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1. கைல கபைன
கைல ெசவேம ஒ நா01 ெசவ!  எலா தைலசிறத ெசவ. அ

ெசவ எ*, எ.!

எ? இவைகயி அடA3. "எ*ெணப ஏைன

எ.!ெதப இGவிர*$ க*ெணப " எப
காவிய, ஓவிய

திவ@வ வா-3. இவ%:

த<ய கைலக க%பைன நய!தா இப பய-3. க%பைன,

நா01 தைம-3! த-கவா: அைம6. ெவ ப மி3த நா01 வசி பவக

3ளிைமைய வி&வ. தமிநா$ ெபபா= ெவ ப ள நா$. நீ நிைறத

ஆ:கைள6, நிழ அைமத ேசாைல கைள6 காவிய உலக!தி% காI ெபா.

ந உள 3ளிகிற . 3ளிைமயி உள ஆைசயா அேறா நீைர! த*ணீ

எகிேறா; அைப ஈர எகிேறா; ஆ*டவ ேசவ1ைய! திவ1 நிழ

எகிேறா? திவ1 நிழ< இனிைமைய உண! கிறா திநாD-கரச.
''மாசி Jைண6 மாைல மதிய 
J> ெதற= JAகிள ேவனி=

K> வ*டைற ெபாEைக6 ேபாறேத

ஈச எைத இைணய1 நீழேல !''
எப

ேதவார! தி பா0$.

ெவ ப!தா வா1 வ ேவா 3ளிைமைய- க*$ இ&:த ேபா:, பிறவி!
ப!தா வ ேவா ஆ*டவ திவ1ைய அைட

மகி. ெப%றிைய

ெபாிேயாக அழகாக பா16ளாக. ஆ*டவ அளி-3 ேபாிப,

ேகாைடயிேல இைள பா%: 3ளி LMேசாைல யாகD, ஓைடயிேல ஊ:கிற
ெதளிய நீராகD, ேமைடயிேல J>கிற ெம<ய ெதறலாகD ஒ தமி-

கவிஞர

க%பைனயிேல கா0சி தகிற

:

“ேகாைடயிேல இைள பா%றி- ெகா@ வைக கிைட!த
3ளிதேவ, தநிழேல, நிழகனித கனிேய

ஓைடயிேல ஊ:கிற தீM>ைவ!த* ணீேர

உகதத*ணீ ாிைடமலத >கதமண மலேர
ேமைடயிேல J>கிற ெம<ய LA கா%ேற
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ெமகா%றி விைள>கேம, >க!தி=: பயேன
ஆைடயிேல எைனமணத மணவாளா, ெபா வி
ஆ$கிற அரேச, எ அலAகஅணி தேள'

எ: பா1னா இராம<Aக அ1களா.

நீவள  நிலவள  உைடய தமி நா01 ப*ைட-கால
சிறத ெதாழிலாக- கத ப0$ வகிற .

த பயி!ெதாழிேல

%கால! தமிழ, ெதா. *$ வாழ

விபினா அல; உ. *$ வாழேவ விபினாக; 'சீைர! ேத1

கைல6 க%பைன6 ஏைர! ேத$' எறா ஒ &லவ. ஏ!ெதாழி இனி

நைடெப:வத%3 மைழ இறியைமயாத . தாE

கA காணா பிைள6, மைழ

கAகாணா பயி ெசழி பைடவதிைல. ஆகேவ, தமிநா0டா வான!திேல

தவ. ேமக!ைதேய ேநா-கி வா தாக. ஓAகி உயத மைலகளி மைழ ேமக

தவழ- க*டா தமிழ உள தைழ-3 ; காேமக!தி இைடேய மின Jச-

க*டா அவ உள

ளி மகி.. மைழ- 3றிகைள- க*$ உழவ அைட6

ஆனத- களி ைப! தமி பா01ேல காணலா.

"ஆ%:ெவள நாைளவர! ேதா%:ேத3றி - மைல

யாளமின ஈழமின Pழ மி?ேத

ேந%:மி: ெகா& >%றி- கா%ற1-3ேத - ேகணி

நீ ப$ெசா றி!தவைள 9 பி$3ேத

ேச%:ந*$ ேச%றிவைள ஏ%றைட-3ேத - மைழ
ேத1ெயா ேகா1வான பா1 யா$ேத

ேபா%:தி மாலழக- ேக%றமா ப*ைண - ேசாி

&ளி பள ஆ1 பா1!

ளி- ெகாேவாேம"

எற பா0$ உழவ உள!ைத! ெதளிதி உண! கிற . வான!திேல

திர*$ எ.

ெச= மைழ ேமக!ைத காேமக!ைத- - கைண யி

வ1வமாக- க*$ தமிநா0டா ேபா%றி னாக; காேமகேம உலக!ைத- கா-3

எ: கதி- ைகெதா.தாக; ம?யிைர ெயலா கா!த@ ெதEவமாகிய

திமா=-3 அG வ*ண!ைதேய அைம!தாக; 'க கி வ*ண, எ
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க*ண' எறாக. திேவAகட எ? தி பதி மைலயி அ ெபமா

நிற@ ேகால!ைத- கேமக!தி வ1வாகேவ கா0$கிற

சில பதிகார:

"JA3 நீ அவி ேவAகட எ?

ஓA3ய மைலய!

மி?-ேகா1 6$!

சி மீமிைச

நனிற ேமக நிற

விளA3வி L*$
ேபால

பைகயணA காழி6 பாெவ* சAக 
தைகெப: தாமைர- ைகயி ஏதி

ெசAக* ெந1ேயா நிற வ*ண ”
எப

சில பதிகார சி!திர. கேமக!தி வ*ண அைமயான வ*ணமாக,

அழகான வ*ணமாக! தமிநா0டா-3! ேதாறி%:. அதனாேலேய அழ3ைடய

ேமக!ைத அவக 'எழி<' எ? ெசாலா% 3றி!தாக. எழி எப

அழ3.

எழி வாEத ெபா எழி<யா3. திவ@வ எழி< எற ெசாைல இனி

எ$!

ஆகிறா.

"ெந$Aகட= தனீைம 3: த1 எழி<
எப

தாநகா தாகி வி1'

தி-3ற. இ- 3றளி க!  க%பைன6 ந3 அறிய!த-கதா3.

ெந$Aகட< நீ அதிகமாக உ*$. ஆயி? அ நீாி ஒ

ளிேய? தாக

தீ!த%3 உதவா . அ- கட< உள நீைர- கைண வாEத ேமக கவகிற ;

மைழயாக மாநில! தா-3! தகிற . இ! தைகய அ@ைடய கா ேமக!ைத

எழி< எறா திவ@வ. இ-3றளி க!ைத பி%கால!

விாி! ைர!

விள-கி6ளா :

“பிற-3தவி ெசEயா ெபMெசவ ேவ:

பிற-3தவி ஆ-3பவ ேபறா - பிற-3தவி
ெசEயா- கAகட நீ ெச: &ய க
ெபாEயா- ெகா$-3 பிற-3 "

எறா நெனறி ஆசிாிய.

&லவ ஒவேர
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மைலயிேல மைழ ெபாழி

ெவள ெபாAகி எ.கிற ; அவியாE வி.கிற ;

ஆறாக பாEகிற . ஆ%: நீ, காகளி= ஏாிகளி= நிைற

பயி

பைசகைள6 ெச1ெகா1கைள6 வள-கிற . இளA 3ழைதைய பாQ01

வள-3 தாEேபா ப> பயிகைள நீ'01 வள ப

நீதியா3. ஆதலா,

நதிைய! தாயாகD, நில!ைத- 3ழைதயாகD &லவக &ைன
ைர பாராயின. ேசாழ நா0ைட ஊ01 வள ப

காேவாியா:. அ நதியி

ெபைமயாேலேய "ேசாழவள நா$ ேசா:ைட! " எ: கவிக &க வாராயின.
ெச.M ேசாைலகளி இைடேய அழ3ற நட

சில பதிகார இைச பா0டா வா! கிற

ெச= காவிாியா%ைற
:

''வாழி அவத வளநா$ மகவாE வள-3 தாயாகி

ஊழி உE-3 ேபதவி ஒழியாE வாழி காேவாி"
எப

சில பதிகார!தி வா! . இ? பா*1 நா01 சிறத நதியாகிய

ைவையைய "&லவ நாவி% ெபாதிய LAெகா1 " எ:, "ெபாEயா-

3ல-ெகா1" எ: இளAேகாவ1க &க ைர!தா. ஆ%: ெப-க%ற

கால!  ஊ%: ெப- கா உல90$ ைவையயி கைண வா! த%
3ாியதேறா?

ஆ%: நீரா= மைழநீரா= உணD ெபா கைள விைளவி-கிற உழவைர!
தமிநா$ பாரா01 மகித . 'உழவ ஏர1-3 சி:ேகாேல அரசர

ெசAேகாைல

நட! Aேகா' எ: பா1னா கப. இ- க!ைத மன!தி% ெகா*$, "உழD-3
ெதாழி=-3 வதைன ெசEேவா - Jணி உ*$ களி!தி ேபாைர நிதைன
ெசEேவா" எறா பாரதியா.

அ- கால!தி உழவ-3 இத ெபைம, திவ@வ

தலாய தைலைம

&லவக வழAகி6ள க%பைனகளா= விளA3. விெல$!

ேபா ெசE6

Jரைன 'விேல உழவ' எ: ெசாலா%ற வாEத கவிஞைன 'ெசாேல
உழவ' எ: 3றி!தா திவ@வ.

"விேல உழவ பைகெகாளி? ெகாள%க

ெசாேல உழவ பைக"
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எப

தி-3ற. ேவ%பைட தாAகிய Jரைன 'அயி உழவ' எறா சிதாமணி

ஆசிாிய; வாேளதிய Jரைன 'வா உழவ' எறாக. எனேவ, Jரைர6
&லவைர6 உழவராக- க*ட ெபைம ப*ைட! தமி நா0$-3ாிய .
இய%ைகேயா$ கல

வாத தமிழாி ெபைம சில க%பைனகளா சிற

விளA3கிற . நல நிற  ந:மண  உைடய மலக எ- கால!  மாத-3

இப தவனவா3. தமி நா0டா-3 சிற பாக மலகளி மி3த வி ப

இததாக! ெதாிகிற . L-களி தைலைம வாEத , தாமைர. இ Lைவ

பாடாத கவிஞ இைல. த*ணீ நிைறத 3ள

த<ய இடAகளி தாமைர

காண ப$. தாமைரயா அழ3 ெப%ற 3ளAகளி ேகால!ைத- காவியAகளி%

காணலா. காைல ெபா.தி தாமைர மல; மாைல ெபா.தி% 3வி6. இG
விய%ைக- கா0சியா விைளத க%பைனக பலவா3. காைலயி கதிரவ

ேதா: ெபா.

மைற6 ெபா.

தாமைர இத விாி

இத 3வி

இ&:கிற . மாைலயி கதிரவ

ஒ$A3கிற . ஆதலா, கதிரவ காதல;

தாமைர காத<' எ: கவிஞ க%பைன ெசEவாராயின. இ- க%பைனயி

பயனாக! தாமைர நாயக எ? ெபய Pாிய?-3 அைமத .

இ?, Lவி பல பவAகைள! தமி ;களி% காணலா. அ&,
பவ ;

ைக, அ$!த பவ; ேபா , அத%க$!த பவ; ேபா

த%

விாித நிைலயி

மலரா3. இநா3 பவAகளி Kைற! திவ@வ ஒ பா01ேல

3றி! ளா.

"காைல அபி பகெலலா ேபாதாகி
மாைல மல இ ேநாE"

எற 3றளி அ&, ேபா , மல எ? K: பவAக
3றி-க ப0$ளன.

ைறயாக-

ெமைம6 அழ3 வாEத Lவி%3 நிகராக ெப*கைள- கதின தமிநா0$கவிஞ. இதனாேலேய 'Lைவ' எ? ெபய ெப*I-3 அைமவதாயி%:.

Lவி%3 பல பவAகைள வ3!தவா: ெப*I-3 ேபைத, ெப ைப, மAைக,

மடைத

த<ய பவAகைள &லவக வ3!தாக. இ வா-ைகேய

ெப*க@-3 நவா-ைக. அGவா-ைகயி தைல ப$ெபா.

ெப*ைம

மண-கிற ; சிறத இப பய-கிற . ஆதலா, கயாண எ?
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மAகல!ைத 'மண' எ: அறிேதா 9:வாராயின. எனேவ, Lவி தைம-3

ெப*ணி நீைம-3 உள ஒ%:ைமயாேலேய மண எற ெசா
கயாண!ைத- 3றி பதாயி%:.

இய%ைகயான நிகசிகளி சிறத உணசி கைள- க%பி-3

ைற கவிகளிட

உ*$. அேயா!தி மாநகாி ஒ தீைம நிக வி0ட . எேலா-3

இனியவனாகிய இராம நா0ைட வி0$- கா0$-3 ெச= நிைல ஏ%ப0ட .
தைலமக கா0$-3 ெசல ேவ*$ எ: ைகேகயி வ%&:!தினா.
மனவனாகிய தசரத ைகேகயியி ெகா$ைமைய ெபா:-க மா0டா
மயAகி வி.தா. இஃ

இரா ெபா.தி மாளிைகயி நிகத . இத-

ம*ேம

ெகா$ைமைய அேயா!தியி உள ேகாழிக அறிதன; மனA கலAகின; 'ஊரா
எலா இைத அறியாம உறA3கிறாகேள' எ: ஏAகின;
ெபா:-கமா0டாம இ சிறகா= வயி%றி அைற

ப

ெகா*டன; '3Eேயா

ைறேயா' எ: 9வி ஊராைரெயலா அைழ!தன எ: கவிஞ 9:கிறா :
"எ*த Aகைட ெசற யாம

இய& கிற ஏைழயா

வ*$ தAகிய ெதாAக மாப

மயAகி விமிய வாெறலா

க*$ ெநM> கலAகி அMசிைற
யான காம

ைண-கர

ெகா*$ தவயி ெற%றி எ%றி

விளி ப ேபாறன ேகாழிேய"

எப

கப பா0$. வி16 ேன சிறக1! - 9Dகிற ேகாழியி ெசEைகயி

ேசாக!ைத ஊ01- கா01னா கவிஞ.

காைலயி% 9D ேகாழியி 3ர, ேக0ேபா மேனாபாவ!தி% ேக%றவா:

அைமகிற .

க ப-த ஒவ ேகாழியி 3ரைல- ேக0கிறா. ேகாழி

க?-3 உகத ெபாக@ ஒ:. அ

க ெகா1யிேல நி: 9D

ெபைம வாEத . ஆதலா, ேகாழியி 3ர ெவ:A 9-3ர அ:; ெதEவ

மண-3 3ர எ: அG வ1யா-3! ேதா:கிற . 'ெகா-க:ேகா,

ெகா-க:ேகா' எ: 9D ேகாழியி க!ைத அவ விள-3கிறா. ெகா-3
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எப

மாமர. மா:ப0ட Pர மாமரமாகி நிறா. அவைன அ:!தா

ெபமா. ஆதலா, ெகா-க:!த ேகாமானாகிய
ேபா%:கிற

கைனேய ேகாழி &க

க

எ: அ ெபாியா 9:கிறா. ஆகேவ, கைலகளி உள

க%பைன, நா01 இயபி%3, கைலவாணர

மேனாபாவ!தி%3 ஏ%றவா:

அைம6 எ? உ*ைம ந3 விளA3வதா3.
------------

2. ராதன ேபா - பைடெய
இ- கால!தி நட வ ெப ேபாரா விைள6 எைலய%ற ெதாைலைய
அறியாதா யாமிைல. உலக

.வைத6 அைல! - 3ைல!

இ ேபாாி ெகா$ைமைய- கா*பவக
3றி!

அறி

தமிநா01

வ! கிற

%கால!தி நிகத ேபாகைள-

ெகாள வி&த இய%ைகேய யா3.

%கால!தி நிகத ெப ேபாக காவியAகளி நறாக

விாி! ைர-க ப0$ இ-கிறன. ெபபா= ஆைசேய ேபா-3

அ1 பைடயா3. மன மன!தி எ.கிற ஆைச-ேகா அளவிைல எ:

தா6மான அ1க 9றி ேபாதா.

"ஆைச-ேகா அளவிைல அகிலெமலா
க01 ஆளி? கடமீதிேல
ஆைண ெசலேவ நிைனவ'

எ: அ ெபாியா அளிய திவா-கி உ*ைம இ- கால!தி நைடெப:
ேபாரா ந3 விளA3கிற தேறா?
ஆயி?,

%கால ேபா-3 த%கால ேபா-3 நிரப ேவ%:ைம உ*$. ஓ

அரச பைட ம%ேறா அரச பைடைய! தா-கி Jர விைளவி-3ேம யறி,
31க எேலாைர6 அழி!

நா0ைட >$காடா-3கிற ெகா$ைம

நிகததிைல. பைகவ நா01மீ

பைட ெய$-3 மன, ேபா-3

ஆ%றாதவகைள &ற!ேத ேபா-3வாக; ேபா-கள!தி பசிள பாலகைரெகால மா0டாக;

தியவ மீ  பைட-கலAகைள! ெதா$-கமா0டாக;

பய தகிற ப>-கைள வைத-க மா0டாக; இஃ

அற ேபா

ைற எ:
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&லவகளா ேபா%ற ப$கிற . பழதமி ;களி இG D*ைமைய-

காணலா. ம ைர மாநகாி கணவைன பறி ெகா$!த க*ணகி அ நகர!ைத
>0ெடாி-க

%ப0டா. அ ெபா.

அG Jர ப!தினியி

ேன அ-கினி

ேதவ ேதாறி, 'யா யாைர அழி-க ேவ*$?'' எ: ேக0டா. அத%3-

க*ணகி, 'பா பா, அறேவா, ப>, ப!தினி ெப*1, K!ேதா, 3ழவி எ?
இவைர- ைகவி0$! தீ!திற!தா ப-கேம ேசக' எ: ஏவினா.
ேபா-கள!தி அMசா

நி: அம விைள-3 Jரைர மறவ எ: தமிநா$

அைழ!த . மற எற ெசா=-3 Jர எப

ெபா. எனேவ, மறவ எப

Jரராவ. அவக, மன!தி*ைம6 உட தி*ைம6 உைடயவராE, வி=,
வா@, ேவ= தாAகி ெவேபா &ாிவாக; ேபா- கள!தி

க!தி=

மாபி= ப$கிற வ$-கைள ெபானி? மணியி? அைமயாக ேபா%:
வாக; ேபார%ற நாெளலா பயன%ற நாெள: க வாக. இ! தைகய

Jரக ெகா%றைவ எ? ெதEவ!ைத வணAகினாக. ெவ%றி த ெதEவேம

ெகா%றைவயா3. அ! ெதEவ!தி அ ெப%: மறவ ேபா&ாிதாக.
தமிநா0$ மன ேபா ெசEய &ற ப$ ேபா
பா ப

வழ-க. அதைன ஆராE

நல நா@ ெபா. 

ெசாவத%3ாிய அறிஞக எ ெபா. 

அரசைன பிாியாம< பாக. அவக 3றி பி$ ந%ெபா.தி அரச த

வாைள6 3ைடைய6 பைடெய$-3 திைசயி ெபய!

நா0ைடயா*ட காிகாவளவ வடநா01மீ

ைவ பா. ேசாழ

பைடெய$-3

நா@ ெபா.  பா! , வா@ 3ைட6 வடதிைசயி ெபய!

எ: சில பதிகார உண! கிற .
தமி ேவத, பைகவர

நா01மீ

னேம நல
ைவ!தா

பைட ெய$-3 ெபா. , சிறத Lமாைலக

அணி தி பாக. ந:மண கமகிற L-கைள அணி

ெகாவதி தமி

நா0டா-3 எ: ஆைச அதிக ெமேற ேதா:கிற . தமி நா0$

Kேவதகளாகிய ேசர ேசாழ பா*1யக ெவGேவ: மாைலகைள அைடயாள
மாைலயாக அணிதிதாக. ேசர மன?-3 பனேதா0$ மாைல6,
பா*1ய?-3 ேவ பL மாைல6, ேசாழ மன?-3 ஆ!தி மாைல6

அைடயாள மாைலக எ: அறிகிேறா. ேபா-3 &ற ப$ ெபா. ,

மன, அGவைடயாள மாைல கைள சிற பாக அணிதி பாக. இGவா:
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அணிவதனா, பைடெய$! வ மன இனா ெரபைத மா%றா ந3

அறி ெகாவ. இத அைடயாள மாைலேயா$ ேவ: விதமான Lமாைல க@

பைடெய$-3 அரசக அணிவ *$.
பைகயரச நா0ைட- கவ

ெகா@ க!ேதா$ பைடெய$-3 அரச

3றிMசி L மாைல P1யி பா. மா%றரச ேகா0ைடைய வைள!

%:ைக

ெசEய- கதி பைடெய$-3 மனவ உழிைஞ மாைல அணிதி பா.
Jர &கைழ விபி பிற மனமீ

பைடெய$-3 அரச

ைப L மாைல

தாி!தி பா. ஆகேவ, மனக அணிதி-3 மாைலகைள- க*$, அவ
மன!திலைமத க!ைத மா%றரச நறாக! ெதாி ெகாவாக.

ேபா-கள!தி ெவ%றி ெப:கிற ேவதக வாைக மாைல P$த வழ-க.
பைகவ நா01மீ

ேபா ெதா$-க- க  அரச அத%3 அறி3றியாக

அநா01=ள ப>-கைள- கவ

த நா01%3- ெகா*$ வவா. அத%3,

ஆநிைர கவத' எ: ெபய. ப>-கைள- கவர ெச= மறவ ெச-க சிவத
ெவ0சிமாைல P1யி பாக; இ01ேல ச3ன பா!  ெச: ப>-கைள-

கவ

வவாக. அ ப>-க@-3ாிய அரச அவ%ைற மீ0பத%3

பைடெய$!

வேபா , இதிற!தா-3 ேபா நிக.. இGவா: ப>-கைள-

கவவத க!

யா

எபைத சிறி

ஆராEேவா. ப>-க@-3! தீA3 ெசE6

ேநா-க மன மன!தி<ததாக! ெதாியவிைல; கவ

வத ப>-கைள அவ

ந3 பா கா!ததாகD ெதாிகிற . ெதா: ெதா0$! தமிநா0டா ப>-கைள

மிக அ&ட ேபா%றி வ ளாக. மணிேமகைல எ? தமி- காவிய!தி

ப>-க மீ

சிறி  பைக ெகாளலாகா

எ? ெகாைக ந3

விள-க ப01-கிற . ப> &ைல ேமE , இனிய பாைல! த

ம-க

உடைப வள-கிற ப>-கைள எ ெபா.  பா கா-க ேவ*$ேமயறி
அவ%ைற!

&:!த ஆகா

எப

அ- காவிய!தி உண!த ப$கிற .

"வி$நில மAகி ப$& ஆ

இநில மAகி ம-க0 ெகலா

பிறதநா ெதா0$ சிறதத தீபா

அறத ெநMேசா$ அ>ர "0$"
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அைம வாEத

ப>; ஆதலா அதைன ஆதாி!த ேவ*$ எப

க! . பைகவ நா0$ ப>-கைள- கவ

இ நா0டா

வ ெசEைக6 இ-

ெகாைகையேய அ1 பைடயாக- ெகா*டதா3. பைகவ நா01 ேபா நிக.

ெபா.

அG விட!தினி: த பிேயாட-91யவக ஓ1 வி$வாக.

பா கா பிடAகைள அைடய- 91யவக அைட

ஒGெவாவ உயி-காக உைல

வி$வாக. இGவா:

ஓ$ ெபா. , ப>-கைள யா

பா கா பாக? ப>-க ேபா- கள!தி அக ப0$ இற வி$ேம எ: கதி,
அவ%ைற

னேமேய வைள! - ெகா*$ வ

ைவ பாகெள: அறிேதா 9:கிறன.

மா%றரச த நா01

இனி ப*ைட-கால!தி எGவா: பைட திர0ட ப0ட
பா ேபா : அரச ேபா ெசEய- கதியDட அவன

எபைத6 சிறி

ேபா பைற

ழA3.

அ பைறயி ஓைச நா%றிைச6 ெச: அதி. அG ேவாைசைய- ேக0ட ேபா

Jரக ேபா-ேகால &ைன

மி-க ஆவ!ேதா$ &ற ப$வாக.

Jர!தாEமாக த பிைளகைள ஆசி 9றி அ? &வாக. Jர மைனவிய

வி &ட த காதல-3 விைட ெகா$ பாக. நாவைக ேசைன பழ தமி

நா01<ததாக! ெதாிகிற . ேத பைட, யாைன பைட, 3திைர பைட, காலா0
பைட ஆகிய நா3 திர*ெட.தDட அரச, பைட! தைலவேரா$ ெச:
அவ%ைற பா!

மகிவா; Jரர

தா? அவக@டனி

ஆரவார!ைத- ேக0$ அக களி பா;

உணவதி அவக@-3 ஊ-கமளி பா. ேசைன

&ற ப0$ ெச= வழியி அரச? பைட! தைலவக@ தA3த%3ாிய
பா1J$க அைம-க ப01-3. அA3 அரச? Jர அம
ெபா.

ஆட= பாட= நைடெப:.

இைள பா:

இGவா: ப*ைடயரசக பைடெய$!த மா0சிைய சில பதிகார எ?
ெசதமி- காவிய!தி சிற பாக- கா*கிேறா. ேசர நா0ைட யா*ட

ெசA30$வ எ? மனவ வடநா01 மீ
காவிய!தி விாிவாக- 9ற ப01-கிற .

"வடநா0டரச இவ, தமி நா0டாைர பழி!

பைடெய$!த வரலா: அ-

ேபசினாகெள: ேசர

மனவ ேகவி ப0டா; அளவிறத சீ%ற ெகா*டா. 'அதமி அரசாி
ஆ%றைல யறியா

இக

ேபசிய அரசைர அட-கி வேவ' எ: சைபயி

சபத 9றினா. அ நிைலயி மன க!ைத அAகித அைமச பிற

நறாக அறி

ெகா*டாக. நா@ ெபா.  ந3 பா!  ெசா=
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வான; அறிஞ எ.தா; 'அரேச ! வடநா01மீ

ெபா!தமான நல ேநர இ ேவ. இ ெபா.

பைடெய$ பத%3

&ற ப0டா மா%றரச எேலா

ேதாவி6%: உ பாத பணிவாக' எ: அறிவி!தா. அ

ேக0ட மனவ,

அ ெபா.ேத த ெவ*ெகா%ற- 3ைடைய6, ெந1ய வாைள6 வடதிைசயி
ெபய!

ைவ-க பணி!தா; பைட திர0$மா: பைட!தைலவ-3

ஆைணயி0டா.

'ேசர தைலநகரமாகிய வMசி மாநகர!தி ேபா பைற
மகி

எ.

ழAகி%:. Jரக

திர*டாக. அரச வMசிமாைல P1 ப0ட!

யாைனமீேதறி

ேபா-3 &ற ப0டா. ெச= வழியி அவ வழிப$ சிவ ேகாயி

இத . அரச அ- ேகாயிைல வல வ

வணAகினா; சிவ அளி

சினமாக ெப%ற Lமாைலைய சிர!தி அணி

ெகா*டா; அ பா

ஆடகமாட எ? தி-ேகாயி<% பளிெகா*ட ெபமாைன வணAகினா;
அAேக ெப%ற Lமாைலைய! ேதா@-3 அணியாக- ெகா*ட ேசர நாவைக

ேசைனேயா$ வMசி மாநகைரவி0$ வடதிைச ேநா-கி ெசறா; இைடயிைடேய
சிற பாக அைம-க ப01த பா1 J$களி தAகினா; மைல6 நதி6 கட
பைகவக நா0ைட ந*ணினா; ெபாAகி ெய.த பைகயரச ேசைனைய சிதற
அ1!தா; வாைக மாைல P1னா; தமிழரசைர பழி!
இவைர6 சிைற ெசE

ேபசிய சி%றரச

சின தீதா" எ: சில பதிகார 9:கிற .

இG வரலா%றா= காிகா ேசாழ?ைடய சாி!திர!தா= தமிநா0டரசக
ேபா-கள!தி Jர &கவாE

விளAகினாகெளற ெசEதி நறாக!

ெதாிகிற . ேசாழ நா0$ &<- ெகா1ைய- காிகா%ேசாழ இமயமைலயி

ஏ%றினா; ேசரநா0$ ெசA30$வ க%பி ெசவியாகிய க*ணகி-3
இமயமைலயி% ெச: சிைலெய$!

ெவ%றி Jரனாக மீ*$வதா. இG

வரசக தமிநா01 Jர &கைழ விள-கினாக. இவ-3 பிேன வத

கAைக ெகா*ட ேசாழ, 3ேலா! Aக

தலாய மன நிக!திய அ ெப

ேபாகைள! தமி &லவக பா0டா= உைரயா= பாரா01னாக. க<Aக

நா01மீ

3ேலா! Aக ேசனாதிபதியாகிய கணாகர பைடெய$! , அ

நா0$ அரசைன ெவ:, வாைக மாைல P1ய வரலா: க<Aக!

இலA3கிற . இGவா:

ேபா

பரணியி

%கால! தமி மன, இைட-கால! தமி மன

க!தி கா01ய Jர இ- கால!தின-3 ஊ-க!ைத6
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ஆவ!ைத6 ஊ0$வதா3.
"வி*ைண இ1-3 தைல இம ய எ?
ெவ%ைப யி1-3 திற=ைடயா - சம
ப*ணி- க<Aக! திெக$! ததமி
பா!திப நிற தமிநா$”
எ: தமிழர

Jர!ைத பா1னா பாரதியா. தமிழக எ: பைட-3

 வ. இ: நிக

வ ெப ேபாாி= தமிநா0$ Jர பலாயிரவ

பைடயி% ேச , பாைலவனAகளி= கா$களி= Jர ேபா &ாி ,

தமிநா01 பழ ெபைமைய விள-கி வகிறாக. பாரத நா01 பைட-கர

எ: கத ப$கிற பாMசால நா0$ Jராி? தமி நா0$ Jரக
எGவா%றா? 3ைறதவ அல எப
இனி

விளA3.

கால ெசலெசல எேலா-3

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

3. ேபாகள க!
இG Dலக!தி ேபா இலாத இடேம இைல. கா01ேல விலAெகா$ விலA3

ேபாரா$கிற . எளிய விலAைக வ<ய விலA3 ெகா=கிற . நீாிேல மீேனா$

மீ ேபாரா$கிற . சிறிய மீ ெபாிய மீ?-3 இைரயாகிற . நா01ேல அர>
அர> ேபாரா$கிறன; எளியவ நா0ைட வ<யவ கவ

ஆ@கிறன. பைட

வ<ைம6ைடய நாேட சிறத நாடாக இ: மதி-க ப$கிற .
%கால!தி தமிநா01 ம<திதாக. அனா,
"உசி மீ

வா இ1

J. கிற ேபாதி?

அச மிைல அச மிைல அச ெமப திைலேய"

எ: பா1-ெகா*$ ேபா-கள ெச= பாைமயாள. ஆ*க@ ெப*க@

Jர வாE

விளAகினாக. இ! தைகய மற-31யி ேதாறினா, ஒ மAைக;

த மன பாைம-ேக%ற Jர ஒவைன மண

ஒ Jர-3ழைதைய

ெப%றா. அவ தைமய? ஒ தீர. இவக ஒ 3$பமாக இ&%: வா

வைகயி நா01ேல ெப ேபா K*ட . ேபா

ழ-க ேக0டேபா

அ

மAைகயி தைமய ேபா-ேகால L*$ அம-கள ேபாதா; க*ேடா
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விய-க- க$ேபா &ாிதா; மாைல ெபா.தி மாபிேல அ1ப0$ இறதா.

ம:நா0காைலயி ேபா பைற மீ*$ Jரைர ேபா-3 அைழ!த . உடேன,
அ மAைகயி கணவ ேபா-3- கிளபினா; அம-கள &3
&ாிதா; ெச- கள!தி உயி ெகா$!
ம:ப16 ேபா பைற

அேபா
வி1த .

&கெகா*டா. ெபா.

ழAகி%:. மAைக எ.தா; த 3ழைதைய

அைழ!தா; அவ தைலயி எ*ெணE தடவி சீவினா; ெவ@!

ைவ!தித

ஆைடைய விாி!

இள

உ$!தினா; ேவலா6த!ைத- ைகயிேல ெகா$!

பாலைன ேபா-கள!தி%3 அ? பினா.

தளரா

த நா தைமய இறதா எ:

, ம:நா கணவ இறதா எ: கலAகா , த 3$ப!தி%3 ஒ

ைமதேன உளா எ: உணரா , இளபாலைன ேபா-3 அ? பிய

ெப*மணியி Jர!ைத மாசா!தியா எ? ெப* &லவ பாரா01
பா16ளா.

ம%ெறா Jர!தாE ேபா-கள!தி த மக பைகவ-3 &றAகா01 ஓ1னா
எ: ேகவி6%றா; ெபாAகி எ.தா; ெகா1ய வாைள- ைகயிேல எ$!தா;

"எ மக ேபா- கள!தி &றAகா01 ஓ1னா எப

உ*ைம யானா, அ

ேபா- கள &3தா; அAேக பிணAகளிைடேய நட

. ெச: த மகன

ேப1-3 பாQ01ய மாைப இG வாளா அ: ேப" எ: வMசின 9றி

உடைல- க*டா;

க!தி= மாபி= அ16*$ சிைத

க*ட நிைலயி அவைன ெப%றேபா
இப உ%றா.

