�. தைலவிைய  ெப�ற ந�றாD ைந�தா�; அவைள ஊ�(8� 
சீரா�(8� தாலா�(8� வள).த ெசவி�. தா8� 'ல�பினா�. Lேட அலம�/ 
நி�ற/. தைலவியி� இளைமைய8�, ெம-�ய இய-ைப8� ஒ0.தி ெசா-� 
வ0�தினா�. அவ� ேபைதைமைய 8� ெவ�ைள உ�ள.ைத8� ஒ0.தி ெசா-� 
அர�றினா�. 
 
அ/ ந-ல ேவனி�கால�. 	றிGசி நில.தி- இ0�த/ அவ)க;ைடய ஊ). அழகான 
மைல  ப�க�. அவ)க� ஊைர அ$./ ெந$� Fர./�	 அ பா-, 	றிGசி நிலமாக 
இ0�த ப	தி இ ேபா/ பாைல நிலமாகி வி�ட/. ந-ல மைழ ெபாழிகிற வைர�	� 
அ�ேக ெவ ப� தா�க �(யா/. கா$� கா�ைட, சா)�த இட�� �-ைல எ�+ 
ெசா-வா)க�. மைல8� மைலைய, சா)�த இட�� 	றிGசி நில� ஆ	�. ேவனி� 
கால.தி- அதிக ெவ ப.தி- �-ைல நில.தி- சில ப	தி8� 	றிGசி நில.தி� சில 
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ப	தி8� த��ைடய வள ப.ைத இழ�/ நி�	�; பாைல நிலமாக மா+�. தமி1 
நா�(- இய�ைக  பாைலவன� இ-ைல. ேவனி�� ெகா$ைமயா- சிலகால� 
ப5ைம இழ�/ வளமிழ�/ நி�	� இட�க� மர.திர� உ4$. சில கால�களி- 
மா.திர� பாைல நில� உ4டாவதா- தமி1நா�(- நிர�தரமாக அத�	 இ-ைல. 
	றிGசி, பாைல, �-ைல, ம0த� ெநDத- எ�+ ஐ�/ வைக நில�க� இ0�தா@�, 
இய�ைகயி- பாைல அைமயாைமயா- Mமிைய நானில� எ�+ ெசா-வா)க�. 
நா�	 வைக ப�ட நில� எ�ற ெபா0ளி- அ?வா+ ெசா-வ/ வழ�க�, பாைல 
நில�� இய�ைகயாக இ0�தா- ஐ�நில� எ�+ ெசா-லலா�. அ/ இ-லாைமயா- 
நானில� எ�+ ெசா-வ/தா� ெபா0.தமான/. 
 
	றிGசி நில� ேவனி�கால.தி- பாைலயாக மாறி நி�றா- ��' அ�ேக 
வா1�தி0�த வில�	க� த� திறெம-லா� 	ைற�/ நி�	�. 	றிGசி திாி�த பாைல 
நில� ேமேல ெசா�ன காதல) இ0வ0� ேபா	� வழியி- இ0�த/. அைத� 
கட�/தா� அவ)க� ேபாக ேவ4$�. 
 
இ�த விஷய.ைத. தைலவியி� தாD நிைன./  பா).தா�. ‘அ�த, சிறிய ெப4, 
ேந�+  பிற�த ெப4, ெகா( ேபால. /வ;� ெப4 அ?வள& க$ைமயான பாைல 
நில.தி� வழியாக எ ப(  ேபாவா�' எ�ற நிைன& தாD�	 உ4டாயி�+. பாவ� 
த� மக� ெப4; ஆ4ைமயி� /ைணைய அவா&� ப0வ� அவ;�	 உ4$' 
எ�பைத அவ� தாDமற�/வி�டா�. எ.தைன காலமான@� அவ� 	ழ�ைதயாக, 
த� க4காணி பி- வள0� க�றாகேவ இ0 பா� எ�ப/ அவ� எ4ண�. எ�ன 
ேபைதைம! 
 
அ�த. தாD பாைல நில.தி� ெகா$ைமகைள நா@ ேப) ெசா-ல� ேக�(0�கிறா�, 
அவ�ைறெய-லா� இ ேபா/ நிைன./  பா)�கிறா�. அவ� வயி+ பகீெர�கிற/. 
த� மகளி� இய-ைப நிைன�கிறா� "உலக� அறியாத ெப4 ஆயி�ேற! அவளா 
இ ப(. /ணி�/ேபான�?” ”அ�மா! அ�மா!" எ�+ அ+ப/ நாழிைக8� ஒ�(� 
ெகா4$ வா1கிறவ�, ஒ�+� அறியாத ெப4- அவளா பிாி�/ ேபானா�? ந�ப. 
த�கதாக இ-ைலேய! ஆனா- அ�த  ெப4 பிாி�/ ேபான/ எ�னேவா 
உ4ைமதா�. 
 
பாைல நில.தி- அவ� ேபாவதாக� க�பைன ெசD/ பா)�க�<ட. தாD 
ந$�கினா�. ேவனி�கால� ம�ற இட�களிெல-லா� வ0�; சில கால� இ0�	�; 



66 

 

ேபாD வி$�. பாைல நில.தி- ஆ4$ �=வ/ேம ேவனி� காலமாச.தா� இ0�	� 
ேபா- ேதா�+கிற/. பல இட�க;�	  ேபாD அ�க�ேக உ�ள ம�கைள  
பா)�	� அரச� நிைலயாக இராசதானி நகர.திேல இ0 பா�. அ ப( இ�த 
ேவனி- எ�ற அரச>�	 இராசதானிேய பாைல நில�தாேன? அ�ேக ேவனி- 
நிைலயாக நி�	ெம�+ ெசா-கிறா)கேள. அ ப( நி�ற ேவனி�- எ�ன வள ப� 
இ0�	�? ��' இ0�த '- M4$கெள-லா� எாி�/ மயான� ேபால அ-லவா 
ஆகிவி$�? 	றிGசி நில  ப	தியாக இ0�த இட� அ/ அ ேபாெத-லா� கா�த� " 
பட)�/ 	ைல	ைலயாக  M.தி0�	�. நிைலயாக நி�ற ேவனி� கால.தி- கா�த� 
வள)வதாவ/! அ/ காD�/ ேபாயி0�	ேம! தைழ.த கா�தைள� காண அ�ேக 
வழியி-ைல; உல)�த கா�தைள� காணலா�. 
 
கா�த� உல)�த/; மர�க� வா(� க0கின; கதிரவ� அழைலேய வாாி, ெசாாிகிற�, 
அ�ேக நி�க நிழ- ஏ/? எ�ேக பா).தா@� ெந0 '  ேபால. தகி�கிற/. 
க4H�	 எ�(ய Fர�வைரயி- நீ4ட இட� �=வ/� அழ- பரவியி0�கிற/. 
இ�த அழ- அவி)கி�ற நீ� இைடயிேல மனித� த�க நிழ- கிைட�கா/ எ�ப/ 
கிட�க�$�. மைல, சார�@� அைத ய$.த கா$களி@� வா1�தி0�த வில�	க� 
அ�ேக இ ேபா/ எ ப( வா1கி�றன? 
 
பாைல நில.ைத  ப�றி� கைத கைதயாக  ேபாD வ�தவ)கெள-லா� ெசா-�� 
ேக�டவ� அ�ைன. ஆகேவ அவ)க� <றிய ெசDதிகெள-லா� இ ேபா/ 
நிைன&�	 வ0கி�றன. ேநேர பாைல நில./�	  ேபாD  பாராவி�டா@�, 
காதினாேல ேக�ட ெசDதிகெள-லா� இ ேபா/ அவ;ைடய அக� க4ணிேல ஒ0 
ெபாிய பாைல நில.ைத  பைட./ நி+.தின. 
 
பாைல நில.தி- ேவனி- நிைலயாக நி�கிற/. கா�த� உல)�/ ேபாயின. எ�ேக 
பா).தா@� அழேல அவி) கி�ற நீ4ட இட� அ/. வள� இ0�த கால.தி- 
வில�கின�க� பல வா1�தி0�தன. அவ�றி- பல இ  ேபா/ ம�கி ம(�தன. 
ேவனி�� ெகா$ைமதா� காரண�. சில சில, உட�பி- உயிைர. தா�கி� ெகா4$ 
பிைழ.தி0�கி�றன. 
 
இர4$ '�க�: ஒ�+ ெப4; ஒ�+ ஆ4; ந-ல கால.தி- அ�த இட.தி- 
இ�'�+ வா1�தைவ அைவ, பாைல நிலமான பிற	� அைவ அ�ேகேய 
இ0�கி�றன. பிற வள ப�க� இ-லாம� ேபான@� ஆH� ெப4 H� உற& 
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ெசD8� அ�'�	 இ�>� பGசமி-ைல. ெப4 '� இ ேபா/ க0&�றி0�கிற/. 
அத>ைடய வயி�றிேல 	�(க� வள)�தன. க0&யி)�	� கால� வ�த/. இய�ைக 
த� ேவைலைய யா0� காக நி+.த  ேபாகிற/? 	�(கைள  ெப4 '� ஈ�+ 
வி�ட/. 	�(கைள� காவ- கா./�ெகா4$ நி�ற/. அத� 	�(க;�	� 
அத�	� இைர ேவ4$ேம இைரைய. ேத( ந-ல இட./�	  ேபாகலாெம�0- 
அதனா- �(யவி-ைல. ஆ4 '� அ0கி- இ0�த/ ெகாGச Fர� '�க;� 
	�(க;� ெச�றன. ெப4'��	� காேலா ேசா)கிற/. கா- ம(�த அ�த  ெப4 
'� த�	வத�	 நிழேல இ-ைல. நிழலான இட� ெபறாம-, கா- ம(�/ வா(ய 
ெப4 'வி�	, ஈ�+ நி�ற பிண&  'வி�	, பசி மி	தியாகி வி�ட/, பசியினா- 
ேவதைன8�+. /�ளிய/. அைத  பா)�க, சகி�கவி-ைல ஆ4 '��	, 
எ ப(யாவ/ அத�	 இைரைய. ேத( அளி./ வி�$.தா� ேவ+ காாிய� பா) ப/ 
எ�ற �(&�	 வ�த/ ஆ4. 
 
