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ைர

ஒளைவயா உலக ெபபா லவகளி தைலசிறதவ. தமிழகளி$
உள-களி ! இல-களி ! நீ-கா இட! ெப றவ. ச-ககால ஒளைவயா6!
இைடகாலதி ேசாழ ேபரர7 சிற( விள-கிய ேபா( ேதா$றிய நீதி8
ஒளைவயா6! ஆகிய இ6வ6ேம மி+த சிற+ாியவக. நீதி8 ஒளைவயா
க: தமிழக! ;வ(! பரவி, க ேறாேரய$றி ம ேறா6! நிைனவி ைவ(

ெகாடா<!ப, அைமத(. அத + அவ பா,ய எளிைமமி+த ஆதி =,,

ெகா$ைற ேவத$ ேபா ! நீதி 8கேள காரணமா+!. அவ பாடகளி
அைமத ெந>சி ஆழ பதி?!ப,யான க6(! வ,வ! நிைறத சி@சி@
ெதாடகேள அவைர அ,க, நிைனA/<கி$றன. அதBட$ அவ பா,ய

தனிபாடகC! மகளிைடேய மி+த ெசவா+ ெப றன. அவர( லைம,

பாைன?! திற$, எளிேயாாிட! கல( பழகி மக கவிஞராக விள-கியைம

எ$பனவ றா பல கைதகC! க பைன நிக: சிகC! மகளா ெசாலப/<
வாEெமாழியாக வழ-கலாயின. அவ இய றியன வலாத சில பாடகC!
8கC! அவேரா< ெதாட ப<தப/<! காலேபாகி கைதக பல
வழ-கலாயின.
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இ8 ஒளைவயா ப றிய ஒ6 ;ைமயான பாைவைய த6வ(ட$, ச-க கால
ஒளைவயா, நீதி8 ஒளைவயா ஆகிய இ6வ ப றி சிறபாக எ<(
ெமாழிகிற(.

'தமி: நாவல சாிைத', 'லவராண!', 'விேநாதரசம>சாி', 'பாவல சாிதிர தீபக!'

ேபா

! பல 8களி ஒளைவ வரலா@ காணப<கிற(. வாEெமாழியாக

வழ-கியவ றி$ ெதா+பாதலா, இகைதகளி சி@ சி@ மா ற-கைள?!

காணலா!. இ$B! ஏ/,ேலறாத ஒளைவ கைதகC! மகளிைடேய
வழ-+கி$றன.

தனி ெசE?/ சிதாமணி , தனிபாட திர/< ஆகியவ றி, ஒளைவயி$

தனிபாடக பல அவ றி +ாிய பி$னணி கைதகேளா< தரப/<ளன.
ஒளைவ வரலா ைற த$ தலாக வர$ைறேயா< எ;த ய$றவ, எ&.

அனவரதவிநாயக! பிைள ஆவா. அவ ’நீதி 8 திர/<' எ$ற 8)$ க 1906

-இ 'ஒளைவயா சாிதிர!' எ$ற ெபயரா 78 பக-களி ஒ6 $Bைர

எ;தி?ளா. அ( தனி8லாகG! ெவளிவ(ள(. மிக விாிவாக ’தமி: இலகிய
வரலா ’ைற எ;திய அறிஞ . அ6ணாசல!, ’ைசவ இலகிய வரலா@' எ;திய
ஒளைவ 7.(ைரசாமி பிைள ேபாவா பல ஒளைவயாக ப றிய

வரலா@கைள விாிவாக த(ளன. ைனவ ந. 7பிரமணிய$ 1992இ, ச-க

இலகியதி காணப<! 59 பாடகைள?! உைர?ட$ பதிபி(, அதி ச-க

கால ஒளைவயி$ வரலா ைற ஆராE சி $Bைரயாக த(ளா.

இHவா@ வரலாறாகG! கைதகளாகG! க/<ைரகளாகG! ஒளைவ ப றிய

ஆEGக மி+தியாக ெவளிவ(ளன. இ8 ஒளைவயி$ அறிG, அBபவ!,

லைம, திறைம, சா(ாிய! யாவ ைற?! 76-க ெசா) விள-கைவ+!
நலேதா அறிக 8லாக எ;தப/<ள(.

அதியமா$ ெந<மா$ அ>சி ெகா<த ெந)கனியா ம/<மலாம, த!

பா/< திறதா ! ைவய! உளளG! வா;! சிற ெப ற ஒளைவ
ெப6மா/,ைய ப றி எ;த கிைடத( ஒ6 ெப6! ேபேறயா+!. இHவாEபிைன
நகிய சாகிதிய அகாெதமி+ எ$ ெந>சாத ந$றிகைள உாிதா+கி$ேற$.
ம(ைர - 625020
----------------

தமிழண
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உைற

1. ஒளைவயா

2. ச-க கால ஒளைவயா

3. நீதி8 ஒளைவயா

4. ஒளைவகைதக

பி$னிைண

1. ஆதி=,

2. ெகா$ைற ேவத$

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

"தமி:நா/,$ ம ற ெசவ-கைளெயலா! இழ(விட பிாியமா? ஒளைவயி$
8கைள இழ(விட பிாியமா?" எ$@ ந!மிட! யாேரB! ேக/பாகளாயி$,

'ம ற ெசவ-கைள ெயலா! பறிெகா<க ேநதா

! ெபாிதிைல. அவ ைற

தமி:நா< ம/<! சைம(ெகாள வல(. ஒளைவ பிரா/,யி$ 8கைள
இழக ஒ6ேபா(! ச!மதபட மா/ேடா!. அ( ம/<! சைம(ெகாள ,யாத

தனி ெப6> ெசவ!' எ$@ நா! ம@ெமாழி உைரக கடைமப/,6கிேறா!.
- பாரதியா.[*]

--

[*] பாரதியா க/<ைரக, ப. 160-161.
------------

தமி: I@! ந

1. ஒளைவயா
லகி ஒளைவ எB! ெபயைர அறியாதா இல. இள>சிறா

த அகைவ தித ெபாிேயா வைர; கவியறிவிலாத மக த க @
(ைறேபாகிய சா$ேறா வைர ஒளைவ எ$றா மதிேபா<! மகி:ேவா<!
ெசா), அவர( அறிGைரகைள எ<( ெமாழிய காணலா!.

அ ஆ என அாி 7வ,ைய க பிக ெதாட-+! ேபாேத சி$ன>சி@வ+ ஒள
எ;ைத அறிகப<த ஒளைவ என ெசா) த6வ( ெதா$@ ெதா/< வ6!
ெப6வழகா+!.
அற>ெசய வி6!
ஆ@வ( சின!
ெசEவன தி6த ெசE
இணகமறி( இண-+
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கி/டாதாயி$ ெவ/ெடன மற
+ ற! பாகி$ 7 ற! இைல
தைத ெசா மிக மதிரமிைல
மி$Bெகலா! பி$B+ மைழ
ெக/டா ! ேம$மக ேம$மகேள
ஓ<மீ$ ஓட உ@மீ$ வ6மளG! வா, இ6+மா! ெகா+
க ேறா+ ெச$ற இடெமலா! சிற
க ற( ைக!மணளG கலாத( உலகளG
சிதிர! ைகபழக! ெசதமி;! நாபழக!
இைவ பழெமாழிக ேபா மகளிைடேய அ$றாட நைடைற வா:வி

பய$ப<பைவ. ஒளைவ தத அாிய க6( க6Kல-களா! இHவறிG ெதாடக,

கலாதா நாவி

! களிநட!ாிய காணலா!!

ஒளைவயா ச-க காலதி மிகG! க:ெப ற ெபபா லவராக
திக:(ளா. அதனா தமிழகதி வழிவழியாக சிறைடய ெபபா லவ
பல ஒளைவ எ$ேற அைழ கப/< வ(ளன. 8 றா< வாிைசயி மிக

விாிவாக 'தமி: இலகிய வரலா ைற எ;திய அறிஞ . அ6ணாசல! ஆ@

ஒளைவயாகைளப றி +றிபி<கிறா. சா$ேறா .வரதராசனா தம(
இலகிய வரலா றி பல ஒளைவயாக காலேதா@! வா:( வ(ளைமைய
7/, கா/<கிறா. ேசாழ காலமாகிய இைடகாலதி வா:(, நீதி8க

பா,ய ஒளைவயாேர, அைனவாி

! மிக ெப6!க: ெப றவ. அவைர ஒ/,ேய

ெசவிவழி கைதக பல க/டப/<, வாE ெமாழியாக மகளிைடேய

வழ-கலாயின. ஏைனய ஒளைவயாக எலா! 'வினாயகரகவ', 'ஞான+ற',

அசதிேகாைவ', 'பதனதாதி' என இHவா@ தனி 8களா அறியப<கி$றவ
ஆவ. 'விேநாதரச ம>சாி', தனிபாட திர/<', 'தனி ெசE?/ சிதாமணி', 'தமி:

நாவல சாிைத', 'லவ ராண!' ேபா$றைவ ஒளைவ ெதாடபான கைதகைள

Iறி, அகைத பி$னணியி ஒளைவ பா,ய பாடகைள?! த6கி$றன.

இகைதக 8 + 8 சி@சி@ ேவ@பா<கCட$ காணப<!. ெப6!ப+தி
க:பைடத நீதி8 ஒளைவயி$ ெதாடைடயனவாE விள-கிB! ஏைனய
ஒளைவகளி$ வரலா ைற இைண(! Iறப<!. இவ றி எ(Gைம, எ(

க பைன என பிாிதறிவ( க,ன!. பாடகைள ைவ( ெகா<, அவ றி$

பி$னணிைய லவக கைத நிக: சிகளாக க பைன ெசE( Iறிய பா-+! சில
பாட கைதகளி காணப<கிற(. இ$B! ஏ/,ேலறா( வழ-கி வ6! ஒளைவ

கைதகC! பல உள. எ-ஙனமாயிB! இைவ 7ைவமிகைவயாE, அறிG+

வி6தாE, உலகியலறிG ெபா6தியைவயாE விள-+தலா மக இவ ைற
ெசா) ெசா) மகி:கி$றன.
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இ-ஙன! ஒ6 லவ ெப ற க: காரணமாக பி$ வ6பவக/+ அேத ெபயைர

இ/< வழ-+வதி வியெபா$@ மிைல. கபில, பரண, நகீர, ப/,னதா
ேபா

! க:ெப ற லவக ெபயரா பல வா:(ளைம நா! அறிதேத-

யா+!. இதைகய ஒளைவயாகைள ப றிய வரலா @ +றிகைள

ஒ6கப<தி 76-க I@க தா$, இ8

எ<( ெமாழியப<கி$றன.

 M$@ தைலகளி அைவ

ச-க கால ஒளைவ
நீதி8 ஒளைவ
ஒளைவ கைதக
இH ஒளைவயாகளிைடேய சி சில ேவ@பா<க காண ப<த இயேப. எனிB!
பல I@களி ஒ @ைம ெதாட சி காணப<வ( வியைப த6கிற(.
ஒளைவ ெபயரா அைமத ெதாடக, பாடக எலாேம தி/பN/பைடயைவ;

உலகியலறிG சாதைவ; ப/டறிG திைரக பதிதைவ; எேலா நாவி

எளிதி ஒ)கப<பைவ.

!

ஒளைவயா அைனவ6ேம ேவதகைளவிடG! எளிய வளகைளேய

ேபா @பவக; மகளிைடேய மகளாக வா;! மனபா-+ைடயவக;

ந$றி?ணG மிகவக; நலவகைள ேபா றி?! அலாதவகைள O றி?!
அ>சாம வா:தவக.

ச-க கால ஒளைவ, நீதி8 ஒளைவ யாவ6! சிவெநறி சாட$ காண-

ப<கி$றன.

லைம திறதி ஈ<! எ<மிலாதவகளாகேவ விள-+கி$றன.
இ-ஙன! ெபணினதி ேக சிற ேத<! வைகயி ஒளைவ வரலா@
அைமகிற(. உலக ெபபா லவகளிைடேய தமி: ஒளைவ+ சிறபிட!

உ< எ$@ அறிஞக ேபா @கி$றன. கிேரக ெப6! லவராகிய 'சாேபா'

(Sappho) எனப<! ெபபா கவிஞ6ட$ தமி: ஒளைவைய ஒபி/<
திறனாE( I@கி$றன. ஆயிர! ஆபா லவக இ6பிB!

அவகCெகலா! ஈ< ெகா<+! வைகயி, ஒளைவ ெப6மா/, லைமயா

பபா

! சிற( விள-கியைம ேபா @த +ாிய சிறேபயா+!.

!
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இ$@ நா! மகCகாக, மகC ஒ6வராக, மகைளேய மி+தி?! மதி( பா<!

லவகைள மக கவிஞ என ேபா @கிேறா!. அதேனா< மகCெகலா!
விள-+!ப, எளிய தமிழி பா<கிறவ எ$ற சிறைப?! எ<( I@ கிேறா!.
ஒளைவயா6! 'மக பாவலராகேவ' திக:(ளைம அறிதி$ றதகதா+!.
ச-க ஒளைவ?! நீதி 8 ஒளைவ?! என இ6வேர வா:தன எ$ற க6(
பல6+ உ<. இHவி6வ6! வளத கேழ ம ற பலைர?! இெபயரா

அைழக O,யி6க ேவ<!. ஆயி$ ஒ6 +றிக த+த ேவ@பா<; ச-க
ஒளைவ கபில, பரண, ெவளி #தியா ேபா

! த! சமகால லவகைள

ெப6மிதேதா<! பாிேவா<! +றிபி<கிறா; இைடகால ஒளைவயா அகால

=ழ ேக ப லைம ெச6+ட$ ேபா/,?! விவாத! விைளவிபவராக
காணப<கிறா. இHவிர< ஒளைவயாகேள உைமயாக வா:தன எ$@
Iறலா!. ஏைனய ஒளைவ ெபய6ைடயா யாவ6! இவகள( க: ஒளியி Aத
ந@மலகளாகேவ எணதகவராவ.
ஔைவ: ெபய ெபா6
ஒள எ$ற எ;ைத 'அH' என எ;திB! ஒேர ஒ)தா$. ஆகேவ 'அHைவ' என

எ;(ேபா)யாக எ;தலா!. ெதா$ைம வ,வ! ஒளைவேய. இைவI/ெடா)க

அல; எ;(ேபா) ப றியன என அறித ேவ<!.

ைபதிய! - பயிதிய!: இHவா@ அகர, இகர!, ஐகாரமா+!. ெகௗதம$ - கGதம$;

இHவா@ அகர உகர! ஒளகாரமா+!. இைவ?! ஒ) ஒதிைச+! எ;(ேபா)
ப றியனேவ. Mதறிஞ வ.7ப.மா. த! ெதாகாபியGைரயி இைத ந$+
விளகி?ளா. 'ஒளைவ' எ$பேத பைழய வ,வ!; 'அHைவ' பி ப/ட வழ+.

எ;( ேபா)யா அைமத(. இதி தவெறா$@மிைல. இத காக பைழய
வ,வேம ேவடாெமன தகத$@.
’ஒளைவ' எ$ற ெசா ெபா6ளாக தாE, Mதா/,, ெப(றவி, தவெப

எ$ெறலா! அகராதிக ெபா6 I@!. அ!ைம, அHைவ ஒ6ெபா6/ெசா கேள.

ெத

-+, க$னட!, (C த)ய திராவிட ெமாழிகளி அHவா, அHைவ, அHவா

என பலவா@ திாி( வழ-+!. அைவ பி ப/ட எ;( ேபா)ைய பி$ப றிய
வழகா@க.
ஒ6 ெபS+ மாியாைத த6! அைடெமாழியாகG! இ( க$னடதி

வழ-கியைத, 'திராவிட ெமாழிகளி$ ேவ ெசா அகராதி' +றிபி<கிற(.
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ஒளைவைய ஆதாித அதியமான( தகT இ$ைறய த6மாி எ$ப. அHK

க$னட மாநிலதி$ எைல யி உள(. "ஒளைவயா க$னட நா/,

!

ச>சாிததாக அநா/< வி6தாத-களா ெதாிகிறெத$ப”, என எ&. அனவரத
விநாயக! பிைள +றிபி<கி$றா. [1] எனேவ ச-க காலதி மதிண(!

அைடெமாழியாகேவ வழ-கியி6க ேவ<!. காைரகா அ!ைமயா எ$ப(

ேபா இ$ன ஒளைவயா என இய ெபய6ட$ வழ-கியி6கI,ய இதி,

இேபா( இய ெபய மைற( சிறணதிய அைடெமாழிேய ெபயராகி வி/ட(.
ஒளைவ பா/, எ$றா

! பா/<பா<! பா,னி எ$றா+ேம தவிர, அகைவ

தி சிைய 7/டா(. ச-க காலதி 'பா/,ய' எ$றா, பா/<பா<!

பா,னிய எ$ப( ெபா6.
----

[1]. நீதி 8 றிர/<, 1906. ப. 18.
காலேபாகி ’அHைவ' எ$பத + அ!ைம, அ$ைன எ$ற ெபா6Cமி6ததா,

தாE, தைதயி$ தாE அல( பா/, என ெபா6க நீளலாயின.

ெபா6Cேக ப ஒளைவயி$ உ6வ! க பைன ெசEயப/ட(. சமண சமயதவ

த! சமய ெப(றவியைர 'ஒளைவ' என அைழகலாயின. நிக<க 'அHைவ'
எ$ப( ேநா பவ ெபய; தவ! ெசE?! ெப எ$பதாக ெபா6 Iறின.
இைவயாG! ெசா ெபா6 வள சிேய.

"மண! ெசE(ெகாளாதி6( ப6வதா தி சி ெப @ தவேகால! தா-கி,

கவி ேகவிகளி ேம!ப/< விள-கிய ெப,ைர இய ெபய 7/டா(, அHைவ

எ$@ வழ-கின ேபா

!",

என . அ6ணாசல! க6(கி$றா.[2] இ$@ ஒளைவ எ$ற(! மதி மிக,
தி சி ெப றதவமக ஒ6தியி$ தி6ேதா றேம க$ நி கிற(. ேம

!

ஒளைவயி$ ெப6ைம இ$றளG! நிைலெப @, இ8 றா,$ மகாகவி என

ேபா றப<! சி.7பிரமணிய பாரதியாாி$ மனைத?! ஈ(ள(.

சா$ேறா .வ. இ(ப றி +றிபி<! ெபா;(, "இ6பதா! 8 றா,$

ெதாடகதி பாரதியா6! இவ6ைடய ைறைய பி$ப றி, இவ 8)$

ெபயைரேய ேபா றி, திய ஆதி=, இய றினா எ$றா, இவ கா/,ய வழி

எHவளG ேபா றப/< வதி6கிற( எ$பைத உணரலா!", எ$@

எ;தி?ளா[3]. இ$@ பாேவத பாரதிதாச$ த, கவிஞ பல திய

ஆதி=,கைள?!, ஆEG=,, தமி:=, என இன வைககளாகG! பா,?ளன.
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இதனா ஒளைவயி$ (ைம பைட+! லைமதிற! ஆCைம நீ/சி?ேம
லனாகி$றன.
----

[2] தமி: இலகிய வரலா@ - ப$னிரடா! 8 றா< - த பாக!, 1973, ப.
445.

[3]. தமி: இலகிய வரலா@, 1980.ப. 181
பாண+ல!
ச-க கால ஒளைவைய பாண +லெம$ேற க6த, நிர!ப வாEள(. அவ

விற)யா @பைட (ைறயி ஒ6 றபா/ைட ைன(ளா (103). அைத

அ,பைடயாக ைவ( அவைர விற) என Iறவியலா(. அ( கவிமரபா+
ெம$ப.

தாைனமற! எ$B! (ைறயி, ஒளைவ அ>சிைய பா,ய றபா/,, எதிேர

நி +! ேவத$ த!ைம வினGவதாகG! தா! அத + விைட ெசாவதாகG!

பா,?ளா. த!ைம ேவத$ வாSத 'விற)' என அைழ(, N! நா/, #ர6!
உளேரா?'

என வினGவதாக Iறி, 'எ$ ஐ?! உளேன' எ$@ அ>சிைய Iறி ,கி$றா.
இதைன அ(ைண எளிதாக கவிமர எ$@ ஒ(க ,யவிைல .

அதியமா$ பாிசி நீ/,தெபா;( வாிைச+ வ6(! 'பாிசி வா:ைக' ப றி
+றிபி<கிறா. அHவா:ைக பாண, லவ எலா+! ெபா(வானதா+!.

அதி காவிென!கலேன! '76கிென! கலைப' என பாண6ட$ பா,னியாக

தா! வா:தைதேய அவ ெவளிப<(கிறா.

அ$@ லைமயாள +லேவ@பா<, ெதாழி ேவ@பா< இ$றி பல சதாய

மகளிடமி6(! ெவளிப/<ளன. +றமக, ம6(வ$, இள!பாலாசிாிய$,
+யதியா, கணிய$ எனவ6! அைடெமாழிக ெவHேவ@ வைகயான ெதாழி

அ,பைட+ல-களி)6( லவக ேதா$றியைத கா/<!. ஒளைவயா
பாண +லதினி$@! ேதா$றி வளத ெப6! லவகC ஒ6வராக
காணப<கி$றா.
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இைடகால ஒளைவ?! நாேடா,யாE, மகெளா< கல( பழகி I;<,

+,ைசயி த-கி வா:தவராகேவ காணப<கி$றா.

ஒளைவக பலராயிB! ெபா(த$ைமக பலவ றா, ஒ6வேர எ$ெறS!ப,யான உ6கா/சி' (Image) ஒ$@ உ6வானத +, ேவ @ைமயிைடேய மி+(

காணப/ட இHெவா @ைமகேள அ,பைட காரண-களா+!.

ச-க கால ஒளைவ பரண, ெவளி #தியாைர +றிபி< வ(ட$, பாாியி$

பற!மைலயி

ளாைர காக, கபில கிளிகைள பழகி, பற! மைல+

அபா)6த திைன ன-களி)6( கதிகைள ெகாதி வ6மா@
பழகியைத?! +றி(ளா. ஒளைவயாைர ஆதாித அதியமா$ ெந<மா$ அ>சி

ஏ;வளகC ஒ6வ$. +மணைன பா,ய ெப6>சிதிரனா, அதிய$ த)ய

எ;வ6! மாEத பிற+ தா! +மணைன ேத, வததாக பா<கிறா. ஒளைவயா

பா,ய$ உகிர ெப6வ;திைய, பிற இ6 ேவதகCடB! க< வா:தி

பா,?ளா. இபா,ய$ அகநாU ைற ெதா+ பிதவ$. கைட ச-க(
இ@தியி உகிர ெப6வ;தி இ6ததாக இைறயனாரகெபா6 உைர I@!.
இவ றா ச-க ஒளைவ கைட ச-கதி$ இ@தி காலதி வா:தி6க ேவ<!
எனலா!.
ச-ககால! கிறி(G+ சில 8 றா<க $ ெதாட-கி, கிறி(வி$

ெதாடக கால! வைர நீ,த( எ$@ ேகாடேல சாலெபா6தைடயதா+!.
----------

2. சக கால ஒளைவயா

காலேதா@! ஒளைவயா க: விள-க ெதாட-கி ைவதவ ச-ககால
ஒளைவயாேர ஆவா. ேசாழகால நீதி 8 ஒளைவ ஒப ற ெப6!க;+
உாியராக விள-கினாெரனிB!, அெப6! கைழ ேதா @விதவ ச-க

ஒளைவேய எ$ப( மிைகய$@.

ஒளைவயி$ வா+! வா:G! ெப6மிதைடயனவாE காணப<கி$றன. அவ

Mேவதகைள நா,, அவக அரமைனகளி த-கி வாழ வி6!பினாரலவ.

அதியமா$ ெந<மா$ அ>சி சி@+@நில ம$னேனயாயிB!, அவனிட! ந/

A< அவன( அைவகள லவராE இ@திவைர திக:தன. அவ$

ேசரேவதெனா< ெபா6( நி$ற காலதி

!, அவ த! தைலவBகாகேவ #ர!

ெசறித பாடகைள பா,னா. Mேவத6! பல ஆ<க  @ைகயி/ட

கால(!, த! நப$ பாாிைய பிாியா( நி$ற கபில ேபாலேவ, ஒளைவ?!

அ>சியி$ உடனி6( அவBைடய இ@திகால! வைர அயரா( (ைணநி$றா.

11

ேம

! அ>சிைய தவிர நா>சி வCவ$, ,ய$ ேபா

! சிறிய

வளகைளேய நா, ெச$@, எளிய வா:ைகேய வா:(ளா. மனித ேநய!

பபா<! ேபா றிய காரணதா, தமிழக! ;வ(! ஒளைவயி$ க:

பரவலாயி @. அ$@ த இ$@வைர ஒளைவ எ$B! ெபய ெப+லதி ேக
,மணியாE சிற @ திக:கிற(. அவர( லைம?! பா/<திற!
பபா<! அவைர உலக பாவலவாிைசயி ைவெதSமா@ அ(ைண
வ GடB! ெபா)GடB! திக:கி$றன.
ச-கபாடக

ஒளைவயா பா,யனவாக ச-க இலகிய( 5 பாடக கிைடகி$றன.
அவ @ அகபாடக 26, றபாடக 33.

பாடலா ெபய ெப ற க)ெதாைக, பாிபாட)ேலா; ெதா+தி பாடகளட-கிய

ஐ-+@8@, பதி @பதிேலா; நீட பாடகளட-கிய ப(பா/,ேலா அவத!

பாடக காணபடவிைல. உதிாி பாடகளி$ ெதாைககளாகிய +@ெதாைக,

ந றிைண, அகநாU@, றநாU@ ஆகிய நா$+ ெதாைககளி ம/<ேம அவ

பாடக காணப<கி$றன. இ( 'தனிபாட திர/<' 8) காணப<!

ஒளைவயி$ மனேபாைக ஒதி6கிற(. அதாவ( ச-க கால ஒளைவ?!
அHவேபா( ஏ ப<! =:நிைல+! உணG+! ஏ ப பா,ய தனிபாட
லவராகேவ', விள-கினா என அறிகிேறா!.

அக பாடகளி +@ெதாைகயி 15, ந றிைணயி 7, அகநாU றி 4 ஆக 26.

அவ @C! பாைலதிைண 9, ைலதிைண 5, ம ற +றி>சி ம6த! ெநEத)
தைல+ 4. I @வாிைசப, தைலவி+ 15, ேதாழி+ 6, தைலவB+ 3,

ெசவி)+ 1, கேடா+ 1. இபாடக அைன(! அக ெசEதிகைள
அழகாகG! அ;தமாகG! ைனகி$றன. றபாடகளி 22 பாடக

அதியமா$ ெந<மா$ அ>சிைய ப றியன. M$@ பாடக அவ$ மக$
ெபா+/ெடழினி ப றியன. இைவ தவிர அவ நா>சி வCவைன பா,ய

ெதா$@!, MேவதகC! ஒ6சமய! ஒ6-கி6க கடேபா( அவகைள

வா:தி பா,யெதா$@! உள. இைவ இர<ேம அ>சியலாத ம ைறய

ம$னக ப றியைவ. ஏைனய ஆ@பாடகC! ெபா(வான திைண, (ைற -

அைமதைவ. இவ றி)6( ஒளைவயா அ>சியி$ உயிநபராE, அைவகள
லவராE வா:நா ;வ(! இ6தாெர$ப( ெபறப<!.
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திைண அ,பைடயி பாதா ெவ/சி 1, கரைத 2, (!ைப 6, வாைக 7, பாடா
13, ெபா(விய 4. இவ6ைடய றபாடக ெபாி(! ேபா(ைற

சாதனவாகேவ காண ப<கி$றன.

இவத! அகபாடக 26 இ 8 பாடகளி ம/<ேம ற ெசEதிகைள
+தி?ளா. அ>சிைய ப றிேய M$@ பாடகளி

! ,ய$ எ$B!

தைலவ$, வாEெமாழி ேகாச, ப7!A/ ெபாைறய$ - பாாியி$ பற! மைல,

கிளிவளவன( ேகாவி ெவணி, ெவளி #தியா, மகளி காதிைக விள+

ஏ றி விழாவயத ஆகியன ப றி ஏைனய ஐ( பாடகளி
இட! ெப@கி$றன.

! ற ெசEதிக

அதியமா$ ெந<மா$ அ>சி
பன!A மாைலையேய தன+! அைடயாள மாைலயாக Gைடய அதிய +,யி
பிறதவ$ ெந<மா$ அ>சி. ெபய6 ேக ற ெந,ய ேதா ற! அக$ற மா!
தாெதா< தடைக?! க பைன கடத உட வ)ைம?! உைடயவ$ அ>சி.
ேபா வி6ப! விைளயா/டாக ேபாாி ஈ<ப/< அதிேலேய திைள+!
பழக! எளியவக/+ உதG! ஈரெந>ச! த$னிடளெதலா! வாாி
வழ-+! ெகாைட ெந>ச! உைடயவ$. அவனிட! மற+ணமிக மழவபைட
இ6த(. அவன( தகT இ$ைறய த6மாி ஆ+!. ஆ<ள +திைர மைல?!
அவB+ உாிைம?ைடதா+!.
அ$@ தமிழகதி ஏ; வளக என எணி மகளா ேபா றப/டவகளி
அதியB! ஒ6வனாவா$. Mேவதக ேபரா ற டB! ெப6-ெகாைட

படB! திக:தன ராயிB!, வளக என தமி: லவக இன-க<

ேபா றிய எ;வ6ேம +@நில தைலவகளாக இ6த சிதித +ாியதா+!.

ேபக$, பாாி, காாி, ஓாி, ஆE, நளி, அதிய$ எB! எ;வ6! +@நில ம$னகளாக
இ6(!, த-க வாE வசதிக/+ அபா ப/<!, ெகாைடமட! ப/< வாாி

வழ-கியைமயா மகளா ெபாி(! ேபா றப/<ளன.

சி@பாணா @ பைடயி நV நததனா இHேவ; வளகைள?!
வாிைசப<(! ேபா(, அதியைன +றி பி<கிறா.
’மாவைர

கம:A> சார கவினிய ெந)
அமி:(விைள தீ-கனி ஒளைவ+ ஈத
உரG சின! கன ! ஒளிதிக: ெந<ேவ
அரG கடதாைன அதிகB!'

