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மாஜி கட�	க	 

அறிஞ C.N. அ�ணா�ைர M.A. 

பாாி நிைலய� 

59. பிரா�ேவ. ெச�ைன 

�த! பதி"# : அ$ேடாப, 1953. 

விைல சாதா பதி"# %.3-0-0 அ�ைட பயி�& %.3-8-0 

நவபார' பிர(, 2/141 பிரா�ேவ, ெச�ைன -1. 

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

பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    

 

'ஒ�ேற *ல� ஒ+வேன ேதவ�' எ�ப� தா� தமிழ ெநறி - தமிழாின கட�� 

ெகா	ைக. இத!* மாறாக /!0$கண$கான ெத1வ2க3� அைவ ப!றி 

ஆயிர$கண$கான #ராண2க3� க�&$ கைதக3� உல�கி�றன ந� நா�67. 

 

இவ!ைற$ க�&$*ைலயா� க�6$ கா"பத!*, ம8திாிக	, மடாதிபதிக	, மத' 

தரகக	 �த9ய பல தர'தின �ய�றப6 உ	ளன. 

 

இ8த" #ராண" #3*கைள' ெத1வ'த�ைம வா18தைவ எ�0 சாதி'திட ஒ+ 

#ேராகித$ ;�ட��, அவ!ைற$ க!பைன நய�� த'�வ விள$க2க3� நிைற8த 

இல$கிய2க	 எ�0 ;றி, அ"ப6"ப�ட உய8த க!பைன'திறைன உலகி7 ேவ0 

எ2*�, எ8த நா�6<� கா=த7 அாி� என வாதி�6ட ஒ+ க!றறி8தா ;�ட�� 

இ�0� இ2*	ளன. 

 

கட<$*� கா!0$*� ந� பரதக�ட'தி7 ம�&8தான கட�ள இ+8தனரா? இ2* 

ம�&ேம அவக3$*" #ராண2க3� #னித ஆலய2க3� >சாாிக3� 

இ+8தனரா? ந� நா�டவாி� க!பைன' திறைன" ேபா7 ேவ0 எ2*ேம 

க�டதி7ைல எ�ப�� உ�ைம தானா? 
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"இ7ைல" எ�0 எ&'�$ கா�&கிறா அ�ணா. ேர$க நா�6ேல, ேராமிேல, 

பாபிேலானிேல, பிாி�டனிேல, ஈஜி"�6ேல இ�@� உலகி� ப!பல பாக2களிேல 

ந� ெத1வ2க3$* எ8த வைகயி<� எ�ணி$ ைகயி<�, ஆ!ற9<� 

*ைறவி7லாத ெத1வ2க	 நிைற8தி+8தன எ�0 எ&'�$ கா�&கிறா, மாஜி 

கட�	க	 எ�ற இ8த /97, ஒ+ கால'திேல அைவக3$*� வானளாவிய 

ஆலய2க	 இ+8தன; ேகாலாகலமான >ைஜக	 இ+8தன. ேஹாம ேபா�ற 

ெப+2கவிக	 பா&� ெப+ைமையB� அைவ ெப!றி+8தன. 

 

க�ண�, க8த�, வ+ண�, வாB, Cாிய�, ச8திர� ேபா�ற ெத1வ$ கைதக3ட�, 

ப7ேவ0 நா�&$ கட�ளாி� கைதக	 ஒ'தி+"பைதB�, அ8நா�& ம$களி� 

க!பைன' திற� எ8த அளவி<� நம� க!பைன' திற@$*$ *ைற8த� அ7ல 

எ�பைதB�, த'�வ விள$க'தி!*� அவக	 கைதயிேல பDசமி7ைல எ�பைதB� 

"மாஜி கட�	க	 " விள$கி$ கா�&கிற�. 

 

ஒ+ கால'திேல ம$களா7 ேபா!றி" #கழ"ப�ட கட�	க	 அ8த நா&களிேல இ�0 

இ7ைல. அைவக	 மாஜிகளா$க"ப�&E சி!ப2களாகE, சி'திர2களாக$, கா�சி" 

ெபா+	களாக$, கா�சிE சாைலகளிேல விள2*கினறன. ஆனா7 நம� நா�6ேலா, 

பல ல�ச2க	 ெசலவி7, #திய #திய ேகாயி7க	, *�பாபிேஷக2க	, நா	 ேதா0� 

பாலாபிேஷக�, ப	ளியைற$ கா�சிக	 நட8�ெகா�& தா� இ+$கி�றன! 

 

இ8நிைல நா�6!* ந7லதா, இ8த' தீ2ைக" ேபா$க ேவ�டாமா எ�ற 

அ�ணாவி� அாிய சி8தைனயி� பய� இ8த ''மாஜி கட�	க	''. உலகி7 ம$க	 

அறி� விள$க� ெபறா� இ+8த நாளி7, இய!ைகயி� த�ைம அறியா�, அவ!ைற$ 

க�& அDசி$கிட8த கால'தி7, >ஜாாிக3�, #ராணிகக3� ேதா�றி, ம$களி� 

அறியாைமையB� அEச'ைதB� பய�ப&'தி$ ெகா�& ெத1வ2கைளB� ெத1வ$ 

கைதகைளB� பைட'தன. இ6$*� மி�ன<$*� கட�	, எ�ண!ற இய!ைகE 

ச$திக3$*$ கட�	, அ8த$ கட�	க3$*" ெப�&, பி	ைள, அவக3$*	ேள 

ேபா�6 >ச7 ேபா எ�ற ஆபாச$ கைதக	 �ைள'தன. 

 



4 

 

இ8/97 கட�ள பலைரE சி'தாி'தி+$கிறா அ�ணா. அைவகளிேல த8ைதைய$ 

ெகா�ற கட�	, தாைய' - த2ைகைய' தாரமா$கி$ெகா�ட கட�	, காம விகார� 

பி6'த கட�	, பDசமா பாதக2கைள அDசா� ெச1த கட�	 - இைவ ேபா�0 

இ�@� பல ேவ6$ைகயான கட�ளகைள$ கா�Hக	. 

 

இ8த ஆபாச2க3� அப'த2க3� பல /!றா�&க	 வைர #ராணிககளா<� 

>சாாிகளா<� வள� ெப!0 வள8தன. ம$க	 அறி� விள$க� ெபற"ெபற 

இைவகளி<	ள ெபா1ைமயிைன உணரலாயின, சி8தி$க�D ெச1தன. உ�ைம 

உண8த பல ெவளியி7 ெசா7ல" பய8தன எ�றா<�, ஒ+ சில அDசா� ;றி, 

அதனா7 அ8நாளி7 நா& கட'த"ப&த7, சிைற$*	 த	ள"ப&த7 �த9ய பல 

ெகா&ைமக3$* ஆளாயின. 

 

அ"ப6"ப�ட கால'தி7 ேதா�றியவ தா� கிேர$க நா�& த'�வஞானி 

சா$ர�I(. கட�	 கைதகளி� ஆபாச2கைளB�, எ'தகளி� #ர�&$கைளB� 

எ&'�$ ;றினா அவ. அத� பயனாக நா'திக� எ�ற *!ற� சா�ட"ப�& 

விஷJ�ட"ப�&$ ெகா7ல"ப�டா. 

 

சா$ர�I( இற8தா. அவ ெகா	ைக இற$க வி7ைல; மாறாக ஆ$க� ெப!ற�. 

அவ மைற�$*" பி�ன அவ ெகா	ைகைய" பல சி8தி'தன. சில 

வாதி�டன. அத� பல�, ஒ+கால'தி7 ேகாலாகலமாக K!றி+8த பல கட�	க3� 

மாஜிகளா$க"ப�&, கா�சிEசாைல$* அ@"ப"ப�டன. #ராண" #3*க	 

#�ணிய கைதக	 அ7ல எ�ற உ�ைம ெதளிவாயி!0. ''இைறவ� ஒ+வ�, அவ� 

உ+வம!றவ�. அவ� அ+	 ெபற" ெபா1ைம நிைற8த >சாாிகளி� தர* 

ேதைவயி7ைல, L1ைமB� ந7ெலாM$க�ேம ேபா��" எ�ற அறி� மல8த� 

அ2ேக. 

 

ந� நா�6<� கட�ள கைதகளி� ஆபாச" ேபா$கிைன$ க�& சி8தி'� 

ம$க3$* எ&'�$ ;றிய அறிஞக	 பல /!றா�&க3$* ��னேர 

ேதா�றின. 

 

"ந�டக7ைல' ெத1வெம�0 

          நா<#�ப� சா'திேய 
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N!றிவ8� ெமாணெமாெண�0 

        ெசா7<ம8 திரேமதடா 

ந�டக7<� ேபNேமா 

        நாத@ள ளி+$ைகயி7 

N�ட ச�6 ச�&வ� 

          கறிENைவ யறிBேமா?" 

 

எ�ற ப*'தறி�" பாட7 எM8த� ஆனா<� அ8த உய8த ெநறிைய" பரவ 

விடவி7ைல இ8த நா�&E Nயநலவாதிக	. இ8நா�& ம$க3$*" #ராணேபாைத 

ந�* ஊ�ட"ப�ட�. இல$கிய�, சமய�, சா'திர�, பழ$கவழ$க� எ�ற 

ேபாைவயி7 அ8த$ ேக& நிைற8த பழைம பா�கா$க"ப�6+$கிற�. இ8நிைலைய 

மா!றி ம$களி� சி8தைனE ெச7வ'ைத" ெப+$க, அரசிய7, ேபEN, எM'�, 

நாடக�, சினிமா எ�ற ப7ேவ0 �ைறகளி<� பணி#ாிகி�றா அ�ணா. 

 

''மாஜி கட�	க	'', கட�ளக	 ப!றி நம$*' தர"ப�&	ள க+'�$க	 

தவறானைவ எ�பைத விள$*கிற�. கட�	 தனைம ப!றி நா� ந�* சி8தி'� 

ந7லெதா+ �6� காண உத�கிற�. 'ஒ�ேற *ல�� ஒ+வேன ேதவ@�' எ�ற 

தமிழாி� ெச8ெநறி பரவ வழிவ*$கிற�. 

 

இதி7 ஒ+சில க�&ைரக	 'திராவிட நா&" இதழி7 ெவளி வ8தைவ; பல #திதாக 

எMதிE ேச$க"ப�டைவ. சீன� ேபானற இன@� சில நா�&க கட�ளகள ப!றிB� 

எMதிE ேச$க அ�ணா நிைன'தி+8தா. அத!*	ளாக அரசா2க அைழ"# 

வ8ததா7, ெவDசிைற ஏகினா. அசN'தா	கைள$ ;ட அவக	 பா'�" பிைழ 

தி+'த �6யாத நிைல ஏ!ப�ட� 

 

அ�ணா சிைறயி7, ம$களிைடேய இ+8� பிாி$க" ப�&	ள நிைலயி7. ஆனா<� 

அவ+ைடய ெகா	ைகக	, ப�6 ெதா�6களி<�, அவாத� அ+ைம' தமபிமாகளா7 

பர"ப"ப&கி�றன. அவகளி� /7க	 பல ஆயிர$கண$கான ம$க3$* ஊ$க�� 

உணாEசிB� அளி'� வ+கி�றன. அ8த" பணியிேல ''மாஜி கட�	க3�" 

ஈ&ப&கிற�.  'மாஜி கட�	க	 ' அ�ணா க+திய பணிைய' தமிழக'தி7 ெச1B� 

எ�0 ந�#கிேறா�. 
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இ8/ைலB�, இ�@� பல /7கைளB� ெவளியி&� வா1"பிைன எ2க3$* 

அளி'� வ+கி�றைம$* அ�ணா அவக3$* எ2க	 வண$க'ைதB� 

ந�றிையB� உாி'தா$*கி�ேறா�. 

 

ெச�ைன. 

27-10-53     க. அ. ெச7ல"ப�. 

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

ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�    

 

1. மாஜி கட�	க	 10. 6Qட� பிரபDச உ!ப'தி 

2. ஜுவ( 11. ஓ6ன 

3. ஹீரா ேதவி 12. தா ேதவ� 

4. பாசிட� 13. லா$ ேதவன 

5. அபாேலா 14. ெமேராடா$ 

6. ஆ�6மி( 15. மEசாவதார� 

7. அதீேன 16. �கி<ாி8த �Eசாதனி 

8. ம�ேதவ� ேபக( 17. தவைள �க' ேதவி 

9. Kன( 18. கரமிழ8த கட�	 

------- 

1. 1. 1. 1. மாஜி கட�	க	மாஜி கட�	க	மாஜி கட�	க	மாஜி கட�	க	    

 

எ8தE சாமிகளி� சாபிேல, அ8த ம$க	, அறிஞகைள அழி$க' �ணி8தனேரா, 

அ8தE சாமிக	 இ�0 இ7ைல. அ'தைன கட�	க3� - ப�ைடய நா�களிேல 

பாபிேலா�, கிாீ(, ேரா�, எகி"�, சீனா ேபா�ற பல நா&களிேல, ேகா6$ 

கண$கான ம$களா7 *�பிட"ப�& வ8த ேகாலாகலமான கட�	க3� *�பிட" 

ப&வதி7ைல. ேகாயி7 இ7ைல, ெகா�& �ழ$கி7ைல, எ8ெத8த' ெத1வ2க	 

எ8ெத8த நா�6ேல இ+8தனேவா அ8த நா&களிேல இ�0 ெச�0 ேக�டா7, 

அ8த$ கட�ளைர$ கா�ட �6யா�! சா$ர�IைசE சாக6'த கிேர$க நா�6ேல 

இ�0 சா$ர�IN$காக" பாி8� ேபச��, வாT'த�� ம$க	 உ	ளன. ஆனா7 

எ'த' ெத1வ2கைள சா$ர�Iஸ நி8தி'தா எ�0 *!ற� சா�6 விஷ� ெகா&'� 

அவைர$ ெகா�றனேரா அ8த$ கட�	க	 இ�0 அ2ேக இ7ைல! 
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மாஜி கட�	க	மாஜி கட�	க	மாஜி கட�	க	மாஜி கட�	க	    

 

'கட�ளி� ெகா<ம�டப'திேல காம"பி'த� கைர#ர�& ஓ&வதா? மகா 

ஜன2கேள! உ2க	 �M�த! கட�	 ஜுவ(, எ�ன கதியானா� ெதாிBமா? 

அவ@ைடய ப'னி, தமப'னி, ஹீராவி� கதி எ�ன ெதாிBமா? ப$தி ெச1� �$தி 

ெப!றவ� ெச1த பாதகE ெசய7 எ�ன ெதாிBமா? காம$*ேராதாதிகைள அட$கி 

ஆ	பவேன ஆ�டவனி� அ+	 ெப0வா� எ�0தாேன ேபNகிறீக	? >ைஜ 

ெச1வ� அத� ெபா+�& எ�0தாேன ;0கிறீக	? ப$தியி7 Jழகி$ 

கிட"பவகேள! பாவ #�ய� ேபNபவகேள! 

 

த�, ேமா�சேலாக� ெச�0, ேதவேலாக� ெச�0, கட�	 சனனிதான'திேல 

எ�னெசயதா� எ�0 உ2க3$*' ெதாிBமா? L1ைம$* இ+"பிட8தாேன 

ெத1வ ச�னதி. ��மல� நீ$*பவன தாேன �M�த! கட�	. காய'தி� 

அனி'ய'ைத உண+� கட�	 ச�னிதான'திேல நட8த அ$ரம'ைத$ ;0கிேறன, 

பதறாம7 ேக32கள. 

 

''மகாஜன2கேள! ல"Hேத எனற ேதச'� ம�ன�, ேமா�சேலாக� ெச�றா�. ேதவ 

உலக� ேபாவ� எ�றா7 அவன, #�யசா9 எ�0தாேன அ'த�? காம$*ேராத 

ம!றவன, பழிபாவ� ெச1யாதவ� எனற காரண'தா7 தாேன, இ$சியா� - அ8த 

ம�னன ெபய அ� - ஆ�டவனி� அ+	 ெப!றா�. எ7ேலா+$*� கிைட$க 

�6யாத அ"ேப0 ெப!றவ�, இைறவனாம ஜூவசி� இ7ல� ெச�றா�. அவ� 

எ�ன ெச1தா�? எ�ன ெச1தி+$க ேவ�&�? இைறவா! இைணயி7லாதவேன! 

எ�மீ� கி+ைப பா9'தவேன! எ�0 ெதாMதி+$க ேவ�&�, உ+$க'�ட�. 

