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���ைர���ைர���ைர���ைர    
 
ஒளைவயா� உலக� ெப�பா� �லவ�களி� தைலசிற�தவ�. தமிழ�களி$  
உ�ள-களி ! இ�ல-களி ! நீ-கா இட! ெப�றவ�. ச-ககால ஒளைவயா6!  
இைட�கால�தி� ேசாழ� ேபரர7 சிற�( விள-கிய ேபா( ேதா$றிய நீதி8� 
ஒளைவயா6! ஆகிய இ6வ6ேம மி+�த சிற���+ாியவ�க�. நீதி8� ஒளைவயா� 
�க: தமிழக! �;வ(! பரவி, க�ேறாேரய$றி ம�ேறா6! நிைனவி� ைவ�(� 
ெகா�டா<!ப, அைம�த(. அத�+ அவ� பா,ய எளிைமமி+�த ஆ�தி =,, 
ெகா$ைற ேவ�த$ ேபா ! நீதி 8�கேள காரணமா+!. அவ� பாட�களி� 
அைம�த ெந>சி� ஆழ� பதி?!ப,யான க6�(! வ,வ�! நிைற�த சி@சி@ 
ெதாட�கேள அவைர அ,�க, நிைன�A/<கி$றன. அதBட$ அவ� பா,ய 
தனி�பாட�கC! ம�களிைடேய மி+�த ெச�வா�+� ெப�றன. அவர( �லைம, 
பா��ைன?! திற$, எளிேயாாிட�! கல�( பழகி ம�க� கவிஞராக விள-கியைம 
எ$பனவ�றா� பல கைதகC! க�பைன நிக:
சிகC! ம�களா� ெசா�ல�ப/< 
வாEெமாழியாக வழ-கலாயின. அவ� இய�றியன வ�லாத சில பாட�கC! 
8�கC! அவேரா< ெதாட�� ப<�த�ப/<! கால�ேபா�கி� கைதக� பல 
வழ-கலாயின.  
 



3 

 

இ�8� ஒளைவயா� ப�றிய ஒ6 �;ைமயான பா�ைவைய� த6வ(ட$, ச-க கால 
ஒளைவயா�, நீதி8� ஒளைவயா� ஆகிய இ6வ� ப�றி
 சிற�பாக எ<�( 
ெமாழிகிற(.  
 
'தமி: நாவல� சாிைத', '�லவ��ராண!', 'விேநாதரசம>சாி', 'பாவல� சாி�திர தீபக!' 
ேபா ! பல 8�களி� ஒளைவ வரலா@ காண�ப<கிற(. வாEெமாழியாக 
வழ-கியவ�றி$ ெதா+�பாதலா�, இ�கைதகளி� சி@ சி@ மா�ற-கைள?! 
காணலா!. இ$B! ஏ/,ேலறாத ஒளைவ� கைதகC! ம�களிைடேய 
வழ-+கி$றன.  
 
தனி
 ெசE?/ சி�தாமணி , தனி�பாட� திர/< ஆகியவ�றி�, ஒளைவயி$ 
தனி�பாட�க� பல அவ�றி�+ாிய பி$னணி� கைதகேளா< தர�ப/<�ளன.  
 
ஒளைவ வரலா�ைற �த$ �தலாக வர$�ைறேயா< எ;த �ய$றவ�, எ&. 
அனவரதவிநாயக! பி�ைள ஆவா�. அவ� ’நீதி 8� திர/<' எ$ற 8)$ க� 1906 
-இ� 'ஒளைவயா� சாி�திர!' எ$ற ெபயரா� 78 ப�க-களி� ஒ6 �$Bைர 
எ;தி?�ளா�. அ( தனி8லாகG! ெவளிவ�(�ள(. மிக விாிவாக� ’தமி: இல�கிய 
வரலா�’ைற எ;திய அறிஞ� �. அ6ணாசல!, ’ைசவ இல�கிய வரலா@' எ;திய 
ஒளைவ 7.(ைரசாமி� பி�ைள ேபா�வா� பல� ஒளைவயா�க� ப�றிய 
வரலா@கைள விாிவாக� த�(�ளன�. �ைனவ� ந. 7�பிரமணிய$ 1992இ�, ச-க 
இல�கிய�தி� காண�ப<! 59 பாட�கைள?! உைர?ட$ பதி�பி�(, 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. இ�8� ஒளைவயி$ அறிG, அBபவ!, 
�லைம, திறைம, சா(ாிய! யாவ�ைற?! 76-க
 ெசா�) விள-கைவ�+! 
ந�லேதா� அறி�க 8லாக எ;த�ப/<�ள(.  
 
அதியமா$ ெந<மா$ அ>சி ெகா<�த ெந�)�கனியா� ம/<ம�லாம�, த! 
பா/<� திற�தா ! ைவய! உ�ளளG! வா;! சிற��� ெப�ற ஒளைவ� 
ெப6மா/,ைய� ப�றி எ;த� கிைட�த( ஒ6 ெப6! ேபேறயா+!. இHவாE�பிைன 
ந�கிய சாகி�திய அ�காெதமி�+ எ$ ெந>சா��த ந$றிகைள உாி�தா�+கி$ேற$.  
 
ம(ைர - 625020   தமிழ�ண�  
----------------  
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உ��ைற உ��ைற உ��ைற உ��ைற     
1. ஒளைவயா�  
2. ச-க கால ஒளைவயா�  
3. நீதி8� ஒளைவயா�  
4. ஒளைவ�கைதக�  

பி$னிைண��  
1. ஆ�தி=,  
2. ெகா$ைற ேவ�த$  

------------   
 
"தமி:நா/,$ ம�ற ெச�வ-கைளெய�லா! இழ�(விட� பிாியமா? ஒளைவயி$ 
8�கைள இழ�(விட� பிாியமா?" எ$@ ந!மிட! யாேரB! ேக/பா�களாயி$, 
'ம�ற ெச�வ-கைள ெய�லா! பறிெகா<�க ேந��தா ! ெபாிதி�ைல. அவ�ைற� 
தமி:நா< ம/<! சைம�(�ெகா�ள வ�ல(. ஒளைவ� பிரா/,யி$ 8�கைள 
இழ�க ஒ6ேபா(! ச!மத�பட மா/ேடா!. அ( ம/<! சைம�(�ெகா�ள �,யாத 
தனி� ெப6> ெச�வ!' எ$@ நா! ம@ெமாழி உைர�க� கடைம�ப/,6�கிேறா!.  

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

1. 1. 1. 1. ஒளைவயா�ஒளைவயா�ஒளைவயா�ஒளைவயா�    
 
தமி: I@! ந� லகி� ஒளைவ எB! ெபயைர அறியாதா� இல�. இள>சிறா� 
�த� அகைவ �தி��த ெபாிேயா� வைர; க�வியறிவி�லாத ம�க� �த� க�@� 
(ைறேபாகிய சா$ேறா� வைர ஒளைவ எ$றா� மதி�ேபா<! மகி:ேவா<! 
ெசா�), அவர( அறிGைரகைள எ<�( ெமாழிய� காணலா!.  
 
அ ஆ என அாி
7வ,ைய� க�பி�க� ெதாட-+! ேபாேத சி$ன>சி@வ��+ ஒள 
எ;�ைத அறி�க�ப<�த ஒளைவ என
 ெசா�)� த6வ( ெதா$@ ெதா/< வ6! 
ெப6வழ�கா+!.  
 

அற>ெசய வி6!�  
ஆ@வ( சின!  
ெசEவன தி6�த
ெசE  
இண�கமறி�( இண-+  
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கி/டாதாயி$ ெவ/ெடன மற  
+�ற! பா��கி$ 7�ற! இ�ைல  
த�ைத ெசா� மி�க ம�திரமி�ைல  
மி$B�ெக�லா! பி$B�+ மைழ  

 
ெக/டா ! ேம$ம�க� ேம$ம�கேள  
ஓ<மீ$ ஓட உ@மீ$ வ6மளG! வா, இ6�+மா! ெகா�+  
க�ேறா��+
 ெச$ற இடெம�லா! சிற��  
க�ற( ைக!ம�ணளG க�லாத( உலகளG  
சி�திர�! ைக�பழ�க! ெச�தமி;! நா�பழ�க!  

 
இைவ பழெமாழிக� ேபா� ம�களிைடேய அ$றாட நைட�ைற வா:வி� 
பய$ப<பைவ. ஒளைவ த�த அாிய க6�(� க6Kல-களா! இHவறிG� ெதாட�க�, 
க�லாதா� நாவி ! களிநட!�ாிய� காணலா!!  
 
ஒளைவயா� ச-க கால�தி� மிகG! �க:ெப�ற ெப�பா� �லவராக� 
திக:�(�ளா�. அதனா� தமிழக�தி� வழிவழியாக
 சிற��ைடய ெப�பா��லவ� 
பல� ஒளைவ எ$ேற அைழ� க�ப/< வ�(�ளன�. 8�றா�< வாிைசயி� மிக 
விாிவாக� 'தமி: இல�கிய வரலா�ைற எ;திய அறிஞ� �. அ6ணாசல! ஆ@ 
ஒளைவயா�கைள�ப�றி� +றி�பி<கிறா�. சா$ேறா� �.வரதராசனா� தம( 
இல�கிய வரலா�றி� பல ஒளைவயா�க� கால�ேதா@! வா:�( வ�(�ளைமைய
 
7/,� கா/<கிறா�. ேசாழ� காலமாகிய இைட�கால�தி� வா:�(, நீதி8�க� 
பா,ய ஒளைவயாேர, அைனவாி ! மி�க ெப6!�க: ெப�றவ�. அவைர ஒ/,ேய 
ெசவிவழி� கைதக� பல க/ட�ப/<, வாE ெமாழியாக ம�களிைடேய 
வழ-கலாயின. ஏைனய ஒளைவயா�க� எ�லா! 'வினாயகரகவ�', 'ஞான�+ற�', 
அசதி�ேகாைவ', 'ப�தன�தாதி' என இHவா@ தனி 8�களா� அறிய�ப<கி$றவ� 
ஆவ�. 'விேநாதரச ம>சாி', தனி�பாட� திர/<', 'தனி
ெசE?/ சி�தாமணி', 'தமி: 
நாவல� சாிைத', '�லவ� �ராண!' ேபா$றைவ ஒளைவ ெதாட�பான கைதகைள� 
Iறி, அ�கைத� பி$னணியி� ஒளைவ பா,ய பாட�கைள?! த6கி$றன. 
இ�கைதக� 8 �+ 8� சி@சி@ ேவ@பா<கCட$ காண�ப<!. ெப6!ப+தி 
�க:பைட�த நீதி8� ஒளைவயி$ ெதாட��ைடயனவாE விள-கிB! ஏைனய 
ஒளைவகளி$ வரலா�ைற இைண�(! Iற�ப<!. இவ�றி� எ(G�ைம, எ( 
க�பைன என� பிாி�தறிவ( க,ன!. பாட�கைள ைவ�(� ெகா�<, அவ�றி$ 
பி$னணிைய� �லவ�க� கைத நிக:
சிகளாக� க�பைன ெசE( Iறிய பா-+! சில 
பாட�கைதகளி� காண�ப<கிற(. இ$B! ஏ/,ேலறா( வழ-கி வ6! ஒளைவ� 
கைதகC! பல உள. எ-ஙனமாயிB! இைவ 7ைவமி�கைவயாE, அறிG�+ 
வி6�தாE, உலகியலறிG ெபா6�தியைவயாE விள-+தலா� ம�க� இவ�ைற
 
ெசா�)
 ெசா�) மகி:கி$றன�.  
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இ-ஙன! ஒ6 �லவ� ெப�ற �க: காரணமாக� பி$ வ6பவ�க/+ அேத ெபயைர 
இ/< வழ-+வதி� விய�ெபா$@ மி�ைல. கபில�, பரண�, ந�கீர�, ப/,ன�தா� 
ேபா ! �க:ெப�ற �லவ�க� ெபயரா� பல� வா:�(�ளைம நா! அறி�தேத-
யா+!. இ�தைகய ஒளைவயா�கைள� ப�றிய வரலா�@� +றி���கைள 
ஒ6�க�ப<�தி
 76-க� I@�க� தா$, இ�8 � M$@ தைல���களி� அைவ 
எ<�( ெமாழிய�ப<கி$றன.  
 

ச-க கால ஒளைவ  
நீதி8� ஒளைவ  
ஒளைவ� கைதக�  
 

இH ஒளைவயா�களிைடேய சி�சில ேவ@பா<க� காண� ப<த� இய�ேப. எனிB! 
பல I@களி� ஒ�@ைம� ெதாட�
சி காண�ப<வ( விய�ைப� த6கிற(.  
 
ஒளைவ ெபயரா� அைம�த ெதாட�க�, பாட�க� எ�லாேம தி/பN/ப�ைடயைவ; 
உலகியலறிG சா��தைவ; ப/டறிG ��திைரக� பதி�தைவ; எ�ேலா� நாவி ! 
எளிதி� ஒ)�க�ப<பைவ.  
 
 
ஒளைவயா� அைனவ6ேம ேவ�த�கைளவிடG! எளிய வ�ள�கைளேய 
ேபா�@பவ�க�; ம�களிைடேய ம�களாக வா;! மன�பா-+ைடயவ�க�; 
ந$றி?ண�G மி�கவ�க�; ந�லவ�கைள� ேபா�றி?! அ�லாதவ�கைள� O�றி?! 
அ>சாம� வா:�தவ�க�.  
 
ச-க கால ஒளைவ, நீதி8� ஒளைவ யாவ6! சிவெநறி
 சா��ட$ காண�-
ப<கி$றன�.  
 
�லைம� திற�தி� ஈ<! எ<��மி�லாதவ�களாகேவ விள-+கி$றன�.  
 
இ-ஙன! ெப�ணின�தி�ேக சிற��� ேத<! வைகயி� ஒளைவ வரலா@ 
அைமகிற(. உலக� ெப�பா� �லவ�களிைடேய தமி: ஒளைவ�+
 சிற�பிட! 
உ�< எ$@ அறிஞ�க� ேபா�@கி$றன�. கிேர�க� ெப6! �லவராகிய 'சாேபா' 
(Sappho) என�ப<! ெப�பா�கவிஞ6ட$ தமி: ஒளைவைய ஒ�பி/<� 
திறனாE�( I@கி$றன�. ஆயிர! ஆ�பா��லவ�க� இ6�பிB! 
அவ�கC�ெக�லா! ஈ< ெகா<�+! வைகயி�, ஒளைவ� ெப6மா/, �லைமயா ! 
ப�பா ! சிற�( விள-கியைம ேபா�@த�+ாிய சிற�ேபயா+!.  
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இ$@ நா! ம�கC�காக, ம�கC� ஒ6வராக, ம�கைளேய மி+தி?! மதி�(� பா<! 
�லவ�கைள ம�க� கவிஞ� என� ேபா�@கிேறா!. அதேனா< ம�கC�ெக�லா! 
விள-+!ப, எளிய தமிழி� பா<கிறவ� எ$ற சிற�ைப?! எ<�(� I@ கிேறா!. 
ஒளைவயா6! 'ம�க� பாவலராகேவ' திக:�(�ளைம அறி�தி$ �ற�த�கதா+!.  
 
ச-க ஒளைவ?! நீதி 8� ஒளைவ?! என இ6வேர வா:�தன� எ$ற க6�(� 
பல6�+ உ�<. இHவி6வ6! வள��த �கேழ ம�ற பலைர?! இ�ெபயரா� 
அைழ�க� O�,யி6�க ேவ�<!. ஆயி$ ஒ6 +றி�க� த+�த ேவ@பா<; ச-க 
ஒளைவ கபில�, பரண�, ெவ�ளி #தியா� ேபா ! த! சமகால� �லவ�கைள� 
ெப6மித�ேதா<! பாிேவா<! +றி�பி<கிறா�; இைட�கால ஒளைவயா� அ�கால
 
=ழ �ேக�ப� �லைம
ெச6�+ட$ ேபா/,?! விவாத�! விைளவி�பவராக� 
காண�ப<கிறா�. இHவிர�< ஒளைவயா�கேள உ�ைமயாக வா:�தன� எ$@ 
Iறலா!. ஏைனய ஒளைவ� ெபய6ைடயா� யாவ6! இவ�கள( �க: ஒளியி� A�த 
ந@மல�களாகேவ எ�ண�த�கவராவ�.  
 
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� 
அ�ல; எ;�(�ேபா) ப�றியன என அறித� ேவ�<!.  
 
ைப�திய! - பயி�திய!: இHவா@ அகர, இகர!, ஐகாரமா+!. ெகௗதம$ - கGதம$; 
இHவா@ அகர உகர! ஒளகாரமா+!. இைவ?! ஒ) ஒ�திைச�+! எ;�(�ேபா) 
ப�றியனேவ. Mதறிஞ� வ.7ப.மா. த! ெதா�கா�பியGைரயி� இைத ந$+ 
விள�கி?�ளா�. 'ஒளைவ' எ$பேத பைழய வ,வ!; 'அHைவ' பி�ப/ட வழ�+. 
எ;�(� ேபா)யா� அைம�த(. இதி� தவெறா$@மி�ைல. இத�காக� பைழய 
வ,வேம ேவ�டாெமன� த�கத$@.  
 
’ஒளைவ' எ$ற ெசா�ெபா6ளாக தாE, Mதா/,, ெப�(றவி, தவ�ெப� 
எ$ெற�லா! 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 
வழ�கா@க�.  
 
ஒ6 ெப�S�+ மாியாைத த6! அைடெமாழியாகG! இ( க$னட�தி� 
வழ-கியைத, 'திராவிட ெமாழிகளி$ ேவ�
ெசா� அகராதி' +றி�பி<கிற(. 
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ஒளைவைய ஆதாி�த அதியமான( தகT� இ$ைறய த6ம�ாி எ$ப�. அHK� 
க$னட மாநில�தி$ எ�ைல யி� உள(. "ஒளைவயா� க$னட நா/, ! 
ச>சாி�ததாக அ�நா/< வி6�தா�த-களா� ெதாிகிறெத$ப�”, என எ&. அனவரத 
விநாயக! பி�ைள +றி�பி<கி$றா�. [1] எனேவ ச-க கால�தி� மதி��ண��(! 
அைடெமாழியாகேவ வழ-கியி6�க ேவ�<!. காைர�கா� அ!ைமயா� எ$ப( 
ேபா� இ$ன ஒளைவயா� என இய�ெபய6ட$ வழ-கியி6�க�I,ய இதி�, 
இ�ேபா( இய�ெபய� மைற�( சிற��ண��திய அைடெமாழிேய ெபயராகி வி/ட(. 
ஒளைவ� பா/, எ$றா ! பா/<�பா<! பா,னி எ$றா+ேம தவிர, அகைவ 
�தி�
சிைய
 7/டா(. ச-க கால�தி� 'பா/,ய�' எ$றா�, பா/<�பா<! 
பா,னிய� எ$ப( ெபா6�.  
---- 
[1].   நீதி 8�றிர/<, 1906. ப. 18.  
 
கால�ேபா�கி� ’அHைவ' எ$பத�+ அ!ைம, அ$ைன எ$ற ெபா6Cமி6�ததா�, 
தாE, த�ைதயி$ தாE அ�ல( பா/, என� ெபா6�க� நீளலாயின. 
ெபா6C�ேக�ப ஒளைவயி$ உ6வ�! க�பைன ெசEய�ப/ட(. சமண சமய�தவ� 
த! சமய� ெப�(றவியைர 'ஒளைவ' என அைழ�கலாயின�. நிக�<க� 'அHைவ' 
எ$ப( ேநா�பவ� ெபய�; தவ! ெசE?! ெப� எ$பதாக� ெபா6� Iறின. 
இைவயாG! ெசா�ெபா6� வள�
சிேய.  
 
"மண! ெசE(ெகா�ளாதி6�( ப6வ�தா� �தி�
சி ெப�@� தவ�ேகால! தா-கி, 
க�வி ேக�விகளி� ேம!ப/< விள-கிய ெப�,ைர இய�ெபய� 7/டா(, அHைவ 
எ$@ வழ-கின� ேபா !",  
 
என �. அ6ணாசல! க6(கி$றா�.[2] இ$@ ஒளைவ எ$ற(! மதி�� மி�க, 
�தி�
சி ெப�றதவமக� ஒ6�தியி$ தி6�ேதா�றேம க��$ நி�கிற(. ேம ! 
ஒளைவயி$ ெப6ைம இ$றளG! நிைலெப�@, இ�8�றா�,$ மகாகவி என� 
ேபா�ற�ப<! சி.7�பிரமணிய பாரதியாாி$ மன�ைத?! ஈ��(ள(.  
 
சா$ேறா� �.வ. இ(ப�றி� +றி�பி<! ெபா;(, "இ6பதா! 8�றா�,$ 
ெதாட�க�தி� பாரதியா6! இவ6ைடய �ைறைய� பி$ப�றி, இவ� 8)$ 
ெபயைரேய ேபா�றி, �திய ஆ�தி=, இய�றினா� எ$றா�, இவ� கா/,ய வழி 
எHவளG ேபா�ற�ப/< வ�தி6�கிற( எ$பைத உணரலா!", எ$@ 
எ;தி?�ளா�[3]. இ$@ பாேவ�த� பாரதிதாச$ �த�, கவிஞ� பல� �திய 
ஆ�தி=,கைள?!, ஆEG=,, தமி:=, என இன வைககளாகG! பா,?�ளன�. 
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இதனா� ஒளைவயி$ �(ைம பைட�+! �லைம�திற�! ஆCைம நீ/சி?ேம 
�லனாகி$றன.  
 
----  
[2] தமி: இல�கிய வரலா@ - ப$னிர�டா! 8�றா�< - �த� பாக!,  1973, ப. 
445.  
[3]. தமி: இல�கிய வரலா@, 1980.ப. 181  
 
பாண�+ல!  
 
ச-க கால ஒளைவைய� பாண� +லெம$ேற க6த, நிர!ப வாE��ள(. அவ� 
விற)யா�@�பைட� (ைறயி� ஒ6 �ற�பா/ைட� �ைன�(�ளா� (103). அைத 
அ,�பைடயாக ைவ�( அவைர விற) என� Iறவியலா(. அ( கவிமரபா+ 
ெம$ப�.  
 
தாைனமற! எ$B! (ைறயி�, ஒளைவ அ>சிைய� பா,ய �ற�பா/,�, எதிேர 
நி�+! ேவ�த$ த!ைம வினGவதாகG! தா! அத�+ விைட ெசா�வதாகG! 
பா,?�ளா�. த!ைம ேவ�த$ 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 �,யவி�ைல .  
 
அதியமா$ பாிசி� நீ/,�தெபா;( வாிைச�+ வ6�(! 'பாிசி� வா:�ைக' ப�றி� 
+றி�பி<கிறா�. அHவா:�ைக பாண�, �லவ� எ�லா��+! ெபா(வானதா+!. 
அதி� காவிென!கலேன! '76�கிென! கல�ைப' என� பாண6ட$ பா,னியாக� 
தா! வா:�தைதேய அவ� ெவளி�ப<�(கிறா�.  
 
அ$@ �லைமயாள� +லேவ@பா<, ெதாழி� ேவ@பா< இ$றி� பல ச�தாய 
ம�களிடமி6�(! ெவளி�ப/<�ளன�. +றமக�, ம6�(வ$, இள!பாலாசிாிய$, 
+ய�தியா�, கணிய$ எனவ6! அைடெமாழிக� ெவHேவ@ வைகயான ெதாழி� 
அ,�பைட�+ல-களி)6�( �லவ�க� ேதா$றியைத� கா/<!. ஒளைவயா� 
பாண� +ல�தினி$@! ேதா$றி வள��த ெப6! �லவ�கC� ஒ6வராக� 
காண�ப<கி$றா�.  
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இைட�கால ஒளைவ?! நாேடா,யாE, ம�கெளா< கல�( பழகி� I;�<, 
+,ைசயி� த-கி வா:�தவராகேவ காண�ப<கி$றா�.  
 
ஒளைவக� பலராயிB! ெபா(�த$ைமக� பலவ�றா�, ஒ6வேர எ$ெற�S!-
ப,யான உ6�கா/சி' (Image) ஒ$@ உ6வானத�+, ேவ�@ைமயிைடேய மி+�( 
காண�ப/ட இHெவா�@ைமகேள அ,�பைட� காரண-களா+!.  
 
ச-க கால ஒளைவ பரண�, ெவ�ளி #தியாைர� +றி�பி< வ(ட$, பாாியி$ 
பற!�மைலயி �ளாைர� கா�க, கபில� கிளிகைள� பழ�கி, பற!� மைல�+ 
அ�பா)6�த திைன� �ன-களி)6�( கதி�கைள� ெகா�தி வ6மா@ 
பழ�கியைத?! +றி�(�ளா�. ஒளைவயாைர ஆதாி�த அதியமா$ ெந<மா$ அ>சி 
ஏ;வ�ள�கC� ஒ6வ$. +மணைன� பா,ய ெப6>சி�திரனா�, அதிய$ �த)ய 
எ;வ6! மாE�த பிற+ தா! +மணைன� ேத, வ�ததாக� பா<கிறா�. ஒளைவயா� 
பா�,ய$ உ�கிர� ெப6வ;திைய, பிற இ6 ேவ�த�கCடB! க�< வா:�தி� 
பா,?�ளா�. இ�பா�,ய$ அகநாU�ைற� ெதா+� பி�தவ$. கைட
ச-க�( 
இ@தியி� உ�கிர� ெப6வ;தி இ6�ததாக இைறயனாரக�ெபா6� உைர I@!. 
இவ�றா� ச-க ஒளைவ கைட
ச-க�தி$ இ@தி� கால�தி� வா:�தி6�க ேவ�<! 
எனலா!.  
 
ச-ககால! கிறி�(G�+
 சில 8�றா�<க� �$� ெதாட-கி, கிறி�(வி$ 
ெதாட�க கால! வைர நீ,�த( எ$@ ேகாடேல சால�ெபா6�த�ைடயதா+!.  
----------  

2. 2. 2. 2. ச�க கால ஒளைவயா�ச�க கால ஒளைவயா�ச�க கால ஒளைவயா�ச�க கால ஒளைவயா�    
 
கால�ேதா@! ஒளைவயா� �க: விள-க� ெதாட-கி ைவ�தவ� ச-ககால 
ஒளைவயாேர ஆவா�. ேசாழ�கால நீதி 8� ஒளைவ ஒ�ப�ற ெப6!�க;�+ 
உாியராக விள-கினாெரனிB!, அ�ெப6! �கைழ� ேதா�@வி�தவ� ச-க 
ஒளைவேய எ$ப( மிைகய$@.  
 
ஒளைவயி$ வா�+! வா:G! ெப6மித�ைடயனவாE� காண�ப<கி$றன. அவ� 
Mேவ�த�கைள நா,, அவ�க� அர�மைனகளி� த-கி வாழ வி6!பினார�லவ�. 
அதியமா$ ெந<மா$ அ>சி சி@+@நில ம$னேனயாயிB!, அவனிட! ந/�� 
A�< அவன( அைவ�கள� �லவராE இ@திவைர திக:�தன�. அவ$ 
ேசரேவ�தெனா< ெபா6( நி$ற கால�தி !, அவ� த! தைலவB�காகேவ #ர! 
ெசறி�த பாட�கைள� பா,னா�. Mேவ�த6! பல ஆ�<க� ��@ைகயி/ட 
கால�(!, த! ந�ப$ பாாிைய� பிாியா( நி$ற கபில� ேபாலேவ, ஒளைவ?! 
அ>சியி$ உடனி6�( அவBைடய இ@தி�கால! வைர அயரா( (ைணநி$றா�. 
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ேம ! அ>சிைய� தவிர நா>சி� வ�Cவ$, �,ய$ ேபா ! சிறிய 
வ�ள�கைளேய நா,
 ெச$@, எளிய வா:�ைகேய வா:�(�ளா�. மனித ேநய�! 
ப�பா<! ேபா�றிய காரண�தா�, தமிழக! �;வ(! ஒளைவயி$ �க: 
பரவலாயி�@. அ$@ �த� இ$@வைர ஒளைவ எ$B! ெபய� ெப�+ல�தி�ேக 
�,மணியாE
 சிற���@� திக:கிற(. அவர( �லைம?! பா/<�திற�! 
ப�பா<! அவைர உலக� பாவல�வாிைசயி� ைவ�ெத�Sமா@ அ�(ைண 
வ GடB! ெபா)GடB! திக:கி$றன.  
 
ச-க�பாட�க�  
ஒளைவயா� பா,யனவாக ச-க இல�கிய�(� 5 பாட�க� கிைட�கி$றன. 
அவ�@� அக�பாட�க� 26, �ற�பாட�க� 33.  
 
பாடலா� ெபய� ெப�ற க)�ெதாைக, பாிபாட)ேலா; ெதா+தி� பாட�களட-கிய 
ஐ-+@8@, பதி�@�ப�திேலா; நீ�ட பாட�களட-கிய ப�(�பா/,ேலா அவ�த! 
பாட�க� காண�படவி�ைல. உதிாி� பாட�களி$ ெதாைககளாகிய +@�ெதாைக, 
ந�றிைண, அகநாU@, �றநாU@ ஆகிய நா$+ ெதாைககளி� ம/<ேம அவ� 
பாட�க� காண�ப<கி$றன. இ( 'தனி�பாட� திர/<' 8)� காண�ப<! 
ஒளைவயி$ மன�ேபா�ைக ஒ�தி6�கிற(. அதாவ( ச-க கால ஒளைவ?! 
அHவ�ேபா( ஏ�ப<! =:நிைல�+! உண�G�+! ஏ�ப� பா,ய தனி�பாட� 
�லவராகேவ', விள-கினா� என அறிகிேறா!.  
 
அக� பாட�களி� +@�ெதாைகயி� 15, ந�றிைணயி� 7, அகநாU�றி� 4 ஆக 26. 
அவ�@�C! பாைல�திைண 9, ��ைல�திைண 5, ம�ற +றி>சி ம6த! ெநEத)� 
தைல�+ 4. I�@வாிைச�ப, தைலவி�+ 15, ேதாழி�+ 6, தைலவB�+ 3, 
ெசவி)�+ 1, க�ேடா��+ 1. இ�பாட�க� அைன�(! அக
 ெசEதிகைள 
அழகாகG! அ;�தமாகG! �ைனகி$றன. �ற�பாட�களி� 22 பாட�க� 
அதியமா$ ெந<மா$ அ>சிைய� ப�றியன. M$@ பாட�க� அவ$ மக$ 
ெபா+/ெடழினி ப�றியன. இைவ தவிர அவ� நா>சி� வ�Cவைன� பா,ய 
ெதா$@!, Mேவ�த�கC! ஒ6சமய! ஒ6-கி6�க� க�டேபா( அவ�கைள 
வா:�தி� பா,யெதா$@! உள. இைவ இர�<ேம அ>சிய�லாத ம�ைறய 
ம$ன�க� ப�றியைவ. ஏைனய ஆ@பாட�கC! ெபா(வான திைண, (ைற - 
அைம�தைவ. இவ�றி)6�( ஒளைவயா� அ>சியி$ உயி�ந�பராE, அைவ�கள� 
�லவராE வா:நா� �;வ(! இ6�தாெர$ப( ெபற�ப<!.  
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திைண அ,�பைடயி� பா��தா� ெவ/சி 1, கர�ைத 2, (!ைப 6, வாைக 7, பாடா� 
13, ெபா(விய� 4. இவ6ைடய �ற�பாட�க� ெபாி(! ேபா��(ைற 
சா��தனவாகேவ காண� ப<கி$றன.  
 
இவ�த! அக�பாட�க� 26 இ� 8 பாட�களி� ம/<ேம �ற
ெசEதிகைள� 
�+�தி?�ளா�. அ>சிைய� ப�றிேய M$@ பாட�களி ! �,ய$ எ$B! 
தைலவ$, வாEெமாழி� ேகாச�, ப7!A/ ெபாைறய$ - பாாியி$ பற!� மைல, 
கி�ளிவளவன( ேகாவி� ெவ�ணி, ெவ�ளி #தியா�, மகளி� கா��திைக விள�+ 
ஏ�றி விழாவய�த� ஆகியன ப�றி ஏைனய ஐ�( பாட�களி ! �ற
ெசEதிக� 
இட! ெப@கி$றன.  
 
அதியமா$ ெந<மா$ அ>சி  
 
பன!A மாைலையேய தன�+! அைடயாள மாைலயாக Gைடய அதிய� +,யி� 
பிற�தவ$ ெந<மா$ அ>சி. ெபய6� ேக�ற ெந,ய ேதா�ற�! அக$ற மா��! 
தா�ெதா< தட�ைக?! க�பைன கட�த உட� வ)ைம?! உைடயவ$ அ>சி. 
ேபா� வி6�ப�! விைளயா/டாக� ேபாாி� ஈ<ப/< அதிேலேய திைள�+! 
பழ�க�! எளியவ�க/+ உதG! ஈரெந>ச�! த$னிட��ளெத�லா! வாாி 
வழ-+! ெகாைட ெந>ச�! உைடயவ$. அவனிட! மற�+ணமி�க மழவ�பைட 
இ6�த(. அவன( தகT� இ$ைறய த6ம�ாி ஆ+!. ஆ�<�ள +திைர மைல?! 
அவB�+ உாிைம?ைட�தா+!.  
 
அ$@ தமிழக�தி� ஏ; வ�ள�க� என எ�ணி ம�களா� ேபா�ற�ப/டவ�களி� 
அதியB! ஒ6வனாவா$. Mேவ�த�க� ேபரா�ற டB! ெப6-ெகாைட� 
ப��டB! திக:�தன ராயிB!, வ�ள�க� என� தமி:� �லவ�க� இன-க�< 
ேபா�றிய எ;வ6ேம +@நில� தைலவ�களாக இ6�த� சி�தி�த�+ாியதா+!. 
ேபக$, பாாி, காாி, ஓாி, ஆE, ந�ளி, அதிய$ எB! எ;வ6! +@நில ம$ன�களாக 
இ6�(!, த-க� வாE�� வசதிக/+ அ�பா�ப/<!, ெகாைடமட! ப/< வாாி 
வழ-கியைமயா� ம�களா� ெபாி(! ேபா�ற�ப/<�ளன�.  
 
சி@பாணா�@� பைடயி� ந�V� ந�த�தனா� இHேவ; வ�ள�கைள?! 
வாிைச�ப<�(! ேபா(, அதியைன� +றி� பி<கிறா�.  
 