அத�	 அ�ேக எ�ன இைர கிைட�க  ேபாகிற/? மானா, மைரயா? நாி<ட 
இ-லாம- உயிர�ற நில பர  பாக அ-லவா ஆகிவி�ட/ அ/? பக�� ெவ�ைம 
சிறி/ அக�ற/. மாைல ெம-ல. தைலைய நீ�(ய/. ெப4 '��	  பசி. தழ- 
அதிகமாகிவி�ட/. 'ற.ேத உ�ள அழ- 	ைற�த/; ஆன- அத� வயி�றிேல பசி 
யழ- *4$ ெகா=�/ வி�ட/. இ ேபா/ இ0�( வி�ட/; ெபா0�க� 
'ல படாம- மய�க.ைத உ4 டா�	� மாைல வ�த/. ஆ4 '� இைர ேதட  'ற  
ப�ட/. யாராவ/ அ�த  ப�க.தி- உ�ள கர$�ரடான வழியிேல ெசா-வா)-
கெள�+ எ4ணி அ�த ெநறி�	 அ0ேக ப/�கியி0�த/. ெவயி�� ெகா$ைம 
தா�காம- எ�ேக>� த�கிவி�$ ெவயி- தா1�த&ட� நட�க. ெதாட�கிய 
பிரயாணிக� அ�த ேநர.தி- அ�ேக வர&� <$�. யாராவ/ அ ப( அ?வழிேய 
வ�தா- அவ)கைள அ(./  பசி <)�த ெப4 '��	 அளி�கலா� எ�+ ஆ4'� 
ப/�கியி0�த/. 
 
அ�த வழி 	+கிய சி+ ெநறி; யாேரா சிலேப) நட�/ 5வ$ப�ட ஒ�ைறய(  பாைத, 
அைத வழிெய�+ ெசா-வேத தவ+. ேசாைலேயா சாைலேயா ஒ�+� இ- லாத 
அ�த, 5$கா�(- எ ேபாேதா எ�ேறா ஒ0வ) இ0வ) ேபாவா)க�. அவ)க� 
அ(,5வ$ப�$. தட மான வழி அ/; ெபா�வ�ற '�ைமயான அத); சிறிய ெதறி. 
அ�த வழி�	 அ0கி-தா� '� ப/�கியி0�த/. 
# # 
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தாயி� உ�ள.ேத நி�ற பாைலயி� ேகால� இ/. "'� வழ�	ேவாைர, ெச	�	� 
ெபா0�$  பா)./ உைற8� சி+ ெநறியிேல இ�த  ெப4 எ ப(  ேபாவா�! 
அத�	 ஏ�ற மன வ�ைம8� உட�' வ�ைம8� அவ;�	 ஏ/?” எ�+ 
நிைன�	�ேபாேத அவ� தைல 5ழ�ற/. 
 
ஒ0 நா� நட�த நிக1,சி அ ேபா/ தாD�	 நிைன&�	 வ�த/. தைலவி எ ேபா/� 
தாயி� ப�க.திேல ப$./. /யி-பவ�; அவ;ைடய அைண பிேல பயமி�றி. 
/யி-பவ�. அ�+ அவைள இ+�கி� க�(� ெகா4$ ப$.தி0�தா� தாD. 
அ ேபா/ த� ைகைய� ெகாGச� தள).தினா�. தைலவி ப0வ� வ�த ெப4 
அ-லவா? அவ� நகி-க� ப0.தி0�தன; உய)�தி0�தன. ெதாDயி- �த�யவ�ற- 
அல�கார� ெசD/ ெகா4(0�தா�. அ�த இள நகி-க� இ+க அைண பதனா- 
ேநாைவ அைட8� எ�+ தாD நிைன.தா�. அதனா- ைகைய, சிறிேத ெநகி1.தா�. 
 
அவ� த� மகைள. தனிேய வி�$, ெச-லவி-ைல; அவ� ப$�ைகைய வி�$. 
தனிேய ேவ+ ப$�ைகயி- ப$�க&� இ-ைல; தி0�பி8� ப$�கவி-ைல; 
ைகைய�<ட எ$�கவி-ைல. இ+�கி அைண.த ைகைய� ெகாGச� தள).தின�. 
"இ�த இைளய ெப4ணி� மா)ைப ந��ைடய �ர�$� ைக உ+./ேம!’ எ�ற 
நிைனவினா- ெநகி1.தா�. அ?வள&தா� அத�	 அவ� எ?வள& அம)� 
கள ப$.தி வி�டா�! 
 
அவ� ெபாிய க4களி- நீ) /ளி.த/; அழ. ெதாட�கி வி�டா�. ஒ�ேறா$ ஒ�+ 
மா+ப�$ அம) 'ாி8� ெபாிய 	ளி),சியான க4க�- ேபரம) மைழ�க4 -
ஈரமைட8�ப( க@ழி�தா�. ெப0*,5 வி�டா�. அதி-தா� எ.தைன ெவ ப�! 
அவ� எ.தைன ெம�ைம யானவ�! அவ� அ=தேபா/, ”அ( ைப.தியேம நா� 
எ�ேக ேபாDவி�ேட�? உ� ப�க.திேலதா� இ0�கிேற�” எ�+ தாD ெசா-வி 
ஆ+த- ெசDதா�. ”பி�ேன ஏ� இ+�கி� க�(� ெகா�ளவி-ைல?" எ�+ மக� 
வி�மினா�. தாD அவ� தைலைய� ேகாதி, சமாதான� ெசDதா�. க�ன� 
கேறெல�+ ெநD ேபா$ <(ய அழகான அவ� <�த- தாயி� நிைன&�	 வ�த/. 
மிக மிக அறியா  ெப4, மட ப.திேல ெபாியவ�; அவ� அறியா. த�ைம எ?வள& 
ெபாிய/! 
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அ ப( இ0�தவ� எ ப(  பிாி�/ ெச�றா� எ?வா+ அவ;�	. /ணி& வ�த/? 
ைம^) ஓதிைய உைடய ெப0மட. தைகயினளாகிய அவ� ெகா(ய பாைல 
நில.திேல ேபாக எ ப( வ-லவளாவா�? 
 
தாD இ ப(ெய-லா� நிைன./ ஏ�கினா�. பாைல நிலமாயி>� அ�ேக இ�ப� 
த0� காதல� உட� ெச-கிறா� எ�பைத அவ� நிைன�கவி-ைல. '��	� த� 
மைனவிைய  பா/கா�க ேவ4$� எ�ற உண)& இ0�	�ேபா/ அறி&ைடய 
காதல� ஒ0வ� பி� ெச�ற அ�காத�ைய அவ� பா/கா./ நல� ெசDவா� 
எ�பைத நிைன�	� அள&�	 அவ� உ�ள� விாியவி-ைல. கா�த� தீ�தா@�, 
அழ- அவி)�தா@�, '� ெகாைல T1�தா@� இ.தைன�	� இைடயிேல அ�த  
பாைல நில.தி@� ஆ4 ெப4 உறவிேல ேதா�+� அ�'தமான அ�' ஒளி 
வி$வைத அவ� ெதாி�/ ெகா�ளவி-ைல. ஈ�+ ேசா)�தி0�த ெப4 '��	 இைர 
ேத( நி�	� ஆ4 '�யி� உ�ள.திேல அ�த அ�' 5ட)வைத அவ� 
நிைன.தாளா? '�யி� ெகா$ைமையேய நிைன.தா�. அத� அ�ைப நிைன�க 
வி-ைல. வழியி� சி+ைமையேய நிைன.தா� /ைணயி� ெப0ைமைய, சி�தி�க 
வி-ைல. மக� உட�பி� ெம�ைமையேய நிைன& <)�தா�. அவ� காத�� 
உர.ைத உணரவி-ைல. த� அைண '. தள)�தத�	 மக� வ0�தியைத எ4ணி 
ஏ�கினா�. த� தைலவன/ இ�ப அைண பிேல இ�ன-கைள மற�/ ெச-வா� 
எ�ப/ அவ� ேபைத ெநGசி� 'ல படவி-ைல! ஆகேவ அவ� வ0�தி  
'ல�'கிறா�. 
 

நி�ற ேவனி- உல�த கா�த�  
அழ- அவி) நீ�இைட நிழ- இட� ெபறாஅ/,  
ஈ�+கா- ம(�த பிண& பசி <)�ெதன,  
மா�ற மாைல வழ�	ந), ெசகீஇய  
'�பா)./ உைற8� '-லத), சி+ெநறி  
யா�	வ- @ந�ெகா- தாேன? யா�த�  
வைன�ேத�/ இள�ைல ேநாவ ெகா-என  
நிைன�/ைக� ெநகி1�த அைன.தி�	. தா�த�  
ேப)அம) மைழ�க4 ஈாிய க@ழ 
ெவDய உயி)�	� சாய-  
ைம^) ஓதி  ெப0மட. தைகேய. 

