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ைர

தமிழி, சிற தெத. ேபாறெப. ெபா" இலகண0தி, ஒ பதி

றெபா" இலகண. றெபாளி இலகண0ைத$ ெசா,3 , க4

இலகியமாக அைம த ப5வ,க4 தமிழி, பல உ"ளன. றெபா",

ெபபா3 ர0தி ப,ேவ. நிைலகைள$ ெசா,வ6. 7யா'சியி த

பழ8கால0தி, ேபா நிக%$சிக" எ:வா. நட தன எப6, மனக"

பைடகைள காபாறி பைக வகைள ெவ,வத என என வைகயி,
யறன எப6 ேபாற பல ெச;திகைள அ ,க" கா'<கிறன.

அவறி= 6 தமி% மக" உ"ள0ேத கன. ெபா8கிய ர உணைவ0 ெதாி 6
ெகா"ளலா.

அக ெபா" இலகிய8க" அ0தைன> கபைன கா'சிக" அட8கியைவ.
ஆனா,, ற ெபா" இலகிய8களாக வழ8 பழ பாட,களி,

ெபபாைமயானைவ வரலாேறா< சா த உ!ைம நிக%$சிகைள

அ7பைடயாக ெகா!டைவ. ச8க கால06 ,களாகிய றநா?., பதி.

ப06 எபவறி3"ள பாட,கைள> அவறி பி5"ள றிகைள>
பா0தா, இ:@!ைம லனா.

ெதா,காபிய ற0திைண இய3, றெபா" ெவ!பாமாைல$ A0திர8க4

இ. இ த ர உலக நிக%$சிகைள அறிய0 6ைண ெச;கிறன. அப7ேய

றநா?. பதி.ப06 றெபா" ெவ!பா மாைலயி, உ"ள உதாரண$

3

ெச;>'க4 பைழய உைரயாசிாியக" கா'< ேமேகா' பாட,க4 அவறி
விாிைவ அறி 6ெகா"ள பய ப<கிறன. இவைறெய,லா ைவ06ெகா!<
ேகாைவப<0தி எBதியேத இ த 0தக.

றெபாளி இலகண0ைத விளக ேவ!<ெமேறா, அ: விலகண

எ:வா. ேதாறி விாி 6 வள த6 எபைத ஆரா;$சி ைறயி, உண0த
ேவ!<ெமேறா எ!ணி இதைன யா எBதவி,ைல. அ த இலகண

இலகிய8களா, லனா ர ப!பி சிறைப> அதனா, விைள த ர

ெசய, கைள> ஒB8ப<0தி இைண06 கா'டேவ!< எபேத எ க06.
சீன ந பாரத நா'7ேம, பைடெய<0த கால0தி, நா< Bவ6 ஒேர

எ!ண0ேதா< எB 6, பைகவ5 மாறக ஒேர ரைல எBபிய6. அ த$

சமய0தி, தமி% இலகண இலகிய8களி, வ ர உலக0ைத ஒவா.
காDப7 ெச;யலா எற விப0தினா, இ த க'<ைரகைள எBத0
ெதாட8கிேன. 'கைலமகளி, பதிேனB மாத8க" இ க'<ைர0 ெதாட

ெவளியாகிய6. க'<ைரகைள0 ெதா06 ெவளியிட எ!ணியேபா6 இ.தியி,

*பி5ைர' எற ஒைற எBதி$ ேச0ேத.

தமி% மகளி ர பழ8கால0தி, எ:வா. உய 6 நிறெதபைத ஓரள@
அறிவத இ$ சி. , உத@ெமேற நகிேற. இதைன :ெ◌ளி யி<

மணிவாசக லக0தா எ நறியறிைவ0 ெதாிவி06 ெகா"கிேற. :
கி. வா. ஜக நாத, 15-11-68
---------------

கா த மைல, க,யாண நக, ெசைன -28
பதி பக தா உைர

தமி% கா'7 க% ெபற எB0தாளக4" தி கி. வா. ஜகனாத அவக4

ஒவ எபதைன நா< நகறி>. ந,ல ,க" .ேம, எBதிய

ந,லாசிாிய. அறிஞ ,க4 தைம ெகா<06 ெவளியிட ேவ!< எ5

ேநாக0தி ஏப  கவி பாடலா எ5 ைல ெவளியி'ேடா. இெபாB6

தமிழ த ர வா%விைன விளகி கா'< ர உலக ெவளியி<கிேறா.

ெதாட 6 ேதவார பா7ய Iவ பறி I. ,க" ெவளியிட இகிேறா
எபதைன> மகி%$சிேயா< ெதாிவி06 ெகா"4கிேறா.
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விர0தி விைள நிலமா தமிழக0தி ெபாகால வா%விைன ஆசிாிய தமேக
உாிய அழகான நைடயி, விளகிறா. ெதா,காபிய ெதாட8கி இலகிய

இலகண8களி, ைத6 சி தமி%: ேபராறைல - ேபரா!ைமைய ெவளி

ெகாண 6"ளா. கற6ணர விாி06ைர ஆசிாிய தமிழதா காவிய0ைத

வாாி வழ8கிறா. ஆ% 6 க. பழ தமி% ல ப!, ெபாளி, அழ

காD திய திறனா;@ ப! , B6 மிளிர கா!கிேறா, மரவழி
லைமயி ஆழ, திய அறிவி ஒளி> நா3$ சிற ந,கிறன. ேப$J,

எB06 ஆகிய இ06ைறயி3 வ,ல ஆசிாிய தேபா உ"ள ெகா"4மா.
க0திைன0 ெதா06ைரப6 றிபிட0 தக6.

எ8க"பா, அமிக ஆசிாிய அவக', , ெவளிK'<0 6ைறயி,

கக06கேள க,கி ெபா=ேவா< திய தமி% ,க" ெவளிவர0 6ைண
ெச;> தி ச. ெம;யப எ. ஏ., அவக' எ நறி எ. உாிய6.
சிதபர, 11-11-68
------------

5ைர
பதிைர

1. எ,ைலயி, ேபா

2. நிைர மீ' ேபா

3. நா< ெகா"4 ேபா

4. சிற த ர

ச. 06பழநியப

உைற

9. மதி, காவ, ேபா
10. ேபாகள0தி,

11. ெவறி மாைல

12. ஞான தவ

13. பாசைறயி,

14. வாைகயி வைக
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8. .ைக ெவறி

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

16. ஆ.பைட
18. பி5ைர
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ர உலக

1. எைலயி ேபா
எ,ைலயி, ெபாிய ர ழக! ேபா ரJ எ8 ஒ=கிற6. ஊ ஊ,
'< < இ6ேவ ேப$J, இயைகயாக நா'7, நட பலவைகயான இப

விைளயாட,களி, ஈ<ப'7 த ஆடவ மகளி நிமி 6 நிகிறாக". 'யா
பைகவ? எ8ேக ேபா?’ எற ேக"விக" எBகிறன. ஆ!ைம மிக காைளய
ேதா"க" Nசிகிறன; த8க" ேதா"களி தினைவ ேபாகி ெகா"4

வா; கிைட0திகிறேத எற கிள$சி அவக4. அவகைள

எ!ணி0தா,

”ேபா என 8 ெபாபன
திர"ெகா தி!ேடா”
எ. கப பா7னா. ேபாாி, ெவறி ெபம, திப Oடா6 எ. அவக"

உ.தி NDகிறாக".

ெப!மணிக4 ஒேர ஊக. தா;மாக" த8க" த,வகைள வா%0தி

ேபா அ5கிறாக". காத=மா த அைம காதலைர ேபா$ ெச.

ெவறி> கB ெப. வமா. அ5கிறாக".

பைகவ பல காலமாக$ ெச;6 வ தீைமகைள எ0தைன நா'களாக ெபா.க
7>? இெபாB6 நா'7ன 6ணி 6வி'டாக", எப7யாவ6 பைகைய

கவ.06 ெவறிைய நிைலநா'ட ேவ!<ெம.. தைலவக" உ.திெமாழி

Oறிவி'டாக". அரச ேபா ரJ ெகா'7வி'டா. 'ர வக! காைளய வக!

விடைலக" வக! ஆ! சி8க8க" வக! பைகைய ஒழிக பைடகல ஏ 6

ப!பின வக! ேதா"வ= மிக Aரக" வக! சிறி எB தீரக" வக!" எ.

Iைல Iைல அ த ரசி ேபெரா= ேக'கிற6.

ேபா ெதாட8கினா3 அற0ைத மற 6 விடவி,ைல அரச. பைகவக"

ெகா<ைம ெச;தா3, பைக நா'7, ந,லவக4 இகிறாக"; ெபாியவக"
வா%கிறாக" ெப!க" இகிறாக"; பிணி>ைடயவக" இகிறாக";
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பJமா<க" உ"ளன. நா< Bவைத> அழி06 ெபா7ப<0தலா. ஆனா, இ த

அபாவிகைள அழிகலாமா? அதன, ரJ அைற>ேபா6 ரரேலா<

அறர3 உட ழ8கிற6. பைக கா'7, உ"ள க,லவக4 எ$சாிைக

அ6.

"நா8க" பைட>ட வகிேறா. ேபா Iள ேபாகிற6. எ8க4

ந,லவகளிட பைக இ,ைல. அவகைள> பல இ,லாதவகைள> ேபாாி,

அழிக எ8க4 விப இ,ைல. அவகைள இேபாேத எ$சாிைக

ெச;கிேறா. அவரவக" த8க" த8க4 ஏற பா6காைப0 ேத7

ெகா"4வதகாகேவ இ த எ$சாிைக, ெகா7யவகைள எதி06 ேபா ெச;6

ெவறி ெகா"ள0 6ணி 6வி'ேடா. அவகளிைடேய இ ந,லவக4

பல இ,லாதவக4 இேபாேத றப'< எ8காவ6 ேபா; வி<8க"!"
இப7 அற0ைத அைற 6 ரJ ெகா'<கிறாக". இ6 அற ேபா.
"ஆ@, ஆனிய பாபன மாக4,
ெப!7, பிணி>ைடK, ேபணி0

ெதல வா%ந அ8கட இ.
ெபr" ேபா த,வ ெபறாஅ தீ

எஅ க7வி<6; Pஅர! ேசமிஎன

அற0தா. Pவ3 N'ைக மற"

எ. இ த0 தம >0த0ைத பழ8கால லவ ெசா,கிறா, பைகவாி கா'7,

வா% தா3 இவகைள பா6காப6 யாவ கடைம. பJக4 பJவி

தைமைய>ைடய அ தணக4 ெப!7 பைககன3 இைரயாக0

தகாதவக". ேநா>ைடயவக4, பி"ைள ெபறாதவக4 இரக06

பா0திரமானவக". "எைடய அைப இனி0 தாமத ெச;யாம, ேவகமாக விட

ேபாகிேறா; நீ8க" உ8க4 அரணமான இட8கைள அைட 6 வி<8க"' எ.
அறெநறிைய$ ெசா,3 ெகா"ைகைய உைடய6 இ த ர.

அ தண மகளி ேநாயாளிக4 த,வகைள ெபறாதவக4 இ த

எ$சாிைகைய ேக'< பா6காைப0 ேத7ெகா"ள ய,வாக". ஆனா,

பJமா<க4 அ6 ெதாி>மா? அவைற அைழ06 ெகா!< பா6காபான
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இட8க4 அவைற உைடயவக" ேபாகலா. ேபா அQசி ஒ<ேபா6

பJமா< எ,லாவைற> அைழ06ெகா!< ேபாக 7>மா? ஆகேவ பல

மா<கைள அப7 அப7ேய ஒ'<வி'< ேபா;வி<வாக". அவைற காக

ேவ!<. இதகாக0தா இேபா6 த=, நா'7 எ,ைலயி, இ த நா'<
ரக" மா<கைள பி706 வவதகாக றப<கிறாக". அ த மா<கைள

எளிதி, ைகபறி ெகா!<வர 7>மா? அவைற கா ரகேளா<

ெபாேத பி706வர ேவ!<. ஆத= ரேகால N!< றப<கிறாக".

"ச!ைட எ<பி7 மா<பி7” எ. பழெமாழிOட உ!டாகியிகிற6.

இ:வா. பைகவ நா'< பJகைள அ706 ெகா!< வவ6 அற0திபாப'ட ெசயெல. O.வ லவ.

”கள@ நிக%கிற றிQசி ெபாளாகிய க தவ மண ேவதவிதியாேன இ,லற
ஆயினாேபால, இ ெபேவ த ெபாவ6 கதியகா, ஒவ ஒவ நா'<

வாB அ தண ஆ@ த=யன தீ8 ெச;ய0 தகாத சாதிகைள ஆ!< கி.
அகற, ேவ!7 ேபாதகெவன கற3, அ8ஙன ேபாதத அறிவி,லாத
ஆவிைன களவினா, தாேம ெகா!< வ 6 பா6கா0த3 தீெதன படா6,
அறேமயா?” [1]

எப6 ந$சினகினிய உைர.
--------

[1]. ெதா,காபிய, ற0திைண இய,, 1, உைர.
அரச ஏவ=ேம, மா<கைள ைகபறி ெகா!<வர றப<கிறாக"

ரக". அ த$ சமய0தி, அ8ேக யாேரா ஒவ ெதாBவ0தி, இ மா'ைட

பி706 வப7 ஒவைன ஏ@கிறா: "அ த மா'ைட பி706 ெகா!< வா"

எ. உரக O.கிறா. அ6 இ த ரக" காதி, ப<கிற6. அவக4 ஒேர

ெகாமாள; “ேட;! ந,ல சன ஆகிற6. அசாீாி வா உ0தரவி<கிற6.

றப<8க"!” எ. ேதா"ெகா'7 ஆகிறாக". இ:வா. ேந ந,ல

நிமி0த0ைத விாி$சி எ. ெசா,வக".

ரக" றப'< வி'டாக". அவக4 பJமா<க" எ8ேக இகிறன,
நா'7 எ,ைலயி, எ8ேக ேம;கிறன எ. ெதாிய ேவ!டாமா? அதகாக

O'7ேய ஒறகைள அ5பி யிகிறாக". ேபா ெதாட8கினா, ரக"
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ெவளிபைட யாக ேபாாி<வ6 எ:வள@ அவசியேமா, அ:வள@ அவசிய

பைகவக4ைடய இரகசிய8கைள0 ெதாி 6 ெகா"வ6. அதகாக ஒற பலைர

பயி.வி06, மிக@ சாம0தியமாக பைகவகளிைடேய மைற 6 ெச.

பலவைக0 த திர8களினா, அவக4ைடய பைடபல0ைத>, பலன0ைத>,
தி'ட0ைத> ெதாி 6 ெகா"4ப7 ெச;வாக", அரசிய, த திர0 தி, அ.
சாி, இ. சாி, இ த ஒறகளி ெசய, ேபா மிக@ உபேயாகமாக
இப6.

ஒறக" மைறவாக$ ெச. எ,லாவைற> ெதாி 6 ெகா!< இரேவா<
இரவாக வ 6 ேச தி கிறாக". பJமா<க" நி இட, அவறி

எ!ணிைக, அவைற கா06 ெகா!7 விபைடயினாி நிைல
ஆகியவைற அவக" ெசா,கிறாக".

அரச ஓ ஒறைன மா0திர விடவி,ைல. ஒவைர ஒவ ெதாி 6 ெகா"ளாதப7

ெவ:ேவறாக இர!< ஒறகைள அ5பியி தா. சில சமய8களி, I.

ஒறகைள> அ5வ6!<. த=, ேபானவ ஏமா 6 ேபான3,

பைகயாளியி ஆைச வா0ைதயா, மய8கி0 6ேராக ெச;ய  தா3,
ேசாபலாேலா ேவ. காரண8களாேலா ெபா; ெசா,ல0 6ணி தா3,
பைகவைடய க'<காவ=, அகப'டா3, பினேல ேபானவ உ!ைமைய

உண 6 வ 6 ெசா,ல 7>. அதன,தா இர!< ஒறகைள0 தனி0தனிேய

அ5பினா.
#

#

#

ஒறக" எப7 இக ேவ!<, அரச அவகைள எப7 நட0த ேவ!<
எ5 க06கைள இ த நா'< அ0த சாSதிர8க4, ேம,நா'< அரசிய,

,க4 விாிவாக$ ெசா,கிறன. திறளி, 'ஒ.ட,’ எ. ஓ அதிகாரேம
இகிற6.

அரச5 இர!< க!ைணேபால ஒ. அரசிய, 3 உத@கிறன.

பைகவாிட06 அயலாாிட06 ந!பகளிட06 என என நிக%கிறன

எபைத நா"ேதா. ஒறகைள ெகா!< ெதாி 6 ெகா"வ6 அரச5ாிய
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கியமான கடைம. அ:வா. ஒறைர ெகா!< நிக%$சிகைள அறி 6 ஆரா; 6

நடவாத அரச5 ெவறி கி'டா6.

அரச காாிய ெச;கிற பலவைக அதிகாாிக", அரச5ைடய Jற0தா, பைகவக"
ஆகிய அைனவைடய ேப$Jகைள> ெசய,கைள> அவக" அறியாம,,
ஒறகளி Iலமாக0 ெதாி 6 ெகா"ள ேவ!<.

ஒறக", யா ஐ>றாத வைகயி, நட 6 ெகா"ள ேவ!<; அத ஏற
ேகால0ேதா< உலவ ேவ!<. ஒகா, யாேர5 ஐ>றா, அQசாம,

சமய060 தகப7 நட 6 ெகா"ள ேவ!<. அகப'< ெகா!டா,

உ"ளைத$ சிறி6 ெவளி விடாத உ.திேயா< இக ேவ!<.

ஒறக" சில சமய 6றவிகைள ேபால ேவட ைன 6 ெச,வாக", 6றவிக"

எேற தைம நப7 ெச;6 மிக@ இரகசியமான இட8க4 Oட

ேபா;வி<வாக". அவக" ஒகா, அகப'< ெகா!டா,, அவகைள என

ெச;தா3 எைத> சிறிதள@Oட வா;விட மா'டாக". அ8க8ேக நடபவைற

அ:வ:விட8களி, பழபவகைள ெகா!< ெதாி 6 ெகா"வாக". தா அறி 6

ெகா!டைவ உ!ைமயா எபைத> ேசாதி06 பா060 ெதளி@ ெப.வாக".
இ:வா. ெச. ஓ ஒற பைகவாிட உ"ள ெச;திகைள0 ெதாி 6 ெகா!<
வ 6 ெசானா, அவைற ேக'ட அளவி, அரச திதியைடய மr'டா.

ேம3 ஓ ஒறைன அ5பி அவ ெகாண ெச;திகைள> ைவ06

ஒேநாகி உ!ைமைய உணவா. அபா3 Iறா ஒற ஒவைன

அ5பி அவ ெதாி வவனவைற> ேக'<, Iவ ெசா,3 ெச;திகளி,

ெபா6வாக இபவைற உ!ைம எ. ெதாி 6 ெகா"வா. இ த I. ேப

ஒவ0 ெதாியாம, மெறாவ ெச. ஆரா;வாக". இ:வா. ெச.

வ த ஒறக4 அரச ெவளிபைடயாக$ சிற$ ெச;ய மா'டா. அப7$

ெச;தா, அ த ஒறைடய இரகசிய நிைல ெவளிப'<வி< அ,லவா?

இ:வா. ஒறகைள ஆ4 ைறைய பறி0 திவ"4வ O.கிறா,
#

#

#
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ஒறகளா, பJமா<கைளபறிய ெச;திகைள அறி த ரக" எ,ைலைய ேநாகி
.நைட ேபா'<$ ெச,கிறாக". பைகவ நா'< எ,ைலைய அைடகிறாக".

ெபாிய வழிகளிைடேய> ெச,3கிறாக"; Pைழ 6 ெச,3 .கிய வழியி3
ெச,ல ேவ!7 ேநகிற6. கைடசியி, பJமா<க" இ இட0ைத

அDகிறாக"; பா6காைப கட 6 மா<கைள ைகபறி ெகா"கிறாக".
பைக நா'< ரக" ஓ7 வகிறாக". ஆவின0ைத ைகபறிய ரகேளா<

ேபாாி<கிறாக". பைகவகேளா< ெபா6 அழி06, அவ ைகபறிய

மா<கேளா< திகிறாக" ரக". வழியி, மா<கைள வயிறார ேமய$ ெச;6

த!ணி கா'7 ெவயி, ேவைளயி, நிழ=ேல த8க$ ெச;6 ெச,கிறாக".

எ,ைல$ ெசற ரக" மா<கேளா< வர ேபாகிறாக" எ. கா'7,
உ"ளவக" ஆவ0ேதா< எதிபா06 ெகா!7கிறாக". மா<கைள

அ706ெகா!< வகிறவக" ெவறி ஆரவார0 ேதா< 67கைள ழகி
ெகா!< வகிறாக".

அவக4ைடய வரைவ எதிேநாகி அவக4ைடய மைனவிமா கா06

ெகா!7கிறாக". அ த ெப!7 ந,ல நிமி0த உ!டாகிற6.

அவக4ைடய இட க!க" 67கிறன. நி$சய ெவறி>ட திவாக"
எ. ைகைய கன0திேல ைவ06ெகா!< நி அ த ம8ைகயாி

உ"ள0தி, மகி%$சி ெவ"ள0ைத 06கிற6, ரக" ஒ= 67களி

ழக.

மா<க" வ 6 வி<கிறன. ம ைத ம8ைதயாக அைவ வகிறன. அ8க8ேக
உ"ள ெதாBவ8க" நிைறய அவைற க'<கிறாக". அரச அ0தைன

மா<கைள> தனெக. ைவ06 ெகா"வானா? அவ அவைற பல

ப8கி'< வழ8க ஏபா< ெச;கிறா. வாேள தி ேபா ெச;த ரக4 த=,

ஒ ப8ைக வழ8கிறாக"; த உயி ஏத வவைத> ேநாகாம, மைற 6

ெச. இரகசிய8கைள அறி 6 வ த ஒறக4 பிாி060 தகிறாக"; சன

பா06$ ெசானவக4Oட ப8 கிைடகிற6.

ரக" ெவறி களிபினா, தாவிபிய பான8கைள உ!< மகி%கிறாக".
த8க4 ப8காக வ த மா<கைள0 த விப06 ஏறப7

ேவ!7யவக4ெக,லா தாராளமாக வழ8கிறாக". கிைண எ5 பைறைய
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அ70தவ5, 67ைய ழகினவ5, பா'< பா< விற=,
பாண5, க" விபவ ெகா<கிறாக". த8க4 ெவறிைய

உ!டாகியத ெகாறைவயாகிய 6ைகயி அேள காரண எ.
அபிரா'7ைய வழிப<கிறாக". கைன பா7 வ"ளிO0ைத ஆ7

அகமகி%கிறாக".

இ:வா. ேபாாி ஆரப க'ட உவாகிற6. பைகவ இனி என ெச;தா3

அவேன ற8கா'7 ஒட$ ெச;யலா எற 6ணிேவா< ரக" இேபா6 விழா
ெகா!டா<கிறாக".
--------

2. நிைர மீ ேபா
அய, நா'டா த கா'7 எ,ைல வ 6 தைடய ஆநிைரைய அ706

ெகா!< ெச. வி'டாக" எபைத ஆயக" வ 6 ெசானாக". எதிபாராத

இ த$ ெச;திைய ேக'< ஆநிைராிய நா'7ன ேதா"க" 670தன. அரச

.ெகா!< எB0தா. உடேன அ த பJ O'ட0ைத மீ'< வா8க" எற

ஆைண பிற த6. "ர சிற த காைளய ைகப'ட பJ O'ட0ைத மீ'க

7>ேமா? கால வாயிேல  த உயிைர மீ'டா3 மீ'கலா; ேபான பJகைள
மீ'க இயலா6” எ. யாேரா ெசானாக". பைகவகளி வ=ைம மிக அதிக
எப6 அவக" நிைன@. ேக'ட ரக4$ சின ெபா8கிய6. 'யமனிட
ெசற உயிைர> மீ'< வ விற3ைடேயா யா’ எ. நிமி 6 நி.

ேபசினாக".

ஆநிைரைய மீ'<வர ேவ!< எ. மன க'டைள பிறபி0த@டேன கிைண
பைறைய ழகினாக". ரக" திர!டன. பJகைள மீ'பத றப'ட

அவக" தமி% மரப7 கர8ைத மாைலைய அணி 6 ெகா!டாக". ேபாாி

ஒ:ெவா நிைலயி3 ெவ:ேவ. Nகைள அணிவ6 ரகளி வழக. த

அரசேக உாிய அைடயாள மலேரா< இத ேபா Nைவ> அணி 6

ெகா"வாக". பைகவ ேபான வழிைய பிபறி$ ெசறாக" ரக".

ஆவின8க" நா'7 ெச,வ அ,லவா?
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ச8க" ழ8கின; ெகாக" ஒ=0தன; பல வைக ரச8க" ஒ= எBபின.
பJமா<க" ெசற வழிைய$ Jவ'7னா, அறி 6 அ த வழிேய ெசறாக"
ரக". அவக" நைடயி, மி< ஒளி த6. அவக" ைகயி, ேவ,க"
மினின. எ8ேக பைகவைர க!டா3 அ8ேக மடகி அவைர$ சா;க

ேவ!< எற 6767ட நட தாக".

இேதா Bதி ெதாிகிற6; ஆரவார ேக'கிற6. ஆநிைரைய வைள06$

ெசறவகளி O$ச,தா அ6. விைரவி, அவகைள$ Jறி வைளக

ஓ7னக"; அவகைள அ!7 ேமாதினாக". சி8க சி8க யாைன>

யாைன> ெபாவ6ேபால இர!< பக06 ரக4 எதி06 ேபாாிட0

ெதாட8கினக". தைடய நா'<$ ெச,வமாகிய ஆநிைரகைள ெகா!< ெசற

க"வ இவ எற சின0தா, அவைற0 ேத7 வ த ரக" மி<ட ேபா

ெச;தாக". ேதனீ O'ைட கைல06 வி'டவகளி கதிைய அைட தாக",
பJகைள ெகா!< ெசறவக".

பJகைள மீ'ட பிறேக '< வேவா எ. சபத ெச;6ெகா!< வ த

மறவகளி ர0ைத எனெவ. ெசா,வ6 சமய வேபா6தா, இனாி'

இன வ=ைம இகிற6 எப6 ெதாிய வ.

ஒ:ெவா ர5 ஒ:ெவா வைகயி, ர$ ெசயைல ஆ.கிறா.
ஒ ரைன பல A% 6 ெகா!டாக". அவ பJமா<கைள மீ'<0 த

கா'< அ5பி வி'டா. அ த நிைலயி, அவைன பைகவ Jறி நி.

ெமா;0தாக" ெவ8கைண ஏவினாக". அவ பலைர மா;06, ர மரண

எ;தினா.

அேதா மெறா ர தனியாக நி. தைன$ A% தவ உட,கைள ெய,லா
ெவ'7 வி06 வி'டா. அவைன எதி0தவகளி, பல % தன; பல

6கி'< ஓ7ன. அவ இ5 த ேகாப ஆறாம,, தனிேய யா வ தா3 ஒ

ைக பாகிேற எ. நி. ெகா!7கிறா.

மெறா ர த வாைள உைறயினி. உவி ஏ திெகா!<

ேபாகள0தி, ெபமித0தா, ஆ7 ெகா!7கிறா. அவ தைன

13

எதி0தவகைள வி!Dல ஏறியவ. 67ைய அ706 ஒ= ெயBகிரக",

அகி, நிறவக". அ த ஒ= ஏறப7 அ த ர த அ7ைய மாறி மாறி

ைவ06 ெவறி களிட ஆ<கிறா.

பி5 ஒவ ேவைல$ Jழறி ெகா!< ஆ<கிறா. வ த காாிய

நிைறேவறிய6 எ5 மகி%$சி கட=, அவ மிதகிறா, 67 ெகா'<கிற6;

அத தாள06 ஏறப7 அவ ைகயி, ேவ, Jழ,கிற6; அவ கா,க"

சதியி'< நடன ெச;கிறன. அவ ைக ேவ=, மாைலைய அணி திகிறா.

ஆ! என ெவறி அவ5! பைகவைடய டைல எ<06 அைதேய மாைலயாக
அத க'7 ஆ<கிறா!

'மா'7ய பி"ைள மறவ நிறதிற 6

O'7ய எஃக டமாைல - A'7யபி

மா. இாிய$ சீறி Pட8வா ைகெகா!ட

ேவதிாிய வி 67."

[பைகவைர மா4ப7 ெச;த இ த காைள, பைக ரக4ைடய மாகைள
பிள 6 பறி0த ேவபைட அவக4ைடய டைலேய மாைலயாக$ A'7வி'<,
பிற பைக ெக'< ஓ<ப7 சீறி ஆ<கிறா; அவ5ைடய ைகயிேல ைவ0தி

ேவ, Jழல$ Jழல0 67 ஒ=கிற6.]

இ:வா. ஆவிைன மீ'ேபா'< நைடெப. ேபாாி, சில பைகவ பலைர
மா;060 தா ர Jவக  தாக". அவகைள எ!ணி பாணக"

வ தினக". ர கைழ பா< இய, உைடயவக" அவக". இேபா6

ெபர5ைடய மைற@ கதி லகிறாக". ‘ெச நா லவக4ைடய க%

மாைலகைள அணி தவ அவ; பைகவ பைடைய =ேபாேல ெச. தாகி
அழி0தா; அவ இ ேபா6 % 6 வி'டா; இ6 க!< ந க!க" விழ

வி,ைலேய!" எ. இர8கி வ தினாக". இ:வா. அவக" பா<வைத
ைகய.நிைல எ. தமி% ,க" O..

மறவக" தா ெபற ெவறிைய பாரா'7 க" உ!< மகி% தாக". ஒ
ர, மீ'< யாேர5 வ தா, எதிகலா எ. தா அ த உ!டா'7,
ஈ<படாம, தனிேய நிறா.
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த நா'< பJகைள மீ'< வ த மறவக4 அரச பலவைக பாிJகைள
வழ8கினா, நில8கைள அளி0தா. அவைற ெபற ரக" மனைன
பாரா'7 வா%0தினாக"; "இ0தைகய மன5ைடய ஆ'சியி கீேழ வாB

சிறைப>ைடய நா8க" பைக வைர எறி 6 ேபாகள0தி, எ8க" உயிைர0
தியாக ெச;ய@ சி0தமாக இகிேறா; அ6 ெப.தகாிய ேப.’ எ.
ெபமித06ட ெசானாக".

இ0தைகய ர7 மக" இ த நா'7, ம= தி தாக". அவக" வழி வழிேய

ர0ைத வள06 வகிறவக". அவக" வாB ம! ரமண Jவ6. அவக"
உட=, ஒ< தி ர$ ெசைடய6. இ. ேந. வ த 7 அ,ல அைவ.

Nமி ேதாறின நா"ெதா'< வா4 விர ஏ தி க%ெப. வ 7க".

அ0தைகய 7யி பிற தவக", த நா'< ஆ நிைரைய மீ'< வ 6 க% ெப.
நிப6 ஒ வியேபா?
”ெபா; அகல நா4 க%விைள0த, எ"வியபா?

ைவயக ேபா0த வய8ெகா=நீ - ைகயகல

க,ேதாறி ம!ேதாறா கால0ேத வாேளா<
ேதாறி I0த 7.”

[ெபா;யான6 நீ8க, இ த 7 நா"ேதா. கைழ உ!டாத, என
அதிசய? இ6 எ0தைகய 7 ெதாி>மா? Nமி Bவைத> மைற06 ெபகிய
>கா த கால06 பிரளய ெவ"ள வ7 6 ேபாக, த, த=, மைல ேதாறிய6;
ம! ேதாற வி,,ைல; அ த பைழய கால0திேலேய அ த மைலயி, ைகயி,

வா4டேன எ,ேலா த=ேல ேதாறி இ. கா. வள 6 பழைம ெபற
7 இ6.]

இ:வா. அத 7யி ெபைமைய றெபா" ெவ!பா மாைல O.கிற6.
பைகவ நா'< பJகைள ெகா!< வவேதா< ெதாடைடய ர$

ெசய,கைள$ ெசா,3 பதி ெவ'சி0 திைண எ., பைகவ அ706$

ெசற ஆநிைரைய மீ'< ெகாண ர நிக%$சிகைள$ ெசா,3 பதி
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கர ைத0 திைண எ. தமி% லவக" ெபய ெகா<06 வழ8வாக". இ த

இர!< பினாேல நிகழ ேபாகிற ெப ேபா  நிகB ெசய,க".
@##

6ாிேயாதனதிய விராட மன5ைடய நா'7= 6 ஆநிைரகைள ெகா!<
ெசறாக"; அவைற மீ'< அேபா6 நிக% த ேபாாிேல அ$Jன

6ாிேயாதன த=ேயாைர ற6கி'< ஒட$ ெச;தா. இைத பாரத0தி,

காணலா.

பா!டவக" பனிர!< ஆ!<க" கா<களி, இ 6 வா% 6, அபா,

ஓரா!< மைறவாக ம$ச நா'< அரசனாகிய விராட5ைடய நகர0தி, ெவ:ேவ.
ேகால ைன 6 மைற 6 வா% தாக". தம ேராகிதராக@, ம

சைமய,காரனாக@, அ$Jன ேப7யாக@, நல திைர0 தைலவனாக@,
சகாேதவ பJைவ காபவனாக@, திெரளபதி வ!ண மகளாக@ மைற 6

விராV5ைடய நகாி, இ தாக". “பதிI. ஆ!<க" நிைறேவறினா,

பா!டவக" தமாிய நா'ைட ெப. ெகா"வாக". அத" நா அவைர

க!<பி706 வி'டா, மீ!< கா'< அ5பிவிடலா" எ. எ!ணிய

6ாிேயாதன ெவ:ேவ. திைசகளி, .கணகான ஒறகைள ஏவினா.
அவக" பல இட8களி3 ெச. ேத7> பா!டவகைள காணவி,ைல.

அேபா6 WXம 6ாிேயாதனைன பா06, "இ த ஒறகளா, அவகைள காண
7>ேமா? தம0திர எ8ேக இகிறாேன, அ8ேக மைழ வள சிற;

விைள@ மி. இ த அைடயாள0ைத க!< ேத7னா, ஒகா, கிைடகலா"

எ. ெசானா. அேபா6 ஒறகளி, ஒவ, 'விராட5ைடய வள கா<
அ:வா. சிற 6 விள8கிற6” எறா. "ஒகா, அ8ேக பா!டவக"

இகO<. இைத க!<பி7க தா ஒ வழி ெசா,கிேற. விராட

நகர0தி, உ"ள ஆநிைரகைள நா வைள06 ெகா!< வ 6விடலா. அ8ேக

பா!டவக" இ தா, அ த பJO'ட0ைத மீ'<$ ெச,வாக". இ,லாவி7,

பJO'ட மீளா6" எ. கண ெசானா,

அவ5ைடய ேயாசைனயிப7ேய திாிக0தராய எ5 மனைன0

6ாிேயாதன பைட>ட அ5பினா. அவ ெவ'சி மாைல ைன 6 ெச.,
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விராட நகற06 எ,ைலயி, ேம; தி த நிைரகைள கவ 6ெகா!<
வ தா.

வி,=06ரா%வா தா இயறிய பாரத0தி, திாிக0தராய பJமா<கைள

கவ 6 ேசறா எபைத$ ெசா,3ேபா6, தமி% மரைப இைண06, அவ
ெவ'சி மாைலைய$ A7னா எ. ெசா,கிறா.
"தேகா தQெசாக" ேகளாத

6ாிேயாதன ெசா,=னா,

மிேகா மிைல$J ெசB தாம

விற,ெவ'சி மிைலேதாளினா

திேகாைத எழவிம ரச8க"
அரசான திாிக0தேகா

அேகாணி பைடேயா< ேபா;ஆ
அ70தா அவசாபிேல."

