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அ(சி ேடா : ) ராேஜ*வாி பிாி%+ ஒ*, 12, கஜபதி ெத, ெச!ைன-5
---------------

பதிைர
"தமி/ காவல கி.ஆ.ெப. விவநாத அவக0 60-ஆ ஆ

இ!1

பிறகிற2. இ3த அ1ப2 ஆ களி5 தமிழ தமி7 தமி/ நா %
அவக ெச82ள பணிக மிகபல இ3தி எதி ேபாாி5 அவகளி!
ேபராறைல; ேப(வ!ைமைய; க
ேபாறிய2.

தமிழக 7வ2 விய3த2;

தமிழாி! பா2காவல தி. விவநாத அவக. இைத ந! உண32, ‘"தமி/
காவல’ என அவ ப ட வழ+கி பாரா %ய தி(சி தமி/( ச+க"தா தமி/

மக அைனவாி! பாரா

த= உாியவக. தமி7" தீ+ எ!றா5, தமி/

மக0" 2!ப எ!றா5, தமி/நா %! ெபைம இ7ெக!றா5,

கி.ஆ.ெப.வி.யி! உள 2ளி எ7. தீைம ெச8ேவா எ"தைன உய3த

ெபாியவகளாயி?, எ"தைன ெபாிய தைலவகளாயி?, அ@சா2, அவகளி!
தவைற எ "2 கா

வா. இ3த பணிைய எ7"2, ேப(, நாடக எ!ற பல

2ைறகளி= அவக ெச82 வகிறாக.

அவ இயறிய பல நாடக+க, A1கணகான ேமைடகளி5

ந%கப
ளன. இ3திய வாெனாB நிைலய"தி! வாயிலாக க!னட தBய
பிறெமாழிகளி= ஒBபரபப
ளன. ெட5BயிB32 ெவளிநா

மக0 ஒBபரபப

ெச8யப

, தமிழாி! ெபைமைய உலெக+ உணர(

ள2. அவக0ைடய ேப(க தமிழக"தி=, மேலயா, இல+ைக

ேபா!ற கட5 கட3த நா களி=, பல ஆயிர கணகான ேமைடகளி5
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ஒB"2ளன. அவக எ7திய A5க இல ச கணகான தமிழ இ5ல+களி5
மகி/C % ெகா%கி!றன.
இ2வைர அவக, தமி/( ெச5வ, எண விய5, தமி/ ம32க, வ0வ

ற0, திற ைதெபா, ஐ32 ெச5வ+க, மணிக, நா!மணிக,
அறிE உணE, வாெனாBயிேல ஆகிய ப"2 A5க எ7தி;ளாக.

திற க
இகிற2.

ைரக பதிேனாராவ2 A5. வ0வ உள விைரவி5 ெவளிவர

கி. ஆ. ெப. வி. யி! A5க அைன"ைத; தமி/ மக0 வழ+ வா8ைப
பாாி நிைலய ெபறிகிற2. இைத நா+க ெப1தகாிய ெப ேபறாக
க2கிேறா. எ+க பா5 அ! F தம2 A5க அைன"ைத; எ+க
நிைலய வாயிலாக" த32தEவதகாக தி. விவநாத! அவக0 எ+க
வணக ந!றி; உாியன.
தி. விவநாத! அவகளி!  ப ெப+ ப. அ+ திமண+க0 பிற
விழாக0 அ%க% நிக/வ2 . அேபா2 எ5லா அைழபித/க வ.
ஒGெவா அைழபிதழி= அ%யி5 ஒ றி இ. “சீ, ெமா8 பாி

பண% தBயன விலகப %கி!றன” எ!பேத அ றி. விவநாத!

அவக தமி/ ெபமகளிடமி32, ெபா!ெபா எைத; எதிபாகவி5ைல.
அவக உயி என மதிப2 ஒ7க, கடைம, பணியாற5 தBய சிற3த

பகைள. அவக உள ஒGெவா கண நிைன32 எதிபாப2 உற+கி

கிட தமிழக விழி"ெத7கி!ற ந! நாைள. அவக0ட! ேச32 ‘தமி/

நா %! ெபாகால மீ  ேதா!ற உைழேபா’ எ!1 உ1தி ெகாேவா.
அவகளி! ேப(கைள ேக
நடேபாமாக!

 A5கைள ப%"2 அவறி! வழி

வா/க தமி/!
12-11-58

ெச!ைன-108
----

த+க அ!ள,

பாாி நிைலய"தா
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மதிைர
வி"2வா! தி. ெமா. அ. 2ைர அர+கனா அவக,

ெச!ைன ப5கைலகழக" தமி/ ேபராசிாிய, ம2ைர.
"தமி/ காவல, ஆ%= தியவ, பல பல 7களி5 தைலைம; உ1

உைடயவ, உலகறி உ"தம. உயதி. கி.ஆ.ெப. விவநாத அவக எ7திய

‘திற க

ைரக’ எ!? வ% மதிைர வழ+க யா! ெப1ள ததி

எ!ெகாேலா? அறிேய!.

திறேள விவநாத வல வ ேகாயி5; திவ0வேர அவ வழிப 

கடE. திவ0வ வ"2ள ெநறிேய அவ கைடபி% ெநறி. திற

க"2கேள அவ உH ேசா1, ப நீ. அக"2கைள ஆர அமர"

த இயைக மதி I ப"தா=, Iமா Iைழல அறிவா= கைட32

அமி/தமாகி" 28"2, அமர வா/E எ8தி வி டா "தமி/ காவல எனி5, அ2

மிைகேய ஆகா2.

யா? திற வா/ேவ வாழ அவா ெகாடவ!. திற வா/ேவ வா/32

வகி!ேற! எ!1 பணிேவா

பய!...?

J1கிேற!. ஆனா5, அGவா/வா5 அைட32வ

திறைள உலகமைற எ!பா தமிழக"தா. ஏைனய ெமாழியின திறைள
ெமாழிெபய"2 ேபாறி ெகாகி!றன என" தமிழக"தா Jறி ெபமதி
ெபறவேபா5 களி1வ. எெமாழிாியவ ைகJB வா+தேலா

ெகா "தேலா தவெற!ேற ெகாவ. ஆனா5, ைகJB ெகா "தால!றி ஒ சி1

ெதாழிைல; இகால"தி5 சாதி"த5 இயலாததாகி!ற2. ‘கநக ந ப2 ந ப!1’
என" திற J1கி!ற2. கநக ந பேத இகால"தி சிறபாக ெகா0
ந பாக இல+கி!ற2 ெபா8 ெசா5லாம5 ஒ நா0 வா/ைகைய இனிதாக
நட"த %யா2 எ!? அளவி உலக இ!1 மாறி நிகிற2 ெபேவக"ேதா
இGவைகயி5 மாறி நி!1ள இGEலகி5, ஆயிரவெகாவராத5 திற

ெநறிைய பி!பறி" தா ெப1 பயைன மறவ ெபற உண"2 ெசயB5
ைன32 நி!1 வகி!றன. அ"த!ைகயாராேலேய இ!? உலக அழியாம5

இகி!ற2 எ!1 அறெநறி நிேபா அைறவ. உைம அ2வாயி!, ந

"தமி/ காவல, உலக அழியா திமா1 அைத பா2கா காவல

ஆகி!றன எனலா.
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சா!றாைமைய றிேகாளாக ெகா , கயைமயி! நீ+கி, அறிவறி32,

J"தா டைவ ழா"தேற ெப@ ெச5வ எ!பதா5 அளவாக( ெச5வ ஈ %,

இர"திைல இக/32, % தBய தீய பழக+க0காளாகாம5, அளவாக உைழ"2,
ஊக"2டனி32, Nர+!றாம5,ெசா5வ2ேபால( ெசயலாறி, மைறெமாழியா

திறைள மறவாம5 நிைனவி ெகா

எ!ற திர

வா/வதா5 அமர வா/E எ8தலா

ைரகளாக, அழகிய, இனிய, ஆ/3த, Iணிய,

க"ைத ப"2 க

ெசGவிய நைடயி5 "தமி/" காவல நம வ"2 வழ+கியிகிறா.

ஏெக!ேவ ‘திற ைதெபா’ எ!ற அவைடய Aைல பயி!றவ,
அவைடய ஆரா8(சி" திற!, ெபாளாழ க ண"2 ஆற5

தBய!ெவ5லா ெதாி;மாதலா5, இ(வ%யி5 அவைற எ "தியத5

மிைகயா எ! அ@சி வி "ேத!.
எ5லா க

ைரகளி=, இ1தியாக அைம32ள “மைறெமாழி” எ!? க

ெபா!ேனேபா5 ேபாற"தகதாதB! அைத தக ப%"2 இ!1மா1
நபகைள ேவ% ெகா0கிேற!.

ைர

திற வா/வா5 அமர வா/E எ8தி நி "தமி/ காவல உலக
அழியாைமகாக எ!1 வா/3த இ"தைகய வ%க பல ஆகி"தவாகளக.
வா/க தமி/! வா/க தமி/ காவல!

1. சா!றாைம...
2. கயைம

3. எ2 அறிE!
4. J"தா

அைவழா

5. இர32 வா7 வா/E

6. %; ற0

---------

ெபா ளடக

7. OBெப8 சாகா

8. உைடய எனப வ2?
9. ெம8ேவ5 பறியா ந
10. ெசா5= ெசய=ம...

11. மைறெமாழி
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தி ற கைரக
1. சாறாைம

இ!னா ெச8தா இனிேயேவ ெச8யாகா5 எ!ன பய"தேதா சா5?
திற ஒ வா/E A5. அ2 தமிழக"தி! ெச5வ. அத! திரட
க"ெத5லா ஒ!ேற ஒ!1. அ2 மகளா8 பிற3தவக அைனவ மக
பேபா வாழேவ  எ!ப2. அ"தைகய ப.களி5 ஒ!ேற சா!றாைம.
அதைன;ைடயவேர சா!ேறா.
தமிழக சா!ேறாைர" தன2 நா
ேவழைட"2, பா% நா
நா

( ெச5வமாக ெகா%கிற2. ேசரநா

"2ைட"2, ேசாழநா

ேசா1ைட"2, ெதாைட

சா!ேறாைட"2 எ!ப2 ஒளைவயி! வா. இதிB32 நிலவளமாகிய

ெந5=, மைல வளமாகிய யாைன;, கட5 வளமாகிய "2, மக வளமாகிய

சா!ேறா, தமிழக"தி! ெச5வ+க எ!ற உைமைய ந! உணரலா.

சா!றாைம எ!ற ெசா5 தமி/ெமாழி ஒ!1ேக உாிய2.சா!றாைம" த!ைம,

தமி/ மகளி! கைல. சா!றாைம ப, தமிழக"தி! தனிப ட ெசா"2.

சா!றாைம எ!ற ெசா5ைலJட பிற ெமாழிகளி5 ெமாழிெபயக %யா2.
ெமாழி ெபய"2 Jறினா= அ(ெசா5B5 தமி/ J1 ெபா இரா2.
ஆைம, ஆ த!ைம; ெபைம, ெப த!ைம, ஆைமைய Nர"தி,

ெபைமைய அ!பி ஒ J1வ2 உலக வழ. எ!றா=, ஆைம

எ!ப2 Nர"தி வBைம ம

 ேவ வத!1; அஃ2 அ!@

சகி" த!ைம+Jட ேவடப  ஒ!1. அேபா2தா! அ3த ஆைம
சா!றாைமயாக மா1கிற2.
ஆைம எ!ற ெசா5= ஆ03 த!ைம எ!ப2 ெபா. வாளாைம வாைள

ஆவ2. தாளாைம தாைள ஆவ2, ேவளாைம (ேவைள) மைண
ஆவ2, சா!றாைம த!ைன ஆவ2மா. ஒ7க"ைத உயிாி?

ெபாிதாக க2வ2 நண+களி5 ஒ!1. நண+க பலவைற பைட"ேதா
ந5ேலா! அண+கைள ஆபவ ஆைம;ைடேயா. அ ண+களி5 எ2E3
த!ைன வி
 பிாி32 ேபா8விடாம5 அடகி ஆ வபவ
சா!றாைம;ைடேயா. சா!றாைம உளவேர சா!ேறா. சா!ேறா
எ!பவ உய3ேதா. உய3ேதாைரேய உலக எ!ப.
உலகி! பிற நா க யாE (ெமஜாாி%) மிக எணிைக உயE
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தகி!றன. தமிழக ம

 (ைமனாாி%) ைற3த எணிைக உயE

தகிற2. இ3த உைமைய, “உலக எ!ப2 உய3ேதா ேமேற” எ!1 தமி/"

திமைற;, “சீல இனி2ைடயா! ஞால எனப வா!” எ!1 திாிக க Jறி
ெம8பிகி!றன. இ3த க"2, இ!ைறய ஜனநாயக ெகாைக;ைடய
நா கைள ந +க ைவ"2 வி .

சா!றாைம எ!ப2, மறவ பி!ப1ப% நட32 கா %ய ஆைம எ!1,

சா!ேறா எ!பவ பிற( சா!றாக வா/3ேதா எ!1 ெபா Jறினா=
தவறாகா2. எ!றா=, சா!ற எ!ற ெசா5 “சிற3த" எ!ற ெபாகளிேலேய

ைகயாள ெபறிகி!ற2. இGEைமைய “தைக சா!ற ெசா5", “உைர சா!ற
A5", “வா8 சா!ற ெபா” எ!ற ெசாகளா5 ந!கறியலா.

சா!றாைம" தமிழக த3த ெபைம மிக ெபாியதா, “ேதா5வறி(

சாயி?@ சா!றாைம !றாேத” -எ!ப2 அறிஞ ந5லாதனா ெகா "த அ%

“ந5ல மகனா8 பிற32 மா திாியாேத; சா!ேறா! என"திாி” எ!ப2
ஒளைவயி! வா. “ஆ

பலவாகி; எ! தைலயி5 ஏ! நைரயி5ைல

ெதாி;மா? நா! வா7 ஊாி5 சா!ேறா பல வா/ கி!றன” எ!ப2 றநாR1

கா
 2ைம. ெபைமயி5 அட+காதைவ பலசா!றாைமயி5
அட+கியிகி!றன எ!ப2 வ0வெபமா!க"2.

பிற A5கைள கா %=3 திறளி5 சா!றாைம உய3த இட
ெகா க ெபறிகிற2. இ2 வ0வர2 உள"தி5 சா!றாைம ெபறி3த

தனி இட"ைதேய நம அறிவிகிற2. திறளி5 100 ஆ அதிகாரமாக

பைடைம Jறெபறிகிற2. இ2 “7 மனித! Aறா
மனித! பேபா

வா/வா!:7

வா/வா!” எ!1 J1வ2ேபால இகிற2. இத !ேன

99 ஆ அதிகாரமாக( சா!றாைம Jற ெபறிகிற2. இ2 சா!றாைம

இ!ேற5 மனித பேப இ5ைலெய!1 J1வ2ேபால இகிற2. அ2E 90,

91,92, 93, 94, ஆ அதிகார+களி5 ெபாியாைர பிைழயாேத; ெப வழி மய+காேத;
ெபா

ெப%" த7வாேத; கைள உணாேத; Sைத விபாேத என

அறிE1"தி, 96 5 %ெபைம எ "2கா % 97, 985 மான"ைத;,

ெபைமைய;+ Jறி பிற 995 சா!றாைமைய விள@ சிற எணி

மகிழ J%யதா.

சா!றாைம பிற லவக தகி!ற விளக"ைதவிட வ0வ ந5
விளக மா அறதாக காணப கிற2. சா!றாைம ம

ம5ல,
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"தியைடவத+Jட T!1 வழிகைள விளகினா ஒ லவ அ2, “வாயி!

அட+த5 2ரவா, மாசற ெச8ைக அட+த5 திபியமா, ெபா8யி!றி

ெந@சமட+த5 Nடா” எ!ப2. இத! ெபா! “உள"தா5 தீைமதைன ஒ

ெபா72 எணாேத, வாயா5 தீைமதைன ஒ ெபா72@ ெசா5லாேத! உடலா5

தீைமதைன ஒ ேபா2@ ெச8யாேத!” எ!பதா. வ0வ விளக"தி5, ‘தீைம’

எ!ற ெசா5=ேக இடமி5லா2 ேபாயி1. அவ, ‘கட! எ!ப ந5லைவ எ5லா’
எனJறி ேபானா. ‘யா?’ ‘சா!றாைம ேமெகாபவ கட! எ!ப
ந5லைவ எ5லா’ எ!ப2 அவர2 வா. இ2 ேக ேபார2 உள"ைத; மிக
உய"தி மகி/விகிற2.

சா!ேறாைர நம கா

வ2 அவர2 ணநலேன. பிற நல!க அ5ல. க5வி,

ேகவி, ெச5வ அழ, வ%, வாகன, ஆைட அணிகல!, ப ட, பதவி தBய

நல!கைளெய5லா அடகி, அத!ேம5 உய32 நிப2 ணநல! ஒ!ேறயா.

