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அகர *தல எ0#ெதலாமாகி, ெசா1

ெபா23மாக விாி45,

இலகியகளாக7 இலகணகளாக7 மல45 எ8
ெச0ைம9

நிைலேபறாக ெப+8 விள

இளைம9

இனிைம9

உயதனி' ெச ெமாழி, ந *ைடய

அ2ைம' ெச4தமி> ெமாழியா ! எ8 பிற4தெத8 உணர *,யாததா?,
கால#தா பழைம9 க2#தி ஆழ#தினாேல கால#ைத9 ெவ8 சிற4த
5ைம9

உைடயதாக# திக>வ5 , ந

கனி#தமி> ெமாழியா .

மகளிட#ேத, மகளி உள#5 உண7கைள ல ப#5

க2வியாக#

ேதா+ற ெப+8, மகளி உள உண7 , அவகள5 சி4தைன9 , அவகள5
நாகாிக' ெசAவி9
தாB

அவகள5 வா>ைக' ெச ப* , ப, ப,யாக வளரவளர#

வள45, வளமாவ$தமி>' எB

க0ட திக>வ5

ந

தமி>ெமாழி

ஆ .

உலக#5 பேவ8 பதிகளி1

மக நாேடா, வா>வினராக7 ,

விலகேளா விலகளாக7 , அறி7# ேதா+ற அ+றவராக7

வா>4த அ4த
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பைழய நாளிேலேய, பலாயிர

ஆ$க%

*+ப%ட அ4த# ெதாைம

கால#திேலேய, இலகண அைமதி9ைடயதாக7 , இலகிய' ெசறி7
உைடயதாக7 , ஏ+ற ெப+றி24த5

ந ெச4தமி> ெமாழி ஆ .

*,9ைடய மனக ேபா+றி ர45வர, *#தமி> பாவலக பா, பரவி
ப$ப#திவர *#தமி> நா%,ன2

*0 ஆவ#5ட ஏ+8 இ+8 பாச#5ட

எழி ெப2கி கா#5வர, கால ேபாகிேல அழி45
சீெக%
இ8

ஒழி45

சிைத45

ேபான ப+பல ெதாைமகால ெமாழிகைள ேபா அலா5, அ8

ஒ8ேபால, உயாிய ெசவமாக, எ8

நிைலெப+றி2 ப5 , இனநல

கா ப5

ந

த எழி நல றா5

தமி>ெமாழி ஆ .

இ#தைகய ெச04தமி># தாயி தி2#ெதா$,ேல த ைம ஈப#தி' சிற4ேதா,
திாிரெமாி#த விாிசைட கட73 , றெமறி4த மரேவ3 , இ4திரB ,
அக#திய2 , நகீர2 , கபில2 , பரண2

ம+8

பல2மாவ. இவக3,

ெத?வக ளாக# திக>4த சிற பின2 , *னிவகளாகி *+றறி7ைடயவராக
உய4த நிைலயின2 , ல#தா1 ,யா1 ெதாழிலா1 நிைலயா1
ேவ8ேவறாக இ24ேதா2
இவக எலா2

த *

பலராவ. எனிB , 'தமி>' எற தாயி தி2 பணியிேல,

ஒறாகி உய45 பணி ெச?5 ேபா+றியி2கிறன; தா

ேபா+8தைல ெப+8 இ2கிறன.

*தைடகைட எற *' சககளா ஆ?45 ெதளி45 ேபண ப%ட ெச04தமி>,
அ4த' சககளி மைற7 பின2 , அAவ ேபா5 ேதாறிய சாேறா
பலரா ேபண ப% வள4தி2கிற5. தமி> வள'சியி இ4த# ெதாட4த
வரலா8, தமி> இலகிய' ெசவகளிேல ஊடா, உண45 இற நிைன
ஒAெவா2வ2

அறி4தி2க ேவ$,ய ஒறா .

தமி> வள#த லைம' ெசறி7ட திக>4தவக3, ஆ$கைள ேபாலேவ
ெப$க3

பலராவ. கைட'சக +களி ஒளைவயா, ெவளிGதியா,

ஆதிம4தியா, Hத பா$,ய ேதவியா ேபாற பலைர காIகிேறா . நா
மகைள கவியி ெத?வமாக ஏ+றிJ8 பாரத நா%,ேல, சில ெப$க3
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ஞான#ைத அறி78#த Jடா5; அவக அத+# ததி9ைடயவக அல;
அவக பாவ பிறவிக; ஆ$கைள ஒ%, வா>45 ம,ய ேவ$,யவக,
ஆ$களி இப Lக#5காகேவ ஏ+ப%டவக' எெறலா Jறி, அவகைள
ெபாி5

றகணி#தி2கிறன. ஆனா, ந

அ2ைம# தமிழக#திேலா, அ4த

நிைல எ8ேம இ24ததிைல. தாயான தமி>, தா?மாகளிடமி245
ஒ5க7மிைல; அவகளா ஒ5க பட7மிைல. இத+ எ#5கா%டாக தமி>
Mதா%,யான ஒளைவ பிரா%,யாாி அழதமி>' ெச?9%க விளகிறன.
மக மன*வ45 ேபா+ற7 , மனக மன
அNசாைம9

வி2 பி ேபண7மாக, எளிைம9

ெகா$, இைணய+ற ெப2 லவராக, மக தைலவராக

ஒளைவயா, அ4 நாளிேலேய ந

தமிழக#தி விளகியி2கிறா.

வள பாாி9 , மைலயமா தி2*,காாி9 , மழவ ேகாமா அதியB ,
காNசி# தைலவ ெதா$ைடமாB , ேசாழB , ேசரB , பா$,யB
ஒளைவயாாி ெசா1 கா%, வ4த அளவ+ற ெப2மதி பிைன எ$I
ெபா05, ெப$ைம அறிெவாளிேயா ஒளிகதி பர கா, அ4த ேபெராளியி
*ன, ஆ$ைமயா ஆ+ற மி4ேதா2 எளியராகி, அத+ அபராகி
விகிறன எற உ$ைம லனாகிற5. இ ப, நா ேபா+ற வா>4த ந+றமி>'
ெசவியரான ஒளைவயா, சககால ஒளைவயா எ8 றி பிட ெப8பவ
ஆவா.

சககால#தி+ பினா, தமிழக#தி அரசிய1

வா>விய1

பல

+றா$க ப+பல மா8தகேளா கழி4தன. அத பின, ஏறைறய
பனிர$டா

+றா$, அளவி, மீ$

ஓ ஒளைவயாைர ப+றி

அறிகிேறா . க பநாட2 , கேழ4தியா2 , ஒ%டJ#த2 , ெசயெகா$டா2
ம+8

லவ ெப2மக3

நிலவிய நாளிேல, அவக அைனவ2

ேபா+8

அறி7# தி%ப#5ட இ4த ஒளைவயா விளகின. இவ பா,யைவயாக நம
கிைட பனெவலா

தனி#தனி' ெச?9%கேளயா . 'ப4த அ4தாதி' எற ஒ2

1 , அசதிேகாைவ' எெறா2 ேகாைவ9

இவரா இய+ற ப%டதாக

J8கிறாக. அவ+8 கிைட பன மிக'சில பாடகேள. இ4த ஒளைவயா
சிற4த சிவபதராக7

விநாயக ெப2மாைன ேபா+றி வழிப%டவராக7

Jற பகிறா. இவ இர$டாவ5 ஒளைவயா ஆவா.
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இ4த இ2 ஒளைவயாக அலாம1 , ழ4ைத க3ெக8 ஆ#திP,, நவழி,
ெகாைற ேவ4த, M5ைர ேபாற நீதி கைள9 , விநாயக அகவ எற
ேதா#திர ைன9 ஒ2வ ெச?5ளா. இவ2

'ஒளைவயா' எற ெபய2ட

தமி> ெப2மா%,யாக# திக>4தவராவா. உயாிய ஒ0ககைள9 , சிற4த
நீதிகைள9 , எளிதாக7

இனிதாக7

ப, ப,ேய பயி+8

ஒ2 நல ழ4ைத

கவி# தி%ட#ைத, *த *த உலகிேலேய வ#5 உ2வாகியவ இவ எ8
Jறலா . இவ Mறாவ5 ஒளைவயா ஆவா.

ம+8 , ேவதா4த க2#5கைள உளடகியதாக, 'ஒளைவ ற' எB
ெபயரா ஒ2 1

ந நா%, நில7கிற5. இதைன அைம#தவ ேமேல

றி பி%ட எ4த ஒளைவயாாிB

ேச4தவரல எபதைன அ4 அைம ேப

ந கா%கிற5.

ந

தமிழக#தி அறி7' ெச0ைம9ைடய சாேறாகைள ஒ%, வழ

ெத?விக

ைனகைதக ஒளைவயா வரலா+ைற9 வி%விடவிைல. ஆதி' எபவ3
பகவ' எபவ2

பிற4த ழ4ைதயாக7 , பிற4த இட#திேலேய

ெப+ேறாரா ைகவிட ப%ட மகவாக7 , பாண ,யிேல வள45 ைப4தமி>
பர பிய ெப2மா%,யாக7

ஒ2 கைத நில7கிற5.

பாாி மகளிைர# தி2ேகாவQ மைலயமா மக% மண*,க க2தி ேசர,
ேசாழ, பா$,யைர வரவைழ#5 அாிய பல அ+த' ெசயகைளெயலா
ெச?தவராக7 , ெவ%ட ப%ட பலாமர

தைழ#5 H#5 கா?#5 மீ$

நிைலெபற' ெச?தவராக7 , ேபயிைன ெவ2%,யவராக7 , ம+8

பலவாறாக7

பலகைதக ஒளைவயாாி ெபயராேல நில7கிறன. சில தனி பாடக இ
கைதகளி எதிெரா யாக7

அைம4தி2கிறன. இ4த நிைலயிேல,

ஒளைவயாாி தனி பாடகைள# ெதா#5 விளக#5ட தனி லாக ெவளியிட
ேவ$

எற *ய+சியிேல ஈபட ேந4தேபா5, ஒளைவயாாி ெபயரா

விள

தனி பாடக பலவ+ைற9

ெதா#தேபா5, அவ+றா அறியJ,ய

ெச?தி றி க எ4த ஒளைவயாைர றி பன எ8 எளிதிேல வைரய8க
*,யாதைவகளாகேவ விளகின. ஒளைவயாாி வரலா+ைற ஒ2 ெநறியாக உணர

6

*,யாம, அகேக ல ப
அைடய ேவ$,ய நிைல9

சி+சில ெச?திக3ட ம%ேம மனநிைற7

ஏ+ப%ட5.

ஆகேவ, அ4த4த பாட1 உாியதாக வழக ப%வ2

றி கைள,

அக அ ப,ய ப,ேய த45 ெசவ5ட, எ பணிைய ஒ2வா8 நிைறேவ+றி
இ2கிேற.

லவராக ம%மறி, மகளா ேபா+றி பர7

ெத?வக3 ஒ2வராக7

ஒளைவயா விளவைத, ெதபா$, நா%,ேல விள

'ஒளைவயா ேகாயி'

களா1 , ெதபா$,# தி2நா% இ1ைற ெத?வக, 'ஒளைவயா ேநா '
என# தமேக (ெப$க3ேக உாி#தாக ெகா$டா

ேநாபினா1

நா

அறியலா .

'ஒளைவயா' எற ெபயரா+ பலகால#5

பல நிலவியி24தனேரா, அறி

அறிவிேல தி27ைடய ெப$பால எலா2
அைழக ப%டனேரா நா
நிைனைவ9

ஒளைவயா எB ஒ2 ெபயரா

அறிேயா . 'ஒளைவ' எற ெசா Mதா%, ெயற

த2வதா . இ4த *5ைம, ஆ$, *தி'சிைய றி#தேதா,

அல5 அறிவி *தி'சிைய றி#தேதா நா

நா

அறிேயா .

அறி4தனெவலா தமி> ஆவமிக சாேறாக திர%,' ேச#5

பா5கா#5 ைவ#த தனி பாக ம%ேம ஆ . அவ+ைற ெபா23ட அறி45,
சி4தி#5, அவ+றா அறியலா
நலகைள9

ஒளைவயாாி ெசAவியிைன9 , ண

உளெகா$ ேபா+8வ5 ம%ேம ந மா இயவதா . இ4த

ைல பயி1கிற அபக, இதைன மன#தி+ ெகா$ேட க+க ேவ$

என

வி2 கிேற.

எ4த' ெச?9 எ4த ஒளைவயாரா பாட ெப+ற5? அஃ5 எ04த கால

என?

அ4த ஒளைவயாாி வரலா8 யா5? அவேரா ெதாட உைடயவ யா? அவ
ெச?த ெசயக எலா

எெனன? இ ப, ப%ட சி4தைனகைளெயலா

ஆரா?'சி# 5ைறயிேல அயரா5 ஈப% இப

காIேவாரான அறி7சா

7

ெப2மக3 வி%வி%, நா

இனிய தமி>'Lைவயி ம%ேம மனNெச1#தி

மகி>ேவாமாக.

சக +களி பயி8 வ2

ஒளைவயாாி பாடக இ4த# ெதா பி

இட ெபறவிைல. அவ+ைற# ெதளி7ைர அைம ேபா ெவளிவ45ள என5
சக+ பதி க3 க+8 இ8க.

தமி> நல#ைத கனிவா

இனிதான இ'ெச?9 ெதா  ைல# தமிழபக

வி2 ட வரேவ+8 இ8 வாக எபதி, எ ெபா05ேம என
ந பிைக9$.

வா>க தமி> ஆவ !
ெசைன. 1988
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107. உ#ேத

82. நா%, வள !

108. ேதகா

83. காைக காி5
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110. அாிசி9

85. ஏ+பி#தாேன
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பாட *த+றி 

மக!........

களி8

-------------------------ஒளைவயா தனி பாடக
1. பரம பார

அ2ைமமி தமி>நா%,ேல ஒ2 ேவ,ைகயான மர எ ப,ேயா 45வி%ட5.
சிற ைடய சாேறாகைள# ெத?வ பிற பின எேற க2தின. அதனா,
அவகளி வரலா8 விய பான *ைறயிேல விளக ேவ$
இ4த எ$ண

என7

எ$ணின.

ப+பல ைன7க3 மகைள# T$,ன. ஒAெவா2 ெப2 -

லவாி பிற ைப ப+றி9

வழகி வ2கிற ைனகைதக3

இ4த

ந பிைகையேய காரணமாக ெகாள ேவ$ . இ4த ைன7கைள கழி#ேத
அைவகைள நா

உளெகாள ேவ$ .

சிற4த ெப2 லவகளாக ஒளைவயாக விளகின. சககால ெப2
லவகளிைடேய ஒ2வ இ24தா. க ப *தலானவகளி கால#தி
ம+ெறா2வ இ24தா. ம+8

சில ேவ8 பல காலகளி வா>4தி24தன.

ஒளைவயா' எற ெபயாி ெபா5ைமயினா, அவக அைனவ2

கால

10

ேபாகி ஒ2வேரயாகிவி%ட அதிசய*

நட4தி2கிற5. ஒளைவயா

சிரNசீவி#தைம ெப+றவ எற விேநாதமான ந பிைக9

இதபி

நிைலெபறலாயி+8.

'ஒளைவயா ' ஆதி எபவ3

பகவ எபவ2

ஒ2வ. பாணகளி G%, ஆதி9

பகவB

பிற4த மக எ0வ2

தகியி24தேபா5 பிற4தவ.

அவக3ைடய ஒ ப4த ப,, அ4த ழ4ைதைய அேகேய வி%விமா8 பகவ
பணி#தா. அ4த அ ைம கலக*+றன. அ ேபா5, அ4த' சி8 ழ4ைத த
வாைய# திற45 ஒ2 ெவ$பாைவ பா,ய5.

அதைன ேக%ட தாயான ஆதி9 த மயக#தினி8

நீகினா; மன#ெதளி7

ெகா$டா. அதைன அA விட#ேதேய வி%வி%' ெசறன. ஒளைவயா பிற4த
கைத இ ப, வழகி வ2கிற5. அ4த ழ4ைத பா,யதாக ஒ2 ெவ$பா7
காண ெப8கிற5. அ4த ெவ$பா இ5வா ,

'உலக#5 உயிாினகைள# ேதா+8வி#தவ சிவெப2மா. உயிக அதனத
*+பிற பி ெச?த நவிைன தீவிைனகைள அவ கவனி பா. அவ+றி+
ஏ+றவா8 அதனத வா>வி ேபாைக9

வ#5 நிணயி பா. இ4த நிணய

மா+ற *,யாத5. அதைன *ைறேய உயிக3 ஊ%வத+ அவ ஒ2ேபா5
தயகிய5

கிைடயா5, தவறிய5

கிைடயா5.'

'இஙனமாக பிற பிேலேய வா>7கதிைய வ#5 வி%ட சிவ, ஆதிபர ெபா2
ஆவா. அவ, எ8
மா8பட ேபாவ5

உளவ; அவ ெச#5விடவிைல ; அவ வ#த நியதி

இைல.

'இ4த உ$ைமைய உண4தவக, த மகளி வா>விைன க2தி
கவைல படமா%டாக. எ#5ைண# 5யர வ4தா1 , கா ெபா8 
கட73ைடய5' எற நிைன#5, அவக மன அைமதி ெகாவாக.

இ%ட*ட எ தைலயி இனப, எெற0தி
வி%டசிவ B

ெச#5 வி%டாேனா - *%ட*%ட

பNசேம யானா1

பார

அவBகனா?
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ெநNசேம யNசாேத நீ.

ஒளைவ ழ4ைத ெவ$பாைவ' ெசா, 'அைனேய! நீ ெநNச

வ24த

ேவ$டா ' எ8, தைன ெப+றவ3# ேத8த1 Jறி+8 எபாக.

"அைனேய! எபா வி2 ப*ட, எ வா>வி ேபா இனப,யாக
அைமவதாக எ8 எ தைலயிேல எ0தி, எைன பிற பி#த சிவெப2மாB
ெச#5 ேபா? வி%டாேனா? இைல அலேவா! அதனா, மிக7
பNசேம நாெட

ெகா,ய

ஏ+ப%டா1 , எைன கா பா+ற ேவ$,ய ெபா8 

அவBேக அலவா! ஆகேவ, நீ உ ெநNச#ேத எைன றி#த எAவைகயான,
அ'ச#ைத9

ெகாளா5 நி மதியாக' ெச8 வ2க" எப5 இத ெபா2.

'வ#தா வ#த வைகயலா ேகா,
ெதா#தா 5?#த அாி5'

எறவா8, இேத க2#திைன# தி2ற3 J8 . அதைன9 இ#5ட ேநாகி
ெபா2 உணத ேவ$ .

'ழ4ைத பாமா?' எ8 ேக%கலா . பா . அ5 Hவ ஞான ' எ8 சாேறா
J8கிறன. சிவனறி# 5ைண இைல' எ8 அறி78#5

சிற4த ெவ$பா

இ5.
---------2. திைர கிழவி

ஒளைவயா சிற4த சிவபத. சிவெப2மாைன மனகனி45 வழிப% வ4த5ட,
அவ2ைடய M#த மாரரான பிைளயா ெப2மாைன9
விநாயகைர Hசி

Hசி#5 வ4தா.

ேபா5, த ைம9 மற45, தியான#தி *+ற7

ஈப%

விவ5, இவர5 இயபாக இ24த5.

ஒ2நா, ஒளைவயா விநாயக Hைஜ ெச?5 ெகா$,24தா. அ ெபா05 ேசரமா
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ெப2மா3

L4தர2 கயிலாய

ஒளைவயா2# தா*

ெசல ற ப

அவக3ட கயிலாய

ெச?தி அவ2 கிைட#த5.

ேபாக ேவ$ எற வி2 ப

எ04த5. Hைசைய விைரவாக *,#5வி%# தா*

அவக3ட ெச8

பயண#தி கல45ெகாள எ$ணினா. அ4த எ$ண#தா, Hைசைய விைரவாக'
ெச?ய7

ெதாடகினா.

ஒளைவயாாி எ$ண#ைத அறி45 ெகா$டா விநாயக ெப2மா. 'ஒளைவேய!
அவசர

ஏ5

ேவ$டா

அவ க3 *னதாக நிைன கயிலாய#தி+

ேச#5விகிேற. நீ வழக

ஒளைவயா2

ேபாலேவ நி Hைசைய' ெச?க' எறா.

விநாயக ெப2மானி ஆைண ப,ேய நட45 ெகா$டா. Hைச

*,7 ெப+ற5. விநாயக ெப2மானி அ2ளிைன நிைன45 ஒளைவயா
அகமகி>4தா! 'சீதகளப ' எB

அகவைல பா,, அ ெப2மாைன

மனகனி45 5தி#5 ேபா+றினா.

தமி> உவ

பிைளயா ெப2மானி உள*

அதைன ேக% மகி>'சி

அைட4த5. அவ தBைடய ேப22ைவ எ#5 நிறா. வானக
உய45 நிற5 அவ தி2*,; பாதல
உலெக

வைர

வைர ெச8 நிறன பாதக,

வியாபி#த5 அவ தி2ேமனி. ஒளைவயா அ4த#

ெத?வகா%சியிேல சி#த கல45 மகி>4தா. வாகளி#தப,ேய அவைர# த
5திைகயா எ#5 ைகலாய#தி+ ேச#5 வி%டா அ4த ெப2மா.

ேசரமா ெப2மா அழகிய திைரமீ5 ெச8 ெகா$,24தா. L4தரM#திக
யாைனயி மீதம45 ெச8 ெகா$,24தா. இ2வ2
ைகைல ெச8 ேச4தன. த *ட ஒளைவயா2

வழியைன#5

கட45

வ4தனாிைலேய எற ஏக

அவக3ேள இ24த5.

ைகைல வ4த5 , தக3 *பாக அேக வ4ததி24த ஒளைவயாைர
க$ விய +றன. அ4த விய பிைன' ேசரமானா க% ப#த *,யவிைல!
'எக% *+பட நீக வ45 ேச4த5 எAவாேறா?' எ8 ேக%டா அவ.
அ ேபா5, அவB ஒளைவயா ெசானதாக வழவ5 இ4த' ெச?9.
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ம5ரெமாழி ந1ைமயா சி8வ மலர,ைய
*திரநிைன யவ லாகாி ேதா*கி ேபா *ழகி
அதிரவ2கிற யாைன9

ேத2

திைர9

காத லமனேன!

காத கிழவி9

அதபிவ2

"ேசர ,யாகிய உய,யிேல ேதாறிய மனேன! இனிதான ெசா+கைள
J8கிற நைமைய# த2கிற உைமய ைமயி மார விநாயக ெப2மா.
அவBைடய தி2வ,# தாமைரகைள அ0#தமாக நிைன45 தமாிய
ப+8ேகாடாக ெகாவத+ வலைம9ைடயவ யா . எம, Sம *பாக
இAவிட

வ45 ேசத1

அாிதாேமா? ேமக#தி இ,*ழக#திைன ேபால

*ழகி ெகா$, தா நட

நில*

அதி2 ப,யாக வ2வ நீக வ4த

யாைன9 , ேத2 , அத பினாகேவ வ45 ெகா$,24த திைர9

எலா .

அைவ நாழிைக காதவழி நட4தா, வழி நடகவியலாத இ4த கிழவி9 ,
கணபதி க2ைணயா காதவழி கட45விவா எபதைன அறிவாயாக" எப5
ெபா2.

*திர நிைனய வலா' எறதா, அவகளிட
நிைலெபறவிைல எ8
விய4தன எ8

அ#தைகய அபி *தி'சி

அதனாேலேய அவக தா *னாக வ4தத+

Jறினா. பதிைமயி த ைம *+ற7

இழ4த தனிநிைலேய

சிற4த ெப2நிைல எபைத கா%வ5 இ5வா .

'இைறய2 எதைன9

எளிதாக அைடவி ' எற க2#5

இ' ெச?9ளா

வ1 ெப8 .
-----------3. இட எேக ?

அ4த நாளிேல ேசாழ ெபாி5

தமிழாவ உைடயவ னாக இ24தா. க ப,

கேழ4தியா, ெசயெகா$டா, ஒ%ட J#த ஆகிய பல லவமணிக - அவ
அைவயி இ24தன. அவ அைவ, மீ$

ஒ2 தமி>'சக

உ2வான5ேபால#

தமி> நல#தா மா$+8 விளகிய5.

ஒ2 சமய , அ4த' ேசாழ ேசாைலவள

க$ மகி>வத+காக' ெசறா. அேக,
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காவிாிகைரேயார#தி ஒ2 ச வாைய# திற4தப,ேய வான#ைத ேநாகியப,
இ2க க$ட5

அவ விய +றா. அ ேபா5 கைரேயார#5 மர#தி

Hகளி245 ஒ2 5ளி ேத அத வாயி ெகா%,+8. அவ உள
க$ ெபாி5

அதைன

மகி>4த5.

இய+ைகயி க2ைணயாகிய அாிய ஆ+ற அவB லனாயி+8;
அைன#ைத9 ேபணி காகிற ேபரா+ற உயைவ உளெகா$
ேபா+றினா. அறிவ+ற சகிைன9
வாயி ேத 5ளியிைன9

அ வ45 அ$ணா4தி2க' ெச?5, அத

Gழ'ெச?5 இ8#திய ெப2க2ைண அவைன

ஆ%ெகா$ட5. அ4த நிைனவிேல திைள#தவனாக# த அர$மைன'
ெசறா. இரெவலா

ம8நா%ெபா05

அ4த கா%சி அவ மன#ைத வி% அகலேவயிைல.

வி,4த5. ேசாழனி நாேளாலக அைவ9 J,+8. மன

அைவநாயகனாக அம4தி24தா லவக3
அைனவ2

அைம'சக3

தளபதிய2மாக

அேக ஒ2ேக திரளாக J,யி24தன.

அ ெபா05 ஒளைவயா ேசாழனி அைவ9 ெமல நட45 வ4தா. அவைர
க$ட5

வ2க!' எ8 வரேவ+றா மன. அமக' என7

ஆனா அேக அமவத+ இ2ைக எ57
அ5ப+றி எவ2

ெசானா.

இலாததைன கவனிகவிைல;

கவைல பட7மிைல.

ஒளைவயாேரா ெந4ெதாைலவினி8

நட45 வ4தவ; பல நா%களாக நட45

ேசா45 ேபாயி24தவ, ேசாழைன காணேவ$ெமற ஆவ#தி
மிதியினாேல த கைள ைப9

மற45 உடேன ெசறவ. அவைர அவ

*ைறயாக கவனிகா5, எவைரேயா வரேவ+ப5 ேபா வ2க அமக!' எ8
ெசான5 அவ2 மிக7

வ2#த#ைத# த4த5.

காெநா4ேத ெநா4ேத ககி வழிநட4ேத
யாவ4த Tர

எளித8 - Jன க24ேதB

ககா4த காவிாிP> நாடா
இ24ேதB ெகேக இட ?

எ8 பா,னா அவ.
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ேசாழ, வ4தவைர ஒளைவயா எ8 அறி45 கவனி#தானிைல. அவ மனேமா
*4 நாளி+ க$ட அ4த அதிசயகா%சியி *+ற7

நிைல#தி24த5. அதனாேல

தா, அவ2 இ2ைக த2மா8 எவைர9 ஏவினானிைல. எனிB ,
அவ2ைடய இ பாடைல ேக%ட5 , அவ உள

ெதளி45 Hாி பைட4த5.

'ெத?விக சதி உைடயவ ேபா1 ! யா ேந+8 க$ட கா%சிைய அஙனேம
உைர#தனேர!' என விய45, அவைர அட வரேவ+8 உசாவினா. அவேர
ஒளைவயா எ8 அறி4த5 , அவBள

அளவிலா உவைக அைட4த5. தா

க$ட அ4த இனிய கா%சிைய# த அைவயின உைர#5, அதைனேய அறி45
உைர#த ஒளைவயாாி ஞான' சிற ைப9

ேபா+றினா.

"சகான5 மிதியான ேதைன ப2வத+காக# த வாைய# திற45 ேம
ேநாகியப, இ2கிற வள*ைடய காவிாியா+றா+ Pழ ெப+ற நா%,+
உாியவேன! நிைன காI
கட4ேத. எ காக3

மிக7

எளிதலாத மிக ெந4Tர
நிறி2

ஆவ#தாேல விைரவாக வழியிைன எலா

நட45

ேநா7+றன. யா கட45 வ4த Tரேமா கட#த+

ஆ . அஙன

வ45 நி அைவக$

என, அமவத+ ஏ+ற இட தா எேகேயா ?" எப5

ெச?9ளி ெபா2.
Jன - ச, ந#ைத என1

ஆ .

'Jன1 க24ேத கிைடகிற நா%,ேல, லவரான என ம%
இ2கேவா இட
றி ைப9

கிைடயாேதா? நி அ பாிசி1

வாயாேதா?' எற

பாட ெகா$,2கிற5.

-----------4. பக  மதி !!
!!

ஒளைவயா சிற4த நாவல. எனிB , எளிைமயிைனேய வி2 கிற ப$
உைடயவ. த கவிைதைய ேபா+றி', ெசவக உவ45 தம பாிசளி#5
பாரா%ட ேவ$

எற ஆட பர நிைன7 அறேவ இலாதவ. மகெளா கல45
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த *ைடய உள#திேல எ0கிற உண7கைள கவிைதகளாக வ,க ேவ$ ;
அ5தா தம உவைக த2வ5 எற எ$ண

உைடயவ.

அரசகளா உபசாிக ெப+றா1 , பாிLக வழகி பாரா%ட ெப+றா1 ,
அவ மன

உவ பைடவதிைல. அேதசமய , ஏைழயி , அட

இகிற உ ப+ற J> அவ ெநNசிேல இட

ெப8 ! அேக கவிைத9

மல45

இலகிய நிைலெப8 !

ேசாழனி அைவயிேல க ப ெபாி5

ேபா+ற ெப+8 விளகியவ. அரசைவ

கவிஞ2 ஒ2வராக அத+ாிய ஆட பரக, அணிவைகக *தயவ+8ட
விளகியவ. அரசனிட

தனி ப%ட ெசவா

அவ2 இ24த5. அதனா,

க பைர' L+றி பல அவைர ேபா+றியப,ேய இ24தன. அவ எ5
ெசானா1

அதைன பாரா%,ன. அத சிற ைப ஆரா?வ5Jட இைல.

"க பாி வா! அத இனிைமேய இனிைம! அத ெபா2 வளேம வள ?" எ8
வாேயாயா5 விய45 விய45 பாரா%, வ4தன.

ஒளைவயா2, க பாி அ4த அளவ+ற ஆட பர* , அவைர' L+றி9ள
ேபா லவ J%ட*

ெவ8 ைபேய த4தன.

ஒ2 சமய , க பாி பா%ெடாைற மன விய45 ேபசி ெகா$,24தா.
அ4த பா%, அ#5ைண' சிற  எதைன9
உைரகைள ேக%' சிாி#தவ$ண

த+ெசயலாக அவ பக

காணாத ஒளைவயா, அ4த

இ24தா.

தி2 பிய மன, அவர5 *கபாவ#ைத ேநாகினா.

த க2#ைத அவ ஏ+கவிைல எப5 மிக# ெதளிவாக# ெதாி4த5. "தக
க2#5 யாேதா?" என ேக%வி%டா. அ ேபா5, ஒளைவயா ெசான5
இ'ெச?9

"கவிைத ஒைற பாரா%
நய

ேபா5, அதக$ அைம45ள ெசாநய

ெபா2

ஆகியவ+ைறேய க25த ேவ$ . இேகேயா 'க பாி பா%' எபத+

காகேவ அைனவ2 அதைன க>கிறீக. அ4த நிைலைமைய நிைன#5#தா
நா சிாி#ேத"
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"எளிைம9 லைம நல*

ெப+றவக இேக எளிதி பார% ெப8வ5

நிகழா5. இ4த அைவயி மதி  உாியவராவத+ பிறபிற ஆரவார#
ததிக3 நிைறய ேவ$,யதி2கிற5" எறா ஒளைவயா.

"விரக இ2வ க>4திட ேவ$
விரநிைரய ேமாதிரக ேவ$
பNேசB

ப%ேடB

ேவ$

நNேசB

ேவ ேபB

ந8.

- அைரயதனி

அவகவிைத

"அரசைவ பாிசிைன நா, வ45ள லவாி அ2ேக, த4திரகாரகளாக
இ2வ அம45ெகா$, அவைர க>45 ேபசிெகா$ேட இ2க ேவ$ .
அ4த லவர5 விரக3 நிைறய ேமாதிரக விளக ேவ$ . அவ
இ பிேல பNசாைடேயா ப%டாைடேயா கவிBற விளத ேவ$ .
அஙனமாயி, அவ2ைடய கவிைத நNLேபால பிற2 ேக விைளவி பதானா1 , ேவ பிைன ேபால கச ' Lைவ9ைடயதாக இ24தா1 , அ5ேவ
நலெத8 இ4த அைவயி ஏ+8 ேபா+ற ெப8 " எப5 பாட ெபா2.

'விரக க>4திட' எனேவ, அ5 உ$ைமயான க>'சி யாகா5 எறா. ேசாழனி
அைவ லைம மதி # தரவிைல; லவாி ற#ேதா+ற# ததிைய ேநாகிேய
மதிகிற5 எ8

உைர#தா. அதைன ேக%ட மன சி4தைனயி ஆ>4தா.

அ4த நிைலேய இைற

நில7கிற5. ெவளிமய , விள பர ெப2 ,

பிற7ேம இைற ஒ2வ2' சிற ைப# த2கிறன.
-------------5. எலா எளி#!
எளி#!

ஒளைவயா பா,ய பாட1

ேபசிய ேப'L

ேசாழைன ெபாி5

வ2#தின.

க பாிட#ேத அளவ+ற அ ெகா$ ,24தவ அவ. த அைவயிேலேய, ஒ2வ
க பைர பழி பைத க$ கலகினா. பழி#5 Jறியவேரா நாடைன#5
ெகா$டா

ஒளைவயா, அதனா அவைர' சின45 ெகாள7 *,யவிைல.

அவைர# ெதளி7ப#தேவ அவ வி2 பினா.
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"க ப என ேவ$,யவ; இதி ஐயமிைல. ஆனா, அவைர பாரா%,ய5
அவ2ைடய லைம SIக#ைத அறி45 உைர#தேத ஆ . ம+8# தாக
க25வ5ேபால அவ2ைடய ஆட பரகைள நிைன#5 அ8. அவைர ேபால
ெபாிதான காவிய ைல' ெச?5 சிற +றவ ேவ8 யாதா இ2கிறாக?"
எறா அவ.

க ப2 ஆதரவாக7
எபைத' L%,யதாக7

அேதசமய

ஒளைவயா பாரகாவிய

எ57

பாடவிைல

அவ ேப'L அைம4த5. அதைன ேக%டா

ஒளைவயா.

"ேசாழேன! Tகணா 2வியி J%,ைன க$,2 பா?. அதைன ேபால
எவராலாவ5 ஒ2 J க%ட *,9மா? ளவிக க%

வய அர

J%,ைன ேபால எவராலாவ5 ெச?வத+ இய1மா?

பழைமயான கைரயானி +8 எAவள7 அழடB

S%ப*டB

அைம4தி2கிற5 ! ேதனீக - க% Jகளிேலதா எ#தைன அைம  S%ப
விளகிற5!

சில4தியி வைலைய ேபால எவராலாவ5 ஒ2 வைல பினிவிட *,9ேமா?
இவ+ைற யாரா1ேம ெச?யவியலா5தா. அதனா, அவ+ைறேய ெதாழி
S%ப#தி தைலசிற4தைவ எ8 பாரா%டலாேமா? அத+ அதனத J%,ைன
க%த எளி5; அஃதறி, ேவ8 எ57ேம அவ+8# ெதாியா5.

அதைன ேபாலேவதா கவிைத9 . ஒAெவா2 லவ

ஒAெவா8

எளிதாயி2 . க ப வி2#த பாவி வலவரானா, ெவ$பாவி
கேழ4தியா இ2கிறா. உலாவி ந
5ைறயி1

ஒ%டJ#த வலவ. இ ப, ஒAெவா2

வலவ உள. அ4த4த வலைமயிைன அறி45தா பாரா%த

ேவ$ ! அ5தா சிற .

"அஃதலாம, ஒ2 5ைறயி+ சிற4தவைரேய எலா
அள7 மீறி பாரா%த Jடா5. அவ2
ெச28த1

தவ8. ஒAெவா2வ2

அறி4தவராகெகா$,

அைனவாிB

ெபாியவ எ8

பிறரா+ ெச?யவியலாத ஒைற
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எளிதாக' ெச?வத+ இய1 . இதைன உண45 அடகியி2 ப5தா லைம
உைடயவாி ப$” எறன.

வா2வி யிJ வலர# ெதாகைறயா
ேதசில பி யாவ2N ெச?யாிதா - யா ெபாி5
வேலாேம எ8 வைமெசால ேவ$டாகா$
எலா ஒAெவா ெறளி5.

"Tகணா2வியி J , உ8தியான அர , பழைம ெகா$ட கைரயா
+8 , ேதJ , சில4தியி வைல9
அாிதானைவயா . அதனா யா

ந மி யாவ2 ெச?வத+

ெபாி5 வலைம உைடேயா

த+ெப2ைம ேபLத ேவ$டா . ஒAெவா2வ2

எ8 எவ2

ஒAெவா8 எளிதான5 எ8

அறிGகளாக" எப5 ெபா2.

ஒளைவயாாி பாட+க2#திைன அ4த அைவயா1 , க ப, ேசாழ ஆகிேயாரா1
ம8க *,யவிைல. எ ப,ேயா தபா வள45வி%ட க ப மீ5ள அளவ+ற
அதா, அவைர அள7 மீறி ேபா+8மா8 ெச?த5 எபதைன' ேசாழB
உண4தா. அதனா லவக பல $ப% ,2 ப எபதைன9 , த
மீ5ள அ'ச#தாேலேய அ5வைர ஏ5

Jறாதி24தி2க ேவ$ எபைத9 ,

அதபி அவ ெதாி45 ெகா$டா.
-------------6. பழக$ ண$!
ண$!

நிைலைமைய' ேசாழ உண4தா. எனிB , $ப%ட க பாி உள#ைத'
சிறிேதB

மா+8த+

வி2 பினா. அதனா, ேம1

சிறி5 அவைர க>45

ேபச# ெதாடகினா.

'க பநாடாி இராமாயண ெப2ைமைய ந மா மறகேவ *,யவிைல. க ப
பிறவிகவிஞ எற ெப2ைம உாியவ. ஒளைவயா ெசாவதி உ$ைம
இ24தா1 , அவ க பாி மீ5 ேவ$ெமேற ைற கா$கிறன. அ4த
ைற க பபா இைல எபதைன நா*
எறா.

அறிேவா ; ந

நா அறி9 '
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க பைர பிறவி கவிஞ' எ8 ெசான5, பிறைர அவாிB

தா>4தவ எ8

Jறிய5 ேபால எதிெரா#த5. அதனா அ4த நிைனைவ மா+ற7 , ேசாழB
உ$ைமைய# ெதளி7ப#த7

ஒளைவயா க2தினா.

அதனா, உலகிய உ$ைமகளாக விள சில ெச?திகைள எ#5
உைர பவ2

ஆயினா.

சிற4த சி#திரகார ஒ2வைன ேபா+8கிேறா . அவBைடய ஆ+ற
அவBைடய தளராத ைக பயி+சியினாேல வ4த5. அ4த பயி+சி வா? 
வசதி9

இ24தா ேம1

பல சிற4த சி#திரகாரகளாக ஆகியி2 ப.

ெச4தமி> வலா சிலைர கா$கிேறா . *ைறயான தமி> பயி+சி அளி#தா,
நா%,ேல ெச4தமி> வலாக திரளானேப உ2வாகி விவாக.

சிற4த கவி ஞான உளவக எகிேறா . அ4த ஞான மன#ைத
ஒறிபா உ8தி ெபற நி8#தி பழகிய பழக#தா அைம4ததா . அ4த
மன பழக

பல2

ஏ+பட வழி ெச?தா, அவகளி1

மிக பல ஏ+பவ.

சில2ைடய நைடக நம' சிற பாக# ேதா8 . அ5 அவக நாேதா8
நட45 வ2கிற ஒ0கலா+றி பழக#தா அைம4தனவா .

இைவெயலா , இ ப, பழக#தா1

வா0

P>நிைலயா1 வ4தைம-

வனவா . இவ+ைற பிறவிணமாக ெகா3த ெபா24தா5. ஆனா, பிறவி
ணமாக ஏ5

கிைடயாேதா எ8 ேக%டா, உ$; அைவ ந%, தைய,

ெகாைட *தயன.

பிறேரா ந%ைடயவராக7 , பிறபா இரக ெகா3 கிறவராக7 , பிற2
ெகா#5 உத7கிற மன*ளவராக7
தி27ைடயா' எ8 ேபா+றலா .

ஒ2வ விளகினா, அவைர பிறவியிேல
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இ4த க2#5கைள அழகிய ெவ$பா வ,வி அைம#5 பா,னா ஒளைவயா.

சி#திர*

ைக பழக ெச4தமி0

ைவ#தெதா2 கவி மன பழக
நைட9

நைட பழக

ெகாைட9

"சி#திர

ந%

நா பழக

- நி#த

தைய9

பிறவி ண .

எ05 ஆ+ற ைக பழக#தா அைமவ5. ெச4தமிழி ேத'சி நாவி

பழக#தா வ2வ5. ேசமி#5 ைவ#த ஒ ப+ற கவி' ெசவ
உ2வாவ5. நாேதா8

மன பழக#தா

நட#ைதயி *ைறயாக பழவ5 நைடயி திறைமைய#

த2வதாகிற5. ஆனா ந% , இரக ண* , ெகா இயேமா
பிறவியிேலேய ப,45வ2

ந+ணகளா ” எப5 இத ெபா2.

இ5, க பாி லைமயிைன பழக#தா ப,4த5 என Jறி9 , பிறவி
ணகளான ந%, தைய, ெகாைட *தயன அவபா காண படாதைவ என'
L%, பழி#ததாக7 அைம4த5.

இதனா, இ4த விவாத

ேம1 சிறி5 Pபி,#5# ெதாடரலாயி+8.

------------7. &ைன க'ட கிளி

ேசாழ மனனி நிைலைமேயா தமசகடமாயி+8. ஒளைவயாாி ேப'சிேல
உ$ைம ஒ பைத அவB

அறிவா. எனிB , க பைர அவ அ,ேயா

ம%ட4த%, வ2வதைன அவனா ஏ+க7
எதிக7

*,யவிைல, அதனா அவைர

மனமிைல.

'ெபா8ைமேய வ,வானவ' என நா ேபா+8

ெப2

லவரான ஒளைவயா,

இ ப, க பைர வ  இ0 பதானா, அ4த அள7 க பாி ேப'ேசா,
ெசயேலா அவ2ள#ைத ெபாி5
உண4தா.

$ப#தி இ2க ேவ$ என7

அரச
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அைவக$ இ24த பிற லவ ெப2மக3 ஏ5
அவகளி ெமௗனநிைல, அவக3

ேபசாரா? வாளா இ24தன.

ஒளைவயாாி க2#ைத ஆதாி பதாக

கா%,ய5. J#த இயபாகேவ க பைர வி2 பாதவ. அவ *க#தி+ பட4த
சிாி  பிற லவக3

ாி4தி24த5.

நிைலைமைய ேம1 வளக வி2 பாத ேசாழ, இ8தியாக "க பைர ெவபவ
யா?" எறா, ஒ2 சவா ேபால.

அஃ5, ஒளைவயாைர மீ$

சின

ெகாள# T$வ5 ேபாலேவ இ24த5.

"ேசாழேன! கிளி வள பாக ெப$க. அத+ பா1

பழ*

ைவ#5 ேபச7

ஒறிர$ ெசா+கைள ேபச க+8ெகா3 .

க+8 ெகா பாக. அ57

அ4த ஒறிர$ ெசா+கைள ேபச# ெதாி4த5

அத+ அள7கட4த மகி>'சி

பிற45வி . தன எலாேம ெதாி45வி%ட5 ேபால# த அறியாைமைய
உணராம ெவ%கமிறி ேபசி ெகா$ேட இ2 .

ஆனா அAவிட#ேத ெபாிய Hைனெயா8 வ2கிற5 எ8 ைவ#5 ெகாேவா .
கிளியி ேப'L அறேவ நி8வி . த நிைலைம அ ேபா5தா அத+
ெவளி ப . த ேப'L Hைனைய ெகா$ வ4த5 எப5

ாி9 . உடேன,

த இயபான தைம ேதாற 'கீ'L கீ'L' எ8 உயி2 பய45 கதற#
ெதாடகிவி .

கவியி சிற  எப5 அடக#திேலதா இ2கிற5. இதைன அறியாம சில
மன

வி2 பியப, எலா

ேபLகிறன. அ5 அவ அறியாைமைய#தா

கா% . க+ேறா அைவ *ன பணி7 ேவ$ . பணிவிறி வா? திற4தா
வ2வ5 இழி7தா. இதைன அறி45 ெகாக" எறன அவ.

க ப அய45 ேபாயின. த

க>மயகேம ஒளைவ யாைர ெகாண45 த ைம

இழி#5 ேபச' ெச?த5 எ8 உண4தன. ேசாழ ெமௗனியானா. அைவேயா
ஆர வாாி#த5. ஒளைவயாைர ேபா+றிய5.

காணாம ேவணெதலா

க#தலா க+ேறா *
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ேகாணாம வா?திறக Jடாேத - நாணாம
ேப'L ேப' ெசB
கீ'Lகீ' ெசB

ெப2 Hைன வ4தாகா

கிளி.

"க+ற ெபாிேயாைர காணாவிட#தி அைரைற அறி7ைடேயா தா
வி2 பியப,ெயலா
பணிவிறி எவ2ேம த
ெகா$ேடயி2

J'ச இடலா . ஆனா, ப,#தவக *பாக
வாைய# திற#த ெபா24தா5. ெவ%கமிறி ேபசி

கிளியான5, ெபாிதான Hைன அ4த பகமாக வ4தா, த

ேப'ைச மற45 உயி2 நகி கீ'Lகீ'ெச8 கத8 . ஆேறா
அைவயிட#5, அறியாம ேபL

ெச2ைடயவ கதி9 , அ4த கிளிைய

ேபாற5 தா" எப5 ெபா2.
-----------------8. அழ எ#?
எ#?

ஒ2 சமய , ேசாழ ஒளைவயாாிட
அவB ஓ ஐய

உைரயா, ெகா$ இ24தா. திெமன

பிற4த5. உலகி அழகியைவ என Jற பபைவ யாைவ?

அதைன அறி45 ெகாள அவ க2தினா. ஒளைவயாாிட

வினவ, அவ

அழகி உ$ைமைய விளகிறா.

"ஓ இள ெப$ த நாயகேனா J, வா>45 இ+8 மகி>கிறா.
அவ3ைடய J%ட#தினா அவB

நிைற ெவ?5கிறா. இ8தியி, அவ

கைள#5 ேபா? ப#தி2 பா. அ ெபா05, இப கிள'சியிேல மல4த
தள'சி9

அவ பா ேதா8 . அ ப,# ேதா8

ெப$ைமயி ெபாவான

நிைறவான அழ இ2கிறேத, அ5தா இவா>வா ேபா+8

இைறவைன நா, பணி45 ேபா+8
பலவ+ைற9

சிற4த அழகா .

பதிைய உைடயவ, விரதக

த *ைடய உள# T?ைமயிைன க2திேய ேம+ெகாவாக.

அவக அதனா ெமத1

J . அஙன , இைள#5# ேதா8கிற ேமனி,

இைறபதி உைடயவ மன*வ45 ேபா+8

அழகாக விள .

வறியவ உத7வ5 மிக'சிற4த ப$பா . உதவி உதவி ஒ2வ மிக7

ெபா2
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ைற4தவனாக7

ேபாயினா, அவBைடய அ4த ெபா2 ைற4த நிைல9

சாேறா மிகமிக அழகியதாகேவ ேதா8 . இஃதறி கNச பிரவி
வள#ைத அவக அழகி5 எ8 ஒ2ேபா5

உைர பதிைல.

GரB அழ ேபாகள#தி தா அைட4த வி0 $ணாக இ2 . ெகா,ய
கள#தி ேபா இய+றி ெப+ற வ ெபற+காிய ேபறாக க2தி மதிக7

ப .

வ ப%ட உட எனா5 அதைன அழகியதாக க25வேத சாேறா இய.

ெபா5 நைமகாக ேபாராகிறாக சில. அவகளி ேபாரா%ட#தி
ெவ+றி9

ெப8கிறன. ஆனா, அவக3 சில கள#தி உயி இழகிறன.

அவ நிைனவாக அவக3ைடய W ெபய2
ெப8கிறன. த

ெபாறி#த நக+க நி8#த

உயிைர த *ைடய இன நைம ஈ4தவாி நிைனவாகிய அ4

நக+க, அ4த இன#தவ உளவைர, அவக% மிக7

அழகியதாகேவ

விள .

இAவா8 அழ அவரவ ப$' ெசAவியாேலேய அைம9 . அழெகன
ெபா5 ப%ட ஒைற கவ'சி இனிைம க2தி ம%

J8த ெபா24தா5.

இதைன அறிவாயாக" எறன ஒளைவயா. அ4த ெவ$பா இ5.

Lரத4 தனி இைள#த ேதாைக ; Lகித
விரத4 தனி இைள#த ேமனி; - நிரத
ெகா#திைள#த தாதா; ெகாNசமாி+ ப%ட
வ#5ைள#த க அபிரா ம .

"நாயகேனா J, இய+றிய Lரத அBபவ#தாேல கைள#தி2கிற நாயகி9 ,
நைமத2
எகால*

விரதகைள ேம+ெகா$டதனா இைள#த பதாி ேமனி9 ,
வறியவ2 ெகா#5 ெகா#5# த ெசவ இழ45 ேபான

ெகாைடயாளி9 , ெகாைமயான ேபாாினிட#ேத ெப+ற Gரனி வக3 , W
க0

றி#5 ேபாாி G>4ேதா2 நா%ட ெப+ற நக1 , சாேறா

ேபா+8

அழகான ெபா2களா ” எப5 ெபா2.
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இதனா, ஒ8 அழகியதாக ெகாள பவ5, அதைன ெகாபவாி
மனநிைலயிைன ஒ%,9 , ெச?தவாி சாபிைன க2தி9

அைமவதா எற

உ$ைம விள .
-----------9. நகாத ெசவ!
ெசவ!