(99 - 103)
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இHேவ; வளகைள?!, +மண வளைல பா<! ேபா( ெப6>சிதிரனா6!
+றிபி<கி$றா. அவ,

'ஊரா( ஏதிய +திைர, Iேவ,

Iவிள-கணி ெகா<!A எழினி?!' (ற!. 158)
எ$@ அதியைன அ-+ சிறபிகி$றா. இHெவ;வ6! விய ேதா$@மா@
ெகாைடமட!ப/< ெகா<ததா சிறபி( 7/டப/<ளன என ெதாிகிற(.

நததனா 'மயி

+ ேபாைவ ஈத ேபக$' எ$@!, 'ைல+ ேத ஈத

பாாி' எ$@! இHவா@ +றிபி<தலா இைத அறியலா!. இHவைகயி அதிய$

ஒளைவ+ கிைடத காிய ெந)கனி ெகா<ததா ெப6!க: ெப றா$ என
அறிகி$ேறா!.
அைவகளலவ
அ>சியி$ தி6ேவாலகைத ஒளைவ சிறபாக +றிபி<கி$றா.
’ஓ-+ெசல

க<!பக/< யாைன ெந<மா$ அ>சி
ஈர ெந>ச! ஓ, ேசவிள-க

ேத#ச இ6ைக ேபால'

(ந . 381)

ஆ< இவ அைவகள லவராE வா:நாளி ெப6!ப+தி கழிதைமயா எ$
ஐ' (எ$ தைலவ$) எ$ேற உாிைம?ட$ பா<கி$றா.
ழGேதா எ$ ஐ'
'எ$ ஐ'

(ற!.88)

(ற!.89)

'எ$ ஐ இைளேயா +' (எ$ தைலவனி$ மகB+) (96) என இHவா@

7/<மிட-கC! இ@தியி பா,ய ைகய@நிைல பாடகC! இவகள( ந/பி$
சிறைப கா/<கி$றன.
ெகாைட+ண!
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அ>சியி$ ஈரெந>ச! ெகாைட ப! தனி சிறட$ ேபசப<கி$றன. மிக
எளியவக/+! உதGவ( இவ$ இய. அதனா மடேவா மகி:(ைண

(ற!.315) எ$@! இேலா ஒக தைலவ$ (95) எ$@! ப/ட! =/<கிறா
பா/<+ அரசியா.

அவ$ I<தலாக இ6தாதா$ தா$ உபானா! (315). மி+தியாக

இ6+!ேபா( வி6( ெகா<(, 76-கியேபா( இ6பைத பகி(

உபானா! (95). தன+ ($ப! =:த கால(! பிறைர ேபா @வதி

ஆவளவனா! (103). த$ வா:வி ஏ ப<! ேம<பள-கைள

ெபா6/ப<தா(, பிற+ ஈவதி

! உணG த( உபசாிபதி

! க6தாக

இ6தைமயாB! ஏைழ எளியவ எேலா+! எேபா(! உதவியைமயாB!
இவன( க: எைலயி$றி எ-+! பரவிய(.

பாாி பைணெக; ேவதைர இற(! இரவல+ ஈதா$ எ$பேத, அவ$ ,ெக;

ேவத Mவ6+! பைகயாக ேநத(. அதியB! கடவமீ(! இரேபா+ ஈ?!'

ெந<மா$ அ>சியாக ேபா றப<கி$றா$ (315). அண யாைன ேவத பல

இ6பிB!, அவாிB! இவேன வா<பசி ேபா+! பா<ெப@ ேதா$றலாக

அறியப/டா$ (390). இதனா ேவதாி$ ெபாறாைம+ இவ$ ஆளாயினைம

லப<கிற(. அதி

! ேசர+, சி@ ம$னனாகிய இவ$, அ+, சாத

ெப6நில ேவதாிB! ெப6!க: ெப ற( அ ேசரேவத+ தா-க
ெவாணாததாகி வி<கிற(.
ேபா மறவ$

இ-ஙன! எளிேயா+! எளியனாE திக:த இவ$ ேபாாி<வதி, அாியவ+!

அாிய ேபா மறவனாகேவ திக:தா$. எ!C! உள$ ஒ6 ெபா6ந$' என

இவைன ஒ6 ேபா #ரனாகேவ அறிகப<(கிறா கவியரசியா.

இவ$ ெந<மா$ (ெந<மக$) எB! ெபய6+ ஏ ப உயரமான ேதா றைடயவ$.

'அ! பக/< மாபிைன?! ழG ேதாகைள?! ' உைடயவ$ (88). Nணிய

ேவைல பாடைமத ஒளி#7! அணிகல$க அவ$ மாபி கிட(, அைச(

அழ+ ெசEதைம அ,க, ேபசப<கிற(. எ;மர! க<+! தாேதாE தடைகைய

உைடயவ$' (90).

இவ$ நிகர ற உட வ)ைம?ைடயவனாக திக:தைம பல பாடகளி,

அ;தற ஓவிய! ேபால சிதாி(! சி ப! ேபால வ,(! கா/டப<கிற(.
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ஒ6நாளி எ/<ேத ெசE?! த ச$, ஒ6 மாத! ;வ(! மிக ய$@ ெசEத ஒேர
ஒ6 சகர! எ(ைணவ)G! ெபா)G! உைடயதாக இ6+ேமா அ(ைண
வ)ைம?ைடயவ$ (87). வாிமண ெஞமர, க பக நட+! ெப6மித பக< '

அ$னா$ (90). நீ(ைற ப,?! ெப6-களி@ ேபாபவ$' (94). களி@ அ/<

#:+! ஈைட கராஅ(' அ$னவ$ (104). இதைகய இவ$ ேபார< தி6வி
ெபாலதா அ>சி' எ$ேற ேபா றப<கி$றா$ (91). ேபாெசE( ெப@!
ெவ றியாகிய #ர ெசவைத உைடயவ$ இவ$.

ஊந<ேவ?ள ெபா(ம$றி$க நி +! மரதி தSைம ஒ$@

ெதா-கவிடப/,6கிற(. அதி எதிபாரா( கா @ #7வதா, ெகா! + சி

ஏேதB! ப/< அதனாலா! ஓைச ேக/டா

!, ேபாபைறதா$ ழ-+கிறேதா என

எணி ேபா6+ றப<! #ரGணGைடய தைலவ$ இவ$.
ெபா(வி O-+! விசி?@ தSைம
வளிெபா6 ெதக ேக/பி$
அ(ேபா எ$B! தைலவ$ (89)
என ஒளைவ பா<கிறா.

ஒ6வர( ேதா றைத ஒளிபடமாE பதிG ெசEயலா!. ஒ6வர( மனநிைலைய,

இயைப பட! ேபால மனதி + ேதா$@மா@ பதிG ெசEய ,?மா? ,?!.
ச-க இலகிய! அைத ெசEகிற(.

ெபா6கC+ நிைலயிய ஆ ற, இய-+நிைல ஆ ற என இர<

உடலவா? மைலமீ( கிட+! ஒ6 பாைறக அ-ேகேய கிட+! ேபா(,

(ணி(ைவ+! க ேபா அைசயா( கிட+!. அ(ேவ கீேழ உ6ள
ெதாட-கினா எதைன சிைதGகைள ஏ ப<(! அ>சி+! ஓ இய<.

ெபா(வாக இ6+! ேபா(, தணீ ஓ<வ( ேபா இனிைமயான சாய தா$ :

ஆனா ேபாெர$@ ேக/< றப/< வி<வானானா, கா/<தீ சீ றேதா<

கைன( ெகா< கா< ;வ(! ப றி எாிவ( ேபா பைகவகைள அழி(
ஒழிபா$.

அகாலதி #/< $ இறபி தீகைடேகா (ெஞ)ேகா) ெச6கியி6+!,

அேபா( அத$ ஆ ற யாரா

! சிறி(! உணரபடா(. அேத தீகைடய உதG!

M-கி ேகாகைள ஒ$@ட$ ஒ$@ உராE( 7ழ றினா, சதமி/< ெகா<
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ெந6 ெபாறிக ெவளிப<!. அ>சி+ தீகைட ேகாைல, ஒளைவ உவைம

ெசாவ( அவர( தனி சிதைனயா றைல கா/<கிற(.
இ)ைற ெசாீஇய ெஞ) ேகா ேபால
ேதா$றா தி6கG! வல$; ம றத$
கா$@ப< கைனஎாி ேபால

ேதா$றG! வல$தா$ ேதா$@-காேல' (ற!.315)
(இைற - இற. கா$@ப< கைனஎாி - ககப/< ஓைச?ட$ ெவளிப<!

ெந6)

ேதா$றாத கால( அைமதி?டB!, ேதா$@! ேபா( மி+த ஆ ற

ேதா$@வா$ எ$ற இக6ைத,

டB!

'ேதா$றி$ கெழா< ேதா$@க; அஃதிலா
ேதா$ற)$ ேதா$றாைம ந$@' (236)

எ$ற +ற/க6(ட$ ஒபி/< பாக ேவ<!. அ+றC+ இ( விளக!

ேபா உள(. $ 7/,ய( ேபால த ச$ ெசE?! ேத சகரைத, அ>சியி$

உட வ)ைம+ ெசா$ன(! மிக அாியேதா உவைமயா+!. உ6<திரட
ேதாவ)ைமைய ெபா(வாக கைணயமரைத உவைம ெசா) விள+வ.

ஒளைவ?! எ;மர! க<+! தா ேதாE தடைக' (90) எ$@ I@கிறா. ஆயிB!
ேத சகரGவைம  றி

! (ைம?ைடயதா+!.

’எ!C! உளெனா6 ெபா6ந$, ைவக

எேத ெசE?! த ச$

தி-க வ)த கால$ ேனாேன' (87)
ெந)கனி
ஒளைவ+ அதிய$ ஈத ெந)கனி , உலக க;+ உாியதாயி @. அதியைன

க: ெப ற ஏ; வளகC ஒ6வனாக ஆகிய(! அநிக: சிேய. ஒ6ைற

மைல பிளG களிைடேய எளிதி மனித க,யாத இடதி, ெந) கனி

கிைடத(. அதைன உடா ெந<நா வா:வ என ஆ<ேளா Iறின.
அதைன தா$ உSத)B! ைப தமி: லைம ெப6மா/,யாகிய ஒளைவ

உSதேல தக(; அதனா தமி;! தமிழ6! ெப6ந$ைமயைடவ என க6திய
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அ>சி, அதைன அரமைன+ ெகா< வதா$. த) ஒளைவயிட! அத$
சிறைப Iறாம, 'இெந) கனிைய உS-க' என ெகா<தா$.

ஒளைவ?! அதைன இயபான கனிகC ஒ$ெறனேவ க6தி உடன. பிற+தா$
அ>சி அத$ ெப6ைமைய Iறினா$. த)ேலேய உைமைய ெசா$னா
ஒளைவ தாணாம தன+ த( வ @தியி6பா என எணினா$
ேபா !. தமி;! தமி: இலகிய! பபா<! நிைலெபறேவ<ேம

அரேசா 7ேவாாிB! அறிஞேர கியமானவ என உணதிய , அ>சியி$

இ ெசய பா<தா$ ஒளைவயி$ உளைத ெநகி:வித(. தா$ ெந<நா
வா:வதி ! ஒளைவேய நீட கால! வாழ ேவ<ெமன எணிய அ>சியி$
அ$ைப?! பாசைத?! ந பைப?! எணிெயணி வியதா அலைம
ெப6 மா/,. உடேன அவ உளதினி$@! ஒ6 வா:(பா பிறத(!
'வல!ப< வாEவா ஏதி ஒ$னா

கள!பட கடத கழெதா, தடைக
ஆக) நறவி$ அதிய ேகாமா$
ேபார< தி6வி$ ெபாலதா அ>சி!
பாைர பிைறNத ெபா)த ெச$னி
நீலமணிமிட @ ஒ6வ$ ேபால
ம$Bக ெப6ம நீேயா

ெதா$னிைல
ெப6மைல விடரக( அ6மிைச ெகாட
சிறி இைல ெந) தீ-கனி +றியா(
ஆத நி$னக( அடகி
சாத நீ-க எம+ ஈதைனேயா (ற!.91)

(நறG-ம(. ெதா$னிைல - பல காலமாக யா6! உ/ேபாயறி யாத பைழய இட!.

விட- பளதா+, மைல பிளG. ஆத - அதனாலா! ந$ைம. அக( அடகிஇரகசியமாகி மன( அடகிெகா<.)

அதிய$ அ$@ அகனிைய தாேன உ,6தா அநிக: சி அ$ேற,

அகணேம அவெனா< மைறதி6+!. 'ஆதைல உள( அடகி' ஒளைவ+
ெகா<ததா, இ பாட வழி அ>சிதா$ சாதைல' அறியாதவனாயினா$. "தத(
உ$ த$ைன ெகாட( எ$ த$ைன ச-கரா ஆெகாேலா ச(ர?" எ$ற

(ேகாயி தி6பதிக! 10) மணிவாசக வா+ இ-+ ஒ ேநாகதகதா+!.

தைத?! தவமகB!

18

தன+ மக$ பிறததாக ேகவிப/ட(!, ேபாகளதி )6தவாேற, ேநேர

+ழைத பிறத இடதி ேக வ(, மைனவிைய?! அ6ேக ப<தி6+! ப சிள-

+ழைதைய?! அ>சி பாகி$றா$. தவமி6( ெப ற ைமதனாதலா,

உள( எHவளG மகி: சி ெபா-கி, க! மல(, கக கனி(,

இனிைமயாE காணப<!. இவேனா ேபா6< கைள?! கழ றாம அலவா

வ( நி கி$றா$?

நல ேநரமலவா? கணைத ந;வவிடாம, ஓ ஒளிபட! எ<( பா/<

வ,வி பதிG ெசEகிறா பாவல ெப6மக.
'ைகய( ேவேல காலன ைனகழ

ெமEய( வியேர மிட ற( ப7!

எ$@ ெதாட-+! ேபாேத, இராSவ அணிவ+ உைட?ட$ சைட ெசEத
ேவகேதா< , வ( நி +! ஒ6 ெப6#ரைன ந! க$ன கா/<கிறா
ஒளைவயா.

பன! Aமாைல, ெவ/சி மாமல, ேவ-ைகமல - இவ ைற =,ெகா<,

ேகா<க வாிவாியாE கிட+! )?ட$ ெபா6( வத வ)ைம வாEத யாைன
ேபால , ஈ$றணிைம க/,)$ எதிேர நி கி$றா$ அ>சி.
'ெச@வ ேநாகிய கத$

சி@வைன ேநாகி?! சிவபானாேவ' (ற!. 100)
பைகவகைள சீ றேதா< பா( பா( சிவ( ேபான க, இேபா(,
அவ$ த$ சி@வைன ேநாகி நி$ற ெபா;(! அ சிவ ெகா>ச-Iட

+ைறயவிைலயா!. இகா/சியி எைத அணிைம கா/சியி கா/,னா,

அ>சியி$ ேபாரா ற பளி ெசனலனா+ெமன சிதி(, கசிவைப

கண6ேக ெகா< வ( கா/<கிறா ெப6மா/,. இதைகய கா/சி
படபி,களா ச-கலவக ஓாி6 பாடக Mலேம காலதா அழியாத
சிறைப ெப @வி<கி$றன.
Oய தமி: O(வ
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ந)ைச லைம ெம)யலாராகிய ஒளைவயா க றவ6! ம றவ6! ேபா றி
க +!ப,யான பாடகைளேய பா,?ளா.
அதியமா$ அ>சி, ஒ6 ைற த$Bட$ ேபாெசய றப/ட ெதாைடமானிட!
ஒளைவைய OதBபினா$. +@நில ம$னகளாகிய தம+ பைகைம

Mளாதி6க, அ>சி கா>சி ம$னனிட! OதBபினா$ ேபா

!.

ஒளைவயா O( ெசவத + ேவ,யனவாக தி6வCவ Iறிய ப
நல$க யாG! வாEக ெப றவ.
’அ$ அறிG ஆராEத ெசாவ$ைம O(ைரபா+
இ$றி யைமயாத M$@' (682)

’ெதாக ெசா) Oவாத நீகி

நக ெசா) ந$றி பயபதா! O( (681)
ெதாைடமா$ ஒளைவைய வரேவ @ த$ பைடகல ெகா/,ைல

கா/,னா$. பளபளெவ$@ ஒளி#7! ஆ?த-கைள அழ+ ெசE(, மாைல =/,
அ<கி ைவதி6த கா/சிைய கட(!, ஒளைவ அய( ேபாவா என
ெதாைடயேகா$ எணியி6கI<!.

"இைவ மயி ேதாைக மாைலெயலா! அணிய ெப @, ந$+ விளகி ெநEAசி,
காைடய ெகா/டதி ககவ6மா@ அ<கி ைவகப/<ளன!

ஆனா அ-+ள அ>சியி$ பைடகல$கேளா ேபாகளதி பய$ப/<,
பைகவகைள +தியதா, ெகா!! Nனி?! சிைத(, ெகாலBைடய

உைலகளதி ெசபனிட ேபாடப/< கிடகி$றன!

இ6தா வி6தளி(, இலாவி/டா இ6பைத பகி(<, ைகெபா6

இலாத ஏைழ 7 றதி$ தைலவனாக விள-+! அண எ! ேகாமா$
அ>சியி$ Iாிய ேவ)$ நிைலைம அதைகயதா+! !" - ஒளைவயி$ O(ைர
அHவளேவயா!.
’இHேவ

Y) அணி( மாைல =/,
கதிர ேநா$கா: தி6தி ெநE யணி(
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க,?ைட வியனக ரHேவ!
அHேவ
பைகவ +தி ேகா<(தி சிைத(
ெகா @ைற + றில மாேதா! எ$@!
உடாயி$ பத-ெகா<(
இலாயி$ உடBS!
இேலா ஒக தைலவ$

அணஎ! ேகாமா$ ைவNதி ேவேல!

(95)

(ேநா$கா: - வ)ய கா!ப+தி. ெகா @ைற + றி - ெகாலன(

பணிெசE?மிடமாகிய உைலகள!. பத! - உணG )

இதி ெசாலாம ெசா)யைவ வ>ச க: சியா+!. இ-ேக த! தைலவைன
'பழிப( ேபால க:கிறா' ஒளைவயா. நைக 7ைவ?! கிட

! உளன.

"ெதாைடமாேன! நீ அ,க, ேபா ெசE( பழக ப/ட வனல$. அதனா

பைடகல$கைள அ<கி ைவ( அழ+ பாகிறாE அ>சிேகா ேபா6ட @வேத
வா:வா+!. அவBைடய ேவ

! அ!! வாC! பைகவகைள +தி, அதனா

ைன ம;-கி?! ஒ,(! ேபாE எெபா;(! ெகாலன( உைலகளதி
ெசபனி<மா@ +வி( கிட+!! அHவளG ேபா திறைம?! பழக! மிகவ$

அவ$. அவBட$ #ேண பைக( ெகா< அழியாேத!" என அவ

தி/பN/பமாகG! தி/டவ/டமாகG! Iறி?ள திற! கால-காலமாக

அறிஞகளா ேபா றப<கிற(. 'இ@தி பயபிB! எ>சா( இைறவ + , உ@தி
பயபதா! O(' (690) எ$பத + ஒப, ஒளைவயி$ அ>சாைம?! சா(ாிய!
லைம?! இதனா லனாகி$றன.
தி6ேகாவV ெவ றி
மைலயமா$ தி6,காாி ஓாியி$ ெகா)மைல ப+திைய ெவ$@, ேசர

ம$னB+ ெகா<தா$. ேசர$ ெப6>ேசர இ6!ெபாைற?ட$ பைகைம

ெகா,6த அதியமா$ அ>சி இதனா ஆதிரப/<, அ!மைலயமான(

தி6ேகாவV மீ( பைடெய<(, அ!ம$னைன ெவ$@ அHKைர அழிதா$.
மைலயமா$ ேசர + (ைணேபாவா$ என எணி $I/,ேய அவைன
ெவ$@ ஒழிதா$.

அ>சியி$ $ேனா பல சிறகைள உைடயவக ஆவ. $ேனாைர
ேபணி ேதவக/+ ஆGதி அ6தினாக. ெவளிநா/,)6( க6! பயிைர
தமிழகதி + ெகா< வதாக. நிலGலைகேய வைள( ஆடாக.
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அவBைடய $ேனா பன! Aமாைல அணி(, ஏ; ம$னகைள ெவ$றத +

அைடயாளமாக ஏழிலா>சைன' எB! இல சிைன ெபாறித சி$னைத

உைடயவக. அதைன உைடய அரசGாிைமைய ெப ற அ>சி , தாB!

ஏ;ம$னகேளா< ேபாாி/< ெவ றி ெகாடா$. அைத பாட வத ஒளைவ,

"அ$@! அ>சி த$ைன பா<வா+ பாட அாியவனாE மிகGய( நி$றா$.

இ$@!, பைகமி+த ேகாவVைர அழித, அவன( ேதாைள, பரண$ எB!

ெப6!லவ$ தன( நாவ$ைமயா க:( பா,னா$" (ம றவகளா பா<த
அாிதாகியி6+! எ$பதா! ) எ$@ க:(ைரதா.

’அ6!ெபற மரபி$ க6! இவத(!’ (99) என இ-+!, ’அதர( அ6!ெபற

அமி:த! அ$ன, க6! இவதேதா$ ெப6! பிற-கைட (வழிேதா$ற)' (392)

எ$@ பிற+! அ>சியி$ $ேனா தமிழகதி + க6! பயிைர ெகாணத
ெசEதி, ஒளைவயா பாடகளா ம/<ேம அறியப<கிற(. இதைன

விSலகதி)6( க6! ெகாணததாக' உைரயாசிாியக எ;தி?ளன.
ெமாாீசிய7 ேபா

! தீGகளி)6(, ெந<>ேசEைம ெச$@ க6! ெகா<

வதைதேய இHவா@ க பைன ெசE(ளன. அ$@! பா<ந+ அாிைய,
இ$@! பரண$ பா,ன$ ம ெகா' என பரண பா,யைத வியபாகG!

ெப6ைமயாகG! +றிபி<த க6த பால(. த! ேபா ! லவகைள இவ
மதிேபா<! அ$ேபா<! க6(த இதனா உணரப<கிற(.
ேசரேவதBட$ ேபா
ேசரமா$ ெப6>ேசர இ6!ெபாைற+! அ>சி+! இைடேய பைகைம ைக(
ெகாேட இ6த(. ேசரனி$ நபனான மைலயமா$ தி6,காாி எ$பாB!

ஏ;வள கC ஒ6வேன. ெப6#ர$ எ$ப( ம/<ம$றி, அவ$

பைட(ைணயாக யா பக! ெச$றா ! அவகேள ெவ றி ெப@வ. இதனா
அவைன தத! பக! அைழ( ெகாள ேவதகளிைடேய க<! ேபா/,
இ6த(. இகாாி, ஓாிைய ெகா$@ ெகா)மைலைய ேசரB+ தததா,
சமய! பா(, காாியின( ேகாவV மீ( பைடெய<( அ>சி அHKைர

அழி(வி/டா$. இைத கட ெப6>ேசர இ6!ெபாைற, அ>சி மீ( க<>சின!

ெகா<, தகT மீ( பைடெய<தா$. இவகள( ேபா ெந< நா/க நடததாக

ெதாிகிற(.

இ6!ெபாைற தகTைர 7 றி வைள( ெகாடா

,யவிைல.

!, அ>சிைய ெந6-க
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ஓாி, காாி, அதிய$ Mவ6! ஏ; வளகளாக க:ெப றவகC
Mவேரயாயி

!, இ-ஙன! உ/Aசலா ஒ6வைர ஒ6வ அழி(! ஆபதி சிகி

ெகா<! அல ப/<ளன. அ$@ இவக அைனவ6! த!
ஒ @ைமயி$றி தமிழக! சீ+ைலய ெதாட-கிய வரலா ைறதா$ ச-க
இலகிய! கா/<கிற(.

ேபா எ$ப( அகாலதி வா:வி$ ஒ6 ப+தியாகG! சில6+ ேபாேர
வா:வாகG! அைமதி6தன. அதனா ஒ6 மா#ரைன அவன( #ரைத

பாரா/,?!, அவ$ ெவ றிைய சிறபி(!, அவ$ ேதா @ ம,யி$ இர-கி?!

பா,னேரய$றி, ெவ$@ அழிதவைன தி/,ேயா, வைச Iறிேயா பா<!

வழகா@ இைல. ஒளைவயா6! தகTைர  @ைகயி/ட ெப6>ேசரைல

ெபய+றி( யா<! பாடாம, ெபா( பட பைக பைடகைள பா(, "எ!

தைலவBட$ ேபா ெசEய தாதீ; எ$ ெசாைல ேக/கா( தினா அழி(

ேபா#!" எ$@ இHவா@ பல பாடகளி எ சாிைக ெசEகி$றா.
உ@தி மாறா ந/
பைகவ+ விழிண(! அ>சாெந>ச!
எ$@! த! தைலவனாகிய அ>சி பகேம நி$@, அவ$ உயவி

! தா:வி

!

(ைணநி$றவ ஒளைவயா. ெப6 ேவத களாயி ேற எ$@, அவ எதிாிகCட$

இைசேதா, பணிேதா ேபானதிைல. அஃெதா6 ெப6மிதமான வா:G. பாாி?ட$
இைண( இ@திவைர நி$ற கபில ெப6மானி$ ந/ ேபா$ற( அ(.
ஒளைவயா அ>சியிட! ஒ6 +ழைத ேபா பழகியி6கிறா. ெதாடக

காலதி ேபா

!; அ>சி ெகாைட வழ-க காலதா:(கி$றா$. பா/டரசியா

சீ ற! எைல கடகிற(. ச-க லவராகிய அவ தம( ெப6மித! ேதா$ற
ேப7கிறா. அ>சியி$ அரமைன வாயிகாேபாைன விளி( ெதாட-+!

அபாட, அகால தமி: லவகளி$ அணா( ஏதிய ெச!மைல'

விள+கிற(.

‘வாயி ேலாேய வாயி ேலாேய!

வளிேயா ெசவித வய-+ெமாழி விதிதா!
உளிய( ,+! உரBைட உள(
வாிைச+ வ6(மி பாிசி வா:ைக
பாிசில+ அைடயா வாயி ேலாேய!'
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தம( அறிவாைமயா, வளகளி$ ெசவிகளி தம( சிறத வாEெமாழிகைள

விைத(, தா! நிைனதைத நிைனதவாேற அ@வைட ெசE(வி<! வ)ய ெந>ச!
பைடதவகளா! லவக. ஆ!, தா! நிைனதைத விைளவி+!

ெசாேல6ழவக இவக! இவகC+ த! லைம சிறபறி( பிற ேபா ற
ேவ<!. அத ேக இவக வி6!பி அைடய ேவ<ெமன வ6தி யவாக.

உலகி பிறத கைலஞ, யாவேரயாயிB! இ!மனநிைலேய ேமேலா-கி நி க

காணலா!.

’க<மா$ ேதா$ற ெந<மா$ அ>சி

த$அறி யல$ெகா? எ$அறி யல$ெகா?
அறிG! க;! உைடேயா மாEெதன
வ@தைல உலக! அ$ேற?

அதனா
காவிென! கலேன! 76கிென! கலைப
மர-ெகா த ச$ ைகவ சிறாஅ
ம;Gைட கா/டக த ேற

எதிைச ெச)B! அதிைச ேசாேற' (206)

சீ றேதா< வ6! ேப 7நைட, அப,ேய பா/< சிதிரமாவைத ப,(

ப,( பாக ேவ<!. ெபா6 ெசா) பயனிைல. விற+ ெவ/,,

ேகாடாிைய ேதாளி ேபா/< ெகா< அடத கா/<+ ேபானா,

அவB+ மர(கா ப>ச!? எதிைச ெச)B! அதிைச ேசாேற!' ஆ!, ஒ6வ
தயவி ம/<மா உலக! வா:கிற(?

இHவா@ பிணகேதா< ெதாட-கிய ந/ , பிற+ எப,ெயலா! மாறி,
உ@திப<கிற( அ>சி காலதா:த(, த!ைம அவன6ேக ேம

! சில நா

த-கைவத ெபா6/ேட எனG! அவ$ இரவல+ பாிசி ந+வ( உ@தி

எனG! கட அவ, அவைன மனமார வா:தி பிறிெதா6 ைற பா<கிறா.
’ஒ6நா/ ெசலல! இ6நா/ ெசலல!

பலநா பயி$@ பலெரா< ெச)B!

தைலநா ேபா$ற வி6பின$ மாேதா !
இைழ அணி யாைன இயேத அ>சி
அதியமா$ பாிசி ெபZஉ! கால!
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நீ/,B! நீ/டாதாயிB!
களி@த$
ேகா/,ைட ைவத கவள! ேபால
ைகயக த(வ( ெபாEயாகாேத!
அ6ேத மாத ெந>ச!

வ6த ேவடா வா:கவ$ தாேள'
த! ெந>ச! அவசரப/< பாிசி

(101)

+ ஏக @, ஏேதேதா க6தி வி/டத காக

வ6(கிறா ஒளைவயா. அ6த ஏமாத பாிசி + ஆைசயா ஏக ற பாிசி
த6கிற கால! நீ/,தா ! நீ/டாவி/டா ! பாிசி கிைடபெத$னேவா உ@தி.

யாைன+ கவள உணைவ உ6/, பாக$ ேபா<! ேபா(, யாைன ஆெவன
வாைய திற(, ஒ6 ப6ைக சிதறாம ஏ @ ெகாCமா!. பாிசி

! சிதாம

சிதறாம ேவ,யதைன(! ;ைமயாக கிைட+! எ$பத + எHவளG

N/பமான உவைம I@கிறா பா6-க! ஒளைவ பாடகளாக இ$@ கிைட+! 5

ச-க பாடகளி ம/<! இட!ெப@! உவைம கைள பலேகாணதி
ஆராEதாேல அ ெப6மா/,யி$ லைமதிற! அ$ைறய சதாய
நைடைறகC! இனி( விள-+!.