 
[ நிைலெப�+ நி�+வி�டா� ேபா- அைம�த ேகாைடைய8�, வா( ேபான கா�த�  
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ெச(ைய8� உைடய, ெவ ப� பரவிய நீ4ட இடமாகிய பாைல நில.தி-, 
த�	வத�	 நிழ@�ள இட.ைத  ெப0ம- 	�(கைள ஈ�+ நட�க �(யாம- கா- 
ேசா)�/ேபான ெப4 '� பசி மி	�தி0�க, மய�க.ைத, ெசD8� மாைல� 
கால.தி- வழி ேபாேவாைர� ெகா-@� ெபா0�$ ஆ4 '� பா)./. த�	� 
ெபா�வ�ற வழிைய8ைடய சிறிய பாைதயி- ேபாவத�	 எ ப( வ�ைம-
8ைடயவளாவா�? -நா�, அல�காரG ெசD/ உய)�த த� இைளய நகி- 
/�'+ேமா எ�+ எ4ணி எ� ைகைய. தள).திய அ�த அள&�ேக, தா� 
த�>ைடய ெபாிய ேபாாி$கி�ற 	ளி),சிைய8ைடய க4க� நீரா- 
ஈர�ைடயனவாD அழ, ெவ�ைமயாக  ெப0*,5 வி$�, ெம�ைமைய8� 
க0ைமயான ெநD  ைப8ைடய <�தைல8�, ெபாிய மட பமாகிய த�ைமைய8� 
உைடய எ� மக�. 
 
யா�, என ெநகி1�த அைன.தி�	, தா� க4 க@ழ, உயி)�	� சாய- மட.தைக, 
'வி ெசகீஇய உைற8� ெநறி யா�	 வ-@ந�எ�+ <�$க. 
 
உல�த – ப�$ ேபான; கா�த� - ேவ��கா�- வள0� ெச(, க4வ�  M எ�+ 
இத� Mைவ, ெசா-வா)க�; அழ--ெவ ப�; இைட-இட�, ம(�த 
ேசா)�த; பிண&-ெப4; இ�ேக ெப4'� <)�ெதன மிக; மா�ற - மய�கிய. 
வழ�	ந) – நட பவ)கைள; ெசகீஇய-ெகா-@� ெபா0�$; '- அத)-'�ைமயான 
வழி; ெநறி-பாைத; யா�	 – எ ப(; வ-@ந�-ச�தி 8ைடயவ�, வைன�/-
அல�காரGெசD/, அைன.தி�	 - அ�த அள&�	; அம)-ேபாாி$வ/ேபா- உ�ள. 
மைழ –	ளி),சி; ஈாிய- ஈர� உ�ளனவாகி; க@ழ-அழ, ெவDய-ெவ பமாக, சாய--
ெம�ைம, ைம-க0ைம. ஈ) ஒதி-ஈரமான (ெநD ைப8ைடய) <�த-, மட� - 
பி�ைளைம; இளைம, தைக-த�ைமைய உைடயவ�. 
 
/ைற : இ/, மக�ேபா�கிய தாD ெசா-�ய/. 
 
'த�>ைடய மக� காதல>ட� ஒ0வ0� அறியாம- L�ைட வி�$  ேபாDவிட 
அவைள  பிாி�/ நி�ற தாD ெசா-�ய/” எ�ப/ இத� ெபா0�. 
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இதைன  பா(யவ) Mத>) எ�>� 'லவ).  
இ/ ந�றிைனயி- 29-ஆவ/ பா�$. 
------------------  
 

9. 9. 9. 9. ேதாழியி� சின�ேதாழியி� சின�ேதாழியி� சின�ேதாழியி� சின�    

 
இய�ைக. ேதவியி� எழி- நல� 	@�	� மைல  ப	தி அ/; 	றிGசி நில�. அ�த 
நில./ மடமக;� ேவ+ ஒ0 மைல�	. தைலவனாகிய ைம�த� ஒ0வ>� 
பிறவிேதா+� ெதாட)�/ வ0� ஊழி� வ�ைமயா- ச�தி.தன). அவ)களிைடேய 
காத- �கி1.த/; அளவளாவின). எ-லா வைகயா@� ஒ 'ைடய அவ)க;ைடய 
கள&� காத- வளர ஒ0 ெகா� ெகா�' ேவ4(யி0�த/. காத�யி� உயி). ேதாழி 
ஒ0.தி இ0�தா�; தைலவிேயா$ பழகி விைளயா$� ேதாழிமா) பல) இ0�தா@� 
அவ;ைடய உ�ள.ைத ேபால ெந0�கி ஒ�+ப�$  பழ	� நிைல அ�த. 
ேதாழி�	. தா� இ0�த/. இைத. தைலவ� 	றி பாக. ெதாி�/ ெகா4டா�. 
இனிேம- அவ� /ைணைய� ெகா4$ அ(�க( த� காத�ைய, ச�தி�கலா� 
எ�+ எ4ணி அவைள. தனிேய அHகினா�. 
 
மிக&� பணி&ைடயவனாகி. தன�	. தைலவியி� பா- உ�ள காதைல  
'ல ப$.தின�. ேதாழி �த�- அவ� வா).ைதகைள� ேகளாம� 'ற� கணி./�, 
அ பா- பல காரண� <றி அவைன ம+./� வ�தா�. அவ� ேம@� ேம@� இர�/ 
நி�கேவ, அவ>ைடய உ4ைமயான காதைல8�, அத� வ�ைமைய8� உண)�/ 
ெகா4டா�. அ�றி8�, தைலவ� ேப,சி�0�/ அவ>�	� தைலவி�	� ��ேப 
பழ�க� இ0 ப/� அவ;�	. ெதாிய வ�த/. இ+தியி-, தைலவியி� அ�ைப 
அவ� ெப+�ப( ெசDவதாக� <றி வி�$. தைலவிைய அைட�தா�. 
 
ேதாழி : நிைன�க நிைன�க  பாிதாபமாக இ0�கிற/! 
 
தைலவி : எ�ன ேதாழி? எைத இ ெபா=/ நிைன.தாD? எ/ பாிதாபமாக 
இ0�கிற/? 
 
ேதாழி : எத�	� அGசாத ெநG5ைடய Lரென�+ அவைன  பா).தா- ெதாிகிற/. 
மைலைய  ேபா�ற ேதா�க�; யாைன. /தி�ைகைய  ேபா�ற ைகக�. 
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தைலவி : இேதா பா). இ�த. ேதனிறா- எ?வள& ெபாிதாக இ0�கிற/! 
ெந$நா�களாக மலாி�0�/ ஈ�(ய ேதைன வ4$க� ேசமி./ ைவ.தி0�கி�றன. 
 
தைலவி தா� <+வைத� காதி- வா�கவி-ைல எ�பைத. ேதாழி உண)�தா�. 
தைலவி�ேகா த� ேதாழி த� காதலைன, ச�தி.தி0�கிறா� எ�+ ெதாி�/ வி�ட/. 
ஆனா@� அவைன. தன�	. ெதாி�ததாகேவ கா�(� ெகா�ள� <டா/ எ�+ 
எ4ணினா�. ஆகேவ ேவ+ எைதேயா ேபசினா�. 
 
ேதாழி : அவ� நிைலைய உணர உணர எ� உ�ள� இர�	கிற/. ஒ0 களி+ த� 
பி(யி� அ0ேக நி�ற/. அைத� க4$ ெப0*,5 வி�டப(ேய அவ� நி�றா�. 
 
தைலவி : எ�ன ேதாழி, ந�ேமா$ ெதாட)பி-லாத ெசDதிகைளெய-லா� எத�காக 
இ�ேக ெசா-கிறாD? 
 
ேதாழி : அவ� உ�னிட.தி- இைணய�ற காத- M4(0�கிறா�. ந�ைம நய�/ 
இநத  ப	திகளி- 5�றி� ெகா4ேட உல&கிறா�. 
 
தைலவி : வழியி- ேபாேவாைர  ப�றிெய-லா� கவைல  ப�$  பய� எ�ன? 
யாேரா ஒ0வா எைதேயா பா)./ வ0�தினா) எ�+ எ�னிட� எத�காக, ெசா-ல 
வ0கிறாD? 
 
தைலவி ேவ4$ெம�ேற ேதாழியி� வா).ைதகைள� கவனி�காதவைள ேபா- 
கா�(� ெகா�கிறா�, ��ேப தைலவைன. ெதாி�/ ெகா4$ பழகிய ெசDதிைய 
அவ;�	 மைற�கிறா�. இ/வைரயி- அவ� அ ப( இ0�ததி-ைல. எ�த, 
ெசயைல8� ேதாழிைய அறியாம- ெசDத தி-ைல. அ ப( இ0�க, இ ெபா=/ 
மா.திர� ேதாழி ெசா-ைல� ேக�கவி-ைல. 
 
ேதாழி தைலவி�	. தகாத ஒ�ைற, ெசா-வாளா? அவ;�	 எ/ ந-ல/ எ�+ 
உண)�/ ெசா-வேதா$, அைத அைடவத�	� /ைணயாக நிறபாேள! உ�ள� 
கல�/ பழகிய ந�'ைடயவ)க� அவ)க� இ0வ0�, அ�த ந�'� கிைடேய 
இ ேபா/ ஏதாவ/ வ�/ வி�டதா? 
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ஒ0வ) ம�றவேரா$ பழ	வதானா-, ேயாசி./  பழகேவ4$�. தம�	 இனியரா, 
ந�ைம ெசDபவரா, இைடN+ வ�தா- உதவி ெசDபவரா எ�+ பல வைகயி- நா( 
ந�'� ெகா�ளேவ4$�, ஏ�ற ந4ப) எ�+ உ+தி ெசD/ ந�ட பிற	, இவைர 
ந�பலாமா, <டாதா எ�+ ஆராDவ/ தவ+. நா( ந�'�ெகா�ள ேவ4$�; ந�ட 
பிற	 நாட�<டா/. 
 
இ ேபா/ தைலவி, ேதாழி ெசா-வைத� கவனி�க வி-ைல; அவ� ெசா-வைத 
ஏ�+�ெகா�ள&� இ-ைல. இ/வைரயி- அவ)களிைடேய யாெதா0 ேவ�+ைம8� 
எழவி-ைல. இ ேபா/ தைலவியி� ேப,சி- ேவ+பா$ ஒ��கிற/ ஏேதா தவறான 
காாிய.ைத, ெசDய, ெசா-வ/ேபாவ. ேதாழியி� வா).ைதகைள. தைலவி 
ெகா4டாேளா! அ ப(யானா- இ/கா+� அவேள உயி). ேதாழியாக எ4ணி 
ஒ=கினேள! அ/ ெபாDயா? அ-ல/ இ/வைரயி- ேதாழியி� இயைல ஆராD�/ 
பா)�	� அவசிய� இ-லாய- இ0�/, இ ேபா/தா� வ�தி0�கிறதா? தைலவி 
�த�- ந4' ெசD/வி�$, இ ெபா=/ அ�த ந�'�	ாிய ேதாழிைய  ப�றி 
ஆராய, நாட, ெதாட�கியி0�கிறாளா? 
 