[ ந,லவக" O. ெசாகைள ேகளாதவ 6ாிேயாதன. அவ5ைடய
க'டைளயினா,, ர மிகவக" அணிகிற வளபமான மாைலயாகிய ர0ைத
கா'< ெவ'சிைய0 ேதாளி, அணி 6 ெகா!டா. அரசனான திாிக0தராய;
திைசகெள,லா ஓைச எBப7 ரJக" ழ8கின; ஒ அேராணி பைட>ட

அவ ெச. பJமா<கைள0 6ாிேயாதன சாபிேல வைள06 வ தா.]
பJமா<கைள ேம;0த ஆயக" ஓ7$ ெச. விராட5 பைகவ

நிைரெகா!டைத$ ெசானாக". உடேன விராட பைடக4ட எB06

நிைரைய மீ'ெபா'< றப'டா. அவ5ட பா!டவாி,,ேப7யாக

இ த அ$Jனைன0 தவிர மற நா,வ ெசறாக". பைட ெச. பJகைள

மீ'பத ேனறின. 6ாிேயாதன5ைடய ேசைன சிறிேத பினி'ட6. அ6

க!ட திாிக0தராய விராடேம, அமாாிைய ெபாழி தா. இைத

வி,=0Yரா ெசா,3ேபா6, தமி% மரப7 விராட கர ைத மாைல

அணி தி தா எ. பா<கிறா.

"ெம;ெகா!' !ேணா< தேசைன
நி,லாம, ெவஇ'டபி
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ைகெகா!' நிைரைய கட0தி

ெபாலெபா கழகா=னா

ெச;ெகா!' கBநீ அல8க
கர ைத0 தி0தாமேம,

ைமெகா!ட, எனவி, வள0தா.
ப0த மைழசி தினா."

[உடபிேல ப'ட !கேளா< த ேசைன நி,லா லாம, 6 கா'7யபிற,
ெபாகழைல அணி த காைல>ைடய திாிக0தராய, தா ைகபறிய பJ
மா<கைள கட0திவி'<, வய=, விைள த கBநீமாைலேயா< கர ைத

மாைலைய> அணி த விராடேம, காிய ேமக ேபால வி,ைல வைள06 அ.ப6
அகளாகிய மைழைய ெபாழி தா.]

அவெனதி நி. ெபாத விராட அவன6 ேதைர %0தினா. உடேன

திாிக0தராய ேவ. ேதாி, ஏறி ெபா6 ராடைன ைகபறி0 த ேதாி,

க'7வி'டா. அ8ேக ேராகித உவ0தி, இ த தம0திர அ6 க!<,

அகி, சைமய கார உவி, நிற ம5 றிபா, உண0த, அவ
ேபா ெச;ய0 ெதாட8கினா. அவ5  நி ஆற, யா உ!<?

அவ திாிக0தராயைன மடகி விராடைன வி<வி0தேதா< பைகவைன0 த

ேதாி, க'7 ெகாண தா. ெபாB6 சா; த6. தம0திர ஏவ=ப7 ம

திாிக0தைன அவி%06 வி'டா, அவ 6ாிேயாதனனிட ெச. தன

ேந தைத$ ெசானா.
.

ம. நா" 6ாிேயாதனைன 6ேராண த=யவகேளா< பைடெய<06 வ தா.

விராட மக உ0தர ேபாைன ெசறா. அவ5 ேப7யாகிய

அ$Jன ேதவி'டா. ேபாiைன வ த@ட அ8"ள பைடகைள

க!< உ0தர அQசி ந<8கி ஒடஅ$Jன அவைன எ<060 ேதாி, க'7னா.
தாேன ேபா ெச;ய எ!ணிணா. தா ஓாிட0தி, மைற06 ைவ0தி த த

ஆ>த8கைள எ<06 வ தா. உ0தர5 அறி@ைர Oறி அவைன0 ேத விட$

ெச;6 தாேன ேபாாி'<0 6ாிேயாதன பைடகைள0 ேதா,வி>ற$ ெச;6

ஓ'7னா. அேபா6 பா!டவக" மைறவாக வாழ ேவ!7ய கால எ,ைல 7@

அைட த6. அதனா, அ$Jன ெவளிப'< ேபா ெச;6 ெவறி ெகா!டா.

ேமேல கைத படகிற6.

18

பாரத ேபா  நிக%$சியாக இ த நிைரமீ'சி ேபா நடகிற6. தமி%

இலகண மரப7 இ நா'7, நிக% த ெபபாலான ேபாகளி,, ேபா

நடபத  நிைரைய ெகா"வ6 மீ'ப6 நட தன எ. ெதாியவகிற6.
அ:வா. மற இட06 ரக4 ெச;வாக" எபைத பாரத கைத
ெதளிவிகிற6.
------------

3. நா ெகா ேபா
இேபா6 உ!ைமயாகேவ ேபா ெதாட8கி வி'ட6. இத  ஆநிைரைய

பறிெகா!< வ தாக". இனிேம,தா ைறயான ேபா நிகழ ேபாகிற6. த

பைகவைடய நா'ைட ைகபறி அ7ப<0த ேவ!< எற ஆவ0ைத
ெகா!டா அரச. பைழய மரப7 அவ வQசி மாைலைய அணி 6
ெகா!டா. இதைன அறி த@ட ரக4 உ!டான ஊக06

அளவி,ைல. அ6 ேபாதாெத. இ5 கிள$சி உ!டாக அவக" ர

பான8கைள Pக தன.

ப'ட06 யாைனைய அல8கார ெச;6 ெகா!< வ தாக". ரக" ஆரவார

ெச;வைத பா06 அத உ!ைம விள8கிவி'ட6. ேபா நிகழ ேபாகிற6

எபைத அ6 எப7ேயா உண 6 ெகா!ட6. அதOட எB$சி உ!டாகிற6.

அ6@ ழ8கிற6. ேமகேபால நி அத ர, இ7ரைல ேபால

ஒ=கிற6. அைத ேக'டா, பைகவ கி<கிடா;06 ேபா;விட மா'டாகளா?
இ:வா. நா< ெகா"ள கதி அரச ேபா ெச;ய றப'<$ ெச,வைத வQசி
எற ற0திைணயி, அடகி பா<வ லவ,
”எQசா ம!தைச ேவ தைன ேவ த

அQJதக0 தைல$ெச. அட,றி0 தேற."
[இ ெப ேவ த இைடேய உ"ள நா'7 ேம, ஆைசயா,, அ8ேக

வா%பவக4 அ$ச உ!டாக அ நா'7ட0ேத ேபா; ஒ மன மெறா
மனைன ெவ,3தைல றி0த6 வQசி0 திைண.]
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இ6 ெதா,காபிய0தி, வQசி0 திைணயி ெபா6 இலகண0ைத$ ெசா,3
A0திர.

ேபா ெச;ய றப<வத  ந,ல நா" பா06 அ த நாளி, அரச த
ைடைய றபட$ ெச;வ6 ஒ வழக. அைத ைடநிைல அ,ல6 ைட

நா'ேகா" எ. ெசா,வாக". அரச5ைடய கியமான அ8க8களி, ைட
ஒ.. அவ5ைடய பா6கா ஆற3 அைடயாளமாக இப6 அ6.

எ,லா 7மகைள> 6ப வராம, பா6காேப எபைத$ J'<வத
ைட பி7ப6 அரச வழக, Aாியைன மைற ேமகேபால அ த ைட

ேதாறினா3, அ6 ெவயிைல மைறபதகாக ெகா!ட6 அ.; வ திய
7மகளி 6ப0ைத ேபாகி அவக4 நிழ, ெச;வதகாக எ<0த6' எ.
கி"ளிவளவன6 ைடைய ெவ"ைள7 நாகன எற லவ பா<கிறா.
“ஞாயி. Jம த ேகா<திர" ெகா!I

மாக விJபி ந<நி றா8

க!ெபார விள8தி வி!ெப வியைட
ெவயி,மைற ெகா!டேறா அேற; வ திய

7மைற ப6ேவ, Oேவ, வளவ!"
[Aாியைன0 தேமெகா!ட பக திர!ட ேமக மாகமாகிய உய த வான0தி
ந<@ நி. அத ெவயிைல மைற0தாேபால க! ஒளிேயா< மா.பட

விள8கிற, வான '7ய பர த நின6 ெவ!ெகாறைட ெவயிைல

மைற0த ெகா!டேதா எறா,, அ.; வ0தற 7ைய நிழ, ெச;த,

காரண0தா, ெகா"ளப'ட6; Oாிய ேவ=ைன>ைடய வளவேன! ]
"ேவ த கவிைககீ%0 த8 உல?”

எ. வ"4வ Oறின. ச0திரபதி எற ப'ட மனக4 இபைத

யாவ அறிவ.

ைடைய றபட$ ெச;த6 ேபாலேவ ர வாைள> ந,ல ேநர பா06

ெவளியிேல அ5கிறாக". இனிேம, ேபா; ேபா ெச;6 ெவறி யைடவ6
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கிடக'<. இ8ேக ந,ல ேவைளயி, வா" O0த ெச;த அேபாேத அ8ேக

பைகவ நா'7, தீய சன8க" உ!டாகிறன. ப'டபக=, ேகா'டா ர,

கா'<கிற6.

ர மகளாகிய 6ைகைய மன மறபானா? ெகாறைவயி திவ"

இ தா, ெவறி ெப.வ6 உ.தி. எ"4!ைட, ெபாாி, அவைர, 6வைர, அவ,
த=யன@ இர0த, நிண ஆகியன@ ைவ06 Nைச ேபாட$ ெச;கிறா.
"தாேய, எ8க4 ேன ேபாகள06$ ெச. 6ைணயாக இக
ேவ!<" எ. ரக" ேவ!7 ெகா"கிறாக".

ரக", நா  தி, நா  தி எ. பைடயி, ேச 6 தபைடயாக$ ெச,ல

விபி0 67கிறாக". 'நா இத  இன ேபாாி, இன பைடயி,
ெபா6 ெவேற" எ. அவரவ த ெபைமைய மி<ேகா<

ேபசிெகா"கிறாக". கா'<0 தீயான6 பரபரெவ. படவ6 ேபால

 6கிறன. "நா எ0தைகய மன கீ% ேபா ெச;ய ேபாகிேறா எபைத

எ!ணி பா8க". ந மன த ைகயி, ேவைல ஏ தி ேபா$ ெசறா,,

நா பைடகல ஏ தி ேபா ெச;> அவசிய8Oட இரா6ேபா, இகிற6.

அரச5ைடய நிைலைய க!< அQசி ந<8கி பைகவக" அவ கா=, வ 6

விBவாக"’ எ. ர த மனைன பாரா'7 ேபJகிறாக". "ஐேயா பாவ

ந அரச5ைடய க!க" சிவ 6 வி'டன. இனிேம, பைகவ நா< பாழா; ேபா;

வி< எபதி, என ச ேதக? தைலயி, Nைவ ைவ06ெகா!< சி. ேதைர
ழ ைதக" உ'7 விைளயா< நா< அ6. அ த நா< ணாக பா%பட

ேபாகிற6!’ எ. சில பைகவக4 இர8வ6 ேபால ேபJகிறாக".

பைட றப'<$ ெச,கிற6. ெபேபா நிக%கிற6. அ த ேபாாி, மிக

.ட5 மி<ட5 ரக" ேபாாி<கிறக". பைகவபா, அவக4$

சின I"கிற6. ஆனா3 சில அற8கைள அவக" மறகவி,ைல. பைகவ

நா'<"  6 பல ஊகைள பா%ப<06கிறாக". ஆன3 ந,லவக40

தீ8 உ!டாகவி,ைல. ேகாயி,கைள அழிகவி,ைல, அவ.$ சிறிதள@

தீ8 வராம, மிக@ பா6காபாக ேபாகிறாக". தவ ெச;> ெபாிேயாக"

உைற> மட8கைள$ சிைதகவி,ைல. ேபாாினா, மக40 தீ8

உ!டானா3 6றவிக4 யாேதா இன3 ேநரவி,ைல. அ தணாளக"
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உைற  இட8கைள> ரக" அDகவி,ைல. ஏைனய இட8கைள அழி06,

எதி0தவகைள ெபா6 ஒழிகிறாக".

இ:வா. ெச;த ரக4 அ:வேபா6 பாிJகைள அளிகிறா ேவ த. மிக

ஆ!ைமைய>ைடய ரக4 அரச அ ெகா!< இ:வா. ஆதர@

ெச;வைத ேபரா! வQசி எற 6ைறயாக ைவ06 பா<வாக" கவிஞக".
"ப=ெப. நனக ப"ளி யிட5

ஒ=ெகB நாமைறேயா இ,3 – ந=ெவாாீ இ

,லா இசிய ெபாதா ைனெக<0த
வி,லா க"Jர தா ேவ 6.”[1]

[ Nைச ெச;> ந,ல ேகாயி,க4, 6றவிக" இ மட8க4, இனிய
மைறெயா= ெபா திய அ தண <க4  6 ந=தைல வி'<வி'<,
பைகவக" ேதா. ஒ<ப7 ேபா ெச;த, ராி ெசைவ ெவற வி,ேல திய

த ரக4 பல பாிJகைள வழ8கி அ" Jர தா ேவ த.]

-----

[1]. றெபா" ெவ!பா மாைல, 44.”
சில சமய8களி, பைக ேவ த ேபா ஆறாம, அQசி பணி 6 வ 6

சமாதான ேபJவா. அவ காணிைகயாக பல ெபா"கைள ெகாண 6

ெகா<க, எதி06$ ெசற அரச சின ஆறி ேபாைர நி.0தி வி<வ6 உ!<. ་་

ேபாாி, அரச5ைடய பாிJகைள ெபற ரகைள மறவக" ேபாறி

பாரா'<வாக". ரக4 ஏனாதி, காவிதி எற ப'ட8கைள அளிப6

வழக. அ த ப'ட8க4 அைடயாளமாக ெபாNகைள அணிவிபாக".

நா< ஊ வழ8வாக".

ஏனாதி எப6 ேசனாதிபதிக4 ெகா< ப'ட. ஏனாதிநாத நாயனா எ.

ஒ நாயனா  இ தன. ஏனாதி திகி"ளி எற பைட0தைலவைடய

க% றநா?றி, வகிற6. ஏனாதி ப'ட ெப.பவ ேமாதிர ெகா<ப6

மர. அத ஏனாதி ேமாதிர எ. ெபய. ஒ பைட0 தைலவ ஏனாதி ப'ட

ெப. அத அைடயாளமாகிய ேமாதிர0ைத> அரச வழ8க ெபறா.

அவைன ேபாறி பாரா'7ய பழபா'< ஒ. உ!<.
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“ேபாகட, ஆ. ரவி0ேத ப,பைட

காகட, ெபற கைரயேறா – ேபாெக,லா
தா ஆதி யாகிய தாேவ த ேமாதிரேச

எனாதி ப'ட0 திவ."

[எ,லா ேபாக4 தாேன த,வனாக உ"ள மாைலைய அணி த ேவ த
த த ேமாதிர0ைத ெப. ஏனாதி ப'ட ெபற இ த பைட0 தைலவ,
ேபா பல0ைத உ!டா திைர N!ட ேத கைள>ைடய பல

பைடக4, ச0திர ெபற கைரையேபா, நி. பா6காபவ அ,லவா?]
ேபா நிகBேபா6 ரக4ைடய மற$ ெசயைல எப7 விாிப6? "எ:வள@
ெபாிய ரனாக இ தா, என? எ ேன வ 6 ேபா ெச;ய'<.

அவ5ைடய உடைப ப 6 இைரயாேவ. அவைன யாவ கழ ர
ெசாக06 அ5ேவ" எ. ஆரவாாிகிறா ஒ ர. “எ5ைடய
பரபைரேய மறவ பரபைர. எ8க" தகப வாைள ஏ தி றப'டேபா6

அவ ேபாாி, எ0தைன ேப இற 6ப'டாக" ெதாி>மா? எ. த 7
ெபைமைய$ ெசா,= . ேபJகிறா ஒ ர, அ:வா. வழிவழிேய
ர8கா'7 ெவறி ெப.பவக4 ந,ல வய,கைள பாிசாக0 தவா அரச,
'பவ கால0தி, ெப;> மைழைய ேபால பைகவைடய அக" % தா3,
வய=3"ள ெக!ைடகைளேபால ேவ,க" பிற% 6 ஒளிவி'டா3,

ெபானாலாகிய ெநறி ப'ட0ைத>ைடய ெபாிய யாைனகளி த த8களி Pனி
0தினா3 ஓடாம, நி. ெபா6 ெவறிெபற ெபைமைய>ைடயவக"
ரக". அவக" ஆழமான நீைர>ைடய ெபா;ைகயி, பிற% த வாைள மீ,
ெபாிய <களி, ெந,ைல ைவ0தி ேசக4 அ7யி, ர4வத
காரணமான வய,கைள ெப.வாக"; அ6 ெபாிய காாியமா? எ. ஒ
றநா?. பாட, ெசா,கிற6.

”கால மாாியி அ ைதபி5

வயெக!ைடயி ேவ,பிறழி5
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ெபால ைன ஓைட அ!ண, யாைன

இல8வா மபி Pதிம<06 ஊறி5

ஒட, ெச,லா W<ைட யாள

ெந<நீ ெபா;ைக பிறழிய வாேள

ெந,3ைட ெந<நக O'<த ர4

த!ணைட ெப.த, யாவ6!" (றநா?., 287)

பைகவக" நி. ெபார மா'டாம, ஒட, அவக4ைடய நா'ைட ெகா406வ6
உ!<. ெப!க" அQசி அB6 ஊ ெபா6வான இட0திேல திர!< அலமர,
அ:Zகளி, எாி['<வாக". பாப'ட பைகவ நா'<"ேள  6, அ8ேக

கிட மணிகைள> ெபாைன> ைகபறிெகா!< வகிறாக" ரக".
ைவர, மாணிக, 06, ெபா5 அவக" ெகா!< வ திகிறாக",
அவைற0 த நா'7, பல வழ8கிறாக". த=, ரக" எB$சி

ெப.ப7யாக பா7ய லவக4 பாிJ வழ8கிறாக". யாைழ மீ'7

பா< பாணக40 தகிறாக". நா'7, மறேவ த கைழ பா7 கால

கழி லவக4, பா'<பா7 யாவைர> இ.06 பாணக4

இ6 அ.வைட நா". இ6வைரயி, பைக நா'7 ெச. ேபாாி'< ர கா'7

ெவறி ெகா!ட ரக" இனி இைளபாற ேபாகிறாக". அவக" இப வா%@

ெப.ேபா6 அ த வா%@ பி5 Jைவ>ைடயதாப7 லவக" அவகைள
க%கிறாக"; பாணக" இைச பா7 இ.06கிறாக".

ரக" ெபற ெவறி அவக4 கைழ ஈ த6; அரச5 திய நா'ைட0
த த6; கைலஞக4 ந,ல வள0ைத உ!டாகிய6. அ0தைகய ெவறிைய
ெபற ரகைள க%வ6 ெபா0தமான காாிய தாேன?
-------------

4. சிற"த ர
ெப ேபா நடகிற6. பைட எ<06 வ த ேவ தேனா< எதி நி. ெபா

மன, வ தவ5ைடய பைடயி வ=ைமைய பாகிறா. வரவர0 தபைட

ேசாவைட> எபைத அவ உணகிறா. எ0தைன கால ேபாாி'டா3

ெவறி த பக கி'டா6 எப6 உ.தியாக அவ50 ெதாிகிற6. அேபா6
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! ெபைமயினா, ேபாைர நி.0தமா'ேடென. ெசா,= ேம3 ெபாதா,
அவ5ைடய பைட அழி>; கா< அழி>, பணிய ேவ!7ய இட0தி, பணித3

நிமிர ேவ!7ய இட0தி, நிமித3 ந,ல மன5 இலகண. ேபா

ெதாட 6 நைடெபறா, 7மக" விேன அழி ெதாழிவாக" எற உ!ைமைய
O'7ேய ெதளி 6, ேபா ெதா<0த அரசேனா< சமாதான ெச;6ெகா"வ6
அரச நீதியி, ஒ வைக, பைகயரச வி திைறைய ெகா<06, ேபா ேம3
நடவாம, ச தி ெச;6ெகா"4 அரச, த 7மகளிட உ"ள கைணயா,
அப7$ ெச;கிறா. அப7யிறி ர'<0 6ணிவினா, வகிற ேக'ைட

மதியாம, ேபா ெச;கிறவ த ெபைமைய> உயிைர> இழ 6, த நா'<
மகைள ெபாிய அவல நிைலயி, ஆ%0தி வி<கிறா,
இ:வா. பைகயரச திைற ெகா<06$ சமாதான ெச;6ெகா"ள  6ெபாB6,
ேபா ெதா<0த மன, 'இவேன N!ேடா< ஒழி06வி'<0தா திேவ'
எப6 ரமாகா6. அ6 வில8கின06 வ ெவறி ேபாற6. ஆகேவ அரச

நீதிைய ந உண த மனக", பணி 6 வ 6 திைற ெகா<

பைகயரசகைள ஆதாி06 ேபாைர நி.0தி வி<வாக". இ6 சிற த ர எேற

ேபா.வத ாிய6. திைற ெகா< அரச த கா< ணாக அழி 6 ேபாேம

எற கைணயின, சரணைடகிறா. அ த கைண ேபாாி, ெவ. வ

அரச5 இகேவ!<. பைகவ காடாக இ தா3 அ8"ள மக"

ணாகஅழிவைத அவ விபமா'டா.

ெபQேசர, இெபாைற எற ேசர மனைன அாிசி,கிழா எ5 லவ

ப06 பாட,க" பா7 க% திகிறா, பதி.ப0தி, அ பாட,க" உ"ளன.

அவ5ைடய ர0ைத> ஈைக$ சிறைப> விாிவாக அ த பாட,களி,

ெசா,கிறா. ஒ பா'7,, பைகவ திைற ெகா<க அவ ேபா ெச;யாம,
திபியைத$ ெசா,கிறா.

ேப; மி<ட வகிற6; உயிைர உறிQJேவ எ. வகிற6. அைத

க!டவ அதாிய ப=ைய இ<கிறா. உடேன ேபயி சின ஆ.கிற6. அ6

ப=ைய ெப.ெகா!< மீ!< ேபா;வி<கிற6. ேபேய இ0தைகய கைணைய

கா'<ெபாB6 அரச கா'டாம, இகலாமா? "நீ அ0தைகய ேப; ேபால0

திைறைய ஏ.ெகா!< திகிறா;, உனிட இ த கைண இபதனா,
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நீ நிைறயா4ட வாழ ேவ!<. இவ அறி@ைடயவ, இவ அறிவி,லாதவ
எ. ந ஆரா; 6, இ:வா. நீ அ" ெச;யாம ேபானா, உலக0தி, யா
வா%வாக"? எ. பா<கிறா லவ:
”ெம;பணி Oரா அண8ெகன பராவ=
ப=ெகா!< ெபய பாச ேபால0

திைறெகா!< ெபயதி வா%கநி ஊழி

உரவ மடவ அறி@ ெதாி ெத!ணி

அறி தைன அளா யாயி

யாஇவ! ெந< தைக வாB ேமாேர."[1]
[பனிOரா - ந<க மி, அண8 என - ெத;வ எ.. பாச - ேப;. ெபயதி -

மீ"கிறா;, ஊழி- நிைற ஆ>", உரவ - அறி@ைடேயா. மடவ - அறிவி,லா. ெந<

நதைக - உய த ண8கைள>ைடய அரசேன. வாBேமா - உயிட

வா%கிறவக".]

ேபாாி, ேசா@றவகேளா< ெபாவ6 அற ேபா ஆகா6. சிறைட

அரசியலாவன: ம7 த உ"ள0ேதாைன>, மக ெபறாேதாைன>, மயிைல

ேதாைன>, அ7பிறகி'ேடாைன>, ெப!ெபயேராைன>, பைட
யிழ ேதாைன>, ஒ0த பைடெயடாேதாைன>, பிற@ இ0தைம

உைடேயாைர> ெகா,லா6 வி<த3, Oறி ெபாத3 த=யனவா’ எ.

சிறபான ர06ாிய இலகண0ைத ந$சினாகினிய ெதா,காபிய
ெபாளதிகார உைரயி, எB6கிறா.

ற கா'7ேனேம, பைடைய விடாம, இ" 6ைற0 தழிQசி எ.

ெபய. அ த ர0ைத கழித.க!ைம எ. O.வ.
”அழிந றெகாைட அயி,வாி ஒ$சா

கழித. க!ைம காத=0 6ைர0த." [2]
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எப6 அ06ைறயி இலகண. 'தன0 ேதா. ஓ<வா 6கிேம,
Oைமைய>ைடய வாைள சாத மிக ர0ைத விபி$ ெசா,=ய6' எப6

இத ெபா". திறளி, இ த உய த ப!ைப பாரா'< பாட, ஒ.
உ!<.
----

[1] பதி.ப06, 71 [2]. றெபா" ெவ!பாமைல, 55.
"ேபரா!ைம எப த.க!ஒ .றகா,

ஊரா!ைம மறத எஃ” [1]

’பைகவாிட மி<ட ேபா ெச;த, ெபாிய ர; ஆனா, பைகவ5 ஒ

ேசா@ வ தா, அேபா6 கைணேயா< உத@த, அ த ர0தி Oைமயான
பதி’ எப6 இத ெபா". த ர ேதாற ேபா ெச;வ6 ேபரா!ைம;
ஆனா, பைகவ ேசாேபா6 அவைன ெகா,லா6 வி<த, அ த
ேபரா!ைமயி3 சிறபான ர எப6 க06.
----------

[1]. திற", 773.
இராம இராவணேனா< ேபா ெச;த த, நா" இ.தியி, அ:வரக த

பைடகல8கைள இழ 6 கிறா. ெவ.8ைகயாக நிற அவைன ஒ கண0தி,

ெகாறிகலா. ஆனா, சிற த ரனாகிய இராம அ:வா. ெச;யவி,ைல.

‘நீஆ"வத இேபா6 ஒ. இ,ைல; உன அைம தி த பல எ,லா

காறிேல ைல 6ேபான Nைள Nேபால ஆயின; இைத நீேய பா0தா;. இ.
ேபா; இைளபாறி, ம.ப7> ேபா ெச;ய ேவ!<ெம. எ!ணிைனயாயி
நாைள வா’ எ. ெசானானா, இதைன கப பா<கிறா:
”ஆள யாஉன கைம தன மாத அைற த
Nேன ஆயின க!டைன; இ.ேபா; ேபா

நாைள வா; என நவிறன, நாகிள8 ககி

வாேள தா@. ேகாசல நா<ைட வ"ள,."
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இேபாைத உயி பி$ைச ெகா<0த= வ"ள, எறா. இ த$ ெசயைல

றளி, வ ஊரா!ைம உதாரணமாக எ<06 கா'<கிறா பாிேமலழக.

'அஃதாவ6 இல8ைகய ேவ த ேபாாிைட0 த தாைன B6 பட0 தமியனா;
அகப'டான6 நிைலைம ேநாகி, அேயா0திய இைற ேமெச,லா6, 'இ.
ேபா; நாைள நி தாைனேயா< வா' என வி'டா, ேபா,வ6' எ. அவ
எB6கிறா,
ற6கி'டாேம, பைடக, ேபாத, ர அ. எபைத உண06

நிக%$சி ஒ. இராமாயண0தி, வகிற6. இராவணைன இராம த அ

இைரயாகினா. ேபாகள0தி, அரக ேவ த பிணமாக கிடகிறா.

அவ5ைடய 6கி, ஒ தB இபைத க!< இராம சேற திைககிறா,
‘ற8ெகா<0த ஒவைன, நா ெகா. வி'ேடாேமா? எற ஐய ேதா.கிற6.
அேபா6 இராம விWடணைன ேநாகி, "ேபாாி, ற8ெகா<0த வைர ேபாற
ரகைள ெகா. ெபற ெவறி, ணான6. நா அைத0தா ெபேறேன?
எ., ேக'கிறா.
"மா!ெடாழி 6லகி, நி

வய8கிைச ய8க மா'டா6

ஊ!ெதாழி, உக 6 ெத:வ

.வஎ கைழ உ!ண

N!ெதாழி, உைடய மாபா

ேபாற ெகா<0ேதா ேபாற

ஆ!ெதாழி ேலாாி ெபற

ெவறி> அவ0த எறா."

[அணி த Nணான6 ேவைலபா'ேடா< விள8 மாைப>ைடய விWடணா,
இற 6 ேபா> உலக0தி, நிகிற விள8 கைழ ெபறமா'டாம,, உ!D

ெதாழிைலேய விபி ஏ., பைகவ பாிகாச0தா, நைக சிாி எ கைழ
அழிக, ேபாாி, ற ெகா<0தவைர ேபால0 ேதா.கிற ரைர ெகா.,

அதன, ெபற ெவறி ணா எறா.]
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விWடண அேபா6 உ!ைமைய விளகினா; "இவ ற8ெகா<06 ெபற
! அ. இ6. திகய8கேளா< ேபாாி'டேபா6 அவறி ெகாக" இவ
மாபி, 0த, அைவ 6 வைரயி, பா; 6 நிறன. பி அPம இவ

மாபிேல 0தியேபா6 அ0தைன> கழ. விB தன. அதன, உ!டான தBேப

இ6” எ. ெசான பிறேக இராம ஐய நீ8கி0 ெதளி@ ெபறா.

இப7, ர0ைத0 கா'< ேபாாினிைடேய கைண> அற ெவளிப<கிறன.
பைகவக" திைற ெகா<06 ேபாறி வழிபட, ேபா ெதா<0த மன பி5

சில கால த பாசைறயி, த8கியிகிறா. திைற ெகா<0தவக" உ!ைமயி,

மனமாற ெப.வி'டாகளா எபைத அவ ஆரா; 6 ெதாி 6 ெகா"கிறா.
---------------

பக 35 பயப<0தப'ட 0தக0தி, காணபடவி,ைல

--------

உண@ெபா" ேபாதிய அள@ கிைடகவி,ைல. இதைன அறி த ேசர

தமி%நா'7= 6 உண@ாிய தானிய8கைள மிதியாக அ5பி பாரத ேபா
ாி த பைடரக4 உண@ அளிக$ ெச;தானா. இ:வா. ெபQேசா. ஒ

ெபாிய ேபாாி, அளி0த ெபைமயா, அ த$ ேசர மன5 ெபQேசா.
உதியQ ேசரலாத எற ெபய வழ8கலாயி..

ரQசி[ 7நாக ராய எற லவ அ த அரசைன பாரா'7 பா<ேபா6

இ த நிக%$சிைய$ ெசா,கிறா, "அைசகிற பிடாி மயிைர>ைடய திைரகைள
ெபற பQச பா!டவேரா< பைக06 நில0ைத ைகபறிய, ெபா 6ைபNைவ
யணி த .வராகிய ெகளரவக" ேபாகள0தி, ேபா ெச;6 அழிய, அ த
ேபாாி, ெபQேசாறாகிய மிக உணைவ எ,ைலயி,லாம, அளி0தவேன!” எ.
பா<கிறா.

”அல8ைள ரவி ஐவெரா< சிைன இ

நில தைல ெகா!ட ெபாலN 6ைப

ஈனிர பதிம ெபா6கள0 ெதாழிய

ெபQேசா. மிபத வைரயா6 ெகா<0ேதா;" [1]
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[அல8 உைள-அைச> பிடாி மயி. சிைன இ –ேகாபி06, தைலெகா!ட –
கவ த, பத-உண@, வைரயா6-க'<பா< இறி.]
இ8ேக "வைரயா6 ெகா<0ேதா;" எபத, இன க'சியின எ. ேவ.
பிாி06 பாராம, அளி0தவேன! எ. ெபா" ெகா"ளலா. இ த

றநா?. பாட3 உைர எBதிய பைழய உைரயாசிாிய அப70தா

ெகா!டா; இதேன, "ெபQ "ேசாறாகிய மிக உணைவ இ பைட வைரயா6
வழ8கிேனா;’ எ. எBதியி உைரயினா, உணரலா.

-------[1].

றநா?., 2.

“எ8ேகா நடகிற ேபாாி, ெபா ரக" எப7 ேபானா, என? ந
நா'டவகாக நா ேசமிக ேவ!7ய உண@ ெபா" இ6’ எ. எ!ணி$

ேச06 ைவகாம, கைணயினா, இ த$ ேசர உண@ ப!ட8கைள
அ5பினா. ஆத= சிலபதிகார இவ கைழ,
"ஓஐவ ஈைர பதிம உடெறB த

ேபாாி ெபQேசா. ேபாறா6 தா அளி0த ேசர"

எ. பா<கிற6.
★

இ:வா. ரக4 நல ெச;6, ெபாத ேபாாி, ெவறி உ!டாகிற6.

”இ5 பைகவ இ தா, அவைர அ7ேயா< மா;ேப” எ. அரச

சீ.கிறா.

அரச ெவறி மி<ட திகிறா. அவ5ைடய ேகாப06

ஆளானவகளி நா< வள இழ 6 நிகிற6. மாட8க" எாி>!டைமயா,,

ைல 6 இ7 6 கிகிறன. Jைர> ேப;W அ8ேக படகிறன. வாB

மக" இ,லாைமயா, ஊக" பாழாகி வி<கிறன. ேபா ெதா<0த அரச5ைடய
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பைடபல0ைத க!< பணி 6 அவைன க% 6 அவைன அ!7யி தா,
இப7 ஆகியிமா?

இப7 ஆன நா'7 நிைல க!< லவக4 ெவறி ெகா!ட ேவ த5

அவைன$ ேச தவக4 இர8கிறாக". 'பாவ! ர'< பி7வாத0தா, த
நா'ைட பாழாப7 ெச;6வி'டா அ த அறிவி=!” எ. பைகயரசைன>
அவ நா'ைட> எ!ணி இர8கிறாக".
”ைரயழ ம!7ய ேகா<ய மாட

Jைரெயா<ேப; W Jம த" [1]

எ. அB8கிறாக".
ெவறி ெபற உவைகயி3 அயலா இர8 கைண> அவக" உ"ள0ேத
நிழ=<கிற6. சிற த ர0தி அைடயாள அ6.
---

1. றெபா" ெவ!பா மாைல, 60,

-----------

5. ேபா#$ எதிேர ேபா
பைகவைடய நா'ைட ைகப. ேநாக0ேதா< ெச. பைடெய<பைத

வQசி0திைண எ5 றெபா" திைண" அடகி பா<வாக" அ:வா.
பைடெய<06$ ெச,3 அரச வQசிமாைல அணி 6 ெச,வா. பைடரக"

வQசிNைவ அணிவாக".

பைகயரச த நா'ைட ைகப.வைத எ!ணி ேபா வ தா, Jமா

இப6 ர ஆமா? எ த நா'7ேம, அவ பைடெய<06 வ தாேனா, அ த
நா'< அரச, வ த ேபா எதிேர ேபாாி'<0 த ர0ைத நிைல நா'<வா.
வ=ய ேபா ேபாகாவி'டா3 வ த ச!ைடைய விடOடா6 அ,லவா?

அ:வா. எதி06 நி அரச5ைடய பைட$ ெசய,கைள காQசி எ5 தனி0
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திைணயாக பிாி06$ ெசா,வ6 ஒசா லவகளி மர. ெதா,காபிய

அவைற> வQசியிேலேய அடகி$ ெசா,வா.