கிடத அGDடைல-

அைடத இப!தி? ெபாியேதா

இனி, ம%ெறா ேபா-கள!ைத- கா*ேபா. க<Aக எ? நா01 மீ
கணாகர! ெதா*ைடமா பைடெய$!தா. ஆ*ைம நிைறத Jரக

அணியணியாக! திர*$ எ.தாக. ேபா பைற ேக0$ ெபாAகி எ.த Jர

ஒவ, ேபா-ேகால &ைன , த காத மைனயாளிட விைட ெபற

ெசறா. Jர-ேகால!தி த கணவைன- க*ட மAைக அG வழைக- க*ணா

பகி- களி &%றா; தைலவன

பரத மாபிைன பா!தா, நிமித

ேதாகைள ேநா-கினா; அ! ேதாளி அைமத வாளி ஒளிைய- க*டா;

அளவிறத இப  ெபைம6 அைட
அ? பினா.

Jர- கணவ?-3 விைட ெகா$!
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ேபா-கள ேபாத காதல மா%றாைர ெவ: விைரவி வவா எ: அவ
ெசற வழிேம விழிைவ! - காத< கா!திதா. Jர மீ*$ வவதாக-

3றி!தித நாளி வரவிைல. ேம ஒ நா ெசற . சில நா ெசறன.

மன! யர ெபா:-கமா0டாத மAைக ேபா-கள!ைத ேநா-கி &ற ப0டா.
அAேக காமா$ தைலமாடாக Jரக சாE
பாEத 3தி ஆறாக ஓ1%:.

கிடதாக. அவ உடபினி:

க!தி= ேதாளி= ப>&* ப0$- கிடதா

சில. ம1த வாயினராE மா*$ கிடதா சில. இGவா: வி.

Jரேள அ மAைக த கணவைன- காணா

கிடத

மயAகினா. அவ

எனாயின எ: ேக0டறி வத%3 அம-கள!தி யாமிைல. அ நிைலயி

Jர வணA3 ெதEவமாகிய ைபரவிைய வினவ=%றா.
"ெபாதட-ைக வாஎAேக? மணிமா ெபAேக?

ேபா

க!தி எவவாி? &றAெகா டாத

பவயிர! ேதா எAேக? எAேக? எ:

ைபரவிைய- ேக0பாைள- கா*மி கா*மி!'
"ஐேயா! ெதEவேம! எ கணவ?ைடய வ<ைம சாற ைக எAேக ? அைகயிலைமத வா எAேக? மா%றா-3 &றAெகாடாத மணி மா& எAேக?
எAேக?” எ: மAைக ைபரவிைய- ேக0கிறா.
இனி- கைடசியாக ;%றா*$க@-3

ேன தமிநா01 நிகத ஒ Jர!

தியாக!ைத- கா*ேபா: பாMசாலA3றிசி பாைளய-கார ேசைன-3

ம%ெறா ேசைன-3 ெபேபா நடத . பாைளய-கார தபியாகிய

ஊைம! ைர எபவ அ ேசைனைய எதி!

ேபா நிகத . அதிமாைல வதைடதேபா

ேபா ெசEதா. பக

மா%றா ேசைன ெவ%றிெப%:

மீ*ட . பாைளய-கார ேசைனயி பல வி.

பாMசாலA3றிசியி<

.வ 

கிடதாக.

ேபா&ாிய ெசறித Jர ஒவ திபிவர-

காணாத அவ தாE இ01ேல மகைன! ேதட &ற ப0டா; ேபா-கள!தி

கிடத பிணAகைள ஒGெவாறாக &ர01 பா!தா; ெந$ேநர ேத1! திாி

த மகைன- க*டா. அவ ெகா$A காயமைட

3%:யிராE- கிடதா.

உயிேரா$ த மகைன- காI ேப: ெப%ற Jர!தாE மனA 3ளி
J0$-3 எ$!  ெசல விபினா. அ ேபா
எ$!  ெசவதனா யா

அவைன

அGJர, "தாேய! எைன

பய? ந பைட! தைலவராகிய ஊைம! ைர, அேதா

3%:யிராE- கிட-கிறா. அவைர எ$! -ெகா*$ ேபா. அவ பிைழ!தா ந
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எேலா-3 நலமா3" எ: உ-கமாக ேவ*1னா. அG Dைர ேக0ட தாE
மன உகினா; த மகன

அ ெப தியாக!ைத ெமசினா; அவ

விபியவாேற ஊைம! ைரைய- க*$ எ$!  ெச: கா பா%றினா.
தன-ெகன வத த*ணீைர! தனி= தாக

ைடய ஒ ேபா Jர?-3 அளி!

அழியா &க ெப%றா ஓ ஆAகிலJர. அGவ*ணேம, த?யி கா-க வத
தாைய! தைலவனிட அ? பி, அவ?யிைர- கா! , த?யி

றத தமி Jர

தியாக  விய-க! த-கதேறா? இ! தைகய Jரைர ேபா%றாதா யாேர?
------------------

4. ஆகாய விமான
பழAகால!தி தைரயிேல ேபா நிகத . இைட- கால!தி தைரயி=

த*ணீாி= ேபா நடத . இ- கால!தி ஆகாய  அம-கள மாயி%:;

கAகட< நீதி ெச= மீக ேபால நீலவான!தி விமானAக பற
ெசகிறன. அ நா கைதகளி% ேக0ட ெசEதிக எலா இ நாளி ந

க*ெணதிேர நிககிறன.

பற-3 ேகா0ைடகைள- 3றி!

ஒ பழதமி- கவிஞ பா16ளா. ஆகாய!தி

இயAகிய அ- ேகா0ைட "Aெகயி எ: ெபய ெப%றித ; பற-3

ேகா0ைடயி உேளயி

பைகவ நா$ நகரAகைள பாழா-கினா. அ

ெபாலா பைகவைன ஒ ேசாழ மன ெவறா; அவ ஊ

ஆகாய- ேகா0ைடைய ஒ பைட- கல!தா அ1!

ெசற

ஒழி!தா. அG Jரைன!

"Aெகயி எறித ெதா1!ேதா0 ெசபிய எ: தமி நா$ ேபா%றி &கத .
அ மன ைகயா*ட பைட-கல இனெதப

இ ெபா.

ெதாியவிைல.

ம%ேறா அரச ஒ ெபாிய நா0ைட ஆ*$ வதா. தைரயி ேபா ெசEவத%3

நாவைக ேசைன6 அவனிட ந3 அைமதிதன. ஆயி?, வி*ணிேல
பற

ெசவத%3 விமான ஒ: ெசEய அவ பணி!தா. அவ

விபியவா: ஆகாய விமான ஒ: ஏ.நாளி ஆ-க ப0ட . நலர-3,

ெம.3, பகிழி6, பயி? ெகா*$ பாA3ற ெசEய ப0ட ஆகாய விமான

மயி வ1வ!தி லைமதித . அG விமான!தி அழ3 மனவ மன!ைத-
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கவத . விமான!ைத இய-3 ெபாறி விய-க! த-கதாE இத . அ ெபாறிைய
வல ப-க!தி ைக விரலா ெமல அைச!தா விமான எ.

ேமேல பற-3;

ேமக ம*டல!தி%3 ேமலாக ெச=. அ ெபாறிைய இட ப-க!தி அைச!தா

விமான கீேழ இறAகி- கா 3வி! ! தைரயிேல தA3.
இ! தைகய மயி விமான!ைத அ மன

த< த மாளிைக

Lேதா0ட!திேல இய-கி பழகினா; எளிதாக அG வானSதி இயA3

தைமைய அறி , த காத மைனவி-3 அைத இய-3
க%பி!தா. விமான!ைத

ைறைய-

:-கி ேமேல பற-கD, எளிதாக இற-கD

க%:-ெகா*ட அரசமாேதவி மாளிைகைய Pத இடAகளி= LAகா
வன!தி= அத மீ

ஏறி >%றி இ&%றிதா.

மா:ப0ட அரைச ெயலா

ாி!

அழி!த மனவ, ேபா ஒ$Aகியெத:

கவைல தீதா; அரசாAக ேவைலகைள! த அைமசனிட ஒ &வி!தா;
அGவைமசைன,
"என-3யி என ப0டா எனலா% பிறைர இலா
ைன!திற

-கி

ேன ெமாEயம பலD ெவறா"

எ: &கதா. அைமசனிட அரசாAக பார!ைத இற-கிய பி& அளவிலா

மகிசியைட

அரச இப Tகசியி ஈ$ப0டா.

அரசியைல ஏ%:-ெகா*ட அைமச ஒ நயவMசக; உெளா: ைவ!
&றெமா: ேப>பவ; ேதனி? இனிய ெசா%களா மனன
கவ

மாச%ற மன!ைத-

வச ப$!தியவ; அரசாAக ேவைலகளி அரச சிறி  தைலயி$வ

திைல எபைத அறி ெகா*$ ெமல Pசி ெசEய! ெதாடAகினா;
நாவைக பைடக@-3 ேவ*$வன ெகா$!

அவ%ைற வைள! -

ெகா*டா; அரசனிட அ& ெகா*ட 31களி% பலைர நாவைக

உபாயAகளா வச ப$!தினா; அரசைன6 சிைற பி1 பத%3- கால பா!

திதா.
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ஒநா காைலயி அர*மைனைய >%றி ெபாிய ஆரவார உ*டாயி%:.

பைடகளி

ெகா*ட

ழ-க கடெலா<ேபா எ.த . மாளிைகைய ேசைன P

எ: மன அறிதா; அைமச ேமாச ெசEதா எ:

உணதா. ஆயி?, சிறி  கல-க ெகாளா

கD%றித த

மைனயாளிட ேபா , "மாச: ெபாேன ! நா மதி ேமாச ேபாேன.

அைமசனாகிய வMசக எ பைடகைள வச ப$!தி- ெகா*டா; எைனேய
தா-க!

ணி

காகமான

ேசைனக@ட மாளிைகைய வைள! ளா. ஆயி?, எ?

ேகா1 91? ஒ க<

ெனதி நி%3ேமா? ெநMசார வMசக

ெசEத பாவியி பைடகைள பMசாக நா பற-க1 ேப. எனி?, க$
ேபா-கள!ைத- க*டா நீ கலA3வாE. ஆதலா, மயி விமான!தி மீேதறி நீ

ெவளிேய பற

ெச. நறி ெக0ட இ நாEகைள நா ெகா: 3வி!த பின

உ இ பிட நா1 அைழ! - ெகாேவ'' எ: 9றினா.

நாயக ெசா<ய ெசா நAைகயி ெசவிகைள >0ட ; அவ மன!ைத

அ:!த . ''ஐேயா ! ெதEவேம! நா எ ெசEேவ! எ ேம ைவ!த

காதலாலேறா எ கணவ இநிைல அைடதா? பாவிேய ெபாலாத
கனெவா: க*ேடேன ! அ- கனD நனவாயி%ேற ! அரசேர! யா

உைம நா எGவா: வி0$ பிாிேவ. நா? உ ட இ

வைகயா உதவி ெசEேவ. உயிைர பிாி

அவ உ-கமாக- ேக0டா.

உட பற

ைணய%ற

ஒ=

ெச=ேமா?" எ:

ேபா-கள ெசவத%3 பரபர &%ற இளM சிAக ேபாற மனவ , மயAகி

நிற மAைகைய ேநா-கி, "எலா அறித நீ இGவா: கலAகலாேமா? ெம<ய
வாEத மாதைர ேபா-கள!தி%3 ெவளிேய அ? பிய பினேறா அற ேபா
Jர பைட-கல எ$!

மா%றாைர ேநா-கி ெசவ? கD%ற உைன அேக

ைவ! -ெகா*$ க$ ேபா &ாிய எனா இய=ேமா? இேதா, மயி விமான
வ வி0ட

! ஏறி-ெகா !'' எ: ெசா< மAைகைய விமான!தி ஏ%றினா.

இதைல- ெகாளியி இைட ப0ட எ:& ேபா இட%ற மAைக, விமான!தி

ஏறியி

ெவ பிய மன!ேதா$ ந$Aகிய கர!ேதா$ அதைன இய-க!

ெதாடAகினா. விமான பற

எ.

ெசற . ெநா1 ெபா.

அமயிைல
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அரச ேநா-கி நிறா; க*ணி வி.த க*ணீைர!
ேகால &ைன

ைட!

வி0$ ேபா-

ெபாAகி எ.தா; ெகா1ய வாைள Jசி- ெகா*$ மாளிைகயி

&ற!ேத நிற ேசைனயி மீ

பாEதா. அவ ெசற இடெமலா ேசைன

சினபினமாயி%:. பரத பைடயி ந$ேவ ஒ ெபாிய ேவழ!திமீ

வMசகனாகிய அைமச அமதி-க அவ க*டா; உடேன வாE ம1!

வாேளாசி அGவிட ேநா-கி பாEதா. 3தியா:கைள- கட

விைரதா.

பைகவ வி$!த அ&க அவ ேமனியி% பாEதன. அவ எறித பைட-கலAக
அவ உடைல அ:!தன. ெந$ ெபா.

விைளவி!தா; இ:தியி ைக ேசா

அA3மிA3 பாE

ெமEேசா

அவ க$ேபா

வி.தா; உயி

றதா.

அம-கள!தி வி. &* ப0$ இறத அரசைன- க*$ சாேறா மயAகின.
மறவ இரAகின. ேகாளாிைய- 3:நாி ெவறா%ேபால அரசைன ெவ:

நாடா@ உாிைம ெப%றா அைமச; தாேன இனி அரச எ: நகரெமA3
பைறயறிவி!தா.

மயிேலறி ேபாத மAைகயி ைகவிரக இயA3 ெபாறியி இதனவாயி?
அவ மன ேபா-கள!ைதேய நா1ய . ஆதலா, விமான ெமல ஊத . ஒ

கா01 மீ

ெச: ெகா*1-ைகயி ெவ%றி

ரச!தி ஒ< மAைகயி

ெசவியி வி.த ; வMசகனாகிய அைமச ெவ%றி ெப%றாேன எ: அவ
தி$-கி0டா. அ நிைலயி அவ மன

ளAகி%:; க* இ*ட .

ெபாறியிைன இய-கிய கா இட ப-கமாக ேசாத . விமான கீ , ேநா-கி
ெச: ஒ >$கா01 வி.த . பிண &ைக ம<த மயான!தி அக ப0ட

மAைக அறிலேபைட ேபால அர%றினா; அ.

ேசாதா.

விமான வி.த அதிசியா அ மயான!தி அரசமாேதவி ஒ 3ழைதைய
ஈறா. இள ஞாயி:ேபால விளAகிய அ மகைவ- க*ட ேபா

மன!தி<

வ!த சிறி

. அவ

மைறத . ஆயி?, மகைன- 9

ேநா-க ேநா-க

அவ க*களி க*ணீ >ரத ; "எAேகா பிற!த%3ாிய ைமத இAேக

பிறதா!'' எ: எ*ணி எ*ணி ஏAகினா.
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"மகேன ! அர*மைனயி இனிைச வா!திய

ழAக, அழகிய மாத அநட

&ாிய, பாவல பலா*1ைச-க, அணி விள-3க ஒளிபர ப, ெம<ய ப0$
ெம!ைதயிேல நீ பிற!த%3ாியவ அலேனா?
"ெவGவாE ஓாி

ழவாக விளிதா ஈம விள-காக

ஒGவா >$கா0 $ய அரAகி நிழ ேபா TடAகி ேபயாட
எGவாE மA3 இதிரAகி- 9ைக 3ழறி பாரா0ட

இGவா றாகி பிற பேதா இ ேவா மன% கியேவேத”
"எ க*மணி ! இ
ெந & ெகா.

>$கா0ைட P

கா01ேல நாி ஊைள யி$கிற ; பிண!ைத >$

வி0ெடாிகிற . ேகாரமான ேபE ெகா-காி! தா$ கிற .

9ைக 3ழ:கிற . மன ைமதனாகிய நீ பிறதவா:

இ ேவா?" எ: அவ அ.

ேசாதா. இAஙன >$கா01% பிறத ைமத

சீவக எ? ெபய ெப%: சிதாமணியி தைலவனாயினா.
----------------

5. வா ைக ைவராகிய
ைவரா-கிய எற ெசாைல- ேக0டDடேன தமிநா01 வழA3 இர*ெடா
வாசக ந நிைனவி%3 வகிற ; ஒ:, &ராண ைவரா-கிய; ம%ெறா:,

மயான ைவரா-கிய. இGவிர*ைட6 சிறி

பா ேபா. ஓாிட!தி

கபராமாயண- கைத நட-கிற . இராமைன- கா0$-3 ேபா3ப1

க0டைளயி$கிறா ைகேகயி. 'ேகாசல நா0$ ெசவ எலா இனி பரத?-ேக
உாிய . இ
அகமல

மனவ ஆைண' எ: ேப>கிறா. அ

ைக3வி! ,

ேக0ட இராம

"மனவ பணிய றாகி Tபணி ம: ப ேனாஎ

பினவ ெப%ற ெசவ அ1யேன ெப%ற தேறா

எனினி உ:தி அ பா இ பணி தைலேம% ெகா*ேட

மிெனாளி கான இேற ேபாகிேற விைட6 ெகா*ேட"
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எ: கா0ைட ேநா-கி &ற ப$கிறா. இத பா0ைட- ேக0கிறா ஒவ.

அவ?-3 அவ தபி-3 ஒ ெசா!ைத- 3றி!

நீதி மற!தி ெந$வழ-3

நட-கிற . பா0ைட- ேக0ட நிைலயி, அவ எ*Iகிறா: "இராமேன

உ!தம ; தா ேவ:, தபி ேவ: எற எ*ண அ%றவ; எGவளD ெப

தைமேயா$ பரத ெப%ற ெசவ நா ெப%ற ெசவமேறா எ:
ேப>கிறா. நா ம0$ எ தபியி மீ

ஏ வழ-ைக நட!த ேவ*$?

அத ெசா!ைத எ தபி ஆ*டா என, நா ஆ*டா என?'' எ:
எ*ணி- ெகா*$ J01%3 வகிறா; பசி தீர உ*கிறா; உறA3கிறா;
உற-க!திேல ைவரா-கிய உைல

J0$-3 ேபாகிறா. வழ-3

ைவரா-கிய.

வி$கிற . ம:நா0 காைலயி அவ வ-கீ

ைறயாக நட-கிற . இ தா &ராண

ம%ெறா ைவரா-கிய!ைத பா ேபா. ஒவ திV எ: இற வி$கிறா.

உ%றா உறவின எேலா வகிறாக; க*ணீ ெசாாிகி றாக. இறத

உடைல மயான! -3 எ$!  ெசகிறாக. ஈம!தி ஏ%:கிறாக.

ெந ைப K0$கிறாக. அ ெபா.

ஒவ நிைன-கிறா. 'என உலக

வா-ைக ! ேந%: இதா, இ: ேபாEவி0டா. என-3 இ ப1! தாேன
ஆ3! ஆதலா, கா%:ள ேபாேத "%றி- ெகாள ேவ*$,
"கனிேய? வறிய ெசA காேய?
உதிச3 கதK லAகேள?

கனவாைத வெதEதி அளி &
சி!

நா க*K1 ெமௗனியாகி!

தனிேய இ பத% ெக*ணிேன

எ*ணமி

சாமிநீ அறியாதேதா

சவபாி Lரண க*டத!
சசிதா னத சிவேம''

வமான

எ: அவ பா$கிறா. மயான!தி<

எ.த ைவரா-கிய மாயமாE பற

திபி வகிறா. மன!தி

ேபாகிற . இ தா மயான ைவரா-கிய.

மன!தி*ைமேய ைவரா-கியமா3; மன!தி*ைம ய%றவக ஒ ெகாைகயி

நிைல!

நி%க மா0டாக. மன உ:தி6ைடயவக மைலேபா உைலயா
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நி%பாக. அவ, ெமE வ!த பாரா; பசி ேநா-கா; அைம6 பாரா;

அவமதி & ெகாளா. மனD:தி ெகா*$ அறெநறியி நி%3 மாதைர

இGDலக ேபா%:. "அாிசதிர, வாEைம எ? ச!திய ெநறியி வ.வா
நிறா; பலவைகயான ேசாதைன-3 உ0ப0டா; பதியிழதா; பாலைன

இழதா; பைட!த நிதி இழதா; இGவா: ஒறபி ஒறாக எலா

வ%ைற6 இழ , ஈன!ெதாழி &ாி6 கால!  ச!திய!ைத விடா
நிறா; தைன ேசாதி!த

ப%றி

னிவைர ேநா-கி,

"பதியி ழதன, பாலைன யிழதன, பைட!த
நிதியி ழதன, இனிநம- 3ளெதன நிைன-3

கதியி ழ-கி? க0$ைர இழ-கிேல"
எறா. அ

ேக0ட

னிவ, "மதியிழ , வாயிழ , மான  இழ

ெசறா" எ: அாிசதிர சாி!திர 9:கிற .

இனி மனித-3ாிய 3ணAகளி% சிறத
எ.

ெபா:ைம எப. 'உள கவ

ஓA3 சின!ைத- கா! -ெகா@ 3ணேம 3ண' எறா ஒ கவிஞ.

ெவைம விைள ப

ேகாப; ெசைம விைளவி ப

ெபா:ைம. இ! தைகய

ெபா:ைம மன உ:தியாேல வ. ெபா:ைமயி தைமைய! த வா-ைகயிேல

ெபாத- கா01னா ஏ>நாத. தீயவக அவைர P ெகா*$ சீறினாக;
கழியா அ1!தாக; காறி6மிதாக;

 1ைய! தைலயிேல ைவ!

அ.!தினாக; ைகயிேல ெந$Mசி=ைவைய- ெகா$!
ெசறாக. ஏ>நாத தி க ேசாத

; நாDலத

Jதியி வழியாக நட!தி

; க* 3ழித .

இ!தைகய இைள!த ேமனியி கயவக இ பாணிைய அைறதாக. அ

ெப
மீ

யர!ைத ெபா:!தா ஏ>நாத; சி=ைவயி அைற

&:!தியவ

இர-க  ெகா*டா; இைறவைன ேநா-கி, 'எைதேய! இவ அறியாம

ெசEகிறாக. இவ பிைழைய மனி-க ேவ*$' எ: பிரா!தி!தா.
இ!தைகய இ ெபாைறைய6, ெபA கைணைய6 அழகாக பா1னா,

கிறிதவ- கப எ: &கழ ப$கிற கிXணபிைள.
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"தனாிய திேமனி சைத &*$ தவி ெபEதி
பனாிய பலபா$ ப$ேபா  பாி எதாE

இனெதன அறிகிலா தா ெசEவ திவபிைழைய

மனி6 எ: எழி%கனிவாE மலதாந அவள"
எற பா01 திைம ெசEதா-3 நைம ெசEத ஏ>நாதைர அ வள'
எ: கவிஞ ேபா%றி யி ப

ெபா!த

ைடயதேறா?

அாிசதிர? ஏ>நாத அறெநறியிேல ைவரா-கிய L*டவக. இத%3

மாறாக! தவறான வழியிேல தைல ப0$, விடா-க*டராக நிறா உ*$ ,

க%பி ெசவியாகிய சீைதைய- கவ

ெச: சிைறயி ைவ!தா இராவண.

சீைதைய மீ0பத%காக இராம இலAைகயி மீ

பைட ெய$!தா; ெப ேபா

K*ட . இராவண ைமதனாகிய இதிரசி!த இலAைகயி நிகர%ற Jர.
அவ ெவ: வவா எ: எ*ணி இ:மாதிதா இராவண ேபா-கள!தி பைகவர

திற!ைத நறாக! ெதாித இதிரசி!த இராவண

மாளிைகைய அைட , மனைன! ெதா. , 'ஐயேன, இ: நடத ேபாாி நா
அாிய ெபாிய பைட-கலAகைளெயலா வி$!ேத. அைவ பைகவ மீ

ெசலவிைல. ஆதலா, ேபா-3 அMசி இA3 வ வி0ேட எ:

கதிவிடலாகா . உபா ைவ!த ஆைசயா ஒ: ெசால- கதி வேத.

சிைற ப$!திய சீைதைய வி0$வி0டா, நா சீ சிற & சிைதயாம வாழலா.
பைகவ சீ%ற தீவ. ந நா0ைடவி0$ நீA3வ. பைக6 ேபா இறி நீ

ப*&%: வாவாE. உபா ைவ!த அபினா இைத ெசாேன' எறா.
அ ெமாழி ேக0ட இராவண, சிைத கலAகி சீ%ற தைல-ெகா*டா. எதிேர
நிற இதிரசி!ைத ேநா-கி, 'ேபைதேய! நீ அறியாம% ேபசினாE. உைன நபி

இ-கிேற எ: எ*ணினாயா? எ ேதாவ<ைய நபிேய சீைதைய எ$!
வேத. எ$!

வத மAைகைய- ெகா$! வி$த ஈனமேறா? மானேம

உயிாி? ெபாி ; Jர &கேழ வாவி? விப! த-க .
"ெவறில எற ேபா  ேவத  ளளD யா?

நி:ள னேறா ம%றG விராமேப நி%3 மாயி

ெபா:த ஒகா ல!  தவிேமா, ெபா ைம! தேறா
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இ:ளா நாைள மாவா &க.-3 இ:தி6*ேடா”
எ: சின

ேபசினா. அ ேக0ட இதிரசி!த 3:

மீ*$ ேபா-கள ேபாதா; அேபா &ாி

இராவண? ேபா &ாி

மா*டா.

ஆவி

01ய 3விேபா

றதா. இ:தியி

தமிநா01 வழA3 ம%ெறா சாி!திர  தவறான ைவரா-கிய!தா வ

ேக0ைட- கா0$ கிற . Pர எபவ ஒ ேபரரச ! Jர மேகதிர எ?

நகாி அர> J%றிதா; வானவ நா01மீ

பைடெய$! , இதிர

மகனாகிய சயதைன6 ேதவைர6 பி1!  சிைற ைவ!தா. அவகைள

வி$வி பத%காக

க பைட எ.த . Pர மகனாகிய பா?ேகாப அ

ேசைனைய எதி!தா; Jரேவ ெகா*$ ேபா &ாி6
ெவல

1யா

மா%றாமீ

கைன ஒ நா@

எ: நறாக உணதா; Pரனிட ெச:, 'அரேச ! இ:

மாய பைடைய ஏவிேன. அதனி? சிறத பைட-கல எனிட

இைல. அமாய பைட6 பயன%: ேபாயி%:. நீ ெந$Aகால வாழேவ*$;
அரசாள ேவ*$ எப

ஆைச. அGவாைசயா ஒ: 9:கிேற; வானவைர

நீ சிைறயினி: வி0$வி0டா பைடெய$!

வத

க ந நா0ைடவி0$

அகவா; சீ%ற தீவா. உ அர> நீYழி வா. ' எறா.
அG Dைர ேக0ட Pர ெபாAகி எ.தா, 'ைமதா! எ

னி: என

ேபசினாE? வானவைர வி0ேட ெனறா எைன யா மதி பா? இG Dலக
வா-ைக நிைலய%றெதபைத நீ அறியாேயா? இளைம6 ெசவ  Jர 
இைனய பிறD அழிேத தீ. அழியாம நி%ப
ெகா$!

&க ஒேற. ஆதலா, எ ஆவி

அ&க ெப:ேவேன யறி, வானவைர வி$வி!

ஆளாகி வாழமா0ேட.

வைசயி?-3

"இறதிட வாி? அலா இ$-க*ஒ :றி? தபா

பிறதி$ மான தைன வி$வேரா ெபாிய ஆேனா

சிறதி$ இர*$ நாைள ெசவ!ைத விபி யா?

றதிேட பி1!த ெகாைக, Pரஎ ெறாேப ெப%ேற”
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எ: எாி

&ாி

ஆவி

ேபசினா. அ

ேக0ட பா?ேகாப அம-கள ேபா , Jர ேபா

றதா. பின Pர? ேபா ெசE

மா*டா. அர-க

தைலவனாகிய இராவண?, அ>ர தைலவனாகிய Pர? தவறான வழியி
ெசறாக. 'K-க?

நிறாக; J

தைல6 ெகா*ட

விடா' எறப1 விடா-க*டராE

ஒழிதாக.

இனி, மத ைவரா-கிய எப
கடDைளேய நிைன

கசி

ஒ:*$. இG Dலக ெபாகளி ஆைசய%:,

நி%3 நிைலேய அ . திவாசக!தி

மாணி-கவாசக இG ைவரா-கிய!தி தைமைய விள-கியளினா.
"ெகாேள &ரதர மா அய வாD 31ெக1?
நேள நினத1 யாெராட லா நர க&கி?

எேள திவ ளாேல இ -க ெபறி இைறவா

உேள பிற ெதEவ உைனய லாஎAக உ!தமேன"
எப

ஓ அைம! திவாசக. இ! தைகய ைவரா-கிய!ைத! த வா-ைகயிேல

கா01ய ப-த பலராவ. "Zவி<&!"ாி ேகாைத எ? ஆ*டா

ேதாறினா. இளைமயிேலேய அவ ெபமாளிட ேபர& ெச=!தினா; அவ
திேமனிைய- க*$ காத<!தா; அவ திநாமA கைள- ேக0$
ெசவி3ளிதா; அவ தி &கைழ பா1 பா1 பரவச %றா. அவ மAைக
பவ %ற ேபா

ெப%ேறா மண ேபச! ெதாடAகினாக. அைத யறித மAைக,

'மனித எவைன6 நா மண-க மா0ேட; மணிவ*ண னாகிய ெபமாைளேய

மண ேப' எறா. இத மன! தி*ைமைய- க*$ யாவ விய & திைக &

உ%றாக. ஆயி? அவளபி திற!திைன அறித திவரAக ெபமா

அவைள ஏ%: ேபர இபமளி!தா'' எ: 3பரபைர எ? வரலா:

9:கிற .

இனி, சிவ! ெதா*டகளி ஒவராகிய திநாD-கரச ெகா*ட ைவரா-கிய!ைத
சிறி

பா ேபா. தமி நா01=ள சிவ பதிகைள ெயலா க*$ வணAகிய

திநாD-கரச, ைகலாச மைலயி சிவெபமா J%றி-3 ேகால!ைத- காண

ஆைச ப0டா. எ.ப

வயதி%3 ேம%ப0ட

ேநா-கி நடதா; காசிைய அைட

ைம பவ!தி வடதிைசைய

கAைகைய6 வி>வநாதைர6 ைகெதா.தா;
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ெவளி மாமைலைய ேநா-கி உள மகி
உற-கமிறி நட

நடதா; இரD பகலாக ஊ*

நட , கா இர*$ ேதEதா; ைககளா நட-க!

ெதாடAகினா. ைக6 ேதEதா; உடபினா உ*$ உ*$ ெசறா;
உட& ேதEதா; நகவத%3
வழியாக

1யாம வழியிேல தAகினா. அ ேபா

அG

னிவ ஒவ வதா; திநாD-கரசைர- க*$ இர-கA ெகா*$, 'நீ

இAேக எத%காக வதீ?' எறா. ' னிவேர ! ைகலாசநாதைன- க*$ 3பி$
காதலா வேத' எ: திநாD-கரச ம:ெமாழி ததா. அ

ேக0ட

னிவ,

'ைகலாச மைலயாவ , நீ கா*பதாவ ; வானவ காண 1யாத அமைலைய
மா?டராகிய நீேரா காணவ[? வத வழிேய ெச: ெசாத ஊைர ேச'

எறா.

னிவ ெசான ெசா%களா நாD-கரச சிறி  மன தளரவிைல; த

மனD:திைய! திறமாக எ$! ைர!தா.

"ஆ@ நாயக கயிைலயி இ-ைகக*ட லா
மா@ இGDட ெகா*$ ேளஎன ம:!தா”
னிவராக வத சிவெபமா திநாD-கரசர

ைவரா-கிய!ைத- க*$ மகி ,

'ைகலாச- ேகால!ைத- கா01யளினா' எ: ெபாிய &ராண 9:கிற .
சமய ைவரா-கிய ேபாலேவ ச தாய ைவரா-கிய  உ*$. தாேதாைர

உய! ேவா எ:, தாEெமாழி-3! ெதா*$ ெசEேவா எ:, நா01
ேன%ற!தி%காக உைழ ேபா எ: உ:தி ெகா*டவக உயதவ

களலேரா? இ! தைகய ைவரா-கிய L*டவக பிற "%றினா வத

மா0டாக; ேபா%றினா மகிழD மா0டாக. நய!தினாேல? பய!தினா

ேல? அவ மன உ:திைய மா%ற

1யா . அவகேள நிைன!தைத

1-3

நீைமயாள எ: திவ@வ 9றி6ளா. "எ*ணிய எ*ணியாA3 எE ப

எ*ணியா தி*ணியராக ெபறி" எப

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

தி-3ற.

6. றநா%&

ெசதமி நா01 பழ ெபைமைய எ$! - கா0$ ;க@ &றநாC:

ஒ:. பல &லவக, பலைர ப%றி, பல கால!தி பா1ய பா0$-க அ;<%
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காண ப$. அற, ெபா, இப எ? உ:தி ெபாகளி, அற!ைத6,
ெபாைள6 ப%றிய நாC: பா0$-க ெதா3-க ப01!தலா, அ ;

&றநாC: எ? ெபய ெப%ற .