இ$சியா�, இைறவைன மற8தா�, இைறவனி� �ைணவியா, ஹீரா ேதவியாமீ� 

த� காம$ க�கைள Kசினா�. ேலாக மாதா எ�0 பஜி$கிறீகேள! அ8த ஹீரா 

அ�ைமயாமீ� ேமாக� ெகா�டா�. அ�ைமைய ெந+2கிB� வி�டா�, ெநDசிேல 

மிDசிய காம'தா7 L�ட"ப�&. 

 

பிற* ஜுவ( அவைன' த�6'தா. ேக�Iகேளா, மகாஜன2கேள!  
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இைறவ@ைடய இ7ல'திேல, அவ+ைடய �ைணவிைய, ேலாக மாதாைவ, ம$களி�  

வண$க'�$* உாிய ஹீரா ேதவியாைர' தன இ�ப வ79யா$கி$ ெகா	ள' 

�ணி8தா�, ப$தியா7 �$தி ெப!றவ�. எ"ப6 இ+$கிற�, உ2க	 கட�ளி� 

*&�ப விவகார�! L1ைமயா7, ேதவ உல* #*8தவனி� மனதிேல ேமாக� 

*6#*8த காரண� என இைறவனின இ7ல'திேலேய இ'தைகய இழி ெசய7 #ாிB� 

�ணி� ெகா�டவ�, எ"ப6" பரமனி� அ+3$*" பா'திரமானா�? 

 

''ஒ�0$ெகா�0 ெபா+'த� இ+$கிறதா, ;0க	. ம$களி� மன�$* 

எ�டாதவராக, கட8தவராக உ	ள கட�ைள"ப!றி இவவிதமான ஆபாசமான 

கைதக	 இ+$கலாமா? அைவகைள நீ2க	 #�ய கைததா� எ�0 ந�#வதா? 

இ"ப6'தானா இைறவைன' ெதாி8� ெகா	3��ைற இ+$க ேவ�&� ? 

ேதவியாைர"ப!றிB�, �$தி ெப0கிற அள� ப$*வமான ப$தி ெச1த9� 

ேயாகயைத ப!றிB� ஒ+#ற� இ+$க�&�. உ2க	 �M�த! கட�ள வ( 

இ+$கிறாேர, வான ��&� ேகாயி7 க�6, வண2கி' தி+விழா$க	 பல மட'தி7 

கிறீகேள ஜுவN$*, அவ+ைடய கைத இ+$*� வி'தைத$ ெகாDச� கவனி'�" 

பா+2க	! 

 

'ஜூவ(, �M�த! கட�	. அவ ெச1த� எ�ன? த8ைதைய' �ர'தி அ6'தா, 

அதிகார'ைத$ ைக"ப!றினா, தக"பனி� அரச Hட'தி7, �ரா$கிரகமாக 

ஏறி$ெகா�&, த� சதிE ெசய<$* உட8ைதயாக இ+8த த�பிமாக3$* 

அதிகார'தி7 ெகாDச� ப2* ெகா&'�$ கட�ளானா! த2ைகைய' தாரமாக$ 

ெகா�டா! அதிகார ெவறி, சதிEெசயல, C�, CழEசி, ெசா8த Nயேபாக'திேல 

மி*8த அ$கைர ெகாணடவ ஜுவ( - அவைர"ப!றி நீ2கேள ;0� கைதயினப6 

பா'தா7. ஆனா7 அவதா� உ2க	 கட�	! கட�ளி� இல�சண� இ�தானா? 

தக"பைன' தவி$கவி&வ��, த2ைகைய' தாரமா$கி$ ெகா	வ� 8தானா, 

தயாபரனி� தி+$;'தாக இ+$கேவ�&�? ;சாம7 ;0கிறீ, இைவக	 

கட�ளி� தி+$;'� எ�0. இைவகைள நா� எ&'�$ கா�6னாேலா, நா� 

கட�ைள ஏNகிேற� எ�0 ேகாபி$கிறீ. ேகாபமி�றி$ ;02க	, கட�ளி� 

இல�சண� இ"ப6 இ+$கலாமா? எWவள� காமE ேச�ைட ெச1தா எ�0 கைத 

;0கிறீக	. மகாஜன2கேள! இ"ப6"ப�ட ேயா$யைத B	ள கட�ளா7, எ�ன 
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ந�ைம, எ�னவிதமான ஒM$க� ஏ!பட �6B�? உ2களி� கட�	 இ"ப6"ப�ட 

இல�சண� ெபா+8தியவ எ�ப� ெதாி8தா7, உலக� உ�ைம$ ேக9 ெசயயாதா? 

அறிஞக	 உ2கைள மதி"பாகளா? காம" பி'த� ெகா�& அைலவ� கட�� 

ெகா	ைகயா! எWவள� ேகவல�! எWவள� அறிKன�! எWவள� ேகாரமான 

உ+வ2க	 ேகாயி9ேல! அைவக	 ��னின0 எ�ென�ன ேகாணற ேச�ைட 

ெச1கிறீக	! நரப9 ேக�*ேமா ெத1வ�! நா< தைல, ப'�கைக, பலவித �க� 

ெகா�& இ+$*ேமா? இ"ப6ேயா, இைறவ� இ+"பா? இ�ேவா மத�? இ�ேவா 

மதி? இத!ேகா நா�&" ெப+நிதி பாழாக ேவ�&�? ேசEேச! எWவள� ேகவல�, 

ேமாச�.'' 

 

கிேர$க நா�6ேல, கி+(� பிற$*��#, ஐ8தா� /!றா�6ேல, ஆ�டவ� 

ெபயரா7 நட'த"ப&� ஆபாச2கைள$ க�6'�, கட�ைள"பறறிக கயவக	 

க�6வி�ட கைதகைள விள$கி, ம$க3$* மதி #க�ட ேவ�&ெம�0, 

ேம!க�டவா0 கஜைன #ாி8� வ8 தாரா, ைடயேகாரா( (Diagoras) எ�ற 

அறிஞ. அவ+ைடய அறி�ைர, ம$க3$* ஆ'திரJ�6!ேற ெயாழிய அறி� 

விள$க'ைத அளி$கவி7ைல. 

 

"ஆஹா! எவவள� வா1$ெகாM"# இவ@$*? எவவள� ெநDN அM'த�? நம� 

கட�ளைர" பழி$கிறா� பாபி! இவ� நா #M$காதா? இவ� மீளா நரக� ேசவா�" 

எ�0 ம$க	 ேகாப'�ட� ேபசினேர தவிர, அறிஞ� ;0வ� அWவள�� ம0$க 

�6யாத உ�ைமயாகவ�ேறா இ+$கிற�, எ�0 ெதளி� அைடயவி7ைல. 

 

ெதளி� பிறவாத நிைலயிேல அ8த ம$க	, அறி�, Nட ெகா3'திய ைடயேகாரா(, 

அழி$க"பட ேவ�&�, எ�0 ெகா$காி'தன. ஊ திர�ட� உ�ைமைய உைர'த 

உ'தமைன ஒழி$க. ைடயேகாரா(, தா� பிற8த (Melos) மீலா( எ�@� 

ஊைரவி�& ஓ6, காாி நி' எ�ற ேதச'தி7 த2க ேநாி�ட�. கி.�. 500-7, கட�	 

ெபயரா7 பர"ப"ப�ட ெபா1$ கைதகைள$ க�6'த அறிஞனி� கதி, அWவித� 

இ+8த�. அறி� #க�டE ெச�றா�, ஆ'திர� ெகா�ட ம$களா7 அவதி"ப�டா�. 

ஆனா7 ெவ!றி ெப!றவ� அவேன! ஓ�ட� பி6'தவைன, எ"ப6 ெவ!றி Kர� 
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எ�0 #கTவ�? ஜன2களி� ஆ'திர'ைத$ க�& அDசி, உயி த"பினா7 ேபா�� 

எ�0 ஊைரவி�ேட ஓ6வி�டவன7லவா அ8த ைடய ேகாரா(. அவ@ைடய 

ேகாைழ'தன'ைத" பாிகசி$க ேவ�6ய� தாேன �ைற; ஏ� அவ� ஓ6னா�? 

எ�0 ேக�கேவ எவ+$*� ேதா�0�. ைடயேகாரா(, உயி+$*" பய8� 

ஓ6னவ� தா�; உ�ைம. அEச� இ+8த� அ8த அறிஞ@$* ; உ�ைம. ஆனா7 

அவேன ெவ!றிெப!றவ�. அ8த உ�ைமைய அறிய, அவ@ைடய வாNகைள$ 

கவனி$க ேவ�&�. ைடயேகாராஸ, மீலா( நகைரவி�& ஓ6, காாிநி' ேதச� 

ெசனறா�. அ2ேக தா� அவ� இற8த �2;ட. ஆனா7 ம0ப6B�, அவ� 

உலவினா� கிேர$க நா�&$ கைடKதியி7. ��# ஓ6"ேபான ைடய ேகாரா( 

ெசா�னைவக	 ேபால இேதா இவ� ெசா7கிறாேன எ�0 கிேர$க ம0ப6B� ேபச 

ேநாி�ட�. ப*'தறி�� பய�� கல8த உ+வி7 ைடய ேகாரா(, கா�சியளி'தா�. 

பிற* பய� நீ2கி *'தறி�� சகி"#'தனைமB� கல8த உ+வ� கா�கிேறா�. அ8த 

உ'தம உ+வேம, சா$ர�I(. சா$ - உN�, சி0 மதிையE சா6னா�; கட�	 ெபய 

;றி நட'த"ப&� காாிய2கைள$ க�6'தா�; அறி�$க� ெகா�& பா+2க	, 

 

ஆலய2களிேல ெகா< K!றி+$ ெத1வ2களி� ஆபாச� ெதாிB� எ�0 ேபசினா�. 

ெடாேகாரா(, சா$ர�I( இ+வ+�, ப*'தறி�$*" பைட'தைலவக	 ; 

ெவWேவ0 நிைல. ��னவ ஏற$ *ைறய �றிய6$க"ப�டா, விர�6 

அ6$க"ப�டா; சா$ர�Iஸ விர�6 அ6$க"படவி7ைல, பய8� ஓட வி7ைல, 

பணிய�மிலைல, சாக6$க"ப�டா. ெவளிநா�6ேல அ7ல, கிேர$க நா�6ேலேய. 

ப*'தறி� ஊராாின பைக க�&, ஓ6 ஒளி8�ெகா�ட� �த97. சா$ர�( சின 

நாளிேலB� ஊ"பைக இ+8த�. ஊரா	ேவாாின பைகB� பிற8த�; ஆனா7, 

ஊைரவி�& ஓடவி7ைல, உயி �ற8தா ஊாிேலேய ப*'தறி�ைடய ேகாராஸ 

கால'�$*� சா$ர�I( கால'�$*� இைடேய வ<வைட8த�, எ�ப� தா� 

ெபா+	, �த97, ப+'தறி 6-வ" ேபாம�&ேம ஆள இ+$க$ க�டன. சா$ர�Iஸ 

கால'திேல, ப*'தறி�$காக" ேபசம�&ம7ல, கYட நYட� ஏ!க, உயிைரேய தரச 

சி'தமாக இ+$*� சிலைர உலகின க�டன. 

 

''அ� தவ0 இ� தவ0 எ�0 உள0வ; அ6'தா7 அ$ரம$கார, அட2*வ'' - இ�, 

ஜன2களின ேபEN �த97, ைடய ேகாரா( கால'தி7. காாிநி'�$* ஓ6னா� ைடய 
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ேகாரா( எ�ற உடேன களி"#டன அ8த பா$க	, 'க�Iேரா ேவ6$ைகைய! 

க�டப6 ேபசி, நம� கட�ளைர ஏசினாேன அ8த$ கயவ�, அவ� கா7 பிடாியி7 

பட ஓ6வி�டா�, பிைழ'தா7 ேபா�� எ�ற பய� பி6'�$ ெகா�ட� அ8த" 

ெப+வாய@$*'' எ�0 ெப+ைமBட� ேபசி$ெகா�6+"ப. ஆனா7 அேத ம$க	 

சா$ர�I( கால'திேல எ�ன ேபசி இ+"ப? - சா$ர�I( நம� கட�	கைள 

நி8தி$கிறாேன, அவ� நாசமா1" ேபாக" எ�0 L!றியவக	 ;ட, சா$ர�I(, 

தா� ெகா�ட ெகா	ைக$காக உயிைர' திரணபாக$ க+தி, சிைறயி7 

க&விஷ'ைதE சிறி�� சி'த� கல2காம7 *6'� இற8தா� எ�ற ெசயதிைய$ 

ேக	வி" ப�ட�� திைக'�" ேபாயி+"ப. த2க3ைடய ''விேராதி" ஒழி8தா�, 

இனி" பயமி7ைல, எ�ற மன நிைல அ7ல; "உயிைர$;ட இழ$க' �ணி8தாேன!'' 

எ�0 பய8தி+"ப; ேபச�� நாெவழாத நிைல பிற8தி+$*�. சா$ர�I(, பிணமான 

அ�0 தா�, ப*'தறி�$*" #தியேதா கைள, ச$தி, மதி"#, பிற8த� எ�0 

;றலா�. ஊரா அ7லவா விர�6ன ைடயேகாராைச! சா$ர�I( நா�களிேல, 

ஊாி7 இர�& க�சி! ப*' தறி�, தன$* ஓ இட� ேத6$ெகா�ட�. ப*'தறிவி� 

சாபிேல ேபச, ஆதர� தர, ஊாிேல ஒ+ ப*தி ம$ க	 திர�&வி�டன. சா$ர�I(, 

*!றவாளியா அ7லவா எ�பைத விவாதி$க$;6ய நீதி சைபயிேல 501 ேப 

இ+8தன. சா$ர�I( *!றவாளி எ�0 தீ"#$ ;றினவக	 281. சா$ர�I( 

*!றவாளி அ7ல எ�0 ;றினவக	 220. ப*'தறி�, பைழய கால அ�<ட�, 

ஏற$*ைறய சாிசமமாக" பல� ேச'�$ ெகா�&வி� ட�.. 61 ேப அதிக� 

பைழைம" பைட$*! சா$ர�I( பிணமான பிற*, பைடபல'தின நிைல தைலகீழாக 

மாறி வி�ட�! அவ இ+8தேபா�2;ட, ைடய ேகாரா( பய8� ஓ6விட ேநாி�ட� 

ேபா�ற நிைலைம இ7ைல. 501 ேபாி7 220 ேப, ப*'தறி�$காக" பாி8� ேபச 

��வ8தன! இத� ெபா+	 எ�ன? �த97 ஊேர பைக'த�, பிற* ஊாிேல பாதி" 

ப*தியின ப*'தறிவி� ப$க� ேச8தன. யா+$* ெவ!றி? பழைம திர�6 

ைவ'தி+8த ப�டாள'திேல ஒ+ ப*தி, பைடபலமி�றி - இ+8த ப*'தறி�$*$ 

கிைட'�வி�ட�. 

 

ைடய ேகாரா( ேபாலேவ, சா$ர�IN�, கிேர$க ம$க	 க�J6'தனமாக 

*�பி�&$ ;'தா6 வ8த கட�� ;'ைத'தா� க�6'தா. சா$ர�I(மீ� சா�ட" 
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ப�ட *!ற�, ''கிேர$கக	 ெதாM�வ8த ேதவகைள" ெபா1' ெத1வ2கெள�0 

ெசா79 வா9பகைள$ ெக&'தா'' எ�ப� தா�. 