அ$@ ெதா/< ஒளைவ அதியமானிட! ஒ6 +ழைத ேபால பழகியி6கிறா.

அவBைடய அ6 மைழயி நைனதி6 கிறா. இ(ைண ெபாியவராகிய அவ,

தம( அகைவ தித காலேததா$ தகT ெச$றா ேபா

!!. அதியமா$ அ>சி

ெந)கனிைய தா$ உணாம, ஒளைவ+ ெகா<க நிைனதத +!

ஒளைவயி$ அகைவ தி சிேய காரணமாத ேவ<!. ஏெனனி, அவ ேம

!

பலநா வாழேவ<ெம$ற எணைத அவர( அகைவ தி சி?! தள சி?ேம
அவB ஏ ப<தியி6+!. அவ +<!ப வா:வி மிகG! அல ப/<, உழ$@,

அைமதி ேத,ேய அ-+ ெச$றி6க ேவ<!. த!ைம மி+த அ6 உளேதா<

இரக-கா/, ஆதாித அெப6வளைல, இலைம ெப6மா/, மிக எளிைம

ேதா$ற, த!ைம ஒ6 +ழைத ேபா பாவி( ஒ6 பாட பா,?ளா. பல

ேகா/ைடகைள ெவ றி ெகாட ெந<மா$ அ>சி தம+ அ6 ெசEததாேலதா$
அவத! வாE ெசா க மிக சிறைடயனவாயினவா!!
+ழைதக மழைலேப சி எ$ன இ6கிற(? அைவ யாழிைசைய ஒதனவா?
காலெதா< ெபா6திய க6 (ளனவா? ெபா6 விள-+வனவா? அலேவ.
ஆயிB! தைதயிட! அைவ மிக இனிைம?! ெபா6Cைடயன ேபா

ேபா றப<வத + காரண! எ$ன? தைதயாி$ ப @! பாச!தாேன அத +
காரண!!
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'எ$ வாE ெசா

! அ>சியிட! அதைகயனேவ' எ$@ I@கிறா ஒளைவ:

éயாெழா<! ெகாளா ெபா;ெதா<! ணரா

ெபா6ளறி வாரா வாயிB! தைதய+
அ6வ தனவா தவத! மழைல
எ$வாE ெசா ! அ$ன ஒ$னா
க,மதி அரபல கடத
ெந<மா$ அ>சி நீ அ6ள$ மாேற'

(92)

மாணிகவாசகத! வாைத இைறவைனப றியதாதலா, 'மணிவாைத'

ஆகிற( எ$பா. ஒளைவயா அதியமா$ மதிபதாதா$, த! ெசா க ெபா6C!

இனிைம?! உைடயனவாகி$றன எ$@ I@கிறா. இக6திைன ஒ/,யதாக
ஒ6 தி6+ற ந! நிைனவிேலா<கிற(.
’+ழ இனி( யா:இனி( எ$பத! மக
மழைல ெசா ேகளா தவ'

(66)

இதைகய அ$+! ஆதரG+! பாதிரமான ஒளைவயா, தகTைர

எதிாிபைடக =:தேபா(, ெவ+ெட;தா. அ>சி+ பா,யB!

ேசாழB! உதவிபைட அBபின எ$ேற ெதாிகிற(. இ6பிB! தகT  @ைக
நீ,கிற(.
’கள!க ஓ!மி$ ெதHவி ேபாெரதி(:' (87); ’யாவிராயிB! Iைழதா

ெகா< , யா! ெபா6(! எ$ற ஓ!மி$:' (88), என தி6!ப தி6!ப எ சாிைக

ெசEகிறா, ஒளைவயா. அவெனா< பைகததா பல நா<க $

பாழாயினைத?!, பல ம$னக அழி( ேபானைத?! நிைன A/<கிறா.

அவBட$ பைகேதா உEத அாி(. ெபா6ந6! உளேராN! அக$தைல நா/<

என, வினவலானா ெபா6பைட ேவேத! என விளி(, இவ அ>சியி$ #ரைத
எ<(ைர கிறா, (89). இபாட) 'ேவேத' என அைழதி6பதா, இ(

 @ைகயி/,6த ேசரேவதனிட! ஒளைவ O( ெச$@ ெசா)யதாகேவ
இ6த ேவ<ெமன ஆ. Aவராக! பிைள க6(கிறா.[1]

----

[1]. லவ ெப6ைம, ெச$ைன , 1949, ப. 41.
அ>சி+ ஊகM/<த
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ந$றி மறவா ெந>சினராகிய ஒளைவயா, ேபா க<ைம? ற ெபா;(, அவB+

ஊகGைரக ெசா) மனதளராம ேபா ெசEய O<கிறா. ")+ சின!

வதா எதி( நி +! மா$ I/ட! உடா? ஞாயி@ ெபா-கிெய;தா இ6

இ6+மா? ெப6மித பக< (காைள) MI$றி?!, தா தவ:(! ய$றா,
எத (ைறயி

! ஏறி விடாேதா? மழவ பைட+ தைலவேன! எதி( நி +!

ெபா6ந6! உளேரா நீ கள! கிேன?" எ$@ (90) வினGகி$றா. எதிேர

எணிைகயி மிகெபாிய பைட =:( ெகா< நி$றதா, திைகத அதியைன

இ-ஙன! ஊகப<(கிறா, ஒளைவயா.

அ>சியி$ பைடமறவகைள?! ஒளைவயா உ சாக M/<கிறா. அ>சியி$ கவச!

ேபால நி$@ கா+! #ரகைள +,நிைல?ைரத' எ$ற (ைறயி
பாரா/,பா<கிறா, (290) ஒ6 ேபா#ரைன ப றி உவைக க

: சி (ைறயி

இவ பா,?ள( க6ைத ஈகிற(. I/டமாE வத பைடைய த<(,

அபைட I/டதிைடேய அகப/<, ெவ/<< சிைத( ேபான த$ மகன(

உடைல கட தாE+, அவ அகைவ திதவேளயாயிB! அ$பா

பாசதா

!

! ெப ற

வா< ைல ஊறி 7ரதன எ$@ பா<கிறா (311)
’ஈ$ற ெபா;தி ெபாி(வ+! த$மகைன

சா$ேறா$ என ேக/ட தாE'

(69)

அலவா? அதியமா$ ெந<மா$ அ>சி க<! ேபா ெசE(! பயனிைல.

பைகபைட ெப6+ேம காரண!. அவ$ உட!ெபலா! ப/ட நிைலயி

பி$வா-கா( ேபா உட றினா$, அேபா(! அ>சியி$ மன! தளராதி6க

!,

பா<கிறா, ஒளைவ. 'ெப6தைகேய! உ$ைன எதி( வத ெப6ைமயிழத

ம$னக ற(கி/ேடா, தபிதா, ேநாEவாEப/< அவ6ட அழிய

ேந6!. நீ அத + வி<வதிைல. 7 றி வைள( ெவ/, சாEபாE அதனா
அவகைள அ6க!)ேல கிடதி , #ர ெச

! (றகதி + நீ6! ெசக' என

வாளா ெவ/டப<தைல தவிதன. அHவா@ யாைன பைடைய?! அழி(,

நீ வி;ப/< நி கி$றாE! நீ ப/டதால$ேறா அவகC+ #ரெசாக!

கிைடத(!' - இHவா@ ஒளைவ ப/ட நிைலயி

! அ>சிைய க:(

ஊகற ெசEகி$றா. பல +ைறதீத மலதா அண

+ கைடசிேநரதி

பைடெயலா! அழி(, தனி( நி$@! ேபாாி/டா$ ேபா

!.

ஒ6வ6மிலாதநிைல வதைத?! 7/,Iறி, வ6தி பா<கிறா (311) அவ.
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இ-ஙன! மி+தியான யாைன பைடகைள?! பைட ெப6கைத?!

உைடயவனான ெப6>ேசர)6! ெபாைற, தகTைர அழி( அ>சிைய ெவ றி
ெகாட ெசEதிைய பதி @ப( எ/டா! பதா

! அறிகிேறா!.

கணீாி மலத கவிைத
அ>சி இறதேபா(, கணீ ஆறாக ெப6க, ஒளைவ பா,ய ைகய@நிைல
பாடக M$@ றநாU றி காணப< கி$றன.

அவ$ உட எாி[/டப<கிற(. ெந6 IவிIவி ேமெல;( எாிகிற(.
ஒளைவ அைத பா( ெந>ச! ெவ( பா<கிறா. "இத ஈமதீ ச ேற +ைறவாக
உட!ேபா< ஒ/, எாிதா ! எாிய/<!! அல( ஆகாய! அளாவ ேமேல நீ<
எாிதா ! எாிய/<!! எHவாறாயிB! தி-களைனய ெவ ெகா ற+ைடயி$ கீ:
ஞாயி@ ேபா)6( அரசாடவBைடய கைழ எாிக இதனா ,யா(!" எ$@
ெசா

! ேபா( தி-கைள?! ஞாயி ைற?! ெந6 எ$ன ெசEய ,?! எனG!

AதGடைல எாிகலா!, க;டைல எாிக ,?மா எனG! அவ ேக/+!

ேகவிக ந! ெந>ைச?! (ைளகி$றன (231)

தா! அ>சி?ட$ ேபாயி6க ேவ<ெமன ஒ6 பாட) அர @கிறா,

ஒளைவயா. 'இலாகியேரா காைல மாைல; அலாகிய யா$ வா;! நாேள!"

அ;ைக?ணG அHவாேற பா/டாவைத பாகிேறா!. அகமாயிB! றமாயிB!,

உணG ேதா றியவாேற பாடலைம! உ6வாவைத, இைகய@நிைல பாடக
ந$+ கா/<கி$றன. சிறியக/ ெபறிேன' என அ<(வ6! பாட, ஒபாாியாகேவ

உ6வாகிற(. இைண +றளாசிாிய!, வ>சிய, மிைடத ஆசிாிய! எ$பன எலா!
யா வ,வெமன, இலகணிக விள+வன. ச-க லவ$ உணைவேய

பா/டாக வ,பதா, ஒேர ஆசிாிய! 8@ நைடேவ@பா<கCட$ ெவளிப<கிற(.

(கவிஞக இலகணதி + க/<படாேத என ழ-+வ. ச-க பாகC!

இலகணதி + க/<ப/<, அத$வழிபாடலாக பாிணமிகவிைல.

பாடக க6( வழிப/ட வ,வின வாகேவ உ6வாயின. பாட க6( அல(

உணG+! பாட)$ வ,வி +!, பS+! பா/<+ள( ேபா$ற உறG

இ6த(. அத உணேவ பாட

+ வ,வைமைப தத(.

"ம( சிறிதளேவ இ6தா எம+ த(வி<வா$! I<தலாக இ6தா த)

நா-க உ< பாட பிற+ தா$ மகி:( உபா$ ஐேயா அத இ$ப நா/க

ேபாயினேவ!
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சிறிய வி6தாயிB! பல உணGகல-க வாிைசயாக இ6+!! ெபாிய
வி6தாயிB! பல கல-க வாிைசயாக இ6+!! லா

எம+ த(, அ!! ேவ

ணG வி6(கைள

! ைத+! ேபாைனகளி எலா! அவ$ ேபாE

நி பாேன/ அத இ$ப வா:Gக அ @ ேபாயினேவ!

எ$ தைலைய நரத! மண+! ைகயா வ6, ெகா<பா$. அவ$ மாபி

ஊ<6விய ேவ, பாண ைகயி)6த மைட பாதிரதி ஊ<6வி, இரேபா

ைக? உ6வி, ரகப<ேவா ககளி நீ நிைற( பாைவைய மைறக,

அ>ெசா Nேத சி லவ நாவி ேபாE ைத( நி$ற(.

ஆசா+ எைத இேபா( எ-ேக இ6கி$றாேனா? (ஆ7 - ப @ேகா<) இனி
இHGலகி பா<ேவா6மிைல ; பா<ேவா+ ஒ$@ ஈேவா6மிைல!

பக$ைற A =டபடாமேல வா,?திவ(ேபா, பிற+ ஒ$@ ஈயாமேல மா?!

உயிக இHGலகி நிர!பGளன! (ஈ?! அ>சி மைறதனேன)"

- ஆசிாியபாேவ ஒபாாி ைவபைத பா/ைட ப,ேபா ஒHெவா6வ6!

இ$@! உணகி$றன. இைண+றளாசிாிய! எ$பைத விட இைத ஒபாாி

ஆசிாிய!' எ$றா மிகG! ெபா6(!.

'சிறியக/ ெபறிேன எமகீ?! ம$ேன !

ெபாியக/ ெபறிேன
யா!பாட தா$மகி:( உS! ம$ேன!
சி@ேசா றாB! நனிபல கலத$ ம$ேன!
ெப6>ேசா றாB! நனிபல கலதா$ ம$ேன!
எ$ெபா< த,ப< வழிெயலா! எமகீ?!ம$ேன!
அ!ெபா< ேவNைழ வழிெயலா! தா$ நி +! ம$ேன!
நரத! நா@! த$ைகயா
லG நா@! எ$தைல ைதவ6! ம$ேன!
அ6தைல இ6!பாண அக$மைட (ைளஉாீஇ
இரேபா ைக?C! ேபாகி
ரேபா $க பாைவ ேசார
அ>ெசாN ேத சி லவ நாவி
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ெச$@ #:த$@ அவ$
அ6நிற( இய-கிய ேவேல
ஆசா+ எைத யா<ள$ ெகாேலா
இனி

பா<ந6! இைல; பா<ந+ ஒ$@ ஈ+ந6! இைல
பனி(ைற பக$ைற நைறெகா மாமல
=டா( ைவகியா-+ பிறெகா$@
ஈயா( #?! உயிதவ பலேவ' (235)

நா! ஒ6வைர இழதேபா(, பைழய நிைனGக மன திைரயி ஓ,, ந! (கைத

அதிகப<(மலவா? ஒளைவயி$ அேபாைதய மனநிைல, அப,ேய ெசாலா

பி,த ஒளி படமாகியி6கிற(. இதி ைனவிய ஏ(! இைல ; நட பியலாE

(கைத அப,ேய ெவளிப<(கிற(. பாண ைகயி

ள பாதிர! ெதா/<,

லவ நா வைர ெச$@, அ>சி மாபி பாEத அ! ஊ<6வியதாக ெசாவதி

Iட எHவளG உைம இ6கிற(. அத உைமையதாேன, இக பைன

அ;தமாE ெசாகிற(?
ெபா+/ெடழினி

அ>சியி$ மக$ ெபா+/ெடழினிைய ஒளைவ பா,யனவா கG! M$@ பாடக
றநாU றி காணப<கி$றன. அ>சி ேபாலேவ அவB! ேபரா ற !
ெகாைடதிறB! மிகவனாக திக:(ளா$.
உமணக உேப றிய வ,கைள ஓ/, ெகா<, ெந<>ேசEைம+

ெசவாக. எ6(க இளைமயாE இ6(, பட! மிக I<தலாக ஏ றி பள!

ேம<களி வ,ைய ஓ/, ேபா+! ெபா;( எ(G! ேநரலா!தாேன? அதனா

உமணக த! வ,களி அ 7 மரதி + கீேழ ேவ@ ஒ6 ேச! அ சிைன க/,
எ<(ெகா< ெசவாகளா!. ெபா+/ெடழினி த$ தைத எழினி+
(அ>சி+) அதைக யவனாக விள-+கி$றா$ எ$@ மிக அாிய N/பமான உவைம
ஒ$ைற ேத, பி,( ெசாகிற ஒளைவயி$ லைம?! ப/டறிG! ந!ைம
வியக ைவகி$றன. உமணகீ:மர( யாத ேசமவ 7 அ$ன ெந,ேயாE (102)
எ$ப( அவ வா+. இ$@ கா6+ ேசம சகர! (Stepney) ேதைவப<வைத

இ( நிைனK/<கிற(.
நா>சி வCவ$
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அ>சிைய தவிர நா>சி வCவ$ எ$B! +@நில தைலவைன ம/<ேம
ஒளைவயா பா,?ளா. தா! உண வி6!பிய அட+ (கீைர) உணG+

(ைணயாக சிறி( அாிசி ேவ,ய ெபா;(, நா>சி ெபா6ந$ மிக ெபாிய

யாைனைய பாிசளிதானா!. அவ$ எ$ைன நிைனயாம, த$ைன நிைன(
ெகா< இைத ெசE(ளா$' என விய(! ெபாிேயாகளிட! இதைகய

ெகாைட மட! உ< ேபா

!' என க:(! பா<கி$றா ஒளைவயா (140)

Mேவத
Mேவதகைள தனி(, ேநநி$@ இர( க:( பாடாத ஒளைவயா, ஒ6ைற
ேசரமா$ மாாிெவேகாG!, பா,ய$ கானேபெரயி தத உகிர

ெப6வ;தி?!, ேசாழ$ இராச =ய! ேவ/ட ெப6ந கிளி?! ஒ$றாக ஓாிடதி
இ6க க<, அவகள( ஒ @ைமைய பாரா/, வா:தி ஒ6 பாட

பா,?ளா (367).

தமிழக ேவதக ஒ6வ6ெகா6வ ெபாறாைம?! Aச

! ெகா< ேபா

நிக:தி அழித(, அவ6+ மிக வ6தைத ததி6கிற(.

Mேவதக ஒHெவா6வேர ேசர, ேசாழ, பா,ய நா<கைள ஆடன எ$ப(

மிக அாிதாகேவ நடத(; ஒேர சமயதி தாயதா பல நா/,$ பல ப+திகைள

ஆவெத$ப( ெப6வழகாக இ6(ள(.

இ!Mேவத தவிர பிற சில த! பைகைம பாரா/, பிாிதி6கலா!.

இவக ம/<மாவ( ஒ றைமயாE இ6த(, அவ6+ மன ஆ@தைல தத(.
அதண வள+! தீ ேபால, இ!Mவ6! கா/சி+ இனிைமதர I,யி6த(

க< ஒளைவ ம/,லா மகி: சி அைடதா. அதனா அவக/+பல
அறGைரகைள?! Iறி வா:(கி$றா.
"ந! வா:ைக மிக +@கிய(;

எைல வைரய@கப/ட(.
இைத நா! இ$பேதா< வாழேவ<!.

(றகGலைக நா! வி6!பினா
கிைட+!.

! அ( $ தவ! ெசEதவக/ேக இேபா(
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#ணாக எலாவ @+! ஆைசப/< பயனிைல.
இர(நி +! பாபா+
அவ ைகநிைறய AG! ெபா$B! ெசாாி(
தாைரவா( ெகா<(, மகளி ஊ றித6!
ம(ைவ உ<,

இரவல+ ெபா$னணிகைள +ைறவி$றி
ெகா<(,

'வா:த ேவ<! இவ வைரத ைவக'
ந!ைம

'வாழ ெசEத நவிைனேய நம+ வழி

(ைணயா+!. ஆகேவ அதண வள+! தீ

ேபால, ஒ6-கி6த ேவதகேள
நீ-க வான(

விமீ$களிB! மாமைழ நீ(ளிகளிB!
நீடநா/க வா:#களாக!"
இHவா@ வா:(வத$ Mல! அகால ேவத நிைலைய நம+ ந$+
உண(கிறா, ஒளைவயா.
ெபா6ெமாழிகா>சி
உலகியைல எ<(கா/,, எ$@! நிைலயான அறGைரகைள I@வேத

ெபா6ெமாழிகா>சி எனப<!.

ஒளைவயா இ(ைறயி ஒேர ஒ6 பாட ம/<! பா,?ளா. அ( நிைலயான
ஓ6ைமைய ந!மிட! வாதிபத + என $ெமாழிவ( ேபா உள(.
நாேடா, காேடா, பளேமா, ேமேடா எ(வானா

! அவ றாெலலா! நில! நல(,

ெக/ட( ஆவதிைல. எ-+ ஆடவக நலவகளாக உளனேரா, அ-+ நிலேன

நீ?! நைல வாழிய!
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இHவா@ ஒ6 ெபபா லவ ஆணாதிக!' ெகாட உலைக பா(, அ$ேற
அைறIவி?ளா.

இய ைகயா ந$ைமதா$ விைள?!. ெபகளா

! உலகி + ந$ைமேய

உளதா+!. த!ைம?! ெக<( ெகா<, பிறைர?! ெக<பவக ஆடவகேள.

அதனா ஆடவ நலவராயி6தா, உலக! நலதாக இ6+!, அவக
ெக/டவரானா உலக! ெக/டழி?!!

’ஆவ(! ெபணாேல, அழிவ(! ெபணாேல எ$பைத இ( ம@கி(.
'நாடா ெகா$ேறா காடா ெகா$ேறா

அவலா ெகா$ேறா மிைசயா ெகா$ேறா
எHவழி நலவ ஆடவ
அHவழி நைல வாழிய நிலேன

(187)

இத + மக என ெபா(வாக ெபா6 ெகா<, எ-ேக மக நலவேரா

அ-ேக உலக! நலதாக இ6+! என ெபா6 ெகாளலா!. ஆயிB!
பாட) ஆC! உாிைமைய ைகயி எ<( ெகா< வ)ைமயா ஆ/,
பைட+! ஆடவைரேய, அவ நயமாக இ,( ேப7கிறா.

ஆடவ எ$பத + வ)ைம?ைடேயா - ெவ றிைய ஆC! திறBைடேயா - எ$@

ெகாடா, காரண ெபயராE இ6சாராாி

! தைலைம தா-+ேவாைர +றிக

வாEள(. ஒ6 நா< சிறத நாெடன ெபய ெப@வத +, மகC+

வழிகா/டவல இவகேள காரண! என க6தலா!. எ-ஙனமாயிB! உலகளாவிய

க6தர-ெகா$@ ைவ( பலI, விவாதிபத +ாிய ெசEதிைய ' ஒளைவயா
நா$ேக அ,களி Iறி ெச$@ளா.
அகபாடகளி$ அழ+! சிற!
ஒளைவயி$ ச-க அகபாடக 26 என $ 7/டப/ட(. அைவ எளிைம?!

அழ+! ஒ6-கைமதன; காம உணைவ அ;தமாE ெவளிப<(வன. உவைம

அழகி

! அைவ அவர( றபாடக/+ ஈடாE விள-+கி$றன.

அறெதா<நிைல

33

அறெதா< நிைலயி பல பாடக உளவாயிB!, ஒளைவயி$ +@ெதாைக

பாட ஒ$@ எளிைமயி

! அழகி

! வி>சி நி கிற(.

'அகவ$ மகேள அகவ$ மகேள!

மனGேகாப$ன ந$ென<- Iத
அகவ$ மகேள’

க/<வி சிேய! க/<வி சிேய! க;தி அணிதி6+! ச-+. மாைல ேபாலேவ

தைல,?! ெவCதி6+! க/<வி சிேய!' என பாட ெதாட-+கிற(.

மக ஒ6 மாதிாியாக இ6கிறாேள எ$பத காக தாE க/<வி சிைய அைழ(
+றி ேக/கிறா. இ( சமய! உைமைய ெவளிப<த வி6!! ேதாழி ,

+றிெசால ெதாட-க ேபா+! அ+றதியிட!,
’பா<க பா/ேட

இ$B! பா<க பா/ேட அவ

ந$ென<- +$ற! பா,ய பா/ேட'

+@.23

எ$@ I@கிறா. +றதி ெபா(வாக த$ மைலவள!, ெதEவைத

ப றிெயலா! பா,வி/<தா$, +றிெசால ெதாட-+வா. அ$@! +றதி

அ!மைல பா/ைட பா, ,தா. ,த(தா$ தாமத!, ேதாழி +@கி/< , "நீ

பா,ய பா/ைடேய, அத உயரமான +$றைத பா,ய பா/ைடேய தி6!பG!

பா<" எ$றா. ஏ$? அத மைலநாட$தா$ தைலவியி$ காதல$. அதனா அத

மைல ப றிய பாடைல ேக/டாேல, தைலவி ஆ@தலைடவா; ேநாE நீ-+!. பிற+

+றிெயலா! எத +? அதனா ேதாழி , +றிெசாவைத நி@(மா@ +றிபாக
உணதி, அத பாடைலேய தி6!ப பா< எ$@ I@கிறா. அவ' +$ற!
எ$றதனா

!, மைலவளைத பா,னாேல ேபா(! எ$றதனா

! தாE+!

ெசவி)+! ஐய! ேதா$றி உைம உணகி$றன. ஒ6 ெபாிய நாடகைதேய,

ஒ6 சி@ பாட

கவகி$றன.

 நடதி கா/<! அழ+!, பாட)$ எளிைம?! ந! மனைத

நைடயழ+
ெபா6 ேத,வத தைலவனிட! ேதாழி, 'நீ-க ெதாைல நா/, இ6தெபா;(,

எ-கைள நிைன( பாத(டா ?" என ேக/கிறா. அத + தைலவ$ "எ$
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ெசEவ(? உலகி வாழ ேவ<ெம$றா, இப, அல படதா$
ேவ,?ள(!" எனவிைட I@கிறா$.

’உளிென$ அெலேனா யாேன உளி

நிைனதென$ அெலேனா ெபாிேத நிைன(

ம6டென$ அெலேனா உலக( பேப...' (+@. 99)
அதாதி ேபால பா<! இ( வாEெமாழி இலகிய பைடய(. அதனா
ெதாைடநல! நைடநல! பா/<+ அழ+ ேசகி$றன.
ெச$ற காாிய! ,( தைலவ$ #< தி6!ைகயி, த$ ஊ6ள திைச பக!
மைழ ெதாட-கிவி/டைத பா(, பாகைன விைர( ேதைர ெச

(மா@

O<கிறா$. தைலவி அ-ேக வ6திெகா< நி பா எ$பைத, ெசா ெபா6/
பி$வ6! நிைலயணியா, தி6!ப தி6!ப ஒேர ெசாைல ெபE( நைடயழ+

ேதா$ற Iற ெசEகி$றா ஒளைவயா.

’.... ெபய ெதாட-கினேவ ெபEயா வான!
நிழதிக: 7டெதா, ெஞகிழ ஏ-கி
அழ ெதாட-கினேள ஆயிைழ அதெனதி

+ழ ெதாட-கினேர ேகாவல.....

(+@.37)

ெதாட-கிவி/ட(, ெதாட-கிவி/ட( எ$@ மன! பரபர+! அலவா? பாட
அHGணைவேய ெசாகிற(.

!

ஒ6 தைலவ$ இளமக ஒ6திைய காகி$றா$. அவ அழகி$ மி+தி க<,

தைலவ$ அவைள வைர( ெகா< வி<வா$ என எணிய தைலவி, 'நா!

$னதாக தைலவைன கா( ெகாளாம ேபாேனாேம' எ$@ ேதாழியிட!
வ6தி ேப7கிறா. தைலவB+ ேவ,யவக ேக/+! ப,யாக, அவைன

இ,( ேப7! இட! இ(.

’...... யாண ஊர$ காSந$ ஆயி$
வைரயா ைமேயா அாிேத; வைரயி$

வைர ேபா யாைன வாEெமாழி ,ய$
வைரேவE ைர?! ந ேறா
அளிய ேதாழி! ெதாைல?ந பலேவ!'

(ந .30)
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மைலேபா

! யாைனகைள?ைடய ,யனி$ மைல M-கிைல ஒ+! நல ேதா,

அழைக இழ+! என தைலவி வ6(! பாட) வைர' எB! ெசா ெசா பி$

வ6நிைலயணி' யாக தி6!ப தி6!ப வ( அழ+ I/<வ(, பாடைல?! தி6!ப

தி6!பப,( பாதா லனா+!!
ேப 7நைட
ச-கபாடகளி ெப6!பா

! நா! இ$@ ேபசி ெகாவ( ேபா$ற ேப 7 நைட

அப,ேய அைமதி6+!. நா! ஒ$ைற ெசால ெதாட-கினா, எHவா@

ெதாட-+ேவா!, எHவா@ நீ/<ேவா!, எHவா@ ,ேபா!? இநைட பாட)
அைமதி6+!.

தைலவ$ பிாிய ேபாவதாக ெசா$னா$. அைத நயமாக ேதாழி தைலவியிட!
I@! விதைத பா6-க!
நிர!ப சிாிகதக ஒ6 ெசEதி
ெதாி?மா ேதாழி!

ஒ6நா பிாிதா ! உயிவா<! நா!
இ-கி6க அவ எ-ேகா ேபாக ேபாகிறாரா!!
அவ விைன,( வ6! வைர நா!
இ-ேக வா:( ெகா,6ேபாமா!!
அ(ம/<மா இ$ன-ேக!
இ,?ட$ மைழ ெபாழி?! ந<யாமதி !
நா! தனிேய ெபா@தி6ேபாமா!!
இ( ேவ,ைகயாE இைல?

மீ<! பாடைல ப,( பா6-க. நா! இ$@! ேப7வ( ேபாலேவ பா/<!
ேப7வ( லப<!.
'ெப6நைக ேகளாE ேதாழி! காதல

ஒ6நா கழியிB! உயிேவ@ பTஉ!
ெபா!ம ேலாதி ந!மிவ ஒழிய
ெசப எ$பதாேம ெச$@
த!விைன  றி வ.உ!வைர ந!மைன
வா:(! எ$ப நாேம அத$தைல
ேக:கிள உதி அரGதைல பனிப
ப<மைழ உ6மி$ உர @ +ர
ந<நா யாம(! தமிய! ேக/ேட'

(ந . 129)

!

36

ைனவிய பா-+:  @6வக!
ெசHவிய இலகிய! ெதா$ைமயான(. அதி)6(தா$ நடபிய
ைனவிய

!

! பிாி(, பிற+ எதைனேயா பிாிG களாக அவதார! எ<தன.

ச-கபாடகளி நடபிய ;வ(மாக அைமத - நடபிய ைனவிய
கலதைமத - ைனவிய நடபிய கலதைமத - ைனவியலாகேவ அைமத
என நா$+ வைகபா<கைள காணலா!.
பிாித காதல வரவிைல . கா ேபாE, Iதி ேபாE, $பனிகால! வ(வி/ட(.
'ந!மன( அ$ன ெம$ைம இ$ைமயி$
ந!ைட உலக! உளா ெகாேலா ?'