&றநாC%றிேல பைட!திற உைடய ெப ேவதைர- காணலா. ெகாைட! திற

வாEத ெகா%றவைர- காணலா; க%றறிதடAகிய சாேறாைர- காணலா.
>Aக ெசா<, கைலமக@ திமக@ களிநட &ாித ப*ைட!

தமிநா0ைட &றநாC%றிேல காணலா.
அ- கால!

மன பல ெபாமல ந:மண கமதா% ேபா:, &வி

மனராE

!தமி நா0ைடயா*ட ேசர ேசாழ பா*1யாி% சில பா1ய கவிக

ெசவ!ேதா$ கவி ெசவ  ெபாத ெப%: விளAகினாக.

16ைட

&றநாC%றிேல உ*$. க% பி ெசவியாகிய க*ணகியி சீ%ற!தா உயிாிழ

அழியா &க ெப%ற ெந$Mெசழிய எற பா*1ய, &லைம வாEத

1ேவத ஒவ. கைலயி >ைவயறித அ- காவல, எேலா கவி

க%: ேமபட ேவ*$ எ: ஆைச6%றா. 'க%றவ ேமேலா; கலாதவ
கீேழா' எப

அவ ெகாைக.

"ேவ%:ைம ெதாித நா%பா =@
கீ பா ஒவ க%பி

ேம%பா ஒவ? அவக0 ப$ேம"
எ: அவ பா1ய பா0டா, பிற பினா வ சிற பி?, கவியறிவினா
எE  ெபைமேய உயத ெதப

இனி

விளA3கிறதேறா?

இனி, ேசாழ நா0$ மனனாகிய ேகா ெபM ேசாழைன பா ேபா : அவ?
கவி பா$ திற ெப%றவ; தமிழறித &லவகைள! தைல-ெகா*$
ேபா%றியவ. அ ேசாழ, ெசவ!தி தன-3 நிகராகிய ஒவைன! ேதாழனாகெகா*டா அல; பிசிராைதயா எ? &லவைர உயி ந*பராக-

ெகா*டா. ேசாழநா01 தைல நகராகிய உைற\ாி ேகா ெபM ேசாழ அர>

J%றிதா. பா*1 நா01=ள பிசி எ? சி%]ாி &லவ 31யிதா.
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ேசாழ, ெசவ ெச.ைம வாEதவ. பிசிராைதயா &லவ-3ாிய வ:ைம
L*டவ; எனி?, ேசாழ?-3 ஆைதேய உயி!ேதாழ ஆயினா. இ! தைகய
அரச உலக வா-ைகயி ெவ: &%:, நா$

ற , உ*ணா விரத L*டா.

அ நிைலயி அவ மன பிசிராைத ெயாவைரேய நா1%:. 'ந*ப வவா
வவா' எ: அவ வழிேம விழிைவ!திதா;
"ெசவ- காைல நி%பி?

அல% காைல நிலல"

எ ”ேதாழ" எ: அேக யித அபாிட அகA 3ைழ

9றினா.

இAஙன ஏAகி நிற உயி நீAகி ேபாயி%:. ேசாழ ெசா<ய வ*ணேம

ஆைத வ

ேசதா; நிகதைத அறிதா; தா  உ*ணாவிரத இ ,

த யிெகா*$, ேசாழ ந=யிைர! ேதட ெசபவ ேபால, ஆவி

றதா.

இGவிவ ஒ:ப0$ உணசியி பயனாகிய உயாிய ந0பி%3 சாறாயின.
கைலயறித &லவகைள அ- கால!

மன ெசவ மதி!தாக;

க%ேறாைர ேபா%றாத நா$ ஒ நா@ கைட!ேதற மா0டா

எ?

உ*ைமைய நறாக அறிதிதாக. ேசரநா0ைட யா*ட ெபMேசரைல நா1
ெசறா, ஒ தமி &லவ. அ ெபா.

மன மாளிைகயி இைல.

ெந$"ர நட , ெவயிலா உல , பசியா வதிய &லவ அAகித

ெம<ய மMச!தி ப$! றAகிவி0டா. ேசரமா வதா; மMச!தி உறAகிய
அறிஞைர- க*$ ெநMச 3ளிதா. அவ நறாக உறA3மா: ெவ*சாமர

எ$!

J>வானாயின. ேசர உள!தி அைமத தமிழாவ இதனா

ெதளிதி விளA3கிற தேறா? வா எ$! , மா%றா தைலகைள Jசிய

ைககளா ேசரமா &லவ-3 சாமர Jசினா. தகY- ேகா0ைடைய! தக!த

ேசர, தமி &லைம-3! தா

பணி ெசEவானாயினா.

ெகாA3 நா01ேல 3மண எ? 3:நில மன ஒவ இதா. அவ

&லவர

வ:ைம-3 ெப பைகவ. தபியி ெகா$ ைமயா நா1ழ ,

தனதனியனாE- கா01ேல மைற

வாத அ மனைன! ேத1-

க*$ெகா*டா ஒ தமி- கவிஞ; அவ நிைலைமைய சிறி  கதா

த
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பா0ைட ெசால! ெதாடAகினா. 'ஐயேன ! பலநா உணவிறி, மைனயா

வ%றி ஒ$Aகிவி0டா. பால%ற ைக-3ழைத பசியா அ.

பா-கிற . தாE, க*ணீ நிைறத க*கேளா$ எ
ஏைழேய எ ெசEேவ? உ
அைடத

க

க பா-கிறா.

க ேநா-கி வதைடேத' எ: உ-கமாக

பா1னா. கவிஞ பா1ய பா0ைட- ேக0ட 3மண ெப
நா1ழத ெபா.

தாE

ப!தி?, வா1ய &லவர

யர உ%றா.

வ:ைமைய அறித

நிைலயி அவ ெப யர அைடதா. "அத நா வதிைல அAகவி

&லேவாE, இத நா வ

நீ ெநாெதைன அைடதாE" எ: ெசா<-

ெகா*ேட த உைடவாைள எ$!

&லவ ைகயி% ெகா$! , இGவாளா எ

தைலைய அாி , நாடா@ எ தபியிட ெகா$. இ! தைல-3 அAேக

விைல6*$. அவ த ெபாைள ெப%:, வ:ைமைய ேபா-கி- ெகா'

எ:

தாியா

கமல

9றினா. இGவா: அறிஞ ஒவைர ப%றிய வ:ைம க*$

த தைலையேய ெகா$-க இைசத 3மணைன ஈற தமி நா$ ெபைம

வாEததேறா?

இ! தைகய ெபாிேயாைர! 'தம-ெகன வாழா பிற-3ாி யாள' எ: தமிழக

ேபா%:கிற . இவக இ!தலாேலேய இG Dலக நிைல! தி-கிற ெதற
தியாக!தி ெபைமைய பாரா01 பா1னா இளெபவ.தி எ?
பா*1ய.

அதிகமா எ? சி%றரச அ த நிைறத கெந<- கனிைய! தா உ*$
ெந$Aகால வாழ- கதா , நல தமி பா01ய%றிய ஒளைவயா-3
மனமகி

ெகா$!தா அேறா? அதிகமானி தமிழாவ!ைத6 தியாக!ைத6

ஒளைவயா வாயார விய

வா!தினா.

ஆ* ெப* ஆகிய இபாலா பா16ள கவிகைள &றநாC%றிேல காணலா.
கவியி% கைட ப0ேடா எ: இ-கால!தி% கத ப$கிற 3லAகளி% பிறத
ெப*மணிக,

%கால!தி கவி பா16ளாக. மைலநா0ைட யா*ட ஏைற-

ேகா எபவைன ஒ 3றமக பா1னா. காிகா% ேசாழைன ெவ*ணி எ?

ஊாி% பிறத 3ய!தி பா1னா. எயின- 3ல!தி% பிறத ஒ மAைக வMசி

மாநகாி வள பா1னா.
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இAஙன கவி சிறத தமி நா01

1 ேவத-3 அ$!த வாிைசயி அைமத

சி%றரசகளி% சில சிறத வளகளாக விளAகினாக. பா*1 நா01=ள

பற& மைலைய6, அமைலைய ய$!த

;: ஊகைள6 ஆ*$ வதா

பாாி எ? சி%றரச. அவ மன!தி எ.த கைண-3- கA3 கைரயிைல.

அவ நாவி, 'இைல' எற ெசாேல இைல. கா01ேல 3ைழ
ைல-ெகா1 ெயாைற- க*$ மனமிரAகி, அ

பட

கிடத

தைழ!த%காக! த

அழகிய ேதைர அத அேக வி0$ ெசற பாாியி மன பாைமைய!
தமி.லக விய

மகித . பய கதா

ெபாEயறியா- கபில &க

ேபா%றினா.

ெகா$!த பாாியி ெபைமைய

"பாாி பாாி எ:பல ஏ!தி

ஒவ &கவ ெசநா &லவ
பாாி ஒவ? அல

மாாி6 உ*$ஈ*$ உல3&ர ப ேவ”

எ: பா1னா கபில. 'ெசதமி &லவ ெரலா பாாி ஒவைனேய மாறி மாறி
&ககிறனேர ! இGDலக!ைத- கா பவ பாாி ஒவ தானா? மைழ6
உலக!ைத- கா-கிறதேறா' எ: கபில பழி பா ேபால பாாியி

ெபைமைய பாரா01னா. இ ம*Iலகி பாாி-3 ஒ பாக ெசால! த-கா

யாமிைல; வி*ணினி: ைகமா: கதா

இைணயா3 எப

ெபாழி6 மாாிேய அவ?-3

கபில க! . இAஙன ெகாைட! திற!தா &க ெப%ற

பாாிைய! ேதவார  பாரா0$வதாயி%:. "ெகா$-கிலா தாைன பாாிேய எ:
9றி? ெகா$ பாாிைல" எ:

ைறயி$கிறா >தரK!தி.

ெபாதியமைல! தைலவனாE விளAகிய ஆE எபவ ம%ெறா வள.
வ:ைமயா வா1 வதைடேதாைர! தாயி? சால பாி
ெபைமைய &றநாC%றா அறியலா.
"இைம ெசEத

ஆதாி!த ஆயி

ம:ைம-கா எ? அறவிைல வாணிக ஆE அல" எ:

அவ மன பாைமைய ஒ பா0$ விள-3கிற . பய கதா

ெகா$!தா

அGவள. ைக ெபாைள- ெகா$!

அற!ைத விைல-3 வாA3 வணிக

உள!தி நிற

9:கிறா. இ! தைகய ெசமன

அவ அல. ெகா$ ப

கடைம,

ைறைம எற க!

எ: &லவ விய

பைட!தவ ேகா1யி ஒவ எ: 9றD ேவ*$ேமா?

ஒேற அவ
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------------------7. சிலபதிகார
ேசர நா01 அர> J%றித ெசA30$வ ஒ நா ெபாியா%றAகைரயி
மண%பர பிேல உலாசமாக ெபா.

ேபா-கி- ெகா*1தா. அ மன

தபியாகிய இளAேகாD, ம ைர! தமி &லவராகிய சா!தனா உட
இதாக. அ ெபா.

மைலநா0$- 3றவக திர*$ ேபா , ேசரைன

மனமார வா!தி, 'மன மனா! நின

கா0சிைய இ: க*ேடா. வா1ய
மர!தி கீ வ

மைலநா01 எ: க*டறியாத ஒ
க!ேதா$, ஒ மா

மைலேம ஏறி ேவAைக

நிறா. ஒ விமான வி*ணினி: இறAகி%:. அவ அG

விமான!திேலறி எ க* காண வி*Iலக ெசறா. அவ எநா0டாேளா?
யா மகேளா? அறிேயா' எ: 9றி! ெதா.

நிறாக. அ

ேக0ட மன?

இளAேகாD விய & திைக & உ%றாக. அ நிைலயி ம ைர சா!தனா,

'அரேச! அ நலா வரலா%ைற நா அறிேவ. அவ ேசாழநா0$ &கா

நகர!திேல பிறதவ; க*ணகி எ? ெபயைடயா; ெசவ ெபA 31யி%
பிற ,

விைன பயனா அGSைர வி0$! த கணவேனா$ ம ைரைய

அைடதா. அA3 அர*மைன சிலைப- களவா1ய கவ எ: அரச

ஆைணயா காவலாள அவ கணவைன- ெகாறாக. கணவைன யிழத மா

ெகாதி! ெத. , பா*1ய

ேன ெச: த கணவ 3%றவாளியல

எ: நி'பி!தா. அவ சீ%ற!தா மன? ம1தா, ம ைர6 எாித '

எ: ெசா<

1!தா.

அ- கைதைய- ேக0ட இவ உள  உகின. கவியரசராகிய இளAேகா அ-

கைதயி Kலமாக சில சிறத உ*ைமகைள உலக!தா-3 உண!தலாேம எ:
எ*ணினா. நீதி தவறிய அரசைர அறேம . ஒ:-3 எப

ஓ உ*ைம.

க%&ைடய மாதைர வி*Iல3 ம*Iல3 ேபா%: எப
உ*ைம. விைனயி பய விைளேத தீ எப

ம%ேறா

பிறிேதா உ*ைம. இ

K: உ*ைமக@ க*ணகியி கைதயி அைமதி!தலா, இளAேகா அ-

கைதைய-ெகா*$ ஒ காவிய இய%ற- கதினா.

"அைரசிய பிைழ!ேதா-3 அற9% றாவ"உ
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உைரசா ப!தினி-3 உயேதா ஏ!த=

ஊவிைன உ! வ "0$ எப"உ
Pவிைன சில& காரண மாக

நா0$  யாேமா பா0$ைட ெசE6"
எ: சில பதிகார பதிக 9:மா%றா இளAேகாவி மன!தி அைமத
ெகாைக இனி

விளA3கிற . க*ணகியி சில& காரணமாகேவ கைத

விைளததாத< சில பதிகார எ: இளAேகாவ1க அ- காவிய!தி%3
ெபயாி0டா.

இளAேகா அ1க இய%றிய சில பதிகார தமி!தாயி க.!தி இலA3

மணியாரமா3 எ: க%றறிேதா 9:வ. அ- காவிய க%ேபா மன!ைத

அ@ திற வாEதெத: க0$ைர!தா பாரதியா. "ெநMைச அ@

சில பதிகார எேறா மணியார பைட!த தமி நா$" எப
ெபா@ைரேய.

&ைன ைரய:;

இ! தைகய காவிய!திலைமத நயAகளி% சிலவ%ைற- கா*ேபா : க*ணகிைய

மண

இ&%ற ேகாவல, நலெமலா ஒAேக வாEத அ நAைகைய

ேநா-கி,
"மாச: ெபாேன வல&ாி

!ேத

காச: விைரேய கேப ேதேன

அெபற% பாவாE ஆயி மேத

ெபA31 வாணிக ெபமட மகேள

மைலயிைட பிறவா மணிேய எேகா
யாழிைட பிறவா இைசேய எேகா

அைலயிைட பிறவா அமிேத எேகா
தாழிA 9த ைதயா நிைன"

எ: 9: க0$ைரயி லைமத காத%>ைவ ந உள!ைத- கவகிறதேறா?
தமி வள!த பா*1ய?-3ாிய ைவைக ஆ%ைற, "&லவ நாவி% ெபாதிய

LAெகா1 ைவைய எற ெபாEயா- 3ல-ெகா1" எ: இளAேகாவ1க ேபா%:
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ெபா.

ந ெசவியி இப! ேத வ

பாEகிறதேறா? இ?

ேசாழநா0ைட வளநாடா-கிய காேவாியா%ைற,
"Lவா ேசாைல மயிலா &ாி

3யிக இைசபாட-

காம மாைல அகைசய நடதாE வாழி காேவாி"

எ: அவ வா! ெபா.

ந ள 3ளிகிறதேறா?

இனி, ம ைரயபதியிேல கணவைன பறிெகா$!த க*ணகி, தைலவிாி ேகாலமாக
நி:ெகா*$,
"ம0டா 3ழலா பிறத பதி பிறேத

ப0டாAகி யா?ேமா ப!தினிேய யாமாகி

ஓ0ேட அரேசா$ ஒழி ேப ம ைரைய6"
எ: வMசின 9:ெபா.

ந ெநMச!தி Jர ெபாA3கிறதேறா?

>Aக ெசா<, காவிய!தி அைமத%3ாிய >ைவக எலா சில பதிகார!தி
ெசGைவயாக அைமதி-கிறன. ஆதலா, சிலபி ெசவ தமி நா0$
ெசவAக@ சிறத ெசவமா3. க*ணகி, K: தமி நா0$-3 உாிய
ெபாளாக விளA3கிறா.' ேசாழ நா01ேல பிற

பா*1 நா01ேல க%பி

ெபைமைய நி:வி, ேசர நா01ேல ெதEவிக %ற க*ணகியி ெபைம
ெதனா01=ள

நா$ க@-3 உாியதேறா? இதனாேலேய ம ைர

சா!தனா இளAேகாவ1கைள ேநா-கி,
" 1ெக. ேவத Kவ-3 உாிய
அ1க நீேர அ@க”
எ: ேவ*1-ெகா*டா. எனேவ, K: தமி நா01 தைம6, K:

1மன ெசைம6 ஒAேக சில பதிகார!தி% காணலா. ேம= இய இைச

நாடக எ?

!தமிழி சிற ைப6 சில பதிகார!தா அறியலா. ெசMெசா%
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களMசியமாகிய அ- காவிய!தி சிைத-கினிய ெசGவிய தமி நைட6*$;
ெசவி-கினிய இைச பா0$ உ*$; க*I-கினிய 9! *$. ஆகேவ,

இப Tகர வி& வி!தக-3 சில பதிகாரேம சிறத விதா3.

!தமி

இ? எ- கால!தி%3 எ நா01%3 ெபா வாகிய மாத க%&, மன

நீதி6 சில பதிகார!தி ந3 விள-க ப$கிறன.
"ெப*ணி% ெபத-க யாDள க%ெப?
தி*ைம6* டாக ெபறி"

எ: திவ@வ அளிய உ*ைம-3 சில பதிகாரேம சிறத சா:.
க%ெப? தி*ைமேய க*ணகியி வ1வ. அG Jரவ1வேம ேசர

ெசA30$வ உள!ைத- கவத . க*ணகி-3 Jர-க நா01 வழிபட

விபினா ேசர ; வி*ணளாவிய இமயமைலயி% ேபா

சிைல எ$!தா;

கAைகயா%றி நீரா01னா; தைல நகராகிய வMசி மாநகர!தி ெகா*$வ

அ

சிைலைய நி:வி! திவிழா- ெகா*டா1னா. அ! திவிழாைவ- காண வதித

பிற நா0$ ெபேவத, த நா$களி= ப!தினி! ெதEவ!ைத வழிபட!

ெதாடAகினாக. இGவா:, ப!தினி வழிபா$ பாரத நா01% பரவிய . "க%&-கட

L*ட இ! ெதEவமல

ெமEயாயி%:.

ெபா%&ைட!ெதEவ யா க*1ல" எற வா-3

Jர-க%& வாEத க*ணகியி கைதயா ஓ அரசிய உ*ைம6

விளA3கிற . ெநறி தவறிய அரசைன அறேம ஒ:-3 எ? உ*ைமைய

பா*1ய வரலா: கா0$கிற . அர*மைன சிலைப- களவா1ய கவ

அக ப0டா எ: ெபா%ெகால ெசா<ய ெசாைல ஆராE
உ*ைமைய விசாாி!

. பாரா ,

அறியா , 'அ- கவைன- ெகா: சிலைப-

ெகா*$வக' எ: பணி!தா பா*1ய. அரச ஆைணயா த கணவ

இறதா எறறித க*ணகி சீறி எ.தா; 'தீ ேவத தைன-க*$ இ! திற .
ேக0ேப' எ: &ற ப0டா; கA9த விாி

வ1-க, ைகயி ஒ%ைற சிலேபதி- காவல

. கிட-க, க*க க*ணீ

ேன ேதாறினா;

ேகாவலனிடமித சில& அர*மைன சிலப:, த சிலேப என
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பா*1ய தி$-கிட ேபசினா; அ சிலைப உைட! ! த வழ-ைக

ெமE பி!தா. அ நிைலயி மனவ ைக ேசா , ெமE ேசாதா;
"தாத 3ைடய, தளதெசA ேகால

ெபாெசE ெகால தெசா% ேக0ட
யாேனா அரச? யாேன கவ !

மபைத கா-3 ெத&லA காவ

எ த% பிைழ!த ; ெக$க எ ஆ6”
என மயAகி வி.
உயி

மா*டா. இAஙன க*ணகி-3 ெசEத தவ: காரணமாக

றத மனவைன,

"ெதாைல விைனயா

யழதா க*ணினீ

ெகால உயிெகா$!த ேகாேவத வாழியேரா'
எ: நலா வா!தினாக. ஆகேவ, மாநில கா-3 மனவைன நீதி வ.வாத

ெநறி

ைறேய கா-3 எ? அரசிய% ெகாைக சில பதிகார! தா

உண!த ப$கிற . இ!தைகய ெசMெசா% காவிய!ைத! தமி.லகி%3! தத

வMசி- ேகாைவ ெநMசார வா! ேவாமாக!
-------------

8. மணிேமகைல மவில)
இய%ைக வள நிைறத தமி நா01 பைன6 ெதைன6 பலாயிர உ*$.
பா*1நா$ ெதா: ெதா0$ பைனவள பைட!ததா3 ேசாழ நா01= ேசர
நா01= ெதைன ெசவ சிற

பைனயி= ஊ:கிற ம

விளA3கிற . ெதைனயி=

ஆறாக பாEவத%3 ேபாதியதா3. ஆயி?,

ெதனா01 பிறத சமயAக@, &3த சமயAக@ ம வில-3 பிரசார
ெசEதன. ைசவ  ைவணவ , ெபௗ!த  சமண , மகமதிய  கிதவ 
ம பான!ைத- க1தன. ம%ைறய ெகாைககளி பிண-க

%ற இ ெபM
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சமயAக ம வில-3- ெகாைகயி இண-க
தமிநா01 ம பான ம0$ ப$வதாயி%:.

%: பணிெசEத பாைமயிேலேய

தமி ெமாழியி இறவாத ெப;க இய%றிய ேபரறிவாள த கவிகளி

வாயிலாக ம வில-3 பிரசார ெசE ளாக. தமிமைறெய: தமி நா0டா

ேபா%: தி-3ற, மனித ச தாய!

-3- ேக$ விைளவி-3 K: தீைமகைள

மிக அ.!தமாக- க*1-கிற . விபசார, ம பான, Pதா0ட இ K:

ெசவ!ைத சிைத!  சீைமைய அழி-3 எ: அ ; 9:கிற .
"இமன ெப*1 க@ கவ:
தி நீ-க ப0டா ெதாட&”
எப

வ@வ வாEெமாழி.

சமண

னிவராகிய பவணதியா, நC எ? இல-கண ;< வாயிலாக

ம வில-3 பிரசார ெசEகிறா. க@*பவ கவியறிைவ ெப:த%3

உாியரல எப

அவ ெகாைக. 'களிம1 மானி காமி கவ'

த<யவக

கவி ெப:த% 3ாியராகா எ: ஆசிாிய க0$ைர- கிறா. க@*பவ 'களி'
என ப$வா. மாணவராத%3! த3திய%றவகளி

த வாிைசயி

தலாக-

க@*பவைன ைவ!தைமயா ம வில-3 பிரசார!தி நCலா-3 எGவளD
ஆவ இத

எப

ந: விளA3கிற தேறா?

ெபௗ!த சமய!ைத சாத ; மணிேமகைல. அ ; ஐ

சிறத

ெகாைககைள பMச சீல என பாரா0$கிற . பMசசீல வாEேதாேர

சிறேதா ஆவ. க@*ணாைம, ெபாE6ைரயாைம, ெகாைல ெசEயாைம, களD
ெசEயாைம, விபசார ெசEயாைம ஆகிய ஐ  பMச சீல என ப$.
இனி, மணிேமகைலயி அைமத ம வில-3 பிரசார!ைத பா ேபா: ேசாழ
நா01 தைலநகராகிய காவிாி L ப01ன!தி ஆட, பாட, அழ3 எ?

K: நலAக@ ஒAேக வாE

ேகாவலைன- காதலனாக ெப%ற மாதவியி

மகளாE மணிேமகைல ேதாறினா. ேகாவல த 3ல ெதEவ!தி ெபயைர!

த காத மக@-3 இ0$ மகிதா. ம ைரயி ேகாவல ெகாைல6*$
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இறத ெகா$ைமைய அறித மாதவி

றவற!ைத ேம%ெகா*டா. அவேளா$

பவ மAைகயாகிய மணிேமகைல6 த கA3ழ கைள

றவற ெநறியி%

ேசதா. இவ அறவண அ1க எ? ெபாியவாிட ஞாேனாபேதச

ெப%றாக. மணிேமகைல தன-ெகன வாழா

ச தாய!தி நல!தி%காக!

தனல!ைத! தியாக ெசEத தவநAைக; ச தாய!ைத அைல! - 3ைல!

அழி-3 ேநாE பசிேநாேய யாதலா அ ேநாைய நீ-3

ய%சிைய

ேம%ெகா*டா. அவ ைகயி அ த>ரபி எ? திேவா$ வ

திேவா01

த

ேசத . அ!

த க%&ைடய மAைக ஒ!தி த ைகயா அனமி0டா,

அG வன அள அள- 3ைறயாம வள எ: மணிேமகைல அறிதா.

காவிாி L ப01ன!தி வாத ஆதிைர எ? நலாேள க%பி ெசவி எ:
எேலா எ$! ைர!தாக. அவ, கணவேன ெதEவ எ: கதி வாத

க%&ைடயா; திவாதிைர நாளி பிறதைமயா அ ெபய ெப%றா ேபா=!
அ மAைகயி மைன

%ற!தி% ேபா , மணிேமகைல திேவாேடதி &ைனயா

ேமகைலைய வல வ

ெதா.

ஓவிய ேபால நிறா. ஆதிைர அேபா$ அனெம$!

வ

மணி

'பாெரA3 பசி பிணி ஒழிக' என! திேவா0ைட

வா!தி அத >ைர நிைறய அனமி0டா. இAஙன பசிைய சபி!த பாைவயி

திற!திைன,

"பாரக மடAக= பசி பிணி ய:ெகன

ஆதிைர இ0டன ஆயி ம ”
எ: மணிேமகைல ேபா%:கிற .

பசி பிணி ெய? பாவிைய இ பாாினி: ஒழி-க
கணவனாய சா வ, ம

யறா ஆதிைர; அவ

எ? அர-கைன இமாநில!தி னி: அக%ற

யறா. ஒ நா, க பேலறி வAக நா0$-3 &ற ப0டா. ந$-கட<% க ப

ெச= ெபா.

ஒ >ழ கா%: எ.த . மர-கல சினபினமாக சிைத

தாத . கAகட< மிதத சா வ ைகயி ஒ பாEமர அக ப0ட . சிலநா,
இரD பகலாக அைலகளா ெமா! *$ அைலத அ மர, ஒ தீவிேல அவைன-

ெகா*$ ேச!த . அAேக, நாக எ? வ3 பா வா

வதாக;

விலA3க@-3 அவக@-3 ேவ%:ைம இைல. த  ஒவைன!
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தைலவனாகD 3வாகD அவக ெகா*1தாக. அவ ஆ* கர1

ேபாறவ. அவ மைனயா ெப*கர1 ேபாறவ. கைரயிேல ஒ -க ப0ட
சா வைன நாக சில க*டாக; நரமாமிச கிைட!தெத:, நா-3

ஊறினாக; த 3நாதனிட அவைன- ெகா*$ ெசறாக. பசியா

ெம< , 3ளிரா ந<த சா வைன- 3நாத 9

ேநா-கினா; "நீ யா?

இA3 வத காரண எைன?" எ: நாக நா0$ ெமாழியிேல வினவினா.
அ ெமாழிைய அறிதித சா வ கAகட< ேநத

ப!ைத உ-கமாக

எ$! ைர!தா. அ நிைலயி 3நாத உள!தி இர-க பிறத .

அ ய%ற நபி-3 நா0ப0ட க@ நல ஊ? ெகா$-3ப1 அவ

அேக நிற நாகைர பணி!தா! அGDைர ேக0ட சா வ தி$- கி0டா;
இைகயா= ெசவிைய ெபா!தி- ெகா*$, 'ஐயேன ! க@ ஊ?

ேவ*ேட' எ: உ:தியாக உைர!தா. அG Dைர ேக0ட 3நாத
விய பைடதா; 'க எற ெசாைல- ேக0ட ெபா.

ளி மகிழாத உள 

உ*ேடா? நாD-கினிய ஊைன6, கவைலைய ஒழி-3 கைள6
வில-கலாேமா?' எ: ெவ3*$ வினவினா. இ

ேக0ட சா வ ம பான!தி

தீைமைய- 3நாத மனAெகாள உண!த=%றா: "ஐயேன! மானிட
பிறவியி நா அைட ள ெசவAக@ எலா சிறத

அறிD ெசவேம

ஆ3. அG வறிவாேலேய நைம தீைமக, 3%ற ந%றAக இவ%ைற ப3!

உண கிேறா. இ! தைகய அறிைவ வள-கிறவகேள ேமேலா; அதைன-

ெக$-கிறவ கீேழாராவ. ம பான ந அறிைவ மய-3கிற ; நாளைடவி

அதைன- ெக$! வி$கிற . ெசEய! த-க

இ , ெசEய! தகாத

இ ' எ:

ப3!தறி6 திறைமைய இழ வி0டா மா=மியிலாத மர-கல ேபால நம
வா-ைக ெநறி ெக0ெடாழி6. இதனாேலேய,
"மய-3A க@ ம?யி ேகாற=
கய-க: மா-க க1தன ேகளாE

நலற ெசEேவா ந=ல கைடத=

அலற ெசEேவா அநர கைடத=

உ*ெடன உணத< உரேவா கைளதன"
எ: சா வ எ$! ைர!தா.
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உயி-3:தி பய-3 உ*ைமகைள சா வ வாயிலாக- ேக0ட நாக தைலவ
அவன1களி J
மர-கலAகளி<

வணAகினா; அ வைர, கட<% கவித

ைக ப%றிய அெப ெபாகைள அவ?-3-

ைக6ைறயாக- ெகா$!தா. வAக நா01னி: அA3 வதைடத வாணிக-

க ப< அவைன ஏ%றி அ? பினா.

ஆகேவ, ம வில-3 பிரசார தமிநா01 &திதாக! ேதாறிய ெதா ற:
எப

இ-கைதயா விளA3 ெச=மிடேதா: தமி ம-க ம வில-3

பிரசார ெசE6 கடைமைய ேம%ெகா*1தாக நா01 இதா=

ந$-கட<% ேபாதா= அ பணிைய ஒ= வைகயா ெச= வாெயலா
ெசE

வதாக. நரமாமிச &சி-3 நாக நா01ேல ஒ -க ப0ட ஒ தமி

வணிக, அறDைரயா அ நா0$ அரசைன! தி!தியளினா எ?
ெதளிய வரலா: நா ேபா%:த%3ாியதேறா?
--------------

9. நளெவ*பா
நள கைத நாடறித பழAகைத . வடெமாழியி உள பாரத!தி=, தமி

ெமாழியி உள சில பதிகார!தி= நள கைத 3றி பிட ப$ கிறெதறா

அத ெதாைம-3 ேவ: சா: ேவ*$ேமா? "பMச பா*டவ தைல சிறத

தம Pதா1, நா1ழ , வனவாச ெசEதேபா
னிவ. ெமEய&ைடய
மதியிழ

அவைர- காண ேபாதா வியாச

னிவைர- க*ட தம மன வதி, 'ஐயேன !

மாய Pதா1ேன; நா$ _$ இழேத; கா$ ேபாேத; க$ ய

உழேத; எைன ேபா
வ1!தா. அ

ேக0ட

&%ேறா இG Dலகி உ*ேடா!' எ: க*ணீ

னிவ, தம மன!ைத! ேத%ற- கதி, நள கைதைய

எ$! ைர!தா. க<யி ெகா$ைமயா மதியிழ

இழ , கானக ெச: காத மைனயாைள பிாி

Pதா1, நா$ ெசவ 
க$ ய அைடத நள

கைதைய- ேக0ட தம ஒவா: மனேதறினா" எ: மகாபாரத 9:கிற .

ெசதமி பழAகாவியமாகிய சில பதிகார  நள கைதைய- 3றி-கிற .
ேசாழநா0$- காவிாி L ப01ன!தி, வளமாத வணிக 31யிேல பிறத
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ேகாவல, ெபா

மாதி வச ப0$ ெபாெளலா இழதா; ெபைம சாற

J0ைட6 நா0ைட6 வி0$, க%பி% சிறத மைனயாேளா$ ம ைர மாநகைர

ேநா-கி &ற ப0டா. வழிநட

எற

னிவ வ

ேசதா. கா$ நா$ கட

ேகாவல மன கைர
சி:ெநறியி% ேச

ெசற இவ-3

ைணயாக- கDதிய1க

ம ைரயி அேக வதேபா ,

னிவைர ேநா-கி, 'மாதவ ெபாி` ! பாவிேய

சி:ைம6%ேற; காத மைனயாளாகிய க*ணகி-3

க$ ய விைளவி!ேத' எ: த ஆ%றாைமைய ெவளியி0டா. அ ெபா.
னிவ, இராம கைதைய6 நள கைதைய6 எ$! ைர! , 'அ பா!