 

"இத!*�� எWவளேவா உ'தமகைள ஊ ம$க	 ேகாப'தா<� அறியாைமயா<� 

வைத'�	ளன. நா@� பாமராி� ேகாப'�$*" ப9யாகிேற�. என$*" பிற*�, 

பல ப9யாகி' தீ+வாக	'' எ�0 சா$ர�ைஸ ெசா�னா. அவ இற8தேபா�, 

ப*'தறி� ��# இ+8தைதவிட அதிக வ<வைட8த�. ஊராாி� உ	ள� அ6ேயா& 

மாறிவிடவி7ைல எ�ற ேபாதி<�, உயிேபா*ேம எ�ற பய'�$காக" 

ப*'தறிவாளக	, தம� பணிைய நி0'தி$ ெகா	ள மா�டாக	 எ�ற எ�ண� 

ேவ%�றிவி�ட�. தியாகிகளி� இர'தேம, அத!* நீராக" பா1Eச" ப�ட�. அறி�' 

�ைற$* இ8த 'அபிேஷக� ' நட'த நட'த, ஆதிநா�களிேல அைம$க"ப�&, 

ஆலய2களிேல ெகா< K!றி+8�, >ஜாாிகைளக ெகாM$க ைவ'�$ெகா�6+8த 

''சாமி'' 'க3$* நட$*� ''அபிேஷக�" *ைறய' ெதாட2கி!0. கட�ளிள 

Zைலகைள" ப!றிய ேபEசிேல ஈ&ப�6+8த ம$க	, ப*'தறிவாளக	 இர'த� 

சி8திய வரலா0கைள" ேபச'ெதாட2கின. அ8த" ேபEN ஓ2க ஓ2க, ேதவாலய" 

>ஜாாிக	 L2க ஆர�பி'தன. அவக	, த2க	 சாமிக	 சகலைரB� ஒேரய6யாக' 

�ைண$* அைழ'�" ேபாாிடேவ�6ய நிைலைமைய ஏN உ�டா$கினா; 

அவகைள$ ெகா�0 அ7ல; தா� சி<ைவயி7 அைறய"ப�&. ஏNைவE 

சி<ைவயி7 அைற8த�, சா$ர�I( விஷ� *6'� 500 வ+ஷ2களான பிற*! 

சி<ைவயி7 அைறய"ப�டவ ஏN, ஆனா7 உயி நீ'த� யா? பைழய சாமிக	! பல 

காலமாக" பாமரைர ஆ�6"பைட'த ''கட�� ;�ட�''. 

 

சி!பிகளி� சி+Y6களான ேகாயி7களிேல, ேகாலாகலமாக K!றி+8த எ�ண!ற 

*�6' ெத1வ2க	 ம$களா7 மற$க"ப�& மாஜிகளாயின. 

 

பல காலமாக" ெப!0வ8த >ைஜக	, ப9க	 நி�0ேபாயின, பர�பைர 

பர�பைரயாக இ+8�வ8த >ஜாாி$ ;�ட�, ேவைல இழ$க ேநாி�ட�. 

 

''எ2க	 சாமிகைளயா இ"ப6 எ7லா� L!0கிறா1? பாவி! எWவள� அ+ைமயான  
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ெத1வ2களடா அைவ! அைவகளி� ச$தி உன$ெக�னடா ெதாிB�, Jடா! அ8தE 

சாமிகைள"ப!றி எWவள� அழகான பாNர2க	 உ	ளன ெதாிBமா? கைல" 

ெபா$கிஷம7லவா, கட�	 ச�ப8தமான காவிய2க	? சி!பிகளி� சி+Y6 அ7லவா 

ேகாயி7க	! இைவகைளயா பழி"ப�? அதம$காரா!'' எ�0 L!றி, ைடயேகாராைச 

ஊைரவி�& ஓ&�ப6 ெச1த� ேபால��, சா$ர�IைசE சாக6'த� ேபால��, அறி� 

பர"ப' �ணி8தவகைள அழி'தன, அறி�' ெதளி� இ7லாததா7 ஆ'திர� 

ெகா�ட ம$க	. ஆனா7 பல� எ�ன? எ8தE சாமிகளி� சாபிேல, அ8த ம$க	, 

அறிஞகைள அழி$க' �ணி8தனேரா, அ8தE சாமிக	 இ�0 இ7ைல! அ'தைன 

கட�	க3� - ப�ைடய நா�களிேல பாபிேலா�, கிாீ(, ேரா�, எகி"�, சீனா 

ேபா�ற பல நா&களிேல, ேகா6$கண$கான ம$களா7 *�பிட"ப�&வ8த 

ேகாலாகலமான கட�	க3� இ�0 *�பிட" ப&வதி7ைல. ேகாயி7 இ7ைல, 

ெகா�& �ழ$கி7ைல, எ8ெத8த' ெத1வ2க	 எ8ெத8த நா�6ேல இ+8தனேவா 

அ8த நா&களிேல இ�0 ெச�0 ேக�டா7, அ8த$ கட�ளைர$ கா�ட �6யா�! 

சா$ர�IைசE சாக6'த கிேர$க நா�6ேல இ�0 சா$ர�IN$காக" பாி8� ேபச��, 

வாT'த�� ம$க	 உ	ளன. ஆனா7, எ8த' ெத1வ2கைளE சா$ர�Iஸ நி8தி'தா 

எ�0 *!ற� சா�6 விஷ� ெகா&'� அவைர$ ெகா�றனேரா அ8த$ கட�ளக	 

இ�0 அ2ேக இ7ைல. இ"ப6 எ7லாமா கட�ள இ+8தன? இWவிதமாகவா 

நீ2க	 ;'தா6னீக	? இWவள� ஆபாசமாகேவா கட�ைள" ப!றி$ கைத 

இ+8த� எ�0 ேக�டா7, ெவ�க"ப�&, அறி�' ெதளி� இ7லாத நாளிேல, 

அDஞான இ+	 இ+8த கால'திேல, கா�&மிரா�6களாக இ+8த ேபா�, 

பலகட�	, கட�3$*" பல உ+வ�, கட�3$*' தா1 தக"ப�, பி	ைள *�6, 

;'தி *&�ப�, எ�ெற7லா� ;றிேனா�, காவிய� எMதிேனா�, ேகாயி7க	, 

க�6ேனா�; அறி� பிற8த��, அ'தைன கட�ள+� அ'தம!ற க!பைன எ�பைத 

அறி8ேதா�, எ�0 ;0வ. சா$ர�Iஸ *6'த விஷ�, பல"பல சாமிகைளE 

சாக6'த�. 

 

ம$களி� மதி �ல2கியதா7, மாஜிகளான கட�ளாி� எ�ணி$ைக ஏராள�. ஒ+ சில 

மாஜிகைள ம�&ேம ;ற�6B�. உ+'ெதாியாம7 ம�&ம7ல, ெபய ெதாியாம7 

ேபா1வி�ட கட�ள+� உ�&. இ�0 ந� நா�6ேல உ	ள� ேபால'தா�, 
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சா$ர�I( சா*��#, ப*'தறி�$காக இர'த� சி8�� உ'தம ேதா�0 ��#, 

கிாீசி<� ேராமி<�, நாேவயி<� (Kடனி<� சீனாவி<� எகி"தி<�, எ8த 

நா�6<�, விதவிதமான கட�	 ;�ட� இ+8�வ8தன. #ராண இதிகாச2க3�, 

Zைலக3�, தி+விைளயாட7க3�, இ�0 இ2* ந� நா�67 இ+"ப� ேபாலேவ, 

அ2ெக7லா� இ+8தன. இ�0 இ2* ப*'தறி� ேபச"ப�டா7, பழைம க�6$க" 

ப�டா7, கட�	 ப!றி இ"ப6 எ7லா� ஆபாசமான கைதக	 இ+$கலாமா 

ஆ�டவ� ஒ+வ�, அவ� உ+வ ம!றவ� எ�0 ;றினா7, ம$க	 ேகாபி'�, 

ச8ேதகி'�, ப*'தறி� ேபNபவகைள நா'திக எ�0 நி8தி'� வைத$கிறாகேள, 

அேதேபால'தா�, அ2ெக7லா� நட8தி+$கிற�. 

 

அ8நா&க3$*� இ8நா�&$*� உ	ள வி'தியாச�, அ2ெக7லா�, கட�� 

ெகா	ைக ெதளிவைட8� பல /!றா�&களாகி வி�டன. இ2*, பைழய நா�களி7 

இ+8� வ8த எ�ண� இ�0� *ைறயவி7ைல. ெவளி நா&களிேல, ஒ+ கால'தி7 

ேகாயி7 ெகா�& எM8த+ளி இ+8�, ேகாலாகலமான ஆ�சி ெச1தி+8�, காவிய, 

ஓவிய, >ஜித எ�பவகளா7 ேபா!ற"ப�& மகாச$தி வா18த ெத1வ2க	 எ�0 

#கழ"ப�&, மணி�6 தாி'த ம�னைரB�, மத யாைனைய அட$*� மாKரைனB� 

வண2க ைவ'�, அரN ெச<'திய, எ'தைனேயா 'சாமிக	' இ�ேபா�, அ8த 

நா&களிேல மாஜி கட�	களாகிவி�டன எ�பைத ந� நா�& ம$க	 அறிய 

ேவ�&�. ேகா6$கண$கான ம$க	 ேகா6 ேகா6யாக" பண� ெசலவி�&$ 

ேகாயி7 க�6$ ெகா<வி+$கE ெச1த கட�ள, இ�0 அ2ேக மாஜிகளாயின! 

 

அதனா7, அ8த நா&களி7, ம$க	 ெக�&விட�மி7ைல, மதி த&மாறிவிட� மி7ைல, 

அழி8� பட�மி7ைல. அ2* கைலேயா, காவியேமா, சி!பேமா, ஓவியேமா அழி8� 

ேபாக�மி7ைல. ம$ க	 நா(திககளாகி விட�மி7ைல, அDஞான� ெதாைல8� 

ெம1Dஞான� பிற8த�. ஆலய2க	 ஆசாபாச'தி� Hடமா1, >ஜாாிகளி� 

*ைககளா1 இ+8த ேக& நீ2கி கட�	 L1ைமயி� இ+"பிட�, அவ ஒ+வ, 

உ+வ ம!றவ, உ�னத'தி� பிற"பிட� எ�ற உ�ைம$ கட�� ெகா	ைகBட� 

ம$க	 வாMகிறாக	. நம$* இ�0� இ+"ப� ேபா�ற மாாிB� ம�மத@�, 

கா�ேடாிB� காகவாகன@�, வாB�� வ+ண@�, அவக3$*� இ+8தன. நம$* 
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இ+$*� #ராண இதிகாச2க	 ேபால அவகளிட�� இ+8தன. நம� கட�ள 

கைதகளிேல காமZைலக	 வணி$ க"ப&வ�ேபால அவகளிட�� இ+8தன. 

இ�0 அைவகைள, அDஞானிகளி� விைளயா�& எ�0 அ8த நா�& ம$க	 

ஒ�$கி வி�டன; அவக	 வாTகிறாக	; நாேமா இ�ன�� அ6ைமகளா1, 

வ0ைமயி� பி6யி7 சி$கி வைதகிேறா�; மாஜிகளான கட�ளாி� �M விபர�� 

த+வ� – �6யாத காாிய� - ேதைவBமி7ைல. பல ராஜய2களி� ர�சககெள�0 

க+த"ப�&, காவிய க'தா$களா7 #கழ"ப�ட, ஒ+ சில மாஜிகைள ம�&ேம 

இ2*$ *றி"பி&கிேற� உலகி� ேபா$* உ2க�*' ெதாிய�&� எ�ற 

எ�ண'�ட�. இேதா "மாஜிக	'' பா+2க	 ; 

 

அ�பாேலா அ�பாேலா அ�பாேலா அ�பாேலா ((((Apollo)Apollo)Apollo)Apollo)    

கிேர$ககளி� �$கிய'�வ� வா18த கட�	களி7 ஒ+வ. இ2*E Cாியபகவா� 

ேபால, அ2* அ"பாேலா க+த"ப�& ம$கள அவ+$*' ெதாMைக நட'தி வ8தன. 

 

அபாடா� அபாடா� அபாடா� அபாடா� ((((Aphadon)Aphadon)Aphadon)Aphadon)    

நரக ேலாக$ காவல�, ஆ�டவனி� �'திைர ேமாதிர'தின *றி, வ+கிறவகளி� 

�க'திேல இ+$கிறதா எ�0 பா"பா�. இ7ைல எ�றா7, அவகைள" 

ப&பாதாள'தி7 த	ளி இ�ைச$* ஆளா$*வா�. 

 

இேயால! இேயால! இேயால! இேயால! ((((Aeolos)Aeolos)Aeolos)Aeolos)    

கிேர$க நா�டவ+$* இேயால(, வாBபகவா� இவ ந7லகா!0, ெக�ட கா!0 

எ�0 பிாி'�' ேதா7ைபகளி7 அைட'�' த+வா. அத�ப6 பலாபல�க	 

இ+$*�. 

 

அ�ேராைட" அ�ேராைட" அ�ேராைட" அ�ேராைட" ((((Aphrodite)Aphrodite)Aphrodite)Aphrodite)    

கிேர$க நா�& அழ*'ெத1வ�. இ8த' ெத1வ'தி� அ+ளா7 அழ* வ+� எ�ப� 

கிேர$காி� ந�பி$ைக. அ"ேராைட� $Qபி� எ�@� கட�3$*' தா1. $Qபி�, 

கிேர$க நா�& ம�மத�. காத! கைணகைள ஏ�� ெத1வ�. இ8த அ"ேராைட� 

எ�ற அழ*' ெத1வ'திட� காத7 ெகா�& ேசYைட ெச1�, அவமான மைட8த 

கட�	 ஒ�0 உ�&. அ8த$ கட�	 ெபய ஆாி(. 

 



16 

 

ஆாி! ஆாி! ஆாி! ஆாி! ((((Aris)Aris)Aris)Aris)    

கிேர$கக	, B'த ேதவைதயாக ஆாி( எ�@� கட�ைள$ *�பி�& வ8தாக	. 

இ8த$ கட�3$*E ச�ைடயிேல மி*8த பிாிய�. ஆாி( ஒ+ சமய'திேல 

அ"ேராைட� எ�ற அழ*' ெத1வ'திட� ஆைசெகா�& ேசYைட ெச1ய, அதைன 

ம!ற$ கட�	க	 க�&பி6'�$ ேக9 ெச1�, ஆாிைச அவமான" ப&'தி 

வி�டாக	. 

 

ஆ"$மி! ஆ"$மி! ஆ"$மி! ஆ"$மி! ((((Artimes)Artimes)Artimes)Artimes)    

அ"பாேலா ேபாலேவ ஆ�6மி( ஒ+ �$கிய' �வ� வா18த கட�	, கிேர$க+$*. 

ஆ�6மி( க�னி! கா7 நைடகளி� ர�சி"# ேவைல ஆ�6மிN$*, 

 

ேபக! ேபக! ேபக! ேபக! ((((Bacchus)Bacchus)Bacchus)Bacchus)    

#9க	 >�ட"ப�ட இரத'திேலறிE ெச7<� ேபக( எ�ற கட�	, 

*6வைகக3$*' ெத1வ�. ஜூவ( எ�ற கட�ளி� *மார�. 

 

பா%ட பா%ட பா%ட பா%ட ((((Balder)Balder)Balder)Balder)    

நாேவ நா�&E Cாியபகவா�; அழக�; விேவகி எ�0 பா7டைர" #கTவ 

அ�ம$க	. பா7ட எ@� கட�	, ஓ6�, பிாி$ எ@� ேதவ@$*� ேதவி$*� 

பிற8த *ழ8ைத. இ8த பா7ட எ�ற நாேவ நா�&E Cாிய ேதவைன, விஷம'தன� 

ெச1B� கட�ளான ேலாகி ெகா�0வி�டதாக$ கைத ;0வ. 

 

ெப%ேலானா ெப%ேலானா ெப%ேலானா ெப%ேலானா ((((Bellona)Bellona)Bellona)Bellona)    

ேரா� நா�டவ+$*, B'த ேதவைத; மா(. ெப7ேலானா�� B'த ேதவைதேய. சில 

ெப7ேலானாைவ மாN$* மைனவி எ�பாக	. சில சேகாதாிெய�0�, ேவ0 

சில, மக	 எ�0� ;0வ. ெப7ேலானா, கர'திேல தீ"ப8த'�ட� உலவி" 

ேபா$ காாிய'ைத$ கவனி"பதாக$ ;0வ. 

 

'$! '$! '$! '$! ((((Bootes)Bootes)Bootes)Bootes)    
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கிேர$க நா�&$ கட�ள ;�ட'திேல >6N� ஒ+வ. இ8த$கட�ேள, 

கல"ைபைய$ க�&பி6'தவரா�. ஆகேவ >6( விவசாய'�$*$ கட�ளாக$ 

க+த"ப�& வ8தா. 

 

ேபாாியா! ேபாாியா! ேபாாியா! ேபாாியா! ((((Borias)Borias)Borias)Borias)    

வடதிைச$ கா!0$*$ கட�	 எ�0 க+தி ேபாாியாைஸ ம$க	 வழிப�டன. 

மாஜி கட�	க	. 

 

பிராகி பிராகி பிராகி பிராகி ((((Bragi)Bragi)Bragi)Bragi)    

நாேவ நா�67, கவிைத$*$ கட�	, பிராகி. ஓ6@$*� பிாிகாவி!*� பிற8தவ. 

