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Source:  
சில�� ெநறி 
தவ�தி ��ற��� அ�களா� 
கைலவாணி ��தகாலய� (ந�ல �� ெவளி��டாள�க�) 
16-2 ராஜாபாத� ெத, பா#� பஜா�, 
தியாகராய நக�, ெச�ைன-600 017. 
கைலவாணி ெவளி�%, திவ�&வ� ஆ#% 2024 
(த) பதி*� : ெச*ட�ப� 1993. விைல : +. 24-00 
ஆ,சேநயா அ.சக�, இராய*ேப�ைட ெச�ைன-14 
-----------  
 

பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    
 
தமிழி)�� தமி2* ப#பா��)�� �க2 3�%� தமிழில�கிய4களி� சில*பதிகார� 
தனி.சிற*�ைடய5.  
 
அ.சிற*� வா2விய� வரலா)6 நிக2.சிகைள ெய�லா� ஒ4ேக சா6 திர�� 
பழரசமாக தவ�தி ��ற��� அ�களா� அவ�க�, ”சில�� ெநறி” எ�9� சிற:த 
தைல*பி� தைலசிற:த �லாக அளியி�கிறா�க�. 
 
மாெப� கா*பிய �லான சில*பதிகார�தி;�ள வா2�ைக ெநறி கவி 
அர4க4களி;�, இல�கிய ேமைடகளி;� ெசவி<க� கனியாக� திக2கிற5. 
 
அாிய, ெபாிய த�5வ4கைள மிக எளிைமயாக=�, ெதளிவாக=� அழ�ட� ”சில�� 
ெநறி” எ�9� இ:�� வாயிலாக அளி�த&� தவ�தி ��ற��� அ�களா� 
அவ�க&�� ம�க� ச(தாய� மிக=� கடைம*ப���கி�ற5. 
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”சில�� ெநறி" எ�9� இ:�>ைன, ந� வா2�ைக�� ஒளி?�%� அறி= வி:தாக 
அளி�த&� தவ�தி ��ற��� அ�களா� அவ�களி� ெபா�னா� திவ�கைள 
வண4கி மகி2கிேற�. 
 
ப�ேவ6 பணிக&�கிைடேய அணிெயன அணி:5ைர அளி�5 மகி@� மா#�மி�. 
நீதியரச� பி. ேவBேகாபா� அவ�க&�� ெந,சா�:த ந�றி. இைடயறா* 
பணிகளிCேட �லா�க உதவி மகி@� உ@வல�� ந#ப�, ஆதீன� கவிஞ�, ம. 
பரம� அவ�க&�� உள� கனி:த ந�றி.  
 
இ.சிற:த வா2விய� கா*பிய �ைல அைனவ� ப��5* பய� ெப)றிட 
‘கைலவாணி’யி� தி அைள ேவ#%கிேற�. 
 
ெச�ைன-17    த4கள���ள,  
25-9-93    "கைலவாணி" சீனி திநா=�கரF 
----------------  
 

அணி
�ைரஅணி
�ைரஅணி
�ைரஅணி
�ைர    
நீதி அரச� பிநீதி அரச� பிநீதி அரச� பிநீதி அரச� பி. . . . ேவ�ேகாபா�ேவ�ேகாபா�ேவ�ேகாபா�ேவ�ேகாபா�    

 
தவ�தி ��ற��� அ�களா�, தமி2 36� ந�;லக�5�� ந�� அறி(கமானவ�. 
சிற:த தமி2 ப)றாள�. தமி2 உண�= பைட�தவ�க�. அவ�க� 36� க�5�களி� 
எ�6� �5ைம இ���. சி:தைனைய� G#%�. ம�கைள ந�வழி* ப%�த, 
ெநறி*ப%�த, (ைற*ப%�த ேதைவயான க�5�க� இ���. 
 
ப��தறி=வாதிக&� ஏ)6� ெகா�&� ஆ�மிக வாதி. அ5 அவ�க&ைடய 
தனி.சிற*�. அரசிய;�� அ*பா)ப�டவ�. ஆனா� அவைடய க�5�க� எ�லா 
அரசிய� க�சிகளா;� மதி�க*ப%�. ேபா)ற* ப%�. 
 
ஐ�ெப� கா*பிய4களி� ஒ�6 சில*பதிகார�. சில*பதிகார� வ>J6�5�, 
K�6 ெநறிக� எைவ எ�பைத தவ�திஅ�களா� இ:�>� அ)�தமாக விள�கி 
இ�கிறா�. (த� ெநறி அரசிய>� உ�ளவ�க&�� அறெநறி ப)றி 36வ5. 
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சி:தைனயா�, ெசயலா�, ம�களிட�தி� அ�� கா�� ம�க� இன� வா2வத)� 
உாியவ)ைற ெசLவ5 தா� அற�. ெதா#% மன*பா�ைமJட� Fயநல மி�லாத 
ெசய�க� மன5�� GLைம த�. அ5 தா� அற�. அ5தா� அரசிய>� 
உ�ளவ�க� பி�ப)ற ேவ#�ய அறெநறி. இ5ேவ சில�� ெநறி எ�6 அ)�தமாக 
விள��கிறா�, தவ�தி அ�களா� அவ�க�. 
 
சில*பதிகார� வ>J6�5� இர#டாவ5 ெநறி ”உைர சா� ப�தினிைய" 
உய�:ேதா� ேபா)ற ேவ#%�. நா% சிற*�ற ந�ல அரF ேதைவ. M% சிற*�ற ந�ல 
மைனவி ேதைவ. நா��)� வ>ைம ேச�*பேத ந�ல மைனவி தாேன. நா��)�� 
M��)�� வி@*ப� ேச���� க)�ைடய மைனவிைய, ப�தினி ெப#�ைர 
உய�:ேதா� ேபா)ற ேவ#%�. இ5 இர#டாவ5 சில�� ெநறி. 
 
Gய அ��, கணவ9�� தியாக� ெசLத�, வா2�ைகயி� அைன�5� 5ைறயி;� 
கணவ9�� ேதாழைமயாத�, 5ைண நி)ற� இைவ அைன�5� ேச�:த ஒ@�க 
ெநறிேய க)� எ�6 அைமயாக விள�க� தகிறா�. 
 
அ�களா� காவி உைட அணி:த 5றவிதா�. மனித இய��கைள �ாி:5ெகா#% 
க)��� எ�ன அ)�தமான இல�கண� வ��கிறா� எ�பைத� காண தமி2 
உ�ள4க� Nாி���. மகி2.சி அைடJ�. 
 
சில*பதிகார� வ>J6�5� K�றாவ5 ெநறி ”ஊ2விைன உ�5 ஊ�%�”. ஊ2 
வ>ைம அத� பயைன த:ேத தீ�. ஊ2 எ�றா� எ�ன? தவ�தி அ�களாாி� 
க�5�களி� <�ப�, ெபா>=, �5ைம இைவ அைன�5� இ4ேக பா��கலா�. 
 
�ல�க�, ெபாறிகளி� வாயிலாக ெசய)பா�%��� பய9��� வவ5 ஊ2. இ5 
தவி��க (�யாத இய)ைக விதி, நியதி, அற�தி� ெசய)பா%. 
 
ேந)ைறய வா2வி� காரணமாக இ�ைறய வா2�ைக�� நம�� ஏ)ப%� 
விைள=க�. இ5தா� ஊ2. நா� ெசLத விைனகளா� ஏ)ப%� விைழ=கைள நா� 
அ9பவி�க�தாேன ேவ#%�. இ5தா� ஊ2 எ�6 விள��� அ�களா�. இதைன 
மனித� எதி��5 ேபாராடலா�. ெவ)றிJ� அைடயலா� எ�6 ந�பி�ைக 
ஊ�%கிறா�. 
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ேகாவல� பிண�ைத ெகாைலJ#ட இட�தி� க#ட க#ணகி நீதி ேக�க 
பா#�யனி� அைவ� கள�ைத ேநா�கி நட�கிறா�. அ*ெபா@5 க#ணகி 
”ெப#�� உ#% ெகா�”, ”சா�ேறா� உ#% ெகா�”, ”ெதLவ(� உ#% 
ெகா�” எ�6 3றி நீதி ேக�கிறா�. ”ெதLவ(� உ#% ெகா�” எ�ற க#ணகியி� 
3)6�� தவ�தி அ�களாாி� விள�க�, எ4கைள* ேபா�றவ�களி� மனைத� 
ெதா%� ப�தி. 
 
”ெதLவ� உ#%ெகா�” எ�ற க#ணகியி� 3)றி� "ெதLவ�” எ�பத)� எ�ன 
ெபா� எ�பைத மிக <�பமாக விள��கிறா� அ�களா�. ெதLவ� எ�ப5 
நியதிகளி� ம6ெபய�, நீதியி� வ�வ� ெதLவ�. 
 
எ4� நீதி ேபா)ற*ப%கிறேதா அ:த நா��� மனித உாிைமக� மதி�க*ெப6�. 
இய)ைக நியதிக� பாரா�ட* ெப6�. வ�லா#ைம வா@�. ெதLவ�ைத, ”நீதி" 
எ�6 திவாசக� ேபா)6கிற5 எ�6 அ�களா� (��கிறா�. இ:த �>� எ� 
உ�ள�ைத J� உண�=கைளJ� தீ#�ய ப�தி இ5தா�. 
 
பல (ைற ப��5 மகி2:ேத�. வாசக�க� இ: �>� எ�லாப�திகைளJ� ப��5 
மகி2:5 இ��ற ேவ#%�. இ5ேவ எ� அவா=� ேவ#%ேகா&� ஆ��.  
 
தவ�தி அ�களா� அவ�களி� ��கைள ெதாட�:5 ெவளியி�%வ� தி சீனி. 
திநா=�கரF அவ�க� இதைனJ� சிற*பாக ெவளியி�%�ளா�க�. அவ�க&�� 
எ� பாரா�%�க�. 
 
ெச�ைன       த4க�  
25-9-93      பி. ேவBேகாபா� 
------------ 
 

சில�� ெநறி சில�� ெநறி சில�� ெநறி சில�� ெநறி ----    உ�ளட�க�உ�ளட�க�உ�ளட�க�உ�ளட�க�    
1. சில�� ெநறி - 4. க#ணகியி� க)� 
2. ஊ2 எ�ப5 எ�ன?  5. ேசர� ெச4��%வ�  
3. ேகாவல� ஊ2 6. சில�� விைள�த �5ைம  
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தவ தி! அ"களா� தவ தி! அ"களா� தவ தி! அ"களா� தவ தி! அ"களா� ----    சி
தைன  �ளிக�சி
தைன  �ளிக�சி
தைன  �ளிக�சி
தைன  �ளிக�    
 
ஒ!ைம�பா&ஒ!ைம�பா&ஒ!ைம�பா&ஒ!ைம�பா& - ஒைம*பா% மனித ேநய அ�*பைடயி� ம�%ேம உவா��. 
 
இல�கிய�இல�கிய�இல�கிய�இல�கிய� - இல�கிய4க� வா2�ைகயி� மா)ற4க&�காகேவ ேதா�றின. ஆனா� 
நைடெப)றி*ப5 உைர விள�கேம. 
 
ச)தாய�ச)தாய�ச)தாய�ச)தாய�- ேகா�, ெச4க�க� ெகா��� கிட:தா� க�டடமாகிவி%மா? அவ)ைற 
(ைறயாக அ%�கினா� M%! அ5ேபால ேகா��கண�கி� மனித�க� இ:தா;� 
ச(தாய� ேதா�றி வி%வதி�ைல. ஒவைர ஒவ� த@விJ� தா4கிJ� ஒ*�ர= 
அறிJ� ப#�ட� வா2:தாேல ச(தாய� ேதா�6�. 
 
ேக�விேக�விேக�விேக�வி- திற:த M�%�� ந�ல காவ� ேதைவ. அ5ேபால கா5கைள� தவதி� 
கவன� ேதைவ. 
 
)ய*சி)ய*சி)ய*சி)ய*சி- ஒ K.F ெகா�(த�, ஒ K.F வி%த� இைத*ேபால வா2�ைகயி� எ:த 
ஒ ெசய> ;� ெகா�(த;� வி%த;� இ�கேவ#%�. 
 
க�விக�விக�விக�வி---- வா2�ைக (@வ5� �� ப���� பழ�க�, ெதாடாி�, இ�ப� பய���. . . . . 
 
ஒ+�க� ஒ+�க� ஒ+�க� ஒ+�க� ---- மனிதைன மனிதனாக மதி*ப5 ஒ@�க�.  
 
உைழ��உைழ��உைழ��உைழ��---- வயி6 இ�லா5 ேபானா� பல� உைழ�கேவ மா�டா�க�. 
 
ந-� ந-� ந-� ந-� ---- ெச�வ�, ெச�வா�� இர#%� ஏராளமான ந#ப�கைள� 3�� த�.  
இதனா� பயனி�ைல. 5�ப�தி� 5ைணயாL அைமேவாேர ந#ப�க�. 
 
சாதைன சாதைன சாதைன சாதைன ---- ம#ணி>:5 மனிதைர வி#B�� ஏ)6வ5 சாதைனய�ல. ம#ைண 
வி#ணகமா��வேத சாதைன, 
----------- 
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1. 1. 1. 1. சில�� ெநறிசில�� ெநறிசில�� ெநறிசில�� ெநறி    
ெவ*றி�. வழிெவ*றி�. வழிெவ*றி�. வழிெவ*றி�. வழி    
 
வா2�ைக மல�* பாைதய�6. வா2�ைக கர% (ரடான ேம% ப�ள4கைள 
Jைடய5. அ5 ம�%மா? மனித உவி� ெகா�ய வில4கின4க� மைற:5 வா2:5 
தீைமக� ெசLJ�. இ�த� மனித வா2�ைக அைம*பி�, ெவ)றி ெப6த� எளித�6. 
பைகைய வரேவ)6. ச:தி��� மன உ6தி ேவ#%�. ெவ)றி ெபற ேவ#%�. 
 
பைகைய� க#% அ,சேவ#�யதி�ைல. பைகவ� ஒவைகயி� நம��� த)கா*� 
உண�ைவ� 3ட� தகிறா�. பைகவைன� 3ட* பாரா�ட� க)6� ெகா�ள 
ேவ#%�. 

”காச� வ:5 உ)ற ேபா5� 
ந�லேதா� பைகைய* ெப)ேற�!” 

(��ப, வைத, 31)  
எ�6 இராவண� 36வதாக� க�ப� 36வா�. பைகவைன* ேபா)6� ப#� 
வரலா)றி� இட� ெப)ற மாெப� தைலவ�க&�� இ:த5. 
 
ஆனா� இ�6 ந#ப� யா�? ேவ#�யவ� யா�? உறவின� யா�? ெதாி:தவ� யா�? 
பைகவ� யா�? எ�ெற�லா� எளிதி� இன� க#%ெகா�ள (�வதி�ைல. 
 
இ�6 மனித உற=களி� அைம* பா�ைட உண�:5 பழ�ேவா� அகிவி�டன�. 
எ4�� இல�சிய அ�*பைடயிலான உற= இ�ைல! ேதாL:த அ��� இ�ைல! 
எ�லா� இலாப ேநா��! 
 
ச:த�*ப4கைள* பய�ப%�தி� ெகா�ள (ய)சி ெசLபவ�கைளவிட, இலாப 
ேநா��ைடய ச:த�*பவாதிகைளவிட, பைகவ�க� ஆயிர� மட4� ந�லவ�க�! 
 
பைகவ� யா�? அத)�� இல�கண� உ#%. ந�ல பைகவ�க� ெவளி*பைடயாக 
எதி��5 நி)பா�கேள தவிர, P5 ெசLய மா�டா�க�! 5ேராக(� ெசLய 
மா�டா�க�! எ:த� காரண�ைத (�னி�%� மைற:5� மைற�5� ஒ@க 
மா�டா�க�. இ�6 இ�த� நல� ெசறி:த பைகவ�கைள� காண இயலவி�ைல. 
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இ�6 ம>:5 வவ5 "சி�ன*��தி”. இ:த சி�ன* ��திJைடயவ�க� ஒவைர 
ஒவ� அழி�5�ெகா�ளேவ (ய)சி ெசLவ�. இவ�களிட� திற:த - மன(� இ�ைல! 
திற:த வா2�ைகJ� இ�ைல! P5 நிைற:தவ�களாக இ*ப�; ேநாி� ந#பராக 
ந�*ப�; உறவினராக ேமவி* பழ�வ�! எ�லா� நாடகேமயா�! 
 
சி�ன* ��திJைடேயா� இட� உ)6Nழி இடறி வி%வ�. M2:த இட�தி� �ழி 
பறி*ப�! இவ�களிட�தி� மிக=� விழி*பாக இ�கேவ#%�. பைகவ�கைள 
விட�3ட இ:த வ4� மன� ெகா#ட நாLக� ெதா�ைல தர (ய;�. ஆதலா� 
வா2�ைகயி� ெவ)றிகைள* ெபற அ�ல5 ெபாைள* ெபாெதாழிய ந�ேபா, 
பைகேயா ()றாக� காரண4களாகா! வா2கி�றவ9ைடய மன உ6திதா� 
காரணமாக (�J�. 
 
�ைத மண>�, சகதியி� அக*ப�%� ெகா#ட உர� மி�க காைளக� ப%�கா! 
தைலைய� �னி:5 K.ைச அட�கி, காைல மட�கி எ@�. அ:த (ய)சிைய* 
பா��தாவ5 மனித� த� (ய)சிைய* ப)றி க)6� ெகா�ளேவ#%�. 
 
ஏதாவெதா�ைற. ெசL5 ெகா#�*பவ�க� எ�ேலா� (ய)சி உைடயா� எ�6 
ஏ)6� ெகா�ள* ெபற மா�டா�க�. ேவைலக� �றி�த ேவைளகளி� �றி�த பய� 
3%� வ#ண� ெசL5 (��க* ெப6த� ேவ#%�. 
 
இ�6, கடைமகைள கால�தி� ெசLபவ�கைள� கா#பதாி5. அ5 ம�%மா? எ:த 
ஒ பணிையJ� கடைமயாக. ெசL5 ெவ)றி காணாம� இைடயற=ப�% 
அ�ல;6ேவா� பல�. ஒ சி6 இட�*பா�ைட�3ட� தா4க (�யாம� 
5��6ேவா� எ*ப� வா2�ைகயி� ெவ)றிகைள� �வி�க (�J�? 
 
அறிவிய� (ைற*ப� இட�*பா%க&� 5�ப4க&�, வா@� உயி�*��ள 
மனிதைன� G#�� ெதாழி)ப%�தி வள����. 
 
ேசாழ� க ாிகால� வட�ல� ேநா�கி* பைடெய%�5. ெச�கிறா�. வட�ல�5 
நில4க� எ�லா� அவ� ெவ)றிைய ஏ)6� ெகா#டன. தமி2* ேபரரF 
கா�ெகா�கிற5. இ:தியா=�� அ*பா;� ெச�ல ஆவ�! ஊ�க�! ஆனா�, 
இமயமைல �6�ேக நி)கிற5! இமயமைல உ.சியி� தமி2*ேபரரசி� சி�ன� 
ெபாறி�க* ெப6கி�ற5! 
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காிகால� எதி�பாரா5 ேசாழ அரF� க��>� ஏறியவ�! ஆயி9�, ேசாழ� 
காிகால� Mர�தா� தமிழரF, ேபரரF ஆயி)6. இமய�தி� உ.சிவைர பரவி)6. 
எ@.சி� த�ைமJைடய Mர� 3ட* பல சமய4களி� ம#ணா�ேவா�� 
வ:5வி%வ5 உ#%. ஆனா� காிகால� ��ம�க� நல� நா%� ேபரரசாக=� 
விள4கினா�! க�லைண�க�� நீ�*பாசன வசதிகைள (ைற*ப%�தினா�. 
 
வா2�ைகயி� ேதா�வி�ைள� தர�3�ய ஆ)ற� பைக�� இ�ைல; இ�க 
(�யா5. அைசவி�லாத. ந%�க� இ�லாத ேசா�வி�லாத ஊ�க� இ:தா� 
வா2�ைகயி� ெவ)றிகைள� �வி�கலா� எ�பைத சில*பதிகார�தா� உணரலா�! 
 

………………..  
'இநில ம4கி� ெபாநைர* ெபறாஅ. 
ெசெவ4 காத>� திமாவளவ� 
………………….. 
அைசவி� ஊ�க�5 நைசபிற� ெகாழிய*  
பைகவில� கிய5; இ* பய4ெக@ மைலெயன  
இைமயவ� உைறJ� சிைமய* பிட��தைல�  
ெகா%வாி ஒ)றி� ெகா�ைகயி) ெபய�ேவா)�" (சில*. 5 : 89.98) 

 
எ�9� சில*பதிகார வாிக� எ#ண�த�க5. 
 
அறி
தவ� கடைம அறி
தவ� கடைம அறி
தவ� கடைம அறி
தவ� கடைம     
 
வாL பைட�ேதாெர�லா� ேபFகி�றன�. ெபா�கைள. சைம�5, Fைவ�5 
உ#ண� க)6� ெகா#ட ச(தாய�, உண�=கைள. சைம�5� ெகா#% இனிய 
ெசா)கைள� 3ற, க)6� ெகா#டபா��ைல. 
 
ேபFவெத�லா� ேப.சா? ெசா�;வெத�லா� ெசா�லா? ‘வ6ைம எ�ற5 
ெச�வ�தி� ம�%ம�ல; ெசா)களி;� 3ட உ#%’ எ�பா� இள4ேகாவ�க�. 
”வ6ெமாழியாள�" எ�6 �றி*பி%� சில��. 
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வ6ைம நிைற:த ெசா)கைள* ேபFபவ�க� ”வ6ெமாழியாள�.” இதைனேய 
தி��ற� பயன)ற ெசா� எ�6 36கிற5. பயன)ற ெசா)கைள� 
36பவ�கைள* ”பத�" எ�6 வ�&வ� தி�%கிற5. 
 
ெசா) �)ற�தி� தீய5 �ற43ற�. அதாவ5 ஒவைர* ப)றி அவ� இ�லாத 
இட�தி� 36த�. அ5ம�%மா? க# எதிாி� (கம�; �க2.சி �ற�ேத பழிG)ற�! 
இ:த� �)ற� ம>:5 வகிற5. "�ற43றி* ெபாL�5யி� வா2கிறவ�க�, 
அற�தி)காக எ�6 36வா�களா�. அ4ஙன� 36வ5 ெபாL! ந�பாேத!’ எ�6 
எ.சாி�ைக ெசLகிறா� திவ�&வ�. 
 
அ%�5வ� ெசா)�)ற� மிக� ெகா�5! அதாவ5 ேகா� ெசா�;த�. அ�ம�ம! 
கால�தி)�ாிய கடைமக� இ�லாத ேசா�ேபறிகளி� ெதாழி�, ேகா� ெசா�;த�; 
பைக வள��த�. இ�6 ேகா� ெசா�>* பிைழ�5� திாிபவ�க� எ#ணி�ைகJ� 
ம>:5வி�ட5. 
 
அ%�த5, ெசா)�)ற�. தா� நிைன*பைவ ெய�லா� நட:தைவ ேபால* ேபFத�, 
இவ�க� ம)றவ�கைள* ப)றி� கவைல*பட மா�டா�க�. இவ�க� பர*�� தீைம 
இ�கிறேத அ5 , ஒவைர� த)ெகாைல ெசL5 ெகா�கிற அள=��� ெகா#% 
ேபாL வி�%வி%�. ”ஊரா� த�த� மன�தன ேபச எ,ஞா�6 ெகா� சாவ5ேவ” 
எ�ப5 திவாசக�. த�த� மன�தன ேபFேவா� மிக=� ேமாசமானவ�க�. 
 
ச(தாய உற=க� வளர=�, பா5�கா�க* ெபற=ேம ெநறி(ைறக�. சாைல 
வழி.ெச�றா� ஊைரயைடயலா� எ�பைத* ேபால உற=க&��ாிய 
ெநறி(ைறகைள அறி:5 உண�:5 ஒ@கினா� உற=க� வள�; பய�த�; 
உ6தியானதாக அைமJ�. 
 
ெநறி(ைறக� பிறழ* ெப6வதா�தா� உற=க� நீ�*பதி�ைல; நிைல�5 
நி)பதி�ைல; ந#ப�க� பைகவ�களாகி�றன�; உட� பிற:தவ�க� ெகாைல 
யாளிக� ஆகி�றன�. இைவெய�லா� இய)ைகய�ல; தவி��க (�யாதன=ம�ல. 
 



11 

 

எ�லாவ)றி)�� ெநறி (ைறக� உ#%. நம�� எைவெய�லா� ந�ைமயாக 
இ�கி�றனேவா அைவ ெய�லா� ம)றவ�க&� அைடயேவ#%� எ�6 
எ#ணேவ#%�. உற=க� ஒ�5ைழ*�� உதவிJ� ெகா%�5* ெப6வனேவ தவிர 
தாமாக வவன அ�ல. 
 
உலகி� எ�லா� 5ைறகளி;� ”ஒ தைல�காம�" ெகா�ேத! ம)றவ�க� மன� 
வ:த எைதJ� 36த�, ெசLத� தீ5; ெநறிய�6, ஆயி9� உலகிய>� இ: ெநறி 
நி)ேபா� சிலேர. 
 
ஆதலா�, அறி:ேதாேர ச(தாய* ெபா6*�ைடயராக நட:5 ெகா�&த� ேவ#%�. 
அறி:ேதாராக இ*பவ�கேள ச(தாய�ைத அைழ�5. ெச�ல ேவ#�யவ�க�. 
அவ�களிட� ச(தாய� 3%தலாக எதி�*பா��கிற5. அறியாதவ�க� பல�; 
அறி:தவ�க�, சில�. அறியாதவ�க� ெநறியி� நீ4கியவ�க�. 
 
ெநறியி� நீ4கியவ�களிட� ந�லன எதி�பா��க இயலா5; (�யா5. ஆதலா� 
ெநறியி� நீ4கியவ�க� வ:த� த�கன 3றினா�கேள9�, ”அவ�க� 3றவி�ைல; 
அவ�க� அறியாைமயி� காரணமாக 36கி�றன�” எ�6 அறி=ைடயா� கதி 
அதைன� தா4கி� ெகா�ளேவ#%�. 
 
க=:திய�க� மா தவ�த�; ேநா�பினா� உய�:தவ�; இர�க� ெபாி5� உைடயவ�, 
க=:திய�க� ேகாவலனிட� கா��ய பாிைவ, எவாிட� யா� எதி�பா��க (�J�? 
ஆயி9�, ேகாவல� க#ணகி ப)றி சிறிேயா� 3றிய தீய ெசா)கைள அவரா� 
தா4கி� ெகா�ள (�யவி�ைல! சபி�5வி%கிறா�! 
 
மா தவ�தராகிய க=:திய�க&�� மைன� தவ�தாளாகிய க#ணகி ெநறிJண��த 
ேவ#�ய நிைல ஏ)ப�ட5. க=:திய�க� பிற2:த5 ேகாவல� - க#ணகி மீ5�ள 
பாிவினாேலேய இய�பாக. சின� ெகா�பவர�ல�; இ�ைறய ச(தாய 
வா2�ைகயி�,” 
 

ெநறியி� நீ4கிேயா� நீரல 3றி9�  
அறியாைம எ�6 அறித� ேவ#%� 

(சில* : 10 : 237-238) 
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எ�ற க#ணகியி� அறி=ைர ()றாக� ெகா�ள� த�க அறி=ைரயா��. 
 
திாி
த ேகா/� திாி
த நில)� திாி
த ேகா/� திாி
த நில)� திாி
த ேகா/� திாி
த நில)� திாி
த ேகா/� திாி
த நில)�     
 
அரசிய� ஓ� அற�; அரசிய� (ைறக� மனித �ல�5�� மைறெமாழி ேபால* 
ேபண� த�கன. அரசிய�, நில�தி)� நீ� ேபால; உட;�� உயி� ேபால: 
ெப#ணி)� க)� ேபால மனித �ல�தி)� இ�றியைமயாத5. சிற:த ஆ�சி 
தனிமனித ஆவ�க&��, ஆ�வ4க&�� எதிராக அைமயா5. ஆனா� அ:த 
ஆவ�க�, ஆ�வ4க� ெநறி(ைற*ப� அைடய� த�கன எ�6 ெநறி*ப%�5� -
(ைற*ப%�5�. 
 
சிற:த ஆ�சி (ைற, தனிமனித9��. ச(தாய உண�=கைளJ� உற=கைளJ� 
வள��5� த�. ச(தாய ேமாத�கைள� G#டா5; வள��கா5. சிற:த ஆ�சி 
நில=� நா��� உ�ள ம�க�, அரசி� உ6*��களாக� த4கைள எ#Bவ�; 
அரைச ஏமா)ற மா�டா�க�. அரF� ம�கைள வ,சி�கா5; ஏமா)றா5. 
 
அரசிய� அற� (ைற*ப� நிக@மாயி� நா��� வள� ெப��; வ6ைம இ�கா5; 
அைமதி நில=�: கலக4க� நைடெபறா; உைழ*� உய�தவ� எ�6 ேபா)ற* 
ெப6�; உ)ப�தி ெப��, வ�ேலாராயி9� வைரயைற�� உ�ப%�த*ப%வ�; 
ெம>ேயா� ந>யா�; எ4�� இ�ப� த@விய ஆ�க வழியிலான சKக உற=க� 
நில=� கா�ெகா�&� . 
 
அரF, மனித �ல�தி� அைன�5 ச�திகைளJ� பய�ப%�தி வள����; 
வழி*ப%�5�. அரசி� கடைம, தவ6க� �)ற4க� நிகழாத-ெசLவத)�ாிய 
அவசிய� ஏ)படாத ச(தாய�ைத� கா#பேதயா�. அரF, ச(தாய�ைத வள���� 
சாதனேமயா�. அத)�� த#டைன வழ4�� அதிகார� உ#%. ஆயி9�, அ5 
கைடசி ஆJத�தா�! இ�தைகய ந�லரைச மனித�ல�, அரசிய� சி:தைன� 
கால�தி>:5 ெப)றதா? இ�லேவ இ�ைல! 
 



13 

 

ஆ�சி ெசLத� ெபா6*��ள பணி. இ:த* பணிைய. ெசLவத)� ஒ மனித. 
சி:தைன ேபா5மானத�6. ஏ�? ஒ நிக2ைவ அB�� (ைறயி;� அள:தறிJ� 
வைகயி;� ஒ மனித� தவ6த� 3%�. அதனா�, (�னாளி� அரச�க�, 
அைம.ச�க&ட�, ஐ�ெப4�@=ட�, எ#ேபராய�5ட� கல:5 ேபசி 
(�ெவ%�5 ெசய)ப%த� எ�ற (ைற இ:த5. 
 
கால*ேபா�கி� கல:தறித� இய�� இ�லாம� ேபாயி)6. ஒேராவழி யி:தா;� 
கல:தறிJ� பணி��� 5ைணயாகாதவ�க� சா��க� உைடயவ�களானா�க�. 
அதனா� கல:தறித� ேபாதிய பய�தர வி�ைல. 
 
அரF (ைறயி� "ஒமனித(ைற” ேமவியதா� மனித�ல� பயனைடயவி�ைல எ�ற 
மன��ைறயி� பல� 3� ஆ�சி ெசLJ� ம�களா�சி (ைறைய� க#டன�. 
ஆயி9� இ�6வைர ெசழி*பான - (ைறயான ம�களா�சிைய�கான இயலவி�ைல. 
ம�களா�சி வ�வைம*பி� ”தனி மனிதேர" ஆ�சி ெசLJ� இய�� இ�ைறய 
ம�களா�சி (ைறயி� அைம:தி�கிற5. ஆ�சி(ைறயி� தவ6க� ெப�வத)� 
வாL*� ஏ)ப�%�ளேத தவிர, �ைறய வழி காண* ெபறவி�ைல. 
 
ஆ�சிையவிட, க�சிக� ெபாிதாகி வி�டன. இ�6 நா��� வள��க* ெப6வ5 
க�சி* ப)ேற தவிர, நா�%* ப)ற�ல! இSவா6 (ைற பிற2:த ேபாெத�லா� அரF 
ெநறி(ைற திற�பிJ�ள5. அரF ெக�%*ேபாL வ>ைம ��றி* பழி*��� ஆளாகி 
வரலா)6�� அ�ைமயாகி அழி:தி�கிற5. அரசிய� மரபி� வ:த அளாள� 
இள4ேகாவ�க�. இ:நிைல க#% இர4�கி�றா�. 
 
ஆ�சி இய)6� அரசிய� தைலவ�, அரசிய� (ைற ெதாி:த, ந�லா�சி தவிர 
ேவெறைதJ� நாடாத ந�ேலாட� கல:5 ெசLயாததா� எ4�� (ைற* பிற2.சி! 
 
உைழ*பவ� வ:5வ�; உறி,F� உ;�த�க� வா2வ�: உைழ*��� உாிய ஊதிய� 
கிைட�காததா� உைழ*பாள� வ:5வ�; உ)ப�தி �ைறJ�; வ6ைம வள�; 
ஆறைல க�வ� ேதா�6வ�; கள=� கலக(� வள�:5 அைமதி. P2நிைலைய 
ெக%���; அரசிய� எ�ப5 இ�லாத5ேபால நா% கா�சி த�. 
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அரசிய� (ைற பிற2:த நா��� அவல� ெப��; அ:த நா%, பாைல நில� ேபால 
விள4��; நில�தி� வைகயி� பாைல நில� கிைடயா5. �றி,சி, (�ைல, மத�, 
ெநLத� என நில� நா�� வைகயினேத. 
 
இய)ைகயி� தைலைம� ேகா� ஞாயி6 த� நிைல ெக%தலா�, வள� ெகாழி��� 
�றி,சிநில� வள� ��6கிற5. (�ைல நில� (@5� ெக%கிற5. வள� மி�க த� 
இய�ைப� �றி,சிJ� (�ைலJ� இழ:5 வி%கி�றன. காத;��� களி*���� 
உாியதாயி:த இ: நில4க� ம�க&��� 5�ப� த� பாைல நிலமாகி 
வி%கி�றன, 
 
சிற:த அரசிய� (ைற இ�லாத நா��� இ�ப� இ�ைல; அைமதி இ�ைல; 
பா5கா*� இ�ைல. இ�த� இழிநிைல வய*ப�ட அரைச*ெப)6�ள நா%, பாைல 
வன� ேபா�ற5. இதைன இள4ேகாவ�க� எ%�5� 36வதறிக. 
 

“ேகா�ெதாழி லாளெரா% ெகா)றவ� ேகா� 
ேவ�திய� இழ:த வியனில� ேபால 
ேவனல4 கிழவெனா% ெவ4கதி� ேவ:த� 
தானல4 திக� த�ைமயி) ��றி 
(�ைலJ� �றி,சிJ� (ைறைமயி� திாி:5  
ந�>ய�� இழ:5 ந%4�5ய� உ6�5*  
பாைல எ�பேதா� ப�வ� ெகா�&�." 

(சில�� 11:60-66) 
எ�ப5 சில*பதிகார�. 
 
தி!
த மா-டா�களாதி!
த மா-டா�களாதி!
த மா-டா�களாதி!
த மா-டா�களா? ? ? ?     
 
ம�க�, உவ�தா� ம�க� அ�ல�.”உ6*ெபா�த� ம�க� ஒ*ப�6” எ�6 
தி��ற� 36� ஏ�? ‘ம�கேள ேபா�வ� கயவ�' எ�6� தி��ற� ம�க� 
ப#பி�லாதாைர ஏFகிற5. ம�க� ப#பி�லாதவ�க�, சி:தி��� பழ�க� 
இ�லாதவ�க�; சி:தி�க ம6*பவ�க�; அறிவி�லாதவ�க�. 
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ஆயி9� த4கள5 அறியாைமையேய அறி= எ�6 ந�பி ஆ�ட� ேபா%பவ�க�. 
ஆணவ�தி� உவ4களாக� தைல த%மாறி நட*பவ�க�. 
 
இவ�களி� ெசவிக� ேக��� திற� உைடய ைவய�ல. இவ�களி� ெசவிக� 
ேதா�க* படாத ெசவிக�! இவ�க� பிற*பா� ம�க�! அறிவா�, உண�வா�, 
ஒ@�க�தா� வில4�க�! இ�த� ம�கைள இழி= உபசாரநிைலயி� ெந�ய 
ஒ>ேயா% மா�க�’ எ�6 அைழ�த� தமிழில�கிய மர�. 
 