விைனயி பயைன எGவா%றா? வில-க ெவா*ணா ; அ
அவ உள!ைத! ேத%றினா.

வேத தீ' எ:

இ! தைகய பழைம வாEத நள கைதைய! தமிழிேல பா1 &க ெப%றா

&கேழதி &லவ. அவ இய%றிய 'நளெவ*பா' எ? ; சிைத-கினி ;
ெசவி-கினி . அG ெவ*பா-களி% சிலவ%ைற பா ேபா : வித ப

நா0டரசனாகிய Jம மக தமயதி எபா, க0டழ3 வாEத கனியாE!

திகதா. அவ நலAகைள ஓ அன!தி வாயிலாக அறிதா நள எ?

மன. பள!தி% பா6 ெவள ேபா அவ?ள!தி காத விைர

நிைறத . கA3 கைரயிறி ெபாAகிய காதலா ஆ*ைம- 3ணAகளாய

மான  நாண  இழத நள அன!ைத நய

ேநா-கி, 'உ நாவிேல உள

எ நவாD' எ:ைர!தா. இ- க!ைத- கவி அழகாக பா$கிறா.
"இ%ற
அ%ற

ெநMச, எ.த

இAகாத

மான; அழித நா* - ம%றினிஉ

வா6ைடய ெத?ைடய வாெவறா"

எற பா0$, காத< ெவைமயா% கனித நள உள!ைத ந3 கா0$கிற .
நள?-3 நைம ெசEய விபிய நலன தமயதியிட விைர

ேபாத .

அ- கனிைய! தனியிட!தி% க*$ நள?ைடய நலகைள ெயலா
எ$! ைர!த

:

"ெசமன!தா, த*ணளியா, ெசAேகாலா மAைகயக
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தமன!ைத வாA3 தடேதாளா - ெமEைம

நளஎபா ேமனில!  நானில!  மி-கா
உள எபா ேவத உன-3"

எ: அன ெசா<ய ெபா.

கனி உள கனிதா; நளனிட காத

ெகா*டா; அவைனேய மண பதாக வா-களி!தா. உவி= திவி= ஒ ப%ற
காதல இவ மண &ாி

இ&%: வாதாக. இGவாறி-ைகயி, ஒ

நா நள Pதா1னா; தன-3ாிய ெசவ!ைத ெயலா பணயமாக ைவ! !
ேதா%றா; க*ேபாற ம-க இவைர6 வித ப மனனிட அ? பிவி0$,
மைனயாேளா$ கானக ேபாதா; அA3 நளிரவி க*IறAகிய காத<ைய-

ைகவி0$ அகறா.

"தீ-கா னக! ைற6 ெதEவAகா Jமத

ேகா-கா த<ைய- 3றி-ெகாமி - நீ-காத

காதல& மி-காைள- காாிளி% ைகவி0$ இ:
ஏதில ேபா ேபாகிேற யா'

எ: காத<ைய பிாி6 த:வாயி நள கானக! ெதEவAகைள வணAகி9: ெமாழிக ந உள!ைத உ-3வனவா3.

வி1ய%கால!தி விழி!ெத.தா தமயதி. காதலைன- காணா

கலAகினா;

மயAகினா; க*ணீ ெப-கினா. அG வழியாக வத வணிக ஒவ கைண
9 , 'மாேத, நீ யா? இ-க$A கானக!தி தன தனியாE எGவா: வதாE?'
எ: வினவினா. அத%3! தமயதி 9: ம: ெமாழி க%பி% சிறத 3லமாத

ஒ.-க!ைத விள-3கிற .

“ ைன விைனயி வ<யா

1மன

எைன பிாிய இAகானி -அனவைனகாணா

அ.கிேற எறா கதி இைம-3 L

ணார L*டா &ல "
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கானக!தி கதறவி0$ ெசற கணவமீ
ெசாலவிைல.

தமயதி 3%ற 3ைற ெயா:

ைன விைனயி ெகா$ைமைய நிைன

வ வா

ஆயினா. 'க*டா ெவ: பனேவ காதலதா ெசEதி1?' ெகா*டாைன-

3ைற 9றா
எப

த தீவிைனைய ெநா

ெகாவ

ப*ைட- 3லமாத க%& ைற

விளA3கிற .

தமயதியி வாEெமாழியா இனி

அG Dைர ேக0ட வணிக மனA 3ைழ

மAைகைய அைழ!  ெச:,

அ*ைமயி இத ஒ நா01ேல ேச!தா; அ நா0டரச அவைள! தமயதி
எ: அறிதDட வித ப மனனிட ேச பி!தா.

தமயதியி நிைல இGவாறாக, கானக!தி தனியனாE ெபாறி கலAகி, ெநறி
மயAகி, நட

ெசற நளைன ஒ கபா& க1!த . நM>, உட

.வ 

பரவி, அவ உவ!ைத மா%றிய . க*ேடா க*ைண6 க!ைத6 கவ
திேமனி ககி- 3:கி%:. கா0ைட- கட

காைல ெபா.தி நள கட%கைர

வழியாக ெசறா; அA3 மலதித நீல L-கைள6, பர லாவிய ெம<ய
ெதறைல6, இைர ேத1! திாித பறைவகைள6 பா!
&லப=%றா.

பலவா:

"பானேல ேசாைல ப>ெதற வ லD

கானேல ேவைல- கழி-3ேக-யா?ைடய

மினிைம-3 Lணா அG JAகிவாE ஆA3ணதா
எநிைன-3 ெசாJ என-3"

எ: காத<-3 ெசEத தீAைக நிைன
இGவா: கட%கைரயி நட

கைரத.தா.

ெச= ெபா.

நளைன- க*$ ந*$க ஓ1,

வைளகளி உேள ஒளிதன; அவ%ைற- க*ட மன மன!தி

ப

ெபாAகி எ.த . காத மைனயாைள- கா01ேல ைகவி0ட பாதகைன பா-கD
9டாெத: ந*$க ஓ1 மைறதன எ: எ*ணி நள மன ைநதா.
"காத<ைய- காாிளி கானக!ேத ைகவி0ட
பாதகைன பா-க படாெதேறா- நாத
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அளி-கிற ஆழிவாE ஆAகலவ ஓ1
ஒளி-கிற ெதேனா உைர"
எ: மன உைட

வினவினா. இ? அ$- க$-காக அைலக

வவைத6, கைரயி வி.

&ர*$ ேபாவைத6 க*$ மன &.Aகினா

நள. கAகட< நிைல6 த மனநிைலைய ஒ!தி பதாக- கதி வதினா.
"ேபாவாE வவாE &ர*$ வி.திரAகி
நாவாE 3ழற ந$A3:வாE -தீவாE

அரவக%: எேபால ஆக<ேய மாைத
இரவக%றி வதாE ெகா இ:"

எ: அைலகடைல ேநா-கி அ.தா. "எைன ேபா கAகடேல! நீ6 உ
காத<ைய நளிரவி% பிாிதாேயா!'' என நள &ல& ெமாழிகளி ேசாக
ெபாA3கிற .

இGவா: கட%கைர வழியாக ெசற நள அேயா!தி நகைர அைடதா; ஊ

ேப ெசாலா

அA3 அர> &ாித மனனிட ேத பாகனாக அமதா. சில

கால ெசற ; நள இ பிட!ைத ஒ%ற Kலமாக அறிதா தமயதியி
தைத; அவைன! த மாளிைக-3 அைழ பத%3 ஒ Pசி ெசEதா;

தமயதியி இர*டா >யவர எ: அேயா!தி மன?-3 அறிவி!தா;
உடேன &ற ப0டா அG வரச; ேத பாக ெகா*$வத ேதமீ

ஏறினா;

வித ப நா0$ மாளிைக-3 ெசறா. ேத பாகனாக வதவ நளதானா
எ: நறாக! ெதாி

ெகா@மா: த ம-கைள அவனித இட!தி%3

அ? பினா தமயதி.3ழைதகைள- க*டா நள. காதலா இவ?ள

கைரத . க*களி க*ணீ ெபாAகி%:. இ ம-கைள6 க01

அைண! -ெகா*$, 'எ ம-க ேபாகிறீ, யா ம-க நீ?' எ: நா!த.ப

அவ வினவினா. அத%3 மழைல ெமாழிகளா அவக ம:ெமாழி ததாக.
"மன நிடத!தா வாேவத ம-கயா

அைனதைன- காவி0$ அவ ஏக - இநக-ேக
வாகிேறா எAக வளநா$ ம%ெறாவ

ஆகிறா எறா அ. ”
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அG வாசக!ைத- ேக0ட நள க*ணீ ெசாாி
3ழைதகைள! தமயதி மாளிைக-3 அைழ!

ெபKெசறிதா.

நிகதைத- ேக0டா; ஐய

தீதா. ேத பாகனாக வத நளைன வித ப மன த மாளிைகயி?ேள

அைழ!

வதா. அ நிைலயி

ைனய வ1வ!ைத ெப%ற நள கானக!தி%

ைகவி0ட காத<ைய- க*டா; ஆனத வாாியி Kகினா. பிாிதவ 91னா%

ேபச ேவ*$ேமா? Pதினா இழத நா0ைட நள மீ*$ ெப%: மைனவி
ம-கேளா$ வாவானாயினா.

இ- கைதைய- ெகா*ட 'நளெவ*பா' நாC%: இப!

நா3 ெவ*பா-கைள

உைடய . ெவ*பா பா$வதி &கேழதி இைணய%றவ எப

கவி>ைவ

ேத அறிஞ க! . "ெவ* பாவி% &கேழதி, வி!த எ? ஒ*பாவி
உயகப' எற மதி &ைரைய ம: பா எவமில. கப க!  &கேழதி

&லவ க!  சில விடAகளி ஒ!தி-க- காணலா. ஒ க!ைத பா ேபா.
இGDலகி ெசமன வாEதவ >க!ைத6

-க!ைத6, ெசவ!ைத6

வ:ைமைய6 சமமாகேவ க வ. ம0ட%ற ெசவ வதைட தா

மகிதிடD மா0டா; அ$!த$! !

ப வதா அ.AகிடD மா0டா. இ!

தைகய மன பாைம இராமனிட!தி அைமதிததாக- கப கா0$கிறா.
நா01 தைலவனாக J%றி
கா01 அைல

அரசா@ பதவிைய! தைத அளி!த ேபா ,

திாி6 கடைமைய! தாE விதி!த ேபா  இராம தி க

சி!திர!தி எ.திய ெசதாமைரைய ஒ!தித

எ? உ*ைமைய,

"ெமE!தி பத ேமெவற ேபாதி?
இ!தி! ற ேதெகற ேபாதி?
சி!தி ர!தி அலத ெச தாமைர
ஒ!தி த

க!திைன உ?வா"

எ: சீைதயி வாயிலாக- கப உண! கிறா.
பMசபா*டவ தம அ! தைம வாEதவ எ: நளெவ*பா 9:கிற .
"ெமE!தி வ % றா= ெவ ய வ % றா=
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ஒ!தி-3 உள!
எ: வியாச

ரேவாேன"

னிவ வாயிலாக &கேழதி &லவ தமைர பாரா0$கிறா.

இ கவிகளி ெசா= ெபா@ ஒ: ப01-க- கா*கிேறா.
----------

10. நைக+,ைவ
இG Dலக ஒ நாடகசாைல: இநாடக சாைலயி அரசராE வவா சில; JரராE
விளA3வா சில, காதலராE! ேதா:வா சில; விகடராE வவா சில.

9! -ேக%ற ேகாமாளிைய- க*டா எேலா-3 ஆனத ! அவ ேபைச-

ேக0டா பிைளக வி.
பா!

வி.

சிாி பாக; ெபாிேயாக அ-க ப-க

அட-கமாக சிாி பாக; மாதக மைறவாக சிாி பாக. இ ப1

எேலா ஏ சிாி-கிறாக? விகட ெசா= ெசா< அைமத >ைவ ,

எேலாைர6 சிாி-க ெசEகிற . இ >ைவைய!தா நைக>ைவ எப.

நைக>ைவ ஏசி= ேதா:, ேபசி= ேதா:. க%றவ கவியி= பிற-3;

ம%றவ உைரயி= பிற-3.

பா ேபா :

த< ஏசிேல பிற-3 >ைவைய சிறி

-9ட எற ஊாிேல ஒ பள. அவ?-3! தார இர*$ ; K!தா
-9ட% பளி; இைளயவ ம" பளி. K!தா ெபமாைள ேசவி பவ;

இைளயா சிவன1யா. இG விவாிைடேய ஏ> ேப> இலாத நா இைல.

ஏ>வத%3 ேவெறா: ேதாறாவி0டா, இவக 3பி$ சாமிகைள-

9சாம ஏ>வாக. சிவ? ெபமா@ இ பளிக வாயி அக ப0$

ப$பா0ைட பா ேபா : ''பிைச-கார சாமிைய- 3பி$ ம"ரா@-3

ேபெசன ேப>'' எ: ெதாடAகினா K!தா. "பிைச எ$!தா உAக சாமி;

பி? பசி தீர வழியிறி நMைச! திறா. சாமிைய பா சாமிைய !"
"நா0$-3 இர  பசி-கா%ற மா0டாம - வாாி

நMைச ெயலா உ*டா உAக நாத அேலா1”
எ: பழி!தா K!தா. இைளயா அவ@-3 இைள!தவளா? ெபமா 30ைட

உைட!

வி0டா.
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"மா0$ பிற ேகதிாி  ேசா%:-கிலாம - ெவ:
ம*ைண6*டா உAக

கிவ*ண னேலா1”

"உAக சாமி ேசதி ெதாியாேதா? மா0ைட ஓ01 ஓ01 ேமE!தா; பி?
ேசா%:-கிைல ; ம*ைண வாாி! திறா" எறா இைளய பளி.

இ ப1 உ*1-3! தி*டா1ய சாமிக@-3 ஒ வ*1யாவ
"ஏறஒ வாகன தா? இலாம - மா01

உ*டா? அேத !

ஏறி! திாிதா உAக ஈச அேலா1''

எ: இ1! ைர!தா K!த பளி. 'அ ப1யா ெசEதி ! அத மா$9டகிைடயாம பதி ேமேலறி பற-கிறாேன உAக ெபமா' எறா இைளய
பளி.

"J: ெசானெதன மா$தா? இலாம - ப0சி

மீதி ஏறி-ெகா*டா உAக கீதனேலா1"

எ: பழி!தா.

இG வி பளிய-3 வாE!த கணவ அழக- 3$ப. அவ ெபமா

அ1யா. அைத பி1! - ெகா*டா K!த பளி.

"ெபமாள1யா?-3 ெப*1 ேம - எAக

ெபமாைள நீ பழி!

ேபசலாேமா1"

எறா. ஒவா: அ: ச*ைட ஓEத .

இனி, ஒ 3றவ?-3 ஒ 3ற!தி-3 இைடேய நடத ேபைச பா ேபா :

3%றால மைலயிேல ேவ0ைடயாட ேபானா சிAக எற 3றவ. அவ?-3

மைனவியாக வாE!த சிAகி எற 3ற!தி 3றி ெசால &ற ப0$ ெசறா.

ேவ0ைடயா1 வளமான பறைவகைள பி1! -ெகா*$ J0$-3 வதா சிAக;
சிAகிைய- காணவிைல; மயAகினா; தயAகினா.
"ேமைட மயி=-3- க*ணிைய ைவ! நா

மாட &றாD-3 ேபாேன

மாட &றாD மயி= பி1!ேத
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ேவ1-ைக சிAகிைய- காேண”
எ: அA3 இA3 பா!தா; மன

1!தா; பைல- க1!தா; 'வர0$

ெசாகிேற' எ: வழி பா!திதா. 3றி ெசால ேபான சிAகி ப0$ உ$!தி
பணிL*$ சிAகாரமாக வ

ேசதா.

அவ ேகால!ைத- க*டா சிAக, ேகாபெமலா எAேகேயா பற

ேபாEவி0ட .

"இ!தைன நாளாக எ?ட ெசாலாம

எAேக நடதாE நீ சிAகி?''

எ: ெம!த- கனிவாக அவ வினவினா.
"ெகா!தா 3ழலா-3 வி!தார மாக-

3றிெசால ேபாேனனடா சிAகா"

எறா சிAகி.

அவ K-கி அணிதித K-3!தி அவ?-3 மி-க & ைமயாயித . அ

&ைன Lவி அ& ேபா ேதாறி%:.
"வன- 3மிழிேல &ைன யேப

எ: ேக0டா சிAக.
கமல

ேநா-கி,

" நீ சலாப!

!

சிAகி?''

பதி!த K-3! திைய- க*டறியாத சிAகைன

! K- 3!திகா* சிAகா?”

எறா சிAகி. ெம<ய ப0ைட >%றி >%றி- க01யிதா அ- 3றவMசி.
அைத- க*ட சிAக,

"இலாத >%ெறலா எAேக ப1!தாEநீ சிAகி?”

எ: வியதா. அ

ேக0ட காத<,

"நா01 நலாைர- கா*பவ-3 எலா

வமடா சிAகா'

எ: நல பாட க%பி!தா.
இ ப1ேய 3ழைதக ேபா$ விைளயா0$ .. ச*ைடக@ விேநாதமாE
இ-3. ெபாிய இட!

பிைளகளாகிய விநாயக?

ச*ைட ேபா0$- ெகா*டாக. க*ைண- கச-கி அ.

க? ஒ நா

சிIAகி-ெகா*$

50

விநாயக அ பாவிட ெசறா : 'பா அ பா ! தபி எ காைத பி1! -

கிளிவி0டா' எ: த ெபாிய காைத! ெதா0$- கா01னா. '' கா, நீ ஏ

அ ப1 அ*ண காைத- கிளினாE?' எ: ேக0டா தைத. 'அ*ண ம0$

எ க*ைண ஆ:, ஏ. எ: எ*ணலாேமா?' எ: பனிர*$ க*Iைடய

பிைள எதி-ேகவி ேபா0டா. 'விநாயகா ! நீ ஏனடா அ ப1 விகட ெசEதாE?'
எ: வினவினா தைத. 'அவ எ

பி- ைகைய பி1!

அளதான பா' எறா K!த பிைள. 3:& ெசEத

ழ ேபா0$

க சிாி! -ெகா*$

நிறா. அA3 இA3 பா!தா பரமசிவ. ஒ பிைளைய6 3ைற ெசால!

ேதாறவிைல. ெப%றவைள ேநா-கி, 'உ அைம பிைளகைள பா' எ:
ஏளன ேபசினா.

இைத பா! - ெகா*1த சிவன1யா ஒவ இ பிைள ச*ைடைய
ெபாிய பா0டாக பா1 வி0டா :

"அரனவ இட!திேல ஐAகர வ தா
ஐயஎ ெசவிைய மிகD

அ: க கிளினா எேற சிIAகிடD

அ!தேவ லவைன ேநா-கி

விைரDட வினவேவ அ*ணஎ
விளA3க* எ*ணினஎன

ெவபி$ பிைளைய பா! , நீ அ ப1

விகடேம ெசEதாE என
மD எ ைகநீள
மயிலவ நைக!

ழமள தாெனன

நி%க

மைலயைரய உதவவ உைமயவைள ேநா-கிநி
ைமதைர பாராEஎன-

கதாிய கடலாைட உல3 பல அ*ட
க பமாE ெப%ற கனி
கணபதிைய யகைழ!

அகமகிD ெகா*டன

களி &ட உைமகா-கேவ"
எப

அவ பா1ய பா0$.
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இனி, காத மண &ாி

ெகா*ட ஒ க%&ைடயா ேபைச பா ேபா :

ம ைரயி திமைல நாய-க அழகான மாளிைக க01, அத >வகளி ேபேபான

வி!தகைர- ெகா*$ சி!திர எ. வி!தா. அைத- காண ஆைச ப0ட கணவ

ஒவ, 'சி!திர மாளிைக-3 வகிறாயா?' எ: த காத<ைய அைழ!தா.

'அAேக என விசி!திரமான சி!திர எ. கிறா?' எ: வினவினா மைனவி.

அழ3 வாEத ஆ* ெப* இவகளி வ1வAகைள எ. கிறானா. க*ைண6

மன!ைத6 கவகிறனவா அG DவAக' எறா கணவ. 'அ ப1யானா

நா வரமா0ேட; நீAக@ ேபாகலாகா ' எ: மAைக அ.!தமாக ேபசினா.

'ஏ அ ப1 ெசாகிறாE?' எ: விய &ட வினவினா காதல. 'அA3

வைர ள சி!திர ஆ* உவமாE இதா நா பா-க மா0ேட; ெப*

உவமாE இதா நீAக பா-க நா சகி-கமா0ேட' எற பதி வத .
இ-க!தைம!

ேவதநாயக பா16ளா :

"ஓவியநீ >வ எ.  ஓவிய!ைத- க*I:வா

ேதவிையயா அைழ!திடஆ* சி!திரேம நாபாேர

பாைவயத உெவனி பா-க மன ெபாேற எறா
காவிவிழி மAைக இவ க%&ெவ%பி வ%&ளதா"
எறா கவிஞ.
இனி &லவக ேப>

ைறயி அைமத >ைவைய பா ேபா. இர*$

3ட. 3ட ேதாளி

டவ ஏறி-ெகா*$ ஊ ஊராக ெச: இவ கவி

&லவக ஒவைர வி0$ ஒவ பிாியாம இதாக. ஒவ

டவ; ம%றவ

பா1 பிைழ!தாக. ஒ நா இவக ெசா-க<Aக ேகாயி ெபா%றாமைர-

3ள!தி நீராட ேபானாக. 3ட 3ள!தி இறAகி ப1யிேல ஆைடைய!
ைவ! - ெகா*1தா.

டவ கைரயி<தா. ஓ ஆைடைய!

ைவ!

ஒ

ப-கமாக ஒ -கி ைவ! , ம: ஆைடைய! த பி- ெகா*1தா 3ட; ஒ -கி

ைவ!த ஆைட த*ணீாி ந.வி வி.த ; ெமல மித
கைரயி<த

ேபாE- ெகா*1த .

டவ பா!தா; சிாி!தா. ஆைட த பி ேபாவ

சாிதா எ:

அவ-3! ேதாறி%:. 'இ வைர நா அைத! த பிேனா. இ ேபா

நைம! த &கிற .' ''அ பிேல ேதாE!தி0$ அ$!த$!
நைம அ

த பாேதா" எறா

அ

நா அதைன! த பினா

டவ. அ ேக0ட 3ட, ஆைட த*ணீாி
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வி. வி0ட ெத: அறிதா. ஆனா, எ ப1- க*$ எ$ பா? 'ேபானா
ேபாக0$; பைழய ஆைட ேபானா &திய ஆைட தவா பரமசிவ. இ- க<Aக
ேபானா ெசா-க<Aக தவா' எ: நபி பதி உைர!தா 3ட.
”... .... .... - இ &வியி

இ-க<Aக ேபானாெல ஏக<Aக
மாம ைர ெசா-க<Aக

*ேட

ைண”

எறா.

இனி, க0$-கடAகாத காத வய ப0ேடா பிற நைக-க ேப>வ; இராவண
தAைகயாகிய P பநைக பMசவ1 சாைலயி இராம ல0>மண கைள- க*$

காத ெகா*டா; அவகைள அைடவத%3 சீைத இைட\றாக இதா எ:
எ*ணி சமய பா!

அவைள அ &ற ப$!த

யறா; அ ேபா

மைறவி

இத இல0>மண ெவளி ப0$, அர-கியி K-ைக வாளா அ:!தா. மான

அழிதா= P பநைகயி ைமய ஒழிதபா1ைல. அ:!த &* ஆ:வத%3
ேன மலத

க!ேதா$ Jராிட வதா. அவக

ேன நாணி- ேகாணி

நி: ெகா*$ ேபச! ெதாடAகினா : "Jரேர ! நீAக எ K-ைக ஒ0ட
அ:!தீக. அத க!

என-3 நறாE விளAகிவி0ட . இவ K-ைக ய:!

வி0டா ெவளிேய எA3 ேபாகமா0டா; ேவ:ள ஆடவ எவ இவைள
விபி பா-க மா0டா; நமேக எ ேபா  இ பா எற ஆைசயா
அ:!தீக. உAக க!ைத யறிேத;

ெகா*ேட" எறா.

னி= அதிகமாக உAகளிட காத

"ெபா?வ ெபாகழ[ ! &ைழகாண
K-காிவா ெபா ேவ:*ேடா

இ?வ இ ெகா*$ இA3 இெதாழி6
நமAேக ஏகா அ பா

பினிவைள அயெலாவ பாரா எேற
அாிதீ பிைழெசEதீேரா

அனதைன அறிதேறா அபிர01
L*ட

நா அறிகிேலேனா"

எற கப பா01 மான!ைத6 கடத ைமயைல- க*$ நா நைக-கிேறா.
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III
11. தமி நா-டா  அய/ நா-டா 

பாரத நா01 ெதபா=ள

தமிநா$. இ நா01%3 வட-ேக ஆதிர ேதச

எ? ெத=A3 நா$ அைமதி-கிற . ேம%ேக ேகரள ேதச எ?

மைலயாள நா$ காண ப$கிற . ெத%ேக சி: கடலா% பிாி-க ப0ட சிAகள

ேதச எ? இலAைக இ-கிற . இ! ேதசAகளி வாேவா நம-3 அயலா

ஆவ. இவ%: ஆதிர ேதச!தி =ள ெத=Aகைர ந

ேனா வ$க

எறாக. 'வ$க தமிழறியா. ைவ-ேகாைல- க> எபா' எற வாசக

தமிநா01 உ*$. வ$க எற ெசா=-3 வட-ேக6ளவ எப

ெபா.

%கால!தி வ$கராகிய ெத=Aக, எத எைல-3 வட-ேக

இதாக எபைத பா ேபா : தி பதி எ? திேவAகட மைல-3

வட-ேக ெத=Aக வாதாக எ: தமி இல-கிய 9:கிற . அ-கால!தி

தமி நா01 வட-3 எைல திேவAகடமைல. அ மைலேய ஆதிர நா0$-3

தமி நா0$-3 இைடேய எைல கா0$ கலாE நிற . இதனாேலேய தமி

நா0டா திேவAகட மைலைய வடமைல எ: வழAகலாயின. அ மைலயி

நீைமைய- கப நறாக- 9:கிறா :

"வடெசா%3 ெதெசா%3 வரபாகி
நாமைற6 ம%ைற ;=

இைடெசா%ற ெபா0ெகலா எைலயதாE
நலற! - கீறாE ேவ:

&ைட>%:

ைணயிறி &கெபாதித

ெமEேயேபா L!

நிற

உைட >%: த*சார ஓAகியேவA

கட!தி%ெச: உ:தி மாேதா"

எப

கப கவி.

தி பதி மைல-3! ெத%ேக வாத தமிழைர! ெத=Aக, அவ எ:
அைழ!தாக. நாளைட வி அவ எப

எப

சிைத

அரவ எறாயி%:. அரவ

தமி.-3 ெபயராE அைமத . அவ எற ெபய எGவா: தமிழைர-

3றி ப தாயி%: எபைத சிறி

ஆராEேவா. இ ெபா.

ஆ-கா$ எ:
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வழAக ப$ நா$

%கால!தி அவா நா$ எற ெபயைர ெப%றித .

அவா நா01 வாதவக அவ என ப0டாக. அவக ேபசிய ெமாழி

தமி. அவ வாத நா$ ஆதிர ேதச!ைத அ$!திதைமயா அவைர

ஆதிர நகறிதிதாக. அவ தமிழ ஆதலா, தமிழ எேலாைர6

ஆதிர நா0டா அவ எ: அைழ-கலாயின. இG D*ைம க<Aக!

பரணி

எ? தமி இல-கிய!தா அறிய ப$. ெத=A3 ேதச!தி=ள க<Aக நா01

தமி ேசைன-3 க<Aக பைட-3 நடத ெப ேபா க<Aக!
&ைன

உைர-க ப$கிற . தமி ேசைனைய- க*ட ேபா

மனAகலAகின; 'ஐேயா! அவ பைட எ$!
"ஒவ ஒவாி ஓட

வ

பரணியி

க<Aக நா0டா

வி0டாேர !' எ: அர%றின.

தின

அவ அவஎனா இைறMசின
அபய அபய எனா ந$Aகிேய"

பரணி 9:கிற . க<Aக!தி நிகத

எ: அவ ப0ட பா0ைட- க<Aக!

க$ ேபாைர ப%றி ம%ெறா பழபா0$ உ*$.
"ஒவ ஒவேம J

வடவ

அவ அவெரன அMசி - ெவவ

தீ!தீ!தீ எறயவா ெசனி பைடJர
ேபா-க<Aக மீெத.த ேபா
எப

"

அ பா0$. ேசாழ நா0$ ேபா Jரைர- க*டேபா , 'அவ அவ'

எ: அலறி அ1! -ெகா*$, ஒவ ேம ஒவ வி.

ஓ1ன எப

இ பா01னா அறிய ப$கிற .

இ- க<Aக!ைத- 3றி!

இ? அறிய!த-க ெசEதிக இர*ெடா: உ*$.

கட%கைர ேயாரமாக அைமத

கட கட

க<Aக நா0டா

க<Aக நா$. இ நா01னி: க<Aக பல

பிற நா$களி% 31ேயறி வாதாக. மலாE, சிAக L

த<ய

நா$களி% 31ேயறிய க<Aகைர அ நா0டா 'கிளிAக' எறைழ!தாக.
நாளைடவி கிளிAக எப

அA3- 31ேயறிய இதிய- ெகலா ெபா

ெபயராயி%:. இ: சிAக Lாி வா. தமிழ-3 கிளிAக எபேத ெபய.
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ம%ெறா வைகயி= க<Aக தமி நா01 வழA3கிற . தமிழில-கிய!தி

'க<Aக' எற ெசா ஆைடைய- 3றி பதா3. ஆைட-3 க<Aக எ: ெபய
எ ப1 வத ? க<Aக நா01 ெபயேர ஆைடயி ெபயராயி%ேறா எப

ஆராEத%3ாியதா3. ஊ ெபய ஆைடயி ெபயராக அைமத=*$. கா<-க0$

(Calicut) எற ஊாி ெநEய ப0ட

ணி ஆAகில!தி 'கா<-ேகா' எ:

வழA3த ேபாலD, இரணிய எற ஊாி ெநEய ப$கிற ஆைட 'இரணிய'
எ: மைலயாள ேதச!தி ெபய ெப%றி!த ேபாலD, க<Aக!தி

ெநEய ப0ட ஆைடைய- க<Aக என! தமி நா0டா வழAகியி!த 9$.
இனி, தமி ெபA கவிஞராகிய கபைர ஆதிர ேதச!

மன ஆதாி!த

கைதெயா: தமி நா01 வழA3கிற . எ- காரண!தாேலா கப-3 ேசாழ

மன?-3 மனேவ%:ைம உ*டாயி%:. அநிைலயி மனைன ேநா-கி,
"மனவ? நீேயா வளநா$ உனேதா

உைனயறி ேதாதமிைழ ஓதிேன - எைன

விைரேத%:- ெகாளாத ேவ *ேடா உ*ேடா
3ரAேக%:- ெகாளாத ெகா&"

எ: க$ைமயாக ேபசிவி0$- கப ேசாழ நா0ைட வி0டக: ஆதிர
ேதச!தி=ள ஓரAக நா0ைட அைடதா. அ ேபா

பிரதாப!திர எபவ

அA3 அர> J%றிதா. அG ேவதைன! தமி &லைமயா வச ப$!தினா

கப. &வி ெசவனாகிய பிரதாப? கவி ெசவராகிய கப சிறத

ந*பராயின. கப விபியவா: பிரதாப மா: ேகால &ைன , அைட ைப
தாAகி பிேன வர, கப தைம அவமதி!த ேசாழ மன சைபயி?ேள

தைலநிமி

ெசறா எ: கண பரபைர- கைத 9:.

வட-ேக6ள நா0ைட 'வ$3' எறைழ!த தமி நா0டா ேம%ேக யைமத

நா0ைட- '3ட3' எ? ெபயரா% 3றி!தாக. 3ட-3 எப
எ: ெபாப$. எனேவ, 3ட3 எப

தமிழி ேம%3

ேம%ேக6ள நா$. நC எ?

தமிழில-கண 3டைக! தமி நா01 ேம%3 எைலயாக- 9:கிற .
"3ணகட 3மாி 3டக ேவAகட
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எ?நா ெகைலயி இதமி"
எப

நC, ஆAகில!தி 3ட3 எப

வழA3கிற .