"ெபகளாகிய ந! உலகேம, இத ஆக உலகதி னி$@! ேவ@ ப/ட(.
ேம

! ந!ைடய மனதி$ ெம$ைம அவகC+ கிைடயா(. ந!ைம நிைன(

அவ வாராததனா, ஊெர-+! அலராகிவி/ட(; பழி ெசா பரவி வி/ட(. இ
நிைலயி

! வாராதி6பவைர ப றி எ$னெவ$@ ெசாவ(?" - தைலவி

இHவா@ வ6(! ெபா;(, ஊரா O @! அலைர ஒ6  @6வகமாக

I@கிறா.

"வாைடகா @ எைல கட( #7வதா, ைலயி$க ேவ/ைக ேநாயாகிய

வள6! இைளய ைள ேதா$றிய(. அ( வ6(! ெந>சேத வ6தமாகிய
அ,யாE நீட(. ஊரா ேபசிய அ!பலாகிய கிைளக விாிதன. அ( லவரா

கழப<! நாணமிலாத மரமாக வள(, நில! ;வைத?! கவி(, அலராகிய

அ6!கைள ெசாாித(. இநிைலயி

! அவ வதில" எ$ப( க6(.

"தைலவர! அறியா தைகவர வாைடெயா<

ைலயிைட ேதா$றிய ேநாEவள இளைள
அைசGைட ெந>ச( உயGதிற$ நீ,
ஊேரா எ<த அ!ப அ>சிைன
ஆரா காத அவிதளி பரபி
லவ க:த நாணி ெப6மர!
நிலவைர எலா! நிழ றி

அலஅ6! ஊ:ப G! வாரா ேதாேர' (அக!. 273)
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அல O @வைத, லவ க:த நாாி ெப6மரமாக I@! இ(,
 @6வகமா+!.

த$Bண சி ெவளிபா<
மிக Nைமயான மனGணGகைள பட!பி,( காலதா அழியாம காபன
ச-கபாடக. ஒ6 மன உணைவ ெவளிப<த வ6! பி$னணிகேள வா:G

நிக: சிக, இய ைக பி$னணியாG!. அக பாடகளி இH அBபவ- கைள

ெபய 7/டாம ெசாவ( மர.
இராமாயண! ேபா

! ெப6-காபிய-கைள ப,+! ேபா(, அகால அரசக

த!ைம இராம$ எ$@! இல+வ$ எ$@! த! பைகவைர இராவண$
த)ேயாெர$@! க6தி ெகாவரா!. ெபயேர 7/டாத ச-கபாடகைள

ப,+! ேபா(! அ(ேபால ப,+! ஒHெவா6வ6! த!ைம காதலனாக,

காத)யாக, பா-கனாக எணி?ணர வாEள(. எனேவதா$, ச-க

அகபாடக 'Oய த$Bண சி பாட களாகி$றன. ஒ6 தைலவியி$

பிாிG(யைர ஆ பா<! ேபா(! அ(ேபா ஒ6 ெபபா லவ தைலவ$
ஒ6வனி$ காம ேவ/ைகைய எ;(! ெபா;(!, அHGணGகைள தா! ந$+

உணேத எ;(கி$றன. ஆயிB! பல அகபாடகைள பா,ய லவக த!
வா:வி நடத ப/டறிைவேய அ-ஙன! ெபா(படG! பா,யி6கலா!. தா!

அBபவிதைத பா<வ( எளி( எ$ப( ம/<ம$றி, அHவBபவ! த!ைம மீறி

சிலேபாேதB! ெவளிப<! எ$ப(! உைமதாேன?

ஒளைவயாாி$ காத பாடக, அவ ெசாத வா:வி ஏ ப/ட விைளGகளி$

தாகதா உ6வானைவ ேபா ! எ$@ எண ைவகி$றன. அவர( காத
வா:G ெவ றியாக அைமய விைல எ$@ ெதாிகிற(. அதனா அவத! இளைம
காலதி மிகG! அல ப/,6பா ேபா !.
ஒளைவயி$ அக பாடக பிாித தைலமக$ தி6!பாைம ப றி?! ேப7கி$றன.

இ-ஙன! அ;திய காம ேவ/ைகைய அைவ லப<(த, அவர( பல

பாடகளி ெவளிப<கி$ற(.

ஒளைவயா தைலமக$ I றாக பா,ய அகபாட ஒ$றி,
'ெநறிப< கவைல நிர!பா நீளிைட
ெவளி #திைய ேபால ந$@!
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ெசலவயதிசினா யாேன'

(அக!. 147)

என பிாி( ெச$ற தைலவ$ உளவிடதி +, நடேத ேத,ேபாக வி6!!

ெவளி#தியி$ ேவ/ைகைய Iறி ?ளா. இ-ஙன! ெவளி #தியி$
அகவா:ைவ றமாகிய ஒளைவ?! அ(ேபா$ற நிைலைம+ ஆளானவேரா
எ$ற எண! ஏ ப<கிற(. அத + இைசவாக ஒளைவயி$ அகபாட பல,

ஏமா ற ற காத ேவ/ைகயி$ நிைறேவறா உணGகளாக ெவளிப<கி$றன.
இதைகய நிைல சிலேபா( ஏ படேவ ெசE?!.
பிற6ணைவ த! உணவாக ெகா< பா<வதி

உணGகைள ெவளியி<! ேபா( அைவ ேம

!, தாேம Nகத

! அ;த! நடபிய

! அ;த

ெபா6தி ெவளி ப<மலவா? ஏென$றா பல லவக இ-ஙன! தாேம

அBபவிதவ ைற பா,யி6ப. அல( தம+ மிக ெந6-கியவகளி$
அBபவ-கைள அ6கி6( க<- ேக/<! தா! ேச( உழ$@! வி<ப/<!
அப/டறிவா பா, யி6ப.
இதனா அக!' அகமாகா( ேபாEவிடா(. ஆயிB! இலகிய ேகா/பா< எ$ற

அளGேகா), அ( மா @+ைறத I<!. ெசாத வா:வி$ உணெவ$@

க<ெகாள ,யாத லவ பாடக ம/<!, மா @ I,வி<மா எ$ன?
இஃ( ஆராயதகேத!

ஒளைவ பாட) வ6! காத அBபவ-கைள பாதா, பிாிG (யரா வா<!

ெபணி$ மன நிைல ெகாதிேபா< ெவளிப<கிற(. அதBட$ தைலவனி$

'ந$றி' மறத த$ைம?! லப<கிற(.

ஒ6 தைலவி, ெவளி#தியாைர ேபால தைலவைன ேத,, வழிெயலா! 7 றி

அைலயலாமா எ$@ சிதிகி$றா என பாேதா!. ம ெறா6தி 'ெச$றவ$
தி6!பாம ேபானாேன, இவ கதி எ$னா+!?" எ$@ ஊ ;வ(! அல

O @மா@, பிாிதவ$ தி6!பாததா '7ர$ இற(, அழிநீ மீ$ெபயதா-+

அவ, வழிநைட ேசற வ)திசி$ யாேன" எ$@ றபட ஆயதமாகி$றா

(அக!. 303).

தைலவன( பிாிவா ெமE!ம) காம(ட$ தா$ அல ப/டைத ஒ6தி
ெவளிபைடயாக I@கிறா (ந . 187). ஒ6 தைலவி தைலவ$ பிாி(
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ெந<நாளாE தி6!பாம த$ைன வ6தியதா, அவைன சா$ேறா$ அல$'

எ$@ வைசI@கிறா.

'உளி$ உள! ேவேம உளா(

இ6பி$எ! அளைவ த$ேற! வ6தி
வா$ேதாE வ ேற காம!

சா$ேறா அலயா! மாீஇ ேயாேர' (+@. 102)

ம @ெமா6 பாட, இ-ஙன! 'ெமE!ம) காமதா', வானளG ெபா-கிெய;த

உண சி த$ைன வ6த, ஒ6தி இரெவலா! உற-காம (,தைத,

அ(,ணவி$ வ,வமாகேவ த6கிற(.

'/< ேவ$ெகா தா+ ேவ$ெகா

ஓேர$ யாB! ஓ ெப றி ேம)/<
ஆ ஒெலன IGேவ$ெகா
அலமர அைசவளி அைலப எ$

உயGேநாE அறியா( (>7! ஊேக ' (+@.23)
இரெவலா! உறகமி$றி, ஒ6 மன! த$னதனிேய ததளிபைத இபாட

உளவாேற ைன(, அத ேக ற ெசாநைட?ட$ த6வ( ஒளைவ+ாிய

தனிதிறனா+!. சிறியக/ ெபறிேன' எ$ற றபாடைல இதBட$ இைண(
பாபி$, அதிற$ ந$+ லனா+!.

காதலரா ைகவிடப/< , ெந<நா தனி( வாழ ேநத மகளிர(

மனநிைலைய?! அவர( அகபாட சில கா/< கி$றன.
'நீ,ய மராஅத ேதா<ேதாE ம)நிைற
இைற(ண ெச$ற றாஅ-+

அைனெப6- காம! ஈ< கைட ெகாளேல' (+@.99)
"மரகிைளகைள ெதா/<ெகா< ஓ,ய ெப6ெவள! பள(ேள ைகயா
இைற( ப6+மா@ வ றி ேபான( ேபால, எ$B எ;த அHவளG

மி+தியான காமGணG இேபா( ெகா>ச! ெகா>சமாக வ றி ேபாE ஒழித("

என தைலவ$ I றாக, காமGணவி$ அழிைவ அ;தமாE I@கிறா அவ.
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ெந<-காலமாக தி6மணமி$றிேய இ6(, ஒ6 ெப அகைவ திவைத ஒ6
பாட மி+த அவலேதா< ைனகிற(.
'எைத

ேவ@ப$னா/< காதர வத
பலவிைன நாவாE ேதா$@! ெப6(ைற
க)மைடகளி$ சா, அ$னஎ!
இளநல! இ கைட ஒழிய

ேச@! வாழிேயா திக! யாேம' (ந . 295)
'பேவ@ நா<களி)6(, கா றா ெகா<வரப/ட பல ெதாழி

சிறைடய

நாவாEக வ( நி +! எ! தைதயி$ ெபாிய (ைறகதி$ கேண

ெகா<வரப/ட க/சா,களி உள க, ெந<-கால! உேள ம<(

ைவததா, ெச6+மி+ ேதா$@!. அ(ேபால எ! இளைம?! அழ+!

#/,Bேளேய கிட( பய$படா( ஒழிய/<!. எ! அகைவ?! I,, யா!

இ-ஙனேம தி( ஒழிேவாமாக!'

ஒளைவயா இவ ைற த! அBபவதாேலதா$ பா, இ6க ேவ<ெம$ப-

திைல. ஆயிB! இவ றா அவர( ெசாத மனநிைல?! லப<கிற( எ$@

எண, அவ 'ெவளி#திைய ேபால' எ$@ ெசா$ன உவைமதா$ O<கிற(.
எ-ஙனேமB! பா)ய மனGணக ெகாதி( ெவளி ப<வைத சில
பாடகளி$ +ரக ஓ-கி ஒ)(கா/டேவ ெசEகி$றன. ஒளைவ றபாட

லவெர$@ ேபா ற ப/டா

உண சி ெப6கா

!, அவர( அகபாடக உவைம திறதா

! அவ @+ ஒபாகேவ திக:கி$றன எனலா!.

!

சிறைட ெசEதிக
ஔைவயா நாடறித ெப6!லவ; அதBட$ நா/ைட?! ந$கறித லவராக

காணப<கிறா. தம( பாடகளி அாிய, ெபாிய ெசEதிகைள அவ இைண(

ைவ(ளா. அவ ைற ெதா+( ேநா+! ெபா;( அவ6ைடய உலகியலறிG!,
பிற காணாதைத க< ெசா

! ெப6N/பதிறB! ெதளிGப<கி$றன.

அதியனி$ $ேனா இநா/, க6! ெகா< வத ெசEதி +றிபிட தக(.
ஒளைவயா, நிைல( வாBற ஓ-கி நி +! இமயைத +றிபி<கிறா.

$ைனேயா #ரகளாE இறதா+ ந<க ந/<! வழிப/<! ேபS! மரைப
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விள+கிறா. ேதவக/+ ஆGதி ெபE(, ேவவி ெசEத) தமி:நா/< ம$னக
ெப6வி6ப-ெகா<, ேபா/, ேபா/<ெகா<, வடநா/< ம$னகைள?!

வி>சி ெசய ப/<ளன. இர+! பாபன+ த! ெகாைட +ண! மிக
ைகநிைறய AG! ெபா$B! ெசாாி( ேபா றி?ளன. பாபன
இ6பிறபாள எனG! நிைலயான ேகா/ பா<ைடயவ எனG! சிறபி(
Iறப<கி$றன. அவக வள+! யாகதீ தீ எனIறப<கிற(.
ெவளிநா<களி)6(, பேவ@ ெதாழிN/பைடய நாவாEக, தமிழக

கட கைரகளி வ( நி$றன. அைவ கா றா ெச தப<! கல-களா+!.
அவ றி ெந<நாளாE அைடகப/< ேபாைத மி+த கசா,க வதன.

அவ ைற ெபா கலதி ஏதி, மகளி தரதர, ம$னக ப6கி மகி:தன.

சா,க, நாராி ேதற என அைவ பலவைகப<வன.

ேபாாி வி;ப/< இறதா (றக! +வ எ$ற எண! - ந!பிைக -

ேவ.$றி இ6த(. ேநாEவாEப/< இறதா (றக!க இயலாதாைகயா,

அவகைள அ@க! ) கிடதி, மாபி வாளா ேபா:(, பிற+ அடக!

ெசEதன. அHவா@ ெசEவதா அ+ைற நீ-+கிற ெத$@ க6தின.
அ சட-ைக?! அற!ாி ெகாைக நா$மைற தவ களாகிய அதணகேள
ெசEதன. அவக மிக உயவாக மதிக ப/டைம லனாகிற(.
உமண நீடOர நா<க/+ உ வ,கைள ஓ/, ேபாவராத)$, இைடேய
அ 7 றிதா எ$ன ெசEவெத$@ ேசமவ 7 ஒ$ைற, வ,யி$ கீேழ
க/,ைவ( ெகா< ெச$றன. த ச ேத ெசEவதி மிக வலைம-

?ைடயவராE இ6தன. 'மர-ெகா த ச'- மரைத ெவ/, ெசEபவ +றி

பிடப<கி$றன. ெபா ெகால6! விைனதிற$ மி+ விள-கின.

பைகவகைள ெவ$றத + அைடயாளமாக, அவகளி$ சி$ன-க ெபாறித

இல சிைனைய அணி(ெகாவ(, ம$ன களிைடேய காணப/ட வழகாறா+!.

சிவ வழிபா/,$ ெதா$ைம?! ந$கறியப<கிற(. 'நீலமணி மிட @' ஒ6வ$
எ$@, அ! ;த 7/டப<த காகிேறா!. மகளி தி6காதிைகயி
வாிைசவாிைசயாக விளேக றி ைவ+! அழைக ெபபா லவராகிய

ஒளைவயா சிறபானெதா6 உவைமயி ைவ( I@கிறா. அகால( உைட,
உணG, ம(Gண ேபா

அறிகிேறா!.

! பழக-க ப றி?! ஒளைவயி$ பாடலா
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கிேரக ெபபா கவிஞ6! ஒளைவ?!
கிேரக இலகியவழி இ6ப( ெபபா லவக அறியப<கி$றன எ$ப.[2]
அவகC காலதா  ப/டவ சாஃேபா (sappho) எனப<! ெபபா

லவேரயாவா. ெப6ைமயி ! அவேர தலாமவ எ$@ பாரா/<கி$றன.
பி$வத பாவல பல6+ அவேர வழிகா/,யாE அைமத சீைம?! சிற!
விாி( ேபசப<கி$றன.
ச-ககால லவகC ெபலவக ப( ேப இ6தாக. அவகC
ஒளைவயா மி+த க;+ாியவராக திக:தா எ$@ சா$ேறா . வ.
+றிபி<த இவ ஒபிட பாலதா+!.[3]
---

[2]. F.A. Wright, The Poets of the Greek Anthology, London, p.79.
[3]. தமி: இலகிய வரலா@, (தி) , ப. 180.

சாஃேபா தனிப/டவ த$Bண சிைய பா<வைத ெச!ைம நிைல+

ெகாணதா. த! ெசாத உணGகைள, வா:வி தா! அBபவிதவ ைற அவ

பா,னா. ஒளைவ?! த! அகபாடகளி, த! ெசாத உணGகைள ெவளி
ப<தி?ளைம காகிேறா!.

கி.. ஆறா! 8 றா,னராகிய இகிேரக ஒளைவயாைர ப றி பல கைதக

வழ-+கி$றன. இவ ெசவ +<!பதி பிறதவ, சி@மிய+ இைச?!
பா/<! க பிதவ, ஓ ஆ/,ைடயைன காத)( ைகIடாம

மைல? சியி)6( வி;( இறதவ. இHவா@ இவைர ப றி ெசவி வழியாக
வழ-+! கைதக பலவா+!. எத அளG அைவ உைம யானைவ எ$ப(
இ$B! ஐயமாகேவ உள( எ$ப. இைடகாலேத ஒளைவ ப றி எ;த
கைதகைளேய இ-+ நிைனக ேவ,?ள(.
சாஃேபா கிேரக இலகியதி த$னிகர ற தனிபா/<' வ

ந எ$@

ேபா றப<கி$றா. அதாவ( இவ +; இைசபாடகைள பாடவிைல.

தனி( பா<! பாட கைளேய பா,, ெசHவிய நிைல+ ெகா< ெச$றா.

இவ பதிைன( வைகயான யா வைககைள பய$ப<தி?ளா. இவ6ைடய
ஒHெவா6 ெசாலா/சி?! தனிப/ட நய! மிக ெத$ப. இவ6ைடய பாடக

தனித$ைமைய ெவளி ப<(பைவ. த$Bட$ ஒ/,யைவ; த$ைன ெவளி

ப<(பைவ. ெப6!பா ! காத ப றி இவ ைன(ளா. பல பாடகளி
இவ இள!ெபகைள விளிேத பா,?ளா. இவ பா,யனவாக பல
(S+கC! ஒேர ஒ6 ;பாட ! கிைட(ளன. அபாட அழ+
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ெதEவதி + ேபா றி பாட (Ode to Aphrodite) எ$பதா+!. இதி தைலவ$

ஒ6வ$ ஒ6 ெபணி$ காதைல அைடவத + அழ+ ெதEவதி$ உதவிைய
ேவ<கி$றா$. ேம

! தி6மண பா/<க, ேதாழகC+ விைடத6 விழா

பாடக, மகளி அழ+ ைனGக, அவல பாடக, காத பிாிG (யர
பாடக பலG! இவரா பாடப/<ளன.

"ஒளைவயா ேபால ெப6! க;+ாிய ெபபா லவராகிய இவர(

பாடகளி காணப<! அவல I@ ஆழமான(. ஒளைவயாாி$ அகபாடகளி

காணப<! அவல I@ இதBட$ ஒபிட பாலதா+!."[4]
----

[4]. தமிழண , ச-க இலகிய ஒY< 11, ம(ைர 1979, ப.98
சாஃேபா த! நிைறGறா காதைல?! ம ெறா6தி மன! மகி:தி6தைல?! ஒ6
பாட) ைனகி$றா. அதி ஒ6 ெபணி$ அவலநிைல ந$+ பட!பி,(
கா/டப<கிற(.
'கடGள6+ நிகராக கா/சி த6கி$றா$!

நினெகதி அம( இனியநி$ +ர ேக/<
$னைக ெகா< ெபா)கிறா$ அவேன!
எ$ ெந>சிB இதய! சிறக,ப( ேபா
(,(,பைத நா$ உணகி$ேறேன!
ஏெனனி
உ$ைன ேநா+! ஒHெவா6 கண!

எ$ நா அைசயா(; அைமதிைய ைகெகாC!!

உடேன,

எ$Bட ;வ(! கனப றி எாி?!.
கஎ(! காணா க<(ய ெரE(!.
ெசவிக இைர?!. வியைவ வழி?!.
ந<ந< +@! எ$ உட ;வ(!ேம !

)B! ெவC( ேபா+ெம$ ேமனி,

சாெவைன அSகிய ேதாெவன மய-+வ$!
எ$ெசய? எைத?! தா-கிட ....[5]

அணிநல$ இ$றிேய இபாட, அவல பிழிவாக விள-+ வைத பல6!

பாரா/<கி$றன. +@ெதாைகயி /<ேவ$ ெகா? தா+ேவ$ெகா?' என

ெதாட-+! பிாிG அவல பாடைல (28) இதBட$ ஒபிடலா!.
---
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[5] . ேமல(, ப.103

ச-க ெதாைக 8களி$ பாடக சிலவ றி$ ஆசிாியரான ஒளைவயா உலக
ெப6! க: ெப ற ெபபா லவகேளா< ஒ ேநாகதகவ. பைட

கிேரக நா/< ெபபா லவரான, ஸாேபா (Sappho), பிெரௗனி- (Elizabeth

Barret Browning), கிர&,னா ஜாஜினா ேராெஸ, (Christina Georgina Rossetti)

ம @! எமி) ,கி$ஸ $ (Emily Dickinson) எ$ேபா வா:தி6த கால! வைர

ெபபா லவகளி$ ப$னா/< ஒபிலகிய ஆEG ஒ$ைற சீெபற ெசEதா
ஒளைவயா தைலசிறத நிைலயி நி பா எ$பைத பல இலகிய-கைள?!
க றவக தைடயி$றி I@வ', என வரலா @ ேபராசிாிய டாட ந.

7பிரமணிய$ I@கிறா.[6]
---

[6]. ஒளைவயா, உ<மைல, 1992. ப. 9.

---

3. நீதி ஒளைவயா
ச-ககால ஒளைவ ெப ற கழிB! மி+க: ெப றவ இைடகாலதி வா:(,
நீதி8க பா, தமிழ உளேதா@! இட!ெப ற ஒளைவ ஆவா. இவைர

ேசாழகால ஒளைவ எனG! I@வ. நவழியி இவ Mவ தமிைழ?!'

+றிபி<தலா, 7தர காலமாகிய கி. பி. 9 ஆ! 8 றா, + பி ப/டவ

எ$ப( ெதளிG. ெகா$ைற ேவதனி$ இைற வணக ெசE?ளாகிய , ெகா$ைற
ேவEத ெசவ$ அ,யிைண, எ$@! ஏதி ெதா;ேவா! யாேம' எ$பைத

ெதாகாபிய உைரயாசிாியகளாகிய ேபராசிாிய, ந சினாகினிய இ6வ6!

+றிபி<வேதா< (ெதா. ெபா6. 461), இள!Aரண6! பணதி+
உதாரணமாக எ<( கா/<கிறா (ஷ.483). ேபராசிாிய அ/டா

!...' எ$@

ெதாட-+! M(ைர பாடைல?! கா/டாக கா/, ?ளா (ஷ384). இHGைர
ஆசிாியகC காலதா  ப/ட இள!Aரண கி.பி. 12-ஆ!

8 றா, +ாியவ. ேபராசிாிய6! ந சினாகினிய6! ைறேய 13, 14-ஆ!

8 றா<க/+ாியவ ஆவ.

கி.பி. 13-ஆ! 8 றா, ஆ/சிாித M$றா! +ேலா(-க ேசாழ$ மீ(
பாடப/ட (கி.பி. 1178-1218), +ேலா(-க ேசாழ$ ேகாைவ' நவழி
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பா/ெடா$ைற ஆகிற(. 'இ/டா எேபா(! இ<வா, இடா எ$@!

இ/<கிலா, ப/டா-கி உள ப,யித$ேறா' எ$ப( 'இ/டா ெபாிேயா

இடாேதா இழி+லேதா, ப/டா-கி உளப,' எ$ற 'நவழிபாடைல

அ,ெயா றி?ள( [1].
----

[1]. . அ6ணாசல!, த.இ. வரலா@ - ப$னிரடா! 8 றா<, த பாக!,

தி6 சி ற!பல!, 1973, ப.06.

கி.பி. 11-ஆ! 8 றா,னெத$@ எணப<! யாப6-கல வி6தி?ைர?!,

ெகா$ைற ேவEத ... ' என ெதாட-+! கடG வா:ைத, ெச(ைற ெவைள
பா என எ<( கா/<கிற( (=.63). இவ றா ஆதி=,, ெகா$ைற ேவத$,

M(ைர, நவழி ஆகிய நா$+ நீதி 8கைள?! பா,ய இைடகால ஒளைவயா,

ேசாழ ேபரர7 சிற @ திக:த கி. பி. பதா! 8 றா,$ இ@திகாலதவ
எ$ப( ேபாத6!.
ஒளைவ க6( மர
 கால, இைடகால ஒளைவயாகளிைடேய , அவக வா:த கால இட
பி$னணியா ேவ@பா<க உளவாயின. $னவ+ கC! லா

!

ெவ@கதகனவல; அைவ இயபான வா:வாக க6தப/ட ெதாடக

காலதவ அவ. பி$னவேரா லா, க இரைட?! தவிக பா<பவ.

ஆயிB! எளிைம, எளிேயா பகேம சா(தGத, மாறாத ந$றி?ைடைம, நீதி
க6(கைள அழ+ற மனதி பதி?மா@ எ<( ெமாழித இவ றி
இ6வாிைடேய?! ஒ6 க6(மர ெதாட சி?! காணப<கிற(.
'நாடா ெகா$ேறா காடா ெகா$ேறா

அவலா ெகா$ேறா மிைசயா ெகா$ேறா
எHவழி நலவ ஆடவ

அHவழி நைல வாழிய நிலேன' (ற!. 187)
என, மSலக! த$மீ( வா;! ஆ மகளாேலேய நலதாகG! தீயதாகG!
மா@கிற( எ$@, அ,பைட உைமெயா$ைற, இபாட வழி ஒளைவ தா!

ெமாழிவ( அற ெமாழிகி$றா. ந$ைம தீைம விைளGக/+ ஆடவேர ெபா@ெபன ,
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இHGலக ெப6! ெப பாவல அ,( I@வ( $ன6! விளகி
Iறப/ட(.
றநாU றி, Mேவத6! ஒ6-கி6க கடவிட( ஒளைவயா மகி:(,

யானறிதவைர இ(தா$ அற! ; இ(ேபால வாழ ேவ<!' என Iறி கைர?!

அற-க க6தி ெகாள பாலனவா+!.
'நாக த$ன பாகா ம,ல!

தமேவ ஆயிB! த!ெமா< ெசலா
ேவ ேறா ராயிB! ேநா ேறா+ ஒழி?!
நாராி ேதற மாதி மகி: சிற(
இரவல+ அ6-கல! அ6கா( #சி
வா:த ேவ<! இவ வைரத ைவக
வாழ ெசEத நவிைன யல(

ஆ;-காைல ைணபிறிதிைல ! (ற!. 367)

எதைகய நீதிக என எணி பாக ைவபைவ இைவ. ேதவேலாகேம
ந!ைடயதாயிB! அவ ைற நா! Nகர ெகா<( ைவபதிைல. ெதாடேப

இலாதவராயிB!, தவைடயா அவ ைற Nக6மா@ ேபாE ேச6!!

ேதற எB! ெதளித ம(ைவ?<, உ< உ<( மகி:( இரவல+ அளி

அளி ெகா<(, நமெகன வைரய@கப/ட - எைல வ+கப/ட -

வா:நாைள வா:( இ$ற ேவ<!!

ந!ைம வாழைவ+! நவிைனேய, நா! காலெவளதி M:+-காலேத,
ைணயாக உதG!. அ( தவிர ேவ@ (ைண இைல.

இHவா@ கா/ட ெப ற ச-க ஒளைவயி$ அறGைரக, நீதி8 பா,ய

ஒளைவ+ ேதா @வாE ேபாலGளன. +@ெதாைகயி த$ ெசா ேகளாத தன(

ெந>ைச, ஒ6 தைலமக$ க,( I@வதாக ஓாிட! வ6கிற(. ந



ைர இக(

ைர தாஅE', அெந>7 உள! தா-கா ெவள! நீதி அாிதவாG@கிற(.

(29). ஒளைவ இ-+ ந

ைர என 7/<வ( காணலா!. நவழியாE M(ைரயாE

அறGைரகைள பா,ய ஒளைவ, $ைனய ஒளைவைய ப றி?! ந$+

உணதி6தா எ$ேற ேதா @கிற(.
நா$+ நீதி 8க
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ஒளைவ பைடதன நா$+ நீதி 8க. ஆதி=,, ெகா$ைற ேவத$, M(ைர,

நவழி எ$Bமிைவ, தமி: நீதி 8களி ,மணிக என ஒளி#சிதிக:கி$றன.

தமிழி சமண சாட$ ேதா$றிய நீதி8க பலGள. ஒளைவ சிவெநறி சாட$
த! 8கைள யா(ளா. இள>சிறா6! ப,+மா@ ஆதி=,?! ெகா$ைற
ேவதB! பைடக ப/<ளன. தமி: அகரவாிைசைய பி$ப றியதா கவி
க க ெதாட-+! இள!ப6வ! ெதா/ேட ஒளைவ அறிகமாகிவி<கி$றா. சில

இவ றி Iறப<! அற-க க,னமானைவ; ெபாியவக/ேக பய$ப<பைவ

எனG!, அதனா சி@வ, சி@மிய+ இைவ 7ைமயா+ெமனG! வாதி<வ.

எதிகாலதி + ேவ<ெமன ெபா6ைள நா! இளைமயிேலேய ேசமி( ைவ(
ெகாவதிைலயா? ெந<> ேசEைம+ பயண! றப<பவ$ ம@நாC+!

M$றா! நாC+! ேதைவப<வனவ ைற?! பயண! ;வத +! பய$ப<வனவ ைற?!, அ-ஙன! ற ப<$ேப ஆகி பைட( ேசமி( ைவ(

ெகாவ( உடலவா?

இைளேயா+! இH அற8க த6! நீதிக அHவேபா( வா:நா பயணதி
பய$பட I,யனேவயா!. இைத?ணேத ஒளைவயா ெதாடகேத ப,க

ேவ,ய ஆதி=,, ெகா$ைற ேவதைன தமி: ெந<-கண+ வாிைசயி

அைமதா. இ!ைற நிைனவி ெகாள (ைணயாயி @. ஆதி=,

ெசா சீர,கைள?ைடயதாE, 8 பாக ேபாலவைம( சி@சி@ ெதாடகளாE

அைமத(. இ( மிக அாிய க6ைத?! எளிதாE ெசால வாEபாயி @.