ம�களாக* பிற:ேதா�, இய)ைக வழ4கிய அறி= வாயி�கைள* பய�ப%�தி, 
ம�க&��ாிய த�தியிைன* ெப6த� ேவ#%�. வா2�ைகயி� இல�சியேம 
ம�கைள அறி= நல(ைடயரா��த;�, ப#� நல (ைடேயாரா��த;ேம, 
இSவிர#% �றி�ேகா&� இ�6 அைடய�த�க வழியி�, ம�க&ைடய வா2�ைக 
பி� நைட(ைற இ�ைல, 
 
வா2�ைக��* ெபாறிக&� �ல�க&� 5L*பன=� கிைட�த5 எத)�? உ#%, 
3�� களி�5 மகிழ ம�%மா? இ�ைல; உLJ� ெநறியி� ெச�ல�தா�! ஆ)ற� 
மி�க அறி= வாயி�க�, இ�6, பயன)6 காம� களியா�ட4க&��� அ@�கா6, 
அவா, ெவ�ளி, இ�னா. ெசா� ஆகிய தீைமகைள வள�*பத)�ேம 
பய�ப%கி�றன. 
 
இ�6, எ4��, �%�ப�, F)ற�, சKக�, நா% எ�ற பா4� வளரவி�ைல. 
வா2�ைகயி� தனி உ6*�களாகிய காத�, ந�� ஆகிய 5ைறக&� ெசழி*பாக 
இ�ைல. இ*ெபா@5 ஒேர இல�சிய� 'பிைழ�5வி%! எ*ப�யாயி9� பிைழ�5வி%’ 
எ�ப5தா�! 
 
அரF அைம*��க� (தி�.சிJ�, உய� இல�சிய(� உைடயவ�களா� இய�க* 
ெபறாைமயா� ேத�த� ேபாராகேவ அைம:5வி%கிற5; ஒ@�க. சிைத=க&� 
வள�:5 வகி�றன. ஆனா�, இய�பி� ஒ@�க� தவறி�லாத - ஆனா� 
P2நிைலயா� பாதி�க* ப�ட ஒ@�க� தவ6க� த#டைன�� உ�ளாகி�றன. 
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ஏ� இ:த அவல�? அ5=� �க2N�த வரலா6 பைட�த தமி2நா�%��! 
பா#�மாேதவியி� க)�நல� இ:த நா��� தனி.சிற*ப�லவா? நா�ேதா6� 
வ� ெசLதிக� இ�6 "க)�” எ�ப5 ேக>��ாிய ெபாளாகிவி�ட5, எ�ேற 
பைறசா)6கி�றன. 
 
ஒ கால�தி� ேத��கா>� ைம:தைன இ�% நீதி வழ4கிய5 அரF. ஆனா� இ�6 
யாைரJ� விசாாி�க� 3ட இயலாம� ஊ��காவ� நிைலய�தி� ()6ைக அரசிய� 
தைல�%க�; த*பி� தவறி ஊ��காவ� நிைலய�தி� அக*ப�%� ெகா#%வி�டா� 
அ4� விசாரைண இ�ைல! சி�திரவைத மன.சா�சிJைடயவ� த� ’காய�N’=� 
'இராச'9� காவல�களா� அ��5� ெகா�ல*ப�டைத மற�க இய;மா? இ:த 
நா��� நீதி ��க&��* ப,சமா? இதிகாச �ராண4க&���தா� ப,சமா? 
ேமைடக&���தா� ப,சமா? அ�ல5 உபேதச4க&���தா� ப,சமா? 
 
உலகிேலேய இ:தியாவி�தா� �ராண4க� அதிக�; உபேதசியா�க� அதிக�! 
ஆனா� நிைலைம எ�ன? மதி*�ண�.சிJட� ேபா)ற*பட ேவ#�ய ப�கைல� 
கழக4க� 3ட* ேபாரா�ட� கள4களாக� தா� மாறி உ�ளன. ேபாரா�ட�தி)�ாிய 
நியாய4க� உ#டா? இ�ைலயா? எ�பத�ல ேக�வி. 
 
உாிைமகைள அைடய அB�� (ைறகைள* ப)றி�தா� நம5 கவைல. 
ேபாரா%பவ�க� மீ5 ம�%� �ைறயி�ைல. ஆ�சி* ெபா6*பி� இ*பவ�க&� 
ேபாரா�னா�தா� பணிகிறா�கேள தவிர, நியாய4கைள� கால�தி� ஆராL:தறிய 
(�வவ தி�ைல. 
 
இ� மன*ேபா��, அநியாய4கைள� Gபமி�% வள��கிற5. இ:த� �ைறகைள-
ெய�லா� மன� ைவ�தா� எளிதி� தீ��கலா�; தீ��5� ெகா�ள(�J�. ஆயி9� 
மன� வரவி�ைல. ஏ�? ம�க� உண�.சிைய விட, மா�க� உண�.சிேய 
ேம>���கிற5. சராசாி மனிதனிட�தி>:5 மிக* ெபாிய இட� வைரயி� ஒேர 
நிைலதா�! 
 
தீ#டாைம �)ற�, தீ#டாதா� எ�6 ஒ5��த� 3டா5. சாதி ேவ)6ைம தீ5, சாதி 
ேவ)6ைமகைள அறேவ வில�க ேவ#%�. 'எ�ேலா� ஓ� �ல�’ எ�ற க�5. 
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ச4க கால�தி>:5 இல�கிய4களி� ஒேர மாதிாியாக உர�த �ர>� 
அறி=6�த*ப�% வகிற5. யாராவ5 ேக�டா�களா? பி�ப)றினா�களா? 
ப��ததி� எ�ன �ைறவா? உைரக� எ@தி அ.சிட வி�ைலயா? ப�� ம�ற4களி� 
ேபசி மகிழவி�ைலயா?  
 
ஆனா�, நைட(ைற எ�ன? ”யா5� ஊேர யாவ� ேகளி�!" எ�ப5 எ�னாயி)6? 
ெத. ச#ைடக�தாேன வள�:தன! �தி� கல*�ைடயவ�க� 3ட, F)ற�தாராக 
இ�ைலேய! அ#ண� - த�பி ச#ைட, கணவ�-மைனவி ச#ைட ம>:5 
வகி�றனேவ! “ஒ�ேற �ல(� ஒவேன ேதவ9�!” எ�ப5 எ�னாயி)6? 
 
தி(ைறகைள* ேபா)றி* Nசைன ெசLJ� இட4களிெல�லா� சாதிெவறி 
(ைடநா)ற� MFகிற5! இ�6� தனி�தனி* ப:திேய ேபா%கி�றன�! அ5 
ம�%மா? திம:திர�தி)�* �5 உைர 36கி�றன�. சிவைன வழிப%� 
உய�:ேதா� ஒ�லமா�. இ5 சிற*� விதியா�. ெபா5 விதிய�லவா�! இ5 அ:த. 
சாதி ெவறியாள�க� க)பி��� அ9பவ உைர. ‘பிற*ெபா��� எ�லா=யி����". 
எ�ப5 எ�னாயி)6? 
 
”பிற��� வைகயினா� ஒ�தன” எ�6 உைர எ@தி, உைரைய� ெக%�த5தா� 
மி.ச�! 'ஆ=ாி�5� தி�6ழ;� �ைலயேர9� அவ� க#T� நா� வண4�� 
கட=ளாேர!' எ�ப5 எ�னாயி)6? இ:த* பாடைல* பாராயண� ெசLேவா�, 
“தா2�த*ப�ட வ�*பிைன. ேச�:த ெப#க� ச�ைட ேபா�டதா� மைழ 
ெபLயவி�ைல" எ�6 36� அள=�� அ*பர�களி� ெகா�ைக ெவ)றி(ழ�க� 
ெசLகிற5! 
 
இவ�க� ப��தா� எ�ன? பாராயண� ெசLதா� எ�ன? க)றா� எ�ன? ேக�டா� 
எ�ன? தி:த மா�டா�க�! ம�களாக இ:தா� அ�லவா தி:த? தைலெய@�தி� 
கா� நீ��யாகிவி�ட5. கா� அதிகமானா� வில4�க� எ�6தாேன ெபா�! 
வில4�க� எ�ன பாவ� ெசLதன, இவ�கேளா% ஒ*பி�%� 3ற? உவமி�5� 3ற? 
வில4�க&�� ேதா)ற� ேபாலேவ வா2�ைக (ைற ஏமா)ற4க� இ�ைல! 
 



18 

 

மா�க� நிைல அ*ப�ய�லேவ அவ�க� 5�ப* ப%�ெபா@5 ம�%ேம மய4�வ�; 
அ@வ�. இவ�கைள� தி�த க�ைப* பய�ப%�5� வழிேய பய9ைடயதா�மா? 
ேவ6 வழியி�ைலயா? 
 

"மற�5ைற நீ4�மி� வ�விைன ?�%ெம�6 
அற�5ைற மா�க� திற�தி� சா)றி  
நா�க�* பாக வாL*பைற யைறயி9�  
யா*பைற மா�க� இய�பி) ெகா�ளா�  
தீ5ைட ெவSவிைன உ�த காைல*  
ேபைதைம க:தா* ெப�ேப 56வ�" 

(சில�� ஊ�கா# 27-32)  
எ�9� சில*பதிகார அ�க� எ#ண� த�கன. 
 
ெப0"!� ெப0"!� ெப0"!� ெப0"!� உ0& ெகா�உ0& ெகா�உ0& ெகா�உ0& ெகா�! ! ! !     
 
ெகாைலJ#ட ேகாவல� பிண�ைத, ெகாைலJ#ட இட�தி� க#ட க#ணகி, 
பா#�யனி� அைவ� கள�ைத ேநா�கி, நட�கிறா� நீதி ேக�க! ஊ� (@5� நீதி 
ேக�% நட�கிறா�! அ*ெபா@5 (த� (தலாக, க#ணகி, 'ெப#�� உ#% 
ெகா�! ெப#�� உ#% ெகா�!’ எ�6 அைற 3வி அைழ�5� ேக�கிறா�! 
 
ஏ�? ெப#�� இ:தி:தா� ேகாவல� ெகா�ல*ப���க-மா�டானா? ஒ 
நா%, ஒ நகர� எ�றி:தா� ெப#க� இ�லாமலா இ*பா�க�? கணவைன 
இழ:த 5�ப�தி� அ9பவ�ைத உண� நிைலயி� ”ெப#�� இ�ைலயா?” எ�6 
ேக�டா� எ�ப�. இ5 ெபா:தா5. ெப#�� எ�ப5 ெபா5* ெபய�. இ5 எ�ன 
ேக�வி? 
 
ெப# எ�பவ� ேபண�த�கவ� எ�ப5 ம�% ம�ல. அவ� ம)றவ�கைளJ� 
ேபBபவ� எ�ப5� ெபா�. அதனா�தாேன ெப)றவளாக இ�லாத 
ெப#ைணJ� 'தாL’ எ�6 அைழ��� மர�, ம�க� ம�ற�தி� வழ�கி� இ:5 
வகிற5. ெப# எ�லா உயி�கைளJ� ேபணி� கா��� இய�பின�. 
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அதனால�ேறா ஐ4�6�6 அ�ைமைய, ப4கி;ைடய ஐய� திவ�களி� உலக� 
(கி2�த5 எ�6 வா2�5கிற5. அ�ைமேயா% அ*ப� உட9ைறதலாேல உல� 
இய4�கிற5; உயி�க� இ��)6 வா2கி�றன எ�6 திவாசக� 36�. 
 
ெப#ணி� ந�லாெளா% ெபா:தியவனாக, பிரா� இ*பதனாேலேய 
ெபமா9�� அளி. ெசய� இ�கிற5 எ�6 தி(ைறக� பைற சா)6 கி�றன. 
ெப#ைம எ�ப5 மகெவன* ப�;யிைரJ� ஒ�க ேநா��� ேபர� திற�த5. 
அதனால�ேறா கட=ளி� கைணைய, தாய�� ேபா�ற5 எ�6 உவமி�5� 
3றின�. 
 
உ#ைமயான ெப#��, ெப#ைம��ாிய நல மைன�5� அைம:த ெப#�� வா@� 
ஊாி� நியாய4க� நில=�; நீதி நிைல�5 நி)��. அ4� யா��� 5�ப� வரா5. 
இ5 தமி2� ெகா�ைக. 
 
ேகாவல� ெகாைலJ#ட நிக2.சியி� Kல� ம5ைரயி� அ� நல� கா��� 
ெப#�� இ�ைலேயா எ�ற (�=��, க#ணகி வகிறா�! ம5ைரயி� ெப#க� 
இ�லாம� இ�ைல! இ:தன�. ஆனா;� தி#ைமJ� திற9� மி�க ெப#�� 
இ�ைல. 
 
ெப#க� த� நிைல இழ:5வி�டன�; ேபாக* ெபாளாக ம�%ேம இ��� 
நிைல��� தா2�த* ப�% வி�டன�; இ:த இழிநிைல��. ேசாழநா% 
த�ள*ப�டதனா�தாேன ந%.ச:தியி� மாதவி ஏல� 3வி வி)க*ப%கிறா�! 
 
ேகாவல�, மாதவியிட�திேலேய த4கிவி�டைத இ��5�3றி, இ�ல�தி)� 
அைழ�5வ� ெப#க� யாைரJேம காேணா�! ேகாவலனி� தாJ�3ட 
அ*ப��தா�! ஐேயா பாவ�! இர4க�த�க நிைல! க#ணகியி� ேதாழி3ட 
க#ணகிைய� காமேவ� ேகா�ட� ெதாழ அைழ�கிறாேள தவிர, ேகாவலைன 
அைழ�5 வ� வாL*பி�ைல! இ:த அள=��* ெப#Bல� தர� 
தா2�த*ப�%வி�ட5. 
 
ம5ைரயி� ம�%� எ�ன? பா#�ய� அைவ� கள�! அ�தாணி ம#டப� ! 
பா#�ய� அரF இ�ைகயி� அம�:தி�கிறா�! ஆட� மக� ஆ%கிறா�! அரச�, 
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ஆட>� ஒ�றி� கல:5 அ9பவி�கிறா�! அரசி�ைகயி� உடனி:த 
பா#�மாேதவி��� தா4க(�யவி�ைல! ஆனா� எ�ன ெசLகிறா�? ஆடைல 
நி6�த அவளா� இயலவி�ைல; இயலாத நிைல! அரசியானா;� ெப#தாேன! 
 
ஆதலா�, பா#�மா ேதவி��� தைலவ> வ கிற5! இ�ைல! தைலவ> 
வ:தி*பதாக. ெசா�>* பிாிகிறா�! அ:த* �ர�தி)�. ெச�கிறா�! இ5 தா� 
பா#�யநா�% நிைல! இ�த� ெப#��, ெப#�� அ�ல�. ேபாக* ப5ைமக�! 
அணிகல�க� Fைம தா4கிக� அSவள=தா�! 
 
இதனா�தா� க#ணகி, "ெப#�� உ#% ெகா�! ெப#�� உ#% ெகா�!” 
எ�6 ேக�கிறா�! அ5ம�%மா? ந�ல ெப#�� (ர�%�தன�தி)� - 
வ�க#ைம�� மா)6 ம:5 
 
தைலவனி� வா2�ைக� 5ைணயாL அைம:5 அவ9ைடய (ர�%� 
தன4கைளெய�லா� அ�பியலா� மா)றியைம�5 அவைன� ெதLவமா��பவ� 
ெப#. அ�தைகய ெப#�� ம5ைரயி� இ:தி:தா� ேகாவல� 
ெகா�ல*ப���க மா�டா� எ�ப5 க#ணகியி� 5ணி�. 
 
ஆ�, உ#ைமதா�! ெப#, ச(தாய�தி� பாதி! ெப#, வா2�ைகயி� பாதிய�ல�. 
ெப#, வா2�ைக (@5� தாயாக, உட� பிற:தவளாக, மைனவியாக, ேதாழியாக� 
ெதாட�:5 வகிறா�! திவ�&வ� கா�%� ெப#, வா2�ைக��� 5ைண 
நா%பவ� அ�ல�; 5ைணயாL அைமபவ�; 5ைண நலமாக அைம:5 ஆ�க� 
தபவ�. 
 
ெப#���ல� தரமானதாக அைம:தா� தனி உைடைம� தீைமக� வளரா; 3�%� 
�%�ப4க� நில=�; நா��� கள= நிகழா5; ெகாைல நிகழா5. 
 
ெப#�� �ல� ஆ�க�திைன� த� �ல�! இ�ப அைமதி கா��� �ல�! இ�6� 
நம5 நா% 5�ப4களா� அைல�கழி�க*ப%கிற5. ெப#�� இ�ைலயா? 
இ�கி�றன�. இ*ெபா@5 அவ�க� தமி2* ெப#களாக இ�ைல. தனி 
உைடைம*ப)6, �%�ப*பாச� (அ�� வில�க�ல) ஆகிய ந.F� �ண4கைள 
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எLதிJ�ளன�. இ�ைறய ெப#��களி� பல��* ெபா5ைம��ண� இ�ைல. 
நாேட M% ஆனா�3ட அவ�க� மனநிைற= ெபறாத நிைல! இ:த நிைல மாற 
ேவ#%�. 
 
ப��த ெப#க� இ�6 மி�:5�ளன�. இவ�க� தி#ைமJைடயவ�களாக விள4கி, 
ெப#ைம�� சிற*�. ேச��க ேவ#%�. ெப#கைள விள�பர* ெபாளாக� 
ெகா.ைச* ப%�5வைத� க#% ெகாதி�5 எழேவ#%�. 
 
ெப# ெபைம�� உாியவ�; ேபண� த�கவ�; ேபா)ற� த�கவ� எ�ற 
மன*ேபா�� ச(தாய�தி� உ#டாக ேவ#%�. வா2விய>�, ெப#ணி� 
ெபைம�� எதிராக உ�ள ச(தாய விதிகளி� மா)ற� காணேவ#%�. 
 
சராசாியாக வள�:தவ�க� 3ட. கைட*பி��க (�யாத விதிக�, ஒ@�க ெநறிக� 
வ)�6�த* ெப6வதா�, ஒ@�க� ேக%கேள ேதா�6கி�றன. ெப#ணிய;�� 
ஏ)ப நில=� பழ:தமி2 ெநறி, ��5யி� ெபறேவ#%�. 
 
இ* ெப#�� �ல� நா��� நாகாிக�தி)� அர# ெசLயேவ#%�. நா��� 
ம>:5�ள தீைமகைள� கைளய, அவ�க� அ�பி� ஆ)றைல* பய�ப%�த 
ேவ#%�. 
 
ெப#��க� வா@� திநாடாக, பாரத� மல�த� ேவ#%�! “ெப#�� 
உ#%ெகா�!" எ�ற க#ணகியி� ேக�வி�� விைட க#டாக ேவ#%�. 
 
""""சா1ேறா!� உ0& ெகா�சா1ேறா!� உ0& ெகா�சா1ேறா!� உ0& ெகா�சா1ேறா!� உ0& ெகா�?"?"?"?"    
 
ேகாவல� ெகா�ல*ப�டா�; க�வ� எ�6 பழி Fம�தி� ெகா�ல*ப�டா�. 
யாரா� ேகாவல� ெகா�ல*ப�டா�? நாேடா�களா� அ�ல. நாடா&� அரசனா� 
ெகா�ல*ப�டா�! 
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க#ணகி ஆ)றா5 அலம:5 அ@கிறா�! ஏ�? கணவைன இழ:த 5�ப�தி)காக 
அ�ல! கணவைன இழ:த 5�ப� க#ணகியி� எ@.சி��� காரணமாL அைம:த5. 
அSவள=தா�! பி� க#ணகியி� ெவ�ள;�� யா5 காரண�? 
 
ேகாவலைன� ெகா�ற அரF பா5கா*��தர ேவ#�ய நாடா&� அரF; நா��� 
க�வ�க� ேதா�றாம� கா�க ேவ#�ய ெகா)ற�. ஆனா�, அர#மைனயிேலேய 
திட�க�! தி% இத)� வாழ ேவ#�யவ�கைள - வாழ வ:தவ�கைள� ெகாைல* 
ப> ெகா�வ5, எ�ன நீதி? 
 
க�வ�க� - ெகாைலயாளிக� நாடா�பவ�களாக விப�5�களா� இட� 
பி��5�ெகா#%, ம)றவ�கைள� க�வ� எ�6 பழி Fம�5வ5 நியாயமா? நீதியா? 
ெகாைலகார�க�, ந�லவ�கைள� ெகாைல ெசLவ5தா� ெகா)றமா? இ�தைகய 
(ைறேகடான ெகா)ற� எ4� அைமJ�? எ*ப� அைமJ�? 
 
நா��� சா�ேறா�க� யா�? ெபைம��ாிய ெபாியவ�க� யா�? இ5 இ�6 
�ாியாத �தி�! ஒவ� உணைவ. F��கிறா�! வாL ேபசா ெமளனியாக இ�கிறா�! 
காத>�ப�ைத நாடாமேல �லனட�க�5ட� வா2கிறா�! இைவெய�லா� 
சிற*��தா�! ஆயி9� இS விய��க� அைமயானைவயா?  
 
எ�தைனேயா ேப� இ:த நா��� ஒேவைள உண= உ#Bகிறா�க�; 
ஊைமகளாகேவ பிற:5 வா2ேவா� பல�! ெப# யாைனக� 3ட* பிாி�க*ெப)6 
நா��� வள����ேபா5 பிரமசாிய�தா� கா�கி�றன. அதனா�, ெபைம��ாியன 
ஆகிவி%மா? க# க#ட ெதLவ4களாகிவி%மா? இைவெய�லா� உடலா� ெசLJ� 
தவ�! பழ�க�தா� வ� இய��க�! 
 
ந�றாக உ#பேதா, களி�5* ேபசி மகி2:5 வா2வேதா, காத>�ப�தி� திைள�5 
வா2வேதா ெபைம��ாியன அ�ல, சா�றா#ைம��ாியன அ�ல எ�றா� நம5 
சமய4க&� இல�கிய4க&� �ராண4க&� 36� வா2�ைக (ைறக� எ�ன, 
ெபாLயா? 
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யாைரயாவ5 �கழேவ#%மாயி� வாயி� வ:தப� ெய�லா� �க2:5விட� 3டா5. 
எத)�� ெநறி(ைற ேதைவ. இ:த �)றா#�� ெபைமJ� �க@� 
க)பித�தி)�ாியன, இய�பானைவய�ல, உைழ�5* ெபற�3�யன அ�ல எ�ப5 
ப�*பிைன! எனி9� இ5 தவ6. 
 
சா�றா#ைம Jைடயவ�க� ெபைம��ாிய �ண4கைள உைடயவ�க� 
ம�%ம�ல�; அ��ண4கைள வா2�ைகயி) ெசய)ப%�5பவ�க�. இவ�க� 
ெபாLைய நி:தி*ப5ட� நி)கமா�டா�க�; உ#ைமைய. சாதி�5 நி)பா�க�. 
 
இவ�க� மன�தி� உயி���ல�தி9ைடய ேவ)6ைமகைள வள���� 
ெவ6*�ண�.சி இ�கா5. ஒைமJண�= ஊ)ற�5ட� ெவளி*ப%�. 
 
உயிர� �ல�ைத அழி��� இன*பைக ெமாழி ேவ)6ைம, சமய ேவ)6ைம 
(த>யவ)ைற. சா�ேறா� என*ப%பவ� உளமார ெவ6*ப�. கைடேகா� மனிதாி� 
உாிைம��� வழ�கா�* பா5கா*ப�; வா2வளி*ப�. 
 
நாடா&� ெகா)றேமயானா;� அ,சா5, தவ6 க#ட ேபா5 எ%�5� 36வ�; 
இ��5� 36வ�; தி�த(6� வைகயி� ேபாரா%வ�. இவ�கேள சா�ேறா�. 
இ�த� சா�ேறா�க� உ�ள நா��� ந�ல அரF அைமJ�. ம�க� உாிைமக� 
பா5கா*பாக அைமJ�. 
 
ேகாவல� (ைற ேகடாக� ெகா�ல*ப�டதா� அரF ந�ல அரச�ல! அதனா� அ:த 
நா��� சா�ேறா�க� இ�ைல எ�ற (�=�� வகிறா� க#ணகி அதனா�, 
"சா�ேறா� உ#% ெகா�!" எ�6 ேக�கிறா�! 
 
அ�6 க#ணகியி� வினாவி)� விைட கிைட�க வி�ைல. அேத வினாைவ இ�6� 
பல� ேக�கி�றன� விைடதா� கிைட�த பா��ைல எ�6 தா� கிைட��ேமா..? 
 
ெத2வ)� உ0& ெகா�ெத2வ)� உ0& ெகா�ெத2வ)� உ0& ெகா�ெத2வ)� உ0& ெகா�! ! ! !     
 
"ெதLவ�" எ�ப5 நியதிகளி� ம6 ெபய�. நீதியி� வ�வ� ெதLவ� எ:த நா���  
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ெதLவ ந�பி�ைக இ�கிறேதா அ:த நா��� மனித உாிைமக� மதி�க* ெப6�; 
இய)ைக நியதிக� பாரா�ட* ெப6�; நீதி ெநறிக� பாரா�ட* ெப6�. 
 
”வ�லா#ைம வா@�" எ�ற நியதி உ#ைமேய யானா;�, தமிழில�கிய உல� 
இ:நியதி��� த� ெபா� ேவ6. வ�லா#ைம எ�ப5 எளியனவ)ைற அழி�5 
ெவ�6 வா2தல�6. 
 
இSவைக* ேபாரா�ட4க� மனித �ல�5��� தனிJைடைம உண�= வ:த 
கால:ெதா�%� ெதாட�:5 நைடெப)6 வகி�றன. ஆயி9� மனித �ல� அைட:த 
பய� இழ*�க�தா�! ஆனா�, தமிழில�கிய உலக� ’வ�லா#ைம’ எ�பத)�, 
ெகா�&� ெபா� ேவ6. 
 
இய)ைகயி� ஐ�Nத4களாகிய நில�, நீ�, தீ, வளி, ெவளி, ஆகியனவ)றா� ஏ)ப%� 
பாதி*��கைள� தா4கி, உயி�� ெதா�திக&�கிைடயி;�ள ந.Fயி� களினி�6� 
த*பி, ஆ)ற� மி�க உைழ*பா�, <க�வன பைட�5 உ�ளவா6 <க�:5 இ�ப: 
5L�5 வா@� வா2�ைகேய வ�லா#ைமயி� ெவ)றி. ஆனா� நைட(ைறயி� 
ெகா�&� ெபா� ேவ6.. 
 
வா@� உயி�களிைடயி� <க�ெபா� ேதைவ�� அதிகமாக இ�ைல; ப)றா��ைற 
நிைலதா�. அதனா� உயி�களிைடயி� ஆ4காரமான ேபாரா�ட4க�. இ* 
ேபாரா�ட�தி� வ�லா#ைம ெபறாதனவ)ைற அழி�5 வ�லா#ைம வா2கிற5! 
இ:த. P2நிைலயி� தா� ‘ெதLவ�' எ�ற சி:தைன அ��கிற5. 
 
ெதLவ� எ�ப5 ச4க கால�தி� கட=ைள� �றி�தி�கிற5. 'மண4கம2 
ெதLவ�திள நல�’ எ�ப5 தி(கா)6* பைட. பி�னா� "சி6 ெதLவ�" எ�றா� 
கிராம ேதவைத எ�6 ெபா� ெகா#டன�. ஆனா� 'சி6’ எ�ற அைட.ெசா� 
ேச��தா�தா� ேம;�, ஊ@��� ெதLவ� எ�6 ெபய� உ#%. 
 
ஆனா�, ஊ2, ெதLவமாகா5. ஊழி� பயைன. ேச�*பி��� நியதியாக� ெதLவ� 
விள4�வதா� ஊைழ� ெதLவ� எ�6� அைழ�தன� ேபா;�! 
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ெதLவ� எ�ப5 உய�:த5; ேவ#%த� ேவ#டாைம இ�லாத5; உலகிய>� 
உயி�*பாக இ:5 அதைன இய��வ5. உலகிய>� மனித ஆ)ற;�� 
அ*பா)ப�ட ஒ@4�க&�� - (ைற பிறழாத நிக2.சிக&��� காரண� ெதLவ� - 
கட=ேள யா�. 
 
ெதLவ�ைத ’நீதி' எ�6 திவாசக� ேபா)6�. ெதLவ�, வ>யாாிடமி:5 
ெம>யாைர� கா*பா)6வ5; நீதிைய நிைல நி6�5வ5 ெதLவ� 
பிரா��தைனகளா� - Nசைனகளா� ம�%� அைமதி ெகா�வத�6. ெதLவ� நீதி� 
த�ைமJைடய ஒ*�ர= வா2�ைகையேய வி��கிற5; வா2�5கிற5. 
 
நீதி� த�ைம பிற2:த உயிாின4கைள� ெதLவ� ஒ6���. இ5தா� சமய இய�. 
ஆனா�, கால* ேபா�கி� கட=� - ெதLவ� ல,ச லாவ#ய�தி)�� ப�டெத�6�, 
ெதLவேம ப> ேக�கிற5 எ�6� 3றி, ெதLவ ந�பி�ைகைய, ேக>� 3�தா�கி 
வி�டன�. 
 
இ�6, கட=ைள* ப)றி அதிகமாக* ேபFகிறவ�களி� மி�தியானவ�க�, மனித 
�ல�தி� ெபா5நல� சா�:த இ�ப வா2வி9��* பைகவராக�தா� உ�ளன�, 
 
இ�ைறய நம5 சமய உலக� கட=ைள நிைன�கிற5; மனிதைன மற:5வி%கிற5. 
கட=&�காக எைதJ� ெசLய� தயாராக இ�கிற5. ஆனா� அ�ைம.F)றி வா@� 
மனித�� எைதJ� ெசLய வி��வதி�ைல. இ5 ெதLவ ந�பி�ைக ஆகா5; 
கட=� வழிபா% ஆகா5. 
 
ெதLவ ந�பி�ைக உைடயவ�க� ம)றவ�களி� உாிைமகைள மதி*பா�க�; உலக� 
உ#ண உ#பா�க�: உலக� உ%�த உ%*பா�க�. ெதLவ� இ*பைத 
ந��கிறவ�க�, ம)றவ�கைள வா2வி�5 வா2வா�க�. 
 
ெதLவ ந�பி�ைக உ�ள நா��� தீ#டாைம இ�கா5. பைக வள���� 
ேவ)6ைமக� இரா5. எ�லா� 3�� ெதாழி� ெசLவ�; ஒ*�ர= ெநறியி� 
வா2:தி��6வ�; இ5தா� ெசா��க�, 
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ச:5 ெபா:5களி� சாதிக� வா2கி�றன! �ல, ேகா�திர. ச#ைடகளி� 
ேபாிைர.ச� ேக�கிற5! ேசா�பி� திாிJ� மதியி>க� எ4��! ெத=��� ெத 
வ6ெமாழியாள�க� வ�பர�த�க�! ஒவைர ஒவ� அ%த�, ெதாைல�த� ஆகிய 
இழி ெசய�க�! வ6ைம, ஏ2ைமயி� ேகார தா#டவ4க�! இ4ஙன� விள4�வ5 
ஒ நாடாகா5; அ5=� ெதLவ� இ��� நாடாகா5. 
 
N��காாி� ெச�வ� �%�ப�தி� பிற:5 வள�:த ேகாவல� நா��� P2நிைலயா� 
பாதி�க* ெப)றவனாகி, வா2வத)காக ம5ைர�� வகி�றா�. ”வா2த� ேவ#� 
ஊ2விைன 5ற*ப. P2கழ� ம�னா நி�னக�*��:த” எ�ப5 க#ணகியி� 
வாLெமாழி. 
 
வா2கிறவ�கைள வா2வி*ப5தா� ந�ல அரF. ஒவைடய வா2=ாிைமைய* 
பறி�க யா��� உாிைமயி�ைல. ஆனா�, ேகாவல� உயி�, பா#�ய* ேபரரசா� 
பறி�க* ெப)ற5. ேகாவல� ெகாைலயா� ஆ)ெறாணா� 5யர�ைத� க#ணகி 
அைட:தா� எ�ப5 உ#ைம. 
 
ஆயி9� க#ணகிைய மி�திJ� வ�திய 5�ப� ேகாவல� ெகாைல J#டத�6. 
ேகாவலைன� ெகாைல ெசLய. ெசா�ல*ப�ட காரண�தி� தா�! அதாவ5 ‘க�வ�’ 
எ�ற �)ற.சா��� மீ5 ெகா�ல* ெப)ற5தா�! 
 
க�வ�க�, ம)றவ�கைள� க�வரா�கி� ெகா�&� (ைற அ�6� இ:தி�கிற5; 
இ�6� இ�கிற5. இ5 ெநறி(ைற பிற2:த நிைல. கள=, ெபாL�ைம, 
ஆராயாைம, அறியாைம, ெகாைல ஆகிய பல �)ற4க� ேகாவல� ெகாைலயி� 
Kல� ெதாிய வகி�றன. 
 
இ�த� �)ற4க� ெதLவ ந�பி�ைகJைடயவ�களிட�தி� இ*பத)கி�ைல; 
ெதLவ� உ�ள இட�தி� இ�கா5; பழிFம:த ெகாைலக� இ�த) கி�ைல. இ5 
இள4ேகாவ�க� ந�பி�ைக! க#ணகியி� ந�பி�ைக! ஆனா�, ம5ைரயி� நட*� 
(ர#பாடாக இ:த5.  
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ஆதலா� “ெதLவ(� உ#% ெகா�’ எ�6 ேக�கிறா� க#ணகி. இ�6� 
'ெதLவ(� உ#% ெகா�!” எ�6 ேக�க�தா� ெசLகி�றன�! பல�. ‘ெதLவ� 
ேகாயி>� இ�கிற5.’ எ�6 36 கி�றன�! ெதLவ�ைத ஒைமயி� கா#மி�! 
வா2வி��� ேபரற�தி� கா�%மி�! இ5ேவ க#ணகி யி� வினாவி)� விைட! 
 
ந1ேற ெச2கந1ேற ெச2கந1ேற ெச2கந1ேற ெச2க: : : : இ1ேற ெச2கஇ1ேற ெச2கஇ1ேற ெச2கஇ1ேற ெச2க!!!!    
 
உயி� வா2�ைக எ�ப5 �றி�ேகா&ைடய5. உயி� க#டறிவதி�ைல; ஆனா� 
ேக�டறிJ�, உயிாி� தர(� த�திJேம உலகிய>� வரலாறாக வள�கிற5. 
 
உயி� ந�>ய��ைடய5. ஆனா�, சா�பினா� உயிாி� ந�>ய�� திாிகிற5. உயி� 
த�மிய�பி� திாியாம� த�நிைலயி� ந�னிைலைய* பா5கா�க அற� ெசL5 
ெகா#��க ேவ#%�. அற� எ�ப5 மன�GLைம. 
 

”மன�5�க# மாசில� ஆத� அைன�தற# 
ஆ�ல நீர பிற” எ�6 தி��ற� 36�. 

 
நா&� வா@� வா2�ைகயி� உயி� மன�GLைம இழ�த;�, இ@��6த;� 
தவி��க (�யாத5. �வி��*� ஆ)ற� த�பா� ெபா�கைள ஈ�*ப5 ேபால, 
உயிைர கீ2 ேநா�கிய இய��களி� இ@��� ஆ)ற�, ெபா:தா உலகிய;��� 
உ#%. அதனா� மன�GLைம ேக%6�. ஆதலா� நா�ேதா6� நா� மன�GLைம 
ெப6த� வா2த;��ாிய கடைமக&� ஒ�6. 
 
GLைம எளிதி� வரா5. மன�GLைம ெப6த)�ாிய வாயி�கைள நா� அவ)ைற. 
ெசLத� ேவ#%�, மன�GLைம ெப6த;��ாிய சிற:த வாயி� ம)றவ�களிட�தி� 
அ�� கா�%த�; அவ�க� வா2வத)�ாியன ெசLத�; அவ�க� மகி2த;��ாியன 
ெசLத�, அவ)ைறJ� ந�றி, பாரா�%, �க2 (த>யன ெப6� ேவ�ைகயி�றி. 
ெசLத�; பய� ெப6வா� இக2:5 ெவ6�தா;� ெபா6�5� ெகா#% ெசLத� 
அற�. 
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�கைழ வி�பி. ெசLJ� ெசய�க� மன� GLைமைய� தரா. ஏ�? �க2 வி*ப� 
ேபாைதைய விட� ெகா�ய5. ேம;� ேம;� ெபற வி���ப� கா(6�5வ5 �க2. 
 
அதனா� கால* ேபா�கி� அற�தி� ேநா�க� மாறி, ெசLவன அறமாக இ�லாம� 
ேபா��. ெசLய* ப%ேவா� பய�ப%த;��ாிய� எ�6, �க2ேவா�� 
வைரயைறயி�றி. ெசLJ� மன*பா4ேக ேதா�6�. அ*ேபா5 �க2ேவாேர 
பய�ெப6வ�, வறிேயா� - உாிேயா� பய� ெபற மா�டா�க�. 
 