ணநல! இ!ேற5, ஒவ! சா!ேறா! ஆகா!. அவ! அைட3த பிறநல!களா5

அவ?( சிற( சிறி2மி5ைல எ!ப2 வ0வைடய %E.

சா!றாைம பல நண+க ேவ . இ!ேற5 ஐ32 ண+கேள?

ேவ . அைவ எ5ேலாாிட"2 அ!பாயி"த5, பழி பாவ+க0 அ@சி

வா/த5, எவைர; உற உறவா8 ெகா0த5. இய!றவைரயி5

எளியவதEத5, எேபா2 உைமேய ேபசி மகி/த5 எ!பன. இைவ

ஐ3ைத; 2களாக நி1"தி, ேமேல சா5ைப பரபி வ0வ க %" த3த

க டடேம மக வா/வத ஏற சா!றாைம க டடமா.
‘இைவ ஐ3ைத; பி!பற %யாவி டா=, இர

ண+கைளயாவ2

ைகெகா0+க; அ2 ேபா2 சா!றாைம எ!1 வ0வ J1கிறா

ஒ!1; உயிகைள ெகா5லாேத; மெறா!1; பிற தீைம ெசா5லாேத எ!பன.

!னைத ேநா! எ!1, பி!னைத சா5 எ!1 அவ J1கிறா. இதிB32

ெகா5ல நல"ைதவிட பிற தீைம ெசா5லா நலேம சிற3த2 எ!13 ெதாிகிற2.
வா இ5லாத ஒவ! ெகா5லா2 இ32விடJ . நா இ32 தீைம

ெசா5லாதிபேத ஆைமயா. வாைன கடவைர ம

ேம ெகா5=; நா

ைன ேகா ைட க % வா/பவைர; ெகா!1 வி"2வி . அ"தைகய

வBைம;ைடய நாைவ அடகி ஆவ2, எGEயி த!?யிேபா5 எணி

வா/வ2மாகிய இ ண+கேள? சா!றாைம ேவடாமா? என வ0வ

ச=ைககா % ேவ கிறா.
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இ3த இரைட;+Jட( ெச8ய %யாவி டா5 ஒ!ைறயாவ2 ெச8;+க எ!1,
வ0வ இரக+ கா % ேவ கிறா அ2, தீைம ெச8தவ? ந!ைம

ெச82வி
அ2 ம

எ!பேத இஃ2 அவ? ெபாிய தடைன எ!1 அவ J1கிறா.

ம!1; ேவ1 தடைனகளா5 அவைன" தி"த %யா2;

இ"தடைனயா5 அவ! க டாய தி3திேய வி வா! எ!1 நகிறா.

அவனா5 உன ந!ைம; உ!னா5 அவ? ந!ைம; இவரா5 நா %

ந!ைம.இ3த ப ஒ!1 ம

 உ!னிட3ேதா!றி வி டா5, நீ வ1ைமயி

கிட32 உழ!றா= உன இழிE வரா2; மாறாக சிறேபமி. “இ3த ஒ!1Jட

உ!னா ெச8ய %யாம ேபாமானா5, நீ மனித னா8 பிற32 தா! எ!ன?”
எ!1 அவ வ3திேக ப2 உள"ைதேய உ த!ைம வா83ததா.

கனE எ!ப2 ெபபா= நடவாதைத;,நடக %யாதைத;3 த7வியி.

நனE எ!ப2 ெபபா= நட3ததாகE நடகJ%யதாகE இ.

வ0வ காபதி5 எ2E+ கனE இ5ைல; யாE நனேவ என"2ணி32 Jற

பல ! வவாக. ஆனா5 வ0வ கட கனைவ அவக அறிவாகளா?
“நாற கட5 ந ேவ ஒ தீE அதி5 ஆயிரகனகான மகளி! J ட
அவ ஆைம;ைடேயா சில. அவ0 சா!றாைம;ைடேயா

இரெடாவ. அவக0 த+க பபி! மா1 நீ

, சா5பி ைற32,

சா!றாைமயி5 சிறி2 !றிேபா8 வி டவக. அGவளEதா!; அ+ நட3த2

எ!ன ெதாி;மா? உடேன அ"தீE அ+ள மகைள" தா+க %யாம5

தடதட"2" தவி"த2 ம1விநா%ேய அ3நில பிள32 கடBேலேய ஆ/32

ேபா8வி ட2” எ!பேத அவ கட கனE. அவர2 கனைவ அவர2 வாயாேலேய
ேக0+க. “சா!றவ !றாைம !றி! இ நில"தா! தா+கா2 !ேனா

ெபாைற” எ!ப2 சா!றாைம அதிகார"தி5 இ1தியாக Jறிய ற. எப%
வ0வ கட கனE?

ஊழிகால வ32, கட= மைல; த நிைல ெபய3தா=, நண பைட"த
சா!ேறாக த+க நிைல தவ1வதி5ைல. அப%" தவறினா5, உலக

ெபா1ப2மி5ைல எ!1 வ0வ ெபமா! சா!றாைமைய அத! பேபா
Jறி %" த!ைம சா!றாைமேக ஒ தனி(சிறைப அளிகி!ற2.
திறளி5 சா!றாைமயான2, அGவதிகார"தி5 ம

+ Jறப %5ைல;

அ3A5 7வ2ேம சா!றாைமயாக கா சியளிகிற2 சா!ற, சா!1,

சா!றவ, சா!ேறா, சா!ேறாரா! எ!ற ெசாகைள பலவிட+களி காணலா.
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நா டாைம, நகராைம, ஊராைம, வாளாைம, ேவளாைம, ேபாராைம
ெய5லா+ கட வ0வ, அவைற( சிறிதாகி பிறமைன ேநாகாத

ேபராைம எ!1 ஒ ெபாிய ஆைமைய Jறியிப2 ஆH அற,

ஆைம இல"கண ஆ. எ3த ற@ ெச8தா= ெபா1கி!ற தா8

! Jட %கார! ெவ1கப வாெனனி5, ஒ சி1 ற ெபாறாத

சா!ேறா !ேன அவ! எ!னாவா!? எ!1 வ0வ நமிட வ32
ேக கிறா. அ2 ம

ம!1? %காரனிட@ ெச!1, ‘தபி நீ சா!ேறாரா5

ெவ1கபட ேவ மானா5 %!’ எ!1+ J1கிறா. எ"தைனேயா

விளகைள க , அவ! சிற3த ஒளிகைள பா"2 வ0வ அவைற

ேபாறாம5, சா!ேறா உள"ேத ேதா!1 ெபா8யா விளேக விள என

விய32 J1கிறா. த! மகைன ஈ!ற ெபா7ைதவிட( 'சா!ேறா!' என பிற+

Jற ேக ட ெபா72தா!, ஒ தா8 ெபமகி/(சியைடவாளா. இைத

J1ெபா72 தாயி! மகி/(சிையவிட வ0வ அைட; மகி/(சிேய நம
ெபமகி/(சிைய அளிகிற2.
இ2கா1 Jறியவாறா5, சாறாைமயி! த!ைம, அத தமிழக"தி5 உள

சிற, அத வ0வ J1 இலகண, இதாிய இட, அைத அைட;

வழி, அதனா ெப1 ேப1 ஆகிைவகைள ஒவா1 அறியலா. உலக 7வ2

உள மக ல"தி வ0வ த3த ெப@ ெச5வேம நம2 திற. மக
அதைன ப%"2 பய! ெபற ேவ ெம!ப2 என2 விப. அதைன( ெச82
த32 உதவிய வ0வைர வாயார வா/"த ேவ . எ!ப2 என2 ேவ ேகா.

பழ3தமிழக"தி5நிைல"2 நி!ற சா!றாைம இ!1 நி!1 நிலவி,

எதிகால"2 வள(சி ெப1, சா!ேறா வா7 நாடாக" தமிழக"ைத உவாக

ேவ ெம!ப2 என2 ஆைச.
வாழ
வளர

----------

 தமிழக!
 சா!றாைம!
2. கயைம

உ பUஉ உப2 உ காணி பிறேம5
வ காண வறா+ கீ/
எ!ப2 திறளி5 ஒ ற. இ2 கயைம எ!ற அதிகார"தி! கீ/ வ3த ஒ!1.
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பிற ெமாழிகளா5 ெமாழி ெபயக %யாத தமி/( ெசாக பல. அவ1 மகளி!

இய5ைப றிபி  ெசாக சில. அவ1 ஒ!1 ‘சா!றாைம’ எ!1 !
Jறிேனா: மெறா!1 ‘கயைம’.

‘சா!றாைம’ எ!ப2 உய3த த!ைமயி! %வான எ5ைலைய;, ‘கயைம’

எ!ப2 இழி3த த!ைமயி! கைடயான எ5ைலைய; கா
. இதைன" தமி/
மக கட அளவி பிற மக காணவி5ைல. தமி/ கட அளவி பிற
ெமாழிக காணவி5ைல. அதனா5 இவைற ெமாழிெபய ஆறைல அைவ

இழ32 நிகி!றன. இ2 தமி/ மக0, தமி/ ெமாழி உள ஒ தனி(

சிறபா.

இழி3த ண"தி= ஓ இழி3த த!ைமையேய வ0வ ‘கயைம’ எ!1 J1கிறா.

கயைம ண உைடய மகைளேய அவ கயவ என றிபி கிறா. சயவ

யா? எ!பைத இ ற கா

கிற2, காH+க.

கீ/ எ!ப2 இரேட எ7"2ள ஒ ெசா5! அஃ2 இ றளி! இ1தியிB32
ஒ தனியா சி ெச82 ெகா%கிற2. இத! ெவளிபைடயான ெபா

கீழானவ!, தா/3தவ!, இழி3தவ! கயவ! எ!பன. இ( ெசாகளா5 Jறினா

கயவைன ‘மனித!’ என ஒெகாடதாக ஆகிவி மா. ஆகேவ, அGவா1 Jற
விபாம5, வ0வ அதைன கீ/ எ!1 அஃறிைண ப "திேய Jறிவி டா.

பாவ! இஃ2 இர+க"தக ஒ!றா.

கயவைன ‘கீ/’ எ!ற2 இறளி5 ம

ம!1. இதெனா

ெதாடைடய மறி

றகளி= “கீ/” வகிற2. ஒ கீ/, ைற3த தீைம விைளவி மகைள

கட2ேம அவகைளவிட" தீைம விைளவிபதி5, ‘தா! உய3த2’ என எணி

இ1மா ெகா0மா. மெறா கீ/ த!னிட வ32 அ72 ெக@சி, உதவி

ேகா எவ எ2E ெகாடாம5 அ%"2 உைதகவ ரடக  நிைறய
ெகா "2 உதEமா. ஆனா5 இ றளி5 உள கீேழா, பிற வா/வைத

கட2ேம மன ெபா1காம5 2%மா. எப% இகீழி! இழிநிைல?

கயவைன “கீ/” எ!1 ஒைமயி5 ம

 றிபிடவி5ைல. ப!ைமயி=

அவகைள “கீ/க” எ!1 மெறா றளி றிபி %கிறா. இதிB32

கீ/க ஒ J டமாக( ேச32 வா7 என நப ேவ%யிகிற2.
இ2களிட"தி5 ஒ7க எ!ப2 அ%ேயா இரா2. எேபாதாவ2 சிறி2
காணெபறா5 அ2 அ% வி7 தடைன கிைட எ!ற அ(ச"தினாேலா
ெபா தBய எ2E கிைட எ!ற ஆைசயினாேலா இேமய!றி அத!
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இய5பாக இரா2” எ!1 கீ/க0 J1 இலகணேம ஒ தனி"த!ைம
வா83ததாக இகிற2. .

ஏறைறய 4300 ெசாக0ள றளி5 கீ/ எ!ற ெசா5 10இட+களி5 ம

ேம

வகிற2. அவறி5 இழி ண எ!ற ெபாளி5 வ3த ெசாக நா!ேக. இ3த

நா!கி= எ3த ஒ!ைற; மகளி! ேவ1 எ3த ண"தி வழ+காம5,

கயைம ண"திேக வ0வ வழ+கிவி ட2 எணி எணி வியக
J%யதா.

கயவ ேவ1, தீயவ ேவ1 எ!ப2 வ0வ க"2. தீேயாக, ந5லேதா

ெக டேதா ஒ!ைற( ெச8; ஆ15 பைட"தவ. கயவக  அ3த ஆற=
இரா2. தீைமைய( ெச8ய எHவாக. ெசா5வாக. அGவளEதா!.

அவகளா5 எ2E@ ெச8ய இயலா2. இGEைமைய “எறி உாிய கயவ?”
எ!பதனா5 ந!கறியலா. இதனா5 இ கீ/கைள" “தீேயா கீ/” எ!1
Jறியதாகேவ ெகாள ேவ%யிகிற2.

எத உதவாத இகீழினிட"தி5 ஒ வBைம ம

+ காணப மா. இதைன

“வறா கீ/” எ!ற ெசாக அறிவிகி!றன. வ1-வBைம! எ!ன வBைம?
ஒவமீ2 மறவாிட ைறJறி, அைத அவ நப% ெச82வி வ2. எப%

இகீழி! வBைம?

ஒவமீ2 ைற J1வத அவக உைமயாகேவ தவ1 ெச8திகேவ 
எ!பதி5ைல. ஏெனனி5, பழிபாவ+க0 அ@சி நடகேவ ேம எ!ற கவைல
எேபா2 கீ7 இரா2. ஆகேவ, அகீ/ ‘இ5லாத ைறையJட கபைன
ெச82 Jறி, எவைர; நபைவ"2வி ’ எ!ப2 வ0வ க"2. இதைன
இறளி=ள ‘வ , காண’ எ!ற இ ெசாக0 அறிவி"2

ெகா%கி!றன.

கயைம ேவ1, ெபாறாைம ேவ1. ெபாறாைமகாரக0 மறவ எவ வ%,

வாகன, நீ, நில, ெபா!, ெபா தBயைவகைள ைவ"2 வா/வ2 பி%கா2.
ஒ!1மி5லாவி டா= ெபT( வி

 ெபாறாைம அைடவத

ப டாைட;, பா=ணE மாவ2 கடாக ேவ . ஆனா5 கய"தி

அ2E3ேதைவயி5ைல. ெவைள"2ணிைய உ "தி, ெவ1@ேசாைற உபைத

காபேத ேபா2மானதா. உடேன ைற Jற" ெதாட+கி வி மா.

இGEைமைய, உ ப2E உப2E காணி5 எ!ற ெசாெறாட
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அறிவிகி!ற2. இதனா5 இகீ/கைள ெபாறாைமகாரக0 கீ/ எ!1
Jறியிபதாகேவ ெகாளேவ%யிகிற2.
உ "திய 2ணி உடைண மைறபதகாக இ3தா=, உட2 உணவாக

இ5லாம5 ம3தாக இ3தா=, அைத காHகி!ற கயவக அவைற உணE

உைட; எ!ேற எணி மன ெபா1காகளா. இெபாைள இறளி=ள

திறளி=ள “காணி!” எ!ற ெசா5ேல கா

. இ!ேற5 அஃ2 “அறியி!”

எ!1 இ3தி. இதிB32 இகீ/கைள அறியா ைம ‘கீ/’ எ!1

Jறியதாகேவ ெகாளேவ%யிகிற2!

ெகா%யவக த+க  பி%காதவகளிட ேநாி ெச!1 ைவேதா, அ%"ேதா,
வ"தி" தம2 வ@ச"ைத" தீ"2ெகாவாக. ஆனா5 கயவக த+க 
பி%காத மகளிட ேநாிெச5ல அ@சி பிறாிட@ ெச!1 ைறJறி
ெகாேடயிபாகளா. இதனா5 இ கீ/கைள ெகா%ய கீ/ எ!1
Jறியிபதாகேவ ெகாள ேவ%யிகிற2.
கமி"தன ேவ1: கயைம"தன ேவ1. கமிக0 இலகண “எ(சி5

ைகயா=+ காக ஒ ட மா டாக” எ!பேத. ஆனா5 கயவகேளா-உ
ஈர ைகையJட இரேபா! உதறமா களா. காரண, உதறினா5

க7விய

ைகயி=ள தணீ இரேபா! ெச!1வி7 எ!பேத. இதனா5 இ

கீ/கைள கமிக0 ‘கீ/’ எ!1 Jறியிபதாகேவ

ெகாளேவ%யிகிற2. “ஈ+ைக விதிரா கயவ” எ!ப2 வ0வ வா.
ெகாளத ஐ32 ழ, திைர ப"2 ழ, யாைன ஆயிர ழ

எ %யிக ேவ  எ!ப2 ஒ லவாி! க"2. “காணி! 2!1"2வ”
எ!1 இ ற J1வதா5, ‘கயவகளி! க காணா" Uர"திேலேய

வாழேவ ’ எ!ப2 வ0வ க"2 எ!1 ெதாிகிற2. இதிB3த இ
கீ/கைள வில+க0 “கீ/” எ!1 Jறியிபதாகேவ
ெகாளேவ%யிகிற2.