ெகா$ைற ேவத$ நா$+ சீ ெகாட ஓர, பாட ேபா ஆகி,

வழிெய(ைகைய ெகாடைமதைம ப,கG! மனதி பதியG! உதவியாயி @.
தமிழி நீதி8க பலவாயிB! இ-ஙன! ெசாலவத திய ெநறிைறயா,
இைவ இர<! இ$றளG! மக ந<ேவ ேபரரேசா 7! சீாிய அற ஆ/சி
8களாயின.
ஆதி=,
ஆதிமாைலைய =,யவ$ சிவெப6மா$. இளைமயி க, அறைன மறேவ,

ஓ(வெதாழிேய என இ6ெசா ெதாடகளாE வ6வத ேக ப ஆதி =,' என

கடG வா:ைத ெதாட-கி, அ(ேவ ெபயராE அைமதைம ெபா6தைடயதா!.

ஆதி=, அமத ேதவ$ -ஆதிமாைலைய =, # றி6+! சிவெப6மா$.
அவைன ஏதி ஏதி ெதா;ததா$ அ6 சைனயா+!. 8 ேக ப கடG
வா:(! சிறிதாE ெசHவிதாE அைம(ள(.
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ஆதி=, 108 ெதாடகளா ஆன(. உயி12, ஆEத! 1, ெமE, 18, க, ச, த, ந, ப, ம,

வ எB! ஏ; வாிைசயி

! ஒளகாரேமறிய ெமEக நீ-கலாக ஒ6வாிைச+

பதிெனா$@ #த! (7 X 11 = 77) என இைவ I, 108 ஆ+!. ெமE பதிென/<!
அகரேமறிய ெமEகளாகேவ அைமவன.
'கெடா$@ ெசாேல'

'ஙேபா வைள'
'சனிநீரா<'

'ஞய!படGைர'
என , -, , > என வரேவ,ய ெமEக அகரேமறி வதன. ெமாழி+ த)

வாராத /, , E, , , :, , , $ எ$பனவ ைற எ$ன ெசEவ(? ஒளைவ
நலேதா உதிைய ைகயா<, எளிைமைய காபா @கிறா.
'இட!பட #ெடேட' (/- இ/)

'இணகமறிதிண-+' (-இ)
'இயபலாதன ெசேய' (ய -இE)
'அரவ மா/ேட' ( - அ)

'இலவ! ப>சி (யி (-இ)

'அழகலாதன ெசேய' (: - அ:)

'அறைன மறேவ' ( - அ )

'இளைமயி க' (-இ)

'அனத லாேட' ($ - அ$)
இHவா@ ெமாழி+ த) வாராத ெமEகC+ $ேன அகர! அல(

இகரைத ேச(ெகா<, அவ ைற?! ெமாழி தலாகி அற-Iறி?ளா

ஒளைவயா.

ககர வாிைச தலாக வகரவாிைச ஈறாக ஏ;வாிைசயி

! ெகௗ, ெசௗ, ெதௗ, ெநௗ

எனவ6! இ@தி உயிெமEகைள வி<(, ஏைனய பகிேனா உயிெமEகC+!

அைம?மா@ பா,?ளா ஒளைவயா. தமிழி உயி ப$னிர<! ெமாழி+

தலா+!. ஆEத! ெமாழி தலாகாெத$பதா அஃக! 76ேக' எ$@ அகர!

ேச( Iறிவி/டா அவ. ெமாழி தலாகாத ெமEக ஒ$பதB+! இHவாேற

இகரைதேயா அகரைதேயா த) ேச(,  கா/,யவா@ Iறினா அவ.
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தமிழி க, ச, த, ந, ப, ம, வ, ய, ஞ, ங எB! ப( ெமEகC! ெமாழி

தலா+ெம$ப( இலகண!. இவ @ கசத நபமவ என ஏ; ெமEவைர+!

எ<(ெகாட ஒளைவயா ய ஞ ங M$ைற?!, அைவ சில எ;(கCட$

ம/<ேம ெமாழி தலாவதா வி/<வி/டா. இ@தியி

ள வகரதி

ெவா, ேவா எB! நா$+! ெமாழி தலாகா . அவ ைற ைறேய,

! G, K,

'உதமனாயி6' (Gதமனாயி6)

'ஊ6ட$ I,வா:' (K6ட$ I,வா: )

'ஒ$னாைர ேதேற' (ெவா$னாைர ேதேற)
'ஓர> ெசாேல' (ேவார> ெசாேல )

என உயிராக Iறிேய, உட!ப<ெமEயாE வ6! வகர வாிைசைய நிைறG

ெசE(ளா ஒளைவயா. சில அ!ம' எ$பைத, $னதாக தனி சீராE

ேச( பதிபித(<.

'அ!ம Gதமனாயி6' என, உட!ப<ெமEயாE G வ6ெமன அவக க6தின.
எ-ஙனமாயிB! தமி: அகர வாிைசயி ெமாழி தலான வ ைற எத அளG

ெநறிப, பய$ப<த,?ேமா, அத அளG பய$ப<தி நம+ அாியெதா6

சி@வ இலகியமாக இைத பைட( த(ளா ஒளைவயா எனலா!.
வா:விய 8
தமி: நீதி8க பல, ப/டறிG தி சியா அகைவ திதா ஒ6வ

ஏைனேயா+ அ$றாட! நலமாக வா;! ைறகைள உண(வ( ேபா$ற
வா:விய 8களாகேவ யாகப/<ளன. ஒளைவ 8க இேநாகிேலேய
ெப6!ப+தியைமதன.
'அஃக! 76ேக' (தானிய!, உணG பட-கைள எைட +ைற( ஏமா றி

வி காேத)

'சனி நீரா<'

'இட!பட #ெடேட' (சி@க க/, ெப6கவா: எ$பதா! )

'அரவமா/ேட' (சி@வக விைளயா/டாகG! பா!பிைன ஆ/, விைளயாட
Iடாதா!.)

'இலவ! ப>சி (யி' (இஃ( அறமா? அBபவமா?)
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'நீவிைளயாேட' (சி@வ நீைர கடா த!ைம மற( ஆ<வ)

'Nைம Nகேர' (சி@வ சி$ன சி$ன தி$பட-கைள வா-கி தி$@

ேநாEவாEப<வ)

'ேநாEகிட- ெகாேட'

'மீO வி6!ேப' (உ, 76-+த ெப,+ அழ+.
எேபா(! ெம$ைமைய வி6!பவ
உட! இைளபத + ம6( ப

அலவா? இ-+ ெந,( நா வாழ வி6!!

அைனவ6+! மிக அதிகமாக சாபி<வைத

வி6!பாதீ' எ$@ ேபாதிகி$றா.)

சிறிய 8ேலயாயிB! உடேன பய$ப<வன, அகைவ திரதிர பய$ப<பைவ,

சிறா+ாியைவ, அரசிய சாதைவ என ப+( ேநாகி, கால இட

பி$னணிேயா< க6தேவ,ய நீதிக பலவா+!. சி சில நீதிகேள அைன வ6+!
அைன( காலதி +! ெபா(வா+!.
திற+றளி

! ெபா(ைம எ$பத + சில எைலக, வைரயைறக உள.

கைண M,ெகா<, எலா! எலா +! எேபா(!' எ$@ கழ@வன

ேப சி + அழ+த6!; நைட ைற+ ஒ(வரா. ெபா(ைம ேகா/பா/ைட இட!

ேநாகி ெகாள ேவ<!.

'ைனக( நிேல, Mகேரா< இண-ேக', 'ேபா ெதாழி ாிேய'

எ$பன க6த பாலன. ேபா#ர னலாத ஒ6வ$ ேபாைனயி ேபாE நி ப(
தவ@. கலக! நட+மிடதி + காவல$ ேபாகலா!, ைகயி ஆ?தமிலாதா$

ேபாகலாமா? ேபாைர ெதாழிலாக ெகா< வாழலாமா? சில க/சிக-சில

அர7க இைத ஒ6 'I) த6! ெதாழி' ஆகி வி/டன. மா றாB+

இட-ெகாேட' எ$பவ, ைன க( நிேல' எ$பைத, எதைகய =ழ)
Iறியி6பா என சிதி?-க.
த$ $ேன ற =,க
பல ஆதி=,க ஒ6வ$ த$ன!பிைகேயா< $ேன ற மைடய பி$ப ற
ேவ,யன. த$B@தி, த$ய சிைய வளபன. ஒ6வன( ஆCைம
ேம!பா/, + உதGவன.

'உைடய( விள!ேப'
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இதBட$ வலைம ேபேச' எ$பைத?! இைண( ேநா+-க. ஒ6வ$

த$னிடமி6பைத, தனதா றைல, ெபா6 வ)ைமைய விள!பரப<(வ( ேபா

பலரறிய ெசா த Iடா(. காாியதி கா/ட ேவ<ேம தவிர வாE பத
ேபாட Iடா(. வாE# 7 காாியைத ெக<(வி<!.
'ைநவிைன நSேக', 'ேதா பன ெதாடேர' எ$பன விழிண(வன. 'Oகி

விைனெசE', 'ெசEவன தி6த ெசE' எ$பன ஒ6வ$ $ேனற வழிவ+பன. Aமி

தி6தி உ த$ உைழைப ந!ப ெசாகிற(. 'ெபா6தைன ேபா றி வா:'
காைச கடப, வி/<விடாம காபா ற O<கிற(.

'தேகா$ எனதிாி', 'Y<ெபற நி', 'ேநபட ஒ;+', 'மனத<மாேற' த)யன
ஒ6வன( ஆCைமைய வளபன.
பழ+! பபா<க
அ$றாட வா:வி, ெதாழி), நி6வாகதி, அரசிய), ஆS! ெபSமாE

கல( பழ+வதி பி$ப ற ேவ,ய பபா<க பலவா+!. அவ ைற தி6!ப

தி6!ப அ;தமாக I@கிற(, ஆதி=,.

'இணகமறி( இண-+' எ$ப( இதி க6தேவ,ய ஒ$றா+!. உலகி

பிற6ட$ பழ+! ெபா;(, நா! அவ6ட$ இண-கதக பகC! அவாிட!

இ6+!; அவ ந!ட$ இண-கதக இயகC! ந!மிடமி6+!. எனேவ

 றி ! இ6வ க6(! ஒேரமாதிாியாE எலா ேநர(! எலா இட(!
அைமயா. அதனா இணகமறி( இண-கேவ<!.

யா யா6ட$ எHவா@, எத அளG, எ =ழ), எத எத நிைலகளி இண-க

,?ேமா, அதத அளG இண-கி வா:வதாேலதா$ உலகிய நடகிற(. இதைன

ஒ6 வைரயைற தி/டமாக ெகா< ( Formula) (ைறேதா@! இைண( பாக

இட<. +<!பதி ! கணவ$ - மைனவி இ6வ6! இணகமறி( இண-கி
ேபாக ேவ<!. அ வலகதி பல I, ேவைல பா+மிட(! அHவா@தா$
நட( ெகாள ேவ<!.
இ6வ பழ+மிட(, உைரயாட

பகத

! ெசா ெபாழித

! ேப7த

! எ<(ைரத

! வாதித

! சா$@

! என வாE ேப 7+ாிய இட! மிக பலவா+!. 108

=,கைள ெகாட இ சி@8), ேப 7 ெதாட ப றி 16 =,க உள.
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உைடய( விள!ேப, வலைம ேபேச', வா(  Iேற' எ$பன த கா

ப றியன. கெடா$@ ெசாேல, வ>சக! ேபேச', ஓர>ெசாேல, பழிபன

பகேர எ$பன தீ-+ ெமாழித Iடாெத$பன. ஞய!பட உைர', ெமாழிவ(

அறெமாழி' எ$பன ேப 7 திற!பட ேப7க என வழிகா/<வன. ெசா ேசா
பேட', பிைழபட ேபேச' எ$பன ேப சி பிைழ ேநத ந!ைம

ேதாவி?றைவ+! எ$@ I@வன. 'ெநாEய உைரேய' (அ பமானவ ைற

ேபசாேத), சிதிர! ேபேச' (வா+ சா(ாியைத மிைகபட பய$ப<தி

ேப7த), 7ளிக ெசாேல' (ேக/பவ க! 7ளி( வ6(மா@ ேப7த),

மிைகபட ெசாேல (எைத?! ஆயிர! காேலமாகாணி எ$ப(ேபா மிைகயாக

ேதா @!ப, ேப7த), 'ெவ/ெடன ேபேச' (ெவ/ெடா$@ (< இரெடன

(,( ேப7த) எ$பன பிற மன! ேநா+மா@! ெவ@+மா@! ேபசாம
காபா @! ய சி யா+!.
இ-ஙன! சிறிய இH ஆதி=, ேம
அட-கியதா+!.

! ேம

! எணி பாக தக அறிGைரக

கவி?! நைடைற வா:G!
'எெண; திகேழ', 'ஓ(வ ெதாழிேய', 'இளைமயி க' '8பல க' 'விைத

வி6!' என கவிைய பல ேகாண-களி வ @(கிறா ஒளைவயா.

'ெம)னலா ேதா ேச' எ$ப( மைனவியிட! I, வாழ ெசாகிற(.

'ைமவிழியா மைனயக' எ$ப( பரைத யக வா;! #/< பக! ேபாகாேத

என எ சாிகிற(. 'ைதய ெசா ேகேள' எ$ப(, அரசிய) காமவயப/<,

ெப ெசா ேக/< ஆ,, நா/ைட சீ+ைலபவகC+ Iறிய(. தி6+றளி

'ெபவழி ேசற' எ$ற அதிகார! அரசிய சாத ந/பிய) ைவக

ப/,6ப( சிதைன +ாிய(. வசத ேசைன ேபால நா/ைடேய, காமவய ப/ட

ம$னைன ெகா< , ஆ/, பைடதவக உ<. அ( Iடாெத$பைத

மன-ெகா< Iறிய அற! அ(.

ஙகர ெமE ஒ$ேற பய$ப/<, உயிெமEயி ஙகர வாிைசைய காபா @கிற(.

அகர வாிைசப, அைமத =, 8), ஙகர! ேபா, 7 றைத காபா றி வா:

என உவைம ெசா)யி6ப( ஒளைவயி$ Nமா Nைழலைத கா/<கிற(.
அகர வாிைசப, அைமதெதா6 8) ஙேபா என உவைம வதி6ப(
ெபா6தேம. ச-க ஒளைவயாயிB! இைடகால ஒளைவயாயிB! உவைமயி ஒ6
தனித$ைம இ6+!.
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'ைகவிைனகரேவ' எ$ற ெதாட, பல ைகெதாழிக, ைக ம6(வ! ேபாவன
பிறரறியாம மைறகப/டதா, கால ேபாகி மைறெதாழிதைத

நிைனA/,, அ-ஙன! மைறகாதீ என நா/< நல! க6தி ேப7கிற(.
'ேவ, விைனெசேய' எ$ப( சதி தி/டமி/< ஏேதB! ஒ$ைற அைடவா$

ேவ,, காாிய-கைள பிற நல-க6தி ெசEவ(ேபா கா/, ெசEவைத
க,கிற(. ந! அரசிய வாதிக ஏைழகCகாக வி<கிற கணீ, சில

நாடகபாணி ெசயக எலா! அவகCைடய வா+கைள ஏமா றி

வா-+வத ேகய$ேறா? இ(ேவ ேவ, விைன ெசEவதா+!'. இதனா

ெபா(நல! அழி?! எ$ப(@தி.
ெதாைட நய! ஓைச நய!

=,க ஒHெவா$@! இர< இர< ெசா சீகளா ஆனைவ. ெசாேல சீராக

நி ப(தா$ ெசா சீ. க, மற என ஓரைசயாயிB! இலவ!, ந$றி, இட!பட என

ஈரைசயாயிB! தி6த ெசE, க:தாைர என சிலேபா( MவைசயாயிB!

ெசாவ,வ-களாகேவ நி பன இைவ. ெபாி(! ேமாைன நய! அைமய IறிB!,

ெபா6/சிறேக த)ட! த( ேமாைனைய ைகவிடG! காகிேறா!.
ைகவிைன கரேவ எ$றா

! 'ந$றி மறேவ' எ$றா

! ெதாைட நய(ட$,

சமனிைலயாE இைச+! ஓைச சத நயேம ஆதி=,யி$ உயிநா,யாக
ஒ)கிற(.

ஆதி=, ெவபா, ஆதி=, ராண! எ$@ பல 8க இத$ விளக

8களாக ேதா$றின. பாரதியா த பல பாவலக திய ஆதி=,க

பா,?ளன. இைவ அைன(! இ!த =, 'யி$ சிறேபயா+!.
ெகா$ைற ேவத$
பைழய உைரேம ேகாக அைனதி

!,

'ெகா$ைற ேவEத ெசவ$ அ,யிைண
எ$@! ஏதி ெதா;ேவா! யாேம'
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எ$ேற காணப<கிற(. ெகா$ைற மாைலைய அணித சிவெப6மாைனேய இ(

+றி+!. ஆதி, ெகா$ைற என அ;தற ெதாட-க ெப ற இைவ,

சிவவணக-கேளய$றி பிைளயா வணக-க ஆகா. இவ ைற?! வினாயக
வணகமாக ய த கவிேபா++ இையைடயதாE இைல. ெகா$ைற

ேவEத ெசவ$' எ$ற ெதாடேர, ெகா$ைற ேவத$ என 76க-க6தி
ஆளப/< 8

ெபயரான(. சில இைத அ$ைன?! பிதா' என த அ,ைய

ெகா<! ெபயாி/< அைழ(ளன. இHவிர< கடG வா:(களி

ஏதி ெதா;த' ஒ6ப,தாக இ6ப(! க6ததக(.
'தி6மா

!

க,ைம ெசE', 'சிவைத ேபணி$ தவதி கழ+' எ$@ I@!

இ8க ஆதி=,, ெகா$ைற ேவத$ என சிவெபயரா ெதாட-கி,

அHவாேற அைழகப/டைம விய ப$@. ேம

! நீதி8 வரலா றி சமண

சா+ அதிக இடமி6தைத, ஒளைவயி$ வா+கேள மா றியைமதன எ$ப(!

நிைனGIத +ாிய(.

ெகா$ைற ேவதB! ஆதி=, ேபா தமி:ெமாழி த எ;(களி$

வாிைசப, அைமததா+!. $ேன =,+ ெசா$னப, அைமயிB!, ெமE

பதிென/<! தனிேய அ-+ இட!ெபற , ெகா$ைறயி அவ றிைன வி/<வி/டா

ஒளைவயா. உயி 12, ஆEத! 1, ககர வாிைச 12, ச, த, ந, ப, ம, வ வாிைசக

ஒHெவா$@! 11 (6X 11 = 66) ஆக 91.

ெகா$ைற ேவத$ நா$+ ெசா சீ ெகாட ; அ,களா ஆன(. நா சீ

ெகாட( அ,ெயனப<!. இதனா ஐதி ம/<! ெபாழி ேமாைன அைமய,

எ>சிய அைன(! வழிெய(ைகயைம( இ$னிைச நய!பட வழ-+கி$றன.
அதனா ஒ6ைற ெசா$னாேல நிைனவி நி +! க/டைம ைடயதாகிற(.
சிலேபா( இக/டைம பழெமாழிகைள ஒதி6க காணலா!. ஆ,காதி

அ!மி?! பற+!', அகல இ6தா நிகள உறG', 'கி/ட இ6தா /ட பைக'

எ$B! பழெமாழிகைள காக. இதனா பல ெகா$ைற =,கைள கலாேதா
வாகி ! ெப6வழகாக காணலா!.
'ஊ6ட$ பைககி$ ேவ6ட$ ெக<!'
'க ெபன ப<வ( ெசா றிற!பாைம'

'கி/டாதாயி$ ெவ/ெடன மற'

'+ ற! பாகி$ 7 ற! இைல '

'=(! வா(! ேவதைன ெசE?!'
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'திைரகடேலா,?! திரவிய! ேத<'

'நாெட-+! வாழ ேகெடா$@! இைல'
இHவாேற ெசா) பாதா, மக மனதி பதி(, நீ-கா நிைனவி நி$@,

நாவி களிநட!ாி?! இெதாடகளி$ அ6ைம லனா+!.

சில ெகா$ைற =,க ஆதி=,யி$ விாிவாகG! விளகமாகG! அைமய
காணலா!.
'ைநபவ எனிB! ெநாEய உைரேய'

'ைமவிழி யாத! மைன அக$ ெறா;+'

இைவ 'ெநாEயGைரேய', 'ைமவிழியா மைனயக' எ$ற ஆதி =,களி$

விாிவாகG! விளகமாகG! அைமத காணலா!. ஆதி=,, ெகா$ைற ேவத$
இரைட?! ;வ(! ஒபி/< க பா+ ேம

! ெதளிGெபற வாE<.

+ற வழிமர
இைவ பல தி6+ற/ சிதைனவழிப/டைவ. ெசா லா
தி6+றைள நிைனA/<மிட-க பலவா+!.

! ெதாடரா

!

'எெண$ப ஏைன எ;ெத$ப இHவிர<!

கெண$ப வா;! உயி+ (392)

இதைன இரதின 76கமாகி, 'எS! எ;(! கெணன த+!' எB!

ெகா$ைற=,; 'எெண; திகேழ' என இ$B! 76+! ஆதி=,.
'பிறகி$னா  பக ெசEயி$

தமகி$னா பி பக தாேம வ6!'

(219)

' பக ெசEயி$ பி பக விைள?!' எ$ப(, +ற/க6ைத எ(ைண அழகாக
ெபா6ைள?! விடாம 76கி த6கிற(.

'ஓத)$ ந$ேற ேவதிய+ ஒ;க!'
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எ$ற ெகா$ைற=,, 'மறபிB! ஓ( ெகாளலா+! பாபா$, பிற ஒ;க!
+$ற ெக<!' (134) எ$ற +ற/ க6தி$ பிழிவாயைமத ஒபி/< ப,(
மகிழதகத$ேறா ? இ(ேபா
காணப<கி$றன.

! +றவழி =,க இர,

! நிர!ப

உலகிய
ஆதி=, ேபாலேவ ெகா$ைற ேவதனி
உண(! =,க பலவா+!.

! உலகிய

! நட வா:விய

!

'ேசம! கிB! யாம(ற-+'
ஏேதB! ந காாியதி காக இரG ;(! விழிக ேநாி/டா
சிறி( ேநரமாவ( கணயர ேவ<மா!.

! ந< யாமதி,

'ேதாழேனா<! ஏழைம ேபேச'
ந! ேதாழ$தாேன எ$@ ந! இயலாைம, எளிைம, வ@ைம த)யவ ைற ேப7த
Iடா(. அதனா ந! மதி+ைற?!; காாிய-ெக<!.
'ேதடா( அழிகி$ பாடாE ,?!'
தைல கா) ெசEதா வா:ைக தளா<!.
'ேபானக! எ$ப( தாBழ( உட'
தா$ வ6தி?ைழ( ேத,யைத உS! ேபா(தா$ அ( இனிய உணவாக
இ6+!.
'ெதணீ அ< ைக யாயிB! தாதத(
உண )$ ஊ-கினிய தி (105)

எ$ற வCவ வாகி$ எளிைமயாகேம ெகா$ைற =,யாத காக. வளவ
னாயிB! அளவறி( அழி( உ எ$@ ெசவைத சிதறவிடா( காபா ற

ெசாகிறா ஒளைவயா. அஃக! (உணGெபா6க) கா7! சிெகன ேத<'

என O<கிறாேர!
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'நீரக! ெபா6திய ஊரகதி6'

'பாேலா டாயிB! காலமறி('

'ெமைதயி ப<த நிதிைர கழ+'

'ஒதவிட( நிதிைரெகா'

இைவ ேபாவன நீதி வாகிய-க எ$பைதவிட, அBபவ ைடயா

இைளேயா+ நலமாக வாழ வழிகா/<வனேபா உளன. கா<! ேம<! 7 றி

திாிதவ இலவ! ப>சி (யி G!, ெமைதயி ப<கG! O<கிறா. திய

இட மாயிB! மனதி + ெபா6திய இடதிேலதா$ உறக! வ6!. இய பான
இ!மனநிைலையேய இ( கா/<கிற(. #/,Bேளேய இட!மாறி ப<தா

நம+ உறக! ெக<வ(டலவா?

'ேகா/ெசவி +றைள கா @ட$ ெந6'
கவிநய! மிக ெதாடாி(. ேகா/ெசவி - ேகா ேக/+! ெசவி. +றைள - பிற மீ(
ெசா$ன ேகா. இர<! ேசவ( கா @ட$ ெந6 ேசவ( ேபாலா!. ப றி
எாி( ெப6கி அழி?! எ$பதா!.
'ேபைதைம எ$ப( மாத+ அணிகல!'
மட! எ$பதி(. ெதாி(! ெதாியாத( ேபா இ6+! நிைற?ைடைம. ஆகC!
திாிெகா/ைட ேபாலா( இHவா@ அடகைடயராத நலேத. ஆனா
ெபகC+ இ( இயபாக அைமத(. அ ச!, மட!, நாண!, பயி எ$பன

ெபக த$ைனதா$ ெகாெடா;+!' த கா க6விக. பி$னாளி அைவ
தவறாக விள-கி ெகாளப/டன.

'ெசாக எ$பவ அத! ெப@வ'

'ேசா!ப எ$பவ ேத!பி திாிவ'
'தைத ெசா மிக மதிரமிைல'

'தாயி சிறெதா6 ேகாயி

மிைல'

இ-ஙன! அ<த<( வ6பவ றி ஓ இையபி6தைல?! காணலா!.
(ைம
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ெகா$ைற ேவதனி பல (ைமகC! மாBட $ேன ற சிதைனகC!
நிர!பGள. இ6 =:த உலகி வா:வா-+ வாழ வி6!வா+ ஒளி ந+!
சி$ன>சி@ ைகவிள+க இைவ எனலா!.
'க ெபன ப<வ( ெசாதிற!பாைம'
க - மனதிைம , உ@தி. ெசா$ன ெசா மாறா( நடதேல க பா+!.

ஒ6வைன ப றி ஓரகதி6' - எ$ப( க$னி ெபS+ ெசாலப/ட(.

தி6மணேம ேவடாெம$@ 7ததிரமாக இ$@ வாழ நிைன+! ெபக ப,(
மனன! ெசEயேவ,ய வாசக! இ(.
'கி/டாதாயி$ ெவ/ெடன மற'

ந!ைம (பி( ெகாள, திய ேவ@ திைசயி ஊகப<த உதGவ(.

'ேதா பன ெதாடேர' எ$ற =,ைய எSக.
'சீைர ேத,$ ஏைர ேத<'

'ெதா;O 7ைவயி$ உ;O இனி('

'ேமழி ெசவ! ேகாைழ படா('
ஒளைவ+ உழவி ! உைழபி
ெவளிப<கிற(...

! இ6த ெப6ந!பிைக பல இட-களி

'பிர! ேபணி பாரதா-+!'
Y-தாEபா. தாEபாலா ேபணி வளகப/டவ$ உட

@தி?ளவ$

ஆவானா!, எத 7ைமைய?! தா-+! வ)ைம ெப@வானா!.
'ைபய ெச$றா ைவய! தா-+!'

பதறாம காாியமா றினா, ைவயேம அவைன ஏ @ ேபா @!. பதறாத காாிய!

சிதறா( அலவா? எ@!Aர க +ழி?! தாேன? ைபய நடதா பாத 7வ<க
மணி பதி?!. அைமதியாE வா:ேவாேர அ;தமான வா:G வா:வ.
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'மீகாம$ இலா மரகல! ஓடா('
ஒ6 நா/, + சாியான தைலமக$ வாEகவிைலேய நா< அல ப/<,

அைலகழி?! எ$பதா!. மீகாம$ எ$பவ$ மரகலைத ஓ/டவல கைலக ற,

அBபவள ஒ6வனாவா$: நிைனதவெரலா! மீகாமனாக ,யா(; கப
கவி:(வி<!. நா/ைட நலதிைசயி ெச
இதனா ெபறப/ட(.

தG! தக மீகாம$ ேவ<ெம$ப(

இ-ஙன! ெகா$ைற ேவதனி பல =,க மக நிைனவைலகளி ஓ<!

நிழ பட-களாயின. அத + அவ றி$ சமனிைல பாடான இ$ேனாைச அைம!,

அ$றாட வா: விய சாத ப/டறிGக6(ைரகCேம காரணமா+!.
M(ைர
கா/சி, க6த, உவைம த)ய அளைவகளா ஒ6 க6ைத ஆE(

நிைலநா/<த, காலதா  ப/ட அளைவ 8$ ைறகளா+!. நீதி 8லா தா!

Iறவத அற க6(க உைமயானைவ, பயைன விைளவிபைவ

எ$பவ ைற நிைல நா/ட இH அளைவகைள?! பய$ப<தின. இதனா
அவகள( கவிைத வள! க6( வள! சிறதன.
இய ைகைய கா/, அறைத ெசாவ(! உலகிய) பழகிேபான ஒ$ைற
உவைம ெசா) நீதிைய நிைலநா/<வ(! க< ேக/,6(! ந$+ உணராத
(( ெசEதிகைள சா$றாகி அற-Iறி ந!ைம வியக ைவப(! தமி:
நீதி8களி$ ேபாகா+!.
ெசEந$றிைய வ @(வ. M(ைர, ெபய6ேக ப அறிG அBபவ

தி சிகைள கா/<வதாக)$, ந$ைம ெசEதவ$ அத + பதிலாக எதி

ந$றிைய எதிபாக ேவ< ெம$பதிைல என I@கிற(. ஏெனனி அத$

பய$ எ$ேற B! ஒ6 நா தி6!ப தாேன வ( ேச6!; அ( ேவ@வழியி

! வ(

ேச6!. ெத$ைனமர! அ,ேவகளி$ வழி உறி>சிய தணீைர, அத$ வழியாகேவ

தி6!ப த6வதிைல. ேமேல உ சியி இளநீகளாக தி6!ப த6கிற(. சாதாரண

நீைர ப6கி, இனிய இளநீைர த6கிற(. நா! பிற+ ெசEத ந$ைமகளி$

பய$கC! அHவா@தாேம விைள?! எ$பதா!.
'ந$றி ஒ6வ + ெசEதகா அந$றி
எ$@ த6-ெகா என ேவடா-நி$@
தளரா வளெத-+ தா உட நீைர
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தைலயாேல தா$த6த லா.'
M(ைர (ைம + உைர ஆ+!. இ-+ (ைம தி சி. (ைம

அறிGைடைம?மா!. $ சி@(+ைறவி' எ$றா இளைமயிேலேய அறிG

மிகவ எ$@ ெபா6. 30 பாடக ெகாட( M(ைர. விநாயக வணக!