த நா'7 ேம, பைடெய<06 வ த ேவ த5 எதிேர பைட>ட ெச.
ெபா அரச காQசி Nைவ அணிவ6 வழக.
”ேவQசின மா வி<தர, ேவ த
காQசி 7 க7! கதி.."

[ேவகிற ேகாப0ைத>ைடய பைகயரச வ 6 த எ,ைலயி, பாைளய ெகா"ள,

அரச காQசி Nைவ அணி 6 காவ, ெச;ய ேவ!7ய இட8கைள காபைத
க6வ6 காQசி0திைண.]

இ:வா. றெபா" ெவ!பா மாைல காQசி0 திைணயி இலகண0ைத
வகிற6.
*

*

*

பைடெய<06 வ த பைகயரசைன எதி06 ெபார ேவ!< எ. தீமானி0த
அரச அ த$ ெச;திைய எ8 பரப$ ெச;கிறா. 67> ரJ

ழ8கிறன. பைகவக" நா'<"  வழிக" எைவ எ. ஆரா; 6,

அ8ெக,லா காவ, பைடைய நி.06கிறாக". நா'<"ேள  த பின

பைகவகைள ெபா6 ஒ'<வைதவிட, எ,ைலயி, நிறப7ேய அவகைள0
த<06 நி.0தி ெபாவேத சிற த6 அ,லவா? அரச த5ைடய

பைடரகளி, மிக@ சிற தவகளாக இபவகைள ஆரா; 6 எ<06

எ,ைலைய பா6காக அ5கிறா. ேபா வ தா,, ஆ>த8க4 என

ெச;வ6 எ. ைகைய பிைசவ6 ர06 அழக.. அரச பல ேவ.

பைடகல8கைள ேப ேசமி06 ைவ0திகிறா. இப7 ஓ ஆப06

வேபா6 திய ஆ>த8கைள$ ெச;ய0 ெதாட8வேதா, பிறாிட வா8வேதா

எளிய காாிய அ. எபைத அவ அறிவா. ஆகேவ, வ கா

அறிஞகளி அறி@ைரைய ேக'<, எ0தைகய ஆ>த8க" ேவ!7யி
எபைத O'7ேய ெதாி 6ெகா!<, அவைற0 ெதா06 ைவ06"ளா
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அரச. த!ணி0 தாக எ<ேபா6 கிண. ெவ'ட  தா, தாக தணிவ6
எப7?

அரச இேபா6 அ த பைடகல8கைள எ<060 ததி அறி 6 பைட0

தைலவக4 ரக4 வழ8கிறா. அவைற ெபற ரக4

உ!டான மகி%$சி ெசா,= 7யா6. அவக" ேதா"க" Nாிகிறன.

ெவறிையேய ெப.வி'ட ஊக ெபா8கிற6.

இ:வா. அரச ரக4 பைடகைள அளி ெசயைல பைடவழ எ.
ெசா,வாக". இ த வழக0ைத$ சிலபதிகார0தி, ஓ இட0தி, இள8ேகாவ7க"

றிகிறா: ேகாவல திமண ஆன@ட தனிேய ஒ மாளிைகயி,

க!ணகி>ட இ,வா%@ நட0த கிறா. அேபா6 க!ணகியி ேபரழைக

க!< பாரா'<கிறா. ‘சிவெபமா தா 70த பிைறைய உ ெநறியாப7
வழ8க'< மமத த கவி,ேல உ வமாப7 தர'<; இ திர
த வ$சிர0ைத மி இைடயாக எ. அளிக'<’ எ. பிறவா.
ெசா,கிறா, காம க வமாக கைப0 தர'< எ. ெசா,கிறா;
அத ஒ காரண0ைத O.கிறா, காம5 ெப!கைள பைட. ‘ேபா
ெச;> ரக4 அரச பைட வழ8 வழக உ!டாதலா,,

உவிலாளனாகிய காம த ெபாிய கவி,ைல இர!< க வமாக
அைம06 உன0 தர'<" எ. அவ O.கிறா.
”அைடயா ைனயக06 அமேம ப<ந
பைடவழ8 வேதா ப!உ! டாக=
உவி லாள ஒெப8 கவி,
இக வ மாக ஈக" [1]

எப6, அவ ெசா,வதாக$ சிலபதிகார0தி, அைமத பதி.
----

[1]. அைடயா ைனயக - பைகவேரா< ேபா ெச;> - ேபாகள,

அமேமப<ந - ேபாாி, சிறபைடய இ ர. உவிலாள - அக8க;
காம, ஈக - வழ8க'<.
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அச ைகயா, தரெபற பைடகலகைள ெபற மறவக". அதைன$ சிற த
ேபறாக எ!ணி ெபமித அைடகிறாக". பிற அவக4 உ!டா

மி< எB$சி ேக'பாேன?

ேபா எதிேர ேபா ெதாட8கிவி'டாக". அரச த வாைள$ சிறட

ஏ தி$ ெச,3ப7 ேன வி<கிறா, அரச5ைடய பிரதிநிதியாக ேபா
ெதாட8கியத அறிறிெய. யாவ க!< ஊக ெகா"ள அ:வா",

இனிய இய8க ேன ெச,கிற6. அப7ேய அவ5ைடய ைட>

ஆரவார06ட ேபாகிற6.

ரக" ஆ06 எBகிறன. அரச5 ேபா றப<கிறா. அவ5ைடய

ேதா" விகிற6. உ"ள ர0தா, விகிற6. “இ. கதிரவ

மைறவத எ பைகவைன ெவ. ேபாகள0ைத ைகபறி

ெகா"ளாம ேபானா,, எ பைகவ  நி. இ$சக ேபசி பணி 6
நிேபணாக!” எ. வQசின O.கிறா, த5ைடய ல06ாிய Nைவ>,
ெபானாலாகிய காQசி Nைவ> பைட0 தைலவக4 அளி06 அணி 6

ெகா"ள$ ெச;கிறா. எ,ேலாைடய உைடகளி3 காQசி N ஒளி வி<கிற6.

"நா8களாக வ=ய ேபா$ ெச,லவி,ைல. அகிரமமாக நாடாைசயினா,

பைகவ எ8க" கா'7ேம, பைடெய<06 வ திகிறா, அவைன எதி06

விர'7 அ7கேவ இ த ேபாைர ேமெகா!7கிேறா' எ. அ த ரக"

ெசா,ல ேவ!7யைத அவக" அணி த காQசி N 3ப<06கிற6.

இேதா பைட, ரJ ழ8க@ ஊ6 ெகாக" ஊத@ 67 ஒ=க@ ரக"
மி<$ ெசாகைள$ ெசா,ல@ நைடேபா'<$ ெச,கிற6. மாறா வ 6

த8கியி எ,ைலைய அைடகிற6. இேபா6 ேபா ேநர7யாக0

ெதாட8கிற6.

மாறா ேப தி'டமி'< இ த0 தாதைல ேமெகா!7கிறா. ெப

பைட>ட வ திகிறா. னணி பைடேய க!டா அQJப7 நிகிற6.

பைகவைன எதி06$ ெசற ரபைடயி னணியிேல சிற த ரக"

இகிறாக". எதிாிகளி னணி பைட ஏறப7 ெபா6 ஒ'< வ=ைம

பைட0தவகளாக ெபா.கி அ5பியி கிறாக".
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இர!< னணி பைடக4 ெபாகிறன. வ த பைகவன6 பைடயி

அளைவ இவக" ந உண 6 ெகா"ளவி,ைல. அ6 மிக ெபாியதாகேவ

இகிற6. ேபா க<ைமயாக நடகிற6. ரக" கன, ெகாளி

க!க4ட ேபாரா<கிறாக". அேதா ஒ ர எ:வள@ உசாக06ட ேபா

ாிகிறா! வி,ைல வைள06 அைப மாாிேபால ெபாழிகிறா. ஒ:ெவா
ைற> அவ5ைடய அ எதிாியி பைடயி, திைரேயா, ரேரா

ப=யாகிறாக". பைகவகைள அவைன க!< வியைப அைடகிறாக".
என இ6? இ6 உ!ைமதான? ஆ; உ!ைமதா. அ த ெபரைன எதிாியி

பைடயி= 6 வ த அ %0திவி'டேத! அவ தைலைய0 தறி06 கீேழ

%0திவி'ட6. அ ேதா பாிதாப பைடரக" சேற கல8கிறாக". % தவ
தைல பைகவ ைகயி, அகபடாதப7 எ<06 அரசைன ேநாகி ஓ7 வகிறாக".
அ த க0தி, இ5 .வ, வாடவி,ைல. த நா'<காக உயி ெகா<0த

ெபமித தா அ த .வ3 ெபாேளா?

அரச அ த ர க0ைத பாகிறா. அவ க0தி, சி. வா'ட படகிற6.

ஆனா, இழ@ ெகா!டாட இ6வா ேநர? ”இ த0 தைலைய உறவினகளிட

ெகா<06வி<8க". தைலைய ெகா!< வ த ர5 பாிJ ெகா<8க"?” எ.
அரச க'டைள பிறபிகிறா. “இவ5$ சமானமான ர யா இ,ைல

எ. ெபய ெபறவ5ைடய தைலைய, பைகவ ெகா!< ேபாகாம, இ8ேக

6ணி 6 எ<06 வ த ர5 எ:வள@ ெகா<0தா3 த" எ. ரக"

ேபசி ெகா"கிறாக".

அ த0 தைல மாைலயி'< ர5ைடய மைனவியிட அ5கிறாக".

அத" அ த ந8ைகேய ெச;திைய ேக"வி>. ஓ7 வகிறா". ர5ைடய

தைலைய அவ" ைகயி, அளிகிறாக". அவ" அைத கா!கிறா". அவ"

க!ணி, நீ ெபகவி,ைல. உ. பாகிறா". த மாபிேல அைத அைண06

ெகா"கிறா". த க0ேதா< ேச06 ைவகிறா". ஒ ெபI$J வகிற6. ஆ

இ6 என? அ த ெப! கீேழ விBகிறாேள! அவ" கணவ5ைடய தைல> அவ"
ைகயி= 6 நBவி விBகிற6. அகி, உ"ளவக" பைதபைத06 ஓ7$ ெச.

பாகிறாக". அவ" உட=, உயி இ,ைல. த கணவ ெபற ர
ெசாக0தி, அவைன0 தனிேய வாBப7 ெச;ய மன மிறி அவ4

ேபா;வி'டா"! அவ" உயி பிாி த அத0ைத பிவ பா'<$ ெசா,கிற6:
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”ெகாேல ஆனா Oற ெகா7ேத! ெகாBந

தைல ஆனா" ைதயலா" க!ேட - ைலயா,

ய8கினா"; வா"க ேச0தினா"; ஆ8ேக
உய8கினா" ஓ8கி. உயி.” [1]

'ெகா,3தேல நி.0தாத யம ெகா7யவ! இ8ேக நட தைத பா0தா, இ6
ெதாியவி,ைலயா? த கணவைன பிாி 6 வாழ விபாத இ த ம8ைக அவ
தைலைய$ சிறி6 இைமகாம, உ. ேநாகினா"; த மாேபா< ைவ06

அைண0தா"; அவ" க ஒளி வி'ட6; அதேனா< ேச06 0தமி'டா"; சிறிேத
வ தினா"; அ:வள@தா; அவ" உயி ேமேல ேபா; வி'ட6!’ எ. இ த
கா'சிைய க!டவக" வியபைட கிறாரக",
----

[1]. றெபா" ெவ!பா மாைல, 77
இ:வா. தைலசிற த ர ஒவ தனா, இயற அள@ பல உயிைர ப=
வா8கிவி'<0 த உயிைர வி'டதனா,, அரச தள$சி அைடயவி,ைல.

அவ5 இேபா6 பி5 சின ஊக ெபா8கிறன. த பைடகைள

ேனறி$ ெச,3ப7 ெச306கிறா. ெபர % ததனா, பைடயிேல

சலசல தள$சி> உ!டா எ. எதிாிக" எதிபா0தாக". ஆனா,

ேனயி5 மட8 இ த பைட .ெகா!< எBவைத க!< அவக"

விய தாக".

க< ேபாாிேல ஒ மறவ மாபி, எதிாிகளி ேவ=னா, ெபாிய !

உ!டாகிற6, அதி= 6 தி ெவ"ளமாக வகிற6. அவனா, நிக
7யவி,ைல. அகி, உ"ளவக" அவைன பி706 நி.06கிறாக",

எதிாிகேளா அ மாாிைய Jகிறாக". ரக" ேமேல ெச. ேபா ெச;யாம,
தைன0 தா8கி நிபைத அ:ர பாகிறா. தனா3 ேபாாிட 7யாம,,

பிறைர> ேபா ெச;ய விடாம, தா இபைத அவ எ!ணி இர8கிறா.
திVெர. அவ5 ஒ ேயாசைன ேதா.கிற6. ப,ைல க706 ெகா!<

த மா !ணி, ேவைல வி'< கிழி06 வி<கிறா. ஒ கண தா; அ<0த

கண அவ ர மரண ெப.வி<கிறா. அவ உடல0ைத அ8ேக வி'<வி'<

ரக" ேபா ெச;ய  6கிறாக". “நைம0 த<06 நிக$ ெச;6வி'டைத
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ெபாறாம, த உயிைர ெகா<0தாேன! இ6 அ,லேவா ர? எ. ரக"
அவ இய,ைப பாரா'<கிறாக".

கீேழ விB 6 கிட ரன6 உடைல ேபா கள0தி, உண@ கிைடெம.

வ த ேப;க" அDகிறன. ேபாாி,தா ேப;க4 உண@ கிைடக ேவ!<

எப6 ஒ சாபமா, ஆைகயா, எ8ேகயாவ6 ேபா வராதா எ. வயி. ஒ'7

கிட ேப;க" கா06 கிடமா. எ8 ஒ.ைம> சமாதான

வளவா%@ சா தி> உ!டாக ேவ!<ெம. ெபாிேயாக" விவாக".
பிற அ706 ெகா!< அழி>ேபா6, நா நல ெபறலா எ.

விபவக4 இகிறாக". அவக" ேப; ஒபானவக". பிறைடய

ேவ.ைமயி3, பிாி@ மனபாைமயி3 வாB இய,ைடேயா

எகால0தி3 இகிறாக". அவகைள ேபயாக உவக ெச;6 லவக"

பா7னக". ேபாகள0 தி, ேப;க" வ 6 O% சைம06 உ!டதாக பரணி

,களி, வ. அ8ேக வ கா'சிக" கபைனேய ஆன3 அவறி?ேட ஓ

உ!ைம ைத திகிற6. கவிஞக" P'பமான க06கைள இப7 அNதமனா

கா'சிகளாகி லப<06வ6 ஒ மர. அைத கவி சமய எ. ெசா,வாக".
ெதா,காபிய0தி3 இ0தைகய கா'சிக" வகிறன.

இ5 ர5 உயி இகிறெத. எ!ணி, உயி ேபான@ட உ!ணலா

எ. ேப; அேக இ 6 கா0திமா. பசிேயா<"ளவ அ<பி, ெவ 6

ெகா!7 ேசாைற க!<, "ஆக ெபா.ப6ேபா, இகிற6 இ த
ேபயி நிைல. ஆன3 அத ெபா.ைம இ,ைல. ஒ J.$ J.கிற6.

உ'காகிற6. ம.ப7> நிமி 6 நிகிற6. ர5 அகி, ேபா; னி 6

பாகிற6. பக0தி, கிட ேவ. ஒ டமாைலைய$ A7 ெகா!<

சிாிகிற6. தி ெவ"ள0திேல கிட ர5ைடய க!ேண பாகிற6; அதி,
இ5 கன, ெகாளிகிற6. அதனா, ெதாட அQJகிற6 ேப;.
”ெகா', நிமி, .4, டA7
ெப'ய நெபய, ேப;மக"-உ'க
னல8 தி லா,வா; கிட 6
கனல விழிபவ க!<.” [1]

[ெகா' - Jழ3; ெப'ப - விப7, உ'க - அQச.]
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-------

[1]. றெபா" ெவ!பா மாைல, 78,
கைடசியி, ேப; 6ணி 6 ர மாபி, !ைண0 ெதா'<0 ேதா!ட0

ெதாட8கிற6. சில சமய ெதாடாம, அQJகிற6. ெகாQச Yர ேபா;வி'<

ம.ப7> வகிற6.

உயி 6ற த ரைன எ!ணி பல வ 6 கிறாக". 'இவைன ேபால
ேபாாி, நிபவ யா? இவ ேபாெர5 கடைல கடக0 ெதப0ைத ேபால
உத@கிறவனாயிேற!” எகிறா ஒவ. 'ர எறா, சாமானிய ரனா?

எ:வள@ உய த ப!ைடயவ! உய த ெபாியவக4 ந<ேவ இ0

Yைணேபால0 6ள8காம, இ விற, ரனாயிேற! இனி இவைன எ8ேக

காணேபாகிேறா? எ. லகிறா மெறாவ. "இவ தா பிற த ஊேக
உயி ேபாறவ, ஊ ம'<மா? உலேக உயி ேபாறவ எேற ெசா,ல
ேவ!<’ எ. ேவ. ஒவ இர8கிறா. அவ5ைடய அற இய,ைப$ ெசா,=

வ 6கிறா ஒவ: “இவ மாைப0 திற த ேவ,, அற நிரபிய வாயி, ஒைற

அைட06 வி'ட6. ர0தா, ெப. ெபாைள ெய,லா வாாி வழ8

அறைடயவ இவ. அப7 அற திற த வாயிைல, இ:வ!ண= மாைப0

திற த ேவ, அைட06வி'டேத' எப6 அவ லப,.
"ேபா ைணம; ைரேயா0 தாDம;

ஊ உலகி ஓஉயிம; - யா
அறதிற த வாயி, அைட0ததா,, அ!ண,
நிற திற த நீ"இ, ேவ,." [1]

[ ைண – ெதப, ம: இேபா6 ேபா;வி'டாேன எற இரக0ைத
றிபி0த6. ைரேயா-உய ேதா. தாD-Y!. நிற-மா.]

-----

[1]. , ெவ. 80.
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----------6. ேபாாிைட பல நிக&'சிக
அதிகமா ெந<மா அQசி எபவ பழ8கால0தி, இ த ெபவ"ள,. சிற த

வ"ள,க" ஏB ேபைர0 தனிேய எ<06$ ெசா,வ6 ஒ வழக. அ த ஏB

ேபகளி, ஒவ அதிகமா. ெகாைடயி, சிற த அவ ர0தி3 சிற தி தா.

அவ5 ேசரமா ெபQேசர, இெபாைற ேபா I!ட6. அதிகமா

பலமான ேகா'ைட"ேள இ 6 ேபா ெச;தா. இ.தியி, அதி= 6

ெவளிவ 6 ேபாாி<ப7 ஆயி.. அ த ேபாாி, அதிகமா உயி இழ தா.
ேபா மிக@ க<ைமயாக நைடெபற6. அ த ேபா சப தமாக ஒ தனி

காவியேம தமிழி, உ!டாயி.. பல லவக" பா7ய பாட,க" அைம த அ த

காவிய060 தக\ யா0திைர எ. ெபய. இேபா6 தமாி மாவ'ட0தி,

தமாி எ. வழ8 இடேம தக\. அத அகி, இ. அதிகமா

ேகா'ைட எற இட இகிற6. தக\ைர ேநாகி$ ேசரமா பைடெய<06$

ெச. ெவறைத$ ெசா,வதாத= அ த காவிய0 60 தக\ பா0திைர எற
ெபய உ!டாயி.. , Bவ6 இேபா6 கிைடகவி,ைல. சில பாட,க"

ம'< கிைடகிறன.

அதிகமா இற 6ப'டெபாB6 லவக" மிக வ தினாக". அவனா, பல

ெபா"கைள ெபறவக" அவக". அவக" இர8கி பா7ய பாட,க" பல.

அதிகமானிட பலகால உயிேரா< இப7 ெச;> ெந,=கனிைய ெபற
ஒளைவயா பா7ய பாட, அவைடய உ"ள0தி 6யர0ைத நறாக எ<06

கா'<கிற6. பாண, லவ, O0த த=ய பலைடய உண$சிைய> ஒ8ேக
லப<06 வ!ண அபாட, அைம திகிற6.

*எ த உண@ கிைட0தா3 த=, பிற ெகா<06வி'< எQசியி தா,
அவ உ!Dவா. சிறிதள@ ம6ைவ அவ ெபறா3 எ8க4 ஈ 6

வி<வாேன! மிதியாக ெபாிய அளவி, அதைன ெபறா, நா8க" த=,

உ!< உவைக மிதியினா, நா8க" பாட, எQசியைத0 தா உ!Dவாேன!
இேபா6 அ த கா'சிைய காண 7யாம, ேபாயிேற!?
”சிறியக" ெபறிேன, எம ஈ> மேன!
ெபாியக" ெபாிேன,
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யாபாட0 தாமகி% 6 உ!D மேன!"
'சி. வி தான3 பல இைல ேபா'< உ!ண$ ெச;வா. ெப
வி தானா, ெசா,லேவ ேவ!டா; அேபா6 பலைர உ!பிபா!’
”சி.ேசா றா5 நனிபல கல0த மேன!

ெபQேசா றா5 நனிபல கல0த மேன!"
எ8ெக8ேக ந,ல ந,ல உண@ கிைடகிறேதா அ8ெக,லா எம0 த 6 எைம
நி.06வா. எ3 ஊ5ண@ கிைட இட8கைள எம ெகா<பா.

அ ேவ3 Pைழ> ேபா கள0தி, தா ேபா; நி. த ர0ைத
கா'<வா. ஊD  6 எ8க4 ஏறவைற0 த 6 பைட  6
ெபர அவ.”

“எ ெபா< த7ப< வழி எ,லா எம ஈ> மேன!

அெபா< ேவ,Pைழ வழிஎ,லா தாநி மேன!"

" நர த Nமாைலைய0 ெதா'டதனா, அ த மலாி மண J அவ கர8க".
எ8க" தைல ஒேர நாற அ7. ஆனா3 எனிட உ"ள ஆதரவா, த

மணைடய ைகயா, எ நாறைடய தைலைய0 தடவி அ பாரா'<வா."
”நர த நா. தைகயா,

ல@ நா. எத, ைதவ மேன!"
இ:வா. லவக4 அைப> உணைவ> ெபாைள> ெபாழி த
அதிகமா இற 6ப'டா. அவேம, ேவைல ஏவி பைகவ அவைன

ெகாறன. அ த ேவ, அவ மாபி, ம'<மா இய8கிய6? அ6 எ0தைனேயா

ெபா"கைள0 6ைள06வி'ட6. . இைத ேமேல ெசா,கிறா ஒளைவயா.

’சிற த இைசகைலயி, தைலவகளாகிய பாணக" த ைகயி, ைவ0தி

பி$ைச பா0திரமாகிய ம!ைடைய அவ மாபி, 6ைளெச;த ேவ, 6ைள0த6.
அ6ம'<மா? அதிகமானிட ெச. இர த இரவலகளி ைககைள0 6ைள06
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வி'ட6. அவக" இனி ைக நீ'ட இட இ,ைல. Jற0தாக" க!க" ஒளி

மB8கி நிப7யாக, அழகிய ெசா,ைல> P'பமாகிய ஆரா;$சிைய> உைடய

லவக" நாவிேல ேபா; அ த ேவ, விB த6. இனி அ த லவக" எப7

பா<வாக"?

"அ திைல இபாண அக,ம!ைட0 6ைள>ாீஇ

இரேபா ைக>4 ேபாவி

ரேபா க! பாைவ ேசார

அQெசா,P! ேத$சி லவ நாவி,
ெச. % த. அவ

அநிற06 இய8கிய ேவேல!"
‘எ8க4 எேபா6 ஆதாரமாக இ த எ அப இேபா6 எ8ேக
இகிறாேனா? இனிேம, வ"ள, எ. ெசா,= வாயார பா< லவ
இ,ைல; அப7 யாராவ6 பா7னா3 அவ ஒ ெபாைள வழ8பவ
இ,ைல.’
”ஆசா எ ைத யா!<ள ெகா,ேலா!
இனி, பா<ந இ,ைல;

பா<ந ஒ. ஈந இ,ைல."

*உலக0தி, பண பைட0தவக4 பQச இ,ைல. ஆனா, எ,லா தமிட
உ"ளைத ெகா<கிறாகளா? அ6தா இ,ைல. ளி த நீ0 6ைறயிேல

பகைற எற ெகா7யி, நிைறய N இ. அதி, ேத Oட இ. ஆனா,
அ த Nைவ யா அணி 6 ெகா"கிறதி,ைல. அ6 த பா'< N; பிற
வா7$ சகாகிவி<. அ6 ேபால பண0ைத ைவ06 ெகா!7 6 பிற

ெகா<காம, விணாக மா;கிற உயிக" மிக பல. எ,லா அதிகமா

ஆகிவிட 7>மா?

”பனி06ைற பகைற நைறெகா" மாமல
Aடா6 ைவகியா8 பிறஒ.
ஈயா6 வி> உயிதவ பலேவ!"
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இ:வா. ெசா,= 7கிறா ஒளைவயா. பா'7, மேன எற ெசா,

அ<0த<06 வகிற6. அ6 கழிவிரக0ைத$ J'7 நிப6; அதாவ6, 'இேபா6

இ,லாம ேபாயிேற! எற வ0த0ைத உ"ளடகிய6. இ தபா'ைட மைன

காQசி உதாரணமாக ந$சினாகினிய ெதா,காபிய உைரயி, கா'7
யிகிறா.

பா'< Bவைத> ெதாட$சியாக பா0தா, இ த கழிவிரக நறாக0
ெதாியவ.

”சிறியக ெபறிேன எம ஈ> மேன!

ெபாியக" ெபறிேன

யாபாட0 தா மகி% 6 உ!D மேன!
சி.ேசா றா5 நனிபல கல0த! மேன!

ெபQேசா றா5 நனிபல கல0த மேன!

எெபா< த7ப< வழி எ,லா எம ஈ> மேன!
அெபா< ேவ,Pைழ வழி எ,லா
தாநி மேன!

நர த நா. தைகயா,

ல@ நா. எதைல ைதவ மேன!

அ தைல இபாண அக,ம!ைட0 6ைள>ாீஇ
இரேபா ைக>4 ேபாகி

ரேபா க! பாைவ ேசார

அQெசா, 6! ேத$சி லவ நாவி,
ெச. %0த., அவ

அநிற06 இய8கிய ேவேல !

ஆசா ெக ைத யா!<ள ெகா,ேலா !
இனி,

பா<ந இ,ல; பா<ந ஒ. ஈந இ,ைல;

பனி06ைற பகைற நைறெகா" மாமல
Aடா6 ைவகியா8 பிற ஒ.
ஈயா6 > உயிதவ பலேவ.”
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[ கல0த - கல0ைத ைவபவ. த7 - தைச, நர த - நர த N. ல@ - லா,

நாற, ைதவ - தட@வா. இபாண$ - ககிற ெபற பாண. ம!ைட -

வாயகற பா0திர. உாீஇ - உவி. க! - ஒளி இழ த க!. ேத$சி - ஆரா;$சி.
% த. - % த6. நிற - மா. ஆJ - ப.ேகா<. பனி06ைற - ளி$சிைய
உைடய நீ06ைற. பகைற-நீ06ைற யி, வள ஒ ெகா7. நைற-ேத.
ைவகியா8 - ேண இ தாேபால. தவபல-மிகபல.]

இ:வா. பல வ த பைகயரச மாள அம ெபா6 ெவற ரக" 706
மகிBப7 அரச ம6ைவ வழ8க$ ெச;கிறா. அைத$ ெசா,வ6 க'காQசி.

ேபாாி, இற 6வி'ட ரகளி மைனவிமா தா அவக4ட உயிவிட0

6ணிகிறன. ரகளி உடைல எாி எாியிேல தா % P த கபி

திற0ைத உலக ேபாற$ ெச;கிறன. அவக4ைடய 6ணிைவ க!< உலக

அQJகிற6.

சில சமய8களி, ர5ைடய மாைப0 6ைள06 அவைன %0திய ேவைலேய

எ<06 அதைன0 த மாபி, பா;$சிெகா!< அவ மைனவி இற 6ப<வ6
உ!<. “உலக0தி, க எப6 நா க!< அQJ க<ைமைய உைடய6.

பைகவ ஒ$சிய ேவைல0 த மாபி, ஏ. ேபாகள0தி, % தா ர. அ6

பாரா'<தாிய6. ஆனா, அ த ேவேல அவ5ைடய மைனவி

Oறாகிவி'ட6. என க<ைமயான ெசய, இ6!’ எ. ஒ பாட, ெசா,கிற6.
”க:ைவநீ ேவ= க7ேதகா! கைடைம !

ெவ:ேவ,வா; % தா விற,ெவ;ேயா-அ:ேவேல
அபி பிறB தட8க! அவகாத
ெகா ஆயிேற O.! ”

ரக" ேபாகள0தி, அQசா6 ெபா6 த மாபி, பைடகைள ஏ.

உயிவி<வ6 ெபர. அ த ர0தினா, மறவக4 உ!டா வியைப$

சிறிதாகி வி<கிற6, இ0தைகய மகளிாி 6ணிவான ெசய,. ஆடவக" ஒ

வைகயி, ர0ைத கா'<கிறாக" எப6 உ!ைம; ஆனா, இ த ம8ைகயேரா

அதனி5 ெபாிய ர0ைத கா'7 உயிைர விட$ சிறி6 அQசாம, கைப நிைல
நி.06கிறாக".
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காQசி0 திைணயி, ெப!களி சப தமான பல 6ைறக" உ!<. அவறி,

ஒ. மக'பா காQசி. பைழய கால0தி, மன ல0தி, பிற தவக4, .நில
மனகளாகிய ேவளி ல0தி, பிற தவக4 தம ஏற ல0திேல ெப!
ெகா!< மணப6 வழக. ஒ மன5ைடய மகைள ேவ. ஒ மன

தனேகா, த மக5ேகா மண ெச;6 ெகா<க ேவ!<ெம. ேக'ேபா6,

மகைள ெபறவ அ த$ சப த0ைத விபாம, இப6 உ!<. ஆகேவ,
அவ மகைள மண ெச;6 ெகா<க விப இ,ைல எ. ம.06$ ெசா,=
அ5பிவி<வா. அ த ம.ைப ேக'<, ெப! ெகா"ள விபிய மன

ேகாப ெகா!< ேபா எBவ6 உ!<. அேபா6 மகைள ெபறவ5

அவ5 ேபா நிகB. அ த ேபாைர$ ெசா,வேத மக'பாகாQசி எ5

6ைறயா.

பாாிெய5 ெபவ"ள3 இர!< ெப!க" இ தாக". உவா3

திவா3 க,வியா3 ப!பினா3 சிற தவக" அவக". 7>ைட

மனகளாகிய ேசர ேசாழ பா!7யக" தனி0தனிேய தம அ த ெப!கைள
மண ாிவிக ேவ!< ெம. Oறி ஆ" அ5பின. பாாி அத இைசய

வி,ைல. ம ைத ம ைதயாக பல மைனவிமாகைள ஆ த ர0தி,

ைவ06ெகா!7 அவகைள மன0தா, த ெப!களி வா%@ ஒவைக

அ7ைம வா%வாக 7> எ. பாாி எ!ணினா. ஆகேவ அவ த ெப!கைள

அவக4 மண ெச;6 ெகா<க இைசயவி,ைல. அவ ம.06வி'டைத

உண த 7மன Iவ ேகாப ெகா!டன. பாாி ஏB வ"ள,களி, ஒவ.

அவ க% தமி%நா< எ8கD பரவியி த6. லைமயி சிற த ெபமானாகிய

கபில அவ5ைடய ஆயி ந!பராக@ அைவகள லவராக@ விள8கினா.
இவைறெய,லா க!ட 7>ைட மனக4 ேப ெபாறாைம இ 6
வ த6. இேபா6 பாாி த ெப!கைள மணQெச;6 தர ம.கேவ, இ6ேவ

காரணமாக ெகா!< அவேனா< ேபாாி'< அவைன அழி06விடலா எ.

எ!ணினாக". அவக" த' கல 6 ேயாசி06 ேபாாி<வெத. உ.தி

ெச;6 ெகா!டாக".

பற எ5 மைலயிேம, ேகா'ைடைய அைம06ெகா!< வா% தா பாாி.
அவ5ைடய கா'< பற எேற ெபய.  . ஊகைள உைடய6 அ6.

பாாி நாளைடவி, தபா, வ 6 பா< லவக4 மறவக4 ஒ:ேவா
ஊராக வழ8கி ெகா!< வ தா. அதனா, அவ5ைடய க% எ8 பரவிய6.

44

Iேவ த பற மைலைய .ைகயி'டாக", அவகளா, பறபிேம, ஏற

7யவி,ைல. கீழி த ப7ேய அைப எ;தாக". அத அபா, ேமேல

இபவக4 எ த0 தீ8 உ!டாகவி,ைல. அவக" வி'ட அகைள கீேழ

இ த பைடகளிமீ6 ப'<0 6ப0ைத உ!டாகின. ேமேல இபவக4

மைலயி, விைள த உண@ ப!ட8கைள ேபா6மானைவயாக இ தன. ேபா

ெந<நா" நீ70த6. கைடசியி, Iேவ த ேசா 6ேபா;0 த பைடக4ட

மீ!டன. கைடசியி, வQசக0தா, பாாிைய ெகாறன.

த ெப!கைள அவக4 ெகா<க Oடா6 எற உ.திைய

கைடபி70தா பாாி. அைத காரணமாக ைவ06 Iேவ த ேபா ெச;தாக".

மகளி ெபா'< ேபா நிக%வ6!< எபத இ த நிக%$சி சிற த சா.
#

#

#

இப7 பலவாறாக ேபா நிகBேபா6, பைடெய<06 வ த அரச5ைடய
ேபாபைடகைள எ,லா ேதா,வி>ற$ ெச;கிறா, நா'ைட ஆ4 அரச;

அவதா காQசிமாைல யணி 6 ேபா ெச;கிறவ. கைளைய . கைள06

எறிவ6ேபால பைகபைடகளி, ஒ சி. பதிOட எQசாம, அ7ேயா< அழி06
ேபாகள0ைத  இ த6ேபால ஆகிவி<கிறா. பைகமன தம0

6ணயாக ேவ. பலைர> ேச06ெகா!< வ 6 ேபா ெச;கிறாக". அப70

6ைண ெப. அவகளா, ெவறிெபற 7யவி,ைல. யாவ ேதா,வி

>.கிறாக".

”மனயாைர> மறகாறி
இ த !க7 த.”
எ. இ த$ ெசயைல$ சிறபிகிற6 றெபா" ெவ!பா மாைல. ’ேவ த
எ,லாைர> சின ெபா8கி கக$ ெச;6, அவைர  இ த
ேபாகள0தினி. அ706 ஒ'7ய6' எப6 இத ெபா". இ த0 6ைற

ைனக7 இ எ. ெபய.

இ:வா. நைடெப. ேபாாினிைடேய ேவ. சில நிக%$சிக4 நிக%வ6!<.