ெசவ

சிலாிட

ெபாிதானா1

தானாகேவ ேச2கிற5. பலாிட

Jட' ெசவ

இ#தைகய நிைலயிைன ந

இதனா, ெசவ

*ய+சியி அளவாேல ெதாழி

மிதியாக வ45 ேசவ5 இைல. ெசவ#தி

*ேனாக உண4தவக.

ேசவ5 பிற2 ெகா#5 அவைர9

ெச?வத+ேக எபதைன அவக வ+8#தின. ெகா

ப$ சிற4த மனித

ஆயி+8. ெகா பவாிB , ேம ப%ட வளகளாக பல இ24தன.

ப$பாக7

ெகாைடயினா நா%, க$ பர7கிற கைழ9
ேப+ைற9

நவா>வினராக'

க2தி, ெகா ணம+ற சில2

அதனா தம உயகிற

Jட ெகா வழக

உைடயவராக மாறின.

ேசாழ ெகாைடயி மரபிைன அறியாதவ அல. மரபிைன அறி4த5ட
அதைன ேபணி நிக>#தி9
ஓ ஐய

சிற  ெப+றி24தா. எனிB , ஒ2நா அவB

எழலாயி+8. அ2கி24த ஒளைவயாாிட

அத+ விளக*

ேக%கலானா.

"அ ைமேய! வா>வி இ'ைச உைடயவக மனிதக. அவக% ெபா2ளினா
பய உ$டா . அவக% ெபா2ைள வழவ5
ஆனா, சிவன,யாக சில2

ததி9ைடயதாகிற5.

வ45 ெபா2 ேக%கிறனேர? உலக இ'ைசைய

ஒழி#5 இைறயிப#திேல திைள

அவக% ெபா2 வழவ5 *ைறயா?

அ4த ெபா2 அவக3ைடய சிவ ஒ0க#ைதேய மா+றிவிடாதா?" எறா.

ேசாழனி அறி7S%ப
Jறலானா.

ஒளைவயாைர' சி4திக ைவ#த5. அவ விளக
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"மனவ! ெசவ#ைத' சிவன,யா வழக ேவ$ேமா எகிறா?? அவக
அதைன' சிவகாாியக ளாகிற ெபா5 நைம உத7கிறவ+றிேல தா
ெசலவிவ. அதனா, அவ2 அளி ெகாைட அளவ+ற பல2

அளி#த

ெகாைடயாகி பர4த கழிைன நின# த2கிற5. இதைன எ$ணினா, அவ2
மன*வ45 வாாி வழதேல ெச?ய ேவ$,யதா எேப யா.

அவ2 வழகாத ெசவக ேவ8 என வைக பயனாக ேபாகிறன?
பி Pனியகாரக3 பய படலா . ேப%க3 பயப#த
படலா . பர#ைதய க% வழகி அவைர J, இ+8 ெகடலா . G$
ெசல7க ெச?யலா . ெகாைளகாரக3 வி24தாகலா . மன#ைத மய
க3 விைலயாக# தரலா . அல5 பைக அரசரா எ#5 ெகாள ப%
ேபாகலா . கள2 கவ45 ேபாவத+ , ெந2 பி+ உணவாவத+
கிைடகலா .

இவ+றா ஆ

சிற ெபன? அதனா, இவ+றி+ பாழாகிற பண#ைத த#5

ந ப அ,யவ நவேத சிற ைடய ெசயலா ."

ஒளைவயாாி விளக

மிக7

ெதளிவாக இ24த5. ேசாழB

மகி>45 அவைர

ேபா+றினா.

ந ப அ,யவ நகா# திரவியக
ப கா

ேப?கா பர#ைதயகா

ெகாைளகா க3கா

ேகா7கா

- வ கா
சா7கா

களகா தீகா கா$.

"ந

ெப2மானான சிவனி அ,யவக3 மன*வ45 வழகாத ெசவக,

Pனிய வி#ைதக% , ேப? வழிபா க% , பர#ைதயக3 ெகா#த+ ,
G$ ெசய க3 , ெகாைள ெகா#த+ , ம57 , பைக அரசரா
பறி*த ெச?ய பவத+ , அவBைடய சா7' ெசலவி+ , கவரா கவ45
ெகாள பவத+ , ெந2 பா ெவ45 அழிக பவத+ேம உாியவா "
எப5 ெபா2.
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அ,யா உலக நல

க25பவ. உலக

உ?வத+ பாப

உய4ேதா2

உத7வ5 மிக உய7ைடயதா எப5 க2#5.

சிற4த ெசயைல' ெச?பவ உதவாதவகளி மனநிைல இழி4ததாகேவ
இ2 . அதனா தா அவகளி ெசவ

பல வழிகளி1

சிவ காாியக3 பயப#தாத ெசவ

அவகாாிய களிேல Gணாகி

கைர9

எப5

பாழா

எகிறா.

இ5.

------------10. ப'

ேபா நி,க!
நி,க!

இ4நாளி, ஒ2வ இர$ மைனவியைர மணNெச?5 ெகாள இயலா5.
ச%ட ப, இ5 தைட ெச?ய ப% வி%ட5. *கால#தி அ ப,யிைல. இர$
M8 மைனவியைர ஒ2வ மண45 ெகாவ5 எப5 மிக7

சாதாரண

நிக>'சியாகேவ க2த ப%ட5.

அ கால#தி அ,க, ேபாக நிக>4தன. க%ட ெகா$ட காைளயக பல
ேபாகள#தி G>45 ப%டன.

இதனா ெப$க மிக ெப2கமாக இ24தன. ஒ2வB இ2வ Mவ
எப5 , அதனா ச*தாய#தி மரபாகேவ விளகி+8.

அ4த நாளிேல, ஒ2 றவ இர$ மைனவியைர மண45 ெகா$,24தா.
M#தவ% ழ4ைதயிலாம+ ேபானேத இர$டாமவைள அவ மண4தத+
காரணமாக இ24த5. அவ3

ழ4ைத பிறகவிைல. இ2வ2

ஒ2வ2

ெகா2வ தீராத பைக ெகா$ ச$ைடயி% வ4தன.

அவ ஒ2 பலா மர#ைத மிக7 ேபணி வள#5 வ4தா. பலா7 ெசழி#5
வள45 கா?க3

கனிக3மாக விளகி+8. அவB அளவ+ற ெப2ைம!

அவ மைனவியக3 இைளயவ, ஒ2 நா M#தாைள ஒழிக எ$ணமி%டா.
பலாைவ ெவ%, வி% பழிைய M#தவ மீ5 Lம#தினா, த கணவேன அவைள
அ,#5 விர%, விவா எற கரவான எ$ண

அவளிட

உ2வாயி+8. அவ
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ெவளிேய ெசறி24தேபா5, அவ3ைடய M#தா3 G%, இலாத ேவைளயி,
அவ த எ$ண#ைத' Lலபமாக நிைறேவ+றி வி%டா.

றவ தி2 பி வ4தா. பலாவி நிைலைய க$ ெகாதி#தா. P5காாி, த
மா+றா மீ5 பழி Lம#தினா. அவ சினெகா$டா. அவைள ெகா8
விவதாக' சீறினா.

அவ எதிேரேய வ45 ெகா$,24தா. பலாவி கதி9 , த கணவனி சின* ,
த மா+றாளி வNச*

அவ3 ாி4த5. நக#5ட கணவன2ேக ெமல

வ4தா. றவ அவ மீ5 பா?45, எ57

ேகளாமேல அவைள அ,#5

வைதக# ெதாடகினா. அவ அ, தாகாம கதறினா.

அ4த கதறைல அ4த பகமாக ேபா? ெகா$,24த ஒளைவயா
ேகவி9+றா. அAவிட#5 விைர4தா. றவனி ெகாைம' ெசய அவைர
மிக7

வா%,+8. மா+றாளி *க அவ3ைடய Pதிைன பைறசா+றியதைன9

அவ க$டா.

"இவைள ஏன பா, பாவ

இ ப, ேபா% அ,கிறா?? இவேளா ஏ5

அறியாதவளாக இ2கிறாேள? இவைள அ, பைத வி% வி” எறா.

"ஆைசேயா வள#த பலாைவ அநியாயமாக இவ ெவ%,வி%டா. இவைள9
இ ேபாேத ெகா8விட ேபாகிேற" எறா அவ, மி4த சீ+ற#5ட.

"ெகாறா பலா பைழயப, ஆகிவிமா?" எறா ஒளைவயா. " ெகாலாவி%டா பலா வ45விமா?" எறா அவ. "வ2 " எ8 Jறினா ஒளைவயா.
இைறவைன ேவ$, பா,னா. அ4த பாட இ5.

Jாிய வாளா+ ைறப%ட Jபலா
ஓாிைலயா? ெகா பா? உயமரமா? - சீாிய
வ$ ேபா+ ெகா%ைடயா? வகாயா? பிபழமா?
ப$ ேபா நி+க பணி.
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"Jைமயான அாிவாளினாேல ெவ%ட ெப+ற வைள4த இ4த பலா மரமான5, ஓ
இைல 5ளி#ததாகி பி கிைளக வி%டதாகி பி உயாிய மர*
சிற4த வ$ ேபால# ேதா8
பழ*

ஆகி , பி

ெகா%ைடயா? பி வைமயான காயாகி பி

ஆகி, * நிற5 ேபால *0 பலா மரமாகேவ நி+பதாக" எப5 ெபா2.

-------------11. எ- உள!
உள!

பலா மர

மீ$

பைழயப,ேய வள45 பLைமயாக நிற5. றவ அவ

கால,களி G>4தா. 'தைன கா பா+ற வ4த ெத?வ ' எ8 அ, ப%டவ
ேபா+றினா. P5 ெச?தவ அNசி' சரணைட4தா. த பிைழ வ24தி
மனிமா8 மறா,னா. ஒளைவயா மிக7

உ2கி ேபானா. ஒ8ப%

வா0 ப,யாக Jறி அவகைள வா>#தினா.

றவB

அவ மைனவிய2

இன#ேதா

ஒளைவயாைர ேபா+றி வி24தளி#5, த

ஒ2 J, விழா ெகா$டா,னாக. ஒளைவயா2

அ4த

களகபடம+ற மகளி T?ைமயான அபிேல திைள#5 உவ4தா.

அவகளிட

விைடெப+8, மீ$

ேசாழனிட

ெசல ஒளைவயா வி2 பிய-

ேபா5, றவ ,யின வ2#த*+றன. பிாியா விைடத45 பணி45 நிறன.
ற' சி8வக த

காணிைகயாக ஒ2 ப, திைனயாிசிைய அவ2

வழகினாக.

அ4த அபி சின#ைத# த ம,யி+ ெகா$டவராக' ேசாழனிட

வ45

ெகா$,24தா ஔைவயா.

ேசாழ ஒளைவயா பா ேதாறிய ெப2மித#ைத க$ விய4தா. அவ
ம,யி கன

அவ க$ணி1

ப%ட5.

"அ ைமேய! எகி245 வ2கிறீக? ம,யி கன

மிதியா9ளேத? அ5

எனேவா?" ேசாழ ஆவ#5ட ேக%டா.

ஒளைவயா சிாி#தா. " அ5 அபி ெப2Nெசவ !" எறா.
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"ேசாழேன! கா%,ேல றவ G%,ேல ெவ% ப% ேபான ஒ2 பலா மர#திைன'
L+றி ஒ2 ெபாிய Hச நிக>45 ெகா$,24த5. Hசைல ேபாக க2தி அ4த
ெவ%$ட மர

ப$ ேபா தளி#5 நி+மா8 பா,ேன."

ேசாழ விய ட, "அ5 மீள# தைழ#தேதா?" எறா.

"இைறய2 ! அ5 மீள பைழயப,ேய ெபா7ட நிற5. றவக மகி>45
எைன உபசாி#தன. அ ேபா5 அள சி8வக உவ45 வழகிய5தா
இ4த ஒ2 ப, திைனயாிசி."

"ஒ2 ப, திைனயாிசியா? ெசய+காிய ெசயைல' ெச?த தக% பாிL அ5தானா?"
ேசாழ ேக%டா.

"த2பவகளி அபிைன#தா நா மதி ேப. த2கிற ெபா2ளிைன
ெபாிதாக ெகாவதிைல. உ 
பாட7

எ உள

ஒ2 கவிைத பாேவ. ளி ஒ2 கவிைத

இைச9 . அ5தா எ உள#தி தைம" எறன

ஒளைவயா.

ேசாழ, அவர5 உள#தி ெதளிவாகிய அ4த ெம? 9ைரைய ேக%ட5 ,
ெம?மற4தவனாக விய45 நி8 வி%டா. ஒளைவயா ஏைழ மகளிட
ெகா$ள அ அவ2ைடய பாடேல9

அவ2ைடய உள' ெசAவிைய' ேசாழB
ஒளைவயாாி க> அவ Mல

எதிெரா#த5.

அறி45, மன கல45 ேபா+றினா.

பல2 பரவி+8.

Jைழ பலா#தைழக பாட ற'சிறா
Mழ ழ# திைனத4தா - ேசாழாேக
உ 

பா, ளி

ஒ பி

எற உள .

ஒ2 கவிைத

"ேசாழ ராசேன! ேக%பாயாக; ெவ% ப% ேபான பலா மர#ைத# தைழ ப,

31

பா,ேன. ற'சி8வக ஒ2 ப, திைனைய# த4தன. அ5தா இ5. எ
உள

பா ; ளி

உ 

ஒ2 கவிைத ெசா1 , அ4த# தைம

9ைடய5" எப5 பா%, ெபா2.

Jைழ பலா எப5 பலா வைக9 ஒ8 அல5 மிக உயரமாக வளராத பலா மர
எப5

ஆ . தா

பிற

எப5 றவ ந பிைக.

ைவ#த பலா கா?#5 பல த2

ேபா5 தம

பிைள

----------12. சா.னா!
சா.னா!

வழிநட4த கைள  , பசியி கைள 

ேச45 வ2#த, ஒ2 சமய

ஒளைவயா

ஓாிட#தி ேசா45 அம4தி24தா. அA வழியாக வ4த ஒ2வ அவ நிைலைய
க$ மிக மன

வ24தினா. அவ2ைடய ேதா+ற அவ உள#ைத உ2கிய5.

அவைர அIகி அேபா விசாாி#தா. அவ2ைடய பசிைய ேபாக க2தி# த
G%,+

அவைர வி2 பி அைழ#5' ெசறா.

அ5வைர அவ த மைனவிைய ப+றி அ,ேயா மற45வி%டா. அவ
நிைன7 அ ேபா5தா எ04த5. அவ உள

கவைல9+ற5. ஒளைவயாைர

அைழ#5 வ4த த அறியாைம வ24தினா. எனிB , அவைர அ ப,ேய
தி2 பி ேபாக' ெசாவத+

அவ மன

இைசயவிைல. அவைர# த G%#

தி$ைணயி அமர' ெசாவி% G%,B ெமல' ெசறா.

மைனவியிட

வி245 ஆ வ4தி2 பைத எ ப,' ெசாவ5? அவ சீ8வாேள?

அவ அவள2ேக ெச8 ெமல அம4தா. அவ *க#ைத அட வ2,#
தடவி ெகா#தா. அவ தைலவாாி ெகா$,24தா. அவேன தைலைய
வாாிவி%, ஈ2

ேபB

எ#5, அவ J4தைல ைன4தா. அவ *க#ைத9

ெபா%,% ஒ பைன ெச?தா. அவ, த கணவனி ெசய1
காரணமறியாம சிாி#தா. அவ மகி>'சி9ட இ2 பதாக அவ நிைன#5
ெகா$டா.

"வாச ஒ2 வயதான கிழவி இ2கிறா. ந
அவ3 ந

G%,+ வி24தாக வ4தி2கிறா.

G%, உண7 பைடக ேவ$ " எறா.
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அதைன ேக%ட5 அவ சினெகா$டா. த உட வ2#த*8
எ045 நி8 சின J#தா,னா. அவ மீ5 வைசயாக ெபாி5

அள7

பா,னா.

பழ*ற#ைத எ#5, ெவறிெகா$டவைள ேபால ஓட ஓட விர%, அவைன
ைட#தா. அவ என ெச?வா? ெவளியிேலா வி245 வ4தவ ! உேள
நட

J#ேதா ெவளிேய ெதாிய J,யத8! வா? திற45 எ57

அவ ெகாைமைய எலா

Jறாம,

சகி#5ெகா$, G%,B வைளயவைளய

வ4தா.

உேள நட பைத அறி4த ஒளைவயா, அவ நிைல ெபாி5

பாிதாப ப%டா.

அவ3ைடய நட#ைத அவ உள#தி ெவ8 ைப விைள#த5. அதைன# தா
அறி45ெகா$டைத அறிய' ெச?தா ஊ பழிேம எ8 க2தியாவ5 அவ
சீ+ற#ைத நி8#5வா எ8 நிைன#தா.

இ245 *க4தி2#தி ஈேரா ேபவாகி
வி245 வ4தெத8 விள ப - வ24திமிக ஆ
,னா பா,னா ஆ, பழ*ற#தா
சா,னா ஓேடாட# தா.

எ8 அவ3

ேக%மா8 உர#த ர+ பா,னா.

அ4த பா%,ைன ேக%ட5 , அ4த பழிகாாி அ ப,ேய ெசயல+8 நி8வி%டா. "எவேரா ெபாியவ ேபா2கிற5! சாப

ஏதாவ5 ெகா#5வி%டா

என ெச?வ5?" எ8 நிைன#5 நகினா.

"அவைர உேள அைழ#5 வா, ேசா8 ேபாகிேற" எ8 த கணவனிட
Jறினா.

கணவB

ச+8* நட4தைத எலா

உ$ண அைழ பத+ வ4தா. பிB

மற4தவனாக மகி>7ட, ஒளைவயாைர
நட பைத அறிய வி2 பிய அவ2

உேள ெசறா.

" அ2ேக அம45 அவ3ைடய *க#ைத' சீ ெச?5 வி%டா. ஈேரா ேபைன9
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தைலயினி8

எ#தா. வி245 வ4தி2கிற5 எ8

ெசால7 , அவ மிக7

ெசானா.

வ24தினா. சின#தா J#தா,னா. அவ மீ5 வைச

பா,னா. ெவறிெகா$டவளாக ஆ,, அவைன பழ *ற#தா ஓடஓட ைட#தா
எப5 பா%, ெபா2. இ ப,9மா ஒ2 ெப$' எப5 ஒளைவ#தாயி ஏக .
---------13. அ$# அ-!!
அ-!!

பசி#தீ மிக7

ெகா,ய5. 'பசி வ4திட ப#5

பற45ேபா ' எபாக.

பசி#தீ அ ேபா5 ெபாிதாக வா%, ெகா$,24த5. அதனா1 ,

ஒளைவயாைர9

அ4த கணவனி நல உள#தி+ க% ப% , அவ அவ G%,B
ெச8 அம4தா.

அ4த கணவB ஒேர மகி>'சி, எ ப,ேயா இ4த அ ைமைய உ$ண'
ெச?5வி%ேடா

எற மனநிைற7 அவ *க#தி ஒளி Gசிய5. அ4த அககாாி

உண7 பாிமாறினா. அவ உண7 இ%ட *ைற9 , நட45 ெகா$ட தைம9 ,
ெவ8க#தக விதமாகேவ இ24த5.

ஒளைவயா அ எளியராவா. ஆனா அக பாவ# தி+ அவ எ8
பணி4ததிைல. அவ உள

அனலாக ெகாதி#த5. ேசா+ைற9 அககாாியி

*க#ைத9 ஒ2 *ைற ேநாகினா. அ ப,ேய எ045 ெவளிேய ேபா?வி%டா.

அ4த அ பாவி கணவ அவாி பினாக# ெதாட45 ஓ,னா. "அ ைமேய!
உக3 கைமயான பசிெய பதைன நா அறிேவ. ஏேதா அவ ண
அ ப, எ8 க2தி வி%# த3க. அத+காக நீக உ$ணாம+ேபாவ5
Jடா5" எ8 மிக ேவ$,னா.

"த பி ! அ4த உணைவ பாகேவ எ க$க JLகிறன. அபிலாத அவ
பைட#த அ*5 அ5. அைத ைகயி எகேவ நாண

ெகா3கிேற. எ

வா? தமி> பா, ெப2ைம ெப+ற5. அ4த உணைவ ஏ+க# திறக மா%ேட
எகிற5. நா என ெச?ேவ?"
"எ உடெலலா
*,யா5" எ8

ேவதைனயா ப+றி எாிகிற5. எனா அதைன உ$ணேவ
Jறினா.
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அவ மைனவியி ெகாைமக3 பழக ப%டவ. அதனா மீ$
மறா,னா. அ ேபா5, அவ வாயினி8

எ04த ெச?9 இ5.

காணக$ JLேத ைகெயக நாIேத
மாெணாக வா?திறக மா%டாேத - GIெக
எெபலா

ப+றி எாிகிற ைதையேயா

அபிலா இ%ட அ*5.

"ஐையேயா! அபிலாத நி மைனயா இ%ட அ*5 அ5! அதைன காண7
க$க JLகிறன! ைகயா எக7 ெவ%கமாகிற5. ெப2ைம நிைற4த எ
வா9

திறக மா%ேட எகிற5. பயனிறி எ எ1 ெபலா ப+றி

எாிகிற5" எப5 ெச?9ளி ெபா2.

ெச?9ைள இர$ *ைற ப,9க. ஒளைவயாாி உள ெகாதி  நமேக
லனா . ெப$பாலரான அவ, ெப$களி பா அதிக அைடயவதா .
எனிB , ெப$I2வி அ4த மைன9 ேப? இ2 பதைன க$ட5
ெகாதி பைட4தா.

அேபா அளி
உள*

Jைழ9

விய45 உ$ பாரா%

அ4த கனிவான

கனற5. அதைன ேநாகினா, அ4த ெகா,யவளி தைம நம#

ெதளி7ப .

'மாெணாக வா?' எற5, தமி> பா

னிதமான வா? எபதனாலா .

----------------14. தி/கி பறி ேப-!
ேப-!

ஒளைவயாைர உபசாி#த கணவனி நிைலைம மிக பாிதாபமாக இ24த5. அவ
அவைர ேபாகவிவதாக இைல. இைறNசியப, க$களி நீ மக அவைர
பணி45 ேவ$, நிறா.

அவ பிற4த ேவைள பய அ ப,! எ கதி9

இ ப,யாயி+8. அவைள
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மற45விக. எனகாக மன இரக' எறா.

'அவ பிற4த ேவைள' எற ெசா+க ஒளைவயாைர' சி4தைன உளாகின.
இ ப, ப%ட ெப$கைள9

'அவ சின
ெமைம9

பைட#தாேன? அ4த பிரமைன என ெச?வ5?'

அ4த பைட  நாயக மீ5 ெசற5. ெப$ைமயி இலகண
அ ெசறி4த ப$

அககாாிைய9 அவ எஙன

அலேவா! அஙனமி2க7 , இ4த
பைட#தா?'

'பைட#த5தா ெச?தா, அ5 ேபாக% , அவ அக பாவ#ைத அட
உள#தி$ைம9ைடய ஒ2வைன யாவ5 அவ3 கணவனாக வ#தி2க
Jடாதா? உணவ+ற மரமாக இ2கிறாேன இவ! இவB அவைள வ#5
ெப$ைமைய பிற ைகெகா%, நைகக' ெச?5வி%டாேன?

அவைன, அ4த பிரமைன இ ேபா5 க$டா.... ?

சிவேனா த2கி ேபசி *ைறெக% நட4த அவBைடய தைலகளி ஒ8, அ4த'
சிவனாேல அ8 அ8க ப% ேபா?வி%ட5 எப. அ5ேபாக எNசி
அ8படாம இ2

நா தைலகைள9 ப+றி# தி2கி நாேன பறி#5 எறி45விட

மா%ேடேனா?'

இAவா8 *றினா ஒளைவயா. பைட  இைறயவ அவ2ைடய சின#5
உளாகிறா. அவ பிற4த ேவைள' எற ைகயாலாகாத கணவனி ெசா+க,
அவைர இAவா8 Jற' ெச?த5. அ4த பாட,

அ+றதைல ேபாக அறாததைல நாகிைன9
ப+றி# தி2கி பறிேயேனா - வ+ற
மரமைனயா Bகி4த மாைன வ#த
பிரமைனயா காண ெபறி.
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"வ+ற மர#திைன ேபாறவனான இ4த மனிதB இ#தைகய ெப$ைண
மைனயா%,யாக விதி#தவ பிரம எகிறா. அ4த பிரமைன யா ேநராக
காண ெப+றா...

*னா சிவெப2மானா+ கிள ப% ேபான ஒ2 தைல நீகலாக அ8படாம
இ2

நா தைலகைள9

ப+றி# தி2கி, யா பறி#5விட மா%ேடேனா?"

எப5 ெபா2.

'மரமைனயா3 இ4த மகைன வ#த' என7

Mறாவ5 அ, வழ . அ5

வ+ற மர ேபா அப+ற இவ3 இவைன கணவனாக விதி#த' எ8
ெபா2ைள# த2 , அ57

ெபா245வேத !

*த அ,, 'அ+ற தைலயி அ2கி தைலயதைன' என7

வழ . அ8ப%ட

தைல பக#தி1ள தைலைய எ8 அ ேபா5 ெபா2ப .

அ4த கணவனி உள#தி அவ ெசா+க ஆழ பதி4தன. அவ 5ணி7
ெப+றா. இலற வா>ைவ ெவ8#5 ெவளிேயறிவிட# 5ணி4தா. அதைன
அ#த ெச?9 J8 .

தி2வ3வ2

இர45

ஒ2 றளி பைட  நாயகைன ெநா45 ெகா3கிறன.

உயிவா>த ேவ$, பர45

ெகக உலகிய+றி யா.'

எப5 அ5.
-----------------
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15. ச1நியாச ெகா!
ெகா!

வா>7 இ2வைகயான5. ஒ8 இலற ; ம+ற5 5றவற .

இலற

எப5, இ245 தக மைனயா3ட J, இ+8 இலற

கடைமகைள ஆ+றி' சிற பைடவ5.

5றவற

எப5, அைன#ைத9 ைகவி% ஒ5கி கா%, ெச8 தவ

H$

ஒ0வ5.

இவா>வின அைத ெவ8#தா 5றவற#ைத நாவாக. 5ற7 ெநறியின ெநறி
பிற>4தா இலற#ைத ேம+ெகாள# ெதாடவாக.

இ ப, ப%ட வா>7 ெநறிகளி அ4த கணவ இலற#ைத ேம+ெகா$டா.
அ5ேவா ெகாைமயான நரக

ஆயி+8. அவ தன விதி#த விதி அ5ெவ8

எ$ணி யி24தா. அ4த மயக

ெதளிய7 , அவ மனித ஆனா.

"எ வா>7 கச45வி%ட5. இவேளா வா>45 இ5வைர ப%ட பாக ேபா5 .
இனி, நா இவேளா ஒ2 ெநா,9

வாழ மா%ேட. ச4நியாச

ஏ+க

ேபாகிேற. எைன ஆசீவதி9க" எறா.

ெபா5வாக இலற வா>வி இ2 பவ ஒ2வைன' ச4நியாச
T$வ5 *ைறயாகா5. 'அற
வாகிைன அ5 ம8 ப5

ெகாள#

என பவேத இவா>ைக' எற ஆேறா

ஆ . ஆனா, இ உைர#5ள கணவனி

நிைலைமேயா *+றி1 ேவறான5.

இப

ெசழிக ேவ$,ய வா>வி, 5ப

ேப? J#தா,ய5. அ கா%ட

ேவ$,ய இலா அககாாியாக ஆ%, பைட#தா. ஆகேவ, அவBைடய
*,வி1

நியாய

இ24த5. ஒளைவயா2 அதைன உண4தா. 'இலவ

மா%சியிலாதேபா5 அ4த வா>வி உள5 என எ57ேம இைலயலவா?'
அவைன அவ மன Hவமாகேவ ஆதாி#தா; ஆசீவதி#தா.
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ப#தா7 ேக+ற பதிவிரைத உ$டானா
- ச+ேறB

எ#தா1 J, இ2கலா

ஏ8மா றாக இ2 பாேள யாமாகி+
Jறாம+ ச4நியாச

ெகா.

எ8 அவ *,ைவ ஆதாி#5 பா,னா அவ.

"கணவB ஏ+றவளாக நட45 ெகா3 க+ைடய மைனவி கிைட#தி24தா,
எ4த நிைலயி1 , அவேளா J, இவா>விேல ஒ2வ ஈப%,2கலா .
மைனவி ெகாNசேமB *ைறேக உளவளாக இ24தாளானா எவாிட*
ேகளாம ச4நியாச

ெகாவாயாக" எப5 ெபா2.

பதிவிரைத - பதியி க2#5 இைசய நட பதைனேய தா ேம+ெகா3
விரதமாக உைடயவ. எ#தா1
வ8ைம9

இப*

- எ4த நிைலயி1 , நிைலயாவ5 வளைம9

5ப* . ஏ8மா8 - *ைறேக, பதிவிரைத# தைம

எதிரான வைகயி நட ப5. 'Jறாம' எற5, பலாிட
மன78தி தள45 வித1

Jறினா, அதனா

ேநரலா எப5 ப+றி, அவளிட

எ57

ேபசாம1

ஆ .
---------------16. எ-ன ெசவ ?

ஒளைவயாாிட

ச4நியாச

ேம+ெகாவதாக' ெசானா அ4த மனித.

எறா1 , அவ மன#தி ஒ2 சபல*
அைன#5

எ04த5. தBைடய ெசவக

பாழா? ேபாேம; அத+ெகா2 நல ஏ+பா ெச?ய ேவ$ேம எ8

அவ கவைல ப%டா.

"ச4நியாச

ெகாவத+ *பாக எ ெசா#5க3 ஒ2வைகயான ஏ+பா

ெச?5 ைவகலா எ8 நிைனகிேற" எறா அவ.

அவBைடய நிைலைமைய க$ட5
ெகாNச

அவ மன

ேவதைன ப%ட5. அவB

ெவளி பைடயாகேவ ெசால# ெதாடகினா.
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"நி மைனவிேயா இழி4த ண

உளவளாக இ2கிறா. P பனைக தாடைக

எ8 ேகவி ப%,2கிறாயா? அ4த அரகிகைள ேபால Mக ண
உளவளாக7

இ2கிறா. அவகைள ேபாற ெகாYரமான உ2வின3

ஆவா. இவைள ேபா? மைனவி எ8 மண45 ெகா$டாேய? நிைன என
ெசாவ5?"

" உ ெசவ

என ெபாிய ெசவேமா? அ,யாகளி கா+ெச2 ' Lவ%,

மதி Jட அத+ கிைடயா5. அத+ ேபா? கவைல பகிறாேய? உ
அறியாைமைய என ெசாவ5? உ ேபாறவ உள#ைத அடகி' ச4நியாச
ெகாவ5 எளித8. எலா

நீக ெந2 பி G>45 உயிவித தா

நல5."

இ ப,' ெசானா அவ. அவ அத+ேம எ57

ேபசவிைல. 5ற7ேகால

ேம+ெகா$ ெவளிேயறி வி%டா. அவ மைனவி ஏேதேதா ேபசினா. அவேனா
எ57

ேபசா5 ெவளிேயறி ேபானா.

ச$டாளி P பநைக தாடைகைய ேபாவ,7
ெகா$டாைள ெப$ெட8 ெகா$டாேய - ெதா$ட
ெச2 ப,தா ெசலா7 ெசவெமன ெசவ
ெந2 பிேல G>4தித ேந!

"ச$டாளி#தன

ெகா$டவ; P பநைக தாடைக ேபாற ேமனி உைடயவ;

இவைள ேபா? மைனவிெயன மண4தைனேய? ெதா$டாி ெச2 ' Lவ%,
மதி Jட ெபறாத நி ெசவ

என ெசவேமா? நீ ெந2 பிேல G>45

இற பேத நறா ” எப5 ெச?9ளி ெபா2.

"ெதா$டாி ெச2 ' Lவ%ைட ேபா+றினாலாவ5 ெச?த பாவ
கதிைய ெபறலா . நி ெசவ

ேபா . நல

அ#தைகய பயைன# த2வேதா?

பய த2வதாயி, நி இவா>வி+ ஏ+ற 5ைண இ2க ேவ$ .
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அஃதிலாதேபா5 ெபா2ளா வ2கிற பயைன நீ9

அைடய *,9ேமா?

ெபா2%ப+8 உைடய நினா ச4நியாச#தி உ8தி9ட இ2 ப5
இயலாததா . அதனா, நிைலய+ற உள *ைடய நிேபாவா ெந2 பி
வி045 ெச#5 ேபாதேல ந8."

இAவா8 கைமயாக உைர#தன ஔைவயா.

இலற ெநறி நி+பவக இைண4த மனகல4த உறவிைன ேபIத ேவ$ .
அஃதாறி இ2வகிைடேய *ர$பா நில7மானா, அ5 வா>ேவ ஆகா5. இ4த
உ$ைமைய# ெதளி7ப#5வன இ4த' சில ெச?9%க ஆ .

இ'ெச?9ளி இ8திய,, ெந2 பிேல G>4தித ேந' என7

வழ . அ4த'

ெசவ#ைத ெந2 பி வி% ெபாLக எப5 க2#5.
-------------17. சிலபியி- சில!

ஒ2நா ஒளைவயா ெத2Zேட ேபா? ெகா$ ,24தா. ஒ2 G%' Lவாி ஒ2
ெவ$பாவி *த ஏ0 சீக ம%ேம எ0தியி2 பைத க$டா. ெசா+களி
இனிைம அவைர கவ4த5. எNசிய பதிைய9

அறி45 ெகாள வி2 பினா.

அ4த G%,Bேள ெசறா.

அேக ஓ இள ெப$ ேசா7ட இ2க க$டா. ஒளைவயாாி உள
அவைள க$ இரக

ெகா$ட5. "மகேள, நி G%' Lவாிேல பாதி பாட

எ0தியி2 பைத க$ேட. பாட ெசா+Lைவ எNசிய பதிைய9

அறி45

ெகாள# T$,ய5. அதனா, உேள வ4ேத" எறா அவ.

அ4த ெப$ ஏ5

பதி ெசாலவிைல. அவ க$க நீைர' ெசாாி4தன. நீ$ட

ெப2M'L அவளிடமி245 எ04த5. அதைன# ெதாட45 அவ3ைடய
ேவதைனயி காரணமாக அ0ர1

ேதாறிய5.

ஒளைவயா திகி%டா. அ ெப$ணி உள#தி+ ேவதைன%
ச பவ

ஒ2

அ4த பாதி பாட1ட ைத45 கிட ப5 அவ2 ாி45வி%ட5.
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"அழாேத அ மா! நி மன

இ ப, $ப

எபதைன அறியா5

ேக%வி%ேட. எைன ெபா8#5ெகா" எ8 ெசாவி%, ெவளிேய
ெசல# ெதாடகினா.

அ4த ெப$, அவைர உேள அைழ#தா, த ேசாக கைதைய Jற#
ெதாடகினா;

"எ ெபய சில பி. தாசி# ெதாழி ெச?5 வ4ேத. நா ஏைழயானா1 , எ
உள

தமி> பாகைள வி2 பிய5. தமி>' ெச?9%கைள ஆவ*ட க+8

மகி>ேவ. அ4த ஆவ#தா, ஒ2 மடைமயான ெசயைல9

"க பாி ெச?9%க இ ேபா5 நா%, ெபாி5

ெச?5வி%ேட.

மதிக ெப8வைத நீக

அறி4தி2கலா . அவ வாயா எைன ப+றி ஒ2 ெச?9ைள பாட' ெச?5
ேக%க ேவ$

எ8 வி2 பிேன. வி2 ப

வள45, தீராத ஆைசயாக7

உ2ெவ#த5.

எனிடமி24த ெபாைன9

ெபா2ைள9 எ#5 ெகா$ேட. ஐ48

ெபாக ேதறின. அவ+ைற ெகா$ க ப பாதகளி காணிைகயாக'
ெச1#தி, அவாிட

அவ ஆயிர

எ வி2 ப#ைத Jறி பணி45

நிேற.

ெபாB ஒ2 பா% பாகிறவரா . ஐ48 ெபாB ஓ

அைர பா%,ைன எ0தி# த45, எNசிய ெதாைகைய ெகா#தா, ெச?9ைள
*,#5# த2வதாக Jறிவி%டா. எ ேவ$ேகா எ57

பய தரவிைல.

அ4த பாதி பாட தா அ5. எைன ப+றி அதி ஒ2 ெசா+Jட இைல !

எ ேதாவி எ உள#ைத' சிைத#5 வி%ட5. எ உட1
ேசா45 ேபாயி+8. இன*

உள*

மிக7

ஐ48 ெபாB நா எேக ேபாேவ?"

சில பியி கைத ஒளைவயாைர9

க$ கலக' ெச?த5. அவைள# ேத+றி அ4த'

ெச?9ளி பாதிைய# தாேம பா, அவைள மகி>வி#தா. அவ3ைடய அ
உபசாி 

அவைர# திண8 ப,' ெச?தன. அ4த' ெச?9 இ5.
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த$ணீ2 காவிாிேய! தாேவ4த ேசாழேன
ம$ணா வ5Nேசாழ ம$டலேம - ெப$ணாவா
அ ெபா+ சில பி அரவி4த# தாளணி9
ெச ெபா+ சில ேப சில .

"த$ணீய நீ என ேபா+ற ெப8வ5 வள*ைடய காவிாியி நீேரயா .
ெவ+றிமாைல H$ட ேவ4த என ெப8வாB
நிலவள

உைடயதாக கழ பவ5

ெபய2ாிய ததி நிர பியவ3
அவ3ைடய கமல

ேசாழேன யாவா. நல

ேசாழ ம$டலேம ஆ . ெப$ எB

மிக அழகியான சில பிேய ஆவா.

ேபாற தாகளி அணி4 தி2

சில ேப ேபா+ற#தக சில 

ெச ெபானாலாகிய

ஆ ” எப5 ெபா2.

இ'ெச?9ளி ஒ2 பாதி ெபா?யாெமாழியாரா+ பாட ெப+ற5 என7 ,
பி+பாதிைய ஒளைவயா பா, *,#தன என7

சில J8வ.

'அ ெபா+ சில பி ' எபத+ பதி, 'அ ப' சில பி' என பாடேபத
ெகாபவ2

உள. அ ேபா5 அ ப எB

ஊாினளான சில பி' எ8 ெபா2

ெகாள ேவ$ .

ெபா ெப+8 பா,ய பாதி பா% காவிாிைய9

ேசாழைன9

ேசாழ நா%ைட9

ேபா+8வ5ட நிற5. ஒளைவயா அ2 ெகா$ பா,யேதா சில பிைய
ேபா+றிய5ட அைமயா5, அவ கா+சில கைள9

ேச#5 க>4ததாக

அைம4த5. அ4த அள7 அவ வா>7 ெசழிக வா>#தியதாக7

விளகிய5.

இ4த நய#ைத S%பமாக அறி45 இற ேவ$ .
---------------18. ஆைரயடா?
ஆைரயடா?

"சில பி G%,+ ஒளைவயா ெசறி24த5 , த *ைடய ெச?9ைள *,#5
அவைள வா>#திய5

க ப2# ெதாி4த5

ஒளைவயாைர எ ப,ேயB

அவ சின

ெகா$டா.

இழி7ப#த ேவ$ " என7

ஒ2நா, ேசாழ அைவயி+ லவ ெப2மக பல2
த *ைடய ெசா+8 பிைன# ெதாடகினா க ப.

நிைன#தா.

0மியி24தன. அ ேபா5
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ஆைரகீைர ஒ2 த$, ேம நா இைலகைள உைடயதாக விள . அதைன
மன#ேத ெகா$டா.

ஒளைவயாைர ேநாகி, 'ஒ2 கால[ நாைல ப4தல[' எ8 சிேலைடயாக ஒ2
ெதாடைர' ெசானா. எNசிய வ+ைற' ெசா ஒளைவயா ெச?9ைள *,க
ேவ$ .

க பாி 8 பிைன ஒளைவயா ாி45 ெகா$டா. அேத பாணியி ெசா,
அவைர வாயடக' ெச?தா. அ4த பாட இ5.

எ%ேடகா ல%சணேம எமேன 8 பாிேய
ம%, ெபாிய ைம வாகனேம - *%டேம+
Jைரயிலா Gேட லராம T5வேன
ஆைரயடா ெசானா யடா?

"அவல%சணேம! எமனி வாகனமான எ2ைமேய! அள7 கட4த Mேதவியி
வாகனமான க0ைதேய! *0வ5

ேம+Jைர இலா5 ேபான Gடாகிய

%,'Lவேர! லதிலகனான ராமனி Tதனாகிய அBமனி இனேம! அேட!
ஆைர கீைரைய' ெசானாயடா!" எப5 பாட ெபா2.

'யாைரயடா ெசானா??' எப5 ேபால7

ெச?9 ஒ ப5 கா$க.

------------19. சி,றாைட ேந!
ேந!

ஒளைவயா ஒ2வரா? இ2வரா? Mவரா? இ5ப+றிய விவாத

ெநகாலமாக

ஆேறாகளிைடேய நிலவி வ2வ5தா. ஒளைவயா எற பலகால#5 லவ
வரலா8க3

கால ேபாகி கல45 ேபா?வி%டன. இதைன *னேர

ெசாயி2கிேறா . எவ பா,ய5? கால#தி+
ெபா2#த

உ$டா? இ ப, ேக%பதனா ஏ+ப

விபாீதமாக7

ேபா?விகிறன.

ெச?9ளி அைமதி
*,7க, சில சமயகளி
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வள பாாியி மைற7 பி, அவ ெப$ மகளான சகைவ அகைவ
எபாைர கபில தி2ேகாவQ மைலயமானி மக3 மண*,#ததாக ஒ2
வரலா8 நில7கிற5. கால ஒ+8ைம9 பிற7

அதைன அர$ ெச?கிறன.

எனிB , கபில அவகைள பா பாபா ஒ பி#5வி%ட பி, தா
உயி 5ற4தன எறெவா2 ெச?தி9

வடகி245

அதBட ேக%க பகிற5.

ஒளைவயா பாாி மகளிைர மைலயமானி மக% மண*,#தன எப5
ம+ெறா2 வழ. அத+' சாறாக விளவன சில ெச?9%க. அவ+ைற நா
காணலா .

இ4த' ெச?தி9

பாடலைமதி9 ெபா2#தம+றெதன க2திய அறிஞக சில,

பாாி எபா ஓ இைடய என7 , அவ மக%ேக ஒளைவயா *னி8
மண*,#5 ைவ#ததாக7

உைர பாக.

இ4த' ெச?திகைள மன#ேத ெகா$, இத ெதாடபாக வ2 ெச?9%கைள
ம%ேம க+8 இ8ேவா .

ஒ2 சமய , ஒளைவயா நட45 ெச8 ெகா$,24தா. மாைல மயகி இ2
P>45 ெகா$,24த ேநர . ெபாிய மைழ9

ெப?ய# ெதாடகி+8. மைழயி

நைன4தவராக ளிரா நகியப,ேய ஔைவயா ெச8 ெகா$,24தா.

அவ எதிாிேல ஒ2 சி8 ,ைச ேதாறேவ, அவ காக தாேம அதைன ேநாகி'
ெசறன. அ4த ,ைசயி இ24தவக, த

,ைசைய ேநாகி வ2கிற

Mதா%,ைய க$டன. அவைர ஏ+8 அவ2 உதவ ஆவ1ட
எதிபா#5 நிறன.

ஒளைவயா ,ைச Sைழ4த5 , அ4த ெப$க த *ைடய நீல'சி+றாைட
ஒைற அவ2 அளி#5, அவ2ைடய நைன4த உைடகைள மா+ற' ெச?தன.

அ4த இ2 ெப$களி அபான உபசாி  ஒளைவயாாி உள#திேல பலவித
நிைன7கைள எழ' ெச?தன.
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பாாிைய காண' ெசறி24தா ஒளைவயா. பாாியி அளவ+ற தமிழ அவைர
ஆ%ெகாள, அேக பல நா%க தகிவி%டா. ஒ2நா, அவனிட

விைடெப+8#

தி2 பி ெகா$,24தா. பாாி அவைர பிாிவத+ மனேம இைல. ேம1

சில

நா%களாவ5 அவைர இ2க' ெச?ய ேவ$ெமன நிைன#தா. தாேன திைர
ேம+ெச8 ஒளைவயாாி ைகயி24த M%ைடைய பறி#5 ெகா$
ேபா?வி%டா. 'பாாியி நா%,1
அவனிட

தி2டேனா!' எ8 ெவ5 பிய ஒளைவயா,

அதைன உைர#5 க$,க நிைன#5, அவனிட#தி+ேக மீ$

வ4தா. அவ அவாிட

த ெசயைல Jறி ெபா8#த2ள ேவ$,னா.

அவBைடய அபி ெசய அவைர ஆ%ெகா$ட5.

அ4த நிக>'சிைய நிைன#5 ெகா$டா. அ4த அபி சாயைல இ4த
ெப$களி ெசய1

க$ உவ4தா.

அ#5 ம+ெறா2 நிக>'சி அவ உள#ேத எ04த5.

பைழய\ாி காாி எெறா2 வள இ24தா. அவ ' தமிழாவ#தி
தைலசிற4தவ. அவைன காண' ெச றி24தா ஒளைவயா. அவ
ஒளைவயாைர# த  ப#தா2 ஒ2வராகேவ நிைன#5 அ கா%, வ4தா.
ஒ2நா அவ  ப#தா நில#தி+ கைள ெவ%வத+ ற ப%
ெகா$,24தன. காாி ஒளைவயா ைகயி1 ஒ2 கைளெகா%ைட# த4தா.
வி24தாக நிைனயா5 தைன9

அவ2 ஒ2வராகேவ மதி#த காாியி அ'

ெசய ஒளைவயாாி மன#தி ஆழ பதி45 இ24த5.

உாிைம9ட த

ஈர உைடைய மா+றி, அ4த' சி8 ெப$க, அவக3ைடய நீல'

சி+றாைடைய# தம அணிவி#த ெசயைல எ$ணினா. காாிைய கா%,B ,
இவகளி உாிைம பாச

அவைர ெம?சிக ைவ#த5.

ேசரமா ஔைவயாாி மீ5 அளவ+ற அைடயவ ஒ2 சமய
நிைன#த அவ, அவைர மாியாைத 9ட அைழக ேவ$

அவைர அைழக

எபைதJட

மற45 வி%டா. ஒளைவேய! வாரா??' எ8 உாிைம9ட அைழ#தா. அ4த
அ கல 

அதனிB

அவாிட

நிைலெப+றி24த5.

உாிைம9ட த ைம "பா%,! உைடைய மா+8 ! நைன45 வி%டாேய?"
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எெறலா

ஏகவசன#தி அைழ#5, வ45 தம நல ெச?த அ4த
கவ4த5. அவ பா,னா :

ெப$களி ெசய அவைர ெபாி5

பாாி பறி#த பறி9

பைழய\

காாி அ றீ4த கைளெகா%

- ேசரமா

வாராேயா எறைழ#த வா#ைத9 இ M8
நீல' சி+றாைட ேந.

"அ4நாளிேல பாாியானவ வழி பறி ெச?5ேபான அ4த ெகாைள' ெசய1 ,
பைழய\ காாி எபவ ைகயிேல கைளெகா%,ைன ெகா#த அ4த'
ெசய1 , ேசரமா வாரா? எ8 அைழ#த உ$ைமயான உாிைம9

ஆகிய இைவ

M8 , இ4த ெப$க அளி#த நீல' சி+றாைட' சமமான அ'
ெசயலா " எப5 ெபா2.

ஒளைவயா மிக7

*தியவ, நீல' சி+றாைட உ#த+ாிய ப2வ#ைத எ ேபாேதா

கட4தவ; எனிB

அ ெப$க த மிட

உளைத அட வழகின.

அபி மிதியா ெச?வத தைமயிைன9

மற45 மட ப%ட அவகளி

தைமயிைனJறி விய4த5
--------------20. கடக2 ெசறியாேதா?
ெசறியாேதா?

மைழ கட
அ#5டB

த4தன. உைடைய மா+றி ஈர உைடைய உல#த7

அ4த ெப$க நி+கவிைல.

ஒளைவயாாி பசிைய9

ேபாவத+ *ைன45, விைரவிேல உண7

சைம#தன. அவைர உபசாி#5 உ$ண7

அவ2

ெச?தன.

அைழ#தன.

அம45 Pடான அ4த உணவிைன உ$ பசி தீ4தா. இ%ட5

கீைரகறி9
அவ மன

ேசா84தா. எனிB
ெபாி5

அபி ெவள

அவ+ைறேய அ*தமாகின.

அவக3ைடய அபி கல45வி%ட5. அ4த உணைவ

விய45 பா,னா.

ெவ?தா? ந8விதா? ேவ$டள7

திபதா?
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ெந?தா அளாவி நிற பச45 - ெபா?யா
அடெக8 ெசா அ*த#ைத இ%டா
கடகN ெசறியாேதா ைக.

"Pடாக7 , ந8மண
திக%டாததாக7

ெகா$டதாக7 , வி2 

அள7# திபத+#

ெந?வி% அளாவி பLைம நிற*ைடயதான இதைன

ெபா?யாக கீைரகறி எ8 ெசா அ*த#ைதேய பைட#தாக இஙன
ஆகி பைட#த இவக3ைடய ைகக கடகN ெசறிய ெப+றைவ ஆகாேவா?"
எப5 ெபா2.