நீ�ட ெவ�தா6B	ள கிழ உ+வி7 இ$கட�	 இ+8�ெகா�&, ேபா$ கால'தி7 

உயிநீ'தவகைள, ெசா$க'திேல வரேவ!கிறா எ�ப� அ8நா�& ம$க	 

ெகா�ட ந�பி$ைக. 

 

கிைளைட கிைளைட கிைளைட கிைளைட ((((Clydy)Clydy)Clydy)Clydy)    

அ"பாேலா எ�ற கட�ைள$ காத9'த கிைளைடB� ஒ+ கட�ேள. அ"பாேலா, 

ைகவி�&விடேவ, கிைளைட உ+கி"ேபான�ட�, கைடசியி7 Cாியகா8தி" >வாக 

உ+மாறி வி�டதாக$ கைத உ�&. 

 

ல� ல� ல� ல� ((((Luck)Luck)Luck)Luck)    

அயலா8திேல, ல$ எ�ற கட�ைள ம$க	 வண2கின. ல$ அ8த நா�&E 

Cாியேதவ�. 

 

$Qபி� (Cupid) 

ேரா� நா�&$* ம�மத� $Qபி�. காத! கைணகைளE ெச<'�வ� இ8த$ 

கட�ளி� ேவைல. *ழ8ைத உ+வி7, ைகயி7 வி7 அ�#ட�, க�க	 �ணியா7 

J6$ க�ட"ப�& இ+$*� வித'திேல $Qபி� எ@� கட�ைள ேரா� நா�டவ 

சி'தாி'தன. 

 

சிபி9 (Cybele) 
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வட ஆசியாவிேல, சிபி9 எ�ேறா கட�ைள, அேமாகமான ஆட7 பாட7க3ட�, 

ம$க	 வழிப�& வ8தன, ேகாலாகலமான >ைஜ நட'�வ, *6'�$ ;'தா&வ, 

இ8த$ கட�ைள மகிழவி$க. சிபி9, இய!ைக எழி<$*$ கட�	 எ�ப� அ8த 

ம$க	 எ�ண�. 

 

டயான டயான டயான டயான ((((Diana)Diana)Diana)Diana)    

ேரா� நா�டவ, டயானா எ�ற கட�	 ஒளி த+பவ� எ�0 வண2கின. அதாவ� 

ச8திர� இ2* ஆ�, அ2*" ெப� கட�	. அதி<� க�னி. சதா சவ கால�� 

ேதாழிக3ட� ேச8�ெகா�& உ7லாச மாக ேவ�ைடயா&வ� டயானா�$* 

வி+"ப�. எHச( எ�ற இட'திேல டயானா�$*$ க�ட"ப�ட ேகாயி7 உலக 

அதிசய2களிேல ஒ�0. 

 

டயனீஷியா டயனீஷியா டயனீஷியா டயனீஷியா ((((Dionysia)Dionysia)Dionysia)Dionysia)    

ேபக( ேபாலேவ *6வைகக3$*' ெத1வமாக டயனீஷியா எ@� கட�ைள$ 

கிேர$கக	 ெகா�டா6 வ8தன. ேபகn, ேரா� நா�டவ+$*. டயனீஷியா, 

கிேர$க+$*. இ8த$ கட�	 >ைஜ, ெவறி$க$ *6'� வி�&$ ;'தா&வ� தா�. 

டயனீஷியாவி� பிற"# ேவ6$ைகயான ஒ+ கைத. க"பமாக இ+$*�ேபாேத தா1 

இற8� ேபாகேவ, தாயி� க+"ைபயி9+8� டயனீஷியா ெவளிேய எ&$க"ப�&, 

பிற* ஜுவ( எ@� கட�	 த� ெதாைடயிேலேய ைவ'தி+8�, வள'தாரா�. 

 

(�) சேகாதாிக	 (�) சேகாதாிக	 (�) சேகாதாிக	 (�) சேகாதாிக	 ((((Three Sisters)Three Sisters)Three Sisters)Three Sisters)    

விதிைய, இ2ேக பிர�மா எM�கிறா எ�ற7லவா கைத. கிேர$க நா�6ேல, "விதி" 

ெந1�, ��&களாக அ0'� எ&$க"ப&கிற�. இ8த$ காாிய'�$* J�0 

கட�	க	 ���ரமாக ேவைல ெச1தவ�ண� உ	ளன. Jவ+� ெப�க	. Clotho 

$ேளா'ேதா, Larchesis லEசீசிஸ, Atropos அ�ேராபா( எ�ப� அவக	 ெபய. 

ஒ+ கட�	 /!க, ம!ேறா கட�	 ெந1ய, J�றா� கட�	, ��&களாக ெவ�6 

எ&'� Kச இWவிதமாக, ம$களி� வாT� ேமேல ெந1� அ@"ப"ப&கிற� 

எ�0 கிேர$கக	 ந�பி, அ8த J�0 ேதவைதகைளB� வண2கி வ8தன. 

 

பான! பான! பான! பான! ((((Paunus)Paunus)Paunus)Paunus)    
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இ2ேக சனிபகவா� இ+"ப�ேபா7, கிேர$க நா�6ேல சா�ட� எ�ேறா கட�	. 

அ8த$கட�ளி� ேபர"பி	ைள பான(. பான( வய7க	, ஆ& மா&க	 இவ!றி� 

ர�சக�, எ�0 ெகா�டாட"ப�&, கட� ளாக$ *�பிட"ப�டா, லா�6ய� 

ேதச'தி7 

 

ைப$! ைப$! ைப$! ைப$! ((((Fides)Fides)Fides)Fides)    

ெசா�ன ெசா7 தவறாத *ண'ைத$ கட�ளா$கி ைப6( எ�ற ெபயாி7 ேரா� 

நா�டவக	 வண2கின. இ8த$ கட�3$ெகன' தனி$ேகாயி7 க�6' தி+விழா 

நட'தி வ8தன. 

 

�ேளாரா �ேளாரா �ேளாரா �ேளாரா ((((Flora)Flora)Flora)Flora)    

ேதா�ட2களி� ேதவி, மலகளி� மாதா, "ேளாரா. ேரா� நா�டவ இ"ப6 ஒ+ 

கட�ைளB� வழிப�& வ8தன. 

 

�ாிய �ாிய �ாிய �ாிய ((((Prear)Prear)Prear)Prear)    

நாேவ (Kட� கா&களி� கட�	, "ாிய, ெவளிEச�, மைழ, �த9யவ!ைற' 

த8�, சா8தி Nபி�ச� சகல��, த+� கட�ளாக" "ாியைர$ *�பி�டன. 

 

�ாி�ாி�ாி�ாிகா கா கா கா ((((Frigga)Frigga)Frigga)Frigga)    

நாேவ நா�&$ கட�	. >மாேதவி, எ�0 இ2* #ராண'தி7 ;ற"ப&� கட�	 

ேபால, அ8த நா�&$*" "ாிகா. இ8த$ கட�ைள ஓ6� Odin எ�ற கட�	 

க9யாண� ெச1�ெகா�டா. 

 

கா+ கா+ கா+ கா+ ((((Gad)Gad)Gad)Gad)    

அதிYட ேதவைத எ�0 பாபிேலானிய ம$க	 கா' எ�ற ஒ+ கட�ைள, வண2கி 

வ8தன. 

 

$மிட $மிட $மிட $மிட ((((Dameter)Dameter)Dameter)Dameter)    

>ேலாக'தி<�, ேம7 உலகி<� உ	ள சகல ஜீவராசிக3$*�, மாதாவாக, 6மிட 

எ�ற ஒ+ கட�ைள$ கிேர$கக	 ெகா�டா6 வண2கி வ8தன. 

 



20 

 

கனிமீ$! கனிமீ$! கனிமீ$! கனிமீ$! ((((Ganymedes)Ganymedes)Ganymedes)Ganymedes)    

கிேர$க$ கட�ளான ஜுவ(, >ேலாகவாசியான கனிமீ6( எ�ற அழகான 

வா9பைன$க�&, அவனிட� ைமய7 ெகா�& அவைன$ கட�ளா$கி த� 

ப$க'திேலேய இ+$*�ப6E ெச1�விட, கனிமீ6( கட�ளாகி, ஜுவ( எனற 

கட�3$*" பான� ஊ!றி' த+� பணிைய ேம!ெகா�& வரலானா�. 

 

ஹாதா ஹாதா ஹாதா ஹாதா ((((Hathar)Hathar)Hathar)Hathar)    

ேதவேலாக ராணியாக ஹாதா எ�ற கட�ைள ஈஜி"� நா�டவ வழிப�& வ8தன. 

 

ஹிபி ஹிபி ஹிபி ஹிபி ((((Hepe)Hepe)Hepe)Hepe)    

கிேர$க$ கட�	 ஜுவN$* மக	 ஹிபி, அழகி. ஹிபிB� ஒ+ கட�ளாகேவ 

வண2க"ப�& வ8தா	, கிேர$க Kரன ெஹ�9ன இற8� ேமா�சேலாக� வ8த�� 

ஹிபிைய மண� ெச1�ெகா�டா�. 

 

ஹிேக" ஹிேக" ஹிேக" ஹிேக" ((((Hecate)Hecate)Hecate)Hecate)    

>ேலாக�, ேதவேலாக�, நரகேலாக� ஆகிய J�0 இட2களி<� அதிகார� 

ெச<'தி, எ�ண!ற பிசாNகைள ஏவலராக" ெப!0, J�0 தைலக3ட� 

விள2கிய, பரா$கிரம$ கட�ளாக, கிேர$கக	 ஹிேக� எ�@� ெத1வ'ைத' 

ெதாM� வ8தன. 

 

ெஹயி�"ல ெஹயி�"ல ெஹயி�"ல ெஹயி�"ல ((((Heimdler)Heimdler)Heimdler)Heimdler)    

நாேவ நா�&$ கட�ளாி7 ஒ+வ. ேதவேலாக வாசறகாவ7 இ$கட�ளி� ேவைல. 

அ2* வானவி7 தான பாலமாக அைம8தி+$கிற�. ெஹயி��ல ஒளித+� கட�	. 

#7 �ைள$*� ேபா� உ�டா*� ச'த� ;ட இ8த$ கட�ளின காதிேல விMமா�. 

ெஹயி�ல எ@� கட�3$*�, ேலாகி எ�@� ேக&ெச1B� கட�3$*� அ6$க6 

ேபா நட$*மா�. கைடசியி7, ஒ+வைர ஒ+வ ெகா�0 ெகா�டன. இர�& 

கட�	க3� இற8தன. 

 

ெஹ% ெஹ% ெஹ% ெஹ% ((((Hel)Hel)Hel)Hel)    

நாேவ நா�&'ேதவைத. ேக&ெச1B� ேலாகி என @� கட�ளி� *மாாியான 

ெஹ7, மரண'�$* அதிபதி. 
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ஹீரா ஹீரா ஹீரா ஹீரா ((((Hera)Hera)Hera)Hera)    

கிேர$க$ கட�ளான ஜூவN$*, ஹீரா த2ைக. த2ைகையேய ஜுவ( க7யாண� 

ெச1� ெகா�டா. ஜுவN$* மானிடமீ� இ+8� வ8த அன#, ஹீரா�$*" 

ெபாறாைமையB� ேகாப'ைதB� ஊ�டேவ, ஜுவ சின *ழ8ைதகைள, ஹீரா, 

ெகா&ைம ெச1தா	. 

 

ெஹமீ! ெஹமீ! ெஹமீ! ெஹமீ! ((((Hermes)Hermes)Hermes)Hermes)    

ந�நா�& நாரத ேபால கிேர$கக3$*, ெஹமீஸ. ஜூவ( எ�ற கட�3$* 

மாயா எ�ற ேதவைத Jல� பிற8த ெஹமீ( எனற கட�	, ேதவக3$*' 

Lதனாக��, த8திரமி$க$ கட�ளாக�� இ+8� வ8தா�, எ�0 கிேர$க$ கைத 

இ+$கிற�. இற$ைக ெகா�ட தைலயணிB� ெச+"#� தாி'�$ெகா�6+"பதாகக 

;0வ. 

 

ெஹ!�ாிட! ெஹ!�ாிட! ெஹ!�ாிட! ெஹ!�ாிட! ((((Hesperides)Hesperides)Hesperides)Hesperides)    

ஹீரா, ஜூவைச$ க7யாண� ெச1�ெகா�டேபா�, சீதனமாக' தர"ப�ட ெபான 

ஆ"பி7 பழ2கைள" பா�கா$க ஏ!ப�ட ேதவக�னியகள ெஹ("ாி6( 

எ�பவக	. இவகைளB� கிேர$கக	 - ெதாM� வ8தன. 

 

ைஹஜியா ைஹஜியா ைஹஜியா ைஹஜியா ((((Hygea)Hygea)Hygea)Hygea)    

கிேர$கக	 ஆேரா$கிய ேதவைதயாக, ைஹஜியாைவ வழிப�& வ8தன. இ8த$ 

கட�	, க�னி. ைகயி7 ஒ+ ேகா"ைபBட� இ+"பதாக��, அ8த$ 

ேகா"ைபயி9+"பைத ஒ+ பா�# ப+*வதாக�� சி'தாி'�	ளன. 

 

ைஹம� ைஹம� ைஹம� ைஹம� ((((Hymen)Hymen)Hymen)Hymen)    

க9யாண$ கட�	, கிேர$க+$*, இ8த ைஹமன. இ8த$ கட�	 அ"பாேலா, 

கட�ளி� மக�. 

 

இ(கா7பிய( (Aescualpius) 
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அ"பாேலா கட�ளி� *மார�, ம+8�$*$ கட�	. பா�# N!றி$ெகா�6+$*� 

த6ைய$ ைகயிேல, ைவ' தி+"பா�. 

 

ேபாேமானா (Pomona) 

ேரா� நா�டவ த2க	 ேதா�ட2களி7 பழ வைகக	 ெசழி"பாக$ கிைட"பத!காக, 

ேபாேமானா எ�ற ேதவைதைய" >ஜி'� வ8தன. 

 

"ேரா6ய( (Proteus) 

கிேர$க நா�&$ கட7 ேதவ�, இ8த "ேரா6யஸ. எதிகால'தி7 நட$க இ+"பைத$ 

;0� ச$தி இ$ கட�3$*. ஆனா7, திI திIெர�0 உ+மா0�. அ"ேபா� 

ஆ%ட� ப9$கா�. இய!ைகயான உ+வி9+$*�ேபா� ெசா�னா7 தா� ஆ%ட� 

ப9$*�. 

 

ரா (Ra) 

ஈஜி"� நா�டவாி� �$கிய'�வ� வா18த கட�	. அ8நா�&E Cாிய பகவா�. 

 

ாீயா (Rhea) 

கிேர$க$ கட�	களான ஜூவ(, "[ேடா, ஹீரா �த9யவகளி� தாயா. 

 

Kன( (Venus) 

காத7 ெத1வமாக, ேரா� நா�டவ Kனைச வண2கின. 

 

ெவ(�டா (Vesta) 

ேரா� நா�6ேல *&�ப' ேதவைதயாக ெவ(�டாைவ வண2கி வ8தன. ஒWெவா+ 

K�6<� ெவ(� டா�$*" >ைஜ அைற உ�&. 

 

வ7க� (Vulcan) 

ேரா� நா�&$* வ7கன, அ$னி ேதவனாக விள2கினா�. ஜூபிட கட�3$* 

வ7க�, இ6மி�ன7 எ@� ஆBத� தயாாி'�$ ெகா&"பா�. 
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கிாீ� ேதவி (Crete Devi) 

கிாீ� நா�& நாக க�னிைகயாக ஒ+ ெத1வ� இ+8த�. 

 

ஜூவ( (Zeus) 

கிேர$காி� Jல$ கட�	 ஜுவ(. ேதவேலாக'தி7, ைகயி7 (மMவாBத� ேபா7) 

இ6மி�ன7 ஆBத� தா2கி$ ெகா< K!றி+$கிறா. ேதவேதவனாக" ேபா!ற"ப�ட 

ஜுவ(, $ேரானாN$*� ாியா�$*� ேதா�றி த� சேகாதர சேகாதாிகளி� 

�ைணBட�, தக"ப@$* எதிாிைடயாக" #ர�சி நட'தி, அதிகார'ைத$ ைக"ப!றி, 

சேகாதரக3$* சில ேலாக2கைளB� அதிகார2கைளB� ப2கி�&$ ெகா&'�, த� 

த2ைகைய' தாேன மண� ெச1� ெகா�&, உலைக ர�சி'� வ+கிறா எனப� 

கிேர$காி� கட�� ெகா	ைக. 