ேதாழியி� உ�ள� எ�ன எ-லாேமா எ4ணிய/. 
 
”நா� எ�+� தவ+ ெசDயவி-ைலேய! அ�த Lர  ெப0மகைன நானா வர, 
ெசா�ேன�? அவ� த� க0.ைத, ெசா�ன&டேன ப-ைல இளி./� ெகா4$ 
உடேன ஒ '� ெகா4ேடனா? எ.தைன வைகயி- அவைன, ேசாதைன ெசD/ 
பா).ேத�! ம+.ேத�! அவ� எளிதி- வி�$, ெச-பவனாக. ேதா�றவி-ைல. 
மைல கல�கி>�, கட- 	�றி>� அவ� காத- நிைல கல�காெத�+ என�	 
ந�றாக. ெதாிகிற/. அ/ மா.திர� அ�+. ��ேப இவைள. ெதாி�/ பழகியவ� 
எ�+ ேவ+ ெதாிய வ�த/, அத�	  பிற	 நா� ம+ பதி- பய� எ�ன? இவ� 
அவனிட� காத- ெகா4$ வி�டா ெள�ேற ேதா�+கிற/. அ ப( இ0�க, 
இ ேபா/ அவ� யா)? ஏ� வ0கிறா� எ�+ ஆராD,சி ெசDவதா- வ0� லாப� 
எ�ன? ந�ட பி�' நா$� அறியாைமைய, ேச)�த/தாேன இ/&�?” 
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ேதாழியி� உ�ள.ேத சிறி/ சின� M.த/! இ?வள& கால�� இ-லாதப( இ�+ 
ேப5கிறாேள, ந�மிடேம இவ;�	 ஐய பா$ வ�/ வி�டேதா!" எ�+ 
ெபா0மினா�. தைலவிைய  பா)./  ேபசலானா�. 
 
ேதாழி : அவ� யாேரா, எவேன எ�+ ேக�கிறாD. அவ� மைலநாட�; 	றிGசி 
நில.தவ�; அழகிய மைல�	. தைலவ�. வள ப� நிைற�/ ப5ைம பட)�த 
ேதா�ற.ேதா$ ஓ�கி நி�	� அ�த மைல  ப�க�கைள  பா).தாேல, "இ ப(.தா� 
நீலேமனி ெந(ேயானாகிய மாேயா� இ0 பாேனா!" எ�+ நிைன�க. ேதா�+�. 
ெபாிய மைலகளி� தா1வைரயி-, மைல,சார�-, நி�+ பா)./ அ�த அழைக 
Vகரேவ4$�. க4ணபிரா>ைடய நீல. தி0ேமனியி� நிைனைவ உ4டா�	� 
மைல  ப�க.ேத உயர.தி�0�/ சலசலெவ�+ L=� அ0வி உ4$. 
ெந$�Fர.தி�0�/ பா).தா- விள�கி. ேதா�+� அ0வி அ/. வய�	� 
(விள�	�) அ0வி மைலயி�0�/ L1ைகயி- ஒேர ெவ�ைள  பர பாக இ0�	�. 
ஆகா! காிய மைலயினிைடேய அ�த ெவ�ள0வி எ?வள& அழகாக. ேதா�+� 
ெதாி8மா? க4ண� காிய ேமனிய�. அவ>�	 *.தபிரானாகிய பலராம� 
ெவ�ைள ெவேளெர�ற தி0ேமனிைய உைடயவ�. "ந� த�பி இ�ேக இ0�கிறா�; 
நா�� அவேனா$ ேச)�/ வாழலா�” எ�ற எ4ண.ேதா$ அவ>� அ�ேக வ�/ 
வி�டாேன? வய�	கி�ற ெவ�ளிய அ0வி பலேவதைன நிைன�க, ெசDகிற/. 
மைல,சா)'� அ0வி8� மாேயாைன8�, வா�ேயானாகிய பல ேதவைன8� ேபால. 
ேதா�+� அழகிய மைல�	. தைலவ� அவ�. 
 
தைலவி : மைலைய8� அ0விைய8�, மாைல8� வா�ேயாைன8� ப�றி நா� 
ெதாி�/ ெகா�ள ேவ4(ய அவசிய� இ ேபா/ எ�ன வ�த/? 
 
ேதாழி: அைத.தா� ெசா-ல வ0கிேற�. அழகிய மைல கிழேவானாகிய அ�த 
வ(வழக� இ�ேக வ�தா ென�+ ெசா�ேன�. ந�ைம வி0�பி வ�/, த� வி0 ப� 
நிைறேவற  ெப0ைமயா- வ0�/கிறா� எ�+� <றிேன�. அவ�ைற நீ காதி- 
வா�கி� ெகா�ளவி-ைல. எ� வா).ைதகளி- உ�ள க0.ைத நீ ெதளியவி-ைல. 
இ/வைரயி- நீ இ ப( இ0�ததி-ைலேய! 
 
தைலவி : எ�ைன எ�ன ெசDய, ெசா-கிறாD? 
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ேதாழி : எ� வா).ைதகளி- உன�	 ந�பி�ைக இ-ைல. நா� ெசா-வைத, 
ேசாதி./  பா)�	� வழ�க.ைத இ ேபா/தா� உ�னிட� கா4கிேற�. அ�த 
மைலகிழேவா� நிைலைய நீேய ெதாி�/ ெகா�. நா� ெசா-வ/தா� உன�	  
பி(�க வி-ைல. நீேய ேநாி- ெதாி�/ ெகா4$, உன�	 ந�ைம ெசDய 
எ4ணியி0�	� ேவ+ ேதாழியேரா$� கல�/ ேயாசி./ பா), இ�ன/ ெசDவ/ 
தா� அறி&ைடைம எ�+ ேத)�/, பிற	 நீ அவேளா$ பழ	. என�	� ெதாி�த 
ஒ�ைற மா.திர� ெசா-ல வி0�'கிேற�. அவ� எளிதிேல ம+ பத�	ாியவ� 
அ-ல�, ஆ1�த காத@�, த� காதைல நிைறேவ�றி� ெகா�ள ேவ4$� எ�ற 
ஏ�க�� உைடயவனக இ0�கிறா�. எ ப(ேயா நீ ெசள�கியமாக வாழ ேவ4$�. 
அ/தா� எ� வி0 ப�. வாழி! 
 
தைலவி : ஏ� இ ப(  ேப5கிறாD? 
 
ேதாழி : எ-லா� அ?விட./  ேப,சி- மா+பா$ ேதா�றினதா- தா�. 
ெபாியவ)க� தி_ெர�+ ஒ0வ0ட� ந4ப)களாகி விடமா�டா)க�. பல கால� 
ஆராD�/ த	தி ேநா�கி ந�'  M4பா)க�. நா(ய பி�ேப ந4' ெசDவா)க�, 
அ ப( இ�றி ேயாசைனயி-லாம- ந�'�ெகா4$வி�$ அ 'ற�, ‘ந4ப)க� 
ந-லவரா, அவேரா$ பழகலாமா, அவ) வா).ைதைய� ேக�கலாமா? எ�+ 
ஆராD,சி ெசDய மா�டா)க�. ந�ட பிற	 நா$வ/ அவ)க� இய-' அ-ல. 
த�ேமா$ ஒ�( ந�டவ)க� திற.தி- ெபாிேயா)க� இ�னவா+ நட�/ 
ெகா�வா)க� எ�பைத நீ ெதாி�/ ெகா�ள ேவ4$�, ேதாழியேரா$ பழகினா@� 
இ�த ந�பில�கண.ைத ந�	 அறி�/ ைவ.த- நலெம�+ என�	. ேதா�றிய/; 
ெசா�ேன�. வி0 ப� இ0�தா- ஏ�+� ெகா�. இ-ைலயானா- உ� 
வி0 ப ப(ேய நட�/ ெகா�. உன�	 அறி&ைர <ற நா� யா)? 
 
ேகாப� ெகா 'ளி�	� இ�த  ேப,ைச. தைலவி ேக�டா�. த� பிைழைய 
உண)�தா�. ந�$ நா$� ேபைதைம த�னிட� இ0�க� <டா/ எ�பைத. 
ெதளி�தா�. அத� பய� எ�ன? ேதாழியி� /ைண ெகா4$ காதலைன, ச�தி�	� 
நிைல அைம�த/. 
 
ேதாழி சின�/ <+� <�0க அைம�தி0 ப/ பி� வ0� பா�$ 
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"மாேயா� அ�னமா-வைர� கவாஅ�  
வா�ேயா� அ�ன வய�	ெவ� அ0வி  
அ�மைல கிழேவா� ந�கய�/ எ�+�  
வ0�தின�' எ�பேதா) வாD,ெசா- ேதறாD  
நீ8�க4$ Vமெரா$� எ4ணி  
அறிவறி�/ அளவ- ேவ4$�; ம+தர�	  
அாிய�; வாழி ேதாழி! ெபாிேயா)  
நா( ந�பி� அ-ல/  
ந�$ நாடா), த� ஒ�(ேயா) திற.ேத 

 
[ ேதாழி, தி0மாைல ேபா�ற ெபாிய தா1வைரகைள8�, பலராமைன ேபா�ற 
விள�கிய ெவ�ளிய அ0விைய8� உைடய அழகிய மைல�	. தைலவனாகிய அவ� 
ந�ைம வி0�பி எ ேபா/� வ0�தினா� எ�+ ெசா�னதாகிய எ� வா).ைதைய நீ 
ெதளியவி-ைல; நீ8� ேநேர க4$ உ�களவ)களாகிய பிற ேதாழிகேளா$� 
ஆராD�/, இ/ ெசDதா- அறி&ைடைமயா	� எ�பைத. ேத)�/ பழ	த- 
ேவ4$�, அவ� ம+ பத�	 அாிய காத@� உ+தி8� உைடயவ�; நீ வா1க! 
ெபாியவ)க� �த�- ஆராD�/ பிற	 ஒ0வேரா$ ந4' ெசDதால�றி, ந4' 
ெசD/ பிற	 ஆராயமா�டா)க�. த�ேமா$ ந4' ெசD/ ஒ�(னவ)க� திற.தி-. 
 