ேக>வர களி9
எளிய உண7

*2ைக கீைர9 தா அவக ஆகி பைட#தன. அ4த

அவக3ைடய அபி சிற பா அ*தாக# ேதா8கிற5

ஒளைவயா2 அதைன விய4த5ட, அவகளி ஏைழைம தீராேதா என7
வா>#5கிறா. த வா>#ைத அவேர பின உ$ைமயாவாராக
நிைறேவ+றி9

மகி>கிறா.

இ'ெச?9ளி இ8தி அ,, கடகN ெசறி4த ைகயா' என7 , கடகN ெசறி4த
ைகயா ' என7

வழ .

--------------21. வாராேய சபி ேப-!
ேப-!

அ4த ெப$க3ைடய அபிைன விய45 பா,னா ஒளைவயா. அவகைள
பாாியி மகளி' எ8 அறி4த5

ெபாி5

கவைல ெகா$டா. அவகளி எளிய

நிைலைய க$ க$ கலகினா. அவகைள வா>விக ேவ$

எ8

*,7

ெச?தா.

அவக3ைடய காதலக தி2ேகாவQ மைலயமானி மக எ8 ெதாி45
ெகா$டா. அவகளி வி2 ப ப, அவக3 மண*,#5 ைவக7
தி%டமி%டா.

அவைர 'ஒளைவயா ' எறறி4த அ4த ெப$க3
அவ2ட தி2ேகாவQ ெசல7

இைச4தன.

ெபாி5

மகி>4தன.
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தி2ேகாவQ வ45 மைலயமானி மகளிட

கல45 ேபசி, தி2மண உ8தி9

ெச?5ெகா$டா ஒளைவயா. அதபி, தி2மண ஓைலயிைன எ05வத+
விகினகைள ேபாகிய23

விநாயக ெப2மாைனேய அைழகிறா.

எ4தெவா2 ெசயைல9 ெதாடவத+ *னா, அ'ெசய இைடறிறி
*,வத ெபா2%டாக விகின கைள ேபாகி காகிற விநாய கட7ைள#
தவறா5 ேவ$, வழிபட ேவ$
வழிப ெத?வமாக7

எபாக. அ4த விநாயகேரா ஒளைவயாாி

இ24தா. தா

அ ெகா$ட அகைவ சகைவ

ஆகிேயா2 மண*,க உ8தி ெச?த5 , அவகளி தி2மண ஓைலைய
எ05மா8 அA விநாயகைரேய ேவ$கிறா அவ.

விநாயக, *ன வியாசாி ேவ$ேகா3 இணக பாரத#ைத எ0தினா.
அ ேபா5, த எ0#தாணியாக# த *ைடய ெகா களி ஒைற ஒ,#5
ைவ#5ெகா$ எ0தினா. அதனா, அவ ஒ+ைற ெகா பனாக7
விளபவராவ.

"அ8 பாரத

எ0தினா?. இ8 இ4த ெப$களி 5யைர# தீ#5 நல

நிைலயிேல மண*,#5 கா$பத+ வி2 

என

நி உதவிைய# த2க

ெப2மாேன! நீேய வ45 இவகளி தி2மண ஓைலயிைன எ0தி# த2க" எ8
5தி#5 ேவ$கிறன ஒளைவயா.

ஒ2 ெகா

பி2ெசவி * மத#5 நாவா?

காியாிைவ ககாள காளா? - பாி7டேன
க$ணால ேவாைல க,ெத0த வாராேய
தனா$ைம தீ பா சபி#5.

"ஒ+ைற ெகா பேன! இ2 ெசவிகைள9 , * மத கைள9 , ெதாகிற
வாயிைன9
அணி45
இரக

உைடயவேன! யாைன# ேதாைல ேபா#5 , எ1  மாைலகைள

விள

சிவபிரானி தி2மாரேன! இ ெப$களிட#5

உைடயவனாக இவகளி கயாண ஓைலயிைன எ05வத+ விைர45

வ2வாயாக! நீ வராதி24தா, நி ஆ+றக அைன#5
சபி#5 விேவ நா" எப5 ெபா2.

நீகி ேபாக நிைன'
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விநாயக அ,யவ எளியவ. ஒளைவயா அைழ#தாேல ேபா5மான5. அவ
அவ அ2ாி45 நி+பா. எனிB , அவ2ைடய ஆைசயி தீவிர
அவ2ைடய ெச?9ளி எதிெராகிற5. நிைல தள4தாாிைடேய உலகின
கா%

அல%சிய மேனாபாவ#ைத# ெதளிவாக உண4தவ ஒளைவயா. அேத

மேனாபாவ

விநாயகB

இ245விட Jடாேத எ8தா, 'வாராேய

சபி ேப' எகிறனேரா!

ஒ2ைக யி2ம2  * மத#5 நாவா?
காி92வ ககாள ெச ம - காி*கவ
க$ணால ேவாைல க,ெத0த வாராேன
தனா$ைம தீ ப சபி#5.

என7

இ'ெச?9 வழக ெப8 .

"ஒ+ைறைக9 , இர%ைட ெகா க3 , M8 மதக3 , ெதாகிற வா9 ,
யாைன உ2வ*

ெகா$ேடா! எ1 பணி9

சிவனி சிற4த மக! யாைன

*கவ! அவ கயாண நாேளாைல எ05வத+ விைர45 வாராதி24தா
எறா, அவைன' சபி#5, அவ அ+றைலேய ேபாகிவிேவ" எப5
ெபா2.

இ5 விநாயகைர ேவ$,ய ஒளைவயாைர ேநாகி, 'விநாயக வராதி24தா?' எ8
வினவின ஒ2வாிட

கட7ளைர9

ெசாய5 எப.

சபி

ஆ+ற உைடயவ உ$ைம# ெதா$டக. அ4த

ஆ+றைல றி பி% கா%வ5

இ'ெச?9 ஆ .

----------------------22. ேசரல- வ/க!
வ/க!

விநாயக ஒளைவயி ேவ$ேகாைள ஏ+8 விைர45 வ4தா. தி2மண
ஓைலயிைன9

எ0தி# த4தா. தி2மண நா3

ேசர ேசாழ பா$,யராகிய Mவ2

வ#தாயி+8.

பாாிைய வNசகமாக ேபாாி% ெகாற
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பைகயாளிக. அதனா, பாாியி மகைள மண
மீ5

தி2ேகாவQ அரசக

அவக சின45 பைக ெகாளJ . அAவா8 ஒ2 5யர

அ4த

ெப$களி கணவக% வரJடா5. அத+ ேவ$,ய ஏ+பாகைள *தேலேய
ெச?5விட ேவ$ . இதைன நிைனவி+ ெகா$டா ஒளைவயா. அ4த
Mேவ4தகைள9 தி2மண# தி+ வ2மா8 அைழ#5# தாேம அைழ 
விகிறா.

'ேசரலகளி ேகாமாேன! ேசர எB
உைடய தி2ேகாவQ வைர9

ெபயைர9

உைடயவேன! ேபரழகிைன

வ2வாயாக, உள#தி அ'ச

எ57

ேவ$டா . பாாியி மகளி அகைவ, சகைவ ஆகிேயாைர மண45ெகாள,
இ4த# தி2ேகாவQ அரசக இைச45ளாக.' எறப, அ4த அைழ ேபாைல அைம4த5.

ேசரலைன 'உ%காேத' எ8 Jறி அைழகிறா ஒளைவயா. பாாிைய
ெகாறத+ பழி வா

எ$ண*ட பிற ெச?த Pதாக7 , அவ அ4த

அைழ ைப க2தலா அலவா? ேம1
த2பவ பைட#5ைண ெச1
த நா%ைடவி% அAவள7 Tர
ஒளைவ9

மைலயமாக தம ேப)திய

இயபினராக7
வ2வ5 எப5

இ24தன. அதனா அவ
சி4திக J,யேத. அதனா

அவB எAவைக இைட8 ேநராெதன உ8தி J8கிறா.

ேசரலேகா ேசர ெச0 H4 தி2ேகாவ
ஊரள7

தாவ2க உ%காேத - பாாிமக

அகைவைய ெகாள அரச மனமிைச4தா
சகைவைய 9Jட# தா.

"ேசர நா%டவகளி ேகாமானாகிய ேசரவேன! ெச0ைம9 அழ
தி2ேகாவQ அளவி+

நீ வ2வாயாக. நட4ததைன எ$ணி மன

பாாி மகளான அகைவைய மண45 ெகாள அரச மன
சகைவைய9
--------------

உைடய
உைளயாேத !

இைச45வி%டன.

Jட மண45 ெகாள இைச7 த45வி%டன" எப5 ெபா2.
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23. !கா ம-ன- வ/க!
வ/க!

ேசரல ேகாைன வ2மா8 ஓைல அB பிய5ட பிற *, ேவ4தக3 ஒ2வனான
கா மனைன9 தி2மண#5 அைழ#5 ஓைல விகிறா, ஒளைவயா.

ேசாழ வளமான நா%,+ உாியவ. தா *,9ைட Mேவ4தாிB
எற நிைன7

சிற4ேதா

அவனிட#ேத இ24த5. அதனா அவ பாாி மகளி தி2மண#தி+

வ2வ5 எப5 ஐயமான5 எறன சில.

ேசாழ வ45 பாாியி மகளி2ைடய தி2மண#தி கல45 ெகாவதாவ5? 8நில
ேவ4தனி மகளி அவ! தனா ெகாெறாழிக ெப+ற பைகவனி மக
அவ ! மண45 ெகாபவேரா மைலயமானி மக ; மைலயB

ேசாழ நா%,+

ந%பின அல. எனேவ, அ4த# தி2மண#தி+ கல45 ெகாவ5 ததி
உைடயத8 எ8 ேசாழ நிைன பா. எனேவ, 'அஙன
இ245விடாேத' என7

த

நிைன#5 வராம

ஓைலயி+ றி பிகிறன ஒளைவயா.

'காமன ெபானி# தி2நாட ேசாழ
தகாெத8 தான கி245 - நகாேத
க,தி வ2க க,ேகாவ Q
வி,ய பதிென%டா

நா'

"கா நகர#ேத இ245 அரசிய+8

மனவேன! ெபானி நதிவள

ெப2

வளநா%,+ உாியவேன! ேசாழ மனேன! பாாி மகளி# தி2மண
உ8தியாயி+8. அத+ வ2வ5 ததி9ைடயத8 எ8 க2தி, அகி245
நைகயா, இ245விடாேத ! விைர45 இைற பதிென%டா நா ெபா05
வி,வத+ளாக காவைல-9ைடய ேகாவQ வ2வாயாக" எப5 ெபா2.

இ4த' ெச?9, தி2மண , நாேளாைல எ0தியத பின பதிென%டாவ5 நாளி
நிக>4தெதபைத கா% கிற5. ேசரைன 'உ%காேத' எறவ, ேசாழைன
'நகாேத' எறன. இதனா அ4நாளி ேசர வ1 ைற4தி24தா எப5 ,
ேசாழ வ17ைடயவனாக இ24தா எப5

விள .
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-------------24. பா'.ய- வ/க!
வ/க!

பா$,யB

ேசர ேசாழைர ேபா8 பாாிைய ெகாறதி ப

ெகா$டவதா. எனிB , பாாியி G>'சி பின அவ உள

ெபாி5

ேவதைன ப%ட5. *ைறய+ற ஒ2 ேபாாிைன அற4தவறாத பா$,ய , பிற4த
தா நிக>#தியதைன நிைன45 அவ வ2#த
உண45 வ245

ெகா$டா. தBைடய பிைழைய

ெப24தைம உைடயவனாக விளகிய ெதனவB,

'அத+ பாிகாரமாக இ ெப$க3# த2வத+கான சீவாிைசக3ட
வ2வாயாக எ8 ஓைல விகிறன ஒளைவயா.

ைவைய# 5ைறவ ம5ரா ாி#ெதன
ெச?ய# தகாெத8 ேத பாேத - ைதயல
ேவ$வன ெகா$ வி,யG ெராபானா
ஈ$ வ2க விைய45.

"ைவைய# 5ைற உாியவேன! ம5ராாியி இ245 அரசிய+8
பாாி மகளி2 ேவ$,ய சீவாிைசகைள எலா
பதிென%டா

ெதனவேன!

எ#5ெகா$ இைற

நா இேக அைட9 ப,யாக வ45 ேசவாயாக. ெச?ய#தகாத

ெசய எ8 கலகி, வராதி245 விடாேத!" எப5 ெபா2.

ேசர, ேசாழாிபா எ57

ெகாணர பணிகாதவ பா$,யனிட

ம%

சீவாிைசக ெகாண2மா8 ேக%கிறா. இதைன கவனிக ேவ$ . பாாியி
G>'சி பின பற  நா பா$,ய நா%ட இைணக ப% வி%ட5.
அதனா *ைறயாக பா$,ய நா%டவரான அவக%' சீ வழ

ெபா8 

பா$,யBேக உளதா . இதைன மன#5%ெகா$ேட அவB ஒளைவயா
'ேவ$வன ெகா$ வ2க' எனேவ எ0தினா ேபா1 !

'வி,ய பதிென%டா

நா' என7 , 'வ2க விைச45' என7

கா%வ, இ8தி அ,களி.
----------

பாடேபதக
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25. ெபா-மாாி ெப3க!
ெப3க!

தி2மண ஏ+பாகளி ஒளைவயா மிக7

ஈப%டன. Mேவ4தக3

அைழ  வி#த பின, த *ைடய பிற ேவைலகைள9 கவனிகலாயின.

'பாாி மகளி' எற ெப2ைம அ4த ெப$க3 இ24த5. ஆனா, பாாி
ம,45வி%டா. பாாி பின அவகைள ேபI

கடைமயிைன கபில

ஏ+றன. அவ2 . அவகைள பா பாக பா ஒ பி#5, வடகி245 உயி
நீ#தன. அவக நலைன கவனிக ஒளைவயாைரயறி ேவ8 யா2
அ ேபாைத இைல.

அவகைள கா ப5 ம%மறி# தி2மண*
ஒளைவயா. அவ2ைடய நல உள
ெத?வ*
எலா

ெச?வி#5 களிக எ$ணினா

அ4த ெபா8 ைப ேம+ெகா$ட5 ,

5ைண வ4த5. விநாயக ெப2மா தி2மண நாேளாைல எ0த,

சிற பாக நட45 வ4தன.

ேசர, ேசாழ, பா$,யைர அைழ#த ஒளைவயா2, அவகைள# தகப, வரேவ+8
உபசாி

ெபா8 

இ24த5. அவக3ட வ2

ெப2 பைடகைள9

பிற

அரச' L+றகைள9 உ$பி#5 வழியB வ5 எப5 எளித8. அதனா,
அவ அத+

ெத?வ# 5ைணயிைனேய நா,னா.

மைழ இைறவ வ2ண. அவைன அைழ#தா ஒளைவயா. 'வ2ணேன! இ4த
ெப$க தி2மண#ைத நட#5வத+ ஏராளமான ெபா ேவ$ . நி மைழைய'
ச+8 மா+றி ெபா மைழயாக ெபாழி45 உத7க' எறன.

க2ைணயா இ4த கட1லக

கா

வ2ணேன மாமைலய ேகாவ+ - ெப2மண#5
*மாாி ெப?9 *5வாாிைய மா+றி
ெபாமாாி யாக ெபாழி.

"உலக#5 உயிக உ$ உயி வாழ ேவ$
ெப2கி கட P>4த உலகிைன கா#த23

எற க2ைணயினா நீவள
வ2ணேன! சிற4த மைலயமானி
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தி2ேகாவ Qாி பாாி மகளிாி ெப2மண

நிகழ ேபாகிற5. *ெபலா

மைழ

ெபாழி45 இAZைர வள ப#5வா?. பைழய நி ெபயைல' ச+ேற மா+றி
ெகா$, ெபாைனேய மைழயாக ெபாழிவாயாக" எப5 ெபா2.

வள பாாியி மக அவ. அவ# 5னணேயா தமி> ெப2மா%,யான
ஒளைவயா. வ2ணB

உத7த+ உடேன மனமிைச4தா. ெபாமாாி9

ெபாழி4த5. தி2மண#5 ேவ$,ய ெபாB

கவைலயிைல.

ெபாைன ெகா#5 ேவ$,ய ப+பல ெபா2கைள எலா வாகி
வி#தன. எ

பாாி மகளிாி தி2மண ேப'ேச எ045 *ழகி+8.

இ பாட பி+பதி, 'தி2மண#5, நமாாி தா> ெகா$ட நனீ அ5
தவி#5 ெபாமாாியாக ெபாழி' என7

வழ .

---------26. பா4!
பா4! ெந3!
ெந3!

ெபாைன ப+றிய கவைல நீகிய5. ெபானா1
ெபா2க3

ெபற*,யாத சில

இ24தன. அைவ பா, ேமா, தயி, ெந? ஆகியன. அவ+ைற எ ப,

ெப8வ5?

நாெடலா

ேத,னா1

ேவ$

அதனா, ஒளைவயா அத+

ெப2கிவ2

அள7 ெகாணர *,வதிைலேய!

ெத?வ# 5ைணயிைனேய நா,னா.

ெப$ைணைய அைழ#தா. அதைன பா1

ெந?9 ஆகியவ+ைற#

த4த2ள ேவ$,னா.

ெப$ைண நதி9

அ ப,ேய பாலாக7

ஒளைவயா2 அ4த கவைல9

*#ெதறி9

ெந?யாக7

நீகி+8.

ெப$ைண *5நீ அ5தவி45

த#திய ெந?பா தைல ெப?5 - #தி'
ெச2மைல# ெத?Gக தி2ேகாவ Q
வ2மள7

ெகா$ேடா, வா.

ெப2கி வ4த5.
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"*#5கைள ெகாண45 கைரயிடகளிேல எறிகிற ெப$ைணயாேற!
பைழைமயாக நீ ெகா$வ2

நீாிைன அலாம1 , ெந?9

பா1

தி#ேதா,

வர ெப2கி வ2வாயாக.

பைகவைர #திெகா8 கள#ேத ேபா ெச?9

ஆ+ற உைடயவ ெத?Gக.

அவBைடய தி2ேகாவQ2 வ2மள7 அஙனேம ெப2கி வ2வாயாக"
எப5 ெபா2.
------------27. ஓ ேகாவ6!
ேகாவ6!

வ2ண ெபாமாாி ெப?தா. ெப$ைண ெந?9
Mேவ4தக3

பா1மாக ெப2கி வ4த5.

த பாிவார#5ட வ45 மணவிழாவி+ கல45ெகா$டன.

ப2#திக ஆைடகைள வ4தவெகலா உவ ட வழகின. வயக
அாிசிைய வழகின. தி2மண விழா7

நா வியக ந*ைறயி நட4ேதறிய5.

பாாியி கால#5

நட4தி2க *,யாத அள7 சிற ட, அகைவ9

சகைவ9

நாயகமாைர ைக பி,#தன.

த#த

அ4த ஒ ப+ற நிக>'சி நட4த ஊ2
ஆரவார ெப2மித

5 ெபா7 ெப+8 விளகி+8. அத

ஒளைவயாைர9

கவ4த5. அவ அதைன ேபா+றி

வா>#5கிறன.

ெபாமாாி ெப?9 ஊ H ப2#தி யாைடயா?
அ4நா வயலாிசி யாM - எ4நா3
ேதக ேழபைட#த ேசதிமா நாடதனி
ஓ

"எகால#5

தி2ேகாவQ.

நிைற4த க> பைட#த5 இ4த' ேசதிமா நா. இதக$ விளவ5

தி2ேகாவQ. இ5 ெபா மாாியாக ெப?கிற ஊ. அழகிய ப2#தி ஆைட
வழ

ஊ. இ# தி2மண நாளி வயக அாிசிைய வழகிய ஊ. இ5 எ8

கழா உய2 ” எப5 ெபா2.
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இ4த# தி2ேகாவQ இ8

ெதனாகா மாவ%ட#5 ஓ)ராக

விளகிற5. அ4த ஊ2 , அ ஓ

ெப$ைணயா8

கழிைன ெப+ற ெப2ைமயினா, இ8

இ4த பழ

ஓரள7 க0டேனேய விளகிறன.

--------28. பழ த1த பன1#'ட!
பன1#'ட!

தி2மண#தி+ வ4தி24த Mேவ4தக3 , த

பைகைமைய மற45 அேக

J,யி24தன. தமி> கா#த பாாியி மக3ைடய தி2மண . தமிழக

ஒ2ேக

ெகா$டா,ய ஒ ப+ற ெப2விழாவாக அைம4த5.

ஒளைவயாாி ெத?விக சதியிைன க$ட அவக, த *ைடய அக4ைதைய9 ,
த *ைடய ெசா4த வி2  ெவ8 கைள9

மற45வி%டன. பாாியி மகைள#

தக மகளாகேவ பாவி#5 வா>#தின. பாிLக பல7

த

பைட வ1வா1 , த

ெபா2 வள#தா1

வழகி பாரா%,ன.

சாதிக *,யாத ெசயைல,

ஒளைவயாாி ெத?வ# தமி> சாதி#த ெசAவிைய அவக க$டன. அவக3,
ஒளைவயாாி மீதி24த ெப2மதி 

அ4த அளவி+ உய4த5.

மாைலயி, அ ஒ2 றமாக Mேவ4த2 உலவியப, இ24தன. அ கிட4த
ஒ2 பன45$ட#தி கைள பா8 வத+ அவக அம4தன. அ ேபா5, அ
Mேவ4தக3 ஒ2வ,

"பன45$ட

உ%கார உதவிய5. பன பழ*

கிைட#தா உ$ணலா

அலவா?"

எறா.

"பன பழ#தி+ உாிய கால

அலேத இ5" எறா ம+ெறா2வ.

Mறாமவ, ஒளைவயாாி *க#ைத ேநாகினா. அவ தமி> G+றி2
ம5ைர ேகாமா பா$,ய.
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அவ *க றி ைப ஒளைவயா அறி45 ெகா$டா. அவ வா? தமிழா
மணக# ெதாடகிய5.

திக% ைட9ைட' ேசரB

ேசாழB

பா$,யB

மைக அ2கிட வ45நி றாமண ப4தேல
செகாக ெவ$2# தீ8ப' ேசாைல சலசல#5
ெகாகி+ ற#தி வி*ைல ேபால 2 ைபவி%
Sக$ *+றி ய,க$ க8#5 Sனிசிவ45
ப M8 பழ4தர ேவ$

பன45$டேம!

"பன45$டேம! ச4திர வ%ட ைடயிைன உைடய ேசரB , ேசாழB ,
பா$,யB

பாாி மகளி அ8கி% வா>#5த+ ெபா2%டாக, அவத

ப4தேல9

வ45 நிறாக. அவக தி8 உவமா8 –

மண

ெவ$சகிைன ேபாற 2#திைன# ேதா+8வி#5 ப'ேசாைலக சலசலக
விளகி, மண

நா8

ற#தியி வி4த *ைலகைள ேபால 2 ைபவி%,

S க$க3 *+றி, அ,க$ க2 பாகி, Sனி பதி ெச4நிற

ெப+8,

ஒAெவா2வ ப * M8 பழகளாக நீ த4திட ேவ$ " எப5 ெபா2.

அவ ேவ$,யப,ேய பன45$ட
Mேவ4த2

நிமி45 நி8 மரமாகி பழகைள# த4த5.

க$ ெம?மற45 நிறன. அவக உள

ஒளைவயாாி ெத?Gக

ஆ+றைல எ$ணி விய45 ெகா$,24த5.
-----------29. ெபா- ஆ !

மண ெப$க3 Mேவ4த2

ம+8

பல2

வா>#5ைர Jறி கணக+ற

பாிLகைள நகின. ஒளைவயா த *ைடய நிைனவாக ஒ2 பா த2

ஆ%,ைன#

த2த+ வி2 பினா.

ெபாB

ெபா23

அளி பதிB , ஒ2 பாலா அளி பதி ஒ2 த#5வ

அைம4தி24த5. '%,9ட விள
ெப2கி வாழ ேவ$

ஆ%,ைன# த2வ5 ' அவக3

என வா>#5வதாக இ2 .

ெப+8
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அவாிட

ஆ ஏ5! அவ, அ2ேக இ24த ேசரமானிட

"ேசரலேன! எ பாிசாக

இ4த ெப$க3 ஒ2 கர பா தரலாெம8 க25கிேற. நினா
ெகா#5 உதவ *,9ேமா?" எறா.

ேசரB

இைச4தா. த ஏவலக3 றி பாக உண#தினா. அவக3

விைர45 ெசறன.

ெசறவக மீ$ வ2வத+ ெநேநர

பி,#த5. ஒளைவயா ேசரைன

வினவினா. அவேனா, ெகா$ வ2வாக' எ8 ெசா னைக H#தா.
ஏவலக ெகா$ வ45 ைவ#த5 , ஒளைவயா விய பா ெம? மற4தா.
ெபானா+ ெச?த ஆ
அவைர ெபாி5

%,9

அேக இ24தன. ேசரனி ெகாைட'சிற 

களி  ெகாள' ெச?த5.

சிர பா மணிம7' ேசரமா தைன'
Lர பா யா ேக%க ெபானாெடா றீ4தா
இர பவ எெபறிB

ெகாவ ெகா பவ

தாமறிவா த ெகாைடயி சீ.

எ8 அ' சிற4த ெசயைல பிற2

அறி9மா8 பா,னா ஒளைவயா.

"தைலேமலாக மணிக இைழ#த கிாீட#ைத' P%, யி2
த2

ேசரமானிட#ேத பா

ஆ ஒறிைன யா ேக%ேட. அவேனா, ெபானா+ ெச?த ஆெடாைற#

த4தா. இர பவக என கிைட#தா1 ஏ+8 ெகாவாக. ஆனா த
ெகாைடயி சிற  எஙனமாக இ2க ேவ$
தா

எபதைன ெகா பவக

அறி45 ெச?வாக" எப5 ெபா2.

ெகாைடயாள த ததிைய#தா க2தி வழபவகளாக இ2 பாக. வ45
இர பவகளி ததிைய ஆரா?வ5 , அத+ேக+ப வழவ5

அவகளி

இயபாக இ2 பதிைல. இ4த அாிய உ$ைம இலகணமாக விளகினா
ேசரமா.

இ4 நாளிB

மணGகளி+ சில த

ெப$I பா+பL ஒ8
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வழகிறன. இ5 இAவா8 ெதா8 ெதா%ேட வழகிவ2

பழக#தா

வ4த5 ேபா1 !
-------------30. இ-8ேபா எ-8 இ/!
இ/!

தி2மண Gகளிேல மணமகைள வா>#5பவக, 'இ8 ேபா எ8
இ2 Wகளாக' எ8 J8வாக. திய மணமகளிைடேய அளவ+ற ஆவ* ,
ஈபா

நில7 . அைவ கால கழிய, உ2வ#திேல *5ைம ப,ய ப,ய ைற45

ேபாவ5

ஏ+படலா . அஙன

உள#தா எ8

ைறத ஆகா5. உ2வ எழிலா மா8ப%டா1

ஒ2வேரயாக அவக வா>த ேவ$ . அ5தா

தைலசிற4த இலற வா>வா .

அஙன

வா0மா8, பாாியி ெப$கைள மண45 ெகா$ட இைளஞகைள

ஒளைவயா வா>#5கிறா. மண ெப$கைள வா>#தாம, மண
பிைளகைள#தா வா>#5கிறா. இதி1 நியாய

தைன ேநசி#5 மண45ெகா$ட மணாளனிட
எ8

இ2கிற5.

ெப$ ெகா3கிற காத

நிைலயான5. அத உ8திைய *5ைம9

பிற ஏ5

தளர' ெச?5விட

இயலா5. ஆனா ஆணி நிைலைம ேவ8. அவ அழ கவ'சிைய நா, பிற
மாதைரேயா அல5 பர#ைதயைரேயா ேதத - J . இ5ப+றிேயஒளைவயா
உலகியைல நறாக அறி4தவராதனா, அ4த மண பிைளகைள வா>#தி,
அறி7ைர9

J8கிறா.

ஆய பதியி அரபதிவ4 5+றளக
மாய\ 5க2வி யானா1 - Tயமணி
8ேபா G8 வி*ைலயா த *டனீ
இ8ேபா எ8

இ2 .

"அரச மாரகேள! உக மைனவியாாி, தி2மா தமிடமான ஆைல
ேபாற வயி+றி, அர வாழிடமான றிைன ேபாற Pலான5 வ45
அைட4தா1 , அவகளி J4தலான5 மாயவ\5

பாNசசனிய

எB

சகிைன ேபா8 ெவ$ைம அைட4தா1 அவகைள ைகவி% பிாியாதீ.
+றம+ற மணி8 ேபால G8ெப+8 வி45ள ெகாைககைள உைடய
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இவக3ட நீ இ8 இ+8 இ2 ப5 ேபாலேவ எ8

இ2 Wராக" எப5

ெபா2.

இAவா8 அறி7ைர சில Jறிய பின, த கடைமைய நிைறேவ+றிய
மனநிைற7ட, ஒளைவயா பிாியாவிைட ெப+8' ெசறா. தி2மண#தி+
வ4தி24த Mேவ4த2 பிற2

இ4த பாக அைன#5

த#த

நாக%# தி2 கிறன.

சககால' ெசறி7ட ேதாறவிைல. எனேவ,

இவ+ைற பி+ப%ட ஒளைவயா பா,யதாக7

ெகாவாக. அ4த

ெகாைக# தகப, அவக 'பாாிமகளி' எபத+ ேவ8 ஒ2 விளக*
த2வாக.

'மைலயமானி தி2ேகாவQ அ2காைமயி 'பாாி' எB
இைடய இ24தா. அவB அகைவ சகைவ எB

ஓ ஆ%

இ2 ெப$ மக

இ24தன. அவகைள றி#5 எ0#தைவேய இ4த பாட நிக>'சிக'.
எபாக அவக.

இ4த திய கைதயி1 ஐய பாக இலாம இைல. இைடயனி மகைள#
ெத?Gக ஆகியவ மண45 ெகாவ5 , Mேவ4த வ45 கல45 ெகாவ5
ெபா2#தமாக இைல.

இதனா, நா

பா%,+ ஏ+பேவ நிக>'சிகைள உ2வாகி ெகாவ5ட

அைமதியைடய ேவ$,யவக ஆகிேறா . காலகணைக ஆரா?'சி
ப+றாளக கவனிக% .
-----------31. 9வைக மனித!
மனித!

ஒ2வ2 ஒ2வ நைம ெச?ய ேவ$ . இ5ேவ மனித ப$. பலபா இ5
அைமவதிைல. இ ப, ப%ட மனிதகைள9

Mவைகயினராக பிாி#5

கா%கிறா ஒளைவயா.

ஒ2 சாரா உய4தவக. அவகளிட

வ8ைம9+ேறா, 'எக% இ ப,
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உத7க' எ8 வாைய# திற45 ெசாலJட ேவ$,யதிைல. அவகளாகேவ,
வ4தவகளி *க#ைத பா#த5 , அவகளி 5யர#ைத ேபாகி, நவா>7
அளி பாக. இவக Hவா5 கா? பலாைவ ேபாறவக. கா?க
ேபாவதான *னறிவி பாகிய Hவிைன ெபாறாததா, பலா பயைன ம%
*ைன பிறி நகிற5; அதைன ேபா எ8 ெசாலலா .

இெனா2 சாரா, ஒ2வ ெச8 தக3ைடய 5யரகைள எ#5' ெசா
ேவ$,னா, அவக3 உத7கிற இய உைடயவக. இவக மாமர
ேபாறவக. மா, H#5 கா?#5 மா பழ நவ5ேபால, இவக3
எதைன9 ஆர அமர ேயாசி#5# த ைம அைட4தவக% உதவி ெச?5
வ2வாக.

சிலாிட

எAவள7 ெகNசினா1

J#தா,னா1

அ0தா1

அர+றினா1

எ57ேம ெச?யமா%டாக. அவக3ைடய பண#ைதேய ெபாிதாக நிைன#5
H%, Hத#ைத ேபால கா#5 வ2வாக. இவக கீ>மக பாதிாி மர#ைத
ேபாறவக. பாதிாி H ; கா?#5 பய த2வதிைல.

இ4த Mவைகயின2 மீ$

த * ேவ8பகிறவ களாக இ2 பாக.

உய4தவக தா

ெச?ேதா

எ8 ெசாெகாளேவ மா%டாக. ஈைக'

ெசயேல உவ

அவக அதைன' ெசா ெப2ைம ெகாள வி2 பாதவக

ளாக7

இ2 பாக.

சிறிேயாக ெசா, அதனா வ2

க0 ஆைச ப%, அத பினேர ஒ2

நைமைய' ெச?பவக. ஒைற' ெச?9 ேபாேத அத+கான தடடலான
விள பர கைள' ெச?வி#5# தகைள பைறசா+றி ெகாபவக இவக.

கயவக, 'ெச?ேவா

ெச?ேவா ' எ8 ெசா1வாக. 'ெச?ேதா

எ8 J8வாக. ெச?தி2க மா%டாக; ெச?ய7

இ4த உ$ைமகைள அைம#5 பா,ய பாட இ5.

மா%டாக.

ெச?ேதா '
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ெசாலாம ேலெபாிய ெசா'ெச? வசிறிய
ெசா9N ெச?யா கயவேர - நல
லாமாைல ேவ+க$ணா? J8வைம நா,
பலாமாைவ பாதிாிைய பா.

"அைசகிற அழகியதான மாைலயிைன' P,ய ேவ+ பைட ேபாற
க$கைள9ைடய ெப$ேண! ெசாலாமேல ெச? பவக ெபாியவக. ெசா'
ெச?பவக சிறியவக. ெசா9N ெச?யாதவக கயவக. இவக3'
ெசால J,ய உவைமயிைன ஆரா?4தா, பலாைவ9
பா#5 அறிவாயாக எப5 ெபா2. லா

மாைவ9

பாதிாிைய9

- ல7 ; அைச9 .

இதனா, உளட உதவி ெச?கிறவக பிறாி 5யர க$டவிட#5, தாேம
வய' ெச8 உத7கிறவகளாக விளவாக எ8 அறித ேவ$ .
தைலவக தைலைம வகிக பாிLத2
நாெடலா

விழாக3

நெகாைட நிக>'சிக3

இ4 நாளி நிக>கிறன. இ4த' ெச?9ளி ெபா2ேளா அவ+ைற9

ேசர க2தி பாக ேவ$ . அ4த ஆரவார#ைத9

நினக ேவ$ .

----------32. எ-8 கிழியா#!
கிழியா#!

ஒ2 சமய , ஒளைவயா பல நல ெச?திகைள ப+றி விளக உைர#5
ெகா$,24தா. அைவயின அைனவ2

ேக% இ+8 ெகா$,24தன.

அ ெபா05 ஒ2 5ணிவணிக அ4த அைவ வ4தா. மிக அழகிய
+ேசைலகைள அவ ெகா$ வ4தி24தா. எலா
உைடயைவ. அவ+றி கவ'சியி மனB

உய4த ேவைல பா

மயகினா.

ேசாழB# த மைனவியான பா$,யமாாிமீ5 அளவ+ற ேபர உ$.
அவ3 எ5 ெபா245
ெசா+கைள கவனியாம1

எற நிைனவிேல ஈப%, அவ ஒளைவயாாி
இ24தா.

ஒளைவயா அவ நிைலைய க$டா. ஒ2 பக

த பாடைல9

மற45வி

அளவி+ அவபா அைம4தி24த மைனவியி மீ5ள அபி+ உவ4தா.

63

எனிB , அவBைடய அ4த' ெசயைல ஒ%,யதாக ஓ உ$ைமயிைன உைரக7
வி2 பினா.

"ேசாழேன! +8 ப#தாயிர

ெபா ெப8கிற + ேசைலேய ஆனா1 , அ5

நா மாத கால#தி+ ைந45 கிழி45 ேபா?விடேவ ெச?9 . எ பா%
அஙன

ைந45 கிழி45 ேபாகிற தைம உைடயத8 எ8

கிழியாத ஏ+ற

உைடய5" எறா.

ேசாழ தBைடய ெசயைல உண45 நாணி நிறா. அவ நாண#திேல
அவBைடய அழியாத தமிழாவ

+8 ப# தாயிர

ஒளி ெச?த5.

ெபாெபாிB

+சீைல
- மா+றலைர

நா+றிக நா3 ைந45வி

ெபாற ெபா2தடைக ேபாேவ அகளகா
எ8

கிழியாெத பா%!

"பைகவகைள அவ இற45 ேபா ப,யாக ேபா ெச?வதிேல வலைம உைடய
பர4த ைககைள ெகா$ட களகமிலாத மனவேன!

+சீைலயான5 +8 ப#தாயிர

ெபா ெப8மான

உைடயேதயானா1 ,

நா மாத கால#தி அத அழேகா  ைந45 ேபா?வி . ஆனா, எ
பா% எ8

அழியாத5. இதைன அறிவாயாக" எப5 ெபா2.

தமி> மண

அ4த# தி2வாயினி8

ஒளைவயா பாட இ8

எ04த உ8தி G$ ேபாகவிைல.

த அழகி+ ைறயவிைல. கால அதைன

க%டழிகவிைல. ஏ+ற*ட அ5 இ8

நில7கிற5; எ8

நில7 .

-------------33. &தனி- வி/1#!
வி/1#!

'பசி வ4திட ப#5

பற45ேபா .' இ5 பழெமாழி. இ4த பழெமாழியி

அ2ைமயிைன பசியினா 5யர பகிறவக தா நறாக அறிவாக.
வயி+றிேல ப+றி எாிகிற ெந2  உடைல9

உள#ைத9 வா%கிற

ெவ ைமயிைன அவகளா தா உணர *,9 .
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ஒ2 சமய
எB

ஒளைவயா காநைடயாக' ெச8 ெகா$,24தா.  ேவ]

ஊாிட#ேத ெசறேபா5, அவ2ைடய காநைட தள45வி%ட5. பசி9

ப+றி ெகா$ வ2#திய5. ேசா45 ேபா? ஒ2 பகமாக அய45
இ245வி%டா.

அAZாிேல Hத' எற ஒ2வ இ24தா. அவ ெபாிய ெசவ அல.
தனாிய சி8நில#திேல கிைட பைத ெகா$ வா>45 வ4தவ. உைழ பிேல
அவ தள'சி ெகாவதிைல. அதனா, அவB உண7 பNச*

ஒ2ேபா5

வ4ததிைல.

'Hத ' நல உள

உைடயவ. பசி ' எ8 தைன நா, வ4தவக3 உண7

அளி#5 வ2வதி தவறேவ மா%டா. அவ மைனவி9
வி2 பேமா அதைன# தாB
அவக G%, எ ேபா5

த நாயகB எ5

உளேபா வி2 கிற இயபின. அதனா,
உண7 உ$பவாி ஆரவார

ேக%டவாேற இ2 .

Hத G%,+ ஒளைவயா ெசறா. அவ அவைர அட உபசாி#தா.
அவ மைனவி ஆவ*ட உண7 பைட#தா. அ2ேக அம45 Hத விசிறி
ெகா$,24தா.

ஒளைவயாாி உள

ெபாி5

உவ பைட4த5. த ைம யாவெர8

வின7தைல9Jட க2தாம, த மிட

அ கா%

அ4த# த பதிகைள

விய4தா. உண7$ ைககா க0வியபி, உ$ட கைள # தீவத+' ச+8
உறமா8 Hத ெசானேபா5, ஒளைவயா அவைன றி#5 அ2ைமயான
ெவ$பா ஒைற' ெசானா.

வரகாிசி' ேசா8

வ05ணகா? வா%

*ர*ெரன ேவளி#த ேமா2 - திற*டேன
ேவ] Hத ாி45 வி24 தி%டா ஈ (5)
எலா 7ல

ெப8 .

எப5 அ4த' ெச?9.
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"வரகாிசி' ேசா+ைற9 , வ05ணகா? வதகைல9 , *ர*ெர8 ளி#தி24த
ேமாைர9 , ேவ] Hத, உ8தி9டேன வி2 பியவனாக என வி24தாக
பைட#தா. இ4த வி245 எலா உலககைள9

தரJ,ய அளவி+' சிற 

உைடயதா " எப5 ெபா2.

உண7 மிக7

சாதாரணமான5தா. அைத ஒ2 வி245 எ8 ெசாவத+Jட'

சில JLவாக. வர அாிசி'ேசா8, வ05ணகா? வதக ; ேமா; இவ+ைற
மிக7

விய45 பாகிறா ஒளைவயா; அவ2ைடய உவ , அதைன 'எலா

உல

ெப8 ' எ8 Jட' ெசா1மா8 ெச?கிற5. அ4த அள7 Hதனி

அபான உபசார

இ24தெதப5 இத விளகமா .

--------34. ந-8 எ#?
எ#?

இ2வ ெகாைடயிேல க>ெப+8 விளகின. ஒ2வ ைறவாக ெகா பவ;
ம+ைறயவ வாாி வழகி வ2பவ. வாாி வழ
ெக%ட பழக*

உ$. தனிட

நல ப$ட அவB ஒ2

வ45 இர45 நி+பாைர பிைழக ஏலாதவக,

உைழக வி2 பாதவக எ8 பலப,யாக ைவத பிேனேய ெகா பவ. இ4த
இ2வ ெகாைடயிB

சிற4த5 எ5? நைம உைடய5 எ5? ஏசிெகா$

த2பவதா சிற4தவ; ஏசினா1

ேபசினா1

தாராளமாக# த2கிறா

அலவா? எறன சில.

அகி24த ஒளைவயா, "ஏசிெகா$ேட ெகா பைத கா%,B அவ ஏ5
ெகாகாம இ245 விவேத உ#தம " எறன.

அ#தப,யாக, மைனவியைர ப+றிய ஒ2 ேகவி எ04த5. "எ மைனவி மிக7
நலவ. ஆனா எதி#5 நி8 ேபLகிற பழக

உைடயவளாக இ2கிறா.

அவைள ப+றி# தாக என க25கிறீக?" எ8 ஒ2வ ேக%டா.

"எதிாி நி8 கணவனி ேப'L ேப'L எதி ேப'L ேபLகிற மைனயாைள
கா%,B , ேப? மிக7

நைம த2வ5?" எறா ஒளைவயா.
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"ஒ2வ எ ந$பனாக இ2கிறா. எBட அ,க, அட
ேபLகிறா. அவைன ந$பனாக எனா ஏேனா க2த *,யவிைல. அவB
எபா உள கிைடயா5 எப5 ம%

லனாகிற5. இதைன ப+றி#

தாக என க25கிறீக?" எறா ஒ2வ.

"ெசாவத+ என இ2கிற5? உ$ைமயான அ தாேன ந%பி அ^திவார .
அஃ5 இலாத ந$ப ந$பேன அல. அவBைடய ந%பிைன கா%,1
பைகைமேய மிக7

ேமலான5" எறா ஒளைவயா.

வா>7 எப5, இபமாக மகி>7ட வா0கிற வா>7 தா. அஃதிறி, வா>7
5ப*ைடயதாக7 இபம+8

இ2மாயி, அ4த வா>வினா பய யா5

இைல.

வா>7 இபமாக நிக>த+ ெபா2 ேவ$ . ெபா2 ைற4தா வா>வி
இனிைம9

8 . வா>வி இனிைம ைற9 ேபா5 5யரக அேக

வி45வி . இ5ப+றிேய, 'ெபா2 இலாதவ இA7லகி நவா>7
கிைடயா5' எ8 தி2ற J8கிற5.

இAவா8, வா>வ+8 ேபா? அ#த#5 வ2

சகடக ஒ2வBைடய

வா>விேல மிமானா, அவ அவ+ைற ஏ+8 ெநா45 கழிவைதவிட' சாதேல
நைமயாக இ2 .

இ4த' ெச?9ளி, ஒளைவயா சில அாிய ெச?திகைள உல உைரகிறா.

ஏசியவா8 ெகா ப5 ஒ8. ெகாைடயி பய இர4தவB
கிைட பதாயிB , அ5 ெகா பவ மன

வி2 பி ெகாகாத தைமைய

ெகா$,2கிற5. ஆகேவ, அ ப, ெகா#5 ெகாைடயி பயனான கழிைன
இழ45 பழிைய மி பைதவிட, அவ ெகாடாத க2மியாக ேபாவேத நல5
எகிறன.

அ#5, கணவ மைனவியாி கல4த ஒ2ைம வா>விைன எ#5 ெகாகிறா.
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மைனவி கணவைன எதி#5 நி8 ேபL ேபா5, அ4த ஒ2ைம வா>7 சீைல45
சிதறியைத#தா அ5 கா% . அ ப,' சிதறிய பின அவ3ட J, வா>வ5
தீராத ேவதைனைய#தா த2 . அ4த ேவதைனையவிட ேப9ட J, வா>வேத
நறாயி2

எகிறா. ெகா,ய ண*ைடய ேபயிைன எதிநி8 ேபL
நல5 எபத Mல , மைனவியாி வாயடக#திைன வ+8#தி

மைனவியிB

உைரகிறா ஒளைவயா.

'ந%' உள கல பிேலதா உ2வாவ5. உள கல பிலாம, P>நிைலகளி
காரண#தா வ2கிற சில பல ஊதியகைள மன#5%ெகா$ ந%பின ேபால
பழவ பல. அ#தைகயவாி ந% ந% அல; தீைம த2வ5

அ5வா .

அதைனவிட ெகா,ய பைகேய நறான5 எறன. உளகலவாத ந%பினா
வ2கிற 5யர

மிதியா

எபைத9 உண#தினா.

'சாத ' வா>வி *,7. வா>7 ைகJடாத ேபா5 , அதி+ சகடக P0
ேபா5 , அ4த வா>விேல கிட45 கழிவதிB

சாேவ ேமலான5 எகிறன.

இதனா வாழ வசதி இழ45வி%டவ ெச#5விட ேவ$
அவக *ய8 அதைன' சீராகி ெகாள ேவ$

எப5 ெபா2ள8.

எபேத ெபா2ளா .

ஏசி யிட இடாைமேய நெறதிாி
ேபL

மைனயாளி ேப?ந8 - ேநசமிலா

வகண#தி ந8 வய பைக வா>விலா'
சகட#தி சாதேல ந8.

"ஒ2வ வ45 இர45 நி+கிறா. அவைர ஏசி ெகா$ேட ஒ2வ
ெகாகிறா. அ ப, அவ ெகா ப திB

ெகாடாம இ2 பேத

வ4தவB நைமயாக இ2 . கணவB எதிாி% நி8 ேபLகிற
மைனயாைள விட ேபேய ஒ2 கணவB நலதாக இ2 . அப+ற
ந%பிைன கா%,1 ெகா,ய பைகேய ேமலான5. வா>வி+ ேவ$,ய
ெபா2ள+ற வ8ைம நிைலயிB , சாவேத நைம த2வதாக இ2 " எப5
ெபா2.

'எதிாி' எபைத 'எதி இ' என பிாிகலா . அ ேபா5 எதிG%,ேல ேபா?
கைதயள

அடகம+ற மைனவிய எ8 ெபா2 த2 .
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-------------35. ேத31த ெகாைட!
ெகாைட!

ேகாைரகா' எB ஊாி, ஆ>வா' எB
இ24தா. அவ மிக7

ெபயாிைன9ைடய ஒ2 ெசவ

க2மி. ஒ2 ெச காசிைன9

வறியவ வழகி அறிய

மா%டா.

ஆனா, அவBைடய ெசவமிதியிைன க$ பல2

மயகினாக. அவைன

நா,' ெசவ5 , அவைன ேபா+றி க>வ5 , அவ மன

உவக

பழவ5மாக பல இ24தன.

அவB, இ ப, வய வ2
வ2கிறவக3 ெப2

கைழ வி%விட7

வி2 பமிைல. அதனா

பாிL த2வதாக வாகளி#5# தைன க0மா8 ெச?5

ேக% இ8வா. *,வி ஏதாவ5 காரணகைள ைன45, அவகைள பல
நா இ0#த,#5, அவகளாகேவ அவனிட
விமா8

ஏ5

எதி பா பைத ைகவி%

ெச?5 விவா.

இ4த ஏமா+8காரனிட
பாிசி ெபறா5 மன

பல லவக ெச8, இவைன க>45 பா,, ஏ5

ெநா45 ெசறன. அவைன எதி#5 உைரயாத+ேகா,

ைற#5 ேபLத+ேகா ேவ$,ய 5ணிைவ எவ2

ெபறவிைல.

ஒ2 சமய , ஒளைவயா அAZ2' ெசறா. அவைன' ெச8 க$டா.
ஒளைவயாைர ப+றி அவ ேகவி9+8 இ24தா. அரச ேவ$,யவ
அவைர பைக#5 ெகாவ5 Jடா5. அவைர நயமாக ேபசிேய அB பிவிட
ேவ$ ' இ ப, அவ நிைன#தா.

"உக3 ஒ2 யாைனைய பாிLதர ேபாகிேற. நாைள வ45 ெப+8
ெகா3க” எ8 ெசா *த நா அவைர வழியB பினா.

ம8நா, "யாைன# தீனி ேபாவ5 மிக' சிரம . ஒ2 திைர த2கிேற. ஏறி'
ெசவத+ உத7 . நாைள வா2க" எ8 ெசா அB பினா.
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அ#த நா, "திைரையவிட எ2ைம மா மிக7

உபேயாகமாக இ2 ப5.

அதைனேய தரலா எ8 நிைனகிேற" எ8 ெசா அB பினா.

அத+

அ#த நா, எ2ைம எ2தாயி+8.

ஒளைவயா2

சைளகாம ெசறா. எ25 ேபா?, டைவயாக ஆயி+8.

அதைன ேக%ட5

ஒளைவயா ெசானா. "நாைள' ேசைல திாிதிாியாக

ேபாேமா?" எ8. அ#5ட, அவ G%, தா

ெப+ற அBபவ#ைத'

ெச?9ளாக பா,, அதைன அவ G%' Lவாிேலேய எ0திைவ#5

அ4த' ெச?9 ஊ *05
தைமயிைன அைனவ2

ெசறா.

பரவலாயி+8. அவBைடய உ$ைமயான
உண45 பழி#தன. அவ லவ' ெச?த ேக

அ8ட நிற5. அ4த' ெச?9 இ5 :

காியா? பாியாகி காெர2ைம தானா?
எ2தா? *ழ டைவ யாகி# திாிதிாியா?#
ேதைரகா ெப+8மிக# ேத?45 கா ஓ?4தேத
ேகாைரகா ஆ>வா ெகாைட.