’மா�வைர�  
கம:A> சார� கவினிய ெந�)  
அமி:(விைள தீ-கனி ஒளைவ�+ ஈ�த  
உரG
சின! கன ! ஒளிதிக: ெந<ேவ�  
அரG� கட�தாைன அதிகB!'   (99 - 103)  
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இHேவ; வ�ள�கைள?!, +மண வ�ளைல� பா<! ேபா( ெப6>சி�திரனா6! 
+றி�பி<கி$றா�. அவ�,  
 

'ஊரா( ஏ�திய +திைர, I�ேவ�,  
Iவிள-க�ணி� ெகா<!A� எழினி?!' (�ற!. 158)  
 

எ$@ அதியைன அ-+ சிற�பி�கி$றா�. இHெவ;வ6! விய��� ேதா$@மா@ 
ெகாைடமட!ப/<� ெகா<�ததா� சிற�பி�(
 7/ட�ப/<�ளன� என� ெதாிகிற(. 
ந�த�தனா� 'மயி �+� ேபா�ைவ ஈ�த ேபக$' எ$@!, '��ைல�+� ேத� ஈ�த 
பாாி' எ$@! இHவா@ +றி�பி<தலா� இைத அறியலா!. இHவைகயி� அதிய$ 
ஒளைவ�+� கிைட�த�காிய ெந�)�கனி ெகா<�ததா� ெப6!�க: ெப�றா$ என 
அறிகி$ேறா!.  
 
அைவ�கள��லவ�  
 
அ>சியி$ தி6ேவால�க�ைத ஒளைவ சிற�பாக� +றி�பி<கி$றா�.  
 

’ஓ-+ெசல�  
க<!பக/< யாைன ெந<மா$ அ>சி 
ஈர ெந>ச! ஓ,
 ேச�விள-க�  
ேத�#ச இ6�ைக ேபால'      (ந�. 381)  
 

ஆ�< இவ� அைவ�கள� �லவராE வா:நாளி� ெப6!ப+தி கழி�தைமயா� எ$ 
ஐ' (எ$ தைலவ$) எ$ேற உாிைம?ட$ பா<கி$றா�.  
 

�ழG�ேதா� எ$ ஐ' (�ற!.88) 
 'எ$ ஐ'    (�ற!.89)  
 

'எ$ ஐ இைளேயா�+' (எ$ தைலவனி$ மகB�+) (96) என இHவா@ 
7/<மிட-கC! இ@தியி� பா,ய ைகய@நிைல� பாட�கC! இவ�கள( ந/பி$ 
சிற�ைப� கா/<கி$றன.  
 
ெகாைட�+ண!  
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அ>சியி$ ஈரெந>ச�! ெகாைட� ப��! தனி
சிற��ட$ ேபச�ப<கி$றன. மிக 
எளியவ�க/+! உதGவ( இவ$ இய��. அதனா� மடேவா� மகி:(ைண 
(�ற!.315) எ$@! இ�ேலா� ஒ�க� தைலவ$ (95) எ$@! ப/ட! =/<கிறா� 
பா/<�+ அரசியா�.  
 
அவ$ I<தலாக இ6�தா�தா$ தா$ உ�பானா! (315). மி+தியாக 
இ6�+!ேபா( வி6�( ெகா<�(, 76-கியேபா( இ6�பைத� பகி��( 
உ�பானா! (95). தன�+� ($ப! =:�த கால�(! பிறைர� ேபா�@வதி� 
ஆ�வ��ளவனா! (103). த$ வா:வி� ஏ�ப<! ேம<ப�ள-கைள� 
ெபா6/ப<�தா(, பிற��+ ஈவதி ! உணG த�( உபசாி�பதி ! க6�தாக 
இ6�தைமயாB! ஏைழ எளியவ� எ�ேலா��+! எ�ேபா(! உதவியைமயாB! 
இவன( �க: எ�ைலயி$றி எ-+! பரவிய(.  
 
பாாி பைணெக; ேவ�தைர இற�(! இரவல��+ ஈ�தா$ எ$பேத, அவ$ �,ெக; 
ேவ�த� Mவ6�+! பைகயாக ேந��த(. அதியB! கடவ�மீ(! இர�ேபா��+ ஈ?!' 
ெந<மா$ அ>சியாக� ேபா�ற�ப<கி$றா$ (315). அ�ண� யாைன ேவ�த� பல� 
இ6�பிB!, அவாிB! இவேன வா<பசி ேபா�+! பா<ெப@ ேதா$றலாக 
அறிய�ப/டா$ (390). இதனா� ேவ�தாி$ ெபாறாைம�+ இவ$ ஆளாயினைம 
�ல�ப<கிற(. அதி ! ேசர�+,
 சி@ ம$னனாகிய இவ$, அ�+, சா��த 
ெப6நில ேவ�தாிB! ெப6!�க: ெப�ற( அ
ேசரேவ�த��+� தா-க 
ெவா�ணாததாகி 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 அறி�க�ப<�(கிறா� கவியரசியா�.  
 
இவ$ ெந<மா$ (ெந<மக$) எB! ெபய6�+ ஏ�ப உயரமான ேதா�ற�ைடயவ$. 
'அ! பக/< மா�பிைன?! �ழG� ேதா�கைள?! ' உைடயவ$ (88). N�ணிய 
ேவைல� பாடைம�த ஒளி#7! அணிகல$க� அவ$ மா�பி�கிட�(, அைச�( 
அழ+ ெசEதைம அ,�க, ேபச�ப<கிற(. எ;மர! க<�+! தா�ேதாE தட�ைகைய 
உைடயவ$' (90).  
 
இவ$ நிகர�ற உட� வ)ைம?ைடயவனாக� திக:�தைம பல பாட�களி�, 
அ;�த�ற ஓவிய! ேபால
 சி�தாி�(! சி�ப! ேபால வ,�(! கா/ட�ப<கிற(. 
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ஒ6நாளி� எ/<�ேத� ெசE?! த
ச$, ஒ6 மாத! �;வ(! மிக �ய$@ ெசEத ஒேர 
ஒ6 ச�கர! 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@ ேபா�பவ$' (94). களி@ அ/< 
#:�+! ஈ���ைட� கராஅ�(' அ$னவ$ (104). இ�தைகய இவ$ ேபார< தி6வி� 
ெபால�தா� அ>சி' எ$ேற ேபா�ற�ப<கி$றா$ (91). ேபா�ெசE( ெப@! 
ெவ�றியாகிய #ர
ெச�வ�ைத உைடயவ$ இவ$.  
 
ஊ�ந<ேவ?�ள ெபா(ம$றி$க� நி�+! மர�தி� த�Sைம ஒ$@ 
ெதா-கவிட�ப/,6�கிற(. அதி� எதி�பாரா( கா�@ #7வதா�, ெகா!� +
சி 
ஏேதB! ப/< அதனாலா! ஓைச ேக/டா !, ேபா��பைறதா$ �ழ-+கிறேதா என 
எ�ணி� ேபா6�+� �ற�ப<! #ரGண�Gைடய தைலவ$ இவ$.  
 

ெபா(வி� O-+! விசி?@ த�Sைம  
வளிெபா6 ெத�க� ேக/பி$  
அ(ேபா� எ$B! தைலவ$ (89)  

 
என ஒளைவ பா<கிறா�.  
 
 
ஒ6வர( ேதா�ற�ைத ஒளி�படமாE� பதிG ெசEயலா!. ஒ6வர( மனநிைலைய, 
இய�ைப� பட! ேபால மன�தி�+� ேதா$@மா@ பதிG ெசEய �,?மா? �,?!. 
ச-க இல�கிய! அைத
 ெசEகிற(.  
 
ெபா6�கC�+ நிைலயிய� ஆ�ற�, இய-+நிைல ஆ�ற� என இர�< 
உ�ட�லவா? மைலமீ( கிட�+! ஒ6 பாைற�க� அ-ேகேய கிட�+! ேபா(, 
(ணி(ைவ�+! க� ேபா� அைசயா( கிட�+!. அ(ேவ கீேழ உ6ள� 
ெதாட-கினா� எ�தைன சிைதGகைள ஏ�ப<�(! அ>சி�+! ஓ� இய���<. 
ெபா(வாக இ6�+! ேபா(, த�ணீ� ஓ<வ( ேபா� இனிைமயான சாய� தா$ : 
ஆனா� ேபாெர$@ ேக/<� �ற�ப/< வி<வானானா�, கா/<�தீ சீ�ற�ேதா< 
கைன�(� ெகா�< கா< �;வ(! ப�றி எாிவ( ேபா� பைகவ�கைள அழி�( 
ஒழி�பா$.  
 
அ�கால�தி� #/< �$ இற�பி� தீ�கைடேகா� (ெஞ)ேகா�) ெச6கியி6�+!, 
அ�ேபா( அத$ ஆ�ற� யாரா ! சிறி(! உணர�படா(. அேத தீ�கைடய உதG! 
M-கி� ேகா�கைள ஒ$@ட$ ஒ$@ உராE�( 7ழ�றினா�, ச�தமி/<� ெகா�< 
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ெந6��� ெபாறிக� ெவளி�ப<!. அ>சி�+� தீ�கைட ேகாைல, ஒளைவ உவைம 
ெசா�வ( அவர( தனி
சி�தைனயா�றைல� கா/<கிற(.  
 

இ�)ைற
 ெசாீஇய ெஞ) ேகா� ேபால�  
ேதா$றா தி6�கG! வ�ல$; ம�றத$  
கா$@ப< கைனஎாி ேபால�  
ேதா$றG! வ�ல$தா$ ேதா$@-காேல' (�ற!.315)  
 

(இைற - இற��. கா$@ப< கைனஎாி - க�க�ப/< ஓைச?ட$ ெவளி�ப<! 
ெந6��)  
 
ேதா$றாத கால�( அைமதி?டB!, ேதா$@! ேபா( மி+�த ஆ�ற டB! 
ேதா$@வா$ எ$ற இ�க6�ைத,  
 

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

எ$ற +ற/க6�(ட$ ஒ�பி/<� பா��க ேவ�<!. அ�+றC�+ இ( விள�க! 
ேபா� உள(. �$� 7/,ய( ேபால த
ச$ ெசE?! ேத�
ச�கர�ைத, அ>சியி$ 
உட� வ)ைம�+
 ெசா$ன(! மிக அாியேதா� உவைமயா+!. உ6�<திர�ட 
ேதா�வ)ைமைய� ெபா(வாக� கைணயமர�ைத உவைம ெசா�) விள�+வ�. 
ஒளைவ?! எ;மர! க<�+! தா� ேதாE தட�ைக' (90) எ$@ I@கிறா�. ஆயிB! 
ேத�
ச�கரGவைம ��றி ! �(ைம?ைடயதா+!.  
 

’எ!�C! உளெனா6 ெபா6ந$, ைவக�  
எ�ேத� ெசE?! த
ச$  
தி-க� வ)�த கால$ ேனாேன' (87)  
 

ெந�)�கனி  
 
ஒளைவ�+ அதிய$ ஈ�த ெந�)�கனி , உலக� �க;�+ உாியதாயி�@. அதியைன� 
�க: ெப�ற ஏ; வ�ள�கC� ஒ6வனாக ஆ�கிய(! அ�நிக:
சிேய. ஒ6�ைற 
மைல� பிளG களிைடேய எளிதி� மனித� �க�,யாத இட�தி�, ெந�)� கனி 
கிைட�த(. அதைன உ�டா� ெந<நா� வா:வ� என ஆ�<�ேளா� Iறின�. 
அதைன� தா$ உ�Sத)B! ைப� தமி:� �லைம� ெப6மா/,யாகிய ஒளைவ 
உ�Sதேல த�க(; அதனா� தமி;! தமிழ6! ெப6ந$ைமயைடவ� என� க6திய 
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அ>சி, அதைன அர�மைன�+� ெகா�< வ�தா$. �த)� ஒளைவயிட! அத$ 
சிற�ைப� Iறாம�, 'இ�ெந�)� கனிைய உ�S-க�' என� ெகா<�தா$. 
ஒளைவ?! அதைன இய�பான கனிகC� ஒ$ெறனேவ க6தி உ�டன�. பிற+தா$ 
அ>சி அத$ ெப6ைமைய� Iறினா$. �த)ேலேய உ�ைமைய
 ெசா$னா� 
ஒளைவ தா��ணாம� தன�+� த�( வ��@�தியி6�பா� என எ�ணினா$ 
ேபா !. தமி;! தமி: இல�கிய�! ப�பா<! நிைலெபறேவ�<ேம� 
அரேசா
7ேவாாிB! அறிஞேர ��கியமானவ� என உண��திய , அ>சியி$ 
இ
ெசய�பா<தா$ ஒளைவயி$ உ�ள�ைத ெநகி:வி�த(. தா$ ெந<நா� 
வா:வதி ! ஒளைவேய நீ�ட கால! வாழ ேவ�<ெமன எ�ணிய அ>சியி$ 
அ$ைப?! பாச�ைத?! ந� ப�ைப?! எ�ணிெய�ணி விய�தா� அ��லைம� 
ெப6 மா/,. உடேன அவ� உ�ள�தினி$@! ஒ6 வா:�(�பா பிற�த(!  
 

'வல!ப< வாEவா� ஏ�தி ஒ$னா�  
கள!பட� கட�த கழ�ெதா,� தட�ைக  
ஆ�க) நறவி$ அதிய� ேகாமா$  
ேபார< தி6வி$ ெபால�தா� அ>சி!  
 
பா��ைர பிைறNத� ெபா)�த ெச$னி  
நீலமணிமிட�@ ஒ6வ$ ேபால  
ம$Bக ெப6ம நீேயா  
 

ெதா$னிைல�  
ெப6மைல விடரக�( அ6மிைச� ெகா�ட  
சிறி இைல ெந�)� தீ-கனி +றியா(  
ஆத� நி$னக�( அட�கி
  
சாத� நீ-க எம�+ ஈ�தைனேயா (�ற!.91)  
 

(நறG-ம(. ெதா$னிைல - பல காலமாக யா6! உ/ேபாயறி யாத பைழய இட!. 
விட�- ப�ள�தா�+, மைல� பிளG. ஆத� - அதனாலா! ந$ைம. அக�( அட�கி- 
இரகசியமா�கி மன�(� அட�கி�ெகா�<.)  
 
அதிய$ அ$@ அ�கனிைய� தாேன உ�,6�தா� அ�நிக:
சி அ$ேற, 
அ�கணேம அவெனா< மைற�தி6�+!. 'ஆதைல உ�ள�(� அட�கி' ஒளைவ�+� 
ெகா<�ததா�, இ� பாட� வழி அ>சிதா$ சாதைல' அறியாதவனாயினா$. "த�த( 
உ$ த$ைன� ெகா�ட( எ$ த$ைன
 ச-கரா ஆ�ெகாேலா ச(ர�?" எ$ற 
(ேகாயி� தி6�பதிக! 10) மணிவாசக� வா�+ இ-+ ஒ�� ேநா�க�த�கதா+!.  
 
த�ைத?! தவமகB!  
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தன�+ மக$ பிற�ததாக� ேக�வி�ப/ட(!, ேபா��கள�தி )6�தவாேற, ேநேர 
+ழ�ைத பிற�த இட�தி�ேக வ�(, மைனவிைய?! அ6ேக ப<�தி6�+! ப
சிள- 
+ழ�ைதைய?! அ>சி பா��கி$றா$. தவமி6�( ெப�ற ைம�தனாதலா�, 
உ�ள�(� எHவளG மகி:
சி ெபா-கி, �க! மல��(, க�க� கனி�(, 
இனிைமயாE� காண�ப<!. இவேனா ேபா6<��� கைள?! கழ�றாம� அ�லவா 
வ�( நி�கி$றா$?  
 
ந�ல ேநரம�லவா? கண�ைத ந;வவிடாம�, ஓ� ஒளி�பட! எ<�(� பா/< 
வ,வி� பதிG ெசEகிறா� பாவல� ெப6மக�.  
 

'ைகய( ேவேல காலன �ைனகழ�  
ெமEய( வியேர மிட�ற( ப7!��  

 
எ$@ ெதாட-+! ேபாேத, இராSவ அணிவ+�� உைட?ட$ ச�ைட ெசEத 
ேவக�ேதா< , 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( வ�த வ)ைம வாE�த யாைன 
ேபால , ஈ$றணிைம� க/,)$ எதிேர நி�கி$றா$ அ>சி.  
 

'ெச@வ� ேநா�கிய க�த$  
சி@வைன ேநா�கி?! சிவ�பானாேவ' (�ற!. 100)  
 

பைகவ�கைள
 சீ�ற�ேதா< பா��(� பா��(
 சிவ�( ேபான க�, இ�ேபா(, 
அவ$ த$ சி@வைன ேநா�கி நி$ற ெபா;(! அ
சிவ��� ெகா>ச-Iட� 
+ைறயவி�ைலயா!. இ�கா/சியி� எைத அணிைம� கா/சியி� கா/,னா�, 
அ>சியி$ ேபாரா�ற� பளி
ெசன��லனா+ெமன
சி�தி�(, க�சிவ�ைப� 
க�ண6ேக ெகா�< வ�( கா/<கிறா� ெப6மா/,. இ�தைகய கா/சி� 
பட�பி,���களா� ச-க��லவ�க� ஓாி6 பாட�க� Mலேம கால�தா� அழியாத 
சிற�ைப� ெ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 பாட�கைளேய பா,?�ளா�.  
 
அதியமா$ அ>சி, ஒ6 �ைற த$Bட$ ேபா�ெசய� �ற�ப/ட ெதா�ைடமானிட! 
ஒளைவைய� OதB�பினா$. +@நில ம$ன�களாகிய தம�+� பைகைம 
Mளாதி6�க, அ>சி கா>சி ம$னனிட! OதB�பினா$ ேபா !.  
 
ஒளைவயா� O( ெச�வத�+ ேவ�,யனவாக� தி6வ�Cவ� Iறிய ப�� 
நல$க� யாG! வாE�க� ெப�றவ�.  
 

’அ$� அறிG ஆராE�த ெசா�வ$ைம O(ைர�பா��+  
இ$றி யைமயாத M$@'   (682)  

 
’ெதாக
 ெசா�)� Oவாத நீ�கி  
நக
ெசா�) ந$றி பய�பதா! O( (681)  
 

ெதா�ைடமா$ ஒளைவைய வரேவ�@� த$ பைட�கல� ெகா/,ைல� 
கா/,னா$. பளபளெவ$@ ஒளி#7! ஆ?த-கைள அழ+ ெசE(, மாைல =/, 
அ<�கி ைவ�தி6�த கா/சிைய� க�ட(!, ஒளைவ அய��( ேபாவா� என� 
ெதா�ைடய�ேகா$ எ�ணியி6�க�I<!.  
 
"இைவ மயி� ேதாைக மாைலெய�லா! அணிய� ெப�@, ந$+ விள�கி ெநEAசி, 
கா��ைடய ெகா/ட�தி� க�கவ6மா@ அ<�கி ைவ�க�ப/<�ளன!  
 
ஆனா� அ-+�ள அ>சியி$ பைட�கல$கேளா ேபா��கள�தி� பய$ப/<, 
பைகவ�கைள� +�தியதா�, ெகா!�! Nனி?! சிைத�(, ெகா�லBைடய 
உைல�கள�தி� ெச�பனிட� ேபாட�ப/<� கிட�கி$றன!  
 
இ6�தா� வி6�தளி�(, இ�லாவி/டா� இ6�பைத� பகி��(�<, ைக�ெபா6� 
இ�லாத ஏைழ
 7�ற�தி$ தைலவனாக விள-+! அ�ண� எ! ேகாமா$ 
அ>சியி$ Iாிய ேவ)$ நிைலைம அ�தைகயதா+! !" - ஒளைவயி$ O(ைர  
அHவளேவயா!.  
 

’இHேவ  
Y) அணி�( மாைல =/,�  
க�திர� ேநா$கா: தி6�தி ெநE யணி�(  
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க,?ைட வியனக ரHேவ!  
அHேவ  
பைகவ�� +�தி� ேகா<(தி சிைத�(  
ெகா�@ைற� +�றில மாேதா! எ$@!  
உ�டாயி$ பத-ெகா<�(  
இ�லாயி$ உடB�S!  
இ�ேலா� ஒ�க� தைலவ$  
அ�ண�எ! ேகாமா$ ைவ�Nதி ேவேல!     (95)  

 
(ேநா$கா: - வ)ய கா!��ப+தி. ெகா�@ைற� +�றி� - ெகா�லன( 
பணிெசE?மிடமாகிய உைல�கள!. பத! - உணG )  
 
இதி� ெசா�லாம� ெசா�)யைவ வ>ச� �க:
சியா+!. இ-ேக த! தைலவைன� 
'பழி�ப( ேபால� �க:கிறா�' ஒளைவயா�. நைக
7ைவ?! கி�ட ! உ�ளன. 
"ெதா�ைடமாேன! நீ அ,�க, ேபா� ெசE( பழ�க� ப/ட வன�ல$. அதனா� 
பைட�கல$கைள அ<�கி ைவ�( அழ+ பா��கிறாE அ>சி�ேகா ேபா6ட�@வேத 
வா:வா+!. அவBைடய ேவ ! அ!�! வாC! பைகவ�கைள� +�தி, அதனா� 
�ைன ம;-கி?! ஒ,�(! ேபாE எ�ெபா;(! ெகா�லன( உைல�கள�தி� 
ெச�பனி<மா@ +வி�( கிட�+!! அHவளG ேபா�� திறைம?! பழ�க�! மி�கவ$ 
அவ$. அவBட$ #ேண பைக�(� ெகா�< அழியாேத!" என அவ� 
தி/பN/பமாகG! தி/டவ/டமாகG! Iறி?�ள திற! கால-காலமாக 
அறிஞ�களா� ேபா�ற�ப<கிற(. 'இ@தி பய�பிB! எ>சா( இைறவ�+ , உ@தி 
பய�பதா! O(' (690) எ$பத�+ ஒ�ப, ஒளைவயி$ அ>சாைம?! சா(ாிய�! 
�லைம?! இதனா� �லனாகி$றன.  
 
தி6�ேகாவV� ெவ�றி  
 
மைலயமா$ தி6�,�காாி ஓாியி$ ெகா�)மைல� ப+திைய ெவ$@, ேசர 
ம$னB�+� ெகா<�தா$. ேசர$ ெப6>ேசர� இ6!ெபாைற?ட$ பைகைம 
ெகா�,6�த அதியமா$ அ>சி இதனா� ஆ�திர�ப/<, அ!மைலயமான( 
தி6�ேகாவV� மீ( பைடெய<�(, அ!ம$னைன ெவ$@ அHKைர அழி�தா$. 
மைலயமா$ ேசர �+� (ைணேபாவா$ என எ�ணி �$I/,ேய அவைன 
ெவ$@ ஒழி�தா$.  
 
அ>சியி$ �$ேனா� பல சிற���கைள உைடயவ�க� ஆவ�. �$ேனாைர� 
ேபணி� ேதவ�க/+ ஆGதி அ6�தினா�க�. ெவளிநா/,)6�( க6!�� பயிைர� 
தமிழக�தி�+� ெகா�< வ�தா�க�. நிலGலைகேய வைள�( ஆ�டா�க�.  
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அவBைடய �$ேனா� பன! Aமாைல அணி�(, ஏ; ம$ன�கைள ெவ$றத�+ 
அைடயாளமாக ஏழிலா>சைன' எB! இல
சிைன ெபாறி�த சி$ன�ைத 
உைடயவ�க�. அதைன உைடய அரசGாிைமைய� ெப�ற அ>சி , தாB! 
ஏ;ம$ன�கேளா< ேபாாி/< ெவ�றி ெகா�டா$. அைத� பாட வ�த ஒளைவ, 
"அ$@! அ>சி த$ைன� பா<வா��+� பாட அாியவனாE மிகGய��( நி$றா$. 
இ$@!, பைகமி+�த ேகாவVைர அழி�த, அவன( ேதாைள, பரண$ எB! 
ெப6!�லவ$ தன( நாவ$ைமயா� �க:�( பா,னா$" (ம�றவ�களா� பா<த� 
அாிதாகியி6�+! எ$பதா! ) எ$@ �க:�(ைர�தா�.  
 
’அ6!ெபற� மரபி$ க6!� இவ�த�(!’ (99) என இ-+!, ’அ�தர�( அ6!ெபற� 
அமி:த! அ$ன, க6!� இவ�த�ேதா$ ெப6! பிற-கைட (வழி�ேதா$ற�)' (392) 
எ$@ பிற+! அ>சியி$ �$ேனா� தமிழக�தி�+� க6!�� பயிைர� ெகாண��த 
ெசEதி, ஒளைவயா� பாட�களா� ம/<ேம அறிய�ப<கிற(. இதைன 
வி�Sலக�தி)6�( க6!� ெகாண��ததாக' உைரயாசிாிய�க� எ;தி?�ளன�. 
ெமாாீசிய7 ேபா ! தீGகளி)6�(, ெந<>ேசEைம ெச$@ க6!� ெகா�< 
வ�தைதேய இHவா@ க�பைன ெசE(�ளன�. அ$@! பா<ந��+ அாிைய, 
இ$@! பரண$ பா,ன$ ம�ெகா�' என� பரண� பா,யைத விய�பாகG! 
ெப6ைமயாகG! +றி�பி<த� க6த�பால(. த! ேபா ! �லவ�கைள இவ� 
மதி�ேபா<! அ$ேபா<! க6(த� இதனா� உணர�ப<கிற(.  
 
ேசரேவ�தBட$ ேபா�  
 
ேசரமா$ ெப6>ேசர� இ6!ெபாைற�+! அ>சி�+! இைடேய பைகைம �ைக�( 
ெகா�ேட இ6�த(. ேசரனி$ ந�பனான மைலயமா$ தி6�,�காாி எ$பாB! 
ஏ;வ�ள� கC� ஒ6வேன. ெப6#ர$ எ$ப( ம/<ம$றி, அவ$ 
பைட�(ைணயாக யா� ப�க! ெச$றா ! அவ�கேள ெவ�றி ெப@வ�. இதனா� 
அவைன� த�த! ப�க! அைழ�(� ெகா�ள ேவ�த�களிைடேய க<! ேபா/, 
இ6�த(. இ�காாி, ஓாிைய� ெகா$@ ெகா�)மைலைய
 ேசரB�+� த�ததா�, 
சமய! பா��(, காாியின( ேகாவV� மீ( பைடெய<�( அ>சி அHKைர 
அழி�(வி/டா$. இைத� க�ட ெப6>ேசர� இ6!ெபாைற, அ>சி மீ( க<>சின! 
ெகா�<, தகT� மீ( பைடெய<�தா$. இவ�கள( ேபா� ெந< நா/க� நட�ததாக� 
ெதாிகிற(.  
 
இ6!ெபாைற தகTைர
 7�றி வைள�(� ெகா�டா !, அ>சிைய ெந6-க 
�,யவி�ைல.  
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ஓாி, காாி, அதிய$ Mவ6! ஏ; வ�ள�களாக� �க:ெப�றவ�கC� 
Mவேரயாயி !, இ-ஙன! உ/Aசலா� ஒ6வைர ஒ6வ� அழி�(! ஆப�தி� சி�கி� 
ெகா�<! அ�ல�ப/<�ளன�. அ$@ இவ�க� அைனவ6! த!�� 
ஒ�@ைமயி$றி� தமிழக! சீ�+ைலய� ெதாட-கிய வரலா�ைற�தா$ ச-க 
இல�கிய! கா/<கிற(.  
 
ேபா� எ$ப( அ�கால�தி� வா:வி$ ஒ6 ப+தியாகG! சில6�+� ேபாேர 
வா:வாகG! அைம�தி6�தன. அதனா� ஒ6 மா#ரைன அவன( #ர�ைத� 
பாரா/,?!, அவ$ ெவ�றிைய
 சிற�பி�(!, அவ$ ேதா�@ ம,யி$ இர-கி?! 
பா,னேரய$றி, ெவ$@ அழி�தவைன� தி/,ேயா, வைச Iறிேயா பா<! 
வழ�கா@ இ�ைல. ஒளைவயா6! தகTைர ��@ைகயி/ட ெப6>ேசரைல� 
ெபய�+றி�( யா�<! பாடாம�, ெபா(� பட� பைக� பைடகைள� பா��(, "எ! 
தைலவBட$ ேபா� ெசEய ��தாதீ�; எ$ ெசா�ைல� ேக/கா( ��தினா� அழி�( 
ேபா#�!" எ$@ இHவா@ பல பாட�களி� எ
சாி�ைக ெசEகி$றா�.  
 
உ@தி மாறா ந/�  
பைகவ��+ விழி��ண��(! அ>சாெந>ச!  
 
எ$@! த! தைலவனாகிய அ>சி ப�கேம நி$@, அவ$ உய�வி ! தா:வி ! 
(ைணநி$றவ� ஒளைவயா�. ெப6 ேவ�த� களாயி�ேற எ$@, அவ� எதிாிகCட$ 
இைச�ேதா, பணி�ேதா ேபானதி�ைல. அஃெதா6 ெப6மிதமான வா:G. பாாி?ட$ 
இைண�( இ@திவைர நி$ற கபில� ெப6மானி$ ந/�� ேபா$ற( அ(.  
 
ஒளைவயா� அ>சியிட! ஒ6 +ழ�ைத ேபா� பழகியி6�கிறா�. ெதாட�க 
கால�தி�ேபா !; அ>சி ெகாைட வழ-க� கால�தா:�(கி$றா$. பா/டரசியா� 
சீ�ற! எ�ைல கட�கிற(. ச-க� �லவராகிய அவ� தம( ெப6மித! ேதா$ற� 
ேப7கிறா�. அ>சியி$ அர�மைன வாயி�கா�ேபாைன விளி�(� ெதாட-+! 
அ�பாட�, அ�கால� தமி:� �லவ�களி$ அ�ணா�( ஏ�திய ெச!மைல' 
விள�+கிற(.  
 

‘வாயி ேலாேய வாயி ேலாேய!  
வ�ளிேயா� ெசவி�த� வய-+ெமாழி வி�தி�தா!  
உ�ளிய( �,�+! உரBைட உ�ள�(  
வாிைச�+ வ6�(மி� பாிசி� வா:�ைக�  
பாிசில��+ அைடயா வாயி ேலாேய!'  
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தம( அறிவா�ைமயா�, வ�ள�களி$ ெசவிகளி� தம( சிற�த வாEெமாழிகைள 
விைத�(, தா! நிைன�தைத நிைன�தவாேற அ@வைட ெசE(வி<! வ)ய ெந>ச! 
பைட�தவ�களா! �லவ�க�. ஆ!, தா! நிைன�தைத விைளவி�+! 
ெசா�ேல6ழவ�க� இவ�க�! இவ�கC�+� த! �லைம
 சிற�பறி�( பிற� ேபா�ற 
ேவ�<!. அத�ேக இவ�க� வி6!பி அைடய ேவ�<ெமன வ6�தி �ய�வா�க�. 
உலகி� பிற�த 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� மாE�ெதன  
வ@�தைல உலக�! அ$ேற?  

அதனா�  
காவிென! கலேன! 76�கிென! கல�ைப  
மர-ெகா� த
ச$ ைகவ� சிறாஅ�  
ம;Gைட� கா/டக� த�ேற  
எ�திைச
 ெச)B! அ�திைச
 ேசாேற'   (206)  

 
சீ�ற�ேதா< வ6! ேப
7நைட, அ�ப,ேய பா/<
 சி�திரமாவைத� ப,�(� 
ப,�(� பா��க ேவ�<!. ெபா6� ெசா�)� பயனி�ைல. விற+ ெவ/,, 
ேகாடாிைய� ேதாளி� ேபா/<� ெகா�< அட��த கா/<�+� ேபானா�, 
அவB�+ மர�(�கா ப>ச!? எ�திைச
 ெச)B! அ�திைச
 ேசாேற!' ஆ!, ஒ6வ� 
தயவி� ம/<மா உலக! வா:கிற(?  
 
இHவா@ பிண�க�ேதா< ெதாட-கிய ந/� , பிற+ எ�ப,ெய�லா! மாறி, 
உ@தி�ப<கிற( அ>சி கால�தா:�த(, த!ைம அவன6ேக ேம ! சில நா� 
த-கைவ�த� ெபா6/ேட எனG! அவ$ இரவல��+� பாிசி� ந�+வ( உ@தி 
எனG! க�ட அவ�, அவைன மனமார வா:�தி� பிறிெதா6 �ைற பா<கிறா�.  
 

’ஒ6நா/ ெச�லல! இ6நா/ ெச�லல!  
பலநா� பயி$@ பலெரா< ெச�)B!  
தைலநா� ேபா$ற வி6�பின$ மாேதா ! 
 
இைழ அணி யாைன இய�ேத� அ>சி  
அதியமா$ பாிசி� ெபZஉ! கால!  
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நீ/,B! நீ/டாதாயிB!  
களி@த$  

ேகா/,ைட ைவ�த கவள! ேபால�  
ைகயக� த(வ( ெபாEயாகாேத! 
அ6�ேத மா�த ெந>ச!  
வ6�த ேவ�டா வா:கவ$ தாேள'    (101)  
 

த! ெந>ச! அவசர�ப/<� பாிசி �+ ஏ�க�@, ஏேதேதா க6தி வி/டத�காக 
வ6�(கிறா� ஒளைவயா�. அ6�த ஏமா�த பாிசி �+ ஆைசயா� ஏ�க�ற பாிசி� 
த6கிற கால! நீ/,�தா ! நீ/டாவி/டா ! பாிசி� கிைட�பெத$னேவா உ@தி. 
யாைன�+� கவள உணைவ உ6/,� பாக$ ேபா<! ேபா(, யாைன ஆெவன 
வாைய� திற�(, ஒ6 ப6�ைக சிதறாம� ஏ�@� ெகா�Cமா!. பாிசி ! சி�தாம� 
சிதறாம� ேவ�,யதைன�(! �;ைமயாக� கிைட�+! எ$பத�+ எHவளG 
N/பமான உவைம I@கிறா� பா6-க�! ஒளைவ பாட�களாக இ$@ கிைட�+! 5 
ச-க� பாட�களி� ம/<! இட!ெப@! உவைம கைள� பலேகாண�தி� 
ஆராE�தாேல அ� ெப6மா/,யி$ �லைம�திற�! அ$ைறய ச�தாய 
நைட�ைறகC! இனி( விள-+!.  
 
அ$@ ெதா/< ஒளைவ அதியமானிட! ஒ6 +ழ�ைத ேபால� பழகியி6�கிறா�. 
அவBைடய அ6� மைழயி� நைன�தி6� கிறா�. இ�(ைண� ெபாியவராகிய அவ�, 
தம( அகைவ �தி��த கால�ேததா$ தகT� ெச$றா� ேபா !!. அதியமா$ அ>சி 
ெந�)�கனிைய� தா$ உ�ணாம�, ஒளைவ�+� ெகா<�க நிைன�தத�+! 
ஒளைவயி$ அகைவ �தி�
சிேய காரணமாத� ேவ�<!. ஏெனனி�, அவ� ேம ! 
பலநா� வாழேவ�<ெம$ற எ�ண�ைத அவர( அகைவ �தி�
சி?! தள�
சி?ேம 
அவB� ஏ�ப<�தியி6�+!. அவ� +<!ப வா:வி� மிகG! அ�ல�ப/<, உழ$@, 
அைமதி ேத,ேய அ-+ ெச$றி6�க ேவ�<!. த!ைம மி+�த அ6� உ�ள�ேதா< 
இர�க-கா/, ஆதாி�த அ�ெப6வ�ளைல, இ��லைம� ெப6மா/, மிக எளிைம 
ேதா$ற, த!ைம ஒ6 +ழ�ைத ேபா� பாவி�( ஒ6 பாட� பா,?�ளா�. பல 
ேகா/ைடகைள ெவ�றி ெகா�ட ெந<மா$ அ>சி தம�+ அ6� ெசEததாேலதா$ 
அவ�த! வாE
ெசா�க� மி�க சிற��ைடயனவாயினவா!!  
 
