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(ச க

ச க

இப மாைல

காசிக – அகநா)
அகநா)
கைர

,களி, எ - ெதாைக எ1 வாிைச யி, ஒறாகிய அகநா34

அகெபா/ ப றிய நா34 ெச56கைள உைடய.. இதைன அகெம4,

அகபாெட4 ெசா,வ. உ7 . பல $லவ&களி அக-.ைற பாட,

ெதா8திகளாகிய 84 ெதாைக, ந றிைன, அகநா34 எற 'றி,

அ9யளவினா, நீ7ட பாட,கைள உைடயதாதலா, இத 8 ெந ெதாைக எற

ெபய/ வழ 8. பதி'ற9 த, ப-ேதார9 வைரயி, அைமத பாட,க
இத- ெதாைக

, இ/%கிறன. இத 8 கட# வா<-. பாடைல

ெப/ேதவனா& இய றி) ேச&-தி/%கிறா&, அ. அகபாடாகிய நா3 றி,

அட காத.. அைத6 ேச&-தா, அகநா3 றி பாட, ெதாைக 401 ஆ8.
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இத- ெதாைகைய- ெதா8%8ப9 ெச5தவ உ%கிரெப/வ>தி எ1

பா79ய அரச. அவ வி/ப-தி ப9 இதைன ஒ> 8ப -தி- ெதா8-தவ&

ம.ைர உ?ாி89கிழா& மகனா& உ/-திரசம&. இைறயனாரக ெபா/@%8)

ச க $லவ&க பல& எ>திய உைரகைள% ேக

அவ றி, ந%கீர& உைர

சிறதெத4 நி4வியவ& இவ& எ4, பிறவி ஊைம ெய4, /க1ைடய

அமிச உைடயவெர4 ஒ/ வரலா4 வழ 8கிற..

அகநா3 ைற '4 ப8திகளாக ப8-தி/%கிறா&க. த,

பாட,கைள% ’களி றியான நிைர’ எ4, அவ றி பி உள
பாட,கைள ‘மணிமிைடபவள’ எ4, கைடசியி, உள

றி/ப.

ெற7ப.

4 பாட,கைள

"நி-தில% ேகாைவ” எ4 ப8-. ெபயாி9/%கிறா&க. இத பிாி#%8ாிய
காரண இனெத4 ெதளிவாக- ெதாியவி,ைல. பைழய 8றிெபா4,
களி றியான நிைர எப. ெபா/ காரணமாக வதெத4, மணிமிைட பவள
எப. ெச56@ ெபா/@ ஒCவாைமயா, வத ெபயெர4, நி-தில%ேகாைவ

எப. ெச56@ ெபா/@ ஒ%8 காரண-தா, வதெத4 ெதாிவி%கிற..
இ

, உள பாட,கைள பா9ய $லவ&க

4 நா ப-ைத. ேப&.

இதி, ஒ ைற எ7கைள6ைடய பாட,க யா# பாைல- திைணயி, அைமதைவ.
இர7 , எ

எற எ7கைள ெப றைவ ெய,லா 8றிDசி- திைண

பாட,க. நா8 எற எ7Eைடயைவ ,ைல- திஔ%8ாியைவ. ஆ4 எற
எ7ைண உைடயைவ ம/த-.%8, ப-. எற எ7ைன உைடயைவ

ெந5தG%8 உாியைவ. இத வைரயைற இ/பதனா, பா9 எ7ைண%

ெகா7ேட அ. இன திைண% 8ாிய. எ4 ெசா,விடலா. 391-ஆ பா
என திைண ெயற,, அ. ஒ ைறபைட எ7 ஆைகயா, பாைல-திைண ெய4

ெசா,விடலா. அப9ேய 296-ஆ பா

ஆ4 எற எ7ைண இ4தியி,

உைடைமயா, ம/த-திைன பாெட4 ெசா,விடலா. இத

மி8தியாக உளைவ பாைல-திைண%8ாிய பாட,க; அைவ இ/

,

4. அ -தப9

8றிDசி%8 எ7ப. பா , ம/த-.%8 நா ப., ,ைல ெந5த,

எபவ றி 8 நா ப. நா ப. பாட,க@ இ/%கிறன.

நீ7ட அள#ள பாட,களாக இ/பதா, ெசா,ல ேவ79யவ ைற விாிவாக)
ெசா,வத 8 இட இ/%கிற.. ஒCெவா/ திைன%8 உாிய த, க/
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உாிெபா/கைள நறாக அைம-.) ெசா,ல 9கிற.. கவிஞ1ைடய க பைன

படர விாித இட இ/பதனா, எைத6 நறாக# அழகாக# ெசா,ல
இய,கிற..

★

★

இ $-தக-தி, அகநா3 றி/. எ -த ஐ. பாட,க@%8ாிய விள%க
இ/%கிற.. கட# வா<-. ஒ4, அக-.ைற பாட,க நா8 இத
$-தக-தி, உளன. அத நாகி, இர7

8றிDசிைய) சா&தைவ; இர7

,ைல- திைண% 8ாியைவ. 8றிDசி- திைண பாட,க இர7  கள#%

கால-. நிக<)சிகைள6, ,ைல- திைண பாட,க இர7  க $%கால-.

நிக<)சிகைள6 J4கிறைவ. அத நா8 பாட,களி, ேதாழி J றாக

இர7  (2,3), தைலவி J றாக ஒ4 (4), பாண J றாக ஒ4 (5)
அைமதி/%கிறன.

சிவெப/மான வா<-. ெப/ேதவனா& அெப/மா1ைடய ேதா ற-ைத6

இய,ைப6 விாி-.ைர%கிறா&. அெப/மா1ைடய தி/9, தி/மா&$, தி/ Kத,,
ெந றி%க7, தி/%கர, தி/ேமனி, ப,, சைட தி/%க>-., தி/-தா
ஆகியவ ைற ப றி) ெசா,கிறா&. அவ அணிதி/%8 ெகாைற மாைல,

?L,, பிைற, $-ேதாலாைட எபவ ைற6, அவ எ -த பைடகளாகிய
கணி)சி, ம>, Mல எபவ ைற6, அவ1ைடய இடபவாகன-ைத6 பா கிறா&,
உமாேதவியா& எேபா. எெப/மாேன

ேச&தி/பைத% 8றிபி%கிறா&.

அவ எேபா. இைச பா வைத) ெசா,கிறா&.

இப9 அ க அணி அைடயாள களா, இைறவைன அ$ ெகா7

N9% Jறி-

.தி-தாG அவ1ைடய மிக பழைமயான இய,$க இனெவ4 யாராG
திடமி ) ெசா,வ. 9யாதா. அமர/ னிவ/ பிற/ அறியாத

ெதாைற மரபா அ.. இைறவ1ைடய அ/ மயமாகிய தாளிகீ< உயி&%

Jட கெள,லா எேபா. இ/. வா<கிறன.

ச ககால-.- தமிழ&க, அ9யா&க@%8 இர கி ஆ7டவ தி/%ேகால
ெகா7

எ>த/@கிறா எபைத6, அப9 அ க அைடயாள கைள) N9%

J4வத 8ாியவனாக அவ இ/பி1 அவ இய,$  4 உண&த காிய.
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எபைத6, இைறவ1ைடய அ/ளிேல எ,லா உயி/ வா<கிறன எபைத6

உண&தி/தா&க எபத 8 இத% கட# வா<-. ஒ/ த%க சா4.
★

★

இைறவ க/ைணைய நிைன. அ$ ெச56 தமிழ&க, உலகி, வாழ ேவ79ய

வைகயி, வா<. வதா&க. அற, ெபா/, இப எற 'ைற6

வள&-தா&க. இ,வா<%ைகயி பயேன அற எ4 எ7ணினா&க. அத 8

ெபா/ ேவ7 மாத அதைன ந,வழியி, ஈ9னான&க. அற-தினி4

பிறழாத வைகயி, ெபா/ளி உதவியா, இப .5-தா&க.
காதப-ைத- .5பதி, இர7

நிைலகைள அக ெபா/ பாட,களிேல

பா&%கிேறா, அவ ைற% களெவ4 க ெப4 ெசா,வா&க. காதல1
காத6 ந,Pழி வைமயா, பி அறியாதவ&களாயி1 ஓாிட-தி,
சதி-.% காத, ெகாகிறன&. இத) சதி$ இய ைகயாக, ஒ/வ/ைடய
ய சி6 இறி நிக<வதாத, இதைன இய ைக $ண&)சி எ4

ெசா,வா&க. ஒ/வ/ைடய ய சி6 இ,லாவிடாG காதல

காதயாிைடேய ேவ4 வைகயி, ெதாட&$ உ7 . அவ&க இபிறவியி,

எ ெக ேகா பிற. ஓாிட-தி, சதி-.% காத, ?7டாG, அத% காத,

பிறவிேதா4 வ/வ.. க7ட. காத, எ4 ெசா,G ேவ 4 நா % கள#%
காதG%8 தமி< நா % கள#% காதG%8 இ.தா உயி& நிைலயான
ேவ 4ைம. பிறவிேதா4 காதல காதயராக இ/%8 இர7

உயி&க

ெவCேவ4 பிறவியி, ெவCேவ4 நில-தி, ெவCேவ4 89யிேல பிறதாG

அC#யி&கைள அCவ பிறவியிேல ெத5வ இைட நி4 J9 ைவ%கிற..

காதல& த ய சியிறிேய ேச&வதனா, இய ைக $ண&)சி எ4 இதைன%
8றி-தாG ெத5வ-தி தி/வ/ இைட நி4 J விபதனா, இதைனெத5வ $ண&)சி எ 4 ெசா,வ.7 .

இCவா4 தி/வ/ளா, சதி-.% காத, ெச56 காதல&க அ -த -.%

J கிறா&க. அவ&க@ைடய சதி$%8 $திய .ைண ஒ4 அைமகிற..

தைலவியி உயி&- ேதாழி தைலவியி மனநிைலைய ந8 உண/

இய,$ைடயவ. அவ தைலவன- தைலவி சதிபத 8 உாிய உதவிகைள-

ெய,லா ெச5கிறா. பக கால-தி, ேசாைலயிG திைன$ன-திG காதல&க

சதி%கிறா&க, திைண$ன கா-த, தய ேவைலக இ,லாதேபா. தைலவி
தாயி பா.காபி, R9ேல இ/பா. அேபா. தைலவ இர#% கால-தி,
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வ. தைலவியி R %க/கி, நி4 த வரைவ) சில 8றிபான ஒகளா,
$லப -.வா. தைலவி அவ வரைவ அறி. ேதாழியி உதவிெகா7
Rைட வி

ெவளிேய வ. அவைன% க7

அறியாம, காதல&க ஒ/வைர ஒ/வ& க7

அளவளா#வா. இCவா4 பிற&

அளவளாவி இ$4 ஒ>%க-ைத%

கள# எ4 ெசா,வா&க. ஒ>%க-ைத% ைகேகா எ4 வழகி8வ.7 .

கள#% கால-தி, இப ஒேற காதல& களி தனி ேநா%கமாக இ/%8.
அக-.ைறயி, கள#, க $ எ1 இர7

ைக ேகாக உளன. அவ றி,

கள#% காத, ெச5பவ&க பி$ மண. ெகாவா&க. த, கள

ெவா>%க-தி, ஈ ப

அபா, தி/மண ெச5. ெகா7

இ,வா<%ைகயாகிய

க ெபா>%க-ைத ேம ெகாவைத% களவி வழிவத க $ எ4 ெசா,வா&க.
கள#% காதறி% க,யாண ெச5. ெகா7

கணவ மைனவியராக வா>

நிைலைய% களவி வழி வாரா% க $ எப&. இத இர7

வைகயிG களவி

வழி வத க ேப சிற$ைடய. எ4 தமிழ&க ெகா7டா&க.

ேவத-தி, எ வைக மண க Jறெப4கிறன. அவ றி, ஒறாகிய காத&வ

மண எபைத ேபாற. கள#% காத,. தைலவியி தா5 தைதய/.

உலக-தா/ அறியாம, காதல& இ$4வதனா, அதைன% கள# எ4

ெசானா&க. மைறவாக நிக<வதனா, மைற64 $ண&)சி எ4 ஒ/ ெபய&

அத 8 அைமதி/%கிற.. பிற/%8ாிய ெபா/ைள அவ& அறியாதவா4 தன%8

உாியதா%கி% ெகா@ கள# அ4 இ., மைறவான ஒ>%க எற ெபா/ளி,

கள# எற ெபய& வத..

தமி< இல%கண-ைத பழ கால-தி, எ>-., ெசா,, ெபா/ எ4 'றாக
ப8-.% Jறினா&க, இத 'றி, ெபா/ளில%கண சிறத.. அ.
அகெபா/, $றெபா/ எற இர7

ப8திகைள உைடய.. அத இர79G

அகெபா/ சிறத.. அகெபா/ கள#, க $ எற இ/ ேவ4 பிாி#கைள

ெப ற.. அத இர79, கள# சிறத.. தமி>%ேக உாிய. இத% கள#% காத,

எ4 ெசா,வா&க. கள#% காதைல ப றிய காசிக உலக-. ெமாழிகளிGள

கவிைதகளி, இ/%கிறன. ஆனா, தமிழி, உள இர7

சிற$%க அத%

கள#% காத கவிகளி, இ/பதி,ைல. ஒ4: வைரயைறயாக) சில - இல%கண
வர$ட காத, நிக<)சிைய% J4வ. தமி< மர$. திைண, .ைற தய

ஒ> 8க தமிழ& காத, உ7 . அத ஒ> 8க ம ற ெமாழி இல%கிய களி,

இ,ைல.
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இர7டாவ.: தமிழ&க காதைல மிகமிக- Sயதாக ைவ-. ேபா றின&. அதைன
லசிய வா<வாக% ெகா7டன&. இ-தைகய உய&த ெநறியி, அைம6 காத,,
உலக-தி, நிகழ%J மா எற ஐய Jட) சில/%8 ஏ ப வ.7 . அதனா,

இைத, "இ,ல. இனிய., ந,ேலாரா, நாடப வ.” எ4 இைறயனா&

அகெபா/ உைரகார& J4வ&. ெதா,காபிய&, ”இத வைரயைற அCவள#
உ7ைம அ,ல; இத நிக<)சிக அ-தைன6 ெபா56 அ,ல" எ4
நிைன%8ப9யாக இல%கண J4கிறா&, $ைன.ைர வைகயின, அழகான
அைம$%கைள ெய,லா ஒ4 ேச&-.) ெசா,வைத நாடக வழ%8 எபா&க,
அக ெபா/ நிக<)சிக நாடக வழ%8 உலகிய, வழ%8 இைணத ஒ4

எ4 ெதா,காபிய& ெசா,கிறா&, இதைன% ெகா7

ஆரா5தா,, உலகிய,

நிக> நிக<)சிகைள6 இலசிய வா<#%8ாிய நிக<)சிகைள6 இைண-.%
கவிஞ& அகெபா/ உலக-ைத பைட-தன& எ4 ேதா4கிற.. நன#

கன# இைணத. அ..
இத வைரயைறேயா

தமி<% கவிஞ& ெசா,வ. நட-த 8 அாிய.ேபால) சில

இட களி, ேதா4. ஆயி1 காத S5ைமைய6 சிறைப6 அ-தைகய

நிக<)சிகளி வாயிலாகேவ கவிஞ&க $லப -தின&. காத, நி-தியமான.;
Sய.. அCவாேற காத, ெச56 காதல1 காத6 நி-தியமானவ&க;

Sயவ&க. இலசிய% காதல&களாகிய அவ&கைள உலகி, நா க7

பழகிய

ம%களாக நிைன%க%Jடா.. அ>%8 தவ4 நிைறத உலக-. $>தியிேல

நடமா  ம%கைள நிைன-. அத% காதல&கைள நிைன-தா, அவ&க@ைடய
S5ைம ெக வி . காத, எற ெத5விக உண&)சிையேய காதலென4

காதெய 4 உ/வா%கி அைம%8ேபா. அவ&க@%8 எத ெபயைர

ைவப.? ஒ/ கால-தி, ஓாிட-தி, இ/பவ&களான, இறா& எ4 N9%

Jறலா. ஆத1, காத, ெச56 காதல&கைள ெபய&Jறி) N வ. தவ4
எ4 வைரயைற ெச5தன& தமிழ&. உ/# ெபய/ உைடயவராகி வா>

ம%கைள% காதலராக ைவ-. பா வ. காத Kப-ைத6 S5ைமைய6
8ைல-.வி  எப. அவ& ெகாைக, ஆகேவ அகெபா/ பா9, N9

ெபய& J4 பா-திர க வ/வேத இ,ைல. அப9 ெபய& Jறி அவ&கைள%

காதலராகேவா காதயராகேவா ைவ-தா, அத பாட,க அக-திைண

பாட,க ஆகா, $ற-திைன பாட,க ஆகிவி . கட#ளிட காத, ெகாவதாக

ைவ-. பா9னG அபாட, $ற-.ைற பாடேல ஆ8. Sய காத, நில#
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எ,ைல%8 ெபய& N  விவகாரேம இ,ைல. இ.# தமி>%ேக சிறபாக

அைமத இல%கண.

தா இய றிய அக-.ைற பாட,களி, யா& $கைழேய1 இைண%க

ேவ7 மானா, அத 8- தமி< $லவ&க ஒ/ வழி ைவ-தி/%கிறா&க. பா9,

வ/ அக-.ைற நிக<)சியி, அத மனிதைர ஒ/ பா-திரமா%காம, எப9யாவ.
ஒ/ ெதாட&ைப உ7டா%கி பா9, அவ& ெபயைர Kைழ-. வி வா&க,
அகநா3 றி த பாைட மா'லனா& எற $லவ& பா9யி/%கிறா&,

மா'லனா/%8 பழனியி, வா<த சி றரச1கிய ஆவிெயபவைன பாராட

ேவ7  எற எ7ண இ/த.. தைலவைன பிாி. வ/. தைலவி, "எ
காதல& எைன பிாியமாஃேட எ4 $ ெசானேர; அைத இேபா. மற.
விடாேரா?” எ4 த ேதாழியிட ெசா,வதாக பா

அைமதி/%கிற..

"பிாியாம, இ/ேபா” எ4 தைலவ ெசான ேபா., அத 8 ஓ& உவைம6

ெசானதாக- தைலவி J4கிறா. ’சாைண' பி9%கிறவ அர%ைக6 பிசி
தயவ ைற6 ேச&-. இர7

க,ைல ஒ9) சாைண% க,ைல அைமபா,

அத% க க $ தனி- தனிேய இ/தாG ஒ9ன பி பா

பிள# படாம,

ஒ4பேட இ/%8, "அத) சாைண% க,ேலேபால நா ெவCேவறாக

இ.கா4 இ/-தாG இனிேம, பிாியாம, இ/ேபா" எ4 தைலவ
ெசானானா.

சி4கா ேராட பயிெனா

ேச&-திய

க ேபா பிாியல எற ெசா,தா
மறதன& ெகா,ேலா

எ4 தைலவி Jறி வ/.கிறா.
இத இட-தி, $லவ& தைடய அ$%8 உாியவனான ஆவியி ெபயைர ஒட
ைவ%க வழி ெச5கிறா&. பழனி மைல%8 பழ கால-தி, ெபாதினி எற ெபய&
வழ கிய.. அ. ஆவி%8ாிய மைலய,லவா? ’ஆவி%8ாிய ெபாதினி மைலயி,

சாைண%கார பிசிைன%ெகா7

ேச&-திய க,ைலேபால’ எ4

சாைன%கார1%8 ெபாதினிைய6 ெபாதினி%8 ஆவிைன6 அைடகளா%கி

பா %8 ஆவிைய Kைழ-.வி கிறா&. பிற8 அவைன $லவ& பாரா வத 8)
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ெசா,ல ேவ7 மா? "வ7 க ெமா5%8 க7ணிைய6, Rர%கழைல6
உைடயவ; அ)ச-ைத- த/ 8திைர Rர&களாகிய மழவேரா

ெபா/. அவைர

ஒ9யவ; /கைன ேபால ேபா& ெச5கிறவ; இ-தைகய சிற$%கைள
உைடயவ ஆவி, அவ1%8ாிய. ெபாதினி மைல; அத ெபாதினி மைலயிேல

சாைண%கார ஒ9ய சாைண- க,ைலேபால பிாியமாேடா எ4 அழகாக
இைண-. ஆவியி $கைழ பா9 வி கிறா&, இர7

க,G ஒ9 இைணத.

ேபால, காதல1 காத6 பிாிவிறி இைணத.ேபால, பா9, ஆவியி $க<

இைண. விள 8கிற.. பா9 ஆரபேம ஆவியி $கைழ) ெசா,G

வைகயி, அைமதி/%கிற..

வ7 பட- தைதத க7ணி, ஒ7கழ,,
உ/வ% 8திைர மழவ& ஓ9ய

/க ந ேபா&, ெந ேவ ஆவி

அ4ேகா

யாைன ெபாதினி ஆ க7

சி4கா ேராட பயிெனா
க ேபா பிாியல [*]

ேச&-திய

எற தைலவ J றிேல வ/ உவைமயி, ஆவியி $க> வ/கிற..

கட#ளி $கைழ) ெசா,ல ேவ7 மானG இCவா4 சா&-. வைகயா,

அைமபேத அகெபா/@% 8ாிய மர$. ஒ/வ/ைடய ெபயைர6 $கைழ6

சா&-தி) ெசா,G பாட,களி, அவைர பா ைட- தைலவ& எ4, பா9,

வ/ தைலவைன% கிளவி- தைலவ எ4 ெசா,வ. மர$. பா ைட-

தைலவைனேய கிளவி- தைலவனாக ைவ-. பா9னா, அ. அக-.ைறயாகா.;
$ற-.ைற யாகிவி .
-------

[*] தைதத-மல&த, க7ணி-தைலயி, அணி6 அைடயாள மாைல, கழ,-Rர

க7ைட. உ/வ-அ)ச. மழவ&-மழவைர. /க ந ேபா&-/கைன ேபால)
ெச56 ந,ல ேபாைர6ைடய, ெந ேவ-உய&த சி றரச. அ4ேகா

யாைன-

றித ெகாைப6ைடய யாைன. காேராட – சாைணயி பவ, பயி - பிசி,
பிாியல - பிாியமாேடா,
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மாணி%கவாசக& பா9ய தி/)சி றபல% ேகாைவயாாி, நடராச ெப/மா1ைடய
$க< ஒCெவா/ பா9G வ/கிற.. அவைர பா ைட- தைலவராக ைவ-.

பா கிறாேர யறி% கிளவி- தைலவராக பாட வி,ைல. அதாவ. நடராச

ெப/மாேம, ஒ/ தைலவி காத, ெகா7டதாக பாடவி,ைல. அதனா,

அ%ேகாைவ அகெபா/ ேகாைவயாக விள 8கிற.. ஆனா, ேதவார-திG

திCய பிரபத-திG கட#ைளேய நாயகனாக#, பா வா& தைம நாயகியாக#

ைவ-. பா9ய பாட,க அகெபா/ பாட,க அ,ல. அைவ யா#

$றெபா/ளி ப8தியாகிய பாடா7 திைணைய) சா&தைவ. இத Kபமான

ேவ4பா

தமி>%ேக உாிய சிற$%களி, ஒ4.
★

★

இ $-தக-தி, உள அக- .ைற பாட,க நாகிG அCவ- திைண%8ாிய

த, க/ உாிெபா/க சிறபாக அைமதி/%கிறன. அவ ைற விள%க-தி,

காணலா. இய ைகயி அழைக விாி-.ைரபத 8ாிய வா5ைப $லவ&க
உ7 ப7ணி% ெகாகிறா&க. இ$-தக-தி, உள இர7டாவ. பா ,

தைலவைன பா&-.- ேதாழி ேபNவதாக அைமதி/%கிற.. அ ேக தைலவைன

மைல நாைட6ைடயவேன எ4 அவ விளி%கிறா. N/%கமாக மைல நாட எ4

ெசா, விடாம, அத மைலயி வளப-ைத எ -.ைர%கிறா. பதிென

அ9கைள% ெகா7ட இத பா9, த, ஒப. அ9க@ மைல ப%க-தி,

உள எழிைல அழகாக எ -.% கா கிறன. வாைழ மர க ெபாிய 8ைலக

ஈ4 நி பைத6, அவ றி கா5க கனி. உதி&வைத6, பலா மர-திேல பழ

கனி. ெவ9-. வழியிேல ேபாகிறவ&கைள ெய,லா அவ&க ேபாகிற ேபா%கிேல
ேபாக விடாம, த பைத6, ேத ெசாாித Nைனயி, அ- ேத $ளி-. விைள

தைல6, வாைழ பழ-ைத6 பலா பழ-ைத6 வயி4 நிைறய உ7ட ஆ7
8ர 8 மர-திேல ஏ4வத 8 9யாம, உதி&த மல& 8வியலாக% கிட%8

ெம-ெதற ப %ைகயிேல S 8வைத6 அத ப8தியிேல பா&%கிேறா. 8றிDசி

நில-தி எழிைல6 இப-ைத6 அத ஒப. அ9க கா கிறன. நா

மைல) சாரேல நி ப. ேபாற உண&)சி உ7டாகிற.. வாைழ பழ பலா

பழ ேத1 அக% க7 வ. ந நாவிேல நீ/ற) ெச5கிறன. "அத%

8ர 8 ெப ற Nகேம Nக" எ4 மன-.%8 ெசா,%ெகாகிேறா. இ.
8றிDசி நில-தி இப% காசி.

ம ெறா/ பா9, பய கரமான மைல% காசிக வ/கிறன. பாதி ரா-திாியி,

அத மைலயி, $லவ& நைம% ெகா7 ேபா5 நி4-.கிறா&. இதி, உள

நாகாவ. பா9, வ/ மைல) சார, இரவி, பய கர தா7டவமா வைத%
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கா7கிேறா. பதிென

வாி6ள அத பா9, பனிர7

அ9களி, அ)ச)

Nைவ த.$ வ/ணைனைய $லவ& அைம-தி/%கிறா&. ஈச, நிைறத $ றிேல

$ றாDேசா ைற- தின வத கர9 $ 4%8ேள ைகைய வி - த நக-தா,
அத 8ேள கிட%8 பாைப உNபி வி கிற.. "ந
இ/ 89 ேபாடா

இரவிேல N றிG உள

ேபா4 ேதா4 கர9ைய% 8/பி வ,சி ெப/ ைக

ஏ ைற எ4 $லவ& ெசா,கிறா&, இ. ஒ/ ப%க நிக<கிற.. ம ெறா/ ப%க

ெபாிய கா பறிைய ஒ/ $ அ9-.% ெகா4 தரதர ெவ4 இ>-.)
ெச,கிற.. அபபா! அத இட >வ. ஒேர $லா, நா ற. ேவ4 ஒ/

ப%க-தி, ஆ7 யாைன வாைழ வன/ பள-தி, வி>. பிளி4கிற.. அைத
மீபத காக அத பி9, மர கைள ெய,லா றி-. பள-திேல ப9யாக

ேபா கிற.. இத) ச-த-தா, மைல)சார, >. கி கிடா5%கிற..
இப9 இய ைக- ேதவியி எழி, இர7

வைககைள இத இர7

பாட,களிG கா7கிேறா. ஒ4 இனிய அழ8; ம /ெறா4 பய கர அழ8.
தேல ெசான. அ $த அ,ல. ம/ைக) Nைவைய- த/வ.; இர7டாவ.

பயானக அ,ல. அ)ச) Nைவைய- த/வ.. இர7  Nைவைய- த/வனேவ.

பராச%திேய க7கவ& அழ8- தி/% ேகால-தி, காமாசியாக#, உள-ைத

ந

க) ெச56 பய கர% ேகால-தி, காளியாக# காசி அளி%கிறா. இய ைக-

ேதவி6 ஓாிட-தி, பழ ேத1 க வ1 மல& ப %ைக6மாக எழி,

தி/%ேகால ெகா79/%கிறா. ம ேறாிட-தி, ஈசG பா$ கர96 இ/@

பறி6 $6 யாைன6மாக பய கர% ேகால ?7

உலக-தி, இர7

விள 8கிறா. உ7ைம

ேகால க@ இ/ேவ4 அழைக உைடயன, கவிைத 6லக-தி,

இத இ/வைக% ேகால களி ெசா,ேலாவி ய க பி1 அதிக அழைக
ெப 4 ஒளி&கிறன: ேபா றி பாரா  வைகயி, இல 8கிறன.
இப9ேய கா& கால-தி, ,ைல நில-தி, ெபா6 அழைக இர7

பாட,க

ெசா,கிறன. ,ைல மல/ ேத றா மல/ ெகாைற மல/ மல&கிறன;
காயா ? மல&. உதி&கிற.. இதிர ேகாப?)சிக பவள-ைத ேபால

ஊ&கிறன. மாக $,ைல அ/தி இ$4கிறன. வ7 க தாைத உ7E

கிறன. பN%க அ4க $,ைல வயிறார ேம5கிறன.

காதGலக-ைத% ேகால ெச5. கா  அக பா %களி, வில கின க-

ளிைடயிG காத, இ/பைத விள%8 காசிகைள $லவ&க கா வ.
வழ%க.
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கா& கால-தி, தைழ-. ?-த மர களி, உள மல&களி, வ7 க தாைத
உ7Eகிறன. ஆ7 வ7 க ெபைட வ7 கேளா

அத மலராகிய

மாளிைகயி, வதிகிறன. அத வ7 களி காதG%8 ஊ4பா

ேநராம, இ/%க

ேவ7 ெம4 எ7Eகிறா தைலவ. த ேதாிGள மணிகளி நா%ைக%

க9வி கிறா. மணியி ஒைய% ேக

அத வ7 % காதல& அDசி பிாி.

ேபாக% Jடாேத எற எ7ண அவ1%8. பறிைய% ெகாற $ அைத

அCவிட-திேலேய திபதி,ைல. அைத இ>-.) ெச,கிற.. த இ/%ைகயி,

உள ெப7 $%8 இைரVட எ7ணிேய அCவா4 இ>-.) ெச,கிற ெதற

க/-. பா9ேல 8றிபாக $லப கிற.. பள-தி, வி>த ஆ7 யாைனைய

மீக அத காதயாகிய ெப7 யாைன படாதபா

ப கிற.. மைழ ெப5த ,ைல

நில-தி, $,ைல அ/. ெபா/ % 8தி-ேதா  இரைல தனிேய ெச,லவி,ைல.
த மட பிைனைய- த>வி) ெச,கிற.. இCவா4 காதல காதவிய& உல#

காதGலக-தி நிைல%கள-திG காத காசிகைள $லவ&க
அைம-தி/%கிறா&க.

ம%க@ைடய உண&)சிகளி Kப-ைத6, Sய காத திற-ைத6, பிற
உயி&கைள- .$4-தாம, வா> இய,ைப6, இைவேபாற பல அாிய

ெச5திகைள6 இத பாட,களி, காணலா.

இ-தைகய Nைவ மி%க பாட,கைள உைடய அகநா1ா றி த, எ7ப.