ேதாழி, கிழேவா� வ0�தினா� எ�பேதா) ெசா- ேதறாD; நீ8� க4$ எ4ணி, 
அறி�/ அளவ- ேவ4$�; அாிய�; ெபாிேயா) நா( ந�பி� அ-ல/ ந�$ நாடா) - 
எ�+ <�$க. 
 
மாேயா�- காியநிற�ைடய தி0மா-; க4ண�. மா--ெப0ைம, வைர� கவா அ�-
மைலயி� ப�க�, வா�ேயா�-ெவ�ைள நிற�ைடயவ�; க4ண>�	. 
தைமயனாகிய பலேதவ�. வய�	த--விள�	த-. அ� - அழகிய; கிழேவா�-
உாியவ�. ந� நய�/-ந�ைமவி0�பி. தைலவி8� ேதாழி8� உ�ள� ஒ�றி  
பழகியைமயா- அவ0�	� ேவ+பா$ இ-ைல. அதனா- ’நி�ைன நய�/' 
எ�னாம-, "ந�ைம நய�/” எ�றா�. தைலவிைய. தைலவ� வி0�பியைதேய 
அ?வா+ ெசா�னா�. ேத�D-நீ ெதாி�/ெகா�ளவி-ைல. Vம)-உ�ைன, 
ேச)�தவ). ேகாப� இ-லாம- இ0�தா- நம) எ�+ ெசா-�யி0 பா�; 
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ேகாப.தினா- த�ைன வில�கி�ெகா4$ Vம) எ�றா�. அறி& அறி�/-இ ப(, 
ெசDவ/ - அறி& எ�பைத. ெதாி�/ெகா4$. அளவ--பழ	த-. ம+ தர- - 
ம+.த-, ம+.தர- எ�+ வ0வேத ெப0 வழ�	; ’அறிவறி�/' எ�ற ப	தி�	 
இைண�/ ஒ��	� ெபா0�$ 'ம+தர�	" எ�+ வ�த/. நா(-ஆராD�/ 
ஒ�(ேயா)-ந4பராக  ப�றி�ெகா4டவ).] 
 
/ைற: தைலவி�	� 	ைறநய ப� <றிய/. 
 
’தைலவ>ைடய ேவ4$ேகா;�	 இண�	�ப( தைலவியினிட� ேதாழி 
ெசா-�ய/" எ�ப/ இத� ெபா0�. 	ைற-காாிய�. 
 
இைத  பா(ய 'லவ) கபில). 
இ/ ந�றிைணயி- � ப.திர4டாவ/ பா�$. 
-------------------  
 

10. 10. 10. 10. கட�ளானா� எ�னகட�ளானா� எ�னகட�ளானா� எ�னகட�ளானா� எ�ன????    

 
அ�த இள�ெப4 நா;�	 நா� ெம��/ வ0கிறா�. எ?வள& கலகல பாக 
விைளயா(� ெகா4 (0 பா� இ ேபா/ கவைலயி- *1கியவைள  ேபால 
எ ேபா/� எதைனேயா சி�தி./� ெகா4(0�கிறா�. 
 
அவ;ைடய தா8� ெசவி�8� அவ� நிைலைய� க4$ கவைல அைடகிறா)க�. 
'இவ� ஏ� இ ப(. தி_ெர�+ மாறிவி�டா�?’ எ�+ எ4ணி  பா)�கிறா)க�. 
ஊாி- உ�ள ெப4க;� அவ� ெம�ைவ� கவனி�கிறா)க�. "இ/ ஏதாவ/ 
ெதDவ� 	�றமாக இ0�	�. ந��ைடய 	ல ெதDவமாகிய �0க>�	  Mைச 
ேபா�டா- சாியாகிவி$�; Mசாாிைய அைழ./ அத�	 ஏ�பா$ ெசD8�க�” எ�+ 
அ�த  ெப4மணிக� ெசா-@கிறா)க�. தா8� ெசவி�8� அ ப(ேய ெசDய 
எ4Hகிறா)க�. 
 
Mசாாிைய ேவல� எ�+ ெசா-வ/ வழ�க� அவ� �0க>ைடய தி0&0வ.ைத 
வழிப$பவ�, உ0வ.ைத  ப(ம� எ�+ ெசா-வா)க�. அத�	  Mைச 
ேபா$வதா- அவ>�	  ப(ம.தா� எ�ற ெபய) வழ�	�. அவ� த� ைகயி- 
ேவைல ைவ.தி0 பதா- ேவல� எ�+ வழ�க  ெப+வா�. யா0�ேக>� ேநாD 



78 

 

வ�தா@�, ேவ+ /ய) உ4டானா@� அவ�றி�	  பாிகாரமாக அவைன அைழ./ 
�0க>�	  Mைச ேபாட, ெசா-வா)க�. அவ� �0க� உ0வ.ைத ைவ./ 
அல�கார� ெசD/ மலைர. Fவி ஆ�ைட அ+./  ப�யி�$  Mசி பா�. 
அவ>�	 ஆேவச� உ4டா	�. Mசாாியினிட� ஆேவச உ0வமாக எ=�த0ளி 
�0க� அவரவ)க� ெசDத பிைழகைள8�, ெசDய ேவ4(ய பாிகார�கைள8� 
ெசா-@வா�. ஆேவச.ைத ெவறிெய�+ ெசா-வா)க�. Mைச ேபா�$ ஆேவச� 
வ�/ ஆ$வதா- இ.தைகய Mைச�ேக ெவறியாட- எ�ற ெபய) வ�/வி�ட/. 
ெவறிெய$.த-, ெவறியா�$ எ�+� ெசா-வ/4$. 
 
தாD ேவ4(�ெகா�ளேவ Mசாாி �0கைன  Mசி./ ஆேவச உ0வ.தி- வ0வி�க 
�ய�றா�. Mைச� ெக�+ ஓாிட.ைத, சி.த� ெசDதா)க�. Mசாாி Mைச ெசDய. 
ெதாட�	கிறா�. 
 
அ�த இள� ெப4H� அவ;ைடய ேதாழி8� அ�ேக இ0�கிறா)க�. இள� 
ெப4H�	 வ�தி0�	� ேநாயி� காரண.ைத அறிய&�, அதைன  ேபா�க&� 
தாேன இ�த ெவறியா�$ நிக1கிற/? 
 
அவ;�	 வ�த ேநாD யா/? அதைன. தாDமாாி இ0வ0� உணரவி-ைல அவ� 
ஒ0 க�(ள�காைளயினி ட� காத- ெகா4(0�கிறா�. இள�காதல) இ0வ0� 
ஒ0வாக� அறியாதவா+ ேதாழியி� /ைணைய� ெகா4$ ச�தி./ அளவளா&-
கிறா)க�. இ�த� கள&� காத@�	 எ�ேற>� �(&க�டேவ4$� எ�ற நிைன& 
காத��	 உ4டாகிற/, தா� வி0�'� ேபாெத-லா� அவ� த� காதலைன, 
ச�தி�க �(வதி-ைல. அவ� வ0� கால�களி@� சில�ைற L�(@�ள க�$� 
காவலா- அவைன� காண �(யாம- ேபாDவி$கிற/. இ�த ஏ�க.தினா-தா� 
காத� வா(. தவி�கிறா�. 
 
காதல>ைடய மா)ேபா$ அைணகி�ற இ�ப� எ ேபா/� கிைட�கவி-ைலேய 
எ�+ எ4ணி எ4ணி அவ� வ0�/கிறா�. ஆத�� அவ;�	 வ�தி0�	� 
ேநாD�	� காரண� காதல>ைடய மா)'. அதனா- அவ;�	� கவைல ம�கிற/. 
அ�த ேநாD பிறராேல தீ) பத�	 அாிய ேநாD; மா)' தர வ�த பட)ம� அ0ேநாD. 
 
இ�த� காரண.ைத. தா8� உணரவி-ைல; ெசவி�8� அறி�தில�. பாவ� அ�த 
இள� ெப4ைண� ெகா4$வ�/ ேவல>�	 ��னாேல நி+.தி ெவறியாடைல, 
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ெசDகிறா)க�. அவ)க;ைடய ேபைதைமைய நிைன�/ ேகாப� ெகா�வதா? 
அ=வதா? சிாி பதா? 
# # 
 
Mசாாி Mைச ெசDகிறேபா/ அவ>�	 ஆேவச� வ�/வி$கிற/. அ/ ெமDேயா, 
ெபாDேயா யா) க4டா)க�? கா)கால.தி- மல0� கட�ப மலரா- ஆகிய 
க4ணிைய அவ� த� தைலயி- அணி�தி0�கிறா�. �0க>�	 உாிய M அ/. 
த�ைன �0கைன ேபால அல�காி./� ெகா4(0�கிறா� ேவல�, இேதா 
அவ>�	 ஆேவச� வ�/வி�ட/. ைத ைத எ�+ 	தி�கிறா�. அவ� எ�ன 
ெசா-ல  ேபாகிறாேனா? எைத, ெசா�னா@� பய� இ-ைல. 
 