கயவக யா? அவக எப% இபாக? எ!பைத நம விளகவ3த
வ0வ, அவக! மனிதகைள ேபாலேவ இபாக எ!1

JறியிபதிB32, ‘கயவக மனிதக அ5ல’ எ!ப2 வ0வர2 %3த
%E எ!ப2 ந! விள+கிற2. காரண அவக உவ"தா5 மகளாக

காணப டா=, மக ப அவகளிட காணபடாைமேய யா.
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“பழி அ@சி நடக ேவ ” எ!ற கவைலேய ெந@ச"திB5லா2 வா/வதா5,

கயவக “ணிய"கைள ேபாலE, ஏEவா அடவா எவமி!றி" த
மன ேபானப%ெய5லா@ ெச8வதா5 கயவக “ேதவ"கைள ேபாலE+

காணப வாக எ!1, வ0வ இகீ/கைள றிபி வ2 நைக(ைவயி=

ஒ திய ைவைய உ பணி கா

கிற2.

“காணி!, காண,” எ!ற இ ெசாக0. இ றளிB32 ஒ விைரைவ
கா

கி!றன. “கயவக நல கட2ேம ைறகாண விைரவாக” எ!ப2

இத! ெபா. கயவகளி! விைரைவ வ0வ விைர32 கா %யிப2 ந
உள"ைத ெய5லா மகி/விகிற2.
“உைடைய க , உணைவ க ” எ!1 Jறாம5, உ பைத க ,

உபைத க

எ!1 வ0வ Jறியிப2 ெபா அைமதி;ைடயதா,

பி!னத ெபய ஆைசயாகாம5, கயைமயாகேவ அைமவைத க

களி;+க.

“மக எ!பவ தமிட"2 உள ைறகைளேய காண" 2%பவ. கயவ

எ!பவ அGவா1 இ5லாம5, மாE இராம பிறாிட"2 இ5லாத

ைறகைள;+காண" 2%பவ” எ!ப2 இ றளி! க"2. இGEைமைய இ
றளி=ள “பிறேம5 வ காண” எ!ப2 ந! விளகி ெகா%கிற2.

ெபாறாைம, ற+Jற5 தீைம தBய பல தீ( ெசய5கைள ெவ1"2 ஒ2கJ%ய
அற"2பாB= கயைமைய பறி Jற வ0வ மனமி5ைல ெய!1
ெதாிகிற2. ெபா பாB=+Jட தB5 இைடயி Jறாம5 கைடசி

அதிகாரமாகேவ JறியிபதிB32, கயவகைள வ0வ கீ/க0ெக5லா

மிக கீழாக கதியிகிறா எ!ப2 ந! விள+கிற2.
கயைமண ஆகளிட"தி5 ம

மி!றி ெபகளிட"2+ காணப .

அவக கயவகள5ல; கய"திக. கயவ!, கய"தி ஆகிய இபாலைர;@ ேச"2
வ0வ ‘கீ/’ எ!றா. நால% A5 மிக நயமாக ‘கய’ எ!கிற2. எ+க N

ழ3ைத இ2கைள “108” எ!கி!றன. காரண இGவதிகார"தி! எ “108”



எ!பேத.

கய"ைத எGவா1 த%ப2 எ!பைத ஆசிாிய ந5லாதனா ஆரா832

Jறியிகிறா அஃ2 ‘இ பி பிணிப கய"ைத( சா!ேறாைர நய"திபிணி"2
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விட5” எ!பேத. இ2 கய"ைத;, நய"ைத;+ கா
பய"ைத; உ

பணி வி கிற2.

வேதா

நம ஒ

Aறிெய ைட மறவாதீக. எேபா2 விழிபாயி+க. உ+க உள"தி5

அ2கைள 2ைழய விடாதீக. உ+க உள"தி5 ம

ம5ல, N %5, Nதியி5,

நா %5, நகாி5 உள எGவிட"தி=ேம இ கீ/கைள Iைழயவிடாதீக.
எ+ேக? க

வி டா5 உடேன வில+க.

கயைம ண உைடயவைர ெவ1க க1 ெகா0வ2, ந உள"திேலேய
அ ண ேதா!1வதாக நம" ேதா!றினா5 ெவ கி" தைலனிவ2 ஒ
ப ஆ. நா

நல ெபற மக ந5வா/E வாழ, நா அைனவ

இ3நெறாைட( ெச8தாக ேவ . இ!ேற5 இGவிர ேம கீ/ ஆகிவி .
கய Iைழ; உள"தி5
கய Iைழயா2;

கீ/ வா7 இ5ல"தி5
ேம5 வாழா2!

----------

3. எ அறி!
அறி!

“அறிE” எ!ப2 எ2? எ2 அறிE? எ!ென!னேவா எவராேலா ஆராயெப1
வகிற இ கால"தி5, நா இைதயாவ2 இேபாதாவ2 ஆராய ேவடாமா?

ஆரா8ேவா. இ!ேற5, “நா அறிைவ ெபறிகிேறா” எ!1 எGவா1

J1வ2?

அறிE ககளா காணJ%ய ஒ ெபாள!1; எ!றா=, மகளி!

ெசய5கைள ெகா

அைத ஆரா832 அறியேவ%யிகிற2.

அறிEைடயவக ந5லவக எ!1, அறிவறவக ெபா5லாதவக எ!1

ெசா5லெப1 வகிற2.

இஃ2 உைணைமயானா5 எைத அறிE எ!1 J1வ2 எ!ப2 விள+கவி5ைல.
இதைன ஆரா; ெபா72 நம பல ஐயபா க ேதா!1கி!றன.
அறிைவ காண ேவ மானா5, உ , உற+கி ஓ832 கிட ந5ல

பிைளகளிட@ ெச!1 பயனி5ைல; ஓயா2 ேச ைட ெச82, விைரவாக"
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2!ப"ைத விைளவி ெபா5லாத பிைளகளிட"2"தா! அைத காண
%கிற2.
பண"ைத %32 ேதாளி ேபா

ெகா . நட32 ெச5= ந5ல

மனிதகைளவிட, அதைன அவி/"2 எ கி!ற %(சவி/கிக அறிைவ
அதிகமாக பய!ப "2கிறாக.

உய3த ெபாைள ைவ"2, உள விைல Jறி விகி!ற ந5ல வியாபாாிகைளவிட,

ம ட ெபாைள அதிக விைல வி1 ெபா8Jறி ெபா ேத  ெபா5லாத
வியாபாாிக அதிக அறிEைடயவகளாக காணப கிறாக.
ேநைமயாக" ெதாழி5 ெச8கிற உ"திேயாக"தகைளவிட, இல@ச வா+கி"

ெதாழி5 ெச8; உ"திேயாக"தக0 மிக அறிE ேவ%யிகிற2.

உடைல வ"தி, உைழ"2ைழ"2 உHகி!ற கிராம மகைளவிட, உைழகா2

உ

வா/கி!ற நகர மக மிகE அறிEைடயாகளாக" ேதா!1கிறாக.

ெபா2நல+ கதி" ெதா

ெச82 வகி!ற உைமயான

உைழபாளிகைளவிட, த3நல+ கதி ெபா2" ெதா

மகளிட"2 அதிக அறிE காணப கி!ற2.

ெச8வதாக ந%கி!ற தீய

ெநறி தவறா2 வா/ைக நட"திவ ெபகைளவிட, ெநறி தவறி வா/ைவ நட"2
ெபக மிக அறிEைடயவகளாக" ேதா!1கிறாக.

%வாக J1மிட"2, “ேயாகியகைளவிட அேயாகியகேள மிக

அறிEைடயவகளாக காண ப கிறாக” என Jறலா. “ந5ல மனித!”

எ!றா5, “பாவ! ஒ!1 ெதாியாதவ!” எ!1 “ெபா5லாத மனித!” எ!றா5,

எவரா= ஏமாற %யாதவ! எ!1 ெபா2வாக நமிைடேய வழ+கி வகிற ஒ
வழ இதைன ெம8பி.
அGவிதமாயி!, “எ2 அறிE? எவாிட"2 காப2 அறிE? ெபா5லாத

மகளிட"திB32தா! அறிE ஒளி Nமா? ந5ல மகளிட"திB32 அஃ2 ஒளி
Nசாதா?” எ!ற ேகவிக நமிைடேய எ7.

இேகவிகைள பலாிட"2 ேக0+க. வகி!ற விைட உ+க அறிEபசி

ஏற உணவாக இகிறதா? எ!1 ைவ"2 பா+க. பிற இேத ேகவிைய"
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திவ0வாிட ேபா8 ேக0+க, ஏெனனி5, இவ தா “எ2 அறிE?”
எ!பைத கா டJ%யவ. அவ ஒவேர ‘அறிE எ2?’ எ!பைத

கா %யிகிறா. அ2 எ2?

மைண, ெபைண, ெபா!ைன, ெபாைள கடா5 மன அவைறயைடய"

தாEமா. தவறான வழியி= அைடய எHமா. மன"ைத அGவா1

ெச5லவிடாம5 த "2, தீய எண+க தீய ெசய5களிட"திB32 விலகி

காபாறி, ந5ல எண+க, ந5ல ெசய5களிட"2 அைத( ெச="2வ2 எ2ேவா,

அ2ேவ அறிE எ!1 வ0வ J1கிறா.

இ க"2களட+கிய வ0வைடய ெசாகைள அவைடய வாகினாேலேய
ேக0+க.
ெச!ற விட"தா ெசலவிடா2 தீ2ஒாீஇ
ந!றி!பா =8ப தறிE.
எ!பேத அவர2 வா.
“மன ெச!றவிடெம5லா அதைன( ெச5ல விடா2 த "2, அைத"

தீைமகளிB32 விலகி: ந5லைவகளிட"2( ெச="2வ2 எ2ேவா, அ2ேவ
அறிE” எ!ப2 இத! ெபா.

“மனேம அறிE” என மய+கியிபதனா=, மன"தி! ெசய5களைன"2 அறிவி!
ெசய5கெளன கதியிபதனா=ேம, ேமேல கட ஐயபா க நம"

ேதா!றின.

மன ேவ1 அறிEேவ1 எ!1, மன"தி அபாப ட ஒ!ேற அறிE எ!1,

மன"ைத அடகி ஆவேத அறிE எ!1 திவ0வ வ"2 கா
ந ஐயபா க அைன"2 அழி32 ஒழிகி!றன.

வதிB32

மன ெச5= வழிகைள" “தவ1” என எ "2 கா %"தி"தி ந5வழிெச5ல அறிE
அறிE1"தினா= அதைன; மீறி( ெசயலா1 வBைம மனதி உ

எ!பைத வ0வ, “ந!றி!பா =8ப2 அறிE” எ!ற ெசாகளா5 Jறாம
J1கிறா.

திட?ைடய மன திட எHகிற2. திட" 2ணிகிறா!; பிற தி கிறா!.
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தி ேபா2 அ@சி ந +கிறா!, ஏ!? அ2 தவ1 எ!1 அவ?ைடய மன2
அறிE1"2கிற2. அறிE உண"தி;, தா! உண32, அறிவி!வழி(

ெசா5லாம5, ஆைசயா5 Uடப ட மனதி! வழி(ெச!1 தி%வி கிறா!.

அறிைவ; மீறி மன ெசயலா1 ைறைய விளக இஃ2 ஒ!ேற
ேபா2மானதா.

தி வ2, ெபா8ெசா5=வ2, இல@ச வா+வ2 ஏமா1வ2, ெநறி தவ1வ2

ஆகியைவ எGவளE திறைமயாக( ெச8யப டா=; அ2 அறிவி! ெசய5 அ!1,

ஆைசயி! வயப ட மனதி! ெசய5 எ!1: அத! தவ1கைள உண"தி ந5ல

வழியி5 ெச5ல" U  ெசயேல அறிவி! ெசய5 எ!1, திவ0வாி!

திற நம" ெதளிவாக கா

கிற2.

கடவிடெம5லா க"ைத( ெச="தி ஓ% அைல; மக0 உைமைய

உண"தி, ந5வழி நட"2 ெபேறாக அறிவி! உ ஆவாக. 2ளி" திாி;
இள+காைளகைள அடகி உழE பய!ப "தி வ உழவ! அறிEவாள!
திமி பி%"த திைரகைள அடகி வ%யி F % ஒ7+காக( ெச5=ப%
நட"2கி!ற வ%கார? அறிவி! உ மத+ெகாட யாைனைய அடகி"
தீைம ெச8வதினி!1 விலகி ேநரான வழியி5 நட"2கி!ற பாக? அறிE
எ "2கா டாக இபவ! எ!1 இ றளா5 அறிய %கிற2.
இதிB32 அறிவி! வழி(ெச5= மக அறிைவ ெபறவக எ!1,

மனதி!வழி( ெச5= மக அறிைவ இழ3தவக எ!1 ந!கறிகிேறா.
ஆகேவ, தபிகேள, த+ைககேள, உ+க0ைடய ஐயபா

எ!னாயி1? வ0வ

J1கிற விைட எப% இகிற2? எ2 அறிE? எ!ப2 இேபா2 விள+கிறதா?

வ0வ கா

 அறிE உ+க அறிE ெபா"தமாக இகிறதா?

எ +க திறைள, ப%;+க ந!றாக. மன, ெச5= வழிெய5லா

ெச5லாம5, அறிE ெச="2 வழியி5 ெச5=+க. ெச8வன ெச82 சிறெப8தி

வா7+க.
வாழ

----------

 தமிழக!
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4. தா அைவழா
J"தா டைவழா" தேற ெப@ெச5வ
ேபா அ2விளி+ த1.
எ!ப2 திறளி5 ஒ ற. ”ெச5வ நிைலயா2: அஃ2 அழி32வி ” எ!ப2
இத! க"2!

இ2 நிைலயாைம எ!ற தைலபி5 வ3த ஒ!1. இGEலகி5 ேதா!1 ெபாக

அைன"2ேம ‘அழிய J%யன’ எ!பேத நிைலயாைம எ!பத! ெபா.
”நிைலயி5லாதைவகைள நிைல"2 நிக J%யைவ என எHவ2

அறிEைடயவ இழிE” எ!1 த றளி Jறிய வ0வ, அ "2, ”நிைல"2

நி5லாதைவகளி5 ெச5வ ஒ!1” எ!1 இறளி J1கிறா. \

”ைற3த ெச5வ ஒகா5 அழியலா. நிைற3த ெச5வ எப% அழி;?” எ!1

நிைனபவைர ேநாகிேய எ(சாிைக ெச8கிற2 இற. ”அஃ2 எGவளE ெபாிய
ெச5வமாயி? அழி32 ேபா8வி ” எ!1.இைத இறளி5 உள
ெப@ெச5வ எ!ப2 ெம8பி.

ஒ ெப@ெச5வ எப% இ? எ!ற ேகவி வ0வ ‘நாடக
ெகா டைககளி5 மக திர

ெபாி2 வியக J%யதா.

வ3திப2 ேபால’ எ!1 விைட Jறியிப2

எ+ெக+ேகா மக ெப+J டமாக J%யிக, அவைறெய5லா

வி

வி

, ந%பைத க

மகிழ J%யி கைலஞகளி! J ட"ைத

ம
. ெப@ ெச5வ"தி உவைமயாக கா %யிப2 அவர2
கைல;ள"ைதேய நம கா
வதாக இகிற2
எப% நாடக ெகா டைக மக ஒGெவாவராக வ32, பி!

ெப+Jட டமாக காணப கிறாகேளா, அப%ேய ஒவ? ெச5வ

சிறி2 சிறிதாக வ32 பி! ெப@ெச5வமாக" திர
க"ைத; இ றளி க மகி7+க.

கா சியளி எ!ற

நாடக"தி வேபா2 தனி"தனியாக வ3த மக நாடக %3த பிற

ஒ!1ேச32 ஒேரய%யா8 ேபா8 வி வைத ேபால, வ+கால"தி5 ெகா@ச
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ெகா@சமா8 வ3த ெச5வ, ேபா+கால"தி5 ஒேரய%யா8 ேபா8 வி  எ!ற

உைமைய;, இற ெவ அைமயாக விளகி ெகா%கிற2.
நாடக ெகா ைட மக வேபா2 ஒ வழியி5 ம

ேம வ32, ேபாேபா2

பல வழிகளி= ேபா8வி வ2 ேபால( ெச5வ வேபா2 ஒ வழியி5 வ32,
ேபாேபா2 பல வழிகளி= ேபா8வி  எ!ற க"ைத; இற
அ7"தமாக Jறி ெகா%கிற2.