அவைற0 ெதா,காபிய0தி உைரகார றி0திகிறா. க7மர த7த, எப6

அவறி, ஒ..
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பழ8கால0தி, ஒ:ெவா மன ல0தி ஒ:ெவா காவ, மர உ!<.
இேபா6 இைறவ எB தளிய தல8களி, சிறபாக ஒ மர0ைத ேபாறி
வழிப<வாக". அைத0 தல வி'ச எபாக". அ6ேபால வழிவழி வ த

மனக" பா6கா06 வ ல வி'ச0ைதேய காவ, மர எ., க7மர

எ. ெசா,வாக". தக ரகைள ைவ06 அ த மர0ைத கா06 வவ6

மன கடைமகளி, ஒ.. காவ, மர06 ஏேத5 தீ8 வ தா, மன

ல06ேக தீ8 வ எற எ!ண இ 6 வ த6. பைகயரசக" அ த

காவ, மர0ைத ெவ'7வி<வாக". ெவ'7ய மர0தி= 6 ரJ ெச;6 த

ெவறிறியாக ைவ06 ழவரக".

ேசர நா'< ேமேக ேம,கட=, சில தீ@களி, கடப எற அரசக"

வா% தாக". அவக4ைடய காவ, மர கட. ேசர அவகைள ெவறன.

கடபாி காவ, மர0ைத ெவ'7 அைத ெகா!< ரJ ெச;6 அ70தன. இைத

பதி.ப06 எற ச8க , O.கிற6.

”பலெமாசி 6 ஓபிய திர"N8 கடபி

க7>ைட Bத, 6மிய ஏஎ;

ெவ.எறி ழ8பைண ெச;த ெவ,ேபா."
[ பல A% 6 பா6கா0த, திர!ட N8ெகா06 கைள>ைடய கடப மர0தி
காவைல>ைடய திர!ட அ7மர0ைத ெவ'<ப7 ரகைள ஏவி, அ த அ7

மர0தினா, பைகவைர ெவறி ெகா!< அ706 ழ ரைச$ ெச;த ெவ,3

ேபா.)

இப7ேய பைழய எபவேன ெவ. அவ5ைடய காவ, மரமாகிய ேவைப
ெவ'7னா ஒ ேசர.

நன எ5 மன5ைடய காவ, மர மா, அத காைய ஒ ெப! பிற

அறியாம, ெப.0 திறா" எபதகாக அ த ெப!ைண ெகா,3ப7

ெச;தா அரச. இதி= 6 காவ, மர0ைத அரசக" எ:வா. காபாறினக"

எபைத உ;06ண 6 ெகா"ளலா.
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காவ, மர0ைத0 த7வ6 ஒ ர நிக%$சி. பைடைய$ ேச த யாைன> திைர>

நீ06ைற வ 6 ப7>ேபா6 அவைற$ சில ெகா. வி<வாக". ஊ

றேப உ"ள திகைள$ J'<வி<வாக". இைவ ேபாற பல ெசய,கைள

இலகண0தி, ெபய ெசா,= றி0த 6ைறக4" அடகிெகா"ள ேவ!<
எ. உைரகார O.வா. "க7மர த7த3, களி. மா@ 6ைறப7வன
வைற ேகாற3, றQேசாிைய$ J<த3 த=யன@ அ<0Y த'ட

ெகாற0திபா ப<" எ. ந$சினாகினிய எB6கிறா.
-----------

7. மதி ()ைக
தைரயி,ம'< ேபா ெச;> வழக பழ8கால0தி, இ த6. சி.பாைம

கடேபா நிக% த6. பைகவக" நா'ைட ைலகாதவ!ண பல வைகயான

பா6காகைள அரசக" ெச;தி தாக". அ8க8ேக ேகா'ைடகைள க'7

ர பலைர ைவ0தி தாக". ஒ கா'7, இ:வா. அைம த ேகா'ைடக" பல

உ!<. ேகா'ைடைய அர! எ. ெசா,வாக".

அரச5ாிய உ.களி, அரD ஒ.. நில அர!, நீ அர!, மைலயர!,

கா'டர! எ. பலவைக அர!க" உ!<. நில0தி3 மைலயி ேம3

ேகா'ைடகைள க'7ெகா!< அரசக" பா6கா$ ெச;6ெகா!டாக".

ேகா'ைடைய$ Jறி ஆழமான அகழி இ. அதி, தைலகைள வி'<

வளபாக". பைழய காவிய8களி, மதிைல> அகழிைய> வணி0தி

பதிகைள காணலா. இ. தQைச, ேவ] த=ய நகர8களி, ேகா'ைட
ெகா0தள8க4 அகழிக4 இகிறன.

அரசக" ஒவைர ஒவ பைக06 எதிாி'< வ 6 ஒ ேபாகள0ேத

ெபாவாக". அப7யிறி ஓ அரச மேற அரச5ைடய தைலநகைர .ைக

யி'< அ8"ள மதி3 ெவளிேய நி. ெபாவ6 உ!<. மதி3"

இ அரச உ"ளி தப7ேய ஆ>த8கைள எறி 6 ேபாெச;வா.

மதி=ேம, பல வைக ஆ>த8கைள$ ேசமி06 ைவ0திபாக". எதிாிகளிேம,

சி அவகைள அழிக அைவ உத@. பைடகல8கைள எறி> ரக"

அ8க8ேக மைறவி, நி. ேபாாி<வாக" அ த=யவைற மைறவாக

ைவ0தி 6வார8க4 மைறவிட8க4 மதி=ேம, இ. ஏணி ைவ06
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ஏறாத வைகயி, பலவைகயான பா6காகைள மதி=, அைம0திபாக".
மதி,ேம, மைறவாக நி. அைப எ;> இட06 ஏைழ எ. ெபய.
வைள@ வைளவாக மதி=ேம, இ உ.கைள ஞாயி, எ.

ெசா,வாக". மதி3"ேள ரக" மைறவாக நிபத ேமைடக" உ!<.

அவைற பதண எ. ெசா,3வாக".

மதிைல$ Jறி>"ள அகழிைய கடக பலைகயினா, பால அைம0திபாக".
ேபாகால8களி, அவைற0 Yகிவி<வாக". மதிகத@க" மிக@

உ.தியானைவ. உ"ேள ெபாிய ெபாிய மரவி'ட8கைள கத@பி பலமாக

அைம0திபாக". யாைனகைள ெகா!< மதிகத@கேள இ706

ேமா6வாக". அைவ தைடய ெகாகளா, கத@கைள ேமா6.

அகழி அபா, கா<கைள வள0திபாக". அவைற மிைள எ.

.8கா< எ. ெசா,வாக". அ6ேவ கா'டர!. மதிைல .ைகயி'<

ேபா ெச;6 ெவ,வ6 எப6 மிக@ அாிய ெசய,. மதி3" இபவ மிக@

பா6காபாக இபவனாத= அவைன எளிதிேல ேதா,வி>ற$ ெச;ய 7யா6.

ெவளியி= 6 உண@ ப!ட8க" ேபாகாதப7 பல நா'க" ற0ேத த8கி
.ைகயிட ேவ!7 வ.

மதிைல .ைகயி'< ற0ேத இ 6 ேபாாி< பதிைய உழிைஞ0 திைண
எபாக". மதி3" இபவ ெச;> ேபாபதிைய ெநா$சி0 திைண

எப. இர!ைட>ேம உழிைஞ எ. ெதா,காபிய O.கிற6.

இராமபிரா இல8ைக$ ெச. இராவணேனா< ேபாெச;வத 
விWடண அவபா, அைடகல  தா. அெபாB6 இராம

இலவைன ெகா!< அவ5 7A'<ப7 ெச;தா. உ.தியாக

பைகவைன ெவ. விடலா எற மன வ=ைமயினா, ெச;த காாிய இ6. இைத,
’ெகா"ளா ேதஎ றி0த ெகாற' எ. ெதா,காபிய வகிறா, "பைகவ

நா'7ைன0 தா ெகா"வத ேன> ெகா!டாேபால ேவ!7ேயா
ெகா<0தைல றி0த ெவறி" எப6 இத ெபா".

ஒ ரேன பாரா'<ேபா6, "பைகவக4ைடய மதி, இ5 அவக" ைகயி,

இக@ பாணக4 அ நா'73"ளவைற ெகா<பதாக உ.தி O.
வ"ளைம>ைடயவேன!’ எ. லவ ஒவ பா<கிறா;
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”ஒனா

ஆஎயி, அவக' டாக@

பா! கட இ. வ"ளிேயா;"
எப6 றநா?றி, வவ6.
‘இராம இல8ைக ெகா"வத டண ெகா<0த 6ைற> அ6’ எ.
உைரயாசிாிய அ8ேக எB6வ. .

இ:வா. உ.திெமாழி Oறிய அரச த வ=ைமயினா, தா Oறியவாேற

பைகவைர ெவ. த உ.திெமாழிைய காபா.கிறா. இதைன க!<
லவக" பாரா'<கிறாக".

தக\ யா0திைர எற பழ8காவிய0தி, ஒ லவ இ த நிைலைய பாரா'<

பாட, ஒ. வகிற6. 'அரச5$ சீற0 தீ ெபா8கிய6. அ6 வி'< எாி த6.

அத பயைன இேபா6 பாகிேறா. ேகாடாிகைள எ<06$ ெச. அகழி

றேப உ"ள .8காடாகிய மிைளைய அழி0தாக" ரக". பிற அகழிைய0

தா!7$ ெச. மதிைல இ70தாக". மதி= இ7பா<களா, அகழிைய0

Y0தாக". வாைள ஏ திய அரச த பைடரகேளா< மதி3" இத

அரசைன எதி06 ெவறா. அவனிட இ த ெபா"கைளெய,லா பறி

ெகா!< பல சினா. அவைற பல ெப. இறாக". இ:வா.

ஏ. உ!டத ெக,லா காரண என ெதாி>மா? அரச5ைடய சிற0 தீ வி'<

எாியவி'ட சிற0தா." - இக0ைத$ Jகமாக$ ெசா,கிற6 அ த பா'<.
“மBவா, மி ேபா; மதிலா, அக%Y06

எBவாேளா< ஏ.!ட6 எ,லா - இBெமன
ம'டவி% க!ணி மறேவ த சிற0தீ
வி'ெடாிய வி'ட மிைக."

[மB-ேகாடாி. மிைள-கா'டர!. ஏ.-எதி06. உ!ட6-Pக த6. ம'< அவி%

க!ணி மறேவ த - ேத ெசாாி> மாைலைய>ைடய ர0ைத ெபற அரச.
மிைக - சிற.]
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மதி3" இ ேவ தைன ெபா6 அழிக ேவ!< எற மனேவக

மீYவதனா, ற0ேத .ைகயி'ட அரச சில சமய8களி, சபத ெச;வா.
‘இ. பக3" இ த மதிைல ைக ெகா"ளாம, நா உ!பதி,ைல’ எ.
அவ வQசின O.கிறா. இப7$ ெசானைத ேக'ட லவக"

வியபைடகிறாக". ‘இவ வயி. வாட இ த மதிைல ெவ. பலைர அழி06
வி'< பிேப உ!ண ேபாகிறா. இ:வள@ நா" ஆறாம, பசி0 தீயினா,

ந= த O.வ5ைடய வயி. எப7 ைட06 ெவ7ேமா, அறிேயா’

எகிறாக".

”இைற பக3" எயிலக கறி

ெபாறாரா ேபான க8ைக ெகா"ளானா,!-எறா8ெகா,
ஆறாத ெவபசி0தீ ஆற உயிபகி
மாறா மற= வயி..”

[எயிலக - மதி= உ"ளிட. ெபாறாரா - ெபா மாைலைய அணி த அரச.

ேபானக-உண@. எறா ெகா, - என ஆேமா? மற= - O.வ.]

இ:வா. மதிைல .ைகயிட$ ெச,3 அரச5 ந,ல நா" பா06

ைடைய> வாைள> றபட வி<வா. ரச06 Nைச ெச;6 ழப7
ெச;வா.

த பைடகேளா< அரச றப'< வி<கிறா. அவ5ைடய ஊக0ைத>,
பைகவபா, ெகா!ட சிற0ைத>, தகப7 ஆரா; 6 ேபாைர நட06
திறைமைய>, ேபா ஏற ெபா'சிறைப> க!< லவக"
பாரா'<கிறாக"; இ:வள@ ததிகைள> ெபற அரச5 எ:வள@ ெபாிய
அரணாக இ தா, என? இவ5 அகபடாத ேகா'ைடேய இ,ைல’ எ.

வியபைடகிறாக". அரச5ைடய நிைலைய காDெபாB6 அவக4

பைழய ெச;திகெள,லா நிைன@ வகிறன. திமா, ேசா எ5

அரண0ைத  அழி0தா. அவ தானா இவ?’ எ. லவக"

பாரா'<கிறாக". "சிவபிரா அ. உழிைஞைய$ A7 வானிேல பற த I.
மதி,கைள அழி0தா’ எ. திாிரா தகைன நிைனகிறாக". ரகளி,

ரனாகிய கைன மற 6 வி<வாகளா? Aரபமனாகிய அJர கட3"
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மைற 6 மாமரமாகி நிற. கடைலேய நீரரணாக ெகா!< அவ நிறேபா6

த ேவைல ஒ$சி அவைன அழி0தா க, இைத பாரா'<கிறாக"

லவக". இ த0 6ைறைய கா த" எ. O.வ.
”க8கட3" மா0த7 தா

ெசB8கா த' சிறைர0த .."

[காிய கட=னிைடேய Aரனாகிய மாமர0ைத அழி0தவ5ைடய கா த' க!ணியி
சிறைப எ<06$ ெசான6.]

ெபபைட மதிைல ேநாகி$ ெச,கிற6. மதி= ற0ேத வ 6 த8கிற6.

ரக" மதிைல பாகிறாக". அ6 எளிதிேல கவவத உாியதாக0

ேதாறவி,ைல. "ரபானமாகிய ம6ைவ மயிைல ேபாற ம8ைகய ெகா<க
அதைன உ!< ரக" க!க" கன, ெகாளிக ேபா ெச;ய0 ெதாட8கி,

மதி=, உ"ளவக" அழி>ப7 ெபாதா3, பைகயரச5ைடய மதிைல ெவ,வ6

அாி6’ எ. O.கிறன. ‘க% ெக<ப7 ந உயிேர ெபாிெத. பா6கா06
ெகா!டா நிப6? இைதவிட இழிவான காாிய ேவ. இ,ைல. எ,லா

வாைள> ேகடய0ைத> எ<06 ெகா"48க". மதி=5"ளி 6 அ

வெம. ஏ அQச ேவ!<? ைகயி, கி<கைள எ<06 ெகா!டா, அ த
அ பயபட ேவ!7ய அவசிய இ,ைல’ எ. பிற ைதாிய

ெகா"கிறாக". ேகடய0ைத கி< எ. ேதா, எ. ெசா,வாக". அைத

ஏ 6 பைடைய கி<பைட எப. அத சிறைப$ ெசா,3 6ைற0

ேதா=ழிைஞ எ. ெபய.

மதிைல அDவத  மிைளைய கட 6 ெச,வாக". மிைள எப6

அகழி அபா, பா6காகாக அைம த கா<. அதைன அழி06வி'< ேமேல

ெச,3கிறாக". கா'< அபா, மதிைல$ Jறியிப6 அகழி. அைத கிட8
எ. ெசா,வாக". ேதாணிைய ெகா!< ெதப த=யவைற

ெகா!< அகழிைய கடக ய,கிறாக". அெபாB6 பைகவக" மதி,ேம,

இ தப7ேய அகைள Jகிறாக". அப7 சி> அவறினி. அவக"

தைம பா6கா06 ெகா"கிறாக". ேபா அகழியிேல> நைடெப.கிற6. இைத

பாசி நிைல எப. நீாிேம, மித 6 அைல> பாசி ேபாற நிைலயி, அ த
ரக" இகிறாக".
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அகழிைய கட 6 ஏறிவி<கிறாக". அபா, வாைனயளாவிய மதி, இகிற6.

அதேம, ெபாிய ஏணிைய க'7 நி.0தி ஏ.கிறாக". அேபா6 ேம= 6

மதி=ாிய ம5ைடய ரக" பலவைக ஆ>த8கைள Jகிறாக".

பழ8கால0தி, அவக" பயப<0திய பைடகல8க4 ெவ:ேவ. ெபய

இகிற6. க,3!<கைள ேபாறன சில; அவைற இட8கணி எப;
பாைப ேபால சில சீறி வ; ர8ைக ேபால$ சில பா; 6 ப.; அவைற

பா எ. க7ர8 எ. வழ8வாக". வி,== 6 அைப

Jவாக"; ேவைல Jவாக"; பBக கா; த மணைல Jவாக".

இவ.ெக,லா தபிெகா!< .ைகயி< ரக" ஏணியிேம,
ஏ.கிறாக". உ<ைப ேபால@ பாைப ேபால@ விடாபி7 யாக
பறிெகா!< ஏ.கிறாக".

எப7ேயா மதி=ேம, ரக" ஏறிவி<கிறாக". மதி3"ேள> காவகா<

இகிற6. பறைவைய ேபால அத5"ேள திகிறாக".

’ெகா<7க" உய 6 நி மேலயி= 6, நில0ைத பா06 அதி, உ"ள
இைரைய ெகா"ள நிைன பறைவ O'ட0ைதேபால, பைகவைடய
பலெம,லா ஒழி>ப7, ம0தள0ைத ேபாற வ=ய ேதாைள>ைடய ரக"
மதி3"ேள ஆரவார ெச;தப7 பா; 6 இற8கினாக"’ எ. றெபா"

ெவ!பா மாைல இ த கா'சிய$ ெசா,கிற6.

”ேகா<ய ெவபி நிலக!< இைரக6

ேதா<ெகா" "ளி ெதாைகஒப - Oடா

ரணக06 பாற ழ@0ேதா ம"ள
அரணக06 பா; திழி தா ஆ06."

[ேகா<-சிகர. ேதா<-O'ட. Oடா-பைகவ. ர!-பல. பாற-அழிய, ழ@-

ம0தள. ம"ள- ர. அர! அக06-மதி3"ேள. இழி தா. இற8கின.]

சில ெபாிய இராசதானி நகர8களி, I. மதி,க" இ. ற மதி, ஒ.;
அபா, இப6 இைட மதி,; அத அபா, அர!மைனைய$ Jறியிப6
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அக மதி,. ஒ மதிைல0 தா!7 உ"ேள  6 உ"ேள உ"ள கா'ைட>

தா!<வத" மதி3" உ"ள ரக" ெபா6 எதிபாக". ஒவா.

ெவ. ேம,ெசறா3 அபா, மற இ மதி,கைள> ெவ. உ'ெச,ல
ேவ!<.

மதி= ற0ேத .ைகயி'ட பைட த8கிற6. மதி, .ேக நிப6 க!<

பைடரக" சேற திய8கிறாக". அேபா6 காைல ேநர. மதி3"ளி 6

ரச ழ8கிற6. அத ஒ= ற0ேத உ"ள ரக4$ ச@க7 ெகா<0த6

ேபால இகிற6. அரச5 மான உண$சி எBகிற6. அவ க!க"

சிவகிறன. த ேவைல பாகிறா; பைட0 தைலவகைள$ சீ. =

ேநாவ6 ேபால பாகிறா. அேபா6தா அ8ேக சில ரக" அ< I'7

உண@ சைமக ஏபா< ெச;கிறாக". ரெசா= அவக" காதி, விBகிற6.

அரச க!களி, கன, ெகாளிபைத> பாகிறாக". அ:வள@தா.
அவக4ைடய மான ெகாB 6விட0 ெதாட8கிற6. சைமய, ெச;>

பா0திர8கைள> அகைபகைள> கர!7கைள> அப7ேய சி மதி3"
எறிகிறாக": "இனிேம, மதி3"  6 மாைலயி, அ8ேக சைமய, ெச;6
சாபி<ேவா' எ. உ.தி NDகிறாக".

”கா, ரச மதி, இயப க!கன.

ேவைல விற,ெவ;ேயா ேநாத3-மாைல
அ<க அ7சி,எ. அமதி3" இ'டா
ெதா<கழலா Iைழ 6<.”

[மதி, இயப-மதி3" ஒ=க. ேவைல-த ைகயி, உ"ள ேவலா>த0ைத. விற,

ெவ;ேயா. ெவறிைய வி அரச. அ<க அ7சி,-ேசா. சைமேபா.

ெதா< கழலா-ர க!ைடைய அணி த ரக". Iைழ-அகைப, ெதா<கழலா

மதி3" இ'டா]
---------

8. ()ைக ெவ(றி
பைகவைடய மதிைல .ைகயி'< ேபா ெச;6 ெகா!7கிறாக"

ரக". மதி3" இ ேவ த மதிகதைவ0 திற 6 ெவளிேய வ 6

ேபாாிடவி,ைல. பல கால இ த .ைக ெதாட தா, உ"ேள இ
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மக4 உண@ெபா" ைற 6வ. அவக4ைடய வா%@ அ,ல3

இடமா. மதி3 உாியவனாகிய அரச ெவளிேய வ 6 ேபாாி< ைதாிய

இ,லாம, மதி, கைதைவ0 திற 6 சமாதான ேபச வராம3 இப6!<.

அேபா6 .ைகயி< ேவ த உ"ேள உ"ள மக" 6.வைத எ!ணி

இர8கி மதி" இ அரச5, “ நீ மதிகதைவ0 திற 6 சமாதான ேபச
வ தா, நா ஏ. ெகா"கிேறா” எ. ெசா,= அ5வா.
பழ8கால0தி, இப7 நிக% த நிக%$சி ஒைற ற நா?றி= 6 அகிேறா.
நல8கி"ளி எ5 ேசாழ மன உைற[ைர இராசதானியா ெகா!<

ஆ!<வ தா. ேசாழ ல0தி, பிற த ெந<8கி"ளி எபவாி . நில

மனாக வா% 6 வ தா. அவ5$ ேசாழ ேபரரைசேய ைகபற ேவ!<

எற ஆைச உ!டாயி.. ஆயி5 அதாிய பைடபல அவனிட இ,ைல.
நல8கி"ளி ேவ. நா'< ேபாாிட$ ெசறி தேபா6 அவ5ாிய ஆZ

எ5 இட0ைத ைகபறிெகா!< அ8கி த ேகா'ைடயி, பைடக4ட
 தா ெந<8கி"ளி.

நல8கி"ளி அவ ெசய, ெதாிய வ த6. உடேன ஒ சி. பைடைய அ5பி

ேகா'ைடைய .ைகயிட$ ெச;தா. ேகா'ைட கதைவ உைடகாம,,

மதி3$ ேசத ஏ6 ேநராம,, ேகா'ைட ெவளிேய பைடகைள நிப7

ம'< ஏவின. த ேகா'ைட பிற ைகயி, அகப'7 தா3 அதைன அழிக

அவ5 மன வரவி,ைல. சில கால மதி= ற0ேத பைட பா6காபாக

இ தா, உ"ேள உ"ளவக" உண@ வழியி,லாம, தி!டா<ப7 ேந.

அேபா6 உ"ேள  தி தவ தாேன கதைவ0 திற 6 ெகா!<

சமாதான06 வ 6 வி<வா எ. நல8கி"ளி எ!ணினா. ஆனா,
ெந<8கி"ளி அ:வா. ெச;யவி,ைல. உ" இ த ப7ேய த ரகைள

ெவளியிேல உ"ள பைடயி மீ6 அைப எ;ய$ ெச;தா; ஆ>த8கைள ச$

ெச;தா. அவறினி. த8கைள பா6கா06 ெகா"4 கவச8க4

ேகடய8க4 ற0தி, இ த பைடரகளிட இ தன. ஆைகயா, உ"ேள

இ 6 வ ஆ>த8க4 அவக" அQசவி,ைல.

த8க" ஆ>த8களா, ஒ. பய இ,லாத6 க!< உ"ேள இ த ரக"
Jமா இ 6வி' டாக". ெவளியி, நல8கி"ளியி பைட பாைளய

இற8கியி த6. நாளாக ஆக உ"ேள உணவி,லா பQச தைலகா'7ய6.

ர'< பி7வாதமாக ெந<8கி"ளி இபதன, மதி3" இ மக40

6ப உ!டா எபைத நல8கி"ளி உண தா. த அைவகள லவராகிய

54

ேகாZகிழாைர உ"ேள ேபா;0 Y6 ெசா,ல அ5பினா. பய0தினா, அ5ப

வி,ைல; கைணயின, அ5பினா.

லவ உ"ேள ெசறா, அவ வவைத ஓ ஒைலயி, எBதி அபிேல ேகா06

உ"ேள விழ$ ெச;தா நல8கி"ளி. ஒைலயி, உ"ள ெச;திைய க!ட

ெந<8கி"ளி ேகாZகிழாைர வரேவக$ சி0த மானா. அவைர ம'< உ"ேளவிட

ஏபா< ெச;தா.

ேகாZகிழா மதி3"ேள ெசறா. அ8ேக உ"ள கா'சிகைள க!டா.

மக" ப< இடக" அவ0 ெதாியவ தன. யாைனபைடைய பா0தா.

ேபாதிய கவள கிைடகாைமயா, யாைனக" எ3 ேதா3மாக இ தன. பசி

தா8காம, அ7க7 பிளிறின. மகளி க0தி, ெபா=ேவ இ,ைல. ேவ!7ய அள@

த!ணி இ,லாம, மக" வ தினாக". இவைற ெய,லா க!< மன
வ திய அவ ெந<8கி"ளி ெசறா, அவைன பா06 ேபச0

ெதாட8கின; "இ8ேக உைன$ Aழ இ கா'சிகைள பா0தாயா? உ

பைடயி3"ள யாைனக"  எப7 இ தன? இேபா6 எப7 இகிறன?
நா"ேதா. ெப! யாைனகளி O'ட0ேதா< ஆ!யாைனக" ள06$
ெச. ப7 6 நீரா7 மகிB, ெந,ைல கதிேரா< திபன அைவ, ெந;>

ேசா.மாக பிைச 6 த கவள0ைத உ!< நைடேபா<வன அைவ. இேபா6

அைவ க'<0தறிைய றிகிறன; ெவ. நில0ைத0 6திைகயா,

6ழா@கிறன; பசி தா8காம, ழ8கிறன; அ7க7 ெபI$J வி<கிறன.”
ெந<8கி"ளி இேபா6 ெபI$J வி'டா. அவ ஏ6 ேபசவி,ைல.

ேகாZகிழா, அவ ஏதாவ6 ெசா,வா எ. எ!ணி$ சிறிேத நி.0தினா,
அவ உ!ைமைய எப7 ம.க 7>? லவ மீ!< த ேப$ைச0
ெதாட தா; ”யாைனக" இக'<. மக" என ெச;கிறாக"?

ழ ைதகைள ெபற தா;மாக" ேபாதிய உண@ இ,லாம, ெம= தி-

கிறாக". த ழ ைதக4 ஊ'<வத ேபாதிய பா, அவகளிட இ,ைல.
அ த ழ ைதக" பசியினா, அல.வ6 உ காதி, விழவி,ைலயா??”

ெந<8கி"ளியி க0தி, வா'ட உ!டாயி.. அவ ேகாப ெகா"ளவி,ைல.

இ த அவல கா'சிகைள நா"ேதா. பாகிறவதாேன அவ?
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“ம8கல"ள அ த ம8ைகய நிைல எப7 இகிற6? அவக" நறாக
வாBேபா6 ேவைள ஒ Nைவ 706 ெகா"கிறவக". இேபா6

கணவமா அகி, இக@ N இ,லாம, ெவ. O தைல 706

ெகா"கிறாக". திமக" விலாச நிரபி நிக ேவ!7ய இட0தி, இ த

கா'சிைய கா!கிேற. மக4ேகா ேபாதிய உண@ இ,ேல. 7க ந,ல

த!ணீ கிைடகவி,ைல. இவைற ெய,லா நீ பாகிறாயா, இ,ைலயா? இ6
உ ஆ!ைம அழகா? அற தா ஆமா?"
ெந<8கி"ளியி உ"ள0ைத லவாி ெசா,லக" 6ைள0தன. அவ

அழாைறயாக ேகாZகிழாைர பா0தா; “தா8க" என என ெச;ய$
ெசா,கிறீக"?’ எ. ேக'டா. இ த$ ச தப0ைத எதிபா0தி த லவ த

அறி@ைரைய உடேன ெசா,லலான.

”நீ இேபா6 இர!< காாிய8க" ெச;யலா. ஒ. அற$ெசய,; மெற.
ஆ!ைம$ ெசய,, அற0ைத கதினயானா, ேகா'ைட கதைவ0 திற 6, இ6
உ ேகா'ைட” எ. ெசா,=$ சமாதான ெச;6ெகா"வ6 ந,ல6.

ஆ!ைமைய கதினயானா, ேகா'ைடைய0 திற 6 ெவளியிேல வ 6 எதி06
ேபா ெச;வ6 ைற. ேகா'ைட கதைவ அைட06 ெகா!< மக" பசியா3
தாக0தா3 வா<ப7 ெச;வ6 அற அ.; ஆ!ைம> அ..”

இைத ேக'ட ெந<8கி"ளி சமாதான06 வர0 6ணி 6 மதிகதைவ0

திற தா. ேகாZ கிழா Y6 ெச. ச 6 ெச;வி0தேபா6 Oறிய அற@ைர
றநா?றி, 44-ஆவ6 பாடலாக அைம திகிற6.
"அறைவ ஆயி நின6 என0 திற0த,

மறைவ ஆயி ேபாெரா< திற0த,

அறைவ> மறைவ> அ,ைல யாக0

திறவா6 அைட0த தி!ணிைல கதவி

நீ"மதி, ஒசிைற ஒ<8த,

நாணா0தக @ைட06இ6 காD8 காேல"
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எ. 7வ6 அ த பாட,. " நீ அற0தி வழி நடபவனாக இ தா,, ”இ6
நி5ைடய ேகா'ைட' எ. ெசா,= இைத0 திற 6வி<வாயாக! மற

ெபா தியவ னானா, ேபாெச;வதகாவ6 திற 6 வி<வாயாக! அ:வாறறி

அற மற இர!< இ,லாதவனாக, திறகாம, அைட0த தி!ணிய நிைலைய

உைடய கதவிைன ெபற உய த மதி= ஒ பக0ேத ஒ68கி யி0த,
நாண0த ெசய, ஆ, ஆரா; 6 பா0தா," எப6 இத ெபா".

இ:வா. ேகா'ைடைய .ைக இ<ேபா6 சமாதான ெச;6ெகா"4
நிக%$சி> நடப6!<.
★

.ைக நடேபா6 மதி,கதைவ உைட06 உ"ேள கிறன பைட ர.
அ8ேக உ"ள யாைன பைடைய> மதி= காவைல> அவக" ைக
ெகா"கிறாக".

சில சமய8களி, உ"ேள இபவ5 ந!பனாகிய அரச அவ50
6ைணயாக பைட>ட வவ6!<.

மதிைல அழி0த அரச அத" கBைதைய வி'< ஒ'<கிறா, ேசாழிைய>

ேவல "ைள> Y@கிறா. "கBைதேயரா, உB6 உ!ணா வரைக>

ெகா"ைள> விைத0தா’ எ. இைத லவக" பா<வாக". வர எப6
ேசாழிைய; ெகா" எற6 "ைள,

”எBெதழி, மாட06 இடெனலா ாறி

கBைதஏ ைகெயாளிேவ, ேகாலா - உBததபி

ெவ"வர ெகா"வி0 தி75 விளியாதா,

க"விர@ தாரா கத,"

[சி0திர8கைள எBதிய அழகிய மாட8களி இட8கைளெய,லா இ706

கBைதேய ஏராக@ ைகயி, விள8 ேவேல ேகாலாக@ உB6 அதபிற

ேசாழிைய> ேவல "ைள> விைத0தா3, ேத கல த மாைலைய>ைடய

அரசன6 ேகாப ேபாகவி,ைல. றி-அழி06. விளியா6-ேபாகா6. கத-ேகாப.]
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இ6 “உB6 வி0தி<த," எ5 ற06ைற.
மதிைல ைகெகா!ட ேவ த த ைக வா4 நீரா'7 அத Nைச இட$
ெச;கிறா. அதி, ெவறி த கட@ளாகிய ெகாறைவைய ஆவாகன ெச;6

வழிப<கிறா. தா5 அ8ேக ெவறி நீரா'ைட நட06கிறா. இ6வைரயி, பிற
ைகயி, அகபடாத அ த மதிெல5 மாிைய ைகபறி நீரா7யதனா,

இதைன ம!D ம8கல எப லவ. பைகயரச5ைடய மதிலாகிய மாிேயா<

திமண ெபா திய சிறைப$ ெசா,3வ6 இ த0 6ைற.
”வண8காதா மதிமாி ெயா<
மண8O7ய ம=ைர0த.”
எப6 இத இலகண.

மதி3" இ த அரச5ைடய மகைள ேவ'< ேவ. அரச எதி06 வ 6
மதிைல .ைகயி<வ6 உ!<. பாாி மகளிைர விபிய ேசர ேசாழ

பா!7யக4 அவ த மகளிைர ெகா<க ம.0தா. அ6 காரணமாக அ த

I. மனக4 ேச 6 பாாியி பற மைலைய .ைகயி'டாக".

உ"ேள இ அரச த வ=யிைமைய உண 6 .ைகயி'ட ேவ தன
பணி 6 திைறகைள அளிப6, அவைற ெப.ெகா!< சின ஆறி எதி06

வ த அரச த நா< திவ6 உ!<.

மதிைல ைகெகா!< த அதிகாாிைய அ8ேக ைவ06வி'<$ ெச,லாம, அரச
சில கால அ8ேக த8கிறா. பைகவைர$ சா தவக" திVெர.

எ8கி தாவ6 வ 6 எதிகO<மாத= இ:வா. ெச;கிறா த பைடகைளெய,லா வவி06 ரக4 ஏற வைகயி, தனி0தனிேய சிற$ ெச;கிறா.
அரச5ைடய அைப> ஆ!ைமைய> க!< விய 6 அ:ரக" தம$
ெச;த சிறகைள ஏ.ெகா"கிறாக".

ேவ. மதி,களி, உ"ள பைகயரசக" இ த உ.தியான மதி, இ:வரச5
உாிைமயானைத க!< தமா, இனி ஒ. ெச;ய இயலா6 எ.

அQJகிறாக". ‘இனி இவைன பணி 6 வா%வைதய,லாம, ேவ. காாிய
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இ,ைல" எ. உண 6 யாவ தமதிைல வி'< வ 6, ெவறி ெபற அரச

தாளி, விB 6 பணிகிறாக". ஒ மதிைல .ைகயி'< ெவற ர0தி உர

எ8 பரவி ேபா இ,லாமேல பல பைகவைர அ7பணிய$ ெச;6வி<கிற6.

இ:வா. .ைகயி, ெவறி ெபற .ைடய ேவ த, பைகவ த தா"

பணிய, தா ைகபறிய ேகா'ைடயினிைடேய ெவறி சீரா7, மன நிைறேவா<
றிகிறா.

இ0தைன> உழிைஞ0 திைணெய5 பதியி, வ ெச;திகளா.
--------------

9. மதி காவ ேபா
மதிைல ேவ. அரச .ைக இ<ேபா6 அ த மதிைல>ைடய ேவ த பல
வைகயா3 மதிைல காபாறி பைகேவ தைன ற8கா'7 ஒட$ ெச;6
வி<வா. அய=ட0தி= 6 வ 6 ெபா ேவ த5ைடய நிைலையவிட
ேகா'ைட ெகா0தள8க4ட இ ேவ த நிைல மிக பா6காைப

உைடய6. .ைகயி< ேவ த மிக ெபாிய பைட> சிற த பைடகல8க4

உைடயவனாக இ தா,தா ஒ ேகா'ைடைய .ைக இட7>.