 

இ�@� எ�ண!ற கட�	க	, ேகாயி7 ெகா�& எM8த+ளியி+8த நா&களிேல, 

இ�0, நிைலைம அ6ேயா& மாறிவி�ட�. காளிதாச�, க�ப�, ேபா�ற 

கவிவாணகளா7 ேபா!றி" #கழ"ப�ட அ8த$ கட�	கெள7லா�, இ�0 மாஜிக	! 

இ�0� ந� நா�6ேல, ந�மவக	 ந�#கிறாகேள, அ�ேபாலேவ அ8த$கால'திேல 

அ8த நா&களிெல7லா� இ�0 மாஜிகளாகிவி�ட கட�	களிட�, பலவைகயான 

அ(திர2க	 உ�& எ�0�, அ!#த� #ாிவதிேல அபாரமான திறைம 

உ�ெட�0� ம$க	 ந�பின, அ8த ந�பி$ைகைய நா�6ேல பர"ப�� 

பல"ப&'த�� பல #ராண2க	 இ+8தன. அ8த" #ராண2க	 #�ய கைதகெள�0 

ேபா!ற"ப�& வ8தன. அWவள�� இன0 அ2* பழ2கைதகளாகி வி�டன. மத� 

ேவ0, ம$களின மனதிேல மாN ப68தி+8தேபா�, க�6விட"ப�ட இ8த$ கைதக	 

ேவ0 எ�பைத மதிவாணக	 ைதாியமாக எ&'�$;றின. ம+�ட ம$க	 ெச1த 

ெகா&ைமகைளE சகி'�$ெகா�டன. #ராணீகன ேதவ அ�ச� ெப!றவ�, #ராண" 

#லவ� அ+�கவி, >ஜாாி ேதவLத� அவகைள$ *ைற ;0வ� ெகா6ய பாவ� 

எ�0 தா�, அ2ெக7லா� ம$கள ��# ந�பின. யாராவ� ைதாியமாக, 

இைவகைள$ க�6$க ��வ8தா7, ஆ'திர� ெகா�& அவகைள அ6'தன, 

இ�சி'தன. ெகா3'தின, சி'திரவைத ெச1தன. இWவள� ெகா&ைமகைளB� 

சகி'�$ ெகா�டவகளி�, ெதா�6� பயனாகேவ அ2* அறிவாலய2க	 
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ஆயிரமாயிரமாகி, ம$க	 ��ேனற �68த�. ஒ+கால'திேல, ஓ2கார 

ெசா%ப2களாக விள2கிய ஆயிர$கண$கான கட�	க	, இ�0 மாஜிகளாயின. 

 

பலகாலமாக ம$க	, பயப$திேயா& ெதாM� வ+� ெத1வ2கைள" ேப1 எ�0 

;0வ�, Nலபமான ேவைல அ7ல, எ7ேலா+� ெச1ய$;6ய ேவைலBம7ல, 

அத!* இ+$கேவ�6ய ெநDN உரேம ேவ0விதமான�. அறியாைம எ�@� 

�ர�&$ *திைர மீ� ஏறி$ெகா�&, ெகா&ைம எ@� ேவ7 பி6'�$ெகா�&, 

;�ட� ;�டமாக, ம$க	 பாய8� வ+வ. கட�ைள நி8தி$கிறா� கயவ�, 

இவைன$ ெகா�0, உடைல கா$ைக கM*$* இைரயா$*கிேறா� எ�0 ;�வ, 

இ8த" பய2கரமான CTநிைலயிேல இ+8� ெகா�&, எ�வாி@� வ+க எ�ற 

நிைலயி7 பா&ப�டன, சில #ர�சி Kரக	. ஒ+ பிர#வி� ஆதி$க'ைத, ஒ+ 

அரசனி� ஆதி$க'ைத எதி'� #ர�சி நட'�வ� எ�றாேல உயிேபா*� ம$க	 

மனதிேல ெந&நா�களாக *6ெகா�&	ள, எ�ண!ற ெத1வ2கைள, அைவகைள" 

ப!றி$ க�6விட"ப�ட கைதகைள, அ8த$ கைதக3$ேக!றப6 நைடெப!0 வ+� 

தி+விழா$கைள, சட2*கைள, அைவகளா7 பிைழ'�வ+� >ஜாாி$ ;�ட'ைத 

எதி'�" பணி #ாிவெத�றா7, சாமா�யமான காாியம7ல. வாTவிேல ப!0 

அ!றா7 ம�&ேம, அ8த" பணி#ாிய �6B�. 

 

#'தறி� பர"#வத!* நட'த"படேவ�6ய ேபா, பல� ெபா+8தியேதா 

ேகா�ைட$*	 இ+$*�, மாயா வாதிைய, ெவளிேய, ெவ�ட ெவளியி7 

நி�0ெகா�&, எதி$*� ஆப'தான காாிய� ேபா�ற�. ேகா�ைட$*	ேள காவ7 

இ+$*�, ஆ�பல'�ட� ஆBத பல�� ஏராளமாக இ+$*�, N!0E Nவ 

பா�கா"# அளி$*�, CT8தி+$*� அகழிB� பா�கா"# அளி$*�, இ'தைகய 

பலமான ேகா�ைட$*	 இ+$*� எதிாியி� ஆதி$க'ைத, த�ன8தனியனா1 

ெவ�டெவளியி7 நி�0 எதி"ப� மிக$ கYடமான காாிய�. ஆனா7 ஒ+ சிலராவ� 

�� வ8� அ8த$ கYடமான காாிய'தி7 ஈ&ப�டதா7 ம�&ேம, த�ைட உலக� 

உ+�ைட யாகி வி�ட�, தைல பல ெகா�ட ேதவ�, ப9 பல ேக�*� பகவா�, 

ேதவிய+டன தி+விைளயாட7 ெச1B� கட�� ;�ட�. எ�ற எ�ண2க	 மாறி 

ஆ�டவ� ஒ+வ�, அவ� உ+வம!றவ� எ�ற உ�ைம �ல2க லாயி!0. 

------------- 
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2. ஜூவ( 

த8ைதைய" ேபாாி7 ெவ�ற ஜுவ(, த8ைதயி� அாியாசன'தி7 அம8� தாரன 

ம8திராேலாசைன"ப6 ஆ�சி #ாிய லானா�. தநைத *ேரானா( விM2கிய 

*ழ8ைதகைள எ7லா�, மீ�&� அவ� உ	ளி+8� ெவளிேய, உயி+டன 

ெகா�&வ+வத!காக க&� விஷெமா� ைற' தயாாி'� *ேரா�ைச ப+கE 

ெச1தா�. உடேன உ	ேள இ+8த பாசிட�, "3�ேடா, ெஹஸ�6யா, ெடமீடா, 

ஹீரா எ@� *ழ8ைதக	 யா�� ெவளிேய வ8தன, உயி+ட�. இைவ ம�&மா, 

*ழநைதெயன ந�பி விM2கிவி�டாேன, கல, அ��2;ட ெவளிேய வ8�வி�டதா�. 

உட� பிற8 தாகைள தநைதயி� வயிறாகிய சவக *ழியி9+8� மீ�டா�. 

 

ஜூவ( 

 

தைல"ைப$ க�ேட, சீறிE சபி'திட ேவ�&� எ�ற எ�ண� பிற$*�. 

ஆ'தீக'தி� பா�காவல தாேம எ�ற எ�ண� ெகா�&	ளவக3$*. 

 

''ஆதி அ8தமி7லாத கட�ைளயா, 'மாஜி' எ�0 ;0கிறா1; மதி\னேன! ம8திாியா, 

ராஜத8திாியா, ம� னனா சீமானா, மேகசனாயி!ேற! ம�ன� மாஜியாவ��&, 

ம8திாி மாஜியாவ��&, கட�ைள 'மாஜி' எ�கிறாேய மமைதயாளேன! இ8த" பாப� 

உ�ைனE N�மா வி&மா" எ�0 N&ெசா7 பல ;ற எ�=வ, நா� ஏேதா நா' 

தீக� ேபNகிேறா� எ�ற எ�ண� ெகா�&. 

 

தைல"ைப மீ�&�, பா$*�ப6, க+'�ட� கவ னி'�" பா$*�ப6 அவகைள$ 

ேக�&$ ெகா	கிேறா�. 

 

'மாஜி கட�	' அ7ல, தைல"#; மாஜி கட�	க	!!! எ�ப� தைல"#; #ாிகிறதா 

உணைம? 

 

பல கட�	கைள, >ஜி'�$ெகா�6+8த கால� ஒ�றி+8த�, எ7லா இட'தி<�. 
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த8ைதEசாமி, தா1Eசாமி, தா1E சாமி$* ஒ+ ச$ கள'திEசாமி, பி	ைளEசாமி, 

ெப�சாமி, என இWவ� ண�, பல ெத1வ வழிபா& இ+8� வ8த� - அறி�' 

ெதளி� இ7லாதி+8தேபா� - உலகி7 பல நா&களி7. 

 

ஒ+வேன ேதவ�!- எ�ற அ6"பைட உ�ைமB�, ஒM$கேம மத� எ�ற உ�னத$ 

ேகா�பா&�, அறி �' �ைறயிேல. அாியாசன� ஏ0வத!* ��#, பல ெத1வ 

வழிபா& தான, அ2ெக7லா� இ+8� வ8த�. 

 

பக<$* ஒ+ ெத1வ�, இர�$* இ�ெனா�0! பD ச� த+� ேதவைத ஒன0, 

அைத"ேபா$*� ெத1வ� ம!ெறா�0; பைடகல$*� ெத1வெமா�0, இ6�ழ$ 

*� ெத1வ� ஒ�0, எ�ற விதமாக, எ�ண!ற கட�� ;�ட'ைத, ம$க	 *�பி�& 

வ8தன - ப7ேவ0 நா&களி7. 

 

மனமாN நீ$க$;6ய ப*'தறி�$ கதி ேதா�றிய பிற*, பல ெதயவ வழிபா& 

எ�ப�, உ�ைமயான ஆ' தீகமாகா� - மதமாகா� - அ+ள ெப0� வழியாகா� - 

மனம+	 ெகா�ட ம$கைள, C� மதிமி*8த >ஜாாி$ ;�ட�, பி6'தா�டேவ, 

க�6விட"ப�ட, க!பைன இ�, எ�ற எ�ண� ெவ!றி ெப!ற�; அ8த ெவ!றியி� 

காரணமாக, பல கட�	க	, மாஜிகளாயின! 

 

அ8த மாஜி கட�	கைளேய, நா�, மத'தி� மாN ேபா$*� ெசயைல$;ட, 

நா'தீகேமா, எ�0 ம+�சிBட� எ�=� ம$க3$* அறி�க"ப&'தி 

ைவ$கிேறா�. 

 

இ8த மாஜி' கட�	க	 ஒ+ கால'தி7, வி�ைண ��&� ேகா#ர2க	 ெகா�ட 

ேகாயி7களிேல ெகா< K!றி+8தன - >ஜாாிக ;�ட� #ைட Cழ, ப$த *ழா� 

பாத� ெதாழ, பாவல+� நாவல+� ப$தி" பாN ர2க	 பல"பல ;றிட, 

நாடாளேவா� நவநிதிB� காணி$ைகயாக' தர, ேகாேலாEசி வ8த ��&. 
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இ8த மாஜி கட�	களி� அ+ைம ெப+ைம, அ+	 த+� திறைம, ஆ!ற7 ஆகியைவ 

ப!றி ெபாிய #ராண2 கைள' தீ�6' த8தன, அ+�கவிக	, எ�0 பாமரரா7 

#கழ"ப�ட கவிவாணகள. 

 

எனி@�, இ�0 அைவ எலா�, மாஜி கட�	கேள!! 

 

ெகா�& �ழ$* ேக�*� ேகாயி9ேல, அ7ல, இ8த மாஜி கட�	க	, இன0 

இ+"ப� - க�கா�சிE சாைல'களிேல! 

 

>ஜாாிக	 ம8திர உEசாடன� ெச1ய, >மானக	 காணி$ைக ெகா�ட, ப$திமானக	 

பரவச"பட, அ7ல, இ8த உ+வ2க	, இ�0 இ+"ப�. 

 

ஆரா1Eசியாளக	 பட� பி6$க, சாி'திர$காரக	 ச�பவ2கைள' ெதா*$க, 

மாணவக	 கால'ைதB� க+'ைதB� ஒ"பி�&" ப6$க உத�� உ+வ2களாகி 

வி�டன. 

 

எ8ெத8த நா&களிேல, ஏ'தி ஏ'தி' ெதாழ"ப�& வ8தனேவா, அ2ெக7லா� இ�0 

ஏக ெத1வ$ ' ெகா	ைக அரN ெச<'�வதா7, இ8த மாஜி கட�	 க	 ஒ+கால'�$ 

க!பைனக	, பழ2கால'� நிைன�க	, >ஜாாியி� க+விக	, எ�றாகிவி�டன. 

ப*'தறிவாளகளா<� ஆரா1Eசியாளகளா<�, பாமரக3$*� ெதளி� பிற$*� 

வ�ண�, ந7லறி� அ8த நாெட7 லா�, பர"ப"ப�& வி�ட�. நானாவிதமான 

உ+வ2க3 ட�, நா�& ம$கைளB� நாடாளேவாைரB�, ம+�6$ ெகா�6+8த 

உ+வ2க	, இ�0 மாஜி கட�	களாகி வி�டன. 

 

அ8த மாஜி கட�	களிேல, ஒ+வ ஜுவ( - ெப+8 ெத1வ� - Jல' ெத1வ�! 

 

இ8த மாஜி கட�ளி�, ச$திைய" ப!றிய கைதகைள, இ�0, அறி�	ேளா 

அைனவ+�, >ஜாாிB� #லவ@� ேச'�' தயாாி'த சர&க	 எ�0 ;0கி�றன - 
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ஆனா7, மாஜியாகா ��#, ஜூவN$* இ+8�வ8த மதி" #� ெச7வா$*�, அளவிட 

�6யா�! #ராண2க	 பல" பல, >ைஜக	 பலவித�! 

 

ஜுவ(, கிேர$கக	, >ஜி'� வ8த, ெப+8ேதவ� - ேதவ$கரச� - 

ேதேஜா�மயமானவன 

 

ேரா� நா�டவ, இேத கட�ைள, ஜூபி�ட, எ�ற ெபயரா7 >ஜி'தன. 

 

ஜூவசி�. 'தி+$க7யாண *ண'ைத$ ெகா� டா6" பாமாைல C�ட, அ8த நா�67 

க�ப�' இ7லாம7 இ7ைல! 

# # # 

 

க+'ெதலா� அறிB� க�ண� 

பாெரலா� பா'தி+8தா�! 

ப'தைர மா!0' த2க�, 

பகவா� K!றி+8த Hட�. 

எ�னகா� அவ� த� ஆ!ற7 

எ�0ள இ6ேயா� அவேன. 

ேதவ த� உலைக'தாேன 

த� தி+"பாத� தா2*�, 

ஆசனமாக$ ெகா�டா� 

அ+8திற� உைடேயா�, க�டா1. 

அவ@ைர ேக�ட அ�ட� 

அதி8தி&� அEச�ெகா�ேட 

அவ� சிர� அைசய$க�& 

ேதவ+� ெப+வ தி�ட�. 

விதி எ@� ேகா<� ஆ&� 

விைன எலா� ஓ&� அவ� �� 

ஆ�டவ� அவ� �� அ�ட� 

அதி8தி&� அEச� ெகா�ேட! 

# # # 

 



29 

 

இ$க+'�"பட, தி+"#கT பா6னவ, சாமா�ய$ கவிராய அ7ல - Homer - உலக 

மகாகவிகளி7 ஒ+வ எ�0, எவ+� விய8�, ;0� ேஹாம! 

 

இ8த' தி+"#கழ, இ�0, கவியி� க!பைன'திற' �$*�, கவிைதயி� சிற"#$*�, 

எ&'�$கா�டாக இ+$கிறேதயனறி, ஜுவாசி� பா7, ப$தி ெச<'�� ப6, 

ம$கைள' L�&�, ச$தி ெபறவி7ைல! 

 

மன$க� ��, சி'தாி'�" பா+2க	! 