ெச5வ வேபா2 மகி/E, ேபாேபா2 ேசாE ஒவ? எப%

உடா? எ!பைத கா ட, நாடக"ைத காணவ மகளிட வ ேபா2

காணப  மகி/ைவ;, ேபாேபா2 காணப  ேசாைவ; உவைமயாக

கா %யிப2 ெபாி2 நயைடயதாக காணப கிற2.

‘நாடக"ைத ! ைவ"2 மக J வ2 பிற கைலவ2ேபால, ஒவன2

ெசயைல !ைவ"2 ெச5வ ேசவ2 பிற அழிவ2 ஏப  எ!ற க"2
இறளி ைத32 காணப கிற2.
இறளி5 உள ‘ேபா’ எ!ற ெசா5B5 ‘உ’ ஒ!றி32 ேபாவ2

அப%ேய! எ!1 J1வதா5, வவ2 அப%ேய இப2 அப%ேய! எ!1

Jறாம J1வைத க

மகி7+க.

நாடக காண வேபா2 மகி/E, காHேபா2 இ!ப, கைல;ேபா2 ேசாE

உடாவ2 ேபால ஒவ?( ெச5வ வேபா2 மகி/E, 28 ேபா2

இ!ப, ெதாைல;ேபா2 2!ப ஏப  எ!ற இக"2 இறளி

இ5லாமB5ைல.
ஒேர J"தா

அைவைய, மக நிைற32 காணப ேபா2 நிைற3த

ெச5வ"தி, ைற32 காணப ேபா2 ைற3த ெச5வ"தி, கைல32

ேபா8 வி ட2 பிற வ1ைமயி! இபிட"தி உவைம கா

எணி வியக J%யதா.
J"தா

வ2, எணி

அைவழா எ!ப2 ஒ!ற5ல, இர , ஒ!1 J"தா டர+கி5

ஆ கி!ற ழா. மெறா!1 J"தா

அைவயி5 J கி!ற ழா. ஆகேவ,

ந%ககளி! நைட, உைட, ந%, ேவட, கைத, கா சி, அைன"2 ெபா8;

நிைலயறைவ. நாடக %3த2 அைவ அைன"2 அழி32 ஒழி32
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ஒ!1ேமயி5லாம5 ேபா8வி . அ2ேபாலேவ உன2 ெச5வ"தி! ேதாற

இ அழிE எ!பைத வ1"தேவ, இ ற ேதா!றியிக ேவ 

என" ேதா!1கிற2.

ெச5வ வகி!ற ேவக"ைதவிட, அஃ2 அழிகி!ற ேவக அதிகமாக இ

எ!ப2 கைலஞகைள ெபா1"தவைரயி5 100- 95 ப+ உைமயாக
இ எ!பைத எணிேய வ0வ J"தா

ெகாடாேரா? எ!1 எண ேவ%யிகிற2.

அைவ7ைவ உவைமயாக

ெச5வ நிைலயா2! அஃ2 எ!1 உ!னிட நிைல"2 நி எ!ெறணி
ஏமாற அைடயாேத! J"2 நைடெப1 அைவயி5 J%கைல; 7வினைர
ேபால எ!ேறா ஒநா அஃ2 உ!ைனவி
ஒழி32 ேபா8வி . ஆதB!
அற@ெச8! அ2 ந5ல2! எ!ப2 இறளி! திரட க"2.
சிலபதிகார"தி! கால"தி !?ள வ0வ கால"தி= நாடக கைல
இ3திகிற2. நாடக+க பல வ0வ கால"தி5 நைடெபறிகி!றன.
நாடக பாபதி5 வ0வ விப உ . நாடக"ைதக
களி"திகிறா. அ2E எ5ேலா !ேன ெச!1 அம32
பா"திகி!றா. !ற"தி5 ம
J ட"தி! ெபைக கணகி

ம5ல; பி!ற"தி= திபிபா"2

மகி/3திகிறா. நாடக %3தபிற

ெநக%யி5 அகபடாம5 இ32, ெவறிட"ைதக

கைடசியாகேவ ெவளி

வ3திகிறா. நாடக அைவைய, நாடககைலைய, நாடக கைலஞகைள(

ெச5வமாக கதியிகிறா. ெவ1@ ெச5வமாக அ5ல; ெப@ ெச5வமாகேவ
கதியிகிறா எ!ற இ2E, இ2 ேபா!ற பிறE, இறளா5 அறிய
J%யைவ.
வாழ

---------

 றெநறி!
5. இர" வா# வா$

உலகி நாகாிக"ைத வழ+கிய2 தமி/நா . உலகி ஒ7க"ைத ேபாதி"த2
தமி/ ெமாழி. ஒ7க"ைத உயிாி? ேமலாக கதி வா/3தவக தமி/ மக.
இ T!1 %3த %Eக.
ஒ7க"தி5 தைல சிற3தைவ ெபா8 Jறாைம;, இர32ணாைம; ஆ.

இைவ இர  ஒ!1ெகா!1 ெதாடைடயன எ!பைத ‘ெபா8 J1 வா8

7 உH’ எ!ற பழெமாழி ந! விளகி கா

கிற2.
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உைமைய J1வ2, ‘உைழ"2 உப2ேம தமி/ மகளி! ஒ7க"தி5

தைலயாயைவ. இG ெவா7க"தி5 தவறியவக உயிேரா

இபி?

இற3ேதா ைவ"2 எணப வ2, தவறாதவக இற32 ேபாயிபி?

வா/ேவா ைவ"2 எணப வ2 தமி/ வழ.

ஆசிாிய திவ0வ தம2 திறளி5 ‘இரவ(ச’ என ஒ தனி அதிகார"ைதேய
வ"2 ப"2 ெபா!மணிகைள ேகா"திகிறா. மனித! இர32 வா/வத
அ@சேவ  எ!ப2 அவர2 க"2.
கரவா 2வ3தீ; கண!னா கH
இரவாைம ேகா% ;1.
எ!ப2 ஒ ற.
உள"ேத ஒளிவி5லாம5 மகி/ேவா

ெகாைட ெகா  நபகளிட"2

இர32 ெபா ெப1வைதவிட, இரவா2 வ1ைமயைடத5 ேகா%ப+

ந!ைம;ைடயதா எ!ப2 ெபா. இர32 ெபற ெச5வ"தி ெபைம

இ5ைலயாதB!, ேவ1 யசி ெச82 ெபா ேத வேத சிற எ!ப2 க"2.
ஆவி நீெர! றிரபி? நாவி
கிரவி னிழிவ3த தி5
எ!ப2 மெறா ற. தனகாக எ!1 இரவாதி ஒவ! நீ ேவ ைகயா5

இறகேபா பைவ க

இர+கி, “பவி நீ ெகா +க” எ!1

பிறாிட"தி5 இரபானாயி!, அவ?ைடய நாவி அைதவிட இழிE தவ2

ேவெறா!1மி5ைல எ!ப2 ெபா. அற@ெச8ய ேவ%! த! யசியா5
ஈ %ய ெபாைள ெகா ெச8யேவ ேமய!றி பிறாிட"2 இர32 ெப1(

ெச8யலாகா2 எ!ப2 க"2. இரப2 இழிE எ!றதா5, இர32 வாழ எHவ2

மனதி இழிE; இரக நடப2 காB இழிE: ஏ3தி ெப1வ2 ைக இழிE:
ெப1 உப2 வா8 இழிE; ெபற ேக ப2 நாவி இழிE-எ!ப2
அறியெப1.

இர32 யிவா/த5 ேவ% பர32
ெக க உலகியறி யா!
எ!ப2 ம1 ஒ ற. இGEலக"ைத பைட" தவ!, இர32

உயி வாழ
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ேவ  எ!ெறணி( சிலைர பைட"திபானானா5, அவ! இர32 உ

உயி வா/கி!ற மகைள ேபாலேவ எ+ திாி32 அைல32 2!பப

ெக வானாக எ!ப2 ெபா. எவைர; அGவா1 எணி பைடபதி5ைல
எ!ப2 க"2. இதனா5 இர32வா7 ெதாழிலான2 மக யசியி!ைமயா5
தாேம ேத%ெகா0 இழி ெதாழி5 என ந!கறியலா.
ஆசிாிய திவ0வ, பி(ைசேக  மகளிட ெச!1 அவேர பி(ைச ேக பதாக

அைம3திகிற2 அ%யி கட ற:

இரப! இரபாைர எ5லா இரபி
கரபா ாிரவ!மி! எ!1
‘ைவ"2ெகாேட மைறபவகளிட"2( ெச!1 பி(ைச ேக க ேவடாெம!1,

பி(ைச எ "2 வா/பவாிட"2 நாெனா பி(ைச ேக கிேற!’ எ!ப2 ெபா

இர32 வா7 வா/E ஒ சிற இமானா5, இ2 அைத;

ெக "2வி  எ!ப2 றி.

‘அவரவ கடைமைய( ெச8ய எ5லா இழிெதாழிலாளாரா= இய=.

இர32ேபா ம

 இயலா2 எ!ெறணிய ெகா!ைறேவ3த! ஆசிாிய

ஐய கி? ெச8வன ெச8
என Jறினா, ‘க5விைய கக எ5ேலாரா= இய= இர32 வா/பவ

இயலா2’ எ!1 எணிய அதிNர ராமபா%ய ம!ன!,
பி(ைச கி? கைக க!ேற
என Jறினா.
இர32Hவ2 ம

 இழிவ!1 ஒவ! மகி/ேவா

இழிE என1 எணிய ஒளைவயா,

ெகா பைத ெப1வ2

ஏப திக/(சி என Jறி;ளா.
இ2கா1+ Jறியவறா5, இர"த= அத! 2!ப, இர32 வா7 வா/E

அத! இழிE, இ2 ேபா!ற பிறE இனி2 லனா.
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உைழக %யவி5ைல, உைழபத கிடமி5ைல, உட= நலமி5ைல, உணE

வழியி5ைல எ!பதாக உைமையJறி இர32பேத இ"தைகய இழி3த

ெசயலாக கதப மானா5, பண% எ!1, உ%ய5 எ!1, திபதி

எ!1, ேதசபதி எ!1, சTக"தி எ!1, சீதி"த"தி எ!1

ெபா8யாக Jறி இர32வா/வ2, எ"தைகய க ைம; ெகா ைம;மான

இழிெசயலா எ!பைத எணி பா"ேத உணரேவ% இகிற2.
இரப2 இரபவ ம

 இழிவ5ைல; அவகைள( சா32 இ

உறவின இழிE; அவக வா7 நா % இழிE; நா %5 வா/கி!ற

மக0 இழிE எ!பேத நம2 க"2. இரபதகாக இரேபா

ெவ கப வைதவிட, ெகா பதகாக ெகா ேபா அதிகமாக

ெவ கபடேவ . ஒவ! எ7A1 ேப( ேசா1 ெகா "தைத
ெபைமயாக ெகாவைதவிட மானேகடாக ெகாவ2 மிகE ந5ல2.
உைமயான ெபைம அவ! வா/கி!ற நா %5 இர32வாழ எவ
இ5லாதிபேதயா இரேபாைர ேநாகி ‘இரப2 இழிE’ எ!1 ெசா5B ெகா%பைதவிட

இரேபாாி5லாதிபத அ%பைடைய காபேத அறிEைடைமயா.

இ"தைகய ெதா%ைன ஒவ! ஒநா ெச8யி?, இ2 வா/நா 7வ2

ப5லாயிர ேப மன மகி/வா8 ெகா  ெகாைடையவிட மிக
ெப+ெகாைடயாக கதெப1 எ!ப2 அறிஞகளி! %E.

“இரE” எ!1 ஓ அதிகார, “இரவ(ச’ எ!1 மேறா அதிகார வ"2,

இர"தB! த!ைமைய; அத! இழிைவ; Jறிய ஆசிாிய திவ0வ, ெபா8

Jறி ெபாேத% வா7 மகைளபறி; ‘கரவிரE, என, ஒ தனி அதிகார

வ"2 Jறியி3தா5, இ!1 ந!றாக இ3தி.

கரவிரவி5 வா7 மக அகால"2 இ5லாைமேய வ0வ Jறாைம
காரண என" ெதாிகிற2. கரவிரவி5 வா7 மக அகால"2 வா/3தன.

எனகதினா5, அ"தைகய மகைள றி"2, “மகேள ேபா5வ கயவ” என,

அவ கர32 Jறியிகிறா எ!ேற க2த5 ேவ . இரபத!
இழிைவவிடகர3திர32 வா7 வா/வி! இழிE க ைமயானெதன ந!
ெதாிகிற2.

உைமைய( ெசா5Bேயா, ெபா8ைய( ெசா5Bேயா இர32 வா7 மக

ெபவத வ1ைமேய ெபாி2 அ%பைடயா. அைத ஒழிக வழி
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காபவேன அறிஞ!. அைத ெகா5ல" தி ட ேபா பவேன பைட" தைலவ!.
அைத ெகாபவேன Nர!. அைத ஒழி"த மகேள மக. அஃ2 ஒழி3த நாேட
நா !
க  ேபாாி ேட இரேபாைர ஒழிக ேவ . இரேபா ஒழி3த நா %
எேபா தைல கா டா2.
ெபா8யாக இர"த5, உைமயாக இர"த5 என இரபி5 இவைக இப2 ேபால,

இர32 வா7 மகளி= இவைக உ . வ1ைம பிணி உேளா ஒ வைக;

உட பிணி;ேளா மெறா வைக. அரசா+க, ெச5வ+ J%னா5 இ3த
இவைக பிணிைய; ஒழி"2விடலா.
பி(ைச எ "2 உ

வா7 இநிைலயான2 அ%ைம நா களி5 இகலா;

த!?ாிைம ெபற ஒ த3திர நா %5 இபதகி5ைல. இ3தா5, அ2

த3திர எ!ற ெசா5=ேக இழிைவ" த. ஆகேவ இதைன( ச ட ெச8வத!

Tல, %ைச" ெதாழி5 ஆைல"ெதாழி5கைள ெபவதி! Tல,

உண(சி;ள ெதாடகளி! சிற3த பணிகளி! Tல ஒழி"தாக ேவ .
இ2 இ!ைறய தமி/ மகளி! நீ+காத கடைமகளி5 ஒ!1.
வாழ

----------

 ற ெநறி!
6. %& ற'

% எ!ப2 இ ெபாகைள" தகி!ற ஒ ெசா5 “ெப+%மக!” எ!ப2
அப%ேய ஒ ெபா உயE, ம1 ெபா இழி; ஆ. உயைவ;

இழிைவ; ஒேர ெசா5B ெகாட ெசாக பலவைற" தமிழி காணலா.

அவறி5 இ2E ஒ!1. இ+ நா Jறவ3த %, % வழக"ைத ஒழி"2

%யி! ெபைமைய உய"த ேவ  எ!பேதயா.

“%ய!” “%"தா!” எ!1 ெசா5=கிற ெபா72 “க” எ!ற ெசா5ைல;

ேசா"2( ெசா5=வதி5ைல. ஏெனனி5, அ(ெசா5ைல( ெசா5=வ2 ெசா5ல

ேக ப2 எ72வ2 ப%ப2 நிைனப2 Jட" தவ1 எ!ப2 தமி/ மகளி!
ெகாைக. அதனாேலேய அ(ெசா5ைல" தமி/ அறிஞக உலக வழகிB3ேத
ஒழி"2வி டாக எ!1 ெதாிகிற2.
உலகி5 ேதா!றி அழி3த, ேதா!றி இகி!ற எ5லா( சமய+க0 %ைய

ெவ1"2ளன.
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ெவறிக %காேத
எ!ப2 ஏ ெபமா! வா.
% பழக ஆடவைன
அHக விடா2
எ!ப2 நபிக நாயக வா,
%ப2 அற(ெசய5 அ5ல;

மற( ெசய5

எ!ப2 "த ெபமா! வா.
வயி1 களி32 அறிவி5 ெவறி

யி3தா5, உட5 ேகாயிB5 இ3தா=

உள கடE0 ெவ Uர"தி5 இ
எ!ப2 நான வா.
ஐெப பாவ+களி5 ஒ!1 %
பழக
எ!ப2 தமி/( சா!ேறாகளி! க"2.
இ3தியா %யினா பா/ப கிற2
எ!ப2 கா3திய%களி! வா.
% அறிவாளிகளா5 ெவ1கப வ2 எத! ெபா
இழக( ெச8கி!ற ஒ ெபா எ!பத! ெபா

? எனி!, அ2 அறிைவ

என Jறலா. % மனிதைன

மனித" த!ைமயிB32 விலகி ைவ"2வி கிற2. %"த2 அவ! ேபயாகேவா,
பிசாசாகேவா, ர+காகேவா, ேவ1 வில+காகேவா காணப கிறா!. %காரைன
அறிஞக ெவ1பத காரண. அவ! சTக"தி பய!படாம5 அழி32

ேபா8 வி டா! எ!பதனா5 ம

ம5ல; அவ! தீைமகைள( ெச8ய திதாக"

ேதா!றியிகிறா! எ!பதனா= ஆ.
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பாவ( ெசய5களி5 Sதா த= ஒ!1 எனி? தமிழறிஞகளா5 றிக
ெப1ள ெபபாவ ஐ3தி5 %யிக % உாிைம கிைட"திகிற2.
பாவ, S2 அ+ ெவறி ெபறாம5 ேதா5வியைட32 வி ட2.