பழ8கால0தி, அரசக" த8க" இராசதானி நகாி, ேகா'ைடைய அைம06

பைகவரா, ஊ.பா< ேநராம, காவ, ெச;6 வி தன. பிகால06 மனக4

ேகா'ைட ெகா0தள8கைள க'70 த நகர8கைள கா06 வ தாக". சில

நகர8களி, இ. ேகா'ைடக" இபைத பாகலா, இராசதானி நக

ம'<மறி ேவ. கிய இட8களி3 .களி3 அரச ேகா'ைடகைள
க'7யிகிறாக". எேபா6 தைலநகாிேலேய அரச இபா எ.

ெசா,வதகி,ைல. த நா'7, உ"ள இட8க" பலவறி ெச. ெச.

பா06 வவ6 7மக4ைடய ைறகைள அறி 6 ஆவன ெச;வ6 அரச5
இய,. சில சமய8களி, ேவ. நககளி, சில கால த8வ6 உ!<. அ:வா.
த8 இட8களி, ேகா'ைடகைள க'7ெகா!டா.

ம6ைரமா நகாி,  ெபாிய மதி, இ ததாக0 ெதாிகிற6. ைவையயா. ஒ

பக06 மதிைலேபால இ தெத. லவக" பா7யிகிறாக".
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”மதிம= ாிைச மாட Oட,” எ. ெதாட8 திக பாJர0தி, ம6ைரயி
மதிைலபறி, "மதிம= ாிைச” எ. அைத பா7ய ஆலவா; இைறயனா

ெசா,கிறா,
பைகயரச மதிைல .ைகயி<ேபா6 அவேன எதிாி'< ேபா ாி 6

அதைன பா6கா ேபா பதிைய ெநா$சி0 திைண எ. ற0திைணயி,

எ<06$ ெசா,வாக". மதி3 உ" இ 6 பா6காேபாைர அக0ேதா எ.

.ைகயி'ேடாைர ற0ேதா எ. வழ8வ. மதி3" இ 6 காவ,

ாிேவா ெநா$சி Nைவ அணி 6 ெகா"வ. அதனா, ெநா$சி0 திைணெய.

அக0ேதா5ைடய மதிேபா$ ெச;திக4 ெபய வ த6. நாளைடவி, ெகா$சி

எபதேக மதி, எற ெபா" வ 6வி'ட6.

ெதா,காபிய மதிைல .ைகயி<த,, கா0த, இர!ைட> உழிைஞ எபதி,
அடவ. அக0 ேதா, ற0ேதா எ5 இவ சிறபாக உ"ள
6ைறகைள> ெபா6வாக உ"ள 6ைறகைள> ெசா,கிறா.
***

மதிைல .ைகயி<வத பைகவக" வ 6 வி'டாக" எற ெச;தி

ெதாி த@ட மதி3" இபவக" அைத பா6காபதாிய யசிைய
ேமெகா"கிறாக". மதி= உ.க" ஒB8காக இகிறனவா எ.

ஆரா; 6, பைகவ உ"ேள மைற 6 வவத, மதி=ேம, ஏறி வவத

இட இ,லாம, ெச;6வி<கிறாக". அரச5 பைட0 தைலவ பிற ெகா$சி

Nைவ அணி 6 ெகா"கிறாக". பைகவ எ:வள@ கால .ைகயி'டா3

தா பி7பத ேவ!7யப7 ப!ட8கைள$ ேச06 ெகா"கிறாக". த8க"
காவகா'7ேல பைகவ தாதப7 மதி3 றேப வ 6 ஒ ர O'ட
ேபாரா<கிற6. அகழியிேல வராதப7 ஒ'<கிற6. மதி3 அகி, வ 6

.ைகயி<வத இட ெகா<காமேல ற0தி= 6 ஒ'7வி'டா, மதி3
எ த விதமான சிறிய ஊ.பா< நிகழா6 அ,லவா? அப7 காவகா'ைட

கா06 பைகவேரா< ேபா ெச;த சில ரக" கள0தி, %கிறாக". இ த உட

எைறேக5 ஒ நா" இற 6ப<வ6 தா. ேநா; வ 6 இறவாம, பைகவைர

ெபா6 ர8 கா'<ைகயி, உயி வி<வைத ெபாிதாக எ!Dவ J0த ர.
அ0தைகய ரகைள மறவக4 பாரா'<வாக".
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அகழிைய> காவகா'ைட> கா06, எதி0த பைகவேரா< ெபா6 % த

மறவைர பாரா'<கிற6 றெபா" ெவ!பா மாைல. பிண8கிய ெகா7க4

தக4 நிரபிய6 காவ கா<. தாமைர த=ய Nக" மல திப6 அகழி.
இ த இர!ைட> காவ, ாி> கடைமைய ெகா!டவக" சி8க ேபாற

ரக"; ேவைல ஏ திய மறவக". அவக4 காவ,கா'ைட> கிட8ைக>
பைகவாிட அக படாம, காக ேவ!< எற ஒேர எ!ண; த உடைப>

உயிைர> கா06ெகா"ள ேவ!< எற எ!ணேம அவக4 இ,ைலயா.
"ஈ!டாி, A% த இைள> எாிமல

கா!த நீ"கிட8 காபாரா;-ேவ!டா

மட8க அ!ய மறேவேலா த0த
உடெபா< காவ, உயி,”

[திர!ட, ஒேறா< ஒ. பினி கிட காவ கா<, ெந ேபாற
Nவிைன>ைடய காண0தக மீ!ட அகB காவ,ாிவாரா;, சி8கெமா0த
ரைடய ேவைல ஏ தியவக", த உட. இ உயிைர காபைத ேவ!ட
மா'டாக". அாி, - பினி கிட பிண. இைள - காவகா<. எாிமல தாமைர, மட8க, - சி8க. உடெபா< உயிகாவ, ேவ!டா எ. O'7

ெபா" ெச;க.]

மதி3" உ"ள பைடகளி, திைரபைட> இகிற6. திைரக" யாரா3

அடக 7யாதப7 ெபமி<ட தா@கிறன. மதிேலேய தா!7வி<

வனேபால0 6"4கிறன. மதி3ககி, பைகேவ த பைட வ 6வி'ட6. ”இனி
மதி=ேம= 6, பைகவ Jறி$ Aழ நி,லாதவ!ண பைடகல8கைள எறி 6
ஒ'டேவ!<” எ. Oறி ரக" மதி=ேம, ஏ.கிறாக". மைற 6

ஆ>த8கைள ஏ@ இட8களி, த8கி ேபா ாிகிறாக".

த8க" மதி= ெபைமைய பைகவ உணப7 ெதாிவிப6 ஒ வழக.
அக0ேதா ெச,வ O.த, எ. அைத O.வ.

பற மைலயிேம, ேகா'ைட க'7 வா% 6 வ தா பாாி எ5 சிறரச.

அவ கைடெயB வ"ள,களி, ஒவ. அவேம, ெபாறாைம ெகா!< ேசர
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ேசாழ பா!7ய எ5 Iவ தைடய பைடக4ட பற மைலைய

.ைகயி'டன. பைடகைளெய,லா மேலயிேம, ஏ.வெதப6 நடவாத

காாிய. ஆத= கீ% இ தப7ேய மதிேல ேநாகி அைப எ;6

ெகா!7 தாக". அப7$ ெச;வதனா, யாெதா பய5 இ,ைல எ.

அவக40 ேதாறிய6. 'மைலைய$ Jறி3 பைடகைள நி.0தி ைவ0தா,
கீேழயி 6 யா ேபாக7யா6. ேமேல உ"ளவக4 கீழி 6தாேன

உண@ ப!ட8க" ேபாகேவ!<? சில நா'க" ஒ.ேம ெச;யாம, கீேழ
வைள0தி தா, கைடசியி, பாாி சமாதான06 வ 6வி<வா' எ. அவக"
எ!ணினாக". றிேம, உ"ள வள0ைத அவக" அறியவி,ைல,
ேமேல பாாியி5ட அவ5ைடய அைவகள லவராகிய கபில இ தா. பல
நா'க" .ைக யி'<$ Jமா இ தாேல ேமேல இபவகைள ப'7னி
ேபா'< ெகா.விடலா எற ைப0தியகார எ!ண Iேவ தக4

இபைத அவ உண 6ெகா!டா. த8களிட உ"ள வள0ைத பைகவ

உணர'< எ. எ!ணி ஒ பா'ைட ஒைலயி, எBதி கீேழ உ"ளவக"
ெதாி 6 ெகா"4ப7 ஓ அபிேல ேகா06 அைத அ5ப$ ெச;தா.

அவ அ த பா'7, ெசா,=யி த6 இ6தா: "இ த பாாியின6 பற நீ8க"
நிைனகிறப7 அ:வள@ எளிய மைல அ.. ரைச அ706 ஆரவார

ெச;6ெகா!< I. 7 மனக4 வ திகிறீக". நீ8க" I. ேப

எ:வள@ நாைள .ைகயி'டா3 எ8க4 கவைல இ,ைல. எ8க4

உண@ பQச இ,ைல. உழவக" உழாமேல, உ!D ெபா"க" நா

எ8க4 கிைட கிறன. உழவக" உB6 பயி ெச;6தா ெந, விைள>

எற அவசிய இ8ேக இ,ைல. சின$சின இைலகைள>ைடய I8கி,களி,

நிைறய ெந, விைள 6 உதிகிற6. அைத ெகா!< நா8க" ேசா. சைமகலா.

இர!டாவ6: எ8ேக பா0தா3 பலா மர8க" இகிறன. அவறி, பழ

ெவ706$ சித.கிறன. அவைற உ!< பசிையயாறி ெகா"ளலா. Jைவ மாறி

மாறிஇ தா,தாேன உண@ சிறபாக இ? நறாக ெகா7ேயா7 கிட
வ"ளி ெகா7யி, ெபாிய ெபாிய கிழ8க" இகிறன. அவைற$ J'<

உ!ணலா. நறாக தி த ேதனைடக" ேதைன$ ெசாாி 6 ெகா!ேட

இகிறன. இ:வா. ெந,3 பழ கிழ8 ேத5 நிரபிய இ த இட0தி,

எ8க4 உண@ பQசேம இ,ைல. கீழி 6 பா0தா, இ த மைலயி பர

உ8க40 ெதாியா6. ஆகாச0ைத ேபால பர திகிற6 இ த மைலயி ேம,

இட. ஆகாச0தி, ந'ச0திர8க" இப6 ேபால அ8க8ேக Jைனக" பலபல
இகிறன. த!ணி0 த'ேட இ,ைல.
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"நீ8க" எ:வள@ பைடகைள ெகா!< வ 6 நி.0தியி தா3 எ8க4
அ$ச இ,ைல. மர06 ஒ யாைனைய க'7 ைவ>8க"; நிைறய0 ேதகைள

ெகா!<வ 6 நி.068க". அப7 இ தா3 உ8களா, இ த மைலைய

ைகபற 7யா6. உ8க" யசியின, இைத அைசக 7யா6. வாைள

எ<06 ேபா ாிகிேறா எ. 6ணிபவக4 இ8ேக ஒ. கிைடகா6.
ஆனா, இ த மைலைய ைக ெகா"ள ஒ த திர என0 ெதாி>. இ த

ஆ>த8கைளெய,லா எறி 6வி'< ஆ4 ஒ யாைழ எ<06 ெகா"48க".
பாணராக வா8க". உ8க" மைனவிமாைர> பா'< பா< விற=யராக

அைழ06ெகா!< வ 6 பா8க" ஆ<8க". அப7 நீ8க" வ 6 ஆ7 பா7

நிறா, பாாி த மைல மா0திரமா, த கா'ைட> ேச060 த 6வி<வா."

இ:வா. ெபா"ப<ப7 அ த பாட, இத6. அதி, உழவ உழாத நா

ப!ட8கைள$ ெசா,3 பதி இ6:

”உழவ உழாதன நாபய உைட0ேத;
ஒேற, சிறியி, ெவதிாி ெந,விைள >ேம;
இர!ேட, தீQJைள பலவி பழவா% ேம;
Iேற, ெகாB8ெகா7 வ"ளி கிழ8% ேம;
நாேக, அணிநிற ஒாி பா;த= மீதழி 6

திணிெந<8 ற ேதெசாாி >ேம."

[பய-உ!D ெபா". ெவதி - I8கி,. தீQJைன - இனிய Jைன. ஊ%-

உதி. % Nமி அ7யி, விைளய$ ெச;தி. ஒாி - தி த ேபா6
உ!டா நிற.]

இ த பா'7, கபில அக0ேதா ெச,வ0ைத மிக நறாக$ ெசா,=யிகிறா.
★

ேபாாி, ெசற ரக" சிறிேத தள$சி அைடகிறாக". அதேன அறி 6 திய

பைடகைள அவக40 6ைணயாக அ5பி திய ஊக0ைத
உ!டாகிறா அரச.
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.ைகயி< அரச மதி3" இ மறவ மக" ஒ0திைய க,யாண
ெச;6 த தா, .ைகைய வி'< வி<வதாக$ ெசா,= ஒ Y6வன

அ5வா. அேபா6 அ த மறவக4 வ ேகாப0ைத பாக ேவ!<ேம!
”மக" ம.06 ெமாழித," எ. இ த0 6ைற ெபய ெசா,வாக".

மறவக" வ த Y6வைன பா06 ேபJகிறாக". 'தபி, ந,ல ெச;தி ெகா!<
வ தா; நீ. எ8க" ெப!ைண மண ேபசியா வி'டா உ8க" 'டா" அரச?

இ8ேக பா இ த க'7ைல. இ6 தா அ த ெப! ப<06 உற8வ6. இத

கா,கைள பா0தாயா? எ,லா யாைன0 த த0தா, ெச;தைவ. உ8க"

மனைன ேபால பல இவைள க'7 ெகா"ள ேவ!<ெம. வ தாக".
ேபா ெச;தாக". யாைன பைட>ட வ தாக". அவகைள அ706

ஒ'7ேனா, யாைனகைள ெகாேறா, அவறி த த8கைள ெகா!<தா

இ த க'7, கா,கைள$ ெச;ேதா. ெதாிகிறதா? ேபா; உ8க" அரசனிட ேபா;$
ெசா," எகிறாக".

”ஒ"வா மறவ உ0ெதB 6 உபநா"

க"வா ந.8ேகாைத காரணமா - ெகா"வா

ம8ெக!ணி வ தா மழகளிறி ேகா<இ
க8க!ணி ெவ!க'7 கா,.”

[உ06 - ேகாபி06. உபநா" - நாளி,, ந.8 ேகாைத எற6 மறல

ெப!ைண. க8க!ணி. காிய க!ைண>ைடய ெப!.)

இ:வா. அரச ெப! ேவ!7 வி< Yதாிட சின 6 மறவ ேபJ ேப$ைச0
தமிழி, உ"ள கலபக0தி, ‘மற’ எற 6ைறயாக ைவ06 பா7யிகிறாக"

லவக".

திவர8க கலபக0தி, வ மற0ைத இ8ேக பாகலா.
திவர8க ெபமாளிட பதி N!ட மறவ ல அ6. அ த ல06

ெப!ைண ேக'< ஒ மன ஒைல>ட Yதைன அ5பியி தா. Yத
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ஒைலைய கா'7$ ெச;திைய> ெசானா. அ த மறவ ஒைலைய

ப7கவி,ைல; ப7க0 ெதாியாதவ. அவ ந,ல ஒைலயி, ெச,லாி0தாேபால

எைதேயா கி.கி யிகிறா எ. இழிவாக எ!ணி ெகா!டா. சின

ெபா8க0 Y6வைன பா06 ேபJகிறா.

“மண ேபச வ த Yதா, இ த ஒைல எத ஆ? இ6 ெச, அாி0த
ஒைலய,லவா? இ6 ெச,3மா? எ8க4 ேவ!7ய ெபாிய வர8கைளெய,லா
அ4கிறவ திவர8க. நபிைனயி கணவராகிய அவைடய திவ7யிேல

அ ைவ0த மறவக" நா8க". எ8க" ெப!ணினிட ஆைச ைவ06 வ த

மனக" ப'ட பா'ைட பாகிறாயா? எ8க" ஊ"ேள வ 6 பா.

<களி, வாச3 இ< பட, எ6 ெதாி>மா? அ த மனக" பி706ெகா!<

வ த ைடகைளெய,லா பட,களாக க'7யிகிேறா. நா8க" திைனயளகிற

மரகா3 ப7> அவக" மட8க". ெபாிய மடமாக இ தா, மர

காலாக@, சிறியதாக இ தா, ப7யாக@ ைவ06 அளகிேறா. எ8க"

7ைசகளி, க'<வத கைறநா அவக" சிவ த சாமர8க". '7,

Jறி3 ேவ= இ'7பைவ, அவக" ேதா. கீேழ ேபா'< ஓ7ேபான
வி,3 வா4 ேவ3ேம.”
”ேபசவ த Yதெச, அாி0தஓைல ெச,3ேமா?

ெபவர8க" அ" அர8க பிைனேக"வ தாளிேல

பாசைவ0த மறவெப!ைண ேநசைவ06 னேம
ப'டமன ப'டெத8க" பதி 6 பாரடா!
வாச3கி <பட, கவி06வ த கவிைக;மா

மடேகா7 திைனஅளக ைவ0தகா3 நாழி>;
Jசா மர7, ெதா<0த கைற; Jறி3

ேவ=யி'டதவக" இ'ட வி,3வா4 ேவ3ேம!"
மக" ம.06 ெமாழித, எற ற06ைறைய0 தா மற எ. கலபக0தி,
றிபி<கிறாக".

மதி== 6 ேபா ெச;பவகளி ெசய,கைள$ ெசா,3 ெகா$சி0திைண இ த
மக" ம.06 ெமாழித, எ5 6ைறேயா< 7வைடகிற6.
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----------10. ேபா $கள தி.
தி.
பிறைடய நா'ைட ைகபற ேவ!< எற ஆைசேயா< ேபா ாிய எBவ6

ஒ வைக; தைடய ர0ைத நிைலநா'<வத ேபா ாிவ6 மெற வைக,
இ த இர!ைட> ெவ:ேவ. திைணயாக வ06$ ெசா,கிறா ெதா,காபிய.

பிற ம!ணிேம, நைசைய>ைடய ேவ த ெச;> ேபாைர வQசி0 திைணயாக
அைம0தா. ர கதி ேபா ெச;வைத0 6ைப0 திைணயாக வ0தா.

நாடாைசைய வளகாம, ர உண$சிைய வளபேத சிற த6 எப6 பழ8கால
மன ெகா"ைக. தைடய ர06 இB வமானா, உடேன சீறி

எBவாக".

”ைம 6 ெபாளாக வ த ேவ தைன$

ெச. தைலயழி சிறபி. எப"

எ. 6ைபயி இலகண0ைத0 ெதா,காபிய ெசா,கிற6. தன6 வ=யிைன

உலக மீO.தேல தன ெப. ெபாளாக கதி ேமெசற ேவ தைன
அ8ஙன மா. ேவ த5 அவ கதியைமேத தா ெப.ெபாளாக

எதிெச., அவைன0 தைலைம தீ சிறபிைன>ைட06, அ0 6ைப0திைண
எ. ெசா,3வ ஆசிாிய' எப6 இ$ A0திர0தி ந$சினாகினிய எBதிய

உைர. இ ேவ த த8க" த8க" ர0ைத நிைலநா'ட ேபாெச;வாக".

றெபா" ெவ!பா மாைல, அதிர ெபாவ6 6ைப எ. ெசா,3. இ த

இர!< ேவ. ெகா"ைககளி3 ேவ.பா< இ தா3 ேபா நிகB 6ைறகளி,
ெபாிய ேவ.பா< இ,ைல.

6ைப இ சாரா ெபா நிைலைய$ ெசா,வதாத= இத இனமான ேவ.
திைண இ,ைல. ெவ'சி கர ைத>, வQசி காQசி>, உழிைஞ
ெநா$சி> எதிெரதிேர அைம த6ேபால0 6ைப எதிராக0 திைண ஏ6
இ,ைல. அ6 இர!< க'சி ெபா6வான6.
★

★

★
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ேபாகள0தி, த ர0ைத நிைலநா'< ெபா'< இேதா ேவ த 6ைப

Nைவ ைன 6 ெகா"கிறா. த5ைடய பைட0தைலவக4 ரக4
பல ெபா"கைள சி ஊகI'<கிறா. சில அைடயாள ெபாறிைய

ெப.கிறாக". சில பண ெப.கிறாக". சில யாைனகைள அைடகிறாக".

சில திைரக" கிைடகிறன. சில சி. நா<க4 சில வய,க4

ெப.கிறாக". ேபாாி, ெவ. பைகவாிடமி 6 பல ெபா"கைள கவ த

பி அவைற பகி 6 ெகா<க ேபாகிறா அரச எப6 கிடக'<.

ேபா எ. Oவி ரJ ெகா'7னக". நா8க" வகிேறா எ. ர ேதா"

ெகா'7னக". அெபாBேத அவக" ைகேம பலனாக ேமேல ெசானைவ

கிைட0தன. அவக4 ஊக நிமி 6 வ எ. ெசா,ல@ ேவ!<மா?

உ.தி>ட ேபாராட ைனகிறன யாவ. "இைத ற நிைறேவற 7>மா?”
எ. யாேர5 ஐய ெகா!டா, அவக" சீ.கிறாக". ‘ேயாசி06$ ெச;>8க"’

எ. யாேர5 அறி@ைர Oற வ தா,, "எைத ேயாசிப6? எ8க" அரச

 ைவ0த காைல பி ைவக மா'டா. நா8க" ஏ திய வாைள ெவறி

ெபறாலறி உைறயினி, இடமா'ேடா” எ. தாேன ரக" த மற0ைத

கா'ட கிறாக". தியவ எவேர5 பைடக4 ஏேத5 ேந 6 வி<ேமா
எ. இர8கினா,, "எ8க4காக இர8க ேவ!டா. உ!ைமயி, உ8க4
இரக உ!டானா,, நா8க" யாைர எதி06$ ெச,ல ேபாகிேறாேமா,

அவக4காக இர88க". நைடய அரச இ த பைடைய நட0தி$

ெச,3ேபா6 பைகவ பைட என ஆேமா எ. இர88க". ெபாிய

ேதக4, பாிக4, யாைனக4, ரக4 உ"ள அ த$ ேசைனயி

தைலவிதிைய எ!ணி இர8கின3 ெபா" உ!<” எ. ேபJகிறாக".
ேபா றப'ட பைடகளி சிறைப எப7 வணிப6 ! ேவ த5ைடய

யாைன எ0தைன அறி@ அ6 இேபா6 ேபாகள0தி,  6 பைகவகைள$
சாடேபா மி<ட நிகிற6. அத க!க" கனைல ெகாளிகிறன.

அ6 ேபாகள0தி,  6 உழகினா, எ0தைன ேப ப'< விBவாக"! இைத
எதிபா06 அ த மதகளிைற0 ெதாட 6 ெச. ேபாகள0தி, வி 6ண@
ெப. ஆவ0தினா, ேப;க4 கBக4 O.வ5 அத பிேன
ெச,கிறனவா.

”அடக தாைன அல8தா மன

விட உயி மிைசய - கடபைட>"

ேப> எைவ> O.த பிபடர
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கா> கழலா களி..”
[விலத அாிய ேசைன, அவைற>ைடய அரச ஆகிேயாைடய தைசைய>
உயிைர> உ!Dவதகாக, கட, ேபாற ேசைன"ேள ேப> கB
O.வ5 தைன பிபறி வர, ர கழைல>ைடய ேவ தன6 களி. சீ..]
களிறி நிைல இ6. திைரேயா அேபா, ேவகமாக0 தாவி வகிற6.

ேசைனயி, னணியாக உ"ள பைட0 தா எ., Yசி எ. ெபய. பல

ரக" தா தாேம னணியி, ேச 6 ெபார ேவ!< எ.  6கிறாக".

ஓ அரசைன பல அரசக" பைகபைடயி, நி. எதி0தா3 தாேன தனி நி.
த அரசைன பா6கா மார5 இ த பைடயி, இகிறா.

இ:வா. எB த பைட ேபா ெச;கிற6. மறவ மறவ '<கிறன. அ த

ேபாாி, பல %கிறாக". அவக4காக இர8கி பாணக" விளாி ப!ணி,

இர8க பாட,கைள பா<கிறாக". விளாி இர8வதெகேற அைம த ப!.

சில சமய8களி, இர!< க'சி தைலவகளாக உ"ள இர!< மனக4
ேபாாி, சா; 6 வி<வ6!<. இவ த நிைல எற 6ைறயாக அைத

அைம06$ ெசா,வாக".

ேபா நைடெப.ேபா6 ஒ க'சியின வ= றி ெம,ல கBவ0 ெதாட8-

கிறாக". அைத க!< அபைடயி, உ"ள ர ஒவ5 உ"ள 67கிற6.
ஒ< பைடயிைன0 6ர0திெகா!< பைகவக" வகிறாக". அேபா6

பைடயி கைடசியி, இ த இ த ர திVெர. திபி நி., 6ர0தி வ

பைடைய எதிகிறா. ேவ. ஒவ யாைனைய0 0 ைகேவ=ன, எறிகிறா.

பைகவக" ேபாகள0தி, ப<கிறன. த ைக ேவலா, பல களி.கைள

மா;06 பல ரகளி மாகைள0 திற 6 ெவறி ெப. அ:ேவைல

ெபமித06ட ர ஏ தியிகிறா. இேபா6 அத ேவைல இ,ைல. அவ
அைத$ Jழறிெகா!< ஆ<கிறா. ேவ. ஒ ர ெச;வ6 ெப வியைப

உ!டாகிற6. அவ த மாபிேல ஊ<விய ேவைலேய பறி06 ேபா ாிய
ப<கிறா. இப7 வ கா'சி ஒைற0 திறளி, காணலா.

த ைகயி, ேவ3ட இடசாாி வலசாாியாக0 திாி 6ெகா!7கிறா ஒ ர.
ேவ=னா, களிைற %06த, ெப ர.
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“ஒளி.வா" அQசம கி

களி. எறி 6 ெபயத, காைள கடேன"

எ. றநா?. ெசா,கிற6. இ த ர ஒ களிறிேம, த ேவைல

எறிகிறா. அ6 பிளிறிெகா!< எ8ேகா ஒ7$ ெச. விBகிற6. அைத0 ேத7$

ெச. ேவைல பறிப6 இ த ெபQ ேசைனயினிைடேய நிபவ5

இய3மா? இேபா6 இவ ைகயி, ஆ>த இ,லாம, இகிறா. சிறி6

ேநர06 தா இவேம, பைக ர த ேவைல ச அ6 இவ மாபி,
ைத06 நிகிற6. களிைற %06 ேவக0தி, அ த ேவைல இவ ச'ைட
ெச;யவி,ைல. இேபா6 ைக ேவைல யாைனயிேம, சிவி'< ெவ.8

ைகேயா< நிேபா6 சேற தைலைய னிகிறா. த மாபிேல பைகவ

பதி0த ேவ, இவ க!ணிேல ப<கிற6. இவ5 மகி%$சி ெபா8கிற6.

ச'ெட. அைத பறி06 ைகயி, எ<06ெகா!< .வ, Nகிறா,
இேபா6 இவ5 ஒ ேவ, கிைட06வி'ட த,லவா?
”ைகேவ, களிெறா< ேபாகி வபவ
ெம;ேவ, பறியா ந”
எப6 இ த ர கா'சிைய கா'< ற".
அரச ெவறிேம, ெவறியாக ெப.0 ேதாி ேம, ஏறி$ ெச,கிறா.

ரக4 உ!டா உவைக ெசா,ல0 தர அ.. அவக" O'டமாக

O7ெகா!< அரச5ைடய ேத ஆரவார ெச;6 O0தா<கிறாக".
ேத பினா3 ஆரவார தா. அ8ேக ரகேளா< ஆட=, வ,ல

விற=ய ேச 6 ஆ<கிறாக".

ேபாகள0தி, இ6வைரயி, கிைடகாத ெப வி 6 த8க4

கிைட0தெதற மகி%$சியி, ேத 5 பி5 ேப;க" ைகேகா06

ெகா!< ஆ<வதாக$ ெசா,3வ6 ஒ மர. அ த0 6ைறைய ேப;ரைவ எ.
ெசா,வாக".

ேபாகள0தி"  6 பா0தா, எ0தைன விதமான கா'சிகைள

காDகிேறா. இேதா ஒ ர ஒ களிறிேம, த ேவைல சி விழ$
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ெச;தா. அேத சமய0தி, பைகவைடய அ அவ மாைப0 6ைள0த6.

அ த யாைன விழ அத கீேழ அவ விB 6 கிடகிறா.

இேதா ஒ பக வா" ரக" ஆ<கிறாக". த8க" பைட0 தைலவ5ட

ேச 6 ெவறி ெபற மகி%$சியினா, அவக" ஆ<கிறாக". இ ெப

பைட ந<வி, அQசாம, Yைணேபா, நிற ர ஒவைன ஓாிட0தி,
கா!கிேறா,

இேதா ஒ ர ேபாகள0தி, % 6 கிடகிறா. அவ உட நில0திேல

படவி,ைல. உடெப,லா அக" ைத0திபதனா, அவ உட அ

ப<ைகேம, WXம ப<0தி த6 ேபால கிடகிற6. இப7 கிட தவைன

பா06, “உடெப,லா "ைள>ைடய "ளபறிையேபால கிடகிறா”
எ., ”கழசிகாையேபால அ,லவா Nமியி, உட படாம, கிடகிறா?"

எ. சில ேபசி ெகா"கிறாக".

த கணவ ேபாகள0தி, பைகவைர ெபா6 % தா எபைத அறி 6 ஒ
ர5ைடய மைனவி ஓ7 வகிறா". ேவ. சில ெப!க4 வகிறாக". மாபி,
விB! ப'< ர இல நிைலயி, கிட த த கணவகைள அவக"

தBவிெகா"கிறாக". 'எ கணவ, எ கணவ" எ. ெசா,=$ ெசா,=0
தB@கிறாரக". அேதா ஒ0தி அBகிறா"; ஆனா, லப வி,ைல. அவ4

ஆன த க!ணி வகிற6. மாபிேல !ப'<$ J0த ரனாக உயி மீ0தா

எபைத அறி 6 அ த ர மக4 உவைக உ!டாயி.. அவ" நிைலைய

க!< O.வ5, “நமிட இ0தைன ர இ,ைலேய!” எ. நாDகிறனா.
”ெவ ெதாழி Oற நாணி.; ெவ8கள06
வ த மறவைக வா"6மிப - ைப ெதா7

ஆடாிமா அனா கிடப அக06வைக
ஓடாிக! ணிரா; உக."

[மீரா; உக, Oற நாணிய6. நாணி. - நாணிய6. மறவ - ர. 6மிப –

ெவ'ட, ைப ெதா7- வைளைய >ைடயவ"; ர மைனவி. ஆ< அாிமா அனா -

ெவறி ெப. சி8க0ைத ேபாறவ, ஓ< அாிக! - ஒ<கிற அாிைய>ைடய

க!. உவைக மீரா; உக6.]
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பைக ேவ த அ<சமாி ப<கிறா. அவ இற தா எ. அவ5ைடய

பைடர த உயிைர0 தாேன ேபாகி ெகா"கிறா. அப7ேய ேபாாி,

இற 6ப'ட கணவேன ம.ைம>லக0தி காணலா எ. அவ5ைடய மைனவி

உயி நீகிறா".

சில சமய8களி, ேபாாி, க இர!< க'சியின ஒவைர ஒவ ம706

ெகா!< மா;வ6!<. ேபாகள0தி, யாவ ம7ய அவக4ைடய க% ம'<
எQசி நி. இ:வா. அைமவைத$ ெசா,வ6 ெதாைகநிைல எ5 6ைற.

எ,லா ஒேர ெதாதியாக கBடைப ந'< Nத@டைப வி'<$ ெச,வைத
அ6 ெசா,கிற6.

இ:வா. 6ைப0 திைணேயா< ெதாடைடய நிக%$சிக" நைடெப.கிறன.
------------

11. ெவ(றி மா
மற எ த0 திைணாிய Nைவபறி0 ெதாி தா3 ெதாியாவி'டா3, வாைக0

திைணாிய Nவாகிய வாைகைய பறி0 தமி% இலகிய பயி,கிறவக"
பல ெதாி தி. வாைக மாைல ெவறி அறிறி எபைத

அறியாதவக" மிக ைற@. “வாைக A7 வகிறா’ எ. ெவறியைட 6

வபவைர க'<ைரகளி3 கைதகளி3 இைற எB0தாளக4 றிபைத

கா!கிேறா, இலகிய8களி3 மற Nகைளபறிய ெச;திக" வவைதவிட

வாைக A<வைத பறிய ெச;திகைள மிதியாக வ.
கபராமாயண06ாிய பயைன$ ெசா,ல வ,

”நா7ய ெபா"ைக O<; ஞான கB உ!டா;
7ய, வழிய தா; ேவாிய8 கமைல ேந;

நீ7ய அரக ேசைன நீ.ப' டழிய வாைக

A7ய சிைலஇ ராம ேதா"வ= O. ேவாேக"
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எ5 பாட, இராம அரகைர அழி06 ெவறி ெகா!டா எபைத, வாைக
A7ய" எற ெதாடரா, றிகிற6. பைழய ெச;>" ஒ., ர$ ெசய,கைள
லப<06 ெவ'சி த=ய திைணகளி இலகண0 ைத$ Jகமாக$
ெசா,கிற6.

”ெவ'சி நிைரகவத,; மீ'ட, கர ைதயா;

வ'காேம ெச,வ6 வQசியா; - உ'கா6
எதி ற, காQசி; எயி,கா0த, ெநா$சி;
அ6வைள0த, ஆ உழிைஞ;--அதிர
ெபாவ6 6ைபயா; ேபாகள06 மிேகா

ெசெவ ற6வாைக ஆ”
எப6 அபாட,. அதி, வாைகயி இலகண ’மிேகா ெச ெவற6
வாைகயா’ எ. உ"ள6.
இ6வைரயி,, இர!< ேவ தக" த" பைக06 ேபாாி<ேபா6 நிகB
பலவைக நிக%$சிகைள பா0ேதா. ேபாாி 7@ ஒவ ெவறி,
மெறாவ0 ேதா,வி எேற5, இ சாரா ஒ8ேக 7த, எேற5

இ. ெவறி0 திற0 ைத$ ெசா,வ6 வாைக0 திைண.

ஆனா, வாைக0 திைணயி, உ"ள எ,லா0 6ைறக4 ேபாைர பறிய

ெச;திகைளேய O.வன எ. ெசா,வதகி,ைல. கைல, அற த=ய 6ைறகளி,

பிறைர கா'73 சிற 6 நிபவக4ைடய ெபQ சிறைப$ ெசா,3
6ைறக4 வாைக எற அைடயாள0ேதா< வகிறன. அப7ேய

அவரவக4ைடய இய,ைப$ ெசா,3 6ைறக" ,ைல எற ெபயேரா< வ
த=, ேபா நிக%$சிகைள பாகலா.
★

★

★

ெவறி ெபற மன வாைக மாைல <கிறா. அவ5ைடய கைழ பல

லவக" பா<கிறாக". பைகவகைள அ'< அ த ெவறி மி<கினாேல அவ

ஆரவார ெச;கிறா. அவ5ைடய பைடயி, ேச 6 ேபாைர$ ெச;த ரக4
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ெவறிைய ெகா!டா<கிறாக". ெவ"ைள மாைலைய அணிகிறாக"; ர
கழைல க'<கிறாக"; ெச8க$ைச ைனகிறாக". அவக4ைடய மாபி3

க0தி3 ேபாாி, ப'ட விB !க" இகிறன. அைவ ற8ெகாடா

ெபர06 அறிறியாக விள8கிறன. இனிேம, பைகவரா, உ!டா

6ப06ேக இட இ,ைல.