+ழ�ைதக� மழைல�ேப
சி� எ$ன இ6�கிற(? அைவ யாழிைசைய ஒ�தனவா? 
கால�ெதா< ெபா6�திய க6� (�ளனவா? ெபா6� விள-+வனவா? அ�லேவ. 
ஆயிB! த�ைதயிட! அைவ மிக இனிைம?! ெபா6C�ைடயன ேபா� 
ேபா�ற�ப<வத�+� காரண! எ$ன? த�ைதயாி$ ப�@! பாச�!தாேன அத�+� 
காரண!!  
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'எ$ வாE
 ெசா� ! அ>சியிட! அ�தைகயனேவ' எ$@ I@கிறா� ஒளைவ:  
 

éயாெழா<! ெகா�ளா ெபா;ெதா<! �ணரா  
ெபா6ளறி வாரா வாயிB! த�ைதய��+  
அ6�வ� தனவா� �த�வ�த! மழைல  
எ$வாE
 ெசா� ! அ$ன ஒ$னா�  
க,மதி� அர�பல கட�த  
ெந<மா$ அ>சி நீ அ6ள$ மாேற'      (92)  
 

மாணி�கவாசக�த! வா��ைத இைறவைன�ப�றியதாதலா�, 'மணிவா��ைத' 
ஆகிற( எ$பா�. ஒளைவயா� அதியமா$ மதி�பதா�தா$, த! ெசா�க� ெபா6C! 
இனிைம?! உைடயனவாகி$றன எ$@ I@கிறா�. இ�க6�திைன ஒ/,யதாக  
ஒ6 தி6�+ற� ந! நிைனவிேலா<கிற(.  
 

’+ழ� இனி( யா:இனி( எ$பத! ம�க�  
மழைல
ெசா� ேகளா தவ�'    (66)  
 

இ�தைகய அ$��+! ஆதரG�+! பா�திரமான ஒளைவயா�, தகTைர 
எதிாி�பைடக� =:�தேபா(, ெவ+�ெட;�தா�. அ>சி�+� பா�,யB! 
ேசாழB! உதவி�பைட அB�பின� எ$ேற ெதாிகிற(. இ6�பிB! 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
சாி�ைக 
ெசEகிறா�, ஒளைவயா�. அவெனா< பைக�ததா� பல நா<க� �$� 
பாழாயினைத?!, பல ம$ன�க� அழி�( ேபானைத?! நிைன� A/<கிறா�. 
அவBட$ பைக�ேதா� உEத� அாி(. ெபா6ந6! உளேராN! அக$தைல நா/< 
என, வினவலானா� ெபா6பைட ேவ�ேத! என விளி�(, இவ� அ>சியி$ #ர�ைத 
எ<�(ைர� கிறா�, (89). இ�பாட)� 'ேவ�ேத' என அைழ�தி6�பதா�, இ( 
��@ைகயி/,6�த ேசரேவ�தனிட! ஒளைவ O( ெச$@ ெசா�)யதாகேவ 
இ6�த� ேவ�<ெமன ஆ. Aவராக! பி�ைள க6(கிறா�.[1] 
---- 
[1]. �லவ� ெப6ைம, ெச$ைன , 1949, ப. 41.  
 
அ>சி�+ ஊ�கM/<த�  
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ந$றி மறவா ெந>சினராகிய ஒளைவயா�, ேபா� க<ைம?�ற ெபா;(, அவB�+ 
ஊ�கGைரக� ெசா�) மன�தளராம� ேபா� ெசEய� O�<கிறா�. "�)�+
 சின! 
வ�தா� எதி��( நி�+! மா$ I/ட! உ�டா? ஞாயி@ ெபா-கிெய;�தா� இ6� 
இ6�+மா? ெப6மித� பக< (காைள) M�I$றி?!, தா� தவ:�(! �ய$றா�, 
எ�த� (ைறயி ! ஏறி விடாேதா? மழவ� பைட�+� தைலவேன! எதி��( நி�+! 
ெபா6ந6! உளேரா நீ கள! �கிேன?" எ$@ (90) வினGகி$றா�. எதிேர 
எ�ணி�ைகயி� மிக�ெபாிய பைட =:�( ெகா�< நி$றதா�, திைக�த அதியைன 
இ-ஙன! ஊ�க�ப<�(கிறா�, ஒளைவயா�.  
 
அ>சியி$ பைடமறவ�கைள?! ஒளைவயா� உ�சாக M/<கிறா�. அ>சியி$ கவச! 
ேபால நி$@ கா�+! #ர�கைள� +,நிைல?ைர�த�' எ$ற (ைறயி� 
பாரா/,�பா<கிறா�, (290) ஒ6 ேபா�#ரைன� ப�றி உவைக� க :
சி� (ைறயி� 
இவ� பா,?�ள( க6�ைத ஈ��கிற(. I/டமாE வ�த பைடைய� த<�(, 
அ�பைட� I/ட�திைடேய அக�ப/<, ெவ/<�< சிைத�( ேபான த$ மகன( 
உடைல� க�ட தாE�+, அவ� அகைவ �தி��தவேளயாயிB! அ$பா ! ெப�ற 
பாச�தா !  
வா< �ைல ஊறி
7ர�தன எ$@ பா<கிறா� (311)  
 

’ஈ$ற ெபா;தி� ெபாி(வ�+! த$மகைன
  
சா$ேறா$ என� ேக/ட தாE'    (69)  
 

அ�லவா? அதியமா$ ெந<மா$ அ>சி க<! ேபா� ெசE(! பயனி�ைல. 
பைக�பைட� ெப6�+ேம காரண!. அவ$ உட!ெப�லா! ��ப/ட நிைலயி !, 
பி$வா-கா( ேபா� உட�றினா$, அ�ேபா(! அ>சியி$ மன! தளராதி6�க� 
பா<கிறா�, ஒளைவ. 'ெப6�தைகேய! உ$ைன எதி��( வ�த ெப6ைமயிழ�த 
ம$ன�க� �ற�(கி/ேடா,� த�பி�தா�, ேநாEவாE�ப/< அவ6ட� அழிய 
ேந6!. நீ அத�+ வி<வதி�ைல. 7�றி வைள�( ெவ/,
 சாE�பாE அதனா� 
அவ�கைள அ6க!��)ேல கிட�தி , #ர� ெச� ! (ற�க�தி�+ நீ6! ெச�க' என 
வாளா� ெவ/ட�ப<தைல� தவி��தன�. அHவா@ யாைன� பைடைய?! அழி�(, 
நீ வி;���ப/< நி�கி$றாE! நீ ��ப/டதால$ேறா அவ�கC�+ #ரெசா��க! 
கிைட�த(!' - இHவா@ ஒளைவ ��ப/ட நிைலயி ! அ>சிைய� �க:�( 
ஊ�க�ற
 ெசEகி$றா�. பல� +ைறதீ��த மல�தா� அ�ண �+� கைடசிேநர�தி� 
ஒ6வ6மி�லாதநிைல வ�தைத?! 7/,�Iறி, வ6�தி� பா<கிறா� (311) அவ�. 
பைடெய�லா! அழி�(, தனி�( நி$@! ேபாாி/டா$ ேபா !. 
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இ-ஙன! மி+தியான யாைன� பைடகைள?! பைட� ெப6�க�ைத?! 
உைடயவனான ெப6>ேசர)6! ெபாைற, தகTைர அழி�( அ>சிைய ெவ�றி 
ெகா�ட ெசEதிைய� பதி�@�ப�( எ/டா! ப�தா ! அறிகிேறா!.  
 
க�ணீாி� மல��த கவிைத  
 
அ>சி இற�தேபா(, க�ணீ� ஆறாக� ெப6க, ஒளைவ பா,ய ைகய@நிைல� 
பாட�க� M$@ �றநாU�றி� காண�ப< கி$றன.  
 
அவ$ உட� எாி[/ட�ப<கிற(. ெந6��� Iவி�Iவி ேமெல;�( எாிகிற(. 
ஒளைவ அைத� பா��( ெந>ச! ெவ�( பா<கிறா�. "இ�த ஈம�தீ ச�ேற +ைறவாக 
உட!ேபா< ஒ/, எாி�தா ! எாிய/<!! அ�ல( ஆகாய! அளாவ ேமேல நீ�< 
எாி�தா ! எாிய/<!! எHவாறாயிB! தி-களைனய ெவ� ெகா�ற�+ைடயி$ கீ: 
ஞாயி@ ேபா)6�( அரசா�டவBைடய �கைழ எாி�க இதனா� �,யா(!" எ$@ 
ெசா� ! ேபா( தி-கைள?! ஞாயி�ைற?! ெந6�� எ$ன ெசEய �,?! எனG! 
AதGடைல எாி�கலா!, �க;டைல எாி�க �,?மா எனG! அவ� ேக/+! 
ேக�விக� ந! ெந>ைச?! (ைள�கி$றன (231)  
 
தா�! அ>சி?ட$ ேபாயி6�க ேவ�<ெமன ஒ6 பாட)� அர�@கிறா�, 
ஒளைவயா�. 'இ�லாகியேரா காைல மாைல; அ�லாகிய� யா$ வா;! நாேள!" 
அ;ைக?ண�G அHவாேற பா/டாவைத� பா��கிேறா!. அகமாயிB! �றமாயிB!, 
உண�G ேதா�றியவாேற பாடலைம��! உ6வாவைத, இ�ைகய@நிைல� பாட�க� 
ந$+ கா/<கி$றன. சிறியக/ ெபறிேன' என அ<�(வ6! பாட�, ஒ�பாாியாகேவ 
உ6வாகிற(. இைண� +றளாசிாிய!, வ>சிய, மிைட�த ஆசிாிய! எ$பன எ�லா! 
யா�� வ,வெமன, இல�கணிக� விள�+வன. ச-க� �லவ$ உண�ைவேய 
பா/டாக வ,�பதா�, ஒேர ஆசிாிய! 8@ நைடேவ@பா<கCட$ ெவளி�ப<கிற(. 
�(�கவிஞ�க� இல�கண�தி�+� க/<�படாேத என �ழ-+வ�. ச-க� பா�கC! 
இல�கண�தி�+� க/<�ப/<, அத$வழி�பாடலாக� பாிணமி�கவி�ைல. 
பாட�க� க6�( வழி�ப/ட வ,வின வாகேவ உ6வாயின. பாட�க6�( அ�ல( 
உண�G�+! பாட)$ வ,வி�+!, ப�S�+! பா/<�+��ள( ேபா$ற உறG 
இ6�த(. அ�த உண�ேவ பாட �+ வ,வைம�ைப� த�த(.  
 
"ம( சிறிதளேவ இ6�தா� எம�+� த�(வி<வா$! I<தலாக இ6�தா� �த)� 
நா-க� உ�< பாட� பிற+ தா$ மகி:�( உ�பா$ ஐேயா அ�த இ$ப நா/க� 
ேபாயினேவ! 
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சிறிய வி6�தாயிB! பல உணG�கல-க� வாிைசயாக இ6�+!! ெபாிய 
வி6�தாயிB! பல கல-க� வாிைசயாக இ6�+!! �லா ணG வி6�(கைள 
எம�+� த�(, அ!�! ேவ ! ைத�+! ேபா��ைனகளி� எ�லா! அவ$ ேபாE 
நி�பாேன/ அ�த இ$ப வா:Gக� அ�@� ேபாயினேவ!  
 
எ$ தைலைய நர�த! மண�+! ைகயா� வ6,� ெகா<�பா$. அவ$ மா�பி� 
ஊ<6விய ேவ�, பாண� ைகயி)6�த ம�ைட� பா�திர�தி� ஊ<6வி, இர�ேபா� 
ைக?� உ6வி, �ர�க�ப<ேவா� க�களி� நீ� நிைற�( பா�ைவைய மைற�க, 
அ>ெசா� N�ேத�
சி� �லவ� நாவி� ேபாE� ைத�( நி$ற(.  
 
ஆசா+ எ�ைத இ�ேபா( எ-ேக இ6�கி$றாேனா? (ஆ7 - ப�@�ேகா<) இனி 
இHGலகி� பா<ேவா6மி�ைல ; பா<ேவா��+ ஒ$@ ஈேவா6மி�ைல! 
 
பக$ைற� A =ட�படாமேல வா,?தி�வ(ேபா�, பிற��+ ஒ$@ ஈயாமேல மா?! 
உயி�க� இHGலகி� நிர!பG�ளன! (ஈ?! அ>சி மைற�தனேன)"  
 
- ஆசிாிய�பாேவ ஒ�பாாி ைவ�பைத� பா/ைட� ப,�ேபா� ஒHெவா6வ6! 
இ$@! உண�கி$றன�. இைண�+றளாசிாிய! எ$பைத விட இைத ஒ�பாாி 
ஆசிாிய!' எ$றா� மிகG! ெபா6�(!.  
 

'சிறியக/ ெபறிேன எம�கீ?! ம$ேன !  
ெபாியக/ ெபறிேன  
யா!பாட� தா$மகி:�( உ�S! ம$ேன!  
சி@ேசா�றாB! நனிபல கல�த$ ம$ேன!  
ெப6>ேசா�றாB! நனிபல கல�தா$ ம$ேன!  
 
எ$ெபா< த,�ப< வழிெய�லா! எம�கீ?!ம$ேன!  
அ!ெபா< ேவ�Nைழ வழிெய�லா! தா$ நி�+! ம$ேன!  
நர�த! நா@! த$ைகயா�  
�லG நா@! எ$தைல ைதவ6! ம$ேன!  
 
அ6�தைல இ6!பாண� அக$ம�ைட� (ைளஉாீஇ  
இர�ேபா� ைக?C! ேபாகி�  
 
�ர�ேபா� �$க� பாைவ ேசார  
அ>ெசா�N� ேத�
சி� �லவ� நாவி�  
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ெச$@ #:�த$@ அவ$  
அ6நிற�( இய-கிய ேவேல  
 
ஆசா+ எ�ைத யா�<ள$ ெகா�ேலா  
இனி�  
பா<ந6! இ�ைல; பா<ந��+ ஒ$@ ஈ+ந6! இ�ைல  
 
பனி�(ைற� பக$ைற நைற�ெகா� மாமல�  
=டா( ைவகியா-+� பிற��ெகா$@  
ஈயா( #?! உயி�தவ� பலேவ'   (235)  
 

நா! ஒ6வைர இழ�தேபா(, பைழய நிைனGக� மன� திைரயி� ஓ,, ந! (�க�ைத 
அதிக�ப<�(ம�லவா? ஒளைவயி$ அ�ேபாைதய மனநிைல, அ�ப,ேய ெசா�லா� 
பி,�த ஒளி� படமாகியி6�கிற(. இதி� �ைனவிய� ஏ(! இ�ைல ; நட� பியலாE� 
(�க�ைத அ�ப,ேய ெவளி�ப<�(கிற(. பாண� ைகயி �ள பா�திர! ெதா/<, 
�லவ� நா வைர ெச$@, அ>சி மா�பி� பாE�த அ!� ஊ<6வியதாக
 ெசா�வதி� 
Iட எHவளG உ�ைம இ6�கிற(. அ�த உ�ைமைய�தாேன, இ�க�பைன  
அ;�தமாE
 ெசா�கிற(?  
 
ெபா+/ெடழினி  
 
அ>சியி$ மக$ ெபா+/ெடழினிைய ஒளைவ பா,யனவா கG! M$@ பாட�க� 
�றநாU�றி� காண�ப<கி$றன. அ>சி ேபாலேவ அவB! ேபரா�ற ! 
ெகாைட�திறB! மி�கவனாக� திக:�(�ளா$.  
 
உமண�க� உ�ேப�றிய வ�,கைள ஓ/,� ெகா�<, ெந<>ேசEைம�+
 
ெச�வா�க�. எ6(க� இளைமயாE இ6�(, ப�ட! மிக� I<தலாக ஏ�றி ப�ள! 
ேம<களி� வ�,ைய ஓ/,� ேபா+! ெபா;( எ(G! ேநரலா!தாேன? அதனா� 
உமண�க� த! வ�,களி� அ
7 மர�தி�+� கீேழ ேவ@ ஒ6 ேச! அ
சிைன� க/, 
எ<�(�ெகா�< ெச�வா�களா!. ெபா+/ெடழினி த$ த�ைத எழினி�+ 
(அ>சி�+) அ�தைக யவனாக விள-+கி$றா$ எ$@ மிக அாிய N/பமான உவைம 
ஒ$ைற� ேத,� பி,�(
 ெசா�கிற ஒளைவயி$ �லைம?! ப/டறிG! ந!ைம 
விய�க ைவ�கி$றன. உமண�கீ:மர�( யா�த ேசமவ
7 அ$ன ெந,ேயாE (102) 
எ$ப( அவ� வா�+. இ$@ கா6�+
 ேசம
 ச�கர! (Stepney) ேதைவ�ப<வைத 
இ( நிைனK/<கிற(.  
 
நா>சி� வ�Cவ$  
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அ>சிைய� தவிர நா>சி� வ�Cவ$ எ$B! +@நில� தைலவைன ம/<ேம 
ஒளைவயா� பா,?�ளா�. தா! உ�ண வி6!பிய அட+ (கீைர) உணG�+� 
(ைணயாக
 சிறி( அாிசி ேவ�,ய ெபா;(, நா>சி� ெபா6ந$ மிக� ெபாிய 
யாைனைய� பாிசளி�தானா!. அவ$ எ$ைன நிைனயாம�, த$ைன நிைன�(� 
ெகா�< இைத
 ெசE(�ளா$' என விய�(! ெபாிேயா�களிட! இ�தைகய 
ெகாைட மட�! உ�< ேபா !' என� �க:�(! பா<கி$றா� ஒளைவயா� (140)  
 
Mேவ�த�  
 
Mேவ�த�கைள� தனி�(, ேந�நி$@ இர�( �க:�( பாடாத ஒளைவயா�, ஒ6�ைற 
ேசரமா$ மாாிெவ�ேகாG!, பா�,ய$ கான�ேபெரயி� த�த உ�கிர� 
ெப6வ;தி?!, ேசாழ$ இராச =ய! ேவ/ட ெப6ந�கி�ளி?! ஒ$றாக ஓாிட�தி� 
இ6�க� க�<, அவ�கள( ஒ�@ைமைய� பாரா/, வா:�தி ஒ6 பாட� 
பா,?�ளா� (367).  
 
தமிழக ேவ�த�க� ஒ6வ6�ெகா6வ� ெபாறாைம?! Aச ! ெகா�< ேபா� 
நிக:�தி அழி�த(, அவ6�+ மிக வ6�த�ைத� த�தி6�கிற(.  
 
Mேவ�த�க� ஒHெவா6வேர ேசர, ேசாழ, பா�,ய நா<கைள ஆ�டன� எ$ப( 
மிக அாிதாகேவ நட�த(; ஒேர சமய�தி� தாய�தா� பல� நா/,$ பல ப+திகைள 
ஆ�வெத$ப( ெப6வழ�காக இ6�(�ள(.  
 
இ!Mேவ�த� தவிர� பிற� சில� த!�� பைகைம பாரா/,� பிாி�தி6�கலா!. 
இவ�க� ம/<மாவ( ஒ�றைமயாE இ6�த(, அவ6�+ மன ஆ@தைல� த�த(.  
 
அ�தண� வள��+! ��தீ� ேபால, இ!Mவ6! கா/சி�+ இனிைமதர� I,யி6�த( 
க�< ஒளைவ ம/,�லா மகி:
சி அைட�தா�. அதனா� அவ�க/+�பல 
அறGைரகைள?! Iறி வா:�(கி$றா�.  
 

"ந! வா:�ைக மிக� +@கிய(;  
எ�ைல வைரய@�க�ப/ட(.  

இைத நா! இ$ப�ேதா< வாழேவ�<!.  
 

(ற�கGலைக நா! வி6!பினா ! அ( �$� தவ! ெசEதவ�க/ேக இ�ேபா( 
கிைட�+!.  
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#ணாக எ�லாவ�@�+! ஆைச�ப/<� பயனி�ைல.  
இர�(நி�+! பா��பா��+  
அவ� ைகநிைறய AG! ெபா$B! ெசாாி�(  
தாைரவா��(� ெகா<�(, மகளி� ஊ�றி�த6!  
ம(ைவ உ�<,  
 
இரவல��+� ெபா$னணிகைள� +ைறவி$றி�  
ெகா<�(,  
 
'வா:த� ேவ�<! இவ� வைர�த ைவக�'  

 
ந!ைம 
 'வாழ
 ெசEத ந�விைனேய நம�+ வழி�  
(ைணயா+!. ஆகேவ அ�தண� வள��+! ��தீ�  
ேபால, ஒ6-கி6�த ேவ�த�கேள  

நீ-க� வான�(  
 
வி�மீ$களிB! மாமைழ நீ��(ளிகளிB!  
நீ�டநா/க� வா:#�களாக!"  
 

இHவா@ வா:�(வத$ Mல! அ�கால ேவ�த� நிைலைய நம�+ ந$+ 
உண��(கிறா�, ஒளைவயா�.  
 
ெபா6�ெமாழி�கா>சி  
 
உலகியைல எ<�(�கா/,, எ$@! நிைலயான அறGைரகைள� I@வேத 
ெபா6�ெமாழி�கா>சி என�ப<!.  
 
ஒளைவயா� இ�(ைறயி� ஒேர ஒ6 பாட� ம/<! பா,?�ளா�. அ( நிைலயான 
ஓ6�ைமைய ந!மிட! வாதி�பத�+ என �$ெமாழிவ( ேபா� உள(.  
 
நாேடா, காேடா, ப�ளேமா, ேமேடா எ(வானா ! அவ�றாெல�லா! நில! ந�ல(, 
ெக/ட( ஆவதி�ைல. எ-+ ஆடவ�க� ந�லவ�களாக உ�ளனேரா, அ-+ நிலேன 
நீ?! ந�ைல வாழிய!  
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இHவா@ ஒ6 ெப�பா� �லவ� ஆணாதி�க!' ெகா�ட உலைக� பா��(, அ$ேற 
அைறIவி?�ளா�.  
 
இய�ைகயா� ந$ைமதா$ விைள?!. ெப�களா ! உலகி�+ ந$ைமேய 
உளதா+!. த!ைம?! ெக<�(� ெகா�<, பிறைர?! ெக<�பவ�க� ஆடவ�கேள. 
அதனா� ஆடவ� ந�லவராயி6�தா�, உலக�! ந�லதாக இ6�+!, அவ�க� 
ெக/டவரானா� உலக�! ெக/டழி?!!  
 
’ஆவ(! ெப�ணாேல, அழிவ(! ெப�ணாேல எ$பைத இ( ம@�கி(.  
 

'நாடா ெகா$ேறா காடா ெகா$ேறா  
அவலா ெகா$ேறா மிைசயா ெகா$ேறா  
எHவழி ந�லவ� ஆடவ�  
அHவழி ந�ைல வாழிய நிலேன     (187)  
 

இத�+ ம�க� என� ெபா(வாக� ெபா6� ெகா�<, எ-ேக ம�க� ந�லவேரா 
அ-ேக உலக�! ந�லதாக இ6�+! என� ெபா6� ெகா�ளலா!. ஆயிB! 
பாட)� ஆC! உாிைமைய� ைகயி� எ<�(� ெகா�< வ)ைமயா� ஆ/,� 
பைட�+! ஆடவைரேய, அவ� நயமாக இ,�(� ேப7கிறா�.  
 
ஆடவ� எ$பத�+ வ)ைம?ைடேயா� - ெவ�றிைய ஆC! திறBைடேயா� - எ$@ 
ெகா�டா�, காரண� ெபயராE இ6சாராாி ! தைலைம தா-+ேவாைர� +றி�க 
வாE���ள(. ஒ6 நா< சிற�த நாெடன� ெபய� ெப@வத�+, ம�கC�+ 
வழிகா/டவ�ல இவ�கேள காரண! என� க6தலா!. எ-ஙனமாயிB! உலகளாவிய 
க6�தர-ெகா$@ ைவ�(� பல�I, விவாதி�பத�+ாிய ெசEதிைய ' ஒளைவயா� 
நா$ேக அ,களி� Iறி
 ெச$@�ளா�.  
 
அக�பாட�களி$ அழ+! சிற��!  
 
ஒளைவயி$ ச-க அக�பாட�க� 26 என �$� 7/ட�ப/ட(. அைவ எளிைம?! 
அழ+! ஒ6-கைம�தன; காம உண�ைவ அ;�தமாE ெவளி�ப<�(வன. உவைம 
அழகி ! அைவ அவர( �ற�பாட�க/+ ஈடாE விள-+கி$றன.  
 
அற�ெதா<நிைல  
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அற�ெதா< நிைலயி� பல பாட�க� உளவாயிB!, ஒளைவயி$ +@�ெதாைக� 
பாட� ஒ$@ எளிைமயி ! அழகி ! வி>சி நி�கிற(.  
 

'அகவ$ மகேள அகவ$ மகேள!  
மனG�ேகா�ப$ன ந$ென<- I�த�  
அகவ$ மகேள’ 
 

க/<வி
சிேய! க/<வி
சிேய! க;�தி� அணி�தி6�+! ச-+. மாைல ேபாலேவ 
தைல�,?! ெவC�தி6�+! க/<வி
சிேய!' என� பாட� ெதாட-+கிற(.  
 
மக� ஒ6 மாதிாியாக இ6�கிறாேள எ$பத�காக� தாE க/<வி
சிைய அைழ�(� 
+றி ேக/கிறா�. இ( சமய! உ�ைமைய ெவளி�ப<�த வி6!�! ேதாழி , 
+றிெசா�ல� ெதாட-க� ேபா+! அ�+ற�தியிட!,  
 

’பா<க பா/ேட  
இ$B! பா<க பா/ேட அவ�  
ந$ென<- +$ற! பா,ய பா/ேட'   +@.23  
 

எ$@ I@கிறா�. +ற�தி ெபா(வாக� த$ மைலவள!, ெதEவ�ைத� 
ப�றிெய�லா! பா,வி/<�தா$, +றிெசா�ல� ெதாட-+வா�. அ$@! +ற�தி 
அ!மைல� பா/ைட� பா, �,�தா�. �,�த(தா$ தாமத!, ேதாழி +@�கி/< , "நீ 
பா,ய பா/ைடேய, அ�த உயரமான +$ற�ைத� பா,ய பா/ைடேய தி6!பG! 
பா<" எ$றா�. ஏ$? அ�த மைலநாட$தா$ தைலவியி$ காதல$. அதனா� அ�த 
மைல ப�றிய பாடைல� ேக/டாேல, தைலவி ஆ@தலைடவா�; ேநாE நீ-+!. பிற+ 
+றிெய�லா! எத�+? அதனா� ேதாழி , +றிெசா�வைத நி@�(மா@ +றி�பாக 
உண��தி, அ�த� பாடைலேய தி6!ப� பா< எ$@ I@கிறா�. அவ�' +$ற! 
எ$றதனா !, மைலவள�ைத� பா,னாேல ேபா(! எ$றதனா ! தாE�+! 
ெசவி)�+! ஐய! ேதா$றி உ�ைம உண�கி$றன�. ஒ6 ெபாிய நாடக�ைதேய, 
ஒ6 சி@ பாட � நட�தி� கா/<! அழ+!, பாட)$ எளிைம?! ந! மன�ைத� 
கவ�கி$றன.  
 
நைடயழ+  
 
ெபா6� ேத,வ�த தைலவனிட! ேதாழி, 'நீ-க� ெதாைல நா/,� இ6�தெபா;(, 
எ-கைள நிைன�(� பா��த(�டா ?" என� ேக/கிறா�. அத�+� தைலவ$ "எ$ 
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ெசEவ(? உலகி� வாழ ேவ�<ெம$றா�, இ�ப, அ�ல�பட�தா$ 
ேவ�,?ள(!" எனவிைட I@கிறா$.  
 

’உ�ளிென$ அ�ெலேனா யாேன உ�ளி  
நிைன�தென$ அ�ெலேனா ெபாிேத நிைன�(  
ம6�டென$ அ�ெலேனா உலக�(� ப�ேப...' (+@. 99)  
 

அ�தாதி ேபால� பா<! இ( வாEெமாழி இல�கிய� ப��ைடய(. அதனா� 
ெதாைடநல�! நைடநல�! பா/<�+ அழ+ ேச��கி$றன.  
 
ெச$ற காாிய! �,�( தைலவ$ #< தி6!�ைகயி�, த$ ஊ6�ள திைச� ப�க! 
மைழ ெதாட-கிவி/டைத� பா��(, பாகைன விைர�( ேதைர
 ெச �(மா@ 
O�<கிறா$. தைலவி அ-ேக வ6�தி�ெகா�< நி�பா� எ$பைத, ெசா�ெபா6/ 
பி$வ6! நிைலயணியா�, தி6!ப� தி6!ப ஒேர ெசா�ைல� ெபE( நைடயழ+ 
ேதா$ற� Iற
 ெசEகி$றா� ஒளைவயா�.  
 

’.... ெபய� ெதாட-கினேவ ெபEயா வான!  
நிழ�திக: 7ட��ெதா, ெஞகிழ ஏ-கி  
அழ� ெதாட-கினேள ஆயிைழ அதெனதி�  
+ழ� ெதாட-கினேர ேகாவல�.....               (+@.37)  
 

ெதாட-கிவி/ட(, ெதாட-கிவி/ட( எ$@ மன! பரபர�+! அ�லவா? பாட ! 
அHGண�ைவேய ெசா�கிற(.  
 
ஒ6 தைலவ$ இளமக� ஒ6�திைய� கா�கி$றா$. அவ� அழகி$ மி+தி க�<, 
தைலவ$ அவைள வைர�( ெகா�< வி<வா$ என எ�ணிய தைலவி, 'நா! 
�$னதாக� தைலவைன� கா�(� ெகா�ளாம� ேபாேனாேம' எ$@ ேதாழியிட! 
வ6�தி� ேப7கிறா�. தைலவB�+ ேவ�,யவ�க� ே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�+! ந�ல ே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!ப�ப,�(� பா��தா� �லனா+!!  
 
ேப
7நைட  
 
ச-க�பாட�களி� ெப6!பா ! நா! இ$@ ேபசி� ெகா�வ( ேபா$ற ேப
7 நைட 
அ�ப,ேய அைம�தி6�+!. நா! ஒ$ைற
 ெசா�ல� ெதாட-கினா�, எHவா@ 
ெதாட-+ேவா!, எHவா@ நீ/<ேவா!, எHவா@ �,�ேபா!? இ�நைட பாட) ! 
அைம�தி6�+!.  
 
தைலவ$ பிாிய� ேபாவதாக
 ெசா$னா$. அைத நயமாக� ேதாழி தைலவியிட! 
I@! வித�ைத� பா6-க�!  
 

நிர!ப
 சிாி�க�த�க ஒ6 ெசEதி  
ெதாி?மா ேதாழி! 
ஒ6நா� பிாி�தா ! உயி�வா<! நா!  
இ-கி6�க அவ� எ-ேகா ேபாக� ேபாகிறாரா!!  
அவ� விைன�,�( வ6! வைர நா!  
இ-ேக வா:�( ெகா�,6�ேபாமா!!  

அ(ம/<மா இ$ன-ேக�!  
இ,?ட$ மைழ ெபாழி?! ந<யாம�தி !  
நா! தனிேய ெபா@�தி6�ேபாமா!!  

இ( ேவ,�ைகயாE இ�ைல?  
 

மீ�<! பாடைல� ப,�(� பா6-க�. நா! இ$@! ேப7வ( ேபாலேவ பா/<! 
ேப7வ( �ல�ப<!.  
 

'ெப6நைக ேகளாE ேதாழி! காதல�  
ஒ6நா� கழியிB! உயி�ேவ@ பTஉ!  
ெபா!ம ேலாதி ந!மிவ� ஒழிய
  
ெச�ப எ$பதாேம ெச$@  
த!விைன ��றி வ.உ!வைர ந!மைன  
வா:(! எ$ப நாேம அத$தைல�  
ேக:கிள� உ�தி அரG�தைல பனி�ப�  
ப<மைழ உ6மி$ உர�@ +ர�  
ந<நா� யாம�(! தமிய! ேக/ேட'                (ந�. 129)  
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�ைனவிய� பா-+: ��@6வக!  
 
ெசHவிய� இல�கிய! ெதா$ைமயான(. அதி)6�(தா$ நட�பிய ! 
�ைனவிய ! பிாி�(, பிற+ எ�தைனேயா பிாிG களாக அவதார! எ<�தன.  
 
ச-க�பாட�களி� நட�பிய� �;வ(மாக அைமத� - நட�பிய� �ைனவிய� 
கல�தைமத� - �ைனவிய� நட�பிய� கல�தைமத� - �ைனவியலாகேவ அைமத� 
என நா$+ வைக�பா<கைள� காணலா!.  
 
பிாி�த காதல� வரவி�ைல . கா� ேபாE, Iதி� ேபாE, �$பனி�கால! வ�(வி/ட(.  
 

'ந!மன�( அ$ன ெம$ைம இ$ைமயி$  
ந!�ைட உலக! உ�ளா� ெகா�ேலா ?'  

 
"ெப�களாகிய ந! உலகேம, இ�த ஆ�க� உலக�தி னி$@! ேவ@ ப/ட(. 
ேம ! ந!�ைடய மன�தி$ ெம$ைம அவ�கC�+� கிைடயா(. ந!ைம நிைன�( 
அவ� வாராததனா�, ஊெர-+! அலராகிவி/ட(; பழி
ெசா� பரவி வி/ட(. இ� 
நிைலயி ! வாராதி6�பவைர� ப�றி எ$னெவ$@ ெசா�வ(?" - தைலவி 
இHவா@ வ6�(! ெபா;(, ஊரா� O�@! அலைர ஒ6 ��@6வகமாக� 
I@கிறா�.  
 
"வாைட�கா�@ எ�ைல கட�( #7வதா�, �ைலயி$க� ேவ/ைக ேநாயாகிய 
வள6! இைளய �ைள ேதா$றிய(. அ( வ6�(! ெந>ச�ேத வ6�தமாகிய 
அ,யாE நீ�ட(. ஊரா� ேபசிய அ!பலாகிய கிைளக� விாி�தன. அ( �லவரா� 
�கழ�ப<! நாணமி�லாத மரமாக வள��(, நில! �;வைத?! கவி�(, அலராகிய 
அ6!�கைள
 ெசாாி�த(. இ�நிைலயி ! அவ� வ�தில�" எ$ப( க6�(.  
 