பாட,க@%8 பைழய உைர ஒ4 இ/%கிற.. அைத எ>தியவ& இன ெர4

ெதாியவி,ைல. அ. ெப/பாG, 8றி$ைரயாக இ/%கிற.. சில இட களி,
இைற)சி ெபா/ைள6 உ@ைற ெபா/ைள6 உைரகார& எ -.%
கா9யி/%கிறா&,

அகநா34 'ல-ைத6 பைழய உைரைய6 W ேவ. இராஜேகாபாைலய கா&

எ1 தமிழறிஞ& பதிபி-தி/%கிறா&, அபதி$%8) ேச. சXதான

வி-.வானக விள கிய மகா வி-.வா W ரா. ராகைவய காரவ&க பாட,கைள

பாிேசாதி-. உதவினா&க. இேபா. ைசவசி-தாத

பதிைப ெவளியி9/%கிறன&.

பதி$% கழக-தா& ஒ/

ச க

காசிக எ1 வாிைசயி, இ. ஆறாவ. $-தக, இ1 எDசி6ள

இர7

$-தக கைள6 /க தி/வ/ நிைறேவ றி ைவ%8 எ4,
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தமிழப&களி ஆதர# இத வாிைச%8 ெபாிய அளவி, கிைட%8 எ4
எ7Eகிேற.
15-10-52 .

கி. வா. ஜகநாத

----------------8றி$

இத இர7டா பதிபி, "நைக-த தைலவி” எற க ைரைய $திதாக)

ேச&-தி/%கிேற. ம றைவ ெய,லா $ உளப9ேய உளன.

18-2-59

கி. வா. ஜகநாத

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

உைற

க#ைர

1. மணிமிட றதண

2. இப மாைல

3. கா/ ேத/
4. கா

வழி

5. "ேதைர% க7ேட"

6. நைக-த தைலவி

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

1. மணிமிட றதண
கட#@ைடய தைமைய 9# ேபாக யா/ அறிதில&. ஆயி1
அெப/மாைன ப றி) சமய

,க@ ஞானிய/ அப&க@ ெவளிப -தி

யி/%8 ெச5திக அளவிறதன. கட# ஒ/வேன எற க/-ேத 9த

9பானாG, மன-தி .ைணெகா7

க/விகளி .ைணெகா7

நிைனப., அப9 நிைன-தைத%

ெச5வ.மாகிய இய,ைப6ைடய ம%க கட#ைள

பல உ/வ கைள உைடயவனாக ைவ-. வழிப கிறா&க. பல Rர)

ெசய,கைள6 அ/ ெசய,கைள6 உைடயவனாக $க<கிறா&க
.
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சிவெப/மாைன ப றிய உ/வ வ/ணைன6 தி/வ/ ெசய,கைள ப றிய
ெச5திக@ ேதவார தய ைசவ- தி/ைறகளி, கட,ேபால விாி.
பர.ளன. ஆயி1 அத

,க@%8 ேப, இைற%8 இர7டாயிர

ஆ7 க@%8 பாகேவ, சிவெப/மா தய கட#ளைர ப றிய ெச5திக

பல தமி< நா9, வழ கி வதன. இ4 இத நா9, சிவெப/மா1ைடய

தி/%ேகால-ைத எப9 எ7ணி பா9 அல கார ெச5. வழிப கிேறாேமா,

அப9ேய அ%கால-திG வழிபடா&க. சிவெப/மா1ைடய Rர) ெசய,க@

அ/ெசய,க@ இ4 வழ 8வனேபாலேவ அ4 வழ கின. பி கால-தி,

அைவ பி1 மி8தியாக வழ கலாயின.
எ - ெதாைக

,களி, ஒCெவா4%8 கட# வா<-. உ7 . அவ றி,

பதி 4ப-தி கட# வா<-. மா-திர கிைட%கவி,ைல. ம ற வ றி,

ஐ 84

4, க-ெதாைக, அகநா34, $றநா34 எற நா8

,களிG

கட# வா<-தாக அைமத பாட,க சிவெப/மாைன ப றியைவ. தமி< நா

ம%க தி/மா, தய கட#ளைர ேவ4பா9றி வழிபடா&க. ஆயி1

சிவெப/மாைன வண 8வா& ெதாைக மி8தியாக இ/தி/%க ேவ7 ெம4
ேதா4கிற..

அகநா3 றி, வ/ சிவெப/மாைன ப றிய வா<-., பாரத பா9ய

ெப/ேதவனா& இய றிய.. யாவ/ அறியாத தைமைய உைடய பழ

ெபா/ளாகிய சிவெப/மா1ைடய தி/#/வ, அெப/மா தி/%கர-தி, ஏதிய
பைடக, அணித ஆைடயணிக தயவ ைற எ -.) ெசா,Gகிறா&.

சிவெப/மா1ைடய அைடயாள மல&, ெகாைற. அ. ெபாைன ேபாற மDச

நிற உைடய.. அமல& கா& கால-தி, மல&வ.. காாி, விாி6 ெபா1%8

ஒபாகிய $திய ெகாைற மலைர அ ெப/மா பல உ/வ-தி,
அணிதி/%கிறா. இைறவேனா

சா&த எத ெபா/@%8 வாட இ,ைல.

ஆத அவ அணிதி/%8 ெகாைற மல& எ4 வாடாத $. மலராகேவ
இ/%கிற.. மலைர- ெதா -த, ஒ/ கைல. பல வைகயி, அைத- ெதா -.

அணிவ. உ7 . ெபா.வாக மாைல எ4 ெசானாG ஒCெவா/ வைக%8

தனி-தனிேய ெபய& உ7 . மா&பிேல அணி6 மாைல%8- தா& எ4 ெபய&.

சிறியதாக- ெதா -.- தைலயிேல ெச/கி% ெகா வத 8% க7ணி எ4 ெபய&.
தைலயி, வடமாக ேபா வத 8 இ7ைட ெய4 ெபய&. ெப/பாG தா&

எப. ஒ ைறயாக இ,லாம, இைண மாைலயாகேவ இ/%8.
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காாி, விாி6 ெகாைற $.மலைர) சிவெப/மா இரைட மாைலயாகிய
தாராக# ஒ ைற மாைலயாக# க7ணியாக# அணிதி/%கிறா.

ெப/ேதவனா& த, மல& $ைன. விள 8 மாேதவைன% கா கிறா&,
கா&விாி ெகாைற ெபாேந& $.மல&தார மாைலய மைலத க7ணிய.

[ கா& கால-தி, மல&கிற ெகாைறயின. ெபாைன ெயா-த $திய மலராலாகிய
தாைர அணிதி/%கிறவ; அமலராலாகிய மாைலைய உைடயவ; தைலயி,

M9% ெகா79/%8 அேத மலராலாகிய க7ணிைய உைடயவ.
கா&-கா&கால, விாித,-மல&த,, ேந&-ஒ-த, மைலத-M9ய.]

க7ணிைய அைடயாள மாைலெய4 தாைர ேபாக-.%8 உாியெத4

ெசா,வா&க. தா& ஓ& விேசடமாக இ வ.; மாைல அழ8%8 இ வ.; க7ணி
ேபா&?, இனி- தா& ேச&பதாக#, மாைல க வதாக#, க7ணி தனி-.ெதா பதாக# இCேவ4பா கெளன உைரபா/ உள& எபன பைழய
உைரயாசிாிய& எ>தியி/%8 8றி$%க.
★

★

சிவெப/மா1ைடய தி/மா&பிGள தாைர6 மாைலைய6 தி/9யிGள
க7ணிைய6 கான) ெச5தபி அெப/மா1ைடய தி/மா&ைப ம4ப96

ஊறி% கவனி%க) ெச5கிறா& ெப/ேதவனா&, தா/ மாைல6 க7ைண
பறி%8 வ7ணைடயன; ஆத க7ட#டேன ெதாிகிறன. தி/மா&பி, ேவ4

ஒ4 இ/%கிற.. அ. Kபமான.; ஆத J&. கவனி-த 8ாிய.; நிற

ேவ4பா9,லாத.; Sய ெவ7ைமைய உைடய.. மா&பிேல அ. $ர@கிற..
அ.தா ?L,; சிறி. மாNம4வ ற Sய ெவளிய K7ஞா7.
மா&பி னஃேத ைமயி, K7ஞா7.
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[ மா&பிேல இ/ப. மாச ற ெவ7ைமயான K7ணிய ?L,.
மா&பின. எப. ெச56ேளாைச%காக மா&பினஃ. என விாித.. ைம-அ>%8.

ஞா7-கயி4,

,; இ ேக ?LG%8 வத..]

உ/வினா ெபாிய தாைர6 மாைலைய6 பா&%8 ேபா. அவ& தி/மா&பி,

உள ஞாணாகிய ?L, K7ணியதாக- ேதா4கிற.. அதனா, K7ஞா7

எறா&.

★

★

சிவெப/மா1ைடய தி/க-தி, ேவ4 யா/%8 இ,லாத சிற$ ஒ4 உ7 .
அ.தா அவ1ைடய ெந றி% க7, அத 'றாவ. க7 ஞான-தி

அைடயாள. ேதவ&க@ைடய க7க இைமயாதைவ. அதனா,தா இைமயவ&

எற ெபய& ஆY&க@%8 வத.; இைமயிேல யா/%8 இ,லாத சிற$ைடயவ&

எ4 ெபா/ விாி-.% ெகாளேவ7 . இைறவ1ைடய நாட க@

இைமயாதைவ. "இைமயாத %க7 'வாி ெப ற வ” எ4 மாணி%கவாசக&
பா கிறா&. ஆத இத Kத க7E இைமயாத நாடேம.
Kதல. இைமயா நாட.
[ ெந றியி, இ/ப. இைமயாத க7. ]
ெகாைற மல&- தாைர6 மாைலைய6 க7ணிைய6 கா9, மா&பி, உள
K7 ஞாைண6 கா9, Kத, உள இைமயாத நாட-ைத6 கா9ய $லவ&

சிவெப/மா1ைடய தி/%ைககளி, உள பைடகைள% காட வ/கிறா&.
★

★

சிவெப/மா தி/%கர-தி, ம> இ/%கிற.. அ. எேபா. ெவப-ேதா

இ/ப.. “ம>வாக% ெகாதி%கிற.” எ4 உலக வழ%கி, ெசா,வ.7 , அத

ம>ைவ பரN எ4 வடெமாழியிேல ெசா,Gவா&க. ம>ைவ ஏதியி/%8

சிவெப/மா ஒ/ வைக அ 8ச-ைத6 ஏதியி/%கிற. அைத% கணி)சி எ4
ெசா,வா&க. ம> தய பைடகளா, இைறவ பைகவைர அ வா.
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அவ1%8 பைக6 இ,ைல; ந$ இ,ைல. ஆயி1 ஆ/யி&க@%8- தீ 8

விைளவி பவ&கைள பைகவ&ேபால ைவ-. ஒ4-த, அவ1ைடய அ/@%8ாிய
இய,$. அேபா. பயப வன ம> தய க/விக. அ ெப/மா ைகயிேல

கணி)சி6 ம># இ/பேதா

-தைல) Mல இ/%கிற.. இைறவனிட

உன பைடகளி, இ.ேவ சிறத.. Mலதர எ4 அெப/மா ெபய& ெப/க

வழ 8. சில சமய களி, ெத5வ கைள அவ&க@ைடய பைடகளி, ஆவாகன

ெச5. வழிப வ. உ7 . ேவைல ந , அதைனேய /கனாக எ7ணி
வழிப வ. பழ கால த, இ/. வ/ வழ%க. அப9ேய Mல-தி,

சிவெப/மான ஆவாகன ெச5. வழிப வ. உ7 . ஆதலா,

சிவெப/மா1ைடய தி/%கர-தி, உள பைடகளி, 8ல சிறத. எ4 ெதாிய
வ/கிற.. அ.ப றிேய Mல-ைத) Mலேதவ& எ4 உய&வாக) ெசா,G மர$

உ7டாயி 4.

Mல ஒ/வைக ேவ,தா. ேவG%8 ஒ& இைல உ7 ; Mல-.%8 '4
இைலக உளன. ஆத அைத 'விைல ேவ, எ4 J4வ&; திாிMல எப.

வடெமாழி வழ%8. '4 வா5கைள உைடய ேவ, அ..

இ-தைன பைடகைள ைவ-தி/%கிற இைறவ1%8 எேபா. ெவ றிதா.
அவ1%8 எத% கால-திG ேதா,வி எபேத இ,ைல. அவ எ4

ேதாலாேதா. த ைகயி, உள பைட வைமயினா, இத நிைல அவ1%8
வத. எப. இ,ைல. இய,பாகேவ அவ1%8 அத- திற, உ7 .

யாவ ைற6 அழி-.- தனி நி 8 ேபரா றைல6ைடய ெபமா ஆத

பைகவ&கைள ெவ4 நி ப. அவ1%8 ஒ/ ெபா/ அ4. ஆத கணி)சி6

ம># 'வா5 ேவG ைகயிேல ெகா7டைமயா, அவ ேதா,வி 6றாதவ ஆக

வி,ைல. இய,பாகேவ ேதா,விைய அறியாதவ அவ. அத- ேதாலாேதா1%8%

ைகயி, கணி)சிேயா

ம> இ/%கிற.; 'வா5 ேவG உ7 .

இக,அ %

ைகய. கணி)சிெயா

ம>ேவ; 'வா5

ேவG உ7 அ- ேதாலா ேதா ேக.

[ பைகவைர அழி-.% ைகயிேல இ/ப. கணி)சிேயா

ம> எ1 பைட;

ேதா,விேய இ,லாத அெப/மான. தி/%கர-தி, '4 வாைய உைடய
ேவலாகிய Mல உ7 .
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இக,-பைக. அ -அழி-. ைகய. எப. ஒ/ைம. ம> ைகய. எ4

Jடேவ7 . கணி)சி எபைத ெப/பாG ம>#%ேக ெசா,வ.7 .

இ ேக ம>ைவ- தனிேய ெசா,யி/-த கணி)சி ேவ4பைட ஆயி 4. 8தா

எ4 அத 8 ெபா/ எ>.பவ& பைழய உைரயாசிாிய&, 8தா எப.

ஒ/வைக% ேகாடாி. 8-. இட-ைத வா5 எ4 ெசானா&, வாளி,ெவ 

$ற-ைத வா5 எ4 ெசா,வ. ேபாற. இ.. அஜித எ4 வடெமாழியி,

இைறவ1%8 ஒ/ ெபய& உ7 . ேதாலாேதா எற ெபா/ைள உைடய. அ..]
★

★

எெப/மா1ைடய ஊ&தி இடப. மைறேய இடபமாக வ/ெம4, அறேம

ஏ 4வாகனமாக வ/ெம4

,க J4. திாி$ர-ைத எாி-த கால-தி, தி/மா,

விைடயாகி வ. இைறவைன- தா கின எப. $ராண வரலா4.
ஊ&த. ஏேற

[சிவெப/மா எ>த/@, ஊ&தி விைடயா8. ஊ&த. - ஊ&த ெபா/, ஏ4இடப.]

★

★

இைறவ உமாேதவி%8 நாயக. உமாேதவியாகி6 ச%தி இைறவ1ைடய அ/ளி

வ9வ. இைறவனாகி5 ச-தனிட உள ப7$ அ/; அ.ேவ ச%தி இைறவ
எேபா. அ/ நிரபியி/பவ, அ. எேபா. ெவளிபைடயாக-

ேதாறா.. சிலகால அத அ/ மைறதி/%8. சில சமய களி, ஓரள#

ெவளிப . ேவ4 சமய களி, >ைமயாக ெவளிப . ச%தி இைறவேனா

ஒறி மைறதி/-தG உ7 ; அவ தி/ேமனியி இட ப8தியிேல ஒறி

விள 8வ. உ7 ; தனிேய ேவறாக இ/-தG உ7 . எத நிைலயிG

ச%தி6 சிவ1 ேச&ேத இ/பா&க. அத) ேச&%ைக $லபடாம, இ/ப.,
ஓரள# $லனாதG, ெதளிவாக ெவளிப தGமாக '4 வைகயி, அைம6.
எப9 இ/பி1 இைறவேன

ேச&தி/பவ அ ெப/மா9.

பிாியாம, நி பவ ச%தி; எ%கால-.

19

ேச&ேதா உைமேய.
[ எ%கால-திG இைறவேனா

ேச&தி/பவ உமாேதவியாவா.

உமாேதவி எப., இைறவி இமயமைல அரச $த,வியாக- தி/ அCதார

ெச5தேபா. ஏ ற ெபய&. அெப/மா9 தவ ெச5. ெகா79/தேபா.

இைறவ எ>த/ளி, "உ தவ ேபா.” எ4 8றிபி-தானா. அத%

8றிைப உளட%கிய. உமா எற தி/நாம. உைம எ4 ெசானாG இ ேக

ச%திையேய ெகாளேவ7  ]

★

★

ேமG ெப/ேதவனா&. சிவெப/மா தி/% ேகால-ைத வ/ணி%கிறா&.
இைறவ1ைடய தி/ேமனி ெசCவ7ண உைடய.. ”சிவென1 நாம தன%ேக
உைடய ெசேமனி யமா” எப. அப& வா%8. எ,ைலயி,லா. பட&த
ெசDேசாதி பிழைப ேபால அேமனி காசி அளி%8 அதி ேவைளயி,
கதிரவ ேம, கட, '<8ேபா. ேம 8 வான ெசைம நிற ெப 4

பா&%க பா&%க ேபரழைக உைடயதாக இ/%8. அத) ெச%க& வான-ைத
ேபால) ெசைம6 அழ8 உைடய. சிவபிரா தி/ேமணி.
ெசCவா அன ேமனி
[ மாைல ேநர-தி, ேதா 4 சிவத வான-ைத ேபால) ெசCவ7ண அழ8
உைடய ேமனி, ேமனிைய6 எ4 ெகாள ேவ7 . ]
★

★

ேமனிைய6 பிறவ ைற6 உைடய இைறவ எ4 ெசா,ல வ/கிறா&.

இ.வைரயி, தார, க7ணிய எ4 நி4-தி, ஞா7 மா&பினஃ., நாட

Kதல., ம>ைகய. எ4 Jறி, 'வா5 ேவG உ7

எ4, ஊ&த. ஏ4,

ேச&ேதா உைம எ4 தனி- தனிேய 96 வா%கிய களாக அைம-.
வ/ணி-தா&. இனி, சிவெப/மா1ைடய தி/வ9 நீழ, உலகெம,லா

வா<கிறன எ4 ெசா,ல வ/கிறா&. ேமனி தயவ ைற6ைடய சிவெப/மா
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எ4 அெப/மா1%8ாிய சிற$கைள) சா&-தி) ெசா,கிறா&. ஆத இ. த,

வ/ எ,லா ேச&. ஒேர வா%கியமாக அைமகிறன.
★

★

இைறவ1ைடய ெசCவ7ண ேமனியிேல க7ைண) ெச/கி பா&%கிேறா,

தைன- தியானி%கிறவ&களிட-தி, அவ1%8 அ/ உள பிற%8.

அேபா. அவ 4வ, ?%கிறா. அத 4வ ெவ7ைம ெயாளிவி

விள 8கிற.. ேமனியி ெசCவ7ண-த3ேட அ. நறாக- ெதாிகிற.. மாைல

ேநர-.) ெசCவானிேல ெவளிய பிைற ைள-தா ேபால அத $னைக
ேதா 4கிற.; தி/ேமனி நிற-.%8 மா4ப

விள 8 ெவளிய J&ைமயான

ப கெள,லா ேச&. வானி, இல 8 பிைறேபால- ேதா ற அளி%கிறன.
அCவா

இல 8பிைற அன வில 8வா, ைவஎயி 4.
[ அத) ெச%க& வானிேல ேதாறி விள 8 பிைறைய ேபாற, தி/ேமனி
நிற-ேதா

மா4பட ெவளிய Jாிய ப கைள6,

ேன ெசCவா எறைமயா, அCவா எ4 N9ன&. இல 8-விள 8.

வில 8-மா4பட, வா, - ெவ7ைமயான ; S5ைமயான எப. ெபா/.,
ைவ-J&ைம. எயி4-ப,. எயி ைற6 எற அ&-த-தி, பிவ/ அதண
எபேதா

ஒ9 நி பதா, எயி 4 எ4 விகாரமாயி 4. எயி 4 அதண எ4

Jட ேவ7 .

வில 8 வா, ைவ எயி4 எபத 8 ம ற ப க@%8 மா4ப - ேதா4

ேகார ப க எ4 ெபா/ ெசானா,, அ. இைறவ1%8 ெபா/தா.. ]
★

★

சிவபிரா1ைடய சைடைய% கா கிறா& $லவ&. அ. ெச%க) ெசேவெல4

இ/%கிற.. ெந/$% ெகா>.விடா ேபால பட&தி/%கிற.. ஒேர சைடயாக

இராம, தனி-தனிேய இ/%கிற.. அப9 இ/பைத $ாி சைட எ4

ெசா,வா&க. ெந/$% ெகா>. விடா ேபாற சைட, பள பளெவ4
ஒளிவி  சைட, $ாிசைட எ4 $லவ& சைடயி ெப/ைமைய) ெசா,கிறா&,
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எாிஅைக தன அவி&.விள 8 $ாிசைட.
[ ெந/$% ெகா>. விடா ேபாற, வி

சைடைய6.

விள 8, தனி- தனிேய உள

அைகதன சைட விள 8 சைட, $ாிசைட என- தனி- தனிேய Jட ேவ7 .

எாி-ெந/$. அைகத,-தைழ-த,. அைகத. அன எப. அைகதன எ4

ெச56@%காக விகாரபட.. அவி&. விள 8த,-மி8தியாக ஒளி&த,. $ாிசைட -

ஒறாக) ேசராம, தனி-தனிேய $ாி$ாியாக உள சைட.

ேமனிைய6 எயி ைற6 சைடைய6 இ1 சிலவ ைற6 உைடய இைறவ
எ4 ெசா,ல வ/கிறா&.]

ேமனி தலாக இைறவ1%8ாிய சிற$%கைள ஒேர வா%கிய-தி, அட%கி)
ெசா,லவத ெப/ேதவனா&, சைடைய% Jறிய#ட அெப/மா1ைடய
தி/9- தி கைள ப றி) ெசா,கிறா&, வான-திேல உள தி க@%8

இைறவ1ைடய ெசனியிேல உள தி க@%8 ேவ4பா

உ7 . இைறவ

பிைறைய அணிதி/%கிறா. வானி, உள பிைற ேமGேமG வள/. வள&வ.

ந,ல.தா; ஆனா, அ. வள&. ெகா7ேட ேபாவதி,ைல. >மதியான#ட
ம4ப96 ேதய- ெதாட 8கிற.. ம%க இளைம ெப 4 வள&. பி .ைம

ெப 4 இற%கிறா&க. ம4ப9 ேவ4 பிற$ எ -. வள&. ேத5.

NழGகிறா&க. தி க@ அப9-தா வள&வ. ேத5வ.மாக இ/%கிற..
ஆனா, இைறவேன

சா&தெபா/க@%8 இத மா ற இ,ைல. அவ1ைடய

ெசனியிேல ஒளி/ தி க தி&வேத இ,ைல; எேபா. பிைறயாகேவ

இ/%கிற.; அெப/மா தி/வ/ைள ெப ற மா&%க7ட எ4 பதினறாக
இ/ப. ேபால, எ4 இளைமேயா

இ/%கிற.. அ. எ4 தி&வேத

இ,ைல. தி&வ. இைமயா,  4 தி&த பின& நிக> ேத5# அத 8

இ,ைல.

இைறவ ெசனியிேல சைட ெந/பிெகா>. ேபால விள 8கிற.; அதேனா

திரா- தி கேளா

அ)ெசனி ஒளி வி கிற..
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திரா- தி கெளா

Nட/ ெசனி.

[ திராத தி களாகிய பிைறேயா

ஒளிவி  தி/9ைய6.

திரா- தி க எறதனா, பிைற எ4 ெகாள ேவ7 . தி க இ/பதனா,

அத Nட/ ேச&. ெசனி விள 8கிற..]
★

★

சிவெப/மா த க/ைணயா, ெம5Dஞானிகளாகிய அ/ளாள&க@%8
இCவாெற,லா உ/வ ெகா7

 நி4 அ/ ெச5கிறா, அவ அ/ைள

க7Eக% க7ட ெபாிேயா&க தா க7ட காசிைய ஏைனேயா&%8 எ -.)
ெசானா&க; அவ&க@ைடய அKபவ-ைத ஆதாரமாக% ெகா7

இைறவ1%8-

தி/#/வ க@ அவ ைற ைவ-. வழிப  ேகாயி,க@ உ7டாயின. அைவ
எ>தாG கட#ைள  ற% க7டவ& யா/ இ,ைல. கட, ஒ/ .ைறயி,

'<கினவ&, “கட, ஆ9ேன’ எ4 ெசா, ெப/ைம படலா. ஆனா, கட,

>வைத6 க7 , அCவளவிG '<கிேன எ4 ெசா,ல இயலா.. கட#ளி
தி/%ேகால கைள% க7

வழிப

அ/ ெப றG அெப/மாைன  4

உண&ேதா எ4 ெசா,பவ& இ,ைல.

ைமப9த க7ணா@ தா1 க)சி

மயான-தா வா&சைடயா எப த,லா,
ஒ$ைடய அ,ல; ஒ/வ அ,ல

ஓ&ஊர அ,ல; ஓ&உவம இ,;

அப96 அநிற அCவ7 ண

அவ அ/ேள க7ணா க% காணி அ,லா,
இப9ய இநிற-த இCவ7 ண-த

இவஇைறவ எெற>தி% காெடா ணாேத
எ1 அப& அ/ெமாழி இ ேக நிைனபத 8 உாிய..
ஆகேவ, சிவெப/மா1ைடய தி/%ேகால-ைத பலப9யாக% கா 

ெப/ேதவனா& இைடயிேல ஓ& உ7ைமைய நிைன? கிறா&. அவ1ைடய

வரலா4 யாராG அறிய ஒ7ணாத. எ4 ெசா,கிறா&, அவ எெபா>.
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உ7டானா, யாரா, வள&%க ெப றா, அவ1%8 ஆதி உ7டா?-இ-தைகய
வினா%க@%8 விைடேய இ,ைல, அத வரலா4 மிக மிக பழைம யான.. ெதா,

ைற மர$ அ.. தி/வாசக-தி த ப8தி%8) சிவ$ராண எப. ெபய&.

அத 8 ெபாிேயா&க, "சிவன. அநாதி ைறைமயான பழைம” எ4 ெபா/

எ>தியி/%கிறா&க. அத அநாதி ைறைமயான பழைமையேய ெப/ேதவனா&

ெதாைற மர$ எ4 ெசா,கிறா&, அத மரைப யா/ அறிதில&.
அத-ைத உ7

ெந

கால வா<பவ&க ேதவ&க. அவ&க ெந

கால

'ைப அைடயாம, வா<பவ&க; 'வாஅமர&. ‘மனித&க@%8- ெதாியாத

பலவ ைற அவ&க அறிவா&க. இைறவ மகாேதவ ஆயி ேற; ஒ/கா,
அவைன இத- ேதவ&க அறிதி/%கலாேம எ4 எ7ணி அவ&கைள% ேகடா,,
"எ க@%8) சிவபிரா1ைடய ெதாைற மர$ ெதாியா.” எேற ெசா,வா&க,
$லகைள அட%கி- தவ $ாி. வா> னிவ&க, ேதவ&க அறியாத ஞான

ெப றவ&க இைறவைன அறி. அவ1ைடய அ/ ெப றவ&க. அவ&கைள%

ேகடா,, “நா க அறித. எCவள# இைறவைன யாரா, அறிய 96?” எேற
அவ&க@ ெசா,வா&க. இைறவ அ/ைள ெப/தவ&க சிறி. தைடயிறி

ேபாயாக அவைன அறி. விேடாெம4 J4வா&கேளயறி, உ7ைமயி,

இைறவ அ/ைள ெப றவ&க, 'இ1 அறிதிேல" எேற ெசா,வா&க.
இ1 யாைர% ேககலா? சிவெப/மாேனா

இ/. அE%க-

ெதா7ட&களாக வா> சிலைர ப றி $ராண க ெசா,கிறனேவ,

அவ&கைள% ேககலாமா? அவ&களிட, “இைறவ1ைடய ெதா ைற மர$

என?” எ4 ேகடா, அவ&க@ ”ஆ& அறிவா& எ க அ7ண, ெப/ைமைய”
எேற J4வா&க.

இப9 யாைர% ேகடாG, "என%8- ெதாியா., என%8- ெதாியா.” எ4
ெசா,Gப9 அைமத. இைறவ1ைடய வரலா4; அ. யா/ அறியாத
அநாதியான ெதாைமயான ைறைய உைடய..
'வா அமர/ னிவ/ பிற/
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யாவ/ அறியா- ெதாைற மரபி
[ 'ைப அைடயாத ேதவ&க@ $லைன அட%கி- தவ $ாி6 னிவ&க@

ம றவ&க@ யாவ/ அறிய இயலாத அநாதி ைறயான பைழய வரலா ைற6
உைடய (சிவ எ4 ெசா,ல வ/கிறா&. )

'வா-'-த, இ,லாத; ' எப. இத) ெசா, ப8தி. ெதாைற மர$-

பைழய ைறயான வரலா4.]

★

★

சிவபிரா த இைடயி, ப  ெபானாைட6 அணியவி,ைல. $வி-ேதாைல

உ -தி/%கிறா. $யி ேதா, வாிவாியாக% ேகா க இ/%8. தா/க
வன-. னிவ& வி -த $ைய% ெகா4 அத ேதாைல உ -தா எ4

$ராண J4. $ ெகா ைம%8 சின-.%8 அைடயாள. சின-ைத அழி%8

தைம உைடயவ இைறவ எற க/-.. அவ $-ேதாைல உ -தவ

எபதனா, ெவளியாவெத4 ெகாளலா.
வாிகிள& வயமா உாிைவ ைதஇய.
(ேகா

விள 8கிற $யி1ைடய ேதாைல அணித.

வாி-ேகா , கிள&த,-மி%8- ேதாற,. வய-வ. மா எப. வில 8 ெபா.
ெபய&. வயமான எப. மி%க வைமைய உைடய சி க, $, யாைன

ஆகியவ 4%8 வ/. இ ேக "வாிகிள&’ எ4 அைட ெகா -தைமயா,, $%8

ஆயி 4. உாிைவ-ேதா,, ைதஇய- அணித, ைதஇய அதண எ4 அ -த
அ9யி, வ/ ெசா,ேலா

96.]

★

★

வயமா உாிைவைய அணித ெப/மா1%8) சாம ேவத-தி, வி/ப அதிக.
நா8 ேவத களி, சாம ேவத .தியாக அைமத.; இைசேயா

பா வத 8ாிய..