'9-' (Coorg) எ: சிைத

தமி நா01 ேம திைசயி அைமத ம%ெறா நா$ மைலயாள ேதசமா3.
மைலயாள! -3 தமி.-3 இைடேய ெந1ய ெதாட மைல நி: எைல
3றி-கிற . ஆனா,

%கால!தி மைலயாள ேதச ேசரநா$ எ? ெபயேரா$

தமிநா01 ஓ அAகமாக விளAகி%:. ப*ைட! தமி நா0ைட ஆ*ட

1

ேவத Kவ எ: தமி இல-கியAக 9:. Kேவத எபா ேசர ேசாழ

பா*1ய ஆவ. ேசரநா0$ மன 31யிேல பிறத அறிஞ பல தமிழிேல சிறத
;க ெசE ளாக. பMச காவியAகளி ஒறாக பாரா0ட ப$கிற

சில பதிகார ேசரநா0$ இளவரசெராவரா இய%ற ப0ட . ைசவ சமய

அ1யாக@ ஒவராகிய ேசரமா ெபமா தமி பாமாைல &ைன

சிவெபமாைன வணAகினா. ைவணவ சமய ஆவாக@ ஒவராகிய 3லேசகர

தமிழிேல தி பா>ர பா1! திமாைல ேபா%றினா. இG விவ ேசரநா0$

ெபமன. ஆயி?, ேசரநா01%3 ஏைனய தமி நா$க@-3 இைடேய

ெபாிய மைல தைடயாக நிறைமயா ேபா-3வரD சாதன 3ைறத
ெசல ெசல மைலயாள  தமி. ேவ: ேவ: ஆயின.

. கால

தமிேழா$ ெதாட&ைடயதாக- கத ப$கிற கனட ேப>கிற ம-கைள'கநாட' எ: சில பதிகார
'கநாடக' எப

த<ய ெசதமி ;க 3றி-கிறன.

கநாட வாத ேதச!தி ெபய. அ நா$ கநிற வாEத

நில பர பாE- காண ப0டைமயா, தமி நா0டா அத%3- 'கநாடக' எ:

ெபயாி0டன ேபா=. 'கநாடக' எபேத பி%கால!தி கனட என

சிைதத . 'கநாடக' எ? ெசா, 'பழைம' எற ெபாளி இ: தமி

நா01 வழAகி வகிற . நவநாகாிக! -3 ஏ%ற நைட6ைடயிலாதவக@,

பைழய வழ-கAகைள- ைகவிடாதவக@ "கநாடக ேபவழிக ' எ: எ016

>016 ேபச ப$கிறாக. கநாடக ேதச!தா ைகவ*ண திெநேவ<

ஜிலாவிேல காண ப$கிற . தாபிரவணி யா%றி அைம ள பைழய

அைணெயா: 'கன1ய அைண ' எ: ெபய ெப%:ள . கன1ய
ஒவ ெபாதிய மைலயி=ள அக!திய ஆைண ப1 அGவைணைய- க01
1!தா எப

கண பரபைர- கைத. அைண-க01<

ஆ%: நீைர-
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கவ

பாசன!தி%3 பயப$!  காவா6 'கன1ய கா' எ: ெபய

ெப%:ள .

இனி, தமி நா01னி: சி: கடலா பிாி-க ப0$ள இலAைக எ? சிAகள
ேதச!ைத பா ேபா : இலAைகைய 'ஈழநா$' எப தமிழ. சAக

இல-கியAகளி=, ேதவார! தி பா>ரAகளி= இலAைக ஈழநாெடேற

3றி-க ப$கிற . தமி நா01%3 இலAைக-3 ப*ைட- கால

த

ேபா-3வரD உ*$ ; ஏ%:மதி6 இற-3மதி6 உ*$, தமி நா0டா

ெபெதாைகயினராக இலAைகயி% ெச: 31ேயறின; வள ெப-கின.

இ: இலAைகயி=ள யா பாண தமி மாகாணமாகேவ திககிற . அA3

வாபவ ெபபா= தமிழேர.
'யா பாண' எப

நல தமி ெபய. அ ெபயாி வரலா: அறிய!

த-கதா3. தமி நா0$ பழA31களி 'பாண' எபா ஒ வ3 பா.

ப*ேணா$ பாட வலவ பாண எ: ெபய ெப%றா எப. ைவணவ சமய

ஆவாக@ ஒவராகிய தி பாணாவா பாண 3ல!ைத ேசதவ. பாண

3ல!தி 'யா பாண' ஒ பிாிவின. இனிைச- கவியாகிய யாைழ-

ைகயிேலதி பா1ய பாண யா பாண என ப0டன. ெபாிய &ராண!தி%

ேபா%ற ப$கிற சிவன1யாக@ ஒவராகிய திநீலக*ட யா பாண இG

வைகைய ேசதவ. யா பாணக 31ேயறி! தி!திய நகரேம 'யா பாண'

எ: ெபய ெப%ற . இG வழகிய ஊ ெபய ஆAகில!தி 'ஜா னா' எ:

சிைத

வழA3 கிற . யா பாண நக-3 அேக திெநேவ< எற ஊ

உ*$. பா*1 நா01=ள திெநேவ<யினி: ஈழநா01% 31ேயறிய

ம-க த ஊ ெபயாி=ள ஆைசயா அதைன ஆ*$ அைம!

வழAகினாக

எ: ேதா:கிற . இGவா: இலAைகயி 31ேயறிய தமிழ, தைம
இலAைகயராகேவ கதி வா

வகிறன.

னாளி இலAைகைய வி0$! தமி நா01% 31ேயறியவ உ*$. இ:

தமி நா01= மைலயாள!தி= காண ப$கிற 'ஈழவ' எ? சாதியா
ஈழநா01<

வதவராதலா அ ெபய ெப%றாக. இ?

திெநேவ<யி=ள இல!

பிைளமா' எபா, ஈழ!

பிைளமாேர
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யாவ. 'ஈழ!

பிைள' எப

கிற .

இல!

பிைளெயன சிைத

வழA3-

%கால! தமிழரச சில இலAைக-3 ெசறாக. இலAைக அரச சில தமி

நா0$-3 வதாக. ேசர நா0டரசனாகிய ெசA30$வ க*ணகி ெதEவ!தி%3

வMசி மாநகர!தி ேகாயி க01! திவிழா- ெகா*டா1ய ெபா.
அரசனாகிய கயவா3 மன வதி

இலAைக

அ- கா0சிைய- க*$ களி9தா

எ: சில பதிகார 9:கிற . அ மன அர> &ாித கால இர*டா

;%றா*1

%ப3திெயப. க*ணகியி கா0சிைய- க*களி ப- க*ட

கயவா3 மன, ஈழ நா01 க*ணகி-3- ேகாயி அைம! , ஆ1 மாதேதா:
அணிவிழா எ$!தா. அவ கால ெதா0$, ப!தினி- கடD வழிபா$

இலAைகயி% பரவலாயி%:. இலAைகயி<த ப!தினி- கடDளி ப1வ ஒ:

கட கட , ல*ட மாநகாி உள க*கா0சி சாைலயி% காண ப$கிற .
இ?, இலAைகயி=ள க*1 மாநகர!தி பரராஜசிAக எபவ

அர>&ாித கால!தி க$ பMச வ %ற . ஈழ நா0டா பசியா ந<

ெம<

வதின. அவ ப0ட

யர க*$ ஆ%றாத க*1யரச, தமி நா01%

ெபM ெசவராE விளAகிய சைடய ப வளலாாிட த 3ைறைய!

ெதாிவி!தா. உடேன, வளலா வய< விைளத ெந, க ப ஏறி ஈழ நா01%
ெச: ேசத

; பசி தீத . பMச!தி ெகா$ைம தீ!த சைடய ப வளைல

பரராஜசிAக த ேதவைத எ: &கதா; ெநMசார வா!தினா. அG

வா!

ஒ ெசMெசா% கவியாயி%: :

"இரD ந*பக லாகி ெலபக இள றாஇர வாகிெல

இரவி எ*1ைச மாறி ெலகட ேல. ஏறி ெல வ%றிெல

மர& தAகிய
க

ைறைம ேபணிய மன ேபாகிெல ஆகிெல

வளைம இ&: ேசாழ ம*டல வா-ைக காரண மாகேவ

ெசெபானி அப ல!திேலா கடD நி: ந1-3ேம
காவி ாி!தி நதியி ேல ஒ கைண மா கி

தD யதி$ & ைவ யபதி தA3 மானிய ேசகர

யி=ேம

சAக ரத சைடய எெறா தம ேதவைத வாழேவ"
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எற பா0$, க*1யரச மன!திெல.த நறிைய நறாக எ$! கா0$கிற .

இ கா: 9றியவ%றா தமி நா0டா அ:

த இ:வைர அய

நா0டாகேளா$ பழகிவ பாைம ஒவா: விளA3வதா3.
---------------

12. தமி ெமாழி பிற ெமாழி - ெத1 )
பாரத நா01ேல ப%பல ேதசAக உ*$. ேதசேதா: பாைஷ ேவ:. ஆயி?

அவ%ைற இ9றாக வ3-கலா. வட இதியாவி வழA3 ெமாழிக ஒ வைக.
ெத இதியாவி வழA3 ெமாழிக ம%ெறா வைக. வட நா0$ ெமாழிகைள

ஆாிய ெமாழிக எ:, ெதனா0$ ெமாழிகைள! திராவிட ெமாழிக எ:
9:வ. திராவிட வைகைய ேசத ெத=A3, கனட , மைலயாள ,
@D, தமி!தாயி பிைளக எ: வாதி பா சில. இ- க!ைத!

தி!தமாக ெவளியி0டா ேபராசிாிய >தர பிைள.
"ப=யி பலDல3 பைட!தளி! !

ைட-கி? ஓ

எைலய: பரெபா  னிதப1 இ ப ேபா
கனட  களிெத=A3 கவிமைலயாள 

உ உதர!

@D

தி!ெத.ேத ஒ: பல வாயி1?"

எ: அGவாசிாிய தமி!தாE-3 வண-க 9றி ேபாதா. எனி?, இ-

ெகாைகைய எேலா ஏ%:-ெகாவதிைல. ெதனிதிய ெமாழிக எலா

ஓ இன, ஒ 3$ப!ைத ேசத ெமாழிக எ: 9றி அைமபவேர பல ஆவ.
திராவிட ெமாழிக@ சால பழைம வாEத

தமி எபதி யா-3

தைடயிைல. இல-கிய ப*&, இல-கண வர&, ெசா< ெசவ 
தமிழிேல தைல சிற

பா ேபா :

காண ப$. இவ%: ெசா< ெசவ!ைத சிறி

த< நா 31யி-3 J0ைட எ$! -ெகாேவா. J$

எறா=, இ எறா=, மைன எறா= அக எறா= ெபா ஒேற.

இ எப

இல எ: வழA3. இல! -3 உாியவ இலா
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என ப$வா. "இலா அக!தி-க இலாத ெதாறிைல" எறா ஒ தமி-

கவிஞ. இல!தி இ

எ:, இலா எப

ெசE6 அற இலற என ப$. இ எப

மைலயாள!தி இ எப

இலா= எ: ெத=Aகி வழA3கிறன.

இ=

இல என வழA3. J0ைட- 3றி-3 ம%ெறா

ெசா மைன. மைன-3ாியவைள மைனவி எ:, மைனயா எ: 9:வ

தமிழ. மைனயி இ

ெசE6 அற மைனயற என ப$. மைன எப

கனட!தி உ*$; ெத=Aகி இைல. மைன வா-ைக எப

கனட!தி

'மென வா!ெத' என வ. அக எற ெசா= தமிழி J0ைட- 3றி-3. சில
அக எபைத ஆ எ: சிைத!

வழA3வ; அக ைடயாைன ஆபைடயா

எனD, அக ைடயாைள ஆபைடயா எனD 9:வ. இ! தைகய அக எப
ெத=Aகி= இைல; கனட!தி= இைல.
இனி வான!தி=ள ேமக!ைத சிறி

பா ேபா :

ெபய. ேமக நிற ெபாதிய இராமைன,

கி எப

ேமக!தி%3 ஒ

"ைமேயா, மரகதேமா, மறிகடேலா, மைழ கிேலா
ஐேயா இவ வ1ெவபேதா அழியா அழ3ைடயா”
எ: பாி
கனட!தி

பா1னா கப.
கி எ:,

கி எப
@வ!தி

ெத=Aகி ெமாகி= எ:,

க எ: காண ப$கிற .

வான!திேல தவ. ெவ*ேமக!தி%3 மM> எ: ெபய. ெத=Aகி=

கனட!தி= மைலயாள!தி = மM> உ*$. இ?, நீ ெகா*ட

கேமக!ைத- கா எ:, ெகா*ட எ: 9:வ தமிழ. திமாைலகாவ*ண எ:, ெகா*ட வ*ண எ: ஆவாக பா16ளாக.
கா உலாD கால!ைத6, அ- கால!தி விைள6 பயிைர6 கா எேற

9:வ. ெத=Aகி கா எப

மைழ- கால!ைத- 3றி-3ேம யறி-

கேமக!ைத- 3றி பதிைல. கனட!தி= அGவாேற &ய எப

ேமக!ைத- 3றி-3 ம%ெறா ெசா. ெபாதிய மைலயி% ப1

&ய< ெபைமைய ஒ 3றவMசி பா$கிறா :

"திAக 1 P$மைல; ெதறவிைள யா$மைல

மைழ

மைழ ெபாழி6
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தA3 &ய P.மைல; தமி னிவ வா.மைல"
எப

3ற!தி பா0$ ெகா*ட= &ய= ம%ைறய திராவிட ெமாழிகளி இைல.

இனி, மைழைய- 3றி-3 ெசா%கைள பா ேபா : மாாி எப
ெபயகளி ஒ:.

மைழ-3ாிய

"ைகமா: ேவ*டா கட பா$ மாாிமா0$

எனா%:A ெகாேலா உல3"

எ: மாாியி ெபைமைய பாரா01னா திவ@வ. மாாி6 மைழ6

ெத=Aகி இைல. வா எப

ெத=Aகி மைழைய- 3றி-3. தமிழி= வா

எபத%3 மைழ எற ெபா உ*$. மைழயி சிற ைப வா சிற & எறா

வ@வ. இைடவிடா

ெபE6 அைடமைழைய ேசாைன எப தமிழ. ேசாைன

ெத=Aகி= உ*$. சி: மைழ-3! தமிழி "வான எப

ெபய. மைழ

வி0$ "வான விடவிைல எற ேபைச! தமி நா01ேல ேக0கலா
"வான எப

வர எ:, "ர எ: ெத=Aகி வழAக ப$கிற .

மைழயா= ஆ%: ெவள!தா= நிைறகிற நீ நிைலகளி ெபயைர சிறி
க ேவா : ஏ! ெதாழிலாகிய பயி! ெதாழிேல

னாளி ஏ%றமான

ெதாழிலாக- கத ப0ட . ஏ! ெதாழி=-காக ஏ%ப0ட நீநிைல ஏாி எ: ெபய

ெப%ற . 3ளி பத%காக அைமத

3ள. வான!தி னி: ெபE6 மைழயா

ெப3 3ள!ைத வான மாாி-3ள எப. ஒGேவா ஊாி= ேகாவி=- கேக

அைமதி-3 3ள ெத ப-3ள என ப$. பாசன!தி%3 ஏாி6, 3ளி பத%33ள  அைமதவாேற 31 பத%3ாிய நீ நிைல6 உ*$. அஃ

ஊணி எ:

ெபய ெப:. ஊரா எலா நீ உ*பத%3ாிய ஊணியி, எவ அ.-3%ற
ஆைடகைள!

ைவ-க மா0டாக; இறAகி- 3ளி-க மா0டாக: ஊணியி

தைமைய! திவ@வ 3றி! ளா.

"ஊணி நீநிைற த%ேற உலகவா

ேபரறி வாள தி"
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எப

தி-3ற. அறிவாளனிட அைமத ெசவ ஊணியி நிைறத நீ

ேபாற

எப

இ- 3றளி க! . சி: 3ள ேகணி எ: ெபய ெப:.

அழகிய அ< மல நிைறத ேகணிைய >%றி எ.த ஊ திவ<-ேகணி என

வழA3 கிற . ஆழமான நீ நிைல ம$ எ:, கய எ: 9ற ப$. "ஆறி$
ேம$ ம$D ேபாலா ெசவ'' எற பா0டா ம$வி தைமைய அறியலா.
கய எப

கச எ: இ- கால!தி வழA3கிற . ஆகேவ ஏாி, 3ள, ஊணி,

ேகணி, ம$, கய இைவ பலவைக ப0ட நீ நிைலைய- 3றி-3 பாைமைய
உணகிேறா. இவ%: 3ள எப
எ: ெத=Aகி வழA3.

ெகால? எ:, ம$ எப

ம$3

%கால!தி தமி நா01 வழAகி வத ெசா%க சில இ-கால!தி வழ-கா%றி

இைல. அ! தைகய ெசா%களி ஒ: அAகா1 அAகா1 எப

இ: வழ-க%ற

ெசாலாEவி0ட . அAகா1 எறா=, பசா எறா= ெபா ஒ:. ஆனா,
அAகா1 எப

தமி ெசா; பசா எப

பாரசீக ெசா. இவைகயான

அAகா1க ப*ைட! தமி நா01 இதன; பக%ெபா.தி நைடெப:
அAகா1 நாளAகா1 எ:, அதி மாைலயி நைடெப: அAகா1 அலAகா1

எ: ெபய ெப%றிதன.

%கால!தி சிறத

ைற கமாக விளAகிய

காவிாி Lப01ன!தி அைமதித நாளAகா1ைய சில பதிகார 3றி-கிற .

"ெகா$ ேபா ஓைத6 ெகாேவா ஓைத6, ந$-கிறி நிைலஇய நாளAகா1"

எப

சில பதிகார வாசக. அதி ெபா.தி திற

நைடெப:

அலAகா1ைய இ-கால!தி 3சி<-கைட (Evening Bazaar) எகிேறா. 3சி<-

கைட எ? ெசா< உள 3சி< எப

3சிாி எற அேரபிய ெசா<

சிைதD. ஆகேவ, நாளAகா1 எற தமி ெசாைல இழ

பசா எ? பாரசீக

ெசாைல வழA3கிேறா. அலAகா1 எற நல ஓைச6ைடய ெசாைல

இழ , 3சி< எ? அேரபிய ெசாைல வழA3கிேறா. ஆயி? அAகா1

ம%ற திராவிட ெமாழிகளி இ? வழAகி வகிற . அAகா1 எப

ெத=Aகி= கனட!தி= பசாைர- 3றி-3. மைலயாள!தி= அAகா1 எப

அ ேவ.

தமி நா01 ஏ0$! தமி.-3 J0$! தமி.-3 ேவ%:ைம6*$. ஒ 3ல!தா

ேப> தமி.-3 ம%ெறா 3ல!தா ேப> தமி.-3 ேவ%:ைம காணலா. ஒ

சாரா, என-3 எபைத ேன-3 எ:, உன-3 எபைத ேனா-3 எ:

வழAக- கா*கிேறா. இ! தைகய மா%றமைடத ெசா%கைள! ெத=Aகிேல
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காணலா. அவ?-3 எப

வானி-கி எ:, அத?-3 எப

தானி-கி எ:

ெத=Aகி வழA3. இ? இர*ெடா ெபய ெசா%கைள பா ேபா :

அத எப

ஒ பைழய தமி ெசா. வழி எப

அ ெசா< ெபா. கா%:

வவத%காக J01 அைம-3 ஜன=-3- காலத எ: ப*ைட! தமிழக
ெபயாி0டாக. ஜன எப

தமி ெசால:; ேபா>கீசிய பத.

ேபா>கீசிய தமி நா0$-3 வவத%3

, ந J0$ சன=-3 ஒ ெபய

இதி-க ேவ*$மேறா? அ ெபயதா காலத. கா எறா கா%:; அத

எறா, வழி. காலத எறா கா%: வ வழி. இ- கால!தி ேப> வழ-கி
இலாத அத எற ெசாைல! தி-3ற
காணலா.

த<ய பல பைழய ;களி%

"ஆ-க அதவினாE ெச= அைசவிலா

ஊ-க உைடயா உைழ"

எறா திவ@வ. ஊ-க!ைத- ைகவிடாம உைழ பவனிட ஆ-க

வழிேக0$ ெசறைட6 எப

இ-3றளி க! . இGவாேற ;களிேல

எ$!தாள ப01-கிற அத எ? ெசா, ெத=Aகி தாாி எ:

வழA3கிற . இG வ*ணேம உர எப
எ:, இற & எப

ேரா= எ:, இல

எப

ேல

ேர & எ: வழAக- காணலா.

கால!ைத- 3றி-3 ெசா%களி தமி.-3 ெத=Aகி%3 உள ஒ%:ைமைய
பா ேபா : கதிரவ உதி-3 கால

த, மைற6 கால வைர6ள

ெபா.ைத! தமிழிேல பக எப; ெத=Aகிேல பக= எபாக. ந$ பகைல

ப0ட பக எப தமிழ ; ப0ட பக= எப ெத=Aக. ேந%: எபத%3

இல-கிய! தமி ெநந. 'ேந%றிதவைன இ: காேணா; இ தா
இGDலகி ெபைம" எற க!ைத அைம! ,

"ெநந உள ஒவ இறிைல எ?
ெபைம 6ைட!திG Dல3"
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எறா திவ@வ. இ- 3றளி ெநந எ? ெசா ேந%: எற

ெபாைள! தகிற . ெநந எப
"அன

ெநன எ: வழA3.

ைணேயா டாட- க*$

ெநன ேநா-கி நிறா ஒவ

ெநன ேநா-கி நிறா அவந

ெபாேன >ணAகி% ேபாவா ரல”
எற சில பதிகார இைச பா01 ெநன எ? ெசா ஆள ப01-கிற .
ெத=Aகி ெநன எப

நின எ: வழA3கிற . ேர & எற ெசா

ெத=Aகி நாைள எற ெபாைள! த. இற & எ? தமி ெசாேல

ெத=Aகி ேர & எறாயி%:. இற & எப

கடத நிைலைய- 3றி-3. கடத

ெசற கால!ைத! தமிழி இற & எறாக; கட

ெத=Aகிேல ேர & எ: ெகா*டாக.
இனி, ேப>

வAகால!ைத!

ைறைய- 3றி-3 ெசா%கைள பா ேபா; ேப>

வைக ப$. அ

ைற பல

ைறக@-3 ஏ%ற ெசா%க தமிழி அைமதி- கிறன.

ஒவ விள-கமாக விாி!

ேபசினா, உைர!தா எேபா; எேலா

அறிய பர-க ேபசினா, அைறதா எேபா; பல 9:களாக பிாி!
வைக ப$!தி ேபசினா, 9றினா எேபா; ெதளிவாகD உ:தியாகD

ேபசினா ெச பினா எேபா. இவ%: ெச & எப

ெத=Aகி ெபாி 

வழA3கிற . தமி இல-கியAகளி ெச & எற பத உ*$.
"பாராேயா எைன க பா!ெதாகா எகவைல
தீராேயா வாEதிற

ெச பாE பராபரேம"

எ: ேவ*$கிறா தா6மானவ. ம ைர மாநகாி கணவைன இழத க*ணகி,
பா*1ய

ேன நி: 'ேதரா மன ெச &வ

ைடேய, எ:

வழ-3ைர-க! ெதாடAகினா. ெசாலாட எறா= ேப>த எறா=

ெபா ஒேற. 'கலாட ப1!தவேனா$ ெசாலாடாேத' எற
பழெமாழிைய- ேக01-கிேறா.
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"கலா ஒவ தைகைம தைல ெபE

ெசாலாட ேசாD ப$"

எ: திவ@வ 9றினா, ெசாலா0 எபத%3 ேநரான ெத=A3 மா0டாட

எப . மா%ற எ? தமி ெசா ெத=Aகி மா0ட எறா3. மா%ற

எறா ெசா வா-3 மன  கட ள கடDைள, "மா%ற மன கழிய நிற

மைறேயா" எறா மாணி-கவாசக. மா%ற எப

தமிழிேல ஏ0$ வழ-கி

உ*$; நா0$ வழ-கி இைல. ெத=Aகிேல மா0ட எப

. ெபவழ-காக

ேப>! தமி.-3 ெத=A3-3 உள ஒ%:ைமைய சிறி

பா ேபா :

உள .

உ*ைட- க01ைய ேப>! தமிழி உ*ைட-க01 எப. மழைல ேபசி

ப & எப

ப & எப

ப & எறா3. இG வைகயான ெசா%க ெத=Aகி பலவா3.

ப & எ:, ெச & எப

எ:, ப!தி எப

ப!தி எ:, ம

வழA3.

ெச & எ: ெந & எப
எப

ம

ெந &

எ: ெத=Aகி

இ? 3ைழத ஓைச6ைடய ழகர  வேலாைச6ைடய றகர  திராவிட
ெமாழிகளி சிற ெப.! -க எபா. இவ%: ழகர!ைத! ெத=A3

பழAகால!திேலேய இழ வி0டதாக! ெதாிகிற . இதனாேல அ.!

அ!

எ:, உ.

எப

உ!த= எ:, ெகா. & எப

எப

ெகாGD எ:

ெத=Aகிேல வழAக- கா*கிேறா. இGவா: ழகர!ைத ந.வ வி$த ேப>!

தமிழி உ*$. 3ழைதைய- ேகாைத எப. தா பாைள! தா பா எப.

ெதா.பைன! ெதாப எப. எ.தி எபைத ஏதி எப.

சிற ெப.!தாகிய ழகர, பல ெத=A3 ெசா%களி டகரமாக மாறியி-கிற .
ஏ. எப

ஏ$; ேகாழி எப

இGவாேற இ? பல.
வ<ன றகர இர01!

ேகா1; ேமழி எப

ேம1; பவழ எப

பவட.

வ ெசா%களி= ேப>! தமி.-3 ெத=A3-3

ஒ%:ைம உ*$. 3%ற சா%றினா எபைத- 3%ற சா01னா எகிேறா.

ஒ%:- ேக0டா எபைத ஒ0$- ேக0டா எகிேறா. கழ%: எப

எ:, >ழ%: எப

>ழ0$ எ: வழAக- கா*கிேறா. இGவாேற

கழ0$
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ெத=Aகி= றகர டகரமாகிற . ெகா%: எப
எப

>0ட

மா%ற எப

எ:, &%: எப

ெகா0$ எ:, >%ற

&0ட எ:, ஊ%: எப

ஊ0ட எ:,

மா0ட எ: வழA3கிறன. ஆகேவ, தமி. ெத=A3 ேவ:

ெமாழிகளாக- காண ப1? அவ%: அ1 பைடயான ஒ%:ைம6*$ எப
இ கா: 9றியவ%றா ஒவா: விளA3.
-----------------

13. தமி ெமாழி பிற ெமாழி – மைலயாள
மைலயாள ேதச

%கால!தி ேசரநா$ எ: ெபய ெப%றித . ேசரநா$ தமி

நா01 ஓ அAகமாக விளAகி%:. ேசர ேசாழ பா*1ய Kவ தமி

மனராகேவ திகதாக. ேசர நா0$ மன0 சில ெசதமி ;க ெசE

அழியா &க ெப%றன. ஆகேவ; ஆதியி ேசரநா$ தமி மண-3 திநாடாக

விளAகி% ெறபதி யா  ஐயமிைல.

இ- கால!தி தமி. மைலயாள  தனி!தனி ெமாழிகளாக- கத ப$கிறன.

எனி? இGவி ெமாழிக@-3 ெநAகிய ஒ%:ைம6*$. ேப>! தமி.-3

மைலயாள!தி%3 உள ஒ%:ைமைய- கா0$கிற சில ெசா%கைள பா ேபா
: ஒ: எபைத ேப>! தமிழி ஒ? எப. K: எபைத K? எப.

மைலயாள  இGவாேற ஒ:, K: எ: வழA3கிற . இ? பறிைய
பனி எ: கைற- க? எ: தமிழி வழA3வ
வழA3கிற . 3: எப

ேபாலேவ மைலயாள 

ேப>! தமிழி 3? எறா3. ெதா*ைட

நா01=ள 3ற!"ைர- 3ன!" எ:, நீலகிாி மைலயி=ள 3]ைர-

3C எ: 9:கிேறாமலவா? மைலயாள!தி 3ைற- 3? எேற
வழA3கிறாக. இ?, ஒபைத மைலயாள!தி ஒப

அப

எ: 9ற- கா*கிேறா.

எ:, ஐபைத

பல தமி ெசா%களி பைழய வ1வ மைலயாள!திேல விளA3கிற . தமி

நா01 ெதா: ெதா0$ அாிசி உ*$. ப*ைட! தமி நா01னி: அாிசிைய

ஏ%:மதி ெசEத கிாீ-கக அதைன அஸா எகிறாக. அ ேவ ஆAகில!தி

ரயி (rice) எ: ஆயி%:. அாிசி எ? ெசா இGவளD பழைம

வாEததாயி?, பிAகலைத எற பைழய தமி நிக*1 அாி எற வ1வ
காண ப$கிற . திராவிட ெமாழிக@ ஒறாகிய

@வ!தி= அாி எற ெசா
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வழA3கிற . மைலயாள!தி இ: அாிசிைய அாி எேற 3றி-கிறாக,

ஆதலா அாி எப

அாிசியி ஆதி வ1வ ேபா=.

ம%ெறா ெசாைல பா ேபா : எ=& எப

எேலா அறித ெசா.

இல-கியAகளி இ ெசா எ& என வழA3கிற .
”அபி வழிய

உயிநிைல அஃதிலா-3

எ&ேதா ேபா!த உட&"

எ? தி-3றளி எ& அைம ள . கனட!தி எ=ைப எ=

எகிறாக. எ=பி ஆதி நிைலயிைன நா$ ெபா.

உதDகிற . எ எப

மைலயாள வ

மைலயாள!தி எ=ைப- 3றி-3. அ ேவ

கனட!தி எ= எறாயி%:; தமிழி வி3தி ெப%: எ& எ:, எ=&

எ: அைமத .

இனி, ெப%ேறாைர6 உ%ேறாைர6 3றி-3 சில தமி பதAகைள பா ேபா
: பிதாைவ நா தைத ெய:, தக ப எ: 9:ேவா ; அ*ணைன!

தைமய எேபா; இைளயவைன! தபி எேபா : K!த சேகாதாிைய! தம-ைக

எ:, இைளய சேகாதாிைய! தAைக எ: வழA3ேவா. தைத, தக ப,

தைமய, தம-ைக, தபி, தAைக - இ ெசா%களி பிற &

ைறயி ஓ ஒ%:ைம

இ-க- கா*கிேறா அலவா? த எற ெசா< அ1 பைடயாக இ பதAக
பிறதன வாக! ேதா:கிறன. ஆனா, தக ப எ? பத!தி ம0$ ககர

எ ப1 வத

எ: சிறி

திைக-கிேறா. மைலயாள அ மய-க!ைத!

தீ-3 மதாக அைமகிற . மைலயாள!தி தக பைன! தம ப

எகிறாக. ஆகேவ, த அ ப எப

ஆயி%ெற: அறி

ெகாகிேறா.

தம ப எறாகி! தமிழி தக ப

இ?, வ*ணா எற ெசாைல பா ேபா : அ.-3!

ணிகைள சலைவ

ெசE6 ெதாழிேல வ*ணா ெதாழி. மைலயாள!தி வ*ணாைன ம*ணா

எபாக. ம*I எற ெசா க.D எற ெபாளி தமிழி வழA3கிற .
"மட ெபாி

தாைழ மகிழினி

கத
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உடசிறிய எறி-க ேவ*டா - கடெபாி

ம*ணீ மாகா

அதனேக சி%]ற

உ*ணீ மாகி வி$"

எற பா01 ம*ணீ எ? பத க.D த*ணீ எற ெபாளி

வ ள . ம*Iத%3 உதD நீைர ம*ணீ எறா கவிஞ. ஆகேவ,

ஆைடகளி அ.-ைக- க.வி ேபா-3கிறவைன ம*ணா எ: 3றி ப
ெபா!த ைடயதாக! ேதா:கிற . ம*ணா எப
திாித

ேபா=.

தமிழி வ*ணானாக!

இனி, ஒ மைலயி ெபய மைலயாள!தி அைடத மா%ற!ைத பா ேபா :

மைலயாள ேதச!தி கட%கைரயி அேக6ள ஒ மைல எ<மைல எ?

ெபய ெப%:ள ; ஆAகில!தி அதைன (Rat Mountain) எ: ெமாழி ெபய!

வழA3கிறாக. அ மைலயி சாி!திர ெசைனயி=ள அப0ட

வாராவதியி கைதைய ஒ!தி-கிற . எழி எப

அ மைலயி ெபய.

பா*1 நா01 ெபாதியி எ? மைல அைமதி!த ேபால, மைலயாள
நா01 எழி எ? மைல விளAகி%:. அ மைலைய ஒ சி%றரச

ஆ*$வதா. அவைன- க*$ பாி> ெபற- கதிய ஒளைவயா கா$ நா$

கட

ெசறா. மாளிைகைய அைடவத%3

ஆயி?, எA3 விள-3 எாி

ேன அதிமாைல வ வி0ட .

ெகா*1த . இரD, பகலாகேவ காண ப0ட .

அர*மைனயி அ!தாணி ம*டப!தி அரச அமதிதா. அAேக ெசறா

ஒளைவயா. அரச ஒ: ேபசவிைல; பாரா கமாE இதா. அவ

ேன

நி: ெகா*$ ஒ தமி பா0$ இைச!தா ஒளைவயா. அ ெபா.  அவ

வாE திற-கவிைல. பா01-3- ேகாப வ வி0ட . க*ணி  3டனாE,
காதி  ெசவிடனாE, சைப ந$ேவ இத அரசன

அைம!

பா1னா.