"தைலவர!� அறியா� தைகவர� வாைடெயா<  
�ைலயிைட� ேதா$றிய ேநாEவள� இள�ைள  
அைசGைட ெந>ச�( உயG�திற$ நீ,  
ஊேரா� எ<�த அ!ப� அ>சிைன  
ஆரா� காத� அவி�தளி� பர�பி�  
�லவ� �க:�த நாணி� ெப6மர!  
நிலவைர எ�லா! நிழ�றி  
அல�அ6!� 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 ெவளி�பா<  
 
மிக N�ைமயான மனGண�Gகைள� பட!பி,�(� கால�தா� அழியாம� கா�பன 
ச-க�பாட�க�. ஒ6 மன உண�ைவ ெவளி�ப<�த வ6! பி$னணிகேள வா:G 
நிக:
சிக�, இய�ைக� பி$னணியாG!. அக� பாட�களி� இH அBபவ- கைள� 
ெபய� 7/டாம� ெசா�வ( மர�.  
 
இராமாயண! ேபா ! ெப6-கா�பிய-கைள� ப,�+! ேபா(, அ�கால அரச�க� 
த!ைம இராம$ எ$@! இல�+வ$ எ$@! த! பைகவைர இராவண$ 
�த)ேயாெர$@! க6தி� ெகா�வரா!. ெபயேர 7/டாத ச-க�பாட�கைள� 
ப,�+! ேபா(! அ(ேபால� ப,�+! ஒHெவா6வ6! த!ைம� காதலனாக, 
காத)யாக, பா-கனாக எ�ணி?ணர வாE���ள(. எனேவதா$, ச-க 
அக�பாட�க� 'Oய த$Bண�
சி� பாட� களாகி$றன. ஒ6 தைலவியி$ 
பிாிG�(யைர ஆ� பா<! ேபா(! அ(ேபா� ஒ6 ெப�பா� �லவ� தைலவ$ 
ஒ6வனி$ காம ேவ/ைகைய எ;(! ெபா;(!, அHGண�Gகைள� தா! ந$+ 
உண��ேத எ;(கி$றன�. ஆயிB! பல அக�பாட�கைள� பா,ய �லவ�க� த! 
வா:வி� நட�த ப/டறிைவேய அ-ஙன! ெபா(�படG! பா,யி6�கலா!. தா! 
அBபவி�தைத� பா<வ( எளி( எ$ப( ம/<ம$றி, அHவBபவ! த!ைம மீறி
 
சிலேபாேதB! ெவளி�ப<! எ$ப(! உ�ைமதாேன?  
 
ஒளைவயாாி$ காத� பாட�க�, அவ� ெசா�த வா:வி� ஏ�ப/ட விைளGகளி$ 
தா�க�தா� உ6வானைவ ேபா ! எ$@ எ�ண ைவ�கி$றன. அவர( காத� 
வா:G ெவ�றியாக அைமய வி�ைல எ$@ ெதாிகிற(. அதனா� அவ�த! இளைம� 
கால�தி� மிகG! அ�ல�ப/,6�பா� ேபா !.  
 
ஒளைவயி$ அக� பாட�க� பிாி�த தைலமக$ தி6!பாைம ப�றி?! ேப7கி$றன. 
இ-ஙன! அ;�திய காம ேவ/ைகைய அைவ �ல�ப<�(த�, அவர( பல 
பாட�களி� ெவளி�ப<கி$ற(.  
 
ஒளைவயா� தைலமக$ I�றாக� பா,ய அக�பாட� ஒ$றி�,  
 

'ெநறி�ப< கவைல நிர!பா நீளிைட  
ெவ�ளி #திைய� ேபால ந$@!  
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ெசலவய��திசினா� யாேன'          (அக!. 147)  
 

என� பிாி�( ெச$ற தைலவ$ உ�ளவிட�தி�+, நட�ேத ேத,�ேபாக வி6!�! 
ெவ�ளி#தியி$ ேவ/ைகைய� Iறி ?�ளா�. இ-ஙன! ெவ�ளி #தியி$ 
அகவா:ைவ� �றமா�கிய ஒளைவ?! அ(ேபா$ற நிைலைம�+ ஆளானவேரா 
எ$ற எ�ண! ஏ�ப<கிற(. அத�+ இைசவாக ஒளைவயி$ அக�பாட� பல, 
ஏமா�ற��ற காத� ேவ/ைகயி$ நிைறேவறா உண�Gகளாக ெவளி�ப<கி$றன.  
 
இ�தைகய நிைல சிலேபா( ஏ�படேவ ெசE?!.  
 
பிற6ண�ைவ� த! உண�வாக� ெகா�< பா<வதி !, தாேம Nக��த 
உண�Gகைள ெவளியி<! ேபா( அைவ ேம ! அ;�த�! நட�பிய ! அ;�த� 
ெபா6�தி ெவளி� ப<ம�லவா? ஏென$றா� பல �லவ�க� இ-ஙன! தாேம 
அBபவி�தவ�ைற� பா,யி6�ப�. அ�ல( தம�+ மிக ெந6-கியவ�களி$ 
அBபவ-கைள அ6கி6�( க�<- ேக/<! தா�! ேச��( உழ$@! வி<ப/<! 
அ�ப/டறிவா� பா, யி6�ப�.  
 
இதனா� அக!' அகமாகா( ேபாEவிடா(. ஆயிB! இல�கிய� ேகா/பா< எ$ற 
அளGேகா)�, அ( மா�@�+ைறத� I<!. ெசா�த வா:வி$ உண�ெவ$@ 
க�<ெகா�ள �,யாத �லவ� பாட�க� ம/<!, மா�@� I,வி<மா எ$ன? 
இஃ( ஆராய�த�கேத!  
 
ஒளைவ பாட)� வ6! காத� அBபவ-கைள� பா��தா�, பிாிG� (யரா� வா<! 
ெப�ணி$ மன நிைல ெகாதி�ேபா< ெவளி�ப<கிற(. அதBட$ தைலவனி$ 
'ந$றி' மற�த த$ைம?! �ல�ப<கிற(.  
 
ஒ6 தைலவி, ெவ�ளி#தியாைர� ேபால� தைலவைன� ேத,, வழிெயலா! 7�றி 
அைலயலாமா எ$@ சி�தி�கி$றா� என� பா��ேதா!. ம�ெறா6�தி 'ெச$றவ$ 
தி6!பாம� ேபானாேன, இவ� கதி எ$னா+!?" எ$@ ஊ� �;வ(! அல� 
O�@மா@, பிாி�தவ$ தி6!பாததா� '7ர$ இற�(, அழிநீ� மீ$ெபய��தா-+ 
அவ�, வழிநைட
 ேசற� வ)�திசி$ யாேன" எ$@ �ற�பட ஆய�தமாகி$றா� 
(அக!. 303).  
 
தைலவன( பிாிவா� ெமE!ம) காம�(ட$ தா$ அ�ல�ப/டைத ஒ6�தி 
ெவளி�பைடயாக� I@கிறா� (ந�. 187). ஒ6 தைலவி தைலவ$ பிாி�( 



39 

 

ெந<நாளாE� தி6!பாம� த$ைன வ6�தியதா�, அவைன
 சா$ேறா$ அ�ல$' 
எ$@ வைசI@கிறா�.  
 

'உ�ளி$ உ�ள! ேவேம உ�ளா(  
இ6�பி$எ! அளைவ� த$ேற! வ6�தி  
வா$ேதாE வ�ேற காம!  
சா$ேறா� அ�ல�யா! மாீஇ ேயாேர' (+@. 102)  
 

ம�@ெமா6 பாட�, இ-ஙன! 'ெமE!ம) காம�தா�', வானளG ெபா-கிெய;�த 
உண�
சி த$ைன வ6�த, ஒ6�தி இரெவ�லா! உற-காம� (,�தைத, 
அ�(,��ண�வி$ வ,வமாகேவ த6கிற(.  
 

'�/< ேவ$ெகா� தா�+ ேவ$ெகா�  
ஓேர$ யாB! ஓ� ெப�றி ேம)/<  
ஆ ஒ�ெலன� IGேவ$ெகா�  
அலமர� அைசவளி அைல�ப எ$  
உயGேநாE அறியா( (>7! ஊ��ேக '   (+@.23)  
 

இரெவ�லா! உற�கமி$றி, ஒ6 மன! த$ன�தனிேய த�தளி�பைத இ�பாட� 
உ�ளவாேற �ைன�(, அத�ேக�ற ெசா�நைட?ட$ த6வ( ஒளைவ�+ாிய 
தனி�திறனா+!. சிறியக/ ெபறிேன' எ$ற �ற�பாடைல இதBட$ இைண�(� 
பா��பி$, அ�திற$ ந$+ �லனா+!.  
 
காதலரா� ைகவிட�ப/< , ெந<நா� தனி�( வாழ ேந��த மகளிர( 
மனநிைலைய?! அவர( அக�பாட� சில கா/< கி$றன.  
 

'நீ,ய மராஅ�த ேதா<ேதாE ம)�நிைற  
இைற�(ண
 ெச$ற� றாஅ-+  
அைன�ெப6- காம! ஈ�< கைட� ெகாளேல' (+@.99)  
 

"மர�கிைளகைள� ெதா/<�ெகா�< ஓ,ய ெப6ெவ�ள! ப�ள�(�ேள ைகயா� 
இைற�(� ப6+மா@ வ�றி� ேபான( ேபால, எ$B� எ;�த அHவளG 
மி+தியான காமGண�G இ�ேபா( ெகா>ச! ெகா>சமாக வ�றி� ேபாE ஒழி�த(" 
என� தைலவ$ I�றாக, காமGண�வி$ அழிைவ அ;�தமாE� I@கிறா� அவ�.  
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ெந<-காலமாக� தி6மணமி$றிேய இ6�(, ஒ6 ெப� அகைவ �தி�வைத ஒ6 
பாட� மி+�த அவல�ேதா< �ைனகிற(.  
 

'எ�ைத  
ேவ@ப$னா/<� கா�தர வ�த  
பலவிைன நாவாE ேதா$@! ெப6�(ைற�  
க)மைட�க�ளி$ சா, அ$னஎ!  
இளநல! இ�கைட ஒழிய
  
ேச@! வாழிேயா �தி�க! யாேம'   (ந�. 295)  
 

'ப�ேவ@ நா<களி)6�(, கா�றா� ெகா�<வர�ப/ட பல ெதாழி� சிற��ைடய 
நாவாEக� வ�( நி�+! எ! த�ைதயி$ ெபாிய (ைற�க�தி$ க�ேண 
ெகா�<வர�ப/ட க/சா,களி� உ�ள க�, ெந<-கால! உ�ேள ம<�( 
ைவ�ததா�, ெச6�+மி�+� ேதா$@!. அ(ேபால எ! இளைம?! அழ+! 
#/,B�ேளேய கிட�( பய$படா( ஒழிய/<!. எ! அகைவ?! I,, யா! 
இ-ஙனேம �தி��( ஒழிேவாமாக!'  
 
ஒளைவயா� இவ�ைற� த! அBபவ�தாேலதா$ பா, இ6�க ேவ�<ெம$ப-
தி�ைல. ஆயிB! இவ�றா� அவர( ெசா�த மனநிைல?! �ல�ப<கிற( எ$@ 
எ�ண, அவ�  'ெவ�ளி#திைய� ேபால' எ$@ ெசா$ன உவைமதா$ O�<கிற(.  
 
எ-ஙனேமB! பா)ய� மனGண�க� ெகாதி�( ெவளி� ப<வைத
 சில 
பாட�களி$ +ர�க� ஓ-கி ஒ)�(�கா/டேவ ெசEகி$றன. ஒளைவ �ற�பாட� 
�லவெர$@ ேபா�ற� ப/டா !, அவர( அக�பாட�க� உவைம� திற�தா ! 
உண�
சி� ெப6�கா ! அவ�@�+ ஒ�பாகேவ திக:கி$றன எனலா!.  
 
சிற��ைட
 ெசEதிக�  
 
ஔைவயா� நாடறி�த ெப6!�லவ�; அதBட$ நா/ைட?! ந$கறி�த �லவராக� 
காண�ப<கிறா�. தம( பாட�களி� அாிய, ெபாிய ெசEதிகைள அவ� இைண�( 
ைவ�(�ளா�. அவ�ைற� ெதா+�( ேநா�+! ெபா;( அவ6ைடய உலகியலறிG!, 
பிற� காணாதைத� க�< ெசா� ! ெப6N/ப�திறB! ெதளிGப<கி$றன.  
 
அதியனி$ �$ேனா� இ�நா/,� க6!� ெகா�< வ�த ெசEதி +றி�பிட� த�க(. 
ஒளைவயா�, நிைல�( வாBற ஓ-கி நி�+! இமய�ைத� +றி�பி<கிறா�. 
�$ைனேயா� #ர�களாE இற�தா��+ ந<க� ந/<! வழிப/<! ேபS! மரைப 
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விள�+கிறா�. ேதவ�க/+ ஆGதி ெபE(, ேவ�வி ெசEத)� தமி:நா/< ம$ன�க� 
ெப6வி6�ப-ெகா�<, ேபா/, ேபா/<�ெகா�<, வடநா/< ம$ன�கைள?! 
வி>சி
 ெசய� ப/<�ளன�. இர�+! பா��பன��+� த! ெகாைட� +ண! மி�க 
ைகநிைறய� AG! ெபா$B! ெசாாி�( ேபா�றி?�ளன�. பா��பன� 
இ6பிற�பாள� எனG! நிைலயான ேகா/ பா<ைடயவ� எனG! சிற�பி�(� 
Iற�ப<கி$றன�. அவ�க� வள��+! யாக�தீ ��தீ என�Iற�ப<கிற(.  
 
ெவளிநா<களி)6�(, ப�ேவ@ ெதாழி�N/ப�ைடய நாவாEக�, தமிழக� 
கட�கைரகளி� வ�( நி$றன. அைவ கா�றா� ெச �த�ப<! கல-களா+!. 
அவ�றி� ெந<நாளாE அைட�க�ப/<� ேபாைத மி+�த க�சா,க� வ�தன. 
அவ�ைற� ெபா�கல�தி� ஏ�தி, மகளி� தர�தர, ம$ன�க� ப6கி மகி:�தன�. 
சா,�க�, நாராி ேதற� என அைவ பலவைக�ப<வன.  
 
ேபாாி� வி;���ப/< இற�தா� (ற�க! �+வ� எ$ற எ�ண! - ந!பி�ைக - 
ேவ.$றி இ6�த(. ேநாEவாE�ப/< இற�தா� (ற�க!�க இயலாதாைகயா�, 
அவ�கைள அ@க! ��)� கிட�தி, மா�பி� வாளா� ேபா:�(, பிற+ அட�க! 
ெசEதன�. அHவா@ ெசEவதா� அ�+ைற நீ-+கிற ெத$@ க6தின�. 
அ
சட-ைக?! அற!�ாி ெகா�ைக நா$மைற �த�வ� களாகிய அ�தண�கேள 
ெசEதன�. அவ�க� மிக உய�வாக மதி�க� ப/டைம �லனாகிற(.  
 
உமண� நீ�டOர நா<க/+ உ�� வ�,கைள ஓ/,� ேபாவராத)$, இைடேய 
அ
7 �றி�தா� எ$ன ெசEவெத$@ ேசமவ
7 ஒ$ைற, வ�,யி$ கீேழ 
க/,ைவ�(� ெகா�< ெச$றன�. த
ச� ேத� ெசEவதி� மிக வ�லைம-
?ைடயவராE இ6�தன�. 'மர-ெகா� த
ச�'- மர�ைத ெவ/,
 ெசEபவ� +றி� 
பிட�ப<கி$றன�. ெபா�ெகா�ல6! விைன�திற$ மி�+ விள-கின�.  
 
பைகவ�கைள ெவ$றத�+ அைடயாளமாக, அவ�களி$ சி$ன-க� ெபாறி�த 
இல
சிைனைய அணி�(ெகா�வ(, ம$ன� களிைடேய காண�ப/ட வழ�காறா+!.  
 
சிவ வழிபா/,$ ெதா$ைம?! ந$கறிய�ப<கிற(. 'நீலமணி மிட�@' ஒ6வ$ 
எ$@, அ! �;�த� 7/ட�ப<த� கா�கிேறா!. மகளி� தி6�கா��திைகயி� 
வாிைசவாிைசயாக விள�ேக�றி ைவ�+! அழைக� ெப�பா� �லவராகிய 
ஒளைவயா� சிற�பானெதா6 உவைமயி� ைவ�(� I@கிறா�. அ�கால�( உைட, 
உணG, ம(G�ண� ேபா ! பழ�க-க� ப�றி?! ஒளைவயி$ பாடலா� 
அறிகிேறா!.  
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கிேர�க� ெப�பா�கவிஞ6! ஒளைவ?!  
 
கிேர�க இல�கியவழி இ6ப( ெப�பா��லவ�க� அறிய�ப<கி$றன� எ$ப�.[2] 
அவ�கC� கால�தா� ��ப/டவ� சாஃேபா (sappho) என�ப<! ெப�பா� 
�லவேரயாவா�. ெப6ைமயி ! அவேர �தலாமவ� எ$@ பாரா/<கி$றன�. 
பி$வ�த பாவல� பல6�+ அவேர வழிகா/,யாE அைம�த சீ�ைம?! சிற��! 
விாி�(� ேபச�ப<கி$றன. 
 
ச-ககால� �லவ�கC� ெப��லவ�க� ��ப( ேப� இ6�தா�க�. அவ�கC� 
ஒளைவயா� மி+�த �க;�+ாியவராக� திக:�தா� எ$@ சா$ேறா� �. வ. 
+றி�பி<த� இவ� ஒ�பிட�பாலதா+!.[3]   
--- 
[2]. F.A. Wright, The Poets of the Greek Anthology, London, p.79.  
[3]. தமி: இல�கிய வரலா@, �(தி�) , ப. 180.  
 
சாஃேபா தனி�ப/டவ� த$Bண�
சிைய� பா<வைத
 ெச!ைம நிைல�+� 
ெகாண��தா�. த! ெசா�த உண�Gகைள, வா:வி� தா! அBபவி�தவ�ைற அவ� 
பா,னா�. ஒளைவ?! த! அக�பாட�களி�, த! ெசா�த உண�Gகைள ெவளி� 
ப<�தி?�ளைம கா�கிேறா!.  
 
கி.�. ஆறா! 8�றா�,னராகிய இ�கிேர�க ஒளைவயாைர� ப�றி� பல கைதக� 
வழ-+கி$றன. இவ� ெச�வ� +<!ப�தி� பிற�தவ�, சி@மிய��+ இைச?! 
பா/<! க�பி�தவ�, ஓ� ஆ/,ைடயைன� காத)�(� ைகIடாம� 
மைல?
சியி)6�( வி;�( இற�தவ�. இHவா@ இவைர� ப�றி
 ெசவி வழியாக 
வழ-+! கைதக� பலவா+!. எ�த அளG அைவ உ�ைம யானைவ எ$ப( 
இ$B! ஐயமாகேவ உள( எ$ப�. இைட�கால�ேத ஒளைவ ப�றி எ;�த 
கைதகைளேய இ-+ நிைன�க ேவ�,?�ள(.  
 
சாஃேபா கிேர�க இல�கிய�தி� த$னிகர�ற தனி�பா/<' வ� ந� எ$@ 
ேபா�ற�ப<கி$றா�. அதாவ( இவ� +; இைச�பாட�கைள� பாடவி�ைல. 
தனி�(� பா<! பாட� கைளேய பா,, ெசHவிய நிைல�+� ெகா�< ெச$றா�. 
இவ� பதிைன�( வைகயான யா�� வைககைள� பய$ப<�தி?�ளா�. இவ6ைடய 
ஒHெவா6 ெசா�லா/சி?! தனி�ப/ட நய! மி�க ெத$ப�. இவ6ைடய பாட�க� 
தனி�த$ைமைய ெவளி� ப<�(பைவ. த$Bட$ ஒ/,யைவ; த$ைன ெவளி� 
ப<�(பைவ. ெப6!பா ! காத� ப�றி இவ� �ைன�(�ளா�. பல பாட�களி� 
இவ� இள!ெப�கைள விளி�ேத பா,?�ளா�. இவ� பா,யனவாக� பல 
(S�+கC! ஒேர ஒ6 �;�பாட ! கிைட�(�ளன. அ�பாட� அழ+� 
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ெதEவ�தி�+� ேபா�றி� பாட� (Ode to Aphrodite) எ$பதா+!. இதி� தைலவ$ 
ஒ6வ$ ஒ6 ெப�ணி$ காதைல அைடவத�+ அழ+� ெதEவ�தி$ உதவிைய 
ேவ�<கி$றா$. ேம ! தி6மண� பா/<�க�, ேதாழ�கC�+ விைடத6 விழா� 
பாட�க�, மகளி� அழ+� �ைனGக�, அவல� பாட�க�, காத� பிாிG� (யர� 
பாட�க� பலG! இவரா� பாட�ப/<�ளன.  
 
"ஒளைவயா� ேபால� ெப6! �க;�+ாிய ெப�பா� �லவராகிய இவர( 
பாட�களி� காண�ப<! அவல� I@ ஆழமான(. ஒளைவயாாி$ அக�பாட�களி� 
காண�ப<! அவல� I@ இதBட$ ஒ�பிட�பாலதா+!."[4] 
---- 
[4].  தமிழ�ண �, ச-க இல�கிய ஒ�Y< 11, ம(ைர 1979, ப.98  
 
சாஃேபா த! நிைறGறா� காதைல?! ம�ெறா6�தி மன! மகி:�தி6�தைல?! ஒ6 
பாட)� �ைனகி$றா�. அதி� ஒ6 ெப�ணி$ அவலநிைல ந$+ பட!பி,�(� 
கா/ட�ப<கிற(.  
 

'கடGள6�+ நிகராக� கா/சி த6கி$றா$! 
நின�ெகதி� அம��( இனியநி$ +ர� ேக/<�  
�$னைக ெகா�< ெபா)கிறா$ அவேன!  
எ$ ெந>சிB� இதய! சிறக,�ப( ேபா�  
(,(,�பைத நா$ உண�கி$ேறேன!  
ஏெனனி�  
உ$ைன ேநா�+! ஒHெவா6 கண�!  
எ$ நா அைசயா(; அைமதிைய� ைக�ெகாC!!  
உடேன,  
எ$Bட� �;வ(! கன�ப�றி எாி?!.  
க�எ(! காணா� க<�(ய ெரE(!.  
ெசவிக� இைர?!. விய�ைவ வழி?!.  
ந<ந<� +@! எ$ உட� �;வ(!ேம !  
��)B! ெவC�(� ேபா+ெம$ ேமனி,  
சாெவைன அSகிய ேதாெவன மய-+வ$! 
எ$ெசய? எைத?! தா-கிட ....[5] 

 
அணிநல$ இ$றிேய இ�பாட�, அவல� பிழிவாக விள-+ வைத� பல6! 
பாரா/<கி$றன�. +@�ெதாைகயி� �/<ேவ$ ெகா�? தா�+ேவ$ெகா�?' என� 
ெதாட-+! பிாிG அவல� பாடைல (28) இதBட$ ஒ�பிடலா!.  
--- 
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 [5] . ேமல(, ப.103  
 
 
ச-க� ெதாைக 8�களி$ பாட�க� சிலவ�றி$ ஆசிாியரான ஒளைவயா� உலக� 
ெப6! �க: ெப�ற ெப�பா� �லவ�கேளா< ஒ�� ேநா�க�த�கவ�. ப�ைட� 
கிேர�க நா/<� ெப�பா� �லவரான, ஸாேபா (Sappho), பிெரௗனி- (Elizabeth 
Barret Browning), கிர&,னா ஜா�ஜினா ேராெஸ, (Christina Georgina Rossetti) 
ம�@! எமி) ,�கி$ஸ $ (Emily Dickinson) எ$ேபா� வா:�தி6�த கால! வைர 
ெப�பா��லவ�களி$ ப$னா/< ஒ�பில�கிய ஆEG ஒ$ைற
 சீ�ெபற
 ெசEதா� 
ஒளைவயா� தைலசிற�த நிைலயி� நி�பா� எ$பைத� பல இல�கிய-கைள?! 
க�றவ�க� தைடயி$றி� I@வ�', என வரலா�@� ேபராசிாிய� டா�ட� ந. 
7�பிரமணிய$ I@கிறா�.[6] 
--- 
[6]. ஒளைவயா�, உ<மைல, 1992. ப. 9.  
--- 
 

3. 3. 3. 3. நீதி�� ஒளைவயா�நீதி�� ஒளைவயா�நீதி�� ஒளைவயா�நீதி�� ஒளைவயா�    
 
ச-ககால ஒளைவ ெப�ற �கழிB! மி+�க: ெப�றவ� இைட�கால�தி� வா:�(, 
நீதி8�க� பா,� தமிழ� உ�ள�ேதா@! இட!ெப�ற ஒளைவ ஆவா�. இவைர
 
ேசாழ�கால ஒளைவ எனG! I@வ�. ந�வழியி� இவ� Mவ� தமிைழ?!' 
+றி�பி<தலா�, 7�தர� காலமாகிய கி. பி. 9 ஆ! 8�றா�,�+� பி�ப/டவ� 
எ$ப( ெதளிG. ெகா$ைற ேவ�தனி$ இைற வண�க
 ெசE?ளாகிய , ெகா$ைற 
ேவE�த ெச�வ$ அ,யிைண, எ$@! ஏ�தி� ெதா;ேவா! யாேம' எ$பைத� 
ெதா�கா�பிய உைரயாசிாிய�களாகிய ேபராசிாிய�, ந
சினா��கினிய� இ6வ6! 
+றி�பி<வேதா< (ெதா�. ெபா6�. 461), இள!Aரண6! ப�ண�தி�+ 
உதாரணமாக எ<�(� கா/<கிறா� (ஷ.483). ேபராசிாிய� அ/டா !...' எ$@ 
ெதாட-+! M(ைர� பாடைல?! கா/டாக� கா/, ?�ளா� (ஷ384). இHGைர 
ஆசிாிய�கC� கால�தா� ��ப/ட இள!Aரண� கி.பி. 12-ஆ! 
8�றா�,�+ாியவ�. ேபராசிாிய6! ந
சினா��கினிய6! �ைறேய 13, 14-ஆ! 
8�றா�<க/+ாியவ� ஆவ�.  
 
கி.பி. 13-ஆ! 8�றா�,� ஆ/சி�ாி�த M$றா! +ேலா�(-க ேசாழ$ மீ( 
பாட�ப/ட (கி.பி. 1178-1218), +ேலா�(-க ேசாழ$ ேகாைவ' ந�வழி� 
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பா/ெடா$ைற ஆ�கிற(. 'இ/டா� எ�ேபா(! இ<வா�, இடா� எ$@! 
இ/<�கிலா�, ப/டா-கி� உ�ள ப,யித$ேறா' எ$ப( 'இ/டா� ெபாிேயா� 
இடாேதா� இழி+ல�ேதா�, ப/டா-கி� உ�ளப,' எ$ற 'ந�வழி�பாடைல 
அ,ெயா�றி?ள( [1].  
---- 
[1]. �. அ6ணாசல!, த.இ. வரலா@ - ப$னிர�டா! 8�றா�<, �த� பாக!, 
தி6
சி�ற!பல!, 1973, ப.06.  
 
 
கி.பி. 11-ஆ! 8�றா�,னெத$@ எ�ண�ப<! யா�ப6-கல வி6�தி?ைர?!, 
ெகா$ைற ேவE�த ... ' என� ெதாட-+! கடG� வா:�ைத, ெச�(ைற ெவ�ைள� 
பா என எ<�(� கா/<கிற( (=.63). இவ�றா� ஆ�தி=,, ெகா$ைற ேவ�த$, 
M(ைர, ந�வழி ஆகிய நா$+ நீதி 8�கைள?! பா,ய இைட�கால ஒளைவயா�, 
ேசாழ� ேபரர7 சிற���@� திக:�த கி. பி. ப�தா! 8�றா�,$ இ@தி�கால�தவ� 
எ$ப( ேபாத6!.  
 
ஒளைவ� க6�( மர�  
 
��கால, இைட�கால ஒளைவயா�களிைடேய , அவ�க� வா:�த கால இட� 
பி$னணியா� ேவ@பா<க� உளவாயின. �$னவ��+� க�C! �லா ! 
ெவ@�க�த�கனவ�ல; அைவ இய�பான வா:வாக� க6த�ப/ட ெதாட�க 
கால�தவ� அவ�. பி$னவேரா �லா�, க� இர�ைட?! தவி��க� பா<பவ�. 
ஆயிB! எளிைம, எளிேயா� ப�கேம சா��(தGத�, மாறாத ந$றி?ைடைம, நீதி� 
க6�(�கைள அழ+ற மன�தி� பதி?மா@ எ<�( ெமாழித� இவ�றி� 
இ6வாிைடேய?! ஒ6 க6�(மர�� ெதாட�
சி?! காண�ப<கிற(.  
 

'நாடா ெகா$ேறா காடா ெகா$ேறா  
அவலா ெகா$ேறா மிைசயா ெகா$ேறா  
எHவழி ந�லவ� ஆடவ�  
அHவழி ந�ைல வாழிய நிலேன' (�ற!. 187)  
 

என, ம�Sலக! த$மீ( வா;! ஆ� ம�களாேலேய ந�லதாகG! தீயதாகG! 
மா@கிற( எ$@, அ,�பைட உ�ைமெயா$ைற, இ�பாட� வழி ஒளைவ தா! 
ெமாழிவ( அற ெமாழிகி$றா�. ந$ைம தீைம விைளGக/+ ஆடவேர ெபா@�ெபன , 
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இHGலக� ெப6! ெப� பாவல� அ,�(� I@வ( �$ன6! விள�கி� 
Iற�ப/ட(.  
 
�றநாU�றி�, Mேவ�த6! ஒ6-கி6�க� க�டவிட�( ஒளைவயா� மகி:�(, 
யானறி�தவைர இ(தா$ அற! ; இ(ேபால வாழ ேவ�<!' என� Iறி� கைர?! 
அற-க� க6�தி� ெகா�ள� பாலனவா+!.  
 

'நாக� த$ன பாகா� ம�,ல!  
தமேவ ஆயிB! த!ெமா< ெச�லா  
ேவ�ேறா ராயிB! ேநா�ேறா��+ ஒழி?!  
நாராி ேதற� மா�தி மகி: சிற�(  
இரவல��+ அ6-கல! அ6கா( #சி  
வா:த� ேவ�<! இவ� வைர�த ைவக�  
வாழ
 ெசEத ந�விைன ய�ல( 
ஆ;-காைல� �ைணபிறிதி�ைல ! (�ற!. 367)  
 

எ�தைகய நீதிக� என எ�ணி� பா��க ைவ�பைவ இைவ. ேதவேலாகேம 
ந!�ைடயதாயிB! அவ�ைற நா! Nகர� ெகா<�( ைவ�பதி�ைல. ெதாட�ேப 
இ�லாதவராயிB!, தவ�ைடயா� அவ�ைற Nக6மா@ ேபாE
 ேச6!! 
 
ேதற� எB! ெதளி�த ம(ைவ?�<, உ�< உ<�( மகி:�( இரவல��+ அ�ளி 
அ�ளி� ெகா<�(, நம�ெகன வைரய@�க�ப/ட - எ�ைல வ+�க�ப/ட - 
வா:நாைள வா:�( இ$�ற ேவ�<!! 
 
ந!ைம வாழைவ�+! ந�விைனேய, நா! காலெவ�ள�தி� M:+-கால�ேத, 
�ைணயாக உதG!. அ( தவிர ேவ@ (ைண இ�ைல.  
 
இHவா@ கா/ட� ெப�ற ச-க ஒளைவயி$ அறGைரக�, நீதி8� பா,ய 
ஒளைவ�+� ேதா�@வாE ேபாலG�ளன. +@�ெதாைகயி� த$ ெசா�ேகளாத தன( 
ெந>ைச, ஒ6 தைலமக$ க,�( I@வதாக ஓாிட! வ6கிற(. ந� ைர இக�( 
�� ைர தாஅE', அ�ெந>7 உ�ள! தா-கா ெவ�ள! நீ�தி அாிதவாG@கிற(. 
(29). ஒளைவ இ-+ ந� ைர என
 7/<வ( காணலா!. ந�வழியாE M(ைரயாE 
அறGைரகைள� பா,ய ஒளைவ, �$ைனய ஒளைவைய� ப�றி?! ந$+ 
உண��தி6�தா� எ$ேற ேதா�@கிற(.  
 
நா$+ நீதி 8�க�  
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ஒளைவ பைட�தன நா$+ நீதி 8�க�. ஆ�தி=,, ெகா$ைற ேவ�த$, M(ைர, 
ந�வழி எ$Bமிைவ, தமி: நீதி 8�களி� �,மணிக� என ஒளி#சி�திக:கி$றன. 
தமிழி� சமண
சா��ட$ ேதா$றிய நீதி8�க� பலGள. ஒளைவ சிவெநறி
சா��ட$ 
த! 8�கைள யா�(�ளா�. இள>சிறா6! ப,�+மா@ ஆ�தி=,?! ெகா$ைற 
ேவ�தB! பைட�க� ப/<�ளன. தமி: அகரவாிைசைய� பி$ப�றியதா� க�வி 
க�க� ெதாட-+! இள!ப6வ! ெதா/ேட ஒளைவ அறி�கமாகிவி<கி$றா�. சில� 
இவ�றி� Iற�ப<! அற-க� க,னமானைவ; ெபாியவ�க/ேக பய$ப<பைவ 
எனG!, அதனா� சி@வ�, சி@மிய��+ இைவ 7ைமயா+ெமனG! வாதி<வ�.  
 
எதி�கால�தி�+ ேவ�<ெமன� ெபா6ைள நா! இளைமயிேலேய ேசமி�( ைவ�(� 
ெகா�வதி�ைலயா? ெந<> ேசEைம�+� பயண! �ற�ப<பவ$ ம@நாC�+! 
M$றா! நாC�+! ேதைவ�ப<வனவ�ைற?! பயண! �;வத�+! பய$ப<வன-
வ�ைற?!, அ-ஙன! �ற� ப<�$ேப ஆ�கி� பைட�(
 ேசமி�( ைவ�(� 
ெகா�வ( உ�ட�லவா?  
 