GLைம, 5ற=, ெதா#% இைவதா� உலக�தி� அ@�கா)றி� வழியி� 
சி�கி*ேபா��க&�� ஆளாகா தைவ. ம)ற உலகிய� ேப6க� அைன�5� 
ம)றவ�களிட�தி� அ@�கா)ைற� ேதா)6வி*பன; ேபா�� உண�ைவ� தவன. 
அதனா�, �க2ெப6த;� பா5கா�த;� அாி5. அ5ம�% ம�6. ஒவ� �க2, 
ம)றவ�களிட�தி� அ@�கா)ைற உ#டா���. 
 
அ@�கா6ைடயவ�க�, �க@ைடேயாைர இக2வ�, இக2.சிைய� தா4க (�யாம� 
ெபா6ைமயிழ:5 ெபாத ேவ#�வ�. அSவழி பைகJ� ேபா� K&�. 
 
�க2 கதி. ெசLJ� எைவJ� அறமாகா. வணிக ேநா�ேகா% ெசLய*ெப6� எ. 
ெசய;� அறமாகா5: ஏ�? இலாப� எ�ற �றி�ேகா&� ெவறி?�%� த�ைமய5. 
இலாப� ேம;� ேம;� 3ட ேவ#%� எ�ேற இலாப ேநா��ைடயவ� வி��வ�. 
இ�த� இலாபெவறியாி� G#%தலா�தாேன, உண=* ெபா�களி� 3ட 
கல*பட� ெசLகி�றன�; ைகநிைறய ஊதிய� ெப)றா;� ைக?��� மீ5 நா�ட� 
ெகா#%�ளன�. ஆதலா�, இலாப ேநா��� மன� GLைம��� 5ைண ெசLயா5. 
 
ஆதலா�, ெதா#% மன*பா�ைமJட� ெசLய* ெப6� அற. ெசய�க�, 
மன�GLைம�� வாயிலாக அைமJ�. இ�த� அற�ைத - ந)ெசய�கைள ஒSெவா 
வினா�J� சி:தைனயா�, ெசயலா� உயி�� �ல�தினிட�தி� அ�� கா��, அ:த 
உயிாின� வா2த;�� உாியவா6 ெசL5 ெகா#��க ேவ#%�.  
 
அற� ெசLத;��ாிய கால� எ�6 ஒ�6 இ�ைல. நா� ேதா6� M%க� 3��. 
F�த� ெசLய* ெப6த� ேவ#%�. அ4ஙன� 3�ட* ெபறாத M��� 3��� 
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GLைம ெசLய இயலாவ#ண� சில நா�களி� அ@��க� வ:தைடJ�. அSவழி, 
ந.Fயி�க&� வ:5 வாழ� ெதாட4��. அ5ேபால அ�றாட� மன�GLைம ெசL5 
ெகா�&த� ேவ#%�. 
 
ஒ நா� அ�� கா�ட மற:தா� ம6நா� அ�� தைல*படா5. பைக ேதா�றிய 
உடேனேய அ�பினா� பைகைய மா)றி� ெகா�ள� தவறினா� ம6நா� அ:த* 
பைக வ�பைகயாக உமா)ற� ெப)6* ப�*ப�யாக வ,சினமாகி, ெகாைலயள= 
இ@�5. ெச�6 வி%�. 
 
பைக க#ட ேபாேத ப#பா�% ம�5வ�ைத. ெசL5விட� ேவ#%�. 
அ*ெபா@5தா� தீைமக� மன�தி� 3டாரம��5� த4கா. ஆதலா� நாழிைக 
ேதா6� நா�ேதா6� மன�GLைம ேபB� அற� ெசLத� ேவ#%�. ேம;� 
நாைள ெசLயலா� எ�றா� ’நாைள' எ�9� நா� யா� ைகயி� இ�கிற5? இஃ5 
இய)ைகயி� ெதாியாத ஒ �திராகேவ இ:5 வகிற5. அதனா� இற*� உண�.சி 
ேம>�% அ@5 ம�வதா? 3டா5. 
 
வா2வத)ேக பிற:த ந�;யி�க� மரண�தி� அழி:5 ேபாக� 3டா5. மரண�ைத� 
கா��* பய(6�5வத)காக நிைலயாைமைய எ%�5� 36வதி�ைல. மரண�ைத� 
க#% அ,சி. சாகிறவ�க� ேகாைழக�; வாழ� ெதாியாதவ�க�. 
 
பி� ஏ� மரண�ைத* ப)றிய எ#ண�? க�வி, ஞான�, ெதா#%, அற�, 
ஆகியவ)றி)� ஒSெவா விநா�J� கைடசி விநா�ேய எ�6 கதி. ெசL5 
வா2த� ந�ல மர�. 
 
க�விைய இ�ேற க)க ேவ#%�. ந�ல ��கைள நா�� க)க ேவ#%�. 
ெப6த)காிய ஞான�ைத இ�ேற, இ*ெபா@ேத ெபறேவ#%�. ெதா#% 
இ*ெபா@ேத ெசLக, சி:தி�தா� வாL*� இழ�க=� ேநாிடலா�. இ:த உய� 
ேநா�க�ேதா% ெசா�ல* ெப)ற நிைலயாைம� க�5, எதி�கால�5. சி:தைனேய 
இ�லாம� ெசL5வி�ட5 ஒ ெபாிய �ைற. 
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நிைலயாைம உண�= அற� ெசLத)�� G#% ேகாேலய�றி, எதி�கால. 
சி:தைனகைள, தி�ட4கைள இழ*பத)க�6. இ�த� உயாிய க�திைன. 
ெச4��%வனிட� மாடல மைறேயா� 36வதாக சில*பதிகார� உண��5கி�ற5. 
 

”நாைள. ெசL�வ� அறெமனி� இ�ேற  
ேக�வி ந�;யி� நீ4கி9� நீ4��  
இ5ெவன வைர:5 வா@நா &ண�:ேதா�  
(5நீ� உலகி� (@வ5மி�ைல.” 

(சில��, ந%க�. 179-182) 
-----------------  
 

2. 2. 2. 2. ஊ4 எ1ப� எ1னஊ4 எ1ப� எ1னஊ4 எ1ப� எ1னஊ4 எ1ப� எ1ன????    
 
இள4ேகாவ�க� சில*பதிகார� இய)ற, ெவளி* பைடயான, காரண4க� K�ைற� 
�றி�கி�றா�. 
 

”அரசிய� பிைழ�ேதா��� அற43) றாவ5 உ� 
உைரசா� ப�தினி�� உய�:ேதா� ஏ�த;� 
ஊ2விைன உ�5 ஊ�%� எ�பG உ�"  

 
காரண4களா��. இ�K�ற9� வா2விய;�� (தலாக அைம:5 மி�:த 
விவாத�தி)�� உாியதாகிற5 ஊ2. 
 
ஊ2 எ�ப5 எ�ன? உயி� நிைலயான5; ேதா)ற�, அழி= இ�லாத5. 
அறிய�த�க5; ெசய�க� ெசLJ� இய)ைகயின5. உயி�, பிற�த� - இற�த� எ�ற 
ெசா)க�, உட� மா)ற4கைள� �றி��ேம தவிர உயிைர� �றி*பனவாகா. 
 
உயி���, க#ணா� காண*ெப6� ப=டல�றி <#Bட� ஒ�6 உ#%. 
உட>ய�க�ைத இய��வி��� மன�, ��தி, சி�த� ஆகிய அறிகவிக� 
<#Bடைல. சா�:தைவ. உயிாி� மன�, ��தி, சி�த4களி� நிக@� எ#ண4க�, 
(�=க�, ஆ�வ4க�, உடைல இய�கி. ெசய)ப%�5�. 
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”விைன" எ�ற தமி2.ெசா� மத (�திைர ெப)ற பி�, ஒ சி6 ெபாைள� 
�றி*பதாக, ெபவழ�கி� வ:5வி�ட5. ெபவழ�காயி9� தவ6, தவ6தா�! 
தவ6 3ட. ெசா�>� இ�ைல, அ.ெசா�ைல, ேக��ழி* ெபா� ெகா�&� 
பா4கிேலேய தவ6 ஏ)ப%கிற5. 
 
’விைன’ எ�ப5 ெசயைல� �றி���. தமிழில� கண�தி� 'விைன.ெசா�" 
ெசய)பா��ைன� �றி��� ெசா� எ�ப5 எ#ண�த�க5. ஆதலா� விைன எ�ப5 
ஒவ� மன�, ��தி, சி:தைன, �ல�, ெபாறி . களா� இய4கி. ெசLJ� 
ெசய�கைள� �றி���. அ.ெசய�களி� பய� 5L*��� வ�ெபா@5 
விைன*பய� எ�றாகிற5. 
 
ஒSெவாவ� அவரவ� உைழ*பி� பயைன அைடய வி��வேத உலகிய)ைக. 
ஒவ� உைழ*ைப ம)றவ� எ%�5� ெகா�வைத. ‘Fர#ட�" எ�6 
க#��கி�ேறா�. ஆனா�, ஒவ� தீைமைய. ெசLதா� அத� பயைன 
அ9பவி*பத)� வி��வ தி�ைல. இ5 ஏ�? 
 
ந�லதாயி� மகி2=: இ�பமாயி� இதய�களி*�. ெப6வ� 5�பமாயி� ஏ� 
ெவ6*�? அ�5�ப(� ேவ6 யா� த:ததி�ைலேய! அவரவ� பைட�5� 
ெகா�வ5தாேன! இதைன� தி��ற�, 

'ந�றா4கா� ந�லவா� கா#பவ� அ�றா4கா� 
அ�ல) ப%வ ெதவ�?’ 

எ�6 ேக���. உயிாி� இய)ைக உயி��த� ெசய) ப%த�; வள�த�; உLத�. 
உயிாி� இய�க4க� ெசய) பா%க� பல5ைறயின. பலவைகயின, ஒவ� ஒேர 
ேநர�தி� எ�% (த� ப�5 வைரயிலான ெசய�களி� ஒ�ேறாெடா�6 
(ர#பா��றி. ெசய)படலா�. சில சமய4களி� ஒ�6� ெகா�6 (ர#பா%� 
இ���. 
 
ஒேர பணியி� �ல�க&� ெபாறிக&� த�த� நிைலய� இய4கி� ெதாழி)ப�% 
அ*பணிைய� த�த� நிைலயி� வள��5. ெச@ைம*ப%�5கி�றன. இ4ஙன� 
ெசLய* ெப6� ெசய�க� தர(ைடயனவாக அைமJ�; பய9ைடயனவாக=� 
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அைமJ�. ஒ�ேறா ெடா�6 ெதாட�பி�லாத பணிகளி;� ஈ%படலா�. இ*பணிக� 
பய� தவனவாக அைமவ5 அைம. 
 
ஒ�6�ெகா�6 மா6ப�% (ர#ப�ட நிைலயி;� பணிக� நிக2வ5 உ#%. 
இ*பணிக� பய9� தரா. எதி�மைறயான 5�ப�ைதJ� த�. சி:ைதயி� தீய 
எ#ண4க&� ெசய>� ந�லைவJ� கா�� ந�*பவ� க� மி�தி. இ�தைகேயா� 
ெசLJ� ெசய�க� ந)பயைன� தராத5 ம�%மி�றி, 5�ப�ைதேய அவ�க&��� 
ம)றவ�க&��� த�. எ.ெசய;��� தாவி* பட�:5 விாிவைடJ� இய��#%. 
 
ஆதலா�, ஒவாி� தீைம அவரளவி� நி�6 வி%வதி�ைல. அ�தீைம விைரவி� 
பட�:5 ச(தாய�தி� தீைமைய* பர*��; வள����. அ*ேபா5 ச(தாயேம தீைம 
மயமாகி வி%கிற5. அ�தீைமைய எதி���� ஆ)ற>�ைமயாேலா, பலMன4க� 
காரணமாகேவா, தீைமயிட�5� "ந%=நிைல" எ�ற நிைலைய ேம)ெகா#டதாேலா 
ஆைசக� காரணமாக சி:தி��� திறனி�றி, தீைம�� உட�ப�% ேபாவதாேலா பல� 
தீைமைய அ9பவி�க ேவ#�யி�கிற5; சKகேம ெக�%வி%கிற5; அ�ல5 
‘ெக�ட5' எ�6 ெபய� ெப6கிற5. 
 
ஒ வ,சி*ப�த� ெசLத தீைம ஒ ேபரரைசேய ெக%�5வி�டேத! எSவளேவா 
திற(�ள அரசாL இ:5� ெநறி(ைற*ப%�5� Pழ�க� வ>ைமயாக இ:5� 
வ,சி*ப�தேன ெவ)றி ெப)றா�! ஏ�? எ#ணி*பா��க ேவ#டாமா? எ#ணி* 
பா�*ேபாமாக! 
 
ஆதலா�, அவரவ� த� எ#ண4க�, சி:தைனக�, ெசய�க� பயைன� தர�3�யன; 
பயைன� த�. இ4ஙன� அவரவ� ெசய�களி� பயைன� 5L��� வழியி� 
அைம�5 நட�5� இய�கேம ஊ2 என* ப%வ5. 'ஊ2' ஊ2�த�. அதாவ5 
உயிாினிட� 5�ள ெசய)பா%களி� பய�பா%க� பாிணமி�5 ெவளி*ப%த� எ�6 
ெபா� ெகா�ளலா�. 
 
ஒSெவாவாி� ேந)ைறய பழ�க� இ�6 (� வ:5 நி)கிற5. பழ�க� மிகமிக� 
ெகா�5. பழ�க� எ�ற தைளயி>:5 த*பி�க ேவ#%� எ�றா� ப��தறி= 
ந�றாக ேவைல ெசLய ேவ#%�. 
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த�னிட�தி� தாேன கா�%� ச;ைகக� - தா�ச#ய4க� தவி��க*ப%த� 
ேவ#%�. ஒவ� ஒSெவா நா&� வா2�ைகைய� ெதாட4�� ெபா@5 
ப��தறி= ெகா#% தன5 ேந)ைறய வா2�ைகைய ஆL= ெசL5 தி�தி� 
ெகா#% வள��5� ெகா�&� எ#ண�ைத* ெபற ேவ#%�. இ:த அ�*பைடயி� 
ேதா�றிய பிரா��தைன இய�க� இ�6, திைச மாறி. ெசய)ப%கிற5. ஏ�? 
 
உயி�க�, பழ�க வாசைனகளி� வழியிேலேய ேபாகி�றன. ஆதலா� ேந)ைறய, 
ேந)ைற��(� நாைளய, உயி� வா2�ைகயி� ெதாட�க கால� ெதா�% வா2:த 
வா2�ைகயி� பய�க� இ�ைறய வா2�ைகயி� பழ�க வழ�க4களி� வாயிலாக 
ந�(ைடய அ9பவ�தி)� வகி�றன. இஃெதா தவி��க இயலாத. தவி��க� 
3டாத நியதி; (ைறைம.  
 
உயிாி� <#Bட�பி;�ள மன�, ��தி, சி�த� இவ)றி� இய�க4கேள. 
ெதாழி)பா%கேள �ல�களி� உண�வாகி, ெபாறிக� வாயிலாக, 
ெதாழி)ப%கி�றன. இவ)றி� அக உ6*�களி� ெதாழி)பா%க� நம�� எதிாி� 
ெதாியவவதி�ைல. ஆனா�, வா2�ைகயி� அக உ6*�களி� ெசய)பாேட பய� 
தகி�றன. 
 
ஊ4 எ1ப� எ1னஊ4 எ1ப� எ1னஊ4 எ1ப� எ1னஊ4 எ1ப� எ1ன? ? ? ?     
 
வா2�ைக விைனயினா� ஆய5; விைன�காளாவ5; விைன�ேக உாிய5. ”விைனேய 
ஆடவ��� உயிேர" எ�ப5 இல�கிய�. ெசய�க� - ெசய�க&�� உ:5 ச�தியாக 
அைம:5 காரணமாக இ��� ேநா�க� ஆகியன, ஊ2 அைமJ� கள4க�. 
ஊழி)�. ெசய�க� காரணமாக அைமவ5 (த�ைமயான காரணமாகா. 
 
ெசய�க&��ாிய ேநா�கேம ஊழி� கள�. சி:தைனJ� ேநா�க(� ெசய;� 
மா6படா. ஒேர நிைலயி>*ப5தா� இய)ைக; எளிய (ய)சிகளி� வழி*ப�ட5. 
ஒ�6�ெகா�6 மா6ப�%. ெசய) ப%வ5 க�னமான5 ெசய)ைகயான5. ஆனா�, 
மனித உலகிேலா இ�க�னமான சி:தைன, ெசய� மா6ப�ட நிைலயி� வா2ேவாேர 
மி�தி. 
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பழ�ேவா� பல�. பய� விைளவி*ப5 எ5? ப%வ5 எ5? உலகிய>� உடன�யான 
பய�கைள - த)கா>கமான பய�கைள, சி:தைன மா6ப�ட ெசய�க� த�. 
ஆனா�, ந�லனவாக=� ெந�யனவாக=� உ�ள பய�கைள� தரா. ெந�ய பயைன, 
நிைலயான பயைன, இ��6 நல�கைள� தவ5 சி�தைனயி� உ�ள 
ேநா�கேமயா��. 
 
சி:தைன ேவ6, ெசா�ேவறாக ந#ப�க� ேபால* பழகி�, அ:ந�பி� உயி�*� 
இ�கா5. உ�Wற பைக வள�:5 ெகா#����. எ�றாவ5 ஒநா� 
ெபாதி� ெகா�வ�; அழிவ�. அ5ேபாலேவ ஒ பணியி�, சி:தைன ஒ மி�த 
நிைலயி� ஈ%ப�டா� அ*பணி சிற���; பய�கைள� �வி���; �கைழ� 
த�. 
 
ஆதலா�, பய� தவன சி�த�தி� நிக2வனவாகிய சி:தைனJ�, ��தியி� நிக2=�, 
மன�தி� இய�க(ேம யா�. உயிாி� <#Bட�பி� அறி கவிகளி� 
நிக2=��ாிய பதி=க� உ�ளட4கி� கிட:5 அ*பதி=க� ெசய)பா%களாக உ* 
ெப6வத)�ாிய கால� வ�ெபா@5 �ல�க�, ெபாறிகளி� வாயிலாக. 
ெசய)பா�%���, பய9��� வவ5 ஊ2. இஃ5 ஒ தவி��க (�யாத இய)ைக 
விதி; நியதி: அற�தி� ெசய)பா%. 
 
ஊ2 ம)றவாி� பைட*�� அ�ல; கட=ளி� ெகாைடJ� அ�ல. உலகிய>� 
ஒ@4� அைமதிக&� ஊ2 அைம=� ஒ�6. 
 
உலகிய>� இய)ைகயி� வ>ைமயாக இ:த �ய�, ெப மைழ, ெவ�ள� 
(த>யவ)ைற மனித� இ�6, ெவ)றி ெப)6, ஆ#% அ9பவி�கிறா�. 
 
இய)ைகேயா% அவ� நிக2�5�, நிக2�தி� ெகா#���� ேபாரா�ட�தி� மனித 
�ல� ெவ)றிகைளேய ெப)6 வகிற5. ஒேராவழி, ெப6� ேதா�விக� 3ட 
ெவ)றியி� வாயி�களாக அைம:தன ேவய�றி, ()றான ேதா�விக� அ�ல. 
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அ5 ேபால ஊழிய>� ஒ@4கைமைவJ�, மனித� ெவ)றி காண (�J� எ�ப5 
ஒ ெகா�ைக. 
 
ஊழிய>� ஒ@4கைமைவ ெவ)றி ெப6த� எ�றா� ஒ@4கைமைவ எதி��5* 
ேபாரா%வ5 அ�ல. ஊழி� ஒ@4கைமைவ எதி��5* ேபாரா%வ5. எ�றா�, 
நியதிகைள எதி��5 அ�ல. 
 
நியதிக&� ஒ@4கைம=க&� இ�லா5 ேபானா� வா2�ைகயி�, ஓ� அைம= 
இ�கா5; அைமதி இ�கா5; ந�லன ேநா�கி ந�லன நிைன:5 ெசய)ப%த� 
இ�லாம� ேபா��. 
 
ஆதலா�, ஊழிய� எ�ற இ:த ஒ@4கைம=-நியதி எதி�*பத)�ாியத�6; 
வரேவ)க�த�க5. ஏ�? இய)ைகயி�, இ*ப� ஒ நியதி இ�லா5 ேபானா;� 
நாமாகவாவ5 பைட�5� ெகா�&த� ேவ#%�. 
 
இ:த ஊழிய� விதி நைட(ைறயி� இ��� ெபா@ேத மனித�ல� ந�ெனறியி� 
ஈ%ப�% ந�லன ெசLவதி� நா�ட� கா�%வ5 இ�ைல. ம�க� அ�றாட* 
பிைழ*பாள�களாக உ�ெளா�6� �ற ெமா�6� உைடயவ�களாக வா2கி�றன�. 
 
ேந)ைறய வா2வி� விைளவாக இ�ைறய வா2�ைக�� வ� ஊழி� பயைன 
எதி��5* ேபாராடலா� எ�ப5 ெகா�ைக. 
 
ஏ*ப�? ெந%: ெதாைலவானா;� விைர:5 ெச�;� ஊ�திக� வழி, 
ெந%:ெதாைல=* பயண� எளிைமயா�க* ெப)6�ள5; இ��6த;��ாியதாக=� 
ஆ�க* ெப)6�ள5. ேநாL, 5�ப� தவ5தா�! ேநாயி� க%ைமைய ம:5க� 
Kல� தணி*ப5டன�றி, தீ�=� காண* ெப6கிற5. 
 
�ய�, ெபெவ�ள� ேபா�றைவகைள� த%�5 நி6�த(�யவி�ைல; த%�5 
நி6�த=� இயலா5. ஆயி9� அைவ உவாகி வ� நிைலைமகைள அறி:5 
அவ)றி� அழி=களி>:5 த)கா�5� ெகா�&� (ய)சியி� ெவ)றி ெப)6வ� 
வி,ஞான உலக�ைத நா� ம6�க (�யாத�லவா? மனித இய;� ஒ வி,ஞான� 
தாேன! 
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ேந)ைறய வா2�ைகயி� பயனாகிய ஊ2 இ�ைறய வா2�ைகயி� ெதாட�கமா��. 
ஊ2 சி�த�, ��தி, மன� வழியாக* பாிணமி�5 எ#ண4களாக வ:5 மனிதனி� 
ெசயX�கியாக இட� ெப6�. 
 
மன�, இய�பாக யாதா9� ஒ�ைற* ப)றி� ெகா#ேடயி��� இய�பின5. 
அ4ஙன� மன� ப)6� ப)றி� வாயிைலேய, எ#ண(� ஏ)6� ெகா#% இய4க� 
3%�. இ4ஙன� ெசய)ப%� ெபா@5 ப)றிய ெபாளி� அைம*பிேலேய ெசய) 
படா5. ப)ற* ெப)ற5 மிக. சிற:ததாயி9� ஊ2 கைற*ப%�த இய;�; 
கைற*ப%�த� 3%�. 
 
சாதாரணமாக ந�ேலாட� பழ�� வாL*�� கிைட�5 அவட� பழகினா;� 
அ:ந�ைமைய எ%�5� ெகா�ளாம�, அ: ந�ைமையJ�, தீைமயா�கி� ெகா�வ5 
ேபால. ெச�;ழி. ெச�;� மன� ெதாழி)ப%�. 
 
அதாவ5 ந�ேலாட9� 3ட, (@ைமயாக, ஈ%பா�%ட� உள� ஒ�றி* பழகாம� 
இ*ப5. -ஏேதா ஒ காாிய�ைத அைடJ� ேநா�க�தி� –பய� ப%�தி� ெகா�&� 
ேநா�க�தி� ��வ5. 
 
பய�ப%த� வா2�ைகயி� நியதி; வா2�ைகயி� தவி��க (�யாத ேதைவ. ஆனா� 
பய�ப%�தி� ெகா�&தைலவிட பய�ப%� நிைலயி� அைமதேல ந�6. 
பய�ப%�தி� ெகா�&த>� ெசய)ைகJ� உ#%. இ5 ஊதி*ப@�க ைவ�த பழ� 
ேபா�ற5. பய�ப%த� எ�ப5 இய)ைகயி� கனி:த பழ�, ேபா�ற5. 
 
ெநறிவழி*ப�ட (ைறயி� தனிமனித வா2விய;�. ச(தாய இய;� அைம:5 
இய4��ெபா@5 பய�க� தாேம விைளJ�. ஆ4�, தவா� ெப6வா�: 
இ�ைல. 
 
ஆதலா�, ந�ேலாைர* பய�ப%�தி� ெகா�ள� ேப6. பய�ப%த� நிைலயி� 
ஊழி� அனம=: ந�Xழாக அைமJ�. அ* பய�பா�%�� ஏ)ப தி�ப* பய� 
ெப)6 வி�டா� ந�;ரழாக அைமயா5. 
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ஊைழ6� ெவ*றி ெபறலா�ஊைழ6� ெவ*றி ெபறலா�ஊைழ6� ெவ*றி ெபறலா�ஊைழ6� ெவ*றி ெபறலா�! ! ! !     
 
ஊழி� பயைன எதி��5* ேபாரா%த� எ�றா� எ�ன? ந�Xழாயி� இ��6 
நல�க� எL5�. வா2�ைக இ�பமாயி9�, அதைன ம:5 என� கதிேய 
5L�த� ேவ#%�. உட) பிணி��ாிய ம:தி� இனி*�, Fைவ Jைடயதாயி9� 
அள=��. ேம� தி�ன� தீ5 பய���. 
 
ஆதலா�, உலகி� யா� இனி*ைப அதிகமாக� தி�ற5� இ�ைல. அ5ேபால�தா� 
இ�ப4க&� 3ட. இ�ப�தி� அள= கட:த மகி2ெவLதி, ப)6�ள�5ட� 5L�த� 
3டா5. அ4ஙன� 5L�தா� அ5 - அதாவ5 ந�Xழி� 5L*�, தீ?ழாக மாறி, 
பய� விைளவி�த)�ாிய வாயி�க� அைமJ�. அேதா% ஒ�ைற இ�பெமன K2கி, 
மய4கி, த�கி� 5L��� காைல அ� 5L*� (ைற, ம)றவ�களிட�தி�, 
அ@�கா)ைறJ� அவா�கைளJ� ேதா)6வி�5* ெபாதைல உ#டா���. 
 
இ�ப� 5L*ைப ப)ற)ற நிைலயி� காLத;� களி�த;மி�றி, கடைமJண�ேவா% 
5L�க ேவ#%�. இ4ஙன� 5L��� ெபா@5, அ9பவி��� ஊ2, பி� 
ெதாட�.சியி�றி� கைரகிற5. எதி� விைள=கைள உ#டா�காம;�, அைமகிற5. 
இ5, ந�;ரைழ ெவ)றி ெகா�&� (ைற, 
 
தீ?2, 5�ப�ைத� த�. 5�ப� க#ட ெபா@5� கல�க(றாம� அ�5�ப�ைத 
ந%�கம)ற ெந,Fட� அ9பவி�க ேவ#%�. சாதைலவிட சாதைல* ப)றிய 
எ#ண� 5�பமான5; 5�ப�ைத விைளவி*ப5 எ�ப5 ஒ க�5. ஆதலா� 
5�ப�ைத, கவைல யா�காம� அழி=��ாிய வாயிலாக ஆ�கி� ெகா�ளாம� 
த)கா�5� ெகா�ள ேவ#%மானா�, 5�ப�ைத அைற3வ� எ�6 எ%�5� 
ெகா�ள ேவ#%�. 
 
5�ப�ைத அ9பவி�க மன� எ%�5� ெகா�&� நிைலயி� 5�ப�தி� ேவக� 
தவி��க*ப%கிற5. அ5ம�%ம�ல. 5�ப�ைத அ9பவி��� உண�= நிைலயி� 
5�ப�தி� ேவக� தணிகிற5; விேவக� பிற�கிற5. அதனா� தீ?(� 
ெவ)றிகளா�க* ப%கிற5. 
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ஆதலா� தீ?ைழ, தீ?2 5�ப� தவத)�ாிய வாயி�கைள* ப��தறி=ட� 
ஆராL:5 ெசய�கைள ேம)ெகா#% தீ NைழJ� நா� ெவ)றிெபற ேவ#%�. 
இ5ேவ வா2�ைகயி� நியதி. 
 
�றி�ேகாைள உ#டா�கி� ெகா#% அ��றி� ேகாைள அைடவேத வா2�ைகயி� 
இல�சிய�. �றி� ேகா� எ�6 எ%�5� ெகா#டா� ஆ�வ� நிைற:த ஆேவசமான 
(ய)சிக� ேதா�6�. இ�(ய)சிக&�� மைலைய நக��5� ேபரா)ற� உ#%. 
அதனா�, ஊழி� விைள= வர�தா� ெசLJ�. இ5 தவி��க (�யாத நியதி. 
 
ஆனா;� ஊழி� விைளைவ ஊழி� தா��தைல த�(ைடய (ய)சிக� வழி, 
தணி�கலா�. மிக* ெபாிய பாதி*��க� ஏ)படாதப� பா5கா�க (�J�. ெகா�ய 
ேகாைடயி� ெவ*ப�ைத ஒ சாதாரண, �ைட த%�க வி�ைலயா? F% மணைல, 
கா>� அணி:5 ெகா�&� ெச*�, த%�5* பா5கா�க வி�ைலயா? 
 
இல�சிய ேவக�தி� இைடயி� ச:தி��� தைடக� G� 5ரளாவதி�ைலயா? 
அ5ேபால�தா� இ5=�. ஆதலா�, ஊ2 உ#%. அ5 ம)றவ� பைட*� அ�ல. 
அவரவ�க&ைடய ெசா:த* பைட*ேப. 
 
ஒவ� ெசLத ெசய�களி� விைளேவ ஊ2. அவரவ� விைள=களி� பயைன 
அவரவ� அ9பவி�க ேவ#%ெம�ப5 ஒ நியதி; ஒ ஒ@4� அதாவ5 உலகி� 
உயிாிய>� உ�ள ஓ� ஒ@4�: (ைறபிறழா நிக2.சி. Order and constancy 
அSவளேவ. ”அவரவ� விைன வழி அவரவ� வ:தன�" எ�ப5 ஞான அ9Nதி வா��. 
 
வா2�ைக எ�ற கள�தி� �தி��� ெபா@ேத ெச�ற கால வா2�ைகயி� பய� 
Fைம இ�க�தா� ெசLகிற5. அேத ேபா25 சி:தி��� திற9� அறி=� உயி��� 
இய�பாக அைம:தி�கிற5. இ* ��தியா� சா�ைக� G�கினா;�, த#ணீாி� 
தைன�5� G�காம� எளிதி� G��வ5 ேபா� உயி�க� பயைன� 5L�கலா�. 
 
ஆதலா� ஊழா� அத9ைடய விைளவா� எதி� விைளவா� பாதி*��� ஆளாகாம� 
த)கா�5� ெகா�ள (�J�. இ5தா� தமி2 ெநறி; வா2விய� ெதறிJ�3ட இ:த 
ஊைழ இல�கிய4க� சமய ��க� எ*ப� விள��கி�றன? 
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தமிழில�கிய4களி� ெதா�ைமயான5. �றநாC6. �றநாC)றிேலேய ஊழிய) 
ெகா�ைக வ>J6�த* ப%கிற5. கணிய� N4��ற� எ�ற ெப� �லவ�, 
 

”யா5� ஊேர யாவ� ேகளீ� 
தீ5� க�6� பிற� தர வாரா  
ேநாத;� தணித;� அவ)ேறார�ன  
சாத;� �5வ த�ேற வா2த�  
இனிெதன மகி2:த�6 மிலேம (னிவி�  
இ�னா ெத�ற; மிலேம மி�ெனா%  
வான� த#%ளி தைலஇ யானா5  
க�ெபா திர4� ம�ல) ேப�யா)6  
நீ�வழி* பYஉ� �ைணேபா� ஆயி�  
(ைறவழி* பYஉ� எ�ப5 திறேவா�  
கா�சியி� ெதளி:தன� ஆக>� மா�சியி)  
ெபாிேயாைர விய�த;� இலேம  
சிறிேயாைர இக2த� அதனி9� இலேம." 

(�ற�, 192) 
எ�6 பா�J�ளா�. இ:த* பாட� அைமயி;� அைமJைடய5; 
சி�தைன��ாிய5; வா2=��ாிய5. 
 
ஊழி� விைள�ல�, ப)ேறயா�. இ5 என5 ஊ� நா� பிற:த ஊ�: வா@� ஊ� 
எ�ெற�லா� உலக* ெபா5ைம ேநா�கி�றி, க5�ெபா@5, ப)6ண�= கா� 
ெகா�&கிற5. ப)6�க� ஆைசகைள�ேதா)6 வி��� இய�பின. ஆைசக� 
உயி��� இ�ப� ெசLவன ேபா� கா��� 5�ப� ெசLவனேவயா�. 
 
ஆைச*ப�ட ஒ�ைற அைடயாத வழி உயி�*ப%� அ�ல� எ@தி� கா�ட இயலாத5. 
உட;ண�.சிகைள� G#�வி%� ேபாைத* ெபா�களி� வழி* ப�ேடா� ப%� 
அவதிகைள� கா#கிேறாேம! ஆதலா�, எ* ப)6� தீயேதயா�. ஓ� ஊாி� 
வா2பவ�க� அ:த ஊாி� மீ5 ப)6� ெகா#% அ:த ஊைர வள��5* பா5கா�த� 
கடைமய�ேறா! இ� கடைமைய எ*ப�* �ற�கணி�க (�J�. 
 
இ� கடைமைய, �ற�கணி�தா� ஆZ�க� வா@� இய�பிைன இழ:5 
பாைலவன4களாகி விடாதா? ஆ� �)6�� �6 உ#ைம ப)6 எ�ப5 
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உற=கைள� தவி�*ப5; கடைமகைள� தவி�*ப5; எ5=ேம இ�லாம� 
P�யமா��வ5 எ�பத�ல. 
 
கடைமகளி� ெதா�திேய வா2�ைக. அ��, ஆைசகளி� ெவளி*பாேட வா2�ைக. 
ப)6 எ�ப5, ”ம)றவ���� 3டா5; ேவ6 யா��� இ�ைல. என�ேக உாிய5" 
எ�ற அ�*பைடயி� (கி2*ப5. அ5ம�%ம�ல. ப)6� கா�ட* ெப6� ெபா� 
3ட அத)� (�கியம�ல, அதி� உ�ள 5L*� உாிம4கைள (த�ைம* ப%�5த� 
ப)6. 
 
ஊழி1 இய�� ஊழி1 இய�� ஊழி1 இய�� ஊழி1 இய��     
 
ப)6�க�-ஆைசக� ஊழி� விைன�ல�களா��. ப)6�கைள வி%தேல ஊைழ 
ெவ)றி ெப6� வழியா��. ப)ைற வி%த� எ�ப5 <�பமான த�5வ�, ெச�வ�ைத 
வி��த�, ஈ�%த�, ெதா��த�, 5L�த� ஆகியன ப)6 ஆகா. 
 
ஆனா� ெச�வ�ைத ஈ�%�ெபா@5 ம)றவ�க&��� 5�ப� த:5 ஈ�%த� ப)6 
ஆ��. ெச�வ�தி� பய�களாகிய ஈத�, 5L�த� ஆகியன இ�றி. ெச�வ�ைத. 
ெச�வ�தி)காகேவ ஈ��* பா5கா�த� ப)6 ஆ��. இ�தைகய ப)6 ஊழாக 
மா6�. 
 
ஒ�திைய மண:5, காத� வா2�ைக வா2த� ப)றாகா5. ஆனா�, காத� 
வா2�ைகயி� இல�கணமாகிய இ��6�த>� வழி இ��6த� எ�ற ெநறி பிறழி� 
ஊழ விைளJ�. 
 
பணி ெசLத�, ெதா#% ெசLத� ப)ற�6. ஆனா� பணிகைள, ெதா#%கைள, �க2 
கதிJ�, ந�றியிைன எதி�பா��5�, ைக�மா6கைள எதி� பா��5� ெசLதா� ப)6 
ஆ��; ஊ2விைளJ�, பணிகைள* பணிக&�காகேவ ம)றவ�க&��* பய�பட 
ேவ#%� எ�பத)காகேவ ெசLதா� ஊழ�6. 
 