இராவண சாமகான பா9 இைறவ1ைடய சின-ைத ஆ றினா. அத) சாம

ேவத-ைத பிற& ெசா,ல% ேகபேதா

இைறவதாேன எேபா. பா9%

ெகா7  இ/%கிறானா. அறி. பா வா& பாட- அறியாதவ&க@ இப9 ஒ4

இ/பைத உணர  எ4 அவ பா கிறா. சாமேவத கான எ4 அறாத
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மிட4 அெப/மா1ைடய மிட4. அத இைச மிக இனிய.. யாைழ ேபால

இனிைச இைச%8 தைமைய உைடய மிட4 இைறவன. க7ட. அ. நீல
க7ட; நDைச உ7

க4-. நீல மணிேபால விள 8வ.; மணி மிட4, காதிேல

ேகக இனி%8 இைசைய பா  யாைழ ேபாற.; க7ணிேல காண இனி%8

மணிைய ேபாற.. யாழி தைமைய உைடய மணி ேபாற மிட4 ஆதலா,

"யா< ெக> மணி மிட4" எ4 $லவ& அைத பாரா கிறா&,

ெசCவாைன ேபாற ேமனிைய6 பிைறைய ேபாற எயி ைற6 ெந/ைப
ேபாற சைடைய 6 தி கெளா

Nட/ ெசனிைய6 யா/ அறியாதெதா

ைற மரபிைன6 உைடயவ1, $6ாிைவைய அணிதவ1, யா<-

தைமைய பைடய மணி ேபாற மிட ைற உைடயவ1மாகிய சிவ பிராைன
அதண எ4 ெப/ேதவனா& ெசா,கிறா&, ’அறவாழி அதண' எ4

கட#ைள- தி/வ@ வ& Jறினா&. அதண& எற ெசா,G%8 அழகிய தப-ைத

உைடயா& எ4 ெபா/ விாிப& பாிேமலழக&. தட எற. அ/ைள. தபா,
சிறிதள# அ$ ெச5தாG அவ& ெச5த பைழய 8 ற கைள மற. அ/

ெச5தலா, தப-ைத பி1 சிறபி-. அத7ைமயா%கி அதண எறா&.
’அளி வத அதணைன' எப. தி/வாசக,

அதண எபத 8 னிவ எ4 ஒ/ ெபா/ உ7 . தவ%ேகால-.%8ாிய

ஆைடயணிகைள உைடைமயா, சிவெப/மான ”அ/தவ-ேதா" எ4

$றநா3 றி கட# வண%க-தி, ெப/ேதவனா& Jறினா&. ஆதனா, இ ேக

அதண எபத 8, தவD ெச56 னிவ1ைடய தி/%ேகால-ைத உைடயவ
எ4 ெசா,வ. ெபா/-தமாக இ/%8.

கட#ளாி, சிவெப/மா அதண எ4 ஏைனய கட#ள& அரச, வணிக,

ேவளாள எற மரேபா ெடா%க நி பவெர4 J4வா/ இ/%கிறன&. அவ&

ெகாைகயிப9 சிவெப/மா நா,வைக பிாிவி, த, நி 8 அதண
எ4 ெபா/ J4வ. உ7 .

யா<ெக> மணிமிட 4 அதண.
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[ எேபா. சாமேவத-ைத இைச-தலா, யாழி தைம ெபா/திய நீலமணி

ேபாற தி/%க>-ைத 6ைடய, அழகிய அ/ைள உைடய சிவபிரா1ைடய (தா

எ4 ெசா,ல வ/கிறா&)

யா<-யாழி தைம, ெக>-ெபா/திய, மணி-நீல மணி. மிட4-க>-.. யா<ெக>
மணிமிட4 எபத 8 ‘சாமேவத பா9ன மணிேபாG நிற-ைத6ைடய மிட4’

எ4 ெபா/ உைர-தா& பைழய உைரயாசிாிய&. ]

இைறவ1ைடய தா நிழ/. எ,லா உலக க@ உ7டாயின எ4
ஐ 84

4% கட# வா<-தி, ெப/ேதவனா& பா9யி/%கிறா&,

நீல ேமனி வாைழ பாக-.

ஒ/வ இ/தா நிழ கீ<

'வைக உல8 கி<-தன ைறேய
எப. அதபா . அCவா4 ேதாறிய உயி&% Jட க எ ேக வா<கிறன?
எ ேக த ெசயைல) ெச5. த 8கிறன? இத% ேகவிக@%8 இ ேக விைட

J4கிறா&, கடேல பிறத மீக ேவ4 இட-திேல வா<வதி,ைல, நீாிேல

ேதாறி அத நீாிேலேய வா<கிறன, அCவாேற எத- தி/வ9 நிழ/.

உயி&% Jட க ேதா றினேவா அ ேக தா த க த க வா<%ைகயி,

ஈ ப - த 8கிறன. இைறவேன எ,லாவ றி 8 'லமாகி நி பவ. அவேன
எ,லாவ ைற6 த அ/ நிழ கீ< ைவ-. பா.காபவ. பசிக த

8DNகைள- த சிற8%8 அட%கி பா.காப.ேபால இைறவ த தா

நிழ, உலக கைளெய,லா த க) ெச5. பா.கா%கிறா, மர ைவ-தவ
த7ணி& ஊ றி% காபா 4வ.ேபால, த தாளி/. $றபடவிட

உலக கைள அத நிழ கீ< ைவ-. ேவ79யவ ைற அ/ ெச5. வாழ)

ெச5கிறா. அவ1ைடய அ/ளாசியி கீ< உலக த 8கிற.. அவ தா
நிழ கீேழ உலக த கி நி கிற..

தாவி, தாநிழ, தவி&தறா, உலேக.
[ அதண1ைடய ேக

இ,லாத தி/வ9 நிழ கீேழ உல8 த கிய..

27

தா-ேக . தா நிழ, எற. இைறவ1ைடய அ/ளாசி%8 அறி8றியாக நிற..

'அரச1ைடய 8ைட நிழ, 89ம%க வா<கிறா&க' எப.ேபால நி ப. இ..

தவி&த4 - த கிய.. ஆ,; அைச. உல8 - உயி&%Jட. "ஆதலா,

இC#லகி 8 இைடV4 இ,ைல" எ4 க/-.ைரப& பைழய உைரயாசிாிய&.]
★

★

இத பாட,, இைறவ 'வா அமர/ னிவ/ பிற/ யாவ/ அறியாெதாைற மரபிைன உைடயவனாக இ/பி1, அவ அ/ேள க7ணாக%
க7ட ெபாிேயா&க@%8 அவ உ/#ைடயவனாகி எ>த/@வா எப.,

அCவா4 எ>த/வ. உ/வ-ைதேய ப 4% ேகாடாகப றி நிைன%8 மன-ைத
உைடய ஆ/யி&க@%8 அ/ ெச56 நிமி-த எப. 8றிபாக $லபடன.
அவ தி/#/வ) சிறைப) ெசா,G வாயிலாக அவ தி/9ைய6 அதி,

உள க7ணி சைட பிைற ஆகியவ ைற6, அவ தி/Kதைல6 அதி, ஒளி/
இைமயா நாட-ைத6, தி/%க>-ைத6 அதி, உள நDைச6 அதி,
எேபா. இைச%8 சாம கீத-ைத6, அவ $4வைல6, அவ
தி/மா&ைப6 அதக7 உள தாைர6 ?Lைல6, அவ அணித
$-ேதாலாைடைய6, அவ தி/%கர கைள6 அவ றி, உள கணி)சி ம>
Mல எபவ ைற6, மாதி/%8 பாதி ைய6, இடப வாகன-ைத6 எ -.)

ெசா,கிறா& $லவ&. இ-தைகய அதணன. தி/வ9 நிழ கீேழ உலக-.

உயி&க யா# த க வா<%ைகைய நட-தி- த 8கிறன எ4 9%கிறா&.
நா த கி வசிபத 8 ஒ/ R

இ/%கிற.. அ. ஒ/ ெத/வி, இ/%கிற.. அத-

ெத/ ஓ& ஊாி, இ/%கிற.. நா அத R9, இ/%கிேறா; அத- ெத/ வி,
இ/%கிேறா; அத ஊாி, இ/%கிேறா இ1 ேமேல விாி-.%ெகா7ேட

ேபான, தாGகா, ஜி,லா, ராZய, நா , க7ட, உலக எ4 விாி6. அத 8
அபா, $வன, அ7ட எபன விாி6. இ-தைன%8 ேமலாக இ-தைன

விாிவான ப8திகைளெய,லா தன%8 அட%கி ைவ-தி/ப. இைறவ தி/வ9.

ஆத எத$வன-தி, வா<தாG இைறவ தி/வ9 நிழG%8 $றபாக
இ/%க 9யா.. இத உண&ேத, "உலக யா# அவ தா நிழ, த கி
யி/%கிறன” எறா&,
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கா&வினி ெகாைற ெபாேந& $.மல&தார, மாைலய, மைலத க7ணிய;

மா&பி னஃேத ைமயி, K7ஞா7;

Kதல. இைமயா நாட; இக, அ %
ைகய. கணி)சிெயா

ம>ேவ; 'வா5

5

ேவG உ7 அ- ேதாலா ேதா ேக;
ஊ&த. ஏேற; ேச&ேதா உைமேய,
ெசCவா அன ேமனி, அCவா
இல 8பிைற அன வில 8வா, ைவஎயி 4,
எாி அைக தன அவி&.விள 8 $ாிசைட
திரா- தி கெளா

10

Nட/ ெசனி,

'வா அமர/ னிவ/ பிற/

யாவ/ அறியா- ெதாைற மரபி,
வாிகிள& வயமா உாிைவ ைதஇய
யா<ெக> மணிமிட 4 அதண

தாவி, தா நிழ, தவி&தறா, உலேக.

15

[ இைறவ ெகாைற- தாைர6ைடயவ, மாைலைய உைடயவ, க7ணிைய
உைடயவ; அவ மா&பிேல உள. K7ஞா7; Kதேல உள. நாட,
ைகயிேல இ/ப. கணி)சிெயா

ம>; அ-ேதாலா ேதா1%8 'வா5 ேவG

உ7 ; அவ ஊ&த. ஏ4; அவைன) ேச&ேதா உைம; ெசCவா அன

ேமனிைய6 ைவெயயி ெற6 $ாிசைடைய6 ெசனி ைய6 ெதாைற

மரைப6 உைடய, உாிைவ ைதஇய, மணிமிட ைற6ைடய அதண1ைடய தா

நிழ, உல8 த கிய.. இCவா4 J9 ெபா/ ெச5யேவ7 . ]

ெகாைற-தார, ெகாைற மாைலய, ெகாைற% க7ணிய, K7ஞா7
மா&ப, க7Eத,, கணி)சிய கர-தா, ம>வா பைடேயா, Mலபாணி,
விைடV&ெப/மா, உமாபாக, ெச%க& ேமனிய, வாெலயி ேறா,

$ாிசைடேயா, மதி9-ேதா, அநாதி, அறிவாியா, அமர&%காியா,
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$6ாியாைடய, சாமகீத, நீலக7ட, அதண, உல8ைடய கழலா எற

தி/நாம களா, ெபறப  இய,$கைள ெய,லா இதபாட, N9%
கா கிற..

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

2. இப மைல

எ ேக பா&-தாG கா ; ?மர க; பழ மர க. வாைன 9 வள&த மர க
அட&-தியாக நிறன. மைழ%8 அ ேக பDச ஏ.? மைல)சார, அ/வி

ஒ,ெலன பா5. வ/கிற.. 8றிDசி நில-தி > அழ8 அ ேக களி நட

$ாிகிற..

எ-தைன வைகயான மர க! மைலய/வி நீாி ஊட-தா, மதமதெவ4

வள&தி/%8 வாைழ மர க ஒ/சா&. வாைழயி இைலைய பா&-தாேல அத

வளப ெதாி6. மிகமிக நீள; மிகமிக அகல. ெகா>ைம%8 அைடயாள ெம4

அத இைலைய) ெசா,லலா. மைல)சார, வள/ அ-தைன மரD ெச9

ெகா9களி வள-ைத எ>திய ஏ

எ4 Jட அைத) ெசா,லலா. அ-தைகய

ெகா>விய இைலைய6ைடய வாைழ மர-தி 8ைல எப9 இ/%கிற.? எCவள#

ெபாிய 8ைல ஒ/ 8ைலயி, எ-தைன கா5க எ4 எ7ணி பா&-தா, அத
ெப/ைம நறாக- ெதாி6, ெப/ 8ைல; கா5க ெபாியனவாக இ/பேதா
மி8தியாக# இ/%கிறன. ேகாழிைல வாைழயி ெப/ 8ைலைய அ ேக

ெவ வா& யா&? அத மைல%கா

வள >வைத6 பயப -தி% ெகாள

ேபாதிய ம%க அ ேக இ,ைல. வாைழ% 8ைல கா5-. தி&. ப>%கிற..

ப>-. ஒCெவா/ கணியாக உதி&கிற.. தாேன ப>-த பழ-தி இனிைமைய

எப9 வா&-ைதகளா, ெசா,வ.?

அேதா மைல)சார ம ெறா/ ப%க-தி, அ9 த, Kனிவைரயி, ெகா-.%

ெகா-தாக ப>-த பலாமர க நி கிறன. பலாபழ-தி மண சார, >.

கெம4 RNகிற.. நறாக% கனி. ெவ9-த பழ க ெதா 8கிறன.

பழ-ைத% கீறி) Nைளைய எ %8 இட&பாேட ேவ7டா. ெவ9-த பழ-தி/.

Nைளைய எ ப. எளி. அ,லவா? இைத% க7டா, இர7

Nைளைய யாவ.

உ7ணாம, ேபாக 96மா? யாேர1 அத வழிேய ேபானா, இத

பலாபழ க அவ&கைள அைழயாம, அைழ%8. எ-தைன அவசரமான காாிய

இ/தாG பழ-ைத% க7 விடா, அவ&க@%8 ேமேல கா, எழா.. நாவிேல நீ&
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ஊ4. உ7E தைமைய6ைடய மனித&கைள- த க ேபா%கிேல ெச,ல

ெவாடாம, த -. நி4-.வ. மைல)சார

பலாபழ.

பல பல ?மர க@ அ ேக நிைறய இ/%கிறன. ேத நிரபிய சி4

கி7ண கைள ேபாற அத ?%கேளா

உறவா9- தா.ரதி- ேத17E

வ79 ன க@%8 அ ேக 8ைற# இ,ைல. மல&ேதா4 ேதைன- ெதா8-.

மைல)சார, ெபாிய ெபாிய ேத அைடகைள ைவ-தி/%கிறன. மைலயிேல
அ)சமிறி மனேபான ேபா%கிேல வ7 க ைவ%8 ேதனி>,க மிக
ெபாியனவாக இ/%கிறன. அவ ைற ெப/ேத எ4 $லவ&க

ெசா,வா&க. அத-ேத தி&. விைள. கீேழ ெசா கிற..

ேதனிறா,கேள அைட அைடயாக வி>கிறன. கீேழ பாைறயி, 8ழிவான

இட களி, சிறிய சிறிய Nைனக இ/%கிறன. அத) Nைனகளி, ேம/.

ஒ>கிய ேத1 வி>த ேதனைட க@ கல. நாளைடவி, தி&கிறன;

$ளி%கிறன. உ7டவ&க@%8% க@7ட மய%க-ைத- த/ப9 Nைனநீேரா
கலத ேத இ/%கிற.. அைத நீ&)Nைன எபைதவிட- ேதNைன எ4

ெசா,வேத ெபா/-த.

வாைழ6 பலா# மத அத மைல)சாரேல சதன மர க@ உய&.
வள&தி/%கிறன. அவ றிேம, மிள8 ெகா9க பட&.ளன. சதன

மர க@%8 அ/கி, பலபல மல& மர க. மல&க கீேழ உதி&. எ 8

?ப %ைக விாி-தா ேபாற அழகிய ேதா ற-ைத- த/கிறன.

என அழகான இட! எ-தைன இபமான மைல) சார,! இத இனிய

ெபா/கைள- .5%க வ/வா& யா/ இ,ைலயா? மனித&க வ/வ. அ/ைம.

ஆனா, மர இ/%8மிட-திேல மரேம4 8ர 8க இ/ப. இய ைக. மர கைள

அர7மைனயாக# ஊசலாக# உண#)சாைலயாக# ெகா7
மதிக@ க வக@ இத% கா9, இ/%கிறன.

வா>

இேதா ஒ/ 8ர 8; அ. ஆ7 8ர 8; க வ. அத 8% கிைட-த ேப ைற

எனெவ4 ெசா,வ.! மிக# பசியாக இ/த. ேபாG! தாேன ப>-. உதி/

வாைழ% கனிைய- திற.. ஒேர Nைவைய உைடய உணைவ- திப. அCவள#

சிற$ அ,லேவ. வாைழயி ேகா (கா5) மி8 ெப/ 8ைலயி/. உதி&த
தீ கனிைய உ7ட#ட அ/கிேல இ/த பலாபழ அைத அைழ-த..
பலா)Nைளைய6 வயி4 நிரப- திற..
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இேபா. அத பசி ேபா5விட.. மிக இனிய கனிகளாத அள#%8 ேமேல

தி4 விட.. அதனா, அத 8% க ைமயான தாக எ -த.. அ ேக பாைறயிேல
ஓ& ஆழமான Nைன இ/த.. அ ேக ெச4 அத நீைர உ7ட.. அ. நீரா?

$ளி-த ேத அ,லவா. Nைனயிேல தி&. விைளத ேதைன% 89-த.. ம ற)

சமயமான, உண# ெகா7ட#ட மர-தி ேம, ஏறி- தாவி விைளயா ;

இ,ைலெயனி, மர-தி, ஒ/ கவ9ேல S 8. இ ேக அய, சதன மர

இ/%கிற.; ஏறலா, வ>%காம, ப றி%ெகா7
மிள8 ெகா9 பட&தி/%கிற..

ஏ4வத 8 அத மர-திேம,

வயி4 நிரப பழ கைள- தி4 Nைனயிேல ேத கி யி/த ேதைன%89-த

க வ1%8 மய%கமாக இ/த.. க7ணிைமக கனதன; கீேழ இ>-தன. சதன
மர-ைத ஏெற -. பா&-த. 8ர 8, அதேம, ஏறலா எ4 நிைனபத 8
 க7ைண) N றிய., மய%க. அய, பல மல&க உதி&. ப %ைக
ேபாடா ேபா, ெம-ெத4 இ/தன அ,லவா? மணள ெம-ெதற அத
மல& ப %ைகயிேல ப -த.தா தாமத; அப9ேய உற கிவிட., அ. ேத

எ4 ெதாியாமேல NைனயிGள தி&த ேதைன உ7ட.. ெதாியாம, உ7டா,

என? அத- ேத த ேவைலைய) ெச5ய- ெதாட கிய.. க வ இேபா.

கனி6 ேத1 உ7ட மய%க-தி, ஆ<. மல&ப %ைகயி, உலைகேய மற.
S கிய..

இய ைக எழி, ெபா 8 Mழேல ெப/ ய சி இ,லாமேல க வ இப

உற%க-தி, அ>தி% கிட%8 இ-தைகய அாிய காசிைய எ ேக காணலா?
தைலவ1ைடய மைலயிேல காணலா. அத ஆணழக த1ைடய 8றிDசி

நில-ைத ப றி6 மைல)சார ெப/வள-ைத ப றி6 த1ைடய காதயிட
அCவேபா. ெசா,வ.7 . அவ ைறெய,லா ேக  ெப/மித ெகா7ட

தைலவி த ேதாழியிட அத% காசிகைள எ -.) ெசா,வா. இப9 ஒ/வ&%8

ஒ/வ& ெசா,வதனா,, தைலவ1ைடய நா %8) ெச,லாம, இ/தாG அத

நா9 வளப-ைத- தைலவி6 ேதாழி6 ந8 அறிதி/தா&க.
திைண$ன கா%8 ேவைலயி, ஈ ப9/தா அத இள ந ைக.
அேபா.தா அத% க9ள

காைள அவைள% க7டா. இ/வ& க7க@

ஒைற ஒ4 கCவின; உள ஒ4படன. பிறவி ேதா4 வ.ள

ெதாட&பாத காத இ/$ ஒ4 பட.ேபால அCவி/வ/ ஒ4
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படன&. பக கால- தி, காத திைன$ன கா%க வ/வா. அேபா. காதல1
அ ேக வ. காதைய% க7

அளவளாவி வி ) ெச,வா. இத இர7

காதல&க@%8 உ4.ைணயாக% காதயி ேதாழி இ/தா. காதயி இப

.ப உண&)சிகைள உண&. காதலனிட 8றிபாக அவ ைற எ -.ைர%8
திறைம அத- ேதாழியிட இ/த..

இ-த% கள#% காத, நிக<. ெகா7

வத ேபா. காதல1 காத6

உலைகேய மற. எதி& கால-ைத6 மற. காத, உலக-தி, உலவின&. ேதாழி%8

மா-திர எதி&கால-ைத ப றிய நிைன# இ/. ெகா7ேட இ/த..

த1ைடய தைலவி த உள-.%8 இைசத காதலைன ெப ற. ப றி

அவ@%8 அளவ ற உவைக உ7டாயி 4. அ. நா@%8 நா வள&. வ/வைத

6 அவ உண&தா. ஆனா, உலக இத% காத பயி& வள&வத 8.ைணயாக இ/%க ேவ7 ேம!

திைண$ன-தி, ஒCெவா/ நா@ காதல&க சதி-தா&க. ஆனா, இத)

சதி$ எ-தைன நாைள%8 நீ9%8? திைன பயி& விைள.விடா, கதி&கைள
அ4-. வி வா&க. பிற8 அ ேக காவ, ேவ79ய தி,ைல. தைலவி%8

அCவிட-தி, ேவைல இ,லாம ேபா5 வி .

திைண$ன கா%8 ேவைல உளவைரயி, தைலவ பக கால-தி,
தைலவிைய% க7

தைலவி R ேடா

ேபசி அளவளாவ இயG, அத% காவ, நி4விடா,

இ/%க ேவ79யவேள. தின$ன-தி, காதல& இ/வ/

சதிபத 8 வசதிக இ/தன. தைலவி R %8 ேபா5விடா, அவ&க

எCவா4 சதி%க 96? பக, சதிபெதப. மன-தாG நிைனபத 8

உாியத4. இரவிேலா க % காவைல% கட. இ/வ/ சதிப. எளித4.
‘என ெச5தா, ந,ல.?’ எற சிதைனயி, ேதாழி ஆ<தா. இத% கள#%

காதைல வி வி - தி/மண ெச5.ெகா7

கணவ மைனவியாக

வா<வ.ேவ எ,லாவ றி 8 ேமலான.. அ.ேவ அ)ச அ ற வா<%ைக; அற
நிரபிய வா<%ைக’ எற 9#%8 அவ வதா.
ஆனா, தி/மண நிக<வத 8- ேதாழியி வி/ப மா-திர இ/தா, ேபா.மா?
தைலவ1%8 அத எ7ண ேதாற ேவ7 . அவ த%கவ&கைள அ1பி-

தைலவியி தைதயிட ெப7 ேபNப9 ெச5ய ேவ7 . "இனிேம, இவைள
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இ ேக காண 9யா., ஆதலா, இவைள- தி/மண ெச5.ெகா7

இ,வா<%ைக நட-த- ெதாட 8 க" எ4 தைலவனிட அவ ெசா,வ. த%க.

அ4. என இ/தாG அவ தைலவியி ேதாழிதாேன? இனி இத% கள#%

காத, நீ9% கா." எ4 ெசானா, தைலவ உள வ/-த-ைத அைட6ேம!
ெவளிபைடயாக, ”நீ மண $ாி. ெகா” எ4 ெசா,வைதவிட, 'இனி பக,
இவைள% காண 9யா.; இரவிேல வ. காணலா; அப9) ெச5வதிG பல

இட&பா க உளன எ4 8றிபாக) ெசான, ந,லறி#ைடய காதல, ‘இனி
ந காதைய மண ெச5. ெகாவேத ைற எற 9#%8 வ/வா.

ேதாழியி சிதைனயிேல ெதளி# ஏ பட.. இப9 ஒ/ வழி $லபட.. திைன

விைள. விடைமயா,, ‘இனிேம, நீ க $ன காவG%8) ெச,ல ேவ7டா;

R9ேல இ/ க’ எ4 தைலவியி தா6 ெசா, விடா, இ1 ஓாிர7

நா களி, அவ&க திைன$ன-.%8 வ/வ. நி4வி . இ.ேவ தைலவனிட

த க/-ைத $லப -.வத 8ாிய ெசCவிெய4 ேதாழி ெதளிதா. தைலவ

வழ%கேபால அ4 வதா.
தைலவிைய% க7

அளவளாவிய பிற8 ேதாழி அவைன- தனிேய சதி-தா.

அவனிட இ4 எCவாேற1 த க/-ைத $லப -திவி வ. எற
உ4திேயா

இ/தா. ெம,ல ேபசலானா.

ேதாழி: இ4 எ தைலவி ச 4) ேசா&# அைடதவைள ேபால இ/%கிறா.
அவ மனநிைல சாியாக இ,ைல.

தைலவ : ஏ? என காரண? எனிட யா. Jறவி,ைலேய!
ேதாழி : மகளி& த உள- .யைர ெவளிபைடயாக எ -.) ெசா,லமாடா&க.

8றிபா, அைத உண&. ஆகேவ79யவ ைற) ெச5வ. ஆடவ& கடைம.
தைலவ: அவ ேசா&#%8% காரண என?
ேதாழி : இனி எெப/மா அவேள இ ேக வ. க7

அளவளாவ இயலா..
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தைலவ: ஏ? எ உள ெத/ம/ப9 ெச5யாேத. உளைத- ெதளிவாக)
ெசா,வி .

ேதாழி: நா க இ ேக நாேதா4 வ/வ. திைன $ன-ைத% காவ,
$ாிவத காக-தா.

தைலவ: ஆ; அ. என%8- ெதாியாதா?
ேதாழி: இேதா திைன பயிைர பா/ க. கதி&கெள,லா  றி விைள.
விடன. இனி இவ ைற அ4-. R ெகா7

ேபா5) ேச&%க ேவ7 வ. தா.

இனிேம, எ க@%8 ேவைல இ,ைல. ஆைகயா, நாைள த, நா க இ ேக

வரமாேடா.

தைலவ : அப9யானா,.?
ேதாழி : எ க தா5, ”இனிேம, நீ க திைன$ன கா%க ேபாக ேவ7டா.

R9ேல இ/ க" எ4 ெசா, விடா. இனி நா க இ,ேல ெசறி.

கிடேபா

ேதாழி : அப9யான, நா எப9 உ கைள வ. கா7ப.?
ேதாழி : த க@%8 அாிய. யா.? தா க மன ைவ-தா, தா க 8றி%8
இப-ைத ெபறலாேம!

தைலவ: எப9 ெப4வ.?
ேதாழி : த க@ைடய நா9, மைலயிேல வா> ப, ேவ4 வில 8 தா 8றியா
இப-ைத எளிதிேல எ5. எ4 ெசா,கிறா&க. அப9 இ/%க, அத

நா %8- தைலவராகிய த க@%8- தா க மன-தாேல நிைன-. இன.
ெச5ய ேவ7

ெம4 ஆரா5. திடமி

எப9 அாிதா8?

யறா, தா க 8றி-த இப
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தைலவ : எ நா9, நிக> நிக<)சிைய நீ எCவா4 அறிதா5?
ேதாழி : அத நா %8 உாியவ& தம%8 உாியவாிட ெசா,ல, அவ& என%8)

ெசானா&. வாைழ பழ-ைத6 பலா பழ-ைத6 வயி4 நிைறய- தி4 வி 

பாைற ெந D Nைனயி, விைளத ேதறைல அறியா. உ7ட க வ அய,

உள மிள8 ெகா9 பட/ சதன மர-திேம, ஏறாம,, மண ெபா/திய பல&%

8விய, மகி<. க7ப %8 மைலநா

த க நா

எபைத உண&ேத.

இCவா4 8றியா இப-ைத எளிதி, த க மைலயி, ப,ேவ4 வில 8 எ5.
எ4 ெதாி. ெகா7ேட, ஆத தா க@ இப-ைத எளிதி,

அைடவத 8ாியவ&கேள. த க@%8 உ7டா8 இப-ைத% க/தி மா-திர

அ,ல; எ தைலவியி நிைலைய எ7ணி6 தா க த%க ய சிைய ேம

ெகாள ேவ7 .

தைலவ: அத ேபரழகிைய நா இனிேம, எCவா4 வ. சதிப.?
ேதாழி : ஆ; அவ அள#%8 மிDசிய அழைக6ைடயவதா. அவ ேதாளி
அழைக பா&-தாேல ேபா.ேம; ' கிைல ேபால ப/-. வள&த ேதாள,லவா?

அத அழ8 ெகடாம, ெமயாம, இ/%க ேவ7 ேம! அைனயி ெமாழிகைள%

ேகட. த, அவ த கைளேய நிைன-.% ெகா7 9/%கிறா. அவ மன

அவ வச-தி, இ,ைல. அ. ஓாிட-தி, நி,லாம, அைலேயா9% 8றி%
ெகாதளி%கிற.. நி4-த நி4-த நி,லாத ெநDச-ேதா

அளவ ற காதைல வள&-. இப9 இ/%கிறா.

அவ த களிட-தி,

தைலவ ெப/')N விடா. சிறி. ெமளனமாக நிறா, "அப9யானா,.’’

எ4 ஏேதா ெசா,ல வதா. ேமேல ேபச 9யாம, திணறினா.

"அப9யானா, தா க எ க இ,ல-.%8 வ. த க காதைய)
சதி%கலா; அ.தா வழி.”
காதல க சிறி. மல&த.; "அப9யா! எப9% கா7ப.?” எ4 ேகடா.
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ேதாழி மி%க அறி#ைடயவ. "R9, வ. சதிபைத எளிெத4 இவ

நிைன%க%Jடா.. அதி, உள இட&கைள6 ெதாிவி%க ேவ7 . ஆனா,

அைத% 8றிபாகேவ ெதாிவி%க ேவ7 ” எ4 எ7ணினா.

"இர#% கால-தி, வ. காணலா. தைலவியி 1ைடய தைத இரவிேல Rைட6
ஊைர6 காவ, காபத காக% காவலைர ைவ-தி/%கிறா&, அவ&க@ைடய க %
காவைல% கடப. எளித4; கடபத காிய அ/ க9% காவல&[#] அவ&க
ேச&தி/%8 சமய-ைத அறி.ெகா7

தா க வரேவ7 . அCவா4 வதா,

இரவி, வ/வத 8 உாியவ&க ஆR&க."
-------

[#] க9 - காவ,.
தைலவ இேபா. சிதைனயி, ஆ<தா. இரவிேல காவல/ைடய காவைல%

கட. ெச,வ. எப9 எற ஆரா5)சியிேல இற கின, தைலவிைய இ.கா4
எளிதிேல க7

அளவளாவிய மாதிாி இனி% காண 9யாேதா எ4 ஏ கினா,

அவ மன த-தளி-த., அவ உள-ேத ேதாறிய .யர-ைத அவ விட

ெப/')N ெவளிப -திய..