இைளேயா��+! இH அற8�க� த6! நீதிக� அHவ�ேபா( வா:நா� பயண�தி� 
பய$பட� I,யனேவயா!. இைத?ண��ேத ஒளைவயா� ெதாட�க�ேத ப,�க 
ேவ�,ய ஆ�தி=,, ெகா$ைற ேவ�தைன� தமி: ெந<-கண�+ வாிைசயி� 
அைம�தா�. இ!�ைற நிைனவி�ெகா�ள� (ைணயாயி�@. ஆ�தி=, 
ெசா�சீர,கைள?ைடயதாE, 8�பா�க� ேபாலவைம�( சி@சி@ ெதாட�களாE 
அைம�த(. இ( மிக அாிய க6�ைத?! எளிதாE
 ெசா�ல வாE�பாயி�@. 
ெகா$ைற ேவ�த$ நா$+ சீ� ெகா�ட ஓர,� பாட� ேபா� ஆகி, 
வழிெய(ைகைய� ெகா�டைம�தைம ப,�கG! மன�தி� பதியG! உதவியாயி�@.  
தமிழி� நீதி8�க� பலவாயிB! இ-ஙன! ெசா�லவ�த �திய ெநறி�ைறயா�, 
இைவ இர�<! இ$றளG! ம�க� ந<ேவ ேபரரேசா
7! சீாிய அற ஆ/சி 
8�களாயின.  
 
ஆ�தி=,  
 
ஆ�திமாைலைய
 =,யவ$ சிவெப6மா$. இளைமயி�க�, அறைன மறேவ�, 
ஓ(வெதாழிேய� என இ6ெசா� ெதாட�களாE வ6வத�ேக�ப ஆ�தி =,' என� 
கடG� வா:�ைத� ெதாட-கி, அ(ேவ ெபயராE அைம�தைம ெபா6�த�ைடயதா!. 
ஆ�தி=, அம��த ேதவ$ -ஆ�திமாைலைய
 =, #�றி6�+! சிவெப6மா$. 
அவைன ஏ�தி ஏ�தி� ெதா;த�தா$ அ6
சைனயா+!. 8 �ேக�ப� கடG� 
வா:�(! சிறிதாE
 ெசHவிதாE அைம�(�ள(.  
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ஆ�தி=, 108 ெதாட�களா� ஆன(. உயி�12, 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. 
 

'க�ெடா$@ ெசா�ேல�' 
'ங�ேபா� வைள'  
'சனிநீரா<'  
'ஞய!படGைர'  
 

என �, -, 
, > என வரேவ�,ய ெமEக� அகரேமறி வ�தன. ெமாழி�+ �த)� 
வாராத /, �, E, �, �, :, �, �, $ எ$பனவ�ைற எ$ன ெசEவ(? ஒளைவ 
ந�லேதா� உ�திைய� ைகயா�<, எளிைமைய� கா�பா�@கிறா�.  
 

'இட!பட #ெடேட�' (/- இ/)  
'இண�கமறி�திண-+' (�-இ�)  
'இய�பலாதன ெசேய�' (ய -இE)  
'அரவ மா/ேட�'  (� - அ�)  
'இலவ! ப>சி� (யி� (�-இ�)  
'அழகலாதன ெசேய�'  (: - அ:)  
'அறைன மறேவ�' (� - அ�)  
'இளைமயி�க�' (�-இ�)  
'அன�த லாேட�' ($ - அ$)  
 

இHவா@ ெமாழி�+ �த)� வாராத ெமEகC�+ �$ேன அகர! அ�ல( 
இகர�ைத
 ேச��(�ெகா�<, அவ�ைற?! ெமாழி �தலா�கி அற-Iறி?�ளா� 
ஒளைவயா�.  
 
ககர வாிைச �தலாக வகரவாிைச ஈறாக ஏ;வாிைசயி ! ெகௗ, ெசௗ, ெதௗ, ெநௗ 
எனவ6! இ@தி உயி�ெமEகைள வி<�(, ஏைனய பகிேனா� உயி�ெமEகC�+! 
அைம?மா@ பா,?�ளா� ஒளைவயா�. தமிழி� உயி� ப$னிர�<! ெமாழி�+ 
�தலா+!. ஆEத! ெமாழி �தலாகாெத$பதா� அஃக! 76�ேக�' எ$@ அகர! 
ேச��(� Iறிவி/டா� அவ�. ெமாழி �தலாகாத ெமEக� ஒ$பதB�+! இHவாேற 
இகர�ைதேயா அகர�ைதேயா �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$ப( இல�கண!. இவ�@� கசத நபமவ என ஏ; ெமEவைர�+! 
எ<�(�ெகா�ட ஒளைவயா� ய ஞ ங M$ைற?!, அைவ சில எ;�(�கCட$ 
ம/<ேம ெமாழி �தலாவதா� வி/<வி/டா�. இ@தியி �ள வகர�தி ! G, K, 
ெவா, ேவா எB! நா$+! ெமாழி �தலாகா . அவ�ைற �ைறேய,  
 

'உ�தமனாயி6' (G�தமனாயி6)  
'ஊ6ட$ I,வா:' (K6ட$ I,வா: )  
'ஒ$னாைர� ேதேற�' (ெவா$னாைர� ேதேற�)  
'ஓர> ெசா�ேல�' (ேவார> ெசா�ேல� )  
 

என உயிராக� Iறிேய, உட!ப<ெமEயாE வ6! வகர வாிைசைய நிைறG 
ெசE(�ளா� ஒளைவயா�. சில� அ!ம' எ$பைத, �$னதாக� தனி
 சீராE
 
ேச��(� பதி�பி�த(�<.  
 
'அ!ம G�தமனாயி6' என, உட!ப<ெமEயாE G வ6ெமன அவ�க� க6தின�.  
எ-ஙனமாயிB! தமி: அகர வாிைசயி� ெமாழி �தலான வ�ைற எ�த அளG 
ெநறி�ப, பய$ப<�த�,?ேமா, அ�த அளG பய$ப<�தி நம�+ அாியெதா6 
சி@வ� இல�கியமாக இைத� பைட�(� த�(�ளா� ஒளைவயா� எனலா!.  
 
வா:விய� 8�  
 
தமி: நீதி8�க� பல, ப/டறிG �தி�
சியா� அகைவ �தி��தா� ஒ6வ� 
ஏைனேயா��+ அ$றாட! நலமாக வா;! �ைறகைள உண��(வ( ேபா$ற 
வா:விய� 8�களாகேவ யா�க�ப/<�ளன. ஒளைவ 8�க� இ�ேநா�கிேலேய 
ெப6!ப+தியைம�தன.  
 
'அஃக! 76�ேக�' (தானிய!, உணG� ப�ட-கைள எைட +ைற�( ஏமா�றி 
வி�காேத)  
'சனி நீரா<' 
'இட!பட #ெடேட�' (சி@க� க/,� ெப6கவா: எ$பதா! )  
'அரவமா/ேட�' (சி@வ�க� விைளயா/டாகG! பா!பிைன ஆ/, விைளயாட� 
Iடாதா!.)  
'இலவ! ப>சி� (யி�' (இஃ( அறமா? அBபவமா?) 
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 'நீ�விைளயாேட�' (சி@வ� நீைர� க�டா� த!ைம மற�( ஆ<வ�)  
'N�ைம Nகேர�' (சி@வ� சி$ன
சி$ன� தி$ப�ட-கைள வா-கி� தி$@ 
ேநாEவாE�ப<வ�)  
'ேநாE�கிட- ெகாேட�'  
'மீO� வி6!ேப�' (உ�, 76-+த� ெப�,��+ அழ+.  

எ�ேபா(! ெம$ைமைய வி6!�பவ�  
உட!� இைள�பத�+ ம6�( ��ப�  
அ�லவா? இ-+ ெந,( நா� வாழ வி6!�!  
அைனவ6�+! மிக அதிகமாக
 சா�பி<வைத  
வி6!பாதீ�' எ$@ ேபாதி�கி$றா�.)  
 

சிறிய 8ேலயாயிB! உடேன பய$ப<வன, அகைவ �திர�திர� பய$ப<பைவ, 
சிறா��+ாியைவ, அரசிய� சா��தைவ என� ப+�( ேநா�கி, கால இட� 
பி$னணிேயா< க6தேவ�,ய நீதிக� பலவா+!. சி�சில நீதிகேள அைன வ6�+! 
அைன�(� கால�தி�+! ெபா(வா+!.  
 
திற�+றளி ! ெபா(ைம எ$பத�+
 சில எ�ைலக�, வைரயைறக� உள. 
க�ைண M,�ெகா�<, எ�லா! எ�லா�� +! எ�ேபா(!' எ$@ கழ@வன 
ேப
சி�+ அழ+த6!; நைட �ைற�+ ஒ�(வரா. ெபா(ைம� ேகா/பா/ைட இட! 
ேநா�கி� ெகா�ள ேவ�<!.  
 
'�ைன�க�( நி�ேல�, M��கேரா< இண-ேக�', 'ேபா�� ெதாழி� �ாிேய�' 
எ$பன க6த�பாலன. ேபா�#ர ன�லாத ஒ6வ$ ேபா��ைனயி� ேபாE நி�ப( 
தவ@. கலக! நட�+மிட�தி�+� காவல$ ேபாகலா!, ைகயி� ஆ?தமி�லாதா$ 
ேபாகலாமா? ேபாைர� ெதாழிலாக� ெகா�< வாழலாமா? சில க/சிக�-சில 
அர7க� இைத ஒ6 'I) த6! ெதாழி�' ஆ�கி வி/டன. மா�றாB�+ 
இட-ெகாேட�' எ$பவ�, �ைன �க�( நி�ேல�' எ$பைத, எ�தைகய =ழ)� 
Iறியி6�பா� என
 சி�தி?-க�.  
 
த$ �$ேன�ற
=,க�  
 
பல ஆ�தி=,க� ஒ6வ$ த$ன!பி�ைகேயா< �$ேன�ற மைடய� பி$ப�ற 
ேவ�,யன. த$B@தி, த$�ய�சிைய வள��பன. ஒ6வன( ஆCைம 
ேம!பா/,�+ உதGவன.  
 

'உைடய( விள!ேப�' 
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இதBட$ வ�லைம ேபேச�' எ$பைத?! இைண�( ேநா�+-க�. ஒ6வ$ 
த$னிடமி6�பைத, தனதா�றைல, ெபா6� வ)ைமைய விள!பர�ப<�(வ( ேபா� 
பலரறிய
 ெசா� த� Iடா(. காாிய�தி� கா/ட ேவ�<ேம தவிர வாE� ப�த� 
ேபாட� Iடா(. வாE#
7 காாிய�ைத� ெக<�(வி<!.  
 
'ைநவிைன நSேக�', 'ேதா�பன ெதாடேர�' எ$பன விழி��ண��(வன. 'O�கி 
விைனெசE', 'ெசEவன தி6�த
 ெசE' எ$பன ஒ6வ$ �$ேனற வழிவ+�பன. Aமி 
தி6�தி உ� த$ உைழ�ைப ந!ப
 ெசா�கிற(. 'ெபா6�தைன� ேபா�றி வா:' 
காைச� க�டப, வி/<விடாம� கா�பா�ற� O�<கிற(.  
 
'த�ேகா$ என�திாி', 'Y<ெபற நி�', 'ேந�பட ஒ;+', 'மன�த<மாேற�' �த)யன 
ஒ6வன( ஆCைமைய வள��பன.  
 
பழ+! ப�பா<க�  
 
அ$றாட வா:வி�, ெதாழி)�, நி6வாக�தி�, அரசிய)�, ஆS! ெப�SமாE� 
கல�( பழ+வதி� பி$ப�ற ேவ�,ய ப�பா<க� பலவா+!. அவ�ைற� தி6!ப� 
தி6!ப அ;�தமாக� I@கிற(, ஆ�தி=,.  
 
'இண�கமறி�( இண-+' எ$ப( இதி� க6தேவ�,ய ஒ$றா+!. உலகி� 
பிற6ட$ பழ+! ெபா;(, நா! அவ6ட$ இண-க�த�க ப��கC! அவாிட! 
இ6�+!; அவ� ந!�ட$ இண-க�த�க இய��கC! ந!மிடமி6�+!. எனேவ 
��றி ! இ6வ� க6�(! ஒேரமாதிாியாE எ�லா ேநர�(! எ�லா இட�(! 
அைமயா. அதனா� இண�கமறி�( இண-கேவ�<!.  
 
யா� யா6ட$ எHவா@, எ�த அளG, எ
=ழ)�, எ�த எ�த நிைலகளி� இண-க 
�,?ேமா, அ�த�த அளG இண-கி வா:வதாேலதா$ உலகிய� நட�கிற(. இதைன 
ஒ6 வைரயைற� தி/டமாக� ெகா�< ( Formula) (ைறேதா@! இைண�(� பா��க 
இட��<. +<!ப�தி ! கணவ$ - மைனவி இ6வ6! இண�கமறி�( இண-கி� 
ேபாக ேவ�<!. அ வலக�தி� பல� I, ேவைல பா��+மிட�(! அHவா@தா$ 
நட�( ெகா�ள ேவ�<!.  
 
இ6வ� பழ+மிட�(, உைரயாட ! ேப7த ! எ<�(ைர�த ! வாதி�த ! சா$@ 
பக�த ! ெசா�ெபாழித ! என வாE� ேப
7�+ாிய இட! மிக� பலவா+!. 108 
=,கைள� ெகா�ட இ
சி@8)�, ேப
7� ெதாட�� ப�றி 16 =,க� உள. 
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உைடய( விள!ேப�, வ�லைம ேபேச�', வா( ��Iேற�' எ$பன த�கா��� 
ப�றியன. க�ெடா$@ ெசா�ேல�, வ>சக! ேபேச�', ஓர>ெசா�ேல�, பழி�பன 
பகேர� எ$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$பன ேப
சி� பிைழ ேந�த� ந!ைம� 
ேதா�வி?றைவ�+! எ$@ I@வன. 'ெநாEய உைரேய�' (அ�பமானவ�ைற� 
ேபசாேத), சி�திர! ேபேச�' (வா�+
 சா(ாிய�ைத மிைக�பட� பய$ப<�தி� 
ேப7த�), 7ளி�க
 ெசா�ேல�' (ேக/பவ� �க! 7ளி�( வ6�(மா@ ேப7த�), 
மிைக�பட
 ெசா�ேல� (எைத?! ஆயிர! காேலமாகாணி எ$ப(ேபா� மிைகயாக� 
ேதா�@!ப, ேப7த�), 'ெவ/ெடன� ேபேச�' (ெவ/ெடா$@ (�< இர�ெடன� 
(�,�(� ேப7த�) எ$பன பிற� மன! ேநா+மா@! ெவ@�+மா@! ேபசாம� 
கா�பா�@! �ய�சி யா+!.  
 
இ-ஙன! சிறிய இH ஆ�தி=, ேம ! ேம ! எ�ணி� பா��க� த�க அறிGைரக� 
அட-கியதா+!.  
 
க�வி?! நைட�ைற வா:G!  
 
'எ�ெண;� திகேழ�', 'ஓ(வ ெதாழிேய�', 'இளைமயி�க�' '8�பல க�' 'வி�ைத 
வி6!�' என� க�விைய� பல ேகாண-களி� வ��@�(கிறா� ஒளைவயா�.  
 
'ெம�)ன�லா� ேதா� ேச�' எ$ப( மைனவியிட! I, வாழ
 ெசா�கிற(. 
'ைமவிழியா� மைனயக�' எ$ப( பர�ைத ய�க� வா;! #/<� ப�க�! ேபாகாேத 
என எ
சாி�கிற(. 'ைதய� ெசா� ேகேள�' எ$ப(, அரசிய)� காமவய�ப/<, 
ெப� ெசா�ேக/< ஆ,, நா/ைட
 சீ�+ைல�பவ�கC�+� Iறிய(. தி6�+றளி� 
'ெப�வழி
 ேசற�' எ$ற அதிகார! அரசிய� சா��த ந/பிய)� ைவ�க� 
ப/,6�ப( சி�தைன� +ாிய(. வச�த ேசைன ேபால நா/ைடேய, காமவய� ப/ட 
ம$னைன� ெகா�< , ஆ/,� பைட�தவ�க� உ�<. அ( Iடாெத$பைத 
மன-ெகா�< Iறிய அற! அ(.  
 
ஙகர ெமE ஒ$ேற பய$ப/<, உயி�ெமEயி� ஙகர வாிைசைய� கா�பா�@கிற(. 
அகர வாிைச�ப, அைம�த =, 8)�, ஙகர! ேபா�, 7�ற�ைத� கா�பா�றி வா: 
என உவைம ெசா�)யி6�ப( ஒளைவயி$ N�மா� Nைழ�ல�ைத� கா/<கிற(. 
அகர வாிைச�ப, அைம�தெதா6 8)� ங�ேபா� என உவைம வ�தி6�ப( 
ெபா6�தேம. ச-க ஒளைவயாயிB! இைட�கால ஒளைவயாயிB! உவைமயி� ஒ6 
தனி�த$ைம இ6�+!.  
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'ைகவிைனகரேவ�' எ$ற ெதாட�, பல ைக�ெதாழி�க�, ைக ம6�(வ! ேபா�வன 
பிறரறியாம� மைற�க�ப/டதா�, கால� ேபா�கி� மைற�ெதாழி�தைத 
நிைன�A/,, அ-ஙன! மைற�காதீ� 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� ஏைழகC�காக வி<கிற க�ணீ�, சில 
நாடகபாணி
 ெசய�க� எ�லா! அவ�கCைடய 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$@! இர�< இர�< ெசா�சீ�களா� ஆனைவ. ெசா�ேல சீராக 
நி�ப(தா$ ெசா�சீ�. க�, மற என ஓரைசயாயிB! இலவ!, ந$றி, இட!பட என 
ஈரைசயாயிB! தி6�த
 ெசE, �க:�தாைர என
 சிலேபா( MவைசயாயிB! 
ெசா�வ,வ-களாகேவ நி�பன இைவ. ெபாி(! ேமாைன நய! அைமய� IறிB!, 
ெபா6/சிற���ேக �த)ட! த�( ேமாைனைய� ைகவிடG! கா�கிேறா!. 
ைகவிைன கரேவ� எ$றா ! 'ந$றி மறேவ�' எ$றா ! ெதாைட நய�(ட$, 
சமனிைலயாE இைச�+! ஓைச
 ச�த நயேம ஆ�தி=,யி$ உயி�நா,யாக 
ஒ)�கிற(.  
 
ஆ�தி=, ெவ�பா, ஆ�தி=,� �ராண! எ$@ பல 8�க� இத$ விள�க 
8�களாக� ேதா$றின. பாரதியா� �த� பல பாவல�க� �திய ஆ�தி=,க� 
பா,?�ளன�. இைவ அைன�(! இ!�த� =, 'யி$ சிற�ேபயா+!.  
 
ெகா$ைற ேவ�த$  
 
பைழய உைரேம�ேகா�க� அைன�தி !,  
 

'ெகா$ைற ேவE�த ெச�வ$ அ,யிைண  
எ$@! ஏ�தி� ெதா;ேவா! யாேம'  
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எ$ேற காண�ப<கிற(. ெகா$ைற மாைலைய அணி�த சிவெப6மாைனேய இ( 
+றி�+!. ஆ�தி, ெகா$ைற என அ;�த�ற� ெதாட-க� ெப�ற இைவ, 
சிவவண�க-கேளய$றி� பி�ைளயா� வண�க-க� ஆகா. இவ�ைற?! வினாயக 
வண�கமா�க �ய த� கவி�ேபா�+�+ இைய�ைடயதாE இ�ைல. ெகா$ைற 
ேவE�த ெச�வ$' எ$ற ெதாடேர, ெகா$ைற ேவ�த$ என
 76�க-க6தி 
ஆள�ப/< 8� ெபயரான(. சில� இைத அ$ைன?! பிதா' என �த� அ,ைய� 
ெகா�<! ெபயாி/< அைழ�(�ளன�. இHவிர�< கடG� வா:�(�களி ! 
ஏ�தி� ெதா;த�' ஒ6ப,�தாக இ6�ப(! க6த�த�க(.  
 
'தி6மா �க,ைம ெசE', 'சிவ�ைத� ேபணி$ தவ�தி� கழ+' எ$@ I@! 
இ�8�க� ஆ�தி=,, ெகா$ைற ேவ�த$ என
 சிவ�ெபயரா� ெதாட-கி, 
அHவாேற அைழ�க�ப/டைம விய� ப$@. ேம ! நீதி8� வரலா�றி� சமண
 
சா���+ அதிக இடமி6�தைத, ஒளைவயி$ வா�+கேள மா�றியைம�தன எ$ப(! 
நிைனGI�த�+ாிய(.  
 
ெகா$ைற ேவ�தB! ஆ�தி=, ேபா� தமி:ெமாழி �த� எ;�(�களி$ 
வாிைச�ப, அைம�ததா+!. �$ேன =,�+
 ெசா$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$ைற ேவ�த$ நா$+ ெசா�சீ� ெகா�ட �; அ,களா� ஆன(. நா�சீ� 
ெகா�ட( அ,ெயன�ப<!. இதனா� ஐ�தி� ம/<! ெபாழி�� ேமாைன அைமய, 
எ>சிய அைன�(! வழிெய(ைகயைம�( இ$னிைச நய!பட வழ-+கி$றன. 
அதனா� ஒ6�ைற ெசா$னாேல நிைனவி� நி�+! க/டைம�� �ைடயதாகிற(.  
 
சிலேபா( இ�க/டைம�� பழெமாழிகைள ஒ�தி6�க� காணலா!. ஆ,�கா�தி� 
அ!மி?! பற�+!', அகல இ6�தா� நிகள உறG', 'கி/ட இ6�தா� �/ட� பைக' 
எ$B! பழெமாழிகைள� கா�க. இதனா� பல ெகா$ைற =,கைள� க�லாேதா� 
வா�கி ! ெப6வழ�காக� காணலா!.  
 

'ஊ6ட$ பைக�கி$ ேவ6ட$ ெக<!'  
'க�ெபன� ப<வ( ெசா�றிற!பாைம'  
'கி/டாதாயி$ ெவ/ெடன மற'  
'+�ற! பா��கி$ 7�ற! இ�ைல '  
'=(! வா(! ேவதைன ெசE?!' 
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 'திைரகடேலா,?! திரவிய! ேத<'  
'நாெட-+! வாழ� ேகெடா$@! இ�ைல'  
 

இHவாேற ெசா�)� பா��தா�, ம�க� மன�தி� பதி�(, நீ-கா நிைனவி� நி$@, 
நாவி� களிநட!�ாி?! இ�ெதாட�களி$ அ6ைம �லனா+!.  
 
சில ெகா$ைற =,க� ஆ�தி=,யி$ விாிவாகG! விள�கமாகG! அைமய� 
காணலா!.  
 

'ைநபவ� எனிB! ெநாEய உைரேய�' 
'ைமவிழி யா�த! மைன அக$ ெறா;+'  
 

இைவ 'ெநாEயGைரேய�', 'ைமவிழியா� மைனயக�' எ$ற ஆ�தி =,களி$ 
விாிவாகG! விள�கமாகG! அைமத� காணலா!. ஆ�தி=,, ெகா$ைற ேவ�த$ 
இர�ைட?! �;வ(! ஒ�பி/<� க�பா��+ ேம ! ெதளிGெபற வாE���<.  
 
+ற� வழிமர�  
 
இைவ பல தி6�+ற/ சி�தைனவழி�ப/டைவ. ெசா� லா ! ெதாடரா ! 
தி6�+றைள நிைன�A/<மிட-க� பலவா+!.  
 

'எ�ெண$ப ஏைன எ;�ெத$ப இHவிர�<!  
க�ெண$ப வா;! உயி��+   (392)  
 

இதைன இர�தின
 76�கமா�கி, 'எ�S! எ;�(! க�ெணன� த+!' எB! 
ெகா$ைற=,; 'எ�ெண;� திகேழ�' என இ$B! 76�+! ஆ�தி=,.  
 

'பிற��கி$னா ��பக� ெசEயி$  
தம�கி$னா பி�பக� தாேம வ6!'    (219)  
 

'��பக� ெசEயி$ பி�பக� விைள?!' எ$ப(, +ற/க6�ைத எ�(ைண அழகாக� 
ெபா6ைள?! விடாம� 76�கி� த6கிற(.  
 

'ஓத)$ ந$ேற ேவதிய��+ ஒ;�க!'  
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எ$ற ெகா$ைற=,, 'மற�பிB! ஓ�(� ெகாளலா+! பா��பா$, பிற�� ஒ;�க! 
+$ற� ெக<!' (134) எ$ற +ற/ க6�தி$ பிழிவாயைமத� ஒ�பி/<� ப,�( 
மகிழ�த�கத$ேறா ? இ(ேபா ! +ற�வழி
 =,க� இர�, ! நிர!ப� 
காண�ப<கி$றன.  
 
உலகிய�  
 
ஆ�தி=, ேபாலேவ ெகா$ைற ேவ�தனி ! உலகிய ! நட�� வா:விய ! 
உண��(! =,க� பலவா+!.  
 

'ேசம! �கிB! யாம�(ற-+' 
 

ஏேதB! ந�காாிய�தி�காக இரG �;(! விழி�க ேநாி/டா ! ந< யாம�தி�, 
சிறி( ேநரமாவ( க�ணயர ேவ�<மா!.  
 

'ேதாழேனா<! ஏழைம ேபேச�'  
 
ந! ேதாழ$தாேன எ$@ ந! இயலாைம, எளிைம, வ@ைம �த)யவ�ைற� ேப7த� 
Iடா(. அதனா� ந! மதி���+ைற?!; காாிய-ெக<!.  
 

'ேதடா( அழி�கி$ பாடாE �,?!' 
 

�தைல� கா) ெசEதா� வா:�ைக த�ளா<!.  
 

'ேபானக! எ$ப( தாBழ�( உ�ட�' 
 

தா$ வ6�தி?ைழ�(� ேத,யைத உ�S! ேபா(தா$ அ( இனிய உணவாக 
இ6�+!.  
 

'ெத�ணீ� அ<��ைக யாயிB! தா�த�த(  
உ�ண )$ ஊ-கினிய தி� (105)  

 
எ$ற வ�Cவ� வா�கி$ எளிைமயா�கேம ெகா$ைற =,யாத� கா�க. வளவ 
னாயிB! அளவறி�( அழி�( உ� எ$@ ெச�வ�ைத
 சிதறவிடா( கா�பா�ற
 
ெசா�கிறா� ஒளைவயா�. அஃக�! (உணG�ெபா6�க�) கா7! சி�ெகன� ேத<' 
என� O�<கிறாேர!  
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'நீரக! ெபா6�திய ஊரக�தி6' 
'பாேலா டாயிB! காலமறி�(�'  
'ெம�ைதயி� ப<�த� நி�திைர� கழ+' 
'ஒ�தவிட�( நி�திைரெகா�'  
 

இைவ ேபா�வன நீதி வா�கிய-க� எ$பைதவிட, அBபவ �ைடயா� 
இைளேயா��+ நலமாக வாழ வழிகா/<வனேபா� உ�ளன. கா<! ேம<! 7�றி� 
திாி�தவ� இலவ! ப>சி� (யி� G!, ெம�ைதயி�ப<�கG! O�<கிறா�. �திய 
இட மாயிB! மன�தி�+� ெபா6�திய இட�திேலதா$ உற�க! வ6!. இய� பான 
இ!மனநிைலையேய இ( கா/<கிற(. #/,B�ேளேய இட!மாறி� ப<�தா� 
நம�+ உற�க! ெக<வ(�ட�லவா?  
 

'ேகா/ெசவி� +றைள கா�@ட$ ெந6��'  
 

கவிநய! மி�க ெதாடாி(. ேகா/ெசவி - ேகா� ேக/+! ெசவி. +றைள - பிற� மீ( 
ெசா$ன ேகா�. இர�<! ேச�வ( கா�@ட$ ெந6��
 ேச�வ( ேபாலா!. ப�றி 
எாி�( ெப6கி அழி?! எ$பதா!.  
 

'ேபைதைம எ$ப( மாத��+ அணிகல!'  
 

மட! எ$பதி(. ெதாி�(! ெதாியாத( ேபா� இ6�+! நிைற?ைடைம. ஆ�கC! 
��திாி�ெகா/ைட ேபாலா( இHவா@ அட�க�ைடயராத� ந�லேத. ஆனா� 
ெப�கC�+ இ( இய�பாக அைம�த(. அ
ச!, மட!, நாண!, பயி��� எ$பன 
ெப�க� த$ைன�தா$ ெகா�ெடா;+!' த�கா��� க6விக�. பி$னாளி� அைவ 
தவறாக விள-கி� ெகா�ள�ப/டன.  
 

'ெசா�க� எ$பவ� அ�த! ெப@வ�'  
'ேசா!ப� எ$பவ� ேத!பி� திாிவ�'  
 
'த�ைத ெசா� மி�க ம�திரமி�ைல'  
'தாயி� சிற�ெதா6 ேகாயி மி�ைல'  
 

இ-ஙன! அ<�த<�( வ6பவ�றி� ஓ� இையபி6�தைல?! காணலா!.  
 
�(ைம  
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ெகா$ைற ேவ�தனி� பல �(ைமகC! மாBட �$ேன�ற
 சி�தைனகC! 
நிர!பGள. இ6� =:�த உலகி� வா:வா-+ வாழ வி6!�வா��+ ஒளி ந�+! 
சி$ன>சி@ ைகவிள�+க� இைவ எனலா!.  
 

'க�ெபன� ப<வ( ெசா�திற!பாைம'  
 

க� - மன�தி�ைம , உ@தி. ெசா$ன ெசா� மாறா( நட�தேல க�பா+!. 
ஒ6வைன� ப�றி ஓரக�தி6' - எ$ப( க$னி� ெப�S�+
 ெசா�ல�ப/ட(. 
தி6மணேம ேவ�டாெம$@ 7த�திரமாக இ$@ வாழ நிைன�+! ெப�க� ப,�( 
மனன! ெசEயேவ�,ய வாசக! இ(.  
 

'கி/டாதாயி$ ெவ/ெடன மற' 
 

ந!ைம� �(�பி�(� ெகா�ள, �திய ேவ@ திைசயி� ஊ�க�ப<�த உதGவ(. 
'ேதா�பன ெதாடேர�' எ$ற =,ைய எ�Sக.  
 

'சீைர� ேத,$ ஏைர� ேத<'  
'ெதா;O� 7ைவயி$ உ;O� இனி('  
'ேமழி
 ெச�வ! ேகாைழ படா('  

 
ஒளைவ�+ உழவி ! உைழ�பி ! இ6�த ெப6ந!பி�ைக பல இட-களி� 
ெவளி�ப<கிற(...  
 

'பிர! ேபணி பார�தா-+!' 
 

Y�-தாE�பா�. தாE�பாலா� ேபணி வள��க�ப/டவ$ உட @தி?�ளவ$ 
ஆவானா!, எ�த
 7ைமைய?! தா-+! வ)ைம ெப@வானா!.  
 

'ைபய
 ெச$றா� ைவய! தா-+!' 
 

பதறாம� காாியமா�றினா�, ைவயேம அவைன ஏ�@� ேபா�@!. பதறாத காாிய! 
சிதறா( அ�லவா? எ@!Aர� க�+ழி?! தாேன? ைபய நட�தா� பாத
7வ<க� 
ம�ணி� பதி?!. அைமதியாE வா:ேவாேர அ;�தமான வா:G வா:வ�.  
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'மீகாம$ இ�லா மர�கல! ஓடா('  
 

ஒ6 நா/,�+
 சாியான தைலமக$ வாE�கவி�ைலேய� நா< அ�ல�ப/<, 
அைல�கழி?! எ$பதா!. மீகாம$ எ$பவ$ மர�கல�ைத ஓ/டவ�ல கைலக�ற, 
அBபவ��ள ஒ6வனாவா$: நிைன�தவெர�லா! மீகாமனாக �,யா(; க�ப� 
கவி:�(வி<!. நா/ைட ந�லதிைசயி� ெச �தG! த�க மீகாம$ ேவ�<ெம$ப( 
இதனா� ெபற�ப/ட(.  
 
இ-ஙன! ெகா$ைற ேவ�தனி� பல =,க� ம�க� நிைனவைலகளி� ஓ<! 
நிழ�பட-களாயின. அத�+ அவ�றி$ சமனிைல� பாடான இ$ேனாைச அைம��!, 
அ$றாட வா: விய� சா��த ப/டறிG�க6�(ைரகCேம காரணமா+!.  
 
M(ைர  
 
கா/சி, க6த�, உவைம �த)ய அளைவகளா� ஒ6 க6�ைத ஆE�( 
நிைலநா/<த�, கால�தா� ��ப/ட அளைவ 8$ �ைறகளா+!. நீதி 8லா� தா! 
Iறவ�த அற� க6�(�க� உ�ைமயானைவ, பயைன விைளவி�பைவ 
எ$பவ�ைற நிைல நா/ட இH அளைவகைள?! பய$ப<�தின�. இதனா� 
அவ�கள( கவிைத வள�! க6�( வள�! சிற�தன.  
 
இய�ைகைய� கா/, அற�ைத
 ெசா�வ(! உலகிய)� பழகி�ேபான ஒ$ைற 
உவைம ெசா�) நீதிைய நிைலநா/<வ(! க�< ேக/,6�(! ந$+ உணராத 
�(��(
 ெசEதிகைள
 சா$றா�கி அற-Iறி ந!ைம விய�க ைவ�ப(! தமி: 
நீதி8�களி$ ேபா�கா+!.  
 
ெசE�ந$றிைய வ��@�(வ�. M(ைர, ெபய6�ேக�ப அறிG அBபவ 
�தி�
சிகைள� கா/<வதாக)$, ந$ைம ெசEதவ$ அத�+� பதிலாக எதி� 
ந$றிைய எதி�பா��க ேவ�< ெம$பதி�ைல என� I@கிற(. ஏெனனி� அத$ 
பய$ எ$ேற B! ஒ6 நா� தி6!ப� தாேன வ�( ேச6!; அ( ேவ@வழியி ! வ�( 
ேச6!. ெத$ைனமர! அ,ேவ�களி$ வழி உறி>சிய த�ணீைர, அத$ வழியாகேவ 
தி6!ப� த6வதி�ைல. ேமேல உ
சியி� இளநீ�களாக� தி6!ப� த6கிற(. சாதாரண 
நீைர� ப6கி, இனிய இளநீைர� த6கிற(. நா! பிற��+
 ெசEத ந$ைமகளி$ 
பய$கC! அHவா@தாேம விைள?! எ$பதா!.  
 