 

பிர�மா�டமான ஆலய�! ஆஜா@பா*வான உ+ வமாக, ஜுவ( ேதவ�, சிைல 

உ+வி7, இ+$கிறா. மணி மாட2க	! ம�டப2க	! தி+$*ள2க	! >�ெபாழி7 

க	! மதி7க	! பிரகார2க	! மைட"ப	ளிக	! எ7லா�, ெச7வ'தி� சிற"ைப 

விள$*வன ேபா7 உ	ளன. ப� ட'தரச�, அவ� மனைத' ெதா�&ெவ�ற அழகி, 

பைட'தைலவ�, ெபா+	 கா"ேபா�, வணிகேவ8த�, கைலவாணன, எ@� பல+�, 

ெதாM� நி!கிறாக	, ஜூவ( �ன#. 

 

எதிேர, ெநாி'த #+வ��, ேம7 ேநா$கிய க�க3 ட@�, நி�0 

ெகா�6+$கிறா�, >ஜாாி. அவ� �ன, காணி$ைக" ெபா+	க	 

*வி8தி+$கி�றன! 

 

இ2* இ�0�, ேக�க"ப&�, சஹ(ரநாம� - அE சைன - கிைடயா� ேபா<�, 

எ�0 எ�ண ேவ�டா�! ஜுவசின, தி+விைளயாட7 #ராண'ைத" பா'தா7, 

Qகி'�$ ெகா	ளலா�, அ�0, அ8த" >ஜாாிக	, எ�னெவ�ன ;றி, 

அEசி'தி+"பாக	 எ�பைத. 

 

உ!0$ேக32க	, அவ� அEசி"ப�� ேக�*�. அ�ேக�&, ப$த *ழா�, ெநDN 

ெநகிழ நி!ப�� ெதாி B�, மன$க�=$*. 

# # # 
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ெஜகமைத" பைட'தா1 ேபா!றி! 

ேதவேன! ஜுவ(! ேபா!றி! 

அமரத� �த7வா ேபா!றி! 

அ�ணைர அழி'தா1 ேபா!றி! 

தீரேன, ேபா!றி, ேபா!றி! 

தி+ அ+	 தாரா1, ேபா!றி! 

இ6"பைட ெகா�டா1 ேபா!றி! 

இகபர அரேச ேபா!றி! 

மைழதைன" ெபாழிவா1 ேபா!றி! 

மா#ய7 வி&வா1 ேபா!றி! 

ேமக ச�ஹாரா ேபா!றி! 

ேமதினி கா"ேபா1 ேபா!றி. 

# # #* 

 

அEசைன, இ�ேபா�0தா� இ+8தி+$க ேவ� &� - ஏெனனி7 இ"ப6"ப�ட 

வ7லைமக	 ெகா�ட கட�ளாகேவ, ஜுவ(, சி'தாி$க"ப�&. அ$கால ம$களா7, 

ப$தி விNவாச'�ட� ஒ"#$ ெகா	ள"ப�&, வ8 தா. இ� ம�&மா அEசைன? 

விபாீதமான, கட�� த�ைம$* ம�&ம7ல, சாமா�யமான மனித' தன ைம$ேக 

;ட �ர�ப�ட தான, ேக&பய"பதான ெசய7 கைளேய, சிற"#$களா$கி$கா�&�, 

அEசைனக3� உ�&. 

 

த8ைதைய ெவ�றா1 ேபா!றி! 

த2ைக மணாளா ேபா!றி!! 

 

எ�0 >ஜாாி, அEசி'தி+"பா! ஏெனனி7 ஜுவசின, தி+விைளயாட! 

#ராண'திேல, அவ த� த8ைதBட� ேபாாி�& ெவ�ற��, த2ைகைய' 

தாரமா$கி$ ெகா�, ட�� சிற"பாக, விள$க"ப�6+$கிற�! எனேவதான, இ�0 

�+கைன வழிப&பவக	 �தி$கவி7ைலயா, த8 ைத$*பேதச� ெச1தவா, ேபா!றி 

ேபா!றி, த'ைத ெமாழி *றமகைள மண8தவா ேபா!றி, ேபா!றி, எ�0 அ�ேபால, 

அ�0 ஜுவைச, அ8நா�&" >ஜாாிக	 அEசி'தி+$க ேவ�&� எ�0 

;0கிேறா�. 
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அ8த அEசைனக	 எ7லா� இன0, ஆ6&� சிறா +� ேக�&, ஆ� எ�0 ஏ!க 

�6யாத, ேக9Bைரகளாகி வி�டன. 

 

அ8த அEசைனகளி7 வ7லவகளான, >ஜாாிக	, யா+� இன0 கிைடயா� கிாீசி7! 

அ8த ஆலய2கேள இ�0 அ2*, கிைடயா�!! 

 

ஆலய2கெள�ன, அ8த ஆ�டவேன, இன0 அ2* கிைடயா�! ஜுவ( ஒ+ மாஜி 

கட�	 // 

 

ெவ	ைள நிற" #ரவிக	 நான*, ேதாி7 >�ட"ப�6 +$*�. ெசய7 திற� ெகா�ட 

உ+�� அைம8தவராக இ+"பா. 

 

ெவ�ணிற' தைலயணி >�ட >ஜாாிக	 அவ ேசைவ$* இ+"ப. 

 

ெவ�ணிற மி+க2கைளேய, அவ+$*" ப9 த+ வாக	. ஜுபிட, எ�ற 

ெபய+ட�, ேரா� நா�டவ, இேத ேதவைன" >ஜி'� வ8தன! அ2*�, இ�0, 

ஜுபிட ஒ மாஜி கட�	 தா�! 

 

>மாைலேயா பாமாைலேயா C�6&வா, யா+� இ7ைல - ேகாயி7 இ7ைல - 

ேகாலாகல உ!சவ� இ7ைல - ஜுபிட+� ஜுவ( ேபாலேவ, மைற8� ேபானா. 

ம$க	 மனதி9+8�, மா$க' �ைறயி9+8�, மாஜி களாயின ம$களி� மதி 

�ல2கிய பிற*! 

 

மா� மMேவ8தி. #9'ேதாலாைட >�&, இமய' தி7 K!றி+$*�. 

�$க�ணைன' ெதாM� மகிM� "ேப0" ெப!ற #ராணீக மத'தவ, ந�மிைட 

அேநக உ�&. 

 

ஜுவசி�, சிற"#�. அ�ேபாலேவ, ேபா!ற"ப�& வ8த�, கிேர$ககளா7. 
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ஒ9�பஸ, எ@� உயரமான ேதா மைலமீ� தான ஜூவ( ெகா<K!றி+8ததாக$ 

கைத. கர'திேல, ெவ!றி த+� பைட$க+வி. ெக�Hரமான ேதா!ற�! நீ�& N+�& 

வைள8த, ேகச�! ஆ�&'ேதாலாைட அணிவா சிலசமய�! சில ேவைளகளி7, 

ப�டாைட ேமனிைய அழ* ெச1�, கீேழB� #ர3�. சிவனா+$ க+ேக, ாிஷப�, 

ந8தி, இ+$*மாேம! ஜூவசி� அ+ேக எ"ேபா�� கM* இ+$*மா�! 

 

ேகால� இ�ேபா7 - *ணாதிசய'ைத விள$*� ெசய7க	, பல உ�&. அைவகைள 

ந�#வ� தான ஆ'திக�, ச8ேதகி"ப� நா'திக�, எ�0தா� ெபா� விதி இ+8த�; 

அ8நாளி7, அ2*! 

 

இ"ப6 எ7லாமா நட8தி+$*�? எ�0 ேக�பவன பாபி! இ"ப6 எ7லா�, ெச1வதா, 

கட�� த�ைம$* அழ*? எ�0 ேக�பவ� நா'திக�! அவ� சி'திர வைத$* 

ஆளா$க"ப&வான! அவைன இ�சி"ப� "ேதவ"பிாீதியான காாிய�.'' 

 

ஆதி அ8தம!ற த�ைம தாேன, இ�ைறய ஆ'தி க�. அ�ைறய ஆ'திக�, அWவித� 

இ7ைல. ஜுவ( ேதவ@$*, தக"பனா தாயா உ�&. பா�ட� பா�6B� உ�&; 

அவக3$*	, பைக, ேபா, J� ட���&. கட�	களா, இ"ப6E ெச1தி+$க 

�6 B�. கா�&மிரா�6 ஜாதியிேல நைடெப0� ெசய7 ேபா9+$கி�றேத எ�0 

;ற'ேதா�0�. ஆனா7 அ8த$ கால'திேல, ;றியி+8தா7, ;றினவன நா 

அ0$க"ப�6+$*� - அ8த நாள ஆ'திக�, அ8த$ கைதகைள ந�#�ப6 

வ9B0'தி!0. 

 

ேக32க	, ஜுவ( ேதவனின பிற"# வள"ைப, கட�	, பிற$கிறா. அ� 

ஆ'திக�! 

 

உலக� ேதா�றா ��#, எ7லா� இ+ளமயமாக இ+8தேபா�, *ழ"ப� எ@� 

ேதவ@� இ+ளி எ@� ேதவிB� ம�&� இ+8தன. ெதளிவான உ+�ட� 

அ7ல. 
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அ"ப6யானா7, எ"ப6 அவக	 ெதாி8தி+$க �6 B�? எ�ற ேகளவி, கிள�#�, 

உடேன. ேக�ப�, நா'திக�! 

 

*ழ"பெம@� ேதவ@� இ+ளி எ@� ேதவிB� இ+8தேபா�, வி�ேணா ம�ேணா 

கடேலா, கிைடயா� எ�0 ;0கிறாேய; அ� உ�ைமயானா7, அவகைள$ காண, 

யா இ+8தன, எ�0 ேக�க' ேதா�0�, ஆனா7, ேக�க$;டா�. அ8நாளி7 

ேக�ப� நா'திக�! 

 

இ"ப6B� ஒ+ ைப'திய� இ+8ததா, எ�0 ேக� Hக	, இதி7 எ�ன அதிசய�? 

விமான� பற$*� இ8த விDஞான கால'திேலB� நம� நா�6ேல, ஆயிர� தைல 

பைட'த ஆதிேசஷைன$ க�ட� யா, தைலகைள எ� ணி$ கண$ெக&'த� யா, 

ஆதிேசஷ� தா�, அ� ட'ைத' தா2கி$ெகா�&, கீேழ இ+"பதாக$ ;0 கிறாேய, 

அ�ட'திேல இ+"பவக	 அைத எ"ப6" பா'திட �6B�, எ�0 ேக�&" 

பா+2கேள�, மத வாதிகைள ஆ'திககைள, எ�ன ேகாப� வ+கிற� பா+2க	 - 

நா'திக� எ�0 எWவள� ஆ'திர'�ட� ;0கிறாக	, பா+2க	. 

 

இ�0 இ2* நிைலைம இWவித� இ+$*� ேபா� அ8த நா�களி7, கிேர$க நா�& 

ஆ'திகக	, அW வித� இ+8ததிேல ஆEசாியமா ெகா	கிறீக	. அைத" பி'த� 

எ�0 ;றினா7, இ�@� இ2*	ள விசி'திர சி'தகளி� ேபா$ைக எ�னெவ�0 

ெசா7Kக	. 

 

மனிதக	 கைத கிட$க�&� - கட�	களி� கைதைய$ கவனி"ேபா�. 

 

*ழ"பேதவ@� இ+ளி'ேதவிB�, நீ�ட கால' �$*" பிற*, ச9"ேப!ப�&, 

த2க	 அ<வ<$* உதவியாக எாிய( எ@�, மகைன அைழ'தாக	. 

 

மகன ெச1த, மக'தான �த!காாிய� எ�ன ெதாி Bேமா? த8ைதைய 

ஆ�சி"Hட'தி9+8� விர�6ய� தான! விபாீதமாக இ+$கிறேத எ�Hக	 - 

இத!ேக பதறாதீக	 - ேம<� உ�& விபாீத�. த8ைதைய விர� 6ய எாிய(, 
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தனிைமைய வி+�பவி7ைல! தார� ேதைவ" ப�ட�. எ�ன ெச1தா�? தாையேய 

தாரமா$கி$ ெகா�டா�. 

 

மகைன மணாளனாக" ெப!ற மாதா��, அவ� மன� ேகாணாம7 

நட8�ெகா�ட�ட�, ஈத, எமிரா எ@� இ+ *ழ8ைதகைள" ெப!ெற&'தா	. 

 

இ8த இ+ ம$க3�, த� ெப!ேறாைர விர�6வி�&, ஆ�சி"Hட ேமறின. எரா( 

எ@� மக� பிற8த�. Jவ+மாகE ேச8�, கட7, >மி, இர�ைடB� பைட'தன. 

 

>மி பNைமய!0, ஜீவன!0 இ+8த�. ஆதியி7, எரா(, தன அதிசய அ�ைப 

எயதா�! ெச6B� ெகா6 B� �ைள'தன! ப�சி வைகக	 பற8தன! மீ�க	, 

*ள2களி7 உலவின. மி+க2க	, கானக2களிேல உலவின ; எ2*� மகிழEசி - 

மலEசி! 

 

>மி - ஒ+ ேதவி! இ8த அ�#வி�& அ!#த� நிகT' தி" பிற*, அ8த அண2*, 

�யிெலM8�, த�ைனE N!றி<�	ள ேசாபித� க�&, ரசி'�, காத<	ள� 

ெகா�&, Bரான( எ@� ேதவைனE சி+Y6'தா	 - மண� �68த� - 

இ+வ+$*�. 

 

>மாேதவி$*, கியா என" ெபய - மணாள� ெபய Bரான(! கியா >மி; Bரான(, 

வி�=ல*! வி�=$ *� ம�=$*� தி+மண�! 

 

இ8த' த�பதிக3$* பலசா9களான 12 ம$கள பிற8தன - இவக3ைடய 

ஆ!றைல$க�&, Bரானஸ, அDசினான. இ8த" பி	ைளக	 வள8தா7, தம� 

ஆ!றலா7 த�ைன அழி'�வி&வ, எ�ற அEச2 ெகா�&, ப�னி+வைரB� 

பி6'�, பாதள'திேல ெகா�& ேபா1, இ+�#E ச2கி9க	 ெகா�& க�6 

வி�டான. 

 

இ8த" பனனி+வாி7, ஆ0ேப ஆடவ, அ0வ ெப�6. பாதாளச சிைறயி9+8� 

இ8த" பிர�மா�ட மான ம$க	, ெவளிவர �6யா�, எனேவ தன$* அழி� 
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கிைடயா�, எ�0 அகமகிழ8� Bரானஸ இ+8 தான ; ம$கைள" ெப!ற 

மாதா�$ேகா, தா2ெகாணா' �யர�; கணவ@டன வாதா6" பா'தாள; பலன 

இ7ைல - எனேவ அவ3�, பாதாளேலாக� ெச�0 வி� டா	; தனம$கைள' 

L�6னா	, தக"பைன' தா$கE ெசா79, 

 

பனனி+வாி7, கைட$ேகா�6. *ேரான( - அவ� தான ஆர'ெதM8தா� அ�ைன 

உைர ேக�& - ேகாடாி த8தாள அனைன - ெகா�& ெச�றா�, த8ைதைய' 

ேதா!க6'�, சிமமாசன� ஏறினான - த8ைத, மகைனE சபி'தான, நீB� உன 

மகனாேலேய, மாள$கடவா1 என0. 

 

*ேரான(, தன உடன பிற8தாைர" பாதாளE சிைறயி9+8� மீ�டான - தன த2ைக, 

ாியா எ�பாைள மண� #ாி8�ெகா�டான. ஒ9�ப( எ@� உயமைல மீ�, 

ெவ!றிக�ட *ேரானஸ, K!றி+8தா�. 

 

ஒ+ ந�னா	, மகெனா+வ� பிற8த ேசதி ேக�டா� *ேரான(, உடேன 

த8ைதயி�ட சாப� கவன'திற* வ8த� - பதறினான - தாரமான த2ைகயிட� 

ெச�றா�. த+க மகைவ! எ�0 ேக�டான. அவ3� அகமகிTEசி Bடன தர, 

வா2கினவன, அவள க�& பத0�ப6 அதைன' த� வாயி7 ேபா�&, 

விM2கிவி�டா�. 

 

இ"ப6" பல *ழ8ைதகைள அவன விM2கி$ ெகா�& இ+8தான - சாைவ 

த&'�$ெகாளள, மாதாவி� மன� ப!றி எறி8த�. ஒ+ மகைவயாவ�, கா"பா! றிேய 

தீ+வ� எ�0, தீமானி'தா	. ஜுவ( பிற8 தா�. பிற8த��, *ழ8ைதையE சில 

ேதவக�னியாிட� ெகா&'�, இடா மைலயி7 எவ+$*� ெதாியாவ�ண�, 

வள'�வர எ!பா& ெச1தா	. ெகா& *ழ8ைதைய என$ ெகா6ேயா� ேக�டான. 