அதாவ5 ெசLJ� காாிய4களி� ேநா�க� த)சா��ைடயதாக ம�%ேம 
விள4�வ5�, ெவறி� த�ைமJட� 5L��� இ�ப 5�ப உண�=க&� ஊழாக 
விைளJ�. இ�ப�ைத ஈ%பா�%ட� ஆவ;ட� 5L�தா� ஊ2 விைளJ�. 
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தவி��க (�யாதன ேபால=�, கடைம*பா�%ண� =ட9�, இ�ப4கைள� 
5L�த�, தவற�6; ஊழா கா5. 5�ப�ைதJ� அ4ஙனேம கவைலயி�றிJ�, 
ெநா:5 ெகா�ளாம;� 5L�தா� ஊ2 ேதா�றா5. 
 
எ�லா ஊ�கைளJ� தம5 ஊ�களாக=� எ�லைரJ� F)ற�தாராக=� 
கதேவ#%�. 
 
'யா5� ஊேர யாவ� ேகளி�’ எ�ற வாி அமர� அறிஞ� அ#ணா=��* 
பி��தமான வாி. இ5 பர:த - விாி:த, உலகிய� ஒைம�ெகா�ைகையJ� மனித 
�ல�, ஒ�ல� எ�ற உய� ெகா�ைகையJ� உண��5கிற5. 
 
எ�லா� F)ற�தின�. ஆதலா� ஒவ� ெகாவ� ந�ைம, ெசL5 ெகா�வ�; 
ஆனா� தீைம ெசL5 ெகா�ள மா�டா�; ந�ைம ெசL5 ெகா�ளலா�; ெசL5 
ெகா�ள ேவ#%�. 
 
ஆயி9�, ஒவ�, ஒவ�� ந�ைம ெசLJ� ெபா@5, ந�ைமைய. ெசLபவ�க� 
உய�:தவ�களாக=�, ந�ைமைய* ெப)றவ�க�, தா2:தவ�களாக=� கத இட� 
ஏ)படலா�. அ5 ம�%மி�றி, ந�ைமயி� அ�*பைடயி� வி*ப4க&�, தீைமயி� 
அ�*பைடயி� ெவ6*��க&� ேதா�ற இட(#%. 
 
ஆதலா�, ஒவ� ந�ைம ெசLதா;� அ:த ந�ைம ெசLபவ� ெசLேத தீரேவ#�ய 
கட*பா%�, ந�ைம ெப6பவ�� ந�ைம ெப6த;��ாிய உாிைமJ� ஊழி� வழி 
அைம:தன எ�6 க5வதி� Kல� வி*� ெவ6*�கைள� தவி��கலா�; �திய 
ஊ2 ேதா�6தைலJ� தவி��கலா�. அ5ம�%மா? 
 
வா2�ைகயி� ச:தி��� இ�ப4கைளJ�, 5�ப4கைளJ� க#% 
ெவறிJண�வி�றி�தணி:த உண�=ட� அ�ல5 ெநா:5 ெகா�&� உண�=ட� 
5L��� இய��� எளிதி� வவத�6. அ5=� ஊழி� வழி*ப�டேதயா�. 
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“சாத;� �5வத�6”. இ4� உயி� நிைலயான5; எ�6� இ*ப5. உயி���. 
சாத;� பிற�த;� இ�ைல எ�9� தமிழ� ெகா�ைகைய நிைனவி) ெகா�ள 
ேவ#%�. ஆனா�, உயி� எ%�5� ெகா�&� உட�க� (5ைமயைடவதா� அ:த 
உடைல� கைள:5 �5 உட� எ%�தைல�தா� சாத�-பிற�த கில�6 தமி2 36�.  
 
ஆதலா�, சாத� பழ�க*ப�%* ேபான ஒ�6: கவைல*ப%வத)கி�ைல. ஆதலா�, 
இ�பெம�6: மகி2=� 3�த��த)கி�ைல. இ�னாதன எ�6 கதி* 
�ல��வத)�� ஒ�6� இ�ைல. 
 
ஆ)6ெவ�ள� ஓ%� திைசயி� பட� ெச�;த� ேபால, உயி�க�, ஊழி� ெநறியி� 
ெச�;� தைகயன எ�ப5 ெகா�ைக. இ�ெகா�ைகைய அ*ப�ேய ஏ)பத)கி�ைல. 
ஏ)க=� இயலா5. ஏ�? 
 
இள4ேகாவ�க� சில*பதிகார�ைத மனித உலக�தி)�� ேதைவயான K�6 
உய���றி�ேகா�கைள உண��5 � ேநா�க�5ட� இய)றிJ�ளா�. அ� K�6 
ேநா�க4க�. 
 

'அரசிய� பிைழ�ேதா��� அற� 3) றாவ5 உ� 
உைரசா� ப�திணி�� உய�:ேதா� ஏ�த;�  
ஊ2விைன உ�5வ:5 ஊ�%� எ�ப5 உ�.”* 

எ�பனவா��. 
 
இS=யி�� �றி�ேகா�க� வா@� மனித� �ல�தி)� இ�றியைமயாதன. 
மனித�ல� வா@� நா%, ந�ல வ#ண� அைமயேவ#%�. அதாவ5 ந�ல அரசிய� 
ேவ#%�. ந�ல வ>ைம சா�ற அறெநறி. சா��ைடய (ைற வழ4க� 3�ய சிற:த 
அரF அைமயாத நா��� இனிய வா2�ைக அைமயா5; அைமதி கிைட�கா5. 
ஆதலா�, வா2�ைக�� மி�திJ� உ6 5ைணயாக இ�க�3�ய ந�ல அரைச (த) 
�றி�ேகாளாக� ெகா#டா�. 
 
நா% எSவள= சிற*ப)றி:தா;� M% சிற*பாக அைமயா5 ேபானா� மானிட 
வா2�ைக சிற*ெபLத (�யா5. ந�ல தைல(ைறக� ேதா�றா. நா% சிற*�ற 
ந�லரF ேதைவ. M% சிற*�ற ந�ல மைனவி ேதைவ. 
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ெதளிவாக. ெசா�னா� நா��)ேக வ>ைம ேச�*ப5 ந�ல மைனவி தாேன! எ*ப�? 
நா��)� ம�னவ� ஆனா;� அவ9��� மைனவி உ#%. அவ� ந�லவளாக 
இ�லா5 ேபானா� நா�%*பணி (�%*ப%�. ஆக M��)�� நா��)�� 
ம�%ம�லா5 எதி�கால வரலா)6��� வி@*ப� ேச���� ந�ல மைனவிைய 
உய�:ேதா� ேபா)6த� இய)ைக. 
 
இள4ேகாவ�க� உய�:ேதாாி� உய�:தவ�. எனேவ ப�தினி* ெப#�ைர* 
பாரா�%தைல இர#டாவ5 �றி�ேகாளாக� ெகா#டா�. நா�ைட ஆ&� 
அரசனாயி9�, M�ைடயா&�, மைனவியாயி9� அவ�த� ஊ2, அவ�கைள வழி 
நட�5கி�ற5. 
 
ஆதலா�, நா��� வா2ேவா�, M��� வா2ேவா�, ஊழி�பா� கவன�5ட� 
இ�க ேவ#%�. ந�Xழாக அைமJ�ப� அாிய (ய)சிகைள ேம)ெகா#% 
அைம�5� ெகா�ளேவ#%�. அ4ஙன� ந�Xழாக அைம�5� ெகா�ள�தவறி�, 
அ�ல�பட ேவ#�வ�. (� (ய)சி ேம)ெகா�ளா5 பி� இர4�வதி� எ�ன 
பய� எ�6 மனித �ல�ைத எ.சாி�5 வழி நட�த, �றி�ேகாைள� ெகா�கி�றா�. 
 

”ஊ2விைன உ�5 வ:5 ஊ�%�”  
எ�ப5 இள4ேகாவ�க� வா��. 
 

”ஊழி) ெபவ> யா=ள ம)ெறா�6 
�ழி9� தா� (:56� ” 

எ�றா� திவ�&வ� 
 
அதனா� ஊ2வ>ைம பயைன� த:ேத தி� எ�ப5 ெபற*ப%கிற5. 
இள4ேகாவ�க� இ�க�திைன விள��கி�ற கள� எ5? ஊ2விைனயி� ஆ)றைல 
(த�(த>� இள4ேகாவ�க� எ%�5� கா�%� இட� 'கான�வாி' யா��. 
 
ேகாவல�, கான�வாியி� உவக� அைம�5* பா%கி�றா�. த)ெசயலாக அ:த 
உவக� கைல. சா��ைடயதாக அைமகி�ற5. ஏ�? கான�வாி பா%� இட� 
கட)கைர. பா%� கால� இ:திரவிழா நிக@� கால�; (@ நிலா நா� அகி� 
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அவைன வா2வி��� மாதவி இ�கிறா�. ஏ�? மாதவி மன� மகிழ�தா�. 
ேகாவல� பாடேவ ெதாட4கினா�. 
-------------------------  
 

3. 3. 3. 3. ேகாவல1 ஊ4ேகாவல1 ஊ4ேகாவல1 ஊ4ேகாவல1 ஊ4    
 
ேகாவல� பாடைல� ேக�ட மாதவி, யாைழ மீ��, பாட� ெதாட4�கிறா�. மாதவி 
ேகாவலனி� உவக�ேதா% ேபா�� ேபா%கிறா�. ஆ�! அஃெதா கைல* 
ேபா��தா�! 
 
கைலஞ�க&��, கைல�5ைறயி� தா2:5 ேபா�� எ#ண� வவதி�ைல. எனேவ, 
மாதவிJ� பா%கிறா�! மாதவியி� க)பைன எ:த� கள�தி) பிற�கிற5? மாதவியி� 
க)பைன��� அவ� ஊேழ காரண�. மாதவியி� ெச�ற கால* பழ�க� எ�ன? 
மாதவி வழிவழி கணிைகய��ல மரபின�. ஆயி9�, ஒ ெநறி நி�6, வாழ 
ஒ*ப%கிறா�. ஒ ெநறி நி�6 வாழ, அவைள� ேகாவல� பிாியாதி�க 
ேவ#%�. ேகாவல� த�ைன* பிாி:5 வி%வாேனா எ�ற அ.ச�திேலேய மாதவி 
ேகாவலைன மிக=� கவன�5ட9� பாி=ட9� த� பா� ஈ��5 ைவ�தி�கிறா�. 
 

"ஊட) ேகாலேமா �:ேதா 9வ*ப*  
ப�5� 5வாி9� ஐ:5 விைரயி9�  
(*ப� திவைக ஓமா> ைகயி9�  
ஊறின க�னி ைர�தெநL வாச�  
நாறி4 3:த� நல�ெபற ஆ��*  
�ைகயி) �ல��திய Nெம� 3:தைல 
வைகெதா6 மா�மத ெகா@,ேச6ர��  
அல�தக K��ய அ,ெச,சீற�  
நல�த� ெம�விர� ந�லணி ெசறிஇ*  
பாியக ��ர� பாடக� சத4ைக  
அாியக� கா;�� அைம=ற அணி:5  
�ற4� ெசறிதிர� �ற4கினி) ெசறி�5*  
பிற4கிய (�தைர (*�� திகா2  
நிற4கிள� N:5கி� நீ�ைமயி� உTஇ�  
காம� க#�ைக த�ெனா% பி�னிய  
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Gமணி� ேதா�வைள ேதா&� கணி:5  
ம�தக மணிெயா% வயிர4 க��ய  
சி�திர. Pடக� ெச�ெபா) ைக வைள  
பாியக� வா�வைள பவழ* ப�வைள  
அாிமயி� (�ைக�� அைம=ற அணி:5  
வாைள* ப�வாL வண��6 ேமாதிர�  
ேக2கிள� ெச4ேக2 கிள�மணி ேமாதிர�  
வா4�வி� வயிர�5 மரகத தா� ெசறி  
கா:த� ெம�விர� கர*ப அணி:5  
ச4கி> <#ெதாட� N#ஞா# �ைனவிைன  
அ4க@� தகவயி� ஆரேமா டணி�5  
கயி)கைட ெயா@கிய காம� Gமணி  
ெசய�த� ேகாைவயி) சி6�ற மைற�தா4�  
இ:திர நீல� திைடயிைட திர#ட  
ச:திர பாணி தைகெப6 க�*பிைன  
அ4கா தகவயி� அழ�ற அணி:5  
ெதLவ உ�திெயா% ெச@நீ� வல��ாி  
ெதாLயக� ��லக� ெதாட�:த தைல�கணி  
ைம� ேராதி�� மா#�ற அணி:5  
3ட;� ஊட;� ேகாவல) களி�5  
பாடைம ேச��ைக ப�ளிJ� இ:ேதா�' 

(கடலா% காைத - 75-10)  
எ�ற அ�களா� அறியலா�. 
 
இ:த அ.ச� மாதவி�� இய�பான வழிவழி* பழ�க�தா;� வ:த5. இ:த அ.ச�தி� 
விைளவாகிய ஊ2 5L*பாகிற5. ஒ ெப#ணி� க)��திற�தி)� அவ&ைடய 
கணவேன காரண�. 'கணவனாகிய ஆடவ� (ைறபிற2:தா� ெப#ணி� 
(ைறபிற2=� �� காவ� ஏ5?’ எ�6 ேகாவல9�� உண��5� ேநா�க�ேதா% 
பா%கிறா�. மாதவி க)பைனJ� ேகாவல� க)பைனைய. சா�:ேத, ேசாழ* 
ேபரரைச. F)றி வ�ட மி%கிற5. 
 
ேகாவல� காவிாி��. சிற*��த:5 அ5 �லவாதி�கிற5 எ�6 பா�னா�. மாதவி, 
காவிாியி� �லவா� த�ைம��� நிைற நல�தி)�� ேசாழனி� ெச4ேகாேல 
காரண� எ�6 சிற*பி�5 ெதாட�.சியாக� ேகாவலனி� உண�=கைள* �ாி:5 
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ெகா#டவ� ேபால=�, அவ� பிாியாத ெப ெநறியி� நி)க ேவ#%� எ�ற 
ெபா�பட=� பா%கிறா�. 
 

”ம4� வ#% சிற:தா�*ப மணி*Nவாைட அ5ேபா��5�  
க4கய) க# விழி� ெதா�கி நட:தாL வாழி காேவாி  
க4கய) க# விாி� ெதா�கி 15ட:த ெவ�லா� நி� கணவன  
தி:5 ெச4ேகா� வைளயாைம யறி:ேத� வாழி காேவாி!  

(கான�வாி-25)  
 

ந�னி�தில�தி� Nணணி:5 நல,சா� பவள� கைலய%�5.  
ெச:ெந) பழன� கழனிெதா6� திைரJலா= கட)ேச�*ப  
J�ைன* ெபா5�ப� மகர�தி� ெகா�ேயா� எLத �5*�#க�  
எ�ைன� காணா வைக மைற�தா� அ�ைன கானி� எ� ெசLேகா 

(கான�வாி-37)  
எ�பன சிற:த எ%�5�கா�%களா��. 
 
ேகாவல�, ஊழிைன அட��த)�ாிய வ>ைம யி�றி, பழ�கவழ�க4களா� 
ெநாLைம* ப��:ததா� மாதவியி� பாட�, அவைன எளிதி� தா�கிய5; 
பாதி*����ளா�கிய5; ஊழி� வழி அவ� உ:தி. ெச;�த*ப�டா�. ஊழி� 
ஆ)றைல� த%�5 நி6�5� த6க# அவனிட�தி� அ*ேபா5 இ�ைல. 
 
மாதவியி� க)பைனயி� ஐய� ெகா�கிறா�. இ:த ஐய�தி)�ாிய பைழய ஊ2, 
ேகாவல9�� உ#%. ஓ� அர4கி� மாதவி ஆ%கிறா�. பல� அவ&ைடய ஆட� 
திறைன� க#% மகி2கி�றன�. 
 
ஆனா� ேகாவல� ம�%� கைலைய மற:தா�. ம)றவ�க� மகி2வ5 ப)றிJ� 
அவ� அ@�கா6 ெகா#டா�, மாதவியி�பா� ஐய� ெகா#டா�. இ:த ஐய� 
()றி, கான� வாியி� ெவளி*ப%கிற5. 
 
ேகாவல� தனிமகனாக வா@� ெபா@5 ந�Xைழ வள��5� ெகா#டானி�ைல. 
மாதவிJட� 3� -வா@� ெசா)கால�தி;�3ட அவ� ந�;ரைழ� ேத� -
வள��5� ெகா#டானி�ைல. தா� வள��5� ெகா#ட ஊைழ. சி:தி�5 ம6 
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ஆL= ெசL5 மா)றி� ெகா�&� பழ�க4க&� உைடயவனாக இ�ைல, ஆதலா�, 
ஊழி� வழிேய ெச�கிறா�. 
 
ேகாவல� மாதவியிட�தி� வி%த� அறியா வி*பினனாக� த4கினா�. அ:த 
வி*ப�ைதJ�3ட ஊ2 ெவ)றி ெகா#%வி�ட5. இ:த இட�தி� ேகாவல� 
M2.சிைய� த%�க� 3�ய ந�>ய��க� ேகாவலனிட�தி� இ�லாம) ேபானேத 
�ைற. 
 
ஒவ�, வா2�ைக ேதா�விைய. ச:தி�காம>�க ேவ#%மானா�, அவ�, 
நா�ேதா6� சி:தி�5, த�(ைடய தீய பழ�க4கைள, தவி��5� ெகா�பவ: ராக=� 
ந�ல பழ�க4கைள, வள��5� ெகா�பவராக=� இ�க ேவ#%�. 
 
நிக2.சி* ேபா�கி� வழியி� ெச�லாம� நிைன:5 ெசய�ப%பவராக இ�க 
ேவ#%�. நிக2=க&� P2 நிைலக&� அவைர* பாதி�க� 3டா5. இைவக� 
எ*ப�யி*பி9� இைவக&�� அ*பா;� நி�6: சி:தி�5. ெசய�ப%ேவாராக 
அவ� வா2:தா� வா2�ைகயி� ெவ)றி ெபற (�J�. இ�தைகேயா� வா2�ைகயி�, 
ஊ2 ேதா)��. அவ�க� ெவ�வ�. 
 
இ�தைகய ஆ)ற;� ந�>ய��� ேகாவல9�� இ�ைல. அவ� உண�.சி 
வச*ப�டவ�. நிக2=களி� வழி உண�.சிகளா� உ:த* ப�% அாிய காாிய4கைள� 
3ட ெசLதி�கிறா�. ஆயி9�, அ:த உன�.சி அவனிட� நிைலயாக 
இ:ததி�ைல. 
 
எ%�5�கா�%, ஒ�6; ேகாவல�, கணவைன* பிாி:5 வா2:த ஒ ெப#B��* 
ெபா� ெகா%�5, கணவைன. ேச�:5 அவ� வா@மா6, வழி நட�தினா�. 
கணவைன* பிாி:5 வா@� ஒ ெப#ணி� 5யர�, அவ9�� ெதாிய�தா� 
ெசLத5. 
 
ஆனா� அேத ேகாவல9��, த�ைன* பிாி:5. வ:5� க#ணகியி� 5யர� 
ெதாியாத5 ஏ�? இ5 தா� அவ� நிைல�த உண�.சி இ�லாதவ� எ�பத)� 
எ%�5� கா�%. ேகாவலனிட� அைமயாக� ெத�ப�ட சிற:த ப#பா%க� 
நிைல�தி:தா�, அவ�, சா�ேறானாகியி*பா�. 
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ஆதலா�, மாதவியி� கான� வாி*பாட� ேகாவலைன (ைற பிறழ உணர. ெசLத5. 
மாதவிேயா ெப#. ேமவி. ெச�;� இய�ைப* ெபறாதவ�. (�=. ேகாவல� 
பிாி:5 வி%கிறா�. ேகாவல� மாதவிைய வி�%* பிாிJ� இட�தி� 
இள4ேகாவ�க� ஊைழ� காரண� கா�%கிறா�. 
 
ஆ� க#B��* �லனாக� 3�ய எ:த� காரண(�, மாதவிைய, ேகாவல� பிாிய� 
காரணமாக இ�ைல, ெசவி��* �லனா�� காரண(� இ�ைல. ேகாவல9� 
மாதவிJ� ேத�:த வா2�ைக வா2:தவ� க�; வி%தலறியா வி*�ட� 
வா2:தவ�க�; ஒநா� அ�ல. பல நா�க� வா2:தவ�க�. 
 
திTெரன ஒ நிக2.சி. அ5=� ந�னிக2.சி, ந)க)பைன, சிற:த உவக�. 
இவ)ைற (ைற பிறழ உண�:5, ேகாவல� பிாிகிறா� எ�றா�, ஊைழ� தவிர, 
ேவ6 எ�ன காரண� கா�ட (�J�? அ5=� இள4ேகாவ�க&��, ேகாவல� 
மாதவிைய வி�%* பிாிவதி� உட� பா��ைல. எ4ெக4ேகா F)றி� திாி:த 
ேகாவலைன மாதவி ஒைம* ப%�தி ைவ�தி:தா�. 
 
திTெரன அ:த (ய)சிக� தக��க* ப�ட=ட�, இள4ேகாவ�க� காரண4கைள� 
ேத�*பா��கிறா�. யா5� அவ��� ெதாியவி�ைல. உடேன ஊழி� மீ5 ைவ�5* 
பா%கிறா�, ”யாழிைசேம� ைவ�5� த� ஊ2விைன வ:5 உ�த5 ஆக>�” எ�6! 
இ4� ஊ2 எ�6 வ>J6�த*ப%வைத, இ:த* பிற*பிேலேய உ�ள ெச�ற கால* 
பழ�க வழ�க4க� எ�பைத -உL�5 உண�:தா� பழ�க4க� தவிர* பழ�� 
இய�பி:தா�, ஊைழ ெவ)றி காணலா� எ�ற உ#ைம �ல*ப%�. 
 
ேகாவல�, ஊழி� வ>யா� உ:தி. ெச;�த* ப%வதாக இள4ேகாவ�க� 36� 
இர#டாவ5 இட� கனா� திற� உைர�த காைத. ேகாவல�, மாதவிைய 
பிாி:த=ட� மாைல* ெபா@தி� க#ணகிைய� காண வகிறா�. க#ணகிைய� 
காB� தண�தி� ேகாவல� த�9ைடய ெச�ற கால நட�ைதகைள எ#ணி 
வ:தி அதனா�, த�ைன வ6ைம வ:தைட:த5 எ�6 நாBகிறா�. இதைன� 
ேகாவல�, 

”சல��ன� ெகா�ைக சலதிெயா டா�� 
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�ல:த வா�ெபா� ��ற� ெதாைல:த  
இல�பா% காB� தெமன��’’ 

(சில�-கனா 69-71)  
எ�6 36வதனா� அறியலா�. ேகாவல� ெசா�னைத ஆராL:தா� இர#% 
ெசLதிக� ஆL=�� உாியனவா�. 
 
ஒ�6, �ல� தவா� ெபா�. அதாவ5 பர�பைர. ெசா�5. ேகாவல� ேதா�றி, 
அாிய (ய)சிகளி� ஈ%ப�% உைழ�5* ெபா�கைள ஈ��யி*பானாகி�, அவ� 
அ:த. ெச�வ�தி� அைமைய அறி:5 ெசலவழி�தி*பா�. அ:த வாL*� 
அவ9�கி�ைல. 
 
உைழ*ைபJ�, (ய)சிையJ� Fைவ�5 வா@� த�தி மி�திJ(ைடய, ஒ@�க ெநறி 
வா2�ைக, ேகாவல9�� இ�லாம) ேபாLவி�ட5. அதனா� அவ9��. 
ெசலவழி�க� ெதாி:தேத தவிர, ஈ�ட ேவ#%� எ�ற உண�வி�ைல. ேகாவலனி� 
ெச�வ� ெசலவழி�ததா� ம�%ேம அழி:த5 எ�6 கத (�யா5. ெச�வ� <க�த� 
வழி. ெசலவழி�த;��ாிய5 தாேன! அதனா� ெச�வ� அழிJ� எ�6 36த� 
ெபாளிய� ெகா�ைகய�6. ெச�வ� ெதாட�:5, ஈ�ட*படா5 ேபானா�தா� 
அழிJ�. 
 
ேகாவலனி� ெச�வ�, ெசலவி� வாயி�கைள, ெப)றி:தைத* ேபால, வவாL 
வாயி�கைள* ெபறவி�ைல. (�ேனா� அைம�தி:த வாயி�க&�, இய�பாL 
அைம:தி:த வாயி�க&� ெதாட�:5 ேபணாைமயா� தள�:5 ேபாயின. 
ேகாவல� வி%த� அறியா வி*பினனாக மாதவியிட�திேலேய த4கி வி�டா�. 
அவ� ெச�வ� ேத%� (ய)சியி� ஈ%பட வி�ைல. 
 
ஆயி9�, வழிவழியாக வ:த5�, ேகாவல� 5L�5 மகி2:த5மாகிய, �ல* ெபைம 
ம�%�, அவ9ைடய ெந,ைச உ6�5கிற5. அய�விலா ஆ�விைன Jைடயவனாக 
இ:தி*பி�, அவ� �காாி� இ:தப�ேய 3ட இழ:த ெச�வ�ைத ஈ�ட (�J�. 
 
ஆயி9�, அ�6 இ:த P2நிைலயி� அவ9ைடய ெச�வ� ெசLJ� (ய)சி, 
அவ9ைடய பைழய த�திக&�� இைச:ததாக இ�க(�யா5. த� வழிவழி 
நிைலயி>:5 தா2:5தா�, அவ� ெச�வ�ைத. ெசLய ேவ#�ய நிைல ஏ)ப%�. 
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ப�லா#%க� பழகிய அ:த* ெபைம உண�.சி, அவனிட�தி� ஊழாக� த4கி, 
உ6�தி வழி நட�5கிற5. 
 
ேகாவல�, த� நிைல க#% வ:5வேதா% ம�%� நி6�தி� ெகா#%, ெபைம, 
சி6ைமகைள* ப)றி கவைல*படாம� வா@� உ�ள� ெப)றி*பானானா� அவ� 
�காாி>:ேத ெபாளி��யி�க (�J�. 
 
ேகாவல9�� அ:த ஊ2 இ�ைல. அதாவ5 ெக�ட கால�தி;�, வா@� 
கால�தி;�, ஒேர மாதிாியான உண�விைன* ெப6� இய�� அவனிட�தி� 
இ�லாம� ஊழி� ஆ)றைல வ>ைம*ப%�திய5. 
 
அ5 ம�%ம�ல. ஒ தனி மனித9ைடய பழ�க வழ�க4க�, அவ� வா@� 
ச(தாய�தி9ைடய, மன* ேபா��க&�� ஏ)றவா6 ெப�பா;� அைமJ�. 
இதைன. ‘சKக ஊ2” எ�6 3றி9� 3றலா�. 
 
ேகாவல� கால�தி� வா2:த ச(தாய மன* ேபா��க�, ேகாவல� M2.சிைய 
விைர= ப%�5வன வாகேவ அைம:தி:தன. அதாவ5 ேகாவல� M2.சிைய, 
த%�5 நி6�த�3�ய ஆ)ற�, ச(தாய� தினிட�தி;� இ�ைல. ேகாவல� ெநறி 
(ைற* பிற2வி)�, ச(தாய�தி� நைட(ைறேய 5ைணயாக =� அைம:த5. 
 
ேகாவல� வ6ைமJ)6, 5�ப*ப%� கால�5 அ�றி:த ச(தாய� அவைன� 
ேத)6� �றி*�ைடயத�ல. இழி�5* பழி�5� 36வேதா% ம�%மி�றி, அயலா� 
ேபால� க5� மன*ேபா��� ச(தாய�தினிட�தி� இ:த5. ஆக, இ�த� தீய 
ச(தாய ஊ2 ேகாவலைன* �காாி� வாழ அ9மதி�க வி�ைல. 
 
ஆதலா�, ேகாவல� இழ:த ெபாைள ஈ�%� ஆவ�, மான�ைத� கா*பா)றி� 
ெகா�&� வி*ப� ஆகி, ப�லா#% பழ�க*ப�ட உண�=க� G#ட, ம5ைர��. 
ெச�ல நிைன�கி�றா�. 
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ம5ைர, அய�நா�% நகர�. அவைன அறியாதவ� பல� அ4�#%. அவ9ைடய 
ெச�ற கால வா2�ைக ையJ� நிக2கால� தா2.சிையJ� எ%�5� 3றி� 
G)6பவ�க� யா�, அ4� இ�க மா�டா�க�. ேந)6 மதி�தவ�க� இ�6 
ெச�வமி�ைமயி� காரணமாக, அல�சிய*ப%�5� ெகா�ய 5�ப� அ4� 
இ�கா5. 
 
இ:த ெச�வ�ைத, உடனி:5 அ9பவி�தவ�க�, ெதாட�:5 வர மா�டா�க�. 
அதனா� சி�கனமாக வாழ (�J�. �காைர வி�% ம5ைர��. ெச�6 வி�டா�, 
மாதவிைய� 3ட, அவனா� (ய�6 மற:5 விட (�J�. இ�தைகய எ#ண 
அைலகளா� ேகாவல� உ:த*ப���க� 3%�. 
 
இ:த, சி:தைனக� அைன�ைதJ� 3�:5 ேநா�கினா�, ேகாவல9ைடய பழ�க 
வழ�க4க�, வழி� ெதாட�பானைவேய எ�ப5 �ல*ப%�. ஆதலா� ேகாவல� 
N��காைர வி�% ம5ைர ெச�ல� 5ணி:தா�. த�9ைடய பழ�க4கைள மா)றி� 
ெகா�ள� 5ணிவி�லாம�, எ4ேகயாவ5, யா��� ெதாியாம� ெபாைள ஈ��, 
வா2�ைகைய நட�தினா� சாி எ�ற (�=�� வ:5 வி%கிறா�. அதனா�, 
ேகாவலனி� தனி� திற�க� ெசய�படாைமயா�தா� இ4ேகJ� ஊ2 ெவ)றி 
ெப6கிற5. 
 
ேகாவல� சில�பிைன வி)6, சி6 ெதாழி� ெசL5 வா2�ைகைய நட�தலா� எ�ற 
எ#ண�5ட� ம5ைர�� வகிறா�. ஆய� �ல�5* ெபம�க� வா@� 
ஆய�பா�யி� த4�கிறா�. அவ9ைடய ெச�ற கால� தவ6கைள நிைன�5 
வ:5கி�றா�. ஆனா;� க#ணகி அவைன� ேத)6கிறா�. 
 
ம5ைர மாநக��� சில�பிைன வி)�� ெபா�%. ெச�கிறா�. ேகாவல�, நா% 
வி�% நா% வ:தி:தா;� அவ9ைடய �%�ப�தி� பைழய ெபைமைய 
நிைன�5* பா��காம� இ�க (�ய வி�ைல. 
 
ேகாவல� சில�ைப வி)க* �ற*ப%�ெபா@5 க#ணகிைய* பிாிகி�ற 5யர�, 
ெபைம இழ:5 வ6ைம நிைலயி�, சில�� வி)க. ெச�;� வ�த�, ஆகியன 
ெந,ைச உ6�த உலக�தா��� ஒ�5வராத நைடேயா% ம5ைர��� ெச�கிறா�. 
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ம5ைர��� ெச�றவ�, வாணிக� ெத�க&��. ெச�6 ெவளி* பைடயாக 
வி)றி�கலா�. அ4ஙன� அவ� (ய)சி ெசLயவி�ைல. 
 
அவ9ைடய பைழய ெபைம உண�=க&� இ�ைறய அவ9ைடய இழிநிைலJ� 
அவ� எ#ண�தி� அைல ேமாதின. அத� காரணமாக அவ� தய4கி� தய4கி 
நட�கிறா�. அ5ம�%மா? சில�பிைன, ெபா)ெகா�லனிட� வி)�� (ய)சியி� 
ேகாவல� அBக வி�ைல. விைல மதி*� 36�ப�தா� ேக�கிறா�. இதனா� 
த�9ைடய ெபாளி� விைல மதி*�� 3ட அறியாம� அவ� வா2:தி�கிறா� 
எ�6 ெதாிகிற5. 
 
பர�பைர. ெச�வ�தினா� வ:த தீைம இ5தா�. (ய�6 ஈ�டாத ெபா&�� 
யா� த�:த மதி*பிைன� தரமா�டா�க�. இஃ5 இய)ைக. இ:த இய)ைக��, 
ேகாவல� விதி வில�க�ல. 
 
ஆக, உைழ�5* ெபாளி�டாத பைழய வா2�ைக. (ைற, பர�பைர. ெச�வ�ைத 
ேம;� ெப�க - வள��க (�யாம�, அழி�த, இழி= ஆகிய, ெச�ற கால* பழ�க 
வழ�க4க�, ஊழாக உ*ெப)6 ேகாவலைன* பிட� பி��5 உ:தி. 
ெச;�5கி�றன. வ>ய. ெச�6 ெபாறிவாயி� அக*ப%� வில4� ேபால 
ெபா)ெகா�லனிட� சி��கிறா�. 
 
ெபா) ெகா�ல�, ெவ)றிகரமாக, தன5 பணிைய (��5, நாடா�ேவானி� 
காவலட�, ேகாவலனிட� வகிறா�; ேகாவலைன, க�வ� எ�6 காவலாிட� 
கா�%கிறா�. காவல�க�, ேகாவல� க�வனாக இ�க மா�டா� எ�6 
விவாதி�கி�றன�. 
 
ஆனா�, ேகாவல� ஆ2:த ெமளன� சாதி�கிறா�. த� ைகயி>*ப5 த�9ைடய 
சில��தா� எ�6 3ட. ெசா�லாம� இ�கிறா�. ஏ�? இ�க ேவ#�ய 
இட�திேல இ�காம� இழி:5 M2:த த)ெகாைல மன*பா�ைமயி>:5 
ேகாவல� மீ#டானி�ைல. 
 
ஆதலா�, ஆ2:த ெமளன� சாதி�கிறா�. ேகாவலனி� ஊ2த�9ைடய நிைன*ைப 
நிைறேவ)6த)�ாிய பிறிெதா ஊைழ� கவியாக� ெகா#% காாிய4கைள 
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இய)6கிற5. ெச�ற கால நிக2.சிகைள நிைன�5 வ:5தைல, தவி��5, �திய 
ஆ� விைனயா)றைல* ெப6�, ேநா�க�, வ:தி��மானா�, ெபா)ெகா�லைன 
எதி��5* ேபாரா�யி*பா�; ஐய*ப%� காவல�� எ%�5� 3றியி*பா�. ஏ� 
நாடா&� அரச� அைவ��� ெச�6 எ%�5� 3ற=� (�J�. 
 
ேகாவலனி� வா2�ைக அ:த திைசயி� ெச�ல வி�ைல. ெச�ற கால� தவ6களா� 
விைள:த ஊழி) ��ேளேய அமி2:5 வி%கிறா�. அவ9�� ஊழிைன எதி��5 
நி)�� ஆ)ற>�ைல. எ@:5 நட��� ஆ)ற>�லாத சி4க�ைத, F#ெட>க� 3ட, 
எதி��5. ெவ)றி ெகா�ள (�J� அ�லவா? 
 
வா2கி�ற ெபா@5 சீராக, சிற*பாக வா2த� ந�ேற. அறி:ேதா அறியாமேலா 
தவ6க� நிக2:5 வி%மாயி�, இழ*�க� ஏ)ப�% வி%மாயி�, அதைன நிைன�5� 
கவைல*ப�% எ�ன பய�? கைறயா�, மர�ைத, அாி�5 அழி���. கவைல, 
மன�ைத அாி�5 அழி���. 
 
தவ6கைள உண�:5 தவ6க� நீ4கிய சிற*�ைடய வா2�ைக வாழ, அ44ண� 
வா2த;��ாிய கள4கைள அைம�க அடேல6ேபால, அய� விலாத (ய)சிகைள 
ேம)ெகா�&� வா2�ைகேய, வா2�ைக; அ5 அறிவறி:த ஆ�விைனJைடய 
வா2�ைக; ஊைழJ� உ*ப�க� காB� வா2�ைக; வா2வா4� வா@� வா2�ைக. 
 
இ:த, வா@� ெநறிைய, ேகாவல� கைட* பி��க வி�ைல. அத� காரணமாகேவ, 
அவைன, சராசாி* ெபா)ெகா�ல� 3ட, ெவ)றி ெகா�ள (�:த5. ேகாவலனி�, 
ஆ�விைனயிழ:த வா2�ைகயி� தீ?2, ம�னவனி� தீ?ேழா% 3�%., ேசர 
(�:த5. (�=, ேகாவல� ெகா�ல*ப%தலா��. 
 