வா+டா!' எ$@ ெதாட-+கிற(. நவழி 40 பாடக ெகாட(. அத$

கடG வா:(! வினாயக வணகேம. M(ைர கடG வணகதி$ த சீாி$

அ,பைடயி வா+டா!' எ$@! அைழ கப/ட(. $ைனய ஆதி=,,

ெகா$ைற ேவத$ இர<! சிவவணகமாE அைமய, இைவ இர<! வினாயக

வணகமாE அைமகி$றன. இதனா இைவ ேவ@ ேவ@ ஆசிாியகளா
பாடப/டனேவா எ$ற ஐய! உடாகிற(. M(ைர உலகிய Iறி

அற-கைரகிற(. நவழி 'ேபாகிற வழி+ ணிய! ேத<வ( ேபால'

நிைலயாைம, ஊ:விைன, உலக ெவ@, #<ேப @+ வழி என இHவா@
ெபாி(! ஆ$மிக ெதாடபானவ ைற ேப7கிற(.
'ெந

+ இைறதநீ வாEகா வழி ஓ,

 +! ஆ-ேக ெபாசி?மா! - ெதா லகி
நலா ஒ6வ உளேர அவெபா6/<
எலா+! ெபE?! மைழ'

இHெவபாக6(, மகளிட! அ,க, ேபசப<தைல ேக/கிேறா!.

ெந + இைறதநீ சிறிேதB!  +! ெபாசிகிறதா!! நலவ இ6தா
அHKாி மைழ ெபாழி?! எ$ற ந!பிைக உள(. அவரா எேலா6!

பயனைடவ என இ( I@கிற(. 'உடால!ம இHGலக!' எ$ற றபா/< (18)
தமெகன யலா ேநா$தா, பிறெகன ய

ந உைமயாேன' என

ெசவைத இவ ஒ ேநாகி பாக ேவ<!.

இைடகால உைரயாசிாியக பல இபாடகளி ஈ<ப/< எ<(

கா/,?ளன. மக பழெமாழி ேபா வழ-கி, இவ ைற பய$ப<தி?ளன.

பளி பிைள க/+ ெதாடக வ+களி பாடமாE விள-கியதா, இைவ 'க
ேம எ;(ேபா' ெந>சி பதி( அHவேபா( எ<( கா/டப/<
வ(ளன.

ஒளைவ தமி: மகளி$ #/<ெபயராE க: ெப றத + இநீதி 8கேள
காரணமா+!.
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'கான மயிலாட க,6த வா$ேகாழி

தாB! அ(வாக பாவி( தாB! த$
ெபாலா சிறைக விாி( ஆ,னா ேபா
கலாதா$ க ற கவி'

ேம

வா$ ேகாழி என ேபா)கைள பாிகசி+! பழக! எ (ைண ஆழமாக

பரவியி6கிற( ெதாி?மா? வா$ேகாழி மிக பி காலதி இதியாவி +

ெகா<வரப/டெத$பதா, இபாடக பி காலதன எ$ப( சில க6(.

இ(+றி( அறிஞ . அ6ணாசல! +றிபி<வ( வ6மா@: ஆ-கிேலய இதியா

வத( 16-ஆ! 8 றா,; அத$ பி$தா$ டகி' என ெபய6ள இபறைவ

இநா< வத(. ஆகேவ இபாட

ள 8 மிகG! பி காலத( எ$ப( ஒ6

சாரா I @. உைம ேவ@. டகி எ$ப( (6கி . (6கிய இதியா வத( 10ஆ! 8 றா< எ$ப. அேபாேத இபறைவ?! (6கிய வழியாக இ-+

வதி6த ேவ<!.[2]
----

[2] த. இ. வரலா@, ெஷ.8, ப.502.

'+ணெம$B! +$ேறறி நி$றா ெவ+ளி
கணேம?! காத அாி('

(29)

சா$ேறாத! ேகாபைத பிற தா-கி ெகாCத அாி( எ$@!, அேகாப!

கணெபா;தி மாறிவி<! எ$@! இத + இ6வைகயாக ெபா6 I@வ.
இரடாவ( ெபா6ேள சிறத( எ$ப( ேபா M(ைர விள+கிற(.
'க பிளேவா< ஒப கயவ, க<>சின(

ெபா பிளேவா< ஒபா6! ேபாவேர - வி பி,(
நீகிழிய எEத வ<ேபால மா@ேம
சீ ஒ;+ சா$ேறா சின!'

க பிளதா ேசரா(; ெபா$ பிளதா பி$ இைணக ,?!; சா$ேறா

சினேமா தணீாி அ! பாE( உடாகிய வ< உடேன மைறவ(ேபா,

மைற(வி<!. க பிளG ேபா$றவகயவ; ெபா பிளG ேபா$றவ இைடயாவ.

தைலயாய சா$ேறா பிாித அெபா;ேத I<வ. அவ சின! உடேன
தணி(வி<!.

62

'க றாைர க றாேர கா@வ'. 'க  இலா Mகைர Mகேர கப.' இ-+

க  எ$ப( மனதிைம எ$ற ெபா6ளி - வ(ள(. ஒளைவயா க ெபன
ப<வ( ெசாதிற!பாைம' என +றித(! காணலா!. அவ ஒ6 (ைம
சிதைனயாள; ர/சி சிதைனயாள எ$பத + இைவ சா$றாவன.

ம$னB+ த$ ேதச! அலா சிறபிைல. க ேறா+ ெச$ற இடெமலா!
சிற.
உட$பிறேத ெகா

! வியாதி. உட$பிறவாமாமைலயி உள ம6ேத

பிணிதீ+!. அ ற +ளதினி$@! அ@நீ பறைவேபா, ெசவ! ேபான(!

ந!ைமவி/< ேபாவாேர பலராவ!

அடகைடயாைர அறிவில எ$ெறண Iடா(. ஏெனனி ஓ<மீ$ ஓட

உ@மீ$ வ6மளG!, வா, இ6+மா! ெகா+. கைவயாகி ெகா!பாகி கா/,ேல

நி பைவ நல மர-க அல; சைப ந<ேவ அரசாைணயா! நீ/ேடாைலைய

வாசிகி$றவன( +றிபறிய மா/டாதவேன நல மரமாவா$!

ப;க காE சினா ! பா 7ைவ +ைறவதிைல. ச-+ 7/டா ! ெவைம
நிறேம த6!. ேம$மக ெக/டா ! ேம$மகேள. அவகCட$தா$
ந/ெகாள ேவ<!. கீ:மகCட$ ந/ெகாடா அவக ெந<நா
நபகளாக விள-கமா/டாக. இHவா@ வ6! M(ைரக
ஒHெவா$@! மிக பயBைடயைவ ஆ+!.
நவழி
நா ப( பாடகைள?ைடய நவழியி$ கடG வணக பாட) ஒளைவயா,

பிைளயாாிட! ச-க தமி: M$@! தா என ேக/கிறா. எனேவ இவ ச-க கால
ஒளைவயா அலெர$ப( ெதளிG.
நவழி?! மகளிைடேய எளிதி வழ-கி, எ$ெற$@! நிைனG ெகாC!ப,யான

பாடக அட-கிய(. 'சாதி இரெடாழிய ேவறிைல' எ$பைத சாதி+ேள

உழபவெரலா! ெசா) ெகா<தா$ இ6கிறாக. இ/டா ெபாிேயா;

இடாதா இழி+லேதா', (>7வேத மாத ெதாழி' எ$@!, சா(ைண?!

ச>சலேமதா$', எ$@! பா<வதா
வாைதகைளேய I@வதா
பாடப/ட( ேபா !!

! விைனபய$, விதி என ஆ@த ேத<!

! நவழி ஒளைவயாாி$ அகைவ தித காலதி
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'நீ@ இலா ெந றி பா:'; 'சிவாயநம எ$@ சிதி( இ6ேபா+ அபாய! ஒ6
நாC! இைல' என ெதளிவாக சிவெநறிைய பா<கிறா ஒளைவயா.
'ேதவ +றC! தி6நா$ மைற,G!

Mவ தமி;! னிெமாழி?! - ேகாைவ
தி6வாசக! தி6Mல ெசா !
ஒ6வாசகெம$@ண.'

இவ தமி: 8களிட(! வடெமாழி சாதிர-களி
பயி சி?! இதனா விள-+!.
'ஆடா< ேதா@! அ;( ரடா

மாடா வ6வேரா மாநிலதீ!'

! ெகா,6த ப @!

!

'பா<ப/< ேத, பணைத ைத(ைவ(
ேக<ெக/ட மானிடேர ேகC-க!'
'பசிவதிட ப(! பற( ேபா!'
'இ;+ைடய பா/, + இைசந$@'
ேக/+! ஒHெவா6வ உளதி
இதைகய அ,க பலவா+!.

! நாவி

! எதிெரா)த வணமி6+!

'ப(! பற( ேபா+!' எ$றா எைவ ப(! என அறியாதா6! இெதாடைர
ெசா)ய வண! உளன.

'மான! +ல! கவி வைம அறிGைடைம

தான! தவ! உய சி தாளாைம ேதனி$
கசிவத ெசா)யேம கா@த ப(!

பசிவதிட ேபா! பற(.'

'ஏவா மக Mவா ம6(' எ$ற ெகா$ைற ேவதB+ விளக! த6கிற( ஒ6

நவழிபாட.
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'Aவாேத காE+! மரள; மகC!

ஏவாேத நி$@ணவா தாளேர; Oவா

விைரதா
உைரதா

! ந$றாகா விெதனேவ ேபைத+

! ேதா$றா( உணG'.

எைத?! மிக அ;தமாக, ஆணி அைறதா ேபா ெசாவ( 'நவழி' இய.
'ந< சிபி ேவEகத) நாச@! காலதி

ெகாட க6 அளி+! ெகாைக ேபா – ஒெதா_இ!
ேபாத! தன! கவி ெபா$றவ6! கால! அய
மாதேம ைவபா மன!'

நாச@கிற காலதிேலதா$ இைவ க6ைவ உடாகி ெகாCமா!. அதாவ(
க6ேதா$றினாேல தாE ந< த)யன அழிய ேபாகி$றன எ$@
உ@தியாகிற(. இ( பி காலதி பலரா எதைனேயா இட-களி எ<தாள-

ப<கிற(.

எலா சமயதவ+! உட$பாடான ெபா(க6( எ( எ$பைத
ெசா)தா$ நவழி ெதாட-+கிற(.
'ணிய! ஆ!; பாவ! ேபா!!'
எனேவ, எ சமயேதா ெசா

! 'தீ( ஒழிய ந$ைம ெசய!' எ$பேதயா!.

'ேபான பிறபி - ேபான நா/களி - ெசEத அைவேய மணி பிறதா+

ேசமி( ைவத ெபா6ளா+!!' இதைனேய அ$@ இடா+ இ$@ ெவ@! பாைன
ெபா-+ேமா ேம?' எ$@! வினாெவ;பி ேக/கி$றா. ணியைத
அறைத- ந$ைமைய ேசமி( ைவ( ெகாள ெசாகிறா.
'ஆன த) அதிக! ெசலவானா

மான! அழி( மதிெக/< ேபானதிைச
எலா+! களனாE ஏ:பிற! தீயனாE
நலா+! ெபாலனா! நா<..'
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சில6+ இதமாE ெசா$னா ெச$@ ேசரா(; ந$+ உைற+! ப, அ,(

ெசாலேவ<!. நவழி பாடக அறைத அைற(, ந!ைம நவழியி
பிடபி,( உ(பைவ!

'தா!தா! ெசEதவிைனதாேம அBபவிப'
'உள ெதாழிய, ஒ6வ+ ஒ6வ 7க!

ெகாள கிைடயா'

என விைன பயைன அவரவேர அBபவிக ேவ<ெம$ற விதிைய நவழி
அ,க, நிைனK/<கிற(.
$ைனய தி6+றC! பிற அற 8கC! ெசா)ய அற-கைளேய ெசா$னா

அைத எளியைறயி இ( ெசாகிற(. பாமர மகC! ேக/< அறி( மனதி
பதிவி( ெசா) ெசா) பழ+மாறைமதைவ ஒளைவ வா+க!

!,

அதனாதா$ ஒளைவ வா+ ெதEவவா+' எ$றன மக! இ-ஙன! நீதி

8களி ம/<மலாம, ஒளைவயா அHவேபா( தனிபாடகளாக பா,யன

எ$@ காண ப<வனG! சிறத நீதி?ைர+! ெவபாகளாக காண
ப<கி$றன. அவ ைற ஒளைவயா வரலா@ I@! 8களி ! தனிபாட
திர/, ! ப,( மகிழலா!.
நீதிெவபாக

உலகி தைலயாய சில Aவாமேல காE+! பலாேபால ெவளிேய ெசாலாமேல
ந$ைம ெசEவ. சில A( காE+! மாமரைத ேபால ெசா)வி/<பிற+
ெசா)யவா@ உதவி ெசEவ. கைடயாயவேரா A(! காEகாத பாதிாி மரைத
ேபால ெசா)வி/< பிற+ ெசEயாமேல வி/<வி<வ.
'ெசாலாம ேலெபாிய ெசா) சிறியெசEவ

ெசா)?! ெசEயா கயவேர - நல
+லாமாைல ேவ கணாE! I@வைம நா,$

பலாமாைவ பாதிாிையபா"

சில பகC! கவி?! தனிதிற$கC! எHவாற ைமகி$றன எ$பைத ஒ6
ெவபா ெதளிவாக விள+கிற(.
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'சிதிர! ைகபழக! ெசதமி;! நாபழக!
ைவதெதா6 கவி மனபழக! - நித!
நைட?! நைடபழக! ந/! தைய?!
ெகாைட?! பிறவி +ண!..'

யா6+! யா6! இைளதவரல. ஒHெவா6வ6+! ஒHெவா6 திறB<.

யா6! நா! இதி வலவரலேவ' என ேசாவைடய ேவ,யதிைல. நம+ எ(
ைகவ6! (ைற என க<பி,க ேவ<!. ஊ @ள இடைத க< பி,(
வி/டா, பிற+ தணீ6+ +ைறேவ இைல. பல ஊ றி6+மிட!

ெதாியாமதா$ ஏைழயாE இ6கிறாக.

'வா$+6வியி$ I< வலர+ ெதாகைரயா$

ேத$சில!பி யாவ+! ெசEயாிதா - யா! ெபாி(!
வேலாேம எ$@ வ)ைமெசால ேவடா-கா
எலா+! ஒHெவா$ ெறளி('

எளிய ேப 7நைட தமிழி, மர வ;வாம கவிபாட த$ த) க @ ததவ

ஒளைவேயயாவா. க ேறாரைவயி ேப7த எளித$@.

'காணாம ேவணெதலா! கதலா! க ேறா$

ேகாணாம வாEதிறக Iடாேத - நாணாம
ேப 7ேப ெச$B! ெப6!Aைன வதகா
கீ 7கீ ெச$B! கிளி'

யா யாைர எHவிடதி க:த ேவ<!? ேவைல காரைன ேவைல

,விதா$ பாரா/ட ேவ<!. த)ேலேய பாரா/ட ெதாட-கிவி/டா
ேவைல ப;தாEவி<!. இ( அB பவ!. பிைளகைள ெந>சிB ம/<ேம பாரா/ட
ேவ<!. ெவளிபட ெசா$னா தைல+ேம ஏறிவி<வ. ேம ! அவக
$ேன ற! தைடப<!.
'ேநசைனகா ணாவிடதி ெந>சார ேவ(தித,
ஆசாைன எHவிட(! அப,ேய, - வாச

மைனயாைள ப>சைணயி, ைமததைம ெந>சி

விைனயாைள ேவைல, வி"
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எத + அல( எவ+ எ( க,ன! எ$பைத ஒ6 பா/< அழகாக ெசாகிற(.
பிைள தமிழி அ!) ப6வ! பா<வ(, )ைய கட( ேபா

அ சத6வதா+!. உலா பிரபததி ெப(!ைப ப6வ! பா<வ( க,ன!.
ஆ7கவி வண! பா<வ( க,ன!. ெவபா பா<வ( லவ எேலா+!
)ேபாவதா!.
'காசினியி பிைள கவி+ அ! ))யா!,

ேப7! உலாவி ெப(!ைப )-ஆ7
வலவ+ வண! )யா!ம ெறலா
லவ+! ெவபா ).

அற!, ெபா6, இ$ப!, #< நா$+! வர ஒளைவ ஒ6 பாட ைன(ளா.

அதி காத இ6வ க6ெதா6மி( ஆதரG ப/டேத இ$ப! என வ6வ( பலர(
ெந>ைச?! ஈ+! ெதாடரா+!. அ(ேபா தமிழக நா<களி$ தனி சிறைப
I@! பாட ஒ$@ அைனவரா ! அ,க, எ<தாளப<வதா+!.
'ேவழ ைட( மைலநா<, ேமதக

ேசாழ வளநா< ேசா@ைட( - Aழியேகா$
ெத$னா< (ைட( ெதணீ வயெதாைட
ந$னா< சா$ேறா உைட('

ஒ6வ$ மைனவி இறதபி$ வாழ ேநதா, அவB+ எபயBமி$றி எலா

7க! ேபாEவி<மா!. கணவைன இழேதா+ கா/<வ( இ' எ$றா

இள-ேகாவ,க. ஒளைவயா 'மைனவிைய இழதா$ மா - பய$ அைனைத?!

இழபா$' எ$@ I@கிறா.

'தாேயா< அ@7ைவேபா!; தைதெயா< கவிேபா!;

ேசேயா< தா$ ெப ற ெசவ! ேபா! - ஆயவா:G

உ றா6ட$ ேபா!; உட$பிறபா ேதாவ) ேபா!;

ெபா றா) ேயாெடைவ?! ேபா!!'

வா:ைக கட) M:கி +ளி( எ<த, ப/டறிG (களாக இைவ

விள-+வதா, மக ஒளைவயாைரத-க பாவலராகேவ மதி(

ேபா @வாராயின. இதைகய பாடக பலவா+!. தமி: இலகிய வரலா றி,

த$ தலாக - த$ைம?ற மகCட$ பழகி, I;+! பா,, எளியவ6ட$

I,?ைறத ஒளைவயா இ$@! லவகைளவிட, ெபா( மகளிட!தா$
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I<தலாக வல! வ6கிறா. தமிைழ?! இலகியைத?! ெபா( மகளிட!
ஊ<6Gமா@ ெகா< ெச$ற மிக சில கவிஞகளி ஒளைவயாேர
$ேனா,யாவா ேதசகவி சி. 7பிரமணிய பாரதியா6+ ஒளைவயா மீ(
அளவ ற ப @! பாச! ஏ ப/டத + இHGணGகேள காரணமா+!.
--------------

4. ஒளைவ கைதக

ச-க ஒளைவ?! நீதி8 ஒளைவ?! ெப ற ெப6!கழா, தமிழகதி க றவ

கலாதா அைனவாிடதி

! ஒளைவ ப றிய 7ைவயான கைதக பல

வழ-கலாயின. தனிபாட திர/<', தனி ெசE?/ சிதாமணி', தமி: நாவல
சாிைத', விேநாதரசம>சாி', லவ ராண!', சதக 8க ஆகிய வ றி

!,

ஒளைவயா சாிதிர!', 'ப$னி6லவ சாிதிர!', 'பாவல சாிதிர தீபக!' ேபா
பைழய வரலா @ 8களி

! ஒளைவகைதக பலவ ைற அறிகிேறா!.

!

ெந)கனி ெப ற(; 6கெப6மானிட! 7/டபழ! 7டாத பழ! ப றி ேக/ட(;

Iைழபலா தைழகபா,ய(; ெகாடாைன ஆ/, பைடதவைள

வைசபா/< ைன( தி/,ய( எனG! பேவ@ நிக: சி பி$னணியி
பா,யன எனG! இHவா@ மக வாEெமாழியி வழ-கிய கைதக

எண றனவா+!. இவ @/ சிலேவ ஏ/, எ;த ப/< வ(ளனெவனிB!,

வாEெமாழிேக?ாிய மா ற-க, திாி க ெகா< இகைதக பல பாட

ேவ@பா<கCட$ காண ப<கி$றன. எனேவ, Mல உைம யாெதன அறித
க,னமா+!; உைமேய அ$@ என ம@ப( அைதவிட க,னமா+!!

அHவேபா( நிக:த சில உைமகைள 7 றி ைனய ப/ட
க/<கைதகளிைவ எ$ப( ெத ெறன லனா+!. எனிB! 7ைவமி+த

கைதகளாத)$, அைனவ மனைத?! ஈ(, ப7மரதாணிேபா பதி(
அறிைவ?! அBபவைத?! ெப6கி வ6கி$றன.

சில பாடக 7ைவ?டனி6தைமயி$, அவ @கான பி$ல! பிற+

ைனயப/< ேசகப/<ளன. ஒளைவ பாடாம, பிறபா, ஒளைவ ேம

ஏ றி?ைரகப/டன என க6(மா@! சிலGள. எனிB! இவ @ ேதெத<த

சில கைதகC! பாடகC! பய$ப<மாறைமத ப/டறிGைடயைவ; அறிGIைம

மிகைவ; அBபவ தி சி?ைடயைவ. இைவ, ெசா சா(ாிய! கா/<! இலகிய

7ைவ?ைடயன. அாி 7வ, ப,+! சிறா த அகைவ தித ெபாிேயா வைர
இகைதகைள ெசா) ெசா) இ$@த அதனாேலயா!.
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இவ @/ சில ச-ககால ேவதகைள?!, வளகைள?! ெதாட ப<(வன.

ேவ@சில இைடகால +@நில தைலவக, நாய$மாகேளா< ெதாடப<தி

ைனய ப/டன. ஏைழ எளிய மகCட$ ெதாட@தி ைனய ப/டைவ?!
பல கைதக உள.
இ-ஙன! பேவ@ கால-கேளா<! ெதாடைடய கைதகளாக இ6பதா,

காலேதா@! ஒளைவயாக பல வா:( வ(ளன எனG! அவத! கைதக
எலா! இ-ஙன! இைண( Iறப<கி$றன ேபா ! எ$@! எண
இடேம ப<கிற(.
'அபிதான சிதாமணி' தத ஆ. சி-காரேவ

த)யா, 'ஆயிரெத`@

ஆ<க/+  ப/ட தமிழ' ப றி எ;திய வி.கனகசைப பிைள ேபாவா
ஔைவயா ஒ6வேர என ெகாடன.

8 றா< வாிைசயி தமி: இலகிய வரலா@ பைடத . அ6ணாசல! தம(
இலகிய வரலா @ 8களி ஆ@ ஒளைவயாக ப றி விள+கி$றா.
ச-க கால ஒளைவ, இைடகால நீதி8 ஒளைவ என ஒளைவயா இ6வேர எ$ப(

பலர( க6தா+!.

ச-ககால ஒளைவ ப றி ச-கபாடகளி$ வழி ெதளிவாக அறிகிேறா!.
நீதி8க பா,ய இைடகால ஒளைவ?! ேசாழ ேபரர7 காலதி,

மி+க:ெப @ வா:(ளா. அவ பா,ய நீதி 8க தவிர, தனிபாடக

பலG! தரதா

! அைமபா

! அவ பா,யனவாகேவ ேதா @கி$றன. அவர(

மிகெப6!க: காரணமாகG! இைடகால =ழ காரணமாகG! அவைரப றி,
$ைனய ஒளைவைய?! இைண( பல க பைன கைதக ேதா$றலாயின.
இHவிைடகால ஒளைவயா பாடாத 8கC! உதிாிபாடகC! சி சில அவ
ேம ஏ றி?ைரகப/டன.
திவாகர! +றிபி<! ஒளைவயா
திவாகர னிவ அ!ப நக+ அரசனாகிய ேசத$ ேவ<ேகாளா ெசEத(
'திவாகர நிக<'. அதி M$றா! வில-கி$ ெபய ெதா+தி இ@தியி,
'அHைவ பா,ய அ!ப கிழவ$

ேத$தா ேசத$ ெதாிெசா திவாகர(....'
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என வ6கிற(. காலதா  ப/ட நிக< இ(. இத$ கால! கி.பி. 8 ஆ!

8 றா< எ$ப. இவைர ப றி ேவ@ +றி கிைடகவிைல. ேசதைன

பா,யதாக திவாகர னிவ +றிபதா, இவ சமணராE இ6கG! வாE<.
ந சினாகினிய +றிபி<! ஒளைவயா
தி6வாவின$+, ப றிய தி66கா @பைட ப+தி+ உைரெய;திய
ந சினாகினிய கீ:வ6மா@ +றிபிட காகிேறா! :
"இனி சித$ வா:G எ$@ ெசா
ெபய ெப றெத$@மா!. அ(,

கி$றK  கால( ஆவி ந$+, எ$@

நல!ப நல +,?ைட( சித$ வா:G
இல ெதா@! M$@ எாி?ைட( - நலரவ
பா/<ைட( ேசாம$ வழிவத பா,யநி$
நா/<ைட( நல தமி:
எ$@ ஒளைவயா Iறியதனா

தி6நாம!."

ணக. சித$ எ$ப( பிைள யா6+

இதி, 'நல!ப' என +றிகப/ட(, திவாகர! I@! ேசதன( அ!பதானா

என ஆராEத ேவ<!. ந சினாகினிய ேபராசிாிய6+! பி ப/டவ. 14-ஆ!

8 றா,$  ப+தியின எ$ப. இவ நீதி 8க பா,ய ஒளைவயாராக
இ6கG! வாE<.
அசதிேகாைவ ஒளைவயா

ெகா-+நா/, ஐேவ) எ$ற ஊைர தைலைமயாக ெகா< ஆட அசதி'

எ$ற ஆய+ல தைலமகைன ப றி பா,ய( எ$ப. இ8) சில பாடக
கிைடகி$றன. பாடக இலகிய நய(ட$ தரமாக காணப<கி$றன.
சில இ8 ேதா$றிய வரலா ைற கைதயாகG! ைன( Iறி?ளன. ஒ6

சமய! கா/<வழிேய பசிேயா< ேபாE ெகா,6த ஒளைவ+, ஆ/,ைடய$

ஒ6வ$ த$ க>சிைய ெகா<(, அவ பசிைய ேபாகி தா$ ப/,னி

கிடதானா!. அவ$ மீ( ந$றி?! பாிG! ெகாட ஒளைவயா, 'உ$ ஊெர$ன,
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ேபெர$ன?' என வினவியெபா;(, அவ$ அசதியாக இ6கிற(' எ$றானா!.

(அசதி - மறதி). இப,?! ஓ அசட$ உடா என விய(, ஒளைவயா அவ$ மீ(

அசதி ேகாைவ பா,னாரா!. இ( ைன கைதேய எ$பதி ஐயமிைல. ஒளைவ
ப றிகைத ைனவதி மகC+ இ6த ஆவ! லனாகிற(.
'ஆEபா, ஆயத! ஐேவ அசதி அணிவைரயி

ேகாபா! இவஎழி ெகா-ைக+ ேதா (@) இப ேகா,ர<!
சீபாE சிSகாியாE சிமிழாE சி$ன ேமாதிரமாE
காபாE, ச(ர-க மாEபலகாகி கைடப/டேவ.'

தைலவியி$ மாபக-கC+ ேதா @ேபான யாைன தத! இர<! (இப
ேகா< இர<! ) சீபாகG!, சிS ெக<பதாகG!, சிமிழாகG!, சி$ன

ேமாதிரமாகG!, ைககா பாகG!, ச(ர-க பலைகயாகG!, பலகாகG! ஆகி
கைட ப/< ேபாயினவா! பாட பி காலத( எ$பைதேய கா/<கிற(.
'அ றாைர தா-கிய ஐேவ அசதி அணிவைரேம,

 றா கி:ைல எHவா@ ெச$றன? தமி: 8

க றா பிாிG! க லாதவ ஈ/ட!ைக ெபா6க
அ றா இளைம?! ேபாேல ெகாதி+! அ6>7ரேம'

மிக அழகான ஓ/டள பாடக இைவ. சிலேவ கிைடக ெப@கி$றன. "அசதி
ேகாைவ மிகG! சிறபான இலகிய நய! ெபா6திய 8 எ$பதி ஐயமிைல .
அHைவ யா6ைடய ெப6! லைம+ சா$றாகேவ இ8 உள(" எ$பா .
அ6ணாசல!.[1]
-----

[1]. . 8, ப. 511.
ஞான +ற ஒளைவயா
ஔைவ+ற' எ$@! ஞான+ற' எ$@! வழ-+! 310 +ற/பாகளா ஆன

ெமEெபா6 ேயாக! ஞான! ேபா$றவ ைற பா,ய சி@8ெலா$@ள(.
இதைன பா,யவ சிதக மரைப பி$ப றியவராக காணப<கிறா.
வினாயகரகவ
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ேசரமா$ ெப6மாC! 7தர6! ைகலாய! ெச

! ேபா( ஒளைவயாைர?!

அைழதனரா!. அவ அேபா( வினாயக Aைச ெசE( ெகா,6ததா, அைத
விைர( ,க யலேவ, வினாயக பதறாேதா நிதானமாE AைசெசE!

அHவி6வ+! $னதாகேவ உ$ைன ைகலாய! ேசகிேற$' எ$றாரா!.

அத$ப, வினாயகரகவ பா, வண-கிய ஒளைவைய, வினாயக ெப6மா$

$னதாக ைகலாய! ேசதா எ$ப( கைத. வினாயகரகவைல?!
ஞான+றைள?! பா,யவ ஒேர ஒளைவயாதா$ எனG! க6(கி$றன.
பதனதாதி?! ஒளைவயா6!