'ந$றி ஒ6வ�+
 ெசEத�கா� அ�ந$றி  
எ$@ த6-ெகா� என ேவ�டா-நி$@  
தளரா வள�ெத-+ தா� உ�ட 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 
மி�கவ� எ$@ ெபா6�. 30 பாட�க� ெகா�ட( M(ைர. விநாயக� வண�க! 
வா�+�டா!' எ$@ ெதாட-+கிற(. ந�வழி 40 பாட�க� ெகா�ட(. அத$ 
கடG� வா:�(! வினாயக வண�கேம. M(ைர கடG� வண�க�தி$ �த�சீாி$ 
அ,�பைடயி� வா�+�டா!' எ$@! அைழ� க�ப/ட(. �$ைனய ஆ�தி=,, 
ெகா$ைற ேவ�த$ இர�<! சிவவண�கமாE அைமய, இைவ இர�<! வினாயக 
வண�கமாE அைமகி$றன. இதனா� இைவ ேவ@ ேவ@ ஆசிாிய�களா� 
பாட�ப/டனேவா எ$ற ஐய�! உ�டாகிற(. M(ைர உலகிய� Iறி 
அற-கைரகிற(. ந�வழி 'ேபாகிற வழி�+� ��ணிய! ேத<வ( ேபால' 
நிைலயாைம, ஊ:விைன, உலக ெவ@��, #<ேப�@�+ வழி என இHவா@ 
ெபாி(! ஆ$மிக� ெதாட�பானவ�ைற� ேப7கிற(.  
 

'ெந� �+ இைற�தநீ� வாE�கா� வழி ஓ,�  
�� �+! ஆ-ேக ெபாசி?மா! - ெதா� லகி�  
ந�லா� ஒ6வ� உளேர� அவ�ெபா6/<  
எ�லா��+! ெபE?! மைழ'  
 

இHெவ�பா�க6�(, ம�களிட! அ,�க, ேபச�ப<தைல� ேக/கிேறா!. 
ெந� �+ இைற�தநீ� சிறிேதB! �� �+! ெபாசிகிறதா!! ந�லவ� இ6�தா� 
அHKாி� மைழ ெபாழி?! எ$ற ந!பி�ைக உள(. அவரா� எ�ேலா6! 
பயனைடவ� என இ( I@கிற(. 'உ�டால!ம இHGலக!' எ$ற �ற�பா/< (18) 
தம�ெகன �யலா ேநா$தா�, பிற��ெகன �ய ந� உ�ைமயாேன' என
 
ெச��வைத இவ� ஒ�� ேநா�கி� பா��க ேவ�<!.  
 
இைட�கால உைரயாசிாிய�க� பல� இ�பாட�களி� ஈ<ப/< எ<�(� 
கா/,?�ளன�. ம�க� பழெமாழி ேபா� வழ-கி, இவ�ைற� பய$ப<�தி?�ளன�. 
ப�ளி� பி�ைள க/+� ெதாட�க வ+���களி� பாடமாE விள-கியதா�, இைவ 'க� 
ேம� எ;�(�ேபா�' ெந>சி� பதி�( அHவ�ேபா( எ<�(� கா/ட�ப/< 
வ�(�ளன.  
 
ஒளைவ தமி: ம�களி$ #/<�ெபயராE� �க: ெப�றத�+ இ�நீதி 8�கேள 
காரணமா+!.  
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'கான மயிலாட� க�,6�த வா$ேகாழி  
தாB! அ(வாக� பாவி�(� தாB! த$  
ெபா�லா
 சிறைக விாி�( ஆ,னா� ேபா ேம  
க�லாதா$ க�ற கவி'  
 

வா$ ேகாழி என� ேபா)கைள� பாிகசி�+! பழ�க! எ� (ைண ஆழமாக� 
பரவியி6�கிற( ெதாி?மா? வா$ேகாழி மிக� பி�கால�தி� இ�தியாவி�+� 
ெகா�<வர�ப/டெத$பதா�, இ�பாட�க� பி�கால�தன எ$ப( சில� க6�(. 
இ(+றி�( அறிஞ� �. அ6ணாசல! +றி�பி<வ( வ6மா@: ஆ-கிேலய� இ�தியா 
வ�த( 16-ஆ! 8�றா�,�; அத$ பி$தா$ ட�கி' என� ெபய6�ள இ�பறைவ 
இ�நா< வ�த(. ஆகேவ இ�பாட �ள 8� மிகG! பி�கால�த( எ$ப( ஒ6 
சாரா� I�@. உ�ைம ேவ@. ட�கி எ$ப( (6�கி . (6�கிய� இ�தியா வ�த( 10-
ஆ! 8�றா�< எ$ப�. அ�ேபாேத இ�பறைவ?! (6�கிய� வழியாக இ-+ 
வ�தி6�த� ேவ�<!.[2]  
----  
[2]  த. இ. வரலா@, ெஷ.8�, ப.502.  
 
 

'+ணெம$B! +$ேறறி நி$றா� ெவ+ளி  
கணேம?! கா�த� அாி('     (29)  
 

சா$ேறா�த! ேகாப�ைத� பிற� தா-கி� ெகா�Cத� அாி( எ$@!, அ�ேகாப! 
கண�ெபா;தி� மாறிவி<! எ$@! இத�+ இ6வைகயாக� ெபா6� I@வ�. 
இர�டாவ( ெபா6ேள சிற�த( எ$ப( ேபா� M(ைர விள�+கிற(.  
 

'க�பிளேவா< ஒ�ப� கயவ�, க<>சின�(�  
ெபா�பிளேவா< ஒ�பா6! ேபா�வேர - வி�பி,�(  
நீ�கிழிய எEத வ<�ேபால மா@ேம  
சீ� ஒ;+ சா$ேறா� சின!' 
 

க� பிள�தா� ேசரா(; ெபா$ பிள�தா� பி$� இைண�க �,?!; சா$ேறா� 
சினேமா த�ணீாி� அ!� பாE�( உ�டா�கிய வ< உடேன மைறவ(ேபா�, 
மைற�(வி<!. க�பிளG ேபா$றவ�கயவ�; ெபா�பிளG ேபா$றவ� இைடயாவ�. 
தைலயாய சா$ேறா� பிாி�த அ�ெபா;ேத I<வ�. அவ� சின! உடேன 
தணி�(வி<!.  
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'க�றாைர� க�றாேர கா�@வ�'. 'க�� இலா M��கைர M��கேர �க�ப�.' இ-+ 
க�� எ$ப( மன�தி�ைம எ$ற ெபா6ளி� - வ�(�ள(. ஒளைவயா� க�ெபன� 
ப<வ( ெசா�திற!பாைம' என� +றி�த(! காணலா!. அவ� ஒ6 �(ைம
 
சி�தைனயாள�; �ர/சி
 சி�தைனயாள� எ$பத�+ இைவ சா$றாவன. 
ம$னB�+� த$ ேதச! அ�லா� சிற�பி�ைல. க�ேறா��+
 ெச$ற இடெம�லா! 
சிற��.  
 
உட$பிற�ேத ெகா� ! வியாதி. உட$பிறவாமாமைலயி� உ�ள ம6�ேத 
பிணிதீ��+!. அ�ற +ள�தினி$@! அ@நீ�� பறைவேபா�, ெச�வ! ேபான(! 
ந!ைமவி/<� ேபாவாேர பலராவ�!  
 
அட�க�ைடயாைர அறிவில� எ$ெற�ண� Iடா(. ஏெனனி� ஓ<மீ$ ஓட 
உ@மீ$ வ6மளG!, வா, இ6�+மா! ெகா�+. கைவயாகி� ெகா!பாகி� கா/,ேல 
நி�பைவ ந�ல மர-க� அ�ல; சைப ந<ேவ அரசாைணயா! நீ/ேடாைலைய  
வாசி�கி$றவன( +றி�பறிய மா/டாதவேன ந�ல மரமாவா$!  
 
ப;�க� காE
சினா ! பா� 7ைவ +ைறவதி�ைல. ச-+ 7/டா ! ெவ�ைம 
நிறேம த6!. ேம$ம�க� ெக/டா ! ேம$ம�கேள. அவ�கCட$தா$ 
ந/��ெகா�ள ேவ�<!. கீ:ம�கCட$ ந/��ெகா�டா� அவ�க� ெந<நா� 
ந�ப�களாக விள-கமா/டா�க�. இHவா@ வ6! M(ைரக�  
ஒHெவா$@! மிக� பயBைடயைவ ஆ+!.  
 
ந�வழி  
 
நா�ப( பாட�கைள?ைடய ந�வழியி$ கடG� வண�க� பாட)� ஒளைவயா�, 
பி�ைளயாாிட! ச-க� தமி: M$@! தா என� ேக/கிறா�. எனேவ இவ� ச-க கால 
ஒளைவயா� அ�லெர$ப( ெதளிG.  
 
ந�வழி?! ம�களிைடேய எளிதி� வழ-கி, எ$ெற$@! நிைனG ெகா�C!ப,யான 
பாட�க� அட-கிய(. 'சாதி இர�ெடாழிய ேவறி�ைல' எ$பைத
 சாதி�+�ேள 
உழ�பவெர�லா! ெசா�)� ெகா�<தா$ இ6�கிறா�க�. இ/டா� ெபாிேயா�; 
இடாதா� இழி+ல�ேதா�', (>7வேத மா�த� ெதாழி�' எ$@!, சா�(ைண?! 
ச>சலேமதா$', எ$@! பா<வதா ! விைன�பய$, விதி என ஆ@த� ேத<! 
வா��ைதகைளேய I@வதா ! ந�வழி ஒளைவயாாி$ அகைவ �தி��த கால�தி� 
பாட�ப/ட( ேபா !!  
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'நீ@ இ�லா ெந�றி பா:'; 'சிவாயநம எ$@ சி�தி�( இ6�ேபா��+ அபாய! ஒ6 
நாC! இ�ைல' என� ெதளிவாக
 சிவெநறிைய� பா<கிறா� ஒளைவயா�.  
 

'ேதவ� +றC! தி6நா$ மைற�,G!  
Mவ� தமி;! �னிெமாழி?! - ேகாைவ  
தி6வாசக�! தி6Mல� ெசா� !  
ஒ6வாசகெம$@ண�.'  
 

இவ� தமி: 8�களிட�(! வடெமாழி
 சா�திர-களி ! ெகா�,6�த ப�@! 
பயி�சி?! இதனா� விள-+!.  
 

'ஆ�டா�< ேதா@! அ;( �ர�டா !  
மா�டா� வ6வேரா மாநில�தீ�!'  
 
'பா<ப/<� ேத,� பண�ைத� �ைத�(ைவ�(  
ேக<ெக/ட மானிடேர ேகC-க�!'  
 
'பசிவ�திட� ப�(! பற�( ேபா!'  

 
'இ;�+ைடய பா/,�+ இைசந$@' 
 

ேக/+! ஒHெவா6வ� உ�ள�தி ! நாவி ! எதிெரா)�த வ�ணமி6�+! 
இ�தைகய அ,க� பலவா+!.  
 
'ப�(! பற�( ேபா+!' எ$றா� எைவ ப�(! என அறியாதா6! இ�ெதாடைர
 
ெசா�)ய வ�ண! உ�ளன�.  
 

'மான! +ல! க�வி வ�ைம அறிGைடைம  
தான! தவ! உய�
சி தாளா�ைம ேதனி$  
கசிவ�த ெசா�)ய�ேம� கா�@த� ப�(!  
பசிவ�திட� ேபா! பற�(.'  
 

'ஏவா ம�க� Mவா ம6�(' எ$ற ெகா$ைற ேவ�தB�+ விள�க! த6கிற( ஒ6 
ந�வழி�பாட�.  
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'Aவாேத காE�+! மர��ள; ம�கC!  
ஏவாேத நி$@ண�வா� தா�ளேர; Oவா  
விைர�தா ! ந$றாகா வி�ெதனேவ ேபைத�+  
உைர�தா ! ேதா$றா( உண�G'.  
 

எைத?! மிக அ;�தமாக, ஆணி அைற�தா� ேபா� ெசா�வ( 'ந�வழி' இய��.  
 

'ந�< சி�பி ேவEகத) நாச�@! கால�தி�  
ெகா�ட க6 அளி�+! ெகா�ைக ேபா� – ஒ�ெதா_இ! 
ேபாத! தன! க�வி ெபா$றவ6! கால! அய�  
மாத�ேம� ைவ�பா� மன!'  
 

நாச�@கிற கால�திேலதா$ இைவ க6ைவ உ�டா�கி� ெகா�Cமா!. அதாவ( 
க6�ேதா$றினாேல தாE ந�< �த)யன அழிய� ேபாகி$றன எ$@ 
உ@தியாகிற(. இ( பி�கால�தி� பலரா� எ�தைனேயா இட-களி� எ<�தாள�-
ப<கிற(.  
 
எ�லா
 சமய�தவ��+! உட$பாடான ெபா(�க6�( எ( எ$பைத
 
ெசா�)�தா$ ந�வழி ெதாட-+கிற(.  
 

'��ணிய! ஆ!; பாவ! ேபா!!'  
 

எனேவ, எ
சமய�ேதா� ெசா� ! 'தீ( ஒழிய ந$ைம ெசய�!' எ$பேதயா!.  
 
'ேபான பிற�பி� - ேபான நா/களி� - ெசEத அைவேய ம�ணி� பிற�தா��+
 
ேசமி�( ைவ�த ெபா6ளா+!!' இதைனேய அ$@ இடா��+ இ$@ ெவ@! பாைன 
ெபா-+ேமா ேம�?' எ$@! வினாெவ;�பி� ேக/கி$றா�. ��ணிய�ைத 
அற�ைத- ந$ைமைய
 ேசமி�( ைவ�(� ெகா�ள
 ெசா�கிறா�.  
 

'ஆன �த)� அதிக! ெசலவானா�  
மான! அழி�( மதிெக/<� ேபானதிைச  
எ�லா��+! க�ளனாE ஏ:பிற��! தீயனாE  
ந�லா��+! ெபா�லனா! நா<..'  
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சில6�+ இதமாE
 ெசா$னா� ெச$@ ேசரா(; ந$+ உைற�+! ப, அ,�(
 
ெசா�லேவ�<!. ந�வழி� பாட�க� அற�ைத அைற�(, ந!ைம ந�வழியி� 
பிட�பி,�( உ�(பைவ!  
 

'தா!தா! ெசEதவிைனதாேம அBபவி�ப�'  
 
'உ�ள ெதாழிய, ஒ6வ��+ ஒ6வ� 7க!  
ெகா�ள� கிைடயா'  
 

என விைன� பயைன அவரவேர அBபவி�க ேவ�<ெம$ற விதிைய ந�வழி 
அ,�க, நிைனK/<கிற(.  
 
�$ைனய தி6�+றC! பிற அற 8�கC! ெசா�)ய அற-கைளேய ெசா$னா !, 
அைத எளிய�ைறயி� இ( ெசா�கிற(. பாமர ம�கC! ேக/< அறி�( மன�தி� 
பதிவி�(
 ெசா�)
 ெசா�)� பழ+மாறைம�தைவ ஒளைவ வா�+க�!  
 
அதனா�தா$ ஒளைவ வா�+ ெதEவவா�+' எ$றன� ம�க�! இ-ஙன! நீதி 
8�களி� ம/<ம�லாம�, ஒளைவயா� அHவ�ேபா( தனி�பாட�களாக� பா,யன 
எ$@ காண� ப<வனG! சிற�த நீதி?ைர�+! ெவ�பா�களாக� காண� 
ப<கி$றன. அவ�ைற ஒளைவயா� வரலா@ I@! 8�களி ! தனி�பாட� 
திர/, ! ப,�( மகிழலா!.  
 
நீதிெவ�பா�க�  
 
உலகி� தைலயாய சில� Aவாமேல காE�+! பலா�ேபால ெவளிேய ெசா�லாமேல 
ந$ைம ெசEவ�. சில� A�(� காE�+! மாமர�ைத� ேபால
 ெசா�)வி/<�பிற+ 
ெசா�)யவா@ உதவி ெசEவ�. கைடயாயவேரா A�(! காE�காத பாதிாி மர�ைத�  
ேபால
 ெசா�)வி/<� பிற+ ெசEயாமேல வி/<வி<வ�.  
 

'ெசா�லாம ேலெபாிய� ெசா�)
 சிறிய�ெசEவ�  
ெசா�)?! ெசEயா� கயவேர - ந�ல  
+லாமாைல ேவ�க�ணாE! I@வைம நா,$  
பலாமாைவ� பாதிாிைய�பா�"  

 
சில ப��கC! க�வி?! தனி�திற$கC! எHவாற ைமகி$றன எ$பைத ஒ6 
ெவ�பா ெதளிவாக விள�+கிற(.  
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'சி�திர�! ைக�பழ�க! ெச�தமி;! நா�பழ�க!  
ைவ�தெதா6 க�வி மன�பழ�க! - நி�த!  
நைட?! நைட�பழ�க! ந/�! தைய?!  
ெகாைட?! பிறவி� +ண!..'  
 

யா6�+! யா6! இைள�தவர�ல�. ஒHெவா6வ6�+! ஒHெவா6 திறB�<. 
யா6! நா! இதி� வ�லவர�லேவ' என
 ேசா�வைடய ேவ�,யதி�ைல. நம�+ எ( 
ைகவ6! (ைற என� க�<பி,�க ேவ�<!. ஊ�@�ள இட�ைத� க�< பி,�( 
வி/டா�, பிற+ த�ணீ6�+� +ைறேவ இ�ைல. பல� ஊ�றி6�+மிட! 
ெதாியாம�தா$ ஏைழயாE இ6�கிறா�க�.  
 

'வா$+6வியி$ I< வ�லர�+� ெதா�கைரயா$  
ேத$சில!பி யாவ��+! ெசEயாிதா� - யா! ெபாி(!  
வ�ேலாேம எ$@ வ)ைமெசால ேவ�டா-கா�  
எ�லா��+! ஒHெவா$ ெறளி('  
 

எளிய ேப
7நைட� தமிழி�, மர� வ;வாம� கவிபாட �த$ �த)� க�@� த�தவ� 
ஒளைவேயயாவா�. க�ேறாரைவயி� ேப7த� எளித$@.  
 

'காணாம� ேவணெத�லா! க�தலா! க�ேறா��$  
ேகாணாம� வாEதிற�க� Iடாேத - நாணாம�  
ேப
7�ேப
 ெச$B! ெப6!Aைன வ�த�கா�  
கீ
7�கீ
 ெச$B! கிளி'  
 

யா� யாைர எHவிட�தி� �க:த� ேவ�<!? ேவைல� காரைன ேவைல 
�,வி�தா$ பாரா/ட ேவ�<!. �த)ேலேய பாரா/ட� ெதாட-கிவி/டா� 
ேவைல ப;தாEவி<!. இ( அB பவ!. பி�ைளகைள ெந>சிB� ம/<ேம பாரா/ட 
ேவ�<!. ெவளி�பட
 ெசா$னா� தைல�+ேம� ஏறிவி<வ�. ேம ! அவ�க� 
�$ேன�ற�! தைட�ப<!.  
 

'ேநசைன�கா ணாவிட�தி� ெந>சார ேவ(தி�த�,  
ஆசாைன எHவிட�(! அ�ப,ேய, - வாச  
மைனயாைள� ப>சைணயி�, ைம�த�தைம ெந>சி�  
விைனயாைள ேவைல�, வி�"  
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எத�+ அ�ல( எவ��+ எ( க,ன! எ$பைத ஒ6 பா/< அழகாக
 ெசா�கிற(. 
பி�ைள� தமிழி� அ!�)� ப6வ! பா<வ(, �)ைய� க�ட( ேபா� 
அ
ச�த6வதா+!. உலா� பிரப�த�தி� ெப(!ைப� ப6வ! பா<வ( க,ன!. 
ஆ7கவி வ�ண! பா<வ( க,ன!. ெவ�பா� பா<வ( �லவ� எ�ேலா��+! 
�)ேபா�வதா!.  
 

'காசினியி� பி�ைள� கவி�+ அ! �)�)யா!,  
ேப7! உலாவி� ெப(!ைப �)-ஆ7  
வலவ��+ வ�ண! �)யா!ம� ெற�லா�  
�லவ��+! ெவ�பா� �).  
 

அற!, ெபா6�, இ$ப!, #< நா$+! வர ஒளைவ ஒ6 பாட� �ைன�(�ளா�. 
அதி� காத� இ6வ� க6�ெதா6மி�( ஆதரG ப/டேத இ$ப! என வ6வ( பலர( 
ெந>ைச?! ஈ��+! ெதாடரா+!. அ(ேபா� தமிழக நா<களி$ தனி
சிற�ைப� 
I@! பாட� ஒ$@ அைனவரா ! அ,�க, எ<�தாள�ப<வதா+!.  
 

'ேவழ �ைட�( மைலநா<, ேமத�க  
ேசாழ வளநா< ேசா@ைட�( - Aழிய�ேகா$  
ெத$னா< ��(ைட�(� ெத�ணீ� வய�ெதா�ைட  
ந$னா< சா$ேறா� உைட�('  
 

ஒ6வ$ மைனவி இற�தபி$ வாழ ேந��தா�, அவB�+ எ�பயBமி$றி எ�லா
 
7க�! ேபாEவி<மா!. கணவைன இழ�ேதா��+� கா/<வ( இ�' எ$றா� 
இள-ேகாவ,க�. ஒளைவயா� 'மைனவிைய இழ�தா$ மா� - பய$ அைன�ைத?! 
இழ�பா$' எ$@ I@கிறா�.  
 

'தாேயா< அ@7ைவேபா!; த�ைதெயா< க�விேபா!;  
ேசேயா< தா$ ெப�ற ெச�வ! ேபா! - ஆயவா:G  
உ�றா6ட$ ேபா!; உட$பிற�பா� ேதா�வ) ேபா!;  
ெபா�றா) ேயாெடைவ?! ேபா!!'  
 

வா:�ைக� கட)� M:கி ��+ளி�( எ<�த, ப/டறிG ��(�களாக இைவ 
விள-+வதா�, ம�க� ஒளைவயாைர�த-க� பாவலராகேவ மதி�(� 
ேபா�@வாராயின�. இ�தைகய பாட�க� பலவா+!. தமி: இல�கிய வரலா�றி�, 
�த$ �தலாக - �த$ைம?ற ம�கCட$ பழகி, I;�+! பா,, எளியவ6ட$ 
I,?ைற�த ஒளைவயா� இ$@! �லவ�கைளவிட, ெபா( ம�களிட!தா$ 
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I<தலாக வல! வ6கிறா�. தமிைழ?! இல�கிய�ைத?! ெபா( ம�களிட! 
ஊ<6Gமா@ ெகா�< ெச$ற மிக
 சில கவிஞ�களி� ஒளைவயாேர 
�$ேனா,யாவா� ேதச�கவி சி. 7�பிரமணிய பாரதியா6�+ ஒளைவயா� மீ( 
அளவ�ற ப�@! பாச�! ஏ�ப/டத�+ இHGண�Gகேள காரணமா+!.  
--------------   

4. 4. 4. 4. ஒளைவ� கைதக�ஒளைவ� கைதக�ஒளைவ� கைதக�ஒளைவ� கைதக�    
 
ச-க ஒளைவ?! நீதி8� ஒளைவ?! ெப�ற ெப6!�கழா�, தமிழக�தி� க�றவ� 
க�லாதா� அைனவாிட�தி ! ஒளைவ ப�றிய 7ைவயான கைதக� பல 
வழ-கலாயின. தனி�பாட� திர/<', தனி
ெசE?/ சி�தாமணி', தமி: நாவல� 
சாிைத', விேநாதரசம>சாி', �லவ� �ராண!', சதக 8�க� ஆகிய வ�றி !, 
ஒளைவயா� சாி�திர!', 'ப$னி6�லவ� சாி�திர!', 'பாவல� சாி�திர தீபக!' ேபா ! 
பைழய வரலா�@ 8�களி ! ஒளைவ�கைதக� பலவ�ைற அறிகிேறா!.  
 
ெந�)�கனி ெப�ற(; �6க�ெப6மானிட! 7/டபழ! 7டாத பழ! ப�றி� ேக/ட(; 
Iைழ�பலா� தைழ�க�பா,ய(; ெகா�டாைன ஆ/,� பைட�தவைள 
வைச�பா/<� �ைன�( தி/,ய( எனG! ப�ேவ@ நிக:
சி� பி$னணியி� 
பா,யன எனG! இHவா@ ம�க� வாEெமாழியி� வழ-கிய கைதக� 
எ�ண�றனவா+!. இவ�@/ சிலேவ ஏ/,� எ;த� ப/< வ�(�ளனெவனிB!, 
வாEெமாழி�ேக?ாிய மா�ற-க�, திாி� க� ெகா�< இ�கைதக� பல பாட 
ேவ@பா<கCட$ காண� ப<கி$றன. எனேவ, Mல உ�ைம யாெதன அறித� 
க,னமா+!; உ�ைமேய அ$@ என ம@�ப( அைதவிட� க,னமா+!! 
 
அHவ�ேபா( நிக:�த சில உ�ைமகைள
 7�றி� �ைனய� ப/ட 
க/<�கைதகளிைவ எ$ப( ெத�ெறன� �லனா+!. எனிB! 7ைவமி+�த 
கைதகளாத)$, அைனவ� மன�ைத?! ஈ��(, ப7மர�தாணிேபா� பதி�( 
அறிைவ?! அBபவ�ைத?! ெப6�கி வ6கி$றன.  
 
சில பாட�க� 7ைவ?டனி6�தைமயி$, அவ�@�கான பி$�ல! பிற+ 
�ைனய�ப/<
 ேச��க�ப/<�ளன. ஒளைவ பாடாம�, பிற�பா, ஒளைவ ேம� 
ஏ�றி?ைர�க�ப/டன என� க6(மா@! சிலGள. எனிB! இவ�@� ேத��ெத<�த 
சில கைதகC! பாட�கC! பய$ப<மாறைம�த ப/டறிGைடயைவ; அறிG�I�ைம 
மி�கைவ; அBபவ �தி�
சி?ைடயைவ. இைவ, ெசா�சா(ாிய! கா/<! இல�கிய
 
7ைவ?ைடயன. அாி
7வ, ப,�+! சிறா� �த� அகைவ �தி��த ெபாிேயா� வைர 
இ�கைதகைள
 ெசா�)
 ெசா�) இ$�@த� அதனாேலயா!.  
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இவ�@/ சில ச-ககால ேவ�த�கைள?!, வ�ள�கைள?! ெதாட�� ப<�(வன. 
ேவ@சில இைட�கால� +@நில� தைலவ�க�, நாய$மா�கேளா< ெதாட��ப<�தி� 
�ைனய� ப/டன. ஏைழ எளிய ம�கCட$ ெதாட��@�தி� �ைனய� ப/டைவ?! 
பல கைதக� உள.  
 
இ-ஙன! ப�ேவ@ கால-கேளா<! ெதாட��ைடய கைதகளாக இ6�பதா�, 
கால�ேதா@! ஒளைவயா�க� பல� வா:�( வ�(�ளன� எனG! அவ�த! கைதக� 
எ�லா! இ-ஙன! இைண�(� Iற�ப<கி$றன ேபா ! எ$@! எ�ண 
இடேம�ப<கிற(.  
 
'அபிதான சி�தாமணி' த�த ஆ. சி-காரேவ  �த)யா�, 'ஆயிர�ெத�`@ 
ஆ�<க/+ ��ப/ட தமிழ�' ப�றி எ;திய வி.கனகசைப� பி�ைள ேபா�வா� 
ஔைவயா� ஒ6வேர என� ெகா�டன�.  
 
8�றா�< வாிைசயி� தமி: இல�கிய வரலா@ பைட�த �. அ6ணாசல! தம( 
இல�கிய வரலா�@ 8�களி� ஆ@ ஒளைவயா�க� ப�றி விள�+கி$றா�.  
 
ச-க கால ஒளைவ, இைட�கால நீதி8� ஒளைவ என ஒளைவயா� இ6வேர எ$ப( 
பலர( க6�தா+!.  
 
ச-ககால ஒளைவ ப�றி
ச-க�பாட�களி$ வழி� ெதளிவாக அறிகிேறா!.  
 
நீதி8�க� பா,ய இைட�கால ஒளைவ?! ேசாழ� ேபரர7� கால�தி�, 
மி+�க:ெப�@ வா:�(�ளா�. அவ� பா,ய நீதி 8�க� தவிர, தனி�பாட�க� 
பலG! தர�தா ! அைம�பா ! அவ� பா,யனவாகேவ ேதா�@கி$றன. அவர( 
மிக�ெப6!�க: காரணமாகG! இைட�கால
 =ழ� காரணமாகG! அவைர�ப�றி, 
�$ைனய ஒளைவைய?! இைண�(� பல க�பைன� கைதக� ேதா$றலாயின. 
இHவிைட�கால ஒளைவயா� பாடாத 8�கC! உதிாி�பாட�கC! சி�சில அவ� 
ேம� ஏ�றி?ைர�க�ப/டன.  
 
திவாகர! +றி�பி<! ஒளைவயா�  
 
திவாகர �னிவ� அ!ப� நக��+ அரசனாகிய ேச�த$ ேவ�<ேகாளா� ெசEத( 
'திவாகர நிக�<'. அதி� M$றா! வில-கி$ ெபய�� ெதா+தி இ@தியி�,  
 

'அHைவ பா,ய அ!ப� கிழவ$  
ேத$தா�
 ேச�த$ ெதாிெசா� திவாகர�(�....'  



70 

 

 
என வ6கிற(. கால�தா� ��ப/ட நிக�< இ(. இத$ கால! கி.பி. 8 ஆ! 
8�றா�< எ$ப�. இவைர� ப�றி ேவ@ +றி��� கிைட�கவி�ைல. ேச�தைன� 
பா,யதாக� திவாகர �னிவ� +றி�பதா�, இவ� சமணராE இ6�கG! வாE���<.  
 
ந
சினா��கினிய� +றி�பி<! ஒளைவயா�  
 
தி6வாவின$+, ப�றிய தி6�6கா�@�பைட� ப+தி�+ உைரெய;திய 
ந
சினா��கினிய� கீ:வ6மா@ +றி�பிட� கா�கிேறா! :  
 
"இனி
 சி�த$ வா:G எ$@ ெசா� கி$றK� ��கால�( ஆவி ந$+, எ$@ 
ெபய� ெப�றெத$@மா!. அ(,  
 

ந�ல!ப� ந�ல +,?ைட�(
 சி�த$ வா:G  
இ�ல� ெதா@! M$@ எாி?ைட�( - ந�லரவ�  
பா/<ைட�(
 ேசாம$ வழிவ�த பா�,யநி$  
நா/<ைட�( ந�ல தமி:  
 

எ$@ ஒளைவயா� Iறியதனா ண�க. சி�த$ எ$ப( பி�ைள யா6�+� 
தி6நாம!."  
 
இதி�, 'ந�ல!ப�' என� +றி�க�ப/ட(, திவாகர! I@! ேச�தன( அ!ப�தானா 
என ஆராEத� ேவ�<!. ந
சினா��கினிய� ேபராசிாிய6�+! பி�ப/டவ�. 14-ஆ! 
8�றா�,$ ��ப+தியின� எ$ப�. இவ� நீதி 8�க� பா,ய ஒளைவயாராக 
இ6�கG! வாE���<.  
 
அசதி�ேகாைவ ஒளைவயா�  
 
ெகா-+நா/,� ஐேவ) எ$ற ஊைர� தைலைமயாக� ெகா�< ஆ�ட அசதி' 
எ$ற ஆய�+ல� தைலமகைன� ப�றி� பா,ய( எ$ப�. இ�8)� சில பாட�க� 
கிைட�கி$றன. பாட�க� இல�கிய நய�(ட$ தரமாக� காண�ப<கி$றன.  
 
சில� இ�8� ேதா$றிய வரலா�ைற� கைதயாகG! �ைன�( Iறி?�ளன�. ஒ6 
சமய! கா/<வழிேய பசிேயா< ேபாE� ெகா�,6�த ஒளைவ�+, ஆ/,ைடய$ 
ஒ6வ$ த$ க>சிைய� ெகா<�(, அவ� பசிைய� ேபா�கி� தா$ ப/,னி 
கிட�தானா!. அவ$ மீ( ந$றி?! பாிG! ெகா�ட ஒளைவயா�, 'உ$ ஊெர$ன, 
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ேபெர$ன?' என வினவியெபா;(, அவ$ அசதியாக இ6�கிற(' எ$றானா!. 
(அசதி - மறதி). இ�ப,?! ஓ� அசட$ உ�டா என விய�(, ஒளைவயா� அவ$ மீ( 
அசதி� ேகாைவ பா,னாரா!. இ( �ைன கைதேய எ$பதி� ஐயமி�ைல. ஒளைவ 
ப�றி�கைத �ைனவதி� ம�கC�+ இ6�த ஆ�வ! �லனாகிற(.  
 

'ஆE�பா, ஆய�த! ஐேவ� அசதி அணிவைரயி�  
ேகா�பா! இவ�எழி� ெகா-ைக�+� ேதா�(@) இப� ேகா,ர�<!  
சீ�பாE சிS�காியாE சிமிழாE
சி$ன ேமாதிரமாE  
கா�பாE, ச(ர-க மாE�ப�ல�காகி� கைட�ப/டேவ.'  
 

தைலவியி$ மா�பக-கC�+� ேதா�@�ேபான யாைன� த�த! இர�<! (இப� 
ேகா< இர�<! ) சீ�பாகG!, சிS� ெக<�பதாகG!, சிமிழாகG!, சி$ன 
ேமாதிரமாகG!, ைக�கா� பாகG!, ச(ர-க� பலைகயாகG!, ப�ல�காகG! ஆகி� 
கைட� ப/<� ேபாயினவா! பாட� பி�கால�த( எ$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� ெபா6�க�  
அ�றா� இளைம?! ேபாேல ெகாதி�+! அ6>7ரேம'  

 
மிக அழகான ஓ/ட��ள பாட�க� இைவ. சிலேவ கிைட�க� ெப@கி$றன. "அசதி� 
ேகாைவ மிகG! சிற�பான இல�கிய நய! ெபா6�திய 8� எ$பதி� ஐயமி�ைல . 
அHைவ யா6ைடய ெப6! �லைம�+
 சா$றாகேவ இ�8� உள(" எ$பா� �. 
அ6ணாசல!.[1] 
----- 
[1]. �. 8�, ப. 511.  
 
ஞான� +ற� ஒளைவயா�  
 
ஔைவ�+ற�' எ$@! ஞான�+ற�' எ$@! வழ-+! 310 +ற/பா�களா� ஆன 
ெமE�ெபா6� ேயாக! ஞான! ேபா$றவ�ைற� பா,ய சி@8ெலா$@ள(. 
இதைன� பா,யவ� சி�த�க� மரைப� பி$ப�றியவராக� காண�ப<கிறா�.  
 