ேதாழி அவ நிேலைய உண&தா. தா எைத உண&-த ேவ7 ெம4

எ7ணினாேளா, அைத உண&-த இ.ேவ சமய எ4 அறி. 8றிபாக)
ெசா,ல- ெதாட கினா.

”தைத ைவ-தி/%8 காவல& ேசா/ பத-ைத (சத&ப-ைத) அறி. க 8,
வ/தG த க@%8 உாியேத எ4 ெசாேன. காவல& காவ க ைமைய

எெப/மா நிைன-. பா&%கிறதாக- ேதா4கிற.. 8றி-த இப-ைத

எளிதிேல ெபற ேவ4 சிறத வழி6 உ7 ”’ எ4 தைலவ கவன-ைத) சிறிேத

த ப%க-தி, தி/பினா.

”ேவ4 வழி என?” எ4 அவ ஆவேலா

ேகடா.
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”பசிய ெகா9க@%8 இைடேய நி 8 இத ேவ ைக மர அைத) ெசா,லாம
ெசா,கிறேத?”
"எைத) ெசா,கிற.?”
"ஒேரய9யாக ?-.% 8G 8 இத ேவ ைகைய% காEேபாெத,லா என%8
மணR

நிைன#%8 வ/கிற.. அல கார ெச5த மணR  அணிெச5த

மணமக@ ேபால ஒளிய ? ெகா-.%க மல&. விள 8கிற.. இத ேவ ைக

மர. இைத% க7

8றிDசி நில ம%க த க த க ெப7க@%8தி தி/மண

ெச5ய ய,வா&க. மாைல ேநர-தி, தி க ேதாறினா, அைத) N றி இத
மாத-தி, ேகாைட க9யி/பைத% காணலா. அத பாி ேவட இ.

க,யாண கால எபைத- ெதாிவி%8ேம! வில 8கJட எதி&பாராத இப-ைத

அைட6 நா %8- தைலவராகிய தா க, எதி&பாராத இப-ைத அைடய
வழியா இ,ைல? த க@%8 அாிய ெதற ெசயG உ7டா? எ.வானாG

விைரவி, ஆரா5. 9# க9)ெச5ய ேவ7 . தைலவியி உள ப பா

என%8-ெதாி6. அவ இ$ற வழி பிற%க ேவ7 ,'

இப9 அவ ெசா,ல) ெசா,ல- தைலவ1%8, ‘இனி ந காதைய ைறப9ேய
தி/மண ெச5. ெகாவ.தா ஏ ற வழி’ எற உ4தி உ7 டாயி 4.
தைலவ பகேல தைலவிைய) சதி%8 பக 8றி%க7 வதெபா>.,

அவ1%8- தைலவியி தா5 தைலவிைய இ,ேல இ/%க ைவ%8 ெசறிைப
அறி#4-தி, அவ தி/ம7 ெச5. ெகாவத 8ாிய ய சியிேல
ைன6ப9யாக- ேதாழி ெசா,வதாக அைமதி/%கிற. பா .
றி சி
ேகாழிைல வாைழ% ேகாமி8 ெப/ 8ைல
ஊ>4 தீ கனி உ7Eந&- த -த
சார பலவி Nைளெயா

ஊ<ப

பாைற ெந Dசிைன விைளத ேதற,
அறியா. உ7ட க வ, அயல.

5
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கறிவள& சாத ஏற,ெச, லா.

ந4R அ %க-. மகி<.க7 ப %8
8றியா இப எளிதி, நிமைல
ப,ேவ4 வில 8 எ5. நாட!

8றி-த இப நின%8எவ அாிய?

ெவ4-த ஏஎ& ேவ59ைர பைண-ேதா
நி4ப நி,லா ெநDசெமா

10

நிமா

இவ@ இைனய; ஆயி தைத

அ/ க9% காவல& ேசா&பத ஒ றி%
க 8, வ/தG உாிைய: ைப$த,

15

ேவ ைக6 ஒஇண& விாிதன;

ெந ெவ7 தி க@ ஊ&ெகா7 டேற.
[ ெகா>விய இைலகைள உைடய வாைழயி கா5க மி%க ெபாிய

8ைலயி/.தாேன கனி. உதி&த இனிய கனிைய6 உ7E

இய,ைப6ைடய ம%க அ/கி, ெசற, அவ&கைள ேமேல ெச,ல விடாம, த -த
மைல)சார, உள பலாபழ-தி Nைளேயா , தி&. உதி&த, பாைறயி,

உள ஆழமான Nைனயிேல விைளத, ேதைன- ேதென4 அறியாம, நீ& எ4
எ7ணி உ7ட ஆ7 8ர 8, அயேல வள&.ளதாகிய மிள8 ெகா9 பட&த
சதன மர-திேம, ஏறாம,, மண மி%க மல&% 8வியலாகிய ப %ைகயி,
இ$ 4- .யிGவத 8 இடமான., இCவாேற தா எதி&பாராத இப-ைத

எளிதிேல நிமைலயி, வா> பல ேவ4 வைகபட வில 8க@ அைடவத 8
இடமான. மாகிய நாைட உைடயவேன! மன-தா, நிைன-. எதி&பா&%8

இப க உன%8 ஏ அாியனவா8? மி%க அழ8, ' கிைலெயா-த
ப/ைமைய6ைடய ேதா, நி4-த நி4-த வ/-த-ைத வி
இவ ேறா

நி,லாத ெநDச

உனிட-தி, இத- தைலவி6 இ-தைகய ளான; ஆயி1 அவ

தைத ைவ-த கடபத 8 அாிய கா$- ெதாழிைல6ைடய ஊ&காவல& அய&#

அைட6 சமய அறி. நீ இரா% கால-தி, தைலவியி னிட வ/வத 8 உாியா5;
பNைமயான ெச9களினிைடேய ஓ கிய ேவ ைக மர விள%க-ைத6ைடய

? ெகா-.%கைள மலர) ெச5தன; நீ7ட ெவளிய சதிர1 பாிேவட-ைத%

ெகா7ட.. (ஆத தி/மண ெச5.ெகாள எ7ணினா, அத 8 இ.ேவ
கால.)
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1.

2.

ேகாழிைல-ெகா>ைமயான இைல, ேகா-கா5.
ஊ>4-உதி&கிற, தீ கணி-இனிய பழ. உ7E ந&-உ7பா&. த -த-

ேமேல ெச,லவிடாம, த -த,
3.

4.

5.

ஊ<ப -உதி&த,

ெந DNைண-ஆழமான Nைன, விைளத-நாப  $ளி-த, ேதற,-ேதன.
அறியா. உ7ட-ேத எ4 அறி. ெகாளாம, நீ& எ4 எ7ணி

உ7ட, க வ-ஆ7 8ர 8. அயல.அயேல உளதாகிய.
6.

கறி-மிள8 ெகா9. சாத-சதன மர. ஏற, ெச,லா.-ஏ>ம,, "சாத ஏறா

ெதற., மரமாயி சாதேம உளெத4” எ4 8றிெப>.வ& பைழய

உைரகார&.
7.

8.

R-? அ %க-8விய,, க7 ப %8-.யிG,

8றியா-நிைன%காத, எளிதி,-எளிதாக, “8றியா இப எப. ய சி6

உளபா  இறி வத இபெமன% க வ1%8 தைலவ1%8 ஏ ப% ெகாக’

எப. பைழய 8றி$ைர.

10. எவ-ஏ, அாிய - கிைட-த காியனவா8.

11. ெவ4-த-மி%க. ஏ&-அழ8, ெச56ளி ஒைச, நிர$வத காக அளெப -த..

ேவ5-' கில, $ைரஒ-த, பைண-ப/ைம, “ஏைர6ைடய ேவைய ஒ-த ெப/ேதா”

எ4 J வ& பைழய உைரகார&.

12. நி4ப-வ/தாம, நி4-த#. நி மா -உனிட-தி,. ‘நி4ப நி,லா

ெநDச-நிற நிைலயி னி4 அழியாம, நி4-த# அCவளவி, நி,லாத
ெநDச’ (பைழய உைர)

13. இைணய-இ-தைகய; உைன எ7ணி வ/. இய,$ைடயவ

எறவா4, 'பைன-ேதா இவ' எ4 J வா& பைழய உைரகார&. ஆயி-

ஆயி1.

14. க9-காவ,. ேசாாி பத-ேசா/கிற ெசCவி. ஒ றி-அறி..

15. க 8, - இரவி,. இ.கா4 பக, வத.ேபால இரவி, வ/வ த 8 உாிைய

எ4 ெசா,ல வ/தலா, க 8, வ/தG உாிைய எ4 Jறினா. அத

உைமைய% க 8G வ/த, உாிைய எ4 பிாி-.% J9னா, ெபா/

சிற%8. "க 8, வ/தG உாிைய எற., இவ நிைனயிறி அைமயாளா5,
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நிைன% கா7ட, ேவ79, நிவர வி 8 உடப9/-தலா, வ/த 8ாிைய நீ
எறவா4, பக 8றிேயயறி% க 8, வ/தG உாிைய" (பைழய உைர.)
ைப$த, - பNைமயான ெச9க. ெச9ைய $த, எப. பைழய வழ%8.
அதி/. $த& எ4 வழ 8 ெசா, பிறத..

16. இண& - ? ெகா-.. விாிதன - மல&தன. ”ேவ ைக6 விாிதன” எற.,
திைண$ன அ4-. இ ெசறி$7டா எறவா4; எனேவ பக 8றி6
ம4-.% காவல& ேசா&பத ஒ றி எனேவ இர#%8றி ய/ைமJறி, அ.# ம4-.-

ேதாழி வைர# கடா யினவா4’ (பைழய உைர).

17. காதலைர பிாிதா/%8 நீ7டெபா>தாக- ேதா4த, ெந

எறா. ‘ெந

ெவ79 க

ெவ79க எறா&, ஆதி-த1%8 ேமலாகலா' எ4 பைழய

உைரகார& 8றி-தா&. Mாியம7டல-.%8 ேமேல சதிரம7டல இ/%கிறெத4
பழ கால-தி, சில& Jறி6ளன&. அைத எ7ணி இCவா4 எ>தின&. ஊ&-

பாிேவட; சதிரைன) N றி% ேகாைட க9 யி/%கிற. எ4 ெசா,வ.7 .

அ.தா ஊ& அ,ல. பாிேவட. ெகா7ட4 - ெகா7ட. வள&த, ெகா7ட.

எ4மா. வள& பிைறயிறி% க,யாண நா ெகாளாராக, அ.# ஆயி 4
எறா” (பைழய உைர.)

இத பா9 .ைற, “பக 8றி%க ெசறிபறி #றீஇ- ேதாழி வைர# கடாய.”
எப.. "பகேல தைலவ தைலவிைய) சதி-த இட-தி,, தைலவிைய அவ

தா5 R9ேலேய இ/%8ப9 ஏ பா

ெச5த ைத- தைலவ1%8 உண&-தி, அத

வாயிலாக- தி/மண ெச5ய ேவ7 ெமற எ7ண-ைத- ேதாழி தைலவ1%8
உ7டா%கிய." எப. இத ெபா/.

தைலவ1ைடய நா9, நிக<வதாக) ெசான ெச5திகைள- தைலவ1ைடய

ெச5ைகைய நிைன?  8றிபாக% ெகாவ. ஒ/ைற. அைத உ@ைற

உவம எபா&க. ேநராக, இ. ேபாற. இ. எ4 உவைமயாக இராம, அைத
உேள ைவ-.) ெசா,வதா, உ@ைற உவம எற ெபய& வத.. உ@ைற-

உேள மைறதி/ப.. இத பா9ேல க வ1ைடய ெசய,களாக)

ெசானைவ தைலவ1ைடய ெசய,கைள% 8றிபி%க பயப கிறன. பைழய

உைரயாசிாிய& இத உ@ைறைய பி வ/மா4 விள%8கிறா& "க வனன.

ேதைன அறியா. Kக&., பி$ தன. ெதாழிலாகிய மரேமற# மாடா., ேவ4

ஓாிட-.) ெச,ல# மாடா., தன%8 அயலாகிய சதன-தி நிழ ?ேமேல
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உற 8 கிறா ேபால, நீ6 இ% களெவா>%கமாகிய இப Kக&., நின.
ெதாழிலாகிய அறெநறிைய6 தபி, இ% களவிைன நீ கி வைரய# மாடா., இ%

கள ெவா>%கமாகிய இப-திேல மய கா நிறா5 எறவா4."

இத பா %8% 8றிDசி எ4 திைண வ8%க ெப றி/%கிற.. 8றிDசி%8

உாிய த ெபா/ளி,, ”நிமைல ப,ேவ4 வில 8” எ4 நில வத.. "ெந

ெவ7 தி க@ ஊ& ெகா7ட4" எபதனா, Jதி&%கால வத..

வாைழ, பலா, ேத, க வ, மிள8 ெகா9, சதன மர, ேவ ைக, நாட எ1
8றிDசி% க/ ெபா/க வதன. $ண&)சி%8 நிமி-தமாகிய வைர# கடாய.,

8றிDசி%8ாிய உாிெபா/.

இைத பா9யவ& கபில&. அ $லவ& பிரா 8றிDசி- திைன பாட,கைள

பா வதி, வ,லவ&.

இ. அகநா3 றி, உள இர7டா பா ,
------------------

3.

கா!" ேத!"

கா& கால வத..
வ/வா& வ/வா& எ4 தைம பிாி.ெசற காதலைர நிைன. த இ,ேல

இ/. கடைமயா 4 காதமாாி அக-திேல உவைக6 க-திேல 4வG
தைழ%க% கா&கால வத..

காதல& த காதயைர பிாி. ெச,Gவத 8% காரணமான ெசய,கைள
நிைறேவ றிவி - த காதயைர% காE அவாேவா
அ..

மீவத 8 உாிய கால

ெவைம நிைறத கால-தி, ெவைமயான நில-ைத% கட. ெவைமயான

வ4ைமைய6 பைகைய6 ேபா%க எ7ணி- தைலவிய/ைடய உள ெவ.பத உள ெவைம ெபற பிாி. ெசறவ&க மைழயா, நில 8ளி&.
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வளெபற% கா
கால அ..

கவி ெபற- த ய சி நிைற# ெபற R

கா&கால எ 8 அழைக) ெச5தி/%கிற.. கா

நலெபற மீ7

வ/

>வ. க7ெகாளா% காசி.

ஆவி இ9 மின, ஆகியைவெய,லா ேச&. ெதா8தியாக#ள ேமக க

நறாக மைழ ெப5தன. ேவகமாக- தாைரகைள ெபாழிதன. அதனா, நாெட 8

இ/த ெவப தீ&த.. நீாி,லாம, தவி-த இட கெள,லா இேபா. ெபா#

ெப றன. அத $ல$ (வ/-த) .8கா9 ஓ9ேய ேபா5விட.. அ.

$ற ெகா -. ேபா5விடெதறா, ஞால >வ. மல&)சி அைடய- தைட
என? மல&த ஞால-தி, $லபான. $ற

ெகா ப% க/வி வான

(ெதா8தியாகிய ேமக) கத<கிற (விைரகிற) ெபாிய உைறகைள (.ளிகைள))
சிதற% கா& காலமான. கவி ெப ற கான-ைத உ7 டா%கியி/%கிற..
கான-தி கவிைன) சிறி. பா&%கலாமா?
அேதா ,ைல% ெகா9. கான அைத) சா&த நில ,ைல- திைணயி

பா ப . அத- திைண%8 ெபய& வதேத ,ைலயினா,தா. அத ,ைல

நறாக வள ெப றா,தாேன ,ைல நில த ெபயைர% காபா றி% ெகாள
96? ,ைல நில-.%8 வா5பான ப/வ கா& கால. அத% கால-தி,

அநில த > அழேகா

ெபா. விள 8.

இேபா. கவி ெப ற காண-தி, ,ைல அ/$ வி9/%கிற., ெச9 >வ.

,ைல அ/$ J& Jராக- தைல நீ9%ெகா79/%கிற.. அத Jாிய Kனி

விள%கமாக- ேதா4கிற.. இனி மல&. கா

கமழேபாகிற..

>வ. ,ைல மண

கா& கால-திேல மல/ ேவ4 மர க@ இ ேக இ/%கிறன. ேத றா மர-தி

மல&க@ மல&கிறன; ெம,ய அ/$க அவி<. மல&. மண%கிறன.

ேத றா#%8 இ,ல எ4 ஒ/ ெபய& உ7 . ப)ைச% காைப6ைடய ெகாைற

மல&க@ ெமபிணி (ெம,ய அ/$% க ) அவி<கிறன. மண நிற

வள ெமைம6 உைடய மல& ெசறித கா %8 இேபா. உ7டான அ/ேக
தனி) சிற$ ைடய.. ,ைல6 ேத றா மர ெகாைற6 ேப இ ேக

வள&தி/தாG, இேபா.தா அைவ அழகாக ?-.% 8G 8கிறன.
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ெசறித தைழ6 மல&த மல/ நி&$வத 8% காரண கா& காலதா. ஆகேவ
இத அழைக அத% கா& கால தா உ7டாகி%கிய. எ4 ெசா,Gவ. பிைழ
யா8மா?

கா9ேல வா> வில 8க பல. ,ைல நில வாசிகளாகிய வில 8களி,

மாக@ ேச/. கா& கால வ.விடா, R9Gள மானைனய மகளி/%8
மகி<)சி உ7டாகிறேதா இ,ைலேயா, கா9Gள மாக@%8 உ7டா8

களி$%8 எ,ைலயி,ைல. மைழ ெப5தைமயா, நில பர$ >வ. $, நறாக

ைள-. வள/. சலசலெவ4 நீ& ஓ . ந,ல பசிய $,ைல உ7

ெதளிய

நீைர ப/8வ.தா மாக@%8 வி/.7ட மகி<)சிைய- த/. ம ற

ப/வ களி, ஏேதா கிைட-தைத உ7

வா>; கா& கால-திேலா ப)ைச

பேசெல4 வள&த அ/க $,ைல% கறி-. உ7ப., ஓ  த7ணிைர
ப/8வ., ஆ7 மா1 ெப7 மா1 J9 விைளயா வ.மாக அவ றி
வா<%ைகயிேல தி/விழா% கால வத.ேபால இ/%8.

த7ணீ& அாி-.%ெகா7

ஓ வதனா, அ க ேக பள களி, ப/%ைக% க க

இ/%8. அ-த பர,கைள6ைடய பள-திெல,லா மாக .ளி ஒ .

கவைலயிறி $,G நீ/ உ7ண% கிைட-.வி டா, அத ேபைத

மாக@%8 ேவ4 என ேவ7 ? ஆைட ேவ7 மா? அணி ேவ7 மா? R
ேவ7 மா? வி-ைத ேவ7 மா? எளிதிேல மன நிைற# ெப4

8ழைதகைளேபால அைவ களி-.% கல. 8லாவி% 8தி-. ஓ கிறன.
அவ றி உட$க ெமைமயாக ப ேபால இ/%கிறன. ஆனா, அத

ெமைமயான வில 8க@%8 இைறவ மிக# வைமயான பா.காைப%
ெகா -தி/%கிறா; ஆ7 மாக@%8 ெபாிய ெகா$கைள%

ெகா -தி/%கிறா. அைவ மிக# வைம6ைடயைவ. அவ றி பல-.%8

இ/ைப உவைமயாக) ெசா,லலா. அ. மா-திரம,ல; இ/$% கபிைய

4%கினா, எப9 இ/%8ேமா, அப9 அத% ெகா$க ேதா4கிறன.

ேதா ற-தாG வைமயினாG இ/$ேபால உள ெபாிய காிய ம/$%கைள

உைடய இரைலக கா& கால-தி, காண-தி, பரைல6ைடய பள களிெல,லா
.ளி விைளயா

கிறன.
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கா&கால மல&% ெகா9%8 மர-.%8 ஊட த., மானின-.%8

உவைகைய- ததி/%கிற.. மைழைய ெபாழி. அதனாேல கா9, அழைக

ெபாழிதி/%கிற..

,ைல ைவ

ைன ேதாற, இ,லெமா

ைப கா ெகாைற ெமபிணி அவிழ,
இ/$திாி- தனமாயி/ ம/பி –

பர, அவ, அைடய-இரைல ெதறிப,
மல&த ஞால $ல$$ற

ெகா ப,

க/வி வான கத<உைற சிதறி%

கா&ெச5 தேற கவிெப4 கான.
★

★

இத% கா& கால-ைத எதி&ேநா%கி யி/தா ஒ/ காத. இ,வா<வி 8 ேவ79ய

ெபா/ைள ஈ  ெபா/

அவ@ைடய காதல ேவ4 ஊ/%8) ெசறா. "கா&

கால-தி, வ.வி ேவ" எ4 உ4தி ெமாழிJறி அகறா. காத இ,லற
வா<வி, ெச5த 8ாிய கடைமகைள ந8 நிைறேவ 4கிறவ. அற-தி 8

இப-தி 8 ெபா/ எCவள# இறியைமயாத. எபைத உண&தவ. த

காதலைன) சிலகால பிாிதி/%க ேந&தாG, அத பிாி# பினா, மி8தியான

பயைன- த/வத 8 ஏ.வாக இ/பைத- ெதளி. அவ ெச,வைத-

த %கவி,ைல. தன%8 பிாிவினா, .ப உ7டானாG அற-ைத% க/தி
ெபா4-தி/%க ேவ7  எ4 எ7ணினா,

அவ பிாி. ெசற பிற8தா பிாிவி .ப அவ@%8 அKபவ-தி, ெதாிய
வத.. ஆயி1 கடைமைய உண&. அைத ெவளிப -தாம, ெபா4-.

ஆ றி%ெகா79/தா. க $ைடய மகளி& இCவா4 த கணவ& பிாித கால-தி,

கடைம6ண&)சிேயா

R9ேல இ/. வா<வ.ேவ ,ைல நில-.%8ாிய

நிக<)சி. அைத ,ைல- திைணயி உாிெபா/ எ4 $லவ&க ெசா,வா&க.

இ ேக காத த .யைர ெவளி%காடாம, இ/தாG அவ@ட ெந/ கி
பழ8 ஆ/யி&- ேதா◌ாழி%8 உ7ைம ெதாி6. தைலவ தா Jறிய

உ4திெமாழிப9ேய கா& கால-தி, வ.வி வா எற நபி%ைக இ/த..
ஆகேவ கா& கால-ைத அவ&க எதி&ேநா%கி யி/தா&க.
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கா& கால வ.விட.. ேன ெசானப9 கவி ெப ற கான-ைத

உ7டா%8 கா&ப/வ வான மைழ ெபாழிய# ஞால ெவப-.%8 விைட

ெகா %க# வ.விட.. அைத% க7டா ேதாழி. அவ&க வா> ஊ& ,ைல
நில-. ஊ&. ஆகேவ கவி இழ. வா9ய கான இேபா. கவி ெப றைத%

க7ட ேதாழி%8, "இனி- தைலவ& வ.வி வா&” எற மகி<)சி உ7டாயி 4.
அேதா

தைலவ வ.ெகா79/%கிறா எற ெச5தி6 அவ@%8%

கிைட-த.. இனி அவ Nமா இ/பாளா? த தைலவியிட ஓ9னா.
"அவ& வ.விடா&” எ4 8தி-.% ெகா7ேட ெசானா.
"எ ேக வ. விடா&?” எ4 ேகடா தைலவி.
"இேதா வ.ெகா7ேட இ/%கிறா&” எ4 ேதாழி Jறினா.
“எப9 உன%8- ெதாி6?”
"கா& கால வ.விட..”
“அைத யா& ெசானா&க?
"இேதா கவி ெப ற காண ெசா,கிறேத!
தைலவி : அவ& வ/கிறா& எறா, ேதாி, அ,லவா வர ேவ7 ?

ேதாழி: ஆ, ேதாி, தா வ/கிறா&, இ,ைலெய4 யா& ெசானா&க?
தைலவி : ேதாி, வதா, மணிேயாைச ெந  Sர ேக8ேம! அ.# அவ& ேதாி
மணி ஒ என%8 நறாக- ெதாி6ேம ஒ4 ேககவி,ைலேய!
ேதாழி: மணியி ஒைச ேககாதப9 அவ& ெச5. விடா&.
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★

★

இவ&க ேபசி% ெகா79/%க ; நா தைலவனிட ேபாேவா.
ெபா/ ஈ  ெபா/ ) ெசற அவ 8றி-த கால-.%8 ேபாதிய ெபா/ைள
ஈ9னா. ெபா/ைள மா-திர எ7ணியவனாக இ/தா, அவ ேமG ேமG

ெபா/ைள- ேத9% ெகா7ேட இ/பா. ெபா/ளாைச%8-தா எ,ைல" எப.
இ,ைலேய! அவேனா அற-ைத6 இப-ைத6 மறவாதவ. ெபா/ைள%

க/வியாக% ெகா7

அற, ெச5ய# இப Kகர# எ7ணியவ. ஆகேவ

அவ1%8 ஒரள# ெபா/ கிைட-த#ட ேபா. எற மன நிைற# உ7டாயி 4.
த பிாிவா, த காத .$4 வாளாத அத பிாிைவ எ-தைன%8 எ-தைன
84%கி% ெகாளலாேமா அ-தைன%8 அ-தைன ந,ல. எபைத அவ

உண&தவ. ஆகேவ ெபா/ ேபாதிய அள# கிைட-த#ட த ஊ/%8 மீள

எ7ணினா.

அவ1ைடய உள-தி, அவ காத எேபா. இட ெகா79/தா.

அவ@ைடய அழைகெய,லா ஓ5# ேநர களி, எ7ணி எ7ணி இ$4வா.
அவ த ைகயிேல அழகான வைளகைள அணிதி/தா. வைள) ெச9 வதா,

எைதேயா எ -ேதா, ேபா % ெகா7ேடா எ4 இ/%க மாடா. நறாக

ஆரா5. ெபா4%கி எ -. அணி. ெகாவா. அவ உட$ >வ.

இய ைகயாகேவ கெம4 ஒ/வைக ந4மண கம>. அத 8 உவைமயாக எைத

ெசா,வ.? உவைம இ,லாத. அத ந4மண. ஆனாG எைதயாவ. உவைம
ெசா, பா&%கலாேம எற வி/ப உ7டாயி 4.

ஒ/நா அவ உைறV/%8 ேபாயி/தா. த காதைய6 அைழ-.%

ெகா7

ெசறி/தா. அ ேக ப 8னி உ-தர- தி/விழா மிக) சிறபாக

நைடெப4. ேசாழ1ைடய தைலநகர ஆத விழாவி சிற$%8) ெசா,ல

ேவ7 மா? பல ஊ&களி/. ஆயிர% கண%கான ம%க அ ேக அத விழாைவ
பா&%க வ/வா&க. ரN ழ%க, இனி ைச% க/விகளி ஒவி6,

ம%க@ைடய ஆரவார எ 8 நிைறதி/%8.

அத விழா#%8) ெசற தைலவ N 4 $ற-தி, உள இட கைள6 ேபா5
பா&-. இ$ றா, உறைத%8% கிழ%ேக உய&த ெபாிய 8ற இ/% கிற..
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இேபா. தி/)சிராபளி% 8றெம4 வழ 8வ.தா அ., அ%கால-தி,

அத% 8ற-தி, இய ைக இள நறாக அைமதி/-த.. அத% 8ற-.%8)

ெச4 அத அழைக பா&-தா. அவ1ைடய காத6 உட வதி/தா.

அ ேக எ ேக பா&-தாG காத மல& ெகா-.% ெகா-தாக ?-தி/த.. மைல

பா கி, வள&வ. அ.. அைத பா&-தா. சில மல&கைள பறி-.% ைகயி,

ைவ-. ேமா. பா&-தா. அேபா.தா த காதயி தி/ேமனி%8 அைத

ஒ/வா4 உவைமயாக) ெசா,லலா எ4 அறி. ெகா7டா.

அவளிடேம அைத) ெசானா; அவ நாண  4- தைல கவி<தா. அ4
த, அவ அத% கற 8கிற (ஒ%கிற) இைச நிரபிய விழாைவ 6ைடய

உறைதைய மற%கவி,ைல; அத 8% 8ண (கிழ%8) திைசயி, உள ெந ெப/
8ற-ைத6 அதி, அட&-. ?-தி/த காதளி ேபா. அவி<த அலைர6

மற%கவி,ைல; அத மலாி மண-ைத RN ஆ5 ெதா9ைய6ைடய அாிைவயாகிய
த காதவியி அழைக6 ப7ைப6 நிைன. நிைன. இ$ற லானா.

தைலவிைய $க>ேபா. அவ ேமனியி ந4மண-.%8% காதைள உவைம
J4வா. இைத எப9ேயா தைலவியி ேதாழிJட ஒ/நா ேக

விடா.

'என இப9, ப%க-தி, மனித&க இ/பைதேய ெதாி. ெகாளாம, நீ க
உ க வ/ணைனைய விாி%கிறீ&கேள' எ4 காத அவைன அேபா. ெபா5%
ேகாப-ேதா

க9. ெகா7டா.

இேபா. அத நிக<)சிகெள,லா தைலவ1ைடய நிைன#%8 வதன. த

காதயி மாசிைமபட அழைக ேநாிேல ெச4 Kகராம, இனி ஒ/ கண
தாமதி%க% Jடா. எ4 நி)சயி-.% ெகா7டா.

அவ ஒ/ ேத& ைவ-தி/தா; அைத ஒ  வலவ1 இ/தா. அத) சாரதி
அவ1%8 ஏவலாள; ேதாழ; .ைணவ. அவ அழகான 8திைரகைள நறாக
பா.கா-. ைவ-தி/தா. 8திைரகளி பிடாி மயிைர ெய,லா ஒ> காக%

க-தாி-. மடD ெச5தா. வ&ண மயிரைமத கவாிைய அவ றி தைலயி,

அணிதா. அத 8- தைல யாட ெம4 உைள ெய4 ெபய&. அைத

ைவ-.விடா, 8திைர ேபா8ெபா>. அழகாக- ேதா4. வாெர,லா

$திதாக ேபா9/தா. அத நிற நரைப பா&-தா ேபால இ/த..
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“இ4 ஊ/%8 $றபட ேவ7 . ேதைர அல காி-. ஆய-த ப7Eக’ எ4

தைலவ வலவைன ஏவின. அவ மிக விைரவி, ஆவனவ ைற) ெச5.
விடா.

"எ-தைன ேவகமாக ேபாகேவ7 ?" எ4 ேகடா சாரதி.
”8திைர ேபாகிற ேவக-தி, ேபாக . அவ ைற- .$4-த ேவ7டா. க9வாள

வாைர இ4%கி பி9%க ேவ7டா. தளர வி . யா< நரைபேபால ெம,ல
பி9-. வி " எறா.