"ேகாைரகாேல இ2

ஆ>வா எபவனி ஈைக யாைனயாகி, திைரயாகி,

க2நிற எ2ைமயாகி, எ2தாகி, ஒ2 *ழ டைவயாகி, *,வி அ4த டைவ
திாிதிாியா? கிழி45 க4தலாவ5 ேபால, எ57

இலாததாயி+8. எ காக

ேதைரகா தைமயைட4தன. மிக7 ேத?45 நட45 நட45 ஓ?45
ேபாயின. (அ5தா நா ெப+ற5)" எப5 ெபா2.

இ4நாளி1

இ ப,# தாராளமாக வாகளி#5 ெகா$ேட, ஏ5

ெச?யாம

இ2 பவ பல. ஆனா அவகைள பா, பழி பத+ ஒளைவயாதா இைல.
-------
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36. ேசட- வா:;!
வா:;!

ேகாைரகா ஆ>வாைன ேபாலேவ, 'ேசட' எB
இ24தா. இவB
எவ2 எ57

ஏராளமாக' ெசவ#ைத' ேசமி#5 ைவ#தி24தா. இவB
வழகி அறியாதவ.

ஒளைவயா அவைன ஒ2 சமய
மிக7

ெபயேரா ஒ2வ

ெச8 க$டா. அவBைடய க2மி#தன

அவைர

வா%,ய5. ஆனா, ஒ2 வைகயி இவ நலவ. ஆ>வாைன ேபால

இவ எவைர9

த2வதாக' ெசா வரவைழ#5 ஏ?#ததிைல. 'இைல' எற

ெசாைல மிக7

அ0#தமாகேவ ெசா விவா.

பாவாணராக வ2வா அவ யா5
ெப2ைம9

பல2

வழகியதிைல. அவரா+ பாட ெப+ற

அவB கிைடயா5. அத+காக அவ கவைல பட7

ெம'L ப, ஆ பா%டமாக வா>வ5

அவ மிக7

'நாெட

இைல.

அவB பி,கா5. அதனா

சாதாரண மாகேவ ஓ ஏைழேபாலேவ வா>45 வ4தா.

ந+ெசயக ெச?தவ அவ' எற ேப'சிைன எ0 த+

*யலவிைல. ஆனா, அவ வா>ைகயி எAவைக ெபா23

அவ

ைற7

இலாம நிைற4தி24த5.

அவைன ப+றி பழி T+றின பல. அவ வா>7 கவி>45வி

எறன சில.

"அ5 எேக கவிழ ேபாகிற5? நா3 நா ெசழிகிறேத" எறன ம+8N சில.

ஒளைவயா, அவைன ப+றி பா,னா ஒ2 ெச?9. அ5ேவ இ5வா .

'ெப2 கடலா+ Pழ ெப+ற5 இ4த உலக . இதக$ இவ வா0

வா>ைக

எ ப, ேபானா தா என? கவி>4தா தா என? மல4தா தா என?
எலாேம ஒ8தா' எறன.

71

ெசவ

ேசவ5 Hவ#5 $ணிய பயனா ஆ . அ ப,' ேச2 ெபா05,

அதைன ெகா$ *ைறயாக ெபறJ,ய நல பயகைளெயலா

ெப8த

ேவ$ . அ5ேவ, அதைன ெப+றதனா ஒ2வ அைடகிற பய.

பாட ெப8த, பல ெம'ச வா0த, நாடறிய நல ெசயகைள' ெச?வதி
ஈபத எபைவ ெசவ#தா ெபறJ,யைவ. இவ+றிபா+ ெசவாி
க2#5' ெச1த ேவ$ . அ ப,' ெசலாதவ உலகி+ பிற4தத பயைனேய
இழ4தவராவ.

இ4த உ$ைமயி சிற4த விளகமாக விள

ெச?9 இ5வா .

பாட ெபறாேன பலெம'ச வாழாேன
நாடறிய நமணக நாடாேன - ேசட
இவவா0

வா>ைக இ2கட> பாாி

கவி>4ெதன மல4ெதன கா$.

"நல பாவலரா பாட ெப+8 கழைடயாேன, பல2
வ2வ5

ெம'Lமா8 வா>45

ெச?யாேன, நா அைன#5 ெதாி45 ேபா+8மா8 ந+காாியகைள'

ெச?வ த+

வி2 பாேன, ேசடனாகிய இவ, ெசவ#ேதா வா0

வா>வான5, ெப2 கடலா+ Pழ ெப+ற இA7லகிேல அழி4தாெலன, ெசழி#தா
என? அதனா யா5

கவி>த - இ2 ப5

பயனிைல " எப5 க2#5.

அழித. மலத - இ2 ப5 ேம1

ெப2த. நமண

-

ந+காாியக.
----------37. நலா- $லா-!
$லா-!

மனித வா>விேல சி8 ப2வ , வாப ப2வ , *5ைம ப2வ

என M8

*தைமயான பதிக உளன. ஒ2வேன சி8 ப2வ#5 வாப ப2வ#தி1 ,
வாப ப2வ#5 *5ைம ப2வ#தி1 ேவ8பகிறா. இ4த ேவ8பாக
இயபான உடலைமதி மா+ற#தினா1 , அவ வா>ைக நிைலகளா1
அைமகிறன எபாக.
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ம+8N சில இ2கிறாக. அவகளி ப$ ஒ2நா *0வ5Jட ஒ8ேபா
இ2 பதிைல. காைலயி ஒ2 நிைலயாக இ2 பாக; ந$பக ஒ2 நிைலயாக
விளவாக, மாைலயி ம+ெறாறாக அவக மாறி விவாக. இAவா8
மாறிெகா$ேட ேபாகிற மனித Lபாவ

உைடயவகைள 'நிைலெக%டவக'

எ8தா ெசால ேவ$ .

ஒ2 சமய , ஒளைவயா '*லா' எெறா2வ G%,+' ெசறி24தா.
*லா அவைர மிக7

அட உபசாி#5 வ4தா. அவBைடய அ

அவைர கவ4த5. அவ2ைடய தமி> அவைன9

ஆ%ெகா$ட5. பல நா%க

தBட இ245 ெச1மா8, அவ ஒளைவயாைர வ+8#தினா. அவ2
அவBைடய அ அ,ைமயானா.

'வி245

ம245

M8 நா' எபாக. பல நா%களாகி9 *லா *த

நாளி+ ேபாலேவ அட அவைர ேபணி வ4தா. நா3 நா *லானி
அ உபசார

ெப2கி+ேறயறி ைறயவிைல.

ஒளைவயாாி உள

ளி4த5. அவன5 வி24ேதா 

நல ண#ைத

விய4தா. அவ2ைடய உள#தி எ04த களி பினாேல அாிய ெச?9 ஒ8
எ04த5.

'மனிதக காைலயி ஒ2 தைமயாக7 , க

விளவதைன#தா க$,2கிேறா .

மாைலயி ேவெறா2 தைமயாக7
அக*

*க*

மல45, எ4ேநர*

இவைன ேபால இ5வைர யா

பக ம+ெறா2 தைமயாக7 ,

ஒேர தைம9ட உபசாிகிறா *லா.

க$டறிேயா ' எற ெபா23ட அ' ெச?9

அைம4த5.

இ5 ஒ2 ேவ,ைகயான ெச?93

ஆ . '*ைல' எ8 ெப$க3

ெபயாிவ5 உ$. ஆனா, *லா' எ8 ஆ$க3ைடய ெபய2

வழ

எ8 இ' ெச?9ளா அறிகிேறா . இதைன நறாக கவனிக ேவ$ .

இதனா, வி24தினைர அக*

*க*

மலர உபசாி#த ேவ$

எப5 , *த
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நாைள ேபாேற அவ தி2 பி' ெச1
எப5

நா வைர9

உபசாிக ேவ$

உலேகா உண#தினா. அ4த உபசாி , லவ வாயா+ க>ெப8

சிற ைப# த2

எபத+ இ' ெச?9ைள' சாறாக7

ைவ#தா.

காைலயி ெலாறாவ க பக ெலாறாவ
மாைலயி ெலாறாவ மனிதெரலா

- சாலேவ

*லாைன ேபால *க*மக * மல4த
நலாைன க$டறிேயா

நா .

"மனிதக எலா2 காைல ேநர#தி ஒ2 தைமயாக இ2 பாக. க பகலான
ேவைளயி ம+ெறா2 வைகயாக இ2 பாக. மாைல ேவைளயி ம+ெறாறாக
இ2 பாக. அஙனமறி, எ4 ேநர*
மல45 உபசாி

நலாைன யா

*லாைன ேபால *க*

அக*

இ5வைர க$டறிேயா " எப5 ெபா2.

க பக - ந$பக; ெவயி கைம றி#5 க பக எறன.
------------------38. எ' சா'!
சா'!

ஒளைவயாாி க> தமிழக
ெபறேவ$

எகIேம பரவி இ24த5. அவ வாயினா+ பாட

என வி2 பிேனா பல. அவ2ைடய வாகிைன# தமி>#

ெத?வ#தி வா என ெகா$ ேபா+றி மகி>4ேதா2

ஒளைவயாாிட

மிக பல.

ஒ2 சிற பான தனி#தைம இ24த5. அரசைர பா,, அரசாிட

பாிசி ெப+8 லவக இ24த கால
மகைள9 அ எB

அ5. அ4த நாளி, அரசைர9

அள7ேகா ஒறினாேலேய அள45, அத+காகேவ

பா, க>ெப+ற மாBட ெப2 கவிஞராக7

தாசி சில பி9 , றவB , HதB , *லாB
பாரா%, பா

நிைல ெப+றன. இவ+ைற நா

ஆனா, 'ஒளைவயா ெப2
உ$ைமேயா ? எ

ஒளைவயா திக>4தன.

ம+8

பல2

ஒளைவயாரா

க$ேடா .

லவேரா? ெத?விக ஆ+ற உைடயவ எப5

ேபா8 ெசா+கைள கவிBற யா#தைம பவேரா?'
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எெறலா

அவைர றி#5 ஏளனமாக க2தினவக3

இலாம இைல.

ஒ2 லவ, இ4த எ$ண#5ட ஒ2நா ஒளைவயாைர' ச4தி#தா. அவ2ைடய
ைகயி ம$ இ24த5. றி பா த ைகயிைன கா%,, அதB இ2 பதைன
றி

வைகயா+ ெச?9 ஒ8 இய+8மா8 ேக%டன.

ஒளைவயா அ4த லவாி 8 ' ெச2கிைன உண4தா. அ4த
லவ2ைடய 8 பிைன ஒக ேவ$ எற நிைன7

எ04த5. பிற2ைடய

ததிைய' சாியாக உணராம அவசர ப% வ  ெச?ய *வ4த அவ2ைடய
அறியாைமயிைன எ$ணினா.

அவ அஙன

ேக%ட5 த ைம இழி7 ப#5

க2#5ட எபைத9

ாி45

ெகா$டா. அ4த லவைர ேநாகி Jற# ெதாடகினா.

"S ைகயி2 ம$ணி அளேவ தா க+றெதன ெகா$டவளாக7 ,
கலாத5 உலகள7 பர4த5 என க2தியவளாக7 , கைலமக இன* ,
ஓதிெகா$ேட இ2கிறா. அஙனமி2க7

நீேரா Gணாக ப4தய

இ%

வ2கிறீ. இ5 மிக மிக ந8" எ8 Jறி, அவாி ெச2கிைன அடகினா
ஒளைவயா.

க+ற5ைக ம$ணள7 கலா 5லகளெவ
8+ற கைலமட4ைத ஓ5கிறா - ெம#த
ெவ8 ப4 தயJற ேவ$டா

லG

எ8 4த ைகயாெல$ சா$.

"லவேர! நா*கனி நாவிேல G+றி2 கைல# ெத?வமான கைலமக,
தா க+ற5 ஒ2 ைக ம$ணி அளேவ என7 , கலாத5 உலகள7 பர4த5
என7

க2தி, இன*

ப,#5 ெகா$,2கிறா. அதனா, Gணாக ப4தய

Jறி வாதிட *யல ேவ$டா . எ8 

த ைகயா எ$சா$ அளேவ எபைத

உண45, பிறபா அடககா%, வா>Gராக" எப5 ெபா2.

நீ இB

அறி7 ெபறேவ$

எ8

அறி78#5கிறா.
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-------------39. அர< நல#!
நல#!

சமய#தி ேசாழB ஒ2 தீவிரமான எ$ண

எ04த5. அவBைடய நா பர45

கிட4த5. பல பல சி8சி8 அரசக அகேக ஆ%சிைய' ெச1#தி வ4தன.
இவகைள எலா க$காணிக7 , தன அரசிய காாியகளி தக
ஆ?7ைரக Jறி உதவியாக இ2க7

சிலைர நியமிக வி2 பினா. எவைர

நியமி ப5 நல5? இத+ ஒ2 *,7 காண அவனா எளிதி இயலவிைல.

தளபதிக பல த2ேகா ேபா ெச?வதி வலவ களாக ெவ+றிெகா, நா%,
வ4தன. உறவின2

Gர2மான அவகைளேய நீதி நி2வாக ெபா8 பாளகளாக

ஆவத+ அவ வி2 பவிைல. ேபாாி சிற +ற அவக ,மகளிட*
கைமயாக நட45 ெகா$ விவாகேளா என அNசினா. எனேவ, அ5ப+றிய
சி4தைனயிேல அவ உள

சில நா%களாக' Lழ8 ெகா$,24த5.

ஒ2நா, ஒளைவயா ேசாழைன காண' ெசறி24தா. இ2வ2 மனகல45 பல
ெச?திகைள ப+றி உைரயா,ன. *,வி, "ஏ மனா ! நி உள#தி ஏேதா
ஒ2 நிைன7 45 நி ேப'சி உள#ைத நாடவிடா5 தகிறேத? அஃ5
எனேவா?" எறன.

ேசாழ, த உள#ைத வா%,ய கவைலைய அவ2 Jறினா. "நா%,ேல
நி2வாக ெபா8 பி+' சிலைர நியமிக வி2 கிேற. நா வ பின23
க+றவ உளன. எவைர# ேத4ெத ப5 எபைத எனா *,7 ெச?ய
இயலவிைல " எறா.

"நி க2#5 ந8தா. ஆனா, அதைன ப+றிய ெச?திகைள நின'
ெசா1கிேற. பிற நீேய *,7 ெச?க" எ8 ஔைவயா Jறலானா :

"*த பிராமணகைள நியமிகலா . அவக ப,#தவக. ^மி2திகைள
நறாக அறி45 வியாயான

ெச?கிறவக. அவக நியமிக ெப8வா-

களானா நி ெசேகாைம பிற$ேபா . அவக ப$,தராக இ2 பாகேள
அலாம, நி2வாக ெபா8 பி+# ததி9ைடயவ ஆக மா%டாக.
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நி உறவினகளாயி ேபா மற
*,7காI

உைடயவகளாதலா, எளிதாக ேபசி

சி8சி8 மா8பாக3Jட ேபாாிட+ எ045விவ.

அதனா, நா%, ெகா,ய ேபாகேள ம45வி .

வணிகக ெபாைன# ெதா பதி க2#5 உைடயவக. அ4த எ$ண
வாிகைள J%வதி1 , பலப,யாக ெபா2கைள' ேச பதி1
இ0#5' ெச1 . அதனா, ,யின 5ய2+8 நவ. இ

அவகைள

Mவக3 , இதனா

நி க2#தி+ உக4தவராக மா%டாக. நாகாமவரான ேவளா$ மகேளா
நாணய

உளவக, ேநைமயாளக. சிற4த ம4திாிமாகளாக விளவ5ட,

நி அரசிய ெநறி' சிற4த 5ைணவகளா க7
ெகா$,2

அரேச சிற4த அரL

ஒளைவயாாி அரசிய SIக

அைமவாக, அவகைள

ஆ ."

ேசாழைன விய பைடய' ெச?த5. அஙனேம

ேவளாளகைள அம#தி அவ மனவைமதி ெப+றா.

ெலனிேலா ேகா சா9

S4தமேர ெவNசமரா

ேகாெலனிேலா ஆேக ,சா9
ம4திாி9

- நாலாவா

ஆவா வழி# 5ைணயாவா

அ4த அரேச அரL!

"* ாி  அணி4தவ ம4திாியாக அைம4தா, அ4த அரசி ெசேகா
பிற>45 ெகாேகாலாக ஆகிவி . நி உறவினரான அரச ல#தவைர
ம4திாியாக ெகா$டாேலா ெகா,ய ேபாாினி ெகா$ேபா? வி%விவாக.
தராLேகா பி, பவரான வணிக ,யினைர ம4திாியாக ெகா$டா,
,மக ேக%,ைன அைடவாக. நாலாவ தாகிய ேவளாள வ பினேனா
நின நல ம4திாியாக7
5ைணயாக7
அரசாக7

இ2 பா; நிBைடய அரச ெநறி உ+ற

விளவா. அவைன# 5ைணயாக ெகா$டேத நல

இ2 " எப5 ெபா2.

 - * ாி . ேகா - ெசேகா; 5லாேகா.
----------
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40. நா- பிைற!
பிைற!

ஒ2 சமய

ேசாழBைடய லவரைவயிேல க ப, ஒளைவயா, கேழ4தியா,

ஒ%டJ#த ஆகிய லவக J,யி24தன. ம+8

பல பல தமிழறி4தாக3

0வி இ24தன.

அAவமய , ஒ%டJ#த2 கேழ4தியா2

இைடேய மனகச  நிலவி

வ4த கால . அதனா, J#த சமய கிைட#தேபாெதலா

கேழ4தியாைர ைற

J8வைதேய ெதாழிலாக ெகா$டா.

J#த *தியவ; சிற4த லவ. அரசB மிக ேவ$,யவ. அ4த அைவயி
தைலவராக7
உள

விளகினா. எனிB , கேழ4தியாைர க$டா ஏேனா அவ

*றிய5. அவைர மடகி விவதிேலேய எ ேபா5

கேழ4தி9

கவன

ெச1#தின.

ந+றமிழி வலவ. அரசி 2வாக இ245 அவ2ட ேசாழ

நா%,+ வ4தவ. J#தாி ெசால கைள எலா த

ெபா8ைமயினா

தாகி ெகா$ ெவ8 வ4தா.

அ8 , விவாத

எேகா ெச8, இ8தியி J#த2 கேழ4தியா2

ஒ2வ கNெசா நிக>#5
அ5 எ8

காI

ஒ2வேரா

அளவிேல வள45 ெகா$,24த5. ம+ற லவக

கா%சியாதலா, எ57

ேபசா5 அ4த லைம' ச$ைடயிேல

எ0கிற தமி> ெவள#ைத' Lைவ#5 ெகா$,24தன. ஆனா ஒளைவயாரா
அ4த ேபாைக ெபா8#5 ெகா$,2க இயலவிைல.

"J#தேர, இ#5ைண ெபாி5பட ேபL
இய+8

நீ M8 பிைற வ2மா8 ஒ2 ெச?9

ேக%ேபா ' எறன.

J#த சிாி ட, 'ெவள# தடகா' சினவாைள' எற ெச?9ைள'
ெசானா. அதி இர$ மதிேய வர, ஒளைவயா "ஒ%டா மதிெக%டா?!" எ8
Jற, J#த தைலகவி>4தா.
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பின கேழ4தியா, பக பழன#5' என# ெதாட பாடைல' ெசா M8
பிைற *ைறேய வர'ெச?5, அைனவ2ைடய பாரா%ைட9

தா

ெப+றா.

ேதா+8 கேழ4தி பாரா%ட ெப+றைத க$ட J#த சினெகா$டா.

"எ ைம பாட' ெசான தாேம பாத+ இய1ேமா?" எறா.

“Mெறன? நா பிைறேய வ2மா8 பாேவ” எ8 உைர#5, ஒளைவயா
பா,ய ெச?9 இ5 :

ெச மா கர#தன2 ேசயா ெந,ேயாைன
அ மா என ெப+ற அ2ேவலா - இ மா
க2 பிைற ெவ$பிைற
அ2 பிைற

க$ண

பிைற

J4த அைண.

"ெசAவிய மானிைன ைகயி ஏ4திய சிவபிரா ெப+ற2ளிய ேசேயானாகிய
*2க பிராேன! ெந,ேயா ஆகிய தி2மாைல# தா?மாம என ெப+8
அ2ாி9

ேவலா9தேன! மா ேபாற இ4த மா5, க2 பிைன விலாக உைடய

மமதனி ெசயலா1 , வான#ேத ெவ$பிைற ேதாறலா1 , க$க
நீ#5ளிகைள' சித8
ெகா$,2

நிைலயின ஆயினா. மலர2 கைள உதி#5

இவ J4தேல நி அைணயாக ெகா$, இவைள J,

இ8#5வாயாக" எப5 ெபா2.

J#த பா,ய5

ெவள# தடகா' சினவாைள
ேவ க*கி மீேதறி#
5ளி *கிைல கிழி#5 மைழ#
5ளிேயா ,ற

ேசாணாடா!

கள 8 ப லம8#த
க$டா வ$ட ேகாபாலா
பிைள மதிக$ ெட ேபைத
ெபாிய மதி9

இழ4தாேள!
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கேழ4தி பா,ய5

பக பழன# 50*ழவ
பலவி கனிைய பறி#ெத8
சகி% ெடறிய ரகிளநீ
தைன ெகா$ ெடறி94 தமி>நாடா!
ெகாைக கமரா பதியளி#த
ேகாேவ ராஜ லதிலகா!
ெவக% பிைற க2 பிைற
ெம4த

பிைற விழிேவேல!

------------41. நா- ேகா.!
ேகா.!

ஓ)ாி ஒ2 ேபா வள இ24தா. அவ ெபய2# தா வள. எவ2
அைரகாLJட ெகா#தறிய மா%டா. தா வாாி வழகியதாக பலாிட*
ெசா ெப2ைம ேபசிெகாவ5 அவ வழகமாக இ24த5.

வள1# தமி> லைம9

அைரைறயாக இ24த5. எவராவ5 லவக

வ45 அவைன நா, பாிசி ெபற வி2 பி' ெசவாக. அத+ இயலாதப,
எைதயாவ5 ெசா அவகைள மடகி# தி2 பி அB பி விவா. அவக3
த

ேபாதாத கால#ைத ெநா4தப, ேபா? விவாக.

ஒ2 சமய , அவB ஒ2 ேயாசைன ேதாறிய5. எளிதி *,யாத ஒ2 தி%ட#ைத
வ#5, அைத நிைறேவ+8பவ ஆயிர

ெபா த2வதாக அறிவிகலாெமன

நிைன#தா.

அதப,, நா1ேகா, கவி ெச?தா அவ ஆயிர

ெபா த2வதாக

அறிவி#தா. நா1ேகா, கவிகைள எவரா பாத+ *,9
*,4தா1

வா>நா அத+ ேபாதாேத! அவB

! பாத+

ெதாி45தா இதைன

அறிவி#தா.

ஒளைவயா அ4த ஊ2 வ4தா. தா நா1ேகா, கவி பாவதாக# ெதாிவி#தா.
ெப2J%ட

அதைன ேக%க வ45 J,வி%ட5.
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ேபா வள திைக#தா. ஒளைவயா பா,விட Jெம8 பய4தா. ஆனா,
'எAவள7 கால

ஆ ? அ5வைர அவ எ ப, பாவா? அைத9

தா

பா ேபாேம' எ8 க2தி இைச4தா.

லவக பல J,ன. ஒளைவயா2
அவைர அைனவ2

கலகாம அைவ* எ04தா. விய ட

ேநாகின. அவ பா,னா :

"இ5 நா1 ேகா, கவி அ8” எறா அவ. நா1 ேகா, கவிதா எ8 அ4த
அைவ Jறி+8. அவ மிக வ2#த#5ட ஆயிர
அ5*த, பிறைர# த P>'சியா ஏமா+றலா

ெபாைன9

ெகா#தா.

எற எ$ணேம அவனிடமி245

ேபா?வி%ட5.

மதியாதா *+ற மதி#ெதா2கா+ ெச8
மிதியாைம ேகா, ெப8 ;
உ$ணீ உ$ ணீெர 8பசாியா த மைனயி
உ$ணாைம ேகா, ெப8 ;
ேகா, ெகா#5

, பிற4தா த ெமா

Jவேத ேகா, ெப8 ;
ேகாடBேகா, ெகா பிB

தBைடநா

ேகாடாைம ேகா, ெப8 .

"த ைம மதியாதவகளி G% வாயி அவைர9

ெபா2ளாக க2தி' ெச8

மிதியாதி2#த ேகா, ெபா ெப+றைத ேபாறதா . 'உ$ணீ உ$ணீ' எ8
உபசாி யாதவக G%, உ$ணாதி2#த ேகா, ெப8 . ேகா, ெபா
ெகா#தாயிB

நல , பிற  உைடயவகேளா J,யி2 ப5 ேகா,

ெப8வதா . எ#தைன ேகா, த4தா1 தBைடய நாவான5 ேகாணாதி2
தைம9

ேகா, ெபா ெப8வதா " எப5 ெபா2.

'எ _%டாதா' எப5
--------------

பாட . 'ேகா,98 ' எப5

பாட .
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42. இைல இனி#!
இனி#!

பைழய\ாி காாி எற ெபய2ளவ ஒ2வ இ24தா. அவ மிக7
எளியவ. ஆனா, மிக7

நல ண

உைடயவ. அவB உதவ நிைன#தா

ஒளைவயா. வாதவ வ#தவ யாதவ எபாைர நா,னா. அவக யா5
தாரா5 ேபாக, அ5 றி#5 பா,ய5 இ5.

ெகாைட சிற4த ண ஆ . ஆனா, ெசவக3 எளிதி ெகாைட ண
வா?#5விவ5 இைல. ெபாிதாக இலாம+ ேபானா1
ெகா#5 உதவலா . அத+

சிறிதளேவB

பல வி2 வதிைல.

ஒளைவயா காாி உதவ நிைன#5' ெசறா. அவB ேவ$,ய5 எலா
ஒறிர$ ஆக தா . அதைன வள#5 அவ தைன ேபணி ெகாவா.
அதைன நிைறேவ+8வ5

அAவள7 எளிதாயிைல.

*த வாதவ ேகாைன க$டா. அவ " இ ேபா5 த2வத+ இைல ;
பின ஒ2 சமய

த2கிேற" எறா. அ5, த2வத+ வி2 பாம ெசான5.

அதைன ஒளைவயா அறி45, வ#தவ ேகானிட

ெச8 *யறா. அவB

அ ப,#தா "நாைள வா2க" எறா. அவைன வி% யாதவ ேகானிட
ெச8 ேக%டா. அவேனா த2வத+ "இைல" எறா. தா ெகாக
வி2 பாததைன ெவளி பைடயாகேவ அவ ெசாவி%டா. பிற ெகாக
வி2 பாத5ட, ஒளைவயாைர Gணாக அைலக7 *யறன.

அதனா ஒளைவயா மன

ெநா45 ேபானா. அ4த நிைலயிேல எ04த பா% இ5.

ெகா ண*ைடயவ ஒ2ேபா5

நாைள எேறா, பிைனெகேறா

Jற மா%டா. அ ப, J8வ5 ெகாக வி2 பாதத+ அறிறிேய. இதைன
உண#5வ5 இ'ெச?9.

வாதவேகா பிைனெயறா
வ#தவேகா நாைளெயறா
யாதவேகா யாெதா8
இைலெயறா - ஆதலா

82

வாதவேகா பிைனயி1
வ#தவேகா நாைளயி1
யாதவேகா இைல இனி5.

"வாதவ ேகாமா பிெனா2 சமய

வ2க எறா. வ#தவ ேகாமா நாைள

வ2க, நாைள வ2க எ8 நா% கட#தினா. யாதவ ேகாமாேனா யாெதா8
த2வத+ இைல எறா. இவக அைனவ2

ெகாக மனமிறிேய இ ப,

Jறியதனா, வாதவேகா பிைன எறதி1 , வ#தவேகா நாைள
எறதி1 , யாதவேகா இைல எறேத என இனிதாக இ24த5" எப5
ெபா2.

இ பாட பலவைகயாக வழ ! ெபா23 பலப,யாக உைரக ப .
அவ+ைற பிறவ+றா உணக.
--------------43. ஈயா,
ஈயா, தன!
தன!

ஒ2வனிட

ெசவ

ஏராளமாக வி4தி24த5. அவ உத7கிற

மனமிலாதவ. அதனா, அ4த பண

பயன+8, அவ G%,B

52 பி,#5 கிட4த5.

ஒ2நா, இ ப, ப%ட ஈயாத உேலாபியாகிய அவைன ஒளைவயா காண ேந4த5.
அவBைடய அளவ+ற ெசவ#ைத பிற ெசால ேக%டறி4த அவ, அவB
அறி7ைர ெசால வி2 பினா.

"ஓ இட#திேல ெபாிதான ேதJ ஒ8 இ2கிற5. அதைன' Pழ7
க2ளவிக எ ேபா5

L+றி ெகா$,2 . அ2ேக ெசறவைர வைள#5#

தா .

ேபாகிற இடேமா ெந%,  T8க நிைற4த5. எளிதி ெச8 ேச45விட
*,யாத5. ஆாிய பிசாL
வ2#5

அேக , ெகா$,2கிற5. ெசபவைர# தாகி

தைமய5 அ5. அத தாத1 மீ$டவேரா எவ2

இல.
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அ4த' Lகா%, ஒ2ற#ேத கைர இ,45 ெகா$,2
*+ற7

இ,45 வி0ேமா எ8 அ'ச

பா  +8

விைளவி

ஒ2 பதி; எ4ேநர*

இட ; அ4த இட#திேல ஒ2

இ2கிற5; அ4த +8 நவி ஒ2 பைன மர

அத ஓைல கழிக ெபறாத5, க2 ம%ைடகளா நிைற4தி2

நி+கிற5;
மரமாக7

இ2 ப5.

அ4த பைனமர#தி மீ5தா அ4த# ேதJ இ2கிற5. அ4த# ேதJ
எவராலாவ5 எ#5 பய ப#த J,யேதா? யா பயன+8 அ ப,ேய
இ245 அழி45 ேபாவ5தாேன அத கதி!

அ4த# ேதJ இ2 பைத ேபால#தா இவனிட
அதைன ப+றி நா

ெசவ

இ2 ப5 ,

ஏ ேபLத ேவ$ " எறா ஒளைவயா.

பயன+ற ெசவ#ைத ப+றி இAவள7 கைமயாக' Lைவேயா வ2ணி#தவ
ேவ8 எவ2மிைல. தன#ைத பயபட#தக வழிகளி+ ெசல7 ெச?யாம ேச#5
ைவ தவறான பாைதயி+ ேபாகிறவக3' சிற4த ஒ2 உபேதசமாக
இ'ெச?9 விளவதா .

L+8

க2ளவி Pைர#T+ றாாிய ேப?

எ+8

Lகா% ,,கைரயி - +றி

வள4த மட+பைன ைவ#தேத ஒ
தள4ேதாெகா றீயா தன .

"வ8ைம9+8 வா,யவக3 யா5 ெகாகா தவக ேச#5 ைவ#தி2
ெசவமான5, க2ளவி L+8வதாக7 , ெந%,  T8க உளதாக7
விள , ஆாிய ேப? தா

Lகா%, இ,கைரயி உள பா  +றி

நவி வள45ள, ஓைல கழியாத பைன மர#5 ைவக ெப+றதாக இ2கிற
ேதைன ேபாற5 ஆ " எப5 ெபா2.
-----------

84

44. மன>தி- த-ைம !

உலக

ஒ2 சிற4த தைமயிைன உைடய5; இதக$ நா3

உயிாினேமா பல ேகா,யாக இ2கிற5. எனிB ,

பலாயிரவ ஆவ. பிற
பிற

பிற பவ

இைவ அைன#தி+ ேவ$,ய உண7 ெபா2கைள# தைடயிறி

ெப+றி2 பதாக7 உலக

விளகிற5.

உலக , இAவா8 ேதைவயான அைன#ைத9ேம உைடயதாக இ2

ேபா5, சில

ஏராளமான ெசவ ச ப#5 கைள உைடயவராக7 , பல ஏ>ைம
ெகா$டவராக7

விளவ5 எதனா? அ5 மனிதக Lயநலவாதியராக
ஆ .

ஆகிவி%ட ெகாைமயினா எபாக. ஓரளவி+ அ5ேவ உ$ைம9

இய+ைகயி அைமயா5 கிைட ப5 எப5 எ57மிைல. பல2
பயபகிற ெபா2கைள ஒ2வ தனகாக ப5கி ெகா3

ேபா5தா

பNச

அதிகமா?

ஏ+பகிற5. ப5கிறவக அதிகமா ேபா5 பNச*

பர7கிற5. சில உணவிைன Gண,க பல ஒ2ேவைள உண7

வைகய+8

வாகிறன. இ4த நிைலைம மா8த ேவ$ .

இ4த எ$ண

வ3வ2

ெதா#தவ+8 எலா

ஏ+ப%ட5. 'ப#5$ ப1யி ஓ த ேலா

தைல' என7 , 'இர45

ெகக உலகிய+றியா' என7 , அவ ெநNச

அவைர ேபாலேவ ஒளைவயா2

உயி வா>த ேவ$, பற45

*றினா.

மக கவியாகி, மகேளா கல45,

அவக3ைடய இப 5பகளி உற7 ெகா$ வா>4தவ. இதனா, அவ2
அ4த பசியிைன க$ பைதகிறா.

'உலக ' அைன#5 விைளவயலாக ஆக ேவ$ . வானவ வா0

ெத?வ#

தைம9ைடய உய4த இமய மைலயி *ககைள ேபால எகI
ெநமணிக வி4தி2#த ேவ$ . ெபாB

*#5

மணி9 கல45

ேகாடாB ேகா,யாக ெகா#த ேவ$ . இைவ அைன#ைத9 யா
ெப+றா1 எ மன நிைற7 ெப8வதிைல.
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'ஒ2நா ' ஒ2வ, ஒ2 ெபா0ைதேகB
ெகா,ய கா%சிைய க$ட5

எ மன

உணவிறி ப%,னி கிட

அ4த

நிைலதமாறி ேபா?விகிற5.

ேநைமைய மற45 விகிற5. நிைறைய9 இழ45 விகிற5.'

ஒளைவயாாி மனித உள
அைனவ2

இ5! இ4த உள

ஆ%சியாள2 , மக

ஏ+பட ேவ$ . றி பாக ெபா2கைள ப5கி ைவ

ப5க காரக3 உ$டாக ேவ$ . அ ேபா5தா நா%, இப

ைவயக

மல2 !

எலா வயலா? வாேனா

ெத?வமா *க ேசாி யாக
காண*

*#5

மணி9

கல4ெதா2

ேகாடாB ேகா, ெகா பிB , ஒ2நா
ஒ2ெபா05 ஒ2வ ஊ$ ஒழித பா
ேநநிைற நிலா ெதBெம மனேன!

"ைவயக

அைன#5ேம வயலாக7 , வானவ உாி#தாகிய ெத?வ#-

தைம9ைடய ெபாிய மைல9'சிகேள ேச4தி2
*#5

மணி9

கல45 ேகா,கணகாக7

இடமாக7 , ெபாB

என ெகா#தா1 , எ மன

நிைல தமா8கிறேத!

'ஒ2நா, ஒ2ெபா05, ஒ2வ உணவிறி இ2 பதைன பா
ேநைம9ம8; நிைற7

தைம

அ8. அAவிட#5 அைவ நிைலெபறா எ8 எ மன

ெசா1கிறேத ! ேநநிைற நிலாத5 அ#தைகய நா எ8 எ மன
J8கிறேத!" எப5 இத ெபா2.
-------------45. ேகா. ஒ/வ-!
ஒ/வ-!

ெதனாைடேயானாகிய பா$,ய தமிழாவ
உைடயவைர# தாகி கா#5# தமி>'சக

மிகவ. தமி> லைம

நி8வி# தமிழா?45 சிற4தவ அவ.

ஒ2 சமய , அவBைடய அைவக$ லவக எ8 Jறி பல வ45
நிைற4தன. அவக3% சில உ$ைமயாகேவ க+றறி4த சாேறா எபதைன
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அவB

அறிவா. எனிB

தமி>' ெச?9 யா#த, ெகா+ற ஒ2வ

ெசக+கைள அகி' Lவ எ0 வ5 ேபாற ெசய அ8; அ5 ெத?விக
சதி9ட உள#தி ேதா?45 உயிாி+ கல45 ெவளிவ2வ5; இ4த உ$ைம
ெம? பிக பட ேவ$
ேபா%,யிைன9

என நிைன#தா அவ. அதனா, ஒ2

ஏ+ப#தினா.

த ேகாயி+Jட#5 ஒ2 றமாக ஐ45 ெபா *,  கைள க%, ைவ#தா.
அவ+8 ஒAெவாறி1

ஆயிர

ெபா இ24தன. அவ+ைற அ+8 வி0மா8

பாத ேவ$ . அ ப, பாகிறவக, அ4த *,'Lகைள# தாேம எ#5
ெகாளலா ' எ8 எ

பைறெயாக' ெச?தா. லவக ஆவ#ேதா

ெசறன. பா, பா, ஓ?4தன. ஆனா ெபா *,'Lக ஏ5

அ+8

விழேவயிைல.

ம5ைர' ெசற ஒளைவயா அதைன க$டா. அ5 அ+8 விழாதி2 ப5 தமி>
பா

த

ேபாேறா பழியா

என நிைன#தா. ெபானி

அதிேதவைதயான தி2மகைள# தியானி#தவா8 ஒ2 ெச?9ைள பாடலானா.

ஆ#தசைப +ெறா2வ ஆயிர#ெதா றா லவ
வா#ைத பதினா யிர#ெதா2வ - H#த மல#
த$டா மைர#தி2ேவ தாதாேகா ,ெகா2வ
உ$டாயி உ$ெட ற8.

"ளி'சியான இத> விாி45 மல4த ெச4தாமைர மலாிட#ேத G+றி2
தி2மகேள ! +8 ஒ2வதா
ஒ2வதா

தக அைவயி இ2க#தகவ. ஆயிர#தி

லைமயாளராக இ2 பாக. அவ2 ேப'L#திறB

உைடயவ

பதினாயிர#5 ஒ2வராகேவ விளவ. ெகாைட வளலாக# திக>பவேரா
ேகா, ஒ2வைர#தா காணலா . இஃ5 உ$ைமயாயி, உ$ைமெய8
கா%வ5ேபா நீ9

அ+8 G>வாயாக" எப5 ெபா2. இதைன பா,ய5

*,  அ8#5 G>4த5. அைவ9
---------------

அரசB

விய45 மகி>4தன.

ஒ2
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46. எ?ச அ8 .!
.!

அ#த ெபா+கிழியி * வ45 நிறா ஒளைவயா. ஈயாதா ,யான5 வாாிL
அ+8 ேபா

எ8 பா,னா. அ4த' ெச?9 இ5.

"வளமான ஒ2வ, வா,யவ தைன எ57

ேகளா தி24தேபா5 , தாேன வய'

ெச8 அவB மன*வ45 உத7கிறா. இ5 தாளா$ைம ஆ .

அவ ெச8 ேக%

ேபா5 ம%

ஒ2வ வழகிறா எறா, அ5

வளைம' என ப .

பலநா% பி ெதாட45 ெச8 ெச8 ேக%வர, இ8தியி அவB
உத7கிறா எறா, அ5 அவBைடய நைட கிைட#த நைடJ' எ8தா
ெசால ப .

ம+ெறா2வ, இரகம+ற ெசவ, பலகா+ ெச8 இர45 , த2பவ ேபால
கா%, கா%, ெபா?#தா. அவன5 ெசய பழி'ெசய ' ஆ . அஃ5 அவைன
ம%

வா%வ5ட நி8விடா5; அவ ,ேய ெதாட அ+8 ேபா . இ5

நட ப5 இA7லகி உ$ைமயானா, அ+8 G>க" எ8 பா,னா ஒளைவயா.

த$டாம ஈவ5 தாளா$ைம - த$,
அ#தகா ஈவ5 வ$ைம - அ#த#5
பி ெசறா ஈவ5 கா+J - பிெச8
ெபா?#தா இவென8 ேபாேம, அவ,
எ'ச

இ8ேம இ8.

"ேகளாத ேபா5 ஒ2வB# தாேம வய வழவ5 சிற4த ெகாைடயா . ேக%
அைட4தேபா5 ஒைற ெகா ப5 வளைமயா . மீ$ மீ$
ெதாட45 ேபா? ேக%பி த2வ5 காநைட# த2கிற Jயா
பினாக' ெசறனிட#5

! 'அ ப,

ெகாடா5 ஏமா+றினா இவ' எ8 ஒ2வ
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ேபா?வி%டா, அ ப, ப%டவனி , ச4ததி அ+8 ேபா எப5 உ$ைம
யானா, நீ9

அ845 G>வாயாக" எப5 இத ெபா2.

உடேன இர$டாவ5 *,'L

அ845 G>4த5. அ4த அைவ9 மகி>7ட

ஆரவாாி#த5.
------------47. ைக@A வாபவ-!
வாபவ-!

ைகJ லNச ' எற ெசா இ8 வழகி 2கிற5. இ4நாளி இ4த
ைகJ வா

வழக

எ ேவ)றி கிைள#5 வள45 காடாக

பட4தி2கிற5.

ைகJ வாவ5 தவ8; அ5 பழிைய9

பாவ#ைத9 ெகா$ வ2வ5' எற

நிைன ேப இலாம+ ேபா?வி%ட5. இதைன, இ4த கால#தி ேகால

எ8தா

ெசால ேவ$ .

'ைகJ ெப8பவ மிக' சீகிரேம பணகாரனாகி விகிறா. வா>ைகயி
பல வசதிகைள9

விைரவிேலேய அவ ேத,ெகா3கிறா. அவன5 ஆட பர

வா>7, *த ைகJைய ெவ8#த பலைர9
விர%கிற5. இ ப,' சில சமாதான

அைத ேநாகி' ெச1மா8

J8கிறாக. ச%ட

ஆனா, அ5 ெசய+பவதிைல. ெதாி45 ெதாியாம1

தைட ெச?தி2கிற5;

அ5 வாளா இ245

விகிற5' எபவ சில. நமகாக ஒைற' ெச?பவB நா*
த2வ5தாேன நியாய எபவக3

ஏதாவ5

உளன.

அ4த நாளி 'ைகJ வாகியவ பிைளய+8 ேபாவா' எ8 மக
ந பினாக. த ,வழி ெதாடப+8 ேபாவைத யாதா வரேவ+பாக?
இ4த அ'சேம பலைர9

ைகJ வாகவிடாம த#தி2கிற5. இ4த

உ$ைமைய உைரகிறா ஒளைவயா.

"ஒ2 வழகி உ$ைம ஒறாக இ2கிற5. ெபா5வா ரான ஊரவக3

அ4த

உ$ைம ஆதரவாக# 5ைண நி+கிறன. எனிB , அதைன ஒ5கி விகிறா
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ஒ2 நீதியாள. எதிவழகாளியி ெபா? வாத#ைத' சா45 அவ பகமாக
நி8 நீதி ேபLகிறா. இ ப, ேபசி ைகJ வாகி அவ அதைன ெகா$
உவகிறா. அவ  ப
உ8தியானா நீ9

பர பைர# ெதாடப+8 ேபாவ5 உ8தி. அஃ5

அ8வாயாக."

இ4த க2#5 பட ஒளைவயா பா,ய5 , Mறாவ5 ெபா+கிழி9

அ845

G>4த5. அ4த பாட இ5.

உள வழகி2க ஊரா ெபா5வி2க#
தளி வழகதைன# தா ேபசி - ெயளள7
ைகJ தாவா கால8வா தகிைள9
எ'சமி8

எறா இ8.

" உ$ைமயான வழகான5 ஒ2 ற

இ2க7 , ஊராாி அைவ அத+

ஆதரவாக இ2க7 , அAவழ கிைன# தளிவி
ெசா, ெகாNசேமB

*ைறயிேல தா எ#5'

ைகJயிைன# தா வாகிற பிைள ய+8

ேபாவானி L+ற* , வமிசம+8 ேபாவ5 உ$ைமயானா, நீ9

அ+8

G>வாயாக" எப5 ெபா2. ைக Jேயா ெபா?சா%சி ெசாவைத9
இ'ெச?9 பழிகிற5.
------------48. அழிவழ? ெச3தவ-!
ெச3தவ-!

ஒ2 வழ ஏ+பகிற5. எவ பக

நியாய

இ2 கிறேதா அவ சMக#தி மிக'

சாதாரணமானவ. ஆனா, அவB எதிவழ ெதாட4தி2 பவேனா ெபாி5
வயவ.

இ4த' சமய#தி, நியாய

தீ பவ *ைறயாக நட45 ெகாள *,யாம பல

P>நிைலக ஏ+ப% விடலா . வயவ த பகமாக நியாய#ைத தி2 பி
ெகாள இைடயறா5 *ய1வ5
நியாய

இய. அவBைடய வைம ஆ%ப%,

ேகாணாம, *ைறயாகேவ நீதி வழவ5தா அறமா .
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ஆனா, *ைறைம' எ8 ஒ8 ஏ+ப%டா, அதி245 தவ8வ5 எப5
சிலாி இயபாகி விகிற5. வேயானி பகேம அவக சா45 நி+கிறன.
வயிழ4ேதா த ைம எ57

ெச?ய இயலா5 எற நிைலைம9

வயவனி

பைகைமயா விைள9 இைட8கைள க2தி எ0கிற அ'ச* , அவகைள
நீதிய+றவகளாகி விகிறன.

அ05 அ05 க$ணீ ெப2கிறா வய+றவ. அவ L+ற*
அவBைடய க$ணீ ெப2கி கல45 ெகா3கிற5. அவக அ05 வ,#த
க$ணீ G$ ேபாகா5. அ5 நீதி பிைழ#தவனி ,ையேய ேவர8#5வி .

நீதி பிைழ பவ எ'சாிைகயாக இ4த அறெநறிைய அ8 Jறினா
ஒளைவயா. 'உ$ைமயானா கிழிேய நீ9

அ+8 G>க' எறா. அதைன

உ$ைம எ8 உ8தி9ைர ப5 ேபால நாகாவ5 *,'L

அ+8 G>4த5. அ4த

பாட இ5:

வழைடயா நி+ப வயாைன J,
வழைக யழிவழ' ெச?ேதா - வழகிழ4ேதா
L+ற*
எ'சமி8

தாB

ெதாட4த0த க$ணீரா

எறா இ8.

"வழகிேல உ$ைம உைடயவ இ2க7 , வவழ ஆபவேனா
J,ெகா$, அ4த வழகிைன# ேதாவி அைட9மா8 ெச?தா ஒ2வ.
வழகிைன இைழ#தவB , அவ L+ற*

இைடவிடா5 வ,#த க$ணீரா

அ ப, அழிவழ' ெச?தவ ச4ததிய+8 ேபாவ5 உ$ைம எறா, நீ9
அ+8 G>வாயாக" எப5 இத ெபா2.
--------------49. ம-8 உB# உ'பாஉ'பா-!

உ05 பயிாி%, அதனா வ2
ஆனா, இ5 மிக7

விைளவிைன ெகா$ உயி வா>வ5 சிற4த5.

உைழ ' ெச1#த ேவ$,ய ஒ2 ெதாழி ஆ . அதனா

உைழக' ேசா பிய சில, இதைன ேம+ெகாளாம ேபாகிற5

உ$.

அவக உ05 பயிாி% அதனா வ2வைத உ$பத+ மாறாக, ஊ மறகளி
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ேசா பி கிட45 G$ெபா05 ேபாகி வ2வாக. நாளைடவி, அவக3ைடய
ேசா ப அவக3ைடய வா>ைகைய ைல#5வி . ஆகேவ, பசியி
ெகாைம தைலவிாி#5 ஆட#ெதாட . க$ணீ2

அ0ைக9 காெகா3 .

உைழ பத+' ேசா பிய  ப# தைலவ ஒ2வBைடய ெசயலா, அ
 ப#தவ அைனவ2ேம 5ய2 உ%ப% நவ. அவக அழிவ5
ேநரலா . அவ  ப வா>7 பயன+8 ேபா . அ5 ெதாட45
நிைலெப8த1

இைலயா .

இ4த உ$ைமைய Jறி பா%ெடாைற பா,னா ஒளைவயா. ஐ4தாவ5
*,'L

அ ேபா5 அ+8 வி04த5. லவ அைவ ெபாி5

ஆ+றைல உண4தன அைனவ2 . ஒளைவயாைர9

ஆரவாாி#த5. தமிழி

அவக மன

வி2 பி

ேபா+றினாக. அ4த இ8தி பாட இ5.

இதனா, உ05$ வா0

உைழ பி சிற  Jற ெப+ற5. உைழக' ேசா பி

ேநர#ைத பாழ, பவ, த  ப#5ட *+ற7

அழி45 ெகவா எப5

உைரக ெப+ற5.

பா$,யனி மகி>வி+ ஓ எைலயிைல. ஔைவயாைர அகமல45 உபசாி#5
இ+றா அவ.

ெச80 5பத+' ெச?வ தாிெத8
ம80 5$பா மைனவா>ைக - *றி
5'சி இ245 5ைட#ெத0க$ ணீராேல>
எ'ச

இ8ேம இ8.

"வய1' ெச8 உ05 விைளவி#5 உ$பதைன' ெச?வத+ அாிதானெத8
மயகி, மறிேல ேசா பி கிட45 உ$ வா>பவனி வா>ைக ெக . அவ
மைனவி, G% *+ற#தி ,ேல இ245 அ0கிற க$ணீைர# 5ைடக#
5ைடக அ5 ெப2கிெகா$ேட இ2 . அவ அ0கிற க$ணீரா அ
 ப

ெதாடப+8 அழி9ேம, நீ9

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

அ845 G>வாயாக" எப5 ெபா2.
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50. நைகக
நைகக ெப,றா !