அரச இனி பைகவைர பறிய சி தைனேய இ,லாம, ைறப7 ஆ'சிெச;ய
கிறா. ஓ6த,, ேவ'ட,, ஈத,, பைடகல பயி3த,, ப,3யி ஒத, ஆகிய

ஐ 6 ெதாழிைல> அவ வBவாம ெச;கிறா. நாமைறகைள> ஓகிறா.

0தீ வளகிறா. அவ5 மாபி,  , அணிபவனாத= இ

பிறபாளனாக இல8கிறா. அவ5ைடய சிறைப பா< 6ைற அரச வாைக

எ. ெபய.

அரச5ைடய ரைச லவக" பாரா'<கிறாக".  ேபாாிேபா6 மகைள

ஒ. திர'ட ழ8கிய ரJ இேபா6 ெவறியிேன ழகிற6. அரசைன

உழவனாக ைவ06 கBகிறாக" லவக". வய=, உB உழவனாக அ.;
ேபாகள0தி, அவ உBதா. ேசைனகளாகிய வரைப>ைடய

ேபாகளமாகிய ெபாிய வய=,, மிக ேகாப எ5 விைதைய விைத06,

ெவறி ெப. அதனா, வ த க% எ5 பயிைர விைளவிகிறானா. அவ

ைகயி, ேவலாகிய ேகா, இகிற6; யாைனேய அவ5 பகடாக இகிற6.
"இ0தைகய அரச எ8கைள பா6காபதா, எ8க4 வ.ைம த=ய
6ப8கேள இ,ைல’ எ. 7மக" மகி%$சி ெப.கிறாக".

ெவறி ெபற அரச ‘களேவ"வி’ ெச;வதாக$ ெசா,வ6 இலகிய மர. ேப;க"

பசியினா, மிக@ 6. வ 6மா. ேபாகள0தி, இற த பிண8கைள
உ!ண ேவ!< எப6 அைவ ெபற சாப. ஆகேவ எ8ேக5 ேபா

நிக% தா, தம வி 6 கிைடகேபாகிற6 எ. அைவ மிக@ ஊக ெப.
அ:விட06$ ெச,3மா. ர0 ெத;வமாகிய ெகாறைவ த5ைடய

கண8களாகிய ேப;க4 ேபா கள0தி, வி ைத Pகப7 ஆைணயி<வாளா, ேப;க" இற 6 கிட த உடகைள ைவ06 O% அ'<

ெகாறைவ நிேவதன ெச;6வி'< பிற தா உ!< O0தா<. இைதேய

களேவ"வி எ. ெசா,வாக".
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தமிழி, பரணி எ. ஒவைக பிரப த உ!<. க=8க06பரணி, பரணி
,களி, சிற த6. அ த பிரப த, ேபாாி, ெவறி ெபற ர0 தைலவ5ைடய
சிறைப எ<06ைரபதகாக அைம த6. ஒ தைலவ பைடெய<06$ ெச.

த பைகவேரா< ெபா6 ெவறைத விாிவாக$ ெசா,3, இ.தியி, ேபா

கள0தி, களேவ"வி நிக% தைத> பல பாட,களா, விாி06 உைரப6 பரணி

பா< லவக" வழக, ேப;க" கள0தி, O% அ<த3, பி O% இ<த3,

Oைழ உ!< ெவறி ெபற ரைன வா%06வ6 பரணி ,களி, இ.தி
பதிகளாக அைம>. றநா?றி3 களேவ"விைய பறிய ெச;திக"

வகிறன.

70தைலைய அ<பாக@ இர0த0ைதேய உைல சீராக@ தைச, Iைள

த=யவைற உண@ ெபாளாக@ ைவ06 ேப;மக" இற தவகளி

ேதாளாகிய 6<பினா, 6ழாவி களேவ"வி O% அ<வதாக ஒ பாட,
O.கிற6:

”70த, அ<பாக னதி உைலெகாளீஇ0
ெதா70ேதா" 6<பி 6ழ த வ,சியி
அ<கள ேவ'ட அ<ேபா$ ெசழிய”

[ெகாளிஇ - ெகா!<. ெதா7 - வைள. 6ம த – 6ழாவிய, வ,சி – உண@]
ேப;க4 ெபவி 6 இ<வைதேய கள ேவ"வியாக O.வ.
”அ<கிற, அண8ஆர

வி<திறலா களேவ'ட.” [1]

எப6 அத இலகண. 'ெகா,3 வ=யிைன>ைடய ேப; வயிர உ!ண
பர த வ=யிைன>ைடயா கள ேவ"வி ேவ'ட6” எப6 இத ெபா".
---

[1]. றெபா" ெவ!பா மாைல, lổ0.
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க=8க06 பரணியி, விாிவாக இ த கா'சிைய$ சய8ெகா!டா வணிகிறா.
ேப;க" யாைன ம0தக8கைளேய அ<பாக ைவகிறன. தைல> கா3 அற

ஆைனையேய பாைனயாக ஏறி, திைரயி இர0த0ைத உைலமீராக ெப;6,
திைர ப,ைலேய உ"ளி N!டாக@ நீக0ைதேய உபாக@ இ'<,
வாைள> அைப> ேவைல> விறகாக இ'<, சின0 தீைய எாியாக

I'<கிறன. க=8க ரகளி ப,ைல0 தக06 பழ அாிசியாக ைவ06 கிழி த

ரைசேய உரலாக@ யாைன0 த த0ைதேய உலைகயாக@ ெகா!< ச3
ெமா3ெக. பா'< பா70 தீ'<கிறன.
”இ த உரக! இ:வாிசி

எ,லா ெப;6 ெகா,யாைன0
த த உலைக தைனஓ$சி$

ச3 ெமா3ெகன 0தீேர."
தீ'7ய அாிசிைய உைலயி, இ'< அ த O% ெபா8கி வழியாம, ரகளி
ைககைள 6<பாக@ திைரயி ள கா,கைள அகைபகளாக@
ெகா!< 6ழா@கிறன. இ:வா. O% அ'< ேப;க ெள,லா உ!<

O0தா<கிறன.

களேவ"விைய$ ெச;6வி'< அரச ெவறி மி<ட ேதாி, ஏறி வகிறா.

கள0தி, வயிறார உ!ட ேப;க" அ த0 ேத ேன ெச. மிக

மகி%$சிேயா< ஆ<கிறன. ேத பிேன அரசைன க% 6 பா7 ரக4

பா'< பா< ெப!க4 ைகேகா06 ஆ<கிறாக".
*

*

*

*

இ:வ!ண வாைகயி ஒ பதி, ேபாாி 7வி, நிகB நிக%$சிகைள$
ெசா,3கிற6. ஏைன பதிக", ெவ:ேவ. நிைலயி, இபவக" த த
கடைமைய$ சிறபாக ஆறி வவைத$ ெசா,3கிறன.
" நாவி, ெகா"ைக0 த0த Oைற

பாபட மிதி ப<0த, எப"
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எப6 ெதா,காபிய. வ=> வ0த இறி இய,பாகிய ஒBக0தாேன

நா வண0ேதா அறிவ தாபத த=ேயா தைடய O.பா<கைள
இவைகபட மிதிப<0த, எ. O.வ ஆசிாிய எ. இத

ந$சினாகினிய ெபா" உைர0தா. தைம0 தாேம சிறபி06$ ெசா,=

ெகா"4வ6, மறவக" அவகைள பாரா'7$ ெசா,3வ6மாகிய இர!<

வைகயி, இ த$ சிற இ. இ:வா. இய,ைப$ சிறபி06 O.

6ைறகளி, அரச வாைக, அரச ,ைல எபைவ ேபால இவைகயான ேபக"

அைம>. ‘உற%$சியா, ெபற ெவறிைய வாைகெயன@, இய,பாக ெபற
ெவறிைய ,ைல ெயன@ O.ப' எ. ந$சினாகினிய விளகிறா,
பிறேரா< ஒ ேநா ேபாேதா, ேபா'7யி<ேபாேதா ெபற சிறைப$
ெசா,வ6 வாைக; இய,பான நிைலைய$ ெசா,வ6 ,ைல.
அரச சிறைப> பாபன, வணிக, ேவளாள ஆகியவக" சிறைப>
இ:வா. பாரா'<வாக". வா%ைகேய ஒவைக ேபாரா'ட0தாேன? ஆத=

ந,ல ைறயி, த இய,பிேல பிறழாம, கடைமகைள ஆறி வவேத
வா%ைகயி, ெவறி ெபறதாக அைம>. அதனா,தா இவைற

ெவறிையபறி$ ெசா,3 வாைக0 திைணயி, ேச06 பா7னாக" எ.

ேதா.கிற6.

அ தணக" தா ெச;> கடைமகளிேல சிற 6 நி. வா%வைத$ சிறபிப6

பாபன வாைக. அவகைள அ.ெதாழிேலா எ. தமிழி3, ஷ'கம நிரத க"
எ. வடெமாழியி3 O.வ.

"அ.வைக ப'ட பாபன பக”
எ. ெதா,காபிய O., அத உைரயி, ந$சினாகினிய மிக விாிவாக
அ0ெதாழி,கைள விளகிறா, ஓத,, ஒ6வி0த,, ேவ"வி ெச;த,, ேவ"வி
ெச;வி0த,, ஈத,, ஏற, எபைவ அவக4ாிய ஆ. ெதாழி,க".
ேவத, அ8க, தமசாSதிர, இராமாயண, பாரத, ராண, அக0திய த=ய
இலகண8க", இைறயனா, அக0தியனா ஆகிய ெபமக" பா7ய ,க"
ஆகியவைற ஓத ேவ!< எ. அ:@ைர யாசிாிய O.கிறா,
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அரச5ாிய ெதாழி,க" ஐ 6.
”ஐவைக மரபி அரச பக"
எப6 ெதா,காபிய. ஓ6த,, ேவ"வி ெச;த,, ஈத,, கா0த,, த!ட ெச;த,
எபன அவ ெதாழி,க".

வாணிக ஒ6த,, ேவ"வி ெச;த,, ஈத,, உழ@, பJைவ பா6கா0த,,

வாணிக எ5 ஆ. உாியைவ. வாணிக ெச;>ேபா6 விைலைய மிதி

ப<0தாம3, ப!ட0ைத ைறகாம3, லாப0ைத ெவளிபைடயாக$

ெசா,=> கடைமயா.வாகளா.
”ெந<Pக06 பக,ேபல

ந<@நிற நெனQசிேனா
வ<அQசி வா;ெமாழி 6

தம@ பிற@ ஒப நா7

ெகா"வYஉ மிைகெகாளா6

ெகா<ப6 உ ைறெகாடா6
ப,ப!ட பக 6J”

எ. ப'7னபாைல எ5 ச8க, வணிககளி இய,ைப O.கிற6.
'Pக0தி ந< எப7 ந<கிlஐ பிறழாம, இகிறேதா அப7, பழி அQசி

உ!ைமையேய ேபJவாக"; த ெபாைள> பிற ெபாைள> ஒ மாதிாிேய
பாபாக"; ப!ட8க4ாிய விைலயாக0 தா ெப.வைத அதிகமாக ெபற
மா'டாக"; ப!ட0ைத> ைறவாக ெகா<க மா'டாக"; பல வைகயான

ப!ட8கைள> ெகா"த, இ:வள@, லாப இ:வள@ எ. ெவளிபைடயாக$
ெசா,= விபாக"’ எ. இ:வ7க" ெசா,கிறன. காிகால அரJ ெச;தி த

கால0தி, ேசாழ நா'7, வணிகக" இ த ைறயி, வியாபார ெச;6

வ தாகளா. பிற நா'< மக" எ,லா காவிாிNப'7ன06 ம6ைர

வ 6 த நா'< ப!ட8கைள ெகா<06வி'< இ த நா'< ப!ட8கைள

வா8கி$ ெசற கால அ6. வியாபார0தி, ேநைம சிற 6 நிற கால. உ"ளைத
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மைற06 லாப0ைத அதிகமாக ெபறா, பழி உ!டா எ. அகால06
வணிகக", அ த வ<@ அQசினகளா.

அரச த=ய Iவேரா< ஒ06ைழ06 அவக4 ேவ!7ய உதவிைய$
ெச;வ6 ேவளாள ெதாழி,, ேவத ஒழி த ,கைள ஓ6த,, ஈத,, உழ@,
பJைவ> எைத> பா6கா0த,, வாணிக, வழிபா< எ5 ஆ.

அவக4ைடய ெதாழி, வைகக", அவகளி, உB6 உ!பவ எ., உBவி06
உ!பா எ. இவைக உ!<, அவக4ைடய சிறைப,
”உB6!< வா%வாேர வா%வா; மெற,லா

ெதாB6!< பிெச,பவ"

எ. திற" எ<06ைரகிற6.
இ:வா. கா,வைக வண0தாாி சிறைப> எ<06 கB 6ைறக"
வாைக0திைணயி, வகிறன.
-----------

12. ஞான தவ
ெவ. சாப, எ. எ!ணி அைத எ<0தா. ைகயி, எ<ப7 அ6 க'7$

சாபலாகேவ இ த6. எ<0த அ<0த கண0தி, ‘A, A’! எ. ைகைய

உதறிெகா!< அைத கீேழ ேபா'<வி'டா. அ6 இ5 Bைம> ஆறாத

ெந: மீ. N0த ெந, ேம,ேதாற0ைத க!< ஏமா 6ேபா; எ<0தா.
இேபா6 அ6 J'<வி'ட6.

நீ. N0த ெந ேபால$ சில இபாக". ' நா இவகைள ெவ.

வி'ேடாேம! இவக4 ற8 கா'7 ஒ70 த மான இழ 6 மதி இழ 6 வாைல$

J'7ெகா!< இகிறாகேள! எ. பைகவகைள எ!ணOடாதா. தம

ெவ"ள ேபாற ேசைன இகிறெத. தைம0 தாேம விய 6 ெகா!<,
பைகவைர எ"ளி இழிவாக நிைனக Oடா6. எ த$ சமய0தி3 அவக"

6ைணவ= ெப. ேபா ெச;ய வ 6விடலா.
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உ!ைமயான ரக" எேபா6 விழிட இக ேவ!<. எ:வள@ பல

இ தா3, ‘இனி இ த பய, என ெச;வா’? எ. எ!ணி பராகாக

இகOடா6. ர0தி இலகண இ6. இைத ெபாந வாைக எ5

6ைறயி, விளகிறா றெபா" ெவ!பா மாைல ஆசிாிய, !
”ெவ"ளேபா, தாைன விய 6 விரவாைர

எ"ளி உணத, இய,ப.; - ெத"ளியா

ஆ.ேம, ஆறியபி அறி0த ைகெகா"ளா
நீ.ேம, N0த ெந.”

[கடைல ேபால0 தம"ள ேசைனகைள0 தாேம பாரா'7 ெகா!<, த

பைகவகைள ைறவாக மதிபி<த, ர06ாிய இய, அ.; அறிவிேல
ெதளி@ைடயவக", ெந ஆ.கிற பவ0தி, இ தா, அ6 Bவ6
ஆறியபிற அறி இைடயிேல அ த நீ. N0த ெநைப0 த ைகயி, ஏ த

மா'டாக". தாைன - ேசைன. விய 6 - பாரா'7. விரவா - பைகவ. எ"ளிஇக%$சியாக மதி06. ெத"ளியா - ெதளி@ைடயவ.]

ஒ நா'7, அரச தகப7 ஆ'சி நட0தி வ தா, அவ5ைடய ைடநிழ=கீ%
7மக" பசி, பிணி, பைக இ,லாம, வா%வாக". இ6 அ7பைடயான நிைல.

இப7யி தா, ம'< ேபாதா6. உயி ேபாகாம, உடேபா< ஒ'7ெகா!<

நிப6 ஒ சிறபா? உட அழேகா< ெபா=ேவா<, உ"ள அறிேவா<

உண$சிேயா< நிைறேவா< இக ேவ!<. அ:வா. 7மக" வா% தா,

ம'< ேபாதா6. அவக" வளவா%@ வாழேவ!<. ைற விலா நிைறேவா<

வாழேவ!<. ைற@ைட யா ெகா<06 வாBப7 அவக" வா%@

நிைற 6 வழி 6 ெபா8க ேவ!<.

அவக4ைடய வா%வி, கைல> ெதாழி3 சிறக ேவ!<. அறிஞக"

தமாிய சிறட வாழ ேவ!<. ஞானிக" பிறைடய மதிைப ெப.

விள8க ேவ!<. பாண, O0த, லவ இனி6 வாழ ேவ!<.
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இப7ெய,லா இ தா, அ த நா'< அரச ெவறி ெபற6 . ெப..

பைகவைர அழி06 வி'<0 தா ம'< அர!மைனயி, உ!< உ<06 உற8கி
மகி% தா, ேபாதா6. அ6 தவ.Oட, நில0தி3"ள கைளகைள பறி06

N!<கைள அழி06 உBத பிற, பயி ெச;ய ேவ!<. நா< Bவ6 ந,வள

நிரப பா<படேவ!<. அேபா6 அவ ெபற ெவறி உ!ைமயான பய

உ!<. அரச தா ெபற ெவறியினா, ஊக ெப., 7மக" த த

6ைறயி, இன3 , இைட[. இ,லாம, அவைற ேபாகி ெவ. இப

வா%@ வா%வத ஏபன ெச;யேவ!<. நா< ஒமிக நி. ெவறிெப.வ6

த, ப7. அதபி ஒ:ெவா < வ.ைம பைகைய ேபாகி ெவறிெபற
ேவ!<. ஒ:ெவா மனித5 அறியாைம பைகைய ேபாகி அறிெவாளி
பைடக ேவ!<.

அ:வா. திய ஒளி பைட நா'7ேல ேமதாவிக" ேதா.வாக";
மகா0மாக" அவதார ெச;வாக"; I. கால அறி 6ண ேபரறிஞக"

உதிபாக". அ த ெபாிேயாகளி வா;$ெசா, எ. பிறழா6. யாவ

ேபா.ப7யாக கால0தி நிக%$சிகைள> அறி> ெபாிேயாைர அறிவ
எ. ெசா,வ6 வழக. ’இ த I. உலக0தி3 இைள ேபா

கதிரவேன ேபாறவக" அவக". இற, நிக%@, எதி@ எற I. கால
நிக%$சிைய> ந அறிவாக". பா, ளி0தா3, பக, இ!< மாறினா3,
கதிரவ வடேக ேதாறினா3 அவக" வா;ெமாழி மாறேவ மாறா6’ எ.
அ த அறிவாி சிறைப , O.கிற6.[1]

----------

[1] றெபா" ெவ!பா மாைல, 167.
ெதா,காபியனா, "ம.வி, ெச;தி Iவைக கால, ெநறியி ஆறிய அறிவ'
எ. அறிவ இய,ைப O.வா. ’காம ெவளி மயக இ,லாத

ஒBகலாறிைன இற நிக%@ எதி@ எ5 Iவைக கால0தி5

வழ8 ெநறியா அைம0த B6ண@ைடேயா' எப6 ந$சினாகினிய

உைர. சிற த ெம;Qஞானியைரேய அறிவ எ. ெசானாக". அக0திய, 0த

பகவா த=ய ெபமகைள> அறிவ O'ட0தி, ேசபாக".
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அறிவ வாைக உதாரணமாக 0தைர பறிய பழQ ெச;>" ஒைற0

ெதா,காபிய உைரயி, பாகிேறா. அவைடய ற அக அதி, அழகாக

ேகால ெப.கிறன.

0த அம திகிறா. ஞான0தி வ7வாக, ஞானேம த ெபயராக உ"ள ேபாதி

மர0தி அ7யி, எB தளியிகிறா. அ த ேபாதி மர வாடாத6. அத

இைலக" மரகத0தா, அைம தைவ ேபால ப$ைச பேசெல. பளபளகிறன.
அத கீ% ஒளி >வ கா'7 அம தில8 அெபமா5ைடய தி@"ள
எப7 இகிற6? அ8ேக எ:@யி கைண0ேத பி,கிற6. அ த
உ"ள விாி@ைடய6, மிக மிக ெமைமயான6; மலாி5 ெம,=6,

கைணயினா, அ6 ெமைம>ைடயதாக இபி5, அத தி!ைம

வைரயைற" அட8காத6. த!ைம> ெமைம> உ"ள இட0தி, தி!ைம

இேமா? மலாி, தி!ைம ஏ6? ஆனா, இ த னிவபிரா ெநQச0தி!ைம

உலக அறி த6.

அ த0 தி!ைமைய ைல06விட ேவ!< எ. எ!ணினா மார.

அவ5ைடய அபிேல ப'< மய8காதவ யா? அவ த பைடகளாகிய அழகிய

பவ ம8ைகயைர மரகத பாசைட நிரபிய ேபாதி மர0த7 அ5பினா.

அ8ேகதா ஞான ரராகிய ேபாதிநாத இ தா. அ த மகளி, க!டா வி
எழிைல>ைடயவ. அவக" க!$சி, ைலயாத ெநQச இ,ைல. ராி வா"

ெச;யாத காாிய0ைத அ த க! ெச;6வி<. பாபத ளி$சியாக நீ!<

ெந<மா மைழ க!ணாக0தா ேதா.. ஆனா, அைத$ Jழறி எதிாிைய

ெவ,ல றப'< வி'டாகளானா, அ த மைழக! வா'க! ஆகிவி<.

வாைள . ெந< Jறி3 Jழ.வ6ேபால அ த ேமாகினிக" த
க!கைள$ Jழறின. அ க!க" .ேக பா; 6 வில8கின. 0தைடய

ேதாைள> மாைப> அளெவ<0தன. தைலத, அ7 வைரயி, பா; 6

ெவ'7ன. எ8கைள எதிபா யா எ. நிமி 6 நிறன. என ெச;6 அ த

Oாிய வா"க" 0த பகவா5ைடய ெநQைச பிளக 7ய வி,ைல. அவறி

ைனக" சிறி6 அைத0 ெதாட 7யாம, மB8கின.

அ த ெநQச0ைத0தா ெம,=ய மல எகிறாக". அ6 ெம,=ய6 எப7

ஆ?

இ:வா. அ த அழகிய பாட, ேக'கிற6.
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"வாடா ேபாதி மரகத பாசைட
மரநிழ, அம ேதா ெநQச, யா

அ" இ தீ ேத உைற06நனி ெஞகி% 6

மலாி5 ெம,=6 எப; அதைன

காம ெச:வி மார மகளி

ெந<மா மைழக! வில8கிநிமி ெத<0த
வா4 ேபா% தில ஆயி

யாேதா மற6 ெம,=ய வாேற?
[ேபாதி - அரசமர. பாசைட - ப$ைச இைல. உைற06 - 6ளி06. எப - எ.

ெசா,வாக". காம -அழ, ெச:வி - பவ, வில8கி - .ேக பா; 6. மைழ

க!ணாகிய வா". ேபா% தில - பிளகவி,ைல. ெம,=ய வா. - ெமைமயாக
இ வித.]
★

★

★

நா'7, த நல0ைத0 6ற 6 தவ ாி> மக". பல இப6 இ த நா'<$

சிற. உலக0தி, அதிகமான 6றவிகைள உைடய நா< இ6. தா ெபற ேவ!7ய
கல8கைள ஏைனயவ ெப.ப7 வி<வ6 6ற@. த <ப எற

வைரயைறயிறி உலகேம <பமாக எ!ணி வா%வ6 6ற@.

அவக" தனிைமைய நா70 தவ ாிவாக". தா ெச;த தவ0தா, அவக4

ஆம சதி மிதியா. அப7$ ேச06ெகா!ட ேபராறைல உலக06

பயப<06வாக". மகா0மா கா தி வார06 ஒ ைற ெமௗனமாக இ தா.

ஒ:ெவா நா4 பிரா0தைன நட0தின. அ7க7 உ!ணா6 ேநாற. இைவ

அவைடய ஆம சதிைய விளகற$ ெச;தன. உ"ெளாளி ெபகின.

உ"ெளா=ைய ேக'ப7 ெச;தன. தவ ாிபவக4ைடய ெபைமைய0

திற" பலப7யாக விாி06ைரகிற6.

தவ ெச;பவகைள0 தாபதக" எபாக". தவ ஒBக0தி, நிபவக" தம

வ 6ப8கைள ெபா.பாக". பிற எ"ளள@ 6ப0ைத$

ெச;யமா'டாக",
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”உறேநா; ேநாற, உயி.க! ெச;யாைம
அேற தவ0தி "

எப6 ற" O. தவ0தி இலகண. தவ0தின ாி சிறைப$ ெசா,3வ6

தாபத வாைக.

மறவகைள ேபால ல Pக$சியிேல ஈ<படாம,, ேதைவகைள ைற06

ெகா"வ6 தவ பயி, பவக4 இய,. அவக" நீாிேல பலகா, I%வாக".

தைரேய ப<ைகயாக கிட 6 உற8 வாக". ேதாைலேய ஆைடயாக
உ<பாக". தைலைய மழிகாம, சைடைய வளர வி<வாக". Jடைர

வழிப<வாக". மக" வாB ஊக4$ ெச,லாம, தனிைமைய நா7 கா'7,

த8வாக". கட@ைள ேபா.வாக". தைம நா7 வ வி தினகைள
வரேவ. உபசாிபாக".

இ0தைகயவகைளேய ாிஷிக" எ., னிவக" எ. ெசா,கிேறா.
சிற த அரச வா%ைவ> 6ற 6 தவவா%ைகைய ேமெகா!டவக"

பழ8கால0தி, இ தாக". அ0தைகயவகளி 6ற@ நிைலைய க!<

லவக" பா7ய பாட,க" றநா?. எ5 ச8க =, உ"ளன. ஒ பாட,,
ஒவ 6ற@ NDவத இ த நிைலைய>, N!ட பி ேமெகா!ட

நிைலைய> ெசா,கிற6.

அவ 6றபத  அழகிய மாளிைகயி, வா% தி தா. அ த மாளிைகயி,

எ8ேக பா0தா3 கைல மண கமB. ஓவிய கா'சிக" ஒளி. அ த

மாளிைகயி B உவ0ைத> பா0தா, க$சிதமான சிப வ7வமாக0

ேதா.. சிறிய மாளிைகயா அ6? பல O7 ேபச ேவ!<மா? விாிவான இட
அ8ேக உ!<. ஒ நடன அர8 நடக ேவ!<மா? அத ேவ!7ய இட
உ!<. ஒ ெபாிய விழா நைடெபற ேவ!<மா? பல ஊகாரக4 வ 6
வசதிகேளா< த8ப7 விாிவான பதிக" இ தன. அ0தைகய விாிவான

இட0ைத>ைடய வைர அ6.

அ8ேக சிபகைலயி, சிற ேதா ெச6கி அைம0த பாைவகைள ேபாற அழ
மகளி உலா@வாக". அவேனா ெப ர. அவ தி!ேடா"கைள க!ட
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மகளி அவைன அைணய ேவ!<ெம. அவா@வாக". அ த ேப.

கிைடகாவி'டா, ெம= 6 வா<வாக". அவக" வைளக" ெநகிB; இைழ

ெநகிB. இ:வா. பல மகளிைடய இைழகைள நB@ப7 ெச;த ர அவ.

தி@ அழ ர வ=ைம> உைடய அவ இேபா6 6றவியாகி வி'டா.
இேபா6 எப7 இகிறா?
இேபா6 அவ வாB இட கா<. I8கி,க" வள த மல$சார கா< அ6,

மைலயி= 6 வ அவியி, அவ பலகா, நீரா<கிறா. அ8ேக

எாிேயாகிறா. அதாிய சமி0ைத கா'< யாைன ெகா!<வ 6 த"4கிற6,
வில8கின8க" அவ5 அQJவதி,ைல; அவைன அ$J.06வ6 இ,ைல. பிற

உயிக4$ சிறிதள@ தீ8 ாியாத விரத0ைத அ,லவா அவ

ேமெகா!7கிறா? அதனா, அைவ அவ5 ஏவ, ாிகிறன.
அவ5ைடய ேகச சைடயாகிவி'ட6. நீாி, I%கி அ த$ சைடைய உல06கிறா.
’அவி ஆ7$ ெச தீ ேவ'<$ சைடைய ல06 இவனா  பாைவ யன

மகளிாி ெதா7ைய ெநகி%0த ம"ள!’ எ. க!ேடா விய வ!ண அவ

தாபத ேகால0தி, ஒளிகிறா. - இப7 மாபி0தியா எற லவ பா<கிறா:
”ஒவ06 அன இட5ைட வைரபி

பாைவ அன . ெதா7 மகளி

இைழநிைல ெநகி%0த ம"ள க!7;
கைழக! ெந<வைர அவி ஆ7
கான யாைன த த விறகி

க< ெதற, ெச தி ேவ'<

ற தா% ாிசைட ல06 ேவாேன."

(றநா?., 251)

ஒவ - சி0திர. வைர - க'7ட; மாளிைக, ெதா7 – வைள,. இைழ - அணிகல.
ம"ள - ர, க!7 - க!ேடா. கைழ - I8கிேல>ைடய க!.

இட0ைத>ைடய. க< ெதற, - மிக ெவப0ைத>ைடய, ெச தீ ேவ'< - அகினி
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காாிய8கைள$ ெச;6. ற தா% - 6கிேல ெதா8. ல06ேவா -

உல06பவ. ம"ளைன ல06ேவானாக க!ேடா.]

ப,வைக ெபாைள ெப. Pக ர0தி5 அதைன பிற பய

ெகா"4ப7 தியாக ெச;6 நி ர சிற த6 எப6 ஆேறா ெகா"ைக.

----------

13. பாசைறயி
ேபா ெச;ய  த மன5 எப7ேய5 ேபாாி, பைகவைன ெவ,ல

ேவ!< எற எ!ணேம  6ற நி. எ த0 தைட ேந தா3 அதனா,

உ"ள தளராம, ேமேம3 .ெகா!< எBவேத ர. நக சைத>
ேபால காத=>ட இைண பிாியா6 ஒறி வாB உய த காத, வா%@

உைடயவ னானா3, அைத> இேபாைத0 6ற 6வி'< பைகவைர

ஒ<வைதேய ல'சியமாக ெகா"வ6 அரச இய,.

காதலக" Oதிகால0தி, ஒறியிபாக". ண$சி எ5

உாிெபாைள>ைடய6 றிQசி0 திைண. அ த0 திைண Oதி கால

உாிய6. ளிரா, ந<8 அகால0தி, கணவ மைனவிய பிாியாம,

ஒ.ப'< வா%வ6 மர. ஆனா, ர மிக அரச ேபாகள0தி, அகால0தி,

த8ப7 ேந தா, அவ காம0ைத> ெவ. ர உண$சி>ட

விள8வா. இ6 பாரா'<வதாிய நிைல.

’Oதி பவ வ 6 இவ த காத=ைய எ!ணாம, பைகவைர ெவ,3 ஒேர
ேநாக0ேதா< பாசைறயி, த8கியிகிறாேன!’ எ. லவக" அேபா6
வியபாக". இப7 விய 6 பா<வைத கதி பாசைற எற 6ைறயாக

இலகண O..

’பலபல ெதக4ட பாசைற இகிற6. அ8க8ேக Oடார ேபா'<ெகா!<

த8கியிகிறாக" ரக". Oடார8களி ேமேல தைழைய ேபா'<

ேவ; திகிறாக". Oதி பவ ஆத= சி.சி. 6ளிகைள Jகிற6 வான.

உட, ந<8கிற6. ரக" த த Oடார0தி, ஒ<8கியிகிறாக". இ த

ளிரா, ந<8கி> அரச, நிைன0தா, ேபா; வர0 ேதைர பைட0தவ, த

85

மைனவிைய ேபா; பா06 வரேவ!< எ. நிைனகவி,ேல. இவ ர

இ தப7தா எேன!’ எ. விய 6 ப< பா'< ஒ. வமா..
”கவைல ம.கி க<8க! மறவ

உவைலெச; Oைர ஒ<8க0 - 6வைலெச;
Oதி ந=ய@ உ"ளா, ெகா70ேதரா,

Iதி, மடவா" ய? [1]

[கவைல-சிகலான வழி. ம. - ெத. க<8க! - ெகா<ைம. மறவ - விர. உவைல
- தைழ. 6வேல-சிறிய 6ளி. Iதி, -பைழய அர!மைண. ய - ேசத,.]

---------

[1]. றெபா" ெவ!பா மாைல, 169,
இப7ேய, சலா சலா எ. வாைட கா. ச@ மன சலனமிறி

இகிறா எ. பா<வ6 வாைட பாசைற எ5 6ைற. ப06பா'< எ5

ச8க =, ெந<ந, வாைட எற மீ!ட பா'< இ கிற6. அ6 வாைட

கால0தி3 பாசைறயி, இ 6 ர ம8காம, விள8கிய பா!7ய
ெக<Qெசழியேன நகீர பா7ய6.

வாைடயினா, மக4 பிற உ!டா 6ப0ைத>, பாசைறயி,
அரச ேபாாி, !ப'ட ரக4 ஆ.த, Oறிெகா!< உல@வைத>,

அர!மைனயி, அவ5ைடய மைனவி அவைன எதி ேநாகி வா7யிபைத>
ெந<ந,வாைட அழகாக$ ெசா,கிற6.

மைழ ெப;தைமயா, எ8 ளி படகிற6. மகளி பக" ளிாினா,

பைறய7கிறன. ெநபிேல ைகைய கா'7 கா'7 அ த$ A'ைட

கன0தி, ஒ0தி ெகா"கிறா$க", ஆ<மா<க" ேமய ேபாகாம, அப7

அப7ேய நி. வி<கிறன. ர8க" ைகைய க'7ெகா!<

 தியிகிறன. பறைவக" சி=$ சி` எ. J வாைட கா.0 தா8காம,

மர8களி= 6 கீேழ விBகிறன. க. ஊ'ட ேபானா, பJமா< அைத

உைதகிற6. Oதி கால06 ளி ைறேய ந<8க$ ெச;6வி< ேபால0

ேதா.கிற6.
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இ த பவ0தி, J'ைட Nகிற6; W ெபாேபால மலகிற6.

ெகாக4 காைரக4 ஈரமான மண=, நிறப7ேய ஓ< கய, மீைன

ெகா06கிறன. ெவ"ைளயாக உ"ள ேமக8க" வான எ8 பரவி$ சி. சி.

6ளிகளக0 Y@கிறன.

ெந, வய,களி, கதிக" றி வைள 6 நிகிறன. கக8 ைலக" நறாக

.கிறன. ேசாைலகளி, மர ெககளி= 6த ெசா'<$ ெச'ெட. மைழ0

6ளிக" ெசா'7 ெகா!7கிறன.

நகர0தி ெதகளி, நீ ஓ<கிற6. ஆ.க" கிட தாேபா, அைவ ேதாற

அளிகிறன. உட, வ=ைமைய உைடய அய, நா'< மக" க"ைள உ!<
மைழ06ளி அQசாம, அ8 இ8 திாிகிறாக". <களி, உ"ள

மகளி ெபாBேத ெதாியவி,ேல. வான I7 கிடகிற6தா கரண.

அவக" பி$சி யகைள பறி060 த'7, ைவ0திகிறாக". அைவ
ெப. மலகிறன. அைத க!< பக கால கட 6 மாைல

வ 6வி'டெதபைத அவக" அறி 6 ெகா"கிறாக". உடேன விளகி

திாிைய ெகா40தி ெந,3 மல Yவி0 ெத;வ0ைத வண8கிறாக".
கைடதி Bவ6 மாைல வ தைத அறி 6 அ த கால0தி, ெச;ய
ேவ!7யைத$ ெச;கிறாக".