காத� அG5கிறா�. அவ;ைடய ேதாழி�	 இ�த� <.ைத� க4$ ஆ.திரமாக 
வ0கிற/, இ�த, சமய.தி- உ4ைமைய, ெசா-�விடேவ4$� எ�ற /ணி& 
அவ;�	 உ4டாகிற/. அைத. தாயினிட� ேநேர ெசா-�யி0�கலா�. அ ப(, 
ெசா-@� வழ�க� அவ)க;�	 இ-ைல. 	றி பாக  'ல ப$./வ/தா� மர'. 
இ�னனிட� இவ� காத- M4(0�கிறா� எ�+ ெசா�னா- உடேன அவ)க� 
ஏ�+�ெகா�வா)கேளா, மா�டா)கேளா எ�ற ஐய� ேதாழி�	 இ0�த/. அதனா- 
இ/வைரயி@� அவ)க;ைடய காத- இரகசியமாகேவ இ0�த/. 
 
இனி8� அ ப( இ0�க�<டா/ எ�+ �(& ெசDத ேதாழி உ4ைமைய, ெசா-ல. 
/ணி�தா�. ஆேவச உ0வ.தி- வ�த �0கைனேய ேநா�கி வி4ண  பி./� 
ெகா�வ/ ேபால, ெசா-ல. ெதாட�கினா�. 
# # 
 
”இவ;�	 வ�தி0�	� ேநாD உன�	� 	�ற� ெசDததனா- வ�த/ அ�+. 
இவ;ைடய காதல>ைடய மா)ைப இவ� நிைன�/ நிைன�/ ஏ�	வதனா- 
வ�த/. இைத நீ ெதாி�/ ெகா�ளாம- இ�ேக வ�/வி� டாேய!” எ�+ ெசா-ல 
ஆைச ப$கிறா� ேதாழி. 
 
�த�- காதல>கிய மைலநாடைன ப�றி, ெசா-கிறா�. 
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அ�த மைலநாட>ைடய மைல,சார�- நிக=� கா�சியாக ஒ�ைற அவ� க�பைன 
ெசD/ ெசா-கிறா�. ”அவ>ைடய நா�(- ெதDவ./�	� 	�றேம ெசDய 
மா�டா)க�, கட&� வழிபா�$�ெக�ேற Mைவ8� கணிைய8� 'னைல8� தனிேய 
வி�(0 பா)க�. மைலயிேல சில 5ைனகளி- M�	� மல)கைள  பறி./. தா� 
பய�ப$.தாம- கட&;�ெக�ேற வி�$வி$வா)க�, இைலகளி� ேமேல 
	வைளக� தைல நீ�(�ெகா4(0  பைத அ�த� கட&� க�5ைனகளி- 
காணலா�. 
 
�0க>�	ாிய 	றிGசி நில.தி- வி4Hலக.தி�0�/ ெதDவ மகளி) வ�/ 
அ�	�ள மல) �த�யவ�றா- த�ைம அல�காி./�ெகா4$ ஆ$வா)க�. இைத 
ந�கீர) தி0�0கா�+ பைடயி- ெசா-@கிறா). 
 

சீ)திக1 சில�பக� சில�ப  பா(,  
Tரர மகளி) ஆ$� ேசாைல  
ம�தி8 மறியா மர�பயி- அ$�க� 

 
எ�ற ப	தியி- இைத� காணலா�. 
 
ேதாழி தைலவ� நா�(- நிக=� இ.தைகய கா�சி ஒ�ைற, ெசா-@கிறா�. 
 
ஒ0 	ரரமக� இ�த மைல, ெசறி&�	 வ0கிறா�. வா>லக.தி@� இ-லாத 
ேபரழைக இ�ேக பா)�கிறா�. எ�ேக பா).தா@� ப5ைம; மல),ேசாைல; மல) 
விாி�/ மண�	� 5ைனக�. அவ�ைற  பா)�	� ேபா/ அல�கார� ெசD/ 
ெகா�;� ஆைச எ=கிற/. ெப4க;�	. த�கைள� ேகால� ெசD/ ெகா�வதி- 
அள& இற�த ஆவ- உ4$ அ-லவா? ேதவேலாக./, Tரர மகளானா@� ெப4 
தாேன? 
 
கட&� க�5ைனயி- அைடகளினி�+� நீ�கி ேமேல உய)�/ இத1 அவி1�த 
	வைள மல)கைள -பிற) யா0� பறி�காத 	வைளகைள�-ெகாDகிறா� Tரர மக�. 
நீல மல)களாகிய அவ�ைற. தனிேய அணி�/ ெகா�வைத விட ேவ+ வ4ண��ள 
மல)கைள8� ேச)./  'ைன�/ ெகா4டா- அழ	 மி	தியாக இ0�	�. 
நீல./�	 மா+ப�ட நிற� சிவ '. 	றிGசி நில.தி- இர.த, சிவ ' நிற�ெகா4ட 
கா�த� மல)க� நிைறய  M./� கிட�கி�றன. அவ�ைற8� பறி./. ெதா	.தா�. 
	வைள மல)கேளா$ கா�தளி� 	0தி, சிவ '�ள ஒ4M�கைள8� வ4ண அழ	 
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ேதா�+�ப( மாறி மாறி ைவ./� க�(னா�. அ�த அழகிய மாைலைய அணி�/ 
ெகா�கிறா�. 
 
மாைலைய. த� வி0 ப ப( அணி�/ ெகா4$ த� அழைக. தாேன பா)./� 
களி�கிறா� அவ�. உ�ள.தி- உவைக ெபா�	கிற/. அத� விைளவாக அவ� 
ஆட. ெதாட�	கிறா�. அவ� ஆ$வ/ அ�த மைல  ப�க./�ேக ஒ0 'திய 
ெபா�ைவ உ4டா�	கிற/. ெப0 வைர அ$�க� ெபா�& ெப+�ப(யாக, 
T)மக� ஆ$கிறா�. அவ� ஆ$வேதா$ பாட&� பா$கிறா�. அ�த  பா�$�	  
ப�கவா.திய� ேவ4டாமா? மைலயிேல எ ேபா/� சலசலெவ�+ வி=�/ 
ெகா4(0�	� அ0வியி� ஒ� ப�க வா.திய ச�கீதமாக அ�த  பா�ேடா$ 
இைண�/ ேக�கிற/. 
 
இ ப(, Tரரமக� ஆன�த� <.தா$� மைல  ப�க.ைத8ைடய நா�$�	. 
தைலவ� காதல� 
 

கட&� க�5ைன அைடஇற�/ அவி1�த  
பறியா� 	வைள மலெரா$ கா�த�  
	0தி ஒ4M உ0ெகழ� க�(   
ெப0வைர அ$�க� ெபா�ப, T)மக�  
அ0வி இ�னிய./ ஆ$� நாட�. 

 
"அவ>ைடய மா)' காரணமாக வ�த ேநாD இ/”எ�+ ேதாழி ெசா-கிறா�. 
 
"ெதDவ  ெப4 ஆன�த� <.தா$� நா�ைட உைடய அவனிட� காத- 
ெகா4டவ� ெதDவ./�	� 	�ற� இைழ பாளா?" எ�+ அவ� ேக�கவி-ைல. 
ஆனா@� அ�த�ேக�வி, அவன/ நா�$ நிக1,சிைய, ெசா-வதி�0�/ 
	றி பாக  'ல ப$கிற/, 
 

நாட�  
மா)'தர வ�த பட)ம� அ0ேநாD. 

 
இ�த ேநாD எதனா- வ�த/ எ�ப/ ேதாழி� 	. ெதாிகிற/. மனித சாதிைய, ேச)�த 
அவ;�ேக ெதாி8�ேபா/ எ-லா� அறி�த கட&;�	. ெதாியாதா? இ�த ேநாD 
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யாரா- வ�த/ எ�ற ஆராD,சி இ0�க�$�. தன�	� இத�	� ச�ப�த� இ-ைல 
எ�பைத �0க� உண)�தி0�க ேவ4$ேம. அவனா- உ4டான வ0.த� அ�+ 
இ/. இைத அவ� உண)�தி0�/� ேவல� Mைச ேபா�டா� எ�+ வரலாமா? 
தைலைய நிமி)�/ கா) ந+� க4ணி 	( ஆ�ட� ேபா$கிறவ� �0கனா? 
ெதDவமா? இ�த ��டா� தனமான காாிய.ைத, ெசDயலாமா? 
 
ெதDவமாக இ0�க�$�; ேவ+ யாராகவாவ/ இ0�க�$�. உ4ைமைய மைற�க 
�(8மா? "நீ ெசDத/ அ�+ இ/ எ�+ உன�	. ெதாி�/� இ�ேக வ�/ 
ஆ$கிறாேய! நீ ெதDவமாகேவ இ0�க�$�; நி,சயமாக நீ அறியாைமைய 
உைடயாD! நீ வா1க �0கா!" எ�+ ெசா-� நி+./கிறா� ேதாழி. 
 

கட&� க�5ைன அைடஇற�/ அவி1�த  
பறியா� 	வைள மலெரா$ கா�த�  
	0தி ஒ4M உ0ெகழ� க�(   
ெப0வைர அ$�க� ெபா�ப, T)மக�  
அ0வி இ�னிய./ ஆ$� நாட�  
மா)'தர வ�த பட)ம� அ0ேநாD  
நி�அண�	 அ�ைம அறி�/� அ4ணா�/  
கா)ந+� கட�பி� க4ணி T(  
ேவல� ேவ4ட ெவறிமைன வ�ேதாD!  
கட&� ஆயி>� ஆக;  
மடைவ ம�ற, வாழிய �0ேக! 