ஓ அரசமாாி, ஒ2நா அழகியனாகிய இைளஞ ஒ2வைன' ேசாைலயிட#ேத
க$, க$ட5
ேதாழியிட

காத1

ெகா$டா. த காதைல ஓ ஓைல ந8கி எ0தி# த

ெகா#5 அB பினா. அறிர7 நக2 ற#ேத9ள ஒ2

ம$டப#தி தைன' ச4திமா8 அ4த இைளஞைன அவ அ4த ஓைலயி
ேக% ெகா$,24தா.

அவேனா அறேவ ப,க# ெதாியாதவ. அ4த ஓைலைய ெகா$ ேபா? ஒ2
கயவனிட

கா%,னா. அவ இராச மாாிைய# தாேன அைடய# தி%டமி%டா.

"உன ஆப#5; இ8 மாைல ஊைரவி% ஓ, ேபா?விட ேவ$ " எ8
எ0தியி2 பதாக மிக கவைலேயா ெசானா.

அ4த *%டா3 , அதைன உ$ைமெய8 ந பினா. அ ேபாேத ஊைரவி%
ஓ, ேபா?வி%டா. இரவி, அரசமாாி ம$டப
அவைள ெகக *ைன4தா. அவ உள
காணாத ஏமா+ற*

கயவனி தீய எ$ண*

ெசறா. கா#தி24த கயவ

பைதபைத#தா. காதலைன
அவைள# த+ெகாைல#

T$,ன. த உைடவாளா #திெகா$ ெச#5 ேபானா.

அவ3ைடய ஆவி ெநநா அ4த ம$டப#ைத' L+றிெகா$ேட இ24த5. எவ2
அ இரவி தவ5 கிைடயா5. கால ேபாகி அ4த ம$டப*
ம$டபமாயி+8. ேப? வா0

ம$டப ' எற ெபயைர9

ஒளைவயா, ஒ2நா அ4த பகமாக வ4தா. ெபா05

பா>

அ5 ெப+ற5.

இ2%, ெகா$,24த5.

இரவி அ4த ம$டப#தி தவத+ *,7 ெச?தா. இரவி வழக ேபால
ேப? வ4த5. அவைர பய*8#த *யற5.

அ ேபா5 அத *+பிற பிைன உ?#5 அறி4த அவ, இAவா8 அத+
அறி7ைரயாக பாகிறா.

"ேபேய! நீ காத#தவேனா ப,க# ெதாியாதவ. ப,#5 கா%,னா1

ாி45

ெகாள இயலாதவ. பிற நைகமா8, அ ப, ஒ2 *%டாைள ெப+றாேள

93

ஒ2#தி, அவைள ேபா?# தா. எனிட

வ45 ஏ ெதாைல ெச?கிறா? எற

*ைறயி பா% அைம4த5.

ெவ$பா வி2கா+ கலாைன ெவேளாைல
க$பாக ைகயா எ0தாைன - ெப$பாவி
ெப+றாேள ெப+றா பிற நைகக ெப+றாேள
எ+ேறாம+ ெற+ேறாம+ ெற+8.

"இ2*ைற எ#5' ெசா9

ெவ$பாவி ெபா2ைள அறியாம+ ேபானவைன,

ெவளிய ஓைலயி க$ணா பா#5' ெச?திைய அறி45 ெகாள' ெச?9
ப,யாக# த ைகயா எ0த அறி4திராதவைன, பாவN ெச?த ஒ2 ெப$ தாB
ெப+8வி%டாேள? பிற க$ நைக ப, அ ப, அவைன ெப+8வி%டாேள!
ேபேய! அவைள ேபா?# தாக! தாக! தாக!" எப5 ெபா2.

இதைன ேக%ட ேப?, தா ெதாட45 ெச?5வ2
ெகா$ட5. எனிB , ேப?ண

ேபாமா? மீள7

*%டா தன#ைத உண45
அ5 த ண#ைத கா%ட#

ெதாடகிய5.
------------51. ஈயாதாைன> தா!
தா!

ேப?, ஔைவயாாி பாடலா தா ஏமா+ற அைட4தத+கான உ$ைமைய#
ெதாி45 ெகா$ட5 , அ5 த விைன ெநா45, ேகாெவ8 அழ#
ெதாடகிய5.

"ேபேய! நலவகைள# தாவ5 தவ8. ஈ'சகனி உ$பத+ ஏ+ற5தா.
ஆனா, ெந%,  P>4த தாிைடேய இ24தா, அதனா எவ2காவ5
பயB$டா ? L+8

க2ளவிக P>45 ெகா$,24தா அதைன யாேரB

ெந2க *,9மா?

"அ5ேபால பண#ைத' ேச#5

பசி#5 வ4த வி24தின2 உதவா5 சில

இA7லகி வா0கிறன. அ4த ெகா,யவகைள' ெச8 தாவாயாக!
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அவக3ைடய தாய#தாராவ5 அவக3 பி ெசவ

உைடயவகளாகி'

சிற  அைடவாக எ8 Jறினா.

க2ளவி Pைர#T+ றீ'ச கனிேபா
வ24தினெகா றீயாதா வா>ைக - அ2 பகேல
இ'சி# தி24தெபா2 தாய#தா ெகாவேர
எ+ேறாம+ ெற+ேறாம+ ெற+8.

"ேபேய! க2ளவிக P>4தி2க, ெந%,  தாினிைடேய விள
ஈ'சகனிைய ேபால, வ8ைம ப%டவக3 யா5

ெகாடா5, பயன+ற

ெசவ#ைத ேசமி#5 ைவ#தவனி வா>ைகயி, அவ இ'சி#தி24த ெபா2ைள,
அ4த பக ேவைளயிேலேய அவ மா$ ேபாக, அவ தாய#தா தம
பகி% ெகாள1 ேநரலா ! அ#தைகய கNசைன ேபா?# தாக! தாக!
தாக!" எப5 ெபா2.
----------52. ேசாபைர> தாக!
தாக!

உலகிேல ேவ$,ய வள

இ2கிற5. வான மைழயிைன ெப?கிற5. எ

விைள7க ெப2கிறன. தான தமக நிக>கிறன. வ245பவ2 இர
இரகண*

மனிதாிைடேய உ$டாகிற5.

இைவ எலா

நலன என பபைவ. *ய+சிெய#5 பயெப+8 இவ+ைற#

5?#5 இறலா . ஆனா, சில மிக7

ேசா ேபறிகளாகேவ இ2கிறன.

இய+ைக த2 இ4த' ெசவ நலகைள அவக வி2 பாம இைல. ஆனா,
கைள +ேறா

ந4ேதா ' எ8 ஏதாவ5 ேபா கா%, ெகா$, பிறைர

உைழக' ெச?5, தா அதனா+ பயெப+8 வா>45 வ2கிறன; வாழ7
நிைனகிறன.

உைழ பத+' ேசா பி# திாி9

இ4த மனிதகைள 'கயவக' எேற ஆேறா

க25வாக. பிறாி உைழ பி னாேல உ$ திாி9
உைழ பிைன# தி2

ெகா,யவராக7

இவகைள, அவகளி

ெகாவாக.
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"ேபேய ! வான*

உள5 ! மைழ9

உள5! ம$Iலகி தான*

உள5!

உளேபா5 , சில எ?#ேதா , இைள#ேதா ' எ8 ெசா#

இைவ எலா

த ைம உணராம ஏமா45 ேபா? இ2கிறாகேள! அ#தைகய, வா0
வைகயறியாத மகைள' ெச8 நீ தாவாயாக!" எ8, மீ$

அ ேப?

Jறினா ஒளைவயா.

வான

உளதா மைழ9ளதா ம$Iலகி

தான

உளதா தைய9ளதா - ஆனெபா05

எ?#ேதா இைள#ேதாெம ேறமா4 தி2 பாைர
எ+ேறாம+ ெற+ேறாம+ ெற+8.

"வான*

அழியாேத இ2கிற5. அA வான#தினி8 மைழ9

ம$Iலகி தவத+ இட*
ண*

இ2கிற5. இைவ எலா

ெப?கிற5.

உளதாயி2கிற5. மகளிட#ேத சிலாிட
இ2கிறெபா05

இரக

இவ+றா வா>விைன'

சீராக *ைனயா5, 'நாக கைள#5 ேபாயிேனா ; இைள#5 ேபாயிேனா '
எ8 ெசாயப, ஏமா45 இ2 பவக சில. ேபேய! நீ அ#தைகயவைர'
ெச8 தாக! தாக! தாக!" எப5 ெபா2.
---------53. இலற ஆ,றாதா!
ஆ,றாதா!

'இலற

ெவ8#5வி%ட5' எ8 Jறிெகா$, 5றவற ெநறிைய

HIகிறன சில. அவக3 உய4த கவிமாக சில2

விளவ.

அவைர க$ட உலக , 5றவியைர ெபா5வாகேவ அறிவாளெரன ேபா+றிவர#
ெதாடகிய5.

5ற7 வா>7 இ ப, கிைட#5 வ2கிற ேபா+8தைல' Lயநலகாரக த
ெசா4த நல#தி+ உத7
5றவிய எகI

வNசக ேவடமைற பாக7

ேம+ெகாவாராயின. கபட#

ெப2கின.

5ற7 வா>விB , இலற ெநறியிைனேய சிற பாக க2த7
ேம1 , அ5ேவ பிறபிற ெநறியாள உத7

பல ெதாடகின.

அைம பாக7 , உலகி இன

ெப2க#ைத நிக>வி#5 ெகா$ேபா அறமாக7

விளகிய5. இதனா
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அதைன' சிற ைடயதாக ெகாவ 5ட, அதைன ெவ8#த5 ேபால ேபL
கபடகைள இழி#5ைர ப5

சில சாேறா இயபாயி+8.

ேபயிைன, * பாடகளா ெதளிவி#த ஒளைவயா, இ8தியாக இ4த பாடைல'
ெசா, அதைன வா>#5கிறா.

“ெப$ேண! எ$ணாயிர#தா$ நீ2% கிட4தா1 தைக H$, உேள நீ
ஈர

ப+8வதிைல. அதைன ேபாலேவ, இA7லகி1

ப+றிறி வா>வத+ நா

பழகி ெகா3த ேவ$ . அ5ேவ சிற பா . அ#தைகய ெப$ணாக நீ9
இனி விளவாயாக. பாச#தி+ ஆ%ப% இ4த ேப?நிைல அைட4தைத எ8
மறவாேத!

"இனி எவைரயாவ5 தாவத+ நீ நிைன#தா, ெபா ெதா,யணி4த த

க+

மைனவியைர# த0வி J, இ+8 வாழாம, பர#ைதயபா+ கிட45
உழபவகைள9 , மைனவியைர ெவ8#5 கா ெச1

அற பிற>4ேதா

ைர9ேம ெச8 தாவாயாக!" எறா.

இதைன ேக%ட5
வா>#தி, மீ$

ேப? வ,7 ஒழி45, அ5 மீ$

ெப$ணாயி+8. அதைன

பிற45, தா காத#தவைன மண45 J, இ8மா8

வா>#தினா, ஒளைவயா.

எ$ணா யிர#தா$ நீாி+ கிட4தா1
உ$ணீர

ப+றா கிைடேயேபா - ெப$ணாவா?

ெபா+ெறா, மாத ண*ைலேம+ சாராைர
எ+ேறாம+ ெற+ேறாம+ ெற+8.

"ெப$ வ,ைவ ெகா$டவேள! எ$ணாயிர
உேள ஈர

ப+8த இலாதி2 ப5 கிைட H$. அதைன ேபால, இA7லகி

ப+றிலாம வா0
HI

ஆ$க நீாி+ கிட4தா1

ெப$ணாக ஆவாயாக! இA7லகி+ பிற45

ெபாவைள

க+ மைனவியாி இைண4த *ைலகளி ேம+ கிட45, அவேரா கல45

மகிழாதவ சில உளனேர! அவைர ேபா? நீ9

தாக! தாக! தாக!"
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எப5 ெபா2.

ஒளைவயாரா அ4த ம$டப*
பயப

இட*

ேப? ஒழி4த நல ம$டபமாயி+8. பல2

ஆயி+8. அ4த ெப$ணி ேப? வ,வ*

ஒழி45, அவ3

மன#ெதளி7 ெப+றா எப5 கைத.
----------54. உறகா# க'!
க'!

ஒ2சமய , ஒளைவயா கா% வழியிேல ேபா? ெகா$,24தா. அAேவைள
*2க ெப2மா அவைர' ேசாதிக நிைன#தா. மா ேம? சி8வைன ேபால
வ,ெவ#தா. வழியி24த நாவ மர#தி மீதம45, அத பழகைள'
Lைவ#5# தி8 ெகா$,24தா.

ஒளைவயா2 , அ

மர#தி அ, றமாக நிழ1காக வ4தா. 'பா%,' எ8

அைழ#த இனிைமயான மழைல ரைல ேக% ேமேல நிமி4தா.

*2க' சி8வ மர#தி ேம ேதாறினா. அவைன' சாதாரண' சி8வனாகேவ
க2திவி%டா ஒளைவயா.

"பா%,! பா%,! பழ

ேவ$மா உன?" எறா அவ. அவ ர அ

ெநகி>4த5.

"ெகாNச

ேபா அ பா!" எறா ஒளைவயா.

'L%ட பழமா? Lடாத பழமா? உன எைவ ேவ$ ?" எ8 ேக%டா சி8வ.

"Lகிற பழமா? Lடாத பழமா? பழ*
ெகாNச

Lமா? சாி! சாி! என' Lகிற பழ4தா

ேபாேட" எறா ஒளைவயா சிாி#தப,.
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சி8வ நாவ+கிைளைய நறாக உ1கினா. ெபால ெபாலெவன கனி4த
பழக உதி4தன. ஒAெவாறாக ெபா8கி, அவ+றி ஒ%, ெகா$,24த
ம$ைண ஊதி ேபாகிவி%# த

"பழ

வாயி இ% ெகா$,24தா ஒளைவயா.

நிர ப' Lகிறதா பா%,! நறாக ஊதி ஊதி' சா பி!" எ8 ெசா

கலகலெவன எள+ சிாி ' சிாி#தா சி8வ.

ஒளைவயா, ஒ2 கண

திைக#தா. சி8வனி 8 பான #திS%ப#தி+# தா

ேதா+றைத நிைன#தா. த தைலைய ேமேல நிமி#தினா. "நா உன#
ேதா+ேற த பி! நீ நறாக வா>க! எ8 வா>#தினா.

க2கா க%ைட நாணாேகா டா
இ2கத# த$ நாI

- ெப2கானி

காெர2ைம ேம?கிற காைள நா ேதா+ேற
ஈாிர7

5Nசாெத க$.

"உ8தி மி4த க2கா க%ைடைய பிள பத+ பினிடாத ேகாடாாியான5,
எளிதாக ஒ,9

வாைழ# த$,ைன பிள பத+ *,யாம ேதா+8

பினைட9 . அதைன ேபால ெபாிய இ4த கா%,ட#ேத, எ2ைம மா
ேம?கிற இ' சி8வB நா ேதா+8வி%ேடேன! எ க$க, இனி,
இர$,ர7க3 உறக மா%டாேவ" எப5 பா%, ெபா2.

த *ைடய அ4த அறி7# ேதாவிைய ஒளைவயாரா எளிதாக மறக *,யவிைல.
அ4த ேவதைன அBபவ#ைத அவராகேவ உைர#த5 இ' ெச?9. அ ேபா5,
அேக மயிவாகன ம4தகாச நைக9ட ேதாறினா. அவைன பணி45
ேபா+றினா ஒளைவயா. அவB

மகி>45, அவைர வா>#தி நி+கிறா.

---------55. ெகா.ய# எ#!
எ#!

*2க ஞான ப$,த, தமி> த4த தயாபர! அவ, தமி> Mதா%,யான
ஒளைவயாைர# தன' சில உ$ைமகைள விளகி J8மா8 ேக%கிறா. அவ
ேகவிக3 *தல5, "உலகி+ ெகா,ய5 எ5?" எப5.
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"வாழ வி2 கிறவ மனித. அவ வா>வி+# ேதைவயான வள

எலா

அவனிட#5 நிர பியி2க ேவ$ . அவபா ஏ5ம+ற வ8ைம எப5
நில7மானா, அ5 மிக7

ெகாைமயான5.

வ8ைம மிக ெகா,5! அதனி1 , வா>ைக இபகைள ெவ8#த
*5ைமயிலாவ5, அவ+ைற அறியாத பிைள ைமயிலாவ5 ஒ2வைன அ5
ப+றினா, அதைன அவ ஒ2வா8 ெபா8கலா . ஆனா, அBபவ#தி+
உாி#தான க%,ளைம கால#திேல வ8ைம வ4தா, அ5 மிக7

ெகா,யதா .

எ4த ம24தா1 தீக *,யாத தீராத ெகா,ய ேநாயிேல கிட4த ஒ2வ,
காலெமலா 5,#5 ெகா$,2கிறா. அவ நிைலைம இளைமயி ப
வ8ைமையவிட ெகாைமயான5.

ஆ+ற *,யாத ெகாேநா?தா மிகமிக ெகா,ய5 எறா, அதனி1

ெகா,ய5,

அப+ற ஒ2#தி9ட ஒ2வ J, வா>கிற 5யரமான மைனவா>ைக.

அ#தைகயவ ைகயா உணவிட, ஒ2வ அதைன9

உ$ தாB

உயி

வா>கிறா எ8 ைவ#5 ெகாேவா . அவBைடய ஆ$ைமய+ற அ4த#
தைம இ2கிறேத, அ5தா உலக#தி ெகா,யதா

!"

ெகா,ய5 ேக%கி ெந,யெவA ேவேலா?
ெகா,5 ெகா,5 வ8ைம ெகா,5
அதனிB

ெகா,ேத இளைமயி வ8ைம

அதனிB ெகா,ேத ஆ+ெறாணா ெகாேநா?
அதனிB ெகா,ேத அபிலா ெப$,
அதனிB ெகா,ேத
இற அவ ைகயி உ$ப5 தாேன!

"ெந,தான ெவ ைம9ைடய ேவைன ஏ4திய ெப2மாேன! ெகா,ய5 யாெதன நீ
ேக%பாயானா, ஏ>ைமேய மிக7
நில7கிற வ8ைம மிக7

ெகா,யதா . அதனிB

ெகா,ய5. அதனிB

இளைம ப2வ#ேத

ேபாத+ *,யாத ெகா,ய
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ேநா?, ெகாைம உைடய தா . அதனிB அபிலாத ஒ2#திைய மைனவியாக
ெகா$,2 ப5 ெகாைமயா . அதனிB , அவ ைகயா இட ப%ட
உணவிைன உ$ப5 ெகாைம உைடயதா " எப5 ெபா2.

இதனா, உலக வா>வி மிதியான ெகாைம எப5, அப+ற ஒ2#திைய
மண45 அவ3ட வா>45 ப

அல+ப%ட அவல வா>ேவ எ8 அறித

ேவ$ . மகைள ந உண4த ஒளைவயாாி வா இ5. ெப$ைம
உய7 த4த ெப2மா%,, ெப$க3 வி#5ள எ'சாிைக9 இ5வா .
இதைன ெப$க அவசிய

உணத ேவ$ . ஆ$க3

நிைனவிேல

ெகா$ ேபா+ற ேவ$ .
------------56. இனிய# எ#?
எ#?

ெகாைமைய ப+றி ஒளைவயா Jறிய விளக#ைத ேக%டா மர. பின "
இனிய5 எ5?" எ8 அவைர வினவினா. மிக ெகா,ய5 எப5 அப+ற
மைனவி இகிற உணவிைன9

வி2 ப#5ட உ$ உயி வா>கிற

ஆடவனி நிைலைமதா' எபதைன, *2கB

'இனிய5 எ5?' எபதைன ப+றி9

ஏ+8 ெகா$டா.

ஒளைவயா *2க ெப2மா உவமா8

ெதளி7ப#5கிறா.

'இப ' எப5 அவரவ மன#தி அBபவேம ஆ . ஒ2வ ஒைற இபமாக
நிைனகலா . அதைன இெனா2வ 5பமாக க2தலா . இப 5பக
ஆகிய இர$

கல45 வ2வேத உலக வா>ைக. இவ+ைற# த2வன

லனி'ைசக. அதனா, லகைள ஒகி# தனிைமயாக இ245 மன#ைத'
ெசAவிதான ெநறியி ெச1#தினா, அ5 இபமான5 எனலா . இதைன 'ஏகா4த
நிைல' எ8

ெசாவாக. ஆகேவ, ஏகா4த

இனி5' எ8 ெசால ஒ2வா8

ெபா245 .

அ4த ஏகா4த நிைலயி, ஆதியாகிய பர ெபா2ைள# ெதா0த அதனிB
இனிதா ; அஃ5 ஒ2வனி உயி இப நல#ைத மிவி ப5 ஆ .

101

ஆதிேய Tய அறிவின. அதனா, அறி7ைடயாைர ஆதிபர ெபா2ளி அ ச
ெப+றவ எனலா . காண *,யாத ஆதிைய# ெதா0தB , அவன2
ெப+றவ2 , க$ணா+ காண J,யவ2மான அறிவினைர# ெதாட
ெப+றவராக' ேச45 வா>த மிக இனிதா .

அறிவினேரா ேச45 வா>4தா1 , நிைலய+ற மன

ேவ8ேவ8 சி4தைனகளி+

ெசலலா . அ5 சிற  ஆகா5. அதனா, அறிவினைர' ேச45 வா>வதிB ,
அறி7ளவைர கனவி1

நனவி1

வழிகா%ேவாராக ெகா$ வா>வ5

இனிைம9ைடய5. 'Tய அறிவிைன ெப8வேத மனிதB இப ' எற

மிக7

க2#திைன ஒளைவயா எ#5' ெசானா. ெசான5 , அறிேவ வ,வான
ஆ8*க மிக7 மகி>4தா. அ4த' ெச?9 இ5.

இனிய5 ேக%கி தனிெந ேவேலா?
இனிய5 இனிய5 ஏகா4த

இனிய5

அதனிB

இனிய5 ஆதிைய# ெதா0த

அதனிB

இனிய5 அறிவின' ேசத

அதனிB

இனிய5 அறி7 ளாைர

கனவிB

நனவிB

கா$ப5 தாேன.

"ஒ ப+ற ெந,ய ேவ+பைடயிைன உைடேயாேன! ஏகா4த நி%ைடயிேல இ2 ப5
மிக7

இனிதான5. அதனிB

ஆதிைய# ெதா0த இனிதான5. அதனிB

அறி7ைடயவ ேரா ேச4தி2#த இனிதான5. அதனிB
கனவிB

நனவிB

அறி7ைட யவைர

கா%சியி+ ெகா$,2 ப5 இனிதானதா " எப5

ெச?9ளி ெபா2.
----------57. ெபாிய# எ#?
எ#?

"உலகி+ ெபாிய5 எ5?" இ5 *2கனி அ#த ேகவி. இத+ மிக7
விளக

J8கிறா ஒளைவயா.

"நா க$ணா+ காIகிற இ4த வன

மிக7

ெபாிய5. இதைன

S%பமாக
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பைட#தவேனா நா*க. அதனா, அவ இத+

ெபாியவ ஆகிறா.

அ4த நா*கேனா காிய தி2மா உ4தியிட#திேல பிற4தவ. தி2மாேலா
அைலகடேல 5யிபவ. இதனா நா*கனி1
அவனிB

தி2மா ெபாியவ;

அைலகட ெபாிதாக எ$ண#தக5.

அைலகடேலா, ஒ2 கால#தி அக#தியாி ைகயிேல அடகியதாயி+8!
அக#தியேரா கலய#தி பிற4தவ !

கலயேமா வியிட#5' சிறிதளவான ம$! விேயா ஆதிேசடB ஒ2 தைல'Lைம
அளேவ.

ஆதிேசடேனா, உைமயவளி ஒ2 சி8 விரட#ேத ேமாதிரமாக இ2 பவ.
உைமேயா, இைறவனி ஒ2 பாதி9 அடகி விபவ. இதனா, இைறவேன
அைன#திB

ெபாியவ ஆகிறா.

ெபாியவனான அ ெப2மா, அபகளி உள#ேத நிலவி வ2பவ. இதனா,
எலா

வல சிவெப2மாைன# த

உலகி மிக7

உள#தி ெகா$டவரான ெதா$டக தா

ெபாியவக. அவகளி ெப2ைம ெசாகா%ட7

அளவி+ மிகமிக ெபாிய5 ஆ ” எறா.

ெபாிய5. ேக%கி எாிதவ> ேவேலா?
ெபாிய5 ெபாிய5 வன

ெபாிய5

வனேமா நா*க பைட 
நா*க காியமா உ4தியி வ4ேதா
காிய மாேலா அைலகட 5யிேறா
அைலகட 8*னி அைகயி அடக
8*னிேயா கலச#தி+ பிற4ேதா
கலசேமா வியி+ சி8ம$
விேயா அரவிB ஒ2தைல பார
அரேவா உைமயவ சி8விர ேமாதிர
உைமேயா இைறவ பாக#5 ஒக
இைறவேரா ெதா$ட உள#5 ஒக
ெதா$டத ெப2ைம ெசால7

ெபாிேத!

*,யாத
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"ெவ ைம பரவிய ேவேலாேன! உலகேமா மிக7

ெபாிய5. அ5 நா*கனா

பைடக ெப+ற5. நா*கேனா தி2மா உ4தியி+ பிற4தவ. தி2மாேலா
பா+கட பளி ெகாபவ. பா+கட 8*னியி உளைகயி அடகிய5.
8*னிேயா கலச#தி பிற4தவ. கலசேமா வியி1ள சிறிதள7 ம$ணினா
உ2வான5. விேயா ஆயிர

தைலக3ைடய ஆதிேசடB ஒ2 தைல'Lைமயாக

ம%ேம இ2 ப5. அவேனா உைமயவ சி8விர ேமாதிரமாக விளபவ.
உைமேயா இைறவாி ஒ2 பாக#ேத ஒகியி2 பவ. இைறவேரா
ெதா$டகளி உள#ேத அடகியி2 பவ. அதனா, ெதா$டகளி
ெப2ைமதா ெசாலடகாத அள7 ெப2ைம உைடயதா " எப5
ெபா2.
-----------58. அாிய# எ#?
எ#?

சிலவ+ைற அாியெத8 க25கிேறா . அாிய அவ+ைற *ய8 அைடவதைன
ெபாிதான ேபறாக7 க25கிேறா . அ4த *ய+சியிேல தளரா5
ஈபகிேறா . இAவா8 அாியெதன க25

தயகா5

ெபா2க3 , ணக3

அவ+ைற ெகாபவாி க2#5க3 ஏ+ப மா8பவ5 , ேவ8பவ5
உ$.

*2க பிரானாகிய ேவல, அ#தப,யாக ஒளைவயாைர வினவிய5, 'அாிய5
எ5?' எபதா . அத+ விைட J8கிறவ, சிற4த சில உ$ைமகைள9
விளகிறா.

ஒ8 *தலாகிய அறி7ட விளகி வ2கிற ேகாடாB ேகா, உயி வைகக3,
மாBடராக பிறவி எ#தி2 அ4த பாகிய

ஒேற, நா

அாியதாக

ெகாள ேவ$,ய5.

மானிட பிற பிB

ஊைம, J, 2, அ எறவா8 ைற பிறவிகளாக

பிற45வி%டா, அ5 ெபாிய ேவதைனயாக ேபா?வி . அ ப, இலாம, நல
உட வள#5ட பிற ப5 அதனிB

அாிதா .
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ந1ட அைம4தா1 , மனிதைன மனிதனாக உய#5வ5 , நைம தீைமகைள
உண45, உய7 கானவ+றி மனிதைன' ெச1#5வ5
கவி9

*தைமயானைவ எ8 உணத ேவ$ . உண45, அவ+றி

வி2 ட ஈபத, அதனிB

ஞான*

கவி9

அாிதா .

அைடய வி2 பினா ம%

ேபாதா5, அைவ

ைகவர ெபறிB , 'உயிக% உதவ ேவ$ ' எB
தனி'ைசகைள ஒக ேவ$

எB

தவ

தான

ெச?கிற ப$ ,

ேபIகிற உ8தி9

ஒ2வனிட

அாிதா .

ப,வ5 மிக7

இைவ9

ஆகிய, ஞான*

ஒ2வனிட

ப,45 விமானா, அவேன ெபற+ அாிதான ேப+றிைன

ெப+றவ. அவB, வானவ நா வழி திற4தி2 . அவ, பிறவி நீ#த
ெப+றியB

ஆவா. இ4த க2#5கைள உளடகியதாக அைம4த5

ஒளைவயாாி ெச?9.

அாிய5 ேக%கி வாிவ, ேவேலா?
மக யாைகயி+ பிற#த1 அாிேத
மக யாைகயி+ பிற4த காைல9
Mைக9 ெசவி
ேப

JB

நீகி பிற#த1

2

அாிேத

ேப நீகி பிற4த காைல9
ஞான*

கவி9

நற அாிேத

ஞான*

கவி9

ந8

ஆயிB
அாிேத

தான*

தவ*

தாி#த1

தான*

தவ*

தாி#தா கல5

வானவ நா வழிதிற வாேத.

"2தி கைற ேதா?4த வ,க ெப+ற ேவைன உைடயவேன! மக யாைகயி
வ45 பிறவி எ#த அாியதா . அ ப, பிறவி எ#தேபா5 , ஊைம9 ,
ெசவி , JB , 2 , அ9மாகிய ைறக நீகி பிற#த அாிதா .

அ ப,ேய +றம+8 பிற4தா1 , ஞான*

கவி9

நறாக வ4தைடத
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அாிதா . அைவ9 நறாக வ4தைட4தா1 , தான*

தவ*

ேம+ெகாள

அாிதா . அவ+ைற ேம+ெகா$டவ அலாம+ பிற' Lவக
திறவா5 ேபா?வி . எனேவ, தான*

தவ*

வழி

ேம+ெகாளேல அாிய ேப8 ஆ "

எப5 ெபா2.
-----------59. $.யாத ெசயக!
ெசயக!

சில, தாேம சகல#திB

வலவ' எ8 ெச2+8# திாிகிறன. இ5 மிகமிக#

தவறான மன ேபா. ெச2 ஒ2வனி அறிைவ ெக . நைம தீைமகைள
உண2கிற தைமைய ேபாகிவி . *,வி, ெச2ட விளகினா
சீரழி45 ேபாயினா' எற நிைலைமைய9 த45வி .

இ ப, ப%ட ெச2கிைன ஒAெவா2வ2

*ய8 தவிக ேவ$ ; இதைன

வ+8#த நிைனகிறா ஒளைவயா. மனித சதியா+ ெச?ய *,யாத சிலவ+ைற
Jறி, இதைன விளகிறா. *,வி 'Mகைன' சீராவ5 *,யா#5' எற
உலக#5 உ$ைமயிைன9

ஆலமர

எ#5 J8கிறா.

ஒ2வைக மர . அதைன பலா மரமாக ஆக *,9மா? அ5 இயலாத

ெசய.

நா? வா வைள45 இ2 . அதைன நிமி#5 விவ5 *,கிற காாியேமா?
*,யாத ெசயதா.

கிளிைய ேபச ைவகலா . காைகைய பி,#5 பழகி ேபச' ெச?5விட
*,9ேமா? *,யேவ *,யா5.

இைவெயலா , மனிதராகிய ந மா, ந

சதியா ெச?வத+ *,யாதைவ.

இ5ேபாலேவ, 'Mகைன நலவனாக மா+றி விடலா ' எப5

ந மா ந

சதியா *,யாத5 ஆ .

'MகB *தைல9 ெகா$ட5 விடா' எபாக. Mக, தா நிைன#தேத
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சாதி பவ. எ ேபா5

தி24த மா%டா. அவைன அழி ப5தா ெச?ய#த4த5.

இ4த நீதிைய வ98#5கிற ெச?9 இ5.

ஒ%டJ#தாி ேபாைக க$,#5 Jறிய5 இ5 என7

சில உைர பாக.

ெபா5வாக Mகைர பழி#த5' இ5 எ8 ெசா1வேத சிற .

ஆைல பலாவாக லாேமா அ2NLணக
வாைல நிமிக வசமாேமா - நீலநிற
காைகதைன ேபLவிக லாேமா க2ைணயிலா
Mகைன' சீராக லாேமா?

"ஆலமர#ைத பலா மரமாக ஆவத+ இய1ேமா? நாயி வாைல நிமி#5
விவத+ *,9ேமா? க2நிற காைகைய ேபLவிக Jேமா?
க2ைணயிலாத Mகைன' சீப#த *யறா, அ57

இயவதாேமா?

இயலேவ இயலா5" எப5 இத ெபா2.
--------------60. ேசாம- ெப/ைம!
ெப/ைம!

அ4த நாளிேல, 'ேசாம' எB
க2ைண உள

ெபய2ட ஒ2 வள இ24தா. அவ

உைடயவ. இரவல வழகி வழகி ஏ+ற

ெப+8#

திக>4தவ.

இரவலாி வ8ைமைய ேபாவத+ உாிய மன ப$ இலாத, ெசவ'
ெச0ைம9ைடய ெகா,யவக அ8

சில இ24தன. அவக3ைடய ெசவ

வள#திைன க$ , ேபா கைழ ேக% , அவகைள நா,'ெச8 பல
ஏமா45 மனேவதைன9+8 வ24தின. அவக3ைடய இழிெசயலா ேசாமனி
ெகாைட ெப2ைம ேம1

உய7 உைடயதாயி+8.

நிழ அ2ைம உைடய5. அ4த அ2ைமயிைன அறிய ேவ$மானா, ச+8
ெகா,ய ெவ?யிேல ேபா? நிறா தா, ந உணர *,9 .

கைமயான தீவிைனயினாேல ஒ2வ வா%ட*+8 நகிற ெபா05தா,
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அவB ஈசனி தி2வ, நிழேல நிைன7 ெச1
கழகைள' ேச2வதனா உ$டா

அவதா ஈச

ேபாிப பயகைள ப+றி ந அறிய

*,9 .

பழ தமி>' ெசா+க, அ2ைமயாக அைம45ளதைன காண வி2 பினா,
நால,யா2

தி2ற3ேம அத+ உத7வன.

நிழ அ2ைம ெவயி ெதாி9

எப5 ெபா245 . ஒ8ெகா8 எதிரான

தைம. இைவ ேபாலேவ, ேசாமனி ெகாைட அ2ைமயான5 எ8 ெசானா
ம%

ேபாதா5. அதைன' சாியாக அறி45 உணர ேவ$மானா, கீ>-

மகளிட#ேத ெச8 பழகினா தா, அதைன' ெசAவிதாக அறிய *,9 .

ெவயி1 நிழ ேபால7 , ெவAவிைன ஈச தி2வ, நிழ ேபால7 ,
ெசால2ைம நார$ ேபால7 , ெகாைட' சிற4ேதானாக விளகியவ
ேசாம எகிற5 ெச?9.

பழ தமி>' ெசால2ைம நார$, எறா நா1

இர$

ெசால2ைம

எதிரானதா? இைலேய! இேக ேநராகேவ உைர பதாக ெகாள ேவ$ .

நிழ அ2ைம ெவ?ய நிறறிமி ஈச
கழ அ2ைம ெவAவிைனயி கா$மி - பழ தமி>'
ெசால2ைம நார$,+ ேசாம ெகாைடய2ைம
லாிட# ேதயறிமி ேபா?

"நிழ அ2ைமயிைன ெவ?யேல நிறேபா5 எ$ணி காIக. ெகா,ய
தீவிைனயி+ சிகி உழ1 கால#ேத, இைறவனி தி2வ,க த2
காIக. பயி8 வ2
தி2றளிB

அாிய பயைன

தமி>' ெசா அ2ைமயிைன நால,யிB

காIக. ேசாமனி ெகாைட அ2ைமைய கீேழாரான

ெசவாிட#ேத ேபாவதனாேல அறி45 ெகா3க" எப5 ெபா2.
--------------

108

61. ெவ'பா அாி#!
அாி#!

கவிஞக, ெசா+கைள நய*ற யா#5 பலவைகயான ெச?9கைள' ெச?5
தமிழைனைய' சிற பிகிறன. எறா1 , ெவ$பா இய+8த இவ+8
மிக7

க,னமான ஒ2 *ய+சியா .

அ4நாளி கேழ4தியா ெவ$பா பாவதி சிற ட விளகினா. அவ,
J#தரா ப+பல ெகாைமக3 ஆளானவ. அவ2ைடய லைம' சிற ைப
ேபா+8

வைகயினா, இ' ெச?9ைள ஒளைவயா இய+றியதாக7

'பிைள#தமி>' எற பாவைக மிக7

க2தலா .

Lைவயான5. அதி+பாட ேவ$,ய

ப2வக3, அ  ப2வ#ைத பாத' எப5 அாிதான கவி' ெசயலா .

'உலா' எB
பாத மிக7

பிரப4த வைகயிைன' ெச?9 ேபா5, ெப5 ைப ப2வ#திைன
*ய+சி உைடயதாக விள . அ5 நறாக அைமவைத

ெபா8#ேத அ4த உலா7

மதிக ெப8 .

நிைன#தைத உடேன பாட வலவகைள ஆL கவிக எபாக. இவக சிற4த
ெசாலா%சி உைடயவராக7
பைட#ேதாராக7

பலவைக யா கைள9

இ2 பாக. இவக%

ெநா, பா

திற

வ$ண பா% பாத மிக

க,னமான ெசயலாக விள .

வ$ண' சரப

த$டபாணி Lவாமிக இ# 5ைறயி பி+கால#தி உய45

விளகியவக.

இ4த Mவைக பாட பாேவாேரயறி பிறவைக' ெச?9%கைள' ெச?பவ2
உளன. இAவா8 விள
மிக7

லவக அைனவ2ேம ெவ$பா பாத

*ய+சி9ைடய ெசயலா .

லவக ஒAெவா2வாிட*

ஒAெவா2 வைக# தனி#த திறைம இ2 . அதைன

மதி#5 அவைர ேபா+ற ேவ$ேம அலாம, அவைர அ5 ெதாி9ேமா? இ5
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ெதாி9ேமா?' என ேக% $ப#த *ய1த Jடா5. இதைன வ+8#5வ5
இ4த' ெச?9.

காசினியி+ பிைள கவிக
ேபL

 யா

உலாவி+ ெப5 ைப - ஆL

வலவ

வ$ண

யா

லவ

ெவ$பா .

ம+ெறலா

"உலக#தி பிைள#தமி>  ெச?ேவா அ  ப2வ
*ய+சியாயி2 . சிற பாக' ெசால ப

பாவ5 அாிய

உலாவிேல, ெப5 ைப ப2வ#ைத

பாவ5 அாிய *ய+சியாயி2 . எ$ணிய7ட பாத வலவரான
ஆLகவிக% வ$ண பா% பாத அாிய *ய+சியாக விள . ஆனா,
லவ அைனவ ெவ$பா பாத மிக7

அாிய *ய+சியாக இ2 "

எப5 ெபா2. '' எற5 வலைமைய றி#5 Jறிய5 ஆ .
-------------62. நா-!
நா-!

உலக வா>வி மனிதாி ெசய *ய+சிக பலப,யாக அைமகிறன.
இவ+ைறெயலா

அற

ெபா2 இப

G' எB

நாகிB ஆேறா

அடகி கா$பாக.

நாகான இவ+ைற விளகி உைரக எ04த அறக கணகி அடகா. இைவ
நாகி த#5வ ெபா2ைள ஒேர ெச?9ளி அடகி, அைனவ2

எளிதாக ாி45

ேம+ெகா3 ப,யாக உத7கிறா ஒளைவயா.

ந மிட

நிர ப ெபா2 இ2கிற5. அதைன நா, வ45 இரகிறன இரவல

சில. அ ெபா2ைள நாேம அBபவிகலாேம எ8 க2தி *டகி ைவ ப5
தமமா? ெசவ

நமத8; உலகிேல ெப8

இ5, உலகினராகிய அைனவ2ேம

உாிய5 எபதைன உண45, வ4தவக% மன*வ45 ஈத ேவ$ . இAவா8
மன*வ45 ஈதேல 'அற ' என பவதா .

ெபா2கைள# ேதவ5 கடைம. ெபா2ளிலாதவ இA7லக வா>7

சிற பாக
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வாயாதேறா! இ ெபா2ைள# ேத *ைறயி தா நீதி 8கிகிற5.

தீய வழிகளா சில ெபா2ைள' ேச பாக. 'நா? வி+ற காL ைரேமா?'
எ8 அத+ நியாய*

ேபLவாக. இவக அறியாைமயாளக. ெபா2

எப5 தீவிைனகைள ைகவி%' ச பாதி ப5தா.

பிறெவலா

ெபா2ளாக மா%டா. 'தீவிைன' எப5 இ8 வியாபார த4திர '
' 'ஏமா+8' ைகJ '

எ8 ைன7 ப5கி உள5. கல பட
ஆகியவ+ைற9 றி ப5.

அபினாேல இைண4த இ2வ2

த மன#தா1

ஒ8ப%டவகளாக,

ஒ2வ2ெகா2வ ஆதரவாக J, இ+8 வா>வேத, இலற இப ' ஆ .

'அற , ெபா2, இப ' ஆகிய இ
நிைன#தி2

Mைற9

ைகவி% வி% பரமைனேய

அ4த ஒ2 நிைல ப%ட மன#ேதா

J,யதான தியானேம, G

அைடத+ாிய வழியா .

இதனா G' அைடய வி2 கிறவக அற
*,விேல அவ+றிேல ெகா3

ெபா2 இபகைள அBபவி#5

ப+ைற# 5ற45விட ேவ$

எப5

ெதளிவா .

ஈதலற

தீவிைனவி% [%ட ெபா2 எNஞா8

காத 2வ க2#ெதா2மி# - தாதர7
ப%டேத யிப

பரைனநிைன45 இ M8

வி%டேத ேபாிப G.

"அற

எப5 உவ ேபா பிற2 ஈத. ெபா2 எப5 தீவிைனகைள

நீகிவி%# த *ய+சிகளா ேத, ெகா3த. காத ெகா$ட இ2வ எ4
நா3

த *ைடய க2#5களிேல இைண4தவராக ஆதர7ப%ட நிைலயி

வா>45 வ2தேல இப . பர ெபா2ைள நிைனவி+ெகா$ அற

ெபா2

இபமாகிய இவ+றி பா ெகா3

ப+றிைன வி%விவேத G ஆ .

அ5ேவ நிைலயான ேபாிப

ஆ .”

த2வ5
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-------------63. எைவ ேபா!
ேபா!

சினNசி8 மகவாக உலகிேல பிறகிேறா . தாயி அபி1
வள45 ெபாியவக3

அரவைண பி1

ஆகிேறா . அ4த# தாயி அ அளவிட+

த ழ4ைதைய ேபணி வள பதி அவ3ைடய க2#5 *0வ5

உண7 உட1 ஆக4த2வ5, அ8Lைவேயா
நல4த2

அாிய5.

ெசறி2 .

J,ய உணவி, எ5 உட1

எறறி45 ெகாவ5 ந1ட1ட வா>வத+ உத7 . தாேயா இ4த

உண7 , இதனா ெப8கிற பயB

உடைல வள

இலாம+ ேபா?வி .

தாய எறா, உள#ைத வள க2வியான கவி

நல#ைத# த2வ5 த4ைதயி ெசயலாக இ2கிற5. த4ைதயி பராமாி 
இலாம+ ேபானா ; கவி ெப8

வா? 

அறேவ ேபா?வி .

'ெசவ ' எ8 ேபா+ற#தக5 மக%ேப8 ஒ8தா. பிற ெசவக
நிைலயாைம உைடயன. மக%ேபேறா ெதாட45 நிைலெப+8 நிைலயான
சிற ைப# த2வ5. அதைன இழ4தா, ெசவ நலைன இழ4ததாகேவ க25த
ேவ$ .

'சMக ' உ+றா உறவின2ட J, கல45 வா>வ5. J,கல4த வா>7
இைலயானா, வா>வி Lைவ எப5
வா>7 நலB

இலாம ேபா . இதனா மாயமான

உ+றாைர இழ4தேபா5 ஒழி45 ேபா?வி .

உ+றவிட#5 உ85ைணயாக உத7வ5 'ேதாவ' என ப . உடபிற4த
சேகாதர இ2

வைரதா ஒ2வB ேதாவ உளதாயி2 . சேகாதர

இலா5 ேபானா, ேதாவ9

இலாம+ ேபா .

ஒ2வBைடய வா>வி பிாியா# 5ைணயாக, இல#5 அரசியாக, இப#5
நாயகியாக விளபவ அவBைடய மைனவியா . அவ அ ப,
இைலயானா, எ#தைகய இப நலB

அவ வா>விேல இலா5 ேபா?வி .
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J8கிற ெச?9 இ5வா .

இ4த உ$ைமகைள எலா

தாெயா அ8Lைவேபா

த4ைதெயா கவிேபா

ேசேயா தா ெப+ற ெசவ ேபா
உ+றா 2டேபா

- மாயவா>7

உடபிற பா ேதாவேபா

ெபா+றா ேயாெடைவ9

ேபா .

"அ8Lைவேயா உ$கிற இப , ெப+ற தாயி மைறேவா ேபா?வி .
த4ைதயி பிாிேவா கவி க+பத+ கான வசதிக இலா5 ேபா?வி . ெப+ற
ழ4ைதயி மைறேவா, ஒ2வ ெப+ற ெசவ
மாயமான வா>7 நல எபெதலா

எப5

இலாேத ேபா?வி .

உறவினைர பிாி4த5

ேபா?வி . உட

பிற4தவ இலாதேபா5 பக#5ைணயான வைம ேபா?வி . ெபா+றா
அணி4த மைனயாளி மைறேவா எலா நலBேம ஒ2வB இலாம+
ேபா?வி " எப5 ெபா2.

'ெபா+றாேயா எைவ9
இலாம+ ேபா?வி

ேபா ' எறதனா, தா ேபாவேதா எலாேம

என ெப$ைண றி#5' ெசாயதாக7

இதைன

ெகாளலா .
--------------64. #/!!
#/!!

பல2

ஒைற ெபாியதாக பாவி#5 ேபணி வ2கிறாக. ஆனா சில

அஙன

பல2

ெபாிதாக பாவி பைதேய மிக7

சவ சாதாரணமானதாக க25

கிறாக. இ5 அவரவகளி மன பாைக ெபா8#த5.

உதார ண

உளவ ஒ2வ ெபாைன# 52 பாகேவ மதி பா. பிற2

அதைன வழவதி மகி>வா. தனெகன வி#5 ைவக வி2 பமா%டா.
Gர ஒ2வ, த நா%காக ேபாகள#தி ம,வைத எளிதானதாக
க25கிறா. உயி பல2

ெபாிதாக# ேதா8 . ஆனா, அவBேகா அ5 சி8

52 பாக# ேதா8கிற5.

ஆ?45 ெதளி4த அறெநறியாள இ2கிறாக. அவக இப

எ5ெவன

உண4தவக. அழகிய ெப$கைள க$டா அவக மதி மயவதிைல.
ெப$கைள# 52 பாக க2தி ஒ5கி விகிறாக.
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கா%,ட#ேத ெச8, ஆைசகைள ஒகி# தவெநறி H$ட 5றவிய ேவ4தைன9
ஒ2 52 பாகேவ க25கிறாக. அவைன க$ அவக% அ'ச
அவனிட

அவக எதைன9 எதிபா ப5

*+ற# 5ற4த 5றேவாக ேவ4தைன9

இைல;

இைல.

52 பாக க25கிற மனபாிபவ

நிைலயிைன உைடயவகளாக இ2கிறாக.

ேவ4த ஒ2வ 5றவியி ஏைழைமைய9 , தBைடய ஆட பர#ைத9

L%,

Jறியேபா5 அவB அறி7ைர பக2கிறா ஒளைவயா எ8 இதைன
J8வ.

ேபா4த 7தாரB ெபா 52  PரB'
ேச4த மரண

சி852  - ஆ?4த

அறேவா நாாி ய2452 பா

இல#

5றேவா ேவ4த 52 .

"ஈைக ண#ேதா பிற4தவB ெபாB , சாைவ ெபா2%ப#தாத
GரB வ4தைட9 மரண* , ஆ?45 ெதளி4த அறேவாக3 ெப$
மயக* , G%ைட# 5ற45 ெசற 5றவிய ேவ4தனி ெசவ' ெசவா
52 பாகேவ ேதா8 " எப5 ெபா2.
----------------65. ெக

வி !
!

வா>7 பல பல திற#த5. அதனிைடேய ஒAெவா2வ2

ஒAெவா2 நிைலயிைன

ஒ%,யப,ேய வா>கிேறா . அவரவ அவரவ2ைடய நிைல ஏ+ப' ெச?9
காாியகளி1 கவனமாக இ2க ேவ$ . இைலயானா அAவா>7
ெக%வி .

ேவ4த மகளிட

வாி வா

உாிைம உைடயவ, ஆனா த உாிைமைய

எைலமீறி' ெசய+ப#தினா, மகைள வா%, வைத#5 அநியாயமாக வாி
வாகினா, அவ ெக%டழி45 ேபாவா.
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இரவல, பிறாிட

ெச8 யாசி#5 நி+பவ. அவக மன*வ45 த2வதைன

நறி9ட ெப+8ெகாள ேவ$ . அவக ெசயைல பாரா%ட7
ேவ$ . இ%டதைன ெப+8

ெம'ச# ெதாியாத இரவல ெக%டழி45

விவா.

க+ைடய ெப$I நிைற4த நாணேம அணிகல ஆ . *+ற7
நாண*ைடயவளாக# த கணவ ஒ2வைனயறி பிறைன ஏெற#5

காணாத

ண*ட விளத ேவ$ . அ ேபா5தா அவ க+ சிற ; நாண#ைத
மற4தா, இ கால#5 ேபால கிள ைலA' வாழ# ெதாடகிவி%டா, அவ
ெக% அழிவா.

ேவசியி ெதாழி, ெபா2 த2கிற ஆடவைர இ8#தி மகி>வி ப5.
அவகைள மயகி தபா வர'ெச?5, அவ ெவ%க

உைடயவளாக

விளகினா, அவ வ2மான

நிைலெக%' சீரழிவா.