அவ�, ெச�ற கால ஊழி� காரணமாக ெகா�ல* ப�டா� எ�6 36வதி� 
தவறி�ைல. ஆயி9�, அ:த ஊழிைன ெவ)றி காB� ஆ32* பைட�க, ேகாவல� 
(ய�றி*பானாகி� அவ� ெவ)றி ெப)றி*பா�; வா2:தி*பா�; 
பா#�ய9��� ெபைம ேச�� தி*பா�; நா��� தீய ச�தியாகிய 
ெபா)ெகா�ல� ஒ5�க*ப��*பா�. 
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ந�லன சி:தி�5, ஆ)றேலா% ெசய�பட ேவ#�யவ�க�, அ4ஙன� வாழ� 
தவ6வத� Kல�, தீய ச�திைய வள��5 வி%கிறா�க� எ�ப5 வரலா)6� 
க�தாகிற5. 
 
பா0"பா0"பா0"பா0"யனி1 ஊ4யனி1 ஊ4யனி1 ஊ4யனி1 ஊ4    
 
பா#�ய* ேபரரF, அரசிய� ெநறி(ைற பிறழாத ேபரரF (ைறெசL5 கா*பா)6� 
அரF. ெசLதியறி:5 ெகா�ள, தவ6தலாக, கதைவ� த�� கணவ� மைனவி 
யிைடேய ஐய*பா% ேதா�ற காரணமாக இ:தத)காக, தன5 ைகையேய ெவ��� 
ெகா#ட ெபா)ைக* பா#�யனி� வழிவழி வ:த அரF. பா#�ய� ஆாிய*பைட 
கட:த ெந%,ெசழிய� ெகா)ற(� அறெநறி� ெகா)றேமயா��. 
 
இள4ேகாவ�க�, �ற,ேசாியி6�த கைதயி� பா#�ய ம�னனி�, 
ெச4ேகா�ைம. சிற*ைபJ� உல� த@விய �க@ைடய ேபரரசாக விள4கியைதJ� 
விள�கி� 3றி வா2�5கிறா�. 
 
கர�க�, ெகா�ய பா��க� வா@� �)றிைன அகழா. �>க� மா�கேளா% 
மா6படா5 விைளயா%� இய�பின. (தைலJ�, ெதLவ(�, இ�க&� 3ட 
யா��� 5�ப� ெசLவதி�ைல எ�6 பாரா�%கிறா�. 
 

”ேகா�வ ;ளிய(� ெகா%� �) றகழா;  
வா�வாி ேவ4ைகJ� மா�கண மறலா;  
அர=� P� இைர ேத� (தைலJ�  
உ(� சா�:தவ��� உ6க# ெசLயா  
ெச4ேகா� ெத�னவ� கா��� நா% என  
எ4கB� ேபாகிய இைசேயா ெபாிேத' 

(�ற, ேசாியி6�த காைத. 5-10).  
 
இ�த� சிற:த நா��� அரச� ெந%,ெசழிய�. அவ� அரF� க��>� ஏறின 
கால� ெதா�%, அற� ஒ�றிைனேய அறி:தவ�; ந�லனேவ ேக�% பழகியவ�; 
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(ைற ெசLேத பழ�க*ப�டவ� இ*பழ�கமாகிய ஊ2 அவ9ைடய ஊனி�, உயிாி� 
உண�வாக� கல:5 வி�ட5. 
 
அவ�, இ*பழ�க�தி� காரணமாக, ந�ற�லாதன நட�க� 3%� எ�ற சி:தைனேய 
இ�லாம� ேபாL வி�டா�. நா� ேதா6�, நா� (ைற ெசLத� ம�ன� கடைம 
எ�பைத, பழ�க�தா� மற:5 ேபாயினா�. 
 
உ@த சா� வழி. ெச�வ5ேபால அவரவ� பழ�க4களி� வழியாக மன� ெச�வ5 
இய�பாகிவி�ட5. ச(தாய. Pழ>�, ேந)ைறய ந�ைம இ�ைறய தீைம யாவ5�, 
இ�ைறய தீைம நாைள ந�ைமயாவ5� நைடெபற� 3�ய5 எ�பைத அவ� 
அறி:தானி�ைல. 
 
இ:த. P2நிைலயி�, அ�தாணி ம#டப�தி� நட:த ஆடைல அ9பவி�த வைகயி�, 
அரசியி� ஊட� ேவ6 ேதா�றிவி�ட5. பா#�ய�, அரச* ெப4 �%�ப�ைத. 
ேச�:தவனானா;� ஒ@�க ெநறியி� சிற:தி:தவ�. காத� மைனவியி� ஊடைல* 
ெபாறாதவனாக ஊட� தீ���� ேவ�ைகயினா�, ேகா*ெப:ேதவியிட�, விைர:5, 
ெச�கிறா�. 
 
தவ6 ெசLயாத த�ைன� தவறாக நிைன�5�ெகா#% அரசி ஊ�யி�கிறாேள 
எ�ற கவைல அவைன, வ�தியி�கிற5. அதனா� ஊட� தீ���� ேவ�ைக 
அவ9�� மி�:தி�கிற5. 
 
ந)பழ�க4களா� ெசழி�த அவ9ைடய ந�X2, எதி�பாராத தீைம� 
�6�கீ%களா�, அைல*�6கிற5; அதனா� உ6தி பிற2கிற5. 
 
இ�தண�தி�, ெபா)ெகா�ல� அ:த*�ர வாயி) ப�யி� அரசைன. ச:தி�கிறா�. 
காணாம) ேபான அரசியி� சில�ைப, க#%பி��5 வி�டதாக. ெசா�கிறா�. 
 
காணாம)ேபான சில�� ைகவச� வ:தா�, அரசியி� ஊடைல� தீ�*ப5 எளி5 
எ�6 அரச� க5கிறா�. அதனா�, 
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”தா2N4 ேகாைத த�கா) சில��  
க�றிய க�வ� ைகய தாகி)  
ெகா�6, அ.சில�� ெகாண�க ஈ4�” 

எ�6 ஆைணயி%கிறா�. தவ6 ெசLயாத நிைலயி� அரசி தவெறன� 
ெகா#டைமயா;�, காத� மி�தியினா;�, நிைலமாறி அரசனி� வாL உமி2நீ� 
வ)றி, "ெகா�6 அ.சில�� ெகாண�க" எ�6 3றி ெசா)ேசா�=ப�% வி�டா�. 
ெசா)ேசா�=, ெபா� ேசா�வாக மாறி, ேகாவல� ெகாைல��� காரணமாயி)6. 
பா#�ய� ெச4ேகா� வைள:த5. 
 
பா#�யனி� ெச4ேகாைல வைள�த விைனைய *வ�விைன’ எ�6 
இள4ேகாவ�க� 36கிறா� ஏ�? பா#�ய�. சிற:த அரச� ெநறி(ைற 
பிறழாதவ�. அவ9ைடய, ெச4ேகாைலேய வைள�த விைனயாதலா� 'வ�விைன’ 
எ�றா�. 
 
கால:தா2�திேய யானா;� பா#�ய� ெந%,ெசழிய� த�னிைல எLதின�. 
அயரா ஆ�விைன ேயா%, நீதியி� ேதாL:த ெந,ச�ேதா%, தன5 ெச4ேகாைல 
வைளய விடாம�, உயிைரேய ஆணியாக� ெகா%�5, ெச4ேகாைல நிமி��தி, 
உலக�தி)ேக கா��னா�. 
 
ெந%,ெசழிய� ெச4ேகாைல வ�விைன வைள�த ேவக�ைதவிட, பா#�ய� 
ெந%,ெசழியனி� ஆ�விைன அதைன நிமி��தேத. அ5தா�, கா*பிய�தி� 
இறவா* �க2ெப)6�ள5. ஊ2விைனைய, ஆ�விைனயா� மா)றலா�. 
மா)ற(�J� எ�பத)� பா#�ய� ெந%,ெசழியேன சா�றாவா�. 

”வ�விைன வைள�த ேகாைல ம�னவ� 
ெச�;யி� நிமி��5. ெச4ேகா லா�கிய5" 
(கா�சி� காைத - 98-99 

எ�ப5, எ#ண�த�க5. 
----------------------------  
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4. 4. 4. 4. க0ணகியி1 க*�க0ணகியி1 க*�க0ணகியி1 க*�க0ணகியி1 க*�    
 
இள4ேகாவ�க� சில*பதிகார�ைத. ெசLத ேநா�க4க&� ஒ�6. “உைரசா� 
ப�தினி�� உய�:ேதா� ஏ�த;�” எ�ப5. ெப#B��* �க2, க)�. �க2 மி�க, 
க)�ைடய ெப#ைண, உலக ம�க� பாரா�%வ�. அமர�க� ேபா)6வ�. 
 
க)� எ�ப5 எ�ன? இத)�, பல� பலவா6 ெபா� ெகா#%�ளன�. ெகா�ைற 
ேவ:த� ஆசிாிய�, ”க)ெபன*ப%வ5 ெசா� திற�பாைம” எ�6 3றிJ�ளா�. 
அதாவ5, கணவ� ெசா�;�� எதிராக. ெசா�லாதி�த� எ�6 36வ�. 
இ�க�5 சிற:த மைனயற வா2�ைக�� ஏ)�ைடயதாக இ�க (�யா5. 
 
கணவ� ெசா�வ5 தவறாக இ��மானா�, ெப# அ:த� தவ)6�� உட:ைதயாக 
இ:5 கணவ9��� ேக% P2வைத எ*ப� க)� எ�6 ஏ)6� ெகா�ள (�J�? 
 
கணவ9���, தன���, இவ� சா�:த �%�ப�தி)��, �%�ப�தி)�� களமாக 
இ��� ச(தாய�தி)��, நல� பய�கி�றவா6 வா2வ5�, கணவனி� 
வா2�ைகைய அ:த வா2�ைகயி� நிைல நி6�5த;� தா�, உ#ைமயி� சிற:த 
ெப#ணி� கடைம.  
 
க)� எ�ப5, ஒ@�க�தி� ம6 ெபயேர. ெப#ணி� ஒ@�க�ைத, சிற*பி�5. 
ெசா�;� ெபா@5, க)� எ�6 �றி*பி%வ5 இல�கிய வழ�கி� வ:தி�கிற5. 
 
எ:த வா2�ைக���, அ�ேப அ��தள�. அ�பி�லாத எ:த உற=� பயன)ற5. 
அதி;� ஒவ9� ஒ�திJமாக� 3� ெந�ய நா�க� வாழ ேவ#%மானா�, 
அவ�க&ைடய அ�� ஆழமானதாக அகலமானதாக, உ6தியானதாக இ�க 
ேவ#%�. 
 
ெம�ைமயான அ��, உ6தி*பா��� க�ேபால விள4கேவ#%�. க)� எ�ற 
ெசா�>� ப�தி ”க�” எ�பதாக இ�க ேவ#%� ேபால� ெதாிகிற5. இ4�, ”க�" 
எ�ப5 உ6தியி� பா)ப�ட5. 
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க)� எ�ற ெசா� இ�6 க5வைத* ேபால �றி*பி�ட உடெலா@�க�ைத ம�%� 
�றி*பி%வத�6; விாி:த ெபா&ைடய5. 
 
Gய அ��, கணவ9�காக� தியாக� ெசLத�, வா2�ைகயி� அைன�5� 
5ைறயி;� கணவ9��� ேதாழைமயாத�, 5ைண நி)ற� ஆகிய அைன�5� 
ேச�:த ஒ@�க ெநறி�ேக, க)� எ�6 ெபய�. 
 
கால*ேபா�கி�, ெப# அ�ைம�தன� வ:த பிற� ெப#ணி� உடைல. சா�:தேத 
க)�, எ�6 சிறிய எ�ைல வ��5வி�டன�. உய�:த க)�ைடய* ெப#ணி� 
இல�கண� கணவைன வா2வி�5 வா2த� உய��தி உய�த�, உட;� உயி� என 
வா2�ைகயி� ஒ�றாகிவி%த�. இ:த இல�கண4க� க#ணகியிட�தி� 
ெபா:தியி:த நிைலயிைன� கா#ேபா�.  
 
க#ணகி, ேகாவலனாகிய தைலமக9�� ()6� ஈ% ெகா%��� தைலமகேள 
யாவா�. ேகாவலனி� உயி�, உண�=� மகி2:5 இ��ற�த�க அளவி)� அவ� 
இ�ப* ெப�டகமாக இ:தா� எ�பைத இள4ேகாவ�க�, ேகாவல� வாயிலாக, 
 

”மாச6 ெபா�ேன! வல��ாி (�ேத!  
காச6 விைரேய! க�ேப ேதேன!  
அ�ெபற) பாவாL! ஆயி� ம:ேத!  
ெப4�� வாணிக� ெபமட மகேள!  
மைலயிைட* பிறவா மணிேய எ�ேகா  
அைலயிைட* பிறவா அமி2ேத எ�ேகா!  
யாழிைட* பிறவா இைசேய எ�ேகா!  
தாழி4 3:த� ைதயா�! நி�ைன…." 

(மைனயற�. 73-80) 
எ�6, பாரா�� மகி2கிறா�! இதி>:ேத க#ணகியி� சிற*ைப உணர(�கிற5. 
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அ*ப�யானா�, ஏ� ேகாவல� க#ணகிைய வி�%* பிாி:தா�? எ�ற வினா� 
ேதா�6�. பல� அவரவ�, சி:தைன* ேபா�கி)�� த�:தவா6 விைட 
ெசா�கி�றன�. 
 
”க#ணகியிட� மாதவி�கி:த கவ�.சியி�ைல; ேகாவல� கைலஞ� 
க#ணகியிட� கைலJண�= இ�ைல; கைல இ�ைல” எ�ெற�லா� ெசா�கி�றன�. 
இைவயைன�5� ெபாL. ேகாவல� இய�பிேலேய மகளி� ஒ@�க�தி� (ைற 
பிற2:தவ�. அவ9ைடய மகளி� ஒ@�க� ப)றி இள4ேகாவ�க�, 
 

”�ர�வாL* பாணெரா% நகர* பர�தெரா% 
திாித மரபி) ேகாவல� ேபால  
இளிவாL வ#�ெனா ��னிள ேவனிெலா%  
மலய மாத� திாித�’ 

(இ:திர விழZெர%�த காைத 200-203) 
எ�6, ெத�ற;�� உவைமயாக, ேகாவலைன எ%�5� கா�%வதா� அறியலா�. 
 
இ4ஙன�, ேகாவல� விள4கியத)�� காரண� அவ� ம�%ம�ல�. அவ� 
கால�திய ச(தாய அைம*�� காரணமா��. ேகாவல� கால�தி� ெசா�5ைடைம 
ேதா�றி வள�:5 வி�ட5. ெசா�5ைடைம ேதா�றி வள�வத)� (��, காத� 
வா2�ைகயி� Fத:தரமி:த5. 
 
ெசா�5ைடைம ேதா�றிய பிற�, ெசா�ைத* பா5கா*பத)காக காத� வா2�ைகயி� 
க�%* பா%க� விதி�க* ப�டன. அ*ெபா@5 தா� பலைர மண:5 வா2:த 
தைலமக�, ஒ�திைய ம�%� மண:5 வா@� நியதி��, உ�ப%�த*ப%கிறா�. 
காரண� ெசா�5 சிதறி* ேபாகாம� �வி:த (ைறயி� இ�க ேவ#%� எ�பதா��. 
 
ஆனா�, பா� உண�.சி வழி*ப�ட வா2�ைகயி� தைலமக� ஒ�திெயா% 3� 
வா2வத� Kல� மன நிைற= ெபற இயலா5 ேபாLவி�ட5. இ:த. P2நிைலவி� 
பர�ைதய� வா2�ைக (ைற ஏ)ப�ட5. இ:த� கால�க�ட�தி)�* பிற�தா�, 
பர�தைம எ�ற ஒ@�க�ேக% கா� ெகா#ட5. 
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இ:த* பர�தைமJ�3ட ச4க கால�தி� ஒ�தி�� ஒவ� எ�ற (ைறயிேலேய, 
(ைற* ப%�த*ப��:த5. பி��, கால*ேபா�கிேல தா� பர�தைம வாணிக, 
நிைல��� த�ள*ப�%. சீரழி=� ��ளா�கிய5. 
 
ஆதலா� இய�பான வள�.சி* ேபா���, அவன5 வள�.சி* ேபா�ைக, உ:தி. 
ெச;�திய அவ� கால�திய, ச(தாய நிைலJ�, ேகாவலைன க#ணகிைய வி�%* 
பிாி�தன. க#ணகியிட� எ:த� �ைறJ� இ�ைல. 
 
தமி2 நாகாிக�, ெப#ைண* ெபைம*ப%�5கிற5. ெப#B�� உாிைமக� 
அைன�5� உ#%. சிற:த நாகாிக ச(தாய அைம*�, உாிைமகைள, கடைமக� வழி 
அ9பவி�கேவ G#%�. உாிைமக� (ைன*பிைன� தரா; பணிவிைன� த�. 
ெந,Fநிைற, அ�பிைன� த�; ெதா#% மன*பா�ைமயிைன ந���; அSவழி 
த�னலம6*�� ேதா�6�. பிற� நல� விைழJ� ெப:தைகைம விைளJ�. 
 
இ�த� ப#�கைள, பழ:தமிழக�5* ெப#க� ெப)றி:தா�க�. அவ�க� ெபறாத 
உாிைமயி�ைல, ஆயி9� கணவ� வா2விேலேய நா�ட� கா��ன�. கணவைன 
வா2வி�5 வா2வதிேலேய இ��)றன�. 
 
ெபா5வாக ஒ�6 அ�ல5 ஒவ� ெப)6�ள அழ� நல�, ெச�வ�, ஆகியன அ5, 
அ�ல5 அவ� 5L*பத)க�ல. அவரவ� அழைக - நல�ைத அவரவ� 5L�த� அாி5. 
மலாி� மண�ைத மலேர <க�த� இயலாத ஒ�6. ெத�ற>� �ளி� நல�திைன 
ெத�றேல 5L�த� இ�ைல; இயலாத5� 3ட. 
 
அ5ேபால� காதலனி� அழ� நல�கைள� காத>J�, காத>யி� அழ� 
நல�கைள� காதல9�, மாறி� 5L�தேல இய)ைகயி� நியதி. ஒவேன 5L�க� 
த�ைன அவனிட� ஒ*பைட�5� த�னல ம6*�ன�=ட� வா2த� க)�. இ� 
க)�ெநறி இபா;��� ெபா5ேவ. 
 
அதனா�, தமிழக�5* ெப#க� கணவ� மகி2த;�ேக அழ� உைடயவராக விள4க 
வி��வ�. கணவ� 5L�5 மகி@� கால4க&�� ஏ)றா) ேபாலேவ ஒ*பைன 
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ெசL5 ெகா�வ�, அதனால�ேறா காைர�கா� அ�ைமயா� த� கணவ� த� அழ� 
தல�திைன� 5L�5 மகிழ ம6�தேபா5 5ற:தா�; ேபL வ�வ� ெகா#டா�. 
 
க#ணகி வழி வழி. சிற:த �ல�தி� ேதா�றிய �லமக�. மகளி���ாிய இய�பான 
�ண நல�க� அைன�5� நிைற:தவ�. அதனால�ேறா ேகாவல� க#ணகிைய 
வி�%* பிாி:5 மாதவியிட� ெச�றேபா5 ’வ% நீ4� சிற*பி� த� மைனயக� 
மற:5’ எ�6 இள4ேகாவ�க� க#ணகிைய* ெபைம*ப%�5 கி�றா�. 
 

”த)கா�5� த)ெகா#டா) ேபணி� தைகசா�ற 
ெசா)கா�5. ேசா�விலா� ெப#' 

எ�6 தமி2மைற கா�%�. ெப#B�� இல�கணமாக வா2:தவ� க#ணகி. ஒ 
ெப#ணி� க)ைப கணவ�கா�க (�யா5. க)� எ�ப5 உட� சா�பான ஒ@�க� 
ம�%ம�6. ெபா5வாக, ஒ, ெப# த� அழ� தல�திைன* பிற� அதாவ5 
பர�தைம� �ண(ைடய ஆடவ� கான, க#% மகிழ வாL*பளி�க� 3டா5. 
 
அ5ம�%ம�6. தா9� த� தைலவைன� தவிர ேவ6 ஆடவ� நலைன உ�ள�தி� 
நிைன�5, கா()6* பாரா�%த� 3டா5. 
 
அதனால�ேறா க)�ைடய மகளி� "பிற� ெந,F �கா�” எ�6 சிற*பி�5� 36கிற5 
மணிேமகைல. 
 
ஆதலா�, க)� எ�ப5 உட� சா�� உைடய5 ம�%ம�6. உட� சா�பான க)ைப� 
கணவனி� காவ� கா*பா)றி� த�. சி:தைனயி�, உண�வி� ெக�டபிற� உட� 
கா*பா)ற*ப�% எ�ன பய�? அதனா� தா� தமி2 மைற 'த)கா�5’ எ�6 
36கிற5. 
 
த)கா�த>ேலேய த� கணவ9�� எதிாிைடயான எ:த� �ண�ேக%கைளJ� தா� 
ெபறா5 ஒ@�த;� அட4��; ெபைம, �க2 ஆகியன=� 3ட அட4��. இ5, 
கணவ9��� ெபா:5�. 
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க#ணகி த)கா�5� ெகா#% வா2:த ெப#ணி) சிற:த ெப:தைகய�. 
ேகாவல� நிலா ()ற�தி� க#ணகிJட� 3� வா2:த கால�தி�தா�, க#ணகி 
ஒ*பைன ெசL5ெகா#டா�. ேகாவல� பிாி:5ேபான பிற�, க#ணகி, அழைக 
ெவ6�தா�; அணிகல�கைள ெவ6�தா�, 5யாிைனJ� அைட:தா�. 
 
ஆனா;�, கணவ� நல� கதி, 5யாிைன மற:5 ஒ@கினா�. ம4கல நாைண� 
தவிர பிற அணிகைள அணியா5 நீ�கினா�. க#ணகியி� அழகிய க#க� 
ேகாவலைன* பிாி:தைமயினா� க4 க#களாக மாறி வி�டன. 
 
அற� உ#%. ஆனா� எ:த அற(� 3�% (ைறயிேலேய ெசLய*ப%�. மைன 
அற�தி)ெக�6 சில அற4க� உ�ளன. இதி� சில அற4க� தைலவிJ�. 
தைலவ9� ேச�:5 ெசLJ� அைம*� உைடயன. ஒவ� இ�றி ஒவ� ெசLத� 
இ�ைல. 
 
அ:தண�கைள* ேபBத�, அறெநறி நி)ேபாைர வா2வி�த�; வி:தினைர 
உபசாி�த� ஆகியன மைனயற�தி� தைலவி ெசLய�3�ய அற4களா��. க#ணகி 
இ:த அற4கைள� ேகாவல� பிாி:தி:தா;� ெசLய வசதி உ#%. ஆனா� 
க#ணகி ெசLயவி�ைல. 
 
ஏ�? கணவ� இ�லாதேபா5 மைனவி அற� ெசLத� க)� ெநறிய�6. இ5 
ம�%மா? க#ணகி க)��காக, ேகாவலனி� �கைழ� கா*பத)காக உ�ள�தி� 
5�ப�திைன மற:5 ேகாவலனி� ெப)ேறாாிட(�, அவ� த� M�%�� வ� 
சா�ேறாாி ட(� ெசய)ைகயாக* ��(6வ� N�கி�றா�. 
 
ஏ�? ேகாவலைன விவாத* ெபாளா�கி, சீரழிய. ெசLய�3டா5 எ�ற க)� 
ெநறிதா� காரண�. 
 
க#ணகி ேகாவலைன* பிாி:5 வா2:த நிைலயி;� த� க)பிைனJ� கா�5� 
ெகா#டா�; ேகாவல9��ாிய எ:த நல�கைளJ� இழ�காம;� ேபணி* 
பா5கா�5 வ:தா�. அ5ேபாலேவ ேகாவலனி� ெபைமையJ� �கைழJ� 
ெக%��� எ:த. ெசய>>:5� த�ைன வில�கி, கா�5� ெகா#டா�. இ5ேவ 
ெப#ணி� க)�-ெபைம க#ணகி ேபா)ற�த�கவ�. 
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க#ணகி ேகாவல9�� ஏ)ற மைனவி எ�ற த�தி மி�திJ� உைடயவளாக 
இ:தா� எ�பதைன ேதவ:திJ� உண��5கிறா�. ேகாவல�, க#ணகிைய* 
பிாி:தத)�� காரண� க#ணகிய�ல�. 
 
ேகாவல� க#ணகிைய ெவ6�5 ஒ5�கவி�ைல எ�பைத� ”கணவ)�� ைக� 
தாJம�ைல" எ�6 ேதவ:தி 3றி விள��கிறா�. இ4ஙன� இ�க, க#ணகியிட� 
கைல இ�ைல; கவ�.சியி�ைல, அதனா� ேகாவல� பிாி:தா� எ�ெற�லா� 
க5வ5 மரப�6.  
 
ேதவ:தி, ேகாவல� க#ணகிைய* பிாி:தத)� ஊைழேய காரணமாக� 
கா�%கிறா�. அதாவ5, மகளி� கணவ� ெபா�% ேநா)�� ேநா�பிைன 
(ைறயாக. ெசLயாைமயா� விைள:த தீ?2 எ�6 ெசா�கிறா�. 
 
ஆனா�, இள4ேகாவ�க� ேதவ:தியி� வாயிலாக தா� இ4� ஊைழ 
நிைனZ�%கிறா�. இ4� ஊழி� விைளநிலமாகிய ச(தாய அைம*� சீராக 
இ�ைமேய ேகாவல� பிாி=��� காரண�. 
 
ச(தாய அைம*பி� சீாி�ைமைய அரF தி�தி ெநறி*ப%�தலா�. ஆனா� 
�காாி>:த ேசாழ* ேபரரF அைத. ெசLய� தவறிவி�ட5. அ�ல5 தனி ஒவ�, 
த� (�ேன)ற�தி)�� தைடயாக இ�கிற ச(தாய அைம*ைப, எதி��5* 
ேபாராடலா�. அ:த� த�திJ�, ேகாவல9�� இ�லாம� ேபாLவி�ட5. 
 
காரண�, ேகாவல� பர�ைத வழி, ஒ@கின ேதாட�றி ெநறி(ைற சா�:5 வாழா5 
நகாி� F)றி� திாிJ� இைளஞ�க&ட� 3�%. ேச�:5வி�டா�. வ6ெமாழி 
ேபசிJ�, ெந�ய நைக நைக�5�, வறிேத வா@� 3�%, ேகாவலைன. சி:தி�க 
விடாமேலேய த%�5வி�ட5. ஆதலா� இள4ேகாவ�க� இ4ேக ஊைழ எ%�5� 
கா�டவி�ைல. 
 
ேதவ:தி, ேகாவலைன� க#ணகி தி�ப அைடவத)� உாியவழிJ� கா�%கிறா�. 
ேசாம�#ட�, Pாிய�#ட� ஆகியவ)றி� K2கி� காம ேவைள வண4கினா� 
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ேகாவலைன� தி�ப அைடயலா� எ�6 36கிறா�. பல நா�க� கணவைன* 
பிாி:5 வ:5� க#ணகி�� இ:த வழிகா�%த� ஆ6த� த�; இ�ப� அளி��� 
எ�6 ேதவ:தி எ#ணினா�. ஆனா�, க#ணகி இதைன ஏ)6� ெகா�ளவி�ைல. 
 
ஒேர வா��ைதயி� ந6��� ெதாி�தா) ேபா� ’[ட�6’ எ�6 3றி ம6�5 
வி�டா�. இ:த இட�தி� ேதவ:தியி� ஆேலாசைனைய ஒேர வா��ைதயி� 
க#ணகி ம6�5* ேபFவாேன�? 
 
ஒ 5�ப�தி� வ:5வா���* பல� எளிதி� ஆேலாசைனக� 3ற வவ�. அ:த 
ஆேலாசைனக� ெப�பா;� த�, மதி*ைப இழ�க� 3�யதாக=� 
ெநறி(ைறகைள� கட:ததாக=ேம இ���. ஆயி9�, த�னல நய*�, ேதைவ எ�ற 
அ�*பைடைய ைவ�5, கா5 ெகா%�க� ெதாட4கிய நிைலயி>:5 ()றாக 
மாறிவி%வ�. 
 
இராமகாைதயி� வ� 3னி, ைகேகயியி� மன�ைத மா)றியைத நிைன= 3�க. 
 
இத� ெதாட�பாக� ெதாட�:5 ேதவ:தியிட� ேபFவதா� த� மன� ெநறிகைள� 
கட��� வாL*� ஏ)ப%�. அ:த வாL*ைப� த%�5 நி6�5� ேநா�க�5ட� ஒேர 
ெசா�>� ‘[ட�6’ எ�6 3றி ம6�5 வி%கிறா�. 
 
காத�, க)� எ�பன இ�ப�தி)�� களி*பி)�� ம�%ேம உாியைவ அ�ல. த�னல 
ம6*பி)��, த�ைம. சா�:தாைர� கா�த)�� காத;� கறJ� பய�ப%� ெபா@5 
தா� அற� ஆகிற5; இைறைம ஆகிற5. 
 
அதனா�, தமி2* ெப#�� த�த� கணவனி� தவ6கைள ெந,ச�தா;� நிைன�5* 
பா��க மா�டா�க� எ�6 ஐ4�6�6 எ%�5� கா�%�. க#ணகி ெப#ணி) 
ெப:த� கா�. க#ணகி த� கணவனி� தவ)ைற� காமேவளிட� ெசா�ல 
எ4ஙன� ஒ*ப%வா�? அதனாேலேய "[ட�6" எ�6 ம6�கிறா�. 
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அ5ம�%ம�6. மாதவியிட� த4கியி*ப5 ேகாவல9�� வி*பமாயி� அவன5 
வி*ப�தி)�� �6�ேக நி)பாேன� எ�6 கதி, ேகாவல� மகி2=�� (த�ைம 
ெகா%��� க#ணகியி� திற(� �ல*ப%கிற5. 
 
இதைன� ெகாைல�கள� காைதயி;� க#ணகி �ல*ப%�5கிறா�. ெகாைல�கள� 
காைதயி� ேகாவல� த�னிைல நிைன:5 வ:தி� 36கிறா�;. த� �ைறகைள* 
பாரா�டா5, க#ணகி த�9ட� ம5ைர�� வ:தைமைய* பாரா�%கிறா�. 
 
அ*ேபா5 க#ணகி ”ேபா)றா ஒ@�க� �ாி:தீ�, யாவ5� மா)றா உ�ள 
வா2�ைகேய� ஆத>� ஏ)ெற@:தன�யா�” எ�6 36கிறா�. இ4�* ”ேபா)றா 
ஒ@�க� �ாி:தீ�” எ�6 க#ணகி 3றிய5. (ைறய�6; இ��5� 3றிய5 
ேபால�தா� எ�6 சில� 36வ�. இ5 தவ6. 
 
இ4� "ேபா)றா ஒ@�க� �ாி:தீ�” எ�ப5 ேபா)6த;��ாிய ஒ@�க�ைத 
ேம)ெகா�ளவி�ைல எ�6தா� ெபாேள தவிர, அ5 இழிநிைல க�ைத� தரா5. 
 
அேதா%, க#ணகி ெபாிய இட�5* ெப#. ேகாவல9ைடய நைட(ைறைய. சKக� 
ஏ)6� ெகா�ளாைமைய அறி:தி�கிறா�; உண�:தி�கிறா�. சKக�தி� 
நிைன*�, ேகாவல9�� எதிராக இ�கிற5 எ�பைத� க#ணகி அறி:தி:தா;� 
அவ�, ேகாவல� த� கணவ� எ�ற அ�*பைடயி� காதைலJ� கடைமயா�கி� 
ேகாவல� வா��ைதைய ம6�காத - ம6�க நிைன�காத ஒ@கலா6ைடேய� எ�6, 
த� நிைலைய� ேகாவல9��� ெதாிவி�5� த�பா� ேகாவல9�கி:த 
ஐய�ைதJ� அ.ச�ைதJ� நீ��த) ெபா�ேட 36கிறா�. 
 
இ: ேநா�க� க#ணகி�� ஆழமாக இ:த5 எ�பைத, �காாி� மாதவிைய 
வி�%*பிாி:த ேகாவல�, க#ணகிைய ேநா�கி வ:தெபா@5 க#ணகி 
ேகாவல9��� த�ன�பி�ைகJ� நல(� மகி2=� த� வைகயி� ”நல4ேக2 
(6வ� நைக (க� கா��” வரேவ)கிறா� எ�6 இள4ேகாவ�க� 36வதா� 
அறிக. 
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அ5ேபா5 ேகாவல� த� வளமா�:த ெச�வ4க� அைன�ைதJ� இழ:5வ:5�ள 
கீ2ைம நிைலைய நிைன:5 வ:தி, க#ணகியிட� 36கிறா�. க#ணகிேயா 
ேகாவல� ெபாைள இழ:5 வ:5� ெசLதி ப)றி, அல��� ெகா�ளவி�ைல. 
 
ெபாளிழ*�� ெதாட�பாக யாெதா வா��ைதJ� ெசா�னாளி�ைல. ஏ�? 
ெபாளிழ*�. ெசLதிகைளJ� ெதாட�:5 விவாதி�தா� வ:5� P2நிைலக� 
ேம;� உவாகலா� எ�ப5 க#ணகி��� ெதாிJ�. 
 
அ�தைகய வ�த�ைத� ேகாவல;��� ெகா%�க� க#ணகி தயாராக இ�ைல. 
இத)� மாறாக அவ� ெபா� ேதைவயி� காரணமாக தாேம ேகாவல� மீ5�ள 
காத� மி�தியா� ேம;� ெபா� வழ4�� ேநா�க�ேதா% ”சில��ள ெகான�” 
எ�கிறா�. 
 
இ4ேகJ� க#ணகியி� மா#� உய�:5 காண*ப%கிற5. ”சில�� உள” எ�6 
ெசா�னதி� Kல� சில��க� ம�%ேம எ,சிJ�ளன எ�ற �றி*ைபJ� 
உண��5கிறா�. இ4ஙன� உண��த ேவ#�ய அவசிய� எ�ன? 
 
மீ#%� ெதாட�.சியாக* ெப6த)�, ெபா� யாெதா�6மி�ைல எ�ற �றி*ைப 
உண��5வத� Kல� அவைன* ெபா� ெசய� வழியி� ெநறி* ப%�தலாமா எ�6 
எ#ணிேய ”சில��ள ெகாண�” எ�6 36கிறா�. 
 
ேகாவலைன, ம5ைர�� ெச�6 வாணிக� ெசL5 ெபாளி�ட ேவ#%� எ�ற 
ேநா�க�தி� ஆ)6* ப%�திய5 ”சில��ள ெகாண�” எ�ற க#ணகியி� ெசா�ேல 
எ�6 3றலா�. ஆதலா� க#ணகியி� வா2=� இல�சிய(� ேகாவலைன. சா�:5 
இய4கிய5 
 
ெசா*கா த க0ணகி ெசா*கா த க0ணகி ெசா*கா த க0ணகி ெசா*கா த க0ணகி     
 
க)�ைட* ெப#ணி� அ%�த கடைம ”தைக சா�ற ெசா)கா�த�” எ�பதா��. 
அதாவ5 கணவனி� �கைழ, ெபைமைய* பா5கா�த�, பிறரா� மகி2:5 
ெசா�ல*ப%வ5 �க2. ஆதலா�, �கைழ. ‘ெசா�’ எ�6 வ�&வ� 36கிற5. 
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காத� வா2�ைகயி�, மன ேவ)6ைமக� ஏ)ப%வத)�, வாL*�க� உ#%. ஊட� 
()றி வள�:5 �லவியாகலா�. ஆயி9� எ:த. P2 நிைலயி;� கணவனி� 
�க@��, ஊ6 ஏ)படாம� கா*பவேள, க)�ைடய ெப#. 
 
அ5 ேபாலேவ கணவ� ெமாழி:த வா��, P&ைர ஆகியைவகைள நிைறேவ)றி, 
அவ� ெமாழி:த ெசா�ைல, நி6�த� த�கவா6, க)�ைடய மைனவி, ேதாழைமயாக 
விள4கி� 5ைண ெசLய ேவ#%� த�னய*பா� கணவனி� ெகாைட��, 
இைட?றாக விள4க�3டா5. இ�ப நய*�ண�வா� கணவைன� கடைமக� மீ5 
ெச�லவிடாம� த%�த� 3டா5. 
 
ேம;� கணவ� மீ5 அயலா� - பைகவ�, தகாத, பழிைய� 3றினா;�, 
அ*பழியி>:5�, கணவைன மீ�க ேவ#%�. இ4ஙன�, எ�லா வைகயா;� 
கணவனி� �கைழ, ெபைமைய� கா*பவேள க)�ைடய ெப#. 
 