8திைரக தாேம ேவகமாக ேபா8; ஆனாG ேத&வலவ த தைலவ
ேப)ைச% ேக

வியதா, த காதைய பா&%கேபா8 ஆ&வ-தி,,

"உனா, எCவள# ேவக-தி, ஒட 96ேமா, அCவள# ேவகமாக ஒ " எ4

தைலவ ெசா,வா எ4 எதி& பா&-தா. தைலவ உயி&களிட-தி,

அ$ைடயவ. அத இய,$ எ4 மா4வதி,ைல. காதைய% காண ேபா8
இத அவசர-திG அவ 8திைரகைள- .$4-த வி/பவி,ைல.

”8திைரகளி க9வாள வாைர- தளர பி9?” எ4 ெசானைத% ேக

வியத

வலவ1%8, அ -தப9 இ1 ெப/ வியைப அளி%க- த%க ஒ/ ெச5திைய-

தைலவ ெசானா.

"ேதாி மணிக நா ேபா8ேபா. ஒ%க% Jடா." எறா தைலவ.
”ஏ? ேதாி வ/ைகைய வழிேபாவ/%8- ெதாிவி%க-தாேன மணிக
க9யி/%கிறன?”
"அ. உ7ைமதா. ஆனா, ம%க நிரபிய நகர-தி,தா மணி ேவ7 .

இேபா. நா கா

வழியாக ேபாக ேபாகிேறா. அ ேக மணியி ஒ

ேவ79யதி,ைல. ஆைகயா, மணிகளி நா%ைக% க9 வி ”.
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இைத% ேகட வலவ1%8- தைலவ க/-. விள கவி,ைல. நகர-தி, மணிக

அவசிய எப. விள கிய.. கா9, ேவ7டா எபத 8% காரண என?

கா9, ஒ-தா, என 8ைற. வி ? அவ த ஐய-ைத- தீ&-.%ெகாள

வி/பினா.

”கா9, மணிக ஒ-தா, என?” எ4 தைலவைன% ேகடா.
”இேபா. எ ேக பா&-தாG மைழ ெப5தி/%கிற.. கான-தி, இத மைழயினா,

எ 8 மர க ?-. ெபா6. கா

வழியி இ/ம/ 8 ?-த மர க

நி பைத நா பா&-. மகிழலா, மல&த மல&களி, தாைத ஊதி- ேத17E
வ7 க இ/%8, நைமேபால ேவ79ய ெபா/ைள ஈ வத 8 பிாி.

ெச,G நிைல அவ 4%8 இ,ைல. ஆ7 வ7  ெப7 வ7  ேச&. ேச&.
இரைடயாக- தாைத6 ேதைன6 உ7

அத மலராகிய ெம-ெதற

ப %ைகயிேல ெந ேநர த கியி/%8. என, நா ெசா,கிற. ெதாிகிறதா?”
எ4 தைலவ ெசா,) சிறி. நி4-தினா.
தைலவ1ைடய உள த .ைணவிேயா

ஒ4 ப  ேவைக6ைடயதாக

இ/பைத அத ேப)சி1ாேட வலவ உண&. $னைக ?-தா. "ஆ,

ெதாிகிற.. ஆனா,- ” எ4 9பத 8 தைலவேன ேபசலானா.

”அ)சமிறி) Nததிரமாக இப வா<# நட-. வ7 களி அைமதி நம%8
இ/%கிறதா? இ,ைலேய! ெபா/@%காக அ$ைடயவ&கைள பிாி. ஊ& கட.
நா

கட. வரேவ79யி/%கிற.. பிாிவி வ/-த-ைத ந8 உண&த நா,

அைமதியாக இ/%8 வ79ன களி இப வா<%ைக%8 உதவி ஏ. ெச5ய

இயலாவிடாG ெக தலாவ. ெச5யாம, இ/%கலாம,லவா? மணிேயாைசைய%

ேக  பய. அைவ மலைர வி - .ைணையவி ) சித47
இ/பத காக- தா மணிகளி நாைவ% கட) ெசாேன.”

ேபாகாம,

தைலவ1%8ள ஜீவகா/7ய-தி சிறைப வலவ ெதாி.ெகா7
மயமானா. ஆனா, ம4ப96 அவ1%8 ஓ& ஐய ேதாறி 4.

வியேப
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”நீ க நிைனப. சாிதா. வ79ன களி இப வா<ைவ% 8ைலப. தவ4;

பாவ. ஆனா, நைடய ேதாி ஒைச6 8திைரக ஓ  ஓைச6 வ7 கைள

ேப.ற) ெச5யாவா?” எ4 வலவ ேகடா.

"ந,ல ேகவி நா அைத நிைன%காமலா இ/ேப? கா

எப. ஓைச ஒகேள

இ,லாத தனி ேமான ராZய அ,லேவ? அ ேக மர க கா றா, அைசகிற
ஒ6, வில கின களி ழ%க, பறைவகளி ஓைச6, மா தயைவ

ஓ  ச-த இ/%கிறன. அத ஒகளினிைடேயதா வ7 க ேதைன

Kக&. இ$4கிறன. அைவ கா

பழ%கமான ஓைசக; அவ ைற% ேக

ராZய-.%8ாிய ஓைசக வ7 க@%8

அைவ அDNவதி,ைல. ேத& ஓ  ஒ6

8திைரயி 8ள ெபா6 அத ஓைசகைள ேபாலேவ இ/%8 ஆைகயா,
அவ ைற% ேக  வ7 க அDசா, ஓைசேய இ,லாம, இ/%கேவ7 

எப. எ ேநா%க அ4. வ7 களி காதி,, கணிெரற $.வைகயான ஓைச

விழேவ7டா எற எ7ண-தா,தா மணியி ஓைசைய வில%க நிைன-ேத.

அத ஓைசதா ெந Sர ெச4 கி7ெனன இய$. வ7 க $ ேகளாத

ஓைச அ.. .ைண ெயா

வதித தா. உ7 பறைவகளாகிய அவ ைற ேப.ற)

ெச56. நா பிாி. சிலகால இ/தவ; இேபா. எ காதேயா
ேபாகிேற. இத நிைலயி, த .ைணகேளா

பிாி%8 ெசயைல) ெச5யலாமா?"

ேசர

ஒறியி/%8 வ7 கைள

வலவ தைலவ1ைடய ேபரைப6 K7ணறிைவ 6 அறி. வா5ேபச
இயலாம, நி4விடா. தைலவ1%8-தா எ-தைன Jாிய அறி#!

இப9ெய,லா நட%8, இத 8 இப9 பா.கா$) ெச5யேவ7  எ4

ஆரா5. ெச5கிறேன! உயி&களிட-தி, அவ1%8 உள அ$தா எCவள#

சிறத.! 8திைரைய வ/-த%Jடா. எகிறா, வ7 களி இப-.%8

இைடV4 ெச5ய%Jடா. எகிறா. அவ1ைடய அ/ தைமைய வலவ

வியதா. பிற உயி&களி இப-ைத எ7ணி வா> மக1%8, ேவ79ய இப
எளிதிேல கிைட%8 எற உ7ைம நி)சயமாக- தைலவ திற-தி, ப%8 எற
உ4தி ெகா7டா. உள-.%8 தைலவைன6 தைலவிைய6 வா<-தினா.
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ேத& $றப விட.. வைளத உைளைய6 (தைல யாட), க-திாிைகயினாேல

ெகா5த பிடாிமயிைர6 உைடய $ரவிகளி வாயிேல ?9ய க9வாள வாைரதளரவி - பி9-தா வலவ. மணிகளி நாைவ% க9விடா.

ேத& தைலவ1ைடய ஊைர அEகிய.. அைத% க7டவ&க தைலவ வ/

ெச5திைய- ேதாழி%8) ெசானா&க. அைத% ேகேட ேதாழி தைலவி%8)

ெசா,லலானா.

8திைரயி வாைர பாிய (தளர) விடைத6 மணி நாைவ ஆ&-தைத6 ேதாழி
ெசானா.

”அழகான ேவைலபா ள ேத&மீதி, அேதா வ/கிறா& தைலவ&; இத ,ைல
நில- தைலவராகிய 84ெபாைற நாட& வ/கிறா&; உ ஆ/யி&% காதல&

வ/கிறா&, இனி உ பிாி#- .ப ஒழி6. உ மாசிைமபட நல-ைத

வி/பி வ.விடா&. அவ& தா ெப,லா ெசா,வாேர! சிராபளி%

8ற-தி, வள&த காதைள ேபாற ந4மண உ ேமனியி, RNகிற ெத4.
அத ந4மண பிற நல க@ அவ& உள-திேல எ4 இ/%கிறன

அ,லவா? அதனா, ெசானப9ேய கான-ைத% கவி ெபற) ெச5த இத% கா&
கால-தி, வ-.விடா&.”
ேதாழி Jறி 9-தா; வாயி, ேத/ வ. நிற..
ேதாழி தைலவியிட கா&கால வதைத6 தைலவ வதைத6 ெசா,வதாக
அைமத. பிவ/ பா ,

$ைல
,ைல ைவKைன ேதாற, இ,லெமா

ைப கா ெகாைற ெமபிணி அவிழ
இ/$ திாி-தன மாயி/ ம/பி

பர, அவ, அைடய இரைல ெதறிப,
மல&த ஞால $ல$$ற ெகா ப%

5
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க/வி வான கத<உைற சிதறி%

கா&ெச5 தேற, கவிெப4 கான;

8ர 8உைள ெபாத ெகா5Nவ $ரவி
நர$ ஆ&- தன வா 8வ பாிய,
?-த ெபா க&- .ைணெயா

வதித

தா.உ7 பறைவ ேப.ற, அDசி

10

மணிநா ஆ&-த மா7விைன- ேதர,
உவ%கா7 ேதா4, 84ெபாைற நாட,

கற 8இைக விழவி உற ைத% 8ணா.
ெந ெப/

8ற-. அமற காத

ேபா.அவி< அலாி நா4

15

ஆ5ெதா9 அறிைவ! நி மா7நல பட&ேத,
[ ,ைல ய/பி J&ைமயானைன ெதளிவாக- ெதாிய#, ேத றாவி
ெமாேடா

பNைமயான காைப6ைடய ெகாைறயி ெமா

மலர#,

இ/$% கபிைய 4%கின.ேபாற காிய ெபாிய ெகா$கைள6ைடய ஆ7

மாக ப/%ைக% க கைள6ைடய பள >வ. .ள#, விள%க ெப ற
உலக-தி, ெவபமாகிய வ/-த ஓட#, ெதா8தி யாகிய ேமக க ேவகமான
.ளிகைள) சித4ப9 ெச5. கா&கால அழ8 ெப ற காைட உ7டா%கிய.;
வைளத தைலயாட-ைத6 க-தாி-த பிடாி மயிைர6 இைடய 8திைரகளி

நரைப% க9ய. ேபாற ேதா ற-ைத6ைடய., ைகயினேல இ>ப.மாகிய
வா& தளர, மல&த மர களி, ெபைட வ7 கேளா

த கிய தாைத உ7E ஆ7

வ7 க கல 8வத 8 அDசி, மணிகளி நா%ைக% க9ய. மாசிைம ெப ற
சி ப- ெதாழிைல6ைடய. ஆகிய ேதைர6ைடயவனாகி, சிறிய கர கைள6ைடய

,ைல நில- தைலவனாகிய உ காதல, அ ேக ேதா4கிறா; நீ பா&பாயாக;
ஒ%கிற இைசகைள உைடய விழைவ ெப ற உைறV&%8% கிழ%ேக

உளதாகிய உய&த ெபாிய 8ற-தி, ெந/ கி வள&த காதளின. ேபர/$
மல&த மலாி மண-ைத RN, ஆரா5ெத -த வைளைய அணித ெப7ேண,

நி சிறைப உைடய அழைக நிைன. வி/பி.
வி/பி- ேதா4கிறா எறப9.
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கான கா& ெச5த4; 84ெபாைற நாட, வ பாிய, அDசி ஆ&-த ேதரனாகி,
நி நல பட&. ேதா4 எ4 J9 ெபா/ ெகாளேவ7 ,
1.

ைவ-J&ைம-Kைன-ைன. இ,ல-ேத றா மர, இத ெகாைடைய%

2.

கா,-கா$ பிணி-ெமா . அவிழ-மலர.

கல க, நீைர- ெதளிய ைவ%க உபேயாகி%கிேறா.
3.

திாி-தன-திாி-த. அன எபத விகார; திாி-தாலன எபத

விகார எ4 J4வ. உ7 . மா-காிய. இ/-ெபாிய. ம/பி-ெகாைப

உைடய,
4.

பர,-ப/%ைக% க,; Jழா க,. அவ, -பள, அைடய- 4. இரைல-

கைலமா. ெதறிப -.ளி% 8தி%க,

மாயி/ ம/பி இரைல பர, அவ, அைடய- ெதறிப எ4 J9%ெகாள

ேவ7 . ம/பி இரைல எ4 ெதாட/ ெசா க@%8 இைடேய வத "பரலவ

லைடய" எற ெதாடைர இைட பிறவர, எ4 J4வ&.

5. மல&த-மல&)சி ெப ற, ஞால-உலக, $ல$-வ/-த; மைழயி,லாைமயா,

உ7டான ெவபமாகிய வ/-த $ற ெகா ப-$ற கா9 ஒட, '$ற% ெகா ப"
எ4 பாட உ7 ; ‘$ற-ேதேபாக" எ4 அத 8 ெபா/ எ>.வ& பைழய

உைரயாசிாிய&.

6. க/வி-ஆவி, இ9, மின, தயவ றி ெதா8தி. வான-ேமக. கத<விைர6, உைற-நீ&- .ளி.

7. கா&-கா&கால; எ>வா5. ெச5த4-ெச5த.. கவி-அழ8. கான-காைட.

8. 8ர 8-வைளத, உைள ெபாத-தைலயாட-தா, விள%க ெப ற, ெகா5க-தாிைகயா, க-தாி-த, Nவ,-பிடாி மயி&, $ரவி-8திைர,

9. ஆ&-தன - ஆ&-த. அன; க9ன. ேபாற, வா 8- ைகயினா, இ>%8.
வ-வா&; இ ேக க9வாள வா&. பாிய-தளர,

10. ெபா க&-மர-தி,, .ைண-ெபைட வ7 . வதித-த கிய, தா. உ7 பறைவ
எறதனா, வ7டாயி 4.

11 ேப.ற,-கல 8தG%8.
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நர$ ஆ&-தன பறைவ எ4 J வ& பைழய உைரயாசிாிய&; யா< நர$

ஒ-தா ேபாற இைசைய6ைடய வ7

எ4 ெபா/ ெகாள ேவ7 .

12. ஆ&-த-க9ய. மா7 விைன-மாசிைம பட ேவைலபாைட உைடய; இ.

ேத/%8 அைட. ேதர-ேதைர உைடயவனாகி.

13. உவ% கா7: அ ேக பா& எ1 ெபா/ைள உைடயேதா& இைட)ெசா,. இைத,

ஒ9 நிற இைட)ெசா, எ4 பாிேமலழக& J4வ&. 84ெபாைற நாட எப.

,ைல நில- தைலவைன% 8றி%8 ெபய&. சிறிய சிறிய கர க ,ைல நில-தி,
இ/பதா, அப9 ெபய& வத..

14. கற 8-ஒ%கிற இைச-ஒ. விழ# உைறVாி, ப 8னி உ-தர மிக)

சிறபாக நைடெப றெத4 இைறயனரக ெபா/ளி உைரயினா,
ெதாியவ/கிற.. உறைத-உைறV&, 8ணா.-கிழ%கி, உளதாகிய,

15. ெந ைம-உயர. உைறV/%8% கிழ%ேக உள 8ற எ4 ெசானைமயா,

தி/)சிராபளி மைலயாயி 4, அமற-ெந/ கி வள&த,

16. ேபா.-மல/ ப/வ-தி, உள ேபர/$, அலாி நா4-மலாி மண-ைத RN.
அலாி நா4 எப. ஒ/ பாட; "மலைர ேபால மண RN” எ4 அத 8

ெபா/ ெகாள ேவ7 ,

17 ஆ5ெதா9 - ஆரா5 ெத -தவைள, அாிைவ எப. மகளி& ப/வ களி,

ஒறாயி1 இ ேக அ)ெசா, ப/வ-ைத% 8றியாம, ெப7 எ1 அளவி,
நிற.. மா7 நல-மாசிைம பட அழ8. பட&.-நிைன-., வி/பி.]
★

★

,ைல- திைண%8ாியதாகிய இ பா9, காண எறதனா, நில, கா&
எறதனா, காலமாகிய த ெபா/க வதன. ,ைல, இ,ல, ெகாைற,

இரைல, 84 ெபாைற நாட எற க/ெபா/க வதன. தைலவி த

மைனயிக7 இ/%8ேபா. நிக<த.. இ.. ஆத இ/-த, எ1 உாி
ெபா/@ வத..

இத .ைற "ேதாழி தைலமகைள ப/வ கா9 வ $4-திய." எப..
வ $4-திய.-.ணி# ெபற) ெச5த..
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இைத பா9யவ& 84 89 ம/தனா&, இ. அகநா1ா றி, 4-ஆவ. பா .
---------------

4.

கா% வழி

காதல வ. மைறவிேல நி கிறா, அவைன வழ%கேபா, க7

ெபா/ - ேதாழிைய- .ைணயாக% ெகா7

அளவளா#

காத ேபாகிறா. ஒ/வ/

அறியாம, காதல வ/வ., R9, உளவ&க அறியாம, க % காவைல%

கட. ெச4 காத அவைன) சதிப. எCவள# இட&பாடான ெசய,க!
ஒCெவா/ நா@ என .ப ேந/ேமா எ4, தைடய கள#% காத,
ெவளிப

வி ேமா எ4 தைலவி அDசி%ெகா7ேட இ/%கிறா. இத அ)ச

தைலவைன% க7

அளவளா# ெபா>. அவ@%8 மற. ேபாகிற.. அவைன%

காணாத ெபா> ெத,லா அ)ச கவைல6 அவ உள-தி, ேதாறி.$4-.கிறன.

அவ&க இரவிேல R  $ற-திேல சதி-தா&க. கா  மைல6 கட.

தைலவ வரேவ7 . இைடயி, எCவளேவா இைடV4க ேநரலா. மைழ

ெப5. வழிெதாியாம, ேபாகலா. காடா றி, ெவள மி8தியாக வரலா. இைர

ேத9 உல# $ தய வில 8களா, .ப உ7டாகலா. இவ ைறெய,லா

தைலவி நிைன. பா&%கிறா. நிைன%க நிைன%க, அவ@ைடய .ய/%8 9ேவ
இ,ைல ெய4 ேதா 4கிற..

சில நாக தைலவனா, வர இயலாம ேபா8. அேபாெத,லா அவைன)

சதி%காத .ப அள# கட. நி 8. சில நாகளி, அவ வ. நி பா.

காவ, மி8தியா, அவ ேபாக 9யா.. அவ வராத சமய-தி, அவ ேபா5

பா&-. வி

ஏமா. வ/வா. இ-தைகய காரண களாG அC வி/வ/

சதி%க 9யாம, ேபாவ. உ7 . இப9 எ-தைன நாைள%8 உ4தியி,லாத

சதிபிேல இப காEவ.?-தைலவி%8% கவைல அதிகமாயி 4.

த உள% கிட%ைகைய- த காதல1%8 எ -.) ெசா,லலா எ4 காத
நிைன-தா. அவைன% க7 விடா,தா எ,லா- .ப க@ மற.

ேபாகிறனேவ அவைன% க7

அளவளா# ேநர மிக அ/ைமயான.. அத

அாிய கால-தி, மன-.%8- .ப-ைத உ7டா%8 இ-தைகய ேப)ைசயா
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ேபNவ.? அவ1ைடய னிைலயி, அவ ெம>8 ெபாைமயாக உ/கி
ேபாகிறாேள! நி4 நிதானி-.- த .யர-ைத) ெசா,ல 96மா என?
விள%ைக எ -.%ெகா7

ெச4 இ/ைள- ேத9 பி9%க 96மா? தைலவ

அ/கி, இ/%8 ேபா. .யர-ைத ப றிய நிைன# தைலெய %8மா?
ஆனG ேதாழி தைலவி%8 அ9%க9 ெசா,கிறா; ’நீ எப96 அவாிட ந
நிைலைமைய வ $4-தி) ெசா,ல-தா ேவ7 ?’ எ4 பல ைற J4கிறா.
தைலவியி நைமைய எ7ணிேய அப9) ெசா,கிறா. தைலவைன% காE

ெபா>ைதவிட% காணாெபா>. அதிகமாதலா,, தைலவைன) சதிபதா,

உ7டா8 இப-ைதவிட அவைன பிாிதி/பதா, உ7டா8 .பேம
அளவி, அதிகமாக இ/%கிற.. இத நிைலயி, எCவள# கால-.%8 இ/%க

96?

எப9யாவ. த காதல1%8- தா பிாிவினா, ப  .யர-ைத) ெசா,விட

ேவ7  எ4 தீ&மானி-.% ெகா7டா. ேதாழி6 அவ@%8 ஊ%க

ஊ9னா. “இ4 எப9யாவ. ெசா, வி கிேற, பா&?” எறா தைலவி.
★

★

தைலவ R %8 ெவளியி, உள ேசாைலயி, வதி/%கிறா. வ. 8றிபாக

ஓைச ெச5கிறா. அவ தா வதைத- ெதாிவி%8 ச கீத அ.. அைத%

ேகட#ட தைலவி%8 ஒ/வைகயான பரபர$ உ7டாகிற.. த தா5

தயவ&க S 8கிறா&களா எ4 கவனி-.வி

ெம,ல எ>. வ/கிறா.

அவ@ட ேதாழி6 .ைணயாக) ெச,கிறா. R %8 ெவளிேய வ.

விடா&க.

“இ4 எப9யாவ. தைலவ/%8 நைடய இனைல) ெசா,வி . நாைள%8
நாைள%8 எ4 தளி ேபா %ெகா7ேட ேபா1, நம%8-தா .ப”
எறா ேதாழி.

"ேதாழி, நீ ெசா,வ. எ நைம%8-தா எப. என%8- ெதாியாதா? நறாக-

ெதாிகிற.. ஆனா, அவ/%8 ேன நி 8ேபா. எ,லா மற. ேபாகிற..
நா எ ெச5ேவ!" எ4 தைலவி Jறினா.
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"அப9யா@, இைற%8 உ உ4திெய,லா அவ/%8 ேன
8ைல.தாேன ேபா8? எப9 நீ அவாிட .ணி. ெசா,ல ேபாகிறா5?”
”ெசா,லேவ7

ெம4தா உ4தி6ட தீ&மான ெச5. ெகாகிேற.

ெசா,விடலா எ4 ேதா4கிற.. எ,லா R9, இ/%8 ேபா.; அவைர%

காணாம, இ/%8ேபா.. க7

ேபாகிேற?”

விடாேலா நா எைனேய மற.

"அப9யானா, இத 8 வழி என...என%8 ஒ4 ேதா4கிற.. அப9)
ெச5யலாமா?”
”ெசா,, ேதாழி. என ெச5யலா, ெசா,. என%8 ந நிைலைய அவ& அறிய

ேவ7  எற ஆவ, இ/%க-தா இ/%கிற.. வழி ெதாியாம, தி7டா கிேற.

ஒ/ வழிைய) ெசா,.”

"அவ& இேதா வதி/%கிறா&. நீ ேநேர அவாிட ேபாக ேவ7டா. அவ& வ-த.
ெதாியாத. ேபால நா ேபாேவா, அவ& நி 8 இட-.%8 அ/கி,, மைறவாக நா

நி ேபா. எ1ட ேபNகிறவைள ேபால நீ உ மன-.யர-ைத எ -.) ெசா,.

அ. அவ& காதி, வி>. அவ/%8 ந நிைல ெதளிவாக- ெதாிதா, இத-

.ப-தினி4 நைம மீக ய,வா&.”

*நீ ெசா,வ. த%கதாகேவ ேதா4கிற.. அவ& சிைற$ற-தாராக - ந ேவ மைற$
இ/%க அத 8 அபாேல நி பவராக-இ/%8ேபா., எனா, எ 8ைறைய)

ெசா,ல 96ெமேற ப கிற.. அவ& க-ைத% காணாம, உேனாேட தாேன

ெசா,ல ேபாகிேற? ெசா,வி கிேற."
இCவா4 அCவி/வ/ ஒ/ வழிைய% க7

பி9-தா&க. தைலவ அ/கிேல

மைறவாக நி கிறா சிைற$ற-தானாக நி கிற. தைலவி6 ேதாழி6 அத

மைற#%8 இபா, நி கிறா&க. ேதாழி ேப)ைச ஆரபி%கிறா.
★

★
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ேதாழி: ஒCெவா/ நா@ தைலவைர பிாிதி/%8 ேபா. நீ எCவள# அ,ல
ப கிறா5 அவைர ஒ/ நா சதி%காம ேபானாG $>வாக- .9-.
ேபாகிறாேய!

தைலவி : நா என ெச5ேவ ேதாழி! அவைர% காணாத கால-தி, எ உயி& எ
உட, இ/%கிற தி,ைல. எேபா. அவ& அ/கிேல இ/%கேவ7  எ4

ேதா4கிற.. அவ& வராத நாகளி, நாேம அவைர- ேத9%ெகா7
ஊ/%ேக ேபா5விடலா எ4 ேதா4கிற..

அவ&

ேதாழி: அவ& ஊ/%8 ேபாவதாவ.! அ. என, எளிதிேல 9கிற காாியமா?
தைலவி : ஆ, அவைர) சதி%காம, ேபா8 இரா% கால-தி, ஒ/வ/ அறியாம,

அவ& ஊ/%8 ேபாகலா எேற நிைன%கிேற.
ேதாழி : பாதி ரா-திாியி, கா

வழியி, ெச,ல ேவ7 . மைல ப8திகைள

ெய,லா கட. ேபாக ேவ7 ேம! அப9ேபாவ. விைளயாடா? ஆடவ&கேள
ெச,ல 9யாத அ/ைமபா
ேபாகலா எகிறாேய!

உைடய த,லவா அத வழி? அதி, நீ நளிரவி,

தைலவி : இ ேக ப  .ப-ைத% கா9G அப9 ேபாவதனா, .ப

மி8தியாக இ/%8 எ4 நா நிைன%கவி,ைல. அறி6 .ப-தி 9வி,

இப இ/தா,,  பட .பெம,லா மற. ேபா5வி .
ேதாழி: க 8, கா
உன%8- ெதாி6மா?

வில 8க எ 8 திாி. ெகா79/%8 எற ெச5தி

தைலவி : நறாக- ெதாி6ேம! கைறயாக அE அEவாக% க9ய $ றி,

அத% கைறயாகேள ஈசலாக மாறி பற%8. அத% ஈசGள $ றிேல பா$

வ. 89யி/%8. $ றி 8 கைறயா ைட6 கைறயா $># அைட

அைடயாக இ/%8. அத அைடைய $ றD ேசா4 எ4 8/பி எ4
ெசா,வைத நா ேக9/%கிேற.
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ேதாழி : ஈச $ ைற6 அத1 இ/%8 பாைப6 ப றி நா அDச
ேவ79யதி,ைலேய!

தைலவி : ெபா4, ெபா4. அத $ றD ேசா ைற- திபெதற, கர9க@%8
மி8தியான வி/ப, ஆைகயா, பாதி ரா-திாியி, அைவ ஈச $ ைற அைட.

தைடய ைககைள $ 4%8ேள வி . ெபாிய ைகைய6ைடய ஆ7 கர9க

அைவ. ேதா, உைற%8ேள அைமத நக க J&ைமயாக இ/%8. அத%
ைககைள $ 4%8 வி

அ 8ள 8/பியாகிய உணைவ எ -. அைவ

உ7E. அப9% ைககைள உேள வி ேபா. அதனா Nகமாக% கிட%கிற

பாைப நக க 8-., அதனா, பா$%8- .ப உ7டா8.
ேதாழி: அத 8 நம%8 என ெதாட&$?

தைலவி : அத பாதி ரா-திாியி, இ/ பிழ$ேபால% கர9க $ 4%கைளேத9% ெகா7

வதா,, நா தைடயிறி வழியிேல ெச,ல 96மா? $ றிேல

ைகைய விட கர9யி நக-தா, 8-த பட பா$ சீறிெய>. ஓடாதா?

$ 4%8ேள கிட%8 பா$%8 நா அDச ேவ7டா. கர9யா,

.$4-தபட பா$ சீறி ஒ ேபா. அத 8 அDச ேவ7டாமா?
ேதாழி : நளிரவி, கா

வழிேய ேபாவ. அாி.; ேபானா, கர96 பா$

.$4-. எ4 ெசா,கிறா5. நா1 இரவி, கா

எ4தாேன ெசா,கிேற?

வழிேய ேபாவ. அாி.

தைலவி : நீ ேபாக% Jடா. எ4 ெசா,கிறா5, நாேன இரவிேல கா9ேல
ேபாவதனா, உ7டா8 இைடV4கைள- ெதளிவாக அறிதி/%கிேற; அப9
அறிதி/., ேபாவ. அாித4 எ4 .ணி# ெகாகிேற. இ.தா உ
க/-.%8 எ க/-.%8 உள ேவ4பா .

ேதாழி : ேபாகிற வழியி, கர9 மா-திரதானா இ/%8?
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தைலவி : கர9ையவிட% ெகா9ய வில 8க இ/%8 எப. என%8 நறாகெதாி6. $ தய கா

வில 8க இரவிேல தாேன ஒ9யா9 விைள யா9

உண# ேத9 அைல6? கா  பறிக அ 8 இ 8 ஓ  பறிைய% க7ட

ஆ7 $ அைத அ9-.% ெகா,G. ஒேர வாயி, அைத வி> 8ப9 அத

$%8 அCவள# ெபாிய வா5, ஆழமான வா5. ேப< வாைய6ைடய $, தா

ெகாற ேகழைல (பறிைய)- த மைனவி%8 89க@%8 ஊ வத காக

இ>-.) ெச,G, பலா மர க நிைறத கா9, பலா பழ கெம4

மண%8. $ கா  பறி ைய- தரதரெவ4 இ>-.) ெச,Gவதனா, அத

மைல)சாரெல,லா அத இர-த ஊ1 சிதறி வி>. $லா, நா ற RN.

' கி,க வள&. ஓ கிய மைலயி, இத% காசிகைள ேநாி, க7டவ&க
இவ ைற) ெசா,ல% ேக9/%கிேற. த, நா பலாபழ மண Rசின

இட-தி, அ -த நா த, சில நா $லா, நா ற சகி%க 9யாதா. ேப<

வாைய 6ைடய ஏ ைற(ஆ7 $) ேகழைல அ

அைத பலாஅமற (ெசறித)

அ %க (மைல)சார,) நா4ப9 ஈ&-.) ெசற.தா அத 8% காரண. அ ேக
' கி,க ஒேற

ஒ4 உரா5. ஒ%8. அத ஒJட பய-ைத

உ7டா%8. இCவள# அ)சத/ வழியாக இ/தாG அத வழிக ேபாவத 8

அாிய அ,ல.