 
[ �0கா, ெதDவ./�ேக உாிய மைல, 5ைனயிேல இைலகளினி�+� பிாி�/ ேம- 
நி�+ மல)�தன&� பிற) பறி�காதன&மாகிய 	வைள மல)கேளா$, கா�தளி� 
இர.த, சிவ ைப8ைடய விள�க�ைடய மல)கைள நிற� சிற�	� ப( க�( 
அணி�/, ெபாிய மைல ப�க� ெபா�& ெப+�ப(யாக. ெதDவ  ெப4 
அ0வியாகிய இனிய இைச� க0வியி� ஒ��	 ஏ�ப ஆ$� நா�ைட 8ைடய 
தைலவன/ மா)' த�ததனா- வ�த கவைல மி�க தீ).த�காிய இவ;ைடய ேநாD 
நி�ன- வ�த வ0.த� அ-லாைமைய உண)�/�, தைலைய நிமி)�/ கா) 
கால.தி- மல0� மண��ள கட�ப மல) மாைலைய, T(� ெகா4$, Mசாாி Mைச 
ெசD/ ேவ4ட இ�த ெவறி� கள.தி�	 வ.தவேன! நீ கட&ளானா@� ஆ	க! 
நி,சயமாக அறியாைமைய உைடயாD வா1க! 
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க--மைல; அைட-இைல; இற�/-நீ�கி; அவி1�த – மல)�த; பறியா-தம�ெக�+ 
யா0� பறியாத; 	0தி - இர.த�; இ�ேக அத� ெச�நிற./�	 ஆயி�+. ஒ4M-
ஒ�ளிய M; உ0ெகழ-வ4ண அழ	 ெபா0�த; க�(-ெதா$./ அணி�/; ெப0வைர-
ெபாிய மைல, அ$�க�ப�க�; ெபா�ப-ெபா�&ெபற; T)மக� - ெதDவ  ெப4; 
இ�னிய� -இனிய இைச� க0வி; நாட� - 	றிGசிநில. தைலவ�; பட)- நிைன& 
கவைல; அண�	 – வ0.த�; அ�ைம-அ-லாைம; அ4ணா�/-தைலைய எ$./ 
கா)-கா)கால�; க4ணி-தைலயி- அணி8� 	+மாைல; ேவல�-Mசாாி. ெவறிமைன-
Mைச ேபா$� இட�. மடைவ -மடைமைய உைடயாD. �0	 - �0க�. 
 
�0ேக! நாட� மா)'தர வ�த ேநாD, அ�ைம அறி�/�, அ4ணா�/ T(, ேவ4ட 
வ�ேதாD! மடைவ எ�+ <�$க. 
 
�0கைன  பா)./, ெசா-வதனாH- பா/கா பாக வாழிய எ�றா�.]  
 
/ைற : ேதாழி ெதDவ./�	 உைர பாளாD ெவறி வில�கிய/. 
 
"தைலவியி� ேவ+பா$ க4ட தாD இ/ ெதDவ.தினா- வ�தெத�+ எ4ணி, 
ெதDவ./�	  Mைச ேபாட ெவறியா�$ எ$.தேபா/ ேதாழி ெதDவ./�	, 
ெசா-@பவைள  ேபால உ4ைமைய எ$./� <றி அ�த ெவறியா�ைட நி+.த, 
ெசDத/" எ�ப/ இத� ெபா0�. 
 
ேதாழி இ?வா+ <றேவ, "அ�த நாட� யா)?” எ�+ தாD ேக�க, அவ� 
உ4ைமைய� <+வா�. தைலவ� தைலவிைய மண� ேபச  பாிச./ட� 
உாியவ)கைள வி$வா�. தாD அத�	, ச�மதி பா�. 
 
இதைன  பா(ய 'லவ) பிரமசாாி எ�பவ). 
இ/ ந�றிைணயி- 34-ஆவ/ பாட-. 
----------------  
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11.11.11.11.    ேதாழியி� த திர�ேதாழியி� த திர�ேதாழியி� த திர�ேதாழியி� த திர�    

 
”இவைள இனி மண� 'ாி�/ெகா4$ வா1வ/தா� த�க வழி; இ-ைலயானா- 
இ�த� கள&� காதலா- உ4டா	� அ,ச� உ� காத�ைய ெம�ய, ெசD/ வி$�, 
உ�ைன� க4டேபா/ எ-லாவ�ைற8� மற�/ இ�'+கிறா�. உ�ைன� 
காணாதேபாெத-லா� இவ� ப$�பா�ைட எ�னெவ�+ ெசா-ேவ�! நீ அதைன 
உணர இயலா/. உட� இ0�	� என�	.தா� அ/ ெதாி8�, நீ இவைள மண� 
'ாிவத�	 உாியவ�ைற உடேன ெசDய ேவ4$�" எ�+ ேதாழி தைலவனிட� 
வ�'+.தினா�. 
 
அவ� <+வைத அவ� ந�றாக. ெதாி�/ ெகா4டா�. தி0மண� ெசD/ெகா�ள 
ேவ4$மானா- அவ� அவ;�	  பாிச  ெபா0ைள அளி�க ேவ4$�. அ�த  
ெபா0� அவ� ஈ�(யதாக இ0�க ேவ4$�. அ ப( ஈ�$வெத�ப/ நிைன.த 
கண.தி- �(ய�<(யதா? அவ� தி0மண� ெசD/ ெகா�வதாக ஒ '� 
ெகா4டா�. அத�ெக�+ ெபா0� ஈ�ட. ெதாட�கினா- அவ� த� காத�ைய, 
சில நா�களாவ/ ச�தி�க �(யாம� ேபாDவி$�. அத�	 அவ� உ�ள� 
இண�கவி-ைல. <(யவைரயி- நா�ேதா+� காத�ைய� க4$ அளவளா&� 
இ�ப./�	 இைட^$ உ4டா	ேம! அதனா- இ�+, நாைள எ�+ நா� கட.தி 
வ0கிறா�. 
 
இ�ேக, தைலவியி� L�(- க�$� காவ@� அதிக மாகி�றன. அவ� த� 
நிைலைய. த� காதலனா�	 உண)./� /ணி& ெபறாதவளாக இ0�கிறா�. 
இ ப(ேய ேபாD� ெகா4(0�தா- அவ)க;ைடய கள&� காத- பல நா�க;�	 
நீ(�கா/ எ�+ அGசினா� ேதாழி. எைதயாவ/ ெசா-�. தைலவ>�	 மண� 
'ாிவத� அவசிய.ைத  'ல ப$.த ேவ4$� எ�+ எ4ணினா�. இவ)க;ைடய 
கள&. தன� தாD அறி8� நிைல�	 வ�/வி�டெத�+�, ஒ0 த�திர� ெசD/ அ�த, 
ச�கட நிைலயினி�+� த பியதாக&� அவ� தைலவ>�	, ெசா-கிறா�. 
ெபாDயானா@� ந�ைமைய உ4டா�	மானா- வாDைமைய  ேபா�றேத-
ய-லவா? 
# #  
 
ேதாழி : உய)�/ ஓ�கிய மைலநாடேன! ேபா/� உ�>ைடய வா�	+திக�. இனி 
நீ ச.திய� ெசDய ேவ4டா�. 
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தைலவ�: ஏ� அ ப(, ெசா-கிறாD? 
 
ேதாழி : ஒ?ெவா0 நா;� நீ உ+தி <+கிறாD, இ�ைற�	 எ�+�, நாைள�	 
எ�+� ெசா-� வ0கிறாD. ஆனா- அத�ப( நட பதாக� காண வி-ைல. 
 
தைலவ�: அ ப(யான- என�	 உ� தைலவியிட�அ�' இ-ைலெய�+ 
ெசா-கிறாயா? 
 
ேதாழி : அ ப(, ெசா-ேவனா? உன�	 உ� காத�யிட� மி	தியான அ�' உ4$. 
ஆனா- எ�க� சி�கலான நிைல உன�	. ெதளிவாக. ெதாியவி-ைல எ�+ 
நிைன�கிேற�. நீேயா ஒ?ெவா0 நா;� உ+தி <+கிறாD. இ�ேகா ஒ0நா� 
ேபாவ/ ஒ0 8கமாக இ0�கிற/. 
 
தைலவ� : எ ேபா/� உ�ள க�$� காவ- தாேன?  
 
ேதாழி : இ-ைல, இ-ைல. ெபாிய ஆப./ ேநர இ0�த/ ேந�+. அதி�0�/ 
ஒ0வைகயாக. த பிேனா�.  
 
தைலவ� : எ�ன அ/? 
 
ேதாழி: ேந�+ உ�க;ைடய களைவ எ�க� அ�ைன ெதாி�/ெகா�ள இ0�தா�. 
அவளிடமி0�/ த 'வத�	� எ�க;�	 உயிேர ஒ0�ைற ேபாD வ�த/. நீ8� 
ஒ?ெவா0 நா;� இவேள� கா4பத�காக எ?வள& இ�ன-க;�	 ஆளாகிறாD? 
 
தைலவ� : ேந�+ எ�ன நட�த/? ெசா-. 
 
ேதாழி: நீ ஒ?ெவா0 நா;� கா�(@� மைலயி@� உ�ள ஒ�ைறய(  பாைதயி- 
இரெவ�+� பகெல�+� பாராம- வ0கிறாD. *�கி-க� ஒ�ேறா$ ஒ�+ 
உராD�/ தீ ப�+� வழி அ/. க-@� ��;� உ�ள 	+கிய வழி. அதி- '�8� 
யாைன8� பா�'� ம�ற வில�	க;� ஓ( விைளயா$கி�றன. அவ�றா- உன�	 
ஏேத>� ஊ+ ேந)�தா- எ� ெசDவ/ எ�+ நா�க� வயி�றி- ெந0 ைப� க�(� 
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ெகா4(0�கிேறா�. நீ அ�த  பைககைளெய-லா� எ4ணாம- இர&� 
கால�களி- வ0கிறாD. 
 
தைலவ�: இ�த� கைதகெள-லா� கிட�க�$�. ேந�+ நட�த/ எ�ன? அைத, 
ெசா-, 
 
தைலவ>�	�ள படபட ைப. ேதாழி கவனி.தா�, இ ேபா/தா� நா� ெசா-ல 
ேவ4(யைத, ெசா-ல ேவ4$ெம�+ அவ� எ4ணி  ேப5கிறா�. 
 