க#ணகி, ேகாவலனி� பிாிவி� வழி� 5�ப�ைத, ேகாவல� மாதவிபா� சா�:5 
வா2:தைத, யாாிட(� எ%�5� 3றவி�ைல. கட=ளிட(� 3ட எ%�5� 3றி, 
வழிபட ம6�5வி�ட மா#பிைன, (�ன� பா��ேதா�. 
 
க#ணகியா�, ேகாவல9�� எ:த* பழிJ� வரவி�ைல. ஆனா�, ம5ைர மாநகாி� 
ேகாவல9��* பழி வ:5வி�ட5. ேகாவல9��� "க�வ�” எ�ற பழி. ெசா�ைல 
ம5ைரயி� ெகா%�5வி�டன�. பா#�ய அரF�, ேகாவல� மீ5, பழிகார� ெகா%�த 
பழிைய ந�பி, ேகாவல9��� தவறிைழ�5 வி�ட5. 
 
ேகாவல9�� ஏ)ப�ட மரண�ைதவிட, க#ணகிைய வ�திய5, ேகாவல� மீ5 
Fம�த*ப�ட பழிேயயா�. ேகாவல� க�வ� எ�6 ெசா�ல* ெப)6, ெகா�ல* 
ப�டா� எ�ற ெசLதிைய� ேக�ட=ட� க#ணகி��� ேகாவல� மீ5, எ�ளள=� 
ஐய� ஏ)படாத5 க#ணகியி� க)���. சிற*�. 
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ேகாவல9�, க#ணகிJ� சில ஆ#%கேள வா2:தன�, இைடயி� ேகாவல�; 
க#ணகிைய* பிாி:5 வா2:தி�கிறா�. க#ணகிைய* பிாி:5 வா2:த கால�தி�, 
ேகாவலனி� ஒ@�க நல�க� எ�ன ஆயின? எ�ற ஆL=��� 3ட, க#ணகி 
தயாராக இ�ைல. ஏ�? ந�பி�ைக நிைற:த ந�, வா2�ைகயி�, க#ணகி, நா�ட� 
ெகா#டா�. 
 
க#ணகி, ேகாவலனி� �ைறகைளJ� நிைறகைளJ� ேத�:5 ெதளி:தவ�. 
ஆதலா�, ‘க�வ�', எ�6 ேகாவல� பழி Fம�த*ப�டேபா5. பா#�ய அரFதா� 
தவ6 ெசL5வி�ட5 எ�6 ஐய�தி)� இடமி�றி� 5ணிகிறா�.  
 
இ�தைகய சா��, பழகிய பலாிட�தி� கா#ப5 அாி5. அவ�க� இய�பி� �)ற� 
கா#பவ�க�. எனேவ, ”இ�லாமலா இ���. அ�ல5 இ��ேமா?” எ�6 
ஐய*ப%வா�க�. க#ணகி�� ஐய�தி� அ�. Fவேடயி�லாத ந�பி�ைக 
ேகாவலனிட�தி�! 
 
ேகாவல�, த�ைன* பிாி:5 5��6�தினானா யி9�, அவ� அ�5�ப�ைத� 
தா4கி, தவ� ெசLதாேள தவிர, ேகாவல9�� இ�மிJ� ெந,ச�தா;� 
தவறிைழ�கவி�ைல. தா� தவறிைழ�காதேதா%, ம)றவ� தவறிைழ�த ெபா@5 
தா�, அ� தவ)ைற, தா4க(�யா5 சின:5 எ@கி�றா�. 
 
N��காாி�, ஆ2கட>� அைமதி ேபா>:த க#ணகி, ம5ைர நகாி� சின:5 
எ@கிறா�; எாிமைல ெயன� �(6கிறா�. N��காாி� ேகாவல� மாதவி ஆகிேயா� 
தன�கிைழ�த தீைமைய� தா4கி� ெகா#டா�. ஆனா�, ம5ைரயி� த� கணவ� 
ேகாவல9�� இைழ�த தவ)ைற அவளா� தா4கி� ெகா�ள (�ய வி�ைல. 
 
க#ணகியி� த�னல ம6*�� ேகாவ9�காகேவ வா2:த தியாக உண�=� 
இதனா� �ல*ப%கி�றன. ேகாவல� ெகா�ல*ப�ட ெசLதி கிைட�த=ட� அவ� 
ெந,ச�தி� �(ற� எ@:த5 ெகாைலயா� அ�ல; பழி G)றலாேலயா�. இதைன, 
 

“ம�பைத அல� G)ற ம�னவ� தவறிைழ*ப 
அ�பைன இழ:ேத� யா� அவல4 ெகா# டழிவேத"  
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(5�பமாைல-36-37) 
எ�6 36கிறா�. ஒ நா�% அரF தவ6 ெசL5 வி�ட5 எ�6 ந��கிறா�. 
ஆனா�, த� கணவ� தவ6 ெசLயவி�ைல எ�6 திடமான ந�பி�ைக ெந,சளவி� 
ம�%� ெகா�ளாம�, த� கணவனி�மீ5 Fம�த*ப�ட பழிைய� 5ைட�க, அரைச 
எதி��5* ேபாரா%� அள=��, க#ணகி 5ணி:5 வி�டா�. 
 
பா#�ய அரசிட� வழ��ைர�க. ெச�றேத கணவைன மீ�க அ�ல; கணவனி� 
�கைழ மீ�க�தா�! ேகாவல� க�வ� அ�ல� எ�6 உலகறிய. ெசL5 அவ� 
�கைழ� கா*பா)றிய க#ணகியி� க)�, ெதLவ� க)�; மற� க)�; அரசியைலேய 
மா)றி யைம�த ஆ&ைமJைடய க)�. 
 
கணவ1 �க4 கா த க0ணகி கணவ1 �க4 கா த க0ணகி கணவ1 �க4 கா த க0ணகி கணவ1 �க4 கா த க0ணகி     
 
க#ணகி வ�&வ� கா��ய வா2�ைக� 5ைண தல�தி)� இல�கியமாக� 
திக2:தவ�. ெபா6ைமயி� ம6பதி*பாக* N��காாி� வா2:த க#ணகி�� 
ம5ைரயி� இSவள= ஆ)றாைம ஏ�? ெவ�ளி ஏ�? இ4� தா� க#ணகியி� 
சா�� ஒளி ெப)6 விள4�கிற5. 
 
ஒ�% ெமா�தமாக ெவ�ள�தா� தீ5. ெவ�ள ேவ#�ய இட4களி� ெவ�ளாம� 
இ*பவ�க� அநியாய�கார�க�; ெகா�த�ைமக�; ேகாைழக�: வா2�ைகயி� 
ெபா��ாியாத ��லறிவாள�க�.  
 
வா2�ைகயி�, ெசா)கா�த� எ�ப5 ஒ சிற:த ப#பா%. ெசா�ல*ப%வன எ�லா� 
ெசா�ல�ல. ெபா5*பைடயாக இ:தா;� சிற*பாக ெசா� எ�ப5 �கைழேய 
�றி���. 
 
பிறரா� மகி2:5 ெசா�ல*ப%வ5 �க2. அதனா� தா�, திவ�&வ� ”சா�ேறா� 
என� ேக�ட தாL" எ�றா�. இைதேய ெப#ணி� ெப, சிற*பி)�� ’தைக சா�ற 
ெசா) கா�த�’ எ�ப5� ஒ கடைம எ�6� 36கிறா�. 
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மானிட வா2�ைகயி� காத� - ந�� ஆகிய இ உ6*��க� மனிதனி� 
வா2�ைகைய உய��5� ேதாழைம உ6*��களா��. இ:த* ெபா6*��கைள 
ஏற6� ெகா�ேவா�, ெதாட��ைடேயா� நலைன* பா5கா*ப�. 
 
க#ணகி ேகாவல9��� காத) கடைம N#டவ�. ேகாவலனி� வா2�ைக 
த�9ைடய நல9�� ஏ)றதாக இ�ைலயானா;� அவ� �கைழ* பா5கா��� 
உண�ேவா% N��காாி� ெபா6ைமயாக இ:தா�. N��காாி� பா5கா�த 
கணவாி� ெப� �கைழ* பா5கா*பத)ேக ம5ைர�� வ:தைதJ� க#ணகி 
நிைன= 3�கிறா�. 
 
ஆதலா�, தன5 இளைமைய இழ:5� வா2�ைக நல�கைள இழ:5� கா*பா)றிய 
கணவனி� �க2 ம5ைரயி� மாF6வைத அவளா� தா4க(�யவி�ைல. இழ*பி� 
க#ணகி�� இ:த ஆ)றாைமையவிட-ேகாவல� மீ5 Fம�த* ெப)ற பழியி�தா� 
அவ&�� இ:த ஆ)றாைம-ஆ�திரேம அதிக�. 
 
ேகாவல� ெகா�ல*ப�டா� எ�ற ெசLதி ேக�ட =டேனேய, க#ணகி 5�ப�தி� 
எ�ைல��. ெச�6 வி%கிறா�. ேகாவல� க�வ�, அதனா� அவ� ெகா�ல* 
ப�டா� எ�ற ெசLதி அவைள அனலா�கி வி�ட5. அவ&��� த� கணவ� 
க�வ� அ�ல� எ�9� ெதளிவி�கிற5, 
 
அ5 ம�%மா? தன5 கா)சில�ைப விைல ெகா%�காம� அைடவத)காக, ேகாவல� 
மீ5 பழி Fம�தி வி�டா�க� எ�6 5ணிகிறா�. இ�த� ெதளி= க#ணகி�� 
எ*ப�� ேதா�றிய5? ஆராL:5 பிற:த ெதளிவ�ல, கட*பா��� வழி*பிற:த 
ெதளி=. 
 
காத>�, ந�பி�, பழகியவ�கைள ஐய*ப%த� ஆராLத� Kல� ந�� ெக%�; காத� 
ெக%�. ஆயி9� த�9ைடய ெதளிவான க�ைத வ>J6�தாம� கணவனி� 
வாயிலாகேவ தா� க�வ� அ�ல� எ�6 ேக�டறிய வி��கிறா�; 5��கிறா�. 
 
தன5 கணவ�, க�வ� எ�6 உலக� பழி கா)6� ப�யாக ம�னவ� ெசLத 
தவ)ைற நிைன�5 நிைன�5, அவ� ெவ��கிறா�. அ5 சீ)றமாக உெவ%�கிற5. 
கணவைன இழ:த நிைலயி;� கணவைன� காணேவ#%�. தி�ப 
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அைடயேவ#%� எ�ெற�லா� ஆவ� ெகா�ளாம� ”அவ� தீத6 ந�;ைர” ேக�க 
வி��கிறா�. 
 
தீத6 ந�;ைர யா5? ேகாவல�, க�வ� அ�ல� எ�ப5தா�. இ:த 
ந�;ைரைய� ேக�கேவ அவ� ம5ைர* ெப#�ைர நா%கிறா�; பதி� இ�ைல, 
ம5ைர. சா�ேறாைர நா%கிறா�; பதி� இ�ைல. மனித உலக வரலா)றிேலேய 
நீதி��. சா�:5 ேபசி வழ�கா%� பழ�க� இவ�க&�� இ�லாம� ேபாL வி�ட5. 
 
கைடசியாக� த� கணவைன� க�வ� எ�6 பழிFம�தி� ெகா�ற அரசைனேய 
நா%கிறா�. நீதி ேக�கிறா�. ேத�:5 ெதளிJ�ப� ேக�%�ெகா�கிறா�. அரசேனா, 
ேத�:5 ெதளிய உட�ப�டா� இ�ைல. 
 
ேத�:5 ெதளி:5 ெசா�வதாக, உாியன ெசLவதாக* பா#�ய� ெசா�>-
யி:தா;�, க#ணகியி� சீ)ற� தணி:தி���. ஆனா�, பா#�ய� ”க�வைன� 
ேகாற� க%4ேகால�6” எ�6 த� நிைலைமையேய சாதி�கிறா�. அதனா�தா� 
க#ணகி�� ஆ)ெறாணா� 5யர� ேதா�றி வழ�ைக� ெதா%�கிறா�. 
 
அ*ெபா@5� அ:த. P2நிைலயி;� க#ணகி�� ஆ�திர�தி� பா#�ய� மீ5 பழி 
Fம�5� எ#ண� இ�ைல. அறிவா�:த நிைலயி� வழ�ைக ைவ�கிறா�. த� 
கணவ� க�வ� அ�ல� எ�6 பா#�ய� உண�ப� ெசLகிறா�. 
 
த� கணவ� ேகாவல� மீ5 க�வ� எ�6 பழி Fம�திய பா#�ய* ேபரரச� வாL 
ெமாழியினாேலேய ேகாவல� க�வ� அ�ல� எ�ற (�ைவ*ெப)6 உலக�தி)�� 
த:5 ேகாவல9ைடய �கைழ� கா*பா)றினா�. இ�6� கா*பா)6கிறா�. 
 
அ�6 க#ணகி பா#�ய அரேசா% ேபாரா�� ேகாவல� �கைழ� கா*பா)ற� 
தவறியி:தாளானா� இ�6 ேகாவல� நிைன*பத)��3ட த�தி அ�ைடயவனாக 
இ:தி�க மா�டா�. 
 
வரலா)6 ஏ%க&� கா*பிய4க&� பழிFம�த ேகாவலைனேய கா�%�. ேகாவல� 
வழி வணிக� �ல(� ேசாழ நா%� 3ட பழி Fம�க ேவ#�ய நிைல ஏ)ப�����. 
க#ணகி, இSவைகயி� ெசLத பணி�� ஈடாக உலக�தி� ேவெற5=மி�ைல. 
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ம�ைரைய எாி�ம�ைரைய எாி�ம�ைரைய எாி�ம�ைரைய எாி�கலாமாகலாமாகலாமாகலாமா????    
 
க#ணகி, பா#�ய� அரசைவ� கள�தி� (ைறயாக வழ��ைர�5 ெவ)றி 
ெப6கிறா�. நீதியிைன நிைலநா�%கிறா�. ேகாவல� �கைழ� கா*பா)6கிறா�. 
ஆயி9� க#ணகியி� ஆ)றாைம நீ4க வி�ைல; 5ய� தணியவி�ைல. 
க#ணகியி� ெவ�ளி ெடா4கிெய@:5 ெசய)ப%கிற5. ஆயி9� ெநறி(ைற 
கட:5விடவி�ைல. க#ணகி, ம5ைரைய அழி*ேப� -எ�6 உ6தி NBகிறா�. 
ம5ைரைய அழி*பாேன�? 
 
ேகாவல� க�வன�ல� எ�ப5 உ6தியாகிவி�ட5. ேகாவல� உயிைர (ைற 
ேகடாக எ%�5�ெகா#ட பா#�ய அரச� உயிைர� ெகா#டாகிவி�ட5. 
கணவைன இழ:த க#ணகி ப�ட 5யைர பா#�மா ேதவி அைட:5 வி�டா�. 
இSவள= நட:த பிற� ஏ� க#ணகி��. சின� அட4கவி�ைல? ம5ைரைய 
அழி*பத)� எ�ன நியாயமி�கிற5? 
 
மனித வா2வி� �ைறக�, �)ற4க� என இ*ப5� உ#%. இவ)றி� �ைறக� 
ம�னி�க� த�கன; மற�க�த�கன. �ைறக� எ�பைவ வா2வியேலா% 
ச�ப:த*ப�டைவ. அ*ப�டமான த�னல. சா��ைடய ஒ@கலா6களா�, 
சKக�5��* ெபாிய தீ4�க� விைள:5வி%வதி�ைல. 
 
ேகாவல� மாதவியி� பா) ெச�ெறா@கிய5 �ைற. ஆதலா� க#ணகி 
ெபா6�தி:தா�. ஆனா� பா#�ய� ெந%,ெசழிய� த� அதிகார�ைத* பய� 
ப%�தி ஒவைன� ெகா�ற5 �)ற�. இ�தைகய �)ற� தனி மனிதனிட�தி� 3ட 
ெபாிய தீைம த�. அ5, பல� உயிைர எளிதி� ெகா�ல� 3�ய அரசாைணJைடய 
அரசனிட�தி� இ��மாயி� நா�% ம�களி� கதி எ�னாவ5? 
 
அதனா� தா� க#ணகி��, பா#�யனி� �)ற�ைத� தா4கி* ெபா6�5�ெகா�ள 
(�யாத. சின� ஏ)ப�ட5. அ*ப�யானா� பா#�ய� ெந%,ெசழிய� 
உயிைர�தா� ெகா#டாயி)ேற! மீ#%� ம5ைரயி� மீ5, ஏ� சின�? 
 



73 

 

இள4ேகாவ�க� (�ைய� 5ற:5 ம�கைள நா� ம�க&� ஒவராகி, க#ணகியி� 
கா)சில�ைப (தலாக� ெகா#% கா*பிய� ெசLதவ�. ஆதலா� கா*பிய* 
ேபா�கி;� அரசிய>� ம�க&��ாிய ப4ைக வ)�6�த எ#Bகிறா�. 
 
நா�% ம�க� ந�ல அரைச வி�ப ேவ#%�. நா�ைட ஆ�ேவா� க�&� 
கைடகைள� திற:தா ெல�ன? K�னா� எ�ன? கட� வா4கினா� எ�ன? 
ெகா%�தா� எ�ன? ' கமிஷ�' வ:தா� எ�ன? ேபானா� எ�ன? எ�6 ஏேனா 
தாேனா எ�6 நிைன�க� 3டா5. 
 
நா�% ம�க�, ந�லவ�களாக இ�லா5ேபானா� அ:த நா��� ந�லா�சி 
அைமயா5; அைமய(�யா5. எனேவ, ஓ� அரசி� சிற*��� அ:த நா�% ம�களி� 
நட�ைதJ� காரண� எ�6 க#ணகி வாயிலாக இள4ேகாவ�க� 
உண��5கி�றா�. அதனா�, பா#�ய� ெசLத தவ6 திTெர�6 விைள:தத�6 
எ�6 க#ணகி ஓ�கிறா�. 
 
ஒ மனிதனிட�தி� �)ற� திTெர�6 ேதா�றி விடா5. அத)ெகா வரலா6 
இ���. அ:த� �)ற�ைத வள��தவ�க� இ*பா�க� எ�பேத உ#ைம. 
பா#�ய� த� அைம.ச�களிட�தி� கல:5 ஆராயாம� "ெகா�6 அ.சில�ைப� 
ெகாண�க.” எ�ற5 த�னி.ைசயான வா��. 
 
த�னி.ைசயான மன*ேபா��� ெகா�&த�, த�னி.ைசயாக. ெசய)ப%த� 
ச(தாய வா2வி� ெபாிய �)ற�. மா9ட ச(தாய அைம*பி� த�னி.ைசயாக. 
ெசய)ப%வைத� தவி��க ேவ#%� எ�ற இய)ைக நியதிேய இ�கிற5. பிற� 
ெசா�வைத� ேக�%, அறி:5, ெதளி:5 ெசய)பட ேவ#%�, எ�பத)தாக இர#% 
ெசவிக� வழ4க* ெப)றி�கி�றன. ஆனா�, ேக�பாைர�தா� காேணா�! 
 
அைம.ச�களாக இ:ேதா�, ஊ�காவல�களாக இ:ேதா� அரச� த4க&ட� 
P2:5 ஆராயாம�, ெபா)ெகா�ல� ெசா)ேக�% அSவழி. ெசய)ப�% வி�டாேன 
எ�6 5B��)றாாி�ைல. அ4ஙன�, 5B��றாதத)�� காரண� இ:நிக2=�� 
(��� ம�ன� அ*ப��தா� ெசLதி*பா� எ�6 ந�ப இடமி�கிற5. 
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அைம.ச�க&� ம)றவ�க&� நம�� ஏ� ெபாிய இட�5* ெபா�லா*� எ�6 
வாளா இ:5 வயி6 வள��தி*ப� ேபா;�, ஆதலா�, ஒ நா�%. ச(தாய 
அைம*� ெக�%* ேபானா� ஒழிய அரF தவ6 ெசLய (�யா5. 
 
தவ6 ெசLவத)� ேநாிைடயாக ெந%,ெசழிய� காரணமாக இ:தா;� அவைன 
இSவைக� �)ற ெநறியி� ெச;�திய அ:த நகர�5 ம�க&� ெபா6* பாவ�. 
ஆதலா� தா� க#ணகி �)ற(ைடய ஓ� அரF ேதா�ற, வளர� காரணமாக இ:த 
ம5ைரைய அழி*ேப� எ�6 உ6தி NBகிறா�. 
 
ஆயி9�, க#K��தனமாக=� அவ&ைடய சின� ெச�லவி�ைல. வா2:தா;� 
ெசயல)றவ�களாக ெபா5ைம��* ெபா6*ேப)கா5 ஒ54கி வா2பவ�களாக� சில� 
இ�க�தா� ெசLவ�. அவ�கைளெய�லா� த*பி�5� ெகா�ள வி%கிறா�; 
தீ�திற�தா� ம�%ேம அழிJமா6 அழி�கி�றா�. 
 
தீ�திற�தாைர அழி*ப5 பாவமா? கழனியி� கைள பி%4�வ5 தவறா? ஆதலா� 
க#ணகி ம5ைர�� எாி?��ய5 அரசிய� நீதி ச(தாய நீதி அற�தி� ஆ�சி 
ெகா)ற� ெசLத ெகா%ைமயி>:5 �� ம�க�, ந�லா�சிைய அைம�த வரலா6 
 
உைரசா� ப தினிஉைரசா� ப தினிஉைரசா� ப தினிஉைரசா� ப தினி    
 
இள4ேகாவ�க� தம5 கா*பிய�ைத K�6 �றி� ேகா�கேளா% ெதாட4�கி�றா�. 
அவ)6� ஒ�6 “உைரசா� ப�தினி�� உய�:ேதா� ஏ�த�" எ�பதா��. ஒவைர* 
ப#பறி:5 ேபா)6� ப#� எ�லா��� வ:5 வி%வதி�ைல. 
 
ச(தாய�தி� இழி மன*பா�ைமJைடயவ�க� ந�லத� த�ைம அறிய 
மா�டா�க�. அதனா� ந�ைமைய* பாரா�%� மன*பா4� அவ�க&��. 
இ�கா5. ஏ�? அவ�க&ைடய அறியாைமயி� காரணமாக� தீைமைய 
ந�ைமெய�6 ேபா)றினா;� ேபா)6வ�. ேபா)6� ப#� எ�ப5 உய� ப#�. 
ந�ைமைய-ந�ைமயி� திற�ைத அறி:5 ேபா)6வ ெத�ப5 அறிஞ��� அழ�. 
 
ஒ ெப# ப�தினி* ெப#ணாக வா2�ைகயி� உய�த� எளித�6. அஃெதா 
க%ைமயான ேசாதைன. ந�ல கணவ� வாL*பி� அ�(ய)சி ெவ)றி! ெபறலா�. 
ந)றிறமி�லாதவனாக வாL�5 வி�� ஒ ெப#ணி� க)�� கடைமக� 
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3%கி�றன. கடைம. க&� ெபா6*��க&� 3%�ெபா@5 ேசாதைனக&�? 
மிக�தா� ெசLJ�. 
 
க)� எ�ப5 ஒ@�க� ம�%ம�6. அ5 கடைம. சா��ைடய5மா��. ஆனா� இ:த 
�)றா#% அறிவியலறிஞ�க� ’ஒவ� த� ெபா6*��கைள, கடைமகைள 
(ைறயாக. ெசLத� ஒ@�க�தி� அைடயாள�’ எ�6 வைரய6�5� 36கி�றன�. 
 
ஆனா� இ�ன(� ந�(ைடய நா��� ஒ@�க� எ�ற ெசா�ைல� கடைமேயா% 
ெபா�தி* பா��கிற மன* பா4� வளரவி�ைல. 
 
வ�&வ� வ��5� கா��ய ெப#ைமயி� ெப, சிற*�, 

”த)கா�5� த)ெகா#டா) ேபணி� தைகசா�ற 
ெசா)கா�5. ேசா�விலா� ெப#” 

எ�பதா��. 
 
இ* ப#�க� அ*ப�ேய க#ணகியிட� ெபா:தி அைம:தி:தன. ஆயி9� 
த)ெகா#டா) ேபBத� எ�ற 5ைறயி� க#ணகியா� (@ைமயாக ெவ)றி ெபற 
(�யவி�ைல அஃ5 அவ� �ைறய�6. க#ணகி கால�தி� ச(தாய அைம*� சீ� 
ெக��:த5. 
 
பர�தைம ஒ@�க� தைலமக9��ாிய ஒ@கலா6 ேபால ஏ)6� ெகா�ள* ெப)ற 
தீ?2� கால�. க#ணகியா� எ�ன ெசLய இய;�? அ:த. P2நிைலையJ� அவ� 
எதி��5* ேபாரா%வெத�றா� ேகாவலனி� வி*ப உண�=க� ெக�%* 
ேபா�ேமா எ�ற உண�வி� த�னல ம6*பி;�, ேகாவலனி� நல� ேபBத>;� 
இ:த (ைன*� அSவைகயி� அவைள* ேபாராட� G#டவி�ைல. 
 
அ:த ந�ெலா@�க� த)சா��ைடயதாக அைம�5 வி�ட �ைறேய அ5. ஆதலா�, 
க#ணகிைய உய�:ேதா� பாரா�%கி�றன�. இதைன� கா*பிய� (@5� 
காணலா�. 
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க=:திய�க� ஒ 5றவி. அதி;� சமண�5றவி. சமண� 5றவிய��* ெப#ைம 
இைசவிலாத ஒ�6. ஆயி9� க=:திய�க� க#ணகிைய மன4�ளிர* 
பாரா�%கிறா�. ஏ�? ெதLவ� எ�ேற பாரா�% கிறா�. 
 
அக ேதவைனய�றி ம)றவைர வா2�தாத க=:திய�களி� வாயினா� க#ணகி 
ெதLவ� எ�6 ேபா)ற* ெப6த� எளிதி� கிைட�க� த�கதா? அ�ல5 
க=:திய�க&���தா� இ4ஙன� ேபா)றி* பாரா�ட எளிதி� பா�திர4க� 
கிைட��மா? 
 

”க)�� கட�N#டஇ� ெதLவ ம�ல5  
ெபா)�ைட� ெதLவ� யா� க#�லமா�” 

எ�6 பாரா�%கிறா� க=:திய�க�. 
 
அ%�5, ம5ைர நகர�ெதLவ� ”ெப:தைக* ெப#ேணா!" எ�6 அைழ�கிற5. 
"ெப:தைக" எ�ற ெசா� வ�&வ�தி� மா�சிைம ெப)ற5. 
 

”ம:தாகி� த*பா மர�த)றா� ெச�வ� 
ெப:தைக யா�க� ப��” 

எ�ப5 தி��ற�. 
 
'ெப:தைக’ எ�ப5, தா� 5�ப�ைத ஏ)6� ெகா#% ம)றவ��� வா2வளி�த� 
எ�ற ப#பா% ஆ��. க#ணகி N��காாி;� சாி, ம5ைரயி;� சாி. 5�ப�ைத� 
த@வியவ�; ேகாவலைன வா2வி�தவ�. சிற:த ெப# எ�பைத* “ெப#ணி� 
ெப:த�க" எ�6 தி��ற� பாரா�%�. ம5ைர நகர� ெதLவ (� க#ணகிைய* 
ெப:தைக* ெப#” எ�6 பாரா�%கிற5. 
 
அ%�5, வ,சி�கா#ட�தி� - ��ற��ரைவயி� க#ணகி ெதLவெமன* ேபா)ற* 
ெப6கிறா�. மைல வா2 �றவ�. த4க� �ல�தி� க#ணகி ேபா�றெதா ெதLவ� 
இ�ைலெய�6 ேபா)6கி�றன�. 
 

”இவ� ேபா;� ந4�ல�ேகா� 
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இ:ெதLவ� இ�ைல” 
எ�ப5 கா#க. 
 
இள4ேகாவ�க�, ம#ணக மாத��� அணிெயன விள4கிய க#ணகி, வி#ணக 
மாத��� வி:தாக அைமJ� அ� கா�சிைய ெந,F �ளிர எ%�ேதா5 கி�றா�. 
 

”ெதLவ4 ெதாழாஅ� ெகா@ந) ெறா@வாைள� 
ெதLவ4 ெதா@:தைகைம தி#ணிதா� - ெதLவமாL  
ம#ணக மாத�� கணியாய க#ணகி  
வி#ணகமா த��� வி:5.” 

எ�ப5, இள4ேகாவ�க� வா��. 
 
க#ணகி தவ�தா�, ேநா�பா� ெதLவமாயினா�. அவ� ம�%மா? அவைள 
மைனயா��யாக* ெப)ற ேகாவல9� வி#ணிழி விமான�தி� வி#ணக� 
ெச�கிறா�. 
 
க#ணகி, (�Jைட அரச�களா� ெதா@ேத�5� ெபைம ெப6கிறா�. ேசர� 
ெச4��%வ� இமய�5� க�>� க#ணகி��. சிைல ெய%�5 க4ைக நீரா��, 
வ,சி� தைல நகாி� ேகாயி>� எ@:தள. ெசLகிறா�. 
 
(�Jைட அரச�க� பல� P2:5 ேபா)6கி�றன�; க)�� கட� N#ட க#ணகி 
ேதவியிட� நாடா&� ெச4ேகா�ைம தவறாதி�க வர� ேவ#%கி�றன�. 
க#ணகி பலரா;� ேபா)ற* ெப6� ப�தினி� ெதLவமாகிய வரலா6, 
வா2�ைகயி�, பிற:த5; வா2�ைக��� 5ைண ெசLவ5. 
 
மாதவி மாதவி மாதவி மாதவி     
 
சில�பி� க#ணகி�� அ%�த நிைலயி� சிற*பாக* ேபச* ெப6� பா�திர� மாதவி, 
மாதவி விவாத� தி)�ாிய பா�திரமாக விள4கினா;� அவ�, விள4� �க2 பைட�த 
பா�திரேமயா�. 
 



78 

 

மாதவி, அழ�� திவின�; ஆட) கைலயி� சிற:தவ�, பாட)கைலயி� ேத�:தவ�. 
மாதவி (�திற�தி;� சிற:தவ� எ�6 36கிறா� இள4ேகாவ�க�, (�திறமாவ5 
ேம) ெசா�ன ஆட;�, பாட;�, அழ�� எ�பனவா��. 
 
வானவ� மகளிராகிய ஊ�வசி, ர�ைப ஆகிேயா� அழகி;� ஆட� திற�தி;� 
உய�:தவ�க� எ�6 36த� �ாரண மர�. மாதவி, (�ைன* பிற*பி� ஊ�வசியாக 
வா2:தவ�, எ�ற ந�பி�ைகையJ� ஆசிாிய� இள4ேகாவ�க� நம��� 
தகி�றா�. 
 
வானவ� மகளாக விள4கிய ஊ�வசி, மாதவியாக* பிற:தா�, ேபரழகியாக 
விள4கினா� எ�பதி� வரலா)6. சிற*� எ�ன இ�கிற5? ம#ணக மகளி�, 
வானக மகளிைர ெவ�6 விள4கியவ� எ�6. 36த�தா� ம#ணக மகளி���. 
சிற*பா��. 
 
சமணசமய. சா�பி� சி:தி*பவ�க� ஊ2.சிற*ைப உண��5வத)காக எ:த ஒ 
நிக2.சிையJ� ()பிற* ேபா% ெகா#% இைண*ப5 ஒ மர�. ந�ைம* 
ெபா�தவைரயி� மாதவி ம#ணக மக�தா�. 
 
ஆனா;� வானகமகளிைர ெவ�6 விள4�� அழ�. ெப)6* ெபா>:தா�, 
ஆட)கைலயி� சிற:5 விள4கினா�. மாதவி��, பிற*பி� ஒ �ைறJமி�ைல 
“ெப:ேதா� மட:ைத!”யாக விள4கினா�. 
 
மாதவி, யா2 மீ�%� கைல க)6� ேதறினா�: பாட)கைல பயி�றா�; ஏழா#%க� 
ஆட;� பாட;� இைடவிடா5 பயி�6 ேத�.சி ெப)றா�. மாதவி அர4ேக)ற�5� 
�ாியவளாகி வி�டா�. 
 
ேசாழ* ேபரரசி� அர4கி� மாதவி தன5 ஆட) கைலைய அர4ேக)ற� ெசLதா�. 
ேசாழ* ேபரரச� மாதவியி� ஆட)கைல� திற(� <�ப(� க#%: மகி2ெவLதி 
தைல�ேகா� த:5 சிற*பி�தா�. மாதவி ேசாழ நா��� ஆட)கைல யரசியானா�. 
கைல உலக� ெதLவமானா�. 
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மாதவி "தைல�ேகா>’யானா�. தைல�ேகா�” சிற*�*ெப)ற மாதவி ஆயிர�ெத# 
கழ,F பF�ெபா� ஒ நா� பாிசாக* ெப)றா�, மாதவி, பிற*பி) ��றா* ெப: 
திவினளாயி9� சா�� யாைர வி�ட5? 
 
மாதவிைய, கைல��ாிய ெதLவ�ைத நா�%மரபி) ேக)ப ஒவ9�� உாிைமயா�க 
அவ� F)ற� (ய�ற5. ஆயிர�ெத# கழ,F ெபா� அளி�5 மாைலைய வா4கி 
மாதவிைய அைடயலா� எ�6 3ற* ப�டா�. 
 
ேகாவல� மாைலைய வா4கினா�; மாதவியி� மைனயி� ��:தா�; மாதவிைய 
அைட:5 இ��)6 மய4கி அைம:தா�; மாதவிைய* பிாியா இய�பினனாக* 
ெபவி*�ைடயவனாக� ேகாவல� விள4கினா�; மாதவியி�பா� உ�ள 
ஈ%பா��னா� க#ணகிைய மற:தா�; மைனயற�ைத மற:தா�; மாதவியி� 
M��ேலேய வா2பவனாயினா�. 
 
மாதவி ேகாவலனி� மன� மகி2:5 அைமவத)� ஏ)றவா6 ேகாவலைன� 
காதலனாக� ெகா#% அவைன வா2வி�தா�. காத� வா2�ைக சிற*�ற 
அைமத)ேக)றவா6 ேகாவல9��� க�விJ� �லவிJ� ஒ4ேகயளி�5 
இ��6�தினா�. மாதவி இ�5ைறயி� ேகாவல9�� வி:தாக அைம:தா�. 
 
ேகாவலைன ேபணி வள� ேகாவலைன ேபணி வள� ேகாவலைன ேபணி வள� ேகாவலைன ேபணி வள� த மாதவித மாதவித மாதவித மாதவி    
 
தைலமக9�� வாL��� வா2�ைக� 5ைண நல� சிற*�ற அைமயி� 
அ�தைலமக� �ைறகளினி�6� வி%தைல ெப6வா�. 
 
ஒ க�ைல அ.சக� உபாசி�5 அ.சி*பத� Kல� கட=ளா��வைத*ேபால, ஒ 
ெப# த�9ைடய கணவ� எSவள= �)ற4�ைறக&ைடயவனாக இ: தா;�, 
அவ� ம�%� சிற:த அ��� ெசய� திற9� உைடயவளாக இ*பி�, த� 
கணவைன. சிற*�ைடய தைலமகனாக விள�க(ற. ெசLய (�J�. 
 
காத� வா2�ைகெய�ப5 களி*���ாிய5 ம�% ம�6; ஆ�க�தி� வழி*ப�ட5; 
கடைமகளி� வழி* ப�ட5. 
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மாதவி, ேகாவல9�� வாL�த ந� 5ைணவி. ேகாவல� மாதவிைய. சா�ெபா@5 
�)ற4க� உைடயவனாக இ:தா�. ெத�ற� பல மல�கைள <க�:5 
வவைத*ேபா� ேகாவல� F)றி� திாி: தா� எ�6 இள4ேகாவ�க� 36வா�. 
 
மாதவிைய அைடத)�ாிய மாைலைய� ேகாவல�, வா4கிய இடேம நகர ந�பிய� 
திாித� ெதவா��. யாெதா �றி�ேகா&மி�றி� காரணமி�றி நகைர. F)றி� 
திாிகி�றவ�க� திாிJ� ெத, அ5. அ�த� நகர ந�பிய� ேகாவல9� இ:தா�. 
அ5 ம�%மா? 
 
உண=�� உைழ�காம� ஊரா� உைழ*பி� உ#% ெகா@�5� திாிJ� இ�த� நகர 
ந�பிய�க� 3�� 3�* பயன)ற ெசா)கைள* ேபசி* ெபா@5 ேபா��வ�; 
ேப.சிCேட, தா4களாகேவ ெந�ய சிாி*�.சிாி�5� ெகா�வ�; பர�தைம ெகா# 
ெடா@�வ�. இதைன இள4ேகாவ�க�, 
 

”வ6ெமாழி யாளெரா% வ�ப* பர�தெரா% 
�6ெமாழி� ேகா�� ெந%நைக ���*  
ெபா.சா* �#% ெபா&ைர யாள�  
ந.F�ெகா� ேற)�� ந�ெனறி J#ேடா? 