ஒழி45 ேபாக, அவ3

இ4த உ$ைமகைள# ெதாிவி ப5 இ4த' ெச?9 :

நி%Yர மாக நிதிேத மனவB
இ%டதைன ெம'சா இரவலB

- *%டேவ

Jசிநிைல நிலா லெகா,9 Jசிய
ேவசி9

ெக% வி .

"ெகாைமயான *ைறயிேல ெபா2 ேசகிற மனவB , இ%ட பி'ைசயிைன
ெப+8

க>45 உைரயாத யாசகB , *+ற7

நிலா5ேபான லமக3 , ெவ%கிய ேவசி9

Jசியவளாக# த க+ நிைலயி

விைரவிேல ெக% விவாக"

எப5 இத ெபா2.
-----------66. C  விழ!
விழ!

வா>வி+ சில பயBளைவகளாக இ2கிறன; சில பயன+றைவகளாக
ஆகிவிகிறன. பயதர ேவ$,ய சில7 , சிலபல ைறபாகளா பயன+8
ேபா?விவ5

நிகழலா .
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வா>7 வா>வத+ உாிய5. இப நலகைள# 5?#5 ெப+8 ெப2ைமேயா
இ2 பத+ உாிய5. அ4த வா>வி+ உ85ைணயாக அைமவ5 ெசவ , ெசவ
இலாத வா>7 சீரழி4த வா>வாக ேபா?வி . தி2வ3வ, 'ெபா2ளி லா
இA7லகேம இைல' எ8 J8வ. ஒளைவயா, 'மா,லா வா>7 விழ'
எகிறா.

வாணிப#தி+ #தி S%ப

மிதியாக இ2க ேவ$ . ைற4த விைல

கிைட

இடகளி+ ெபா2கைள வாவத+ , அவ+ைற Jத விைல

கிைட

இடகளி ெகா$ ெச8 வி+பத+

*,யா5. மதியிலாதவ ெச?9

வாணிப

#தி S%ப

இலாம

பயன+8 ேபா?வி .

அரச, த அறகாவ சினமாக ைகயி+ ெகா$,2 ப5 ெசேகா,
நாட+8 ேபான மன ஒ2வ ெசேகாைல ைவ#5 ெகா$,2 ப5 Gணா .
அத+ எ4த மதி 

கிைடயா5. அதனா பய யா5மிைல. அவ நீதியாக

ஆ%சிாிவ5, நா அவBைடய ெபா8 பி இ24தா தா இயவ5 ஆ .

கவியறி7 ைகJட ேவ$மானா, நல 2வி 5ைண ேவ$ .
2விலாம தாேன க+ கவி பயன+ற5; ெசறி7

இலாத5.

ெப$க ணநல#தா சிற பவக. ணநலம+ற ெப$Iட J, வா>வ5
மிக7

5ப4த2வ5. அ4த வா>ைக பயன+ற5.

G எறா, அத ேநாகக3 *தைமயான5 வி24தினைர ேபIத.
வி24தினாி வரவிலாத G ஒ2 Gேட ஆகா5.

வா>7 சிற பத+ ெசவ

ேவ$ ; வாணிபN சிற பத+ மதிS%ப

ேவ$ ;

ெசேகா நட#5வத+ நா ேவ$ ; வி#ைத ைகJவத+ 2வி 5ைண
ேவ$ ;  ப

நறாயி2க ண*ள மைனயா ேவ$ ; G க>ெபற

வி24தின மிக ேவ$ . இைவ அைமயாதேபா5, அைவ9
களாகி கழி9

எனலா .

G$ *ய+சி-
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மா,லா வா>7 மதியிலா வாணிப

ந

நா,லா ெசேகா நடா#5வ5 - J



2விலா வி#ைத ணமிலா ெப$
வி24திலா G விழ.

"ெசவ

இலாதவ வா>7; #தி S%ப

இலாதவ நட#5

இலாதவ வாணிப ; நல நா

ெசேகா ; 2விலாம ைகJ

மைனவி; வி24தினைர உபசாியாத G; இைவ அைன#5

வி#ைத; ணமிலாத
பயன+றைவ ஆ "

எப5 ெபா2.
--------------67. பாரா  இட!
இட!

ஒ2வாி ெசானாேலா ெசயனாேலா நா
அவகைள பாரா%ட7

மிக7 மகி>'சி அைடகிேறா .

வி2 கிேறா . அவகைள அ ேபாைதக ேபா5

பாரா%ட லாமா எறா Jடா5. ஒ2வைர பாரா%வத+Jட# த4த
ேநர#ைத அறி4ேத பாரா%ட ேவ$ . இதைன ப+றி J8கிற அற7ைரேய
இ4த' ெச?9.

ந$பைன ேநாி+ க>45 பாரா%வ5 சிற ப8. *க^5தி எ8 அவ
தவறாக7

க2தலா . அவைன பாராதேபா5, ெநNசார ேபா+றி ேபLதேல

சிற4த5.

கவி க+பி#த ஆசிாியைன ேநாி1

ேபா+ற ேவ$ ; காணாத இட#5

ேபா+8த ேவ$ .

மைனயாைள மண

கம0

பNசைணயி, அவ3ட கல45 உறவா,

இ2 ேபா5தா, ேபா+8த ேவ$ .

பிைளகைள உள#5 பாரா%, ெகாளலா , ேநாி பாரா%வ5 Jடா5.
அதனா, அவக3ைடய ஊக

ெக%வி .
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ேவைலகாரகைள ேவைல *,4த பிேப பாரா%த ேவ$ . ேவைல நவி
பாரா%,னா, எNசி9ள ேவைல சாிவர நைடெபறாம+ ேபா?வி . இைலயானா அதிகமான Jயிேல மன

ெசல, அத+காக அவக வ  ெச?த1

J .

ேநசைனகா ணாவிட#தி ெநNசார ேவ5தி#த
ஆசாைன எAவிட#5

அ ப,ேய - வாச

மைனயாைள பNசைணயி ைம4ததைம ெநNசி
விைனயாைள ேவைல*, வி.

"ந$பைன அவைன காணாத இட#தி1 , ஆசிாியைன எலா இடகளி1 ,
மனெகா$ட மைனயாைள பNசைணயி1 , பிைளகைள# த உள#தி1 ,
ேவைல யா%கைள ேவைலயி *,வி1ேம மனமார ேபா+8த ேவ$

பிற

சமயகளி ேபா+8வ5 சிற ப8" எப5 ெபா2.
----------68. யாரா ெக வ#?
வ#?

ெப$க க+ ெநறி9ட வா>த ேவ$ . அவக அதனா+ சிற 
அைடவாக. அவகைள மண4த கணவ2 , அவக விள
 ப#தி+ , அதனா ெபாி5

நைம உ$டா . இ ப,' ெசா1கிறாக

ெபாியவக.

ெப$க ெமய ெப+றவக. அவக க+ ெநறிைய ேபIவ5 எப5,
ஆ$களி ஒ0க*

ஒ#5ைழ மிறி இயலா5. ெப$க3 க+ ெநறிைய

விதி#5வி%, ஆ$க தட

ர$ ேபா?வி

நிைலைம மிக7 ேமாசமான5.

இதைன# தமிழறிஞரான ஒளைவயா நிைனவி+ ெகா$டா.

'ெப$க எலா2

நல ப$ உைடயவக தா . வைம9ைடய ஆ$க தா

அவக% ேக ெச?கிறன. ேக%ைட9 ெச?5வி% ெக%ட ெபயைர9
த45வி%# தாக உ#தமேபால உல7கிறன. வைமயாளரான ஆ$களா
இயபாக ெகக படாதவரானா தா ெப$க நலவராக இ2க *,9 .
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அவக க+ ேபIவ5 எப5 ஆ$கைள ெபா8#தேத ' இAவா8 த
க2#ைத விளகிறா.

இேதேபால, ஆ$க அறி7ைடயவகளா

ஆவ*

*ய+சி9 உைடயவக

தா . ெப$க அவக3ைடய சிற4த தைமைய ெககாம2க ேவ$ .
அ ேபா5தா இ5 அ4த ஆ$க%

இய1வதா . ெப$க பா கா*+8

மயகி கிட#த Jடா5; அவக ேப'ைச ேக% வா0
Jடா5' என ஆ$கைள9

ெப$பி#தராகிவிட

அவ எ'சாிகிறா.

இAவா8 ெப$களி க+பழி7 ஆ$கைள9 , ஆ$களி அறி7'சிைத7
ெப$கைள9

காரணமாக கா%, Jறினா ஒளைவயா.

நலாக எலா2 நலவேர தைமயா வ
லாரா+ ேக படாராயி - நலறி
வா$மக ப+பலேக உ$டா

ெப$[2

மா$ ெககா வி,.

"ெப$க அைனவ2

இயபினா வைம9ைடய ஆடவகளா

ெகக படாம இ24தனராயி, க+ ெநறி தவறாதவகளாகேவ இ2 பாக.
ெப$க3

ஆ$களி மா$பிைன ெககாம24தனரானா ஆ$மக3

ப+பல2

நலறி7 உ$டாகி, அவக3

சிற பைட வாக" எப5

ெச?9ளி ெபா2.
----------------------69. கால$ தன$!
தன$!

ெசவ

வா>வி+ *தைமயான5. இதைன எலா2

ெசவ#ைத# ேத, அைடய7

உணகிேறா .

பல பல *ய+சிகைள எ#5 ெகா3கிேறா .

ஆனா, எAவள7தா *ய+சி எ#5ெகா$ட ேபா5 , ெசவநல
அைனவ2

எளிதாக வ45 வா?#5விவதிைல. சில2 *ய+சி இலாேத

Jட அ5 தானாக வ45 ேச2கிற5. பலாி *ய+சிக Gணாவ5ட, 5ப*
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5யர*

ந%ட*

இழ 

அவைர வ45 P0கிறன.

ஒேர ெதாழி இ2வ ஒேர சமய#தி ஒேர *த`%ட ஈபகிறன. சில
ஆ$க கழிகிறன. *ய+சியி ெச ைமயி இ2வைர9

நிகராகேவ

ெகாளலா . எனிB , ஒ2வ த *த`%ைட பமட ெப2கி9ளா.
ம+றவேனா *தைல9 இழ45, அத ேம+ பல மட கட ெதாைலயி1
சிகி9ளா.

இ4த நிைல எ ப, ஏ+பகிற5? இத+ காரண

யா5? இதைன க2#தி+

ெகா3கிறா ஒளைவயா. பிறவிக3 அவரவ ெச?த விைனக% ஏ+பேவ,
நலக ஒ2வைன வ45 அைடகிறன எப5 ஆேறாகளி *,9.

இ4த *,பிப,, ஒ2வனிட#5 இ4த பிறவியி நல ெசவனாக
விளவத+கான வசதிக3

மன ேபா காண பகிறன எறா, அவ

அதைன எளிதாக ெப8வத+கான P>நிைலக3

தாேம ஏ+ப% விகிறன

எப5 க2#5.

இAவா8 P>நிைலக ஒ2வB' சாதகமாக அைமவைத ஆ கால ' என7 ,
பாதகமாக விளவைத ேபா கால ' என7

இ4த 'ஆவ5

உைர பாக.

ேபாவ5 மாகிய ஊழி பய வ45 வா?#தைல மன#ேத ெகா$,

இ' ெச?9ைள உைரகிறா ஒளைவயா.

ேதகாயி உேள இளநீ எ ப,' ெச8 ேச2கிற5? மர#தி அ, ற#ேத
ெகா%,ய த$ணீ எ ப, ெதைனயா பயப#தி ெகாள பகிற5.
இதைன காரணகா%, எவராB

விளக *,9ேமா? அ5 இய+ைகயி அைம7

எ8தாேன ெசாேவா .

விளாகனி ஒ2 ேநா? உ$. அத+ 'யாைன' எ8தா ெபய. இ4த ேநா?
ப+றினா, ேம1ள ஓ அ ப,ேய இ2க, உேள எ57

இலாம+ ெக%
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ேபா?வி . 'யாைன9$ட விளாகனி' எபாக இதைன.

ெசவ

ஒ2வனிட

வ45 ேசவ5

ேபாவ5

ந+கால#5 ெப2*ய+சியிறிேய ெசவ
கால#திேலா உள ெசவ*

இைவ ேபாேற நிக>வனவா .

எளிதாக வ45 ைகJ ; ெக%ட

விைரவி ஒழி45ேபா . இதைன உைர ப5 இ'

ெச?9.

ஆகால

ெம?வ24த ேவ$டா

அஃேதெதனி

ேதகா? கிளநீேபா+ ேச2ேம - ேபாகால
கா%டாைன 9$ட கனிய5 ேபா ஆேம
தா%டாள ேத தன .

"ெசவ

ஆகிவ2கிற கால#திேல உட வ245 ப, உைழகJட ேவ$டா .

அஃ5 எதனா எறா ேதகா? இளநீ அைமவ5ேபால, அ57
ேச2 . ெசவ

ேபாகிற கால

தாேன வ45

வ4தா, *ய+சியாள உைழ#5# ேத,ய

ெசவ*Jட கா% யாைன உ$ட விளாகனி ேபால ேபா?வி ” எப5
ெபா2.
------------70. இைல உதி>த மர!
மர!

ஒ2 சமய

ஒளைவயா ஒ)ாி பகமாக ேபா? ெகா$,24தா. கைள#5 -

ேபான அவ, அAZாி மற#திட#ேத ெச8 அம4தா.

மற#ேத அ ேபா5 இ24தவக அவைர க+றறி4த ெப2மா%,யா என அறி45
ெகா$டன. அதனா அவைர ேபா+றி உபசாி#5

நிறன.

அ ேபா5, அேக வ4த ஒ2வைன க$டா ஒளைவயா. அவ 'தீயவ'
எபைத9 *கறி பினா அறி4தா. ஆனா, அவ அ

மற#ேத

நீதிமானாக பணியா+றி வ4தவ. அவைன க$ட பிற எலா2

எ045

நிறன.

ஒளைவயா அவ வ4தைத கவனியாதவைர ேபால, எதிேர இைல9தி45ேபா?
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நிற ஒ2 ெந மர#ைதேய உ+8 பா#தப, அம45 இ24தா.

வ4தவ தைன அவ மதியாதைத ாி45ெகா$டா. 'கவி உைடயவேர!
ெபாிதான இ4த கா%Yாினிட#ேத, ெந மரமான5 இைல9தி45 ெமா%ைடயரக
நி+ப5தா எதனாேலா?' எ8

ேக%டா.

பிற மரக இைல'ெசறி7ட விளக, ெநமர

ம%

ெமா%ைடயாக

நி+ப5தா ஒளைவயா அைதேய உ+8 பா பத+ காரணமாக ேவ$
எப5 அவ கணி  ஆ .

'ெவ+றி ெபறாத வழகிைன, அதைன ெவ+றிெபற' ெச?வத+ ைகJ
வாகிெகா$, ெவ+றி ெபற7

ெச?விகிற வலா$ைம9ைடயவ L+ற

ெக%டழி9 , வலவேன! ெநமர
வாகியவனி L+ற

ப% ேபா? இ ப, விளவ5, ைகJ

மா$ ேபாகிற அதைன கா%டேவதா.'

ஒளைவயாாி விைடைய ேக%ட அவ தைல கவி>4தா. அத ேம,
அழிவழ ேபLவைத9

அறேவ வி%வி%டா.

கவி 9ைட க2கான க#திைடேய
ெந யிைல9தி45 நி+பெதவ - வலா?ேக
ெவலா வழைக விைலவாகி ெவவி
வலாள L+ற

ேபா மா$.

"கவி அறி7 உைடயவேர! அட4த கா%,னிைடேய ெந மரமான5
இைல9தி45 ப% ேபானதாக நி+ப5 எதனாேலா?

வலவேன! ேக%பாயாக; ெவ1த+ உாியதலாத வழகிைன விைல
ெப+8ெகா$ ெவ+றி ெபற' ெச?வி
L+ற#ைத ேபால, அ57

வலைம ெகா$டவனி

மா$ ேபாயி2கிற5."

இ5 ெச?9ளி ெபா2. இதனா அழிவழ' ெசாபவ  ப#ேதா தாB

122

அழிவா எப5 எ#5' ெசால ப%ட5.
------------71. Cர எ#?
எ#?

க$ ெப+றவ எேலா2ேம கா$கிேறா . ஆனா, கா$ப5 அைன#5ேம நல
கா%சியாமா? கா%சி எப5, கா$பவ+றி உ$ைமயான தைமயிைன
க$டறிவேத ஆ . இஙன

ெகா$டா, அைன#5

எபாக ஆேறாக. உயெவப5
அழெகப5

)ர

எப5

நா%, இைல. எலா

தா>ெவப5

ஈLவர ெசா)பமாகிய ஒேற; எலா

எப5 எதி#ேதா பலைர9

ஐ லகைள9

கா$பவ+றி இைல.

ெபா2ளி இைல. நலெதப5

கா$ப5தா உ$ைமயான ெதளிவான கா%சியா

Gர

இைறவனி ெசா)பேம
தீயெதப5

சமேம. இதைன

எபாக.

ெவ8 அழி ப5 ஆகா5. அடகாத

அடகி ஆவேத உ$ைமயான Gரமா .

கவி எைல கிைடயா5. சா45ைண9

க+ப5தா உ$ைமயாக க+ப5

ஆ . இைடயி க+8 *,#ேதா என நிைன ப5 ேபைதைமயா .

'உ05$ வா>வாேர வா>வா. பிறெரலா

ெதா05$ பி ெசபவ' எ8,

தி2ற J8 . பிற2 ஏவ ெச?5 அத பயனா வ2வன ெகா$ உயி
வா>வ5 இழி4த5. அ5 உணேவ ஆகா5.

ஒறாக கா$பேத கா%சி லைன45
ெவறா த Gரேம Gர

- எறாB

சாவாம+ க+பேத கவி தைன பிற ஏ
வாம உ$பேத ஊ$.

"அைன#ைத9

இைறவனி ெசா)ப

கா%சியா . ஐ லகைள9
Gரமா . எ கால#தாயிB

எறப, ஒறாக கா$பேத ெம?

அடகி ெவறவBைடய Gரேம உ$ைமயான

ேசா பி ம,45 ேபாகாம உயி2ள வைர

அயரா5 க+பேத கவியா . தைம பிற ஏவி பணிெகா3கிற நிைல
உ%படாம, த உைழ பினா விைளவி#5 ெப+றதைன உ$பேத சிற4த
உணவா ' எப5 ெபா2.
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-----------------72. பA உழ-றீ!

நனில#தி1ள தி2ேகாயி இைறவ மீ5 பா,ய நி4தா^5தி இ'ெச?9.
இைறவ பி'ைச ஏ+8 உ$ட அ4த தி2விைளயா%ைட மன#ேத ெகா$,
அவைன பழி ப5 ேபா ேபா+8கிறா.

ஒ2வ இர45 உயி வா>வத+ ேவ$,யெதா2 இக%டான நிைலைமயி
இ24தா எறா, அவ அ4த அளவி+ வ8ைமயினாேல உழ1கிறவ
எ8தா ெபா5வாக ெகா3த ேவ$ . சில சமயகளி சிலபா இ4த
ெபா5விதி *ர$பாடான நிைலைமக ேதா8தைல9 காணலா . வா>ைக
ெசAைவயாக நிக0வத+ ேவ$,ய எலா வைகயான வசதிக3டB
இ24தி2 பாக எறா1 , ஏேதா மனேவ8பாேடா ழ பேமா அவகைள
பிாி#5வி . இர45 உயி வா>தலான ஓ இழிநிைல

அைன#தினி8
ெகாண45வி .

'இர45 உயி வா>த' எற நிைலைய' சMக#தி நிலவகாI தி2ற
ஆசிாிய உள

*8கிறா. 'பர45 ெகக உல இய+றியா' எ8 உலக

*தவைனேய சபிகிறா.

இேக இைறவேன, உலக *தவேன இரகிறா. பி%சாடன M#தியாக வ2
ெப2மா! அவBைடய தி2ேகால
நிர4தரமாக ெகா$,2

! ஒளைவயாாி உள#தி அதைனேய

இரவமாகளி நிைனைவ எ0 கிற5.

"ெப2மாேன! நி ெசா#5கைள க$காணிக நின இர$ மாரக
உளனேர! எ8

M பைடயாத தைமயிைன உைடய எ25 உம உாியதாக

இ2கிறேத!

விளக*ற# ேதா8

கைக நதியி நீ பா?'ச1கான வசதி9

இ2கிறேத! இவ+8ட நல நில வசதி9

ேம1 , S மிட#தி பா+பாகியவதி9

உ$ேட !

நீகா5 எ ேபா5

உளனேள!
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எலாேம இ245 , நீ ஏ ஐயேன ப' ெச8 வ24தினீ? அத

இஙன

காரண#ைத அறிGேரா? அ5 S மிட#5 இர45 நி+பவக3 நீ அவ ேக%பைத
வழகாததனா அலேவா ஏ+ப%ட5!

ெப2ேகாயி இைறயவேன! இனிேயB

இர45 மன*2கி பணி9

அ,யவக3 அ2 ெச?ேரா”.

இAவா8 அைமகிற5 பாட.

ேம+பாக ைம4த2 Mவா எ25
நீ பா?'ச1

நனில*

விளகைக

உ$டாகி9

பா+பா கியவதி நீகா தி245

நினிட#தி

பழறா?

ஏ+பா கிடாமல ேறாெப2 ேகாயி இைறயவேன!

"பயிாிதைல ேம+பாக இர$ மாரக உளன. உழ7 எ8
M பைடயாத எ25 உள5. நிைலெப+8 விள
வா?#5ள5. ந விைள9

நில*

கைக நீாி பா?'ச1

உள5. இைவ இ245

நீ உ05

விைளவி#5 உ$ மகிழா5. ஏேனா ப' ெச8 உழறீ?

அ5தானிைல! S மிட#தி பா+பாகியவதி நீகா5 உளன. பால24தியாவ5
வா>4தி2கலாேம? S மிட#தி வ45 இர பவக3 ெகா#5த7
இலாததா அேறா எலா

இ245

ண

நீ அ ப, இர45 வ24தினீ" எப5

ெபா2.

ைம4த - கணபதி9 மரB . Mவா எ25 - ந4தீச. கைக - சைடயி விள
கைக. நனில

- நனில

எB

ஊைர றி ; வன#ைத9

றி .

நி இட#தி பா பாகியவதி - நி இட பாக#தி நினி ஒ2 பதியாக
விள

$ணியவதியான உைமய ைம. ப - பி'ைச ஏ+8 உ$ட.

இவ+ைற9
--------------

ெபா2#தி ெபா2 க$ இ8க.
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73. ெகாடாத ெசவ!
ெசவ!

ஒளைவயா மிக நல ப$பிைன ெகா$டவ. மகளி 5யரகைள க$டா
உ2 . மகளி இப#ைத க$டா அவ உள

அவ மன

உவ .

அபிB அவ எளியவ. ஆனா, அதிகார#தி+ேகா, அல5 ேபா'
ெச2கி+ேகா அவ பணிபவ அல.

ஒளைவயாாி இ4த ப$கைள நாெடகI
அவ2 ஏ+ப%,24த க0

ஒ2 சமய

அறி4தவ பல. அதனா,

ெபாி5!

ஒளைவயா ஓ ஊாிட#ேத ெசறி24தா. அAZாி சில ெசவகளாக

இ24தன. ஈவத+ மன
வாயா த ைம9
அவக%

வராத உேலாபிய அவக. எறா1 , ஒளைவயாாி

பா ப,யாக' ெச?5 ேக%க ேவ$

எற அவா

ஏ+ப%ட5.

ஒளைவயாாிட

ெச8 பணி45 நி8, த *ைடய ஆவ#ைத ெவளியி%டன.

ஒளைவயா அவக3ைடய உள ேபாகிைன அறி4தா. அத+ேக+ப ஒ2
ெச?9ைள9

ெசானா. அஃ5 அவகளி இயகைள லனாகி

அவகைள இ,#5ைர#ததாக அைம4த5.

ேம1 , ந+ணக அைமயாதவைர9 , நல ெசயகைள நாடாதவைர9
லவக பாத ெபா24தாதெதற உ$ைமயிைன வ98#5வதாக7

அ5

அைம4த5.

"அய, அர, அாி எபவ *கட7ள. அவக%

நாயகனாக விளபவ

பர ெபா2. அவைன பா,ேன!

ேசர, ேசாழ, பா$,ய எB

Mேவ4தக தமிழக#ேத உளன. இளைம

நல*ைடய அவகளி சிற ைப9

பா,ேன.

எ வா? ெச?9 மண

கம>45 ெகா$,2 ப5. அ#தைகய * ெப2

ேவ4தைர9 , Mவ

*தைல9

பா, ேபா+றிய ெப2ைம உைடய5.
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அ#தைகய எBைடய வாயினா, 'எ ைம9

பாக' எ8 நீக3

வ45

ேக%[க. S ைம இAவிட#ேத யா எAவா8 பாேவ? அ5 ெச4தமி>
ெமாழிேக பழியாக அைம9ேம!

நீக Gரகளாக இ245, அேபா இய+றி' சிற4த ஆ$ைமயாளகளாக
இ2 பவ ஆனா, உகைள ேபா+றி பாடலா . நீகேளா ெவ ைமயான சின
த5 

க$கைள9ைடய ேபாகளி8க ெவ%$ G0கிற, 2தி

ெவள#தா+ சிவ4த ேபாகள#திைன க$ணா+ காண7

இயலாத

ெப2ேகாைழகளாக இ2கிறீக !

உக பா கைலயாவ

உளெதறா, அதைன ேநாகி S மிட#ேத +ற

நீகிய நல யாழிேல இைசயிைன எ0 பி, S ைம மகி>வி#5 பாட7
ெச?யலா . அ4த நல யாழிைசயிைன வி2 பமாக ேக%கிற தைமயிைன
ெப+றிராதவகளாக7 உளீக.

S

மைனவியைரயறி பிற மாதைர நிைனயாத ஒ0க

உைடயவக

எறி24தா, அத+காக யா S ைம ேபா+றி பாடலா . நீேரா *2க
H ேபா1

சிவ4த வாயித>கைள உைடயவரான S

மைனவியாி இளைம#

தைம ெகா$ட மாைப# த0வியி2 அ4த இெலா0க*
இலாதவகளாக# ேதா8கிறீக.

லவகளி வா?'ெசா+களி கல45 வ2கிற அவக3ைடய வ8ைமயினாேல
எ0கிற ல பைல ேக%, அத+ இரகி அவ2 உத7கிறவக3
நீக3

அ8. அதனா1 , யா உகைள பாத+கிைல.

பவமாக' சைம#த உண7களி Lைவயிைன அறி4த வகேள அறி# தமி>'
Lைவயிைன அறி4த தமிழபகளாக உகைள ெகா3த+ இயலா5!

நறாக உக7 மா%[க. வயிறார உ$ண7
ெகாக7

மா%[க. பிற J8

ேம+ெகாள7 மா%[க.

மா%[க. பிற2

நல ெபா2ளைம4த ெசா+கைள ேக%
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மர'ெசறி7 நீகாத கா%,னிைடேய, உயரமாக வள4த மர#தினிட#ேத விள
உ$Iத+காகாத பழ#திைன ேபால, நீக3

பயன+றவகளாக இA7லகி

பிற45ளீக.

உகைள யா எ ப, பாேவ?" இ4த க2#5 க3ட அைம4த5 ெச?9.
அவக தைல தா>4தன. அ#தைகேயாைர பாவ5 எற நிைலைம9
ஒளைவயா2 அதபின அAZாி ஏ+படவிைல.

இ5, ெச?9 பாவ5 எப5 லவகளி ெசய ம%மாக இைல; எவைர
றி#5 பாத ேவ$ேமா அவ2ைடய ப$கைள றி#ேத அைமவதா ,
அைமய ேவ$வதா

எபதைன9 உண#5 .

Mவ ேகாைவ9 Mவிள ேகாைவ9
பா,ய ெவற பBவ வாயா
எ ைம9 பாக ெவறனீ S ைமயி
எஙன

பாெக யாேன ெவக%

களி8ப ெசகள

க$ணி+ காணீ ெவ

ளி8ப நயா> வி2 பி ேகளீ
லவ வா?'ெசா+ ல ப1 கிரகீ இ
ல7 வா?'சிய இள*ைல `
அவி'Lைவ யல5 தமி>'Lைவ ெத2ளீ
உ[ உ$ணீ ெகா[இ ெகாளீ
ஒAவா கான#5 உயமர

ப0#த

5Aவா கனிெயன# ேதாறிய நீேர!

*# ேதவகளி ேகாமானான பர ெபா2ைள9 , இளைம' ெசAவி9ைடய
Mேவ4தகைள9 பா,ய எBைடய பாமண

வாயினா 'எ ைம9 பாக'

எறீக ! S ைம யா எAவா8 பாேவ? சின ெகா$ட ேபாகளி8க
ெவ% ப% G>தைல9ைடய 2தி ெப2கா+ சிவ4த ேபாகள#திைன நீக
க$ணா+ காண7

மா%[க; +றம+ற நல யாழினி8

இைசயிைன வி2 பி ேக%க7
ெவளி ப

எ0கிற

மா%[க; லவாி வா?'ெசா+களாக

ல ப1 இரக7

மா%[க; *2க H ேபாற
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இத>கைள9ைடய S மைனவியாி இைளய *ைலகைள# த0வி இ2க7
மா%[க; சைம#த உணவி Lைவயிறி# தமி>'Lைவ யா5 ெதளியமா%[க;
உகமா%[க; உ$ண மா%[க; ெகாகமா%[க; ெகாள7
மா%[க. ெதாைலயாத கா%, நேவ உயரமான மர#தி ப0#5ள
உ$ண+காகா கனிெயன நீக ேதாறினீகேள!' எப5
ெபா2.

இ' ெச?9, உல உதவி வாழாதவைர லவக பாடமா%டாக
எபைத9

உண#5 .

---------74. தி/மண வி/1#!
வி/1#!

பா$,ய தமிழ மி4தவ. தமிைழ ேபணி ர45 வள4தவ. தமி>
பாவலக% வாாி வழகி மகி>4தவ. இவ+8ட, அவேன வளைமயான
தமிழறி4த லைமயினனாக7

விளகினா.

ஒ2 சமய , அவBைடய G%, ஒ2 தி2மண ைவபவ
லவரான ஒளைவயாைர9

அவ மிக7

நைடெப+ற5. தமி> ெப2

வி2 பி அைழ4தி24தா. அவBைடய

அபி மிதிைய எ$ணிய ஒளைவயா2 , அ# தி2மண#தி+' ெசறி24தா.

பா$,ய மன G%# தி2மண
பல2

அலவா? நாெட

உள மனக

த#த பாிவார ெப2ட அேக வ45 நிைற4தி24தன. ஒளைவயா

அ4த J%ட#தி நேவ ப%ட ெதாைலக மிதியாக இ24தன. தி2மண
விழா7

ஒ2வாறாக *,4த5. ஒளைவயா2 பா$,ய உவ ட அளி#த பல

பாிசிக3ட தி2 பி ெகா$,24தா.

பசிேயா வயி+ைற வா%,ய5. ஒ2 G%# தி$ைணயிேல அம4தா. அ4த G%#
தைலவி அவ ேசாைவ க$ உண7$ண அைழ#தா. 'ஏ பா%,, தி2மண
G%,ேல உ$ணவிைலேயா?' எ8

ேக%டா.

அவ3 அ4த கயாண#தி சிற ைபJற நிைன#த ஒளைவயா, தா
உண7$ணJட இயலா5 ேபான அ4த நிைலயிைன J8கிறா. அவ Jறிய
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அ4த பாட இ5வா .

வ$தமிைழ# ேத4த வ0தி கயாண#5
உ$ட ெப2க

உைரகேக - அ$,

ெந2$ேட த3$ேட நீ பசியி னாேல
க2$ேட ேசா8$, ேல.

"தமி> வளைமயான5, அதைன க+8# ெதளி4தவ பா$,ய. அவ G%#
தி2மண#தி யா உ$ மகி>4த சிற பிைன' ெசா1ேவ ேக%பாயாக!

J%ட#தி+ ேச45 ெந2க*$ேட. த3$ேட. ெந,தாக வ2#திய
பசியினா உட L2க$ேட. இவ+ைற உைடயவளாேனேன அலாம, யா
ேசா8 உ$டவ அேல" எப5 ெபா2.

ேசா8$ணாதைத' ெசானா1 , அத+ பா$,ய மீ5 ஏ5
எ8

தவறிைல

நயமாக J8கிறா ஒளைவயா.

-----------75. வ க!
க! வரத!
வரத!

அ4த நாளி ெசகலைக வகநாத *தயா எெறா2 ெசவ இ24தா. அவ
தமிழபிமான

மி4தவ. தமிழறி4த லவகைள உபசாி#5 பாிசி பல வழ

இயபின2

ஆவ.

அவ2ைடய இைளய சேகாதர வரத. அவ திெம8 இற45 ேபானா.
அவ பிண#ைத வ4தவக அறியாதப, M,ைவ#5வி%, வி24தினகைள
உபசாி#த சிற பின இவ. இதனா, இவ க> எகI

இவ2

பரவிய5.

இற45ேபான கால#தி, இவ2ைடய மரண#ைத9 , இவ த பியி

மரண#ைத9

நிைன45 வ24திய ஒளைவயா, எமதமைன நநிைல பிற>4தவ

என Jறி பழி#5 பாகிறா. அ4த பாட இ5.

ஒ%டJ#த2

இ4த வகநாத *தயாாி சிற ைப பா,9ளன.
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"ெசவ#ைத இ8க *,45 ெகா$ இ2 பாக. த மிட
யா5

வ45 இர பவக3

ெகாகமா%டாக. இ#தைகய பண பி#தைர நீ ெச8 ெகால

Jடாேதா?"

வக சிறிய ப2வ#தா. அத த பி வரத ேபைதைம ெகா$டவ.
அவகைள ேபா? ெகாறாேய? எமேன! இ5தா நீ நநிைலைமேயா
நட பேதா?

எம நநிைல தவறிவி%டா. உலகி+ பாரமாக இ2கிறவகைள
ெகாலலா . அவகைள வா>4தி2க வி%வி%, உலகி+ உபகாரமாக
இ2 பவகைள ெகா8 வி%டாேன? இ5, எம நீதியி ேதவ எற
வா#ைதைய ெபா? ப#திய5 ஆேம?" இ ப, வ245கிறா ஔைவயா.

இ8க *,4ேத இர பாெகா றீயா#
த8கணைர ெகால# தகாேதா - சி8ைக
வகைன9

ேபைத வரதைன9

ெகாறா?

நவாேமா G5 நமா?

"நமா ! பண#ைத இர பவ ஒ8

ெகாடாம இ8க *,45 வா0

ெகா,யவகைள ெகா1த Jடாேதா? சி8 ைகயனான வகைன9
ேபைதயான வரதைன9

ெகாறாேய? இ5 நின நவாேமா!" எப5 ெபா2.

'சி8 ைக' ப2வ#ைத றி#த5 'ேபைத' இயைப றி#த5. ெசகலைக வகநாத
*தயா2

அவ இளவ1

ஒ2ேக மா$டேபா5 பா,ய5 இ5ெவபா சில.

-------------76. E' ெபா/ !

ஊனக$ணா காண *,யாத ெபா2க S$ ெபா2க என பவன. இ5,
ேம+ேபாகாக க+பா லனாகா5, SIகி உணவாேக லனா .
ெசறி4த ெசா+ெபா2ைள9

உண#5 .
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இ ப,ேய வா>விய+ J8பாகளி மிக7
தைம#தான ெபா2கைள9

*ய+சி9ட அைட45 அBபவி

S$ெபா2 எபாக.

ெப$ ஓ ஆடவைன மண4த5

அவBட இர$டற கல45விகிறா.

அவேனா J, கல45 ெகாNசி இப நல#ைத ெப2கிறா ;
ெப8கிறா. அவ அவ3ைடயவனாகி விகிறா; அவ அவBைடயவ
ஆகிவிகிறா.

இ4த நிைலயி1 , ெப$க சிலேபா5 தக கணவமா2ட ஊ,ெகா$,
அவகைள# த ம2ேக ெந2கவிடா5 சின45 ஒ5வ5

அஙன

ஆைச மைனவி அ2ேக வரவிடா5 தகிற ேபா5, அவைள# த07

அ4த இப , எளிதாக இ24த அ4த நல , மிக7
அவ உவ
அவ3

நிக>கிற5.

அாிதாகி ேபாகிற5. ஆனா,

ெசயைல' ெச?5 அ4த ஊடைல# தணி#5 நி+ அவைன,

ெதளி4த பின உவ டேன ஆர#த0வி நி+

S$ெபா2 ெசறி4ததா? இ2வைர9

இ ப,, மைனவியாி ேதா நல

ேபா5, அ4த இப

இ8#5கிற5.

S$ெபா2 பயகிற ஒ2 நிைலயிைன#

ெதளி7ப#5கிறா ஒளைவயா. ெசழியனிட

J8கிற பாணியிேல அைம4த5

பாட.

'பைகவைர ேபாகள#ேத எதி#5 நி8 அற ேபா இய+றி' சிற பேத
ஆ$ைம9ைடய ெசயலா . அ4த' ெசயைல' ெச?தவராக, ெவ+றி மிட
G தி2 பி வ2

Gரக3 மைனவியாி ேதா நல

S$ைம நல

ெசறி4ததாக விள .

Gர இஙன
எப5

விள

எனேவ, ேகாைழக% இப

ெசால ப%ட5.

கா5ேச தா>ைழயா? கனி# 5ைற' ேச ப
ேபா5ேச நாமாப ேபா'ெசழிய - நீதியா?

த2வதாக இரா5
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ம$ண*த மைகயேதா மா+றாைர ேய+றா
S$ணிய வாய ெபா2.

"கா5களி+ ெபா24தியி2கிற ெதாகலான $டல கைள உைடேயாேன!
மாியி கட+8ைற உாிைம9ைடய கட நா%டவேன! மல ேபா5க
ேச45ள மாைலயிைன அணி4ேதாேன! ேபாவல பா$,யேன! ம$ணி அ*த
மாக விள மைகயாி ேதா நலமான5, பைகவைர அற#ேதா எதிேர+8
ெவ+றி ெப+8வ2

Gரக3ேக S$ைமயான இபநல ெபா2 ெசறி4ததாக

அைம9 " எப5 ெபா2.

'S$ணிய வாய ெபா2" எற5, அளவி% Jற *,யாத, அறிய அறிய'
ெசழி

இப ெபா2 எபத+கா .

-----------77. றி ! விளக!
விளக!

ஒ%டJ#த ேலா#5க ேசாழBைடய அைவயி சிற ட திக>4தவ.
அரசB மிக ேவ$,யவராக7 , 'J#த பதா ய#ைத' P ேலா#5க
ேசாழ' என, அவேன ேபா+8மா8 அவBைடய 2நாதராக7 , அைம'சராக7
வா>4தவ அவ.

ெப2ைம9

சிற 

ேபரளவி+ ெப2கியதாயிB , லைமயி நிைற7 ,

ெகா$டதாயிB , அரசனிட#ேத9ள த *ைடய அளவிற4த ெசவாகி
காரணமாக J#த சிலேபா5 ெச2ைடயராக7

விளகினா.

இவ2ைடய இ4த ஒேர ஒ2 ைறயி காரணமாக, இவ2

கேழ4தி, க ப

*தேயா2 நிக>4த வாவாதக மிக பலவா . இவ+ைற# தனி
பாடக பல7

ஒ2 சமய

எ#5ைரகிறன.

ஒளைவயா, J#தாி ெச2கிைன க$ட5

அவைர# தைலகவிழ' ெச?வத+

ஆ#திரெகா$டா.

*,7 ெச?தா. அைவயிக$ J#தைர

விளி#5' சில *#திைரகைள# த ைககளா கா%,, 'இைவ றி
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ெம? ெபா2க யாேவா?' எ8 வினவினா. அ ேபா5 J#த பா,ய5 இ'
ெச?9.

இAவள7 க$ணினா இAவள7 சி+றிைடயா
இAவள7 ேபாற விள*ைலயா - இAவளவா?
ைந4த உடலா நலேமவ மமதற.
ஐ45கைண யாவா, னா.

"இAவள7 எB ப, சி8#த க$கைள உைடயவ; இAவள7 எB ப,யான
சி8#த இைடயிைன உைடயவ; இAவள7 எB ப, ப2#த இைளய *ைலகைள
உைடயவ; நிேம+ெகா$ட காம#தா, தா ைந4த உடனளாகி, நினா
நல#ைத அைட9 ப, ஏகி, மமதBைடய பNசபாணகளா வா,
ேபாயினா; அவ3 உதவாயா?" எப5 ெபா2.

ஒ%டJ#தாி இ4த' ெச?9 மிக7
ெபாிய ைறபா
விள

நயமான5தா எறா1 , அதக$ ஒ2

இ24த5 தா றி#த அைடயாளகைள ெகா$ அைவ

ெம? ெபா2கைள ல ப#தி பாமா8 ேக%,24தன

ஒளைவயா.

அவ2ைடய ேகவியிேல, 'ெம? ெபா2' எறி24த ெசாைன கவனியா5.
J#த ேம+க$டப, சி+றிப நய#ேதா ெச?9ைள பா,வி%டா.

ெம? ெபா2ளாவ5 ேபாிப ெபா2. சிவேநயரான J#த அதைன அறியாதவ
அல. எனிB , ெச2 எ0கிறேபா5 எ#5ைண அறி7 நல*
ெக%விகிற தைம, அ4 ேநர#தி அவ2

உாியவராயினா.

'J#தேர! தக ெச?9 ேம+ேபாகாக பா பத+ ெபா245வ5தா.
எனிB , யா

றி#தைவ ெம? ெபா2க. அதைன# தா அறியாம+ ேபாயினீ.

அரசிய Pழ இ2கிற நீ, அத ஆட பர#தி மயகியி2

நீ,

காத+பிாிவிேல சி+றிப#ைத றி பி%டதாக க2தி' ெசாவி%[.
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'ெம? ெபா2' எற ெசா Sம5 கவன#தி+ வரவிைல ேபா1 ?' எ8
*ழகினா ஒளைவயா.

அைவயின மீள7

சி4தைனயி ஆ>4தன. ெப2

லவரான J#த2 த *ைடய

பிைழயிைன உண4தவராக# தைல கவி>4தா. ேசாழ அவ2ைடய நிைலைய
க$ வ24தினா. அைவயி அைமதிைய ஊட8#5 ெகா$ அவBைடய
ர எ04த5.

'அ ைமேய! தாகேள அ க2#5கைள# ெதளி7 ப#5க. எக ஆவ
மிதியாகிற5' எறா அவ. அ ெபா05 ஒளைவயா ெசானதாக விள
ெச?9 இ5.

'ஏ+பா இைல எனா5 இ% உத7க. வா>வி மறெநறிைய ஒழி#5
அறெநறிகைளேய ைகெகா3க. உண7$I

கால#5' சிறிேதB

ேசா+றிைன பிற2 இ%, அத பிறேக உ$Iதைல' ெச?9க.

இ#5ைண9

ெச?5 வ2வ5ட, ெத?வ ஒ2வேன என7

உணவத+ நீக

வலைம ெப8த ேவ$ . ெப+றீகளாயி, அ8த+காிய விைனக ஐ45
S மிட#தி னி8

அ8 . S

பிறவி9

பயBைடயதா .'

ஒளைவயா, இAவா8 தா க2தியவ+ைற மிக7
'அாிதான உ$ைமக' என அைவ9

ஐய

அ2ைமயாக எ#5 விளகினா.

அதைன ஏ+8 இ+ற5.

இமி அறெநறிைய ைக பி,மி

இAவளேவ Bமன#ைத இ%$மி - ெத?வ
ஒ2வேன ெயன உணரவ `ேர
அ2விைனக ஐ45

அ8 .

* "பி'ைச இக; அறெநறிைய ைகெகா3க. சிறிேதB
பிற2 இ% அதபி உ$Iக; இவ+8ட, ெத?வ

அன#ைத

ஒ2வேன என7
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உணர வ`களானா, அாிதான விைனக ஐ45

அ+8 ேபா " எப5

ெபா2.

அ2விைனக ஐ45 - லனி'ைசகளா வ2கிற விைனக ஐ45 . இைவ அ8
எனேவ, G%,ப

கி% ' எப5

Jறினா.

-------------78. ெகாேள- மதி>#!
மதி>#!

ஒ2 சமய

கைலவாண பல2

அைவயிட#ேத ஒளைவயா2

ஒ2ேக அைவக$ J,யி24தன. அ4த
இ24தா. ஒளைவயா Jறிய ஒ2 க2#திேம

க2#5 மா8பா எ04த5. அைனவ2

தா

அதைன ம8#5 ேபசின.

ெசாயத உ$ைமயிைன# ெதளிவாக அறி4தவ ஒளைவயா. பல2

த *ைடய க2#திைன ஏ+கா5 மற#5 உைரகிறனேர என க2தி, அவ
மைல#5விடவிைல. ெபா8ைம9ட அவ+ைற ேக%டப,ேய G+றி24தா.

அ ேபா5, அைவயி தைலவ, 'அ ைமேய! அைனவ2

உைர#தவ+ைற

ேக%[க. இனியாவ5, தக3ைடய க2#திைன மா+றி ெகா3க' எறா.
அ ெபா05 ஒளைவயா ெசாயதாக வ2கிற ெச?9 இ5.

'லைம எப5 மிக எளிதானத8. எ04த பல பிறவிக ேதா8
*விைன பய உைடயவ வ45 வா?
அறி7

ஓதி உண4த

பி+ப%ட பிறவிக ேதா8 , அ4த

வைம உைடயதாக# ெதாட45 வ4தைட4தி2 . இ5ேவ உலக#தி

நியதி.

இதைன அறியா5, இள கைலவாணக பல, பலவ+ைற9 எBைடய
அறியாைம அக1 ப,யாக' ெசானாக. அவக3ைடய ேப'சிைன யாB
ேக%ேட. அதைன மதி#5 என மைல # த2 ப,யான நிைலயி ஒ2ேபா5ேம
ெகாள மா%ேட. இதைன அறிக' எறன ஒளைவயா. அ4த' ெச?9
இ5வா .

எ0பிறவி ேயாதி 9ண4தா தமேக
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வ2பிறவி ேதா8

வேத - இ2தீ

கைலவாண எலா கழறினகா$ ெநNசி
மைலவாக ெகாேள மதி#5.

எ0பிறவி - *+ப% எ04தவான பிறவிக. வ2பிறவி - வ2கிற பி+ப%ட பல
பிறவிக. இ2 - அNஞான மயக மைல7 - மயக . மதி#த - ேபா+8த.

இதனா, தா பிறவியிேலேய தமி> அறி7 வா?க ெப+றவ எB
க2#திைன# ெதளி7பட எ#5ைர#தன ஒளைவயா. தா
ெகாளாைம Jறினா, த

மைலவாக

க2#ேத *ைறயான5 எ8 வ98#5வத+

மைல7 - மயக .
------------79. கவியி- பய-!
பய-!

'க+க கசடற க+பைவ க+றபி, நி+க அத+# தக' எ8 றளாசிாிய J8வ.
கசடற க+காத கவி பயன+ற5. கசடற க+8
கவி9

அத+கிைசய நி+காதவனி

பயன+ற5. கவியி இ4த நிைலயிைன ேம1

ந ெதளி7

ப#5கிறா ஒளைவயா.

'ஒ2 ைன ஏ%,ேல ெபய#5 எ05த எப5 அாிதான ெசயலா . அ4த
அாிய ெசயைல' ெச?தா1
அதனிB

அ ப, எ0தி9ளதைன +றமிறி ப, ப5

அாிதான ஒ2 ெசயலா .

ப0தற வாசி தைமைய ெப+8வி%டா1 , ப$ட *+ற7
ைல க+ப5 அாிதான ெசயலா . அத+ேக+ற ேநர*

வசதிக3

அ4த
பல2

எளிதி வா? பதிைல.

க+றா1 , பிறவியி தைமயிைன உளப,ேய உண45 வா>வி+கான
ந+பயைன க$ணவ5 மிக7

அஙன

அாிதான ெசயலா .

க+றத பயனாக ந+பயைன காIகிற ெதளிவிைன ெப+றவகேள

மிக' சிற4தவக. அவக நிைலயி தளரா5 நிைலெப8

உ8தி#
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தைமயிைன9 ெப8த ேவ$ . இஙன

நிைலயினி+ உ8தியாக

நி+பாரானா, அ5ேவ கவியி பயைன அைட4ததா .'

எ0தாி5 *ன

எ0திய பின

ப0தறவா சி பாி5 ப$பா? - *05மைத
க+பாி5 ந+பயைன கா$பாி5 க$டகா
நி+பாி5 தான4 நிைல.

"எ05த அாிதான ெச?ைகயா ; *ன

எ0தியத பின அதைன ப0திறி

வாசி ப5 அாிய ெசயலா ; வாசி#தா1 , ப$ட அதைன *+ற7

க+ற

அாிதா ; க+றா1 ந+பயைன காண அாி5; அதைன9

க$ வி%டா1 ,

அ4த நிைலயி தளரா5 நி+

அாியதா " எப5

அ4த# தி$ைம நிைல மிக7

ெபா2.

இதைனேய, 'க+க கசடற க+பைவ, க+றபி நி+க அத+# தக' எபா ற
லா.
----------------80. தா3 ெமாழிய#!
ெமாழிய#!

இைறவைன வணவதி அவரவ த#த தா? ெமாழியிைன பயப#த
ேவ$மா, அல5 வழகி 45வி%ட வடெமாழிையேய ெதாட2த
ேவ$மா எறெவா2 விவாத

நைடெப8கிற5. தா?ெமாழிையேய

ஆதாி பா2 , வழக#ைத மா+ற ேவ$டா எபா2
அைன#5ேம அறி4தவ; அவB எ4த ெமாழி9
ப% படாம1

பல. இைறவ

ஒேற. இAவா8

Jறி ஒ5வாக சில. இ ப, ஒ2 ச'ைச ஒளைவயாாி

கால#தி1 நட45ள5. அத+கான ஒ2 நல *,பிைன அவ2

வ#5

Jறி9ளா. அதைன நா*

காணலா .