'< ெகா<8ைககளி, ஆD ெப!Dமாக உ"ள றாக4 இர@ பக,
ெதாியவி,ைல. அதன, பற 6ேபா; ெவளியிட8களி, இைர ேதடாம, அப7

அப7ேய நிகிறன. கா, வ=0தா, காைல மாறி ெகா"கிறன. <களி,

உ"ள ேவைலகாரக" க0Yாி த=யவைறெகா!< அைம ஒவைக
கலைவெபாைள அைரகிறாக". இமய மைலயி= 6 வ த ச தன க,3

ெபாதிய மைலயி= 6 வ த ச தன ேக'பார. ேண கிடகிறன. ளி

காரணமாக ெப!மக" த8க" O த=, மாைலைய ைன 6 ெகா"ளவி,ைல;
சில Nகைள ம'< ெசகி ெகா"4கிறாக". ெநைப I'7 அதி, அகி,,

கக!< த=யவைற ேபா'< ைககிறாக". ந,ல சிப ேவைலபா'ைட-

>ைடய விசிறிகைள உைறயிேலயி'< ைளயிேல ெதா8க ேபா'7கிறாக".
அவறி இேபா6 என ேவைல? அவறி, சில தி O< க'7யிகிற6.

உய த மாளிைககளி, ேவனி கால0தி, கா. வவதகாக0 திற 6 ைவ

சாளர8களி இர!< கத@கைள> இ.க I7யிகிறாக". வாைட காறி
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ளி தா8க 7யவி,ைல. வி த வாைய>ைடய பா0திர0தி, த!ணி

ைவ0திபாக"; அைத அ7க7 எ<06 ெப,லா 7பாக". இேபா6

யா அத பகேம ேபாவதி,ைல. கணபி3"ள ெநைபேய சாபி'<

வி<வாக" ேபா=கிற6! எ,ேலா அைத$ Jறி உ'கா தி கிறாக".
ஆ< மகளி யாைழ$ Jதி ேசக பாகிறாக". ளிரா, அ6 பத

ெக'7கிற6. அைத0 த மாபிேல தடவிெகா!< அ த$ A'7, Jதி

ேசகிறாக", கணவமாைர பிாி த மகளி தனிைம0 6ப ெபாறாம,
வ 6கிறாக".

இ:வா. Oதிராகிய பவ த இய,ைப கா'7ெகா!< நில@கிற6.
அரசி அர!மைனயி, ப<ைகயி, கிடகிறா". தைன அல8காி06

ெகா"ளாம,, பா!7ய மன பிாி 6 ேபாகள06$ ெசறி0தலா, பிாி@0
6ப0தா, வ 6கிறா". அகி, ேதாழிமாக" அவ காைல வ7

ெகா!7கிறாக", வயசான Iதா'7ய பல வைகயான கைதகைள$ ெசா,=

ெபாB6 ேபாக ய3கிறாக". “உ கணவ இேதா வ 6வி<வா!" எ.

ேத.த, Oறிெகா!7கிறாக".

அ8ேக, ேபாகள0தி, பா7 < அைம06 ெகா!< ரகேளா< த8கியி
அரச எப7 இகிறா?
யாைனகைள ேவலா3 வாளா3 6ணி06 ெவற ர பல பாசைறயி,

க0தி3 மாபி3 !ைண >ைடயவராகி கிடகிறாக". அவகைள

பா ெபா'< அரச த5ைடய Oடார0தி= 6 றப<கிறா, இர@

ேநர. அ8க8ேக வ'ட வ'டமான விளகளி, ப0த திாிகைளயி'<
ஏறியிகிறாக". வடகி 6 வ வாைட கா. Jகிற6.

அேபாெத,லா விளகி3"ள Jடக" ெத பகமாக$ சா; 6 ஒளி

வி<கிறன. அரச5 னாேல ேசனாபதி ெச,கிறா. அவ ைகயிேல ேவ,
இகிற6. அத தைலயிேல ேவப மாைலைய க'7யி கிறாக". பா!7ய

மனன6 ேசைன0 தைலவ அ,லவா? ேசனாபதி ஒ:ெவா Oடாரமாக  6

ரகைள இனா இனா எ. அரச5 கா'<கிறா.
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பாசைற நைடபாைத அகி, திைரகைள க'7 யிகிறாக". ேசண

த=யவைற கழறாம, அப7 அப7ேய நி.0தியிகிறாக".

மைழ06ளிக" த ேமேல ப'ட@டேன திைரக" அவைற உத.கிறன. இ த0

ெத வழிேய அரச ெச,கிறா. அவ தேமேல ெம,=ய ேமலாைடைய

ேபா'< ெகா!7கிறா. அ6 நB@கிற6. நBவ நBவ அைத இடைகயினா,
இ<கி ெகா"கிறா, அவ பக0திேல அவ5ைடய ெம;காபாள த

ேதாளிேல வாைள0 ெதா8க வி'<ெகா!< வகிறா, அவ 5ைடய ேதாளி,

வலைகைய ைவ06ெகா!< நட 6 வகிறா அரச. 06மாைலைய>ைடய

ெவ! ெகாற ைடைய மைழ0 6ளி பா6காபாக ஒவ பி706

ெகா!7கிறா. !ப'ட ரகைள க!< இெசா, O.ெபா'<

இனிய க0ேதாேட ெச,3கிறா அரச.

ேநர ந< இர@. ேமேல மைழ, கீேழ ஈர, இ த ளிாி3 ந"ளிளி3 அரச
Y8கவி,ைல, த மைனவிைய> நிைனகவி,ைல. த பாசைறயி, ரகைள

க!< கமல 6 பாரா'7 ஊக உ!டா ேவைலயிேல அவ ைன 6

நிகிறா.

”அ0தைகய அரச ேபாாி, ெவறி ெப.வானாக!” எ. ேவ!7ெகா"4
ைறயி, ெந<ந, வாைட அைம திகிற6.

அ த அரச5ைடய நிைலைய$ ெசா,3 அ7க" வமா.:
”ைட% அ 6கி, இடவயி தழீஇ

வா"ேதா" ேகா0த வக! காைள

Jவ,மிைச அைச0த ைகய, கஅம 6
, கா, யா0த மாைல ெவ!ைட

த:ெவ. அைசஇ0 தா6ளி மைறப,
ந"ெள யாம06 ப"ளி ெகா"ளா
சிலெரா< திாித ேவ த”

[ ைட % - பக0தி, நBவி விB. அ 6கி, - அழகிய ேமலாைட. இடவயி

தழீஇ - இட பகமாக இ<கி, க அம 6 - க0தி, அைப0 ேதா.வி06

ெகா!<. , கா, யா0த மாைல - லாேல க'7ன 06மாைல. த:ெவ.
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அைசஇ0 தா 6ளி - த:ெவ5 ஓைசைய உ!டாகி அைச 6 பர@ மைழ0
6ளிைய.)
----------

14. வாைகயி வைக
இ த நா'7, ெவ:ேவ. ெதாழிைல> ெவ:ேவ. கடைமகைள> ெகா!ட
மக" அவைற$ சாிவர$ ெச;6 சதாய Bவ6 ந,வா%@ வாழ$
ெச;தாக". ஒ:ெவா 6ைறயி, ஈ<ப'<0 ெதாழிலா. பிாிவின

சதாயெம5 உடபி, ெவ:ேவ. உ.கைளேபால இ 6 வ தன.

சதாய நைம ஒ:ெவாவைடய உைழ இறியைமயாததாக இ த6.
கா'ைட கா06$ ெச8ேகாேலா$J அரச, எ. நிைலயான உ!ைமகைள

நிைனN'7ெகா!< சமாதான0ைத> ந<நிைலைய> நிைலநி.0திய

அ தண, ெபா"கைள ெகா"ளேவ!7ய இட0தி, ெகா!< ெகா<க
ேவ!7ய இட0தி, ெகா<06 யாவ யா@ ெபற$ ெச;த வணிக,

ேவளா!ைமயி3 பிற ெதாழி,களி3 ஈ<ப'ட தாளாள சதாய0தி உயி

நா7களாக விள8கின. அ:வவ ெதாழி,கைள லவக" பாரா'7 பா7னக".

ஒ:ெவாவ நிைலைய> ந உண 6 சிறபி0தாக". அ:வா. சிறபி06

பா<வைத0 6ைறயாகி அத இலகண அைம0தாக".

ற ெச;யாம, ெச8ேகா, ெச30தி ர ரச ழ8க எ,லா உயிக4
நல ெச;ய ேவ!<ெமற எ!ண0ேதா< ந<நிைலைமயி, நி.

Aாியைனேபால ஒளிபவ அரச. அவ இய,ைப அரச ,ைல எ5

6ைறயா, லவ ேபாறின. 0தீ ஓபி காமைறைய பயி. வாB

அ தண, இ ேவ த ர! ெகா!< பைக0தா, அவகளிைடேய Y6 ெச.
சமாதான0ைத விைளவி0தன. இைத பாபன ,ைல எ5 6ைறயாக

ைவ06 பாரா'7ன.

அகால0தி, அரசக" வழைக ஆரா; 6 நியாய0ைத நிைல நி.06வத
அைவய0ைத நி.வினாக". அத அற8Oறைவய எ. ெபய, அ த

அைவய0தி, க,வி த=யவறா, சிற த ெபாிேயாகைள நியமி06 அரச

தைலைம தா8கி நியாய வழ8வா. உைற[ாி, இ த அற8Oறைவய மிக$

சிற ைடய6. ம6ைரயி, இ த அைவய0ைதபறி ம6ைர காQசி எற ,

சிறபி06$ ெசா,கிற6.

90

அைவயி3"ள ெபமக" எ'< வைக ண உ"ளவகளாக இக ேவ!<.

ந,ல 7பிற க,வி> நண8க4 வா;ைம> Y;ைம> ந<நிைல>
அழிகாறிைம> அவாவிைம> ஆகிய எ'< இய,க" உைடயவகைளேய
அரச அற8Oறைவய மா தராக நி.@வா. இ த ண8கைள, உைட

த=யனவாக உவக ெச;6 ஒ பழ பா'< O.கிற6. ந,ல 7பிறபாகிய

உைடைய உ<06, லறிவாகிய மாைலைய$ A7, ந,ெலாBகமாகிய அணிைய
அணி 6, ச0திய எபைத உணவாக ெகா!<, Y;ைமயாகிய காத=யி

இப Pக 6, ந<நிைல எ5 நகாி, த8கி, அBகா. இைம, அவாவிைம

எ5 இர!< நிதிகைள ஈ'<பவகளா அவக". அைவய ,ைல எ5

6ைற இ த அைவயின இய,ைப O.. பிற வைகயான அைவகைள> இ த0

6ைறயி, சிறபிப6 உ!<.

ேசாதிட O.பவ5 கணி எ. கணிவ எ. ெபய, N8ற0தி, ஒ

ேசாதிட ந,ல லவராக இ தா. அவ கணிய N8றனா எ. வழ8க
ெபறா. "யா6 ஊேர யாவ ேகளி? எ. நா அ7க7 ேக'

ெதாடக0ைத >ைடய பாடைல பா7யவ அவ. ேசாதிட ,க" பலவைற>
அறி 6 வி!ணி3 ம!ணி3 நிக நிக%$சிகைள O'7ேய ெசா,3

ஆற, உைடயவ கணிவ. அவ சிறைப$ ெசா,வ6 கணிவ ,ைல எற

6ைற.

பல காலமாக பல ேபாகளி, ஈ<ப'< ர0ைத நிைல நி.0திய பழ87க" பல

தமி% நா'7, இ தன. அ த 7யி, பிற த ப$சிள8 ழ ைத ர உண$சி

மிதியாக இ. மகளி விர உண$சி உைடயவகளாக விள8வாக".

அவக4ைடய ர0ைத லப<06 கா'சிக" சில, இலகண இலகிய8களி,

வகிறன.

ஒ மற7 மக" த ழ ைத பா]'7 ெகா!7 தா". அெபாB6
அ த நா'7ேம, பைகபைட ேபா வ த ெச;திைய அவ" உண தா".
உடேன அவ4 ர உண$சி மிக6. பி"ைளைய$ ச'ெட. எ<06

நி.0தினா".  அவ4ைடய '7, உ"ளவக" பைகவைர 0தி வைள 6

ேபான ேவ, ஒ. இ த6. அைத விைரவாக எ<06 அத வைளைவ$

ச'ெட. நிமி0தினா". அைத அவ ைகயி, ெகா<0தா", பரபைர

பரபைரயாக ேபாாி,  6 ர விைளயாட, ாி தவக" அவ4ைடய 7யி
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ேனாக". அ0தைகயவக4ைடய ெபய W< எBதி அைம0த ந<கக"

அ8ேக இ தன. அவைற கா'7 அ த ெப! பா,மண மறாத த

த,வைன, “நீ ேபா$ ெச,” எ. Y!7னா". தன அவ ஒவதா
ைம த எபைத நிைனயாம,, ேவ. ஆடவ இ,லாத அ த ல06 அவ

ஒவேன5 இகிறேன எற திதி அவ4. அ0தைகய மட ைதயைர Iதி,

மட ைதய எ. ெசா,3வாக".

மற7யி, பிற த மெறா ெப!, ேம3 ேம3 ர சிற 6 நிற த5ைடய

7யி ெபைமைய எ<06$ ெசா,3கிறா". அவ4ைடய தகப ேபாாி, த

ர0ைத கா'7 ப'டா. அவ இ. ந<க,லாக நி. N@ ைக>

ெப.கிறா. அவ4ைடய கணவேனா சில கால06 ேபாகள ெச.

க0தி3 மாபி3 !ைண ெப. ர ெசாக அைட தா. அவ4$

சில தைமயமாக" இ தக". அவக4 பைடயி னணியி, நி.

உயிைர ப= ெகா<0தன. எ,லா ேமலாக, அவரைடய த,வ பைடயி,

ேச 6 ேபாாிட$ ெசறா. அவ ெசற பைட பினி'ட6. அதனா, அQசாம,

அ த பைடயிபிேன நி. பைகவைர எதி0தா. அெபாB6 பைகவைடய

அக" அவ உட,ெபலா ைத0தன. கீேழ விB 6 கிட த அவைன பா0தா,

"ள பறிைய ேபால இ த6. இ:வா. த5ைடய உறவினக"

ேபாகள0தி, கா'7ய விர$ சிறைப அத மற7 ம8ைக ெசா,3கிறா".
”க,நிறா எ ைத; கணவ களப'டா;

நி. ெமா; அவி0தா எைனய – பிநி.

ைகேபா; கைணஉைதப காவல ேம,ஓ7
எ;ேபா, கிட தாஎ ஏ.."

[க, - ந<க,. ெமா; - வ=ைம. எைனய - எ தைமயமா. கைண - அ,

உைதப -ெச30த. எ; - "ளபறி. ஏ. - ஆ! சி8க ேபாற மக.]

இப7ேய இ,ல0ைத> ஊைர> ர உைடயனவாக$ ெசா,3வ6 உ!<.
அரச த5ைடய நா'ைட ந பா6கா06, ஆறி, ஒ. வாியாக வா8கி,
காவ, ெதாழிைல ேமெகா"4வைத>, ேபாாி,  6 ெவ. ேபா கள0ைத0
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த5ைடயதாகி ெகா"4வைத> பல ப7யாக லவ பாரா'<வ,
அவ5ைடய ைடைய க%வ. அவ உற8வைத$ சிறபிப.

மன தன ேவ!7யைத ெகா<க@ திதி அைடயாம,, ர

விைளயா'ைடேய எதி ேநாகி$ சில ரக" இபாக". அரசனா, பல

வள8க" ெப. வா% த ரக" ேபாாி, த உயிைர ெகா<06$ ெசQேசா.
கட கழிபாக". இவக4ைடய கைழ> லவ எ<06 உைரப. சா,

நிைற த சாேறக4ைடய சிறைப>, ஒ பக0ைத உைடய கிைண எ5

பைறைய அ7 ேபாாி இய,ைப> பாரா'<வ.

உலக0தி3"ள பைற ஒழி06 ெம;யான ெபாைள விபி வா%வ6,

உலக0தி3"ள 6யைர க!< பைற ஒழி 6 நிப6 சிற த மக4ைடய

இய,. சில அரசக" அரச உாிைமைய ைகவி'< விரதிேயா< இப6 உ!<.
‘பரத5 பா0த5 ேபா,வா அரJ 6ற த ெவறி உைடயா’ எ. O.வ,
6ற@ ஒவைக ெவறிேய.

ஒயி0 6ப வ தா, அைத0 த உயிைர ெகா<06 காப6, அத
வ0த0ைத0 த5ைடயதாக ெகா!< வ 6வ6, ெபா; O.த,

க"4!Dத, த=யவைற0 6ற 6 நிற3 அெளா< ண த 6றவற0தி
இலகண. எ த ெபாளினிட06 பறிறி நி தைம> அ த0 6றவி

இலகணமா. இைவெய,லா அக பைகைய ெவற ெவறி.

இப7யாக ர0ைத விாிவாக$ ெசா,3 ற ெபாளி,, பல வைக ெவறிைய$
ெசா,3 வாைக0 திைணயி,, மக4ைடய நிைல> சிற அகற

ேபாரா'ட8களி, ெவ. நி ர ேபசப<கிறன.

----------

15. அரச /க&
அரசைன0 தைலவனாக ெகா!ட 7யா'சிையேய பழ8கால0தி, உலக0தி,

உ"ள யாவ ேபாறினாக". பாரத நா'7ன அரச திமா= அச எ.

எ!ணி$ சிறபி0தாக". 'தி@ைட மனைர காணி, திமாைல க!ேடேன
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எ5’ எ. ஆ%வா அளின. ேவ 6 அைம@ இ,லாத நா< நைம
ெபறா6 எ. திவ"4வ O.கிறா. அரச சதாய0தி தைலவனாக,

சதாய0தி நைமைய காபா.பவனாக விள8கினா. எ,லா அவ

ந வாழ ேவ!<ெம. விபினாக". அவ எ,லா ந வாழ

ேவ!<ெம. விபினா. அபி, தாைய ேபால@, நைம பயபதி,
தவ0ைத ேபால@, ேபா வழி !ணிய ஈ'70 தவதனா, மகைன
ேபால@, தவ. ெச;பவக4 ேநாைய ேபால@, 6ப வ தா, ம ைத
ேபால@, ஆரா;$சி ெச;ய  தா, அறிைவ ேபால@ இ 6, யா யா
எப7 எப7 இ தா, உவ உ!டாேமா அப7 அப7 இபா அரச.
தசரத அ:வா. இ ததாக கப பா<கிறா
”தா;ஒ அபி,;
தவஒ நலப யபி,;

ேச;ஒ னிெறா

ெச,கதி உ; நீரா,;

ேநா;ஒ; எனி
ம ெதா; Pண8 ேக"வி

ஆய 8கா,

அறிெவா; எவ அனா."

இ0தைகய அரசைன லவக" க% 6 பாரா'<வாக", அவ5ைடய

ர0ைத> ஈைக0 திற0ைத> சிறபி06 பா<வக". ர விைள06 ேபாாி,

ெவறி ெப. ஆதனா, ெப. ெபா"கைளெய,லா, தபா, வ

கைலஞக4 லவக4 ஏைழக4 வாாி வழ8வா அரச, ஆகேவ
அவ5ைடய ஈைகாிய தைல0 தவ6 ர$ெசய,, இ த இர!ைட>

இைண06 ப<வாக" லவக".

றெபாளி, வ திைணகளி, ெவ'சி த, வாைக ஈறாக@"ள திைணக"

அரச5ைடய ர$ சிறைபேய ெபபா3 க%கிற ைறயி, அைம தைவ.

ேவ. ேவ. இய,கைள பா7 பர@வதெகேற தனியாக ஒ திைண உ!<.

அைத பாடா! திைண எ. ெசா,வாக", பா<வத ஏற ஆ!மக5ாிய
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ெசய,வைககள$ ெசா,வ6 எப6 அத ெபா". “பாடா! எப6 பா<த,
விைனைய> பாடப< ஆ! மகைன> ேநாகா6 அவன6 ஒBகலாறாகிய

திைண உண0தினைமயி விைன0ெதாைக ற06 பிற த அெமாழி0ெதாைக"
எ. இ த0 ெதாட ெபா4 இலகண O.வ ந$சினாகினிய.
அரச5ைடய கைழ>, வ=ைமைய>, தனெகன ைவ06 ெகா"ளாம,

ெகா< ெகாைடைய>, மிக இரக0ைத> எ<06$ ெசா,வ6 பாடா!

பா'< எ. ற ெபா" ெவ!பா மாைலகார ெசா,வா.
”ஒளி> ஆற3 ஓபா ஈைக>

அளி> எறிைவ ஆ; 6ைர0 த.."
எப6 அவ O. இலகண. 'இைச> வ=> சீYகா ெகாைட>

த!ணளி> எ. ெசா,3 இவைற0 ெதாி 6 ெசா,=ய6" (. ெவ. 189)
எப6 இத பைழய உைர.

இேதா ஒ லவ அரசைன பாரா'<கிறா. அ:வரச மற மனக"

எ,லா அQசி ஒ<8ப7 ர0ைத ெவளிப<06கிறா. சி8க ழ8கினா,

காேட எ:வா. கி<கிடா;06 ேபாேமா, அ:வா. ேபா ெச;வதாக அவ

வQசின Oறினா, பைகயரசக" ந<8கி ேபாவாக". மனகளி, சி8க

அவ.

ேவத வ,ல அ தணக" அவைன பாரா'<கிறாக". அற0ைத நிைல நி.0தி

ந,ல ெசய,கெள,லா ைறவற நடப7 ெச;6, கட@'பதி >ைடயவனா;

இ0த=னா, அவக" பல இனிய ெசாகைள ேகா06 க%மாைல

A'<கிறாக". அவக4ைடய ெசாக40 ெதாடN'< மாைலயாக அவ

விள8கிறா.

அ6 ம'<மா? த நா'7, இ,லற வா%ைக நட06பவக" யாவ ைறயிறி
வாழ$ெச;> அவ, தா5 சிற த <பியாக வா%கிறா, பல மகளிைர

மணப6 அ த கால அரச வழக. அழ ெமைம> உைடய அவ5ைடய

ேதவிமாக" அவனா, இப ெப. அவ5 இப வழ8கிறாக".
அன ேபாற நைடைய>ைடய அவக4 அவ அாிய அதேபா,
இல8கிறா.
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அவ ஈைகையபறி என ெசா,வ6? லவக4 கைலஞக4 தைன
க%வாக" எ. எதிபா06 அவ ெகாைட வழ8வதி,ைல, ,ைலN0
தைன பறி06 ஒ0தி அணிய ேபாகிறா" எ. எ!ணியா மலகிற6? யி,
த இைசைய ேக'< கவிஞ பாரா'<வா எறா O@கிற6? அரச5 பிற

தசீன பாரா'ட ேவ!< எ. எ!ணி வழ8வதி,ைல. அ6 அவேனா<

பிற த இய,. மைழ எைத> எதிபாராம, ெப;கிற6 ேபாற6 அவ ெகாைட.
அதனா, பயி வளவ6ேபால அவ ெகாைட யா, பாிசிலக" வா%கிறாக".
பாிசிலக4 வான ேபாறவ அவ.

ளி$சியான அழகிய மாைலைய மா நிைறய அணி 6 அவ திேவாலக0தி,

அம தி ேபா6 பா0தா, அவ5ைடய அரச0 திவி சிற0 ெதாியவ.
அவ இ8ேக இப7 அைமதி>ட றி தா3, பைகவ தைலெய<க-

ெவா'டாம, அ7ேயா< அழி06வி< ஆற3 ேகாப பைடகலக4

உைடய ெபாிய பைடக" அவனிட இகிறன. ேபா வ தா, அவறினிைடேய

அவைன காணலா.

இ த எ!ண8கைள ெய,லா இ த பாட, நிைனபிகிற6.
”மன மட8க,, மைறயவ ெசா,மாைல,

அன நைடயினா காரத, - 65
பாிசில வான, பணிமல ைப தா

எாிசினேவ, தாைனஎ8 ேகா."

[மட8க, - சி8க. 65 - தபா, வ. பாிசில - பாிJ ெப.ெபா'<

வபவக". வான - மைழ, பனி - ளி$சி. தாைன-பைட. ேகா - அரச.]

அரச காைலயி, எB த6 த, மாைலயி, 6யில$ ெச,3 வைரயி, நிகB
ெசய,கைள0 தனி0தனிேய பாரா'7 பா7 மகி%வாக" லவக". அவைன0

திமாலாக@ பிற ெத;வ8களாக@ ைவ06 க%வாக".
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அரச உற8க$ ெச,கிறா, ழ ைதயானா, 6யி3ெபா'< அைன> பிற
மகளி தாலா'< பா<வாக", அரச உற8க$ ெசறா எபைத>

அழெபற$ சில பா<வாக". 'த5ைடய ர0தா, ெபா,லாதவகைள அடகி0
தீ8ைக ெய,லா ேபாகி, இனிேம, ெகா<ைமேய தைலYகா6 எ. நி$சய
ப<0திெகா!<, சிறிேத ஓ;@ ெபறலாெம. 6யில$ ெசறிகிறா அரச
எ. பா<வாக". இைத க!பைட நிைல எ. ெசா,வாக". “ நீ 6யில$

ெச,லேவ!<’ எ. னிைல ப<0தி> ெசா,வ6!<. ’ேசாழ அரசேன, ஒ
கண8Oட இைடK< இ,லாம, வாாி வாாி வழ8கிறா; நீ. அதனா, லவ

த=ய பாிசிலக4 I$JவிடOட ேநர இ,ைல. அவக4 யாைனகைள

வழ8கிறா;. அவைற வா8கி வா8கி அவக" ச=06ேபானாக". நீ

உலக0ைத காவ, ெச;வதனா, உற8காம, விழி06ெகா!ேட இகிறா;
ேபா3. அத அவசிய இ,ைலேய! ேலாகபாலககளாகிய எ! திைசைய

கா ேதவக" விழி06 ெகா!ேட இகிறாக". ஆத= நீ சிறிேத 6யி,

ெகா!டள ேவ!<. பாிசி, வா8பவக4 சிறி6 6யில'<ேம!’ எ.
ெசா,3 பழபாட, ஒ. உ!<.

”வா;வா" தாைன வய8க%$ ெசனி, நி
ஒவா ஈைகயி உயிஇட ெபறாஅ,
க.கவ யசியி ெபாி6வ தினேர;
உலக காவல பலவிழி0 திப

வறி66யி, ேகாட, ேவ!<; நி
பாிசி, மாக4 6யி,கமா சிறிேத”
[வா; வா" - றிைய0 தபாம, ெவ'< வா". ெசனி - ேசாழ அரசேன. ஒவா -

நிகாத, உயி இட - I$Jவி< அவகாச. உலக காவல - ேலாக பாலராகிய
தி பாலக. வறி6 - சிறி6.]

வி7யகாைலயி, அரசைன பா'< பா70 6யி, எBவ6 வழக.

நிறப7ேய பாடைல பா70 6யிெலB ேவைலைய >ைடயவைர$ Aத எ.
ெசா,வாக".

"தாவி, ந,இைச கதிய கிட ேதா$
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Aத ஏ0திய 6யிெலைட நிைல”
எ. இத இலகண0ைத0 ெதா,காபிய வகிற6. "தம6 வ=ைமயாேல

பாசைறக! ஒ மன கவசியிறி0 6யிற அரச ந,ல கைழ

ெகா< ெபா'<$ Aத 6யி=. எBபி ஏ0திய 6யிெலைட நிைல" எப6
இத ெபா". பிகால0தி, திப"ளிெயB$சி எ. வழ8வ6 இைத
ேபாறேத. ெத;வ8கைள0 6யிெலBவைத0 திப"ளிெயB$சி எப.

’பைகவைர பறி$ சிறி6 கவைலபடாம, நீ நி பாய=, ப<06 உற8கின;,

6யிற6 ேபா6. உ பைகவக" ெக< 6யி, ெகா"4ப7 மீ6யி3ண 6

எBவாயாக!’ எ. அரசைன0 6யிெலBவாக". "இேதா உ5ைடய

அர!மைண வாயி=, தா தா ெச30த ேவ!7ய கப8கைள அள 6

வி06வி'<, நிைன0 தாிசிக ேவ!<ெம. பல மனக" கா06

கிடகிறாக". அவக4 அ" ெச;வதகாக நீ 6யிெலB தள ேவ!<"

எ. பா<வாக".

6யிெலB த அரச பல ம8கலமான காாிய8கைள$ ெச;கிறா. மல த=ய

ம8கல ெபா"கைள0 தீ!<கிறா, க!ணா7 த=ய ம8கல ெபா"கைள

காDகிறா. ந,ல 6திகைள$ ெசா,கிறா. ம8கல வாசக8கைள ேக'கிறா.
பJைவ> கைற> ெகாண 6 நி.0த, அவைற கா!கிறா. மைற

வ,லவக4 அவைற0 தான ெச;கிறா,
உலக இனி6 வாBெபா'< பல ந,ல காாிய8கைள அரச ெச;6

ெச;வி06 வகிறா. ேதவக" மகிழ ேவ"விகைள$ ெச;> கடைமைய

ேமெகா"கிறா. அரசக4ாிய கடைமகளி, ேவ"வி ெச;த3 ஒ.. பல

ேவ"விகைள$ ெச;தைமயா, ப,யாகசாைல 6<மி ெபவBதி எற சிற
ெபயைர ஒ பா!7ய அரச ெபறா. அரச ேவ"வி ெச;தைத க% 6

பாரா'< பாட,க" பைழய ,களி, உ!<. ேவ"வி நிைல எ5 6ைறயாக

அ த கைழ அைமபாக".

’ேவத ஒ6 மைறயவகளி Jற0தின அரச ெச;> ேவ"வியா, மகி%$சி
ெபறாக"; இ6 ெபாிய வியபாகா6. வி!Dலக0தி, உ"ள ேதவக4 இவ

ெச;த ேவ"வியி, அகினியாகிய வாயினா, அவி>ணைவ நிரப ெப.
மகி% தாக"’ எப6 ஒ பா'<.
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”ேக"வி மைறேயா கிைளமகி%த, எவியபா?

ேவ"வி விற,ெவ;ேயா தாேவ'ப - நீ"விJபி
ஈ தா இைமேயா எ;தி அழ,வாயா,
ஆ தா ைறயா, அவி"

[ேக"வி - ேவத0ைத> சா0திர8கைள> ேக'ட,. விற,ெவ;ேயா - ெவறிைய
வி அரச. ஈ தா - ளி$சிைய>ைடய மாைலைய அணி த, அழ, வா;:

அகினிைய0 ேதவக4 வா; எ. ெசா,வாக"; அதி, ெப;த அவி>ணைவ0

ேதவ Pகவ எப6 வழ. ]

இ:வா. ந,ல ெசய,கைள$ ெச;வதனா, நா< வள நிரபி விள8கிற6.
நில8க" நறாக விைளகிறன. வி'7,, கிளி, யாைன, ேவ. அரJ, த

அரசி'ப'டவக", விைள@ ைற@, ெபமைழ, ெப8கா. ஆகியவறா,

வ ேக<க" இ,லாம, பயி பய தகிற6. அவ5ைடய அர!மைனயி,

லவ கைலஞ Bமி க% பா7 பாிJ ெப.கிறாக". வி7ய காைலயி,

தடாாி எ5 ேதாகவிைய ெபாந வாசிகிறா ஆ7> பா7> இப
ெச;> பாணக" அவ5ைடய ெவறிைய> ேபாகள0தி, அவ ெபற
வள0ைத> பா<கிறாக".

அாியைணயி, யா இ,லாத ெபQசிறட அரச றிகிறா.

"கன, ெகாளி க!ைண>ைடய சி8க Jம த ஆதன0தி,, மற மனக"
எ,லா இம8 நி. ஏ0த, ரகழைல கா=3 மாைலைய மாபி3
அணி 6 நாவல தீ@ாிய மனனாகி இ:வரச றிகிறா” எ. அவ
ஓலக0தி, . னி6 இ த ெபம8கல0ைத லவக" வா%06கிறாக".
பைகவைடய மதிைல அழி06 அவைர0 ேதா,வி>ற$ ெச;ேவ எ. உ.தி

N!ட அரச அைத ஒ விர0மாக ேமெகா"கிறா, த ர0தா, அ:வாேற

ெச;6 பிற மதிைல0 த5ைடயதாகி ெகா"கிறா. ச8கப ந நிைற

ேவறிெற. தீ'சா நிவ0தி ெச;6 ெகா"கிறா. இ:வா. <மி கைள த

கைழ> லவக" சா.கிறாக", அவ மகளிைர மண 6 ெகா"கிறா;

லவக" மணம8கல பா<கிறாfக". அவ5 மக பிறகிறா; éவ=ய ர
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கழைல> ெவ!ைடைய> உைடய அரச5$ சிவ த வாயிைன> ெபாிய
க!ணிைன> உைடய ைம த பிற தா; அதன, ெபாிய கைழ>ைடய

ேதவக" மகி% தன; N@லகி, உ"ளவக" வா%0தினாக"; பைகவ த
பைகமனபாைமைய வி'< பணி தாக"’ எ. ெபா=@ ம8கல

பா<கிறாக".

"க8கழ, ெவ!ைட கவல$ ெச:வா;
ெப8க' த,வ பிறப-ெபெபய

வி!ணா மகி% தா; விய=ட0தா ஏ0தினா;

எ!ணா அவி தா இக,."

[க8கழ, - வ=ைமயான ரகழ,, ெப ெபய - ெபாிய க%. விய=ட - Nமி.
எ!ணா - பைகவ. இக, - பைக.]

அரச5ைடய பிற த நாைள ெவ"ளணி நா" எ. ெசா,வாக". அ. நா<

Bவ6 ெபாிய ெகா!டா'ட நிக%கிற6. பாிசிலக" ெபா5 யாைன>
ஆைட> ெப.கிறாக". அரச நீ\ழி வாழேவ!< ெம. யாவ

வா%06கிறாக". ந,லவக" ந,3ைர Oறி வழிப<0த@, பாிசில பாிJ

ெப. கழ@, 7மக" இ வா%@ ெப. ஏ0த@, பைகவ பணி 6
ஏவ, ெச;ய@ மைனவி மகேளா< அரச பிற வாழ வைக ப!ணி0 தா5
உலக ேபாற வா%கிறா.