(ெகாைல�கள�காைத 63-66): 
எ�6, ேகாவல� வாயிலாகேவ 3ற ைவ�கிறா�. 
 
ஓ� இைளஞ�, ந�ல தைலமகனாக வள�:5 (�ேனற ேவ#%மாயி�, உைழ�5 
உ#பவனாக இ�க ேவ#%�. உைழ*பி� ஆ�வ� கா�� மகி@� மன*ேபா�� 
ேவ#%�. பயன)ற ெசா)கைள* ேபச� 3டா5. �ைற, ேகா�, ெபாL (த>ய 
தீ.ெசா)கைள* ேபாலேவ பயன)ற ெசா)க&� தீைமயானைவ. 
 
சிாி�த� எ�ப5 உத��� வழிய�3�ய ஒ�6. ந�ேலா� சிாி*பி� ஒ> இ���. 
ஆனா� அ:த. சிாி*ெபா> ேதா�றி உட� மைறJ�, ஓரக�தி:5 ஒ@கி வா2வ�. 
 
பிற*பா� இ�தைகய தைலமகனாக� ேகாவல� வள�த)�ாிய வாL*பி:5� 
ந�Xழி�ைமயா� அவ� நகர� திாித ந�பிய� �ழா�5� சி�கி� ெகா#டா�. 
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ஆனா� அவேனா, (�ேனா�கேளா �ாி:த ந�விைன* பய�களி� காரண� 
ேபா;� மாதவிைய. ெச�றைடகி�றா�. 
 
மாதவிைய. ெச�6 ேச�:த ேகாவல� பர�தைம ஒ@�க�தி>:5 ()றாக 
வி%தைலெபற மாதவியி� காதெலா@�க� 5ைண ெசLதி�கிற5. 
 
ேகாவல�, பர�தைம ஒ@�க�தி>:5 வி%ப�% வி�டா� எ�6 இள4ேகாவ�க� 
ெசா�னாாி�ைல. காரண�, அஃ5 அவ9ைடய த)சா�பான (ய)சி ய�6. ஆனா�, 
“ேகாவலைன* பிாி:5 அல�� ஆளாகாத மாதவி’ எ�6 இள4ேகாவ�க� 
மாதவிைய. சிற*பி�5� 36வா�. 
 

"காத) ெகா@நைன* பிாி:5 அல� எLதா  
மாத� ெகா%4�ைழ மாதவி...” 

(இ:திர விழZெர%�த காைத. 189-130) 
-எ�6 36வத� Kல� மாதவியி� க)பி� திற(�; ேகாவலைன மாதவி 
ந�ெனறியி� நி6�திய திற(� ெபற*ப%கிற5. 
 
அ5 ம�%ம�6, ேகாவல� ெபவணிக� �%�ப�தி� ேதா�றியவ�. அவ� 
த�ைன* பிாி:5 மீ#%� பர�தைம வழியி� ேபாLவிட�3டா5 எ�6 
ேகாவலைன� கா*பா)6� உண�வி� மாதவி சிற:5 விள4கினா�. மாதவி��� 
த�ைன மிக அழ�ற ஒ*பைன ெசL5 ெகா�&வதி� இய�பாக வி*ப 
மி�ைலயானா;�, ேகாவல� மகிழ ேவ#%� எ�பத)காகேவ அவ� ஒ*பைன 
ெசL5ெகா#டா�.  
 
ேகாவல� ெபாிய �%�ப�ைத. ேச�:தவ�. அவ9ைடய ெச�வ�தி)ேக)ப, அவ� 
வ�ளைம Jைடயவனாக=� �க@ைடயவனாக=� விள4கா5 ேபானா� மாதவியி� 
3��னா�தா� இ:த� தவ6க� வ:தன, ேகாவல� வ�ள�ைம இழ:தா�, �கைழ 
இழ:தா�, எ�6 ஊரவ� ேபசாதி�க, ேகாவல� வி�பியவாெற�லா� அற� 
ெசL5 ஒ@க மாதவி 5ைண நி�றா�. 
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மாதவியிட�தி� ேகாவல� வா2:த கால�தி� Mர. ெசய�கைள. ெசLதி�-
கி�றா�; அற. ெசய�கைள. ெசLதி�கி�றா�. 
 
ேகாவல9� மாதவிJ� N��காாி� த4க� அைம மக� மணிேமகைல��* ெபய� 
P�% விழா எ%�தன�. விழாவி� ேகாவலனிட� தான� ெப6வத)காக ஒ 
பா�*பன� வ:தா� ேசாழ* ேபரரசி� ப�ட�5 யாைன மத� பி��5, பாகனி� 
க�%�காவைல மீறி ஓ� வி�த5. 
 
இைடயி� சி�கிய (திய பா�*பைன, யாைன த� 5�பி�ைகயி� எ%�5வி�ட5. 
ேகாவல� பா��5 வி�டா�. விைர:5 யாைனயி� 5�பி�ைகயி� பாL:5 அ:த 
(திய பா�*பனைன வி%தைல ெசLதா�. யாைனயி� ெகா�ட�ைத அட�கி 
அத�மீ5 ஏறி அம�:5 ெச;�தினா�. 
 
ஒ�ைற� கா*பா)6� ெபா@5 பிறிெதா�6�� இழ*� வ:தா� அ5 Mரம�6, 
அற(ம�6. இ4� (திய பா�*பன9� உயி� பிைழ�தா�. யாைன��� யாெதா 
ேக%மி�ைல. ேகாவல9� யாெதா இைட ?6மி�றி யாைனைய ெவ)றி Mரனாக. 
ெச;�தினா�. 
 
இதைன இள4ேகாவ�க�, ”கட�களி6 அட�கிய சைண மறவ!" எ�6 மாடல� 
வாயிலாக வா2�5கி�றா�. 
 
ேகாவல� சா�ேறானாக விள4கி வா2:த கால(� மாதவியிட�தி� வா2:த 
காலேமயா�. இள4ேகாவ� க�, "கட� அறிமா:த�” எ�6 ஒ �தியமானிட 
சாதிைய அறி(க*ப%�5கி�றா�. கடனறி மா:த� யா�? பிற���* பணி ெசL5 
கிட*பேத த� கட� எ�6 உண�:தவ�க� கடனறிமா:தராவ�. 
 
இ�ைற��, கடைமெய�பத)� இ:த* ெபா� ெகா�ள*ப%வதி�ைல. அ5 
ம�%ம�ல, பிறைடய தீவிைனைய� தீ�*பதனா�தா� ஒவ���* �#ணிய� 
உவாகிற5, கிைட�கிற5 எ�6� இள4ேகாவ�க� 36கி�றா�. 
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இ�6�ள மன*ேபா��, ”தீவிைனJைடேயாாி� தீவிைனைய மா)6த� 3டா5; 
அவ� 5��6த� ேவ#%�; அ5ேவ இய)ைகயி� நியதி” எ�பதா��. இ5=�, 
அறெநறி ய�6. 
 
ேகாவல�, க#ணகிைய* பிாி:5 க#ணகி��� 5ய� ெகா%�தா;� ம)றவ�களி� 
5�ப�ைத உண�:தி:தா�. கீாி*பி�ைளைய� ெகா�ற பா�* பணியி� 
பாப�ைத* ெப� ெபா� ெகா%�5� கழி� கிறா�. அ5 ம�%மா? பா�*பனைன* 
பிாி:5 வ:திய பா�*பணி��, அவைனJ� அைழ�5 வ:5 ேச��5 ைவ�5* 
ெப� ெபா� வழ4கி வாழ. ெசLகிறா�. 
 
இதைன இள4ேகாவ�க� ”ந�வழி*ப%�த ெச�லா. ெச�வ” எ�6 மாடல� 
வழியாக வா2�5கி�றா�. 
 
சKக�தி� எ:த� கால�தி;� G��த�க� வா2வ� ேபா;� இவ�க&��� கால 
எ�ைல இ�ைலேயா? தி�த()ற (@.ச(தாய� கா#ப5 அாிேதா? 
 
ஒ ப�தினி* ெப#மீ5, அவள5 கணவ9�� ஐய(#டா�� வ#ண� 
சா�சியமளி�த� எSவள= தீைம? அ5=� அறியாத ஒ�றிைன அறி:த5ேபா� 
சா�சிய� 3ற� ெபா�லாத தீைம, இ�த� தீைமைய. ெசLேதாைர உயிட� 
நில�தி� அைற:5 உ#B� Nத� ஒ�6 N��காாி� இ:ததா�. 
 
இ4ஙன� ெபாL�காி ெசா�னா� ஒவைன* Nத� நில�திலைற:5 உ#ண பாச� 
கயி)ைற* ேபா�� :த5. அ�G��தனி� உயி� ஊசலா�� ெகா#��கிற5. 
அவைன ஈ�ற தாL கல4�கிறா�. 
 
இ. P2நிைலயி� ேகாவல� Nத�திைன அBகி, G��தைன வி�%வி%மா6� 
அ�G��த� உயி���* பதி� த�9யி� ெகா�&மா6� ேவ#%கிறா�. Nதேமா, 
அத)� உட�படவி�ைல, 
 
பாவியி� உயிைர வி�%வி�% ந�;யி� ெகா�&� தீவிைனைய� தா� ெசLய�  
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தயாராக இ�ைல எ�6 Nத� ம6�கிற5. ேகாவல� ேவ6 வழியி�றி� G��தனி� 
F)ற�தா���* ெப� ெபா� வழ4கி 5�ப�ைத மற:5 வாழ. ெசLகி�றா�. 
 
இதைன இள4ேகாவ�க� "பசி*பிணிய6�5* ப�லா#% �ர:த இ�ேலா� 
ெச�ம�" எ�6 மாடல� Kல� வா2�5கி�றா�. . 
 
ஆதலா�, மாதவியா� ேகாவல� வா2�ைக அழிய வி�ைல; வள�:த5 ஆனா�, 
க#ணகிபா� ேகாவல� ெச�லாைம��� காரண� மாதவியி� ெச*ப� சா�ற 
மைனயற வாழ�ைகயி� ப#ேபயா��. 
 
எ:தி வழியி;� ேகாவலைன* பிாி:தா� த�ைன* பர�தைமயா�க� த� F)ற�தா� 
(ய�வ� எ�6 எ#ணிய மாதவி, ேகாவல� எ:தெவா �ைறயா;� த�ைன* 
பிாியாம� ேபணி* பா5கா�5 வ:தா�. இ5 அவ&ைடய வா2�ைக�திற�. 
 
ெப�ெபா� �ைற:தத)�� காரண�, மாதவியா� ெச�6 த4கிய ேகாவல� 
ெபா� ஈ�ட�ைத� கவனி�கவி�ைல; வணிக�ைத� கவனி�கவி�ைல. ெபா� 
ெச�வ� நா�ேதா6� ேபணி வள��5� ெதா��தா�தா� உளதா��. மாதவியா� 
வா2:� ேகாவல� இ:த* ெபா� ெசயைல மற:தா�. 
 
உாியவ� க#காணி�காத ெச�வ� அழிவ5 இய)ைக. அ5=� வணிக� �%�ப�தி� 
ெச�வ� எளிதி� �ைறJ�. ேகாவல� �%�ப. ெச�வ� நில*பிர��5வ (ைறயி� 
அைம:த ெச�வம�ல; வணிக. ெச�வ�. அஃ5 ஈ�ட ஈ�ட�தா� வேம தவிர� 
த�மிய�பாக வவத�ல. 
 
எ*ப�* ெபா� �ைற:த5? ெபா� ஈ�%� பணியி� ேகாவல� ஈ%படவி�ைல. 
ஆயி9� வளமான வா2�ைக வா2கிறா�; ம)றவ�க&��� வழ4�கிறா�. 
 
ேகாவல� மனநிைற= கதி மாதவிJ� இதி� தைலயிடவி�ைல. இ:த 
வைகயி�தா� ேகாவலனி� ெபா� அழி:தி�க ேவ#%� எ�6 உL�5ணர 
ேவ#�யி�கிற5. 
 
இ4ஙன� விழி*பாக=� சிற*பாக=� வா2:த மாதவி��� அ�.ச6�க� ஏ)ப�% 
வி%கிற5. 
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N��காாி� இ:திர* ெபவிழா. அைனவ� 3�� கடலா�� களி�5 மகி@� விழா. 
ேகாவல9� மாதவிJ� கடலாட. ெச�6 ஆ�� �ளி�5 மகி2:5 அம�:தி���-
ெபா@5, மாதவி ேகாவல� ைகயி� யாழிைன� ெகா%�5 மீ��*பாட. 
ெசா�கிறா�. ேகாவல9� மாதவி மன� மகிழ யாழிைன இைச�5* பா%கிறா�. 
ேகாவல� பா�ய பாட>� யா5� உ� ேநா�க� இ�ைல. ஆயி9�, ேகாவல� 
பா�ய, 
 

”தி4க� மாைல ெவ#�ைடயா� 
ெச�னி ெச4ேகா ல5ேவா.சி�  
க4ைக த�ைன* �ண�:தா;�  
�லவாL வாழி காேவாி  
க4ைக த�ைன* �ண�:தா;� 
�லவா ெதாழித� கய)க#ணாL  
ம4ைக மாத� ெப4க)ெப�(6)  
அறி:ேத� வாழி காேவாி! 

 
ேசர� மட அ�ன� ! ேசர� க#ட ஒSவாL!  
ேசர� மட அ�ன� ! ேசர� நைட ஒSவாL!  
ஊ� திைரநீ� ேவ> உழ�கி� திாிவா�பி�  
ேசர� மட அ�ன�! ேசர� நைட ஒSவாL! 

 
(த>ய பாட�க� மாதவியிட� ஊட� ேதா�6வத)�� காரணமாயின. மாதவி, 
ேகாவல� அய)ெப# ஒ�தி யிட� ெகா#ட காத) �றி*பி� பா%கிறா� எ�ற 
எ#ண�தி� உ�ள� ஊ�னா�. 
 
மாதவி த� ஊடைல (க��றி*பி� ஒ54கி நி)ற� (த>ய வழிகளி� 
�ல*ப%�தியி:தா� ேகாவல� மாதவியி� ஊட) �றி*ைப உண�:தி*பா�. 
மாதவியி� ஊடைலJ� மா)ற (ய)சி ெசLதி*பா�. 
 
ஆனா�, மாதவி த� ஊடைல ெவளி*பைடயாக உண��தா5 ேகாவலைன* 
ேபாலேவ �றி*�* ெபா� ைவ�5* பா�னா�. 
 

ம4� வ#% சிற:தா�*ப 
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மணி*N ஆைட ய5ேபா��5� 
க4க ய)க# விழி�ெதா�கி 
நட:தாL வாழி காேவாி 
க4க ய)க# விழி�ெதா�கி 
நட:த ெவ�லா� கி� கணவ� 
தி:தி ெச4ேகா� வைளயாைம 
அறி:ேத� வாழி காேவாி! 

 
எ�6 பா�னா�. இ*பாட>� மாதவி, காவிாியி� க)���. ேசாழனி� ெச4ேகாேல 
காரண� எ�6 பா%கிறா�. இதி� யாெதா தவ6மி�ைல. இ4ஙன� 36வத� 
Kல� மைனவியி� க)���� கணவ� காவலனாக அைமயேவ#%� எ�ப5 
ெபற*ப%கிற5. இஃெதா சிற:த க�5. இ:த அளேவா% நி�றி:தா� 
மாதவியிட� தவ6 காண (�யா5. 
 
ஆனா� உண�.சி ேவக� எ�ைல கட:5 ேபாகிற5. ேகாவல� ந4ைக ஒ�தியி� 
காத>� சி�கி� தவி�ேத� எ�6 பா�யைத* ேபாலேவ. மாதவிJ� தா� ஒ 
ெநLத� தைலவனி� காத� வழி*, ப�டதாக* பா%கிறா�.  
 

"அைடய� �ேக அைடய� எ4கான�  
அைடய� �ேக அைடய� எ4காண�  
உைடதிைரநீ�. ேச�*பத)� உ6ேநாL உைரயாL  
அைடய� �ேக அைடய� எ4கான�" 

எ�6 பா%கிறா�. 
 
மாதவி இ:த உ�திைய� ைகயா#��கேவ#�ய அவசியமி�ைல. ேகாவல� 
ேபா�கி�, தா� க#ட �)ற�ைத� க�:5 ெசா�>யி:தா;� ஏ)றி*பா�; மன� 
மா6படா�. ேகாவலனி� நைட(ைறயி� மாதவி�� இ:த ஐய(� அ.ச(� 
நீ4கினபா��ைல. அதனா� க�:5 3ற=� தய�க�. 
 
ஆனா� தன5 உண�ைவ ெவளி*ப%�த ேத�:ெத%�த ெசய�(ைற எளிதி� 
ஏ)6�ெகா�ள (�யாததாகிவி%கிற5. தைலவ� தைலவியிைடேய ஒ�த உாிைமக� 
உ#டானா;� தைலமக� ேசார� ேபாத� ேபால தைல மக� ேசார�ேபாக எ:த 
மர�� ஒ�5�ெகா�வேத இ�ைல. �றி*பாக� தமி2 நாகாிக� ஏ)6� ெகா�வேத 
யி�ைல. 
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இ:த. P2நிைலயி� மாதவியி� ேபா�� ேகாவல9�� அதி�.சி த:த5. அ5=� 
ேகாவல� த� ெச�வ�ைத இழ:த P2நிைலய5. ெச�வ� இழ:த நிைலயி� 
ஏ)ெகனேவ ேகாவல9�� ஒ த)ெகாைல மன*பா�ைம ேதா�றிவி�ட5. 
 
த�னிட� ெச�வ� இ�ைலெய�ற காரண�தா� தா� மாதவி த�ைன மற:5 
ேவெறாவைன நா%கிறா� எ�ற (�=�� ேகாவல� வ:5வி�டா�. இ5 மாதவி 
எ#ணி* பா��காத ஒ�6 உண�.சி ேவக�தி� நட:5வி�ட ஒ�6. 
 
பிாி= ேதா�றிவி%கிற5. ேகாவல� ஆ�திர� 5ட� பிாி:5 வி%கிறா�. ஆனா� 
ேகாவல� நிைன:5 பிாிவத)�ாிய அள=�� மாதவி தவ6 ெசLபவ� அ�ல�. 
அவ� ேவெறாவைன நா%வதாக இ:தா� வச:தமாைல ேபா�றவ�க� 
�லெவா@�க மாகிய பர�தைமைய நா%�ப� G#�ய கால�திேலேய 
ெசLதி�கலா�. 
 
மாதவி க)�ைடய ெப#ணாக� ேகாவலனிட�தி� த4கி வாழேவ#%�, அSவழி 
பர�தைம� �லமரைப மா)ற ேவ#%� எ�ற தி#ணிய உ6தி ெகா#�:தா�. 
அதனா�தா� ேகாவல� க#ணகிைய வி�%* பிாி:த ெபா@5 ஊழிைன� 
காரணமாக� கா�டேவ இள4ேகாவ�க�, மாதவிையவி�% ேகாவல� பிாிகிற 
ெபா@5 "ஊ2விைன வ:5 உ�ததாக>�” எ�6 36கிறா�. 
 
அதனா�, �)றமிலராக இ:தா;� ேபாதா5, �)ற4க� ெசLயாதி:தா� ம�%� 
ேபாதா5. உண�.சி ேவக�5�� ஆ�ப�% எ�ன ேபFகிேறா�. எ�6 ெதாியாமேல 
ேபFவைத� தவி��க ேவ#%�. 
 
ஆதலா� ேகாவல� மாதவிைய* பிாி:தத)� மாதவி ()றாக� காரணம�ல�. 
ஆனா;� P2நிைல அவைள ஒ காரணமா��கிற5. 
 
இ:த. சி6 கள�தி>:5 மாதவி விைர:5 மீள (ய)சி ெசLகிறா� 
அ�(ய)சிகைள� ெதாட�வைத பா�*ேபா�. 
 
மாதவியி1 )ய*சி மாதவியி1 )ய*சி மாதவியி1 )ய*சி மாதவியி1 )ய*சி     
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ேகாவலன5 வா2�ைகயி� வ>ைம, வ>ைம யி�ைம, ந�;ண�=��ைற, ஆகியன 
மாதவி அறி:தி:தேத! ஆயி9� கைல, கவிைத* ேபா��களி� P2 நிைலகளி� 
மாதவி ேசா�:5வி�டா�. ேசா�வி� விைளவாக ேகாவல� பா�ய உ�திைய* 
ேபாலேவ மாதவிJ� பாட� ெதாட4கினா�. 
 
ஆனா�, விைள=க� ேமாசமாக* ேபாயின. மாதவி இ:த விைள=கைள 
எதி�பா��கவி�ைல. ேகாவல� பிாி=, அதி;� ேவனி) கால�தி� அவன5 பிாி= 
மாதவிைய வ�தியி�கிற5. ேகாவலனி� பிாி=� 5�ப�தா� மாதவி உயிாிழ��� 
P2நிைல இ�லா5. ேபாவத)�� காரண�, 

“மாைல வாரா ராயி9� 
காைல கா#�வ� என” 

மாதவி�� ஒ ந�பி�ைக யி:தேதயா�. அ:த ந�பி�ைகேய அவைள உயி� வாழ. 
ெசLத5. 
 
ந�பி�ைக ம�%� இ:5 பய� எ�ன? ந�பி�ைகைய நிைறேவ)றி� ெகா�&� 
((ய)சி ேவ#டாமா? இைட நிக2=களா� ந�பி�ைக தள�:5 ேபாகாம� பா5கா�க 
ேவ#டாமா? இSவிர#% (ய)சிகளி;� மாதவி ஈ%ப%கிறா�. 
 
ேகாவலைன, அழகா;�, மண�தா;�, உண�வா;� ஈ��5 வய*ப%�5� க�த� 
எ@5கிறா�. க�த�தி� தர� ேநா�கி இள4ேகாவ�க� அதைன� "தி(க�" எ�6 
சிற*பி�கிறா�. 
 
தி(க�தி)�ாிய ெசLதிகைள மாதவி, எளிதி� எ@திவிடவி�ைல. எ�ன எ@5வ5 
எ�பைத* பல தடைவ தன���தாேன ேபசி� ெதளி:த உண�வி� எ@தினா�. 
அ:த� தி(க� எ�தைகய �)ற(� �ைறJ� இ�லாதி:ததா� ’மழைல’ எ�6 
இள4ேகா வ�க� சிற*பி�கி�றா�. 
 
மழைல.ெசா� எ�ப5 உ� ேநா�கமி�லாத5: GLைமயான5; இள4ேகாவ�களி� 
"மழைலயி� விாி�5ைர எ@தி" எ�ற வாி மாதவியி� GLைமைய* 
�ல*ப%�5கிற5. 
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தி(க�தி� உலக வா2�ைகயி� இய)ைகையJ� ேநா�க�ைதJ� எ%�5� 
36கிறா�. உயி�க� நிைலயானைவ; உலகி� பிற:55L*பன 5L�5 மகி2:5 
நிைறெவL5 த)�ாியன. இதி� காத� வா2�ைக சிற*�ைடய5. 
 
உயி�க&��� காத;ண�= ேதா�றி வள�:5 (ைறயாக� 5L�5 மகி@� 
வி*ப4கைள உவா�க அ�ைன உைமய�ைம, இ�ப உண�ைவ� ேதா)6 
வி��� க�ைப� த� கர�தி� ஏ:தியி�கிறா�. 
 
அ5ேபாலேவ அ�ைன உைமய�ைமயி� ேநா�க�ைத நிைறேவ)6� ேவனி)கால� 
தைலவ� காமேவ&� க�� வி�ைல� ெகா#��கிறா�. காமேவளி� கடைம 
உயிாின4க� தம��ாிய 5ைண ைய� ேத�:ெத%�5* �ண�:5 மகிழ� 5ைணயா 
யி*ப5. 
 
3� வா2:த காதல� யாதா9� ஒவைகயி� சி6 ெபா@5 பிாியி9� ேவனி� 
தைலவ� வ�5வா�; உயிைர* பிாி*பா�. ஆதலா� அைம��ாிய தைலவ� 
ெபமாேன! இதைன அறி:5 அ� ெசLக! எ�ற வைகயி� தி(க�ைத எ@தி 
வச:தமாைலயி� வழி ெகா%�த9*பினா�. 
 
மாதவிைய* பிாி:த ேகாவல� இ�ன(� M�%��. ெச�லவி�ைல, கைடMதி 
ம4கிேலேய F)றி�ெகா#��கிறா�. அ4�� ேகாவலைன� க#% வச:தமாைல 
தி(க�ைத� ெகா%�கிறா�. 
 
ேகாவல� நிைல எதி�மாறாக இ:த5. ேகாவல� மாதவியி� தி(க�5�கிைச:5 
வர உட�படாத ேதா%, மாறாக மாதவிைய� க%, ெசா)களா� ஏசி� தீ��கிறா�. 
(�ன��3� வா2:த கால�தி� மாதவி ஊட� தவி��5� 3%த)�� 5ைணயாக 
இ:த நிக2.சிைய�3ட ந�*� எ�6 36கிறா�. தி(க�ைத ஏ)6� ெகா�ளேவ 
ம6�கிறா�. 
 
இதனா� மாதவியி� பா� �ைற இ�ைல எ�ப5 ெதளி= எனி9� 
ேகாவலனிட�தி>:த தனியா� காதலா� மாதவி மீ#%� (ய)சி ெசLகிறா� 
 
மாதவியி1 மா0�மாதவியி1 மா0�மாதவியி1 மா0�மாதவியி1 மா0�    
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மாதவி ேகாவலனி� 5னிைய மா)ற (�யாைமைய நிைன:5 வ:5கிறா�. 
ஆனா;� (ய)சிைய� ைக விடவி�ைல. மீ#%� ேகாசிக� எ�ற ஓ� 
அ:தணாளைன அBகி ேகாவல9��� தி(க� எ@தி� ெகா%�5 அ9*�கிறா�. 
இ�தி(க�தி� வாயிலாக மாதவியி� வள�:த நிைலைய அறிய (�கிற5. 
 
காதல� இவாிைடயி� �லவிேயா, 5னிேயா ஏ)ப�% அ5மாறா5 நீ���தா� 
இவாி� ஒவ� த� நிைலைய வ)�6�தா5 ம)றவ� நிைலைய. சா�:5 ஒ@�த� 
கடைம; நாகாிக�. இ*ப� ஒ@க� தைல* :ப�� பிாி= பைகயாக மாறி வளராம� 
தளி��க*ப%�. கால*ேபா�கி� உற=� ேதா�6�; வள�. 
 
மாதவியிட�தி� இ:த* ேபா�� கா�ெகா#% வி�ட5. இர#டாவ5 தி(க�தி� 
காத>, காதல9�� எ@5வ5 ேபா�ற ெசா)ெறாட�கேள அைமய வி�ைல. ஒ 
ஞானாசிாிய��� ஒ மாணா�க� எ@5வ5 ேபால ேகாவல9�� மாதவி எ@திய 
தி(க� அைம:தி:த5. 
 
மாதவி, ேகாவல9�� எ@திய தி(க�ைத அ*ப�ேய த� ெப)ேறா��� 
கா�%மா6 பணி�தா�. காதலைன* பிாி:5 பிாி=� 5�ப�தா� வ:5� ஒ 
காத>, த� காதல9�� எ@திய தி(க� ம)றவ�க&� அதி;� சிற*பாக 
ெப)ேறா�க&� ப��க�த�கதாக அைம:தெதனி� மாதவி எSவள= ெசழி*பாக 
வள�:தி�கிறா� எ�பைத அறிய (� கிற5. 
 
மாதவியி� தி(க� இேதா 
 

”அ�க� (�ன� யான� M2:ேத�  
வ�யா� கிளவி மன� ெகாள� ேவ#%�  
�ரவ�பணி ய�றிJ� �ல*பிற* பா��ேயா%  
இரவிைட� கழித)� எ� பிைழ*பறியா5 
ைகய6 ெந,ச� க�ய� ேவ#%�  
ெபாLதீ� கா�சி* �ைரேயாL ேபா)றி? 

(�ற,ேசாியி6�த காைத 87-92) 
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ேகாவலைன ’அ�க�’ எ�6 விளி�5 எ@5கிறா�; த�ைன அ�யவளா�கி� 
ெகா#% வண�க�ைத* �ல*ப%�5கிறா�. மாதவி த� இர#டாவ5 தி(க�ைத� 
ேத�:5 ெதளி:5 எ@5கிறா�. 
 
அ5ம�%ம�6, ேகாவலனி� மன நிைலைய* ேபா)றி* பா5கா��மா6� 
ஆ)6*ப%�5கிறா�. ஆயி9� அட�க�தி� காரணமாக� த� க�த�தி� ெசா�, 
ேத�:5 ெதளியாத ெசா�-�� ெசா� எ�6 �றி*பி%கிறா�. 
 
”தா4க� ெப)ேறா���ாிய பணிகைள. ெசLயாம� �ல�தி) பிற:5 சிற:த 
க#ணகிேயா% எ�லா��� வா2வளி��� N��காைர வி�% இரவி� யா� 
அறியா5 ெச�ற5 ஏ�? 
 
அஃ5 அ�யவளாகிய நா� ெசLத �)ற�தினாலா? நா� ெசLத �)றமாக இ*பி� 
ெப# ேபைதைமயா� ெசLதி*பா� எ�6 கதி* ெபா�ப%�தா5 
வி���கலா�. அ�ல5 ஒ6�5� தி�தி இ�கலா�. ேகாவலனாகிய நீவி� 
�)றம)ற கா�சிையJைடயவ�. <� �க@�� யாெதா �)ற(� வரா5 
பா5கா�5� ெகா�க!" எ�6 தி(க�ைத (��கிறா�. 
 
இ�தி(க�தி� மாதவி��� �%�ப* பாச(� நா�%* ப)6� வள�:தி*பைதJ� 
பா��கிேறா�. தா� இ��6வைத விட ேகாவலனி� �க2 சிற*�ற அைமய 
ேவ#%ெம�ற வி*ப� ம�%ேம இ:த ெத�பைத உண�:5 ெகா�ள (�கிற5. 
 
ஒேர ஒ இட�தி� தன5 நிைலைய எ#ணி வ:5கிற ெசா)ேறாட� வி@கிற5. 
ஆனா�, ெவளி*பைடயாக இ�ைல. உL�5 உணர ேவ#�ய ஒ�6. 
 
அதாவ5 ”�ல* பிற*பா��ேயா% இர விைட� கழித)� எ� பிைழ*� அறியா5 
ைகய6 ெந,ச�" எ�ற ெசா)ெறாடாி� க#ணகி �ல*பிற*பா��யாக இ:ததா� 
ேகாவல� அைழ�5. ெச�றி�கிறா�; த�ைன அைழ�5. ெச�லாதத)�� 
காரண�, தா� �ல*பிற*பா��யாக இ�லாத5தா� எ�6ண�கிறா� ேபா;�! 
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ஆனா� இ� தி(க� வாயிலாக மாதவி, ேகாவலைன மாசி�றி� கா*பா)ற 
ேவ#%� எ�ற ெகா�ைகJைடயவளாக விள4�கி�றா�. இ5 மாதவி���ள 
ெபைம. 
 
ேகாவல9� மாதவி தீ5 இல� எ�6 உண�கிறா�. மாதவியி� தி(க�ைத� த� 
ெப)ேறாாிட� கா�%மா6 ேகாசிக� வாயிலாக� ெகா%�த9*�கிறா�. 
இ4ஙன� வள�:த மாதவி, 5ற= நிைல��ாிய உள*பா4கிைன அைட:தா�. 
தா�ம�%ம�ல. த� அம:த ெச�வி மணிேமகைலையJ� 3ட இளைம* 
பவ�திேலேய ெபள�த� 5றவியா��கிறா�. ஏ�? சKக�தி� தன��-பணிைகய� 
�ல�5�� இ:த இழி நிைலைய எ#ணி ஏ4�கிறா�. 
 
GLைமையJ� காத� மைனவி��ாிய கைட* பி�ையJ� ேம)ெகா#-
ேடா@கினா;� எளிதி� த�ைன நீ4கிய ேகாவலைன நிைன:5 வ:தா5 
ேபானா;� இத)�� காரணமாயைம:த ச(தாய நியதிக� மாதவிைய 
வ�தியி�கிற5. 
 
அத� காரணமாக அவ&�� ஏ)ப�ட 5யர� மி�தி, ேகாவல� ெகாைலJ#ட 
ெசLதி, மாதவிைய மரண�5�� ஆளா�கவி�ைல. அதனா� அவ� க)� K�றா: 
தர�த5 எ�ப� அறியா* ேபைதய� சில�. 
 
கணவ� இற:த=ட� இற*ப5 ம�%:தானா க)பி� கடைம? அ*ப�யானா� 
க#ணகி 3ட�தா� உடேன சாகவி�ைல. 
 
க)� எ�ப5 கணவைன, கணவனி� �கைழ கனவனி� �றி�ேகாைள� 
கா*பா)6வதி;� அைம:5 கிட�கிற5. 
 
பா#�மாேதவி, பா#�ய� இற:த=ட� உயி� நீ�தா�, ஆ�! பா#�ய�, 
பா#�மாேதவி�ெக�6 யாெதா கடைமJ� வி�%. ெச�லவி�ைல. அதனா� 
பா#�மாேதவி உட� உயி� 5ற:தா�. 
 
ேகாவல� இற:த=ட� க#ணகி இற�கவி�ைல! ஏ�? வா2:5விட ேவ#%ெம�ற 
ஆைசயா? இ�ைல. ேகாவல� அவ� மீ5 ‘க�வ�' எ�6 Fம�த*ப�ட பழிைய 
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மா)ற ேவ#�ய கடைமைய வி�%. ெச�றி�கிறா�. அ*பணிைய� க#ணகி 
இனிேத ெசL5 (��தா�. 
 
ேகாவல�, அவ� மகளாகிய மணிேமகைலைய�. கா*பா)6� ெபா6*ைப 
மாதவியிட� வி�%. ெச�றி�கிறா�. அதனா� மாதவி உயி� 5ற�க (�ய 
வி�ைல. மாதவி, மணிேமகைலைய வள��5 ெபள�த� 5றவியா��கிறா�. 
 
ஏ�? மணிேமகைல கணிைக வா2�ைக ேம) ெகா#டா� ேகாவல� �க@�� 
இ@�� ேந� எ�6 எ#ணி�தா�! 
 
இ4ஙன� ப�லா)றா;� சிற:5 விள4கிய மாதவி ெப#ணி� ெப:த�காளாவா�. 
-------------------  
 

5.5.5.5.    ேசர1 ெச7.-&வ1ேசர1 ெச7.-&வ1ேசர1 ெச7.-&வ1ேசர1 ெச7.-&வ1    
 
சில��, தமி2� ேதசிய� கா*பிய� சில��, தமிழக� தழீஇய இல�கிய�; 
பழ:தமிழக�தி� K�6 அரFகைளJ� ேபா)றிய இல�கிய�. ேசாழ, பா#�ய, 
ேசரநா%கைள* ப)6� ேகாடாக� ெகா#% வள�:த இல�கிய4க� பல*பல. 
 
தமி2நா% ேசாழ�, பா#�ய�, ேசர� ஆகிய Kேவ:த�களா;� ஆள*ெப)6 வ:த5. 
இ:த Kேவ:த�க&� ேசாழ* ேபரரச�க� தி� ேகாயி�க� க�%த�, இைச, 
நடன�, (த>ய கைலகைள வள��த�, நிலவள�, நீ�வள� (த>யன ேபBத>� 
அதிக ஆ�வ� கா��ன�. அைண க��� த#ணி� ேத��� நீ�*பாசன நி�வாக 
ேமலா#ைமைய� தமி2நா�% வரலா)றி� அறி(க*ப%�திய5 - ேசாழ*ேபரரேச! 
 
அ5ேபாலேவ நில அளைவையJ� அறி(க* ப%�திய5. ம�களா�சி (ைறைய� 
�டேவாைல Kல� நைட(ைற*ப%�திய ெபைம ேசாழ* ேபரரF�� உ#%. 
 
தமிழரFகளி� ஊரா#ைம சிற:5 விள4கிய5. இ�6 ம�களா�சி நைடெப6� 
கால�தி� 3ட* பைழய ஊரா#ைம இ�ைல. க�சிக� பலவாகி, க�சிகளி� 
�@�க� பலவாகி வ>ைம வாL:த ஊரா#ைமைய. சிைத�5வி�டன�. ஊரா�சி 
ம�ற4க� ச�ட*ப� : இ:தா;� 3ட நா% பாதி, கா% பாதி எ�பைத* ேபா� 
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ஊரா�சி ம�ற4கைள இய4காம� (ட�கி ைவ*ப5தா� அரசி� பணியாக இ:5 
வகிற5 ஊரா#ைம இ:தா�தா� கிராம4க� வள�: அரசி� பணி எளிதா��. 
 