ம�றா6னாள - அவன பி6வாத� ெச1தா� - எனேவ, த8திரமி$க அவ	, ஒ+ 

ெப+2க7ைல, ஆைட ேபா'�, அவனிட� த8தா	 ஆ'திர$கார@$*" #'தி ம�& 

தாேன! அ"ப6ேய விM2கினான, த�ைன$ ெகா7ல"பிற8த *ழ8ைதைய 

விM2கியதாகேவ எ�ணி எ$களி"#$ ெகா�டா�. *ழ8ைதேயா, ேதவ*மாாிக	 
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சீரா�6" பாரா�6, வள$க, நாெளா+ ேமனிB� ெபாMெதா+வ�ண� மாக 

வள8� வ8த�. 

 

இடாமைலயி7 ஒ+ *ைகயி7 இ2ஙன� வள8� வ8த ஜுவN$*" பா7 த+� 

பணியிைன ஏ!0$ெகாண 6+8ததா�, ஒ+ ஆ& - அத!*" ெபய, அமா7தியா 

எ�பதா*�... ஆ�டவ@$*" பா^�6யத!காக அ8த ஆ�&$*" பரமபத� பிற* 

கி�6றறா�. 

 

காி, நாி, பாி, க+2*+வி, ஓணான �த9யவ!0$ ெக7லா�, பரமபத� கிைட'ததாக, 

ந�மிட� #ராண� உ�ட7லவா? கிேர$க" #ராணீக� ஆ�&$*� பரம பத� 

அளி'தான. இ�0, ஆ& அமர உல* அைட8த கைதைய$ ;றினா7, கிேர$க 

நா�6 <�, அறி� ��ேனறிB	ள எ8த நா�6<� ைகெகா� 6'தா� சிாி"பாக	. 

இ2ேகா, ஓணான �$திெப!ற கைதைய$ ேக9யாக, யாேர@� ேபசினா7, ஓம சா8தி 

எ�ற ம8திர'ைத உEசாடன� ெச1B� ந7லவ+2;ட, பாK! நா'திகா! எ�0 

ேகாபி"ப! அறி� இ2* அ8த அள�$* ஒ'�ைழயாைம ெச1கிற�. 

 

ஜூவசி� பாலப+வ� இ"ப6 இ+8த� - த8ைத அ"ப6 ஒ+ *ழ8ைத 

இ+"பதாகேவ, அறியாம<�, தாயி� பாச'ைத" ெபற �6யாம<�, தாதிமா தய 

வா7 வாM� நிைல. ஓரள�$* நம� #ராண2களி7, �+க� வள"#$*$ 

கா'திைக" ெப�கைள$ *றி" பி&வ�ேபால!! 

 

*ழ8ைத அM�, அ8தE ச'த�, த8ைதயி� காதிேல விM8தா7 எ�ன ெச1வ� 

எ�பத!காக, த8திரமான ஓ ஏ!பா&� இ+8ததா�. >ஜாாிக	 பல ;�வ�� 

ெகா$காி"ப��, ;'தா&வ��, ஆBத2க ைள$ ெகா�& ேபெரா9 கிள"#வ�மாக 

இ+"பரா�. இ8த அமளிE ச'த'திேல அமிT8� ேபா*மா�, ஜூவ சி� அMைகE 

ச'த�. 

 

*ேரான(, *Lகலமாக வாT8� வ+ைகயி7, *ழ8ைத ஜூவ( வள8� வ+� 

ெச1தி எ�6!0. அEச�� ஆ'திர�� ெகா�டா�; ஜூவைச$ ெகா7 ல' 

தீமானி'தான. ஆனா7 த8ைத ேபா$ேகால� >=�ன, தனய� கிள�பி' 

தா$கினா�. தக"ப� ேதா!க6$க"ப�டா�. ெவ!றி ெப!ற ஜுவ(, த8ைத யி� 
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அாியாசன'தி7 அம8� தாயி� ம8திராேலாE ைன"ப6 ஆ�சி #ாியலானா�. 

*ேரான( விM2கிய *ழ8ைதகைள எ7லா�, மீ�&� அவ� உ	ளி+8� ெவளிேய, 

உயி+ட� ெகா�& வ+வத!காக, க&� விஷ ெமா�ைற' தயாாி'�, *ேரானைச 

ப+கE ெச1தா� - உடேன, உ	ேள இ+8த, பாசிட�, "3�ேடா, ெஹ(� 6யா, 

ெடமீட, ஹீரா எ@�, *ழ8ைதக	 யா�� ெவளிேய வ8தன, உயி+ட�. இைவ 

ம�&மா, *ழ8ைத ெயன ந�பி விM2கிவி�டாேன, க7, அ��2;ட ெவளிேய 

வ8�வி�டதா�. உட� பிற8தாகைள, த8ைத யி� வயிறாகிய சவ$*ழியி9+8� 

மீ�டா�. 

 

இ"ப6"ப�ட ஆ!றைல$ கா�6ய ஜுவ( ஆ� டவனானா�. அத!*" பிற*�, 

ஜுவ(, அNரக3ட� ேபா #ாிய��, த� ஆதி$க'ைத எதி'த ேதவக	 3ட� 

ேபா #ாிய�� ேநாி�ட�. எ7லாவ!றி<�, ஜுவ( ெவ!றி ெப!றா�. எனேவ, 

அவ� ஆதி$க' �$* அ�ட� அட2கி!0. 

 

இ'த*, கைதகைள, #�ய கைதகளாக$ ெகா�&, ெந&2கால� வைரயி7, கிேர$க 

ம$க	, ஜுவைச" >ஜி'� வ8தன. 

 

கட�	 என' ெதாMகிேறாேம, தா1 த8ைத, பா� ட� பா�6, எ�0 *&�ப� 

க!பி$கிேறாேம, வ�சாவளி$ *$ கைத ;0கிேறாேம, சாியா, எ�0, #ராணீக@� 

எ�ணவி7ைல. ம$க3� எ�ணவி7ைல. அவவிதமான எ�ணேம, நா'தீகமாக$ 

க+த"ப�ட�. 

 

ஒ9�ப( மைலையB� அத� மீதம8� அ�ட' ைத" பாிபா9$*� ேதவைனB� 

*றி'�, ச8ேதக"ப& பவ�, ச�டாளனாக$ க+த"ப�டா�. காவிய2க	 

#ைன8தன, ஜுவசி� அ+ைம ெப+ைம ப!றி! >ைசக	 ஏராள�! மைலமைலயாக$ 

காணி$ைகக	! ம8ைத ம8ைத யாக ெம1ய�பக	! ேகாயி7க	 பிர�மா�டமான 

அள வி7! இWவிதமான ேகாலாகல'�ட� கிேர$க ம$களி� க+'தி7 ஆதி$க� 

ெச<'தி வ8த, ஜுவN$*, இ�0 எ�ன மதி"# த+கி�றன, கிேர$க ம$க	! 

கட�	, எ�ற நிைலேய இ7ைல. கட�	, இ"ப6"ப�ட *ண�� ெசய<�, 

ெகா�டவராக இ+$க �6யா�. *&�ப$ கலக�� ெகா6ய ஆBத� ெகா�& 

ெகா7வ��, ரா_ ய'ைத" பி6"ப��, ரணகள'தி7 உழ7வ�மாக, இ+"ப�, 
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ஆ�டவ@$*ாிய இல�சணம7ல, 'ம$களி� மதியி7 J&பனி மி*8தி+8தேபா� 

J�ெடM8த அEச�� ஆவ<ேம, இWவிதமான க!பைனக	 �ைள$க இட 

மளி'த�. இய!ைகயி� ேகாலாகல'�$* விள$க� கிைட$காதேபா�, பிரபDச 

உ!ப'தி$* காரண� விள2காத ேபா� பாமர பலவிதமான, க!பைனகைள$ 

காரணமாக$ ெகா	ள' ெதாட2கின. ஒ9B� ஒளிB� அவக3$*, பய'ைத 

J�6!0! #ய<� மைழB� அவக3$*" Hதிைய' த8தன! உயரமான மைலக3�, 

விாி8� பர8� கிட8த கட<� அவக3$* ஆEசாிய J�6ன. இ8த அ!#த2கைள 

நிகT'தி$ெகா�&, பல கட�	க	, வி�ணி7 இ+8� தீரேவ�&� எ�ற எ� ண� 

உதி'த� - பய� பிற8த� - ப$தி உதி'த� - கட�	கைளE சா8த"ப&'த ேவ�&�, 

ச8ேதாஷ" ப&'த ேவ�&�, உதவி ெபறேவ�&� எ�ற எ�ண� ஏ!ப�ட�. 

>ஜாாிகளாயின த8திரமி$ேகா, ம$ களி� அEச'ைதB� ஆவைலB� 

அ6"பைடயாகக ெகா�&, க!பைன$ கைதகைள$ ேகா'தன, #லவக	; 

>ஜாாிக	, இைவகைள" #�ய கைதகளா$கின; ேகாயி7க	 க�ட"ப�டன; 

;�ட� ;�டமாக$ கட�	க	 அைம$க"ப�டன. 

 

இ8த அDஞான� ெதாைலய�� ெமயஞான� பிற$க ��, ப*'தறிவாளக	 

ப�டபா& ெகாDசம7ல. 

 

இ"ப6 எ7லா� இ+$க �6Bமா, எ�ற எ�ண� ேதானறியேபாேத, பய'தா7 

ந&2கி" ேபானவக	, எவவள� ேபேரா! ெம79ய *ர97 ெம'த ேவ�6ய வக	 

எ�0 நமபிகெகா�&, சிலாிட� ;றி, அவக	 ளாேலேய, பி'த� எ�0� 

ேப1Eசி'தன எ�0� பழி$க"ப�டவக	 எWவள� ேபகேளா! கா�6$ 

ெகா&$க"ப�டவக	, எ'�ைண ேபகேளா! �ணி8�, பலாறிய' தம� 

ச8ேதக'ைத$ ;றி, எதி"#ணEசிைய$ கா�6, அதனா7, சி'ரவைத$* 

ஆளானவகள, எWவள� ேபேரா! 

 

ப9Hட'தி7 ஏராளமான இர'த� சி8த"ப�ட பிறேக, ப*'தறிவாளாின, *ர7, 

ம$க	 ெசவியி7 விழ ��, பாமராி� சி8தைனயி7 ெதளி� பிற$க�� �68த�. 

கட�	க	 எ�ற நிைலெப!ற க!பைனBட� அறி�, ேமா�த7 ெச1யேவ�6 

ேநாி�டேபா�, பாமரம$கள க!பைனயி� ப$க� தாேன திர�& நிறப! பாமராி�, 
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பைகயினா7, Kழ8தவ ேபாக, மிEசமி+8த ப*'தறிவா ளக	, L$*ேமைட$*� 

அDசா�, உ�ைமைய உைர'தன - உைழ'தன - வாதி�டன - ேபாாி�ட டன - 

ெவ�றன. ஜுவ(, மாஜி கட�ளானா! அறி� ெவ�ற�! அஞஞான� 

ெதாைல8த�!! 

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

3. ஹீரா 

ஹீரா, ஜூவN$*' த2ைக ; த2க நிற �� ஆவைல' L�&� ேபரழ*�, க�ேடா 

ைக ;"பி நி!*� எ�ண� ெகா	ள'த$க ெக�Hர��, ெகா�ட அமைம! 

ெப+2கவியாம ேஹாம (Homer) ''காைள$க�ண ழகி'' எ�0 வணி'தி+$கிறா. 

ஹீரா, ஜுவசி� த2ைகயாக" பிற8� வள8தா - ஆனா7 ஜுவ( ஹீராைவ' 

தாரமா$கி$ ெகா� டா. ேதவ�, ேதவி எ�ற �ைறயி7 அரேசாEசலாயினா. 

 

ஹீரா ேதவி 

 

ஹீரா ஜுவN$*' த2ைக; த2க நிற�� ஆவ ைல' L�&� ேபரழ*�, க�ேடா 

ைக;"பி நி!*� எ�ண� ெகா	ள'த$க ெக�Hர��, ெகா�ட அ�ைம! 

ெப+2கவியா� ேஹாம, (Homer) ''காைள$க�ண ழகி'' எ�0 வணி'தி+$கிறா! 

நம� நா�&$ கவிவாணக	 'கமல$க�' எ�பாக	, ஏேனா ெதாியவி7ைல, அவ, 

அ�ைமைய$ காைள$ க�ணழகி' எ�0ைர'தா; கண வனி� காமா8தகார'ைத$ 

க�6"பதி<� அவ@ ைடய காம$;'�$* இண2*பவகைள வா�6 வைத" 

பதி<�, ஹீரா, திறைமசா9; க�, காைள$* இ+"ப� ேபால இ+8த� ேபா<�! 

 

ஹீரா, ஜுவசி� த2ைகயாக" பிற8� வள8� வ8 தா	 - ஆனா7 ஜுவ(, 

ஹீராைவ' தாரமா$கி$ெகா� டா; ேதவ�, ேதவி, எ�ற �ைறயி7, 

அரேசாEசலாயின. 

 

ஹீரா ேதவியா+$*, '(வண சி�மாசன�! பN, மயி7 *யி7, இைவ J�0�, 

ேதவியினா7, உ'தம மானைவகளாக$ க+த"ப�டன. 
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ஜுவ(, ஹீரா, தி+மண�, மிக மிக விமாிைசயாக$ ெகா�டாட"ப�ட�. க9யாண' 

ேதா�ட'திேல, கட �� ;�ட�, களிநடமா6' த�பதிகைள" #கT8� பாரா� 6ன! 

>மிB� >ாி'த� இ' தி+மணE 'ேசதி' ேக�&; ெபா� ஆ"பிளக	 கா1'�$ *<2*� 

ஒ+ அ!#த மான மர�, >மியி9+8� திIெரன �ைள'ததா�. 

 

த2ைக தாரமானா	! தயாபரனின தி+விைளயாட7! ப*'தறி�' �ைறயின, 

ஆரா1Eசியாள எ�ேபா ம�&ம7ல, சாதாரண ம$க	 ;ட இ�0, இEெச1தி ைய$ 

ேக	வி"ப�டா7, பைத"ப, அ+வ+"பைடவ; 'இ� எ�ன கட�ள1யா!'' எ�0 

க68�ைர"ப. எவேனா க+'�$ *ழ"ப�ைடேயா�, க�6வி�ட கைத இ�, 

கட�ளி� *ண�� இல�சண�� அறியாதவ� எவேனா தீ�6ைவ'த தீய எ& எ�0 

தீ"பளி"ப. ஆனா7 அ�0! ஆ'திக'தின அைடயாளேம, அ8த' ேதவமா$ 

கைதைய" ப$திBட� ஏ!0$ெகா�&, பாரா யண� ெச1வ� தா�. ஜூவைச' 

ெதாMவ� ேபாலேவ ஹீராைவB� >ஜி$க ேவ�&�; இ+வ+$*� தி+மண� 

நைடெப!றேத, ேக�பத!ேக கண க`ரமாக இ+$கி றேத எ�0 எ�=பவ� பாவி; 

ெசா7ல' �ணிபவ� ெசா7ெலாணாE சி'ரவைத$* ஆளா$க"ப&வா�, 

ப$தகளா7! >ஜாாி >பதியிட� #கா ;0வான, ''ம�னவா! மாபாவி ஒ+வ� ; 

ஹீரா மாதாைவ" பழி'�" ேபN கிறானா�! இ�ம�டல�, அழி8�ப&�, மாதா 

ேகாப2 ெகா�டா7. ேதவியாாி� தி+ அ+ளா7 தா� நீ ம�னனானா1! ம�டல� 

ெசழி"#ட� இ+$கிற�. மாபாவிைய, இ�ேற, ெகா�0வி&, மாதாவி� ேகாப� 

கிள�பா�ன; நா'திக� பரவா�ன; நாச� உ�ைனB� உ� நா�ைடB� ெதாடா 

��#!' >பதிB�, "அ8த" #'திய!றவைன இM'� வா!" - எ�0 உ'தரவி&வா�; 

ச8ேதக� ேபசியவ�, தைல உ+3� கீேழ! அ� அ8த நா	 நிைல - ஆ'திக�. 