‘ெபா8, ெகாைல, க, களE, காம எ!பைவகேள தமி/ மகளா5 ேத3ெத க
ெப1ள ஐெப3 தீைமகளா. அதி= ‘க’ வல2ற இரைட;

இட2ற இரைட; ெகா , ெப பாவ+க0 எ5லா ந நாயகமா8

விள+கி ெகா%ப2 வியாிய2.

“ெபா8, ெகாைல, களE, காம"ைதவிட க அ32வ2 அGவளE ெகா%யதா?’

எ!ற ஐய சில உடாகலா. அவக அறிய ேவ%ய2 இ2, மற நா!

ெப பாவ( ெசய5கைள; ெச8ய பிற எவராவ2 2ைண இ32 தீரேவ .
பிற ேசராம5 அைவ நா! நடவா2. ஆனா5 % ஒ!1ம
 தனி"2 நடக
J%ய2.
மெறா!1: ெபா8 அ(ச"தா=, ெகாைல ஆ"திர"தா=, களE வ1ைமயா=,
காம பவ"தா= ேநாி
விடலா. ஆனா5 க அ32வ2 இதி5
எதனா=மி!றி நிகழJ%ய2.

இ!?ெமா!1 : ஐெப பாவ( ெசய5களி5 எைத; ெச8ய விபாத ஒவ!

அறிவிழ32 %க பழகி வி வானானா5, காலேபாகி5 பிறபாவ(ெசய5கைள(

ெச8; பழக அவ? மிக எளிதாக வ32 வி . “உலகி5 நைடெபற

ற+களி5 100 81 Nத %காரகளாேலேய நைடெபறிகி!றன” எ!ற

உலக ளி விவர+களா5 இGEைமைய ந! அறியலா.

%, ஏ! இGவா1 அதிகமாக ெவ1கப கிற2? எ!ப2 ஒ ேகவி. %கார!
%"த2 தB5 த! அறிைவ இழ32 வி கிறா!; அ "2 அற(ெசய5கைள

இழ32 வி கிறா!; அதனா5 அவ!  ப ெபா1கைள இழ32 வி கிறா!;

பிற  ப அவைன இழ32 வி கிற2. கைடசியாக நா  இழ32 ந5லவக0
அவைன இழ32 வி கிறாக. இவறா5 வாழ பிற3த அவ! த! வா/ைவேய
இழ32வி கிறா!’ எ!பைவகேள அத விைட. க மண"திகாக விபி

பக J%ய ஒ ெபா0 அ5ல. அத! வாைட ெவ1ாிய2. அ2
ைவகாக விபி உணப  ெபா0 அ5ல. அ2 மிகE ளிைடய2.
கேளா, சாராயேமா, பிறேவா, பபாைல ேபால உட5 நல"திேகற ஒ

ெபா0 அ5ல. %ேபாாி! டைல ணாகி, உணைவ ைற"2,
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உடைல ைற"2, வா/நாைள;+ ைற"2, விH மH விைரவி5

அ?பி ைவக J%ய தீய ெபாேள அ2. அGவித இ32 மக அதைன

விவ2 ஏ!?

“%ப2 க%னமாக உைழக" 2ைண ெச8கிற2” எ!1 ெதாழிலாள சில

J1கி!றன, இ!? சில, “உைழபி! கைளைப ேபாகி!ற2” எ!1

J1கி!றன. ம1 சில %"2 உைழ"தா5 உைழபத அதிக உசாக

உடாகிற2” என J1கி!றன. இைவ உைமயா? ஆரா8ேவா.
க0 சாராய ம

ம5ல; க@சாE அபி? இத! தபி த+ைகக. காபி;

W; அத! பிைளக. O%, 

, சிகெர , ெபா%, ைகயிைல தBயைவக

அத! ேபரபிைளக இைவ அைன"2ேம ேசாைவ ேபாகி உசாக"ைத
அளிகி!றன எ!1 கதப
வகி!ற2.

உைம எ!னெவனி5, இவறி5 எைத; பய!ப "தாதவக0ைடய நர"

2% இயைகயாகேவ இ32 எேபா2 ஒேர அளவாக" 2%"2வ. இ3த
இயைக" 2% நீடநா உயிவாழ"2ைண ெச8;. இைதவி

ேமJறியைவகளி5 எைதேய? ஒ!ைற பய!ப "தினா5, அ2 த!ைன

வி7+கியவ?ைடய நா%ைய, நரைப அதிகமாக அளEேம5 2%க( ெச8கிற2.

இ3த ெக ட 2%ைபேய உசாக எ!1 பல தவறாக கதி வகி!றன. இ2
மகளி! இயைகயான வBைமைய அதிகமாக" 2%க( ெச82 ெவ விைரவி5
பாழாகிவி கிற2. ேபாைத ைற32வி டா5 உடேன வBைம ைற32வி .
ம1ப%; ேவைல ெச8ய ேவ மானா5 அேத ெபாைள" திபE
பய!ப "தியாகேவ . கால ேபாகி5 தா! பழகிய ெபாைள
பய!ப "தாம5 த!னா5 எ2E@ ெச8ய %யா2 எ!ற நிைல ஏப
வி கிற2.
இG உைமைய O% %யாிட"2 ெபா% அறிஞாிட"2+ காணலா.
இதனாேலேய ந5லறிஞ பல இவைற ெக ட பழக+க என
Jறியிகி!றன ேபரபிைளகளி! தீ+கேள இGவளE ெபாிதாக

இமானா5, இைவகளி! அப! பா ட!களி! தீைமகைள யாாிட ேபா8

J1வ2? இGEைமைய" ெதாழிலாள ேதாழகேள ந!ணவ2, நா %
நலமாக இ.

ந5ல பழக, தீய பழக என பழக+க இ வைகப  பழக %யாததாகE,

ெச8ய க%னமானதாகE, நிைன"தா5 எளிதி5 ைகவிட J%யதாகE இ

பழக+க ெபபா= நபழக+களாகேவ இ. பழக %வதாகE, நடக

எளிதாகE, ைகவிட எேபா2 %யாததாகE இகி!ற பழக+க
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ெபபா= ெக ட பழக+களாகேவ இ. இதி5 %பழக
இரடாவைத( சா3த2. %"தவ! த! தவைற நிைன"2" தி3தி %கா2

வாழ யசி"தா=, அ2 %யாத ஒ!றாக %32வி . அவகளி! வா/E
அேதா தா!. ேதனி5 வி732 %"த ஈ; எ1 திபிவ3தா உயி

வா/கி!றன? பாவ, ஈ; எ1மாவ2 ேகனி! ைவகாக உயி வி கி!றன.
இவ! எதகாக...? ? ?

இைவ அைன"ைத; எணி"தா! நம2 !ேனாக, “%காேத %ப2

அறம5ல; அ2 பாவ( ெசய5களி5 ஒ!1” என Jறி இகி!றன. இ!1+ Jட
ேபரறிஞக பல Jறி வகி!றன. % பழக உைடய ஒவைன( சTக"தி5
இ32 J ட+களிB32 நீகிைவ பழக ஒ!1 தமி/ நா %5 உள
ெபபா!ைமயான சி1ாகளி5 இ32 வ3திகிற2. இதிB32 %ைய"
தமி/ ெபமக எGவளE Uர ெவ1"2 வ3திகி!றன எ!ப2 ந!
விள+.
1998 ஆ க0 ! ேதா!றி தமி/ ேபரறிஞ ஆகிய திவ0வ இ2

றி"2 எ!ன Jறியிகிறா எ!பைத பா+க. எ5ேலாைர; ேநாகி நீதி
Jறிய வ0வ %காரைன ேநாகி நீதி Jறவி5ைல. Jற விபE இ5ைல.
ஏெனனி5, “க0

ெவறி"த ஒவனிட ேபா8 அவன2 ெசய5 தவ1 என

காரண+கைள எ "2Jறி அவைன" தி"தி விடலா என எவேர?
நிைனபாகளானா5 அ2 தணிாி5 T/கிய ஒவைன விளெகா
ேத%க

பி% N ெசய= ஒபாக இ” எ!ப2 அவர2 க"2.

களி"தாைன காரண+ கா
த5 நீ
ளி"தாைன" தீ"2ாீ ய1.
எ!ப2 அவ வா.
இGவா1 %Eக %யிகி!ற ெபாியாJட இரக மன+ெகா ,

%காரக0 சில நீதிகைள Jறியிகிறா. ஆனா5, அவ %காரகளிட

ேபா8 Jறவி5ைல. நமிட வ32தா! J1கிறா. அ2E+ ேகவிகளாக, அவ
நைம ேநாகி ேக + ேகவிக T!1: த ேகவி:

க0டவ?ைடய ேதாற, தளா  நைட வில உைட, உள1 ேப(,

ழ1 நா ஆகியைவகைள க

பிற ைகெகா %( சிாி"2 ஏளன பHகி!ற

கா சிையகட ஒ %ய!, நா க0டேபா2 இப%"தாேன இேபா

எ!1 எண மா டானா? எணினா5, அவ! திபE+ %பானா?
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க0ணா ேபாதி5 களி"தாைன காH+கா5 உளா!ெகா உடத!
ேசாE?

எ!ப2 அவர2 தேகவி.
இரடாவ2 ேகவி :
எGவளE ெபாிய ற"ைத( ெச8தா= ெபற தா8 ெபா1"2 ெகா0வாளா.
ெபாியவக எGவளE சிறிய றமாக இ3தா= ெபா1கமா டாகளா. இ2
ெபற தா8 ெபாிேயா வ0வ J1 இலகணமா.
‘ெபற தாயி! !Jட %கார! ெவ1கப வானானா5, அறிவாளிகளாகிய

ெபாிேயாக ! %கார! எ!ன ஆவா!? எ!1 நைம ேக கிறா.
ஈ!றா க"ேத; இ!னாதா5 எ!ம1
சா!ேறா க"2 களி?

இ2 இரடாவ2 ேகவி:
இத நா எ!ன விைட J1வ2? இதிB32 நம" ெதாிவ2 எ!னெவனி5,

எ3த ற@ ெச8தா= ெபா1"2ெகா0 தா8Jட, த! மக! %காரனா8

ேபானா! எ!1 அறி3தா5 ெவ1"2 வி வா எ!பேத. ெபற தா8 த! மகைன

ஏ! ெவ1கிறா? எதகாக ெவ1கிறா? இவைற வ0வ வாகினாேலேய
ேக0+க:

“ஐேயா, நா! ெபற மக! %கார! ஆனாேன. அவ! அறிவிழ32 ேபானாேன.
அவைன எவ ஒ ெபாளாக மதிக மா டாகேள,  ப"தி! க7

ெபைம; அவனா5 அழி32 ேபாேம.”

“ஐேயா, க %3 தீயபழக வில+களிட"2+Jட இ5ைலேய. இவ!

%க பழகி ெகாடாேன, அறிவாளிக இவைன வில+கேளா

ைவ"2 எண மா டாகேள.”

“ஐேயா, மான எ!? ஒ உய3த ெச5வ இவைனவி

Jட ஒ!றாக

நீ+கிவி ேம. இனி
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எ! மக! கள3தி, மான"ைத இழ32, உயிபிணமாக"தா! நட32 திாிவானா?”
“ஐேயா. இ" தீய ெபாைள; விைலைய" ெகா "தா வா+கி உ

திாியேவ ? இவ?ைடய அறியாைமைய நா! எ!னெவ!1 J1வ2?”
“ஐேயா உற+கி!றவ ெச"2ேபானவ அறிைவ இழ3தி"தவினாேல
ஒ!1ப த5ேபால, க0டவ ந@டவ அறிவிழ"தவினாேல

ஒ!1ப கிறாகேள. “க” எ!1 எணி, எ! மக! ந@ைச உHகிறாேன.”
“ஐேயா, ஊராெர5லாரா= எ! மக! நைகக ப கிறாேன. அவ! %"2

வ32, “%கவி5ைல அமா” என எ!னிட"2+Jட உளறி உளறி ெபா8

J1கிறாேன. அவைன ெபற எ! வயி1 பறி எாிகிறேத, நா! எ!ன

ெச8ேவ!?”

எப%" தாயி! உள"2%? இெபா72 ெதாிகிறதா, அவ த! %கார
பிைளைய அ%ேயா

ெவ1பத! காரண?

T!றாவ2 ேகவி; பா+க!
காத5 ேவ1; காம ேவ1. காதலா5 ெப1வ2 இ!ப; காம"தா5 ெப1வ2 2!ப

காத5 மகளிட"2, காம மாகளிட"2 ேதா!1வ2. மாகளிட"2" ேதா!1

காம மகளிட"2" ேதா!1மாயி! மக0 மாகளாகி வி வ. ஆகேவ, காத5

விப" தக2, காம ெவ1க" த3த2மா. “காம ெகா%ய2?” எ!1

Jறவ3த திவ0வ, “அ2 எGவளE ெகா%ய2?” எ!1 விளக, ஒ உவைம;

Jற ! வ3தா.

உள ெபாைள ெகா தாேன இ5லாத ெபாைள விளகியாக ேவ 
இதகாக அவ உலக ெபாக அைன"ைத; ேத%னா. கிைடக

வி5ைலேயா, ெபா3தவி5ைலேயா, ஒபவி5ைலேயா ெதாியவி5ைல. கைடசியாக

அவ ஒ உவைம ெபாைள க பி%"2 ெவறி ெபறா. அ3த ஒேர

உவைம ெபா எ!ன ெதாி;மா? “க”.இ3த காH ெபா கிைட"த உடேன

அ3த காணா ெபாைள விளக எணி, “களி?+ காம ெகா%ய2” என
Jறிவி டா.
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க மிகE+ ெகா%ய2 எ!பைத ேமேல Jறியைவகளா5 நீ+க அறி3திOக.
ஆனா5, காம அைத விட ெகா%ய2தானா? எ!ப2 எணி பாக ேவ%ய

ஒ!1. “க” என நிைன"2 ெகாடா5 ேபாைத வவதி5ைல. களி!

அகிB32 அைத பா"2ெகாேடயி3தா= ேபாைதவவதி5ைல.

ஆனா5, காம அப%யி5ைல. நிைன"தா= ேபாைத வ32வி . பா"தா=

ேபாைத வ32வி . ஆகேவ தா!, “களி?+ ெகா%2 காம” எ!ப2 வ0வ

வாகி5 வ3த2 ேபா=. எப% அகெபாைள விளக றெபாைள கா %ய

அவர2 ேபரறிE? இதிB32 வ0வ நைம ேகளாம ேக  இ3த
T!றாவ2 ேகவி எ!ன ெதாி;மா?

ெகா ைமக0ெக5லா தைலசிற3த ஒ ெகா ைம உவைமயாக Jறவ3த
“க” எGவளE ெகா%ய2? எ!ப2தா!. எவ இத விைட J1வ2?

% பழக"தி5 தவறாக வ7கி N/32வி ட அ!பகதா இவறி விைட
Jறியாக ேவ .
இேபா2 ச ட"தி! Tல, ந நா %5 % த "2 ஒழிக ெப1 வி ட2.

இத ெப ெதா ெச8தவ ெபாியா கா3திய%கேள! அவைர நா
எ!ெற!1 மறக இயலா2.
% ச ட"தி! Tல விலக ெபறிகிற2, இ2 ேபாதா2 மக

உள"திB32 அ2 விலக ெபறாகேவ . அேபா2தா! இ3த ந5ல
யசி 7வ2 ெவறி ெப1. இத மக பலவைக யி= 2ைண ாி3தாக
ேவ .
அெமாிகா, ! ஒைற %ைய ஒழி"த2. ஆனா5,அ+ விைரவி5 அ2

திபE வ32வி ட2. அமாதிாி ந நா %= நைடெப1 என( சில நபி

ெகா  எதிபா"2ெகா  இகி!றன. பாவ, அவக அைனவ

%ைய விட%யாதவக0, %யா5 ெபா திர

பவக0ேம ஆவாக.

இெப+ %யகளி! எண"ைத நிைற ேவறெவா டாம5 அழி"2
ஒழிகேவ%ய2, தமி/ நா

ஒ!றா.

வா/க க5லற!
-----------

 ெப+% மகளி! நீ+காத கடைமகளி5

33

7. ()ெப* சாகா
திவ0வ ஒநா சாைல வழிேய நட32 ெகா%3தா ஒ வ%கார!
மயி5 ேதாைககைள( ைமகைமயாக க % வ%யி5 ஏறி ெகா%3தா!.
வ0வ ககைள மயி5 ேதாைகயி! கக கவ3தன. அகி5 ெச!1

ெதா

 பாைவயி டா. அ2 ப %? பளபளபா8, ப@சி? ெம!ைமயதா8,

எைடயி= மிக எளிதா8" ேதா!றிய2 எ!றா= அைதெகா
2ைண; றிகலா எ!ற %E வ32 வி ட2.