ேதாழி: நீ ெசா,வைத% ேகக% ேகக என%8) சிாி$-தா வ/கிற.. “ெந/$)
N ; ஆ@, அைத நா ெதா ேவ. ேத ெகா  எ4 என%8 நறகெதாி6; ஆனா, அைத நா ெதா ேவ? எ4 ெசா,வ.ேபால இ/%கிற. உ
ேப)N. கா

வழிைய ப றி இCவள# தா ெதாி6மா? இ1 ெதாி6மா?”

தைலவி : இ1 எ-தைனேயா ெதாி6. கர96 பா$ ேகழG $6

உலா# மைல) சார, நளிரவி, இ1 நிக> நிக<)சிகைள) ெசா,கிேற

ேக. மைல) சார, சில பளமான இட க உ7 . அ ேக எேபா. நீ&வள

மி8தி/%8. ஈர அ/ த 8ழிக பல உ7 . தா<த இட கைள6ைடய அத

அN$களி, (பள களி,) Nர$ைன மர க வள&தி/%8. வாைழ மர க@

ெசறி. வள&தி/%8. வாைழ மர எறா, யாைனக@%8 அதிக வி/ப,

வைழேயா

வாைழ6 ஓ கிய அத இட-தி, வாைழைய- தின வத யாைன

பள-தி, வி>., ேமேல ஏறமாடாம, தவி%8; பிளி4, அத ழ%க-ைத%

ேகட ெப7 யாைனயான. அ ேக வ. பா&%8. களி4 அNபிேல (8ழியி,)

வி>. ேமேலற மாடாம, இ/பைத% க7

அைத மீக யG,

ைகெகா -.- S%க 96மா? பள-தி, அ,லவா யாைன வி>. கிட%கிற.?
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அதி/. தாவி ஏற 9யா.. ப9களிேம, காைல ைவ-. ெம,ல ஏறலா.

கா

யாைனக@%8 இப9 உதவி ெச5கிறவ&க யா&? ம7ைண ெவ9

ப9யா%8 ம%க யா& வர ேபாகிறா&க? பி9 ஒ/ ததிர ெச56. அ/கிGள

மர கைள றி-. அத% 8ழியி, ேபா . அத மர கைளேய ப9களாக%

ெகா7

களி4 ேமேல ஏறி வ.வி . ஆ7 யாைன பிளி4வ., அைத% ேக

வத பி9 க-.வ., மர கைள றி-. ேபா வ.மாகிய ஓைச ெந Sர

ேக8. மைலயி ேமேல உள 8ைகயிேல ெச4 ேமாதி எதிெரா%8. வாைன
ட வள&த சிகர-தி விட&களி, (8ைககளி,) ெச4 தா%கிய ஒ நாG
திைசயிG சில$. அத ஓைசைய% ேகடா, உள ந

8.

ேதாழி : அப9 இ/தாG ேபாவ. அாித4 எ4 நீ ெசா,Gகிறா5.

அப9-தாேன?

மைறவிேல நி4 இவ&க@ைடய ேப)ைச% ேக % ெகா79/%கிற தைலவ1%ேக
சிாி$ வ/கிற.. மைல) சாரைல ப றி6 அத3ேட ெச,G வழியி

அ/ைமைய ப றி6 இ-தைன ெச5திகைள- தைலவி எப9 அறிதா எ4

வியபைடகிறா, இ-தைன இைடV4கைள அறி. அவ ைற% கட. ெச,வ.
அாித4 எ4 ெசா,கிறாேள! அத 8 காரண இன. எ4 அவ1%8

$லனாகவி,ைல. அைத- ெதாி.ெகாள ேவ7  எற ஆவ, அவ1%8
அதிகமாகி% ெகா7ேட வ/கிற..

தைலவி ேபசி%ெகா7ேட இ/%கிறா.
தைலவி : ஆ; அவ/ைடய நா9, மைலயி, இரவி, இ-தைன நிக<)சிக

நிக<கிறன. இ-தைன இைடV4க@%8 இைடேய எப9 ேபாவ. எ4 நீ
நிைன%கிறா5. கா

வில 8களி ெதா,ைல இ/%க . பகேல ேபான,தா

அத வழிெந க ஒேர மாதிாி ேநராக இ/%8மா? வைள. வைள. ெச,G,
ந ந வி, ஏறி6 இற கி6 ேபா8. இைடயிைடேய 87 % க க@

பாைறக@ 84%கி . அத% க க@%8% கண%ேக இ,ைல. ப-. எ

நடதா,

அ ேக ஒ/ க, 84%கி . அ$ற ெகாDச Sர ெசறா, அ ேக ஒ/ பாைற

நி 8. இப9யாக பிற க, (உய&. நி 8 க,) இைடயிைடேய கிட%8 வழி
அ..
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ேதாழி : என .ணிேவா

இத வழியி, நீ ேபாவா5?

தைலவி : இCவள# இனைல6 தா79%ெகா7 , இ-தைன சி%கலான வழியி,,
இ/@ இைடV4 ெகா ைம6 அ/ைம6 நிைறத இத அ/வழியி,, ெம,ய

வில 8 ஒ4 ேபாவைத நா அறிேவ. ெம-ெதற ேமனி6 ம/7ட ேநா%8

ெமைமேய உ/ெவ -த. ேபாற ேதா ற உைடய அCவில 8 ேபா8ேபா.
நா ேபாக% Jடாதா?

ேதாழி: அ. என வில 8?
தைலவி : எத வில ைக ெம,யலாராகிய ம ைக மா/%8 உவைம

ெசா,Gகிறா&கேளா, எத வில கி க7கைள ெப7மணிகளி க7க@%8
ஒ$% J4கிறா&கேளா, எத வில 8 பிற பிராணிகைள% ெகா4 உ7E
ெகா9ய வில 8க நிரபிய கா9ேல $,ைல6 நீைர6 உ7
அத வில ைக- தா ெசா,கிேற.

வா<கிறேதா,

ேதாழி : மட மா ேபாற ெப7ேண உ க/-. என%8 விள கிவிட..
தைலவி : ஆ, மா அத வழியி, ேபா8ேபா., மடமாேன, எழி, மாேன
எெற,லா அைழ%8 எ ேபாற ெப7 ேபாக% Jடாதா? மா ெச,G
வழியிேல மா ேபாற நா1 ெம,ல ெம,ல ேபாகலாேம!
ேதாழி : இ/9, வழி எப9- ெதாி6?
தைலவி : மின, மி1ேம; அத மின ஒளியிேல ெம,ல ெம,ல) சி4க
அ9யி

விடலா.

நட. ேபாகலா; மய காம,, வழி த % ெகடாம, நட. ேபா5

ேதாழி : எ,லாவ ைற6 த7ணீ& 89ப. ேபால எளிதிேல ெசா, விடா5.

ெசய, ெச56 ேபாத,லவா .ப ெதாி6?
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தைலவி: .ப இ,லாம, இப ஏ.? எCவள#%8 எCவள# .ப-தி

க ைம மி8தியாக இ/%கிறேதா அCவள#%8 அCவள# அத பி கிைட%8

இப-தி Nைவ மி8தியா8. இ ேக, தைலவ& வ/வா& வ/வா& எ4 கா-.%
கிட., அவ& வராததனா, ஏமா. ைந. சா$வைத விட, அவைர நி)சயமாக%
காணலா எற நபி%ைக இ/%8மானா, எCவள# இைடV4களானாG
ெபா4-.%ெகா7

ெச,லலா. ஆனா, ஒ4 மிக# %கியமான..

ேதாழி: என அ.?
தைலவி : இ-தைன அ,ல ப %ெகா7
அேபா

நா ேபான, தைம வா எ4

வரேவ கிறவ&க அ ேக இ/%க ேவ7 .

ேதாழி: ஏ? ந தைலவ& வரேவ கமாடாரா?
தைலவி : உாிைம6ட வரேவ க ேவ7 ேம, "இCவள# இட&ப

நீ க

இ ேக எப9 வதீ&க? வழிெதாியாம, 84%8 ெந %8மாக நீ க

அைலதி/\&கேள! எ4 ெசா, அேபா

எCவள# .பமானாG ெபா4-.% ெகா7

விசாாிபவ&க இ/தா,

ேபாகலா.

ேதாழி: உ7ைம அ$ உைடயவ&க அப9) ெச5ய மாடா&களா? நி)சயமாக

விசாாிபா&க.

தைலவி : தைலெய,லா மைழ- .ளியா, நைன.வி . ஈர- தைலேயா

நா

அ ேக ேபா5 நி 8ேபா., *நாதா வ/கிேற எேறேன! உ கைள யா& வர)
ெசான&க?” எ4 ேகளாம,, அேபா

ெம,ல ெம,ல மைழ- .ளியா,

நைனத நீல மணி ேபாற காிய நைடய Jதைல அவி<-.வி

மைற6ப9யாக) ெச5. வாாி பிழி., ”அடடா! எ-தைன அேபா
ேத9% ெகா7

.8

எைன-

வதி/%கிறீ&க!" எ4 யாராவ. ெசா,வா&களா? 'இத)

சி %கான வழி உ க@%8- ெதாி6மா? எப9- ெதாி6?’ எ4 ேகபா&களா?
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ேதாழி : நா கர9ைய6 பாைப6 $ைய6 யாைனைய6 க7
அவ ைற- தா79% ெகா7

ஆ ற $8வா& நி காதல&.

அDசாம,

ெசற அ/ைமைய நி)சய பாரா9 ந இைளைப

தைலவி :ஐ. ப8தியாக $ைன6 எ மணிைய ஒ-த ஐபாைல (Jதைல))

சி4$ற (.8) $ைதய வாாி% Jத ெகா-ைத பிழி., ”நீயி& இ)Nர அறிதG
அறிதிேரா" எ4Jறி, அேபா

உசாவி ஆ4த, J4பவ&கைள ெப4வதாக

இ/தா,, இத% க9ய வழிைய% கட. ெச,வ. அாி. அ4; இ. நி)சய. ஈய
$ ற-தி ஈரமான ப%க-ைத அ -. வ. 8/பியாகிய வ,சிைய (உணைவ)
உ7E ெப/ ைகைய6ைடய கர9ேய ைற%8 அDசமாேட. அத%

கர9யி வ உகி& க.வ லா, மத (பல) அழி6 பா$%8 அ)ச ெகாேள.
க 8 பாதிெய4 தள&)சி அைடயமாேட. ெபாிய ேகழைல அட ேப<

வாைய 6ைடய ஆ7 $%8 அDேச. கைழக நரG ஓைசைய% ேக

ெநDச கல ேக. அNபிேல பட களி றி ஆரவார-.%8, அதைன ேமேல

ஏ 4ெபா/

மர-ைத றி-.ப9யாக இ பி9யி ழ%க-.%8 எ

உள ஒ9யா.. மா ெச,G வழியிேல நடேப. தைலவ& ந Jதேல வாாி
பிழிவாாி எப. உ4தியானா,, அவ& நைம அேபா

க7

ேபசி ஆ4த,

J4வ. தி7ணமானா,; அவ றா, வ/ இப அளவிட காியத,லவா? அத
இப கிைட%8மானா,, இ-தைன இைடV4கைள6 கட. ெச,வ. அாி.

அ4.

தைலவி ஆேவச வதவைள ேபால ேபசினா, தைலவ காதி, அவ

Jறியைவ யா# வி>தன. "நமிட-தி, தா இவ@%8 எ-தைன காத, நைம
பிாி. இ/பைத% கா9G இரவிேல இத% க ைமயான வழிைய% கட%8

.ப-ைத ெபா4ப. ேம, எற,லவா ெசா,கிறா? இவ மன இCவள#
Sர வ/.ப9 நா ெச5த. தவ4. இனி6 இத% கள# ஒ>%க-ைத

ேம ெகா7
ேபா

இவைள) சதிப. தவ4. விைரவி, ைறப9 இவ@%8 பாிச

மண ெச5. ெகாள யல ேவ7 . அபா, ஒ/ கண இவைள

வி  பிாியாம, உலகறிய% கணவ மைனவியராக வாழலா’ எற தீ&மான-ைத
அவ ெச5. ெகா7டா. தைலவி வி/பிய 9# அ.தாேன?
தைலவி ேதாழியிட J4வதாக பா

அைம தி/%கிற..
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றி சி
ஈய $ ற-. ஈ&$ற-. இ4-த

8/பி வ,சி ெப/ ைக ஏ ைற

S 8ேதா, .திய வஉகி& க.வ

பா$மத அழி6 பா,நா க 8G
அாிய அ,லம: இ8ைள! ெபாிய

ேகழ, அட ேப<வா5 ஏ ைற

5

பலாஅம, அ %க $லாவ ஈ&%8

கைழநர, சிலபி ஆ க7, வைழெயா

வாைழ ஓ கிய தா<க7 அNபி,
ப க

களி றி வ/-த ெசாய

பி9ப9 4%கிய ெப/மர ?ச,

10

வி7ேதா5 விடரக-. இய$ அவ&நா ,
எ7ண/ பிற க, மாஅத& மய கா.
மினாவிட) சிறிய ஒ. கி ெமெமல-,
.ளிதைல- தைலஇய மணிஏ& ஐபா,

15

சி4$ற $ைதய வாாி% 8ர,பிழிVஉ,
‘ெநறிெகட வில கிய நீயி& இ)Nர

அறிதG அறிதிேரா?’ எ1ந& ெபறிேன.
[ ஈச, நிைறத ஈரமான ப%க-ைத அைடத, $ றD ேசா ைற உணவாக% ெகா7ட,
ெபாிய ைகைய 6ைடய ஆ7 கர9யான., ெதா 8 ேதாலாகிய உைறைய 6ைடய

J&ைமயான நக-தா, ப 4வதனா, $ 4% 8ேள வா> பா$க த வைம
அழி. .$4 ஒ/ நாளி பாதியாகிய நளிரவிG ெச,G ெசய,

அ/ைமைய உைடயத4; ேதாழி ெபாிய வாைய6ைடய ஆ7 $ பலா மர க

ெசறித மைல) சாரெல,லா $லா, நா ற RNப9யாக அைத இ>%8

' கி,க ஒ%8 மைல) சாரைல6ைடய அCவிட-ேத, Nர$ைன மர கேளா

வாைழ மர க ஓ கி வள&த தா<த இட-ைத6ைடய பள-தி, (அC

வாைழைய- தி1 ெபா/ ) ெச4) வி>த ேகாப-ைத6ைடய ஆ7
யாைனயி வ/-த-ைத நீ%8 ெபா/

அத மைனவியாகிய ெப7 யாைன

ப9யாவத காக றி-. இட ெபாிய மர களா, உ7டான ெபாிய ஓைச

வான-ைத- ெதா  மைலயி 8ைகயிேல ெச4 ஒ%8 அவ/ைடய நா9,,
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எ7Eவத காிய, உய&. ேதா4 பல க களினிைடேய மா ெச,G வழியி,
கல%கமிறி, மின, ஒளி விட அத .ைணெகா7

84க அ9யி

ெம,ல

ெம,ல)ெச4, மைழ-.ளி தைலயிேல ெப5த ஈரமான நீல மிணிைய ேபாற

Jதைல (அவி<-.வி ) ேம, .8 மைற6 ப9யாக வாாி% Jத ெகா-ைத

பிழி., "வழி ெதாியாம, த மாறி% 84%8 ெந %8 வத நீ க இத அாிய
வழிைய அறிR&கேளா?" எ4 அ$ட உசா#பவைர ெப றா,.

ெமெமல ஒ. கி ெபறி அாிய அ,ல எ4 J9 ெபா/ ெச5ய ேவ7 .
ஒ. கி எபைத ஒ. க எபத திாிபாக% ெகா7 , ெபறி, பா1 க 8G
ஒ. க அாிய அ,ல எ4 J9 ெபா/ உைரபா& பைழய உைரயாசிாிய&.
t. ஈய,-ஈச,. $ ற-$ 4, ஈ&$ற-ஈரமான ப%க. இ4-த-வதைடத

2. 8/பிய - $ /Dேசா4. வ,சி-உண#. ஏ ைற - ஆ7 வில 8. 8/பி வ,சி
எற அைடெமாழிகளா, கர9ெய4 ெதாியவ/கிற..

3. .ர 8-ெதா 8. .திய- உைறைய6ைடய. வ-J&ைமயான, உகி&-நக,
க.வ-ப 4வதனா,,

4. மத-வைம. பா, நா-நாளி, பாதி; எற. ந

யாம-ைத. க 8,-இர#.

5. அாிய அ,ல-அாியைவ அ,ல; ெச,G ெச5ைகக பலவைகயாக இ/-தலா,
அாிய எ4 பைமயாக) ெசானா. ம: உ4திைய உண&-திய.. ெசா,G
வாாி,ைல ெயற கழிவிர%க-ைத% 8றி-ததாக பைழய உைரகார& ெசா,வ&.
இ8ைள-ேதாழிேய.

6. ேகழ,-கா  பறி, அட-ெகாற, ேப< வா5-ஆழமான வாைய6ைடய,

ேகழ, அட எற அைட ெமாழிகளா, ஏ ைற எப. இ ேக ஆ7 $ ைய%
8றி-த..

7. அம,-ெசறித, அ9%க - மைலப%க. $லாவ - $லா, நா ற RNப9யாக,
ஈ&%8-தைரயிேம, இ>-.) ெச,G,
8. கைழ-' கி,, நர,-ஒறேனா

ஒ4 உரா5. ஒ%8. சில$-மைல.

ஆ க7-அCவிட-தி,, வைழ-Nர$ைன. இ. மைலயி, வள&வ.. "வைழய ம,

விய கா " (பதி 4 ப-., 41:13) எ4, "வைழ யைம ந4Dசார,"

(க-ெதாைக, 53:1) எ4 ேவ4

,களிG வதி/ப. கா7க.
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9. தா< க7-தா<த இட-ைத உைடய, ’அN$ -மைலயி, நீ& அறாத 8ழி’ (பைழய

உைர.)

10. ப -வி>த, க ைம-இ ேக ேகா . ெசாய-ேபா%க,

11. ப9 4%கிய-ப9யாக ஒ9-. இட, ?ச, - ெபாிய ஓைச,

12. வி7 ேதா5-வான-தள# உய&த, விடர க-.-8ைககளி,, இய$-ஒ%8.
அவெரற. தைலவைன.

13. பிற க,-உய&. ேதா4 க க. மா அத&-மா ெச,G வழி. மய கா.-

இ.ேவா அ.ேவா எ4 கல காம,.
14. மி1விட-மின, ஒளிையவி
84க அ9யி

விள க, சிறிய, 84கிய எ ; சிறிய ஒ. கி-

நட.; ெம-ெதன நட. எப. பைழய உைர, ஒ. கி - நட.,

ெம ெமல ஒ. கி எ4 ேன J9 ெபா/ ெகாளேவ7 . ெமெமல

வாாி எ4 J வ& பைழய உைரயாசிாிய&,

15. தைல-தைலஇய-தைலயிேல ெப5த மணி, ஏ& - நீல மணியி அழைக6ைடவ.
ஐபா,-Jத,; ஐ. வைகயாக 9%8 ப8திைய உைடைமயா, JதG%8 இ
ெபய& வத.; பா,-ப8தி. அத-ஐதாவன-Mழ, அளக, ெகா7ைட, பனி)ைச,
.Dைச எபன. க/ைம நீள, ெந5$, கைட 8ழறி/-த,, வைள# எ1
ஐ. தைம6ைடைமயா, ஐபா, எ1 ெபய& வததாக% J4பவ&க@
உ7

16. சி4$ற-ேம, மி.8. $ைதய-மைறய. 8ர,; J&த,, பிழிVஉ-பிழி..

17. ெநறிெகட-வழி த படா. ேபாக, வில கிய-தபி% 84%8 ெந %8

ெசற, வழி, ெசல# ெகட வில கிய Nர எ4 J ந& உைரகார&. Nர -

கட-த 8 அாிய வழி.

18. அறிதG அறிதிேரா-அறிR&கேளா, எ1 ந&-எ4 Jறி விசாாிபவைர.

ெபறி-ெப றா,. ெப4வ. நி)சயமி,ைல ெயற 8றிைப உைடய..

"தைலமக சிைற $ற-தானாக- ேதாழி%8) ெசா,Gவா ளா5- தைலமக

ெசா,ய." எப. இத .ைற. சிைற எப. மைற$. மைறவான இட-தி%8

அ$ற-தி, தைலவ இ/தேபா. தைலவி Jறிய. இ.. அவ அ ேக

இ/பைத- ெதாி.ெகா7 , அவ காதி, விழேவ7  எற க/-ேதாேட

ெசா,வ. இ..

★

★
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இத பா9, தைலவ1ைடய நா9, நிக<வனவாக '4 நிக<)சிகைள)
ெசானா தைலவி, பாதி ரா-திாியி, கர9 $ றD ேசா ைற எ %8ேபா.

$ 4%8ேள இ/%8 பாபிேம, அத நக க ப

அ பா$ .ப-ைத

அைடவ. ஒ/ நிக<)சி. இCவா4 ெசா,வத 8 உெபா/ ஒ4 உ7ெட4,

தைலவ1ைடய ெசயைலேய ேவ4 வைகயி, மைற-.) ெசான. இ. எ4

ெகாவ. மர$. இCவைகயாக உளட%கிய ெபா/ைள இைற)சி எ4 உ@ைற
6வம எ4 $லவ&க ெசா,வா&க. அத இர7 %8 உள ேவ4பா

மிக# Kபமான..

கர9யி ெசயG%8 உாிய இைற)சி ெபா/ளாக பைழய உைரயாசிாிய&
எ>தியி/ப. வ/மா4:

*ஏ ைறயான. பாைப வ/-தேவ7  எ1 க/-. இ,ைலயாயி1, அ.

த காாிய ெச5யேவ வஉகி& ப தலாகிய அCவளவி 8 பா$

வயழிதா ேபால, அவ& நைம வ/-த ேவ7  எ1 க/-.
இ,ைலயாயி/%கேவ, தம. காாியமாகிய களவி ப-திேல ஒ>கேவ, ஆ4
இனாைம, ஊ4 இனாைம[1] தலாகிய இCவளவி ேக நா வ/.ப9யா5
வி ட. எறவா4’
------1.

ஆ4 இனாைம-தைலவ வ/ ெபா,லா

8ைடயதாக இ/-த,, ஊ4

இனாைம-அவ வ/ ேபா. உ7டா8 இைடV4க தீயனவாக இ/-த,.
அ -த நிக<)சி ஆ7 $ ேகழைல இ>%8 ெசய, அத 8ாிய உ@ைற
ெபா/ைள பிவ/மா4 உைர யாசிாிய& ெதளி#ப -.வா&.

’$யான. தா Kக&த ெபா/ % ேகழைல அ  பழ நா ற-ைத6ைடய பலா
அம, அ %க $லாவ ஈ&-தா ேபால, அவ/ இப .5-த ெபா/
நைம% J9, அ%Jட-தாேல $க<)சிைய உைட-தாகிய ந 89ைய
இக<)சி6ைட- தாப9 ப7ணினா&’ எறவா4.

வ.
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ஆ7 யாைன பள-தி, அ. ஏ4ெபா/  பி9 மர-ைத றி-. ேபா 
நிக<)சியி உ க/-ைத 6 பைழய உைரகார& ெதாிவி%கிறா&,

'வாைழ Kகர வத யாைன அத அயலதாகிய அNபி 8ழியிேல வி>ததாக,
பி$ அ%8ழியினி4 ஏறமாடா. வாைழயாகிய உணைவ6 இழ.ழி, பி9

அ. ஏ4த 8 ப9யாக மர றி%கிற ஓைச வி7 ேதா5 விடரக-.

இயபினா ேபால, அவ/ நம. நல Kகர வ. களெவா>%கமாகிய 8ழியிேல
வி>. இ% களெவா>%கமாகிய இதைன வி

வைரய# மாடா. [1] நம.

காவல/ைமயா, இ% களெவா>%கிைன Kகர# மாடா. .யரப கி4 ?மி,
அற-ெதா

நிைல[2] தலாகிய இவ றா, மகளிராகிய நாேம வைரய யG வழி,

அ ய சியாேன ஊெர,லா அறி6 ப9 ப7ணினா&,எறவா4.’
-------

[1]. க,யாண ெச5. ெகாள 9யாம,,
[2]. அற-ெதா

நிைல-அற-ெதா

நி ற,; தைலவி தைலவ ஒ/வபா, காத,

ெகா79/%கிறா எற உ7ைமைய- ெதாிவி-த,.

இத பா % 8றிDசி- திைனைய) சா&த.. அ %க, சில$, வி7ேடா5

விடரக எபவ ற, மைல ப8தி எப. ெபறபட.. இ. 8றிDசி- திைணயி,

த ெபா/ளாகிய நில. கால சி4ெபா>. ெப/ெபா>. என இ/வைகப .

பா1 க 8, எபதனா, யாமமாகிய சி4 ெபா>., .ளிதைல- தைலஇய எற

8றிபி1, சி4 Sற, S4 Jதி&% காலமாகிய ெப/ ெபா>. ெசா,ல
ெப றன.

கர9, ேகழ,, $, யாைன எ1 "வில 8க@" வைழ, வாைழ எ1
மர க@ 8றிDசி நில-.%8ாிய க/ெபா/க, இர#%8றியி, தைலவ

ேகக ேபNவதாத $ண&)சியி நிமி-தமாகிய உாிெபா/ ளாயி 4.

“இரவிேல கா9, நிக> இ-தைன நிக<)சிகைள6 தைலவி அறிதி/%கிறா.
ஆத நா இவைள- ேத9 வ/ேபா. இத இைடV4கைள- தா79 ஊ4
பா9றி வரேவ7 ேம எற அ)ச இவ@%8 இ/%8" எற எ7ண
தைலவ1%8 உ7டா8ப9 இ%J 4) ெச5கிற..
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ஒ/ ப%க $ ெற>த இட-தி, கர96 பா$ காசி தர#, ம ெறா/ சா& $
ேகழைல அ தG அ

இ>-.) ெச,GதGமாகிய ெசய,க நிகழ#, ேவெறா/

சா& களி4 8ழியி, வி>. பிளிற பி9 மர-ைத ஒ9-.ேபாட ஒேர ஆரவாரமாக
இ/%க# எம/ 8 அDNவத 8ாிய Mழலாக மைல) சார காைட $லவ&
கா கிறா&,

இதைன பா9யவ& ெப/ 84ா& கிழா&, அவ/ைடய இய ெபய& இனெத4

ெதாியவி,ைல. இ. அகநா1ா றி எடாவ. பா .
------------------

5.

“ேதைர( க)ேட"
க)ேட"

கா& கால வ.விட.. எ 8 மைழ ெப5. நில 8ளி&தி/%கிற.. கா 

அைத) சா&த ப8தி6 மாகிய ,ைல நில-தி, எ ேக பா&-தாG ஒேர பNைம%
காசி. இய ைகயாகேவ அழ8ைடய ,ைல நில இேபா. பி1 ேபரழ8

ெப 4 விள 8கிற.. ?மிெய,லா ெசம7 நில. எ ேக ெவ9னாG

ெசCவர%ைக ேபால இ/%8 ம7ைண% காணலா. அர%ைக ேபாற

ெசநில-தி, ெபாிய வழிக இ/%கிறன. வழிகளி இ/ ம/ 8 மர ெச96

ெகா96 வள&தி/%8. காயா மர க ,ைல நில-.%8 உாியைவ. அைவ

மைழ ெப5தைமயா, நறாக- தளி&-. ?-.% 8G 8கிறன. மல&த மல&க

உதிர உதிர $திய மல&க ?%கிறன. அப9 உதி&த மல&க ெசநில ெப/

வழியி, பட&. கிட%கிறன. ெசம7 தைரயி, நீலநிற மல& பரவி% கிடதா,

அ. எ பாக- ெதாி6ம,லவா?

மைழ% கால-தி, கா களி, இதிர ேகாப ?)சிக தைரயி, ஊ/ ெச%க)

ெசேவெலற நிற ப  ேபாற ெமைம6 உைடய அத ?)சிகைள

ப  ?)சி ெய4 ெசா,வ.7 . ஈய, 'தா5 எ4 $லவ&க ெசா,வா&க.

அத இதிர ேகாப ?)சிக ,ைல நில-. வழி >வ. ஊ&கிறன. ஊ/

ெபா>. ேகா

கிழி-தா ேபாற Nவ க உ7டாகிறன; ேகால ேபாடா

ேபாற கீ 4க அைமகிறன. ேச றிG மணG ந7  ந-ைத6 ஊ&.

ெச,Gேபா. Nவ க ேகா

ேகாடாக அைமவைத பா&-தி/%கிேறா

அ,லவா? இ ேக ெசநில ெப/வழியி, பல இதிர ேகாப ?)சிக ஒேர
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Jடமாக ஊ&கிறன; ஒ/ ேக ஊ&கிறன; வாி (ேகா ) அைமய ஊ&கிறன.
அப9 ஊ&வைத வாி-த, எ4 ெசா,வா&க. ஈய, 'தா5 பல இத ெப/

வழியி, வாி%கிறன. ேப காயா மல& உதி&. பரவி% கிட%8 அத வழியி,

இதிர ேகாப ?)சிக ஊ&கிறன. காயா ? க/ நீல நிறமானைவ; இதிரேகாப

?)சிேயா இர-த ேபால ந,ல சிவ$ நிற உைடயைவ. இைவ இர7ைட6
கல. பா&%8ேபா. நீல மணி6 பவள ஒறாக% கிடப. ேபால-

ேதா4கிறன. நீல மணிைய6 பவள-ைத6 இைடயிைடேய ேகா-., வைள,

மாைல தய அணிகைள இய 4வ.7 . அப9 நீலமணி6 பவள

இைணத இைணைப மணிபிரவாள எ4 மணிமிைட பவள ெம4

ெசா,வ. வழ%க. காயா ?# ஈய, 'தா6 கல. மணிமிைட பவள ேபால%
காசி அளி%கிறன.
இ-தைகய கா

வழி, த1ைடய எ,ைலயிேல ஒ/ 8ற-ைத%

ெகா79/%கிற.. சிறிய 8ைற வைள. அத ,ைல நில இ/%கிற.. அழகிய

கா

அ.. மர க ெசறி. வள&தி/பதனா, ம ற இட களி, எளிதிேல

ெச,வ. ேபால அத% கா %8 ெச,ல இயலா.; அ. ெச,Gத 8 அாிய
இட கைள உைடய.. இ1 ம%க $காம,, அவ&க கா ேற படாம, உள

பல இட க இத அட&த கா %8 இ/%கிறன. 8ற-ைத) M<த அழகிய

கா

நில-தி அாிய இட களிேல மாக உ,லாச மாக வா<கிறன. ஆ7

மா1 ெப7 மா1 ஒ/ 8 இைய. வா<கிறன. ெமைமயான பிைணைய-

த>வி ஆ7 மானாகிய இரைல அ 8 இ 8 ஓ கிற.. ஆ7 மா1ைடய

ெகா$ 4%கின. ேபால இ/%கிற.; திாித ம/ைப உைடய இரைல அ.. மைழ
ெப5தைமயா, $திய $, ைள-. வள&தி/%கிற.. $,ைல உ7Eவத காக

பிைண மா1 கைல மா1 .ளி% 8தி-. ஒ கிறன. பிைண மாைன வி

விடாம, த அ/கிேல அ. வ/கிறதா எ4 கவனி-.% ெகா7ேட ஆ7 மா
8தி-.% 8தி-. ஒ கிற.. தன%8 வி/தாகிய $,ைல உ7Eைகயி, த

பிைணைய வி

உ7டா, அத 8 உ7டதாகேவ ேதா றாேத! ஆகேவ $,ைல

அ/. ெபா/ ) ெச,G கைலமா மட பிைணைய- த>வி% ெகா7ேட,
.ளி% 8தி-.) ெச,கிற..