காவிாிA! ப/,னதி வா:த வணிகனாகிய பத$மீ( பாட ப/ட(
பதனதாதி. பத$ எ$ற வணிக$ நாகேலாக! ெச$@ நாகராசனிட! ேமேல
ேபா( ெகாடா எ$@! இளைமத6! ெபா படா! ஒ$ைற?! உடா
ெந<-கால! வாழைவ+! ெந)கனி ஒ$ைற?! ெப @ வதா$.
ெந)கனியி பாதிைய த$ ேவதB+ த(, மீதமி6தைத ஒளைவ+

ததானா!. ெபா படாைத?! ஒளைவ+ ேபாதினானா!. அவன(
ஆவைத?! ெகாைட +ணைத?! பாரா/, ஒளைவயா 8@ ெவபாகைள
அதாதியாக பா,னா எ$@ Iறப<கிற(. இ( ேவ@ ஒ6வ பா, ஒளைவ
பா,யதாக கைத ைனயப/ட ஒ$ேற எ$ப( ஆEவாள க6தா+!.
கிைடகெபறாத 8க
'கவிெயா;க!', 'ந$U ேகாைவ', 'அ6தமி:மாைல', 'தாிசனப(', 'நா$மணி

மாைல', 'பிடக நிக<' த)ய 8கைள?! ஒளைவ எ;தியன எ$@ +றிக

ஆ-கா-+ காணப,B! இைவ அைன(! இ$@  றி
ெபறவிைல.

! கிைடக

'கவிெயா;க!' எ$ற 8ைலப றி ெசதமி: இதழி ஒ6 சி@ +றி

ெவளிவததா!. "இ( ெமாழி+ தலா! எ;(களி$ அைடேவ நா சீர,யா$
வ6வ(. 'ஈ/,ய ெபா6ளி$ எ;ேத உைடைம'. 'சி@ைமயி கவி சிைலயி
எ;ேத" இHவா@ ஓாி6 உதாரண! கா/,B! இ8 இ$@ கிைடகவிைல![2]
---

[2] . அ6ணாசல!. . 8, ப.488
7ைவமி+த கைதகC! நய! நிைறத பாடகC!
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ஒளைவயா ப றிய ெசவிவழி கைதக பல வழ-கி வ6வதாக $ன

Iறிேனாமலவா? அவ @ சிறைடய கைதக சிலவ ைற, அ =ழ) ஒளைவ
பா,ய அ6தமி: பாடகCட$ காேபா!.
வரய...
+ேலா(-க ேசாழ$ ,=,ய ேபா( ஒளைவ வரயர...' எ$@ வா:தி

அமதாரா!. அைவேயா ஒ$@! விள-காம விழிகேவ ஒளைவ ெதாட(, த!

வா:ைத Iறி ,தாரா!.
'வரயர நீ6ய6!

நீ6யர ெந ய6!
ெந யர +,?ய6!
+,?யர ேகா ய6!
ேகா யர ேகாBய6!!

உழG, ெதாழி இவ றி$ இ$றியைமயாைமைய ஆ ேவா+ எHவளG

N/பமாக ஒளைவயா உண(கிறா?

+ழைதக மனதி இ( பதிதா, நா< உய6ெம$பத + ஐய! உேடா ?

அதாதியாக அைம?மி(, வாEெமாழி இலகிய பைடய(. ஒ6 ைற

ேக/டா+! மனைத வி/டகலா(.
ெச!ெபா6 அ-கத!

ேநேர ெவளிபைடயாக வைசபா<வ( ெச!ெபா6 அ-கத! எனப<!.

ெதாகாபியதி, ெசE?ளிய உைரயி இைத விள+மிட( ேபராசிாிய,

ஏழி ேகாைவ அHைவ னி( பா,ய(' என 7/,Iறி கீ:வ6! பாடைல

எ<( கா/<கிறா. (ெதா. ெபா6. 437)

'இ6தீ மணிவிளக( ஏழிலா ேகாேவ

+6ேட?ம$@நி$ + ற! - ம6ேத?!
பா/<! உைர?! பயிலாதனவிர<
ஓ/ைட ெசவி?! உள.'
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ப+$ற ேகா/ட! எ$ற ஏழி +$ற! ெச$றி6தேபா(, அ!மைல+ாிய

ந$ன$ இவர( அ6ைம அறியா( பாரா கமாயி6க, அதைன

ெபா@கலா றா( இ!ெம)ய லவ னி( பா,ய( இ( எ$ப.
ேபராசிாிய ேமேல கட பாடைலய<( கீ:வ6! பாடைல?!

எ<(கா/<கி$றா, ெச!ெபா6 அ-கததி +. ஆனா, பா,யவ ெபயைர

+றிதாாில. தமி: நாவல சாிைத இதைன?! ஒளைவ பாட எ$ேற
+றிபி<கிற(.
'எ! இக: ேவாரவ த! இக: ேவாேர

எ! இகழாதவ த! இகழாேர
த!க: இக:ேவா எ!க: இக:ேவா
பாாி ஓாி நளி எழினி
ஆஅE ேபக$ ெப6ேதா மைலயென$@
எ;வ6 ஒ6வB! அைல ; அதனா

நி$ைன ேநாவ( எவேனா?

அ/டா+ உதவா க/, ேபால
நீ?! உைளேய நி$அ$ேனாேக
யாB! உளேன தீ!பாேலாேக
+6கிB! ெவளிேயாE ேதஎ(
ப6+பா அ$னஎ$ ெசா

+ ேதேன'

இதி)ட! ெப@! க/, எ$பாைன பரண அகநாU றி +றிதலா,

இபா/<! ச-க காலத( ஆகலா! எ$@!, காணாம ேபான றநாU @

பாடகளி இ(G! ஒ$றாகலா! எ$@!, . அ6ணாசல! க6(கிறா[3].
இபாட

! 'எ;வ6 ஒ6வBமைல ' எ$@ பா,யதனா,  Iறிய

ந$னைனேய ஒளைவ பா,ய( ேபா
பிைளக6(கி$றா [4].

!', எ$@ எ&. அனவரதநாயக!

----

[3]. ( 8, ப. 450 - 451.

[4]. (8, ப. 77.

அ-கைவ ச-கைவ கைத
இHவி6வ6! பாாியி$ மகளி எ$@! இவகைள மண! ,பத காக ஒளைவ
அைழ( ெச$@ மைலயரசB+ மண! ,தா எ$@! Iறப<வ(
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க பைனேயயா+!. பாாி மகளிைர கபில அைழ( ெச$@ மண! ,க
ய$றதாக றநாU@ I@கிற(.
இைடகாலதி ெபைணயா ற-கைரயி தி6ேகாவ V அ6ேக பாாிசால$
எ$ற ம$னனி$ ெபகளாக பிற( வளத இ6வேர அ-கைவ, ச-கைவ

எ$@! இவக தைதைய இழ( ெபைண ஆ ற-கைரயி +,ைச ஒ$றி
வா:தன ெர$@! இவகC+ ஒளைவ மண! ெசE(ைவதா எ$@!
இகைதைய மா றி?! Iறி?ளன.
ஒ6நா ஒளைவ மைழயி நைன(, +ளிாி ந<-கி, +,ைச+ வரேவ

இபாாிமகளி த-க நீல சி றாைடைய ஒளைவ+ ெகா<தன.
ேக:வர+களி?! கீைரகறி?! சைம( ேபா/டன. இதனா ஒளைவ மன!
மகி:( அவக தத ஆைடைய?! உணைவ?! சிறபி( பா,னா.
'பாாி பறித பறி?! பைழயU

காாி ெகா<த கைளெகா/<! - ேசரமா$
வாராE என அைழத வாEைம?! இ!M$@!
நீல சி றாைட+ ேந'

ம$னக ெசEத உபசார-க எலா! இத நீல சி றாைட+ நிக எ$கிறா
ஒளைவயா. காலமறி( ெசEததா இ சிறிய உதவி ேப6தவியாயி @. பாாி பாிசி

ெகா<தBபி வி/<, அவேன பிற+ ஆைவ( அபாிசிைல பறி(வர

ெசEவானா!. லவைர மீ/<! த$னிட! வ( த-கைவ+! ததிர! அ(. காாி
கைளெகா/ைட ெகா<( ேவைல ெசEய ெசா), அத$ பிறேக

பாிசளிபானா!. ேசரமா$ ஒளைவ அரமைன+ வ6வதறித(!, எ;(

ேபாEவி<வானா!. தன+ ஒளைவைய வரேவ க த+தி இைல எ$@ க6திய
அவன( எளிைமேய காரணமா!. இைவ எலா! இ சிறிய மகளி தத
நீல சி றாைட+ நிகரா+! என த!ைம +ளிாினி$@! காபா றிய மகளிைர
பாரா/<கிறா ஒளைவயா. ேம ! அவக தத கீைர உணைவ அவ பாரா/<!

பா-+!, அவைர பலமட-+ உய( கா/<கிற(. ச-க ஒளைவ நா>சி

வCவனிட! அட+ணG+ சிறி( அாிசி ேக/ட வரலா@ நிைனG+ வ6கிற(.
'ெவEதாE ந@விதாE ேவடளG! தி$பதாE

ெநEதா$ அளாவி நிற!பசத - ெபாEயா
அடெக$@ ெசா) அதைத இ/டா
கடக! ெசறிதைக யா'
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பி$ன அ!மகளி இ6வ6+! தி6மண! ,க மைலயரச$ ெதE#கனிட! Iற,

அவB! இைசகி$றா$. வினாயக கடGைள அைழ( எேலா6+! கணா
ஓைல க,தி$ எ;த ேவ<கிறா. Mேவத+! பதிென/டா! நா
நடகவி6+! தி6மணதி + வ6மா@ அைழ பாடக அBபப<கி$றன.
இத காக தி6ேகாVாி ெபா$மாாி ெபE?!ப,?! ெபைணயா றி பா !
ெநE?! ெப6கி வ6மா@! பா, அHவாேற வர ெசEகிறா. மைழ ெபா$னாகG!
ப6தி ஆைடயாகG! வய அாிசியாகG! த6! ஊேர தி6 ேகாவV எ$@ பா,
அHவாேற நிகழ ெசEகிறா ஒளைவயா. தி6மணதி + வத MேவதகC!,

காEத பைன(ட! ஒ$ைறகா/,, அைத தவிக பாட,?மா என

வினவ, உடேன ஒ6 பா/<பாட அ(ட! தவி( பைனமரமாகி பன!பழ!

தததா!.

'தி-க +ைட?ைட ேசரB! ேசாழB! பா,யB!

ம-ைக+ அ@கிட வ(நி$றாமண பத)ேல
ச-ெகாக ெவ+6( ஈ$@ப ேசாைல சலசல(
N-+க  றி அ,க க@( Nனிசிவ(
ப-++ M$@ பழ!தர ேவ<! பன(டேம'

வா+ ப)+! வரகவியாக ஒளைவ இைடகால மகளா ந!ப
ெப றி6கிறா. அவரா சில அ த நிக: சிக இHவா@ நிக:தப/<ளன.
அைவ ெசவிவழி கைதகளாக வழ-+கி$றன.
அ(சமய! ேசரமானிட! அெபகCகாக ஆ< ஒ$@ ேக/க, அவ$

ெபா$னாலான ஆ< ஒ$ைறேய ததானா!.

'சிரபாE மணிமG) ேசரமா$ த$ைன

7ரபா< யா$ ேக/க ெபா$ஆ< ஒ$றீதா$
இரபவ எ$ ெபறிB! ெகாவ ெகா<பவ
தாமறிவ த-ெகாைடயி$ சீ'

பி$ன மணமகைள இ$@ேபா எ$@மி6!' எ$@ வா:தியதாக கைத
,கிற(. இகைதயி  கால பி கால நிக: சிக இைணவ(!, 8

+ 8

கைத ச @ ேவ@பாடாக Iறப<வ(! இவ ைற ெபாEெய$@ தளG!
,யாம உைமெய$@ ெகாளG! ,யாம ெசE(வி<கி$றன. இைவ
ெயலா! ஒளைவ பாமர மகளிட! ெப றி6த ெப6! கைழ கா/<வன. இைவ
சில உைம நிக:Gகைள 7 றி காலேதா@! க/டப/ட கைதகளி$
வள சிகளாE ேதா @ கி$றன.

77

Iைழபலாதைழக பா,ய கைத
ஒ6 +றவ$ தா$ அ6ைமயாE வளத பலா மரைத ேபா றிகா+மா@

ெசா)வி/< அயV ெச$றா$. அவB+ இ6மைனவிய; இைளயாளிட!

அவB+ ேமாக! அதிக!. அ ெச6கா அவ, Mதா ேம பழிேபாட எணி,
பலாமரைத அைர+ைறயாE ெவ/, ேபா/டா. Mதா த$ேம பழிவ6ேம
என அ>சி ெகா,6தா. அ( சமய! அH வழியாக வத ஒளைவ நடதைத

ேகவிப/<, Mதா ேம இரகப/< Iைழபலா தைழக ேவ<ெம$@

ஒ6 ெவபா பா,னா.

'Iாிய வாளா +ைறதி/ட I$பலா

ஓாிதழாE, க$றாE, உயமரமாE - சீாியேதா

வ< ேபா ெகா/ைடயாE வகாயாE தி$பழமாE
ப< ேபா நி க பலா.'

இைத க< மகி:த +றதி, ஒளைவைய அ$ட$ உபசாி(, ஒ6 கைதயி

திைனயாிசிைய ,( ெகா<( வழி யBபிைவதா.

ஒளைவ ெந<Oர! நட( ேசாழம$ன$ வாயிைல அைடதா. அவ$ எ-ஙன!

வதீ? ' என வினவேவ, தா! நடேத வத கைதைய ஒளைவ Iறினா.
'கா ெநாேத ெநாேத$ க<கி வழிநடேத$
யா$வத Oர! எளித$@ - Iன$
க6ேதB+ அணாத காவிாி=: நாடா!
இ6ேதB+ எ-ேக இட!?'

எ$@ ஒளைவ விைடயி@தா. அ( சமய! ஒளைவ ைக யி)6த திைன

, ைசபா(, 'இ( எ$ன?' எ$@ அரச வினவினா. அத + அவ த$
எளிைம ேதா$றகவி பா,னா.

'Iைழ பலாதைழக பாட +றமகC!

Mழ+ உழ+ திைனததா- ேசாழேக
உ+! பா, ளி+! ஒ6கவிைத
ஒபி+! எ$ற$ உள!'

(Mழ+ MGழ+. MGழ+! உழ+! ேசர ஒ6 சி@ ப,)
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இைத ேக/ட ம$ன$ மகி:( மதியத ப/டாைட ஒ$ைற பாிசளிதா$.

ஒளைவயா ப/டாைடைய பாிசளித ம$ன$,  Iறிய திைன , ேசா<

ஒபி/< த$ ெகாைட ெபாிெதன த ெப6ைம ெகா< விடலாகாெதன
நிைனதா. உடேனத! பாட)$ ெப6ைமைய ம$னB+ எ<(ைரதா.
'8 @பதாயிர! ெபா$ ெபறிB! 8 சீைல

நா றி-க நாC+ ைந(வி<! - மா றலைர
ெபா$றெபா6 தடைக ேபாேவ அகள-கா
எ$@! கிழியாெத$ பா/<..'

க!ப6! ஒளைவயா6!
தா! வா:த காலதி மி+த ெப6மிதேதா< வா:தவ க!ப எ$@ ெதாிகிற(.
அவ6+ ம$னB! மகC! ெபா$B! ெபா6C! த( ேபா றின.
ஒளைவ 'உ+! பா, ளி+! ஒ6 கவிைத' என பா,, ஏைழ எளிேயா6ட$

இைண( வா:தவ. ச-க கால ஒளைவ?! Mேவதகைள அதிக! அடாம,

அதியமா$ அ>சியி$ அைவலவராகேவ வா:நா எலா! திக:தா. நா>சி
வCவனிட! 'சிறி( அாிசி' தா$ ேக/கிறா. இ ேசாழ கால ஒளைவயா6! தாசி

தத க>சியிைன?! இள!மகளி தத கீைரகறி?ணைவ?! +றதி தத Iைழ?!
உ< மகி:( பா,?ளா. ம$னக தத பாிசிகைள Iட அ(ைண
மதிதாாில.
இதனா மக க!பைர?! ஒளைவைய?! ப றி பல கைதக ைன( வழ-கி
வரலாயின.
'கா7+ க!ப$ க6ைண+ அ6ணகிாி

ஆ7+காளகி ஆவேன - ேத7ெப@!
ஊ;+Iத$ உவக கேழதி
I;கி-+ ஒளைவ எனI@'

மகளிைடேய இ6த மனபா$ைமயி இதனிபாட உ6ெப @ள(. ஒளைவ

I;+ பா,' எ$ப( பழெமாழி.
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க!பாிட! 'சில!பி' எ$ற தாசி த$ைன ப றி ஒ6 பா/< பா<மா@ ேக/டேபா(,

க!ப ஒ6 பா/<+ ஆயிர! ெபா$ ேக/டாரா!. அவ த$னிடமி6த எலா

ெபா6ைள?! ேச(, ஐ8@ ெபா$ேன ேதறியதா அைத ெகா<தா. க!ப,
'தணீ6- காவிாிேய தாேவத$ ேசாழேன
மணாவ(! ேசாழ மடலேம'

எ$@, அைர பா/< ம/<! பா,, அைத அவள( #/< 7வாி எ;தி

ைவ(வி/< ேபாEவி/டாரா!. ஒ6 நா அத வழியாக வத ஒளைவ,

அய சி?ட$ அதாசி #/< திைணயி உ/காதா. அேபா(,

தாசியானவ ஒளைவ மீ( இரகப/<, உேள அைழ( தன+ ைவதி6த

Iைழ ெகா<( உதவினா. கைள தீத ஒளைவ, 7வ மீ( காணப/ட
அைரபாடைல க<, விவரமறி( உடேன அபாடைல நிரபினாரா!.
'- ெபணாவா

அ!ெபா சில!பி அரவித தாளணி?!
ெச!ெபா சில!ேப சில! .'

உடேன தாசி #< ெபா$னா ! ெபா6ளா
ஒளைவ+! லைம ேபா/, வளத(.

! நிைறததா! இதனா க!ப6+!

ஒ6ைற வயேலாரமாக ேபாEெகா,6த ஒளைவ ைய பா(, க!ப
+@!பாக,

'ஒ6கா) நா)ைல பதல,'
எ$றா. ஒளைவ விைட ெதாியா( ெவ/கபட/<! எ$ேற, க!ப அ, ேபா/<
விவாதைத ெதாட-கினா. ஒளைவேயா கண! தாமதியாம,

ஆைரயடா ெசா$னாE அ( எ$றா. ஆைர கீைரதா$ ஒ6 த, நா$ேக

இைலகCட$ நீநிைல ஓர-களி நி +!. ஆைரயடா' எ$ப( இ6ெபா6த6த

காணலா!. ஒளைவ ெவ@மேன அைத ெசா)விடவிைல. ஒ6 வைசபா/<
பா,ேய ெசா$னா.
'எ/ேடகா ல/சணேம எமேன@!பாிேய
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ம/, ெபாிய!ைம வாகனேம - /டேம

Iைரயிலா #ேட +லராம$ O(வேன!
ஆைரயடா ெசா$னாE அ(.

அவல/சணேம, எ6ைமேய, க;ைதேய, +/, 7வேர, +ர-ேக இைதவிட ேவ@

எ$னவைச ேவ<!?

ஆட!பர! ெசEபவகைளேய உலக! மதி+!. எளிய பழக!,

ேதா றைடயவகைள யா6! க<ெகாவதிைல. க!ப ெபா$B+
பா<பவராதலா அவைர சிலமிக ெபாிய கவி என ெகாடா,ன. அைத

பாத ஒளைவயா கவிைத ேவ!பாக, ந>சாக இ6தா

! ப/ெடாளி #7!

பாவலகைளேய ெகாடா<! உலைக ைநயா, ெசE( ஒ6 பாட பா,னா.
'விரக இ6வ க:திடேவ ேவ<!

விர நிைறய ேமாதிர-க ேவ<! - அைரயதனி
ப>ேசB! ப/ேடB! ேவ<! அவகவிைத
ந>ேசB! ேவ! ேபB! ந$@'

க!ப கால! கி.பி. 9 - ஆ! 8 றா< எ$ப. ஒளைவ அவ6+ பி ப/டவராத

ேவ<!. ஒ/டIத, கேழதி இ6வ6! பனிரடா! 8 றா,ன. க!ப

பனிரடா! 8 றா,னேர எ$ற க6(! உ<. நீதி8 பா,ய ேசாழகால
ஒளைவ?! இ8 றா,னேர எ$பா6! உள. எ-ஙன மாயிB!

இ!Mவாிைடேய?! நடதனவாக, லைம ேபா/,க, ெபாறாைம Aசக

ப றிய 7ைவயான கைதக பல வழ-கிவ6கி$றன. இைவெயலா! இைடகால

லவ களிைடேய காணப/ட ெபா(வான லைம ெச6+, ேபா/,

மனபா$ைம ஆகியவ ைறேய லப<(கி$றன.
அ$பிலா இ/ட அ(
ஒளைவகைதகளி இ( ஒ6 க:ெப ற கைத.

ஒ6ைற ஒளைவயா வழிநடத வ6த(ட$ ஒ6 +,யானவ$ #/<

திைணயி அமதா. அவ6+ க<!பசி. அ+,யானவ$ மிகG! சா(;
ெபடா/,+ அ>சி ந<-+கிறவ$. அவ$ மைனவிேயா ெகா,ய

+ணைடயவ; எ சி ைகயா காகாE விர/டாதவ.
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அ(சமய! எதிபாரா( +,யானவ$ #/ைடவி/< ெவளிேய@வைத பாத
ஒளைவயா, த! பசி+ சிறி( I:கிைட+மா எ$@ ேக/டா. அவB+

கிழவியி$ மீ( இரகடாயி @. அவ$ உேள ெச$@, த$ மைனவியி$

அ6கம(, இ$ெசா ேபசி, தைலவாாிெகா,6த அவC+ ேப$ பா(,

ஈ66வி, அ சேதா< I,ய தயக(ட$ ஒ6 ப;த கிழவி பசிேயா<

வதி6கிறா எ$றா. எ$ற(தா$ தாமத!, உ$ பG7+ வி6( ஒ6 ேகடா'

எ$@ Iவி ேபEேபா ஆ,, பைழய றதா அவைன சா, ஓட ஓட

விர/,னா. இதைன பாத ஒளைவ அவ$ மீ( இரக! ெகாடா.
'இ6( கதி6தி ஈெரா< ேபா$ வா-கி
வி6( வத ெத$@ விள!ப - வ6திமிக
ஆ,னா பா,னா ஆ, பழறதா
சா,னா ஓேடாட தா$.'

பாடைல ேக/ட(! அத அட-கா பிடாாி?! ச ேற அய( ேபானா.

அதனா ஒ6வா@ உட$ப/<, அ$னமிட ஒளைவைய அைழதா அவ.
'காணக I7ேத, ைகெய<க நாSேத

மாெணாக வாEதிறக மா/டாேத - #Sெக$
எ$ெபலா! ப றி எாிகி$ற ைதையேயா
அ$பிலா இ/ட அ('

என பா,, அHGணைவ உண தய-கினா. அ +,யான வைன பா(,
இ-ஙன! வா:வைதவிட ெந6பிேல விழலா!, (றG ேம ெகாளலா! எ$@

இ,(ைரதா.

'சடாளி =பனைக தாடைகைய ேபாவ,G

ெகாடாைள ெபெட$@ ெகாடாேய- ெதாடா!

ெச6ப,தா$ ெசலாஉ$ ெசவெம$ன ெசவ!
ெந6பிேல #:தி<த ேந'

'பதாG ேக ற பதிவிரைத உடானா
எதா ! I, இ6கலா!-ச ேறB!
ஏ@மாறாக இ6பாேள யாமாயி$
Iறாம ச$யாச! ெகா!'
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அவைன இHவா@ ச$னியாசியாகி ேபா எ$@ தி/,ய பி$, அவைள பைடத

பிரமைன?! க,( பா<கி$றா.

'அ றதைல ேபாக அறாததைல நா$கிைன?!
ப றி தி6கி பறிேயேனா? - வ @!

மர! அைன யா/+இத மகைன வ+த
பிரமைனயா$ காண ெபறி$'

உண சிகைள ெகா/<!ப, ெசா க மிக எளிைமயாE வதைமய
காகி$ேறா!.
இ$@! +<!ப-களி மனேவ@பா<க வ6!ேபா( 'Iறாம ச$யாசெகாவ( ப றிய நைகயாடக இட!ெபற காணலா!.
நா$+ ேகா,+ பாடக
ஒளைவயி$ தனிபாடகளி மி+க: ெப றைவ அவ பா,ய நா$+ ேகா,
பாடக ஆ+!!
ஒ6ைற ேசாழ ம$ன$ த$ அைவகள லவகைள அைழ(, நாைள

வி,வத + நா$+ ேகா,+ பாடக பா,வர ேவ<!' எ$@ க/டைளயி/டா$. லவக எ$ன ெசEவெத$@ அறியா( மய-கி, இரெவலா!

உற-காதி6தன. ம@நா/காைலயி அ-+ வத ஒளைவயா லவகைள

ேத றி, அரமைன+ அைழ( ெகா< ெச$@, ம$ன$ $ நா$+ ெபா6

ெபாதித ேகா, பாடகைள பா,னா.

'மதியாதா  ற! மதிெதா6கா ெச$@
மிதியாைம ேகா, ெப@!'

'உணீ உணீெர$@ உபசாாியா த!மைனயி

உணாைம ேகா, ெப@!'

'ேகா, ெகா<(! +,பிறவா த!ேமா<
Iடாைம ேகா, ெப@!'
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'ேகாடாB ேகா, ெகா<பிB! த$Bைடநா
ேகாடாைம ேகா, ெப@!'

இ சா(ாிய! மிக பாடகளி, 'ேகா, ெபா6 +ைறவற நிர!பியி6பைத

கட ம$ன$ ஒளைவைய பாரா/, பாிசளிதேதா<, லவக அைனவ6+!

பாிசளி( மகி: விதா$.

ெபா +விய)/ட ஊ>ச அ @விழ பா,ய(
பா,ய ம$ன$ த$ அரமைன  றதி ெபா ச-கி) களா

ஊ>சலைம(, அதி ெபா +வியைல இ/< ைவ( இத$ நா$+ ச-கி)?!

அ @வி;மா@ யாேரB! பா<வேர, அவ6+ ெபா +வியைல?! த(

ெப6>சிற! ெசEேவா! என ஒ6 ேபா/,ைய அைமதா$. யா6! அHவா@ பா,

அ @ விழ ெசEய ,யவிைல . ஒளைவ காரண காாிய ேதா< பா,, நா$+

பாடகளா நா$+ ச-கி)கC! அ @விழ ெசEதா.

'ஆதசைப 8 ெறா6வ; ஆயிரெதா$ றா!லவ

வாைத பதினா யிரெதா6வ - Aதமல
ததா மைரதி6ேவ தாதாேகா ,ெகா6வ
உடாயி$ உெட$ற@'

'தடாம ஈவ( தாளாைம; த,

அ<தகா ஈவ( வைம ; - அ<த<(

பி$ெச$றா ஈவ( கா I); பி$ெச$@!

ஈயா$ எ ச! ேபா அ@'

'உள வழகி6க, ஊரா ெபா(வி6க;

தளி வழகதைன தா$ ேபசி- எளளG!
ைகI) தா$வா-+! கால@வா$ த$கிைள?!
எ ச! அ@! எ$றா அ@'

'வழ+ைடயா$ நி ப வ)யாைன I,

வழைக அழிவழ+ ெசEேதா$-வழகிழேதா$
7 ற! தாB! ெதாடத;த கணீரா
எ ச! அ@! எ$றா அ@'
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உலகி அழிவழ+ ேபசி?!, ெதாட( வ)யவைர I, எளியவ+ எதிராக

வழகா, அவகைள வா/,?! ($@(வா பலராவ. அவக மீ(

க<>சீ ற! ெகா<, அவகளி$ கிைள?! எ ச! அ ெறாழியபா<கிறா,

அறெநறி ஒளைவயா.

இHவா@ ஒHெவா6 ெவபா பா, ,த(! ஒHெவா6 ச-கி)யாE அ @விழ,
ஊ>ச கீேழ வி;ததா!. ம$ன$ அெபா +வியைல ெகா<(, ஒளைவ+

ெப6! சிற ெசEதா$. ஒளைவ அ ெபா +விய

நி$ற லவக/+ அைத ப-கி/< ததா.

+ ஆைசப/<, இயலாம

ேபைய அ,( (ரதிய ேபEபா/<
நட(வத கைளதீர ஒளைவ ஓ6ாி, இ-+ ப<க இடளேதா?' என

வினவினா. 'ஊறேத சாவ, ஒ$@ள(. ஆனா அ-+ ப<க வ6பவகைள
அ-+ள ேபE அ,( ெகா$@வி<! எ$றன. ஒளைவயா ேபைய ேபE

அ,+மா?' எ$@ Iறிவி/< , அ சாவ,ேக ெச$@ ப<(ற-கினா. ெவளிேய

ேபாயி6த ெப ேபE த சாமதி@தியி வ( எ ெற ெற @ எ$@ ழ-கி
அ 7@திய(. ஒளைவ சின( பாடேவ, அ( பி$வா-கி ஓ,ய(.
'ெவபா இ6கா) கலாைன; ெவேளாைல

கபாக ைகயா எ;தாைன - ெபபாவி
ெப றாேள ெப றா பிற நைகக ெப றாேள
எ ேறாம ெற ேறாம ெற @'

இைத ேக/< ஓ,யேபE பிற+ இர<, M$@, நா$கா! சாம-களி
மீ<! வ( அ 7@தேவ, ஒளைவ?! ஒHெவா6 சாமதி

பா, ேபைய விர/,ய,தா.