இ"

எ!ேன அவர2 2ணிE.! உ+களா5 அ3த %E வர %;மா? எணி
பா+க.

வ0வ எ!ன ெச8தா ெதாி;மா? உடேன வ%காரைன Jபி டா. “தபி,
மயி5 ேதாைகயாயி3தா= அளE மீறி வ%யி5 ஏறாேத; ஏறினா5 அ(

றி32வி ” என ெவ அைமயாக Jறினா அறதா! இ2:
OBெய8 சாகா  அ(சி1 அபட
சால மி"2 ெபயி!
OB எ!ப2 மயி5 ேதாைகைய;, சக

எ!ப2 வ%ைய; றி.

எப% மயி5 ேதாைகைய ெகா வ0வ இ அ(ைச றி"2 கா %ய2
A1 A1 உைமயான ெச8தி.எ!ேன அவர2 அறிE" திற!!
இறளி! ெபா மயி5 ேதாைகைய; வ%ைய; பறியதாக ம
மி5ைல.
வா/ைகயி! பல 2ைறகளி= அ2 அட+கியிபைத க மகி7+க.
‘அளE மீறினா5 அ( றி32வி  எ!பதி5 வ%; ைம;தானா
அட+கியிகி!றன. வா; உணEJட அட+கியிகி!றன. ைவ

மிதியினா5 உணைவ அதிகமாக உ வி டா5, அ( றிவைத ேபால

இGEலக வா/E றி32வி ’ எ!ற க"2 இதி5 அட+கியிகிற2.
ந  அளE . அளE மீறி வி மானா5, அ2 ந  ெகாட
உள"ைதேய றி"2வி  எ!ற க"2 இதி5 அட+கியிகிற2.

த! நிைலைமைய அறி32, வவாைய உண32, ெபாைள எணி( ெசலE ெச8ய
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ேவ .அளE மீறிவி மானா5, அ( றிவைதேபால அ(ெச5வ
றி32வி  எ!பைத; அவ Jறாம Jறியிகிறா.
அைவகளி5 நிக/"2கி!ற ெசாெபாழிE ஒ அளேவா

இக ேவ . அ2

அளE மீறி நீ வி மானா5, அ( றிவைதேபால அைவேயா உள"ைத

றி"2வி  எ!ப2 அறளி5 ெபாதி3ேத கிடகிற2.

மைனவிைய, மகைள, தபிைய, த+ைகைய அடகி வளக ேவ%ய2 த!

கடைம என  ப"தி! தைலவ! க2கிறா!.உைமதா!! எ!றா=, அ2
அளE மீறிவி மானா5, அ( றிவைதேபால, அ2  ப"ைதேய
றி"2வி  எ!ற க"2 இ றளி5 இ5லாமB5ைல.

மா%மீ2 க டப  க டட+க0 ஒ அளE இக ேவ . அளE

மீறிவி மானா5, அ( றிவைதேபால அGN  றி32வி  எ!பைத;

அறளி5 அடகி"தா! ைவ"திகிறா.

ேவைல ெச8; ஆ களிட"தி5 தம2 அதிகார"ைத கா % மிர
வத ஒ
அளE உ . அளE மீறி வி மானா5 அ( றிவ2ேபால அதிகார
றி32வி  எ!ற க"2, அதி5 மைற32தா! காணப கிற2.

ெதாழிலாளிகளி! உைழபிB32 வகி!ற வமான"ைத அைடவத ஒ

எ5ைலயிக ேவ  அ2 அளE மீறிவி மானா5, மயி5 ேதாைககளி!

க

பா %னா5 இ அ( றி32 ேபாவ2ேபால “ெதாழிலாளகளி!

ஒ1ைமயினா5 தலாளி"2வ றி32வி ” எ!ற சமதம ெகாைக;

இதி5 சா32தா! இகிற2. அரச! த! %மகளி! மீ2 ெச="2
ஆதிக"தி ஒ அளE இகேவ . அளE மீறி வி மானா5

“சடசடெவ!1” அ( றிவைதேபால, “ஜா ஆ சியாயி3தா= றி32வி ”

எ!ற ெபா2Eைடைம ெகாைக;, இ றளி5 32 ெகா தா!

இகிற2.
க

ைர எ72வத ஒ அளE இகேவ . அளEமீறி

நீ வி மானா5, அ( றிவ2 ேபால அ2 ப%ேபாாி! மனைத;

றி"2வி  எ!ற க"2 இ றளி5 அட+கி"தா! இகிற2.

வ0வ எப%? அவ ெச8த திற எப%? இற எப%? இதி5

Jறி;ள க"2க எப%? மயி5 ேதாைக மறவக0 பய!ப ட2
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எப%? திவ0வ பய!ப ட2 எப%? இ"தைகய திறைள
ப%காம5 இகிேறாேம நா எப%?
“நம2 நா

தமி/நா . நம2 ெமாழி தமி/ெமாழி. நம2 வா/E வள உாிைம;

உயி தமி/. நா தமிழக. வ0வ நம2 !ேனாாி5 ஒவ. ற நம2

திமைற” எ!ற உண(சி ந ஒGெவாவ உடாகேவ . இதகாக"
தமி/ A5க அைன"ைத; ப%"தாக ேவ . இ!ேற5 திறள

ஒ!ைறாவ2 ப%"2" தீரேவ . அ2E %யாவி%5, திறைள

ப%கேவ  எ!ற ஆைசயாவ2 இேபா2 உடாக ேவ .
வாழ
வளர

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

 தமி/ நா !
 தமி/ ெமாழி!
8. உைடய- எனபவ...!
எனபவ...!

உைட-ஆைட, உைடைம-அணிகல!, உைடயவ -உைடயவனா த!ைம

எ!றா. இைத ெபாளி! ேம5 ஏறி( ெச5வ எ!1, அதைன;ைடயவ
ெச5வ எ!1 J1வ2 .

வா/E ஏற2 ெபா0ைடைம எ!1, அ2E தனி;ைடைம ந5லதா?

ெபா2Eைடைம ந5லதா? எ!1 மக ஆரா832 வகி!றன. “வா/E
ேவ%ய2 ெபாேள” அ5ல” எ!ப2 வ0வ க"2 எ!1 ெதாிகிற2.
நா

 எ!1 சில உைடைமக0, N

 எ!1 சில உைடைமக0

உளனேபால, வா/E எ!1 சில உைடைமக0 உளன எ!1 வ0வ

க2கிறா. அவ அைவகைள" 2வி"ேத% க பி%"2 எ "2, ைறப "தி,

வைகப "தி, ெதாைகப "தி நம" த32ளா. அைவ அ!ைடைம,

அ0ைடைம, அடகைடைம, ஆவிைன;ைடைம, ஊகைடைம,

ஒ7கைடைம, நாHைடைம, ெபாைற;ைடைம, பைடைம எ!பன.

இGEைடைமகளி ெபா0ைடைம ேசராைம காக. நிைற3த ெச5வ"ைத

ெப1 ெபவா/E வா/வா/கி!ற வா/E எ2E ந5வா/வாகா2 எ!ப2,
ேமகட உைடைமக ப"2 ெப1 வா/கி!ற வா/ேவ ந5வா/E ஆ
எ!ப2 வ0வர2%E.
இGEைடைமக ஒGெவா!1 ப"2 ப"2 ளிக ைவ"தா5, 7
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மனிதப A1 ளி களாக %;. இதி5 எ3த ஒ!1 ைற3தா=
அவ? ப"2 ளிகைள ைற"2 விடேவ%ய2தா!. ஒ!ப2

உைடைமக உளவ! 90 ளி உைடய மனித!. ஐ32 உைடைமக உளவ!

ஐப2 ளி மனித!. T!1 உைடைமகைள உைடயவ! ப2 ளி மனித!.
ஒேர உைடைம உளவ! ப"2ளி மனித!. அ2E அறவ! மனிதேன
அ5ல!. அவ! ெவ1 J எ!ப2 வ0வர2 க"2.
இப"2 உைடைமகைள; ப"2 அதிகார+களாகி ஒGெவா!1 ப"2
றக Nத இGEைடைமகைள ஆசிாிய தி0வ ந! விளகி
Jறி;ளா. இதி5 பைடைமைய Aறாவ2 அதிகரமாக ைவ"திப2
வியபிாியெதா!றா. இதிB32 7 மனித! பேபா வா/வா! எ!1
ெதாிகிற2.
999 றகைள Jறி, 1000 எ!ற எணிைகயி

 Jறி;ள ற ஒ!1

மக உள"ைதெய5லா ஊ வி பா8வ2ேபா5 காணப கிற2.

பா5 உட= நல த ஒ ெபா. இதி5 மா1ப ட க"2 எவ
இக காரணமி5ைல. எ!றா= ந5ல பாைல ெக ட பா"திர"தி5 ைவ"தா5

எ!ன ஆ? பபி5லாத மகளிட"தி5 உள ெச5வ ெக ட பா"திர"தி5

ஊறிய பாைலேபா5 திாி32 ெக  எ!ப2 வ0வ க"2.
பபிலா! ெபற ெப@ெச5வ க!யா5
கல3தீைம யாறிாி+ த1

எ!பேத அற இறளி ெப@ெச5வ எ!1 ஆசிாிய றிபி வ2,

ெபபய! விைள திரட ெச5வ"ைதேய. பபி5லா மகளிட"2(

ேச32ள ெப@ெச5வேம ெக  எனி!, சி1 ெச5வ"ைத பறி

Jறேவ வதி5ைல.

இறளி5 உள “திாி3த” எ!ற ஒ ெசா5, “பா= திாி32 ெக ; வா/E திாி32

ெக ” எ!ற ெபாைளறி"2 நிபைத க களி;+க. இதிB32

நலவா/E ேவ%ய2 ெபா அ5ல. ப எ!1 ந! விள+கிற2.

இப"2 உைடைமகளி= சிற32 உய32 நிப2 ஊகைடைமேயயா.
இதைன,

உைடய எனப வ2 ஊக; அஃதிலா

உைடய2 உைடயேரா ம1
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எ!பதனா5 ந!கறியலா.
இ2 ஊகைடைமயி Jறெப1ள த ற உைடைம எ!ப2

ஊகைடைம எ!ப2, உைடயவ எனப பவ ஊகைடயவ எ!ப2E

அஃதி5லா2 ேவ1 எைத உைடயவ உைடயவராகா எ!ப2 இறளி!
க"2. நிைற3த ெச5வ"ைத ெபறி3தா= ஊக இ5லாதவ அதைன

கா ஆற5 இரா2. ஆதB!, அதைன அவ இழ32வி வ எ!ப2 றி,

இதைன,

உள உைடைம உைடைம; ெபா0ைடைம
நி5லா2 நீ+கி வி .

எ!ற றளா5 ந! விளகி கா

கிறா.

ஊகைடய மக தமிட"2 உள ெபாைள இழபி? வ32வதி5ைல.
ஏெனனி5, அவ அதைன விைரவி5 ய!1 ெப1வி வ.

ஊகைடயவ! ெச5வ"ைத" ேத%"திாிய ேவ%யதி5ைல. ஏெனனி5,

ெச5வமான2 ஊகைடய மகளி! இபிட"ைத" தாேன ேத% ேபா8( ேச
த!ைம வா83த2.
ள"தி5 உள நீ உயர உயர, அதி5 உள ெகா% Fக0 உய32

காணப வ2ேபால, மகளி! ஊக உயர உயர, அவகள2 வா/E உய32
காணெப1.

தீைம தைம ெந+கி வ3தா=, அழிE தைம அைடய வ3தா=, 2!ப

தைம" தாகவ3தா=, ஊகள மக ஒேபா2 தள(சியைடவதி5ைல.

உட5 7வ2 அகளா5 தாகப ட ேபாதி= Jட, யாைனயான2 ெபமித

நைடேபா வதி5 தவ1வதி5ைல.

மக எ!ேபா ஊகைடயவ அஃதி5லாதவ “மக” ஆகா, மக0

மரெபாைமக0 எGவளE ேவ1பா

உேடா, அGவளE ேவ1பா

ஊக உளவ அறவ உ .

ஊகள மக ந5லைத, உயைவ, ெபாியைத எணி, அைவகைள அைடய
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யசிப. ஒகா5 ேதா5வி அைடயி?, அவைற ெபற மீ  மீ 
யசிப.

பைகவ! அதிக வBைம;ைடயவனாயி?, மிக ெபாியவனாயி?,

ஊகளவைன கடா5 அ@சிேய தீவா! அதிக வBைம; ெபமித
நைட; உள யாைன;, ஊகள வியி! தாதலா5 நிைல

ைல32வி .

“மறவகைளவிட நா உய3தவக” எ!1 ெபைம ெகா0 சிற

ஊகமி5லாதவ இ5ைல. இைவ வ0வர2 க"2க,

உள"தி5 ஊகமி5லாதவ( 1ற( S/நிைல ந! அைம3தி3தா=,
வா8 வசதி; மி3தி3தா= பயனி5ைல. வா/வி5 ஒளி ேதா!ற

ேவ மானா5, உள"தி5 ஊக ேதா!றியாக ேவ .

ஆகேவ, எH+க. ந!றாக எH+க. ந5லைத எH+க. ெபாியைத

எH+க. ஊக"ேதா

எH+க. “ஏ!?” எனி5, “எணிய எணியா+

எ82வ” எ!ப2 ெபா8யா ெமாழி. “எேபா2?” எனி5 எணியவ திணியரா

ேபா2 தா!.

ப%;+க மெறாைற இறைள.
உைடய எனப வ2 ஊக; அஃதிலா

உைடய2 உைடயேரா ம1?

எப% இற? பிற றகைள; ப%;+க. அவறி! ஆ/3த க"2கைள

ெய5லா உ+க உள"ேத பதி"2 ைவ;+க. சி3திபைத( சி3தி"2, ெச8வைத

ஊக"ேதா

-------

வாழ
வளர

ெச82, சிறெப8தி வா7+க.
 தமிழக!
 றெநறி!
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9. ெம*ேவ0 பறியா ந!
ந!
ைகேவ5 களிெறா ேபாகி வபவ!
ெம8ேவ5 பறியா ந
எ!ப2 திறளி5 உள ஒ ற. “த!ைன ெகா5லவ3த யாைனயி! மீ2

ைகேவைல எறி32 ேபாகி வி

 பைகவ! த! மாபி!மீ2 எறி3த ேவைல

பறி"2 மகி/3தா!” எ!ப2 றளி! ெபா.

இற ‘பைட(ெச’ எ!ற அதிகார"தி5 வ32ள2. பைட(ெச எ!ப2
பைடயி! த!ைம, Nரனி! திற, Nரனி! சிற எ!றா.

உலக மக பலாிட காணப கி!ற Nர"தி தமிழக"தி காணெப1
Nர"தி ேவ1பா உ . தமிழக"தி! Nர ஒ தனி ப வா83த2.
இதைன" தமி/ Nர எ!1, தமிழ Nர எ!1 J1வ2 .

பழ+கால"2" தமி/ மகளி5 ஆ, ெப ஆகிய இ பாலாிட"2+ காணெபற

சிற3த Nர( ெசய5கைள றநாR1 பாட5க அறிவிகி!றன. எனி?
வ0வர2 ற அதைன இ!? ெதளிவாகி கா
கிற2.

தமிழ ய5 ேவ ைட( ெச5=வைதவிட யாைன ேவ ைட( ெச5=வைதேய
ெபாி2 விவ; அவர2 எண அ"தைகய2.

யைல ெகா!1 ெவறிெப1வைதவிட, யாைனைய எ82 ேதா5வியைடவைதேய

ெபைமயாக ெகாவ; அவர2 ெகாைக அ"தைகய2.

தமி! வBைமைற3த எவைர; தமிழ தாவதி5ைல. ெமBேயா தைம"

தாக !வ3தேபா2 வBேயா அவகைள" தாகா2, அவகைள ேநாகி, “ேபா
எண+ெகா

எ!! நி5லாேத, நி!றா5 ம%32 மணி ைத;

ந க5லாக நிபா8” என வழிJறி அ?பி வ. அவர2 அற அ"தைகய2.
தேமா

ஒ"த, அ5ல2 உய3த வBைம;ைடயவேரா

ம

ேம ேபாாி வ.

அேபா2+Jட பைக வர2 வBைம ைற32வி டா5, ேம= தாகாம5 “இ!1

ேபா8 நாைள வா” எ!1 அவகைள அ?பி ைவப. அவர2 ேபாராைம

அ"தைகய2.
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ேபாகள"தி5 பைகவைர ெவ

ேநாவ. விழி"2 பா அககைள

ேநாகி ேவ5க பற"2வ. அெபா72+Jட, அவக விழி"த ககைள
இைமபேத இ5ைல. அவர2 ேபா ஆைம அ"தைகய2.