கா9, ம ெறா/ ப8தியி, ம%க வ. பய ெப4 இட க இ/%கிறன.
,ைல நில-தி, வா> ேகாவல&க விாித நில பரபி, ேம5வத 8ாிய
மா கைள அைழ-.) ெச4 ேமய) ெச5கிறா&க. அ க ேக பரவலாக

அவ ைற% காலாற நட. ேமய வி வா&க. அத நில பர$ >. ஆ%க
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பரவி யி/%கிறன. ஆய&க பN%கைள அப9 பரபி வி - தா க கா9
அழகிேல மன-ைத பறி ெகா -. உலா#கிறா&க. ,ைல நில-தி, அ க ேக

கர க இ/%8. அவ ைற% 84ெபாைற எ4 ெசா,வா&க. அவ றி

அ/கி, ,ைல% ெகா9 பட&தி/%கிற.. கா& கால-தி, ,ைல ?-.) ெசாாி6.

ேவ4 மல&க@ மல&தி/%கிறன. ஆய&க@%8 மலெரற, மி8தியான

வி/ப. அப9ேய பறி-.- த தைலயிேல ைவ-.% ெகாகிறா&க. மணள
மல&கைள பறி-. விைளயா கிறா&க.

அவ&க ேம6ப9 விட ந,ல பN%க நறாக வள&த அ4க $,ைல வயி4
நிைறய ேம5கிறன. க  காவG தனி6ாிைம6 இ,லாத அத நில-.

$,ெல,லா ஆ#%8) ெசாத. வயி4 நிைறய $,ைல- தி4 அைச ேபாட

பN%க மாைல ேநர ஆன#ட R %8 ேபாக அவா#கிற. Rைட ப றி

அவ றி 8% கவைல இ,ைல. R9ேல உள க4கைள நிைன-.%

ெகாகிறன. காைலயி, வதைவ அைவ. ேவ79ய ம  அ4க $,ைலதி4 அைச ேபா

விடன. அவ றி வயி4 மா-திரமா நிரபியி/%கிறன?

ம96 நிரபிவிடன. அவ றி கன அத மா களாேலேய தா க9யவி,ைல.

அத% கன க4கைள நிைன? கிறன. நிைன-த#ட ம9யி, இனிய பா,

பி 4கிற..

ேகாவல&க தைல நிைறய ?ைவ அணி. ெகா7டா&க. மாைலயிேல மல&த

,ைல ? அவ&க 8ழேல மண%கிற.. பN மா கைள ெய,லா ஓ9%

ெகா7

வ/கிறா&க. R கிய மாசிைம6ைடய ம9யி/. தீபா, பி ற

அத மா க "அமா!" எ4 த க4கைள அைழ-.%ெகா7ேட மா %
ெகா9, $8கிறன.

★

★

இப9- த க4கைள பயி/ (அைழ%8) 8ரைல உைடயனவா5 பN%க

ெகா9G%8ேள $8வைத% காத அறிதா. அவ R %8ேள இ/தாG

ஆவின கைற அைழ%8 8ர, அவ ெசவியி, ப

மாைல வதைத-

ெதாிவி%கிற.. ெவளியிேல வ. பா&%கிறா. ேகாவல& ந4 ?%கைள) M9

வ/வைத% கா7கிறா. "இ. ெவ4 மாஜ அ,ல; கா& கால-. மாைல" எற

எ7ண உ7டாகிற.. ம4 (ெகா9,) நிைறய $8த/ பNமா களி வரைவ

எதி&ேநா%கி R9ேல கடெப றி/%8 க4க இ/%கிறன. வயி4 நிைறய

ேம5. ம9 நிைறய பா, த.ப பNமா க மாைலயி, வ. விடன. தைலவி
அத% காசிைய% காEேபா. அவ உள வ/.கிற.. கைற6
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பNைவ6 க7

வ/தவி,ைல. அவ றி நிைலேயா

தநிைலைய ஒபி 

பா&-.% ெகா7டா. அேபா. அவ@%8- .யர ெப/கிய..
அவ@ைடய காதல ெவளி நா

ெசறி/%கிறா. இ,லற-.%8 இறியைமயாத

ெபா/ைள ஈ  ெபா/ ) ெசறி/%கிறா. இ,லற-.%8ாிய கடைமகைள

ஆ றி%ெகா7

காத R9, இ/%கிறா. ெசற காதல, கா& கால

வத#ட நா வ. வி கிேற எ4 ெசா,) ெசறா. பN மா க வயி4

நிைறய ேம5. 8றி-த கால-தி, கைற அைழ-.%ெகா7ேட வ.விடன.
தைலவ1 தா ஈட ேவ79ய ெபா/ைள ஈ9%ெகா7

உாிய கால-தி,

காதைய நா9 வரேவ79யவ அ,லவா? மாைல வ.விட.; பN மா க
வ.விடன. அ. ேபால% கா&கால வ.விட.; காதல1 வ. விடா
எ4 ெசா,வத கி,ைலேய! இ.தா தைலவி வ/-த-ைத அைடவத 8ாிய

காரண.

★

★

காதல1 காதவி6 இ,வா<%ைகயிேல சிற. நிறன&. த ேனா& ஈ9ய

ெபா/ைள) ெசலவி

வா<வ. அறி#ைடைமய4 எ4 எ7E ஆ7 மக

அத% காதல. த1ைடய ய சியா, ஈ9ய ெபா/ளா, ெச56 அறேம >

பயைன- த/ எ4, அதனா, வ/ இபேம ந,ப எ4 நிைனபவ.

அவ இைச, ஓவிய, காவிய ஆகிய கைலகளி, ஈ படவ. இைச வ,ல

பாண&க@ கவி வ,ல $லவ&க@ அவ1%8 ந7ப&க. அ9%க9 பாணைர

அைழ-. இனிைச யா< வாசி%க)ெச5. காதவி6ட ேக

இ$4வா.

அவ/%8 மிக# வ,லவனாகிய பாண ஒ/வ தைலவேனா

ெந/ கி

பழ8பவ, தைலவ1%8 தைலவி%8 எேபா. நைமையேய வி/$பவ,
அத பாண. சில சமய களி, அவ&க ஏ# 8 ேறவ,கைள6 அவ

ெச5வ.7 . தைலவ ஊாி, இ,லாதேபா. அ9%க9 அவ R %8 வ.

தைலவிைய பா&-. ேபசியி/. வி ) ெச,வா.

தைலவி த காதல பிாிைவ- தா கேவ7  எற உள பைட-தவளாக
இ/தாG அவபா, இ/த காத, அவைள படாத பா

ப -திய.. அவைள

அறியாமேல ேசா&# உ7டாகிய.. க-தி, இய ைகயாக இ/.வத ெபா#

இ,ைல. ஆயி1 ெச5ய ேவ79ய கடைமகைள- த%கவ7ண ெச5. வதா.

எப96 த காதல 8றிபிட கால-தி, வ. வி வா எற நபி%ைக
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இ/தைமயா, பிாி#- .ப-ைத ெபா4-. வதா. கா&கால எேபா. வ/

வ/ எ4 அவ எதி&பா&-.% ெகா7ேட இ/தா.

கா& கால ெம,ல ெம,ல வத.. அத அைடயாள களாகிய மைழ6 ,ைல

மல/ காயா ?# வதன. தைலவ இ1 வரவி,ைல. 'இேபா. தாேன கா&
கால அ9ெய -. ைவ%கிற.? இ1 சாியானப9 வ. $கவி,ைல’

எ4தாேன சமாதான ெச5. ெகா7டா.

கா& கால நறகேவ வ.விட.. கா %8 ேபா5 வதவ&க எ,லா கா&

கால-.%8ாிய அைடயாள க அைன-. ேதாறியி/பைத ேபசி%
ெகாகிறா&க. அத ேப)N- தைலவியி காதி, வி>கிற.. அேதா
$ல-தி, ஆ%கைள பரபி% ேகாவல& ந4 ?ைவ) ெச/கி% ெகா7

,ைல

வ/வைத6, அ4க $,ைல வயி4 நிரப- தி4 வி % க\ரமாக நைட
ேபா %ெகா7
8ரேலா

ந,ல ஆ%க த ம9யினி4 பா, ேசார% கைற பயி/

ம4க நிைறய $8வைத6 பா&-தா. “கா& கால வ.விட..

இ%கால-தி, பகலாக இ/தா, கடைம ெச5வதி, மன ஈ ப 9/%8. மாைல

வ.விட.. இனி எப9 நா ெபா>. ேபா%8ேவ? வரேவ79ய எ காதல&

வராம, இ/%கிறாேர! இைத எ7ணாம, இ/%க 9ய வி,ைலேய! இரெவ,லா

S%க வராேத! நைடய உ4திெய,லா மாைலைய% க7ட#ட ேபா5

விடேத! இத இர# >வைத6 கழி-.% காைலயி, எ>தி/%க ேவ7 ேம!
காைலயி, எப9 இ/ேபாேமா!" எ4 அவ .யர) சிதைனயிேல '<கி
விடா.

அேபா. அவ&க@ைடய நைமைய வி/$ பாண வ. ேச&தா. அவைன%
க7ட#ட தைலவி%8 அ.கா4 இ/த ெபா4ைம தள&. விட.. உண&)சி

எ,ைல கட. நிற.. ஒ/வ/%8- .யர மி8தியாக இ/தா, அைத தம%8

ேவ79யவேரா

ெசானா, ஆ4த, உ7டா8 எபா&க. பாணைன%

க7டாேளா இ,ைலேயா, ேவ4 ஒ4 ேபசவி,ைல.

”பாணேன, உ க தைலவ& ெசயைல பா&-தாயா? கா& கால வ.விடேத

கா  வழி6 மைழ6 கா& கால வ.விடெத4 ெசா,கிறன. ஆணின

க4கைள அைழ-.%ெகா7

ெகா9G%8 $8 மாைல% கால-தி, நா

அவைர நிைன. நிைன. வா கிேற. அவ& இத% கா& கால-. மாைலயிG
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நா எCவள# .பப ேவ எபைத) சிறி. நிைன%கவி,ைலேய! இனி

வி9தா, என ஆேவேனா!” எ4 தைலவி த .யர-ைத% ெகா9 விடா.
பாண என ெசா,வா? அவ@%8) சமாதானமாக) ெசா,ல என இ/%கிற.?

இத 8 ெப,லா, “கா&கால வதா, வ/வா&’ எ4 ெசா,ல 9த.. அத%
கா& கால வ.விட. எ4 அவ நறாக உண&த பிற8, அவ@%8 ஆ4த,

Jற ஒ/ வைக6 இ,ைல. பாண ஒ4 ேபசவி,ைல. ேபசாம, ேக %

ெகா79/தா.

அவ@ைடய ேசாக% 8ர, அவ உள-ைத ெவ.பிய.. த கடைமைய

உண&த ெப/மா9 அவ; அற-ைத வள&%க ேவ7  எபத காக- த
.ப-ைத எ7ணாம, தைலவைன ேபா5 வா எ4 ெசான மைனயா9; யா&
என ெசானG காதி, வா கி% ெகாளாம,, த காதல ெசான ெசா,

தவறாம, உாிய கால-தி, வ.வி வா எற நபி%ைகையேய ப 4%ேகாடாக%
ப றி% ெகா7

ெபா4ைமயாக இ/த மடவர,; காதல1ைடய பிாிவினா, உள

ைநதாG ெச5யேவ79ய அற கைள) ெசCவேன ெச5. வத இ,லற அரசி.
அ-தைகயவ வா5 வி

இப9) ெசா,ல ேவ7 ெமறா, அவ மன-தி,

எCவள# .ப 8றி% ெகாதளி%க ேவ7 ! இ-தைகய நிைலயி, ஆ4த,

ெசா,ல இயGமா?

பாண அவைள பா&-. பா&-. வ/தினா, அவ வ/-த-ைத மறபத 8

ஏேத1 வழியி/தா, அைத) ெச5யலாெம4 எ7ணினா. அவனிட எத.யர-ைத6 மா 4வத 8ாிய ஒ4 இ/%கிற.. யாைழ வாசி-தா,

எ,லாவ ைற6 மற. ேக % ெகா7ேட இ/%கலாேம! தைலவி6 தைலவ1

த1ைடய யாழிைசயிேல ஈ ப

நிறைத பலைற க7டவ அவ.

ஆகேவ த யாைழ உைறயினி4 எ -தா. இராக கைள ப7 எ4 தமிழி,

ெசா,வா&க. இன இன கால-தி, இன இன ப7ைண பாடேவ7 

எற வைரயைற உ7 . காைல ேநரமான, ம/த ப7ைண6, மாைல

ேநரமானா, ெசCவழி ப7ைண6 பா வா&க. இேபா. மாைல% காலமாத

பாண யாழிேல N/தி J9) ெசCவழி ப7ைண ஆலாபன ெச5தா,

விைரவாக அத ப7ணி, ஒ/ பாைட வாசி-தா; கட#ைள வா<-. பா
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அ.. இ-தைகய சமய களி, இைச6 கட# நிைன# ந,ல ஆ4தைல அளி%8

எற எ7ண-தா, ந, யாழி, ெசCவழிைய இைச-.% கட#ைள வா<-தினா.

ம ற% கால களிலானா, இத இைசைய% J&. ேகபா தைலவி. இேபாேதா

இைச அவ@%8 ஆ4தைல- தரவி,ைல. அவ கா.க காதல1ைடய ேத& வ/

ஓைச ேககிறதா எேற கவனி-தன. இைசயினா, தைலவி சிறி. ஆ4த,

ெபறாதைத% காண% காண பாண1%8 ஊ%க 8ைற. விட.. அவ1%ேக

க வா9ய.; ஏேதா மாதிாி இ/த..

அ -தப9 எ ெச5வ.? "அவ& இ/%8 ஊ/%8) ெச4 இத ெப/மா9யி
நிைலைய) ெசா,வ. தா இனி) ெச5ய-த%க காாிய?” எ4 அவ1%8-

ேதாறிய.. ஆகேவ தைலவ பா, ெச,ல $றபடா. அவ க-திG

நைடயிG ேசா&# இ/த.. தைலவியி நிைலைய உண&ததனா, அவ1%8
உ7டான .யர அவ உடபிேல ேதாறிய..

Rைட வி  $றப

விடா. எ ேக ேபாவ., எப9 ேபாவ. எபைத

எ7ணினாேனா எனேவா! இ ேகயி/. இவ ப  ேவதைனைய பா&-.%

ெகா79/பைத% கா9G அவாிட ெச4 இவ .ப-ைத- தீ&%க வழி
ெச5வ. ேம, எற நிைனவினா, அவ $றபடா.

தைலவ1ைடய Rைட வி  $றபடவ அத Rதிைய% Jட- தா7ட

வி,ைல. அத 8ேள அவ க7ேன தைலவ ேத& ேதாறிய.. ேதைர

பா&-தா. அதிேல க9யி/த 8திைரகைள பா&-தா, அைவ வா6 ேவகமாக
வதி/%க ேவ7 ெம4 ேதாறிய.. உடெப,லா ேவ&%க, வாயி, Kைர

தள படபடேபா

வத அவ றி நிைலேய தைலவ1ைடய மனேபால  கி

வதி/%க ேவ7 ெமன- ெதாிவி-த.. கா வழி எப9 எப9ேயா இ/%8.

வைள. வைள. வரேவ79யி/%8, ேம  பளமான வழியி,

வரேவ79யி/%8. இப9 மா4பாடான வழியி, ேவகமாக வதி/%கிறன

அத% 8திைரக, வ/கிற ேவக-தி, வழியிேல6ள சி4 க கைளெய,லா ேத&)
ச%கர ேமாதி அைர-.) சடசடெவற ஒைய எ>பியி/%8. பல ஆர%

கா,கைள6ைடய அத) ச%கர க இ4தியானைவ. ேத& Sர-தி, வ/ ேபாேத

அத ஓைச அத வரைவ- ெதாிவி-. விட.. கா& கால-. மைழ ெப56ேபா.

சடசட ெவ4 ழ 8வ.ேபால அத ஓைச இ/த..
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ஊ/%8ேள $8தா, ந,ல இட க ேன இ/தன. ந,ல னிட கைள

உைடய அத ஊ/%8- தைலவ ேதாி, வ/ காதல, ேத& ப%க-தி, வத பிற8

அத அல கார க க7E%8- ெதாிதன . அழகான ேத&; பல வைகயான சி ப
ேவைலபா கைள உைடயதா5 ேவ4 அல கார க@ $ைனததா5 இ/த..
அைத% க7டா பாண. "நா கட#ைள பா9ய. R7 ேபாகவி,ைல" எ4

எ7ணி ஆ4த, ெப றா.

தைலவ த Rைட அைடதா.

பாண $றபடேபா. அவேனா

★

★

இ/த ேதாழ&களிட ெசா,வி 

$றபடா, ேபான ேவக-தி, அவ தி/பி வதைத அவ&க க7டா&க. “ஏ
வ.விடா5?” எ4 அவன/கிேல இ/. பழ8 ேதாழ&க ேககேவ, தா
$றபட ேந&த காரண-ைத6, தைலவ ேத& வ.விடைத6 Jறி- தா

ேபாகேவ79ய அவசிய இ,லாம ேபானைத $லப -தினா. அவ

J4வதாக அைம-தி/%கிற. பா .

$ைல
"அர%க-. அன ெசநில ெப/வழி
காயாD ெசம, தா அ5 பலஉட
ஈய, 'தா5 வாிப, பவளெமா

மணிமிைட% தன 8ற கைவஇய
அ கா

ஆாிைட, மடபிைண தழீஇ-

5

திாிம/$ இரைல$, அ/ .கள,

,ைல விய$ல பரபி% ேகாவல&

84ெபாைற ம/ கி ந4? அயர,
பத#ேமய, அ/த மத#நைட ந,ஆ

R 8மா7 ெச/-த, தீபா, பி ற%
க4பயி& 8ரல ம4நிைற $8த/
மாைல6 உளா& ஆயி, காைல

யா 8ஆ 8வ ெகா,? பாண" எற

10
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மைனேயா ெசா,எதி& ெசா,ல, ெச,ேல,
ெசCவழி ந,யா< இைசயிென, ைபெயன%

கட# வா<-தி ைப6 ெம5 நி4-.

15

அவ&திற ெச,ேவ, க7டென யாேன:
வி விைச% 8திைர வில 8பாி  க%
க,ெபா/. இர 8 ப,ஆ& ேநமி%

கா&மைழ ழ%8இைச க %8

ைனந, ஊர $ைனெந  ேதேர.

20

[ ெசCவர% ைக ேபாற சிவத நிலமாகிய ,ைல நில-தி ெபாிய வழியிேல
காயாமர-தி பழ? பரவ#, பலவாக ஒ/ ேக இதிரேகாப ?)சிக ஊ&.
ேகா

கிழி%க#, பவள-ேதா

நீலமணி கலத. ேபாற காசிைய- த/வத 8

இடமாகிய, 8ற-ைத) M<த, அழகிய கா9 $8வத காிய இட
ெமைமைய உைடய ெப7 மாைன உடனைழ-.%ெகா7

களி,

4%கிய

ெகாைப6ைடய ஆ7 மானான. $,ைல அ/. ெபா/ - .ளி%8தி-.)
ெச,ல#, ,ைலயாகிய ெபாிய நிலபரபி, பN%கைள பரவ) ெச5.

இைடய&க சிறிய கர களி ப%க-திேல மல&த மணைடய ?%கைள% ெகா7
விைளயா9 இ$ற#, அ4க$,ைல ேம5. அைசேபாட ெச/%8ள

நைடைய6ைடய ந,ல பN%க, $ைட-த சிறைப6ைடய ம9 இனிய பாைல)

ேசாரவிட% க4கேள அைழ%8 8ரைல உைடயனவா5% ெகா9விேல நிைறய
$8கிற மாைல% கால-திG, (இ ேக வ. எ .யர-ைத% கைளய ேவ7 

எ4 எ தைலவ&) நிைன யாரானா,, காைலயி, நா எப9 ஆேவா? பாணேன
எற R - தைலவியி வா&-ைதக@%8 எதிேர ஒ4 ெசா,லாம,, ெசCவழி
ப7ைண ந,ல யாழி, இைச-. விைரவி, கட#ைள வா<-தி, எ உடபிேல
.ப-ைத நி 8ப9யாக ைவ-., தைலவ& பா, ெச,ல $8ெபா>. யா
க7ேட. ஒ கிற ேவக ள 8திைரக, ெவCேவ4 வைகயாக மா4ப )

ெச,G கதியிேல ேவகமாக) ெச,ல, வழியிேல உள க களிேல ேமாதி ஒ%8
பல ஆர%கா,கைள6ைடய ச%கர-ைத ெப ற., கா&கால-தி, ெப56
மைழயி ழ%க-ைத ெயா-த ஓைசைய6ைடய. ஆகிய, ந,ல னிட கைள-

6ைடய ஊ&%8- தைலவன. அல காி%கெப ற உய&த ேதைர.
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(3-4) பவளெமா

மணி மிைடதன கா , (4-5) 8ற கனவஇய கா

எ4

Jடேவ7 . (18-21) ப,லா& ேநமி-ேதா&, (20-21) ழ%கிைச க %8 ேத&, (21)
ஊர ேத&, (2) $ைன ெந  ேத& எ4 Jடேவ7 . யா ெச,ேவ (17),

ேதைர (21)% க7டன (17) எ4 9%கேவ7 .

1. அர%க-அர%8; அ எப. சாாிைய; அத 8- தனிேய ஒ/ ெபா/@ இ,ைல.

,ைல நில சிவபாக இ/பதாக) ெசா,வ. மர$. ேத& வ/ வழி ஆதவினாG

ெந Sர ெச,வதாதனாG ெப/ வழி ஆயி 4.

2. காயா?ைவ% காசா? எ4 இேபா. வழ 8வா&க. ெசம,-பழ?,

தாஅ5-தாவி; தாவ எ4 ெகாளேவ7 . தா5 எப. ெச56 ஒைச%காக
அளெப -த.. உட-ஒ/ ேக.

3. ஈய, 'தா5-இதிரேகாப ?)சி. வாிப - ஊ&. ெச,ல; ஊ/ேபா.

வாிவாியாக) Nவ

உ7டாவதனா, வாிப எறா&,

4. மிைடதன-கல. ெசறித. ேபாற; மிைடத. அன எப. இப9

விகாரமாயி 4. கைவஇய-M<த,

3-4. ஈய, 'தா5 பவள ேபால) சிவத நிற உைடய.. இ. கா& கால-தி,

,ைல நில-தி, ஊ&வ ெதபைத, "த7ெபய, எழி, அணிமி8 காண-.

ஆ$ற பரத, க Dெச 'தா5" (362:3-5) எ4 ந றிைணயிG, 'த7ெபய,
ெபாழித ைப.4 காைல% , 8/தி உ/வி ஒ7ெச 'தா5. ெப/வழி ம/ கி

சி4பல வாிப" (24:3-5) எ4 அகநா3 றி, ேவறிட-திG வதி/%8
ப8திகளா, உணரலா.

கா&கால-தி, காயா?%க உதி&. கீேழ இைற. கிட%க, ஈய,'தா5

அவ றி3ரட ஊ/ ேபா. மணி6 பவள கல. கிடத.ேபாற ேதா ற-ைத
அளிபதாக இ ேக Jறினா& $லவ&. இப9ேய அகநா3 4, ேவ4

பாட,களிG இத% காசி6 உவைம6 வதி/%கிறன: "மணிமிைட பவள
ேபால அணிமிக%, காயாD ெசம, தாஅ5 பல உட, ஈய, 'தா5 ஈ&$ற

வாிப, $ல அணி ெகா7ட கா& எதி& காைல” (304:13-6); ெபய,ெவ5. கழித
?நா4 ைவகைற) ெசறிமண, நிவத கள ேதா4 இயவி , 84ேமா

'தா5
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8484 ஓ9, மணிம7

பவழேபால% காயா, அணிமி8 ெசம, ஒளிபன

மைறய%, கா& கவி ெகா7ட காம& ேசாைல” 374 10-15.)

5. அ-அழகிய ஆாிைட: அ/ இைட, இைட - இட. மடபிைன-ெம,ய

ெப7மா, தழிஇ-த>வி; உட ெகா7 .

6. திாிம/$-4%கினா ேபாற ெகா$. இரைல -ஆ7மா அ/த உகள

எற. அ/.கள என விகாரமாயி 4. உகள-.ளி% 8தி%க.

7. விய $ல-ெபாிய நில, பரபி-பரவ)ெச5.. ேகாவல&-மா

ேம5ேபா&;

இவ&க ,ைல நில-. ம%க,
8. 84ெபாைற-சி4 கர க. ? அயர-?ைவ ைவ-.% ெகா7
மகிழ எ4மா.

விைளயாட ெச/கி

9. பத#-அ4க$,. ேமய,-ேம5)ச,, ேமய, அ/த-ேம5தைத அைசேபாட

அ/த - அ/திய, “ேமயலாக ஆ&த” எப. பைழய உைர. "அ/." எப. ஒ/
பாட, மத#நைட-ெச/%8ைடய நைட.

10. மா7-மாசிைமைய6ைடய. ெச/-த,-ம9. தீபா,-இனிய பா,. பி ற-ேசார.
11. பயி&த,-அைழ-த,. 8ர,-8ரைல6ைடயன வா5. ம4-மா க இ/%8

ெகா9,, நிைறய $8த/ எப. நிைற$8த/ என நிற..

12. உளா&-நிைனயா&. தைலவ& எற எ>வாைய வ/வி-.% ெகாள ேவ7 .

காைல எபத 8 ’இ%கால-.’ எ4 ெபா/ எ>.வ& பைழய உைரகார&.
13. யா 8 – எCவா4.

14. மைனேயா - தைலவி; R9, இ/. அற கா-த இCவா4 ெசானா.

ெசா,ல, ெச,ேல - ெசா,ேலனாகி;  ெற)ச, ெச, எப. ெபா/ெளா4
இ,லாத .ைண விைன.

15. ெசCவழி-மாைலப7, இைசயிென - பா9 ேனனாகி; பா9,  ெற)ச.

ைபெயன-விைரவாக.

16. பாண1ைடய .யர, அவ ெம5யிேல ேதா றிய பாவ களா, பிற/%8-

ேதாறினைமயா, 'ைப6 ெம5 நி4-.’ எறா; ைப6-.ப, அதைன

உடபிேல நி4-.வதாவ. உட$ படபட-த, தய ெம5பா க ேதா 4வ..
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17. அவ& எற. தைலவைர. இனாெர4லாம, அவ& எறாேல உட

இ/பவ&க அறி. ெகாவா&க. அவ& இன& எபைத பாண ெநDN

அறி6. இதைன ெநDசறி N

எ4 J4வ&. அவ& திற-அவ& ப%க,.

ெச,ேவ-ெச,ல;  ெற)ச. யாேன; ஏகார அைசநிைல; அத 8 ெபா/
ஒ4 இ,ைல,

18. வி த,-ஒ த,; தாேன ெச,G 8திைர யாத அத ேபா%கிேல

விடாேல ேபா.மாதலா, ‘வி விைச% 8திைர’ எறா&, விைர-ேவக. வில 8த,

84%8 ெந %8 ேபாத,; ஒ/ைற%ெகா/ைற மா4ப த,, பாி-கதி;  கவிைர. ெச,ல; பாி க - ஒட ேவகமாக

19. க,ெபா/. - வழியிGள க,ைல ேமாதி. இர 8-ஒ%8. க,ேம,
ேமாதியதனா, ஒ உ7டாயி 4. ஆ&-ஆர%கா,, ேநமி-ச%கர.
20. கா& மைழ-கா& கால-. மைழ. க %8 - ஒ%8.

21. ைன-னிட. னிட ந,லதாக உள ஊைர 6ைடயவ, $ைன-

அல காி%க ெப ற. ெந ைம . உயர,

இ., "பாண தன%8 பா காயினா& ேகப) ெசா, ய." எ1 .ைறயி
பா ப . பா காயினா& - ப%க-தி/. பழ8 ேதாழ&க; பா க, பா கி

எற ெபய&கைள ேபாற. இ..

★

★

தைலவ தைலவிைய பிாிதி/%8ேபா. தைலவி%8- Sதாக பாண
ெச,வ.7டாத, இ ேக பாண தைலவனிட ேபாக $றபடா.
இத பா

,ைல- திைண%8ாியதாத ெசநில, ,ைல விய $ல என

அத 8ாிய நில வத.. காயா# ,ைல6 மல/

கால ெமறதனா, கா&

கால, மாைல6 உளா& எ4 மாைல6 வதன; இைவ ,ைல%8ாிய ெப/
ெபா>. சி4 ெபா>. மா8. காயா?, 84ெபாைற ம/ கி ந4? என

?#; மடபிைண, இரைல, ந,லா, க4 என வில 8; ேகாவல& என ம%க@
ஆகிய க/ ெபா/க வதன. ஊர ேத&வர மைனேயா அ.கா4

ெபா4-தி/-த இ/-தெல1 உாிெபா/ வத..
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இைத பா9ன $லவ& ஒ%J& மாசா-தனா&. இ. அகநா1ா றி, 14-ஆ பா .
-------------------------

6.

நைக*த தைலவி

அவ அவைள யா/ அறியாம, க7

அளவளாவி வதா. ெந நா அCவா4

களவிப .5%க இயலா. எ4 உண&. தி/மண ெச5. ெகாள-

.ணிதா. காதல தாேன ஈ9ய ெபா/ைள பாிச மாக% ெகா -. மண ெச5.

ெகாவ. வழ%க. ஆதலா, த காத%8% ெகா %8 ெபா/ைள ஈ வத 8

அவ சிறி. கால ெவளிV& ேபாயி/ தா.

விைரவி, வ. வி வா எப. ெதாி. அத இள ெப7E%8 ஒ/நா
ேபாவ. ஒ/ 6கமாக இ/த.. அத) சி4 பிாிைவ6 தா காம, தவி-தா.
அவ@ைடய உயி&- ேதாழி அவ நிைலைய% க7டா. ெந Sர

நடதவ1%8) ேச/ இட அ/கி, வ/ேபா.தா மி8தியாக% கா, வ

ெதாி6. அவ மண $ாி6 ேநா%க-.ட ெச றி/%கிறா, இ1 சில

நாகளி, வ. வி வா. உடேன தி/மண நிக>. இCவள# கால

கா-தி/தவ@%8 இேபா. பிாி#- .ப மி8தியாயி 4.