வினாயகரகவ�  
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ேசரமா$ ெப6மாC! 7�தர6! ைகலாய! ெச� ! ேபா( ஒளைவயாைர?! 
அைழ�தனரா!. அவ� அ�ேபா( வினாயக� Aைச ெசE( ெகா�,6�ததா�, அைத 
விைர�( �,�க �யலேவ, வினாயக� பதறாேதா நிதானமாE� AைசெசE! 
அHவி6வ��+! �$னதாகேவ உ$ைன� ைகலாய! ேச��கிேற$' எ$றாரா!. 
அத$ப, வினாயகரகவ� பா, வண-கிய ஒளைவைய, வினாயக� ெப6மா$ 
�$னதாக� ைகலாய! ேச��தா� எ$ப( கைத. வினாயகரகவைல?! 
ஞான�+றைள?! பா,யவ� ஒேர ஒளைவயா�தா$ எனG! க6(கி$றன�.  
 
ப�தன�தாதி?! ஒளைவயா6!  
 
காவிாி�A! ப/,ன�தி� வா:�த வணிகனாகிய ப�த$மீ( பாட� ப/ட( 
ப�தன�தாதி. ப�த$ எ$ற வணிக$ நாகேலாக! ெச$@ நாகராசனிட! ேமேல 
ேபா��(� ெகா�டா� எ$@! இளைமத6! ெபா�படா! ஒ$ைற?! உ�டா� 
ெந<-கால! வாழைவ�+! ெந�)�கனி ஒ$ைற?! ெப�@ வ�தா$. 
ெந�)�கனியி� பாதிைய� த$ ேவ�தB�+� த�(, மீதமி6�தைத ஒளைவ�+� 
த�தானா!. ெபா�படா�ைத?! ஒளைவ�+� ேபா��தினானா!. அவன( 
ஆ�வ�ைத?! ெகாைட� +ண�ைத?! பாரா/, ஒளைவயா� 8@ ெவ�பா�கைள 
அ�தாதியாக� பா,னா� எ$@ Iற�ப<கிற(. இ( ேவ@ ஒ6வ� பா, ஒளைவ 
பா,யதாக� கைத �ைனய�ப/ட ஒ$ேற எ$ப( ஆEவாள� க6�தா+!.  
 
கிைட�க�ெபறாத 8�க�  
 
'க�விெயா;�க!', 'ந$U�ேகாைவ', 'அ6�தமி:மாைல', 'தாிசன�ப�(', 'நா$மணி 
மாைல', 'பிடக நிக�<' �த)ய 8�கைள?! ஒளைவ எ;தியன எ$@ +றி���க� 
ஆ-கா-+� காண�ப,B! இைவ அைன�(! இ$@ ��றி ! கிைட�க� 
ெபறவி�ைல.  
 
'க�விெயா;�க!' எ$ற 8ைல�ப�றி
 ெச�தமி: இதழி� ஒ6 சி@ +றி�� 
ெவளிவ�ததா!. "இ( ெமாழி�+ �தலா! எ;�(�களி$ அைடேவ நா�சீர,யா$ 
வ6வ(. 'ஈ/,ய ெபா6ளி$ எ;�ேத உைடைம'. 'சி@ைமயி� க�வி சிைலயி� 
எ;�ேத" இHவா@ ஓாி6 உதாரண�! கா/,B! இ�8� இ$@ கிைட�க-
வி�ைல![2]  
---  
[2]  �. அ6ணாசல!. �. 8�, ப.488  
 
7ைவமி+�த கைதகC! நய! நிைற�த பாட�கC!  
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ஒளைவயா� ப�றிய ெசவிவழி� கைதக� பல வழ-கி வ6வதாக �$ன�� 
Iறிேனாம�லவா? அவ�@� சிற��ைடய கைதக� சிலவ�ைற, அ
=ழ)� ஒளைவ 
பா,ய அ6�தமி:� பாட�கCட$ கா�ேபா!.  
 
வர��ய�...  
 
+ேலா�(-க ேசாழ$ �,=,ய ேபா( ஒளைவ வர��யர...' எ$@ வா:�தி 
அம��தாரா!. அைவேயா� ஒ$@! விள-காம� விழி�கேவ ஒளைவ ெதாட��(, த! 
வா:�ைத� Iறி �,�தாரா!.  
 

'வர��யர 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�?  
 
+ழ�ைதக� மன�தி� இ( பதி�தா�, நா< உய6ெம$பத�+ ஐய! உ�ேடா ? 
அ�தாதியாக அைம?மி(, வாEெமாழி இல�கிய� ப��ைடய(. ஒ6 �ைற 
ேக/டா��+! மன�ைத வி/டகலா(.  
 
ெச!ெபா6� அ-கத!  
 
ேநேர ெவளி�பைடயாக வைசபா<வ( ெச!ெபா6� அ-கத! என�ப<!. 
ெதா�கா�பிய�தி�, ெ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)  
 

'இ6�தீ� மணிவிள�க�( ஏழிலா� ேகாேவ  
+6ேட?ம$@நி$ +�ற! - ம6�ேத?!  
பா/<! உைர?! பயிலாதனவிர�<  
ஓ/ைட
 ெசவி?! உள.'  
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ப�+$ற� ேகா/ட! எ$ற ஏழி�+$ற! ெச$றி6�தேபா(, அ!மைல�+ாிய 
ந$ன$ இவர( அ6ைம அறியா( பாரா �கமாயி6�க, அதைன� 
ெபா@�கலா�றா( இ!ெம�)ய� �லவ� �னி�( பா,ய( இ( எ$ப�.  
 
ேபராசிாிய� ேமேல க�ட பாடைலய<�(� கீ:வ6! பாடைல?! 
எ<�(�கா/<கி$றா�, ெச!ெபா6� அ-கத�தி�+. ஆனா�, பா,யவ� ெபயைர� 
+றி�தாாில�. தமி: நாவல� சாிைத இதைன?! ஒளைவ பாட� எ$ேற 
+றி�பி<கிற(.  
 

'எ! இக: ேவாரவ� த! இக: ேவாேர  
எ! இகழாதவ� த! இகழாேர  
த!�க: இக:ேவா� எ!�க: இக:ேவா�  
பாாி ஓாி ந�ளி எழினி  
ஆஅE ேபக$ ெப6�ேதா� மைலயென$@  
எ;வ6� ஒ6வB! அ�ைல ; அதனா�  
நி$ைன ேநாவ( எவேனா?  
அ/டா��+ உதவா� க/, ேபால  
நீ?! உைளேய நி$அ$ேனா��ேக  
யாB! உளேன தீ!பாேலா��ேக  
+6கிB! ெவளிேயாE ேதஎ�(�  
ப6+பா� அ$னஎ$ ெசா� +� ேதேன' 
 

இதி)ட! ெப@! க/, எ$பாைன� பரண� அகநாU�றி� +றி�தலா�, 
இ�பா/<! ச-க கால�த( ஆகலா! எ$@!, காணாம� ேபான �றநாU�@� 
பாட�களி� இ(G! ஒ$றாகலா! எ$@!, �. அ6ணாசல! க6(கிறா�[3]. 
இ�பாட ! 'எ;வ6� ஒ6வBம�ைல ' எ$@ பா,யதனா�, ��Iறிய 
ந$னைனேய ஒளைவ பா,ய( ேபா !', எ$@ எ&. அனவரதநாயக! 
பி�ைளக6(கி$றா� [4].  
----   
[3]. ��( 8�, ப�. 450 - 451.  
[4]. ��(8�, ப�. 77.  
 
அ-கைவ ச-கைவ கைத  
 
இHவி6வ6! பாாியி$ மகளி� எ$@! இவ�கைள மண! �,�பத�காக ஒளைவ 
அைழ�(
 ெச$@ மைலயரசB�+ மண! �,�தா� எ$@! Iற�ப<வ( 
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க�பைனேயயா+!. பாாி மகளிைர� கபில� அைழ�(
 ெச$@ மண! �,�க 
�ய$றதாக� �றநாU@ I@கிற(.  
 
இைட�கால�தி� ெப�ைணயா�ற-கைரயி� தி6�ேகாவ V� அ6ேக பாாிசால$ 
எ$ற ம$னனி$ ெப�களாக� பிற�( வள��த இ6வேர அ-கைவ, ச-கைவ 
எ$@! இவ�க� த�ைதைய இழ�( ெப�ைண ஆ�ற-கைரயி� +,ைச ஒ$றி� 
வா:�தன ெர$@! இவ�கC�+ ஒளைவ மண! ெசE(ைவ�தா� எ$@! 
இ�கைதைய மா�றி?! Iறி?�ளன�.  
 
ஒ6நா� ஒளைவ மைழயி� நைன�(, +ளிாி� ந<-கி, +,ைச�+ வரேவ 
இ�பாாிமகளி� த-க� நீல
சி�றாைடைய ஒளைவ�+� ெகா<�தன�. 
ேக:வர+�களி?! கீைர�கறி?! சைம�(� ேபா/டன�. இதனா� ஒளைவ மன! 
மகி:�( அவ�க� த�த ஆைடைய?! உணைவ?! சிற�பி�(� பா,னா�.  
 

'பாாி பறி�த பறி?! பைழயU��  
காாி ெகா<�த கைள�ெகா/<! - ேசரமா$  
வாராE என அைழ�த வாEைம?! இ!M$@!  
நீல
சி�றாைட�+ ேந�'  
 

ம$ன�க� ெசEத உபசார-க� எ�லா! இ�த நீல
 சி�றாைட�+ நிக� எ$கிறா� 
ஒளைவயா�. காலமறி�( ெசEததா� இ
சிறிய உதவி ேப6தவியாயி�@. பாாி பாிசி� 
ெகா<�தB�பி வி/<, அவேன பிற+ ஆ�ைவ�( அ�பாிசிைல� பறி�(வர
 
ெசEவானா!. �லவைர மீ/<! த$னிட! வ�( த-கைவ�+! த�திர! அ(. காாி 
கைள�ெகா/ைட� ெகா<�( ேவைல ெசEய
 ெசா�), அத$ பிறேக 
பாிசளி�பானா!. ேசரமா$ ஒளைவ அர�மைன�+� வ6வதறி�த(!, எ;�( 
ேபாEவி<வானா!. தன�+ ஒளைவைய வரேவ�க� த+தி இ�ைல எ$@ க6திய 
அவன( எளிைமேய காரணமா!. இைவ எ�லா! இ
சிறிய மகளி� த�த 
நீல
சி�றாைட�+ நிகரா+! என� த!ைம� +ளிாினி$@! கா�பா�றிய மகளிைர� 
பாரா/<கிறா� ஒளைவயா�. ேம ! அவ�க� த�த கீைர உணைவ அவ� பாரா/<! 
பா-+!, அவைர� பலமட-+ உய��(� கா/<கிற(. ச-க ஒளைவ நா>சி� 
வ�Cவனிட! அட+ணG�+
 சிறி( அாிசி ேக/ட வரலா@ நிைனG�+ வ6கிற(.  
 

'ெவEதாE ந@விதாE ேவ�டளG! தி$பதாE  
ெநEதா$ அளாவி நிற!பச�த - ெபாEயா  
அடெக$@ ெசா�) அ�த�ைத இ/டா�  
கடக! ெசறி�தைக யா�' 
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பி$ன� அ!மகளி� இ6வ6�+! தி6மண! �,�க மைலயரச$ ெதE#கனிட! Iற, 
அவB! இைசகி$றா$. வினாயக� கடGைள அைழ�( எ�ேலா6�+! க�ணா� 
ஓைல க,தி$ எ;த ேவ�<கிறா�. Mேவ�த��+! பதிென/டா! நா� 
நட�கவி6�+! தி6மண�தி�+ வ6மா@ அைழ��� பாட�க� அB�ப�ப<கி$றன. 
இத�காக� தி6�ேகாVாி� ெபா$மாாி ெபE?!ப,?! ெப�ைணயா�றி� பா ! 
ெநE?! ெப6கி வ6மா@! பா, அHவாேற வர
ெசEகிறா�. மைழ ெபா$னாகG! 
ப6�தி ஆைடயாகG! வய� அாிசியாகG! த6! ஊேர தி6� ேகாவV� எ$@ பா, 
அHவாேற நிகழ
 ெசEகிறா� ஒளைவயா�. தி6மண�தி�+ வ�த Mேவ�த�கC!, 
காE�த பைன�(�ட! ஒ$ைற�கா/,, அைத� தவி��க� பாட�,?மா என 
வினவ, உடேன ஒ6 பா/<�பாட அ�(�ட! தவி��(� பைனமரமாகி� பன!பழ! 
த�ததா!.  
 

'தி-க� +ைட?ைட
 ேசரB! ேசாழB! பா�,யB!  
ம-ைக�+ அ@கிட வ�(நி$றா�மண� ப�த)ேல  
ச-ெகா�க ெவ�+6�( ஈ$@ப
 ேசாைல சலசல�(  
N-+�க� ��றி அ,�க� க@�( Nனிசிவ�(  
ப-+�+ M$@ பழ!தர ேவ�<! பன�(�டேம'  
 

வா�+� ப)�+! வரகவியாக ஒளைவ இைட�கால ம�களா� ந!ப� 
ெப�றி6�கிறா�. அவரா� சில அ��த நிக:
சிக� இHவா@ நிக:�த�ப/<�ளன. 
அைவ ெசவிவழி� கைதகளாக வழ-+கி$றன.  
 
அ(சமய! ேசரமானிட! அ�ெப�கC�காக ஆ< ஒ$@ ேக/க, அவ$ 
ெபா$னாலான ஆ< ஒ$ைறேய த�தானா!.  
 

'சிர�பாE மணிமG)
 ேசரமா$ த$ைன
  
7ர�பா< யா$ ேக/க� ெபா$ஆ< ஒ$றீ�தா$  
இர�பவ� எ$ ெபறிB! ெகா�வ� ெகா<�பவ�  
தாமறிவ� த-ெகாைடயி$ சீ�'  
 

பி$ன� மணம�கைள இ$@ேபா� எ$@மி6!' எ$@ வா:�தியதாக� கைத 
�,கிற(. இ�கைதயி� ��கால� பி�கால நிக:
சிக� இைணவ(!, 8 �+ 8� 
கைத ச�@ ேவ@பாடாக� Iற�ப<வ(! இவ�ைற� ெபாEெய$@ த�ளG! 
�,யாம� உ�ைமெய$@ ெகா�ளG! �,யாம� ெசE(வி<கி$றன. இைவ 
ெய�லா! ஒளைவ பாமர ம�களிட! ெப�றி6�த ெப6! �கைழ� கா/<வன. இைவ 
சில உ�ைம நிக:Gகைள
 7�றி� கால�ேதா@! க/ட�ப/ட கைதகளி$ 
வள�
சிகளாE� ேதா�@ கி$றன.  
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Iைழ�பலா�தைழ�க� பா,ய கைத  
 
ஒ6 +றவ$ தா$ அ6ைமயாE வள��த பலா மர�ைத� ேபா�றி�கா�+மா@ 
ெசா�)வி/< அயV� ெச$றா$. அவB�+ இ6மைனவிய�; இைளயாளிட! 
அவB�+ ேமாக! அதிக!. அ
 ெச6�கா� அவ�, M�தா� ேம� பழிேபாட எ�ணி, 
பலாமர�ைத அைர+ைறயாE ெவ/,� ேபா/டா�. M�தா� த$ேம� பழிவ6ேம 
என அ>சி� ெகா�,6�தா�. அ( சமய! அH வழியாக வ�த ஒளைவ நட�தைத� 
ேக�வி�ப/<, M�தா� ேம� இர�க�ப/<� Iைழ�பலா தைழ�க ேவ�<ெம$@ 
ஒ6 ெவ�பா� பா,னா�.  
 

'Iாிய வாளா� +ைற�தி/ட I$பலா  
ஓாிதழாE, க$றாE, உய�மரமாE
- சீாியேதா�  
வ�< ேபா� ெகா/ைடயாE வ�காயாE� தி$பழமாE�  
ப�< ேபா� நி�க� பலா.'  
 

இைத� க�< மகி:�த +ற�தி, ஒளைவைய அ$�ட$ உபசாி�(, ஒ6 க�ைதயி� 
திைனயாிசிைய �,�( ெகா<�( வழி யB�பிைவ�தா�.  
 
ஒளைவ ெந<�Oர! நட�( ேசாழம$ன$ வாயிைல அைட�தா�. அவ$ எ-ஙன! 
வ�தீ�? ' என வினவேவ, தா! நட�ேத வ�த கைதைய ஒளைவ Iறினா�.  
 

'கா� ெநா�ேத ெநா�ேத$ க<கி வழிநட�ேத$  
யா$வ�த Oர! எளித$@ - Iன$  
க6�ேதB�+ அ�ணா�த காவிாி=: நாடா!  
இ6�ேதB�+ எ-ேக இட!?'  
 

எ$@ ஒளைவ விைடயி@�தா�. அ( சமய! ஒளைவ ைக யி)6�த திைன 
�,
ைச�பா��(, 'இ( எ$ன?' எ$@ அரச� வினவினா�. அத�+ அவ� த$ 
எளிைம ேதா$ற�கவி பா,னா�.  
 

'Iைழ� பலா�தைழ�க� பாட� +றமகC!  
Mழ�+ உழ�+� திைனத�தா�- ேசாழேக�  
உ���+! பா,� �ளி�+! ஒ6கவிைத  
ஒ�பி�+! எ$ற$ உள!'  
 

(Mழ�+ MGழ�+. MGழ�+! உழ�+! ேசர ஒ6 சி@ ப,)  
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இைத� ேக/ட ம$ன$ மகி:�( மதி��ய��த ப/டாைட ஒ$ைற� பாிசளி�தா$. 
ஒளைவயா� ப/டாைடைய� பாிசளி�த ம$ன$, ��Iறிய திைன �,
ேசா< 
ஒ�பி/<� த$ ெகாைட ெபாிெதன� த�ெப6ைம ெகா�< விடலாகாெதன 
நிைன�தா�. உடேனத! பாட)$ ெப6ைமைய ம$னB�+ எ<�(ைர�தா�.  
 

'8�@�ப�தாயிர! ெபா$ ெபறிB! 8�சீைல  
நா�றி-க� நாC�+� ைந�(வி<! - மா�றலைர�  
ெபா$ற�ெபா6 தட�ைக� ேபா�ேவ� அகள-கா  
எ$@! கிழியாெத$ பா/<..'  

 
க!ப6! ஒளைவயா6!  
 
தா! வா:�த கால�தி� மி+�த ெப6மித�ேதா< வா:�தவ� க!ப� எ$@ ெதாிகிற(. 
அவ6�+ ம$னB! ம�கC! ெபா$B! ெபா6C! த�( ேபா�றின�.  
 
ஒளைவ 'உ���+! பா,� �ளி�+! ஒ6 கவிைத' என� பா,, ஏைழ எளிேயா6ட$ 
இைண�( வா:�தவ�. ச-க கால ஒளைவ?! Mேவ�த�கைள அதிக! அ�டாம�, 
அதியமா$ அ>சியி$ அைவ��லவராகேவ வா:நா� எ�லா! திக:�தா�. நா>சி� 
வ�Cவனிட! 'சிறி( அாிசி' தா$ ேக/கிறா�. இ
 ேசாழ� கால ஒளைவயா6! தாசி 
த�த க>சியிைன?! இள!மகளி� த�த கீைர�கறி?ணைவ?! +ற�தி த�த Iைழ?! 
உ�< மகி:�( பா,?�ளா�. ம$ன�க� த�த பாிசி�கைள� Iட அ�(ைண 
மதி�தாாில�.  
 
இதனா� ம�க� க!பைர?! ஒளைவைய?! ப�றி� பல கைதக� �ைன�( வழ-கி 
வரலாயின�.  
 

'கா7�+� க!ப$ க6ைண�+ அ6ணகிாி  
ஆ7�+�காள�கி� ஆவேன - ேத7ெப@!  
ஊ;�+�I�த$ உவ�க� �கேழ�தி  
I;�கி-+ ஒளைவ என�I@' 
 

ம�களிைடேய இ6�த மன�பா$ைமயி� இ�தனி�பாட� உ6�ெப�@ள(. ஒளைவ 
I;�+� பா,' எ$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$னிடமி6�த எ�லா� 
ெபா6ைள?! ேச��(, ஐ�8@ ெபா$ேன ேதறியதா� அைத� ெகா<�தா�. க!ப�,  
 

'த�ணீ6- காவிாிேய தா�ேவ�த$ ேசாழேன  
ம�ணாவ(! ேசாழ ம�டலேம'  
 

எ$@, அைர� பா/< ம/<! பா,, அைத அவள( #/<
 7வாி� எ;தி 
ைவ�(வி/<� ேபாEவி/டாரா!. ஒ6 நா� அ�த வழியாக வ�த ஒளைவ, 
அய�
சி?ட$ அ�தாசி #/<� தி�ைணயி� உ/கா��தா�. அ�ேபா(, 
தாசியானவ� ஒளைவ மீ( இர�க�ப/<, உ�ேள அைழ�(� தன�+ ைவ�தி6�த 
Iைழ� ெகா<�( உதவினா�. கைள��� தீ��த ஒளைவ, 7வ� மீ( காண�ப/ட 
அைர�பாடைல� க�<, விவரமறி�( உடேன அ�பாடைல நிர�பினாரா!.  
 

'- ெப�ணாவா�  
அ!ெபா� சில!பி அரவி�த� தாளணி?!  
ெச!ெபா� சில!ேப சில!� .'  
 

உடேன தாசி #< ெபா$னா ! ெபா6ளா ! நிைற�ததா! இதனா� க!ப6�+! 
ஒளைவ�+! �லைம� ேபா/, வள��த(.  
 
ஒ6�ைற வயேலாரமாக� ேபாE�ெகா�,6�த ஒளைவ ைய� பா��(, க!ப� 
+@!பாக,  
 

'ஒ6கா)� நா)ைல� ப�தல,'  
 
எ$றா�. ஒளைவ விைட ெதாியா( ெவ/க�பட/<! எ$ேற, க!ப� அ, ேபா/< 
விவாத�ைத� ெதாட-கினா�. ஒளைவேயா கண�! தாமதியாம�,  
 
ஆைரயடா ெசா$னாE அ( எ$றா�. ஆைர� கீைரதா$ ஒ6 த�,� நா$ேக 
இைலகCட$ நீ�நிைல ஓர-களி� நி�+!. ஆைரயடா' எ$ப( இ6ெபா6�த6த� 
காணலா!. ஒளைவ ெவ@மேன அைத
 ெசா�)விடவி�ைல. ஒ6 வைச�பா/<� 
பா,ேய ெசா$னா�.  
 

'எ/ேடகா� ல/சணேம எமேன@!பாிேய  
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ம/,� ெபாிய!ைம வாகனேம - �/டேம�  
Iைரயி�லா #ேட +லராம$ O(வேன! 
ஆைரயடா ெசா$னாE அ(.  
 

அவல/சணேம, எ6ைமேய, க;ைதேய, +/,
 7வேர, +ர-ேக இைதவிட ேவ@ 
எ$னவைச ேவ�<!?  
 
ஆட!பர! ெசEபவ�கைளேய உலக! மதி�+!. எளிய பழ�க!, 
ேதா�ற�ைடயவ�கைள யா6! க�<ெகா�வதி�ைல. க!ப� ெபா$B�+� 
பா<பவராதலா� அவைர
 சில�மிக� ெபாிய கவி என� ெகா�டா,ன�. அைத� 
பா��த ஒளைவயா� கவிைத ேவ!பாக, ந>சாக இ6�தா ! ப/ெடாளி #7! 
பாவல�கைளேய ெகா�டா<! உலைக ைநயா�, ெசE( ஒ6 பாட� பா,னா�.  
 

'விரக� இ6வ� �க:�திடேவ ேவ�<!  
விர� நிைறய ேமாதிர-க� ேவ�<! - அைரயதனி�  
ப>ேசB! ப/ேடB! ேவ�<! அவ�கவிைத  
ந>ேசB! ேவ! ேபB! ந$@'  
 

க!ப� கால! கி.பி. 9 - ஆ! 8�றா�< எ$ப�. ஒளைவ அவ6�+� பி�ப/டவராத� 
ேவ�<!. ஒ/ட�I�த�, �கேழ�தி இ6வ6! பனிர�டா! 8�றா�,ன�. க!ப� 
பனிர�டா! 8�றா�,னேர எ$ற க6�(! உ�<. நீதி8� பா,ய ேசாழ�கால 
ஒளைவ?! இ�8�றா�,னேர எ$பா6! உள�. எ-ஙன மாயிB! 
இ!Mவாிைடேய?! நட�தனவாக, �லைம� ேபா/,க�, ெபாறாைம� Aச�க� 
ப�றிய 7ைவயான கைதக� பல வழ-கிவ6கி$றன. இைவெய�லா! இைட�கால� 
�லவ� களிைடேய காண�ப/ட ெபா(வான �லைம
 ெச6�+, ேபா/, 
மன�பா$ைம ஆகியவ�ைறேய �ல�ப<�(கி$றன.  
 
அ$பி�லா� இ/ட அ�(  
 
ஒளைவ�கைதகளி� இ( ஒ6 �க:ெப�ற கைத.  
 
ஒ6�ைற ஒளைவயா� வழிநட�த வ6�த�(ட$ ஒ6 +,யானவ$ #/<� 
தி�ைணயி� அம��தா�. அவ6�+� க<!பசி. அ�+,யானவ$ மிகG! சா(; 
ெப�டா/,�+ அ>சி ந<-+கிறவ$. அவ$ மைனவிேயா ெகா,ய 
+ண�ைடயவ�; எ
சி�ைகயா� கா�காE விர/டாதவ�.  
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அ(சமய! எதி�பாரா( +,யானவ$ #/ைடவி/< ெவளிேய@வைத� பா��த 
ஒளைவயா�, த! பசி�+
 சிறி( I:கிைட�+மா எ$@ ேக/டா�. அவB�+� 
கிழவியி$ மீ( இர�க��டாயி�@. அவ$ உ�ேள ெச$@, த$ மைனவியி$ 
அ6கம��(, இ$ெசா� ேபசி, தைலவாாி�ெகா�,6�த அவC�+� ேப$ பா��(, 
ஈ66வி, அ
ச�ேதா< I,ய தய�க�(ட$ ஒ6 ப;�த கிழவி பசிேயா< 
வ�தி6�கிறா� எ$றா�. எ$ற(தா$ தாமத!, உ$ பG7�+ வி6�( ஒ6 ேகடா' 
எ$@ Iவி� ேபEேபா� ஆ,, பைழய �ற�தா� அவைன
 சா, ஓட ஓட 
விர/,னா�. இதைன� பா��த ஒளைவ அவ$ மீ( இர�க! ெகா�டா�.  
 

'இ6�( �க�தி6�தி ஈெரா< ேபா$ வா-கி  
வி6�( வ�த ெத$@ விள!ப - வ6�திமிக  
ஆ,னா� பா,னா� ஆ,� பழ�ற�தா�  
சா,னா� ஓேடாட� தா$.' 
 

பாடைல� ேக/ட(! அ�த அட-கா� பிடாாி?! ச�ேற அய��( ேபானா�. 
அதனா� ஒ6வா@ உட$ப/<, அ$னமிட ஒளைவைய அைழ�தா� அவ�.  
 

'காண�க� I7ேத, ைகெய<�க நாSேத  
மாெணா�க வாEதிற�க மா/டாேத - #S�ெக$  
எ$ெப�லா! ப�றி எாிகி$ற ைதையேயா  
அ$பி�லா� இ/ட அ�('  
 

என� பா,, அHGணைவ உ�ண� தய-கினா�. அ� +,யான வைன� பா��(, 
இ-ஙன! வா:வைதவிட ெந6�பிேல விழலா!, (றG ேம�ெகா�ளலா! எ$@ 
இ,�(ைர�தா�.  
 

'ச�டாளி =��பனைக தாடைகைய� ேபா�வ,G  
ெகா�டாைள� ெப�ெட$@ ெகா�டாேய- ெதா�டா! 
ெச6�ப,தா$ ெச�லாஉ$ ெச�வெம$ன ெச�வ!  
ெந6�பிேல #:�தி<த� ேந�'  
 
'ப��தாG� ேக�ற பதிவிரைத உ�டானா�  
எ�தா ! I, இ6�கலா!-ச�ேறB!  
ஏ@மாறாக இ6�பாேள யாமாயி$  
Iறாம� ச$யாச! ெகா�!'  
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அவைன இHவா@ ச$னியாசியாகி� ேபா எ$@ தி/,ய பி$, அவைள� பைட�த 
பிரமைன?! க,�( பா<கி$றா�.  
 

'அ�றதைல ேபாக அறாததைல நா$கிைன?!  
ப�றி� தி6கி� பறிேயேனா? - வ�@!  
மர! அைன யா/+இ�த மகைன வ+�த  
பிரமைனயா$ காண� ெபறி$'  
 

உண�
சிகைள� ெகா/<!ப, ெசா�க� மிக எளிைமயாE வ�தைமய� 
கா�கி$ேறா!.  
 
இ$@! +<!ப-களி� மனேவ@பா<க� வ6!ேபா( 'Iறாம� ச$யாச- 
ெகா�வ( ப�றிய நைகயாட�க� இட!ெபற� காணலா!.  
 
நா$+ ேகா,�+� பாட�க�  
 
ஒளைவயி$ தனி�பாட�களி� மி+�க: ெப�றைவ அவ� பா,ய நா$+ ேகா,� 
பாட�க� ஆ+!!  
 
ஒ6�ைற ேசாழ ம$ன$ த$ அைவ�கள� �லவ�கைள அைழ�(, நாைள 
வி,வத�+� நா$+ ேகா,�+� பாட�க� பா,வர ேவ�<!' எ$@ க/டைள-
யி/டா$. �லவ�க� எ$ன ெசEவெத$@ அறியா( மய-கி, இரெவ�லா! 
உற-காதி6�தன�. ம@நா/காைலயி� அ-+ வ�த ஒளைவயா� �லவ�கைள� 
ேத�றி, அர�மைன�+ அைழ�(� ெகா�< ெச$@, ம$ன$ �$ நா$+ ெபா6� 
ெபாதி�த ேகா,� பாட�கைள� பா,னா�.  
 

'மதியாதா� ��ற! மதி�ெதா6கா� ெச$@  
மிதியாைம ேகா, ெப@!' 
 
'உ�ணீ� உ�ணீெர$@ உபசாாியா� த!மைனயி�  
உ�ணாைம ே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! மி�க பாட�களி�, 'ேகா,� ெபா6� +ைறவற நிர!பியி6�பைத� 
க�ட ம$ன$ ஒளைவைய� பாரா/,� பாிசளி�தேதா<, �லவ�க� அைனவ6�+! 
பாிசளி�( மகி: வி�தா$.  
 
ெபா�+விய)/ட ஊ>ச� அ�@விழ� பா,ய(  
 
பா�,ய ம$ன$ த$ அர�மைன ��ற�தி� ெபா� ச-கி) களா� 
ஊ>சலைம�(, அதி� ெபா�+வியைல இ/< ைவ�( இத$ நா$+ ச-கி)?! 
அ�@வி;மா@ யாேரB! பா<வேர�, அவ6�+� ெபா�+வியைல?! த�( 
ெப6>சிற��! ெசEேவா! என ஒ6 ேபா/,ைய அைம�தா$. யா6! அHவா@ பா, 
அ�@ விழ
 ெசEய �,யவி�ைல . ஒளைவ காரண காாிய� ேதா< பா,, நா$+ 
பாட�களா� நா$+ ச-கி)கC! அ�@விழ
 ெசEதா�.  
 

'ஆ��தசைப 8�ெறா6வ�; ஆயிர�ெதா$ றா!�லவ�  
வா��ைத பதினா யிர�ெதா6வ� - A�தமல��  
த�தா மைர�தி6ேவ தாதாேகா ,�ெகா6வ�  
உ�டாயி$ உ�ெட$ற@'  
 
'த�டாம� ஈவ( தாளா�ைம; த�,  
அ<�த�கா� ஈவ( வ�ைம ; - அ<�த<�(�  
பி$ெச$றா� ஈவ( கா�I); பி$ெச$@!  
ஈயா$ எ
ச! ேபா� அ@'  
 
'உ�ள வழ�கி6�க, ஊரா� ெபா(வி6�க;  
த�ளி வழ�கதைன� தா$ ேபசி- எ�ளளG!  
ைக�I) தா$வா-+! கால@வா$ த$கிைள?!  
எ
ச! அ@! எ$றா� அ@'  

 
'வழ�+ைடயா$ நி�ப வ)யாைன� I,  
வழ�ைக அழிவழ�+
 ெசEேதா$-வழ�கிழ�ேதா$  
7�ற�! தாB! ெதாட��த;த க�ணீரா�  
எ
ச! அ@! எ$றா� அ@'  
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உலகி� அழிவழ�+� ேபசி?!, ெதாட��( வ)யவைர
 I, எளியவ��+ எதிராக 
வழ�கா, அவ�கைள வா/,?! ($�@�(வா� பலராவ�. அவ�க� மீ( 
க<>சீ�ற! ெகா�<, அவ�களி$ கிைள?! எ
ச�! அ�ெறாழிய�பா<கிறா�, 
அறெநறி ஒளைவயா�.  
 
இHவா@ ஒHெவா6 ெவ�பா� பா, �,�த(! ஒHெவா6 ச-கி)யாE அ�@விழ, 
ஊ>ச� கீேழ வி;�ததா!. ம$ன$ அ�ெபா� +வியைல� ெகா<�(, ஒளைவ�+� 
ெப6! சிற��
 ெசEதா$. ஒளைவ அ� ெபா�+விய �+ ஆைச�ப/<, இயலாம� 
நி$ற �லவ�க/+ அைத� ப-கி/<� த�தா�.  
 
ேபைய அ,�(� (ர�திய ேபE�பா/<  
 
நட�(வ�த கைள���தீர ஒளைவ ஓ6ாி�, இ-+ ப<�க இட�ளேதா?' என 
வினவினா�. 'ஊ���ற�ேத சாவ, ஒ$@ள(. ஆனா� அ-+ ப<�க வ6பவ�கைள 
அ-+�ள ேபE அ,�(� ெகா$@வி<! எ$றன�. ஒளைவயா� ேபைய� ேபE 
அ,�+மா?' எ$@ Iறிவி/< , அ
சாவ,�ேக ெச$@ ப<�(ற-கினா�. ெவளிேய 
ேபாயி6�த ெப� ேபE �த� சாம�தி@தியி� வ�( எ�ெற� ெற�@ எ$@ �ழ-கி 
அ
7@�திய(. ஒளைவ சின�( பாடேவ, அ( பி$வா-கி ஓ,ய(.  
 

'ெவ�பா இ6கா)� க�லாைன; ெவ�ேளாைல  
க�பா��க� ைகயா� எ;தாைன� - ெப�பாவி  
ெப�றாேள ெப�றா� பிற� நைக�க� ெப�றாேள  
எ�ேறாம� ெற�ேறாம� ெற�@' 
 

இைத� ேக/< ஓ,யேபE பிற+ இர�<, M$@, நா$கா! சாம-களி ! மீ�<! 
மீ�<! வ�( அ
7@�தேவ, ஒளைவ?! ஒHெவா6 சாம�தி ! ஒ6 ெவ�பா� 
பா,� ேபைய விர/,ய,�தா�.  
 