ஒளைவயா, 2J எB

ஆ>வா தி2நகாி# தி2மா தி2 பதி'

ெசறி24தேபா5தா இ4த' ச'ைச எ04த5. தி2ேகாயிேல 'அ4நிய
ெமாழியான வடெமாழியிைன பயப#5வ5 Jடா5' எ8 சில வாதி%டன.
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பழக#ைத மா+றமா%ேடா ' எறன ேகாயிலா. ஒளைவயா இ2வாி
வாத#ைத9

ேக% அறி4த பி பாகிறா.

'வா வளி தீ நீ நில

எபன பNசமகா Hதக. அற

ெபா2 இப

G

எபன வா>ைக ேப8க அர அாி அய எபவ M8 கட7ளக. இைவ
யா7

ெப?5 அைம4த ெச ெபா2ளாக விளபவ இைறவ.

இவ எ4த ேவதக3

ெதாைலவாகி, அவ+ைற கட45 நி+பவB

ஆவா.

த$ைம ெபா24திய 2Jாினிட#ேத இவைன வணவத+ பயப#5வ5
அ4நிய ெமாழிேய எ8 சில ெசா1கிறன. அ5தா *ைறெயன7
ெசா1கிறன. ஆனா, யாேனா, வழிபா%, சிற  தா?ெமாழியிைன
பயப#5வதனா தா அைம9 எ8, அவ க2#ைத ம8#5 உைர ேப.'

ஐ ெபா23

நா+ெபா23

ெச ெபா2ைள எ மைற

* ெபா23 ெப?தைம#த
ேச%ெபா2ைள# த$2J'

ேச?ெமாழிய ெதப சிலாியா இA7லகி
தா?ெமாழிய ெதேப தைக45.

"ஐவைக ெப2

Hதக3 , நாவைக ேப8க3 , Mவைக ெம? ெபா2க3

ஆகியவ+ைற ெப?5 அைம#த ெச ெபா2 த$ 2Jாிக$ ேகாயி
ெகா$,2

இைறவ. அவ எ4த ேவதகளா1

அவ+ைற கட45

அவைன வழிப

அறி45ணரவியலாதப,

நி+பவ.

மர ேவதெமாழியாகிய அ4நியெமாழி எபாக. யாேனா,

இA7லகி அவரவாி தா?ெமாழிேய வழிபா%,+ உக4த5 எபதைன
வ98#தி' ெசாேவ' எப5 ெபா2.

தா?ெமாழி வழிபா%ைட ஆதாி#5, இAவள7 ெதளிவாக ேவ8 எவ2ேம
Jறவிைல. 2J, ந மா>வா பிற4த ஊ; ஆ>வா தி2நகாி என வழவ5.
--------------
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81. வா3 ெமாழிக !

ஒளைவயாாி க2#5 ேகாயிைல' சா4தவ ெபா245மாறிைல. இைற
நாலாயிர

ஆகிய தமி> ேவத

வடெமாழிைய வி2 ேவா2
உக4த5 எறவ, ேம1

தி2 பதிகளிேல *ழகிற5. எனிB , அ8
பல இ24தன. தா?ெமாழிதா வழிபா%,+

அதைனேய வ98#தி ம+ெறா2 ெச?9ைள9

ெசா1கிறா.

அ4நிய ெமாழியானா1

சாி, தா?ெமாழியானா1

சாி, ெசால ேபானா

இைறவB இர$ேம ஒ8தா.

ேவதக வடல#5 ஆேறாாி வா?ெமாழிக; அவக3ைடய தா?ெமாழி9
Jட. அ5 மக% ாியாதப, இ2 பதனா, அதைன மைற எ8
ெசானாக.

அவக3ைடய தா?ெமாழியான வடெமாழிைய ேபால, ம+8
ெமாழிக3

கால4ேதா8

சிற4த பல

இைறவைன# 5திக பயப%ளன.

இ ப,# 5திக பயப%ட ெமாழிக பலவாக உளன எறா1 , அைன#5
ஒழி#த+ உாியைவ எேப நா. தா?ெமாழிேய பிற அைன#தி1
இதைன வ98#தி9

சிற4த5.

யா உைர ேப.

ஒளைவயாாி தமி> ப+8
ெச?கிற சிற ைப நா*

லைம9

நல ேநாக*

பாடேல தி2நடன

க$ களி#5# ெதளி7 ெபறலா .

ேச?ெமாழிேயா தா?ெமாழிேயா ெச பி இர$ ெமாேற
வா?ெமாழிைய யா2 மைறெயப - வா?ெமாழிேபா
ஆ?ெமாழிக சால உளெவனிB

அ ெமாழி9

சா?ெமாழிய ெவேப தைக45.

"Tர#5 ெமாழிேயா தா?ெமாழிேயா ெசால ேபானா இைறவB இர$ேம
ஒ8தா. *னிவகளி வா?ெமாழியான ேவதகைள எவ2 மைற எ8

140

ெசா1 கிறாக. அவக வா?ெமாழிேபால ேம1

கால4 ேதா8

ஆ?45ைர#த ெமாழிக பலவாக உளன. எனிB , அ

ெமாழிவைக அைன#5

தள பட ேவ$,யன எனேவ வ98#தி உைர ேப" எப5 ெபா2.
--------------82. நா.- வள!
வள!

ஒளைவயா வா>4த கால#தி தமிழக பர பி ேசர ேசாழ பா$,ய2
ெதா$ைடமாB

காNசி#

சிற + றி24தன. அவகள5 நா%, சிற பிைன விளகி

Jற க2திய ஒளைவயா, அAவவ+றி தனி#தைம ேதாற, இ4த' ெச?9ைள'
ெசாயி2கிறன.

ேவழ

உைட#5 மைலநா; ேமதக

ேசாழ வளநா ேசா8ைட#5 - Hழியேகா
ெதனா *#5ைட#5; ெத$ணீ வய+ெறா$ைட
நனா சாேறா உைட#5.

"மைல பதி நாடான ேசரBைடய நா யாைனகைள' சிற பாக உைடயதா .

ேமைம நிர பிய ேசாழB உாி#தான வளநாேடா ேசா+8 ெப2க#திைன
உைடயதா . Hழியகளி ேகாமானான பா$,யனி ெதனா *#5
ெப2க#ைத உைடயதா .

ெதளி4த நீ நிர பி நி+

வயகைள9ைடய ெதா$ைட நனா சாேறா-

கைள' சிற பாக உைடயதா " எப5 ெபா2.
-----------83. காைக காி#!
காி#!

நாவ நாகைள9 ேபா+8வ5 இ4த' ெச?9. இதக$ அ4த4த நாகளி
ேவ8 சில தனி ப$க3

உைரக பகிறன.

'வNசி' கட+கைர. அதைன றிக அதக$ உள நீ பறைவ எலா
ெவ$ைம நிற

எறன.
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'நாமாட Jட' பா$,யB உாிய5. அவB பNசவ என7

ெபய.

அவ தமி> ேபணிய தைலவ. அதனா அவ நா%,+ கவி வலைம
உைடயதாக# திக0

எறன.

ேசாழநா%டவ ேசா+8 ெநம%
பயிாி% வ4தன. அத சா8 மிக7

விைள#தவ அல. க2 பிைன9
இனிைமயான5.

ெதா$ைடமாB உாிய5 காNசி நகர . அத க$ காைகக மிதி. அைவ
க2நிற

உைடயன.

இ4த க2#5க ெகா$டதாக' ெச?9 அைம4த5; அ5 இ5 :

வNசி ெவளிய 2ெகலா

பNசவற

நாமாட Jட கவி வ5
ேசாழ உற4ைத க2 பினி5 ெதா$ைடமா
க'சி9% காைக காி5.

"வNசிக$ 2ெகலா

ெவைள நிற#தன. பா$,யனி நாமாட Jட+

கவி வய5. ேசாழனி உற4ைதயிட#5 க2  இனிய5. ெதா$ைடமானி
க'சி9 காைக மிக7

காிய5" எப5 ெபா2.

காைக காி5' எபத+ காவ கைமயான5 என7

ெபா2 ெகாவ.

-------------84. அபவி>த!
அபவி>த!

காவியேமா கவிைதேயா அதைன அBபவிகிறவாி தைமயிைன ெபா8#ேத
இனிதாக7

ேவ பாக7

ைறயிைன மற45, தா
ெவ8#த+ உாிய5.

ேதா8கிறன. இ ப, அBபவி பவ, த
க+

+ ைறெசால 

ேபைதைம ெபாி5
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நல ெசா+Lைவ நிர பிய கவிைதகைள ெகா,ேயா சில பழி#5# T+ற,
அதைன ேக% மன ெவ5 பிய ஒளைவயா, இ4த' ெச?9ைள'
ெசா1கிறா.

'உலகி மண*ள தாமைர மல2

இ2கிற5; ஒ5க# த4த மல2

உள5.

வ$ தாமைரயி ேதைன வி2 பி' ெச1கிற5. ஈேயா மல#ைத நா, ஓகிற5.

இரசிககளி1

வ$ைட ேபாறவக இ2கிறாக; அவக நல

பாடகளி அைமதிகைள அறி4தவக. நல கவிஞக ெசா1

பாடகளி

ெசா+Lைவ ெபா2%கைள நா, அைட45 அவக இ8வாக.

ஈைய ேபாறவக லறி7 ெகா$டவக. அவக ம%டமான
ெசா+கைளேய நா, இ8வாக.

இதனா கவிஞக, உயாிய ப$ உைடயவக உவ ப,யான
பாடகைளேய ெசா1த ேவ$ . லறிவின பாரா%,ைன ஒ5த
ேவ$ ' எறன.

இலகண கவிஞ ெசா இப

ேதவ

மலெசா+ ேறவ வக ணாளக
நில#58 கமல#ைத ேந2

வ$டதீ

தைலைற கமல#ைத' சா2

தைமேபா.

"பாடகளி இலகண#ைத அறி4த கவிஞக ெசானிைமயிைன#
ேதவாக; லறிவினேரா கலக *$டா

ெசா+கைள# ேதவாக. இ5

உலகி1ள தாமைர மலைர வ$ வி2 பியைடவதைன9 , ஈ மல#திைன'
ெசறைடதைல9

ேபாறதா " எப5 ெபா2.

பாடைல' ெச?பவாி தைமயிைன றி#5' ெசானதாக7
ெகாளலா . ஒ%டJ#தைர பழி#5 உைர#ததாக7
உைர பாக.
-----------------

இதைன

இதைன' சில
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85. ஏ,பி>தாேன!
ஏ,பி>தாேன!

ஒ2 சமய

பா$,ய மிக வைம9ட விளகினா. ெகா+ைக# 5ைறயினி8

வNசிவைர

அவBைடய ஆதிக எைல பரவியி24த5. அவBைடய

வி24தினராக ஒளைவயா சிலகால

தகியி24தா. அவ அவைர மிக7

அட உபசாி#5 ேபா+றினா. பின, அவனிட

விைடெப+றவ ராக#

த *ைடய L+8 பயண#ைத# ெதாடகினா ஒளைவயா.

காநைடயாகேவ அவ நட4தா. வழியிைடயி மக பகிற 5யர
வா%,ய5. உண7 எவாிடமாவ5 ேக%பா, அேக கNசி9

அவைர

J0ேம அவ2

கிைட#தன.

மனனி அர$மைன உணைவ நிைன#5 ெகா$டா. மகளி உணைவ9
க2தினா. அவ உள

ெவ5 பிய5. அவ+ேறா த ைம9 ஈப#தி இ4த'

ெச?9ைள' ெசானா.

சி8கீைர ெவAவடN ேசதாவி ெந?9
ம8 படா# த$தயி2

மா4தி - ெவ8#ேதைன

வNசி

ெகா+ைக

மனவேன+ பி#தாேன

கNசி

+ைக ைக.

"சி8கீைரைய வதகி' Pடாக ைவ#த கறி9டB , பLவி ெந?9டB , +றம+ற
ளி4த தயி2டB உண7$. அ5 ெவ8#5 ேபானதா பிாி45

வ4ேத.

மனவ அ5 ெபா8காம+ ேபா1 , எைன

வNசி

ெகா+ைக

கNசி

J0 ைகேய4தி நி+ ப,யாக' ெச?5வி%டா!" எப5 ெபா2.

--------------86. ஓைட? ெசவி

அ4த நாளி ஏழி+ற பதியிைன ஒ2 சி+றரச ஆ$ வ4தா. அவ தமி>
நல

அறியாதவ. அதனா தமி> லவகைள அவ வி2 வ5மிைல;

வரேவ+ப5 மிைல. அ ப, யாராவ5 அவபா+ ெசறா1
சாதாரண இரவலகளாகேவ அவ க25வா.

அவகைள'
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அ4த வழியாக' ெசற ஒளைவயா, அவைன' ெச8 க$டா. அவைன# த
வாயா வா>#தினா. அவேனா, அவைர# ச+8
ஒளைவயா2' சின

மதியாதவனாக இ24தா.

உ$டாயி+8 ! அவBைடய ெசயைல றி#5 இ ப,

பாகிறா.

இ2தீ மணிவிளக# ேதழிலா ேகாேவ
2ேட9
பா%

அ8நி +ற

உைர9

ஓ%ைட' ெசவி9

"இ2ளிB

- ம2தீ4த

பயிலா தனவிர$
உள.

சிற4த நீலமணியி ஒளி'சிற பிைன ெகா$ விள

ஏழி+ற#5 உாிய மனவேன! எ ைம மதியாத நி +றமான5 நி க$க
2டாயின தனா ஏ+ப%ட5 ம%ம8. +றம+ற பா%,ைன9 உைரயிைன9
ேக% பழகாதனவான இர$ ஓ%ைட' ெசவிக நின இ2 பதனா1
ஏ+ப%டா " எப5 ெச?9ளி ெபா2.
-------------87. தமி: உைடய#!
உைடய#!

ஒ2 சமய

பா$,யைன க$டா ஒளைவயா. அ ப' எBமிட#தி245,

சி#த வா>7' எB

இட#ைத9 பா#தவராக அவ ெசறி24தா. அ ேபா5

அ ப, சி#த வா>7, பா$,ய நா ஆகிய Mைற9

சிற பி#5 ஒளைவயா

பா,ய பாட இ5வா .

நல ப நல ,9ைட#5 ; சி#தவா>7
இல4 ெதா8M ெறாி9ைட#5 - நலரவ
பா%ைட#5 ேசாம வழிவ4த பா$,யநி
நா%ைட#5 நல தமி>.

"நைம9ைடய அ ப எBM நலமாக வா0
வா>7 எB

,கைள உைடயதா ; சி#த

ஊேரா G ேதா8 அ4தணகளா காக ப *# தீயிைன

உைடய தா . நைம த2

ஒயிப

எப5 பா%,ட# ேதேய உளதா ;

ச4திர வழியிேல வ4த பா$,யேன! நிBைடய நாதா நல தமி>
வள#திைன உைடயதா " எப5 ெபா2.
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அ ப - அ ப மாகாள

என வழ

தல . சி#த வா>7 - ெதபழனி.

------------88. ஆய ல!
ல!

யாேரா சில ஆய ல#திைன றி#5' ச+8 இழிவாக ேபசியி2கிறாக
ேபா1 ! அவக3 ைவணவக தா . எனிB , தா

உயவானவ எற

ெச2 அவகைள அ ப, ேபச' ெச?தி2கிற5.

அவக ேப'சிைன ேக%டா ஒளைவயா. அவக% அறி7 ெதளிவிக
க2தியவராக இ4த' ெச?9ைள' ெசானா.

ெம?வ4த ேகாவல தல# தாைர ெவ8ல#ேதா
ைகவ4த நNெசா வா?ெவ4 திம4த காரணேக
ஐவ4த ேவவியி ஐவ# ெத?வ*
ெத?வ

பிற4த லகாI

ஆகிநிற

ந4த தி2லேம!

"உ$ைம ெநறியிேல வ4த ேகாவலக3ைடய ல#தினைர, அ4த' சிற பிலாத
சில ல#தவக வா? வ4தப, பழிெசானா, அ ப,' ெசானவகளி
வா?க ெவ45ேபா . காரண#ைத ேக%பாயாக, அவக ந4த ேகாபனி
ல#தினக. சிற பைம4த இராஜPய ேவவியிேல, பNசபா$டவ#
ெத?வமாக விளகிற க$ணபிரா பிற4த லமா

அ4த ல " எப5

ெபா2.
----------------89. ேகாபாலனான ண!
ண!

பரா4தக' ேசாழைன பா,யதாக ஒளைவயா ெபயரா வழவ5 இ4த' ெச?9.

ஒ2*ைற, அவ ெச8 ெகா$,24த வழியிைன, எதிாி வ4த பLம4ைத
அைட#5 ெகா$,24த5. ஒ2 ெகா பிைன எ#5 அவ அ4த மாகைள
ஓ%,வி%, அதபி த வழிேம+ ெசறா.
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இ4த' ச பவ#ைத அறி4த ஒளைவயா, அவைன ேபா+றி உைர#த ெச?9
இ5வா .

ேகாெல#5 ேகா#5ர#5 ேகாகனக' ெசைகவ,
ேவெல#5 ேகா#5ர#த வி%,லேன - சீதமி
Hபால னானா1

ேபாேமா ர4தக+

ேகாபால னான ண .

"த ெச ெபா ைகயிேல வ,#த ேவைன எ#5 பைகயரசைர# 5ர#5
பணியிைன' ெச?9
பLகைள9

ேகாமானான இவ, இ ேபா5, ெகா பிைன எ#5 இ4த

வ2%கிறா பாாீ!

ஒ0கமி4த உலகிைன கா பவனாக இ24தா1 , பரா4தகB ஆநிைரகைள
ேம?கிறதாகிய அ4த# தைம9

ேபா?விேமா?" எப5 ெபா2.

மனகைள# தி2மா அமிசமாக பிற4தவக எபாக. பரா4தக
தி2மா அமிசமாக# ேதாறியவ எப. தி2மா க$ணனாகி ஆநிைர ேம?#த
அ4த# தைம அவைனவி% ேபா?விேமா? எகிறா.
-------------90. மற பி>தா3!
பி>தா3!

அதியமா த2மாியி இ245 அரசா$டவ. அதிய ேகாமா என7 , மழவ
ேகாமா என7
ந%

ேபா+ற ெப8பவ. அ#5ட ஒளைவயா பா அள7 கட4த

அவ2ைடய தமி> பாகளிட#ேத அளவிற4த ஈபா

ஒ2 சமய , ெநநா உயிவாழ உத7

உைடயவ.

அாிதான க2 ெநகனி ஒ8

அவB கிைட#த5. தா உ$ த வாணாைள ெப2வத+
நிைனயாம, அதைன# த அைவயி24த ஒளைவயா2 வழகி மகி>4தா
அவ. அவBைடய அ4த' ெசய+காிய ெசயைல விய45 ஒளைவயா பா,யதாக
வழ

ெச?9 இ5.

ேவ] எெறா2 ஊாி Hத எபவ இ24தா. வ4தவக3 வாாி
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வழகி' சிற4தி24தா. அவனா உபசாிக ெப+8 இ+றவ ஒளைவயா.
அவBைடய அ4த' ேசா+8 ெகாைடயி நிைன7 எ04த5. அவBைடய ஊ
அழகிய தாமைர மலக ெசறி4த ளகளா+ Pழ ெப+ற வள உைடய5
எபதைன9

நிைன#தா.

அ4த ேவ]ாிட#ேத பாேபா8 இனிதான நீ2ட வ2கிற
ெப$ைணயா+றிைன9

உளெகா$டா. 'உல உ8

பசியிைன ேபா

ஆ+ைற9 Hதைன9 இAவிட#ேத மறக' ெச?தா? அதிகமாேன' எ8
வா>#தினா. 'வதான J+றிைன9 எ உயிைர ப+றி வ2வத+ ஏ7வத+
இலா5 நி ெசயலா நாைக அ8 பி#தா? ' எ8

ேபா+றினா.

அ4த' ெச?9 இ5.

Hகமல வாவிP> ேவ] Hதைன9
ஆவ2 பா+ெப$ைண யா+றிைன9 - ஈ
மற பி#தா? வாளதிகா வJ+றி நாைவ
அ8 பி#தா? யாமலக4 த45.

"வாளா+ற மிக அதிகமாேன! இAவிட#ேத க2 ெநகனி த4தா?.
வைம9ைடய J+றின5 நாைவ9

அதMல

அ845 ேபாக' ெச?தா?. அழகிய

தாமைர# தடாகக P>4த ]ாி க$ இ245 ேசா_% நட#தி வ2
Hதைன9 , இனிதான நீ2ட அAவிட#ேத வ2கிற ெப$ைணயா+றிைன9
மறமா8 ெச?5வி%டா? (நீ வா>க" எப5 ெபா2.
-------------91. வாைழ> ேதா,ற!
ேதா,ற!

ஒளைவயா ஒ2 சமய

தி2ட4ைத நக2' ெசறி4தா. அ' ெசவனான

ஓ உேலாபி இ24தா. ஈயாத அவBைடய தைம இரகினா அவ. அேத
ஊாி வ4தவெகலா
ஒ2வB

இைலெயனா5 உணவளி#5 உவகிற ப$பாள

இ24தா. ஒளைவயாைர வரேவ+8 அவ வி24T%, இ+றா.

இ4த இ2வாி தைமகைள9

ஒளைவயா நிைன#5 ெகா$டா. அவக

G%, *+ற#ேத நிறி24த வாைழ மரகைள9 க$டா. இAவா8
பாகிறா.
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தி2#தகி தவாைழ ேத ப0#5 நி+
ம2#த தி2ட4ைத வாைழ - 2#5
இைல9மிைல H7மிைல கா9மிைல எ8
உலகி வ2வி24ேதா $.

"ெசவ

ைறயா5 தகியி2

அ4த உேலாபியி G% வாைழ மர

இனிதான

பழைல9ட நி+கிற5. தி2ட4ைத நகாி1ள ம2த எபாBைடய
வாைழயிேலா 2#5
உலகி எ4நா3

இைல, இைல9மிைல, H7மிைல; கா9

இைல.

வ2கிற வி24தினேரா அவ உ$ட தைமயினா அ5

எ ப, விள ; (எனிB

அ5ேவ சிற4த5" எப5 ெபா2.

---------------92. ெகாதி அ/2<ர!
அ/2<ர!

ஐேவ அசதி எபவ யாதவ ல#தின. அ4 நாைளயி+ சிற4த வளலாக7
விளகினா. 'ஐேவ' அவ தாகிய அழகிய ேவ+பைடயிைன றி என7
ெசாவாக. ேவ+ேபாாி வலவனாக இ24த அவைன 'ஐேவ அசதி ' என
அைனவ2

றி பி% வழகின.

அவBைடய அபி சிற பிைன9 , ப$பி நல#திைன9 க$ட ஒளைவயா,
அவ மீ5 ஒ2 ேகாைவ பிரப4தேம பா,னா. அ4த பாடக3 மைற4தன
ேபாக எNசி கிைட#த பாடக இைவ. 'ெச4தமி>' எB

ம5ைர# தமி>'

சக#5# திகளிதழி இைவ *ன ெவளிவ4தன. தமி>' Lைவ9ள அவ+ைற
இேக கா$ேபா .

ஒ2 தா?, த மக காதலBட J,யவளாக# த G%ைடவி%
ேபா?வி%டதைன அறி45 ேவதைன பகிறா. த மக கட45 ேபாவத+ாிய
வழியி ெகாைம அவ நிைனவி எ0கிற5; அ4த# 5ைறயிேல அைம4த
ெச?9 இ5.

அ+றாைர# தாகிய ைவேவ லசதி யணிவைரேம
*+றா *கி>*ைல ெயAவா8 ெசறன *#தமி> 
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க+றா பிாி7க லாதவ ஈ%ட*

ைக ெபா2க

அ+றா இளைம9 ேபாேல ெகாதி அ2NLரேம.

"*#தமி> +கைள9 க+றி24த சாேறா2ட பழகினவா, அவ2ைடய
பிாிவி ெவ ைமைய ெபா8#த இயலா5. கலாதவ J%ட#5' சீகிய
க+றவ அத ெவ ைமைய' சகி#த இயலா5. ைக ெபா2 இலாத ஒ2வ
இளைம ப2வ#தினனாக7

இ245வி%டா, அதனா தாக *,யாத

ேவதைனக3 உளாவா. இவக3ைடய ேவதைனைய ேபால ெகாதி ப5
கட#த+ அாிதான Lரெநறி. கதிய+றவைர# தாகி ேபI
அழகிய மைலநா%, ேம வா0

ஐேவலசதியி

*+றாத *கி>#த *ைல9ைடயவளான எ

மக3 , எAவா8 த காதலனான அவBட அ4ெநறிைய கட45 ெசறனேளா?"
எப5 ெபா2.
------------93. ெப' பிற1ேதபிற1ேத-!

ஓ இள கனி ; தBைடய மனகவ4த காைள9ட கள7ற7 H$
இ+8 ஒ0கிவ4தன. அவ விைரவி ெபா2 ேத, வ45 அவைள *ைற ப,
மண45 ெகாவதாக Jறி ேவ+8 நா ெசறி24தா. அவBைடய பிாிவா
அவ ப%ட ேவதைன ெசா14தரம8. அவ3ைடய ல பலாக அைம4த
ெச?9 இ5.

அ2NசN சலெகா$ட ைவேவ லசதி யகவைரயி
இ2NசN சலNெசால ேவ$ெகா ேலாெவன தைனெமாழி
த2NசN சல*4 தனிைவ#5 ேபானவ சNசல*
ெப2N சNசலெகா$ யானி24 ேதெனா2 ெப$பிற4ேத.

"அ+றாைர கா பவ ஐேவலசதி. அதனா, அவைன நா, வ2பவாி
5யரகைளெயலா அவ த 5யரமாக ெகா$ வ245வா. இ ப, நா3
அாிதான கவைலக பல7

ெகா$ விள

யிட#ேத வா>பவ நா. ஆகேவ, யாB
எ#5' ெசா1த1 ேவ$ேமா?

அவBைடய அகற மைல

ெகா$ட ெபாி தான 5யர கைதயிைன
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எ அைனயி கைமயான ேப'Lக த2கிற மனகவைல ஒ2ற* ,
எைன# தனிேய ைவ#5 ேபானவ வராததா ஏ+ப%ட மனகவைல ஒ2
ற*மாக ெபாிதான கவைல ெகா$டவளாக, யா இன*
பிற45

ஒ2 ெப$ணாக

சாகா5 உயி வா>4தி2கிேறேன? அ5தா என ேவதைனயா?

இ2 ப5" எப5 ெபா2.

சNசல

- மனகவைல.

------94. ெவ 'டன!
'டன!

இைளஞ ஒ2வ தBைடய உளகவ4த நைக நலாைள காI
ெபா2%டாக றி#த இட#திைன ேநாகி' ெச8 ெகா$,2கிறா. ெச1
வழியி, ெதைனயி245 இளநீ கா?கைள பறி#5 ெவ%, ,#5
களி#தா. அவ மனக$ * அவ காதயி தனபாரக அ ேபா5
எ04தன. அவ, அ4த மயகிேல தB% ெசா ெகாவதாக அைம4த ெச?9
இ5

அைலெகா$ட ேவ+கர# ைதேவ லசதி அணிவைரேம
நிைலெகா$ட மைகத ெகாைக# ேதா+றின நீாினக
ைல9$ ,,9$ெட ைகயினி ெல+8$
%*$ விைல9$ ட,9$ க$ணீ த5 ப7

ெவ%$டேவ.

"ஐேவலசதியி ைகயிட#5 ேவ பைகவைர ேநாகி அைச45 ெகா$,2
தைம9 ெகா$ட5. அவBைடய அழகிய மைல ேம ,யி2 பிைன ெகா$ட
மைக நலா எ காத. இ4த இளநீ கா?க அவ3ைடய ெகாைககளி
உ2வ எழி1 ஒ பாகாம ேதா+8 ேபாயின. அதனா தா த நிைலைல45,
த * இ,9$, எ ைகயா எ+8

உ$டன. பி %தைல9

விைல Jறைல9 ெப+8, அ,கைள9

ெப+8 க$ணீ த5 மா8

ெவ%$

ெப+8,

ேபாயின' எப5 ெபா2.

ேவ அைலெகாள, பைகவைர ேநாகி' ெச1#த ப
மைக எற5 நிைலயான காத ெகா$டவைள9

ேபா5, நிைல ெகா$ட

றி பி . 'விைல9$'
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எற5, அவ அ கா?கைள விைல ெப+8தா ,#ததைன9

கா% .

--------------95. ேகாதின !

ஒ2 மைக நலா தBைடய மாளிைகயி நிலா *+ற#தி245 தBைடய
தைலமயிைர ேகாதி ெகா$,2கிறா. ெத2Zேட ெச8 ெகா$,24த
ஒ2வ அ4த கா%சிைய க$டா. அவ3ைடய அழகி1 , அவ மயி
ேகா5கிற அ4த நளின#தி1

த மன#ைத பறி ெகா#தா. அவ

ெசாவ5ேபால அைம4த ெச?9 இ5.

அழ+க% க%,ய ைவேவ லசதி யணிவைரயி
மைழக% க%,ய மாளிைக ேமெலா2 மைக நலா
உழகி% ாியி% *Aவழ கி%ாி நாழியி%
ழ+க% டவி>#5ட னஙனி ேறமயி ேகாதினேள.

ஐேவலசதியி மைல நா%, ெகா விலக3

உளன. ஆதலா எ ற*

ெந2 பி% காவ ெச?தி2 பாக. இ ப, அழ+க%ட விளவ5
அவBைடய அழகிய மைல.

அ4த மைலயிட#ேத ேமக#திரக வ45 ப,45ளதான ஒ2 ெபாிய மாளிைக
ஒறி ேம தள#திேல ஒ2 சாாிைக வ45 நிறா.

ஒயிலாக வ45 நிற அவ தBைடய ெகா$ைடைய அவி>#5வி%#
தBைடய தைலமயிைர அ

மாளிைக இட#தி இ24தப,ேய ேகாத7

ெதாடகினா.

'அவளிட#ேத யா ெநNசிைன பறிெகா#ேத!'

உழ எப5 காப, ; உாி அைர ப, ; M7ழ *கா+ப,, நாழி ப, ஒ2
ெபய. அைன#5

J%,னா, *4நாழி ஆ ; M8 நாழி M8 நாழிைக9

ஆ . காைல M8 நாழிைக அளவி எனலா . ேமக ேதாற# த ேதாைகைய
விாி#5 ஆட# ெதாட
----------------

மயி; அதைன ழ ேகா5

அவ3ட உவமி#தன.
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96. !றகாட தேமா?
தேமா?

ஒ2 காதல த அ காதைய நா, ஆவ1ட வ2கிறா. றி#த கால#5
வாரா5 ேபாயின அவBைடய பிைழயிைன நிைன#5 அவ வ24தியி24தன.
அதனா, அவ மன#ேத Jட விைழைவ கா%,1
மிதியாக இ24த5. அவB

ஊட சினேம

அைத உண4தா. அவ3ைடய ஊடைல#

ெதளிவி#5 Jவத+கான பல *ய+சிகைள9

இ4நிைலயிேல, இர7 ேவைள9

ெச?5 ெகா$,24தா.

வ4த5. இ2வ2

பNசைணயி+ ேச45

இ24தன. அவ ஆவ*ட அைணக, அவ அவ ைககைள ஒ5கியவளாக
ற*5ைக அவ பக

கா%,யவளாக ப#5 ெகாகிறா அ ேபா5, அவ

அவைள# ெதளிவிக J8கிற 5ைறயிேல அைம4த ெச?9 இ5.

அறகா% ,யகர# ைதேவ, லசதி யக சில பி
நிறகா% கNச# தி2வைன *க நீ$டமி>#
திறகா%

ேவ1 சிைல9

ெகாயாைன9

ேத2ெகா$

றகா% ட74த ேமாசிைல காம த Hசேல?

"ஐேவ அசதி, அற இ5ெவன அற#தி தைம ேதா8மா8 வழகி கா%,ய
கரகைள உைடயவ. அவBைடய அழகியதான இ
*5கிைன கா%,யப,ேய ப#தி2

மைல நா%,ட#ேத, என

ெப$ேண ! தாமைரயிட#5#

தகியி2 தி2மகைள ேபாறவேள! அவ ேபாற *க* , அதனிட#ேத
நீ$ட மிழ மலைர ேபாற M , எபா த

ெதாழி வாிைசைய கா%

ேவ ேபாற க$க3 , சிைல ேபாற 2வ* , ெகா14 தைம9ைடய
யாைனயி ம#தகக ேபாற தன பாரக3 , ேத ேபாற அ தட*
ெகா$டவேள!

இைவ அைன#5

இ245 , க2  வியான காமBைடய இ4த

ேபாரா%ட#திேல, எதிநி8 ெவ+றி ெகாளாம, ற*5கி% ஒ5த
நின# ததியாேமா?" எறா.
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'ேவ+பைட9 , வி1 , களி8 , ேத2

ைகெகா$ ,245 Hச

றகா%டலாேம?' என அவைள க>45 Jறி களி ற' ெச?5, அவைள#
ெதளிவிகிறா அ காதல.
--------------97. விலத அாி#!
அாி#!

ஒ2 காதல, தBைடய காதயி ேநாகினி+ப%# த காமமி45
ெசயழ45 நிற நிைலைய J8வதாக அைம4த ெச?9 இ5வா .

ஆலவ%ட

ேபாற *0நில7 தகியி2

அழகிய மைல பதி உாியவ

ஐேவ அசதி எபவ. அவBைடய மைல'சார.....

நீலவ%ட

ேபா8 விள

க$க ேநராக ஒ#5 ேநாகிற அ4த ேநர#தி,

அ4த ேநாிய இைழகைள அணி4த அவ....

எபா மயக#ைத எழ'ெச?5 எ மன#ைத' Lழல7
எனிடமி245 தா வ%டமி% ஓட7
இட#தி+ேக வரவைழக7

இ8

ெச?தன. பி

ெச?தன. மீள7

எைன# தானி24த

ெச?தன.

அவ த ேவ ேபாற க$கைள எபா ெச1#தி எைன

ெவ%வாளானா, எனா அத+ இலகாகி அழிவதறி, அதைன# த#5
ெவ+றி ெப8த அாிதாயி2ேம?" எப5 ெபா2.

ஆலவ% ட பிைற ையேவ லசதி யணிவைரேம
நீலவ% டக$க ேநெரா

ேபாத4த ேநாிைழயா

மாைலவி% 'L+றி வ%டமி% ேடா, வரவைழ#5
ேவைலவி% #தி ெவ%வ ளாகி விலகாிேத.

ஆலவ%ட

- ஒ2வைக விசிறி. மா - ைமய. ேவ ேவ *ைன ேபாற க$க.

விலக - த#5 நீக.
-------------
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98. நில; !ற பட#!
பட#!

ஒ2 காதல த மனகவ4த ேநாிைழயாைள க$ மயகிB , அவ இைச7
உற7

அைடய ெபறா5 நா3

வ24தி ந4தா. அவ3

அவபா+ காத

இ24தா1 , அதைன ெவளியி% உறவிைன ேம+ெகாள நாணியவளாக, ஒ5கி'
ெச8 ெகா$,24தா.

ஒ2நா மாைலயி, அவ Lைன நீராட' ெசறேபா5, அவ நீரா,ய பி G
ேநாகி# தி2 பி ெகா$,24தா. இ2வ2
மிக7

எதிெரதிராக ெந2கி வ4தன.

ெந2கிய5 நிறன. அவ சிறி5 ேநர

ஊைமயாகி நிறா. அவ

தைலகவி>45 காவிரலா தைரைய கிளறினா. அவ 5ணி4தா, அவ
5வ$டா. ஆனா விெப+8 சிாி ட அவைன# த0வியபி பிாி45
ேபா?வி%டா.

அவ இப மயக#தி நிறா. ெபா05 சா?45 நில7
அவ காம*

வான#ேத எ04த5.

அதனா மிதியாயி+8.

அவ சிாி  , த0விய தைகைம9 , அவ க$* நிறன. அவைள
எ ப,9

தா அைடய ேவ$

எ8 *,7 ெச?தா.

அவக காத1ற7 க,மணமாக7

மல4த5. அதபி, ஒ2நா நிலவி

அவக களி#தி2 ெபா0தி அவ தகளி அ4த' ச4தி ைப நிைன#5
ெகா3கிறா. தா ெகா$ட மேனாேவக#ைத9

ெசா உவகிறா.

ஆரா யிரெகா$ட ைவேவ லசதி யககிாியி
நீராட ேபா

ெநறிதனி ேலய4தி ேநர#திேல

சீரான ம ெகாைகைய கா%,' சிாி#ெதா2 ெப$
ேபாரா பி,பி, ெயேற நிலா7

ற ப%டேத.

"ஆ#தி மரக ஆயிரகணகாக விள ஐேவ அசதியி அகற
மைல'சாரேல, நீராட ேபா

வழியிேல, அ4தி ேபாதிேல, சிற  ெபா24திய

ம' சிமி> ேபாற த மாபககைள கா%,' சிாி#தப,ேய ஒ2 ெப$
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ேபாகிறா; அவைள பி,#5ெகா எ8 T$வ5 ேபால, நில7
ற ப%ட5" எப5 ெபா2.
------99. இப ேகா !

இைளஞ ஒ2வ தைன ஆ%ெகா$ட த காத 9ட கள7 உறவிேல
ச4தி#5 களி#5 வ2கிறா. ஒ2நா, அவ3 காக றி#த இட

ேநாகி வ45

ெகா$,24தா. இைட வழியி, ஓாிட#தி, ஒ2வ காைள மா%
ெகா கைள' சீவி' ெச5கி பலெபா2கைள' ெச?5 ெகா$,24தா.

அ4த ெகா க அவ நிைனைவ அவ தனபாரகளி+ ெகா$ ெச1#தின.
ஒ2 சமய , அவ தனபாரகைள, 'இபேகாக' என# தா வ2ணி#தைத
நிைன#5' சிாி#5 ெகா$டா. அைவ அவ தனபாரகளி அழ#
ேதா+8#தா இ ப, அழிகிறன எ8

க2தினா. அவ J8வதாக அைம4த

ெச?9 இ5.

ஆ? பா, யாயத

ஐேவ லசதி யணிவைரயி

ேகா பா மிவெளழி+ ெகாைக# ேதா+றிப ேகா,ர$
சீ பா?' சிIகாி யா?' சிமிழா?' சின ேமாதிரமா?
கா பா?' ச5ரக மா? பல காகி கைட ப%டேவ.

"ஆயபா,க3 வா>கிற ஆய ல#தவாி தைலவ ஐேவலசதி. அவBைடய
அழகான மைல'சார, க%ேகா பாக அைம4தைவ இவ3ைடய ெகாைகக
இர$ .

இவ3ைடய ேகா பான ெகாைகக% காைள ெகா க இர$

சமமாக

நிைலெபற மா%டா5 ேதா+றன. சீ பாக7 , சிIகாியாக7 , சிமிழாக7 , சின
ேமாதிரமாக7 , கா பாக7 , ச5ரக கா?களாக7
அதனா தா இழிநிைல ெப+8

ேபாயின" எப5 ெபா2.

ேகா  - ெச ைம9ற அைம4த நிைல. இப
ப + அ + ஆகி - பலகாகி.

ப+பல 5$களாகி,

- இடப ; காைளமா; யாைன9

ஆ .
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-----------100. அவளாக> ேதா-8!
ேதா-8!

ஒ2 காதல, மைல'சாரட#ேத ஒ2 கனிைகைய க$டா. அவ மீ5 இவ
ெகா$ட ஆைச அள7 கட4த தாயி+8. அவ, ஒ2 சமய

அ4த ஆைச

ெப2கிைன# தைன க,45 விலக *யற த ேதாழனிட

J8வதாக

அைம4த ெச?9 இ5.

"கைடவாயி மணிேயாைச ஓயா5 எ045 ெகா$,2 , வள தைமயிைன
உைடயவ ஐேவ அசதி எபவ. அவBைடய அழகான மைல பதியினிட#ேத....

நீ$ட கயமீைன ேபாற க$கைள9ைடயவளான இவ என# த4த
ஆைசயி ெப2க#திைன, எனா எ#5' ெசாவ5

மைல9'சிக3 , ள* , ள#5 அ2ேக நி+

அாிதா .

8க3 , கா , ெச,9

ஆகிய அைன#5ேம எ க$க3 அவளாக# ேதா8ேம!"

எகிறா அவ. கா$பைவ அைன#தி1ேம அவைள காIகிற அாிய
காத+ெசவ அவ !

ஆ கைடமணி ையேவ லசதி யணிவைரேம
நீ கய+க$ணி ட4த வாைச நிக>#தாிதா
ேகா ள*

ள#த2 ேகநி+ 8க3

காN ெச,9

அவளாக# ேதா8ெம க$க3ேக.

'கைடமணி ஆட - வ2கிற வி24தின ப+றிய அறிவி . கய - ெக$ைட மீ.
------------101. <,ற>தாாி- இய!!
இய!!

ஒளைவயா, ஒ2 சமய

ஒ2 ச#திர#தி இைள பா8

அ ேபா5 அவ2ைடய உள

ெபா2%டாக அம4தி24தா.

உலக#தி பவைக ேபாகைள9

எ$ணி, ஒ2
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நெனறிைய ேபணி ேம+ெகாளா5 சிதறி கிட . தைமயிைன நிைன45
வ2#த*+றதாக இ24த5. எதிேர ச+8 ேநாகினா. அேக ேகாQறி
ெகா$ேட *டவ ஒ2வ வ45 ெகா$,24தா. தளா,' ேசா45 ெம7+8
ந45 வ45 ேச4த அவைன ஒளைவயா J45 ேநாகினா. அவைன அத+
* எேகா க$,2கிறா. அவ *க

அவ2 பழகமான5. அவ மன

பைழய நிைன7களி ெசற5. அவைன ப+றிய ஆரா?வி அவ ஈப%டா.

அவைர ெந2கி வ45வி%ட அவ, அவைர மிக7

அட, 'தாேய! எைன

உக% நிைனவி2கிறதா? நீக நல4தானா? எகி245 வ2கிறீக?' என
வினவினா.

நிைன ப+றி#தா சி4தி#5 ெகா$,2கிேற. ஆமா ! நிைன
ாி45ெகா$ேட. உன ஏன பா இ4த நிைல?' எறா ஒளைவயா.

'தாேய! நறி மற4த உலக
வள

இ5. அ8 ந1ட1ட இ24ேத. எபா+ ெசவ

ெப2கி இ24த5. எைன கா$பத+ கா#தி24ேதா பல. எ உறவின

எ8 ெப2ைம ப% ெகா$டவ2

பல.

இேறா ! எ ெசவக ேபாயின. எ ேபாதாத ேவைள! எ கா1
ெநா$,யாக ேபாயி+8. எைன காண கா#தி24த உற7
ெச8 காண *யற ேபா5

L+ற* , நா

கதவைட#5# தாளிகிறன.

அ8 உலைக ாியாதவ நா. ெசவ' ெச2கா தைல நிமி45 நட4ேத.
இேறா, உலகிைன ாி45 ெகா$ேட. அதைனவி% ஒ5கி நி+கிேற
எ8 த கைதைய Jறினா அவ. அவ க$க கலகின. ஒளைவயாாி
உள*

கசி4த5.

அவ2ைடய ெநNசி ஆழமாக பதி4த5 உலக#தி ேபா. அத
ேபா#தைகைமைய நிைன45 வ24தினா.

உைடயரா?' ெசறகா ஊெரலா

L+ற

*டவரா? ேகாQறி' ெசறகா L+ற
உைடயாB

ேவ8 ப .
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எ8 ெசா அவைன# ேத+றினா. இவB

மன#ெதளி7 ெகா$ அவைர

ேபா+றினா. பின, ஒளைவயாாி *ய+சியினா, அவBைடய வா>7 கவைல
ஒழிய7

ெச?த5.

"வள*

நல*

உைடயவகளாக' ெசறனரானா ஊெரலா

L+றமாக#

திக>45 அவைர உபசாி பாக. *டவகளாக ேகாQறியப, இரவலராக'
ெசறா, L+ற#திைன உ$ைமயாகேவ உைடயவB Jட, ேவ8 நிைலேக
உ%பட ேந2 " எப5 ெபா2.
-----------102. ெபா- ெப,ேற-!
ெப,ேற-!

கா வணிகக3 ப4த எB

ெபயாின ஒ2வ இ24தா. இவ வணிக

ெப2கி ெபானிைன நிைற#த ேதா மகி>4தவ அல. தமி>நல

5?#5#

தமிழறி4த சாேறாகளி ஏ>ைமைய ேபாகி, அவைர ெபாBைடயவராக#
ெச?5 க> ெப+றவB

ஆவா.

ஒ2 சமய , ஒளைவயா2 ெபா ேவ$,யதி24த5. ப4தனி சிற பிைன
பல ெசால ேக%,24த அவ, அவைன க$ வ2கிற நிைன7ட ெசறா.
ஒளைவயாாி கழிைன ேக%, அவைர கா$பத+ *பாகேவ அவபா
ேபர உைடயவனாக# திக>4தவ ப4த.

ஒளைவயாைர க$ட5 , 'நீவி யாவிேரா? யா5 காாியேமா?' எறா ப4த.
'யா அAைவ; ெபாைன நா, நினிட

இர பத+ வ4ேத' எறா

ஒளைவயா. அைத ேக% வ24தினா ப4த, ெபாைன அவ ேவ$,யப,
ெகா#5 உவக' ெச?5 இ+றா.

அதனா+ களி +ற ஒளைவயா, ப4தைன# தைலவனாக ெகா$ 'ப4த
அ4தாதி' எேறா இனிய நாைன இய+றினா. அ5 கால#தா மைற45
ேபாயி+றாயிB , அவ பா,ய இ4த பாட ப4தனி ததிைய நம
கா%கிற5.
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யானAைவ ெயறிர4 ேத#திேன ; ம+றவB
எனAேவ ேயென றிரகினா - நாB
மB

ேக

காவணிக மாநா?க ப4தெனB

ெபானின2 ெப+ேறனி ேபா5.

"யா ஒளைவ எ8 ெசா இர#5 நிறவளாக அவைன ேபா+றி பா,ேன.
அவB , 'ஏ அAேவ?' என ேக%டவனாக, என இரக ெகா$டா வள
ெசறி4த கா வணிகனான மாநா?க ப4த எபவனா நாB

இ ேபா5

ெபானி அ2 ெப+றவளாேன.
இதைன ேக%பாயாக" எப5 ெபா2.
----------103. ெபா3 மக!
மக!

ெபா? ெசாலாத ஒ2 வா?ைம நிைல உலக#தி எ8ேம இ24ததிைல. எனிB
ெபா?ைய கைலயாக ேபணி அத+ உ$ைம ேவட#ைத9
உலகிைன ஏ?கிறவக3

நறாக ைன45

பல உளன. இவகளி ெபா? ைம#

தி2விைளயாடக ஒளைவயாாி உள#ைத வா%டேவ, அவ பா,ய ெச?9
இ5.

ஆய# 5ைற பிற45 அ4தண பா,#5 ஐயி2நா
மாயக$ ேவைச யிட#ேத வள45வ$ ணாெனா2நா
ஏய லவாிட# ெத%நா ெச%, ஏ எறபி
ேபாயக சாைல 4தன கா$ அ4த ெபா? மகேள.

"ெபா?

மக ஆய#5ைறயிேல பிற4தா. அ4தணாி பா ,#5 வள4தா.

ப#5 நா மாயNெச?9
வள4தா. வ$ணானிட

க$கைள 9ைடய ேவைசயிட#ேத ெசறி245 ேம1
ஒ2நா தகினா. லவகளிட#ேத எ% நா%க

ெசறி24தா. ெச%,களிட
ேக%

அவக இனி நம இவ 5ைண ஏ என

வைர இ24தா. அதபி, அகசாைலயி+ ெச8 45 ெகா$டா"

எப5 ெபா2.

ஆய#5ைற - வாி#5ைற. அகசாைல - நாணய'சாைல. இவக எலா
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ெபா?யிைன வள#5 ெப2ைம ெகா$டவக எப5 க2#தா .
----------------104. உழேவ இனி#!
இனி#!

உழ7#ெதாழி மிக7

உய4த5. ஏெனனி அ5ேவ உலகி பசி ேபாகி

உயிகைள கா#5 நி+

அற#ெதாழி ஆ . எனிB , அ# ெதாழினிட#ேத9

ப+பல ெதாைலக இ24தன. அவ+றா மன

ெவ5 பிய சில. 'இ57

ெதாழிலா?' எ8 அதைன ெவ8#5 ேபLவத+

ஒ2

*+ப%டன.

ஒளைவயா உழவி சிற ைப உண4தவ. எனிB , உழ7#ெதாழி ெச?5வ4த
மக ப%வ4த ெதாைல கைள9 அவ க$டா. அதனா அ# ெதாழி
இனிதாயி2க ேவ$மானா, அைமய ேவ$,ய நல P>நிைலகைள றி#5
ெசானா. அ4த' ெச?9 இ5வா .

ஏ2

இர$ளதா? இல#ேத வி#5ளதா?

நீர8ேக ேச4த நில*மா? - ஊ2%
ெச8 வரவணி#தா?' ெசவா2
எ8

ெசா+ேக%டா

உழேவ இனி5.

"இர$ ஏகளாவ5 உளதாக ேவ$ . G%, க$ேணேய வி#5 இ2க
ேவ$ ! அ2ேகேய நீவள

உைடய நிலமாக இ2#த ேவ$ . ெச8

வ2வத+ ஊ2 பகமான இட#ேத9 விளக ேவ$ . இ#5ைண9
அைம45, ெதாழி ெச?9
வ4தனரானா) எ8

ப$ைண யா%க3

ஏவிய ெசா+களிப,ேய நட45

உழேவ இனிய ெதாழிலா " எப5 ெபா2.

----------------105. பாைவய> ேதா,றா-!
ேதா,றா-!

அ பி எெறா2 தாசி இ24தா. அவ3# தமி> பாட மயக
ெபா?யாெமாழியாாிட ெசறா. அவ ஆயிர

ெபா ேக%டா.