தைமைய ஒ பா01

"இதீ மணிவிள-க!( ) ஏழிலா ேகாேவ
3ேட\ ம:நி 3%ற - மதீத
பா0$ உைர6 பயிலா தன இர*$
ஓ0ைட ெசவி6 உள"

எ: அவ பா1ய பா01 ஏழி எ? மைல 3றி-க ப$கிற . ஏழி

எ? பத!தி=ள ழகர நாளைடவி ந.வி%:. ஏழிமைல எ<மைல யாயி%:.
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அ மைலயி அர> &ாித மன 3ல Kசிக வச ஆயி%:. Kசிக வச!ைத-

வட ெமாழியி ஒ காவிய  எ.த ப0ட . இGவாறாக எ<மைல எற

3றி!

ெபய அ மைல-3 நிைல! வி0ட .
இனி, மைலயாள! தா-ேகாைல சிறி

பா ேபா : L0ைட! திற-3 ேகா

தா-ேகா என ப$. நிைல L0$-3! தா எ: ெபய. இ-க கால!தி அ

தா பா என வழA3கிற ; 'ஒ0ட-9!த பா0$-3! இர0ைட! தா பா'

எ? வாசக தமி நா01 உ*$. ஆயி? தா எறாேல ேபா .

திவ@வ அபி தைமைய- 9:மிட! ,

"அபி%3 உ*ேடா அைட-3தா ஆவல
&கணீ Lச த'
எ: பா1னா. தாைழ! திற-3Aேகா மைலயாள! தி த-ேகா எ:,
தமிழி திறDேகா எ: 3றி-க ப$கிற . இ நாளி நாகாிக! தமிநா$

திறDேகாைல- ைகவி0$ சாவிைய ப%றி-ெகா*ட . சாவி எப

ேபா>கீசிய பத; அத%3 ேம 'கீ' ெய? ஆAகில பத  இ ேபா
'அ1ப$’கிற .

பழதமி நா0$ பழ-க வழ-கAகளி% சிலவ%ைற இ: மைலயாள ேதச!தி%
காணலா. கயாண!தி மணமக J0டா ெகா$-3 &ைடைவைய

ெப*I-3 உ$!  வழ-க தமி நா01 உ*$. அ &ைடைவைய-

9ைற &ைடைவ எபாக. 9ைற எறா=, &ைடைவ எறா= ெபா
ஒேற.

%கால!தி &ைடைவ ெநEய ப0ட ஓாிட!தி%3- 9ைற நா$ எேற

தமிழ ெபயாி0டாக. இ- கால!தி அ

ெகாரநா$ எற ெபயேரா$

மாயவர!தி%3 அேக இ-கிற . அA3 ெநEய ப$ &ைடைவ ெகாரநா0$

&ைடைவ என வழA3கிற . மைலயாள மன 3$ப!தி நைடெப:

திமண!தி%3 '&0ெகாட' எ: ெபய. &0டெகாட எப

&ைடைவ- ெகாைட

எபத திாிேபயா3. ெப*I-3 &ைடைவ ெகா$!தேல திமண!தி சிறத

அசமாக- ெகாள ப0டெதப

இதனா ந3 விளA3. காத மண

ைறைய

விவாி! - 9: தமி ;களி காதல த காத<-3 மலரா= தளிரா=
ெசEய ப0ட தைழ எ? ஆைடைய- ெகா$!

மகி. பழ-க 3றி பிட
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ப$கிற . அG வழ-க நாளைடவி திதி- கால!தி%ேக%றவா: &ைடைவ-

ெகாைடயாயி%: எ: ெகா@த ெபா .

நாடா@ அரசைன- 3றி பத%3! தமிழி= மைலயாள!தி= பல ெசா%க

உ*$. ேகா, ேகா, ேகாமா இ K: ெசா%க@ தமிழி= மைலயாள!தி=
அரசைன- 3றி-3. இளவரசைன இளAேகா எப. ேகாயி எ? ெசா

தமிழி= மைலயாள!தி= அரச?-3ாிய அர*மைனைய6 கடD@-3ாிய
ஆலய!ைத6 உண! வதா3. ஆனா, இ ெபா.

எப

ெபபா= ஆலய!தி%ேக ெபயராE அைம

ேகாயி எப

திவரAக.

தமிநா01 ேகாயி

வி0ட . ைசவக@-3-

சிதபர. ைவணவக@-3- ேகாயி ZரAக எ?

மைலயாள ேதச!தி அரச 3ல!ைத ேசதாாி% சில ேகாயி த&ரா எ:
அைழ-க ப$வ. திவாA9 ேதச!தி ப! - ேகாயி த&ராக இ:

சிற &%: வாகிறாக. ெசற சில ;%றா*$களாக! திவாA9

மனராக! திகதவக எலா கிளிமாC- ேகாயி த&ரா 3ல!ைத
ேசதவகேள. தமிழி தபிரா எப
சிவெபமா?-3! தபிரா எப

கடDைளேய 3றி-3 .

ஒ ெபய. இதனாேலேய சிவபிரா

ேதாழராக விளAகிய >தரK!தி-3! தபிரா ேதாழ எ? சிற & ெபய

வழAகலாயி%:. இ- கால!தி ைசவ சமய!ைத ேசத சநியாசிகேள தபிரா
எ: 3றி-க ப$கிறாக. அரச ெதEவ! தைம வாEதவ எப

இ

நா0$- ெகாைகயாதலா மைலயாள!தி தபிரா எ: அரச 3ல!தா
அைழ-க ெப:கிறாக.
ெதEவ!ைத ந

ேனாக 3ளித ேசாைலகளி வழிப0டாக. அத%3ாிய

சினAக மைலயாள ேதச!தி=, தமி நா01= இ: காண ப$கிறன.

ெசAேகா0ைட-3 அேக மைலயாள ேதச!தி ஆாியA காD எற ஊ இ-கிற .
காD எப

ேசாைல. எனேவ, ஆாிய காD எறா ஆாிய ேசாைல. எனேவ

ஐய ப வழிபா$ சிற பாக நைடெப:கிற . தமிநா0டா ஐய பைன ஐயனா

எ:, சா!த எ: வணA3வாக; கால!தி மைழ ெபEயாவி0டா
ஐயனா-3 ெபாAக<0$ Lைச ெசEவாக; அ:வைட

1தபி

ஐயனா-3 சிற பாக வழிபா$ ெசEவாக. தமிநா0$ ஐயனாேர

மைலயாள!தி ஐய பனாக விளA3கிறா, ஆாிய எப

ஐய ப?-3 ஒ

ெபய. ஆகேவ, ஆாிய காD எ: ஐய ப ேசாைல அைழ-க ப$கிற .
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இ:, மைலயாள ேதச!தி நாக வாகிற காDக ஆயிர- கண-காக உ*$.

பா&- காD எப

உ*$. அ- காவி

அவ%றி ெபய. ஒGெவா நாய இல!தி= பா&- காD
ைள-கிற மரM ெச1கைள ெவ0$வதிைல. அA3

வாகிற பா&க@-3 பா வா பாக. இGவா: காவி ெதEவ!ைத

வழிபா$ ெசE6 வழ-க தமி நா01= இத . சீகாழி-3 அேக ஒ

சிவதல உள . அத ெபய ேகால-கா .

" 9!தைன, 3மாமணி தைன, ேகால- காவினி

க*$ெகா* ேடேன"
எப

ேதவார கா எப

ேசாைல; அ ேவ மைலயாள!தி காD எறாயி%:.

ேதவார பாட ெப%ற தலAக@ பல காDக உ*$. திசிரா பளி-3

அ*ைமயி உள தி ஆைன-கா இ ெபா.

திவாைன- காவ என

வழA3கிற . ெந< மர ேசாைலயாகிய தி ெந<-கா இ- கால!தி

திெந<-காவ எ: ெபய ெப%:ள . ஆகேவ, ேசாைலைய- ேகாயிலாகெகா*$ வழிபா$ ெசEத ப*ைட வழ-க!ைத! தமி. மைலயாள  ந3
கா0$கிறன. இ கா: 9றியவ%றா பழ-க வழ-கAகளி=,

ெசாலா-க!தி= தமிழக!தா-3 மைலயாள! தா-3 உள ஒைம பா$
ந3 விளA3.
-------------

14. தமி ெமாழி பிற ெமாழி – க2னட
பாரத நா01 உள கநாடக ேதச!தி வழA3 ெமாழி கனட என ப$.
கநாடக எ? ெசாேல கனட எறாயி%:. இ- கால!தி வழA3

கனட!தி%3

%கால!தி வழAகிய கனட!தி%3 சில ேவ%:ைம6*$.

%கால- கனட!ைத பழA கனட எபாக. ஏற-3ைறய எ*c:

ஆ*$க@-3

னித கனட!ைத பழA கனட எ: ெசாலலா; பழA

கனட!தி%3 தமி.-3 பல வைகயான ஒ%:ைம6*$. சில ெசா%கைள

பா ேபா :

தமிழி உள L, &, &<, ப<, ப!

- இைவ ேபாற ெசா%க அ ப1ேய பழA

கனட!தி காண ப$கிறன. ஆனா, த%கால- கனட!தி L - ஹD எ:,
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& - ஹு= எ:, &< - ஹூ< எ:, ப< - ஹ< எ:, ப!
எ: வழAக ப$கிறன.

- ஹ!

ஆயி?, இ: தமிழி க%ேறா-3 ம0$ேம விளA3 இல-கிய பதAக பல,

கனட!தி யாவ எளிதி உண ேதசிய ெசா%களாக இ-கிறன. திAக

எற ெசாைல எ$! - ெகாேவா. தமிழி திAக எப

சதிரைன-

3றி-3, சதிர?-3ாிய நாைள! திAக0கிழைம எகிேறா. இ?, திAக

எப

மாச!ைத6 3றி-3. ப!

9:கிற

மாச >ம

ஒ தமி பா0$ :

“ஐயிர*$ திAகளாE அAகெமலா ெநா

ெப%ற தாயி ெபைமைய-

ெப%:

ைபயெலற ேபாேத பாிெத$!  ெசEய இ
ைக &ற!தி ேலதி- கனக !த ததாைள
எ பிற பி% கா*ேப இனி "
எற பா01 திAக எப

மாத எற ெபாைள! தகிற . இGவா:

இல-கிய!தி பயிகிற ெசா கனட!தி க%ேறா ம%ேறா வழA3கிற
பதமாக இ-கிற . நிலவி ஒளிைய! 'திAக விள-3' எப கன1ய
மாத!ைத! திAக எேற 9:வ.

ம%ெறா பைழய தமி ெசாைல பா ேபா : பழதமிழி கைரத எறா

அைழ!த. கா-ைக த இன!ைத அைழ! - கல *I தைமைய!

திவ@வ 9:கிறா :

" கா-ைக கரவா கைர *I ஆ-க 

அனநீ ரா-ேக உள"
எப

தி-3ற. கா-ைக ஒளி!

உ*ணாம இன!ைத அைழ!

அ! தைம வாEதவ-ேக இGDலகி ஆ-க உ*$ எப

உ*I;

இ- 3றளி

க! . கைர எற ெசா ம%ெறா ெபாளி= ஆள ப0$ள . கட<%

ெச= க பக@-3- கைரயி-3 இட!ைத- கா0$ வத%காக- கட%கைரயி
அைம-க ப0$ள விள-ைக! தீப தப எப வடெமாழியாள; ஆAகில வ
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Light House எப; கலAகைர விள-க எப தமிழ. சில பதிகார!தி கலAகைர

விள-க 3றி-க ப0$ள .

"இைடயிைட மீவிைல பகேவா விள-க 
இலA3 நீ வைர பி% கலAகைர விள-க "

எப

சில பதிகார.

கலAகைர விள-க எபத ெபா என? கல எப

எப

ெவளிச. க பைல!

க ப ; விள-க

ைற க!தி%3 அைழ-3 ெவளிச எபேத

கலAகைர விள-க எபத ெபா. சில பதிகார உைரயாசிாியராகிய அ1யா-3

நலா இGவா: ெபா 9:கிறா. ஆகேவ, கைர எ? ெசா=-3 அைழ
எற ெபா பழதமிழி உ*$ எப

ந3 விளA3. இ! தைகய கைர எற

ெசா கனட!தி யாவரா= வழAக ப$கிற ேதசிய ெசா. பா கற-3

ேவைள வ வி0டா 'க கைர6!ேத' எப கனட!தா. 'க: (தாைய)
அைழ-கிறேத எப

அத ெபா.

இனி, சில ஆ*பா% ெபயகைள6 அவ%றி%3 ேநரான ெப*பா% ெபயகைள6
பா ேபா : ஒவ எப  ஒ!த எப  ஆ*பா% ெபயக. ஒ!த
எப

ேப>! தமிழிேல ெபபா= வ. ஆயி? அெசா< பழைம6

ெசைம6 திவாசக!தா விளA3வதா3.

"நி!தேன நிமலா நீ%றேன ெந%றி- க*ணேன வி*Iேளா பிராேன
ஒ!தேன உைன ஓலமி0 டலறி உலெகலா ேத16 காேண”
எ: மணிவாசக திவாசக!திேல பா16ளா. ஒ!த எப
ஒ!தி எப

ஆ*பா;

ெப*பா. இனி, ஒவ எற ெசாைல- க ேவா. ஒவ

எபத%3 ேநரான ெப*பா% ெபய ஒவ எபதா3. ஆனா, ஒவ எ?
பத தமி இல-கிய மரபி இைல. இ- 3ைறபா0ைட! தீ-க

 வதன சில;

ஒவ எ: 9:த வ.வ: எ: சில மாநா$களி தீமான  ெசEதன.
ஆயி?, &லவ உலக ஒவைள' இ:கா: ஏ%:-ெகாளவிைல.

இ & ைம பத!ைத ஏ%:- ெகாவத%3- கனட!ைத ஆதாரமாக- கா0டலா
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எ: ேதா:கிற . ஒவ எப

கனட!தி ஒ ப? எறா3. அத%3

ேநரான ெப*பா% ெபய ஒ ப@. ஒ ப@ எப

கனட!தி வழA3தலா

ஒவ எ? பத தமிழி நீைம-3 மா:ப0ட த: எ: ெகாவதி

3%றெமா: இைல.

சில பழ தமி பதAகளி தா
இ-கிற . எ

வழA3கிற . அ

ெபா கனட!தா ந3 விளAக! த-கதாக

எற தமி பத பழAகனட!தி ஏ

எ:

ஏ எற தா வி அ1யாக பிறத ெசா. ஏ! ெதாழிலாகிய

உழD-3 பயப$ காைளமா$கைள ஏ

தமிழி= வழAகலா யின எப

எ: கனட!தி=, எ

எ:

ந3 விளA3கிற , ம%ெறா ெசா<ைன

பா ேபா: ெவAகாய!ைத! தமிழி உளி எப. உளி எ? பத

கனட!தி= உ*$. ஈளி, ெவ@ளி என உளி இவைக ப$.
ஈளிைய ஈர ெவAகாய எ:, ெவ@ளிைய ெவைள ெவAகாய எ:

ெபா

ம-க வழA3வ. கனட!தி ஈளிைய நீளி எகிறாக. சா:

நிைறத ெவAகாய!ைத நீளி எ: 3றி!த ெபா!தமாக! ேதா: கிற .
நீளி நாளைடவி ஈளியாயி!த 9$.

இனி, வ*1 எற தமி ெசாைல எ$! - ெகாேவா. மா$ L01ய வ*1ைய

மா0$ வ*1 எப. 3திைர இ.-3 வ*1ைய- 3திைர வ*1 எப. இ &

பாைதயி% ெச= வ*1ைய ரயி வ*1 எப. கனட!தி=, ெத=Aகி=

வ*1ைய ப*1 எகிறாக. பைழய தமி ;களி ப*1 எற ெசாேல

காண ப$கிற . சிதாமணியாசிாிய,

'' மலல ெதAக நீ ெபE ப*16
ெம<ைல ப*16 க கி ேமத3
பப.- காE-3ைல ெபEத ப*16

ஒ3தீ ப*டெபE ெதா.3 ப*16”

எ: பா16ளா. ப*1 எற ெசா பைழய ;களி% காண ப$தலா=,

கனட  ெத=A3 ப*1 எற பத!ைதேய வழA3தலா= வ*1 எப
ப*1யி திாிேப எ: ெதாி ெகா@ கிேறா.
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தமிழி யா, நா எ? இர*$ தைம ஒைம ெபயக. இவ%: யா
மிக பழைம வாEத . ெதாகா பிய எ? பைழய தமி இல-கண

எப

நா எபைத- 9றவிைல; யா ஒைறேய 9:கிற . பி%கால!தி நா

எப  வழ-கா%றி வ வி0ட . கனட!தி யா எ?

ெசா=, நா? எ? பி%கால ெசா= காண ப$கிறன.
தமிழி

னிைல ஒைம ெபய நீ எப . அ

%கால

கனட!தி நீ எ:

வழA3கிற . தமி நா01 சில பாகAகளி ேப>! தமிழி நா?, நீ? . எ:
வழA3கிறாக. ஆயி? 'நீ?' எப . ெகாைச ெமாழி எேற க%ேறாரா

கத ப$கிற . கனட!தி நீ எப

நல ெசாலா3.

திராவிட ெமாழிக@-3ாிய சிற ெப.!தாகிய ழகர கனட!தி ெபா

ளகரமாக

மாறிவி0ட . பல கனட பதAகளி ழகர ந.வி ஒழித . உணD ெபாளாகிய

உ.

கனட!தி உ!

எ:, ெகா. & ெகா & எ:, க.!

க!

எ: வழAக- கா*கிேறா. 3Xடேநாைய! தமிழி ெபேநாE எ: ெபா

ம-க 9:வ. அ ேநாE இல-கியAகளி ெதா.ேநாE என ப$. ேதவார!
தி பா>ர!தி,

"அAகெமலா 3ைறத.3 ெதா.ேநாயராE

ஆDாி! ! தி:ழ= &ைலய ேர?

கAைகவா சைட-கரதா- கய ராகி

அவக*V நாவணA3 கடD ளாேர"

எ: பா1னா திநாD-கரச. ெதா.ேநாE கனட!தி ெதா? என

வழA3கிற .

&< எ? ெசா பழA கனட!தி உ*$. அ

& - கனட!தி ஹு<

ஆயி%:. ேவAைக &<ைய! தமிழி ெப &< எப. அத%3 ேநரான கனட
பத ெபா &< எப . ஆதிர ேதச!தி=ள ெபா &< எற ஊ ெபயாி

ெபா ெப &< எபேதயா. ெத=Aகி= கனட!தி= பல ெசா%க

இGவா: ேதE
ம

ம!

வழAக- கா*கிேறா. கனட!தி= ப & ப & எ:,

எ:, எைம எேம எ:, ப!தி ப!தி எ:

வழAக ப$கிறன.
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இ? சில கனட பதAகளி
தமிழி ெசவி எப
ெசதளி எப

த< உள சகர ககரமாக! திாி ள .

கனட!தி கிவி. அGவாேற ெசவி$ எப

ெகதளி; ெசப!தி எப

இனி, தமி ெசா%களி

_தி. வி எப

மா%றAகைள உண

ெகப!தி.

த< உள வகர பகரமாக மாறியி!தைல பல

கனட பதAகளி% காணலா. வ$க எப

_$. Jதி எப

கிவி$;

படக எறாயி%:. J$ எப

பி=.. ேவ எப

ேப. இ! தைகய

ெகா*டா தமி.-3 கனட!தி%3 உள ெநAகிய

ெதாட& ந3 விளA3.

கனட!ேதா$ ெநAகிய ெதாட&ைடய ெமாழி

காண படாத சில ெசா%க தமிழி=

@வ. ஆயி? கனட!தி

@வ!தி= வழA3கிறன. அ! தைகய

ெசா%களி ஒ: ெகா-3. தமிழி ெகா-3 எ:,

@வ!தி 3-3 எ:

வழA3 ெசா மாமர!ைத- 3றி-3. இ ெசாைல சிேலைடயாக ைவ! -

3%றால- 3றவMசியாசிாிய

ெபமா

க ெபைமைய- 9:கிறா.

க

த ேவ0ைட-3 &ற ப0டாரா. ஒ ெகா-ைக அ1!தாரா.

" மீ: இலM>- 3ற!திைய- ெகா*ட ெசG

ேவ03றவ

த ேவ0ைட-3 ேபானநா

ஆ:நா0 91ஒ ெகா-3 ப0ட
எ: பா$கிறா மைல- 3றவ.

”

க அ>ர தைலவனாகிய Pரேனா$

ேபா ெதா$!தா; ஆ: நா அேபா ெசEதா. மாையயி வல Pர மைற

ஒ மாமரமாக நிறா. அ மாமர!ைத ேவலா எறி

J!தினா

க. இ

ெசயைல- ெகா-3 ேவ0ைடயா1னா 3மர எ: 3றவ நயபட உைர!தா.
இGவா: தமி ெமாழி-3 பிற ெமாழிக@-3 உள ஒ%:ைமைய ஆரா6
ெபா.

ெதனிதிய ெமாழிகெளலா ஓ இன எப

ெதளிவா3.

அவ%:ேள தமி ெமாழி கால பழைம6 ெசைம6 வாEத ெதப 
ெசGவிதி விளA3.
------------------

15. இலகண ெமாழிைய பாகா) ைற
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ஒ ெச.ைமயான ேசாைலயி பலவைக ப0ட மரAக விளA3கிறன. சில
மரAகளி கிைளகளி <

வி. க தைரைய ேநா-கி! தா

ெகா*1-கிறன. இ? சில வி. க தைரயி ஊறி! தனி!தனி

மரAகளாக! தைழ! ளன. இ!தைகய ேசாைலைய பா-கிறா ஓ இய%ைக

;%&லவ; ஒGெவா மர!தி ேபா-ைக6 தா-ைக6 உ%: ேநா-3கிறா;

அவ%றி தைமைய ஆராE

எ. கிறா.

இ ேசாைலைய ேபாறேத இல-கிய உலக. இல-கிய உலக!தி

பலவைக ப0ட ெமாழிக உ*$. ஒGெவா ெமாழியி= உள!ைத அ@

ெதளிய பா0$ உைர6 உ*$. சிறத தாE ெமாழிகளினி: பிறத

ேசEெமாழிக தனி ெமாழிகளாக! தைழ!த= உ*$. இவ%ைற ெயலா

ஆராE

ஒGெவா ெமாழியி தைமைய6 எ.தி- கா0$ ;ேல இல-கண

என ப$. அதைன வியாகரண எப வடெமாழியாள.

இல-கண அைமய ெபறாத ெமாழிக வரபிலாத வயகைள ஒ-3. பழைம6

ப*& வாEத ப>தமிைழ இல-கண வர&ைடய ெமாழிெய: பாரா01னா
பரMேசாதி

னிவ.

"க*Iத% ெபAகடD@ கழகேமா டம

ப*Iற! ெதாிதாEத இ ப> தமிஏைன

ம*ணிைட சில இல-கண வரபிலா ெமாழிேபா

எ*ணிட பட-கிடததா எ*ணD ப$ேமா"
எ:

னிவ இ:மா ைர!தா.

'ஒ ெமாழியி ப*&கைள அத இல-கண ந3 பா கா-3' எ?

உ*ைம-3! தமிழில-கணேம த-க சா:. ெதா:ெதா0$ பல இன!தா தமி

நா01% ேபா

தமிழேரா$ கல ளாக. அG வின!தாட வத பல

ெமாழிக@ தமி ெமாழிேயா$ கலதி-கிறன. ஆதியி ஆாிய வதன. அவ

ெமாழியாகிய ஆாிய!ேதா$ தமி அளவளாவி%:. அ பா மகமதிய வதன;
அவட வத அேரபிய!ேதா$ தமி உறவா1%:; ெசற

;: ஆ*$களாக

ஆAகில!ேதா$ தமி பழகி-ெகா* 1-கிற . ஆயி?, ஆதியி வத
ஆாியமாவ , இைட- கால!தி வத அேரபியமாவ , பி%கால!தி வத
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ஆAகிலமாவ

தமிழி நீைமைய- ெக$! வி0ட விைல. தமிழி உவ!ைத-

3ைல! விடவிைல. இத%3- காரண தமி இல-கணேம.
பிறெமாழி ெசா%க தமிழி வ

வழAகலாகா

எ: தமி இல-கண தைட

ெசEயவிைல; ஆனா, அ ெசா%க தமி-ேகால L*$ தமிழிேல கல
ெகா@த ேவ*$ எ: விதி!த . பிற நா0டா ஒவ தமிழனாக-

கத பட ேவ*$மானா அவ நைட உைட பாவைனக எலா தமி

நா0டாைர ேபா இ-க ேவ*$மலவா? அGவாேற பிறெமாழி ெசா%க

தமிேழா$ கல

ெகாள ேவ*$மானா அைவ தமி ஓைச6 உவ 

உைடயனவாE வர ேவ*$ எ: தமிழில-கண வைரயைற ெசEத . தமிழி

நலAகதி ெசEய ப0ட இ- க0$ பா0ைட! தமிழில-கிய உலக
ஏ%:-ெகா*ட .

அதனாேல விைளத நைமைய பா ேபா; ராஜா எற வட ெசா அரச எற
வ1வ!திேல தமிழி வழAகலாயி%:. ேலாக எப

உலக எனD, ' எப

உவ எனD வழAகலாயின. இAஙன பல வடெசா%க தமிேழாைச6

வ1வ  L*$ தமி இல-கிய!தி இட ெப%றன. வடெமாழி- காவியAகைள!

த.வி! தமி ; ெசEத கவிக@ இGவிதிைய மீற- கதவிைல. கவியரசராக

விளA3 கப வடெமாழி- காவிய!தி% க*ட இராம கைதைய! தமிழிேல ததா.

அவ கா0$ ெநறிைய சிறி

க ேவா : கதாநாயகைன ராம எனா

இராம எேற 3றி-கிறா; இராம "தைன 'ஹTம எனா

அTம எேற

அைழ-கிறா; இராவண ஆ*ட நா0ைட லAகா எனா

இலAைக எேற

இ? வட ெசா%கைள! தமிழி நீைம- ேக%ப- 3ைழ!

வழA3வ கப.

9:கிறா.

ஹிதய எற வட ெசாைல இதய எ: இனிைமயாக- 3ைழ!தா.
" மயி=ைட சாய லாைள வMசியா

ன நீ*ட

எயி=ைட இலAைக நாத இதயமா சிைறயி ைவ!தா"
எற கவியி இதய அழ3 இலA3கிற . சில பதிகார ஆசிாிய டாகினி

எ? வடெசாைல இடாகினி எறா-கி! தமிேழா$ இைசவி!தா. டாகினி

எப

வடெமாழியி ஒ ேபயி ெபய. இ ேபயி தைமைய 'இ$பிண

தி? இடாகினி ேபE' எ: இளAேகாவ1க இனி ண!தினா.
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இ!தைகய ப*& திராவிட ெமாழிக@ தமி.-ேக சிற பாக உாியெதன!

ேதா:கிற . பாரத நா01 வடபாக!தி வழA3 பாைஷக ஆாிய வ3 ைப

ேசதைவ எ:, ெத பாக!தி வழA3 ெமாழிக திராவிட வ3 ைப

ேசதைவ எ: ெமாழி ;% &லவக க கிறாக. திராவிட வ3 பி

தமி, ெத=A3, கனட, மைலயாள ஆகிய நா3 சிறத ெமாழிக. இநா3
ெமாழிக@ இ: தமி ஒேற ஆாிய!தி உதவியிறி! தனி!தியAக வலதாE
இ-கிற . ம%ைறய K: ெமாழிக@-3 ஆாிய!தி சா&

அவசியமாEவி0ட . இGவா: ேநதத%3- காரண இல-கணேம. தமிெழா$

ஆாிய கல-க! ெதாடAகிய பழAகால!திேலேய தமி.-3 வர& க01வி0டாக

இல-கண ஆசிாியக. ஆாிய ெவள இல-கண ;ேலா வ3!த வாE மைடகளி

வழியாக! தமி வய< பாEத . ம%ைறய திராவிட ெமாழிகளி இல-கணAக

ஆாிய ந3 விரவிய பின எ.த ப0டன. ெத=A3 ெமாழியி இல-கணமாகிய

'ஆதிர பாஷாLஷண' எ.;: ஆ*$க@-3

ேன எ.த ப0ட ; கனட

இல-கணமாகிய 'ச தமணி த பண' எ*c: ஆ*$க@-3  எ.த .
'[லா திலக' எ? மைலயாள இல-கண வடெமாழியிேல எ.த -

ப01-கிற . ஆனா, தமிழில-கணமாகிய ெதாகா பிய இர*டாயிர
ஆ*$க@-3

ஆ*$க@-3

அக!திய

னேம எ.த . ஆராEசியாள சில அ

திய

எப. ெதாகா பிய!தி%3

Kவாயிர

%ப0ட இல-கண ஒ:

னிவரா இய%ற ப0ட ெத: கணபரபைர 9:கிற . எனேவ,

தமி இல-கண ம%ைறய திராவிட ெமாழிகளி இல-கணAகைள ேபா
இைட-கால!திேல எ.த படாம

%கால!தி எ.த ப0டைமயா தமிழி

நீைம6 திறைம6 பா கா-க ப0டன எப

ந3 விளA3கிற .

இல-கண, ெமாழிைய பா கா-3 எறா அஃ

ஓ இ& ச0ைட ேபா

இ:-கி ெந-3 எ: எ*ணலாகா . உயிள ெமாழிக வள

ெகா*ேட

யி-3. பைழய ெசா%க இற-3; &திய ெசா%க பிற-3. பைழய இல-கிய
மர&க J.. &திய மர&க ேதா:. இGவா: காலவைகயினா ேந

தி!தAகைள இல-கண ஆதாி-3.

”பைழயன கழித= &தியன &3த=

வ.வல கால வைகயி னாேன"
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எறா தமிழில-கண ஆசிாியராகிய பவணதி

உதாரணAகளா உணரலா. நீ எப
எபன பைம. அவ எப

னிவ. இதைன இர*ேடா

னிைல ஒைம ெபய. நீ, நீAக

பட-ைக ஒைம. அவ, அவக ஆகிய இர*$

பைம. எ! ைண அைம வாEதவைன6 நீ எ:, அவ எ: 3றி-3

வழ-க

%கால!தி இத . இGDல3-ெகலா தைலவனாகிய கடDைளேய

நீ எ:, அவ எ: அ ெப%ற ெபாிேயா 3றி!தி-கிறாக. 'அ ப நீ,
அைம நீ, அ&ைடய மாம? மாமி6 நீ ' எப

ேதவார. ஆனா,

நாளைடவி மாியாைத- 3ாியவைர ஒைமயி நீ எ:, அவ எ:

ெசா= வழ-க ஏ%ப0ட . அேசாகவன!தி தன தனியளாயித சீைதைய!

த?யிாி? ேமலாக மதி!த இராவண,

"ெப*ெணலா நீேர யா-கி ேபெரலா உமேத யா-கிக*ெணலா Tக* ணா-கி- காமேவ எ? நாம!
அ*ணஎE வா? மா-கி ஐAகைண- காிய! த-க

&*ெணலா என-ேக யா-கி விபாீத &ண!தி வி0V"
எ: ேப>கிறா. இ- கால!தி மாியாைத இ? ஒப1 உய வி0ட .
ஒவைன நீ எ:, அவ எ: 3றி ப

எ: ேப>

ேபாதாெத: நீAக, அவக

ைற வ வி0ட . ஒவைன பா! , 'நீAக எ ெபா.

வதீக' எ: ேக0பதிைலயா? ஆகேவ, நீ, நீ, நீAக ஆகிய K:
னிைல ஒைமயி=, அவ, அவ, அவக ஆகிய K: பட-ைக

ஒைமயி= வழAக- கா*கிேறா. தமி நா01 மாியாைத

ெசல ெசல சிற

ைற ெத%ேக

ேதா:கிற . இGவித உ*டா3 மா%றAகைள

இல-கண நாளைடவி ஏ%:-ெகா@.
இ ெபா.

சில ெதாெமாழிகளி ஒ பில- , கண (Comparative Grarmmar)

எ.த ப0$ வகிற . ெதா:ெதா0$ ஆாிய!ைத6 தமிைழ6 ஒ பி0$

பா-3

ைற இநா01 உ*$. எ நா0டவ-3 இைறவனாகிய கடDைளேய

'ஆாிய க*டாE தமிழ க*டாE' எறா ஒ ெபாியா. வடெமாழி-3

வியாகரண வ3!த பாணினி6, தமி ெமாழி-3 இல-கண வ3!த அக!திய
ஒவ- ெகாவ நிக எ: 9றினா ஒ கவிஞ. இ ெமாழிகளி=

காண ப$ எ.! -கைள ெபா

எ.! -க எ:, தமிழிேல ம0$
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காண ப$ எ.! -கைள சிற ெப.! -க எ: தமிழில-கண

9:வதாயி%:. இ- ெகாைக பரவியித தமி நா01 ஐபதா*$க@-3
& சிறத அறிஞ ஒவ ேதாறினா. கா$ெவ எப

அவ ெபய. இ:

அவ ெபைம இல-கண உலக!தி 3றி<0ட விள-3 ேபா நி:

நிலDகிற . அவ திராவிட ெமாழிகளி ஒ பில-கண எ? ஓ உயாிய ;

இய%றினா; பாரத நா01 ெதபாக!தி வழA3 ெமாழிக எலா ஒ

ெபA3$ப!ைத ேசதைவ எ: த-க சா:களா நி:வினா; அவ%றி

ெசா%க@ இல-கண- 9:க@ அ1 பைடயி ஒ%:ைம 6ைடயன எ:
அறிஞ எேலா ஏ%:- ெகா@

ைறயி எ$! - கா01னா. இ

ேபராசிாியைர! 'திராவிட ெமாழி ;< தைத' எ: இல-கண உலக
ேபா%:கிற .