ேதாழி: நீ பைகைய  ேபணா/ இரவி- வ�/ இவைள அைண�/ ெச-கிறாD. நீ உ� 
மைலயி- விைள8� ச�தன.ைத  Mசி மல)கைள அணி�/ ெகா4$ வ0கிறாD. 
அ�த, ச�தனமண� காெட-லா� மண�கிற/. அழ	. ேதமலாகிய ெபாறி கிள),சி 
ெப�+ விள�	� இவ;ைடய ஆக.ைத  '-� நீ ெச-கிறாD. 
 
தைலவ� : எ� ெபா+ைமைய, ேசாதி�காேத! விைரவி- ேந�+ நட�தைத, ெசா-. 
 
ேதாழி: இைத, ெசா�னா-தா� அ/ விள�	�. இவ� ெபாறிகிள)ஆக� நீ '-ல, 
அதனா- இவ� உட�' �=/� ஒேர ச�தன மண� L5கிற/. மண� இ0�கிற 
இட.தி- வ4$க� ெமாD�	� அ-லவா? 'லா- உ�ள இட.தி- சில இ0கா� 
பறைவக� ெமாD�	�. மண� உ�ள இட.தி- அ+கா� பறைவ ெமாD�	�. 
உ�ைன அைண�தைமயா- இவ� ேதா�கெள-லா� மண�தன. அதனா- 
வ4$க� ஒேர <�டமாக இவைள ெமாD�க. ெதாட�கின. அ�த� கா�சிைய. தாD 
பா).தா�; <)�/ பா).தா�; ஏேதா அதிசய.ைத  பா) ப/ ேபால  பா).தா�. 
பிற	 க4ணாேல ெகா�+ வி$வைத  ேபால உ+./  பா).தா�. “எ�ன இ/? 
��'� இ�த வ4$க� இ ப( ெமாD.தனவா?’ எ�+ அவ� ேக�டா�. 
 
தைலவ�: உ�ைனயா ேக�டா�? 
 
ேதாழி: இ-ைல. உ� காத�ைய.தா� ேக�டா�. “��'� இ ப( இ0�தாேயா?" 
எ�+ ேக�டா�. ’இ/ எ�ன 'திய கா�சி! நீ எ�ன ெசDதாD?’ எ�+ அவ� 
ேக�கவி-ைல. ஆன@� அவ� ேக�ட ேக�வி�	 அ/ தாேன ெபா0�? 
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தைலவ� : தைலவி எ�ன ெசா�னா�? 
 
ேதாழி: ெசா-வதாவ/! அவ� அ�த� கண.தி- ந$ ந$�கி  ேபானா�. அ�ைன 
ேக�ட ேக�வி�	 எ�ன விைட ெசா-வ/? அவ;�	 ஒ�+ேம ேதா�றவி-ைல. 
அவ� �க.ைத அ ேபா/ பா)�க ேவ4$ேம! ஒேரய(யாக ெவ;./  ேபாயி�+. 
பாவ� எ� �க.ைத  பா).தா�. 
 
தைலவ�: பிற	? 
 
ேதாழி: என�	� ஒ�+� ேதா�றவி-ைல. “இ ப(, சி�கலான நிைலயி- வ�/ 
அக ப�$� ெகா4 ேடாேம!" எ�ற அ�கலாD '.தா� உ4டாயி�+. 
உ4ைமைய அ�ைன உ�ளப( உண)�/ வி�டா- அ 'ற� தைலவி�	 உD8� 
வழி ஏ/? நம�	.தா� ேபா�கிட� எ�ேக?- இைத ஒ0 கண� சி�தி.ேத�. உடேன 
என�	 ஒ0 த�திர� ேதா�றிய/. என�	. /ைண ெசDத/ அ�த� ெகா�ளி� 
க�ைட. 
 
தைலவ�: ெகா�ளி�க�ைடயா? அ/ எ ப( உதவி யாயி�+? 
 
ேதாழி! அைத எ$./�கா�(, "இதனா-தா� இ ப( ஆயி�+" எ�+ ெசா�ேன�. 
 
தைலவ�: என�	 ஒ�+� விள�கவி-ைலேய! ெகா�ளி� க�ைடைய� 
கா�டவாவ/ அதனா- ஆனதாவ/! 
 
ேதாழி; அ/ ெவ+� க�ைட அ-ல; ச�தன�க�ைட. உ� காத� ச�தன�க�ைடைய� 
ெகா;.தி அதி- த� <�த�� ஈர.ைத 'ல)./வ/ வழ�க�. ந-ல ேவைள! அ�+ 
ச�தன� ெகா�ளி அ�ேக இ0�த/. அைத� கா�(ேன�. அத� 'ைக ப(�/ 
உட�'� <�த@� ந+மண� Lசியதா- வ4$க� ெமாD�கி�றன எ�+ நா� 
விள�கமாக, ெசா-லவி-ைல. அ�ைன எ� 	றி ைப உண)�/ ெகா4டா�. 
நா�க� த பிேன�. இ ப( எ.தைன நாைள�	 உ4 ைமைய மைற./ வாழ 
�(8�? 
 
தைலவ� இ ேபா/ த� கடைமைய உண)�தா�. 
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ேதாழி <+வதாக அைம�தி0�கிற/ பா�$.  
 

ஓ�	மைல நாட! ஒழிகநி� வாDைம;  
கா�'தைல மண�த க-அத), சி+ெநறி  
உ+பைக ேபணா/ இரவி� வ�/இவ�  
ெபாறிகிள) ஆக� '-ல., ேதா�ேச)'  
அ+கா� பறைவ அளவில ெமாD.த��  
க4ேகா� ஆக ேநா�கி , "ப4$�  
இைளைய ேயா” என வினவின� யாேய;  
அத�எதி) ெசா-லா� ஆகி அ-லா�/  
எ��க� ேநா�கி ேயாேள; ”அ�ைன  
ஆ�	ண)�/ உD	வ�ெகா-?” என, ம$.த  
சா�த ெஞகிழிகா�(  
"ஈ�	ஆ யினவா-” எ�றிசி� யாேன. 

 
[ உய)�த மைலநா�$�	. தைலவேன! நி� உ+தி ெமாழிக� இனி ஒழிய�$�. 
*�கி-க� ெபா0�திய மைல வழியி- சிறிய 	+ெநறியி- எதி) ப$� பைககைள  
ெபாியனவாக எ4ணாம- இரவிேல நீ வ�/ இவ;ைடய அழ	.ேதம- விள�	� 
ேமனிைய அைணய, (அதனா- உ4டான மன� காரணமாக) இவ;ைடய 
ேதா�கைள, ேச)�/ வ4$க� அளவி-லாதன ெமாD.தலா-, தாD த� 
க4ணினா� ெசD8� ெகாைலைய ேபால  பா)./, "��'� இ ப(.தா� 
இ0�தாேயா?” எ�+ ேக�டா�; அத�	 எதிராக ஒ�+� ெசா-லாதவளாகி இவ� 
மய�கி எ� �க.ைத ேநா�கினா�; நா�, தாD இத� காரண.ைத உ�ளப( 
உண)�தா- இவ� உDவாேளா? எ�+ எ4ணி, அ�ேக *�(யி0�த ச�தன� 
ெகா�ளிைய எ$./�கா�(, "இ ப( ஆயின’ எ�ேற�. 
 
நாட! வாDைம ஒழிக, ேபணா/ வ�/ '-ல, அளவில ேச)' ெமாD.த��, யா) 
ேநா�கி வினவின�; ெசா-லாளாகி அ-லா�/ ேநா�கிேயா�: யா�, என கா�( 
எ�றிசி�-எ�+ <�$க. 
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வாDைம-உ+திெமாழி; கா�'-*�கி-; தைலமண�த -ெந0�கி வள)�த; க-அத)-
மைலவழி;,,சி+ெநறி-	+கிய பாைத; உ+பைக-ேந0� பைகக�; '�, சி�க� 
�த�யயன. ேபணா/-ெபா0�ப$.தாம-; ெபாறி-5ண�	; அழ	. ேதம-. கிள)-
விள�	�; ஆக�-மா)';. '-ல அைண�ததனா-, ேச)'-ேச)�/; அ+கா� பறைவ-
வ4$க�; ேகா�-ெகாைல. "எ�ைன� ெகா-வா�ேபா- ேநா�கி’ எ�+ வ�த/ 
கா4க. இைனையேயா-இ ப(. இ0�தாேயா; யாD-தாD, அ-லா�/-மய�கி; ஆ�	 
- அ ப(, உ�ளைத உ�ளப(; உண)�/-உணர; உD	 வ�ெகா--தைலவி உயி) 
பிைழ பாேளா. என-எ�+ எ4ணி; ம$.த-தீ*�(ய, சா�த�-ச�தன�; ெஞகிழி- 
ெகா�ளி, ஈ�	-இ ப(; இ/ காரணமாக; ஆயின ப�ைமயாக, ெசா�ன/ வ4$ 
ெமாD.த@�, அைத� க4$ தாD ேக�ட@�, தைலவி அ-லா.த@� ஆகிய 
பலவ�ைற நிைன�/. எ�றிசி�-எ�ேற�. ] 
 
"வைரவிைட ெம�& ஆ�+வி�	� ேதாழி தைலவ�	, ெசா-�ய/” எ�ப/ இத� 
/ைற. 
 
’தைலவ� தி0மண� ெசD/ெகா�;� �ய�சிகைள ேம�ெகா�வத�	 இைடயி- 
தைலவியி� உ�ள ெம�ைவ ஆ+த- <றி ஆ�+வி�	� ேதாழி தைலவ>�	� 
<றிய/' எ�ப/ ெபா0�. T 
 
இதைன  பா(யவ) ெப0வ=தி 
இ/ ந�றிைணயி- 55 ஆவ/ பா�$ 

----------------------------------------------------------------------------    

 