இைவேபா!ற பழ3தமி/ Nரகளி! பபா %ைன திற நிைல"2 நி!1,
இ!1 நம கா % ெகா%கிற2.

இக
ைரயி! தைலபி5 இ ற ஒ ேபா Nரனி! சிற3த வBைமைய
கா
 உய3த ஓவியமா.
Nர! ேபாகள 3தா!, அவ? ேவ5 ஒ!ேற பைட கவியாக இ3த2.

பைகவன2 யாைன ஒ!1 அவைன ெகா5லவ3த2. அத!மீ2 றிபா"2 ேவைல
எறி3தா!. யாைனெயா ேவ= ேபா8 வி ட2. ெவ1+ைகயனானா!. அேபா2
பைகவனா5 எறிய ெபற ேவ5 ஒ!1 அவ! மாபி! மீ2 பா83த2. Nர!
அதைன பி +கி ெகா நைக"தா! எ!பேத இ ற J1 வரலா1.
“ைகேவ5 களிெறா

ேபாகி” எ!ப2 ேவB! தாதலா5 ப

பி!வா+கி ஓ  யாைனயின2 உடேலா

Nறி



ேவ= ேபா8வி ட2 எ!பதா? அ!றி

களிறின2 உடB5 32 அத! உயிைர ேபாகி" தா? அத! உடB5

அ73தி மைற32ேபாயி1 எ!பதா? லபடவி5ைல. எனி? இைவ இர ேம

Nர? ெவறி தவனவா.

ெவறிெபற இவ! த! ைக ெவ1ைமயாயிபைத க ம1ப%; ஒ
கவிைய ெபற ேபா கள"திB32 திகிறா!. Nர! திபி வ

ெச8திைய றளி5 உள “வபவ!” எ!ற ெசா5லா5 அறிய %கிற2. அேபா2
மாறா! றி ைவ"2 எறி3த ேவ5 ஒ!1 இவ! மாபி! மீ2 வ32 பா8கிற2.
அைத" த! ைககளி பறி பறி"2 ெகாேட நைககிறா!.
ந எ!ப2 நத5 எ!றாகிற2. இ2 நைக"த5, சிாி"த5, களி"த5, மகி/த5

எ!பைவகைள றி. Nர! ஏ! நைக"தா!? எத!ெபா

எ!1 எH ெபா7ேத, நம ஒ விய உடா கிற2.
ேத%(ெச!ற கவி வழியிேலேய தாேன வBய வ32 அகப

நைககிறா!?

வி டேத என

எணி நைககிறாேனா? அGவிதமாயி! இ2 மகி/(சி( சிாிபா.
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மாபி5 ைத"த ேவ5 ஊ வி( ெச!1 த!ைன N/"திவிடாம5 ைகயா பறி"2

எ  அளவி5 ம

ெவறி( சிாி ஆ.

 ைத"தேதெய!1 நைககிறாேனா? அGவிதமாயி! இ2

ைகேவைல எறி32 வி வ2 Nரக0 அழக5லேவ! களிறி! மீ2 ம

ேவ%ய ேவைல எ! மீ2 எ %யி32 ஏ! எறி3தா!? ஒ கா5 இவ!

ேம எறிய

மதயாைனைய ஒழி"த எ!ைன; ஒ மதயாைன என ககிவி டாேன என
எணி நைககிறாேனா? அGவிதமாயி! அ2 ஏளன( சிாி ஆ.

எ! ைக ேவேலா யாைனயி! உடைல; ஊ வி" 2ைள"த2, இGேவேலா எ!

உடைல; 2ைளகவி5ைல இ2 எத பய!பட ேபாகிற2 எ!1 எணி(
சிாி"தாேனா? அGவிதமாயி! இ2 மன ைற( சிாி ஆ.

ேவைல பறி"2 ைகயி பறிெகா , ேவ5 எறி3த Nர! த! ! இ5லாைம

க , மைற3தி32 தா இழி3த மக0 தமிழக"தி5 உளாகேள? என

எணி ப ட மன"ேதா
சிாி ஆ.

நைக" திபாேனா? அGவிதமாயி!, இ2 2!ப(

த! ைக வBைம ! மதயாைன; நிக ஆறாம5 ேபாயி1. எதிாிக நம

எமா"திர எ! எணி நைக"திபாேனா? அGவிதமாயி! இ2 ெபமித(

சிாி ஆ.

த! மா ேவலா5 தாகெபற ேபா2 அைத எணி வ32வைதவி

ைகேவலா5 தாக ெபற மதயாைன ஒ!1 அ@சி அலறி ஒ வைத க

, த!

அகமகி/32 நைக"திபாேனா? அGவிதமாயி! இ2 Nர( சிாிபா.
யாைனேயா

ேபாாி ட கைளைப;+ கதா2. மாறாாி! ேவலா5 உட5

2ைளகெபற 2!ப"ைத; நிைனயா2, மீ  ேபாாி5 விப+ெகா

த! ெம8யி5 அ73திய ேவைலேய பறி"2 ெகா

பைகவைர அHகி(

சிாிகிறாேனா? அGவிதமாயி! அ2 பய+கர( சிாி ஆ.

இ(சிாிபி5 அட+கியிகி!ற ெபாக இGவளEதாேனா? இ!?

எ!னென!னேவா? யாரா5 அறி32 Jற %;? எ"தைனேயா

சிாிகைளக

சிாிபா8( சிாிகி!ற நம, இG Nரன2 சிாி ஒ

திைகைப உடாகி வி கிற2.
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“ெம8 ேவ5 பறியா ந” எ!ற நா! ெசாக0ளாகேவ இGவா1

க"2கைள; அடகி கா

பாரா

த=ாியைவயா.

கி!ற வ0வர2 லைம;, திறைம;

இற0 உைர கட ஆசிாிய பாிேமலழக, ‘த! ைகேவைல களிெறா
ேபாகிய பிற. த!ைன ெகா5ல வ மெறா யாைனைய க

த!

ெம8ேவைல பறி"2 நைக"தா!’ எ!1 J1கிறா. மெறா யாைனைய அவ

வவி"2 கா

கி!ற கா சி றைள" த7வாவி டா=, Nர"ைத" த7வி

நிபதா5 வரேவக J%யேத யா.

ேவ5, அ தBயைவகைள" த உடபி5 வா+கி" திகி எ "2" திபி

எறி; ேபா( சிறைப,

ைகயி5 வாளி ெதளி"தபி! கா832த
ெம8யி5 வாளிக வா+கி வி5 வா+கினா.
எ!ற வி5Bபாரத"தினா=,
எ8தவ! பக% ெய5லா
பறி"தவ! எ!ேம5 எ8;.
எ!ற கபராமாயண( ெச8;ளா= அறிய %கிற2. இதிB32 தமி/ மகளி!

ேபராைம;,ேபாராைக; ந! அறியலா.

அைவ அைன"2 பழெபைமக எ!1 ெவ1"2 ஒ2கிவிடJ%யைவய5ல
பழ ெபைமகைள எணி நடப2 திய வா/E வழி வபதா
எ!பைத; நா உ1தியாக நப ேவ .
நா %! ெசழிைப, ெமாழியி! வள(சிைய, மகளி! Nர"ைத உணரE,

மைற3தி32 தா இ!ைறய வ@சக மகைள ஒழிகE, பைகவக எ!ன

ெச8தா= உற+கி கிட இ!ைறய தமி/ மகைள விழிபைடய( ெச8யE,

இ2ேபா!ற பழ3 தமி/ Nரகளி! வரலா1 ெபாி2 2ைண ெச8; எ!ப2 என2
எண.
வளர

--------

 தமிழாி! Nர!
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10. ெசா02 ெசய2
இ!னாசி"2 உபேதசியா எ!றா5 ஈ(சப % மக அைனவ ந!
ெதாி;. அவ ைபபி மனபாட; எ3த வசன"ைத; அவ பாராம5

ஒவி ஆற5 பைட"தவ. சிXக0( ெச!1 பாமர மக0
ைபபிைள ேபாதி"2 வர ஒ உபேதசியா ேதைவ எ!1 சாடகிாி! பாதிாியா
அ3த வ ட"2 ‘நா ட8ய’ அவகளிட Jறியி3தா. ஆதலா5 அவைடய

பாி32ைரயி!ேபாி5 அ3த ேவைல இ!னாசி "2 உபேதசியாேக கிைட"2
வி ட2.
அவ ஒ ந5ல ேப(சாளி; அவைடய உண(சி கல3த ேப( எவைடய

உள"ைத; உகிவி . அவர2 அைமயான ெதா காரணமாக ஊமக
பல கிறி*2 சமய"ைத பறி ந!கறி32 ெகாடாக. சில கிறி*தவராகE
மத மாறின. சில மத மா1 நிைலயி= இ32 வ3தன.
இ3த நிக/(சி பைனமர"2ப %யி=ள பரம சிவ பிைள ஒ கலக"ைத
உ பணி வி ட2. அவ சிவபதி;ள ஒ ெபாிய நிலகிழா.

இ!னாசி"2 உபேதசியாாி! ேப(சா5, பிரசார"தா5, இ32 மதேம அழி32

ேபா8வி  எ!ற பய அவ வ32 வி ட2. ‘இதகாக எ!ன ெச8ய லா?’

என ஆேலாசி"தா. J %னா ஊ J ட"ைத.

இ1தியாக ெச!ைனயிB32 ஒ ந5ல ேப(சாளிைய வரவைழபெத!1,
அவைர ெகா

எ5லா கிராம+களி= திற பிரசார ெச8வ2 எ!1,

அவ ெகா க ேவ%ய சபள"ைத பைனமர"2 ப %
பரமசிவபிைளேய ெகா ப2 எ!1 %E ெச8ய ப ட2-அ "த நாேள
யாE தி டப% நைட ெபற" ெதாட+கிவி டன.

ப %ன"திB32 வ3த பழனியப தBயா ‘திற பிரச+கியா’ எ!ற
ம1 ெபய உ

எ5லா லவகைள;ேபால அவ வ1ைம வா8ப

வா% வ3தி வ3தவ. இ3தா= பரமசிவ பிைளயி! ஆக ஊக,

அவ ஆ1த= ேத1த= அளி"தன அவ ப5ேவ1 கிராம+க0 ெச!1,
தன2 ேவைலகைள மிக" திறைமயாக( ெச82 வ3தா.
ஈ(சப %ையவி

இ!னாசி"2 உபேதசியா ஏெழ

வ3தா5, பைனமர"2 ப %ையவி

ஊக0( ெச!1

பழனியப தBயா ப"2பதி ைன32

ஊக0 ேபா8 வவா உபேதசியா ைபபிைள பறி; பிரச+கியா
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திறைள பறி; த3த ேமேகாக0ட! அ7"த3 தி"தமா8 ேபசி,
கிராம மக மனதி5 ந! பதியைவ"2 வ3தன.

கால ேபாகி5 பிரசார ேபா % பிரசாரமாக மாறிவி டதா5, ஒவ ேப(ைச

மெறாவ க%"2 ேபவ2 இய5பாகேவ நைடெபற" ெதாட+கிவி ட2.

இதகாக பிரச+கியா ைபபிைள;, உபேதசியா திறைள; ஆ/32 ப%"2

ஆராய" ெதாட+கின. அ3த ஆரா8(சி அவகளி! ேப( ெப32ைணயாக
இ32 வ3த2.
“இ ேப(சளிக0 எ3த ஊாி= ேந ேநராக( ச3திகவி5ைல. வா2

ாியEமி5ைல. ஒவைர ஒவ அறியா” எ!ப2 தா! ஊராாி! நபிைக.

உைமயி5 உபேதசியாாி! ேப(ைற எப%? எ!பைத பிரச+கியா,

பிரச+கியாாி! ேப(ேபா எ"தைகய2? எ!பைத உபேதசியா ஒளி3தி32
பலைற ேக %கிறாக எ!பைத ஊராக எப% அறிவாக?

ஒவ ேப(ைச ஒவ ேக டபிற ேபச" ெதாட+கியதா5, அவகளி! ேப(

ைறயிேலேய ஒ ெபாிய மா1த5 ஏப
வி ட2. திற பிரச+கியா தம2
ேப(சி5 திவ0வ Jறிய நீதிெநறிகைளேய அதிகமாக ேபவா எ!1
ெதாி3த2, இ!னாசி"2 உபேதசியா ஏெபமா! Jறிய நீதிெநறிகைள

ஏராளமாக Jற" ெதாட+கி வி டா. இதனா5, கிராம+களி=ள ெபா2மக

இவக இவைர; ந! வரேவ1 வ3தாக. “எ3த மதமானா5தா! எ!ன?
எ3த பிரச+கமானா5 தா! எ!ன? கிராம"தி5 உைம;, ஒ7க, நிதி;,
அ! நிைலெபறா ேபா2” எ!பேத ெபா2மகளி! எணமாக

இ32வ3த2. சில கிராம"தின இேப(கைள ேக ப2 ஒ ெபா72
ேபாகாகE+Jட இ32 வ3த2 அதகாக ஒGெவா கிராம"தின த+க
ஊ எ3த பிரச+கியா வ3தா= மகி/ேவா வரேவ1 அ!ேபா உபசாி"2
அ?வாக அதிகமாக J1வாேன!? அ "த ஊ ேபா8( ேசவத
எ!1 க

( ேசா1 க % ெகா "த?வ2 Jட, சில கிராம"தினாி!

வழகமா8 ேபா8வி ட2.

ப டபக5 12 மணி, ப+னி ெவயி5, நட3த கைள, பசி மயக இ"தைன;

ேச32 வா %ய2 இ!னாசி"2 உபேதசியாைர. ஈ(சப % ேபா8( ேசர இ!?
3 க5 நட3தாக ேவ  நடகE %யவி5ைல. நாவற சி ேவ1 எ!ன

ெச8வா? பாவ கH எ %ய ெதாைலவி5 திைன( ெச%கைள;, ெத!ைன

மர+கைள; கடா. அ+ க டாய கிண1 இ என நபி" தளா%(
ெச!றா. அவ எண Nேபாகவி5ைல கிண1 இ3த2. கிண1 ேம %5
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திற பிரச+கியா தம2 க

( ேசாைற அவி/"2 ைவ"2 உ

ெகா%3தா. ேசாைற;, திற பிரச+கியாைர; கட2 க டாய

தம( ேசா1 கிைட, கைள ஒழி32 வி  எ!1 இ!னாசி"2

உபேதசியா நபி, ஒவா1 ஆ1த5 அைட3தா. காரண தா! ஒளி3தி32
ேக ட பிரச+க"தி5 திற பிரச+கியா வி3தி! ெபைமைய எ "2
விாிவாக விளகி ேபசியி3தா எ!பேதயா.
க

(ேசா1 கைர32 ெகாேடயி3த2. திற பிரச+கியா இ!னாசி"2

உபேதசியாைர உணE உண அைழகாத2 ம

ம5ல, பாராமJட உ

ெகாேடயி3தா. தா! வ3திப2 ஒ ேவைள அவ" ெதாியாேதா? என

எணி அகி ேபா8 நி!றா. ஒ கைன கைன"2 பா"தா. எ!ன

ெச8வ2? இ!? ஐ3தா1 உைடகேள எ@சியி3தன.
அதாவ2 கிைட"தா5 கைள நீ+ேம எ!ெறணி க

( ேசா1 எதிாி

ேபா8 உ கா32 பா"தா. இரேட உைடக தானி3தன, இ2E

ேபா8வி டா5. எப% ஊேபா8( ேசவ2? எ!ற கவைல இ!னாசி"2

உபேதசியாைர வா % வதகிய2. அறிக இ5ைல. ேபசE நாெவழவி5ைல.
ேக கE ெவ க பசி மயக மெறா பக. எ!ன ெச8வா?

திறைளயாவ2 ஞாபகப "தி பாகலா எ!1 நிைன"2.
வி32 ற"ததா" தா?ட5 சாவா
ம3ெதனி? ேவட பாற!1

என ெம2வாக Jறினா. “கிைட"தகாிய அதமாயி? வி3தின

அகிB3தா5, தனி"2 உணாேத” எ!ப2 அறளி! க"2 திற

பிரச+கியா றைள;+ ேக
ெகா கைடசி உைடைய; வாயி
ேபா
ெகாடா. உதறினா ேசா1 இ3த 2ணிைய எ "தா ஒ
அைர(ேசாைற அைத ஒ சிறிய இைலயி5 ைவ"2 இைககளா= தா+கி
பி%"2, எ732 நி!1, உடைல வைள"2 வண+கி,

திைன"2ைண ந!றி ெசயி? பைன"2ைணயா ெகாவ பய! ெறாிவா
என Jறி நீ %னா.
எதிபாராத இ(ெசயைல கட உபேதசியா ெவ கி ேபானா. கிணறி5

த

"த மாறி இற+கி நீர3தி கைளைப மாறிெகா , எGவாேறா

ஈ(சப % ேபா8( ேச32வி டா.
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எணி இப"ெத டாநா திற பிரச+கி ப %ன பழனியப தBயா
எ+ெக+ேகா றி வி

, பக5 1 மணி பசி உணE கிைட என

எணி பயறபாைற கிராம"தி வ32 ேச3தா. அ!1 அGCாி5 திவிழா

ஆதB!, ேத நிைல ேபா8 நி!ற பிறதா! அGCராக ேசா1டாக

எ!1, அ2 மாைல 4 மணி ஆ எ!1 ெதாி3ததனா5, அ+ சிறி2

நிகாம5, மண5ேம

கிராம"தி ேபா8விடலா என றப

வி டா.