ஏைனய ெமாழிகளி இலாத இல-கண ஒ: தமிழிேல உ*$. அ

ெபா

இல-கண என ப$ . இல-கியAகளி எ$!தாள ப$ ெபாைள அக ெபா

எ:, &ற ெபா எ: தமிழில-கண ;ேலா பா3பா$ ெசEதாக.

ெபா வாக இப அக!தி=, Jர &ற!தி= அடA3. காதல இவ க!

ெதாமி!

நிக!  இ வா-ைகேய இGDலகி =ள இபAக@ தைல

சிறததாதலா அக ெபா இல-கண காதைல6 க%ைப6 விாி! 

ெசா=. ஆ*ைம6 Jர  ெபபா= ேபா-கள!திேல ெவளி ப$தலா

ேபாாி தைமைய &ற ெபா இல-கண விாி! - 9:. இGவிவைக

இல-கண  ெதாகா பிய! திேலேய காண ப$கிற . இAஙன

இல-கியAகளி% . பயி= ெசாைல6 ெபாைள6 தமிழில-கண வைரயைற

ெசEவதாயி%:.

இனி, ெசதமி, ெகா$தமி எ? பா3 பா0ைட சிறி

அ1 பைடயாக உள

பா ேபா : இத%3

இல-கணேம இ- கால!தி சில ெசதமி எறா

க$ைமயான தமி: பைல 6ைட-3 ெசாைல6ைடய தமி எ: தவறாக- கதி
இட ப$கிறாக. பிைழய%ற தமிேழ ெசதமி இல-கண வர& கட ,

ெகா*டேத ேகாலமாக நடமா$ தமி ெகா$தமி. ெசைமயான தமி ெசதமி.

ேகாணலான தமி ெகா$ தமி . ெசதமிேழ சிைத-3 ெசவி-3 இப

பய-3. இதனாலேறா

"ெசதமி நாெட? ேபாதினிேல - இப!

ேதவ

பா6

காதினிேல "
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எ: பா1னா பாரதியா.
-------------------------

IV
16. தமி இலகிய4தி க*ட அர,
தமிநா$ பலவைக நலAக@ பைட!த நா$. இ நா01 ேபாதிய நீவள 

நிலவள  உ*$. நல மைலவள  கட வள  உ*$. இG வளAக

எலா அைமதி பி? நா01=ளா நல %: வாவத%3 நலர> ேவ*$
எப

தமி நா0டா ெகாைக. நா01 வா. 31க@-3 அரசேன உயி

எ? க!ைத பைழய தமி ;களி காணலா.
" ெந= உயிரேற நீ உயிரேற

மன உயி!ேத மலதைல உலக
அதனா யாஉயி எப தறிைக

ேவமி3 தாைன ேவத%3- கடேன"
எற &ற பா0$, மன நிைலைமைய6 கடைமைய6 ந3 விள-3கிற .
தமி நா01 அரசாAக நிைன பி%3 எ0டாத ெந$Aகாலமாக நைடெப%:
வகிற . ஆதியி ேசர ேசாழ பா*1யக அர> &ாிதாக. அவக

பைட &- கால த அரசாகிறாக எ: தமி &லவ 9:வாராயின.
இGவா: தமி நா01% சிற & வாE

விளAகிய Kேவத ெபபா=

ெபா: & உணதவகளாகேவ அர> &ாிதன.

நா01 பசி6 பிணி6 பைக6 நீ-கி- 31கைள பா கா-3 ெபா: &ைட-

யவ அரசேன. பசிேநாE ஒழியேவ*$மாயி உணD ெபாக ேபாதிய அளD
நா01ேல விைளத ேவ*$. உணD ெபாக விைளவத%3 மைழ உாிய

கால!தி ெபEய ேவ*$. பவ!தி மைழ ெபEயா ெதாழிதா உயிக

எலா பசியா ந<

வ .

“ வி*ணி: ெபாE பி விாிநீ வியஉலக!( )

உ*ணி: உட%: பசி "

83

எறா திவ@வ. அரச அறெநறி தவறாம ஆ*$வதா மைழ த பாம

ெபE6 எப

தமி நா0டா ெகாைக. எனேவ, மைழ ெபE

நா$ ெசழி!தா

31க மனைன ேபா%:வ; மைழ ெபEயா ெதாழிதா மனைன! "%:வ.
இGD*ைம,
" மாாி ெபாE பி? வாாி 3றி?

காவல பழி-3 இ- க*ணக ஞால"
எ? &றநாC%: அ1களா அறிய ப$. இAஙன பசிேநாைய நீ-3

ெபா: &ைடய அரச, பைகவரா 31க வதாம= பா கா-3 கடைம
6ைடயவ 31கைள!

&:!  பைகவ நா01 உேள6 இ ப;

ெவளிேய6 இ ப. நா01 உேள இ

ெகா*$ ெகாைல6 ெகாைள6

ெகா$ைம6 &ாிேவாைர அ1ேயா$ அழி!த அரச கடைம.
"ெகாைலயி% ெகா1யாைர ேவ

கைளக0 டதெனா$ ேந"

ஒ:!த ைபA9

எ: தி-3ற 9:கிற . ப> பயி ெசழி!

வளவத%காக அதனிைடேய

ைள-3 கைளைய பறி!ெதறித ேபா:, நா01ேல 31க நல %:

வாவத%காக அரச ெகா1யவகைள- ெகா: ஒழி!த ேவ*$ எப
3றளி க!

. 31கைள!

இ-

&:!  ெகா1யவக இலாத நாேட நாடா3.

%கால! தமிழரசக கவ-3- க$த*ட. விதி!தாக. களD

ெசEதவ?-3- ெகாைல! த*டைன விதி!த

ைறயாக- கத ப0ட .

சில பதிகார இத%3 சா: தகிற . அர*மைன சிலைப- களD

ெசEததாக- 3%ற சா0ட ப0ட ேகாவல?-3 பா*1ய ெகாைல! த*டைன
விதி!தா. ெகாைல6*1றத ேகாவல மைனவி, மாளிைகயி% ேபா

மன

1! - க*ணீ வ1!தா. அைத- க*ட மனவ, "மாேத, நி கணவ களD

ெசEதா; அ- 3%ற!தி%காக- ெகால ப0டா. இதி ெகா$ைம ெயா:
இைலேய.''
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" கவைன- ேகாற க$Aேகா அ:
ெவேவ% ெகா%ற கா*"

எ: நீதி

ைறைய எ$! ைர!தா. இGவா: கவ-3- க$ த*டைன

விதி!தைமயாேலேய

%கால!தி களD 3ைறதித

இர*டாயிர ஆ*$க@-3

ேபா=. ஏற-3ைறய

ன இத 0ராேபா (Strabo) எ? யவன

ஆசிாிய, 'பாரத நா01 களவா$ேவா இைல' எ: எ.தி6ளா. இதைன

பா-3 ெபா. ,

" கவா இலாைம ெபாகாவ= இைல யா 

ெகாவா இலாைம- ெகா$ பாக@ இைல மாேதா"
எ: கப &ைன ைரயாக- 9றினாரல; உ*ைமேய உைர!தா என-

ெகாளலா3.

இ? நா01 தைலவனாகிய அரச மா%றரசகளா 31க@-3!

ப

ேநராத வ*ண கா-3 கடைம6 உைடயவ. ம*ணாைச ெகா*$ மா%றரச

பைட எ$ பாரா யி அவ பைடைய ெவறழி!த மனவ கடைம.

%கால!தி மா%றரச பைட எ$ & ெபபா= தைர வழியாகேவ நிகத .

சில ேவைளகளி கட வழியாகD ஆகாய வழியாகD பைகவ தா-கியதாக!
ெதாிகிற .

இGவித பசி ேநாயா= பைகவ ெகா$ைம யா= 31க வதாம

பா கா பவ அரசேன யாதலா காவல எ? ெசா< ெபாைள!

தி!ெதா*ட &ராண இய%றிய ேச-கிழா ெதளிDற விள-கி ேபாதா.
“மாநிலA காவல ஆவா ம?யி கா-3A காைல
தானத ?-கிைட \: தனா தபாிச ன!தா

ஊன மி3பைக! திற!தா கவ ராஉயி தமா
ஆனபய ஐ  தீ!
எப

அறAகா பா அலேனா"

ேச-கிழா பா0$. காவல ஆகிய அரச அற!ைத- கா-கிறா எப

இ பா0டா விளA3கிற . மற பைகைய ேபா-கி அற பயைன நா01
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விைள பவேன காவல எ? ெபய-3 உாியவ. இதனாலேறா 'அறெநறி
த%ேற அரசி ெகா%ற' எற வாசக எ.த ? அரச அ: ேக0பா,

ெதEவ நி: ேக03' எப

இ நா01 ெந$ெமாழியாக வழA3கிற .

நா01 3%ற நிகதா அரச உடேன அதைன விசாரைண ெசEவா. 3%ற

சா0ட ப0டவ இனா இனியா எ: பா பதிைல; அவன

3ல!ைத6

31ைய6 க வதிைல. உ%றா உறவின ஆயி? ம%ேறாராயி? நீதி

ெச=! 

ைறயி ேவ%:ைமயிைல. ேசாழ நா0ைட ஆ*ட அரச ஒ ப>வி

கைற- ெகாற அரசிளA 3மரைன ஒ:! , நீதியி ெசைமைய நிைல

நி:!தினா. தவ: ெசEதவ த ைமத எ: சிறி  திைக!தானல; த
ெபA 3ல!தி%3 ஒ ைமதேன உளா எ: எ*ணினாலல; நீதிெநறி
வ.வாம 3%ற ெசEதவைன ஒ:!தேல கட என!

ேநைம 3றா

மகைன

தமி இல-கிய விய

ைற ெசE

ணிதா. இAஙன

அற!திைன- கா!த மன ெபைமைய!

ேபா%: கிற .

"ஒைமத த 3ல! - 3ளா எப

உணரா

தமத வழி ெசைக கடென: தைமத
மமத ேதராழி உறஊதா ம:ேவத

அமத அரசா0சி அாிேதாம% ெறளிேதாதா"
எ: ேச-கிழா இ மன ெசைமைய விய

பா1னா.

இ ேசாழைன ேபாலேவ பா*1ய ெந$M ெசழிய? நீதி பாிபாலன ெசE
வதா. நீதி

ைற-3 மாறாக இ பா*1ய க*ணகியி கணவனாகிய

ேகாவல?-3- ெகாைல! த*டைன விதி!

வி0டா. த*டைன6

நிைறேவறிவி0ட . பி& க*ணகி வழ-கா1ய ெபா.

ெந$Mெசழிய அறிதா; அ நிைலயிேலேய தளாிய
உைட

உயி

நீதி தவறிய

எ:

யர!தா உள

றதா; தா ெசEத பிைழைய! தீ பத%3! த?யிைரேய

ெகா$!தா. இதைனயறித அய நா0$ ேவத பா*1யைர பாரா01ன.
ேசர மனனாகிய ெசA30$வ மன வதி,

"ெசைமயி இகத ெசா ெசவி &ல படா 

வவிைன வைள!த ேகாைல மனவ

ெச=யி நிமி!  ெசAேகா லா-கிய "
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எ: பா*1யைர &கதா. எனேவ, தவ: ெசEதவ யாவேரயாயி?, தமி
ேவத நீதி ெச=!த! தயAகவிைல எப

ந3 விளA3கிற .

நா01 நிகத 3%றAகைள விசாரைண ெசE

31க@-3 ேநத வழ-3கைள6 தீ!

மற!தி அம

நீதி ெசEத

ேபாலேவ, அரச

1D ெசEதாக. அரச நீதி

இ திற!தா 9: வழ-ைக6 நறாக மன!தி ஏ%:, நீதி

வழAகினா. நீதி மற!தி ெச: வழ-கா$தைல 'மறா$த' எப.

இ ெபா.  'மறா1 ேவ*1- ெகாகிேற' எற வாசக வழAக- காணலா.
காிகா ேசாழ கால!தி நிகத ஒ வழ-ைக- 3றி! ! தமிநா01

ெந$Aகாலமாக ஒ கைத வழAகி வகிற . காிகா ேசாழ இளைமயிேலேய

அரசனாEவி0டா. அவனிட ஒ வழ-ைக- ெகா*$ வதாக இர*$

கிழவக. வழ-ேகா மிக சி-கலான . மறாட வத

தள

திேயா இவ மன

ஊரபல!திேல இரவி தAகியிதாக; வழ-ைக ப%றி ேபசி-

ெகா*1தாக. 'இைளஞனாகிய ந அரச இG வழ-ைக மன!தி வாAகி-

ெகாள ேவ*$ேம !

ைற தவறாம தீ & ெசால ேவ*$ேம !

எ ப1யா3ேமா!' எ: உைரயா1-ெகா*1 தாக. அ ேப>, மா:ேகால

&ைன

அG வழியாக வத மன ெசவியி வி.த . கவைலேயா$

அர*மைனைய அைடதா அரச; ம:நா நீதிமற!தி%3 ெச=ேபா
ெபாிய அAகிெயாைற அணிதா; தைலயி அைமத க 1ைய நைர
மைற!தா; இGவா:

ைம- ேகால &ைன

1யா

ெகா*$ நீதி மற!தி% ெச:

ஆசன!தி அமதா. வழ-காள இவ மற!தி &3தாக: அரச

தி க!ைத ேநா-கினாக;

க!தி இளைமயி பி? அரச தைல

திதி-க- க*$ ஆனதமைடதாக; 'ஆ*1 இைளயவனாயி?

அறிவி

தியவ ந அரச' எ: மனேதறி! த வழ-ைக எ$! ைர!தாக.

இதிற!தா வாE ெமாழிைய6 அைமதியாக- ேக0$! தீ &ைர!தா அரச.
அ ேவ

ைறயான தீ ெப: வழ-காள இவ மனமகி

இ- கைத 'பழெமாழி' எற தமி ;<% 3றி-க ப$கிற .
"உைர 1D காணா இளைமேயா எற
நைர

ம-க உவ ப -நைர 1! 

ெசாலா

ைற ெசEதா ேசாழ 3லவிைச

ெசறாக.
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கலாம% பாக ப$"
எப

பழெமாழி பா0$”

இG வ*ண

ைற ெசE

31கைள- கா பா%: மனைர- கடD@-3

ஒ பாக- கதின தமி நா0டா. இைறவ எற ெசா கடDைள6 3றி-3,

அரசைன6 3றி-3. " ைற ெசE
இைறெய: ைவ-க ப$" எப

கா பா%: மனவ ம-க03

திவ@வ வா-3 தமி நா0டா

ெபாேபா% ேபா%: நீதி ெநறிகைள ெயலா ெதா3!

'நீதிெநறி விள-க'

எற ; இய%றிய 3மர3பர அ1க, அரசேன எலா-3 ெதEவ எற
க!ைத,
“3லமக03! ெதEவ ெகா.நேன மற

&தவ-3! தைத6 தா6 - அறேவா-3

அ1கேள ெதEவ அைனேவா-3 ெதEவ
இைல க ைபL* இைற"

எ? ெவ*பாவா எ$! ைர!தா. 'க%&ைடய மAைக-3- கணவேன
ெதEவ; பால-3 அைன6 பிதாD

னறி ெதEவ; அறேவா-3- 3ேவ

ெதEவ; அைனேவா-3 அரசேன ெதEவ' எப

இ பா01 க! .

நாடா@ அரசனிட ெதEவ ஒளி விளA3 எ: திவ@வ அளினா.
உலக!ைத- கா ப

அG ெவாளிேய எப

தமி நா0டா ெகாைக.

"உறA3 மாயி? மனவ தெனாளி
கறA3 ெத*1ைர ைவயக கா-3மா"

எ: சிதாமணி 9:கிற . அரசனிட ெதEவ!தைம அைமதி!தலா

அேறா திவாE ெமாழி6ைடயா,

''திDைட மனைர- காணி

திமாைல- க*ேடேன எ?"
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எ: திவாE மலதளினா? ஆகேவ, அரசேன அச தீ பவ;
அறAகா பவ;

ைற ெசEபவ; 3ைற தீ பவ. அவேன இைறவனா3 எப

தமி இல-கிய!தி% க*ட க! .
----------------

17. தமி இலகிய4தி க*ட அைம+,
அரசாAக இலாத நா$ இ- கால!தி இைல. அரச?-3ாிய ஆ: அAகAகளி

ஒ: அைம> எ: தி-3ற 9:கிற . அைமச எறா= மதிாி

எறா= ெபா ஒேற. 'மதிாி-3 அழ3 வ ெபா உைர!த' எற

வாசக ந நா01 வழAகி வகிற .

ெதாிெத$-க ப0டாக எபைத
%கால!தி தமிழர>,

%கால!தி மதிாிக எGவா:

த<% சிறி

பா ேபா.

1யர>. ஆதலா 31க அைமசகைள! ெதாிெத$-3

ைறைம இைல. மனேர தம-ேக%ற மதிாிகைள! ெதாிெத$! -

ெகா*டாக; நா01 வா. 31களி நலறிD நெலா.-க 

வாEதவகேள ெபபா= மதிாிகளாக! ேதெத$-க ப0டா கெள:
ெதாிகிற . இைத- 3றி!

பைழய தமி நா0டரச ஒவ பா16ள

பா0ைட பா ேபா :

"உ%:ழி உதவி6 உ:ெபா ெகா$! 

பி%ைறநிைல

னியா

க%ற நேற

ஒ31 பிறத பேலா @
K!ேதா வக எனா

அவ

அறிDைட ேயாஆ: அர> ெச="
எப

பா*1ய ெந$Mெசழியன

பா0$. கவியறிவி ெபைமைய-

9:கிறா க%றறித பா*1ய. எேலா கவி க%ற ேவ*$;

பா$ப0$, பண ெகா$!  ப1!த ேவ*$. கவியறிD எலா சிற ைப6
த. அறிDைடய ஒவைன அரச? வக எறைழ!

அைமச னா-3வா;

அவ ெசா வழிேய அர> &ாிவா எ: பா*1 மன 9:கிறா.
%கால!

மன மதிாிகைள! ெதாிெத$!த

ைற இ பா0டா

விளA3கிற . எ- 31யி% பிற பி? யாவேன யாயி? மனவ
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க%றறிதவைனேய ஆதாி!தைழ!

மதிாியா-3த வழ-க. வய

3ைறதவனாயி?, உவி% சிறியவனாயி?, அறிD - நிைறதவனாயிதா

அவைனேய அரச அைமசனா-கி- ெகாவா.

மன-3 நெனறி கா0$ ெபா: &ைடய வக மதிாிகேளயாவ. ஆதலா,
எ ெபா எ! தைமயதாயி? அ ெபாைள அைமசக ந3 ஆராE
ெதளிவாக; அGவித ஆராE

க*ட ெகாைகைய ேநைமயாகD

இனிைமயாகD மனனிட எ$! ைர பாக; தா ெகா*ட ெகாைகைய
அரச ெகாவாேனா, அறி! த@வாேனா எ: கதி ெநMச 3ைலய
மா0டாக. நா01 நல!ைத6, அரச நல!ைத 6 க*I க! மாக-

கா-3 நலைமச நட

ெகா@

ைறைய- க<Aக!

பரணி எ?

சிறத ;<% காணலா. க<Aக ேதச!ைத சி%றரச ஒவ ஆ*$வதா.

அவ ேசாழ மன?-3 ெச=!த ேவ*1ய க ப!ைத உாிய கால!தி ெச=!த!
தவறிவி0டா. அைதயறித ேசாழ, சீ%ற ெகா*$ க<Aக!தரசைன
ெவ=மா: த ெபM ேசைனைய அ? பினா. கAகட< எ.

வ

அைலேபா ேசாழ மன பைட அணியணியாக- க<Aக நா01 எைலைய
வதைடத .

"இ1கி றமனதி, எாிகி றனபதி
எ.கி றன&ைக, ெபாழிெலலா

ம1கி றன31 , ெக$கி றன இனி

வைளகி றபைட பைகெயேற "

31க எேலா ஓலமி0டாக. அGேவால க<Aக!தரச ெசவியி வி.த .
த பல  மா%றா பல  அறியாத அG வரச Jர ேபச! ெதாடAகினா :
"கா அரI மைலயரI கடலரI Pகிடத க<Aக Lமி
தாஅரண

ைட!ெத: கதா

எ: அைமசைன ேநா-கி இ:மா

வவ  அ!த*$ ேபா= ”

ேபசினா. அ ெபா.

, அரச ஆராE

அறியாம சின தைல-ெகா*$ அறிD கலAகினா எபைத அைமச ந3
உணதா; த க!ைத எ$! ைர!தேல கடைம எ: கதினா; மன
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ேப>-3 ம:ேப> ேப>கிேறாேம எற எ*ண சிறி  இலாம, எ.

நி: பதறாம சிதறாம ேபச! ெதாடAகினா :
"அரச சீ:வ ேர? அ1யவ

உைரெச யாெதாழி யாக உ:திேய"
எ: ெதாடAகி, ேசாழ பைடைய ெவல
நி:வினா :

1யாெத: த-க காரண கா01

" இ: சீறி? நாைள அ ேசைன 

நிற ேபாதினி எைன நிைன!தியா ''

எ: அ.!தமாக உைர!தா. இெமாழிகைள- ேக0ட அரச அளவிறத

சீ%ற %றா; அைமசைன இகதா :

"எ?ைடய ேதாவ<6 எ?ைடய வாவ<6
யா மறி யா

பிறேபா

நி?ைடய ேபைதைமயி னாஉைரெசE தாE இ
நிைன பளவி ெவல அாிேதா "

எ: மதிாியி ெசாைல உதறிெயறி

ேபா ெதா$!தா. க<Aக!

பைட

கா%றிலக ப0ட பM>ேபா சிதறி பறத . சி%றரச சீ சிற & இழதா
எ: க<Aக!

பரணி 9:கிற .

இ! தைகய நலைமச அேயா!தி அரசன
எ: கப ராமாயண  9:கிற .

சைபயி இ

அணிெசEதாக

"த யி-3 உ:தி எ*ணா தைலமக ெவ3*ட ேபா 

ெவைமைய! தாAகி நீதி விடா நி :ைர-3 Jர

ெசைமயி திறப ெசலா! ேத%ற!தா ெதாி6 கால
ைம6 உணர வலா ஒைமேய ெமாழி6 நீரா"
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எ: அேயா!தி அைமசகைள- 3றி-கிறா கப. அ நா0$ அைமசக த

>ய நல!ைத- கதியவரல; மன க!தி%3 மாறாக ேபசினா த சீ
சிற & சிைத6ேம எ: சிதி!தவரல; அம-கள!தி அMசா

ேபா&ாி6 Jரைர ேபா அரசன

அைவ- கள!தி நீதி

எ$! ைர!தாக. இ! தைம வாEத அைமசைர!

நி:

ைறைய அMசா

ைணவராக

ெப%றைமயாேலேய தசரத மன ெந$Aகால ெசAேகா ெச=! வானாயினா.

இத%3 ேநமாறான

ைற இலAைக யரசாAக!தி அைமதித .

இலAைகயி<த அர> ஒ வலர>. அ நா0$- 31க அைனவ Jரக.

ேவதேனா Jர Jர. அவ சைபயி= அைமசக இதாக. ஆனா,

அவக அரச க!தறி

அத%கிைச

ேப>பவ; இசக ேப> ெகாைச

அைமச. இ! தைமைய சீைதயி வாEெமாழியா கா0$கிறா
"க1-3வ லரD ேக03 மதிர களி-கி ேறாைய

அ$-3ஈ

அடாெத: ஆற ஏ ேவா$ அறிD கா01

இ1-3ந இைல, உளா எ*ணிய ெத*ணி உைன
1-3ந எற ேபா

1வறி

1வ

*ேடா"

எ: இராவணைன பா!  சீைத ேப>கிறா. 'இலAைக அரசனாகிய நீ
ெவறிெகா*$ திாிகிறாE. தீ ெநறியிேல திைள-கிறாE. தவ: ெசE6
உைன! த$! ைர பா எவ இ நா01 இைலேய ! த-க

இஃ

இ , தகாத

எ: வ3! ைர-க வலா இAகிைலேய ! அைமச எ: ேப

பைட!தவக, நீ எ*ணியைதேய எ*Iகிறா க; உ ெசவி-கினிய
ெசா%கைளேய ெசா= கிறாக. அனா உன-3 உ:தி 9:கிறா ரல;

இ:திேய Pகிறாக. இ! தைகய ேபா< அைமசைர!

உன-3 நாச வேமயலாம நல உ*டா3ேமா' எப
ஒ நா01 மன ெந$Aகால அர> J%றி
காரண; அவ நிைல 3ைல

ைண-ெகா*ட

சீைதயி வாEெமாழி.

ஆவத%3 மதிாிேய

அழிவத%3 மதிாிேய காரண எ:

திவ@வ அளி ேபாதா. தவறான ெநறியிேல அரசைன ெசலாம த$-க

வலவ அைமசேன. ஆதலா, இசக ேப> ேபா< அைமசைன!
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ைண-ெகாளா

இ1!  ெசா<! தி!  மதிாிைய!

மனவ ேக$றமா0டா எப
"இ1-3

திவ@வ ெகாைக.'

ைண-ெகா*ட

ைணயாைர ஆவாைர யாேர

ெக$-3 தைகைம யவ "

எ? தி-3றளா இG D*ைம விளA3. இ- க!ைத பி?

வ%&:! கிறா திவ@வ. தவறான வழியி தைல ப$ அரசைன இ1!
ைர! ! தி!  அைமச இலாவி0டா பாகனிலாத யாைனேபா

ெநறியலா ெநறி ெச: அர> தாேன ெக$.
" இ1 பாைர யிலாத ஏமரா மன
ெக$ பா ாிலா? ெக$''
எப

திவ@வ வா-3. ெபா

நல  நீதி6 ேபI அைமசேர

நலைமச; >யநல  Pசி6 உைடய அைமச ேபா< அைமச. அற!ைத
அ1 பைடயாக- ெகா*ட அர> நலைமசைர நா$; மற!ைத அ1 பைடயாக-

ெகா*ட அர> ேபா< அைமசைரேய ெபா:-கி- ெகா@. நலைமசைர ஆ@

அரேச வா.; ேபா< அைமசைர ஆ@ அர> J.. இ ேவ சிறத தமி

;களி க! .
------------------

18. தமி இலகிய4தி க*ட 5
நா01 ெதா:ெதா0$! "
அபக "
"

எப

உ*$. அரசக "த? பி6ளாக;

வி$! ளாக; &லவக "

ேபா-கி6ளாக. ஞானிக@

ைறைய- ைகயா*1-கிறாக எறா "தி தைம

அறிய!த-கதேறா?

அரச-3ாிய சிறத அAகAகளி "  ஒறா3 எ: திவ@வ

க கிறா. இ மன- கிைடேய மா:பா$ நிகதா அ பிண-க!ைத!

தீ!

இண-க!ைத உ*டா-3 ெபா: &. "த-ேக உாியதாக-
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9ற ப$கிற . இதனாேலேய அ&, அறிD, ஆராEத ெசாவைம6

"த-3 இறியைமயாத நலAக எ: தி-3ற 9:வதாயி%:. இ! தைகய

"த ெபைமைய- காவியAகளி= காணலா.

பா*டவ-3 ெகளரவ-3 பிண-க ேநத ெபா.
ாிேயாதனனிட "

ெசைமைய,

பா*டவ-காக!

ெசறா க*ண. அ ெபமா "

நடத

"மடதா. ெநMச! - கMசனா வMச

கடதாைன ;%:வபா நா%றிைச6 ேபா%ற!

ெதாடதா ரண ழAக பMசவ-3! "
நடதாைன ஏ!தாத நாெவன நாேவ

நாராயணா எனாத நாெவன நாேவ ”
எ: சில பதிகார பாரா0$கிற . பா*டவ "தனாகிய க*ணைன

ேபா: இராம "தனாயினா அ?ம. நிைறத ேபர&, சிறத கைலஞான 
நிகர%ற ெசாவைம6 வாEத அTம இராம?-காக! "
ெபM ெசயகைள ெசEதா.

ெச:, அ

"அMசிேல ஒ: ெப%றா அMசிேல ஒைற! தாவி
அMசிேல ஒ: ஆறாக ஆாிய% காக ஏகி

அMசிேல ஒ: ெப%ற அணAைக- க*$ அயலா ஊாி
அMசிேல ஒைற ைவ!தா"

எற இராம"த இ:கா: ேபா%ற ப$ கிறா.
இனி, அபக அ? & "ைத சிறி

நAைகயிட நள அன!ைத! "

அறிேவா : நலெமலா நிைறத ஒ

வி0டா எப

பழAகைத.

சிவன1யாகளாகிய நாயமாக@, திமா ல1யாகளாகிய ஆவாக@

இைறவபா ைவ!த இப அைப! "தி வாயிலாக ெவளியி0 $ளாக.

ெமனைட யைமத அனAகைள6, மழைல ெமாழி ேப> இளAகிளிகைள6,
ேதாைகைய விாி!தா$ மயிகைள6, இனிய பா01ைச-3 3யிகைள6,
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இ? இைவ ேபாற பல பறைவகைள6 பாிதைழ!
ைறயிலைமத பா>ரAக பலவா3.

பரமனிட "

வி$

திெசAகா0டA 31யிேல ேகாவி ெகா* 'ட@ தைலவனிட ெசAகா
நாைரைய! "த? &கிறா திஞானசபத.

"கா அ3 வயல3 கழிய3 கடல3

மீ இாிய வ&ன< இைரேதெவ* மடநாராE

ேதஅமதா சி:!ெதா*ட ெசAகா0டA 31 ேமய

வா அம சைடயா-3 எ வ!த ெச:ைரயாேய"
எப

அவ பா1ய ேதவார! தி பா>ர. 'வளமாத ேசாைலகளி=,

வயகளி=, கட%கைரகளி= வயிறார இைர ெகா@ இள நாராE !

சி:!ெதா*ட பணி ெசEத தி ெசAகா0டA31யி எைனயா@ைடய
தைலவ அமதி-கிறா. அவைன- காணா
சைட

1 P1ய அ ெபமானிட ேபா

எ: தைலவி

நா வா வ கிேற.

எ வ!த!ைத எ$! ைரயாேயா'

ைறயி ேவ*$கிறா திஞானசபத.

இG வ*ணேம திமா<ட நாைரைய! "

வி$கிறா நமாவா :

"காதெம ெபைடேயா$ உடேம6 கநாராE
ேவத ேவவி ஒ< ழA3 த*தி வ*வ*Y

நாத ஞாலெமலா உ*டந ெபமாைன- க*$
பாத ைகெதா.

பணி` அ1ேய திறேம''

எ: ஆவா ேப>கிறா. 'காத< >ைவயறித க நாராE ! வளமாத

வ*வ*Y எ? மைல நா0$! தி பதியிேல எெபமா வாகிறா.
அ பதிைய எளிதி நீ அறி

ெகாளலா. ேவத கீத அA3

வ*ணமாயி-3 அGவிட ெச: ந ெபமா அ1ெதா.

ழAகிய

பா0ைட எ$! ைர-க ேவ*$' எ: வி*ண ப ெசEகிறா.

நா ப$
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இனி, &லவ வி$ "தி தைமைய பா ேபா. ஓ ஏைழ &லவ ேசாழ
நா01=ள ச!தி

%ற!ைத வி0$, பா*1 நா01 தைல நகராகிய ம ைர-3

ெசறா; பா*1 மனைன- க*டா க<தீ எ: கதி மாளிைகயி
வாயிைல அைடதா. ஆனா, உேள ெசல

1யவிைல. காலேமா கா கால.

ேபா! -ெகாள ஆைடயிறி வாைடயா ந$Aகினா &லவ; ெபா விடமாகிய

அபல!தி% ேபா

மாைல ெபா.தி மன வதியிதா. வ:ைம ேநாயா

வா1 பா$ப$ த மைனவியி

யர அவ மன!திேல ெபாAகி எ.த .

அ ெபா.

அவ ஆகாய வழியாக ஒ நாைர த ெபைடேயா$ வட-3 ேநா-கி

" விட!

ணிதா ச!தி %ற &லவ.