'க6-+ளவி, =ைர�O@ ஈ
ச-கனி ேபா�  
வ6�தின��+ ஒ$@ ஈயாதா$ வா:�ைக - அ6!பகேல  
இ
சி� தி6�த ெபா6� தாய�தா� ெகா�வேர  
எ�ேறாம� ெற�ேறாம� ெற�@'  
 
'வான �ளதா� மைழ?ளதா� ம�Sலகி�  
தான �ளதா� தைய?ளதா� -ஆனெபா;(  
எE�ேதா! இைள�ேதா! எ$@ ஏமா�தி6�பாைர  
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ஏ�ேறாம� ெற�ேறாம� ெற�@' 
 
'எ�ணாயிர�தா�< நீாி� கிட�தா !  
உ�ளீர! ப�றா� கிைடேய ேபா� - ெப�ணாவா�  
ெபா�ெறா, மாத� �ண��ைலேம� 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 , அ�ெப� ேபE நட�தைத� 
Iறிய(. ஓ� அரசிள- +மர$ அHK� வழிேய வ�தவ$, க$னி மாட�தி� நி$ற 
அரச +மாிைய� க�டா$. அரச+மாாி த$ காேதாைலயி� நக�தா�, ஊ�� �ற�ேத 
சாவ,யி� ந�ளிரவி� ச�தி�க 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;தியி6�பதாக� Iறி ஏமா�றி, ந�ளிரவி� வ�த அரச 
+மாாி?ட$ தா$ I,னா$. உ�ைமயறி�த அரச+மாாி அ6வ6� ெபEதி 
ேபயாயினா�. இதைன� ேக/ட ஒளைவ இர�க- ெகா�<, அரச+மாாி?! 
அHவாேற த$Bயிைர மாE�(� ெகா�ட அரச+மாரB! மீ/<! உைற[ாி� 
பிற�(, ஒ6வைர ஒ6வ� காத)�( மண�,�( வாழ அ6�ெசE( அ-கி6�( 
ேபாயின�.  
 
இவ�றி�, ெவ�பா க�பத�+! நிைனவி� ைவ�கG!, மிக எளிதானெத$ற 
+றி��� காண�ப<கிற(. த! நீதி 8�களி� இர�,ைன?! தனி�பாட�கைள?! 
ஒளைவ ெவ�பாவி� பா,யத$ காரண! விள-+கிற(.  
 
ஒளைவ?! �6க� கடGC!  
 
ஒ6நா� ஒளைவ கா/<வழிேய ேபாE� ெகா�,6�தா�. அ�ேபா( �6க� கடG� 
ஒளைவ� ெப6மா/,?ட$ சி@ பி�ைளயாE
 சி@ேபா( விைளயாடG! 
ஒளைவயி$ ெப6ைமைய உலகறிய
 ெசEயG! ேவ�, ஒ6 மா< ேமE� பாைன� 
ேபால வ�(, வழியிைட நி$ற நாவ� மர�திேலறி யி6�தா�. ஒளைவ அ6ேக 
வ�த(!, அ�ைபயைன� பா��( சில நாவ�பழ-கைள உதி��(� ேபா<மா@ 
ேவ�,னா�. அவ$ பா/, 7/ட பழ! ேவ�<மா? 7டாத பழ! ேவ�<மா?' எ$@ 
ேக/டா$. பா/, அவ$ ெசா�வதறியா( திைக�தா�. பிற+ 7டாத பழேம ேபா<' 
எ$றா�. அவ$ கிைளைய அைச�(� பழ-க� உதிர
 ெசEதா$. பா/, கனி�த 
பழ-கைள எ<�(, அவ�றி� ஒ/,யி6�த ம�ைண� ேபா�கி� தி$பத�காக 
வாயா� ஊதினா�. இைத� க�ட ைபய$, பா/,! 7டாத பழ! ேக/ட நீ 7/ட 
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பழ�ைத� தி$ன� ேபாகிறாேய. 7/<விட� ேபாகிற(. வாயா� ந$றாக ஊதிவி/<
 
சா�பி<!" எ$@ கி�ட� ெசEதா$. பிற+தா$ ஒளைவ�ேக அவ$ ேக/டத$ 
ெபா6� விள-கி�@. உடேன த! அறியாைம�+ இர-கி அவ� ஒ6 பா/<� 
பா,னா�.  
 

'க6-கா)� க/ைட�+ நாணா�ேகாடா)  
இ6-கத)� த�<�+ நாS! - ெப6-கானி�  
காெர6ைம ேமE�கி$ற காைள�+ நா$ ேதா�ற(  
ஈாிரG! (>சாெத$ க�!'  
 

இைத� ேக/ட �6க�ெப6மா$ த$ வ,வி� கா/சியளி�(, ஒளைவ�+ அ6� 
ெசEத(ட$, 'ஒளைவேய! உலக! நிைனவி�ெகா�C!ப,யான சில நீதிகைள� 
பா,ய6C-க�" என ேவ�,னா�.  
 
ஒளைவ சிறி( தய-கிநி$றா�. �6க� ெப6மா$ +றி��ண��( "ஒளைவேய! 
உலகி� ெகா,ய( எ(? இனிய( எ(? ெபாிய( எ(? அாிய( எ(? இ� நா$ைக?! 
ெதளிவாக
 ெசா� -க�" எ$@ விள�கமாக� ேக/டா�. ஒளைவ?! நா$+ பாட� 
பா,இ�நா$+ க6�(�கைள?! உலேகா� மன-ெகா�Cமா@ ந$+ விள�கினா�.  
 
ெ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 அவ�ைகயி� உ�ப( தாேன!'  
 

இனிய(  
'இனிய( ேக/கி$ தனிெந< ேவேலாE!  
இனி( இனி( ஏகா�த! இனி(  
அதனிB! இனி( ஆதிைய� ெதா;த�  
அதனிB! இனி( அறிவின�
 ேச�த�  
அதனிB! இனி( அறிG�ேளாைர�  
கனவி ! நனவி ! கா�ப( தாேன!'  
 

ெபாிய(  
'ெபாிய( ேக/கி$ எாிதவ: ேவேலாE!  
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ெபாி( ெபாி( �வன! ெபாி(  
�வனேமா நா$�க$ பைட��  
நா$�க$ காியமா� உ�தியி� வ�ேதா$  
காிய மாேலா அைலகட� (யி$ேறா$  
அைலகட� +@�னி அ-ைகயி� அட�க!  
+@�னிேயா கலச�தி� பிற�ேதா$  
கலசேமா �வியி� சி@ம�  
�விேயா அரவிB�+ ஒ6தைல� பார!  
அரேவா உைமயவ� சி@விர� ேமாதிர!  
உைமேயா இைறயவ� பாக�( ஒ<�க!  
இைறவேரா ெதா�ட6�ள�( ஒ<�க!  
ெதா�ட�த! ெப6ைம ெசா�லG! ெபாிேத!' 

 
அாிய(  

'அாிய( ேக/கி$ வாிவ, ேவேலாE! 
அாிதாி( மானிட ராத� அாி(  
மானிட ராயிB! I$ +6< ெசவி<  
ேப< நீ-கி� பிற�த� அாி(  
ேப< நீ-கி� பிற�த காைல?!  
ஞான�! க�வி?! நய�த� அாி(  
ஞான�! க�வி?! நய�( காைல?!  
தான�! தவ�! தா! ெசய� அாி(  
தான�! தவ�! தா! ெசEவராயி$  
வானவ� நா< வழிதிற�தி<ேம!'  

 
இவ�ைற� ேக/< �6க$ மகி:ெவEதி ஒளைவைய வா:�தி மைற�தன� எ$ப�. 
'ெதா�ட�த! ெப6ைம ெசா�லG! ெபாிேத', 'அாி( அாி( மானிடராத� அாி(' 
எ$ற வாசக-க� அ,�க, ேக/க�ப<வனவா+!. பாட�களி� ஆTஉ �$னிைல, 
மகTஉ �$னிைல என வ6வ(�<. யாைரேயB! அைழ�(
 ெசா�வ(ேபா� 
அைவ அைம?!. இைவ?! ேவலவைன அைழ�(
 ெசா�வ(ேபா� பாட�ப/ட 
நீதி� பாட�கேள. இவ�றி$ அ6ைம பாரா/,ய ம�க�, இ-ஙனெம�லா! கைத 
�ைன�தனராத� ேவ�<!. இ�பாட�களிெல�லா! உ�ள வாEெமாழி இல�கிய� 
பா-+ , இவ�@�+
 7ைவைய?! வா:ைவ?! ந�+கி$றன எனலா!.  
 
த+தியிலாதாைன� பாட ம@�த(  
 
இ(ேபா� ஒளைவ ப�றிய கைதகC! அவ� பா,யன வாக� Iற�ப<! பாட�கC! 
பலவா+!. ஒளைவயா� அHவ� ேபா( பா,யன எ$@ க6த� த+�த சில 
பாட�கைள ம/<! இ-+� கா�ேபா!.  
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#ர�! ஈர�! இ�லா ஒ6வ$ த$ைன� �க:�( பா< மா@ ேக/ட ெபா;(, 
அவைன இக:�( பா,ய(:  
 

'Mவ� ேகாைவ?! Mவிள- ேகாைவ?!  
பா,ய எ�த! பBவ� வாயா�  
எ$ைன?! பா<க எ$றைன  
எ-ஙன! பா<(!யா!  
களி@ப< ெச-கள! க�ணி� காணீ�  
ெவளி@ப< ந�யா: வி6�பமாE� ேகளீ�  
இலவ வாE
சிய� இள�ைல ��a�  
�லவ� வாE
ெசா� �ல!ப �+ இர-கa�  
ஊ_� உ�ணீ� ேகா_� ெகா�ளீ�  
ஓவா� கான�( உய�மர� த$னி�  
தாவா� கனியி� ேதா$றி னீேர'  
 

(உ_� ஊ_ரான(! ெகா_� ேகா_ரான(! ஓைச�காக வ�த நீ/ட� விகார!)  
 
இ�ைல எ$ப( இனி(  
 
ெகாைட ேவ�, வ6பவ��+ நாைள எ$பதி ! பிற+ வ6க எ$பதி ! இ�ைல 
எ$பேத இனி(.  
 

'வாத�ேகா$ நாைளெய$றா$ ம�ைற�ேகா$ பி$ைனெய$றா$  
ஏத�ேகா$ யாேதB! இ�ைலெய$றா$ - ஓத�ேக�  
வாத�ேகா$ ெசா�லதி ! ம�ைற�ேகா$ ெசா�லதி !  
ஏத�ேகா$ ெசா�ேல இனி(' 
 

இத�+� த�(வ� ெபா6� உைர�பா6��<. வாதநா, அட-கினா� ஒ6 நாளி ! 
பி�தநா, அட-கினா� ஒ6 நாழிைகயி ! சிேலா�(ம நா, அட-கினா� ஒ6 கண� 
ெபா; தி ! உயி� நீ-+! என விள�+வ�.  
 
க�ற( ைக!ம�ணளG  
 
க�ற( ைக!ம�ணளேவயா!. அறிேதா@ அறியாைம க�ட�றா�' எ$றா� 
வ�Cவ�. �லைம
 ெச6�ைக அட�+! பாட� இ(.  
 

'க�ற(ைக! ம�ணளG க�லாத( உலகளெவ$@  
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உ�ற கைலமட�ைத ஓ(கிறா� - ெம�த  
ெவ@!ப� தய-Iற ேவ�டா �ல#�  
எ@!��த$ ைகயா�எ� சா�!'  
 

ஒளைவயி$ உலக��க:  
 
அெமாி�க நா/,$ மி
சிகனி� பிாிமா�/ அர7� ெபா( உய�நிைல� ப�ளியி�, 
வானிய�(ைற ஒ$@ள(. அ�(ைற சா��த உலகளாவிய க�வி�+, கணினி வழி 
ப,�க இ$ட� ெந/, ! த�க ஏ�பா<க� உள. அ�ப�ளியி$ +றி�ேகா� 
வாசகமாக ஒளைவயி$ "க�ற( ைக! ம�ணளG க�லாத( உலகளG' எ$ற ெதாட� 
ேத��ெத<�க�ெப�@ விள-+கிற(. இைத� கணினி வழியாகG! அறியலா!. அத$ 
ஆ-கில ஆ�க! 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� க�கா/சி ெதாட�பான ேவ@சில இட-களி ! ஒளைவயி$ இHவாசக! 
அெமாி�காவி� காண�ப<கிற(.  
 
ேசாம$ ெகாைட வள!  
 
ேசாம$ எB! வ�ள)$ சிற�ைப� �ைன�(�ளா�.  
 

'நிழல6ைம ெவEயி)ேல நி$றறிமி$ ஈச$  
கழல6ைம ெவHவிைனயி� கா�மி$ - பழ+தமி:
  
ெசா�ல6ைம நா)ர�,�; ேசாம$ ெகாைடய6ைம  
��லாிட� ேதயறிமி$ ேபாE'  

 
��லாேன ந�லா$  
 
��லா$ எB! வ�ளைல� பா,ய ேபா( மாBட� ப�ைபேய சி�தாி�க� 
கா�கிேறா!.  
 

'காைலயி� ஒ$றாவ� க<!பக)� ஒ$றாவ�  
மாைலயி� ஒ$றாவ� மனிதெரலா! - சாலேவ  
��லாைன� ேபால �க�!அக �மல��(  
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ந�லாைன� க�டறிேயா! நா!.' 
 

ேகாைர�கா� ஆ:வா$ ெகாைட ேதE�தவித!  
 
ேகாைர�கா� எ$B! ஊாி)6�த ஆ:வா$ 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� கா�எ6ைம தானாE  
எ6தாE �ழ��ைடைவ யாகி� - திாிதிாியாE�  
ேதைர�கா� ெப�@மிக� ேதE�(கா� ஓE�தேத  
ேகாைர�கா� ஆ:வா$ ெகாைட'  
 

ெபாிய தி6மண வி6�(  
 
ெபா(வாக� தி6மண வி6�(களி�, ேசா@�ப( க,னமான ெசயலா+!. ஒேர 
சமய�தி� பல6! ��,ய,�( ஓ, ெந6�+வ( ேவ,�ைகயாக இ6�+!. அ(G! 
ெபாிய ெச�வ� #/<� தி6மணெம$றா�, பல6�+ உணG கிைட�ப( அாிதா+!. 
ஒளைவ ஒ6�ைற பா�,ய ம$னன( தி6மண�தி�+� ேபாE, ெந6�+�< 
ேசா@�ணாம� தவி�(�ளா�. அைத விள�+! பாட� இ(:  
 

'வ�டமிைழ� ேத��த வ;தி க)யாண�(  
உ�ட ெப6�க! உைர�க� ேக� - அ�,  
ெந6�+�ேட$; த�C�ேட$; நீ�பசியினாேல  
76�+�ேட$ ேசா@�,ேல$.'  

 
உ�< எ$ற (ைணவிைன இ-+ ஒளைவ�+ நைக
 7ைவயாக� பாட உதவி 
ெசEதி6�கிற(. ெந6�+�<! த�C�<! 76�+�<! ேசா@�,லா அவல! 
சிாி�ைப விைளவி�கிறத�லவா!  
 
யா�யா� ெக/<�ேபாவ�  
 
ஒ6 பாட)� யா� யா� ெக/<�ேபாவ� எ$@ வாிைச�ப<�தி� I@கிறா�:  
 

'நி/Tரமாக நிதிேத<! ம$னவB!  
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இ/டதைன ெம
சா இரவலB! - �/டேவ  
Iசிநிைல நி�லா� +ல�ெகா,?! Iசிய  
ேவசி?! ெக/< வி<!.'  
 

இரவல$ ேபாட�ப/ட பி
ைசைய அ( சிறிதாயிB! ெம
சி ஏ�க ேவ�<ேம தவிர, 
வாE�(<�காக� ேபச� Iடாதா!. க��ைடயவ� I
ச�ப<! +ண�ைடயவளாக 
இ�லா வி/டா ! ேவசி I
ச�ப<பவளாக இ6�தா ! வா:G சிற�க 
மா/டா�களா!!  
 
தி6�+ற� மதி�Y<  
 
'தி6வ�Cவ மாைல' யி� �லவ� பல� ெபயரா�, ெவ�பா யா�பி�, மிக
 சிற�த 
+ற/திறனாEG� பாட�க� காண�ப<கி$றன. இைட�காடனா� ம/<! +ற� 
ெவ�பாவாேலேய +றளி$ ெப6ைமைய விள�கினா�.  
 

'க<ைக� (ைள�(ஏ: கடைல� �க/,�  
+@க� தறி�த +ற�'  
 

ஒளைவயா� இதைன� க�< மன! மகி:�(, அ�+ற� ெவ�பாவிேலேய ஒ6 
ெசா�ைல ம/<! மா�றி� தம( பாரா/<ைரைய வழ-கினா�.  
 

'அSைவ� (ைள�(ஏ: கடைல� �க/,�  
+@க� தறி�த +ற�'  
 

இHவா@ ஒளைவயா� பா,யனவாகG! அவைர� ப�றிய கைதகளாகG! வழ-+வன 
யாG!, ஒளைவயா� தமி: ம�க� மன�தி� ெப�றி6�த நிைலயான இட�ைதேய 
நம�+ நிைன� A/<கி$றன.  
-------------------- 

பி�னிைண� பி�னிைண� பி�னிைண� பி�னிைண�     ----        ஆ"தி#$ஆ"தி#$ஆ"தி#$ஆ"தி#$    
 
இள>சிறா� �த� ெபாிேயா� வைர பய$ப<வன இைவ. தமி: அகரவாிைசயி� 
ெமாழி �தலா! எ;�(�களி$ வாிைச�ப, அைம�ததா�, அாி
7வ, க�+! 
இள>சிறா��+ இ( ந�ல (ைண8 மாகி$ற(. ேபரற-கைள
 சிறிய 
ெதாட�களா� மிக
 76-க
 ெசா� மிைவ, க�பா��+ நவி� ெதா@! �(��(� 
க6�(�கைள� த�( பய$ப<கி$றன.  
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கடG� வா:�(  
ஆ�தி=, அம��த ேதவைன ஏ�தி  
ஏ�தி� ெதா;ேவா!, யாேம.  
 

ெமாழி�த� எ)"*�க� �� ெமாழி�த� எ)"*�க� �� ெமாழி�த� எ)"*�க� �� ெமாழி�த� எ)"*�க� ��     
அ அற! ெசய வி6!�  
ஆ ஆ@வ( சின!  
இ இய�வ( கரேவ�  
ஈ ஈவ( வில�ேக�  
உ உைடய( விள!ேப�  
ஊ ஊ�கம( ைகவிேட�  
எ எ�, எ;�( இகேழ�  
ஏ ஏ�ப( இக:
சி  
ஐ ஐய! இ/<, உ�  
ஒ ஒ��ரG ஒ;+  
ஓ ஓ(வ( ஒழிேய�  
ஔ  [1]ஒளவிய! ேபேச�  
ஃ [2]அஃக! 76�ேக�  
 
� க�< ஒ$@ ெசா�ேல�  
- ங�ேபா� வைள  

 சனி நீரா<  
> ஞய!பட உைர  
(இ)/ இட!பட #< எேட�  
(இ)� இண�க! அறி�( இண-+  
� த�ைததாE ேப�  
�  ந$றி மறேவ�  
� ப6வ�ேத பயி� ெசE  
! [3]ம$@ பறி�( உ�ேண�   
(இ)E இய�� அலாதன ெசேய�  
(இ)� அரவ! ஆ/ேட�  
(இ)� இலவ! ப>சி� (யி�  
H வ>சக! ேபேச�  
(இ): அழ+ அலாதன ெசேய�  
(இ)� இளைமயி� க�  
(இ)� அறைன மறேவ�  
(இ)$ [4]அன�த� ஆேட�  
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க க,வ( மற  
கா கா�ப( விரத!  
கி கிழைம�பட வா:  
கீ கீ:ைம அக�@  
+ +ணம( ைகவிேட�  
I I,�பிாிேய�  
ெக ெக<�ப( ஒழி  
ேக ேக�வி �ய�  
ைக ைகவிைன கரேவ�  
ெகா ெகா�ைள வி6!ேப�  
ேகா [5]ேகா( ஆ/< ஒழி  
------------- 
[1]. ெபாறாைம                [2]. தானிய!             [3]. நீதிம$ற!  
[4]. உற�க!           [5]. தீயவிைளயா/<  
 
ச ச�கர ெநறி நி�  
சா சா$ேறா� இன�( இ6  
சி சி�திர! ேபேச�  
சீ சீ�ைம மறேவ�  
7 7ளி�க
 ெசா�ேல�  
= =( வி6!ேப�  
ெச ெசEவன தி6�த
 ெசE  
ேச ேச� இட! அறி�(, ேச�  
ைச ைச என� திாிேய�  
ெசா ெசா� ேசா�Gபேட�  
ேசா ேசா!பி� திாிேய�  
 
த த�ேகா$ என� திாி  
த தானம( வி6!�  
தி தி6மா �+ அ,ைம ெசE  
தீ தீவிைன அக�@  
( ($ப�தி�+ இட! ெகாேட�  
O O�கி, விைன ெசE  
ெத ெதEவ! இகேழ�  
ேத ேதச�ேதா< ஒ�( வா:  
ைத [6]ைதய� ெசா� ேகேள�  
ெதா ெதா$ைம மறேவ�  
ேதா ேதா�பன ெதாடேர�  
 
 ந ந$ைம கைட�பி,  
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 நா நா< ஒ�பன ெசE  
 நி நிைலயி� பிாிேய�  
 நீ நீ� விைளயாேட�  
 N N�ைம Nகேர�  
 8 8� பலக�  
 ெந ெந�பயி� விைள  
 ேந ேந�பட ஒ;+  
 ைந ைநவிைன நSேக�  
 ெநா [7]ெநாEய உைரேய�  
 ேநா ேநாE�+ இட! ெகாேட�  
---------- 
[6]. காம�தா� ெப� வமி
ெச�லாேக.     [7]. பிற� ($�@மா@  
 
ப பழி�பன பகேர� 
பா பா!ெபா< பழேக�  
பி பிைழபட
 ெசா�ேல�  
Y Y< ெபற நி�  
� �க:�தாைர� ேபா�றி வா:  
A Aமி தி6�தி உ�  
ெப ெபாிேயாைர� (ைண� ெகா�  
ேப ேபைதைம அக�@  
ைப [8]ைபயேலா< இண-ேக�  
ெபா ெபா6�தைன� ேபா�றி, வா:  
ேபா ேபா��ெதாழி� �ாிேய�  
 
ம மன! த<மாேற�  
மா மா�றாB�+ இட! ெகாேட�  
மி மிைகபட
 ெசா�ேல�  
மீ மீO� வி6!ேப�  
� [9]�ைன�க�( நி�ேல�  
M M��கேரா< இண-ேக�  
ெம ெம�இ� ந�லா� ேதா� ேச�[10]  
ேம ேம$ம�க� ெசா� ேக�  
ைம [11]ைமவிழியா� மைன அக�  
ெமா ெமாழிவ( அற ெமாழி  
ேமா ேமாக�ைத �னி  
 
வ வ�லைம ேபேச�  
வா வா( �$Iேற�  
வி வி�ைத வி6!�  
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# #< ெபற நி�  
G(உ)  உ�தமனாE இ6  
K(ஊ)  ஊ6ட$ I,, வா:  
ெவ  ெவ/ெடன� ேபேச�  
ேவ ேவ�,, விைன ெசேய�  
ைவ  ைவகைற� (யி� எ;  
ெவா(ஓ)  ஒ$னாைர� ேதேற�  
ேவா (ஓ)  ஓர! ெசா�ேல�  
---- 
[8]. சி�றின�தாெரா<   [9]. ேபா��பழ�க! இ�லாம� ேபா��ைனயி� நி�லாேத,  
[10].   மைனவி,             [11]. ேவசிய�  
---------------   

ெகா�ைற ேவ,த�ெகா�ைற ேவ,த�ெகா�ைற ேவ,த�ெகா�ைற ேவ,த�    
 
கட.� வா/"* கட.� வா/"* கட.� வா/"* கட.� வா/"*     
 ெகா$ைற ேவ�த$ ெச�வ$ அ, இைண  

எ$@! ஏ�தி� ெதா;ேவா!, யாேம.  
 
�� �� �� ��     
அ  அ$ைன?! பிதாG! �$ அறிெதEவ!  
ஆ  ஆலய! ெதா;வ( சாலG! ந$@  
இ இ�லற! அ�ல( ந� அற! அ$@  
ஈ ஈயா� ேத/ைட� தீயா� ெகா�வ�  
உ  உ�, 76-+த� ெப�,��+ அழ+  
ஊ  ஊ6ட$ பைக�கி$, ேவ6ட$ ெக<!  
எ எ�S! எ;�(! க� என� த+!  
ஏ  ஏவா ம�க� Mவாம6�(  
ஐ  ஐய! �கிB!, ெசEவன ெசE  
ஒ  ஒ6வைன� ப�றி, ஓ� அக�( இ6  
ஓ  ஓத)$ ந$ேற, ேவதிய��+ ஒ;�க!  
ஒள  ஒளவிய! ேப7த� ஆ�க�தி�+ அழிG  
ஃ  அஃக�! கா7! சி�ெகன� ேத<  
 
க  க�� என�ப<வ( ெசா� திற!பாைம  
கா  காவ�தாேன பாைவய��+ அழ+  
கி கி/டாதாயி$ ெவ/ெடன மற  
கீ  கீேழா� ஆயிB!, தாழ உைர  
+  +�ற! பா��கி$, 7�ற! இ�ைல  
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I  I� அ!� ஆயிB!, #ாிய! ேபேச�  
ெக  ெக<வ( ெசEயி$, வி<வ( க6ம!  
ேக  ேக/,� உ@தி I/<! உைடைம  
ைக  ைக�ெபா6�த$னி$, ெமE�ெபா6� க�வி  
ெகா  ெகா�றவ$ அறித� உ�ற இட�( உதவி  
ேகா  ேகா/ ெசவி� +றைள கா�@ட$ ெந6��  
ெகௗ  ெகௗைவ ெசா�)$, எHவ6�+! பைக  
 
ச ச�ததி�+ அழ+ , [1]வ�தி ெசEயாைம  
சா சா$ேறா�' எ$ைக, ஈ$ேறா��+ அழ+  
சி சிவ�ைத� ேபணி$, தவ�தி�+ அழ+  
சீ சீைர� ேத,$, ஏைர� ேத< 7�ற�தி�+ அழ+  
= =ழ இ6�த� =(! வா(! ேவதைன ெசE?!  
ெச ெசEதவ! மற�தா� [2]ைகதவ! ஆC!  
ேச ேசம! �கிB! , யாம�( உற-+  
ைச [3]ைச ஒ�( இ6�தா�, ஐய! இ/< உ�  
ெசா  ெசா�க� எ$பவ�[4] அ�த! ெப@வ�  
ேசா  ேசா!ப� எ$பவ� ேத!பி� திாிவ�  
 
த த�ைத ெசா�மி�க ம�திர! இ�ைல  
த தாயி$ சிற�த ஒ6 ேகாயி ! இ�ைல  
தி திைரகட� ஓ,?! திரவிய! ேத<  
தீ தீரா�ேகாப! ேபாரா �,?!  
( (,யா� ெப�,� ம,யி� ெந6��  
O O�@! ெப�,� I�@ என� த+!  
ெத  ெதEவ! சீறி$ [5]ைகதவ! மாC!  
ேத  ேதடா( அழி�கி$, பாடாE �,?!  
ைத  ைத?! மாசி?! [6]ைவ அக�( உற-+  
ெதா  ெதா;( ஊ� 7ைவயி$, உ;( ஊ� இனி(  
ேதா  ேதாழேனா<! ஏைழைம ேபேச�  
 
 ந ந� இண�க! அ�ல( அ�ல�ப<�(!  
 நா நா< எ-+! வாழ, ேக< ஒ$@! இ�ைல  
 நி நி�க� க�ற� ெசா� திற!பாைம  
 நீ நீ� அக! ெபா6�திய ஊரக�( இ6  
 N N�ணிய க6ம�! எ�ணி� (ணி  
 8 8� �ைற ெதாி�(, சீல�( ஒ;+  
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ெந  ெந>ைச ஒளி�( ஒ6வ>சக! இ�ைல  
ேந  ேநரா ேநா$� சீராகா(  
ைந  ைநபவ� எனிB!, ெநாEய உைரேய�  
ெநா  ெநாEபவ� எ$பவ� ெவEயவ� ஆவ�  
ேநா  ேநா$� எ$ப(ேவ ெகா$@ தி$னாைம  
---------- 
[1]. வ�தி - மல<. மைனவிைய மலடா�கா( I, வா:த� ேவ�<!  
[2]. இழ��, வ6�த!.               [3]. ைச - ெபா6�.           [4]. ெச�வ!  
[5]. ைகI,யி6�த தவ!                [6]. ைவ�ேகா� ேவE�த #<  
 
ப  ப�ணிய பயிாி� ��ணிய! ெதாி?!  
பா  பாேலா< ஆயிB!, கால! அறி�( உ�  
பி  பிற$ மைன �காைம அற! என� த+!  
Y  [7]Yர! ேபணி பார! தா-+!  
�  �ைல?! ெகாைல?! களG! தவி�  
A  Aாிேயா��+ இ�ைல , சீாிய ஒ;�க!  
ெப  [8]ெப�ேறா��+ இ�ைல, 7�ற�! சின�!  
ேப  [9]ேபைதைம எ$ப( மாத��+ அணிகல!  
ைப  ைபய
ெச$றா�, ைவய! தா-+!  
ெபா  ெபா�லா-+ எ$பைவ எ�லா! தவி�  
ேபா  ேபானக! எ$ப( தா$ உழ�( உ�ட�  
 
ம  ம6�ேத ஆயிB! வி6�ேதா< உ�  
மா  மாாி அ�ல( காாிய! இ�ைல  
மி மி$B�+ எ�லா! பி$B�+ மைழ  
மீ மீகாம$ இ�லாமர�கல! ஓடா(  
� ��பக� ெசEயி$, பி�பக� விைள?!  
M  M�ேதா� ெசா� ! வா��ைத அமி�த!  
ெம  ெம�ைதயி� ப<�த� நி�திைர�+ அழ+  
ேம  ேமழி
 ெச�வ! ேகாைழ�படா(  
ைம  ைமவிழியா�த! மைன அக$@ ஒ;+  
ெமா  [10]ெமாழிவ( ம@�கி$, அழிவ( க6ம!  
ேமா  ேமான! எ$ப( ஞானாவர!�  
 
வ  வளவ$ ஆயிB! அளG அறி�(, அழி�(, உ�  
வா  வான! 76-கி$, தான! 76-+!  
வி  வி6�( இேலா��+ இ�ைல, ெபா6�திய ஒ;�க!  
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# #ர$ ேக�ைம I� அ!� ஆ+!  
G(உ)  உரேவா� எ$ைக இரவா( இ6�த�  
K(ஊ)  ஊ�க! உைடைம ஆ�க�தி�+ அழ+  
ெவ  ெவ�ைள�+ இ�ைல, க�ள
 சி�ைத  
ேவ  ேவ�த$ சீறி$, ஆ! (ைண இ�ைல  
ைவ  ைவய! ேதா@! ெதEவ! ெதா;  
ெவா(ஓ)  ஒ�த இட�( நி�திைர ெகா�  
ேவா(ஓ)  ஓதாதா��+ இ�ைல, உண�ெவா<! ஒ;�க!  
----------- 
[7]. Y� - தாE�பா� - தாE�பா� ப6கி வள��தவ$. [8]. ஞான! ெப�றவ��+  
[9]. அறி�(! அறியாதா� ேபா)6�+! மட!   [10]. ெபாிேயா� I@! அறிGைர  
--------------    
பி�பி�பி�பி�    அ1ைடஅ1ைடஅ1ைடஅ1ைட    ப�க2ப�க2ப�க2ப�க2        
ஒளைவயா�ஒளைவயா�ஒளைவயா�ஒளைவயா�    
 
தமி: இல�கிய�தி� ஒளைவயா� எ$ற ெபய�, மி+ �க: ெப�ற(. சி$ன> சிறியவ� 
�த� அகைவ �தி��த ெபாியவ�க� வைர அ$ேபா<! மதி�ேபா<! உ
சாி�+! 
ெபய� ஔைவயா�. ச-க கால ஔைவயா� த$னிகாி�லா� ெப�பா� �லவராE� 
திக:�தைமயா�, பி$னா� வ�த �க: ெப�ற ெப�பா� �லவ�க� பல6! 
ஔைவயா� எ$ேற அைழ�க�ப/டன�.  
 
இ�8)� ச-க கால ஒளைவயாைர� ப�றி?! நீதி 8� பா,ய தனி�பாட� 
ெப6!�லவரா! இைட�கால ஒளைவயாைர� ப�றி?! ம�க� ெதாி�( ெகா�ள 
ேவ�,ய 7ைவயான ெசEதிக� 76�கமாக� ெதா+�(� தர�ப/<�ளன. 
ஒளைவயா� ஒ6வேரா, பலேரா எHவாறாயிB! ஒளைவ� கவி மர� எ$ப( ஒ6 
த$ைமயாகேவ காண�ப<கிற(.  
 
ெப6மித! மி�க ஔைவ� பா/,யி$ ெப6! �லைம?! ெதளி�த அறGைரகC! 
இ$ைறய வள6! இைளேயா��+ அ6! ெபற� அமி:தமா+!. ஆ�தி=,, 
ெகா$ைற ேவ�த$ இர�<! வா:�ைக� பயண! �;வ(! பய$ப<! அறGைர� 
க/<
ேசாறா+! எ$பதா� அைவ பி$னிைண�பி� தர�ப/<�ளன.  
 
'தமிழ3ண�தமிழ3ண�தமிழ3ண�தமிழ3ண�' எ$@ ெப6ைமயாக அைழ�க�ப<! இவ� 12.8.1928இ� இ$ைறய 
சிவக-ைக மாவ/ட ெந�+�ைபயி� பிற�தா�. இவர( இய�ெபய� இராம. 
ெபாியக6�ப$. ச-க இல�கியமர� ப�றி ஆEG ெசE( டா�ட� ப/ட! ெப�றவ�. 
ப�ளி, க�Vாி, ப�கைல� கழக� தமி:�(ைறகளி� 41 ஆ�<க� ஆசிாிய� பணி 
ஆ�றியவ�. தமிழக அரசி$ ந�லாசிாிய� வி6(, சிற�த 8� பாி7, தி6.வி.க. வி6( 



99 

 

ெப�றவ�. ப�கைல� கழக மானிய� +;வா� ேதசிய� ேபராசிாிய�, சிற�� நிைல� 
ேபராசிாிய� என
 சிற�பி�க� ெப�றவ�.  
------- 
 
 