'க6-+ளவி, =ைரO@ ஈ ச-கனி ேபா

வ6தின+ ஒ$@ ஈயாதா$ வா:ைக - அ6!பகேல
இ சி தி6த ெபா6 தாயதா ெகாவேர
எ ேறாம ெற ேறாம ெற @'

'வான ளதா மைழ?ளதா மSலகி

தான ளதா தைய?ளதா -ஆனெபா;(
எEேதா! இைளேதா! எ$@ ஏமாதி6பாைர

! மீ<!

! ஒ6 ெவபா
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ஏ ேறாம ெற ேறாம ெற @'
'எணாயிரதா< நீாி கிடதா

!

உளீர! ப றா கிைடேய ேபா - ெபணாவா
ெபா ெறா, மாத ணைலேம சாராைர
எ ேறாம ெற ேறாம ெற @'

இ-ஙன! நா$கா! சாம(! பாடேவ, அ>சிேயா,ய ேபE ஒளைவைய சர

+த(. ஒளைவ உ$ வரலாெற$ன' எ$@ வினவேவ , அெப ேபE நடதைத

Iறிய(. ஓ அரசிள- +மர$ அHK வழிேய வதவ$, க$னி மாடதி நி$ற

அரச +மாிைய கடா$. அரச+மாாி த$ காேதாைலயி நகதா, ஊ றேத

சாவ,யி நளிரவி சதிக வ6க' எ$@ எ;தி கீேழ ேபா/டா. எ;த ப,க
ெதாியாத அவ$, அதைன ஒ6 +/டேராகியிட! கா/ட, அவ$ அரச+மாரைன

ஊைரவி/< ஓட ெசா) எ;தியி6பதாக Iறி ஏமா றி, நளிரவி வத அரச

+மாாி?ட$ தா$ I,னா$. உைமயறித அரச+மாாி அ6வ6 ெபEதி

ேபயாயினா. இதைன ேக/ட ஒளைவ இரக- ெகா<, அரச+மாாி?!

அHவாேற த$Bயிைர மாE( ெகாட அரச+மாரB! மீ/<! உைற[ாி
பிற(, ஒ6வைர ஒ6வ காத)( மண,( வாழ அ6ெசE( அ-கி6(
ேபாயின.

இவ றி, ெவபா க பத +! நிைனவி ைவகG!, மிக எளிதானெத$ற

+றி காணப<கிற(. த! நீதி 8களி இர,ைன?! தனிபாடகைள?!
ஒளைவ ெவபாவி பா,யத$ காரண! விள-+கிற(.
ஒளைவ?! 6க கடGC!
ஒ6நா ஒளைவ கா/<வழிேய ேபாE ெகா,6தா. அேபா( 6க கடG
ஒளைவ ெப6மா/,?ட$ சி@ பிைளயாE சி@ேபா( விைளயாடG!
ஒளைவயி$ ெப6ைமைய உலகறிய ெசEயG! ேவ, ஒ6 மா< ேமE பாைன
ேபால வ(, வழியிைட நி$ற நாவ மரதிேலறி யி6தா. ஒளைவ அ6ேக

வத(!, அைபயைன பா( சில நாவபழ-கைள உதி( ேபா<மா@

ேவ,னா. அவ$ பா/, 7/ட பழ! ேவ<மா? 7டாத பழ! ேவ<மா?' எ$@

ேக/டா$. பா/, அவ$ ெசாவதறியா( திைகதா. பிற+ 7டாத பழேம ேபா<'

எ$றா. அவ$ கிைளைய அைச( பழ-க உதிர ெசEதா$. பா/, கனித
பழ-கைள எ<(, அவ றி ஒ/,யி6த மைண ேபாகி தி$பத காக

வாயா ஊதினா. இைத கட ைபய$, பா/,! 7டாத பழ! ேக/ட நீ 7/ட
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பழைத தி$ன ேபாகிறாேய. 7/<விட ேபாகிற(. வாயா ந$றாக ஊதிவி/<
சாபி<!" எ$@ கிட ெசEதா$. பிற+தா$ ஒளைவேக அவ$ ேக/டத$
ெபா6 விள-கி @. உடேன த! அறியாைம+ இர-கி அவ ஒ6 பா/<
பா,னா.
'க6-கா) க/ைட+ நாணாேகாடா)

இ6-கத) த<+ நாS! - ெப6-கானி
காெர6ைம ேமEகி$ற காைள+ நா$ ேதா ற(
ஈாிரG! (>சாெத$ க!'

இைத ேக/ட 6கெப6மா$ த$ வ,வி கா/சியளி(, ஒளைவ+ அ6

ெசEத(ட$, 'ஒளைவேய! உலக! நிைனவி ெகாC!ப,யான சில நீதிகைள
பா,ய6C-க" என ேவ,னா.

ஒளைவ சிறி( தய-கிநி$றா. 6க ெப6மா$ +றிண( "ஒளைவேய!

உலகி ெகா,ய( எ(? இனிய( எ(? ெபாிய( எ(? அாிய( எ(? இ நா$ைக?!
ெதளிவாக ெசா

-க" எ$@ விளகமாக ேக/டா. ஒளைவ?! நா$+ பாட

பா,இநா$+ க6(கைள?! உலேகா மன-ெகாCமா@ ந$+ விளகினா.
ெகா,ய(

'ெகா,ய( ேக/கி$ ெந,யெவH ேவேலாE

ெகா,( ெகா,( வ@ைம ெகா,(
அதனிB! ெகா,( இளைமயி வ@ைம
அதனிB! ெகா,( ஆ ெறாணா ெகா<ேநாE
அதனிB! ெகா,( அ$பிலா ெப,
அதனிB! ெகா,(
இ$ற அவைகயி உப( தாேன!'

இனிய(

'இனிய( ேக/கி$ தனிெந< ேவேலாE!
இனி( இனி( ஏகாத! இனி(
அதனிB! இனி( ஆதிைய ெதா;த
அதனிB! இனி( அறிவின ேசத
அதனிB! இனி( அறிGேளாைர
கனவி

ெபாிய(

! நனவி

! காப( தாேன!'

'ெபாிய( ேக/கி$ எாிதவ: ேவேலாE!
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ெபாி( ெபாி( வன! ெபாி(
வனேமா நா$க$ பைட
நா$க$ காியமா உதியி வேதா$
காிய மாேலா அைலகட (யி$ேறா$
அைலகட +@னி அ-ைகயி அடக!
+@னிேயா கலசதி பிறேதா$
கலசேமா வியி சி@ம
விேயா அரவிB+ ஒ6தைல பார!
அரேவா உைமயவ சி@விர ேமாதிர!
உைமேயா இைறயவ பாக( ஒ<க!
இைறவேரா ெதாட6ள( ஒ<க!

ெதாடத! ெப6ைம ெசாலG! ெபாிேத!'
அாிய(

'அாிய( ேக/கி$ வாிவ, ேவேலாE!

அாிதாி( மானிட ராத அாி(
மானிட ராயிB! I$ +6< ெசவி<
ேப< நீ-கி பிறத அாி(
ேப< நீ-கி பிறத காைல?!
ஞான! கவி?! நயத அாி(
ஞான! கவி?! நய( காைல?!
தான! தவ! தா! ெசய அாி(
தான! தவ! தா! ெசEவராயி$
வானவ நா< வழிதிறதி<ேம!'

இவ ைற ேக/< 6க$ மகி:ெவEதி ஒளைவைய வா:தி மைறதன எ$ப.
'ெதாடத! ெப6ைம ெசாலG! ெபாிேத', 'அாி( அாி( மானிடராத அாி('

எ$ற வாசக-க அ,க, ேக/கப<வனவா+!. பாடகளி ஆTஉ $னிைல,

மகTஉ $னிைல என வ6வ(<. யாைரேயB! அைழ( ெசாவ(ேபா
அைவ அைம?!. இைவ?! ேவலவைன அைழ( ெசாவ(ேபா பாடப/ட

நீதி பாடகேள. இவ றி$ அ6ைம பாரா/,ய மக, இ-ஙனெமலா! கைத

ைனதனராத ேவ<!. இபாடகளிெலலா! உள வாEெமாழி இலகிய

பா-+ , இவ @+ 7ைவைய?! வா:ைவ?! ந+கி$றன எனலா!.
த+தியிலாதாைன பாட ம@த(

இ(ேபா ஒளைவ ப றிய கைதகC! அவ பா,யன வாக Iறப<! பாடகC!
பலவா+!. ஒளைவயா அHவ ேபா( பா,யன எ$@ க6த த+த சில
பாடகைள ம/<! இ-+ காேபா!.
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#ர! ஈர! இலா ஒ6வ$ த$ைன க:( பா< மா@ ேக/ட ெபா;(,
அவைன இக:( பா,ய(:

'Mவ ேகாைவ?! Mவிள- ேகாைவ?!

பா,ய எத! பBவ வாயா
எ$ைன?! பா<க எ$றைன
எ-ஙன! பா<(!யா!
களி@ப< ெச-கள! கணி காணீ
ெவளி@ப< நயா: வி6பமாE ேகளீ
இலவ வாE சிய இளைல a
லவ வாE ெசா ல!ப + இர-கa
ஊ_ உணீ ேகா_ ெகாளீ
ஓவா கான( உயமர த$னி
தாவா கனியி ேதா$றி னீேர'

(உ_ ஊ_ரான(! ெகா_ ேகா_ரான(! ஓைசகாக வத நீ/ட விகார!)
இைல எ$ப( இனி(
ெகாைட ேவ, வ6பவ+ நாைள எ$பதி
எ$பேத இனி(.

! பிற+ வ6க எ$பதி

! இைல

'வாதேகா$ நாைளெய$றா$ ம ைறேகா$ பி$ைனெய$றா$

ஏதேகா$ யாேதB! இைலெய$றா$ - ஓதேக
வாதேகா$ ெசாலதி ! ம ைறேகா$ ெசாலதி !
ஏதேகா$ ெசாேல இனி('

இத + த(வ ெபா6 உைரபா6<. வாதநா, அட-கினா ஒ6 நாளி !
பிதநா, அட-கினா ஒ6 நாழிைகயி ! சிேலா(ம நா, அட-கினா ஒ6 கண
ெபா; தி ! உயி நீ-+! என விள+வ.
க ற( ைக!மணளG
க ற( ைக!மணளேவயா!. அறிேதா@ அறியாைம கட றா' எ$றா
வCவ. லைம ெச6ைக அட+! பாட இ(.

'க ற(ைக! மணளG கலாத( உலகளெவ$@
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உ ற கைலமடைத ஓ(கிறா - ெமத
ெவ@!ப தய-Iற ேவடா ல#

எ@!த$ ைகயாஎ சா!'
ஒளைவயி$ உலகக:

அெமாிக நா/,$ மி சிகனி பிாிமா/ அர7 ெபா( உயநிைல பளியி,

வானிய(ைற ஒ$@ள(. அ(ைற சாத உலகளாவிய கவி+, கணினி வழி

ப,க இ$ட ெந/,

! தக ஏ பா<க உள. அபளியி$ +றிேகா

வாசகமாக ஒளைவயி$ "க ற( ைக! மணளG கலாத( உலகளG' எ$ற ெதாட

ேதெத<கெப @ விள-+கிற(. இைத கணினி வழியாகG! அறியலா!. அத$
ஆ-கில ஆக! அ-+ இHவா@ள(:
"WHAT WE HAVE LEARNT IS LIKE A HANDFUL OF EARTH;

WHAT WE HAVE YET TO LEARN IS LIKE THE WHOLE WORLD".
- Avvaiyar

அறிவிய ககா/சி ெதாடபான ேவ@சில இட-களி
அெமாிகாவி காணப<கிற(.

! ஒளைவயி$ இHவாசக!

ேசாம$ ெகாைட வள!
ேசாம$ எB! வள)$ சிறைப ைன(ளா.
'நிழல6ைம ெவEயி)ேல நி$றறிமி$ ஈச$

கழல6ைம ெவHவிைனயி காமி$ - பழ+தமி:

ெசால6ைம நா)ர,; ேசாம$ ெகாைடய6ைம
லாிட ேதயறிமி$ ேபாE'

லாேன நலா$
லா$ எB! வளைல பா,ய ேபா( மாBட பைபேய சிதாிக
காகிேறா!.
'காைலயி ஒ$றாவ க<!பக) ஒ$றாவ

மாைலயி ஒ$றாவ மனிதெரலா! - சாலேவ
லாைன ேபால க!அக மல(
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நலாைன கடறிேயா! நா!.'
ேகாைரகா ஆ:வா$ ெகாைட ேதEதவித!
ேகாைரகா எ$B! ஊாி)6த ஆ:வா$ எ$பவ$ மிகG! க>ச$. எ(G!

ஈயாத அவ$ வாயா ெபாிதாக ேப7வா$. காி (யாைன) எ$பா$; அ( பாி

(+திைர) ஆ+!. பிற+ அ( எ6ைமயாகி, காைள மாடாகி, ஒ6 ழ (ணியாக

திாிதிாியாE 76-கி, ேதைரயி$ கா ேபாலான(; எ! கா

! ேதE( ேபான(.

'காியாE பாியாகி காஎ6ைம தானாE

எ6தாE ழைடைவ யாகி - திாிதிாியாE
ேதைரகா ெப @மிக ேதE(கா ஓEதேத

ேகாைரகா ஆ:வா$ ெகாைட'
ெபாிய தி6மண வி6(

ெபா(வாக தி6மண வி6(களி, ேசா@ப( க,னமான ெசயலா+!. ஒேர

சமயதி பல6! ,ய,( ஓ, ெந6+வ( ேவ,ைகயாக இ6+!. அ(G!

ெபாிய ெசவ #/< தி6மணெம$றா, பல6+ உணG கிைடப( அாிதா+!.

ஒளைவ ஒ6ைற பா,ய ம$னன( தி6மணதி + ேபாE, ெந6+<

ேசா@ணாம தவி(ளா. அைத விள+! பாட இ(:
'வடமிைழ ேதத வ;தி க)யாண(

உட ெப6க! உைரக ேக - அ,

ெந6+ேட$; தCேட$; நீபசியினாேல

76+ேட$ ேசா@,ேல$.'

உ< எ$ற (ைணவிைன இ-+ ஒளைவ+ நைக 7ைவயாக பாட உதவி
ெசEதி6கிற(. ெந6+<! தC<! 76+<! ேசா@,லா அவல!
சிாிைப விைளவிகிறதலவா!
யாயா ெக/<ேபாவ
ஒ6 பாட) யா யா ெக/<ேபாவ எ$@ வாிைசப<தி I@கிறா:
'நி/Tரமாக நிதிேத<! ம$னவB!
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இ/டதைன ெம சா இரவலB! - /டேவ
Iசிநிைல நிலா +லெகா,?! Iசிய
ேவசி?! ெக/< வி<!.'

இரவல$ ேபாடப/ட பி ைசைய அ( சிறிதாயிB! ெம சி ஏ க ேவ<ேம தவிர,

வாE(<காக ேபச Iடாதா!. க ைடயவ I சப<! +ணைடயவளாக
இலா வி/டா ! ேவசி I சப<பவளாக இ6தா ! வா:G சிறக
மா/டாகளா!!
தி6+ற மதிY<
'தி6வCவ மாைல' யி லவ பல ெபயரா, ெவபா யாபி, மிக சிறத

+ற/திறனாEG பாடக காணப<கி$றன. இைடகாடனா ம/<! +ற
ெவபாவாேலேய +றளி$ ெப6ைமைய விளகினா.
'க<ைக (ைள(ஏ: கடைல க/,
+@க தறித +ற'

ஒளைவயா இதைன க< மன! மகி:(, அ+ற ெவபாவிேலேய ஒ6

ெசாைல ம/<! மா றி தம( பாரா/<ைரைய வழ-கினா.
'அSைவ (ைள(ஏ: கடைல க/,
+@க தறித +ற'

இHவா@ ஒளைவயா பா,யனவாகG! அவைர ப றிய கைதகளாகG! வழ-+வன
யாG!, ஒளைவயா தமி: மக மனதி ெப றி6த நிைலயான இடைதேய
நம+ நிைன A/<கி$றன.
--------------------

பினிைண - ஆ"தி#$

இள>சிறா த ெபாிேயா வைர பய$ப<வன இைவ. தமி: அகரவாிைசயி

ெமாழி தலா! எ;(களி$ வாிைசப, அைமததா, அாி 7வ, க +!

இள>சிறா+ இ( நல (ைண8

ெதாடகளா மிக 76-க ெசா

மாகி$ற(. ேபரற-கைள சிறிய

மிைவ, க பா+ நவி ெதா@! ((

க6(கைள த( பய$ப<கி$றன.
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கடG வா:(
ஆதி=, அமத ேதவைன ஏதி
ஏதி ெதா;ேவா!, யாேம.

ெமாழித எ)"*க 
அ
அற! ெசய வி6!
ஆ
ஆ@வ( சின!
இ
இயவ( கரேவ
ஈ
ஈவ( விலேக
உ
உைடய( விள!ேப
ஊ
ஊகம( ைகவிேட
எ

எ, எ;( இகேழ

ஐ

ஐய! இ/<, உ

ஏ

ஒ
ஓ

ஔ

ஏ ப( இக: சி

ஒரG ஒ;+
ஓ(வ( ஒழிேய

[1]ஒளவிய! ேபேச

ஃ

[2]அஃக! 76ேக


>

க< ஒ$@ ெசாேல
ஙேபா வைள
சனி நீரா<
ஞய!பட உைர

(இ)

இணக! அறி( இண-+

(இ)/





இட!பட #< எேட

தைததாE ேப
ந$றி மறேவ
ப6வேத பயி ெசE

!

[3]ம$@ பறி( உேண

(இ)

அரவ! ஆ/ேட

(இ)E

இய அலாதன ெசேய

(இ)

இலவ! ப>சி (யி

(இ):

அழ+ அலாதன ெசேய

H

(இ)
(இ)

(இ)$

வ>சக! ேபேச
இளைமயி க

அறைன மறேவ

[4]அனத ஆேட
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க
கா
கி
கீ
+
I
ெக
ேக
ைக
ெகா
ேகா

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

[1]. ெபாறாைம

[4]. உறக!

க,வ( மற
காப( விரத!
கிழைமபட வா:
கீ:ைம அக @
+ணம( ைகவிேட
I,பிாிேய
ெக<ப( ஒழி
ேகவி ய
ைகவிைன கரேவ
ெகாைள வி6!ேப

[5]ேகா( ஆ/< ஒழி
[2]. தானிய!

[5]. தீயவிைளயா/<

[3]. நீதிம$ற!

ச
சா
சி
சீ
7
=
ெச

சகர ெநறி நி
சா$ேறா இன( இ6
சிதிர! ேபேச
சீைம மறேவ
7ளிக ெசாேல
=( வி6!ேப
ெசEவன தி6த ெசE

ைச
ெசா
ேசா

ைச என திாிேய
ெசா ேசாGபேட
ேசா!பி திாிேய

ேச

ேச இட! அறி(, ேச

த
த
தி
தீ
(

தேகா$ என திாி
தானம( வி6!
தி6மா + அ,ைம ெசE
தீவிைன அக @
($பதி + இட! ெகாேட

ெத
ேத

ெதEவ! இகேழ
ேதசேதா< ஒ( வா:

O

Oகி, விைன ெசE

ைத

[6]ைதய ெசா ேகேள

ந

ந$ைம கைடபி,

ெதா
ேதா

ெதா$ைம மறேவ
ேதா பன ெதாடேர
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நா
நி
நீ
N
8
ெந
ேந
ைந

ெநா
ேநா

----------

நா< ஒபன ெசE
நிைலயி பிாிேய
நீ விைளயாேட
Nைம Nகேர
8 பலக
ெந பயி விைள
ேநபட ஒ;+
ைநவிைன நSேக

[7]ெநாEய உைரேய

ேநாE+ இட! ெகாேட

[6]. காமதா ெப வமி ெசலாேக.
ப
பா
பி
Y

A
ெப
ேப

[7]. பிற ($@மா@

பழிபன பகேர
பா!ெபா< பழேக
பிைழபட ெசாேல
Y< ெபற நி
க:தாைர ேபா றி வா:
Aமி தி6தி உ
ெபாிேயாைர (ைண ெகா
ேபைதைம அக @

ைப

[8]ைபயேலா< இண-ேக

ேபா

ேபாெதாழி ாிேய

ெபா

ம
மா
மி
மீ

ெபா6தைன ேபா றி, வா:

மன! த<மாேற
மா றாB+ இட! ெகாேட
மிைகபட ெசாேல
மீO வி6!ேப



[9]ைனக( நிேல

ெம

ெமஇ நலா ேதா ேச[10]

M

ேம

Mகேரா< இண-ேக
ேம$மக ெசா ேக

ைம

[11]ைமவிழியா மைன அக

வ
வா
வி

வலைம ேபேச
வா( $Iேற
விைத வி6!

ெமா
ேமா

ெமாழிவ( அற ெமாழி
ேமாகைத னி
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#
G(உ)

#< ெபற நி
உதமனாE இ6

ெவ

ெவ/ெடன ேபேச

ைவ
ெவா(ஓ)
ேவா (ஓ)

ைவகைற (யி எ;
ஒ$னாைர ேதேற
ஓர! ெசாேல

K(ஊ)

ஊ6ட$ I,, வா:

ேவ

ேவ,, விைன ெசேய

----

[8]. சி றினதாெரா< [9]. ேபாபழக! இலாம ேபாைனயி நிலாேத,

[10]. மைனவி,

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

[11]. ேவசிய

ெகாைற ேவ,த

கட. வா/"*
ெகா$ைற ேவத$ ெசவ$ அ, இைண
எ$@! ஏதி ெதா;ேவா!, யாேம.


அ
ஆ
இ
ஈ
உ
ஊ

எ
ஏ

ஐ

ஒ

ஓ

அ$ைன?! பிதாG! $ அறிெதEவ!
ஆலய! ெதா;வ( சாலG! ந$@
இலற! அல( ந அற! அ$@
ஈயா ேத/ைட தீயா ெகாவ
உ, 76-+த ெப,+ அழ+

ஊ6ட$ பைககி$, ேவ6ட$ ெக<!

எS! எ;(! க என த+!
ஏவா மக Mவாம6(

ஐய! கிB!, ெசEவன ெசE

ஒ6வைன ப றி, ஓ அக( இ6

ஓத)$ ந$ேற, ேவதிய+ ஒ;க!

ஒள
ஃ

ஒளவிய! ேப7த ஆகதி + அழிG
அஃக! கா7! சிெகன ேத<

க
கா
கி

க  எனப<வ( ெசா திற!பாைம
காவதாேன பாைவய+ அழ+
கி/டாதாயி$ ெவ/ெடன மற

கீ

+

கீேழா ஆயிB!, தாழ உைர

+ ற! பாகி$, 7 ற! இைல
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I

I அ! ஆயிB!, #ாிய! ேபேச

ேக

ேக/, உ@தி I/<! உைடைம

ெக
ைக

ெகா
ேகா

ெக<வ( ெசEயி$, வி<வ( க6ம!

ைகெபா6த$னி$, ெமEெபா6 கவி

ெகா றவ$ அறித உ ற இட( உதவி
ேகா/ ெசவி +றைள கா @ட$ ெந6

ெகௗ

ெகௗைவ ெசா)$, எHவ6+! பைக

ச

சததி+ அழ+ , [1]வதி ெசEயாைம

சி

சிவைத ேபணி$, தவதி + அழ+

சா

சீ

சா$ேறா' எ$ைக, ஈ$ேறா+ அழ+

சீைர ேத,$, ஏைர ேத< 7 றதி + அழ+

=

=ழ இ6த =(! வா(! ேவதைன ெசE?!

ேச

ேசம! கிB! , யாம( உற-+

ெச

ெசEதவ! மறதா [2]ைகதவ! ஆC!

ைச

[3]ைச ஒ( இ6தா, ஐய! இ/< உ

ேசா

ேசா!ப எ$பவ ேத!பி திாிவ

த
த
தி
தீ
(
O

தைத ெசாமிக மதிர! இைல
தாயி$ சிறத ஒ6 ேகாயி ! இைல
திைரகட ஓ,?! திரவிய! ேத<
தீராேகாப! ேபாரா ,?!
(,யா ெப, ம,யி ெந6
O @! ெப, I @ என த+!

ேத

ேதடா( அழிகி$, பாடாE ,?!

ெசா

ெத

ெசாக எ$பவ[4] அத! ெப@வ

ெதEவ! சீறி$ [5]ைகதவ! மாC!

ைத

ைத?! மாசி?! [6]ைவ அக( உற-+

ேதா

ேதாழேனா<! ஏைழைம ேபேச

ந

ந இணக! அல( அல ப<(!

நி
நீ
N

நி க க ற ெசா திற!பாைம
நீ அக! ெபா6திய ஊரக( இ6
Nணிய க6ம! எணி (ணி

ெதா

நா

8

ெதா;( ஊ 7ைவயி$, உ;( ஊ இனி(

நா< எ-+! வாழ, ேக< ஒ$@! இைல

8 ைற ெதாி(, சீல( ஒ;+
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ெந
ேந

ெந>ைச ஒளி( ஒ6வ>சக! இைல
ேநரா ேநா$ சீராகா(

ெநா
ேநா

ெநாEபவ எ$பவ ெவEயவ ஆவ
ேநா$ எ$ப(ேவ ெகா$@ தி$னாைம

ைந

----------

ைநபவ எனிB!, ெநாEய உைரேய

[1]. வதி - மல<. மைனவிைய மலடாகா( I, வா:த ேவ<!

[2]. இழ, வ6த!.

[5]. ைகI,யி6த தவ!

[3]. ைச - ெபா6.

[6]. ைவேகா ேவEத #<

ப

பணிய பயிாி ணிய! ெதாி?!

பி

பிற$ மைன காைம அற! என த+!

பா

பாேலா< ஆயிB!, கால! அறி( உ

Y

[7]Yர! ேபணி பார! தா-+!

A

Aாிேயா+ இைல , சீாிய ஒ;க!



ைல?! ெகாைல?! களG! தவி

ெப

[8]ெப ேறா+ இைல, 7 ற! சின!

ைப

ைபய ெச$றா, ைவய! தா-+!

ேப

[9]ேபைதைம எ$ப( மாத+ அணிகல!

ெபா
ேபா

ெபாலா-+ எ$பைவ எலா! தவி
ேபானக! எ$ப( தா$ உழ( உட

ம
மா
மி
மீ

ம6ேத ஆயிB! வி6ேதா< உ
மாாி அல( காாிய! இைல
மி$B+ எலா! பி$B+ மைழ
மீகாம$ இலாமரகல! ஓடா(

M
ெம
ேம
ைம

Mேதா ெசா ! வாைத அமித!
ெமைதயி ப<த நிதிைர+ அழ+
ேமழி ெசவ! ேகாைழபடா(
ைமவிழியாத! மைன அக$@ ஒ;+



[4]. ெசவ!

 பக ெசEயி$, பி பக விைள?!

ெமா

[10]ெமாழிவ( ம@கி$, அழிவ( க6ம!

வ

வளவ$ ஆயிB! அளG அறி(, அழி(, உ

ேமா

வா
வி

ேமான! எ$ப( ஞானாவர!

வான! 76-கி$, தான! 76-+!

வி6( இேலா+ இைல, ெபா6திய ஒ;க!
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#
G(உ)
K(ஊ)

#ர$ ேகைம I அ! ஆ+!
உரேவா எ$ைக இரவா( இ6த
ஊக! உைடைம ஆகதி + அழ+

ேவ

ேவத$ சீறி$, ஆ! (ைண இைல

ெவ

ைவ
ெவா(ஓ)

ேவா(ஓ)

-----------

ெவைள+ இைல, கள சிைத

ைவய! ேதா@! ெதEவ! ெதா;
ஒத இட( நிதிைர ெகா

ஓதாதா+ இைல, உணெவா<! ஒ;க!

[7]. Y - தாEபா - தாEபா ப6கி வளதவ$. [8]. ஞான! ெப றவ+

[9]. அறி(! அறியாதா ேபா)6+! மட! [10]. ெபாிேயா I@! அறிGைர

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

பி அ1ைட பக2
ஒளைவயா
தமி: இலகியதி ஒளைவயா எ$ற ெபய, மி+ க: ெப ற(. சி$ன> சிறியவ

த அகைவ தித ெபாியவக வைர அ$ேபா<! மதிேபா<! உ சாி+!
ெபய ஔைவயா. ச-க கால ஔைவயா த$னிகாிலா ெபபா லவராE

திக:தைமயா, பி$னா வத க: ெப ற ெபபா லவக பல6!
ஔைவயா எ$ேற அைழகப/டன.

இ8) ச-க கால ஒளைவயாைர ப றி?! நீதி 8 பா,ய தனிபாட
ெப6!லவரா! இைடகால ஒளைவயாைர ப றி?! மக ெதாி( ெகாள
ேவ,ய 7ைவயான ெசEதிக 76கமாக ெதா+( தரப/<ளன.

ஒளைவயா ஒ6வேரா, பலேரா எHவாறாயிB! ஒளைவ கவி மர எ$ப( ஒ6

த$ைமயாகேவ காணப<கிற(.

ெப6மித! மிக ஔைவ பா/,யி$ ெப6! லைம?! ெதளித அறGைரகC!
இ$ைறய வள6! இைளேயா+ அ6! ெபற அமி:தமா+!. ஆதி=,,

ெகா$ைற ேவத$ இர<! வா:ைக பயண! ;வ(! பய$ப<! அறGைர
க/< ேசாறா+! எ$பதா அைவ பி$னிைணபி தரப/<ளன.
'தமிழ3ண
தமிழ3ண'
தமிழ3ண எ$@ ெப6ைமயாக அைழகப<! இவ 12.8.1928இ இ$ைறய

சிவக-ைக மாவ/ட ெந +ைபயி பிறதா. இவர( இய ெபய இராம.
ெபாியக6ப$. ச-க இலகியமர ப றி ஆEG ெசE( டாட ப/ட! ெப றவ.
பளி, கVாி, பகைல கழக தமி:(ைறகளி 41 ஆ<க ஆசிாிய பணி
ஆ றியவ. தமிழக அரசி$ நலாசிாிய வி6(, சிறத 8

பாி7, தி6.வி.க. வி6(
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ெப றவ. பகைல கழக மானிய +;வா ேதசிய ேபராசிாிய, சிற நிைல

ேபராசிாிய என சிறபிக ெப றவ.

-------