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

16. ஆ() பைட
ஒவைன கBேபா6 ேநகமாக, “ நீ இ0தைக யவ” எ. க%வ6 ஒ

வைக. அப7யிறி றிபாக, மைறகமாக, அவ5ைடய கைழ எ<06ைரப6

ஒ வைக. அப7 O.வதி,தா Jைவ மிகிற6. கB வைகக" பலவைற$

ெசா,3 பாடா!திைணயி, ஆ.பைட எற ஒவைக அைமைப
காணலா. அதைன$ சி. லாக@ இயறி யிகிறன லவ.
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ஆ.பைட எற ெசா,3 வழியிேல ேச0த, எப6 ெபா"; வழிகா'7
எ. ெசா,லலா. பாிசி, ெபற ஒவ ெபறாதவக4, நா
இனாாிட0தி, ெச. இன பாிைச ெபேறென. Oறி, அ த உபகாாியிட

ேபாவதாிய வழி த=யவைற$ ெசா,3 வைகயி, அைமவ6 அ6.
”O0த பாண ெபாந விற=>
ஆறிைட கா'சி உறழ0 ேதாறி

ெபற ெபவள ெபறாஅ கறி@றீஇ$
ெச.பயெனதிர$ ெசான பக"

எ. ஆ.பைடயி இலகண0ைத0 ெதா,காபிய O.கிறா, 'ஆட,

மா த பாட பாண கவி ெபாந இவ' ெப!பாலாகிய விற=>
எ5 நாபாலா தா ெபற ெபQ ெச,வ0ைத எதிவ த வறிேயா

அறி@.0தி அவ ஆ!<$ ெச. தா ெபறைவ எ,லா ெப.மா. ெச;த
O. பா<" எ. இத ெபா" எB6வா ந$சினாகினிய,

பழ8கால0தி, தமி% நா'7, இய,, இைச, நாடக எ5 I. தமி%களி3
வ,லவக" பல அ8க8ேக இ தாக". அவக", தைடய கைல0 திற0ைத

உண 6 பாரா'<பவக" எ8ேக இகிறாக" எ. ேத7$ ெச.ெகா!ேட
இபாக". யாேர5 அவக4 அகப'டா, அவாிட0தி, த ைடய
திறைமைய கா'7 பாிJ ெப.வாக". ெபா6வாக கைல0திறைம

பைட0தவக4ைடய உ"ள ெமைமயான6; உண$சி வசப<வ6; இப
6ப8களி சி. O.பா'ைட> உண 6 கிள$சி> தள$சி> ெப.வ6;

ஏைழகைள க!டா, இர8வ6. லவ த=ேயா ஏைழயராக இ தா3 பிற

ஏைழயைர க!டா, வா<வாக". தம கிைட0தவைற பகி 6

ெகா<பாக". அதன, அவக" எ0தைன பாிைச ெப3 விைரவி, ெசல.
வழி06வி'< பைழய வறிய நிைலயிேல இபாக".

தம ேவ!7ய ெபாைள ஈ'< யசிைய விட0 தைடய கைலயா, பலைர

இற$ ெச;ய ேவ!< எபேத அவக4ைடய எ!ண. அதனா, கைல$Jைவ

ேத உபகாாிகைள நா7 எேபா6 திாி 6ெகா!ேட இபாக".
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இய,தமி% வ,ல லவ, இைசயி, வ,ல பாண, தடாாி பைற ெகா'<
ெபாந, பாட3 ஆட3 வ,ல விற=ய, O0தி, வ,ல O0த இ:வா.
எ8ேக விழா நடகிற6, எ8ேக கல$Jைவ Pக வ"ள, இகிறா எ. ேத7$
ெச,வாக". லவக" இன சாதி, இன சமய, இன பா, எற

வைரயைறயி,லாம, எ,லா வைப> ேச தவகளாக இ தாக". 7>ைட

மனக4 .நில மனக4 தமி%லைம>ைடயவகளாக விள8கினக";

ஆனா, அவக" பிறைடய உபகார0ைத எதிபா06$ ெச,லேவ!7ய அவசிய
இ,ைல. கபில, நகீர த=ய அ தண, சீ0தைல$ சா0தனா த=ய

வணிக, ேகாZ கிழா த=ய ேவளாள லவகளாக விள8கின. அ.ைவ
வாணிக இளேவ'டனா, Oலவாணிக சி0தைல$ சா0தனா த=யவக"

ெவ:ேவ. வியாபார ெச;தவக".

லவக" உபகாாிகைள நா7$ ெசறா3 தைடய மான06 ைல@

வப7 நட 6 ெகா"ள மா'டாக". தர அறி 6 பாரா'< வ"ள,களிட

அவக4 ஈ<பா< மிதி. தர அறிவைத வாிைச பறித, எ. ெசா,வாக".
”வாிைச வ 6இ பாிசி, வா%ைக"
எ. தைடய நிைலைய O.வ லவ.
“ஈத, எளிேத மாவ! ேதாற,
வாிைச அறிதேலா அாிேத”

எபாக".
பாணக" ஒ தனி$ சாதியின. அவகளி, வா; பா'< பா<கிறவக4

வா0திய வாசிகிறவக4 உ!<. வா0திய வாசிகிறவகைள கவி

பாணக" எ. ெசா,வாக". இைசபாண, யா% பாண, ம!ைட பாண
எ. Iவைகயினைர ந$சினாகினிய O.வ.

இைச கவிக" பல தமி% நா'7, இ தன. அவறி, த=, நிப6 ழ,, அ6
சி. ழ,, ெப8ழ, எ. இவைகப<. சி. ழைல வ8கிய எ.
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ெப8ழைல ெப வ8கிய எ. O.வ6 வழக. ெபவ8கிய எப6

இேபா6 தமி% நா'<ேக உாிய இைச கவியாக விள8 நாதJர0ைத
ேபாற6 எ. ேதா.கிற6.

ழ3 அ<0தப7 வவ6 யா%. ழ, 6ைள கவி. யா% நர கவி.

யா%களி3 பல வைக உ!<. ெபாிய யா%, சிறிய யா% எற பிாி@ இ தெத.
ெதாிய வகிற6. அவைற ேபாியா%, சீறியா% எப. அவைற

வாசிகிறவகைள ைறேய ெப பாண எ. சி.பாண எ. வழ8வ.
பாைற யறி ேவ. வைகயான கவிகைள வாசிகிறவக4 உ!<.

பாணகளி மைனவிய விற=ய எற ெபய ெப.வ; பா7னி எ.

ெசா,வ6!<. விற, எப6 பாவ அ,ல6 ச06வ0ைத றிப6. பாவ

ேதாற ஆ<வதி, வ,லவகளாைகயா, விற=ய எற ெபயைர ெபறக".
ஆட,, பாட,, அழ எற Iறி3 சிற 6 நிபவக" அவக".

ெபாந எ. ஒ சாதியின உ!<. அவக" ஒ ைகயா, அ7 கிைண

அ,ல6 தடாாிபைறைய ழபவக". ஏ கள பா<ந, ேபாகள பா<ந,

பரணி பா<ந எற பிாி@கைள உைடயவக" அவக". ேகால ைன 6

வபவகைள> ெபாந எபாக". ஒவைரேபால ேவ. ஒவ ேவட

ைனவைத ெபாPத, எப6 மர.

பல வபின"4 O06 பயிசி>ைடய கைலஞகைள O0த எபாக".
பல வைகயான O06கைள$ சமய அறி 6 ஆ<வ6 இவக" வழக,

எ8ேக விழா நட தா3 பாண விற=ய O0த ெச. பா7> ஆ7>

மகைள மகி%விபாக". அரச ெச,வ பாணக4 ெபானா, ெச;த

Nைவ பாிசாக அளிபாக". விற=யக4 அணிகலகைள வழ8வாக".

லவக4 நா'ைட> 'ைட> விைள நில8கைள> யாைனகைள> ஆைட
அணிகைள> ெகா<பாக".

இ:வா. தைடய கைலயின, ெச,வகைள> பிறைர> உவைகயி, ஆ%06
கைலஞகைள0 தமிBலக பாரா'7ய6. அவக4ைடய பாரா'<

உாியவகளாவைத$ ெச,வக" விபினாக". லவகளா, பாட,

ெபறாதவக" வா% 6 பய இ,ைல எற எ!ண எ8 நிலவிய6.
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இ த கைலஞகைள ஆ.ப<06வதாக அைம த ,கேள ஆ.பைட.

யா வழிகா'<கிறாகேளா அவக4ைடய ெபயகேளா< சா0தி ஆ.பைட
,க4 ெபயைர அைமபாக". லவ ஆ. பைட, பாணா.பைட,
விற=யா.பைட, ெபாந ஆ.பைட, O0த ஆ.பைட எ. அைவ

ெபய ெப..

பழ8கால0தி, ஆ.பைட$ ெச;>'க" மிதியாக இ திக ேவ!<. ச8க

,க" எ. வழ8 ெதாதிகளி, த=, நிப6 ப06பா'<: அ6 ப06

ெந< பாட,க" அைம த ெதாதி. அதி, சாிபாதியாக ஐ 6 பா'<க"

ஆ.பைட ,க". கெபமாைன க% 6 நகீர பா7ய தி

கா.பைட ப06 பா'7, த=, உ"ள6. அ6 லவரா.பைடைய$

சா தேத. க திவ" ெபறேவ!< எ. விபி க லவ,
ஒவ5 வழிகா'< வா;பா'7, அைம த6 அ6. ேசாழ காிகா

ெபவள0தாைன ட0தாம க!ணியா பா7ய6 ெபாநரா.பைட. அ6

ெபாநைன ஆ.ப<0திய6. அ<0த6 சி.பாணா.பைட. சிறிய யாைழ

வாசி சி. பாணைன ஆ. ப<06வதாக அைம த6; ந,=யேகாட
எபவேன ந0த0தனா எற லவ பா7ய6. அதி,,
'இர சீறியா% இ'வயி தழிஇ'

எ. வகிறதன, அ த பாண சிறிய யாைழ வாசி சி.பாண எபைத
அறியலா.

ப06பா'7, நாலாவதாக உ"ள6 ெபபாணா.பைட,
”இட5ைட ேபாியா% ைற>ளி கழிபி"
எ. அதி, வகிற6. ேபயாைழ வாசி பாணைன ேநாகி$ ெசா,=ய6 அ6.

இ த லா, ெதா!ைடமா இள திைரயைன க7ய] உ0திர8க!ணனா
பா7ன. ப06பா'7 இ.தியி, இப6 மைலப< கடா எற பா'<.

அத O0தரா. பைட எற ெபய உ!<. O0தைர ஆ.ப<06

ைறயி, அைம த6 அ6. நன எ5 வ"ளைல ெப8ெகளசிகnஆ

எ5 லவ க% 6 பா7ய6 அபா'<.
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இவைற யறி றநா?றி, ஆ.பைடயாக அைம த பாட,க" பல
இகிறன.

இ த ஆ.பைடகளி, லவரா.பைட ம'< இைறவனிட06 அறி@ைடய

லவைன ஆ.ப<06வதாக ெகா"வ. திகா.பைட, ‘ெச:ேவ, ேசஎ;
ேசவ7 பட ெசம, உ"ளெமா<’ றப'ட லவ5$ ெசா,வதாக
அைம தைத ெகா!< இப7 வ0தன ேபா3!
”இ8க!வான06 இைமேயாைழ
ெபலவைன ஆ.ப<0தி.”
எ. பிகால0தி, எB த றெபா" ெவ!பா மாைலகார இப7ேய

இலகண வ0தா. அவ இத உதாரணமாக கா'< ெவ!பா திேவ8கட

ைடயானிட லவைன ஆ.ப<06கிற6.

”ெவறிெகா" அைறயவி ேவ8க'06$ ெச,=
ெநறிெகா" ப7வ0ேதாி; நீ>-ெபாறிக'
கிளி> ஞால0 தி'ெர,ல நீ8க
அளி> ஆழி யவ.”

[ந.மண0ைத>ைடயதா;, ஒ= அவியினா, விள8 திேவ8கட06 நீ
ேபானா,, ைறயி, அைம த ேவட0ைத>ைடயவேன, நீ> இ திாிய8க4
மயக0ைத ெகா< உலக0தி, உ!டா 6யர8கெள,லா ஒழி>ப7,
சகரபைடைய>ைடய திமா, உன அைள வழ8வா.]

ர0ைத>, ெகாைடைய>, பிற ப!கைள> க% 6 பா<வதகாக

அைம06ெகா!ட ெச;>" வ7வ8க" பல. அவறி, பழ8கால0தி,

ஆ.பைட எற வ7வ சிற ததாக இ தெத. இ6கா. Oறியவறா,
ெதாிய வகிற6. ஆ.பைட எப6 பாடா! திைணயி, வ 6ைறக4"
ஒ..

-----------
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17. ர வழிபா
ரக" இற த பிற அவகைள வண8கி வா%06வத ஏற சின8கைள
அைம06 ெகா!டா<த, இ த நா'< மர. க,=, ர வ7வ0ைத>

அவ5ைடய ெபயைர> ர$ெசய,கைள> ெபாறி06 வழிப< வழக
ெதா,காபிய எB த பழ8கால06 பி ேத நிலவி வகிற6.

ெதா,காபிய, றநா?. த=ய ச8க ,க4 பிகால0தி, எB த

றெபா" ெவ!பா மாைல த=யன@ இ த ர வழிபா'ைட பறிய
ெச;திக" பலவைற$ ெசா,கிறன.

ரக4காக ந< க,ைல ர க, எபாக". ஒ ர இற 6ேபாnஆ,
அவைன அேதா< மற 6 ேபாகாம,, ந,ல இட0தி= 6 க, எ<06 வ 6 ந'<

வழிப<வாக". இதனா, ’க,ெல<’ எ. வழகி, ஒ ெதாட வழ8கிற6.
ரக" பைகவட ேபாாி'< எதி06 நி. உயி நீ0த இட0தி3 ேவ.
இட0தி3 இ த ககைள ந<வ6!<. இற த ரைன0 ெத;வமாக

ேபா.வாக". இப7 அைம த பல இட8கைள பிகால0தி, ர த=ய

கிராம ெத;வ8களி ேகாயி,களாக மாறிவி'டன எ. ேதா.கிற6.
கட@ைள க,3வ0தி, ைவ06 வழிப< வழக மிக பழ8கால

தெகா!< இ த நா'7, இ 6 வகிற6 எபத, அ0தைகய

உவ8கைள எ<06 ெகாண 6 நீாி, இ'< ைவ06 ந'< வழிப<த, த=ய
சட8க4 ெந<8கால வரலாேறா< ெதாடைடயன எபத

ற0திைணயி, அைம 6"ள ககா'சி த=ய 6ைறகைள சாற.
ரைன வழிப<வதகாக அவ5ைடய உவ த=யவைற ெபாறிபத ஏற
க,ைல ந,ல இட0தி= 6 ேத ெத<பாக". இைத கா'சி எ.

ககா!ட, எ. இலகண லவ O.வ.

ஒ மைலயி, ஒ ர5 ஏற க, ஒைற0 ேத ெத<0தாக". அ த மைல

உ!டான ேபைற பாரா'7$ ெசா,கிற6 ஒ பா'<. “ெபாிய பாைன"

இ 6 தவ ெச;பவக" ம!ேணா< ம!ணாக ேபாகிறாக". அப7யிறி நீ

நிறப7ேய ெச;த தவ ெபாி6. இ த உலக Bவ6 தா8கமா'டாத ெப
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கைழ>ைடய இ த ரனி சீ0திைய ெபாறிக உனிட ஒ க,ைல
க!ேட’ எற க0ைத உைடய6 அ6.

“தாழி கவிப0 தவெச;வா ம!ணாக

வாழிய ேநாறேன மா,வைர - ஆழிA%

ம!டல ஆறா மறகேழா சீெபாறிப
க!டென நிமா'ேடா க,,"

[தாழி - பாைன. ேநாறைன - தவQ ெச;தா;. மா, வைர- ெபாிய மைலேய. மற

கேழா - ர0தா, உ!டான கைழ உைடயவ.)

ெத;வ ஆேவச ெகா!டவக", “இ த க,ைல எ<06 ெகா"க!” எ. கா'ட
Nமாாி ெபாழி 6 அைத0 ேத ெத<ப6 ஒ வழக.

இ:வா. ேத ெத<0த க,ைல, நா'<வதாிய இட06 ெகா!<

வவாக". அ8ேக கா,ேகா" விழா$ ெச;வாக". ெகா!< வ த க,ைல0

Y;ைம ெச;வதகாக னிதமான நீநிைலயி, ேபா'< ைவபாக". இைத
நீபைட எ. ெசா,வாக". க8ைக, காவிாி ேபாற ஆ.களி, நீபைட

ெச;வாக". பிற அ த க,ைல உாிய இட0தி, ந'< ெபய த=யவைற
ெபாறிபாக". ’சீ0த சிறபி ெப பைட’ எற 6ைற இ த நிக%$சிைய

O.வ6.

“மாைல 6யல மணிஎறி 6 ம'<06

W= அணி 6 ெபயெபாறி06 - ேவலம"

ஆ!டக நிற அமெவ;ேயா காெக.

கா!டக நா'7ன க,. ”

[மாைல அைசய மணிைய அ706 ம6ைவ0 ெதளி06 மயிW=ைய$ A'7 ர
ெபயைர எBதி, ேவெல<06 ேபாாி'ட ச!ைடயி, ஆ!ைம0 தைம மிப7
நிற, ேபாைர விபிய அவ5 கா'சி அைம>ப7 க,ைல நா'7ன.]
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இ:வா. நா'7ய க,= Nைச ெச;ய அதி, ரைன வவி06$ சட8

ெச;வாக". அத நீரா'7 ெபQ சிறகைள$ ெச;வாக". பலவைகயி,

வழிப'< வா%06வாக". இ:வா. நா'7ய ர க,3 ேகாயி3 மதி3

வாயி3 ஏைனய சிறக4 பைடபாக".

இப7 அைம த ரககைள வழிேபாேவா பி'<$ ெச,வாக". ரவலைர
நா70 த ஏைழ$ Jற0ேதா< ேபா பாண ஒவைன ேநாகி$ ெசா,வதாக
ஒ பாட, அைம திகிற6. "உ5ைடய 6ப மி த Jற0ேதா< அ த

ர5ைடய கைழ பா7 பிற நிைறய ெகா<0த அவ5ைடய க,ைல0
ெதாB6 ெச,வாயாக, பாணேன. அவ எ'<0 திைச ெத;வமாக அ த

க,=, நிைல ெபறிகிறா' எ. ெசா,கிற6 பா'<.
”அ<க% பா7, அBதB6 ேநானா

இ<ைப>" ைவகி இ த - க<ெபா<

ைகவ! சி,க ைகெதாBஉ$ ெச,பாண

ெத;வமா; நிறா திைச.”

[அ<க% - பைகவைர ெகாற கைழ. ேநானா - ெபா.க இயலாத. இ<ைப-

6ப. க<ெபா< - Jற0ேதா<, ைகவ! - வ!ைமைய ெபற ைகைய >ைடய.

ைகெதாBஉ - ைகயா, பி'<.]

இ0தைகய ந<ககைள யாவ க!டேபா6 வண8கி$ ெச,வாக". ெபாிய

மனக" இற த இட8களி, ேகாயி, ெச;வாக". அத ஒ ெபய வழ8.

ளற060 6Qசிய கி"ளிவளவ, சிகப"ளி0 6Qசிய ெச,வ க<8ேகா
வாழியாத, இலவ திைக ப"ளி0 6Qசிய நல8கி"ளி ேச'ெசனி த=ய

ெபயகைள கா!க.

ரகைள வழிப<வத க, ந< இ த வழக0ைத ப0தினி ெப!7ைர

வழிப<வத பழ8கால0தி, ேமெகா!டாக". ப0தினிைய> ெத;வமாக

வழிப<வ6 பைழய மர. இ:வா. அைம த க,ைல மாசதிக, எ. O.வ6

சில வழக. ப0தினி0 ெத;வமாகிய க!ணகி$ ேசர ெச8'<வ வQசிமா

நகாி, ேகாயி, எ<0தா. இதைன விாிவாக$ சிலபதிகார0தி3"ள வQசி

கா!ட ெசா,கிற6. கா'சி காைத, கா,ேகா' காைத, நீபைட காைத,
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ந<ககாைத, வா%06 காைத, வர த காைத எ. அகா!ட0தி, வ

காைதகளி ெபயகைள ப0தினி க,ைல நா'<வதகாக$ ெச;த சட8கைள
றி.

ெச8'<வ த ப'ட0தரசிேயா< மைலவள காண$ ெச,கிறா. அ8ேக>"ள

ேவ'<வக", க!ணகி த கணவேனா< வான விமான ஏறி$ ெசற

அத0ைத$ ெசா,கிறாக". அ6 ேக'ட மன க!ணகி ஒ ேகாயி,

அைமக ேவ!< எ. எ!Dகிறா. அகி, இ த லறி லவைர

ேநாகிறா. அவக", ”அரேச, ெபாதியி, மைலயி= 6 க, ெகா!< வரலா;
இமய0தினி. ெகா!< வ 6 கட@" உைவ$ சைமகலா. நீபைட

ெச;வத க8ைக> காவிாி> ததி>ைடயன” எகிறாக".

ெச8'<வ அைத ேக'<, 'இ8ேக அகி3"ள ெபாதியி=, க, எ<06 வ 6
காவிாியி, இ'< ைவ0த, ெபாிய காாிய அ.. ர கிைற த எ 7யி,

பிற தவக4$ சிறபான ெச;ைக> அ.. இமய06$ ெச. க,
ெகா!< வ 6 க8ைகயி, நீபைட ெச;6ெகா!< வேவ’ எ.

ெசா,கிறா. அப7ேய வடநா< ெச., பணி> மனைர0 6ைணெகா!<,

பணியா மனைர ெவ. இமய0தினி. க, ெகாண 6 க8ைகயி, சில கால
நீ பைட ெச;6, பிற வQசிமாநக ெகாண 6 விகிரகமாக$ ெச;6

ேகாயி=, நி.@கிறா. ப0தினி0 ெத;வமாகிய க!ணகி> ரைடயவேள,

ரப0தினி எற கைழ ெபறவ".

ர0ைத> காதைல> வா%ைகயி இ I$Jகளாக ெகா!< ேபாறினவக"
தமிழக". தனி மனித5ைடய வா%@ இபைடயதாக நில@வத காத,

6ைண ெச;>. இ,லற நிகழ@ மைனவி> மக4 இ. வாழ@ இ த

காத, அ7பைடயாக நி. இ6 பறிய பதிகைளெய,லா அக ெபாளாக

ைவ06 விாி06 இலகண இலகிய8க" O.கிறன.

சதாய வா%ைகயி, அரச5 7மக4 மனெமாறி வாழேவ!<. பிறரா,

வ ஏத8கைள மாறி நா'ைட பா6காப6 அரச கடைம. அவ5

இறியைமயாத அ8க8க4" கியமான6 பைட, திவ"4வ அரச5ாிய

உ.க" ஆ. எ. O.வா.
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”பைட7 O% அைம$J ந'பர! ஆ.
உைடயானா ேவ த ெகாளி”
எபதி, எ,லாவறி த=, பைடைய ைவ0திகிறா, 7ைய பா6காக

இறியைமயாத6 பைட. பைட அளவி3 வைகயி3 ெபாியதாக இ தா,

ேபாதா6. பைடைய ஆ4 மக" ர உைடயவகளாக இகேவ!<.

ரக" நா'7 பா6கா உயிநா7 ேபாறவக". காத, இ,ல0தி,

இப0ைத வளப6. ர கா'7, 6ப0ைத0 6ைடப6. காத, பயிரானா,
ர ேவ=யாக உத@வ6. காதபயி வளரேவ!<மானா, அ6 சிைதயாம,
பா6காக ரேவ= ேகாலேவ!<.

காத3லக0தி, தைலைம தா8பவ" ெப!. ெப!Dாிய மாத எற

ெசா,3 காத, எற ெபாைள வகிற6 ெதா,காபிய. ெப!ணி
இய,பாகிய ெப' எப6 விப0ைத றிப6, அக உலக இ6.

ற உலகமாகிய சதாய0தி, தைலைம தா8கிறவ ஆ!மக. ஆ!ைம எப6

ர0ைத றி ெசா,. காதைல வள06 அைமதிைய> இப0ைத> ஓ8க$

ெச;கிறவ" ெப!ணானா,, பைகைய அ.06 ர0ைத வள060 6ப0ைத

ேபாகிறவ ஆ!. காத= உவ ெப!; ர0தி வ7வ ஆ!, காதலா,
இ,ல உய; ர0தா, நா< உய. ஒ. ஒ. ஆதரவாக நிப6.
காத சிறபா, இ,ல0தரசியாக விள8பவ" ெப!; அதனா, அவைள மைனவி

எ. இ,லா" எ. வழ8வ. இ,ல0தி, அரசி உ!ேடயறி அரச

இ,ைல. மைனவ, இ,லா எ. ஆ!மகைன$ ெசா,3 வழ இ8ேக

இ,ைல. ர$சிறபா, சதாய060 தைலைம தா8கி கண06 நாயகனாக

இபவ கணவ. O'ட060 தைலவ எப6 கணவ எபதாிய
ெபா". O'ட060 தைலைம தா8க ர ேவ!<. அவேன கணவ.
மைனவிைய கணவி எ5 வழ இ,ைல.

ர0ைத ேபணி பைகைய அழி06 ெவறி ெகா!< வா% த மனகளி
வரலா.கைள உலக06 நா<க" எ,லாவறி3 ேக'கலா. தமி% நா'7,

ர0ைத வைரயைற ெச;6 ர$ெசய,கைள ஒB8 ப<0தி இலகிய

இலகண8களி3 அ த வைரயைறைய வ.0தி ைவ0தாக" தமி% மக".
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இ த ர உலக0ைத0 ெதா,காபிய த=ய இலகண8களி, உ"ள

றெபாைள பறிய பதிகளி3, அெபாைள0 தனிேய ெசா,3 இலகண
,களி3, றநா?., பதி.ப06 த=ய இலகிய8களி3 கா!கிேறா,
கபராமாயண, வி,=பாரத, க=8க06 பரணி த=ய இலகிய8களி3 ர

நிக%$சிகைள க!< களிகிேறா. தமிழிலகண0திேல வ சில கவிசமயமாகிய

லவ மரகைள அ த இலகிய8களினிைடேய லவக" அைம0திபைத>
காண7கிற6.

காத=ேல கனி@ அ கா'7ய தமி% மக" ர0திேல மற மி<

கா'7னாக" எபைத இ த இலகண இலகிய ஏ<க" நிைன@.06கிறன.
--------

18. பிைர
தமிழி, இலகண வரவர விாி 6ெகா!ேட வகிற6. அ6 த=, எB06, ெசா,,
ெபா" எ. I. பிாிவாக இ தெதபைத0 ெதா,காபிய0தி= 6

ெதாி 6ெகா"ளலா. Iறவ6 பிாிவாகிய ெபாளதிகார0தி, அகெபா", ற
ெபா", ெச;>" இலகண, உவைமயி இலகண எ5 பதிக" உ"ளன.
நாளைடவி, யா இலகண தனியாக விாி த6; பிற அணி> தனிேய விாி06$

ெசா,3 நிைலைய ெபற6. இ. I. ஐ தாக விாி 6 தமி% ஐ 6

இலகண8கைள உைடய6 எற நிைலயி, உ"ள6, ‘அெபா" ஐ ைத>"
எ. ந? சிற பாயிர இ த ஐ 6 பிாி@கைள> றிகிற6. அத

ேம3 விாி 6 பா'7ய, எற பிாி@ ஒ. பிகால0தி, ேதாறியிகிற6.
தமி% இலகண0தி, சிற த6 ெபாளிலகண எ. ெசா,வாக". அ த

ெபா4 அக, ற எ. இ ேவ. பிாிவாக பிாி>. றெபாளி

இலகண0ைத0 ெதா,காபிய0தி, உ"ள ற0திைண இய, ெசா,கிற6. அதி,

வ A0திர8களி, பல இட8களி,, “எப" எ., “எ மன லவ* எ.,

'ைவ0தன வழிேய’ எ., "உளெவன ெமாழிப' எ. வ ெசாகைள>

ெதாடகைள> பா0தா, ெதா,காபிய O. இலகண அவரா, தியதாக
பைடகப'டத. எப6 ெதா. ெதா'< வவெதப6 லனா.

இ த ற ெபாைள ற, அகற, றற எ. Iறாக ப06$
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ெசா,வ6 ஒ ைற. அக ெபாளி, அைம த6 ேபால றெபா4

திைணக4 6ைறக4 உ!<.

இேபா6 றெபா" இலகண0ைத O.வனவாக நம கிைடபவ."

ெதா,காபிய ற0திைண இய3, ரேசாழிய0தி3"ள ெபாளதிகார0தி, ற
ெபாைளபறி O. 0திர8க4, றெபா" ெவ!பாமாைல>

பைழயைவ. பினா, ேதாறிய இலகண விளக, ெதா?, எபனவறி3
றெபா" இலகண0ைத O. பதிக" உ"ளன. அக ெபா", யா,

அணி ஆகியைவ வரவர பல தனியில கண8களாக விாி த6 ேபால றெபா"
இலகண மிதியாக விாியவி,ைல. அ:விலகண0ைத ஆ% 6 பயி,வா

இைம> ற06ைறைய அைம06 பா< இலகிய8க" ைற 6
ேபானைம>ேம இத காரண எ. ேதா.கிற6.

யா, அணி ஆகிய இலகண8களி, ெவ:ேவ. ெநறிக" உ!<. யாபி,
ெதா,காபிய வ ைற ேவ.; யாப8கல வ ைற ேவ..
அப7ேய அணியி, த!7யல8கார கா'< வைக ேவ.; மாறனல8கார

வ வைக ேவ.. இப7ேய றெபாளி3 இ ேவ. ெநறிைறக"

இ தன எ. ெதாியவகிற6. ெதா,காபிய ெநறி ஒ.; ற ெபா"

ெவ!பாமாைல கா'< ெநறி ஒ.. ெதா, காபிய றெபா4 ஏB

திைணக" வகிற6. றெபா" ெவ!பாமாைலேயா பனிர!< பதிகளாக

வ06$ ெசா,கிற6. ெதா,காபிய ெபாளதிகார உைரயி, ஓாிட0தி, [1]

ந$சினாகினிய பி வமா. எB6கிறா: “பட கிள தெவன எ<0த

ேலாைசயா Oறேவ, பிபட கிள த எBதிைண உளவாயின. அைவ ெவ'சி, வQசி,
உழிைஞ, 6ைப, வாைக, காQசி, பாடா!திைண என வ. ஒழி ேதா

பனிர!< எறாராத= ற0திைண ஏB எற6 எைனெயனி, அக8ைக
இர!<ைடயா ற8ைக நாகாகா6 இர!டாயவா.ேபால, அக0திைண
ஏழ ற0திைண ஏB எறேல ெபா0தைட0 தாயி.. இதி= 6

ற0திைண பதிக" பனிர!< எற வழ ஒ சாராரா, ேமெகா"ள
ெபறெதப6 ெதளிவா.
------

[1]. ெதா,காபிய, அக0திைணயிய,, A. 1, உைர.
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பனிர!< எ. O. றெபா" ெவ!பா மாைல Iல, பனி
படல எ. ெதாிய வகிற6. றெபா" ெவ!பாமாைலயி சிற

பாயிர0தி,,

”மனிய சிறபி வாேனா ேவ!ட0

ெதமைல இ த சீசா, னிவர
தபா, த!டமி% தாவி .ண த

6ன8 கீ0தி0 ெதா,காபியத,
பனி லவ பா8ற பக த

பனி படல பழிபி .ண ேதா"
எ. வவதனா, அ$ ெச;தி ெதாிவேதா<, பனி படல ெதா,காபிய

த=ய பனி லவக" இயறிய இலகண , எப6 ெதாிய கிடகிற6.
பனி படல0தி, த பதியாகிய ெவ'சி படல0ைத0 ெதா,காபிய

மற பதிென பதிகைள ேவ. பதிெனவ பா7ன எ. ெகா"ளேவ!<.

ஆனா, இளNரண ெதா,காபிய உைரயி,, 'பனி படல06" ெவ'சி படல
ெதா,காபிய Oறினா ெரற, ெபா தா6’ [1] எ. எB6கிறா, பனி

படல இேபா6 கிைடகவி,ைல. ஆயி5 அதி3"ள A0திர8க" சிலவைற

பைழய உைரயாசிாியக" எ<06 கா'<கிறாக".
-------

[1]. ெதா,, ற0திைண இய,, 35, உைர.
றெபா4 இலகியமாக உ"ளவறி, சி தைவ எ'<0ெதாைக ,கைள$
சா த பதி. ப06 றநா?. ஆ. றநா?.0 திைண> 6ைற>

வ0தவக" பனி படல ைறைய0 தBவிேய வ0திகிறாக". 'த0த
6, வழி களா, றநா?றி0 6ைற Oறினேர5, அக0திய

ெதா,காபியேம ெதாைகக4 லாக= அவ A0திர ெபாளாக0 6ைற
Oற ேவ!<ெம. உணக" எ. ந$சினாகினிய எB6வ6 கா!க.
ப06பா'7, வ திகா.பைட, ெபா நாரா.பைட,
சி.பாணா.பைட, ெபபாணா. பைட, ம6ைரகாQசி, ெந<ந,வாைட,
மைலப<கடா எ5 ஏB ற06ைறகளி, அைம த பாட,கைள பாிபாட=,
வ சில பாட,க4 நறிைண, . ெதாைக, ஐ8.., க=0ெதாைக,
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அகநா?. எபவறி3"ள கட@" வா%06 பாட,க4 பாடா!7ைணைய$
ேச தைவ.

றெபா" ெவ!பாமாைல ஆசிாிய இலகண0ைத$ A0திரமாக@ அதாிய
இலகிய0ைத ெவ!பாகளாக@ தாேம இயறின. இலகண0ைத விட

இலகியேம சிறைடயெதபைத அத அைம த ெபயேர கா'<.

ெவ!பாமாைல எ. அ ைல வழ8வ. அதைன இயறியவ ஐயனாிதனா.
ெதா,காபிய06 உைர எBதிய ஆசிாியக" றெபாளிலகிய06

உதாரணமாக பல  ெச;>'கைள கா'<கிறன. இராமாயண, பாரத,
தக\ யா0திைர, றநா?., பதி.ப06, ெபெபா" விளக,

ெவ!பாமாைல த=ய ெச;>'கைள அவ உைரகளி, காணலா. இவறி,

ெபெபா" விளகெமப6. றெபா" ெவ!பாமாைலைய ேபால

றெபா" 6ைறக4ெக,லா இலகியமான ெச;>'கைள உைடயெத.
ேதா.கிற6. அ த , இேபா6 கிைடகவி,ைல. அவக" கா'<

இராமாயண பாரத8க4 மைற ெதாழி தன. தக\ யா0திைர> இ,ைல. ேன

ெசான6ேபால றெபா" 6ைறகளி இலகண0ைத ஆரா;வா வரவர
ைற 6 ேபாகேவ அ0 6ைறகைள எ!ணி பிகால0தி, இலகிய
பைடபவக4 ைற 6 ேபாயின.

றெபா" இலகண இலகிய8கைள ஆரா; தா, ர0ைத0 தமி%

லவக4 மனக4 எ:வா. பாரா'7 ேபாறி வ தாக" எப6

ெதளிவா. றநா?. பதி.ப06 அ த ர$ ெசய,கைள கா'<

வரலா. ெப'டக8களாக நில@ கிறன. அற, ெபா", இப, < எற

நா உ.தி ெபா" ஒளி3 இப0ைத O.வ6 அகெம., ஏேனய
Iைற> O.வ6 றெம. ெசா,வ. ஆயி5 றெபாளி, உ"ள

திைணகைள> 6ைறகைள> பா0தா, ெபபா3 ர$ ெசய,களி

O.பா<கைள ஆரா;வேத றெமபைத உணரலா.

ர$ ெசய,க" பல நிக% த தமிழக0தி, அவைற லவக" சிறபி06
பா7னாக". அ:வா. எB த இலகிய06 லவக" இலகண

அைம0தாக". இ த இலகண மிகமிக பழ8கால தேல வழ8கி வவதனா,

அதாிய இலகிய அதனி5 பைழயெதப6, அ:விலகிய0தினா,

உண0தப< ர ப! ர நிக%$சிக4 ெதா. ெதா'ேட இ நா'<
மகளிட அைம 6 கிட தன எப6 நறாக ெவளியா.
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இ0தைகய ர அ.ம'< ேவ!7யி த6 எபத இ,ைல; இ.
ேவ!<; எ. ேவ!<.
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