வழியி5 கைள, மயக கல32 கா5கைள" தளாட( ெச8தன; “இ!?
கா5ைம5 Uர ெச!றா= ஒ கா டா1 வ: அதி5 ஊ1 இைற"ேத?

நீர3தலா” என நபி, உயிைர பி%"2ெகா

உ  எ73த2 ஒவா1

ேபா8( ேச3தா. கைடசியாக ஒ ஆ கா டாறி5 ஊ1 இைற"2ைவ"2
அதனகி5 உணE உபைத; க வி டா. உயி பிைழ"ேதா என எணி.
அGவிட"தி மகி/(சிேயா ஓ%( ெச!1 பா"தா.
ஆ. அவ இ!னாசி"2 உபேதசியாதா!. அவ க

(ேசாைற அவி/"2"

தம2 ேவைலைய( ெச82 ெகா%3தா. கைத எத? கைடசிலாவ2 தம

ெகா@ச ேசா1 கிைட என நபி அ3த(  மணB  , தவி"2,
2%"2, கிட32, பா"தா. திறளாைர பா"2 பாராத2 ேபால
ைபபிளா ேசாைற உ ெகாேடயி3தா. ஒேர ஒ உைடதா!
மீதியி3த2.
அ2E ேபா8வி டா5 ஆப"தாகிவி ேம! என பய"த பழனியப,
இ!னாசியாாி! எதிாி5 உ கா32,

த!ைனேபா5 பிறைர; ேநசிபாயாக!

எ!1 Jறி, ஏ ெபமா! க டைளைய நிைனC %னா. எ!ன ெச8வா
இ!னாசியா? அ3த( ேசாைற; அளி வாயி ேபா

பிறெபாைள இ(சியா திபாயாக!
எ!1 Jறிவி

, 2ைட உதறி" ேதாளி ேபா

ெகா ,

 ெகா

ேபா8வி டா.

தன2 ெசா5= ெசய= திறளி5 ஆதார ேத% ைவ"திபதாக
ெபைமப
 ெகா%3த திறளா. இ!னாசி"2 உபேதசியா
அப% ைபபிளி5 ேத% ைவ"திகிறா எ!பைத கட2, ெவ கப

விைர32 ெச!றா.
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கைத எப%? ‘ந5ல கைத? நைக(ைவ கைத’ அப%"தாேன? உ+க0(

சிாிJட வ3தி ஆ. கைத எ72வ2 சிாிக"தா!! ப%ப2
சிாிக"தா!! ஏ! ப"திாிைககைள( சில நட"2வ2+ Jட( சிாிக3தா!! ந

நா %5 இகிற 2!ப+கைள, 2யர+கைள( சிாி"2 ஆ1வ2 எ!ப2 ஒ வழி.

அைத"தவிர ேவ1 வழியி5ைல எ!பைத கட பிறதா!, சில ப"திாிகாசிாியக

சிாிபா8( சிாிகிற கைதக பலவைற எ7தி ெவளியி

வகிறாக.

கைதைய அ5ல; க"ைத உண+க. கைதைய நிைன"தா5 சிாி"தா! வ.
க"ைத நிைன"தா5 கணீேர வ. இ3த உபேதசியாைர ேபாலE,

பிரச+கியாைர ேபாலE எ"தைன மக இ!1 ந நா %5 இ32
வகி!றன! இ"தைகய மகளி! வா/E நம2 நா %! நல? ேக

அ5லவா அதைன எணிேய திவ0வ,

த

கக கசடற கபைவ கறபி!
நிக அத" தக
எ!1 க டைளயி %கிறா.
“ப%! ந!றாகப%? ப%க ேவ%யைவகைள ப%? பிைழயற ப% ப%"தபி!
அத!ப% நட32 ஒ7!” எ!பேத இத! க"2. எ5லாவைற; கற இ3த

இவ இைத கறவகளா? கறி3தா5 பிற ேபாதிபைவகளி5

சிலவைறயாவ2 த+க ெசயB5 கா %யிபாக அ5லவா வ0வ
இம ேடா நிகவி5ைவ. இ"தைகய இழி3த மகைளக வ3தி( சிறி2

அதிகமாக க%32+ Jறி, நைம எ(சாிைக; ெச8கிறா.
கனவி? இ!னா2 ம!ேனா விைனேவ1
ெசா5ேவ1 ப டா ெதாட
எ!1, “ெசா5 ேவ1 ெசய5 ேவ1ப டவகேளா
ெகா%3தா5 விழி" தி ேபா2 ம

ெதாட ெகாளாேத!

ம5ல; உற+ேபா2 ம

கனவி=+ Jட அ2 உ!ைன" 2!1"2” எ!ப2 இத! க"2.

ம5ல;

பைனமர"2ப % பரமசிவ பிைள இ3த கைத ெதாி3த2 இ!னாசி"2
உபேதசியா த!ைன காபாறாம5 கா டாறி5 தவிகவி ட ெச8திைய
பரவசிவ பிைளயிட திறளா Jறிவி டா. பரமசிவ பிைள மிகE

வ3தி, இ(ெச8திைய ஈ(சப % பாதிாியா" ெதாிவி"தா. ஈ(சப %
பாதிாியா இ!னாசி"2 உபேதசியாட! பைனமர"2ப % பரமசிவ
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பிைளயிட வ32 நட3தைத விசாாிக( ெசா!னா. அவ ெத!ைன மர"த%யி5
பைனமர"தளE ேசா1 த3த திற பிரச+கியாாி! ெசயைல" ெதளிவாக
எ "2 Jறினா உைமக விள+கி வி டன.
பரமசிவ பிைள;, பாதிாியா ஒ!1ப

" தனி"2 ேபசினாக. இ"தைகய

திற ெசாெபாழிவாளகைள கிராம மகளிட தைலகா டவி வ2
நா %ேக ேகடா எ!றா பரமசிவ பிைள. இ"தைகய உபேதசியாகைள
ஏெபமா! ம!னிகேவ மா டா எ!றா பாதிாியா. கைடசியாக இவ
அவரவாிய சபள" ெதாைககைள அவரவகளிட ெகா "2 "மகைள(

சீதி"திய2 ேபா2, இனி நீ+க உ+கைளேய சீதி"தி ெகா0+க" எ!1
Jறி அ?பிவி டாக. க"த கல+கினா திறளா: ககல+கினா

இ!னாசியா இவ ஒ!1J% வழி நட3தாக. வ வழியி5, “அேண

திறளி5 எ5லா இகிற2 எ!1 அ!1 Jறினீகேள! நைடய இ3த

நிைலபறி; அதி5 ஏ2 இகிறதா?” எ!றா. உபேதசியா.
“ஆ” ப%"2, அறி32, பிற உபேதச ெச82, தா!ம

 அத!ப%

நட3ெதா7காத Tடைன விட( சிற3த Tட! உலக"தி5 ஒவ?மி5ைல ெய!1
ந!றாக( ெசா5லப %கிற2 அேண” எ!றா திறளா.
“றைள( ெசா5லமா Wகளா?” எ!றா இ!னாசியா.
“ஓதி உண32, பிற ைர"2, தானட+கா ேபைதயி ேபைதயாாி5” எ!றா
பழனியப.

“அேண! இைத கா டாற+கைரயிேலேய நிைனC டJடாதா?” எ!றா
உபேதசியா.

“ெத!ைனமர"2 நிழBJட, இ2 எ! நிைனவி வரவி5ைலேய! எ! ெச8வ2?”
எ!றா பிரச+கியா.
தபி! க

ைரைய ப%"தாயா? எப% இகிற2? ந!றாயிகிற2 எ!1

நிைன"தாயா? இ!? ந!றாக எ7தலாேம எ!1 நிைனகிறாயா? அ2தா!
Jடா2. ப%ப2 எ72வதகாக எ!1, ேபவதகாக எ!1 நிைனகிற

நிைன"தா! ந நா
மகைள  %(வராகிவி ட2. ப%ப2
நடபதகாக எ!ற எண ந நா %5 வளர ேவ ! இ!ைற நீ; அ3த
%E"தா! வரேவ .

49

ப%! ந!றாக ப% பிைழயற ப%! எ2 ந5ல2? எ!1 ஆரா832 உண! ந5ல

%E வா! உடேன ெச8! பிறைர; ெச8ய( ெசா5! தீர ஆரா832 ெசா5!
ெச8வதகாக( ெச8ய ேவ%யைத( ெசா5. ெச82 ெகாேட ெசா5!
ெசா5ேவ1 ெசய5ேவ1 ப டவக0ைடய J

றவி B32 வில; உடேன

வில! ஏெனனி5 அ2 ந5வா/வி ஏறறெதா ந5ல வழி!
-------------

11. மைறெமாழி
மைறெமாழி

‘மைறெமாழி’ எ!ப2 மைறகெபற ெமாழி என ெபா ெப1. இைத ‘ம3திர’

எ!1 ேவத பாைஷ எ!1 வடெமாழியாள J1வ. திற தமி/ மைற

ஆதB!, அ2 J1 ெமாழிக யாE நம மைற ெமாழிகேளயா. எ!றா=,
நா! இ+ Jறவ3த2 அெபாளி5 அ5ல. மைறெமாழி (பாி பாைஷ) எ!ற
ெபாளி5 ஆ.
நைக வியாபாாிக, மா

வியாபாாிக, நைக, ெச8பவக, தர" ெதாழி5

ெச8பவக, ேதா5 வியாபாாிக, மாவா%க ஆகிய பலாிட, ேக ேபா அறிய

%யாத மைறெமாழிகைள அவக த+க0ளாகேவ வழ+கி வவைத இ!1
காணலா.
அ2ேபாலேவ, தமி/ அறிஞக0ேள-தமி/ கறமக0ேள ஒ

மைறெமாழி வழ+கேவ  எ!ப2 என2 ஆைச. இ2 ெமாழி ப1, க5வி

ெப, அறிE வள(சி, நா

நல? ஏற 2ைண ெச8; எ!ப2

என2 எண. இ3த மைறெமாழிைய பா+க

அ: ந!பேர வரேவ ! வரேவ ! அ3த ைபய! 13-5 எப%? .
ஆ : அைத பறி( ெசா5ல ேவ%யதி5ைல. நிரப உைடயவ!.
இ : ேந1 நா ேபா8 ேக
இகிற2, பா"தீகளா?

 ெகா%3ேதாேம; அவ 73 எGவளE

ஈ.: ஆ 73 இ32 எ!ன ெச8ய? 65 சிறி2 இ5ைலேய.
உ : ைபய?ைடய 40 எப%?
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ஊ : 40 நிைறய உ . எ!றா= 42 இ5லாம5 41 மாதிாி இகிறா!, .
எ : தா+க ஏ! இேபா2 இராமனிட 79 ைவபதி5ைல,
ஏ : அவ! இ3தா ேபாB32 92, 93, 942 ேபா8வி டா!. நா! 82 என

எணி( மா இ32 வி ேட!. இ5லாவி டா5 நைடய 97 ேபா8 விடாதா?
எப% இ3த மைறெமாழி? இ2 உ+க0 விள+கிறதா? நீ+க திற

ப%"தி3தா5 இ2 உ+க0 விள+கியி. இ5ைலயானா5 அைத
ப%;+க. அதி=ள அதிகார+கதா இைவ.
திற அதிகார
13. அடக.

73. அைவ அ@சாைம.

65. ெசா5 வ!ைம.
40. க5வி.

41. க5லாைம.
42. ேகவி.
79. ந .

92. ெபா ெப%.
93. க.

94. S2.

82. தீ ந .
97. மான

‘திற’ தமிழ?ைடய தனி( ெசா"2. அ2 தமி/நா

 கCல ஆ.

திறளி5 Jறபடாத2 எ2E இ5ைல. அைத ஒGெவா தமி/ மக?

தமி/மக0 ப%"2" தீரேவ . அத! 1330 றைள; ப%பத

1வழி ஒ!1 உ . அ2 133 அதிகார"ைத; தB5 மனபாட
பHவ2தா!. அதிகார+கைள தB5 மனபாட பHகிறவக,

திறைள எளிதாக ப%பதி=, மைறெமாழிைய விைரவாக ேபவதி=

ெவறி ெப1வாக.
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த5 பயிசியாக, 10 அதிகார+க0 பழகரா
அ: சாமி 1 நிைறய இேபா5 இேக!
ஆ: இ32 எ!ன ெச8வ2? 14 இ5ைலேய அபா!
அ: உ+க ஊாி5 2 எப%?

ஆ: சிறி2 இ5ைல. அதனா5 104- நைடெபறவி5ைல.
அ: நம2 நா;

அப%"தானா?

3-5 இப2ேபால 4-ஐேபசி ெகா%3தாேர! இ!?

ஆ: இ5ைல! இ5ைல! அவ 5-5 32வி டா.

அ: உ+க ைபய? 6 ஆயிேறா!

ஆ. ஆயி1.

அ: 7 எ"தைன?

ஆ: ஒ!1மி5ைல.

அ: உ+க மைனவி 8-5 எப%?

ஆ. அவ0 அ2 இ3தா5, என ஏ! 31 வகிற2.

அ: உ+க0 இ!ைற 9 சாிதானா?

ஆ: ஐேயா %யா2. ம!னிகE, நா! 95 அ32கிேற!.

அ: அவ ஏ! அப% ேபகிறா?

ஆ: அவரா? அவ 10 ெதாியா2.
திற அதிகார
1. கடE வா/"2
14. ஒ7க.

2. மைழ.

104. உழE.
3. 2றE.
4. அற.

5. இ5வா/ைக.

6. வா/ைக" 2ைணநல.

7. த5வைர ெப1த5.

8. அ!ைடைம.
31. சின.

9 வி32.

95. ம32.
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10. இ!ெசா5.

நா ஒ!1 இGவா1 ப"2 ப"2 அதிகார+களாக பயி5வ2 ந5ல2.
பதி!T!ேற நா களி5 உ+க உள"தி5 திறளி! அதிகார" தைலக
7வ2 பதி32 வி . பிற உ+க0 ஓ8E கிைட ேபாெத5லா
திவ0வ எ3த" தைலபி5 எ2 எைத( ெசா5Bயிகிறா எ!1 ஒGெவா
றளாக அ3த3த அதிகார"தி! கீ/ ப%"2 அறிைவ வள"2 ெகாளலா. இ2
றைள ப% 1 வழியா.
தபி! உன J1வ2 இ2 ஒ!1தா!. எ5லா உ1க0 ந!
அைம3த2தா! உட5. அ2ேபால எ5லா" 2ைறகளி= ஒளிNவ2தா! அறிE.

!னத 7 உட5 எ!1, பி!னத 7 அறிE எ!1 ெபய. 7

உடைல ெபறதனாேலேய ஒவ! 7 மனிதனாகிவிட %யா2. அவ! 7
அறிைவ; ெபறிக ேவ . அேபா2தா! அவ! 7

மனிதனாகிறா!.நீ; ஒ 7 மனிதனாக" ேதா!ற விகிறாயா?

அப%யானா5, திறைள ப% உடேன எ "2 ப%! ஏெனனி5, அ2

உலக"தி! அறிE கள@சிய+களி5 ஒ!1.

-----------

(345 ெப4ற)
ெப4ற)

3தமி$ காவல- கி.
கி. ஆ. ெப.
ெப. வி7வநாத 80க
தமி/( ெச5வ
தமிழி! சிற
அறிE கைதக
என2 நபக
வ0வ ற0
வ0வ உள
திற க
ைரக
திறளி5 ெசய5திற!
திற ைதெபா

ஐ32 ெச5வ+க
ஆ1 ெச5வ+க
அறிE உணE
தமி/ ம32க
மணமக0
இள+ேகாE சில
ந5வா/E வழி
எணவிய5
வளலா அ பாE

நா!மணிக

"தமி/ காவல பறி 100

மணிக

எ2 வியாபார? எவ வியாபாாி?

அறிஞகமாணவக0 தி(சி விவநாத வரலா1 (மா. . சப3த)
பாாி நிைலய., 184, பிரா ேவ, ெச!ைன-600 108.

--------