ேதாழி%8 அவ ப  ேவதைனைய பா&%க ெபா4%கவி,ைல. "அவ& ஏ

இCவள# நா ேபான இட-தி, த கியி/%கிறா&? ஆ7க@%8 ெப7களி

உளேம ெதாிவதி,ைல. உ1ைடய ெமைமைய இ1 அவ& சாியாக

உண&. ெகாளவி,ைல. எ4 தா ேதா4கிற." எறா.

காதயி காதி, இ. வி>த. அவ த காதலைன பிாி. .$4வ.

உ7ைமதா. ஆனா, அத 8 யா& காரண? காதல உாிய ய சிைய) ெச5யதா ேபாயி/%கிற. அவ கடைமைய உண&தவ; அைத ந8 நிைறேவ 4
ஆ ற, உளவ, அவைன% 8ைற J4வ. தவ4. அவ@ைடய அ$ Kபமாக
இ/%கிற.. அைதய,லவா 8ைறJற ேவ7 ?
த ேதாழி த காதல இய,ைப பழிபைத அத ம ைக வி/பவி,ைல. அவ

எ7ண தவ4 எபைத அவ@%8) ெசா,ட ேவ7  எ4 ேதாறிய..
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”என ேதாழி ெசா,Gகிறா5? நா ப  ேவதைன%8 அவைர ஏ 8ைற
J4கிறா5?”
”அவரா, தாேன உன%8 இத- .ப வத.?”
"அவ& எைன மண $ாிய ேவ7  எபத காகேவ ேபாயி/%கிறா&. இத
பிாி#, இனி எேபா. பிாியாம, உலகறிய இைண. வா<வத 8 வைக
ெச5வத,லவா?”
*அப9யான, நீ ஏ இப9 ேவதைனப கிறா5? உவைகய,லேவா அைடய
ேவ7 ?”
"நீ ெசா,வ. அறி#%8- ெதளிவா8. ஆனா, எனிட உண&)சி அ,லவா
மீS&கிற.? அறிவி எ,ைலைய% கட. நி ப. உண&)சி, அைத-தா 8ைறJற
ேவ7 .”
"அப9யானா, அவைர% 8ைறJற% Jடாெதற ெசா,கிறா5?”
"ஆ; அவைர நா வா<-த ேவ7 . அவ& ெச5த நல-ைத எ7ணி நறியறி#ட
வா<-தேவ7 . அ4 ஒ/நா நிக<தைத நீ மற. விடாயா?”
*எைத) ெசா,கிறா5?”
அைத% காத நிைன?9னா.

★

★

காதல கனவிேல வ. அளவளாவி) ெச4 ெகா79/தா. அவ ஒ/

மைலநா %8- தைலவ. அவ1%8ாிய மைல மிக உய&த.. அத உ)சியி,

ெத5வ க வ. விைளயா மா. அண 8ைட ெந
உ)சியி/. பல ஊ 4%க $றப

வைர அ.. அத

அ/வியாகி பா6. அத அ/வி ேசா
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எ4 R> சார, எ,லா அட&த கா க வள&தி/%8. அத% காெக>

நாட அவைள% காத-தா. அகற மா&பி, சதன ?சி மாைல அணி.

வ/வா. த மண கம< மா&பி, அவைள அைன-.% ெகாவா. அத

அகல-ைத6 மண-ைத6 அவ ஒ/ கண மறதறியா, அவைன% காணா

ெபா>ெத,லா அ.ேவ நிைனவாக இ/பா. ம4ப96 அத மா&ைப

அைணவ. எேபா. எ4 ஏ 8வா. அவ1ைடய மா&$ இப9 ஒ/

ேவதைனைய அவளிட உ7டா%கி விட..

N4N4பாக மா 89ைய ேபால- .ளி% 8தி-. விைளயா9ய ெப7
இேபாெத,லா ேசா&. கிடதா. ஏேதா பிரைம பி9-தவைள ேபால

இ/தா. இைத த, அவைள வள&-த ெசவி- தா5 பா&-தா. “ஏ இப9

இ/%கிறா5?” எ4 ேகடா. "எப9 இ/%கிேற? என%8 ஒ4 இ,ைலேய!”

எ4 ெசா,) சமாளி-.% ெகா7டா அவ. ஆனா, அவ சாியாக

உ7பதி,ைல; உற 8வதி,ைல. ெசவி%8) சமாதான உ7டாகவி,ைல. அத

ெப7ைண ெப ற தா6 இைத% கவனி-தா "ஏதாவ. ேநாயாக இ/%8ேமா?”

எ4 ேயாசி-தா. ேநா5 வர% காரண ஒ4 இ,ைல. இன காரண-தா,

ேச&தி/%கிறா எபைத உணராம, அவ&க@ைடய மன கல கிய.; ம4வத.

(Nழற..)

ெப7க@%8 ஒ4 ெதாிதா, அ. ஊ& >வ. பரவிவி  அ,லவா? பல&
தாயிட வ., “உ மக@%8 உட$ சாி இ,ைலயாேம?” எ4 ேகக-

ெதாட கின&. சில திய கிழவிக வதா&க அவ&க ேகடேபா., “ஒ/
காரண ெதாியவி,ைல, இவ இப9 இைள-. ேபாகிறா’ எறா தா5,
அத% கிழவிக, “ஏதாவ. ெத5வ% 8 றமாக இ/%8. நைடய

8லெத5வமாகிய /க1%8 ?ைச ேபா

க. பைகவ&கைள அழி-த/ளிய

ெப/மா அவ. Rர-தாG க/ைணயாG பல $கைழ உைடயவ. அத

ெந ேவைள வழிப வ. ந,ல.. இவ ேநா5 தீ&வா” எ4 ெசானா&க.
அவ&க கால க7ட தியவ&க. அவ&க ெசான. உ7ைமயாக இ/%8

எ4 நிைன-த ெசவி6 ெப ற தா6 /க1%8 ?ைச ேபாட எ7ணின&க.
மைலைய6 மைலைய) சா&த இடமாகிய 8றிDசி நில-.%8) சிறத ெத5வ
/க. அவைன ?ைச ெச5. தி/#ள 8ளி/ப9 ெச5ய யறா&க.
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/கைன ?ைசெச56 ?சாாி ஒ/வ உ7 . அவ /க1ைடய ேவைலேய

ெத5வமாக ைவ-. இைச $ாிபவ. அதைன பா.கா-. ைவ-தி/பதனா,

அவ1%8 ேவல எ4 ெபய&. யா& R9, அைழ-தாG அ ேக ெச4

ேவG%8 ?ைச ெச5. /கைன பா9 ஆ9 அைழபா. /க ஆேவச

உ/வ-தி, வ. அ/ $ாிவா.

தா6 ெசவி6 அவைன அைழ-.வர) ெச5தா&க. /க ?ைச ேபாட ேவ7 
எ4 ெசானா&க. /க1%8 ப ெகா -. ஆ வதனா, அத ?ைசைய

ெவறியா

விடா.

எ4 ெசா,வ. வழ%க. ெவறியாெட %க ேவல இேபா. வ.

?ைச ேபாட இட-ைத) ெசப ெச5தா&க. 8ைப Jள இ,லாம, ெச.%கி

அ க ேக ேதாரண கைள6 மாைலகைள6 க9- ெதா க விடா&க.

ெவறியா %8ாிய கள-ைத ந8 இைழ-தா&க. ேவல அCவிட-ைத- S5ைம

ெச5. ேவைல% ெகா7

வ. நடா. அத 8% க7ணிைய) M9னா;

பா9னா. ம றவ&க@ பா9னா&க. அத இடேம இேபா. வளப

ெபா/திய ேகாயிலாக விள கிய.. எ,ேலா/ /கைன வா<-. வா<-.

எதிெரா-த.. மைலப8தியானைமயி வளநக& சில$ப9யாக அத பா
எ>த.,

பிற8 ேவல ஆைட பெகா -தா. ?ைவ- Sவினா. நறாக  றி

விைளத அழகிய சிவத திைனைய% Jைட Jைடயாக% ெகா7 வ.

ைவ-தா&க. இர-த கலத திைனைய அவ அசைதைய ேபால- Sவினா.
இப9ெய,லா ெச5. /கைன அைழ-தா; வர ேவ7 ெம4 ஆ 4

ப -தினா. ேவல1%ேக ஆேவச வ.விட.. ைகைய6 காைல6 அைச-.%
ெகா7

ஆ9ன. 'இCவள# நா எைன மற. வி]&கேள!’ எ4 8ைற

Jறின. R9, உளவ&க ந

கின&க. "கட#ேள! எ க 8 ற-ைத

ெபா4-.% ெகாள ேவ7 . இனிேம, மறவாம, ?ைச ேபா ேவா. எ க

அ/ைம% 8ழைத%8 எத% ேக  வராம, காபா ற ேவ7 ” எ4 பணி.
ேவ79% ெகா7டா&க. அவ&க க7களி, நீ& வழித..
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அத% Jட-தி, அத இள ெப7E இ/தா; அவ ேதாழி6 இ/தா.

எ ேக த இரகசிய ெவளியாகிவி ேமா எற அ)ச-ேதாேட காத வயி றி,
ெந/ைப% க9% ெகா79/தா. /கைன ேநேர ேவல வ/வி%க

ேபாகிறா எ4 ேகவி6 4, “அத ெப/மா1%8- ெதாியாத. என? அவ
நைடய காதல இ ேக வ/வைத ெவளிப -தி விடா, ந மான
ேபா5வி ேம!" எ4 அDசி ந

”கட#ைள% க7

ந

கினா. அவ ந

8வைத% க7ட N ற-தா&,

8கிறா" எேற எ7ணி% ெகா7டா&க.

ஆனா, காத அDசியப9 ஒ4 நட%கவி,ைல. ?சாாி ஆட ேபாட.தா

மி)ச. ஆ

உயிைர விட.தா பய. ேவல ெபா.வைகயி,, "நீ க எைன

மற. வி]&க” எ4 ெசானேன ஒழிய, இன காரண-தா, அவ இப9

இ/%கிறா எ4 ெசா,லவி,ைல.

?ைச ஒ/ வைகயாக 9த.. அவ ெப/ ')N வி

ஆ4த, ெப றா. ஒ/

ெபாிய க7ட-தினி4 தபி பிைழ-ததாக ஓ& உண&)சி உ7டாயி 4.

உ7ைமயி, /க அவ ப%க-தி, இ/. காபா றினா; ேவல1%8

உ7ைம ெதாியாம, மைற-. விடா.
★

★

இர# வத.. நிக<த நிக<)சிகைள எ7ணி% ெகா7

ப -தி/தா தைலவி. ஒ/

வித-தி, அவ@%8 அ)ச தீ&தாG ம ெறா/ வைகயி, ஒ/ $திய அ)ச

தைலபட.. "இ ேக /கைன ஆ 4 ப -திய ெச5திைய அவ& அறிவாேரா?
மைலப%க ெம,லா எதிெராவி%8ப9 அ,லவா J-தா9 ?ைச ேபாடா&க?
இத ஆரவார அவ/ைட காதி, வி>தி/%8ேமா? அப9 வி>தி/தா, அவ/
உ7ைம ெவளிப வி ேம எ4 அDசி யி/பாேரா?” எ4 எ7ணினா.

அவ உட$ சிறிேத ந

கிய..

”ெவறியாைட ப றி அவ& அறிய நியாய இ,ைல. இ ேக பக, அவ&
வதி/தா, நம%8- ெதாியாதா?” எற எ7ண அ -தப9 வத..
ேவ4 ஒ& எ7ண இைட Kைழ. மீ7  அ)ச-ைத எ>பிய.. "இ ேகதா

ெபாிய Jட வதி/தேத. அமா ஊைர% J9 அம&%கள ப -தி விடாேள!
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எ ெக கி/ேதா உறவின&க@ ந7ப&க@ வதி/தா&க. அவ&க இ ேக

?ைச நிக<த ெச5திைய அ க ேக ெசா,யி/பா&க. அத) ெச5தி அவ&

கா.%8 எ9யி/%8, அைர 8ைறயாக வி>தாG வி>தி/%கலா. ஒ/கா,

அவ& தகள# ெதாி. ேபாயி/%8ெம4 எ7ணி வாராம, இ/. வி வாேரா!” அவ உள கவைலயா, .9-த..

இப9 அவ சிதைன $ய, திணறி% ெகா79/தேபா. ஓ& ஒ அவ காதி,
வி>த.. J&. கவனி-தா. ஆ; அவ@%8- ெதாித ஒ. நளிரவி, அவைள

நா9 வ/ தைலவ 8றிபாக இப9 ஓ& ஒைய எ>$வா. அத) ச ேகத

ஒதா அ.. அவ இ.கா4 எ7ணி எ7ணி ஏ கி மன $7ணானத 8

மா 4 ம/தாக உத# ஒ அ..

அத ஒைய அ/கிேல ப -தி/த ேதாழி6 ேகடா. அவ@%8 அத ஒ

எ கி/. வ/கிற ெத4 ெதாி6. அத இள

காதல&க நட-திய கள#%

காதG%8 அவதாேன .ைண? அவைளேய ெகா> ெகாபாக ப றி% ெகா7
அத அழகிள ெகா9 காதலேம, பட&த..

நளிரவி, காதைய) சதி%க% காதல வ. விடா. தா வதி/பைத

அவ இத ஒயா, $லப -தினா, ேதாழி6 தைலவி6 அைத% ேகடா&க.
ெசவி6 தா6 ேகடா&கேளா? இ,ைல; அவ&க நறாக% 8றைடவி -

S கினா&க. அைத- ெதாி. ெகாளேவ7 ம,லவா? ேதாழி ெம,ல, ”என

இ.? $ற% கைட- ேதாட-.% கிண றி, ஏேதா வி>. விட.ேபா,

இ/%கிறேத!" எ4 8ர, ெகா -தா. தைலவி, ’ெதாியவி,ைலேய!’ எறா.

ேவ4 யா/ ேபசவி,ைல. யாவ/ .ர 8கிறா&க எபைத அறித தைலவி6

ேதாழி6 ெம,ல எ>தா&க. ேதாழி தைலவிைய அைழ-.) ெசறா. வழ%க
ேபா, தைலவி த காதலைன) சதி-தா.

பக, ேநரெம,லா அவ பட பாைட அத /கேன அறிவா. த காதல

வ/வாேனா, வரமாடாேனா எ4 ஏ கி- தவி-தா. அத- தவிைப ெதாி.

ெகா7டவைனேபால அவ அேற வ. விடா. என விய$. அவ

மா&பி, சதன மண Rசிய.. மைல)சார பிளபி, எ>. வள&. ெசறித

பலவைகயான மல&கைள) M9%ெகா79/தா. அத மல&களி மண

வ7 கைள% J9ய.. த காதைய நா9 அத நளிரவி, வதா.
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அவ1ைடய உட$தா எCவள# வைம உைடய.! ேவ ைக $ேபால

இ/தா. யாைனைய இைரயாக உ7Eவத 8% கா9, $ நடமா . த

Jாிய பா&ைவைய நா $ற ெச,லவி - தா நட%8 ஒ ேகளாதப9 ஒளி.
நட%8. அப9-தா அவ1 மைற. மைற. வதா. அத ஊைர% கா%8
காவல& இர# >வ. விழி-தி/பா&க. அத% காவல&க@%8 ெதாியாம,

அவ த அ/ைம% காதைய) சதி%க வதி/-தா.

அத இள ெப7 அவைனேய நிைன.ெகா79/தா; S%க வராம, $ர7

ெகா79/தா. அவ@ைடய ேவதைனைய ேபா%8வத 8 அவ வ.

விடா.

காத காதலைன% க7டா. காைலயிேல நடத அம&%கள-தினா, ஏ கியி/த

அவ@%8 ெந நா பாராம, பா&-த.ேபாற உண&)சி எ>த.. தைலவ வ.
இ4க $,னா. அவ உட$%8 இனி-த. எற ெசா,வ.? உள

8ளி&த. எ4 ெசானா, ேபா.மா? அவ உயிேர 8ளி&த.; தைழ-த..

அ4 வராம, இ/தா, அவ பறி-.ேபாட தளிைர ேபால வா9%கிடபா.
வா9ன பயி/%8 மைழ ேபால# பசி-த வயி 4%8 உண# ேபால# அவ வ.
ய கினா.

அேபா. அவ உள ?ாி-த.; உட, ?ாி-த.. அவ1ைடய ய%க கனேவா

எ4 சிறிேத ஐய ேதாறிய.. ைகயா, அவ தி/ேமனிைய தடவி பா&-தா.

அவ அவைள- த>வியி/த. %காG உ7ைம,

பக, நடத ேக%J-. அவ நிைன#%8 வத.. அேடயபா அத ?சாாி

ேபாட ஆட அவ@ைடய ேநா5%8 அவனா ம/. ெசா,கிறவ? அவ
உட$ ./பாக இைள%8 ேநாைய- தணி%8 காதல இேதா ேன

நிறா. அவ வ. ேபாகிற ெச5திைய ?சாாி உணரவி,ைல. ?ைச ேபா

ஆரவார ெச5த அவ1%8 இத இரகசிய $லனாக வி,ைல. அவ என

ஆ8ேமா எ4 ந

ந

கினா; இரகசிய ெவளிப வி ேமா எ4 அDசினா.

க# அDச# காரணேம இ,ைல. ?சாாி எைதேயா உளறினா. அவ@%8

ம/.த# ஆ/யி& ம/-.வ இேதா இ/%கிறா. அவைனப றி6 அவ1ட

ஒ9 யிைணத உற#ப றி6 ேவல அறியவி,ைல. காதல வர# சிறி.Jட

அவ1%8- ெதாியவி,ைல. ைப-திய% கார! பயனி,லாம, ஆட ேபாடா!
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இைத எ7ணியேபா. காத%8) சிாி$ வ. விட.; வா5விேட சிாி-தா.
"ஏ சிாி%கிறா5?” எ4 தைலவ ேகடா.
”ஒ4 இ,ைல” எ4 அவ த, ெசானா. பிற8 அவ வ $4-தி%
ேககேவ, அவ தா5 ெவறி யாெட -த விைதைய) ெசானா, அைத%ேக

அவ1 $4வ, ?-தா. ஆE, அவ ஒ/ தீ&மான ெச5.ெகா7டா.

"இப9ெய,லா இவைள ேவதைன அைட6 ப9 ெச5ய%Jடா.. இவைள
மணபத 8 ஆவன ெச5யேவ7 ” எ4 9# ெச5தா.
★

★

இத நிக<)சிைய இேபா. தைலவி த ேதாழி%8 எ -.) ெசானா. "எ

ேவதைன நீ 8 வ7ண அைற%ேக வ. அ/ ெச5தாேர! நிக<தைத நா

ெசா,ல% ேக

எைன இ-தைகய இட&பா 9, சி%க ைவ%க%

Jடாெத4தாேன ேபாயி/%கிறா&? இ-தைகய அ$ைடயவைர நீ 8ைற
Jறலாமா?" எ4 Jறி நி4-தினா. ேதாழி ேமேல ஒ4 ேபசவி,ைல.
தைலவி J றாஅக வ/வ. பிவ/ பாட,.
அண 8ைட ெந வைர உ)சியி இழித/
கண ெகா அ/வி% காெக> நாட

மணகம< வியமா&$ அண கிய ெச,ல,
இ.என அறியா ம4வர ெபா>தி,

’ப9ேயா&- ேத5-த ப,$க<- தட%ைக

ெந ேவ ேபண- தனி8வ இவ’ என

5

.வா5 ெப79& அ.வா5 Jற%

களந8 இைழ-.% க7ணி M9

வளநக& சிலப பா9 பெகா -.
உ/வ) ெசதிைன 8/திெயா

Sஉ5

/கா 4 ப -த உ/ெக> ந நா,
ஆர நாற அ/விட&- தைகத
சார ப,? வ7 பட) M9%

10
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களி றிைர ெதாீஇய பா&வ, ஒ.%கி
ஒளி-திய 8 மரபி வய$ ேபால

நமைன ெந நக&% காவல& அறியாைம

15

தகைச உள-. நநைச வா5ப

இ1யி& 8ைழய ய 8ெதா4 ெம5ம.
ந%கென அ,லேனா யாேன? எ5-த
ேநா5தணி காதல& வர#ஈ7

ஏதி, ேவல 8 உலதைம க7ேட.

20

[ (ேதாழி) ெத5வ-ைத உைடய உய&த மைலயி உ)சியி/. வி> ஊ 4%

Jட கைள% ெகா7ட அ/வியினா, வள&த கா க ெபா/திய நாடனாகிய
தைலவன., நமண கம> அகற மா&$ வ/-தியதனா, உ7டான .ப

இ. எ4 (ெசவி6 தா6) அறியாத, மனDNழG சமய-தி,, பைகவ&கைள
அழி-த பலவைகயான $க<கைள6 பரத ைககைள6 உைடய ெந9ய

/கேவைள வழிபட இவ (ேநா5) தனி வா எ4 .ைமயான வாைய6ைடய
ெப79& அ.ேவ உ7ைமயாக% Jற, (அைத% ேகட தா5மா& ேவலைன%

ெகா7 ) ெவறியா  கள-ைத நறாக அைம-. /க1%8% க7ணிைய) M9
வளபைடய ேகாயி, எதிெரா%8ப9 பாட)ெச5., பைய% ெகா -.

அழகிய சிவத திைனைய இர-த- ேதா
அ)ச நிரபிய ந

Sவி /கைன வழிப -தி வ/வி-த

யாம-தி,, சதன மண Rச அாிய மைல பிளபிேல

தைழ-. ?-த மைல)சாரG%8ாிய பலவைக மல&கைள வ7 க ெமா5%8ப9
தைலயி, அணி., யாைனயாகிய இைரைய- ேத9ய பா&ைவைய6 நைடைய6
ஒளி-. இய 8 வழ%க-ைத6 வைமைய6 உைடய $விையேபால, ந,ல
மைனகைள6ைடய நீ7ட ஊைர% கா%8 காவல& அறியாம,, தைன வி/$
வி/ப-ைத உைடய உள-ைத ெப ற நைடய வி/ப நிைறேவ4ப9யாக,
இனிய உயி& வாடாம, தளி&%8 ப9 (தைலவ&) அைன6ேதா4, உட$ ?ாி-.)
சிாி-ேத அ,லேனா யா, எ உட$ இைள-த 8% காரணமான காமேநாைய-

தணி%8 காதலாி வர# இ 8 அயலானாகிய ேவல1%8- ெதாியாம
ேபானைத% க7 ?

நாட (2) மா&$ அண கிய ெச,,ைல (3) அறியா ம4வர

ெபா>தி, (4), என

ெப79& Jற (6-7), இைழ-., M9, பா9, ெகா -., Sஉ5, ஆ 4 ப -த
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ந நா (8-11), நாற, வா5ப, 8ைழய, ய 8 ெதா4 ம. (12-18), யா (19),
வர# உலதைம க7

ெகாளேவ7 .

(20-21), ந%கென அ,லேனா? (19) எ4 J9 ெபா/

1. அண 8-ெத5வ, ெந வைர-உய&த மைல,

2. கண-ெதா8தி, ஊ 4% கா,களி ெதா8தி. கா-கா .

3. விய மா&$ - அகற மா&$. அண கிய – வ/-திய, ெச,ல,-.ப. மா&ைப

அைணயாம, அைதேய நிைன. வ/தினாளாத இCவா4 Jறினா.
4. ம4வர,-Nழ சி; இ ேக மன%கல%க.

5. ப9ேயா&-பைகவ&; "ப9ேயா& எற. பிரதிேயா& எ1 வடெமாழி- திாி#"

எப. பைழய உைர. “ப,$க<-ெவறி6 தியாக தலாயினவ றா ஆய
$க<” (பைழய உைர.)

6. ெந ேவ-/க. தணி8வ-ேநா5 நீ 8வா.

7. .வா5 ெப79&-திய வாைய6ைடய ெப79&. ".வா5 ெப79&”

எப. ஒ/ பாடமாக இ/-த, J . அ பாட-.%8 "அறி# வா5த ெப7க"
எ4 ெபா/ ெகாளேவ7 . அ. வா5Jறஅைத ெம5யாக) ெசா,ல; வா5உ7ைம.

8. கள-ெவறியா  கள, இைழ-.-அைம-.. M9-தைலயி, அணி.; ’M9Mட& எற. ேவ 8; அCேவல /கைன இ ஙன ஆ 4 ப -தா எக’

(பைழய உைர.)

9. நக& -ேகாயி,; ஊ/மா. சிலப - எதிெரா ெச5ய, ப - ஆ ப. கட#@%8

நிேவதன ெச56 எ,லா ெபா/@ேம ப எ4 ெசா,லெப4.
10. உ/வ-அழ8. Sஉ5-Sவி,

11. /8 ஆ 4ப -த-/கைன வ/வி-த, ஆ 4ப -த-வ/ வழிகா9

அைழ-. வத, ’அC ேவல /கைன இ ஙன ெச5. ஆ 4ப -தா’ எக.
ஆ 4ப -த,-மைனயி ெகா7

$8த, பைழய உைர.) உ/ெக>-அ)ச-ைத

உைடய. ந நா - நளிரவி,. ஆ 4ப -தின நாளி இரவி,,

12. ஆர-சதன. விட&-மைல பிள$. -ைதத -தைழ-த.

13. சார,-மைல)சார,. பட-ெமா5%க.
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14. களி றிைர-களிறாஅகிய இைரைய. ெதாீஇய - ேத&த; நா9ய. பா&வ,-பா&ைவ,

ஒ.%கி-நட-தைல 6ைடய.

15. ஒளி-. இய 8 மரபி-மைற. இய 8 வழ%க-ைத6ைடய; வய-வைம,
16. நக&-ஊ&. அறியாைம-அறியாம,.

17. த நைச உள-தைன ந)N தைல6ைடய உள ெம4 உள-தி 8

அைட. அதி, ந நைச ெயற. ேவைகைய. நைச-வி/ப. வா5ப-நிைற ேவற.

18. 8ைழய-தளி&%க. ெம5 ம.-உட, ?ாி-..

19. ந%கென-சிாி-ேத; ேவல1ைடய ேபைதைமைய நிைன. சிாி-தா. எ5-தஇைளபத 8% காரணமாகிய,

20. ேநா5-காம ேநா5. வர#:எ>வா5.

21. ஏதி,ேவல-அயலானாகிய ?சாாி, உலதைம - தபியைம; அறியபடாைம.
’வைரவிைட ைவ-. பிாித கால-.- தைலமக ஆ றாளாக- ேதாழி தைலமகைன
இய பழிப- தைலமக இய பட ெமாழித.’ எப. இத பாட .ைற.

"தி/மண ெச5வைத% காரணமாக ைவ-. அத 8ாிய ெபா/ைள ஈ வத 8-

தைலவ பிாித கால-தி,, அவ பிாிைவ- தைலவி தா காம, வ/த, அ. க7ட
ேதாழி தைலவ1ைடய இய,ைப பழி-.% Jற, அ. ேகட தைலவி அவ இய,$
ெபா/-தமானெத4 எ -.% கா9ய.” எப. இத ெபா/.
’நா, வ/வாேனா வாராேனா எ4 அDசியி/%8 ேபா. ெவறியா

நிக<த

அேற வ. அ$ கா9ன ெப/ைம உைடயவ; எ அ)ச-ைத உண&.
தி/மண ெச5. ெகாள தியவ' எ4 அவ ேம, பழி சாராவா4

அவ1ைடய ந,விய,$கைள- தைலவி எ -.ைர-தா. "ெவறிெய -.- தீராத

வழியி,, அஃ. யாராேல வதெத4 அயிராத ப9 வைரய வத ேப/தவியி1ைர

ெபா,லா 8 ெசா,ல% கடைவேயா? என இய பட ெமாழித.?” எப. பைழய
உைரயாசிாிய& J4 விள%க.

தைலவ1ைடய இயைல- தவறாக% J4தைல இய பழி-த, எ4 J4வ&. அவ

ெசயG%8) சமாதான Jறி அவ ந,லவ எப. ேதாற% J4தைல இய, பட
ெமாழித, எப&.
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இத பாடைல பா9ய $லவ& ெவறி பா9ய காம க7ணியா&. அவ& ெப7 $லவ&

எ4 ேதா4கிற இத பா9, ெவறியா  கள) இைழ-. ேவ, /கைன
வழிபட ெச5திைய அழகாக) ெசானைமயா, “ெவறி பா9ய” எற சிற$
அ$லவ&%8 அைமத..

8றிDசி நில ம%க ?சாாியாகிய ேவலைன6 ?சாாி)சியாகிய 8றமகைள6
ெகா7

/கைன வழிப வ. வழ%க. தி//கா 4பைடயி, /கைன

ஆ 4ப -. நிக<)சிைய பிவ/ அ9க விாி .ைர%கிறன.
”மதவ நிைலஇய மா-தா ெகாழவிைட%

8/திெயா

விைரஇய Sெவ ளாி)

சி,ப) ெச5. ப,பிர பிாீஇ)
சி4பN மDசெளா

ந4விைர ெதளி-.

ெப/த7 கணRர ந4த7 மாைல
.ைனயற அ4-.% S க நா றி

நளிமைல) சிலபி நனக& வா<-தி
ந4$ைக எ -.% 8றிDசி பா9
இமிழிைச அ/விெயா

இனிய கற க

உ/வ ப,?- Sஉ5 ெவ/வர%

8/தி) ெசதிைன பரபி% 8றமக
/கிய கி4-. ரணின& உக

/கா 4 ப -த உ/ெக> வியனக&
ஆ கள சிலப பா9 பல#ட

ேகா வா5 ைவ-.% ெகா மணி இய%கி
ஓடா ?ைக பிணிக வா<-தி

ேவ7 ந& ேவ79யா 8 எ5தின& வழிபட”
இத அகநா1 4 பாடG தி//கா 4 பைட ப8தியிG ெசா,ல
ெப4 /க ?ைசயி, பல ெச5திக ெபா.வாக இ/-தைல% காணலா.

இபா9, அண 8ைட ெந வைர, சார, எபன 8றிDசி- திைண%8ாிய நில.
உ/ெக> ந நா எப. அத 8ாிய கால, இைவ இர7  த ெபா/.
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1. மி%க வைம நிைலெப ற ெபாிய காைல6ைடய ெகா>-த ஆ %கிடாயி
இர-த-ேதா

கலத Sய ெவைளயாிசிைய) சி4 பயாக இ , பல தானிய%

Jைடகைள ைவ-., பசிய சிறிய மDச நீேரா

மணைடய ப7ட கைள-

ெதளி-., தைமைய6ைடய அலாியி மணைடய மாைலைய அள# சாியாக
இ/%8 ப9, ந4%கி, எ 8 ெதா கப9 அல காி-., மணைடய Sப

எ -.% (8றிDசி ப7ைண பா9, ஒ%கிற இைசைய6ைடய அ/வியி
ஓைசேயா

இனிய வா-திய க ழ க, பல நிற கைள6ைடய மல&கைள- Sவி,
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