பற

ெசல- க*டா. அ நாைரைய நய

ேநா-கி! த மைனவியிட

'' நாராE நாராE ெசAகா நாராE

பழப$ பைனயி கிழA3 பிள தன
பவள- 9வாE ெசAகா நாராE

நீ6நி ெபைட6 ெததிைச- 3மாியா1

வடதிைச- ேக3J ராயி

எK ச!தி !த வாவி6 தAகி

நைன>வ- 9ைர கைன3ர% ப<

பா$ பா! தி-3ெம மைனவிைய- க*$

எAேகா மாற வ.தி 9ட<

ஆைட யிறி வாைடயி ெம<
ைகய
கால

ெகா*$ ெமEய

ெகா*$ ேமல

ெபா!தி-

தழீஇ

ேபைழ6 ளி-3 பாெபன உயி-3
ஏைழ யாளைன- க*டன எ?ேம ''

எ: பா1ய பா0$ உ-க வாEததா3.
இனி, கணவைன பிாித காத மைனயா க$ ய%: வ  நிைலயி "
வி$ தைமைய- கா*ேபா : பMசவ1யிலைமத பண சாைலயிேல தன

தனியாயித சீைதைய இராவண சாைலேயா$ கவதா; விமான!தி ேல%றி

இலAைகைய ேநா-கி விைரதா. நா$ கா$ நதி6 கட
பற-கிற . சீைத கலA3கிறா; தன-3 ேநத

விமான

ப!ைத இராம
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ல0>மணகளிட அறிவி பா எவ இைலேய எ: ஏA3கிறா;

மைலக@ மரAக@ ஒ$வ ேபா ேதா:கிறன. மயிக@ 3யிக@

யாைனக@ மாக@ ேதாறி மைறகிறன. அவ%ைற ேநா-கி சீைத

ேப>கிறா :

"மைலேய மரேன மயிேல 3யிேல

மைலேய பிைணேய களிேற பி1ேய

நிைலயா உயிேர நிைலேத றினிேபாE
உைலயா வ<யா உைழநீ உைர`"

எ: ேவ*$கிறா. 'மைலகேள , மரAகேள, மயிகேள , 3யிகேள, மாகேள,

ம%: ள உயிகேள ! நீAகேள எ நாயகாிட ெச: எ நிைலைமைய

எ$! ைர-க ேவ*$' எ: 9:கிறா. அ நிைலயி விாி
ேகாதாவாி யா%றி மீ

சீைத ேப>கிறா :

விமான விைர

பரத

ெசகிற . அGவா%ைற பா! 

"ேகாதா வாிேய 3ளிவாE 3ைழவாE
மாதா அைனயாE மனேன ெதளிவாE
ஓதா

ணவா உைழஓ 1ைனேபாE.

நீதா விைனேய நிைல ெசாலைலேயா"
எ: வி*ண ப ெசEகிறா.
இAஙன அறி6 ெபாகைள6 அறியா ெபாகைள6, அைச6
ெபாகைள6, அைசயா ெபாகைள6, ேப> உயிகைள6, ேபசா
பிராணிகைள6 ேநா-கி!

ப

%றவக உைரயா$தலா அனா

மன!தி=ள ஆ%றாைம ஒவா: தீ; உள!ைத- கவ

உணசி-3 ஒ ேபா-3 வி0டவாறா3.
இ நலAக அைமதி!தலா "

எப

எ.கிற

நாளைடவி தமி ெமாழியி

ஒவைக பிரபத மாயி%:. " -3! ெதாிெத$!த ெபாைள பாிதைழ!
கம 9றி, தைலவ?ைடய நலAகைள அதனிட எ$! ைர-3

அைமத

"

ைறயி

;' என ப$. இ! தைகய ;க தமிழிேல பலD*$.
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மலகைள! "

வி0டா சில; ேமக!ைத6 ெதறைல6 " வி0டா சில;

பா$ப0$! ேத$ பண!ைத! "

அ? பினா ஒ தமி &லவ. ப*&ைடய

ப> தமிைழேய " வி0டா ம%ெறா தமி &லவ. 'பண வி$ " ' எ?
;< பண!தி சிற &, பா0$ைட! தைலவனாகிய மாைத ேவAகேடசன

மா*& விாிவாக எ$! ைர-க ப$கிறன. "

ேநா-கி

ெபாளாகிய பண!ைத

"வாவ  உ?ைடய வாவாேம வாெவாழி! !

தாவ D உ?ைடய தாவாேம - 931! -

க0ட &ைடைவயிறி- கைத6மாE ெச: ெசவ
கி0ட பலகா= ெகMசி ேபாE -

0ட 0ட!

தாA3வா ர%:! த$மாறி ரா பகலாE

ஏA3வா ஏ-க உ ஏ-கேம - ஓA3

பணெம? உைன பைட-காத ெசம

பிணெமப க*டாE ெபாிேயாE"
எ: &லவ 9:கிறா.

இனி, ம ைர ேசாம>தர- கடDளிட காத ெகா*ட ஒ தைலவி தமி
ெமாழிைய அவாிட "த? & பாைமயி அைமத

பிரபத. இ ;< 9ற ப$ தமிழி சிற ைப சிறி

'தமிவி$ "

கா*ேபா :

"இதமிேழ உனா இேத இைமேயா
விதமித எறா= ேவ*ேட'
எ: த தமி ஆவ!ைத அறிவி-3 &லவ,
"எலா-3 &!தி இயபி- கைரேய%ற

வலாE, உன-3ைர-க வேலேனா - ெசா<யD
ஈர1-3 ேளஉலக எலா அடA3ெமனி
ேநர1-3 ேவேற நில?*ேடா"

எ?

98

எ: தமிழி தைலசிறத ;லாகிய தி-3றைள ேபா%றி &க.
&தியேதா இப தவதா3.
---------------

ைற

19. தமி இலகிய4தி க*ட பதி

இர*டாயிர ஆ*$க@-3

னேம தமி நா$ இG Dலக!திேல ெபைம6%:

விளAகி%:. தமி நா0$ ெசவ பிற நா0டாரா ந3 மதி-க ெப%ற . திைர
கடேலா16 திரவிய ேத1ன தமிழ; கட Pத நா$களி% 31ேயறின;

பாழாE- கிடத இடAகைள ப*ப$!தின; ெமE வதி உைழ!

அ

நா$கைள6 ெசழி-க ெசEதன. >Aக ெசா< தமிழ ெசற இட எலா

சீ%ற ; அமத இட எலா அழ3%ற . இ- கால!தி இ

ேதாறலா. ஆயி? எ! திைச6 &க மண-க இ நா$

இத

எப

எவ மற-க

1யாத உ*ைமயா3.

கனவாக!

ெனா கால!தி

%கால ெபைமைய ேப>வதா பய என? பழைம, பழைம எ: ப?வ

எ%:-3 எ: சில எ*ணலா. பழைமைய அறிவதி பய உ*$. பழ

ெபைமைய அறி6ேதா: ந உள!தி &தியேதா ஊ-க பிற-கிற .
த%கால!தி ேதபியி-3 தமி நா0ைட

%கால ெபைம-3! த-கவா:

ேமப$!த ேவ*$ எற உணசி பிற-கிற . இதனாேலேய பாரதியா

ெசதமி நா0ைட ேபா%: ெபா. ,
"சிAகள &0பக சாவக ஆதிய

தீDக பலவி? ெசேறறி - அA3

தAக &<-ெகா1 மீெகா16 நி:
சா&ற- க*டவ தாEநா$”

எ: பா1 மகிதா. கட Pத நா$களி ேசாழநா0$ &<-ெகா16,

பா*1 நா0$ மீ ெகா16 பறத ெசEதிைய அறி6 ெபா.
ஊ-க  ந

ள!திேல பிற-கிறன வலேவா?

தமிநா$ இG வ*ண ஏ%ற

சிறத இப 

%றித காலேம தமி ெமாழி6 தைழ!ேதாAகிய

காலமா3. பைட!திர பைட!த ப*ைட! தமிழரசக ெபA ெகாைட! திற 
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வாEதவராக விளAகினாக; அறிஞைர6 &லவைர6 ஆதாி!
ேபா%றினாக. காிகா வளவ எ? ெப தமி ேவத, ஒ தமி

பா01 >ைவயறி , மனமகி

அைத பா1ய பாவல-3 பதினா: இல0ச

ெபா பாிசளி!தா எ: ெசால ப$கிற . இ! தைகய பாி> ெப%ற பா0$,
ப01ன பாைல' என ப$.
இGவா: ெபநில மன 3:நில! தைலவ தமிழறிேதாைர
ஆதாி!தைமயா இய இைச நாடக எ?
ம ைர மாநகாி தமி சAக அைம!

!தமி. இனி

வளதன.

பா*1 மன தமிைழ வள!தாக.

கைலபயி ெதளிD , க0$ைர வைம6 வாEத &லவக அ சAக!தி

அAக!தினராE இதாக. இ! தைகய சAக!தா நெறன ஏ%:-ெகா*ட

;கைள நா0$ ம-க ேபா%றி ப1!

இப  பய? அைடதாக.

இGவித ம ைர! தமி சAக!தி ஆற மதி ைப ெப%ற ;க@ தைல

சிறத

தி-3ற எ: 9றலா. சில கால கழித பின சில பதிகார,

மணிேமகைல

த<ய காவியAக எ.தன. ப*ைட! தமிநா01 அற 

பிறD இ- காவியAகளா ந3 விளA3. சாதி சமய

த<ய ேவ%:ைமகளா

தைட6றா , நலறிஞ தமி பணி ெசEவாராயின. ைசவ, ைவணவ,

சமண, சா-கிய ஒமன ப0$! தமிைழ வள!தாக.
இG வித சமய ெபா:ைம6 தமி ஆவ  சிற

விளAகிய தமி நா01

இைட-கால!தி பிண-க தைலகா0ட! ெதாடAகி%:. சமண மத!தி%3 இ

மத!தி%3 பைகைம

தித . தமி நா0$ அரசகளி% சில சமண சமய!ைத

ேம% ெகா*டாக. சில இ

சமய!திேல நிறாக. ஆகேவ, எA3

3ழ ப  பிண-க  நிைற திதன. இத நிைலயி இ

சமய!ைத

ஆதாி பத%3 ஆவாக@ நாயமாக@ ேதாறினாக. ப-திரச நிைறத

பாடகைள பா1னாக; ஊ ஊராக ெச: உ-கமான பா01ைச!தாக;

ேகாவி க*ட இடெமலா 3ைழ

3ைழ

பா1! ெதா.தாக. ப-தி >ைவ

ெசா0$ பாடகளா உள- கிளசி உ*டாயி%:. எA3 சமய உணசிேய

ெபாAகி! த பி LரணமாE நிற . அ நிைலயி சமண சமய!தா-3 இ

சமய!தா-3 ெபேபா K*ட

இ திற!தா-3 வா-3வாத மிக!

தா-காக நைடெப%ற . அத பயனாக சமண சமய ஆதி-க இழத . ைசவ 

ைவணவ  J: ெப%றன. ைசவ சமய! தைலவகளாகிய நாயமா க@,

ைவணவ சமய! தைலவகளாகிய ஆவா க@ ம-க உள!ைத ப-தி
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மா-க!தி ெச=!த

யறாக; எலா வல இைறவைனேய பாடேவ*$

எ: பணி!தாக. இைறவன

ெமEயான &கேழ தமி பா01 அைமய!த-க

ெபா எ: அறிD:!தினாக. ெபாE ெபா உைடய மனைர6
ெசவைர6 பாடா , ெமE ெபாளாகிய கடDைளேய பா$ வ*ண

நமாவா &லவகைள ேவ*$கிறா.

"வமி &லJT ெமEவதி- ைகெசE

உEமிேனா

இம?லகி ெசவ இ ேபா திைல ேநா-கிேனா

T இ கவிெகா*$ TT இ0டா ெதEவ ஏ!தினா
ெசமி >ட 1 எ திமா =-3 ேசேம"
எப

திவாE ெமாழி. அைம வாEத &லவகைள நமாவா நய

'வா-3 வள ெப%ற கவிகேள, இAேக வாAக ! ெமE வத உைழ-

பிைழ6Aக. ெபா@ைடயவைன பா1 வாE விைள

ேநா-கி,

உ*ண விபாதீக.

இனிய கவி பா1 உAக இXட ெதEவ!ைத வழிப$Aக. அG வழிபா$

கடDைளேய ேச' எ: வழி கா01யளினா.

. த%

ம*ணரசா@ உாிைம ெப%ற மன இத மன பாைம 6ைடயராE இதா
எ: ெதாிகிற . ேசரநா0$ மனராE விளAகினா 3லேசகர ெபமா.

மாநிலமா@ மனனாE பிற பதி=,

"ேதனா LMேசாைல! திேவA கட>ைனயி
மீனாE பிற-3''
ேப: ெபற அவ வி&கிறா. அாியாசன!தி அம

அரசா@வதி=

திமா நிற@ திேவAகட மைலயி ஒ ப1யாE- கிட

அவ

பவளவாைய- காண ஆைச ப$கிறா. இ? அவ மன!தி அைமத ஆவ,
"கபமத யாைன- க.!தக!தி ேம<

இபம ெசவ  இGவர> யாேவ*ேட
எெபமா ஈச எழிேவA கடமைலேம

தபகமாE நி%3 தவ ைடேயா ஆேவேன"
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எ? பா0டா இனி
இGவா: நரைன பாடா
பாடா

விளA3கிற .
நாராயணைனேய பா1ய ஆவாக@, சீவகைள

சிவைனேய பா1ய நாயமாக@, நாேதா: தமிைழ வள!தாக.

ேதவார பா1ய Kவ ஒவராகிய திஞான சபதைர, 'நா@ இனிைசயா
தமி பர & ஞான சபத' எ: ஆேறா ேபா%றினாக. தமிநா0$
மைல6 நதி6, ம%ைறய இய%ைக ெபாக@ அவ ேதவார பா01ேல

படெம$! - கா0ட ப$கிறன. மதமாத வ லாD தி-3%றால மைலயி

வா. மதிகைள அவ பா01ேல காணலா. 'Lவா ேசாைல மயிலால, &ாி
3யிக இைசபாட, காம மாைல அகைசய நட

ெச= காேவாி' யா%றி

அழகிைன அவ பா01ேல காணலா; இ? க*I-கினிய நிற ,

கா -கினிய ெமாழி6 வாEத கிளிைய- காணலா. ேசாைலயிேல பற

ஒ ப>A கிளிைய ேநா-கி, அவ ேப>

ைறயிைன- கா*ேபா :

திாி6

"சிைறயா மட-கிளிேய இAேகவா ேதெனா$ பா
ைறயாேல உண!தேவ, ெமாEபவள! ெதா$தரள

ைறயா கட%ேறாணி &ர!தீச

ளA3மிள

பிைறயாள திநாம என-ெகாகா ேபசாேய.''
எற ேதவார பா01 தமி மண  ெதEவ மண  கமழ- காணலா. பற

வ ப>Aகிளிைய பா! , 'இளA கிளிேய, இAேக வா; பா= ேத? கல

உன-3 பக! தேவ. நீ உன

ஒ

இனிய ெமாழியா என

ஈச திநாம!ைத

ைற ேபசாயா,' எ: திஞானசபத ேவ*$கிறா.

இGவா: ைசவ ைவணவ ெபாியாக அளி ெசEத பாடகளா இய%றமி.

இைச! தமி. ஏ%ற %றன. ப*ணி திற உணத பாணக, அ பாடகைள
இனிைச- கவிகளி அைம!

பா1னாக. ப*ெணாற இைசபா$

அ1யாக நாெடA3 மதி-க ப0டாக. இG வ*ண ெதEவ! தமி மண

எA3 பர

கமத கால கி.பி. ஐ;:

த எ*c: வைர எ:

ெபா வாக- 9றலா.சAக கால!தி க%றறி ேதா-3 ம0$ இப பயத தமி
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ெமாழி இ! கால!தி க%றா-3 கலா-3 களி ப@A களி பாE நிலவி%:.
ெபாதிய மைலயி வா. அக!தியரா ஆதாி-க ப0$, சAக &லவகளா

வள-க ப0ட தமி மா , இ ெபா.
இனி

எலா-3 இனியளாE! தமி நா01

உலாவினா. ெபM ெசவ!தா வ இப!தி= தமி பா0டா

வ இபேம ெபாிதாக மதி-க ப0ட .

இGவா: ெபாிேயா ெபா0 ெசவ!தா வ சிற ைப விபா

அ0

ெசவ!ைத நா1 நிறைமயா தமி நாெடA3 ப-திமயமாயித .

இைறவைன பாடாத நாெளலா பயன%ற நா எ: பாவல க வாராயின.
ேதவார பாட ெப%ற தலAக@, ஆவாகளி மAகளா சாசன ெப%ற

தி பதிக@ ெபM சிற பைடதன. &திய ேகாயிக பல எ.தன. ேகாயி

இலா ஊாி 31யி!த ஆகா

எ? ெகாைக நிைல ெப:வதாயி%:.

மன ெசவ ேகாயி க0$ பணிைய ேம%ெகா*டாக. தMசாS

இராஜராஜ ேசாழ ெபாியெதா ேகாவிைல- க01

1!தா. அவ ைமதனாகிய

கAைக ெகா*ட ேசாழ த ெபயரா அைமத கAைக ெகா*ட ேசாழ&ர!தி
சிறதேதா ஆலய எ$!தா.

ேகாயி, எA3 ேதாறியெபா.

சி%ப-கைல சிற

வளத . ஓவிய-கைல

உயவைடத . இைச6 நடன  ஏ%ற %றன. தமிநா$ ெதEவ மண 

கைலமண  ஒAேக கம. திநாடாக! திகத .
------------------

20. தமி இலகிய4தி
இலகிய4தி க*ட கட!
ெதEவ உ*$ எ: வாதி பா, இைல எ: சாதி பா இGDலகி எத

நா@ உ*$. தமி நா0ைட ெபா:!தவைர ெதEவ இைல எபா மிக
சிலேர. ெதEவ!ைத

னி0ேட எத ேவைலைய6 தமி நா0டா

ெதாடA3வாக. ேவைல இலாம ெவ:ைமயாE இ-3 ெபா.  சிவேன
எறி பாக; அல

ெதEவேம எறி பாக; ெதEவ!தி%3ாிய ேகாவி

இலாத ஊாி 31யி-க விப மா0டாக. கடDைள நபிேனா

ைகவிட படா எப

இ நா0$ பழெமாழி.

கடD எற ெசாலாேலேய க%ேறா ம%ேறா தமி நா01 ெதEவ!ைத3றி-கிறாக. ெதEவ!தி தைமைய அெசா ெதளிவாக- கா0$கிற .
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கட

உள ெபா எ ேவா அ

கடDளா3. எைத- கட

உள ெபா

எ: ஆராEேவாமானா கடD எற ெசா< தைம சிற

ேதா:.

பிற &, இற & எ? இர*ைட6 கடத ெபா; நவிைன, தீவிைன எ?
இர*ைட6 கடத ெபா; கால  கண-3 கடத ெபா; இGவாெறலா
கடD எற ெசா< ெபாைள விாி! ைர பா க%றறிேதா. கவியரசராகிய
கப இ- க!ைத விள-கி6ளா.

"Kல  ந$D ஈ: இலேதா

கால  கண-3 நீ!த காரண"
அவேன கடD எப

ைம! தாய

கப க0$ைர.

இGவா: எலாவ%ைற6 கடD கடதவேர யாயி? அவ இலாத இட
இைல, அவரறி ஓ அID அைசயா

இGD*ைமைய அறியா

எப

இநா0டா ெகாைக.

ெச-3%: சீரழிதவ பல ஆவ. அவகளி ஒவ

இரணிய. அவ மகனாகிய பிரகலாத கடDேள கதிெய: நபியிதா. ஒ

நா இரணிய த மகைன பா! , 'உ கடD எAகி-கிறா? இ! "ணி
இ-கிறாேனா?' எ: எதிேர நிற கப!ைத- கா01- க$க$!
அத%3 ம:ெமாழி 9ற=%றா பிரகலாத :

வினவினா;

”சாணி? உள,ஓ தைம அIவிைன சத9 றி0ட
ேகாணி? உளமா ேம- 3றி? உள, இ நிற
"ணி? உள,

 ெசான ெசா<? உள''

எ: 9றினா. அA3 இA3 எனாதப1 எA3 நிைறத கடD, நா எ*I
ஒGேவா எ*ண!தி? உளா, ெசா= ஒGெவா ெசா<? உளா;

ெசE6 ஒGெவா ெசய<? உளா எ: அறி

நட பவேர சிறேதாராவ.

பMச LதAகளாகிய ம*ணி=, வி*ணி=, நீாி=, ெந பி=, கா%றி=
கல

நி%பவ கடD. இ! தைகய கடDைள ,

”பாாிைட ஐதாE பரதாE ேபா%றி
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நீாிைட நாகாE நிகதாE ேபா%றி

தீயிைட KறாE! திகதாE ேபா%றி

வளியிைட இர*டாE மகிதாE ேபா%றி

ெவளியிைட ஒறாE விைளதாE ேபா%றி”
எ: திவாசக ேபா%:கிற .
இAஙன காIமிடெமலா, க மிட ெமலா நீ-கமற நிைறதி-கிற
கடD@-3 ஒ நாம இைல; ஓ உவ இைல. எலா அவ திநாமேம;

எலா அவ தி உவேம.

"ஒநாம ஓ உவ ஒ:மி லா-3 ஆயிர
திநாம பா1 நா ெதேளண ெகா0டாேமா”
எறா மாணி-க வாசக. ஆைகயா, நாம ேபதAகைள6 உவ ேபதAகைள6
ெபாிதாக- ெகா*$ ஒ மத!தா ம%ெறா மத!தாைர பைக-க
ேவ*$வதிைல; பழி-க ேவ*$வதிைல எப

ெமEயறிDைடேயா க! .

கவிஞராகிய பாரதியா, இ- க!ைத! ெதளிவாக பா1 ேபாதா :
"ெதEவ பலபல ெசா< - பைக!
தீைய வள பவ Kட

உEவ தைன!தி= ஒறாE – ஓA3
ஓெபா ளான

ெதEவ

தீயிைன- 3பி$ பா பா - நி!த
தி-ைக வணA3

ேகாயி% சி=ைவயி

-க

ேன - நி:

3பி$ ஏ> மத!தா

யா பணிதி$ ெதEவ - ெபா
யாவி? நிறி$ ெதEவ

பா-3 ேளெதEவ ஒ: - இதி

ப%பல ச*ைடக ேவ*டா”
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எப

பாரதியாாி அறிDைர.

அேப கடDளி வ1வ எ: எலா சமயAக@ இைச

9:கிறன.

எனேவ, அ& வ1வாகிய கடDைள அறிவத%3, அவ அைள ெப:வத%3
அைபேய சாதனமாக- ெகாள ேவ*$ எப

ெசாலாமேல அைம6.

'எGDயி-3 அபாE இ' எ: இG D*ைமைய >Aக ெசா<

விளAகைவ!தா ஒ ெபாியா. அ&, ெதEவ!தைம6ைடயதாதலா அத%3
எைலயிைல; உ%றா ம%றா எற ேவ%:ைம இைல; சாதி 3ல

த<ய

ேபதAக இைல. எலா ஓ 3ல; எேலா ஓாின எபேத அ&ைடயா
ெகாைக. கடDளிட!

ெசால ப$. ப-தி

நா ெச=!  அ&, ப-தி ெய: சிற பி! 

தித நிைலயி ெதEவ பி!

வ

எE . இG Dலகி

எலா பி!தேர எறா ஒ ெபாியா. சில ெபாளாைச பி1!த பண பி!த.

சில ெப*ணாைச பி1!த ெப பி!த. சில &கழாைச பி1!த &க பி!த. ஒ

சில கடD ெவறி பி1!த ெதEவ பி!த. ெதEவ பி!தராகேவ வாழ வி&வ
ப-த. கடDைள ெப பி!த எ: பா1னா உ*$.
"ெதபா உகதா$ திைலசி% றபலவ
எப

ெப*பா உகதா ெப பி!த காேணV''
திவாசக.

சிவன1யாக@ ஒவராகிய >தரK!தி தைம ஆ0ெகா*டளிய ெபமாேன,
"பி!தா பிைறP1, ெபமாேன அளாளா"

எெற$!

"அ!தா உன-காளாE இனியேல”

எ: தி பா>ர பா1னா.

கடDைள வணA3வத%3 ஏ%ற இடAக ேகாவி எற ெபயரா 3றி-க ப$.

தமி நா01 அழகிய ேசாைலகேள ஆதியி ேகாவிகளாக அைமதன.

க*I-கினிய ப>ைம நிற , ெசவி-கினிய இய%ைகெயா<6, நாசி-கினிய
ந:மண , நாவி%கினிய ந%கனி6, உடபி%கினிய 3ளி நிழ= ெபாதிய
ேசாைலகளி ந

ேனா கடDைள வணAகினாக; LMேசாைலயி=ள

அழகிய மலகைள- கடD@-3 அணிதாக; ெகாபிேல ப.!த பழAகைள-
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ைக6ைறயாக அளி!தாக; இளதளிகைள6 தைழகைள6 ெகா*$

அசைன ெசEதாக. இ! தைகய ேசாைலக பி%கால!தி க%ேகாயிக
ஆயின. ஆயி?, பைழய ேசாைலயி அைடயாள பலவிடAகளி உ*$.

திசிரா பளி-3 அேக திவாைன-கா எ? சிவதல உள . அA3

ஆதியி ஒ ெச.ைமயான நாவ மர!தி ம-க கடDைள வணAகினாக.
அதனா ஜ&ேகவர எ? ெபய அத%3 அைமத . ஜ& எப

வடெமாழியி நாவ மர!தி ெபய. ெதனா01 =ள தி-3%றால!தி ஒ

3:பலா மர!தி ஈச ேகாவி ெகா*டா. அ பலா மர!ைத! திஞானசபத

ேதவார பா1 ேபா%றினா. ம ைர-3 அேக6ள அழக மைலயி பழ ெபய

திமா இMேசாைல எப . இ ேபா . க%ேகாவிகளாக விளA3

ஆலயAகளி% காண ப$கிற தல விgேம
கா0$ அைடயாள எப.
ஆ*டவ எப

%கால!தி<த ேசாைலைய-

கடDைள- 3றி-3 ெபயகளி ஒ:. தமி நா0$

மகமதிய ஆ*டவ எற ெபயைர ெபாி  வழA3கிறா க.

பழனியி=ள

கைன ைசவக பழனி ஆ*டவ எப. ஆ*டவ எ?

ெசா தைலவ எற ெபாைள! த. ஆ*டவ கடைம அ1யாகைள!

தாA3த. அ1யவ கடைம ஆ*டவ?-3! ெதா*$ ெசEத. இ- க! ,
ேதவார, திவாEெமாழி

த<ய ெதEவ பாட களி ெதளிவாக விளA3கிற .

ேதவார பா1ய திநாD-கரச,
''நகடபைன ெப%றவ பAகின

ெதகடைப! தி-கர- ேகாயிலா
தகட அ1ேயைன6 தாA3த
எகட பணி ெசE

கிட பேத"

எ: அளி ேபாதா. ஆ*டவ திவ1ேய கதிெய: அைட-கல

&3ேதாைர அவ அ ைக-ெகா*$ கா-3. சரணாகதி எப

இ ேவ;

மன-கவைலைய மா%:வத%3 இ ேவ சிறத வழிெயன- கா01னா திவ@வ.
"தன-3வைம இலாதா தாேசதா- கலா

மன-கவைல மா%ற லாி "
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எப

அவ அளிய தி-3ற. தன-3வைம இலாத தைலவேன ஆ*டவ.

அவ திவ1ைய சரணைடதாலறி பிற பா வ
இயலா

எப

ப!ைத ேபா-க

திவ@வ க! . சரணாகதியி ெபைமைய! தமி

இல-கியAகளி% பர-க- காணலா.

3லேசகர ஆவா எ? ெபாியா திமா திவ1ேய சரண எ:
தி!தமாக பா16ளா.

"த யர தடாேய உ சரணலா சர* இைல

விைர3.D மலெபாழிP வி! வ-ேகா0டமாேன
அாிசின!தா ஈறதாE அக%றி1? ம%றவத

அநிைனேத அ.A3ழவி அ ேவேபா றிேதேன"
எப

அவ தி பா>ர. உட ெபா ஆவிெய? Kைற6 கடDளிட

ஒ &வி!தேல சரணாகதியா3. அGவா: ஒ &வி!த ெபாியா ஒவ

மாணி-கவாசக. அவ சரணாகதியி தைமைய! திவாசக!தி

உண! கிறா :

”அேற எத ஆவி6 உட= உைடைம எலா 

3ேற யைனயாE எைனயா0 ெகா*ட ேபாேத ெகா*1ைலேயா
இேனா இைட\: என-3*ேடா எ*ேதா

-க* எமாேன

நேற ெசEவாE பிைழெசEவாE நாேனா இத%3 நாயகேம ”
எ: பா1னா.
கடDளிட அைட-கல &3 சரணாகதி
இ;: ஆ*$ க@-3
Jரமா

ைற கிறிதவ சமய!தி= உ*$.

ேன ஏ>நாத ேசைவயி ஈ$ப0ட ெபகி எ?

னிவ ெகாளிட நதியி வட கைரயி ஒ ேகாயி க01னா.

ேதவமாதாவாகிய ேமாியைமயி திDவ!ைத அA3 நி:வினா; அமாதாைவ
அைட-கல மாதா எ: அைழ!தா; அவ காவ< அைமத ஊ-3!
தி-காவQ எ: ெபயாி0டா; தி-காவQாி வாத கிறிதவ-3

அைட-கல அளி!த மாதாவிமீ

ஒ கலபக பா1னா. அ பாமாைல

இ-காவQ- கலபக எ: வழAக ப$கிற .

108

இ? தமி- காவியAகளி சிற &%: விளA3 கபராமாயண சரணாகதியி
ெசைமைய விாி! ைர பதா3. இராம கானக &3த ெபா.

ெகா$ைமயா வதிய

னிவக வ

அர-கர

சரண அைடதாக. அ பா த

தைமயனாகிய வா<யி ெகா$ைமயா வா1 வதிய >-ாீவ எற வானர!
தைலவ வ

வ

சரண &3தா. பின இராவண தபியாகிய வி_ஷண

சரணாகதியைடதா. இAஙன அைட-கலமாக வதைடேதாைரெயலா

இராம ஆதாி!

ஏ%:- ெகா*டா; அவ மன-கவைலைய மா%றி யளினா.

ஆகேவ, அைட-கல!தி ெபைமைய விள-3 காவிய இராமாயண எப
மிைகயாகா . அ- காவிய!தி உ0க!ைத- கப

9றி6ளா :

த% கவியிேலேய 3றி பாக-

''உலக யாைவ6 தா ள வா-க=

நிைலெப :!த= நீ-க= நீAகலா

அலகி லாவிைள யா0$ைட யாஅவ

தைலவ அனவ- ேகசர* நாAகேள”
எப

கப அளிய கடD வா! . 'உலகAகைள ெயலா பைட! ,

கா! ,

ைட!  விைளயா$ ெபமாேன ஆ*டவ. அவேன எலா-3

அைட-கல அளி பவ' எ: இராமாவதார!தி உ0ெபாைள உண!தினா
கப.

ஆ*டவனாகிய கடDளி திவைள ெப:வத%3 பல வழிகைள ெபாிேயா
வ3! ளாக. அG வழிகைள மா-க எ: ெசாவ *$. இ

மா-கAகேள மதAக எ:, சமயAக எ: ேபா%ற ப$கிறன. தமி

நா01 ஆ: வைக ப0ட சமயAக உ*$ எ: அறிேதா 9:வ. அவ%:

ைசவ  ைவணவ  சால பழைம வாEத சமயAக, சமண  சா-கிய  சில

கால சிறதி

நிைல 3ைலதன. த%கால!தி இலா  கிதவ 

வளேதாAகி வகிறன. இAஙன சமயAக ெவGேவறாக இதா=,

ஆ*டவ காரணமாக சமயவாதிக ச*ைடயி0$- ெகாளலாகா
சாேறா ெகாைக.

ப*ைட! தமி நா01 சமய ெபா:ைம தைல சிற

எபேத

விளAகி%:. ஒ

3$ப!தி தைமய ைசவனாகD, தபி சமணனாகD இைச

வாழ- க*ட
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நா$ தமி நா$, ேசர நா0ைடயா*ட ெசA30$வ எபவ சிறத ைசவ.

அவ தபியாகிய இளAேகாவ1க சிறத சமண

னிவ. அ

சில பதிகார ஆசிாிய. அவக இவ ஒ%:ைம6ட வா

னிவேர

வதாக. இ!

தைகய நேலா வாத கால சAக கால எ: ெசால ப$கிற . சமய

ச*ைட6 சசரD இலாதித சAக காலேம தமி நா$ எலா வைகயி?
ஏ%ற %றித கால. இ-கால!தி%3 பி சமய ச*ைடக K*டன.

ஆ*டவ ெபயரா ச*ைடயி0$ மா*டா பல. சமய ச*ைட இ- கால!தி

அGவளவாக இைல. சமரச சமா-கேம இநாளி அறிDைடேயா ேபா%:
சமய, த-க  3த-க  ஒழி
ேநா-கினா தா6மானா.

சமரச பரD கால!ைத ஆவ!ேதா$ எதி

“த-கமி0$ பாழா சமய- 3த-க வி0$

நி%3 அவ க*டவழி ேநெப:வ ெதநாேளா"
எ: பா1னா அ ெபாியா. அ நாேள தமி நா0$-3 நனா ஆ3.

" வாழிய ெசதமி வாகந% றமிழ"
܀܀܀

-------ஆசிாியாி2 பிற 6/க!
தமிழிப

தமிழ Jர

தமிழக ஊ ேப

ஆ%றAகைரயிேல கட%கைரயிேல

வழிவழி வ@வ

கா$ெவ ஐய சாித

அைல6 கைல6

ெசMெசா%கவி- ேகாைவ

ேவ< ெவ%றி

பாரதியாாி கவி! திர0$

ேவ= வி=