பா#�ய* ேபரரச�க� ச4க� அைம�5� தமி2 வள��ததி� �க2 ெப)றன�. ச4க 
இல�கிய4களி� பல பாட�க� பா#�ய நா�ைடேய களமாக�ெகா#% 
ேதா�றியைவ. 
 
பா#�ய அரச�களி� பல� கவிஞ�களாக இ:தி�கிறா�க�. பா#�ய� ஆாிய* 
பைட கட:த ெந%,ெசழிய�, தைலயால4கான�5. ெசெவ�ற பா#�ய� 
ெந%,ெசழிய�, பா#�ய� அறி=ைட ந�பி ஆகிேயா� கவிஞ�களாக விள4கிய 
பா#�ய�களி� �றி*பிட�த�கவ�க�. 
 
ேசர அரF ெச:தமி2 அரF. Mர வரலர6 பைட�த அரF ந�ல ைசவ* ப)6ைடய 
அரF, அேதேபா25 சமய சமரச� நிலவிய அரF. வ,சி நகர�தி� ப�வைக. சமய 
ெநறிக&� இய4கின. அதனாேலேய இள4ேகாவ�களிட�தி� சயன சமய�தி� 
தா�க� இ:த5. 
 
சில*பதிகார� தமிழின�தி� ேதசிய� கா*பிய�; தமிழக� தழீஇய கா*பிய�: 
(�தமி2� கா*பிய�, சில�ைப இய)றியவ� இள4ேகாவ�க�. ேசர அரச மரபின� 
தமிழக வரலா)றி� ெதா�ைமயான மரபின�. பாரத* ேபா�� கால�திேலேய ேசர� 
�ல� �க@ட� விள4கிய5. 
 
இ�ைறய அரசிய>� ந%நிைல� ெகா�ைக ேபச* ெப6கிற5. பாரத* ேபா� 
நட:தேபா5 ெகளரவ�க� பா#டவ�க� ஆகிய இர#% அணியின��� உண= 
வழ4கிய ெபைம ேசர அரச�� உ#%. இ:த ந% நிைல� ெகா�ைகைய, 
'ெப,ேசா6 பய:த தி:5 ேவ� தட�ைக’ எ�6 சில���  
 

”வான வர�பைன நீேயா ெபம 
அல4�ைள* �ரவி ஐவெரா% சிைனஇ  
நில:தைல� ெகா#ட ெபால�N: 5�ைப  
ஈைர� பதி�ம� ெபா5கள� ெதாழிய*  
ெப,ேசா)6 மி�பத� வைரயா5 ெகா%�ேதாL"  

(�ற�-2)  
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எ�6 �றநாC6� பாரா�%கி�றன. ேசர அரச�கைள* ப)றிய இல�கிய4க� ச4க 
கால�திேலேய ேதா�றிவி�டன. இவ)6� பதி)6*ப�5 �றி*பிட� த�க5. 
 
இ4ஙன� வள�:5 வ:த ேசர� மரபி� ெந%, ேசரலாதனி� அைம ம�களாக. 
ெச4��%வ9� இள4ேகா=� ேதா�றின�. ெச4��%வ� அரF* பணி ஏ)க 
வாL*பாக இள4ேகா 5றவியாகிறா�. இள4ேகா �வியரசாகாம� கவியரசாகி. 
சில*பதிகார�ைத இய)றி யளினா�. 
 
ெச4��%வ� ெச,சைட வானவ� அளி� ேதா�றியவ� எ�6 சில�� 
ேபFகிற5. (�Jைட Kேவ:த�க&� ேசர அரF வி@*ப� உைடய5; பா%� 
�க@ைடய5. நீதி வ@வா� த�ைமJைடய5. ேசர மரபின� அரF அற:தழிஇய அரF, 
ேபா� (ைனயி;� Mர� விைளவி��� ெகா)ற(ைடய அரF. 
 
ேசர� ப#� பாட* ப#B� தமி@� கா�தி:தன. இ4ஙன� �க2 N�த ேசர 
அரச�களி� தைலநக� வ,சி நகரமாக* ெப�பா;� இ:த5. ஒ சில கால�தி� 
கZ�, ெவ,சாமா�3ட� ஆகியன தைலநகர4களாக இ:தி�கி�றன. 
சில����ாிய வரலா6 நிக2:த ேபா5 தைலநகரமாக இ:த5 வ,சி நகரேம. வ,சி 
நகர� எ�ப5 திவ,ைச� களமா? திவன:த�ரமா? எ�ப5 ஆராLத;��ாிய5. 
 
இய)ைக வள� ெசறி:த5 ேசர நா%. �றி,சி, ெநLத�, (�ைல, மத� ஆகிய 
நா�� வைக நில4 க&� ேசர நா��� உ#%. ேசர நா% �லவ� பா%� 
�க2ெப)ற5. 
 
பதி)6* ப�5 ேசர�க&�ேக உாிய இல�கிய�. ப�5* பா�%க� ஒ ெதா�தி. 
இ*ப� ப�5� ெதா�தி. ஒSெவா ப�5� ஒSெவா ேசரைன* ப)றிய5. இதி� 
ஐ:தா� ப�5 ெச4��%வ9��ாிய5. ெச4��%வ9��ாிய ப�திைன இய)றியவ� 
பரண�. இ:த* ப�5 ெச4��%வைன ”கட� பிற� ேகா��ய ெச4��%வ�" எ�6 
அைழ�கிற5. பரண� ெச4��%வனி� Mர�திைனJ� ெகாைட. சிற*பிைனJ� 
விாிவாக எ%�5* ேபFகிறா�. 
 
ேசர� �ல�தி�தா� ேசரமா� ெபமா� நாயனா� கழறி)றறிவா� ேதா�றினா�. 
கழறி)றறிவா� சிவெநறி நி�ெறா@கியவ�. ந�பியா+ர��� ேதாழராக. 
சிவெபமா� Kல� ஆகியவ�. இ�த� �க2ெப)ற ேசர� �ல�ேதா�ற�தா� 
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ெச4��%வ�. ெச4��%வ9�� (�P��� ெகா�&� வாL*பிைன ந�க 
இள4ேகா 5றவியானா�; கவியரசானா�. 
 
ேசர� ெச4��%வ� மைனவி ேசாழ� �ல�தி� ேதா�றிய ெப#. இராசPய� 
ேவ�ட ெபந)கி�ளி, ேசர� ெச4��%வனி� ைம�5ன�. ெபந)கி�ளி 
கால�தி� ேசாழநா% பிாி:5 ஒ�ப5 ேப� ஆ�சி��� ப�ட5. 
 
ேசாழநா�ைட ஒேர ேநர�தி� ேசாழ மரபிைன. ேச�:த ஒ�ப5 ேப� ஆ#டன�. 
ஒ�பதி�ம� இளவரச�க�; ஒ�த த�ைமயின�. இத� காரணமாக. ேசாழ� �ல� 
தைலவ� ெபந)கி�ளியி� ஆைண�� ஒ�ப5 இளவரச�க&� க�%*பட 
ம6�தன�. பைகைம ெகா#டன�. இ:த. ேசாழ� ஒ�பதி�மைரJ� ேபாாி� ெவ�6 
தன5 ைம�5னனிட� ேசாழ* ேபரரசி� ெகா)ற�ைத� த:5 ஒ நிைல*பட. ெசLத 
ெபைம ேசர� ெச4��%வ9�� உ#%.  
 
ேசர� ெச4��%வ� ஒ சமய� மைலவள� காண* �ற*ப�டா�. ேபாியா)ற4 
கைரயி� தன5 மைனவி இள4ேகா ேவ#மாேதவி ம)6� அரF�5ைற 
அ;வல�க&ட� பா� M% அைம�5� த4கியி: தா�. அ5ேபா5 
வட�ல�தி>:5 தவ(னிவ�க� சில� வ:5 ெச4��%வைன. ச:தி�கி�றன�. 
 
தவ (னிவ�க� ெச4��%வைன வா2�திவி�% வரலா)6� தி*ப�தி)�ாிய 
ெசLதிைய� ெதாிவி� கி�றன�. "ம�ன� ம�ன! தமி2 நா�டரச�க� வட �ல� 
ெவ)றி ெகா#டேபா5�, வட பனி மைலயி� இமய�தி� சி�ன4க� 
ெபாறி�தேபா5� எ�ைம* ேபால வ>ைமJைடய அரச� இ�ைலேபா;�” எ�6 
வடநா�% அரச�க� 3றிய ெசLதிைய உைர�கி�றன� ெச4��%வனிட�. 
 
இ�தண�தி� சா�தனா� அ:த அைவ�� வகிறா�. சா�தனா� க#ணகி 
வரலா)றி� நிக2:தன அைன�ைதJ� (ைற*ப%�தி� 36கிறா�. பா#�ய அரச� 
இற:த ெசLதி ேக�டெபா@5� ெச4��%வ� மகி2:தான�ல� ; 
வ�த(6கி�றா�. இ:த. P2 நிைலயி� தா� அரசா&� ெபா6*� இ�ப. 
சா��ைடயத�ல, 5�ப� மி�திJைடய5 எ�6 36கி�றா�.  
 
நா��� மைழ வள� �ைற:தா;� சாி, உயி�க� வ�த()றா;� சாி ெச4ேகா� 
ெச;�5வ5 5�பேமயா�, ேபா)ற� த�கத�ல எ�ப5 ெச4��%வ� க�5. 
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பா#�ய நா��� நட:த நிக2=க� ப)றி -- பா#�ய அரசைன* ப)றி 
ெச4��%வனிட� இக2=� �றி*� யாெதா�6� ேதா�றவி�ைல. மாறாக* 
பா#�ய� ெந%,ெசழியைன நிைன:5 அரF* ெபா6*பி� க# உ�ள 
5�ப�ைதேய நிைன= 3�கிறா�. இதனா� ெச4��%வ� பிற� இக2.சிைய� 
க#% மகிழாத ெப:தைக எ�ப5� �ல*ப%கிற5. 
 
இ�ைறய நிைல தைலகீ2� த%மா)ற�, இ�6 அரச பதவிக�, பண� ப#B� 
பதவிகளாக*ேபாயின. அ5ம�%மா? ஆரவாரமான Fக:த@விய வா2�ைகJ� 
கிைட�கிற5. இ�6 நட*பைவ அரFக� அ�ல, ெபாிய வியாபார� கைடக�, 
அSவள=தா�. 
 
ெச4��%வ� தாபத�க� வாயிலாக ஆாிய அரச�க� தமி2 நா�டரச�கைள இழி�5� 
3றியைத� ேக�%*ெபாமினா�;ஆாிய அரச�க� ெகா�ட�திைன அட�க 
ேவ#%� எ�6 உ6தி N#கி�றா�; வ,சின� ேம)ெகா�கி�றா�.  
 
அ5ேபா5 அ:த அைவயி>:த ஆசா� எ@:5, "ேசர��ல ம�ன! இமய வர�ப 
நி�ைன இக2:தன ஒர�ல�” எ�6 3றினா�. ஆயி9� ெச4��%வனி� சின� 
தணியவி�ைல. 'எ�ைம இக2:தா� எ�ன? ம)ற தமி2 அரFகைள* பழி�தா� 
எ�ன? தமி2 நா�டவ� ஒ மரபின�’ எ�6 இனமான உண�=ட� 36கிறா�. 
 
தமிழ��� ேதைவ த�மான உண�.சி. த�மான உண�.சி இ:தா� ம�%� 
ேபாதா5. இனமான உண�.சிJ� ேதைவ. அதாவ5 தமிழ� எ�ற உண�வி� 
வி*ப�. தமிழ�, தமிழைர* பைக�கா5 வா2த�. தமிழ�� இைட?6 
வ�ெபா@5 ஒ�6 திர#% பா5கா�த�. இ:த இனமான� தமிழ�� எ�6� 
இ:ததி�ைல. ந� தைல(ைறயி� தைலவ� ெபாியா� தமிழாிைடயி� இனமான�ைத 
வள��க உைழ�தா�. அறிஞ� அ#ணா அவ�க� இனமான�தி)� ஓ� 
எ%�5�கா�டாவா�. 
 
ெச4��%வ�, தமி2 அரச�கைள* பழி�தைத, த�ைன* பழி�ததாகேவ கதினா�. 
இ:த நிைலயி� ெச4��%வ� த�ைன Kவ� ஒவனாக எ#ணி�. 
ெகா�கி�றா�. வடவைர ேநா�கி* பைடெய%�கிறா�. பைடெய%�த� ஆாிய 
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அரச�கைள ெவ�;வ த)காக ம�%ம�ல. ப�தினி� ெதLவ� க#ணகி��. சிைல 
எ@*ப இமய�தி� க� எ%�5 வரேவ பைடெய%�க எ#Bகிறா�. 
 
P&ைர�5* பைடெய%*��. ெதாட4கி)6. வட�ல�5 ஆாிய அரச�கைளெவ�6 
வாைக P�னா�. ஆாிய அரச�க� ேபாாி� �ற (5கி�ேடா�ன�. அவ�கைள - கனக 
விசய�கைள* பி��5 அவ�க� தைலமீ5 இமய� க�ைலJ� க4ைகையJ� ஏ)றி� 
ெகா#% வகிறா�. 
 
ஆயி9� ெச4��%வ� வட�ல�5* ேபாாி� ெவ)றி ெப)ற பிற� பி��த 
ைகதிகைள. ேசாழ* ேபரரF���, பா#�ய ேபரரF��� ெகா#% ேபாL கா�ட 
ஏ)பா% ெசLகிறா�. ேசாழ, பா#�ய அரச�க�, த�(ைடய ெவ)றிைய தமிழ� 
ெவ)றி, த4க&ைடய ெவ)றி எ�6 எ#Bவ� என ந�பி� ைகதிகைள� 
ெகா#%ேபாL� கா�ட. ெசா�னா�. அத� எதி� விைள=கைள. ெச4��%வ� 
உண�: தானி�ைல. 
 
ைகதிகைள* பா��த ேசாழ, பா#�ய அரச�க� ேபாாி� உயி� பிைழ�5 
ஓ%பவ�கைள. சிைற*பி��த� Mரம�6 எ�6 3றி வி%கி�றன�. இ�6 
வைரயி� தமிழக�-தமிழ� நல� கா��� ெப:தைகயாள�கைள� க#டதி�ைல, 
இன மான� எ�ப5 க%கள= 3ட இ�ைல. 
 
இமய� க� ெகா#% க#ணகி��- ப�தினி� ெதLவ�தி)�. சிைல அைம�கிறா� 
ெச4��%வ�. க4ைக நீாிைன� ெதளி�5 வழிபா�%��ாிய திேமனி 
யா��கிறா�. க#ணகி ப�தினி� ேகாயி>� நா�ேதா6� ேவ�வி (த>யன 
நிக2�தினா�. 
 
நா�ேதா6� வழிபா% நட�க ேதவ:தி Kல� ஏ)பா% ெசLதா�. க#ணகி 
தி�ேகாயிைல வல� வ:5 வண4கினா�. அ*ேபா5 ெச4��%வ9ட� ஆாிய 
அரச�, �டக� ெகா4க�, மாளவ ேவ:த� இல4ைக� கயவா�=� உடனி:5 
வண4கின�. க#ணகி��� தி�ேகாயி� எ%�தைமயா� தமி2 நா��� ப�தினி 
வழிபா% ெதாட4க* ெப)ற5; வள�:5 வகிற5. 
 
ெச4��%வ� க#ணகி ேகா�ட� அைம�5� கட=#ம4கல� ெசLதேபா5 
சிைற*ப�ட ஆாிய அரசைர வி%தைல ெசL5 அரF வி:தின� த�தியி� உபசரைண 
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ெசL5 ப�தினி வழிபா% நிைறெவLதிய=ட� அவரவ� நக��. ெச�;மா6 
ஏ)பா% ெசLதா�. இ.ெசய� ெச4��%வனி� ெப:தைகைம�� எ%�5�கா�%. 
 
ேசர� ெச4��%வ� சிற:த அரச�; Mர�. மைனயற� கா�தவ�; இனமான� 
ேபணியவ�. ம)ற� தமிழரச�களிட� ம தி * �ண�= கா��யவ�; ேபா)றியவ�. 
-------------------  
 

6.6.6.6.    சில�� விைள த ��ைமசில�� விைள த ��ைமசில�� விைள த ��ைமசில�� விைள த ��ைம    
 
சில��, தமி2 இல�கிய உலகி� N�த மல�களி� மண� மி�க5. Gய தமி2; ெதளி:த 
நைட �றி�ேகா� உ�ள பைட*பில�கிய�; (�தமி2� கா*பிய�; தமிழக� தழீஇய 
இல�கிய�; சKக நல� ெபா5&� கா*பிய�. 
 
அரசிய� ெநறிJ� அறெநறிJ� உண��5� கா*பிய�; தமிழ�த� ஆ)றைல வட�ல� 
உணமா6 ெசLத கா*பிய�; உைரயிைடயி�ட பா�%ைட. ெசLJளாL அைம:த 
பைட*�: நீதி�காக அரைச எதி��5* ேபாரா%� உாிைம வழ4கிய கா*பிய�. 
சில�பி� மர�கைள� கட:த �5ைமக� பல உ#%. சில�� ெசLத �ர�சி 
ேபா)ற�த�க5 . 
 
இல�கிய�ைத� ெதாட4��ெபா@5 கட=ைள வா2�தி� ெதாட4�த� மர�. ஆனா� 
சில�� தி4க�, ஞாயி6, மாமைழ, N��கா� ஆகியவ)ைற* ேபா)றி� 
ெதாட4க*ெப6கிற5. இஃெதா �திய ெநறி. 
 

தி4கைள* ேபா)65� தி4கைள* ேபா)65�  
ெகா4கல�தா�. ெச�னி �ளி�ெவ# �ைடேபா�றி� 
வ4க# உலகளி�த லா�.  

 
ஞாயி6 ேபா)65� ஞாயி6 ேபா)65�  
காவிாி நாட� திகிாிேபா) ெபா)ேகா�%  
ேம வல:திாி= லா� 

 
மாமைழ ேபா)65� மாமைழ ேபா)65�  
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நாமநீ� ேவ> Jலகி)� அவ� அளிேபா�  
ேம�நி�6 தா�Fர�த லா� 

 
N��கா� ேபா)65� N��கா� ேபா)65�  
M4� நீ� ேவ> Jலகி) கவ��ல�ேதா%  
ஓ4கி* பர:ெதா@க லா� 

 
இள4ேகாவ�க� பா�ய இ*பாட�க� ேசாழனி� �கைழ, ேசாழனி� ெவ)றிைய* 
�க2:5 பா%வதாக அைம:தி*ப5 எ#Bத;��ாிய5. 
 
ம�க� ச(தாய வரலா)றி� அரFக� ேதா�றிய=ட� வணிக� ச(தாய� ேதா�றி 
வள�கிற5. அரF கைள விட� 3ட=� வணிக�க� 3%த� ெச�வ ஆதார4கைள* 
ெப)6 விள4கின� எ�ப5 வரலா)6#ைம. 
 
இ�6� 3ட ம�க� ச(தாய வா2�ைகயி� உயி� நா�யாக விள4�� 
உழவ�கைளவிட, வணிக�களிட� ெச�வ� 3%தலாக�தா� �வி:தி�கிற5. 
வணிக� கேள அரைச இய��கி�றன�. நட�5கி�றன�. 
 
இ5ேபா� ப#ைட� கால�தி;� ேசாழ* ேபரரசி)�. ெச�வ� ேவ#%�ேபா5 
ெகா%�5 உத=� த�தியி� வா2:த �%�ப� ேகாவலனி� �%�ப�. "அரF விைழ 
தி”' எ�ப5 இள4ேகாவ�க� வா��. ச(தாய வள�.சியி� வணிக� ச(தாய�தி� 
வள�.சிைய நிைனZ��யவ� இள4ேகாவ�க�! இல�கிய�தி� அரF வணிக� எ�ற 
ச(தாய*ப�(ைற வரலா)ைற உண��திய5 சிற*�.  
 
வா2�ைக��. ெச�வ� ேதைவ. ஆயி9� ெச�வ� மிகி9� �ைறயி9� 5�ப� 
ெசLJ�. ேசாழ* ேபரரF - N��கா� நகர� ெச�வ�தி� ெசழி�த5. அதனா� ஒ@�க� 
பா2ப�ட5. ()றெவளியி� மகளிைர விைல 36� அள=��. ேசாழநா��� Pழ� 
ெக�%வி�ட5. மாதவி ஆயிர� கழ,F ெபா� 3றி வி)க*ப%கிறா�. ேகாவல� 
M2.சி��� காரண� N��காாி� நிலவிய ச(தாய அைம*ேப எ�6 சில�� 
உண��5வ5 �திய மர�; �திய ெநறி. 
 
ஊழி� ந�பி�ைக உைடய இள4ேகா;�க� ேகாவலனி� M2.சி�� ஊைழ� 
காரணமாக� கா�டா5 ேகாவல� வா2:த P2நிைலயா� ஒ@�க� பாதி�5� 
ெக�%* ேபானா� எ�6 36வத�Kல� இல�கிய உலகி� Pழைல* ப)றிய 
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சி:தைனைய அறி(க* ப%�திய5 �5ைம. ேகாவலனி� M2.சி�� காரண 
மாயைம:த5 Pழ�. இதைன 
 

”வ6ெமாழி யாளெரா% வ�ப* பர�தெரா% 
�6ெமாழி� ேகா�� ெந%நைக ���*  
ெபா.சா* �#% ெபா&ைரயாள�  
ந.F� ெகா�ேற)� ந�ெனறிJ#ேடா" 

எ�6 ேகாவல� 36வத� Kல� அறியலா�. 
 
மாதவி, பர�ைதய� �ல�தி� பிற:த ெப#, ஆனா�, ச(தாய�திேலேய 
பர�த�ைமைய அ�ேயா% அக)ற� தவ� ெசLத (த)ெப#. பர�தைம� 
ெதாழி>ேலேய ஈ%ப%வ5 மர� எ�ெற�லா� சி�திராபதி (த>ேயா� வ)�6�திJ� 
மாதவி பர�ைதயாக வாழாம� *�தினியாக வ�2:5 ெவ)றி ெப)ற5 சில�� 
விைளவி�த �5ைம. 
 
மாதவி ேகாவலைன� கணவனாக� ெகா#ேட வா2கிறா�. ேகாவல� பர�தைம 
ஒ@�க(ைடயவ� ஆயி9�, மாதவி பர�ைதய�ல�. பிற*பி� ஒ@�க�ைத மா)றி* 
�5ைம ெசLதா� மாதவி. தமி2 நா��� பர�தைமைய அக)6� (ய)சிைய� 
ெதாட4கிய5 சில�� விைளவி�த �5ைம. 
 
ேகாவல� ம5ைர�� வகிறா�. �திய வா2�ைகைய�ெதாட4க சில�ைப வி)க 
நிைன�கிறா�. சில�ைப வி)க* பா#�ய நா�%� தைலநகாி� கைடMதி��. 
ெச�கிறா�. ேகாவலனிட� உ�ள சில�� கைடMதியி� வி)க�3�ய5 அ�ல; 
சாதாரண ம�க� வா4க�3�ய சில��� அ�ல. பா#�ய அரச� வா4கேவ#%� 
அ�ல5 மிக*ெபாிய வணிக�க� வா4க ேவ#%�. இ�த� விைல உய�:த சில�ைப 
விைல 3ற, ம5ைர நகர Mதிகளி� ம6கி ம6கி நட�கிறா�. 
 
ேகாவல� தன5 M2.சிைய நிைன�5 - ம5ைர நகாி� சில�ைப விைல 3றி வாழ 
ேநாி�டேத எ�6 ெவ�க*ப�% மைறவாக விைல 3றி வி)க நிைன�5 
ம6�கிறா�. த� நிைல�� இர4�கிறா�; ெவ�க* ப%கிறா�. நாடறி:த வணிக� 
�%�ப�ைத. ேச�:தவ�. �%�ப* �க2 ேபாLவிட� 3டாேத எ�ப5 ேகாவலனி� 
கவைல. 
 



102 

 

த�ைன உண� திற� பைட�த சராசாி மனிதனி� உ�ள இய�� இ5. உளவிய� 
பா�திர* பைட*பி� சி:தைன ெசL5 தி�தி� ெகா�&� பா�திரமாக ேகாவலைன* 
பைட�த5 இல�கிய உலகி� சில�ேப. ஆதலா� ேகாவல� இல�கிய உலகி� 
வா2கிறா�. 
 
ேகாவல� த�னிைல தா2:தைமைய எ#ணி ெவ�கி* ேபானதாேலேய ெகாைல� 
கள�தி� தா� க�வன�ல எ�6 3றாம�, ம6�காம�, வாதாடாம�, திைக*�#% 
ெமளன� சாதி�கிறா�. ஆ4�* ேபச ேநாி� �%�ப� ேசாழ* ேபரரF (த>யவ)ைற 
எ%�5� 3ற ேவ#�வ�, அ5 மரப�ல; �க@� தரா5 எ�6 எ#ணிேய ெமளன� 
சாதி�கிறா�. �ல மர� கா�க* பழிைய. Fம:5 ெகாைல��� ேகாவல� 
உட�ப�ட5 ேகாவலனி� உயி� மானமாக இ:த5 எ�6 உண��5வ5 �5ைம. 
 
ேகாவல� க�வ� எ�6 பழி Fம�த*ப�%� ெகா�ல*ப�% வி�டா� எ�ற ெசLதி 
க#ணகி��� கிைட�கிற5. க#ணகி உண�.சி வச*படாம� அறிைவ இழ�காம� 
நட:5 ெகா#ட(ைற இல�கிய உலக�தி)ேகா� �5ைம. 
 
க#ணகி ஆ)ெறானா� 5யர�தி) காளானா;� அ@5 �ல�பியவா6 உ�கா�:5 
விடவி�ைல. க#ணகியி� அவல நிைலயி;� அறி= தைல*ப%கிற5; ேபா�� 
�ண� தைல*ப%கிற5. ெசLய ேவ#%வனவ)ைற. ெசLகிறா�; ெசLய� 
தைல*ப%கிறா�. சில�பி� வழ��ைர காைத அ)�தமான பைட*�. 
 
க#ணகி நட:தனவ)ைற பாதி�க* ெப)ற ேகாவலனிட� ேக�டறிய (த>� 
வி��கிறா�; ேநேர ெகாைல� கள�தி)�. ெச�கிறா�. இ4� இள4ேகாவ�க�, 
இய)ைக இக:த நிைலயி� ேகாவலனி� ெவ�%#ட தைல க#ணகிJட� 
ேபFவதாக கா�சி அைம�தி�கிறா�. இ:த� கா�சி அவசியமான5.  
 
ேநாிைடயான வா�� Kல� -சா�சி இ�லாம� எ*ப� வழ�ைக நட�த இய;�? 
ஆ�சி(ைற. ச�ட4க&�� இைசய இல�கிய� அைம:5�ளிைம சில�பி� உ�ள 
�5ைம. க#ணகி, ேகாவலனிட� நட:தைவ யைன�5� ேக�%ண�:த நிைலயி� 
பா#�ய� தவ6 ெசL5வி�டா� எ�6 உண�கிறா�. உட� பா#�யனிட� 
வழ��ைர�க* �ற*ப%கிறா�. 
 
ஒ அரF தனி*ப�டத�ல. ச(தாய� தழிஇய5 தாேன அரF. ச(தாய�தி� 
உ�ளவ�க� பிைழக� ெசLயி� அரF ெக%�. எனேவ க#ணகி பா#�ய நா��� 
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ச(தாய�ைத ஆL= ெசLகிறா� ”ப�தினி* ெப#�� உ#%ெகா�” எ�6 
வின=கிறா�. 
 
எ4� ப�தினி* ெப#�� உ#ேடா அ4�� கா(க� இ�த� இ�ைல. கா(க� 
இ�லாத ச(தாய� தர(ைடய5. அ. ச(தாய�தி� தவ6க� நிகழா. அ%�5� 
‘ெதLவ(� உ#% ெகா�?’ எ�6 ேக�கிறா�. 
 
ெதLவ. சி:தைன உைடய ச(தாய� ெதLவ ந�பி�ைக காரணமாக ந�லவ�கைள 
உைடயதாக அைமJ�. அத� காரணமாக� தவ6க� ெசLய அ,Fவ�. 
 
அ%�5. ”சா�ேறா� உ#% ெகா�?" எ�6 வின=கிறா�. ஆ�6 அவி:5 
அட4கிய ெகா�ைக. சா�ேறா� வா@� ஊாி� உ�ள ம�க� சா�ேறா� 
ெநறி*ப%�5த>� காரணமாக ந�ெனறி நி�ெறா@�வ�. ேகாவல� ெகாைல 
நட:த ம5ைரயி� இவ�களி� யாமி�ைல. அத� காரணமாகேவ ேகாவல� 
(ைறேகடாக� ெகா�ல*ப�டா� எ�6 5ணிகி�றா�. 
 
ஒ தவ)6�� வழ�காட இ�தைன ேபைடய உட�பா%� ேதைவ. இ5 மர�. 
எ%�ேத�! கவி2�ேத�! எ�6 ேபசாம� இ44ன� (ைற*ப� சி:தி�5* ேபச 
ைவ�த5 ஒ �5ைம. 
 
இைவ ம�%மா? க#ணகி அ%�5� த� கணவ� க�வனா? இ�ைலயா? எ�6 
ஆL= ெசLகிறா�. காL கதி�. ெச�வைன ேநா�கி� ேக�கிறா�; "காL கதி�. 
ெச�வேன! க�வேனா எ� கணவ�?" எ�6 கதிரவனி� ஒளி�க)ைற <ைழயாத 
இடமி�ைல. 
 
ஆதலா�, காLகதி�. ெச�வேன! உன5 ஒளி�, க)ைறக� ெச�ற இட4களி� எ� 
கணவ� ேகாவல� க�வனாக இ:தைத� க#��கிறாேயா? ெசா�! ெசா�! 
எ�6 ேக�கிறா�. ெகாைல� கள�தி� ேவ6 சா�சி இ�ைல! ஆதலா�, காLகதி�. 
ெச�வேன சா�சி யாக ேவ#�ய க�டாய�! 
 
பா#�யனி� அைவ க#ணகி வழ��ைர�கிறா�! இ:த �)றா#�� வழ�� 
எ*ப� உைர�க ேவ#%ேமா அ:த மர�*ப� வழ��ைர�கி�றா�! க#ணகி 
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(த>� தா� பிற:5 வள�:த ெசா:த. ேசாழநா�டரசி� நீதி. சா�பிைன, தன5 
�%�ப�தி� மா#�கைள� 3றி அறி(க*ப%�தி� ெகா�கிறா�. 
 
அ%�5 ேநாிைடயாக*ேபFகிறா�. ”பா#�யேன எ� கா) சில�� மாணி�க* 
பர�கைளJைடய5" எ�கிறா�! பா#�ய� த�(ைடய சில��, (�திைன 
உைடய5 எ�6 பதி� ெசா�கிறா�. பா#�ய� அ:த. சில�ைப� ெகா#%வர. 
ெசLகிறா�. க#ணகி சில�ைப வா4கி Mசி உைட�கிறா�. மாணி�க* பர�க� 
சித6கி�றன. ேநாிைட நி+பண�! இ5ேவ ச�ட4க� வழி வழ�கா%(ைற இ:த 
(ைற சில�பி� விவாி�க*ப%வ5 �5ைம. 
 

”ேதரா ம�னா ெச*�வ 5ைடேய� 
எ�ள6 சிற*பி� இைமயவ� விய*ப*  
��&6 ��க# தீ��ேதா� அ�றிJ�  
வாயி) கைடமணி ந%நா ந%4க  
ஆவி� கைடமணி உ�நீ� ெந,F Fட� தா�த�  
அ�ெபற) �த�வைன ஆழியி� ம��ேதா�  
ெப� ெபய�* �கா� எ� பதிேய! அSZ�  
ஏசா. சிற*பி� இைசவிள4� ெப4��  
மாசா�5 வாணிக� மகைன யாகி  
வா2த� ேவ#� ஊ2விைன 5ர*ப.  
P2கழ� ம�னா நி�னக�* ��:தி4�  
எ�கா) சில�� பக�த� ேவ#� நி�பா)  
ெகாைல�கள* ப�ட ேகாவல� மைனவி  
க#ணகி ெய�பெத� ெபயேர!” என*  
”ெப#ணன4ேக!  
க�வைன� ேகாற� க%4ேகா ல�6  
ெவ�ேவ) ெகா)ற4 கா#" என, ஒ�ளிைழ  
“ந)றிற� படரா� ெகா)ைக ேவ:ேத  
எ�கா) ெபா)சில�� மணிJைடய அாிேய” என�  
“ேதெமாழி Jைர�த5 ெசSைவ ந�ெமாழி  
யா(ைட. சில�� (�5ைட அாிேய  
த” ெகன� த:5 தா�(� ைவ*��  
க#ணகி அணிமணி� கா)சில� �ைட*ப  
ம�னவ� வாL(த� ெதறி�த5 மணிேய!" 
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(வழ��ைர காைத 50-72) 
எ�ப5 வழ��ைர காைத* ப�தி ேநாிைடயான நி+பண�தி� Kல� ேகாவல� 
�)றவாளிய�ல எ�ப5 நி+பணமாகிவி�ட5! 
 
"ேதரா ம�ன�" எ�*5 வழ��! "யாேனா அரச�?" எ�ப5 பா#�ய� 
தன���தாேன எ@திய தீ�*�! யாேனா?- எ�ற ஐய வினாவி� அரசன�ல� எ�ப5 
பா#�யனி� தீ�*� (�= அ%�5 ”யாேன க�வ�!” எ�றா� 'எ� கணவ� 
க�வனா’ எ�ப5, வழ��.  
 
க#ணகி கணவ� க�வன�ல எ�6 3றாம� 'யாேன க�வ�’ எ�6 3றியத� 
Kல� ேகாவல� க�வன�ல� எ�ற தீ�*�� கிைட�கிற5. ேகாவலனி� சில�� 
பா#�ய� வச� இ:த5 ஓாிர=! அ%�5 ேகாவலனி� உயிைர (ைறேகடாக* 
பறி�த5 - இர#டாவ5 கள= அதனா�, பா#�ய� ஐய�தி)கிடமி�றி� 
த�னய*பி�றி� த)ச;ைகயி�றி *யாேன க�வ�" எ�6 தீ�*பிைன 
அறிவி�கி�றா�. 
 
அரசனி� (ைறேகடான ெசயலா� ேகாவலனி� உயி� பறி�க*ப�ட5. உயி��� 
உயி�தா� த#டைன பா#�ய� தீ�*�. ெசா�ன ேதா��றி� "ெக%க எ� ஆJ�”-
எ�6 த#டைனJ� விதி�5� ெகா�கிறா�. 
 
பா#�யனி� உயி�, அரச நீதியி� த4கி இ:தைமயா� நீதி பிைழ�ததறி:த 
நிைலயி� உயி� தாேன பிாி:த5! உலக வரலா)றிேலேய இ�தைகய அரசிய� 
இ:ததி�ைல! இ�க* ேபாவ5� இ�ைல! இ5 சில�� விைள�த �5ைம! 
 
ப�தினி* ெப#�ைர� ெதா@� மர� சில�� விைள�த �5ைம. ப�தினி* ெப# 
க)பி� தி#ைமயா�, ஆ)றலா� த� சில����. ெச4ேகா>� அதிகார�ைதேய 
மா)ற (�J� எ�ற ந�பி�ைக சில�� விைளவி�த �5ைம. நாடா&� அரச�க� 
ப�தினி� ெதLவ�ைத நீதி� ெதLவெமன* ேபா)றின�. இ5 �திய மர�; ()றாக* 
�5ைம. 
 
சில�� இல�கிய யா*பி� �5ைமயாயி)6. சில��, பர�தைமைய ஒழி�த �5ைம  
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பைட*� சில��, �� ம�கைள- ��மக� கா) சில�ைப* பா% ெபா ளா�கிய5 
�5ைம! 
 
சில��, ��ம�க� அரைச எதி��5 வழ�கா%� உாிைமைய� த:த �5ைம உைடய5. 
அரச நீதிைய உயிராக� ெகா#ட அரச�கைள அறி(க*ப%�திய �5ைமைய. 
ெசLத5. 
 
சில�� தமி2 ேதசிய�ைத� க#ட5. இ5 ெபா5வி� விைள:த �5ைம. 
 

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