ஏ+ப%ட5.
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அ பி ஒ2 ந பிைக. ஐ48 ெபாைன ெகா#5 லவ பா

கழிைன#

தா அைட45விட நிைன#தா. அ ப,ேய ெச8 ெபாைன
ெபா?யாெமாழியாாிட ைவ#5 வணகி நிறா.

அவ2 , அவ3ைடய க2#ைத ாி45 ெகா$டா. ஐ48 ெபாைன
ெப+8ெகா$,

ப#த பி+ பாதி 9ைடயா இர$ட பி+
ெகா#த பி எபா ெகாள  -

எ8, ெவ$பாவி *தர$ அ,கைள ம%
ெசய1 நாணினா. மீ$
மனிமா8

பா,னா. அவ, த

அவ ெபா தர *வ4தா. தைன

ேவ$,னா. லவேரா ம8#5வி%டா.

அ பி ஒேர வ2#தமாக ேபாயி+8. அவ ேத பி# ேத பி அ0தா. லவைர
ஏமா+ற *யற த ெசய1 தாேன மன உைள45 ந4தா. அவ3ைடய
ெதாழி1

சிைத7+8 நிற5.

ஒளைவயா அ4த' ெச?திைய ேக%டா. அவ2ள

ெப$Iள ! அதனா,

இரக ெகா$ட5. ேம1 , தமி> நாவலக ெபாைன ெபாிதாக மதி#த
Jடா5 எற க2#திைன9

அவ ெகா$,24தவ. ஆகேவ, அ4த' ெச?9ைள

அவேர பா, *,#தா.

அவ2ைடய அ23, அ பியி உள

இைணய+ற நறிைய ெகா$டதாக

களி#தெதாேற ேபா5மானதா? இ24த5. அவ ெகா#த ெபாைன9
ம8#5வி%, அவைள வா>#திவி%' ெசறா ஒளைவயா. அ4த பாட இ5!

ப#த பி+ பாதி 9ைடயா இர$ட பி+
ெகா#த பி எபா ெகாள ' - L#த
பL ெபா அரவ+ பாைவய# ேதா+8
விL பிைடைவ# ேதகினா வி.

162

"ப#5 அ களி+ பாதியான ஐ45 மலர கைள உைடயவ மமத. அவ
க$களாகிய இர$ அ கைளேய உைடய ெகா#தாக மலP, நிற அ பி
எபவ எதிெகாள, அவேளா ேபாாி+ 4தா. Tய பL ெபா ேபாற5 ,
அர7 பட

ேபாற5மான அ தட#திைன9ைடய அ4த அ பி அவ

ேதா+8 ேபாயினா. த விைல வான#ேத Gசி எறி45வி%, அவ ேபா?
வி%டா!” எப5 ெபா2..

அவ அழகி+ மதனB
மிக7

ேதா+றா. எனேவ, அவ3ைடய எழி ஏ+ற#ைத

சிற பி#5 பா,யதாயி+8. அ பி9 , அதபி ெபா7+8' சிற4தன.

----------------106. எ- ,ற

ெதா$ைட நா%, ேசாழள

எெறா2 ஊ உள5. இத ப$ைடய ெபய

ேசாழி ெசா+ேகேளா " எப5 எபாக ஒளைவ 5ைரசாமி பிைள அவக.

இ4த ஊாிேல ெசவ ஒ2வ இ24தா. இவ தமி> லவக3 ஓரள7
ெகா#5 வ4தவதா. எனிB , ேசாழ நா%டவைர காண7
தைம உைடயவனாக7

இ24தா. அவக பா,னா1

பி,காத ஒ2

அவ எ57

த2வதிைல.

அவBைடய இ4த உ8திைய அறியாத ஒளைவயா, அவபா+ ெச8 அவைன
ேபா+றி பா, பாிசி1

ேவ$,னா. அவ, "இைல" எ8 Jறி

ம8#5வி%டா.

ஒளைவயா மன

ெவ5 பியவராக ெவளிேயறி' ெசறா. எதி ப%ட ம+ெறா2

லவ, "ஏதாவ5 ெப+றீகேளா?" என வினவினா. அவ2ைடய ேகவி
ஒளைவயாாி உள#ைத *ற' ெச?த5. அவ அ ேபா5 பா,ய ெச?9 இ5.

கலாத ஒ2வைனயா க+றா? எேற
காேடறி# திாிவாைன நாடா எேற
ெபாலாத ஒ2வைனயா நலா? எேற
ேபா *க#5 ேகாைழையயா ேய ெறேற
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மலா2

யெமேற ேத ப+ ேறாைள

வழகாத ைகயைனயா வளா எேற
இலா5 ெசாேனB இைல எறா
யாB

எற +ற#தா ஏகிேறேன!

மலாத - ம+ேபா ஆ+8த. ேத ப ேதா - ெமவான ேதா. இ'ெச?9ளி
ெபா2 ெவளி பைட ஆன5. " அவனிட

இலாதைவகைள நா இ2 பனவாக'

ெசாேன. இலா5 ெசான +ற#தா அவB
எறா ேபா1 . ஆகேவ நா ஏ5

என எ57

இைல

ெபறா5 ேபாகிேற" எகிறா,

ஒளைவயா.
-----------------107. உ>ேத-!
உ>ேத-!

ஒளைவயா ஒ2 சமய

சி+றரசனாக இ24த ஒ2 அறிவ+றவைன' ெச8 பா,னா.

அவேனா, லவைர ேபா+8தைல அறியாத ைமயாள. அதனா, அவ
ெபா2 வழகி அவைர உபசாிகவிைல எபேதா, அவைர இக>45
ேபசினா. அ ேபா5, ஒளைவயா ெசாய ெச?9 இ5.

எ மிக ழாதவ த மிக ழாேர
எ மிக> ேவாேர த மிக> ேவாேரா;
எ க> இக>ேவா த க> இக>ேவா;
பாாி ேயாாி நளி எழிளி
ஆஅ? ேபக ெப24ேதா மைலயென8
எ0வ2 ஒ2வB

அைல ; அதனா,

நிைன ேநாவ5 எவேனா? உ8வ%
ஆ+றா ைற க%, ேபல
நீ9
யாB

உைளேய நின ேனாேக;
உளேன எ பா ேலாேக;

2கிB

ெவளிேயா ேதஎ#5

ப2பா அனெவ ெசா1# ேதேன.
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"எ ைம இகழாதவ த ைம9 இகழாதவ ஆவ. எ ைம இக>ேவாேரா த ைமேய
இக>4தவக ஆவ. எ

கழிைன இக>பவ, த *ைடய கழிைன9

இக>கிறவ ஆவ.

பாாி, ஓாி, நளி, எழினி, ஆ?, ேபக, மைலய எற வளக எ0வ2 நீ
ஒ2வ அைல. அதனா, எைன இழி#5 உைர#த நிைன ேநாவ5

எத+ேகா?

ெபா24திய வ%,B உைட45 ப$படா5 கிடகிற ைறக%,ைய ேபால,
நீ9

ப$பா அ+றவனாக உளைன. நிைன ேபாறவக ம#தியி நி

நிைலைம இ5தா.

யாB

எைன ஆதாி

இதைன9

ெதாிவாயாக.

கட+ பறைவயிB
ப2

இயள மன' சிற4த லவராகேவ உேள.

ெவைளயான #திைய உைடயவேன! நி நா%,ட#5

பாைல ேபா8 இனிகிற எ ெசா+கைள' ெசாாி4ேதேன! யாேன தவ8

ெச?தவ" எப5 ெபா2.

ெதாகா பிய' ெச?9ளிய உைர9 கா%ட ெப8
தமி> அறி4தவைர பழி

அறிவ+ற ெசவ சில2

ெச?9 இ5வா . இ5,
இ24தன எபதைன

கா%வ5 மா .
--------------108. ேதகா!
ேதகா!

அதியமா ெநமா அNசி' எபவ, தகYாி இ245, தகY நா%ைட அரசா$
வ4தவ. இவ மழவ ,யினாி ேகாமகனாக, மகாத Gர* , நீகாத
ேபரா+ற1

ெகா$,24தவ ஆவா.

இ4த அதியமாB ஒளைவயா2
அதியமானி ேபரா+றைல9

ெந2கமான ெப2 ந% ஏ+ப%,24த5.

ெப24தைமகைள9 க$ விய45, அ4த

விய பி பயனாக அவBடேனேய ெநகால
எனலா .

வா>4தி24தவ ஒளைவயா
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ஒ2 சமய

பைகவக சில அதியமாைன எ ப,யாவ5 ஒழி#5விட

ேவ$ெம8 சதி ெச?ய# ெதாடகின. ேசர ேகாமகனான ெப2Nேசர
இ2 ெபாைற9

அதியமாைன அழி பத+கான கால#ைத எதிேநாகியப,ேய

கா#தி24தா. பைகவாி சதி' ெசயகளி அவ ேநர,யாக கல45
ெகாளாவி%டா1 , அவBைடய மன Hவமான ஆதர7 அவக% இ24த5.
அதனா சதிகாரக3 5ணி7

வைம9

அதிகமாயின.

"அதிய சில ேபாகளி எதிாிகைள ெவறி2கலா . நிைலைம அவB
சாதகமாக அAேவைளயிேல இ24தி2க J . எதிாி% நிறவாிைடேய உள#
5ணி7

உரமான உண7

றி ேபாயி2#த1 J . ஆனா, நா

நிைன#தா, அதியமாைன அழி ப5 எப5 மிக7

எளி5!" இ ப,, ஒ2

8நில#தா Gராேவசமாக ேபசினா.

அவ ேப'ைச ேக%ட5 , அ4த' சதிகார அைவ ஆரவாாி#த5. சில ம%ேம
அ4த க2#ைத ஆதாிக# தயகினாக. எதிாிகளி J%ட#ைத க$ட5 ,
ஏ+ப%ட உ+சாக#தினாேல அ ப,' ெசானவக தா ஆதாி#தவ க3 பல
ஆவ. அவக3ைடய உளா4த மன#தி அ,#தள#திேல அதியைன
நிைன#தேபா5 எ04த ேபர'ச , இ ப,' ெசா வா? Mவத+ * பசகேவ
அவகளி உடைல நநக' ெச?த5.

"அதிய மாGர அவேனா நா

ெகா$ட பைக9ண7, அவ நம' ெச?த

தீகினாேல ஏ+ப%டத8. அவBைடய வள45வ2

கைழ ேக%க ேக%க, ந

உள#திேல எ045 ெப2கிய ெபாறாைம உணவினாேல ஏ+ப%டேத ந *ைடய
பைகைம. ஆகேவ, ந
எ4த ேப'ைச9
சதி ேவைலயி நா

பைகைம9 சின*

ந ைம கவிய, அதனா அறிவிழ45,

5காக ேபLத Jடா5. அதியனி ஒ+றக இ ப, ப%ட
ஈப%,2

அ#த கணேம, நாடா3

நா

ெச?திைய அவனிட

வானா3

ெதாிவி#தனராயி,

ேப+ைற ெப+8விேவா

! இ ப,

உ$ைமயிைன# ெதளிவாக எ#5 Jறினா ஒ2வ.

அவBைடய ேப'L நியாயமான5. அ4த' சினெகா$ட J%ட#தினாிைடேய அ5
எபடவிைல. அவக, தா

ெகா$டேத *+ற7

சாிெய8 ந பினாக.
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"இவ ஒ2 ேகாைழ; அதியனி அ4தரக ைகயா!" எற ரகைள அவக
எ0 பினாக.

"எ5 ேவ$மானா1 ெசா ெகா3க. அைத ப+றி எலா
சிறி5

கவைல படவிைல. ஆனா ஒ8 ம%

அதியேனா ெந2கி பழகி அவைன9

நா

உக%' ெசா1ேவ.

அவBைடய பைடவ1ைவ9

நறாக

அறி4தவ நா. அதனா உக3ைடய அவசர ேகால#ைத க$ட5 , பி
வர ேபாகிற விைள7கைள றி பி% உகைள எ'சாி#ேத. எ க2#5
உக% ஏ+பதாக இ ேபா5 இலாம இ2கலா . ஆனா கால

எ க2#ேத

சாியான5 எபைத கா% " எ8 ெசாயவனாக, அவ அ4த
J%ட#தினி8

ெவளிேயறினா.

ெவளிேயறியவ, த நா%ைட ேநாகி மிக7

விைரவாக' ெச8

ெகா$,24தா. இைடவழியிேல ஒளைவயா அவB எதிராக வ45
ெகா$,24தா. அவ அதியB மிக7 ேவ$,யவ எபைத அவ நறாக
அறிவா அறி4தா1 , அவ2ைடய தமி> நல#திைன மதி பத+ அவ எ8
தவறினவ அல !

"அ ைமேய! இ4த பகமாக# தாக ஏவ5 எத+காகேவா" எ8 மிக
பணி7ட அவ ேக%க, ஒளைவயா2 , "சி+றரச பல2
J,யி2 ப தாக ேகவி9+ேற. அைனவைர9
நலெதா2 வா? பாயி+ேற எ8

அ#த சி+_ாி

ஒ2ேக கா$பத+

நிைன#ேத. அதனா ற ப% வி%ேட"

எறா.

ஒளைவயா2

அதியமாB

இைடேய9ள ெந2கமான பிணி ைப அவ

அறிவானாதலா, அதியB எதிராக' சதி ெச?வைத க2தி J,யி2
J%ட#திேல ஒளைவயா ெசவ5, அவ2ேக ஒ2சமய
Jெமன க2தி, அ'ச

அரச

இைடறாத1

அைட4தா. அ4த அ'ச#ைத அவ *க ெதளிவாக

கா%,னா1 , அவ வா? ெவளியிட வி2 பாதி24தைத9 ஒளைவயா க$டா.

"ஏன பா உ மன#தி ஏேதேதா எ$ணக நிழலா கிறனேவ! அவ+றா நீ
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ழ வைத9

நா அறிகிேறேன! அதைன ெவளி பட உைர#தா, யாB

ேக%, நின' சில அற7ைரகைள Jறலா

அவ மன

ெபாி5

அேறா ?" எறா அவ.

ேவதைன ப%ட5. "தாேய! அ J,யி2 ேபா

அைனவ2 , உக அதியB எதிராக' சதி ெச?தப,ேய இ2கிறன. அ
நீக ெசவ5 *ைறயாகா5. ஒ2ேவைள தக%ேக அதனா இைட8
உ$டாத1

J " எறா அவ.

ஒளைவயா சிாி#தா. "யா தமிழைன# ெதா$டா+றிவ2

ஓ ஏைழ

பா$மக. உக பைகைய9 உறைவ9 ப+றி எனேக கவைல? ஏேதா
எலா2

பைகைய மற45 ந%றேவா பழகினா நல5 எப5 இ4த

*தியவளி க2#5, உக இளைம9
ஏ+காெதப5

அரச நிைல9

இ4த க2#ைத

என# ெதாி9 . ஆனா, எ கடைம, நா ெசால ேவ$,ய5.

நீ நலமாக' ெச8 வ2க! யாB

ெச8 வ2கிேற" எறா ஒளைவயா.

ஒளைவயா த *ைடய நைடைய# ெதாட4தா. அ4த' சதி ெச?ேவா இ2
இட#ைத9

அைட4தா.

ஒளைவயாைர க$ட5

அவக திகி%டன. அவக பா அ'ச

தக3ைடய சதிைய ஒளைவயா அதியனிட

நிர பிய5.

ெவளியி%டா, தம அழி7 உ8தி

எபைத உண4தன. அதனா, ேப'ைச மா+ற# ெதாடகின. "வ2க!
ெப2மா%,ேய! தமி> வள'சி J%டாக *ய1வ5 ப+றி எ$ணமி%'
ெசயலா+8வைத க2திேய, யாக இ J,யி2கிேறா . இA ேவைளயிேல
தமி># ெத?வேம வ45 ேதாறி, எக% வா>#5 உைர ப5 ேபால# தாகேள
ேநாி வ45ளீக. தக அற7ைர எக% வழிகா%மாக" எறா ஒ2வ.

"உக3ைடய ேப'L மிக7

ந8தா. ஆனா, உக3ைடய ேப'L உகள5

உள#தி க2#5கைள பிரதிபகவிைலேய? எ ப,ேயா, நலத+ேகா
ெக%டத+ேகா, நீக ஒ8J, இ2கிறீக. அ5ேவ சிற பான5தா."

ேம1

நீக அதியனி பைகவ எப5

ெசாேவ, ேக%Wராக :

என# ெதாி4தேத! ஆகேவ ஒ8
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"ஒ2 த'ச, ேத# ெதாழிேல ேபரா+ற1ைடயவ. ஒ2 நாைள எ%#
ேதகைள' ெச?5 விவா. அவ S%பமாக ஒ2 ேதைர' சைமக க2தினா.
ஒ2 திக *05 ேவைல ெச?தா. ஒ2 ேதகா தா அவBைடய
க2#5 ப, ேவைல *,4தி24த5.

அAவள7 S%பமான ேவைல பாக! அAவள7 ெசAைவயான அைம ! அ4த
கா மதி ைப ஈ ெசாவதானா, ஒ2 நாைள எ%#ேத ெச?பவ ஒ2
திகளாக' ெச?த5 எபைத மன#5%ெகா$, 210 ேதகாகளி மதி '
சமெம8தாேன நா ெசால ேவ$ .

அ4த# ேதகாைல ேபாற சிற ட விள
எ மிட*

ேபா மறவ ஒ2வ

இ2கிறா. அவ S%பமான ேபாரா+றைல9

உைடயவ.

அதனா அவB பைகவரான நீக, அவBடேன ேபாாிட+ எதிாி%டவராக
ேபாகள#தி+' ெசல நிைன பைத ைகவிGராக. மீறி' ெசறா அழி7
உமேக எபைத9 அறிGராக."

ஒளைவயாாி ேப'ைச ேக%ட அவகளி *க

நாண# தா இ2$ட5.

அவக, த *ைடய சதிைய அறி45 ெகா$ட ஒளைவயாாி ெசா+கைள'
சி4திக# ெதாடகி னாக. சி4தைனயி M>கிய அவக, எ57

ேவ$டா

ெமற ஒ2 *,7ேக வ45வி%டன. அத+ ஒளைவயா2 , அAவிட#ைதவி%
ெவளிேயறிவராக# த பயண#ைத ெதாட4தா.

கள க ஓ மி ெதAG! ேபா எதி45
எ *3

உளெனா2 ெபா2ந; ைவக

எ$ேத ெச?9

த'ச

திக வ#த கா அ ேனாேன.

எப5 அ4த றநா\+8' ெச?9.
---------------
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109. ெநA> தீகனி!
கனி!

அதியமா தமிழாவ#ேதா, தமி> ம2#5வ *ைறக3% பலவ+ைற
அறி4தவனாக7
வள*டB

இ24தா. அவBைடய தகY மைல'சார1 , அ4 நாளிேல

ெசறி7டB

திக>4த5.

அ4த மைல'சாரேல, ஒ2 பாைற பிள பி உ'சியிேல, ஒ2 க2ெந மர
இ24த5. அதைன, ஒ2நா மைலவள

காண க2தி'ெசற அதிய

க$வி%டா. அவ உள#திேல அளவ+ற மகி>'சி பிற4த5.

கா காவலைர அதிய அைழ#தா. “இ4த க2ெந மர#ைத நறாக ேபணி
வா2க. இதBைடய கனி மிக7
இ மர

சிற பான5. பல ஆ$க% ஒ2 *ைறதா

கா? ப5 இய. அதனா, இத கனிகைள எலா விழி ட

ேசகாி#5 என அB Gராக" எறா அவ.

கா காவல2 அரசனாைணைய ஏ+8, அ ப,ேய ெச?வதாக உ8தி9
Jறினாக.

பல மாதக கழி4தன. ஒ2நா, அதியமா அைவயி அம4தி24தேபா5, கா
காவலக3% சில அேக வ4தன. அரசைன பணி45 சில ெநகனிகைள
அவ *பாக ைவ#தன.

"அரேச! தாக றி#த மர#திேல கிைட#தைவ இைவ. இவ+ைற' சிைதயாம+
ெகா?வத+ மிக7 இட2+ேறா . தக ஆவ தா எகைள ஊகிய5.
எ ப,ேயா ெகா?5 ெகாண45 வி%ேடா , ஏ+ற2க" எறன.

அவகைள பாரா%,' சில பாிLகைள9
கனிக3ட அர$மைன9

வழகி வி#த பின, அதியமா

ெசறா. ஓாிட#திேல அம45, அவ+ைற உ$ண

க2தியவனாக, ஒைற ைகயி எ#தா. அவ ைக அ ப,ேய ேமெலழாம
தைட ப%ட5. கனிைய கீேழ ைவ#5வி% காவ+காரைன அைழ#தா அவ.
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“நீ ெச8, ஒளைவயாைர ைகேயா அைழ#5 வ2க" எறா.

ஏவலB

ெச8, அரசனாைணைய ஒளைவயாாிட

அைழ#5 ெகாண45 அதியனிட

ெசா, அவைர9

ேச பி#தா.

"Lைவயான இ4த கனிகைள உ$Iக" எ8 Jறி, அவ+ைற ஒளைவயாாி
*பாக நீ%,னா அதிய.

"நீ9

நி மைனவி மக3

உ$டாயி+ேறா ?" எறா ஒளைவயா.

"யாக உ$டாயி+8, இ5 தகளி ப" எறா மன.

ஒளைவயா2

அ4த கனிகைள உ$டபி, நீ அ24தி வி%, அத இனிைமைய

விய4தவராக, அதிய அ2ேக அம4தா.

"அரேச! இ4த கனிைய உ$பத+ேகா எைன விைர45 வர' ெச?தைன?" எ8
ஒளைவயா ேக%டன.

"ஆமா ! இ5 க2ெநயி கனி. இதைன உ$பவ ெநநா வா>ைகயின
ஆவ. இதைன அறி4த யா மிக *ய+சி9ட இவ+ைற ெகாணர' ெச?ேத.
ஆனா உ$ண எ#தேபா5 தகளி நிைன7 வ4த5. யா ேபாேர
ெதாழிலாகிவி%ட நா காவல. இதைன உ$ எ உடைல வைமயாவதா+
பய யா5மிைல. தகைள உ$ண' ெச?தா, ெநநா தாக
தமி> பணிைய# ெதாடர Jெம8 க2திேன. நா உ$பைத நி8#திவி%#
தகைள அைழ#5 வர'ெச?5 உ$ண ைவ#ேத" எறா அதிய.

அதியனி அளவ+ற அைப அறி4த5 , ஒளைவயாாி உள
தா

ெபாி5

கனி4த5.

ெநநா வாழ க25வ5தா உலகினாி இய+ைக. அத+ மாறாக#

தனிB

தமிழறிஞ வா>வேத சிற பான5' எ8 க2தினா அதிய. அவ

அ வியக#தக5! அவ ெசய ேபா+ற#தக5!
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'ேதவக ' அ*த

கைட4தேபா5, அதனிைடேய ெகா,ய நNL எ04த5.

அதனா ேதவக நநகின. அ ேபா5 சிவபிரா நNைச அளி# தாேன
உ$டா. அ5 அவ க0#திேல நி8, ெச ேமனி' ெசவனி க$ட#ைத
நீலக$டமாக ஆகி+8. ேதவக அதபி அ*ைத கைட45 எ#5, உ$,
சாைவ ெவறவராயின.

ேதவகைள வா>விக க2தி# தா நNைச9$ அ2ளாளனாக நிற அ4த
நீலமணிமிட+றனி ெசயைல9 , அதியனி ெசயைல9
இ+றா. அவ *க#திேல விய 

"யா ெசானைவ அைன#5

மகி>'சி9

ஒறாகேவ எ$ணி

இைண45 நிழலா,ன.

உ$ைமேய. இதைன 9$டவ நீ$ட நா

வா>வ. அதைன# தாக தா அைடத ேவ$ . அத+ேக தக%
ஊ%,ேன, *த+ ெசாயி24தா தாக உ$ணா5 எைன உ$Iமா8
வ+8#தியி2க7
அதிய மீ$

J ! அதைன9

விலகேவ, இAவா8 ெச?ேத" எ8

Jறினா.

வல ப வா?வா ஏ4தி, ஒனா
கள பட கட4த கழெதா,# தடைக,
ஆக நறவி அதிய ேகாமா,
ேபார தி2வி ெபால4தா அNசி!
பா ைர பிைறSத ெபா4த ெசனி
நீல மணிமிட+8 ஒ2வ ேபால
மBக ெப2

நீேய! ெதானிைல

ெப2மைல விடரக#5 அ2மிைச ெகா$ட
சிறியிைல ெந# தீகனி றியா5
ஆத நினக#5 அடகி'
சாத நீக எமகீ4 தைனேய!

இAவா8 தமி> மண

ெச?9ளா, அ4த' ெசய+காிய ெசயைல விய45 பா,

பரவச*+றா ஒளைவயா. அ4த' ெச?9ைள ேக% ெப2மித ெகா$டா
அதிய. அவ கால#ைத9 கட4த க> வா>ைவ ெப+8வி%டா!
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"பா#தீகளா! இ ெபா05 யாB

ெநநா என, எைற வா0

நிைலேப+ைற அைட45 வி%ேட. தக ெச?9 தமி0ளவைர வா0 ; அ5
வா0 வைர யாB

வா>ேவ" எ8 Jறி களி பிேல திைள#தா அதியமா.

அவன5 ேபரபி *தி'சிைய9 , வளைமயி உய'சிைய9
உனியப,ேய, ஒளைவயா2

களி  அைட4தா.

இ4த ெநகனி, உ$டாைர ெநநா வாழைவ

சதி பைட#த5 எ8 ,

இதைன உ$டதனாேலேய ஒளைவயா ெநநாைளய வா>வினராயின எ8
J8வாக. இதைன ப+றிய ம+ெறா2 ெச?9ைள *ன க+றி2 Wக
(ெச?9 90). அதைன9

இேக நிைனக7 .

--------------110. அாிசி களி8!
களி8!

நாNசி நா தமிழக#தி ெதேகா,யிேல, இ4 நாளி+ கனியாமாி மாவ%ட
எற ெபயேரா விளகிற5. எனிB , நாNசி எற அத பைழய ெபய2
வழகாம இைல. நாNசி நா எ8 றி பிேவா பல இைற
இ2கிறன.

இ4த நாNசி நா%,ேல, * ஒ2 கால#திேல வ3வ' எB

ஒ2வ

அரசனாக G+றி245, க0ட விளகி வ4தா. நாNசி வ3வ என7 ,
நாNசி+ ெபா2ந என7

ஒ2சமய

ஆேறா இவைன ேபா+றின.

ஒளைவயா, த ைம' சா4ேதா2ட மாி#5ைற' ெசறவ,

நாNசி நா%, ஒ2சா வ45 தகியி24தா. 'இ24த அாிசி தீ45வி%ட5.
உணவாக ேவ$,ய அாிசிைய ெப8வ5 எ ப,?' இ4த கவைல அவ2
உ$டாயி+8.

நாNசி+ ெபா2நைன அ ேபா5 நிைன#தா, ஒளைவயா. அவBைடய
தமிழாவ#ைத9

ஈைக ப$ைப9

ந பிைக9டேனேய அவனிட

ேகவி ப%,24தவராைகயா, மிக7

ெசறா.
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ஒளைவயாைர க$ட5 , நாNசி+ ெபா2ந அள7கட4த மகி>'சியின ஆனா.
"அ ைமேய! தகைள வரேவ+க இ4 நா ெபாி5

$ணிய

ெச?தி2க

ேவ$ . தாக எ வி24தினராக' சில நா%களாவ5 தகி' ெச1த
ேவ$ " என ேவ$,னா.

அவBைடய தமிழைப க$ ெபாி5

உவ4த ஒளைவயா, "அரேச! *த+க$

சிறி5 அாிசி த2வத+ ஏ+பா ெச?க. யாக பசியாற ேவ$ " எறா.

ஒளைவயாாி ேவ$தைல ேக%ட ெபா2ந சிாி#தா. அவ க$ேணா%ட
எதிேர நிற ஒ2 பணியாள ேம+ ெசற5. அவ அ2ேக வ45 நி+க, அரசB ,
அவBைடய காேதா ஏேதா ெசா அவைன அB பி ைவ#தா.

ேவ$வன ேவைலயா%க ெச?தன. ஒளைவயா2ட உைரயா, இனிய
தமிழ*த#ைத Sக4தப,ேய, வ3வB

ெவளிேய வ4தா. " இைத ெப+8

ெகா3க" எறா.

ஒளைவயா திைக#தா. அவ எதிேர ஒ2 வய களி+றியாைன நிற5.

"ெபா2ந!யா நிைன நா,' சிறி5 அாிசி ெப+8' ெசவத+காகேவ வ4ேத,
நீேயா ைற ேபாற இ களி+றிைன நகிறைன. இத+ எ ப, யா
உணவளி ப5" எறா.

"அவ+8 ேவ$,யன7

இேதா ெப+8 ெகாக" எ8, அளவ+ற

ெபா+காLகைள வழகி உபசாி#தா நாNசிலா. "தாக தகியி2
இட#தி+ அாிசி9

*பாகேவ அB ப ெப+றி2கிற5" எ8

விய  , நாNசிலானி ெப24தைமைய க$ இ8 H5

Jறினா.

ேமெலழ,

ஒளைவயா உளகசி45 பாத+# ெதாடகினா. அ4த' ெச?9 இ5.

'வாைன# தட7

அள7 உய4தி2கிற பலா மரகைள9ைடய நாNசி

நா%, தைலவனாகிய இவ மடைமயிைன உைடயவ ேபா1 ! ெசAவிய
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நாவிைன9ைட ரான லவகேள! வைளயணி4த ைகயினரான விறயக
ேதா%ட கா%,ேல ெகா?த கீைரகளி ேம இ%' சைம பத+' சிறி5
அாிசியிைன ேவ$,ேய யா

இவைன அைட4ேதா .

இவேனா பிற வாிைச மரகைள அறி4தவ, அஙன
உய'சிைய9

ஆரா?4தவனாக, ெபாிய பாைல நில

அறிதலா, தBைடய
P>4த ற#ைத

ேபாறதான ெபாிதான களி8 ஒறிைன என அளி#தா.

இ ப, ப%டெதா2 ெதளிவிலாத ஈைக9 உளதாேமா? ெபாிேயாத கடைன
*ைற பட' ெச?தைல ேபா+ற மா%டாேரா?'

தட7நிைல பலவி நாNசி+ ெபா2ந
மடவ மற ெச4நா லG!
வைளைக விறய பட ைப ெகா?த
அடகி க$Iைற யாக யா சில
அாிசி ேவ$,ென

ஆக#, தாபிற

வாிைச அறிதலா, தB

Tகி

இ2கட8 வைளஇய ற# தன
ெப2களி8 நகி ேயாேன அனேதா
ேத+றா ஈைக9 உள5 ெகா
ேபா+றா அ ம ெபாிேயாத கடேன!

நாNசி வ3வனி ெப2மித

இ4த' ெச?9ளா நிைலெப8கிற5.

ஒளைவயாாி உள'ெசAவி9

இதனா+ லனாகிற5.

ேக%பவ, தம5 சிறிய அளவான ேதைவ நிைறேவறினா+ ேபா5ெம8
நிைனகலா . ஆனா, ெகா பவாி நிைன7 ேவ8. அ5 அவகளி ததிேயா
ஒ%,ய5. அ4த# ததிைய அறி45தா, அத+ேக+றப,தா, அவக வழ
கிறன; வழத ேவ$ . இ4த உ$ைமைய ஒளைவயா இ' ெச?9ளா
நிைலெப8#5கிறா.
--------------
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111. நல நா !

எ5 நல நாடாக விள ? நல நா எற ெப2ைமைய ெபற ேவ$மானா
ஒ2 நா எ ப, இ2க ேவ$ !

மிக7

சிகலான ேகவி இ5.

மிக7

சி4திக ேவ$,ய ேகவி9

இ5.

ஆழமாக SIகி ஆரா?வத+ாிய5

இ5.

'ெபா2 நிைலயிேல வளமான நாதா நல நா'
'ெதாழி வள

சிற4த நாதா நல நா'

'பைடவ1வி+ ெப2கமான நாதா நல நா'
'ஒ0க ெநறியி+ ெச ைம உைடய5தா நல நா'
’அறிவா+ற மி4ேதாரா ஆள பவ5தா நல நா'
ஆமீக# 5ைறயிேல உ8தி9ைட#தாயி2 ப5தா நல நா'

இ ப, பலப,யாக பல2
எலா

இ2 ப5

ெசா1கிறாக. நலெதா2 நா%,ேல இைவ

இயதா. ஆனா, இைவேய நல நா%,+கான அ, பைட

ஆகிவிட *,9மா?

இAவா8 சி4திக# ெதாடவா2

பல. இேத ேகவி ஔைவயாாிட*

ேக%க பகிற5.

ஒ2 நா, மக ெதாைக வா0

ப$ப%ட சமெவளி பிரேதசகைள மிதியாக

ெப+றி2கலா . அ மக, நில#ைத பயப#தி விைளவி#5 வளமான
வா>வின ராக7

விளகலா .

ஒ2 நா, கா% பதிைய மிதியாக ெப+றதாக இ2கலா . மக காப
ெபா2கைள ெகா$ வா>ேவாராக7

விளகலா .

ஒ2 நா, ேம% பிரேதசமாக இ2கலா . ஒ2 நா பள#தா பதியாக7
அைம45 விடலா .
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இ ப, நில#தி அைமைவ ஒ%,, ஒ2 நா%ைட நல நாெட8 , ம+ெறாைற
ெக%ட நாெட8

Jறிவிட *,9மா?

இ ப, J8வ5தா ெபா2#தமா .
'நாடானா என? காடானா என?'
'ேமடானா என? பளமானா என?'

'எAவிட#ேத, அ4 நில#தி வா0
அAவிட#ேததா நிலB

ஆடவ நலவ களாக அைமகிறனேரா,

நல தாக கழைடகிற5.'

இAவா8, நல நா எபத+ Mலமாக அைமபவ, அ4 நா%, வா0

ஆடவேர

எகிறா ஒளைவயா. மிக' சிற4த உ$ைம இ5!

ஆடவ சி4திக ேவ$,ய உ$ைம9

இ5.

நாடா ெகாேறா காடா ெகாேறா
அவலா ெகாேறா மிைசயா ெகாேறா
எAவழி நலவ ஆடவ
அAவழி நைல; வாழிய நிலேன!

இ ப, வா>#5கிறா ஒளைவயா. நில7லக#ேத ஆடவாி ெபா8  எ#5ைண
*தைமயான5 எபைத9

இ5 நறாக ல ப#5 .

---------------112. !க: சாகா#!
சாகா#!

ஒளைவயா இ4 நாளிேல ந மிைடேய இைல. அவ2ைடய ப27ட அழி45வி%ட
ேபா5 , அவ2ைடய உயி பான ெச?9%க பல7
அவ+ைற ப,

ந மிைடேய நில7கிறன.

நா அவைர நிைனகிேறா . அவ வாயா+ பாட7 , நா

ேக%க7மாக ஒ2 மனகா%சிேய ந பா உ$டாகிற5. கழா அவ எ8
வா>கிறா.
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வா>7 இ2 நிைலய5. ஒ8 பிற4தவ உ$

உ#5

மண45

ெப+8

வா>45 மைற45 ேபாவ5. இ5 நல வா>ெவன J8த+ உாியத8.
ம+ெறா8 கேழா வா>வ5. கழா நிைல ெப8கிற வா>7தா நல வா>7.
க> ேபச ப
அவB

இடெமலா , அவB

இ2கிறா. அ4த கால

வைர

வா>கிறா.

இ4த உ$ைம ஒளைவயாரா ெசால பகிற5. அ5 அவ2

ெபா2#த

உைடயதா .

"ன#ைத எாி#த றவனி ெசயலாேல ைற ப% ேபானதா? கிைட
க%ைடகைள ேபாற காி4த ற#ைத9ைடய விறகினாேல அைமக ெப+ற5
இ4த ஈ மாகிய ஒளிய அழ.

இ4த அழ அ4த உடைல ெந2கினா1 ெந2க; அல5 ெந2காம+ ெச8
நீகியி2கலா

எனிB

நீகியி2க!

எ ப,யி24தா1 , இவ+றா அவBட எாி45 சா பலாக

இைவ அைன#5

ஆகிவி%டா1 , அவ வா>வா! க> உட ேபா அவ எ8
நிைல#தி2 பா. அவ க> மாய J,ய5

அ8."

இAவா8, அதியனி உடைல ஈம#தீ ப+றி உ$ண க$ட ஒளைவயா, மிக7
ெதளி7பட ெநNச

கலகி J8கிறா.

எாின றவ ைறய அன
காிற விறகி ஈம ஒளழ
8கிB

8க 8கா5 ெச8

விL ற நீளிB

நீக பLகதி#

திக அன ெவ$ைட
ஒ$ஞாயி8 அேனா க>மா யலேவ!

அதியனி கைழ ப+றிய ஔைவயாாி இ4த உ8தி அவ2ைடய க0
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ெபா245வதா . இ ப, கேழா

வா>4த சிற பினராக, நா

சககால

ஒளைவ யாைர கா$கிேறா .

சக இலகியக3, ஒளைவயா பா,ய ெச?9%க பல7

மிக7

ெபா2ளைமதி9ட விள கிறன. அைவயைன#ைத9 க+8, நா

S%பமான
இ8த+

*+பட ேவ$ .
----------113. மட1ைத ந! !

ந% எப5 சிாி#5 விைளயா,9 , உ$ களி#5 உறவா,9
உாியதாகா5. இைவ ந%பினாி இயபாயிB , இவ+றிB
இப#திB

5ப#திB

மகி>த+ ம%ேம

ேமலாக, எ8

ஒ8 கல4தவராக உற7 H$,2 ந%பிைன

உைடயவேர சிற4த ந%பினராவ.

இ ப, ப%ட சிற4த ந%பி+ எ#5கா%டாக# தமி> ஆசிாியக ேகா ெப2N
ேசாழB

பிசிரா4ைதயா2

ெகா$,24த ந%' ெசறிைவ J8வாக.

ேசாழ வளவா>வினனாக ஆ%சி Wட#திேல அம4தி24தேபா5, த *ைடய
ந%பிைன ெகா$, அவைன அைட45 களி#தி2க பிசிரா4ைதயா க2தினா
அல. அவைன காணாேதேய அவBைடய உளைப பிற ெசால ேக%ட
அளவாேலேய, அவைன ந%பாக ெகா$ வி%ட வ அவ.

இ ப,ேய ேசாழB , பிசிரா4ைதயாாி தமி>' ெசAவியிைன ேக% ,
உள ப$பிைன அறி45

அவபா ந% ெகா$டா. இ2வர5 ந%

வள4த5. அத+ இ2வர5 ேநர,யான ச4தி Jட ேவ$,யி2கவிைல.

ேகா ெப2Nேசாழ வடகி245 உயி 5றக *,7 ெச?5, அதைன
ேம+ெகா$

வி%டா. ெபா#தியா ேபாற லவக பல, அதைன க$

கலகின. சில அவைன பிாி45 வா>வத+ மனம+றவராக# தா*
வடகி2கலாயின.

அவBட
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"பிசிரா4ைத வ2வாேரா?" எறா ஒ2வ.

"தவறாம வ2வா. எ நல கால#தி வராதி24தா1 , எBைடய அல+
கால#தி வராதி2 பா அல" எ8 உ8தி9ட ெசானா ேசாழ.

ெசானப,ேய அவ2

வ4தா. அவ2ைடய உள

ேசாழB# 5யரNP>தைல

அவ2 உண#த, அவ தாேம விைர45 நட45, ேசாணா%ைட அைட4தா.

"பிசிரா4ைதயா வ4தா " எற5 , பல2

விய ட ெம?மற45 அவைர

ேபா+றின. அவ ேசாழைன உவைகேயா க$டா. அவன2ேக தா*
இ2வர5 உயி2

அம4தா.

ஒேர ேவைளயி+ பிாி4த5. சாவி ெசய அவகைள

ஒ8ப#திய5.

இ ப,ேய, காத ெகா$ட தைலவ தைலவியராகிய இ2வ2

தம

பிாிகவியலாத ந% H$ ஒ0வ5 ப$ைட# தமிழக#தி இயபாயி24த5.

இைளஞ ஒ2வB

கனி ஒ2#தி இைடேய காத *கி>கலாயி+8. அ5

மலர மலர, அவகள5 ெந2க*
அறியாேத அவகளி கள7ற7

உ8தியாக# ெதாடகிய5. ெப+றவைர
நிகழ# ெதாடகி+8.

கனியி ெசவி#தா? த மகள5 ேமனியி ேதாறிய 5 ெபா7கைள
க$டா! அவ மன

சிதறிய5. ெத?வ +றேமா என ஐ9+றா. ேவலைன

அைழ#5, ெவறியா% அயவத+

ஏ+பா ெச?தா.

வாயா, ெப$க சில2 கனியி கள7 உறைவ ப+றிய ெச?திக
கா+8வாகி+ கிைட#5 வி%டன. அவகளி வா?மைட திற4த5; வா#ைதக
வைர கட45 ெவளி ப%டன.

"ஒ8மறியாத கனிைய பா2க ! இவ உற7' ேசாைல மரக சா8
ெசா1ேம!"
"இவ காதல எவேனா? இவைள மயகிய அவன5 எழிதா எ#5ைண
ேபரழேகா?"
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இ ப, ேப'Lக ம4தன. இதனா, அவக3ைடய கள7' ச4தி க
ைற4தன. பக+ ேபாதி அவைள தனியாக பா பேத அவB அாிதாயி+8.
அவ ளிக' ெசறா1 , மல ெகா?யா ேபானா1 , ஆட+ ஏகினா1 ,
அவைள# ேதாழிய P>45 ெமா?#தப, க$காணிக# ெதாடகின.

இர7 ேவைளயி+ ச4தி

வா? N சில நா%கேள ைக J,+8. அதபி காவ

கைமயாயி+8.

அவைள மறக *,யாம அவ ெம4தா. அவைன அைடய இயலாம அவ
தவி#தா.

அவ, த ெப+ேறாாிட

நிக>4தைத' ெசானா. அவக அவBைடய

எ$ண#ைத ம8கவிைல. சாேறா சிலைர கனியி G%,+, உாிய பாிL
ெபா2க3ட அB பி ைவ#தன.

அவக ெச8 மண

ேபசின. கனியி ெப+ேறா அவகளி கள7ற7

ெதாியா5. அவக அவைள# த உறவி ஓாிைளஞB மண*,க
க2தியி24தன. அதனா, சாேறாாி ேவ$தைல ஏ+கா5 ம8#தன.

தைலவியி உள

படாதபா ப%ட5. தா காத#தவைன மற45,

ம+ெறா2வBட வா>வெதபைத, அவளா நிைனக7

*,யவிைல. அவ

0வாக# 5,#தா. அவ க$க க$ணீ ளமாயின.

"ஏன[! இ4த பி,வாத ? எவைனேயா க$டாளா ? காத பிற4ததா ?
அவைனேய மணக ேவ$மா ? இ5 நடக J,யதா? நீ பிற4த ேபாேத உ
கணவ எ8 நாக உ8தி ெச?தவ, உனகாக கா#தி2கிறா. அவைன
வி%, இெனா2வைன எ ப,ய[ நீ நிைன#தா??

இ ப, ப%ட க$டன கைணக பல அவைள# தாகின. பிாி7# 5யர

ஒ2

ற* , இல#தாாி காவ+ கைம9 , கNெசா+ ெகாைம9 ம+ெறா2
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ற*மாக அவைள# தாகின. அவ க$க நீ)+8க ஆயின. அவ H'L
மற4தா; ைன7

5ற4தா ! ஊI மற4தா; உறக*

இழ4தா !

அவ3ைடய ஆ2யி# ேதாழி ஒ2#தி இ4த அவலமான ேபாைக நிைனக
நிைனக ெபாி5

ேவதைனயாக இ24த5. அதைன எ ப,9

ேபாகி வித+

அவ தி%டமிடலானா.

கனியி காதலைன க$ ேபசினா. "எ ப,யாவ5 G%,245 அவைள
கட#தி ெகா$ வ45 விகிேற. உBட அவைள அைழ#5 ேபா? வி.
உBைடய ஊ2' ெச8 இ2வ2

அவB

மண45 ெகா3க" எறா.

அத+ இைச4தா. அவ3காக றி#த இட#தி+' ெச8 கா#5

கிடகலானா.

ஒ2 நா இரவி கைடசி' சாம ேவைளயி, அவைன யாேரா எ0 ப, அவ
திகி% விழி#தா. உறக#தி அைண பிேல, த காதேயா
உறவா,யி24த கன7 கைல45 ேபானைத நிைன4த வ2#த#5ட, ேதாழிைய
நிமி45

ேநாகினா.

"இேதா பா. சீகிரமாக எ04தி2. உ காத அ4த ேவைக நிழ உனகாக
கா#தி2கிறா. உடேனேய ெச8 விக" எறா.

அவ கா5களி அ' ெசா+க விழ7 , அவனிட

5 கிள'சி9

வைம9

ேதாறின. ேதாழி நறி ெசால Jட அவ நி+கவிைல. ேவைக
மர#த, விைர4தா.

அவகளி நிைனைவ மீ$

உலகி+# தி2 ப# ேதாழி ப%டபா

ெபாிதாயி24த5. அவக ெச8 வி%டன.

ெபா05 வி,4த5 , தைலவியி இல#திேல ஒேர பரபர  உ$டாயி+8.
அவைள# ேத,யவா8 ஆ%க நாலாற* L+றி# திாி4தன.

182

ெசவி#தா? ஒ2 நிைல படவிைல. அவ த மகளான, கனியி காத+
ேதாழிைய# தன2ேக அைழ#தா. தைலவிைய க$டைனேயா என7
ேக%டா.

"இத+ அவகளி மண

நிைறேவறியி2 , அவக ஊாி" எறா மக.

ேதாழியி கவைலய+ற *கபாவ , அவ ெசா+களி உ8திைய கா%,ன.
ெசவி#தாயி கவைலக மைற4தன. அவள5 ஏக

நீகி+8. அவ ேநராக#

தைலவியி தாயிட ெசறா.

"மிக பைழயதான ஆல மர#தி அ,க$Iள ெபா5விட#ேத ேதாறிய,
நாQேகாசாி நெமாழி பின உ$ைமயாகியைத நா க$ேளா .
அைத ேபாலேவ, அழகிய Gரகழைல9 , ெசAவிய ெவேவைல9
தைலவேனா, ெதாவைள *ைகயினளான ந

ெகா$ட

மட4ைத ெகா$ட ந%

ெபா?யாகி ேபாகவிைல மண பைற ஒக7 , சக

*ழக7

மணவிைன

நிகழ, உ$ைமேய ஆயி+8."

அவ இ ப,' ெசானா. அவ உள

மகளி மணவிைன கா%சிகைள#

தB%க$, மகைள வா>#5வதாயி+8! ெப+ற தா9 , மகளி நவா>ைவ
றி#5 வா>#த# ெதாடகினா ! பிற2

த4ைத9 பிற2

*த ஆ#திர

அவக3ட கல45 ெகா$டன.

அைட4தா1 , அ#5 அவ க+' ெசவி;

அதனா அவ காதைல அவ நிைற7 ெச?5 ெவ+றி க$டா' என#
ெதளி7+றன.

அைனவ2
வா>#த7

அ4த மணவிழாவி+ கல45ெகாள ற ப%டன. அவைள
அவ மண ேகால#ைத க$ களிக7 , ஒ2வ2ெகா2வ *4தி'

ெசவாராயின.

இAவா8, நிக>4த அறவா>வி ெச ப#ைத# தா?' ெசவி#தா? ெசான
ெச?திைய ெகா$ கா%கிறா ஒளைவயா.
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பைறபட பணில

ஆ ப இைறெகா

ெதாM தால#5 ெபாதியி ேதாறிய
நாQ ேகாச நெமாழி ேபால
வாயா கிேற ேதாழி - ஆ?கழ
ேசயிைல ெவேவ விடைலெயா
ெதாவைள *ைக மட4ைத ந%ேப! (84. 15)

பைற - மண பைற. இைற ெகாள - தகியி2#த. ெதாMதால
ஆல மர . ெபாதியி - ெபா5 விட

- மிக பைழய

; ஊ மற . நாQ - ஓ); ேகாச - ஒ2

சாதியா; மறமா$பிB , ெசா தவிராைமயிB

சிற4தவ. இவ தா

வாகளி#தப, ேமாJ பைழயைன# தா கா#5 நிறன. ேசயிைல - சிவ4த
இைல பதி; சிவ , 2தி கைறயா உ$டாய5; அ5 Gர#தி அைடயாள .
விடைல - இைளஞ. கழ - Gரகழ.

இAவா8, ச*தாய#தி மரகைள9

ஒளைவயா மிக7

S%பமாக

உைர#5ளா. இ#தைகய ெச?9%க பலவ+ைற9 , அகநா\8, ந+றிைண,
84ெதாைக ஆகிய அக#5ைற க3% காணலா .
------------ஒளைவயா தனி பாடக -- பாட $த, றி !
(எ' - ெச3 எ')
எ')

அ+ற தைல ேபாக -14

ஐ ெபா23

77

அாிய5 ேக%கி 58

ஐய

அ+றாைர# தாகிய 92

ஒறாக கா$பேத 71

அ2NசN 93

ஒ2ைகயி2 2  21

அைல ெகா$ட 94

ஒ2ெகா பி2 21

அழ+க% 95

க2காக%ைட 54

அறகா%, 96

க2ைணயா4த 25

ஆய பதியி 30

காியா? 35

ஆ#த சைப 45

க+ற5 ைக 38

இமி 78
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ஆைல பலாவாக 59
ஆகால

69

க2ளவி 51
கவி9ைட 70

ஆலவ%ட பிைற 97

கலாத ஒ2வைன 106

ஆராயிரெகா$ட 98

கள க 108

ஆ? பா, யாய 99

கா5ேச 76

ஆ கைடமணி 100

காசினியி 61

ஆய#5ைற 103

காைலயி ஒறாவ 37
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