 

ஹீரா ேதவியா, அ�ணைன நாயகனாக$ ெகா�& அ�ட'ைத ஆ3� நிைலைய" 

ெப!0 இ+8தேபாதி <�, அவக3$* அ6$க6 ெதா7ைலB� �யர��, 

வ8தப6ேய இ+8தன. ஏ�! கணவனின, *ண�, ஒ+ மாதிாி! க�டழகி எ2* 

இ+8தா<� - ேதவேலாகமானா <� >ேலாகமானா<�, ஜுவ( ேதவ@$*, காத7 

பிற8�வி&�. �ைறயா? சாியா ? த� உயநிைல$* ஏ!ற தா*மா எ�ப� ப!றிE 

சி8தி'�$ெகா�6+$கமா� டா - சாமா�ய ம$கள7லவா, இைவகைள" ப!றி 
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ேயாசி$க ேவ�6யவக	! Jல ேதவ@$*மா, இ�! ெசEேச! அவ, கட�	 - 

எனேவ, க�&' தி�ட� - நீதி ேநைம இைவ ப!றி$ கவனி$க ேவ�6யவர7ல - 

க� ைண$ கவ8தாள ஓ காாிைக எ�றா7, அவள கட�3$* அ"பண� தா�! 

விடமா�டா ஜுவ(! அவ+ைடய இ8தக காத7 விேநாத� பல விபாீத2க3$* இட 

மளி'த�. 

 

ஹீரா ேதவியா+$*$ ேகாப��, ெபாறாைமB� ஆ' திர��, வராம9+$*மா! 

ேபரழகி நானி+$க, இவ ேவேறா ம2ைகைய நா&வதா! அவ	 தா�, எனன 

எ�=வா	, எ�ைன"ப!றி! அவனிதா�, எ�ன எ�=� ஜுவ(, ஹீரா இ+$க, 

ேவேறா ெப�ைண' ேத6 அைல கிறா - ஆகேவ, ஹீரா, ஒ+ சமய� 

அவல�சணேமா! - எ�0;ட" ேபைதக	 ேபச$;&ேம. ஜுவசி� காத ைல" ெப0� 

காாிைக, கவ�� அைடய$;&ேம - ஹீரா ேதவிையவிட நா� அழ* வா18தவளாக 

இ+"பதா7 தான, ஆ�டவன, ந�ைம நாட ேநாி�ட� - எ�ற7 லவா எ�ணி 

ஆணவ� ெகா	வா	 எ"ப6 இைதE சகி'�$ ெகா	வ�! ஏ� சகி'�$ெகா	ள 

ேவ�&�? என உாிைமைய ஏ� இழ$கேவ�&�? எ�ெற7லா� எ�ணி, ஹீரா 

ேதவியா, ஜூவ( ேதவனி�, காம$களி யா�ட'�$*' த�னா7 �68த அள�� 

��&$க�ைட ேபா�டப6 இ+"பாகளா�. அTைம இ� ெச1யாதி+8 தா7, 

ஐயனி� Zலாவிேநாத� இ�@� எWவள� வள8 தி+$*ேமா - #ராணிக@$* 

இன@� எ'�ைண #னி த" #3*க	 கிைட'தி+$*ேமா, யா க�டாக	. 

 

கணவனி� நடவ6$ைககைளE சதா க�காணி'� வ8த, ஹீரா�$*, ஒ+ சமய'தி7 

ஜூவ(, ஒ+ #�" பா'திர'தி� மீ�, ேமாக� ெகா�6+$கிறா எ�ற தகவ7 

கிைட'த�; ேகாப� J�ட�. 

 

ஜூவசி� க+'ைத$ கவ8த அ8த$ க�டழகி, ஆ!0' ேதவ� இனக( எனபானின, 

*மாி, அழகி, ெபய, அேயா. அவைள அ=கினா. ஜுவ(. கட� ளி� காதைல 

அ8த$ க�டழகி ஏ!0$ெகா�டா	. இ8தச 'ேசதி தா�, எ�6வி�ட�, ஹீரா�$*; 

வி� ேடனா பா, அவைள! - எ�0 ;றியப6 வி�ணி9+8� கீேழ தாவினா	 ேதவி! 

ேதவ� இைத அறி8தா� - காத9ைய, மைனவியி� ேகாப'தி9+8� கா"பா!ற 

ேவ�6, க+ேமக2கைள அவசர அவசரமாக" பைட'� வான'தி7 உலவவி�டா� ; 
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அைவக	, திைரேபாலாகி வி�டன : ேதவி அைவகைள ஊ&+வி$ெகா�& வ8� 

ேச+வத!*	, அழகி அேயாைவ, ஒ+ பN2 க�றாக, உ+மா!றிவி�&, ஜுவ( 

ேதவ�, ஏ �மறியாதவ ேபா9+8� வ8தா. ஹீரா, ேகாப'�ட�, வ8திற2கி, 

ெகா6யவைள$ காணாம7, பN இ+$க$க�&, பதிைய ேநா$கி, "இ� எ�ன?" 

எ�0 ேக�க, பரம� ''"ாிேய! பா இதைன! இ"ேபா� தா� இதைன நா� 

பைட'ேத�'' எ�0 பச"ப, ேதவி, இதிேலேதா C� இ+$கிற� எ�0 எ�ணி, ''ஆ�! 

ஆ+யிேர! அழகி� வ6வமான இ"ெபா+ைள, த2க	 அ+8திறைம யா7 

பைட$க"ப�ட இதைன, அ6யா3$*' தரேவ�& கிேற�" எ�0 ெகDசலானா	. 

எ�ன ெச1வா ஜுவ(! சாி, எ�றா. இM'�E ெச�றா ேதவியா, 

இ�பவ79யாக இ+8� இைறவனா7 பNவா$க"ப�ட, ஆ!0' ேதவனி� அழ* 

மகளா� அேயாைவ. 

 

ேயாNவாக உ+ மா!ற"ப�ட பாைவைய, ஒ+ ஆ! +ே◌த'தி7, ேமயவி�&, 

ப'திரமாக" பா�கா'� வ+� ப6, ஹீரா ேதவியா ஆக( எ�ற தன ஏவலாைள, 

அம'தினா	. 

 

இ8த ஆக(, ஒ+ அ!#த" ேபவழி! நம� #ராணிக�, இ8திர@$* ஏேதா ஓ 

இ$க�6ன காரண மாக, ஆயிர� க� ஏ!ப�டதாக$ கைத திாி'தா�. கிேர$க" 

#ராணிகன, இ8த ஆக(. எ@� *�6$ கட�3$*, உடெல7லா� க� உ�&, 

என0 கயி0 திாி'� ைவ'தான. எ8தE சமய'தி<�, ஆகஸ, ஏதாவ� இர�& 

க�கைள'தா� J6$ெகா	வானா� - L2க! க�க	 தா� எ�ண!றன! எனேவ, 

L2கி னா<�, விழி'�$ெகா�6+"ப� ேபால'தான! இ+ க� J6$கிட$*�! 

ம!ற$ க�க	 திற8� இ+$*�; எனேவ இ8த" பலக� ேதவ�, எைதB�, பா'�$ 

ெகா�ேட இ+"பா�! அேயா, த"ப �6யவி7ைல - ஜுவ(, ெந+2க �6யவி7ைல! 

ஹீராவி� தி�ட� ெவ!றி த8த�! ேதவ�, ேவதைனB!றா�! கட�	 தா�. எனி@� 

காத7 பா+2க	! இேலசானதா, அ8தE ச$தி! 

 

அ+ைம மக	 அேயாைவ இழ8த இனாக(, தவி யா1' தவி'தா� - எ2ெக2* 

ேத6B� அவள கிைட$ காததா7, ஏ$க�!றா�. அைல8தா�, மகைள'ேத6! 
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பNவாகி, அவ	 ேம18� ெகா�6+8த இட� வ8தா� - மகைள$ காேணாேம எ�0 

பைத'தப6! பNைவ" பா'தா� - பா'�? அவ� மகைள அ7லவா ேத& கிறா�! 

மக	 தான அ8த" பN எ�பைத அவ� க�டானா! அேயா�$*' ெதாி8�வி�ட�, 

த� தக"ப� வ8தி+"ப�. ''அ"பா! இேதா நா� இ+$ கிேற�'' எ�0 

;ற�6யவி7ைல - எனேவ, கா7 *ள� பினா7, தைரயிேல, அேயா எ�0 கீறி$ 

கா�6!றா� பN! 

 

''எ�ன அ�ட"#3க1யா இ� -- பNவாக மாறி&வ தா� - அேதேபா� வ8தி+"ப� 

தக"ப� எ�0 ெதாிவதா� - அWவள� அ!#த ச$தி இ+8��, ேபச ம�&� 

�6யாதா� - ஆனா7 எMத' ெதாிகிறதா� இெத7லா�, எனன #3*J�ைட! 

இ"ப6"ப�ட #3*கைளயா, #னிதைன"ப!றி ம$க	 >ஜி"பத!காக எ�0;றி" 

#ைனவ�!'' எ�0 இன0, ந� நா�டவ ;ட$ ;0வ - ந7லறி� அ8த அள�$*" 

பரவி வி�ட�. ஆனா7, அ�0, இ�ேபால கிேர$க நா� 6ேல, எவனாவ� 

ேபசினா7, அவ� நா'திகனா$க"ப& வா�! அ�0, அ2*! இ�0! இ2* எ�ன 

நிைல? 

 

இ�ேபா�ற, அ'தம!ற ஆபாச� நிர�பிய கைதக	 கட�� கைதகளாக உ	ளன, 

பாராயண'�$* உாியன! ப$தக3$*" பரவச� த+வன! ப*'தறிவாள�, 

அவ!றிைன$ க�6'தா7 ேபா�� பா1வ அவனமீ�! பாH! நா'திகா! எ�0 

சீ0வ. �+க�, கட�	 எ�கிறீ! அவ, ேவ2ைக மரமாக மாறினா எ�கிறீ! 

அ���, க	ள'தனமாக ஒ+ ெப�ைண$ காத9$க, எ�0 ;0கிறீ-- கட�3$* 

இ8த ேவைல ேதைவயா? 

 

"காயாத கானக'தி7 நி�0லா�� ந!காாிைகைய" அைடய, �+க�, இWவள� 

ெச1ய'தா� ேவ�&மா? வ	ளிேயா, மானிடமக	! �+கேனா கட�ள! எ�மா' 

திர�, அவ மன �ைவ'தா7! நாரத ேபாதாதா, L�ேபாக! ந�பிராஜ� ம0'தா 

வி&வா�! ேவட னாவாேன�, ேவ2ைகயாவாேனன, கிழவனாவாேன�, ேவழ'ைத 

அைழ"பாேன�, இெத7லா�, யா ந�# வ�!'' எ�0 ;றி"பா+2க	, தி+"#கT 

ப6$*மவ சீ!றமதனாேல, "சி0மதியாளேன! ெப+ெநறி அறியா1! சிவனாாி� 
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மகனி� ேசதிB� ெதாியா1! உ+'ெதாியாம7 ஒழி"பான உைனேய!'' எ�ெற7லா� 

ஏNவ. இ�0�, இ�ேபா�ற நிைல இ2*. 

 

பாைவ பNவான�, *ள�பினா7 ெபய தீ�6$ கா� 6ய� ேபா�ற, #ராண2கைள, 

இ�0, கிேர$க நா� 6<�, அறி� பரவிB	ள எ8த நா�6<�, பி'த ப�6 யி7 

உ	ேளா+� ந�பா! ஒ+ கால'� ஆ'திக�, இ�0, அறி�EC�ய�, எ�0 அ2* 

ஆ$க"ப�& வி�ட�. 

 

மகேள இ8த" பN எ�0 க�& ஆ!0'ேதவன, மன� பதறினா�! இ$கா�சிைய$ 

க�டான, பலகண ேதவ�, ஆக(, விர�6ய6'தா�, வி��� த8ைதைய. ம!ேறா 

ெவ!றி, ஹீரா ேதவியா+$* ; மனேவதைன, ஜுவ( ேதவ@$*. 

 

இ8த" பல க�ணைன ஒழி'தா7தா�, பNைவ மீ�&� பாைவயா$கி மகிழ�6B� 

எ�ற தீமான' �$* வ8தா� ஜுவ(. ெஹமி( எனற *�6$ கட�ைள, 

ஏவினா�, எ"ப6யாவ�, ஆகைச, அழி'� வி�& வரEெசா79. அவ�, ஒ+ 

அ!#தமான *ழ ெல&'� ஊதினா� - ேக�ேபா மய2*� விதமாக! நம� 

#ராணிக� க�ணனி� *ழைல"ப!றி$ கைத க�6னான7லவா. அ�ேபா7 பN�� 

க�0�, பாைவ ய+� பா�#�, க�ண னி� *ழ7 ேக�& மய2*வ, எ�0 

�வ$கிய #ராணிக�, பாரத" ெப+�ேபாேர, ேநாிடாதப6, *ழைல ஊதினா� 

க�ண �, �ாிய� சைப யி7, �ாியன பா�டவ மீதி+8த பைக நீ2க"ெப!0, 

Lயமன'தினனாகி, அவர6 ெதாM�, தமைன' தMவி, Lய �ாியனானான எ�0 

�6$கவி7ைலய7லவா! *ழ7, ஒ+ அள�$*'தான பய�ப�ட�. அ2*� அWவித� 

தான! எ7ேலாைரB� மய$கிய அ8த$ *ழ7 பல க�ணைன மய$கவி7ைலயா�! 

அவ� வழ$க�ேபா7 ; இ+க� J6யாகேவ இ+$க$க�டா�, ெஹமி(. எனேவ, 

ேவேறா த8திர� ெச1தானா�! Nைவயான கைத ஒ�0 ;றினானா�, அைத$ 

ேக�&$ெகா�ேட, ஆகஸ, L2கிவி�டானா� - எ7லா$ க�கைளB� 

J6$ெகா�&. இ�தா� சமயெமன$ க�ட ெஹமி(, அவைன$ ெகான0, 

அேயாைலE சிைறமீ�டானா�! எனி@�, பN ைவ" பாைவயா$க �6யவி7ைல, 

*�6$ கட�ளா7. ஹீரா ேதவியா+$*, விஷய� ெதாி8த� - ேகாப� J� ட�, 

இற8�ப�ட ஆ$கசி�, பல க�கைள, எ&'�, த� பிாிய'�$*ாிய மயி9� 
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ேதாைக$*$ க�களாக அைம'�வி�& - ஒ+, விஷவ�ைடE சி+Y6'� 

அேயாமீ� ஏவினா	. அ� ெகா�ட, பN, �6�6'�, வ9 தா2கமா�டாம7, 

கட9ேல KT8�, ெந&8Lர� -- ெச�0 கைடசியாக, ஈஜி"� ெச�றதா�. ஜுவ(, 

ேதவிBட� ேபா�6யி�&" பயனி7ைல எ�0 க�&, ெகDசிட, ேதவி, ேபானா7 

ேபாகிற� எ�0, பNைவ மீ�&� பாைவயா$கினாரா� - ஆனா7 ஜுவசி� காத9 

யா$கவி7ைல! 

 

இ2ஙன�, ஹீரா ேதவியா, Kரா2கைனயா1 விள2 கினா! அைத$ ;றிேய, 

ப$தக	, விேசஷ" >ைஜக	 நட'திவ8தன, ஹீரா�$*, ெந&2கால�! 

 

ஜுவசின ம!ேறா காத7 விைளயா�ைடB�, அ�ைம, க+கEெச1�, தன Kர'ைத$ 

கா�6னாரா�. 

 

ஆேக6யா நா�6ேல ஒ+ வ	ளி! - ேவட *ல மா� - அழகி - எனேவ ஜுவ(, காத7 

ேவ�ைடயி7 ஈ&ப�டா! கணவ�மீ� - ேகாப$ கைணகைள ஏவினா	, 

ஹீராேதவி! 

 

இ8த அழகியி� ெபய கா9(�டா. க�டழகி கா9ஸ�டா, டயானா ேதவி$*' 

ேதாழி! வM$கி விM8தவள7ல! வானவி7ேபானற வசீகரமி$க அழகி! ஒ+நா	, 

அ<'�"ப&'� உற2கி$ெகா� 6+8தா	, பசைச" பN� #!றைரமீ�. ப'தைரமா' 

�' த2க"ப�ைம ேபா�ற பாைவ! பா'தா ஜுவ(, அட$க �6யாத காம"பசி! 

கட�3$*'தான! அ8த நா�களி7, மனித@$ேக அ&$காத *ண'ைத மேகச @$* 

இ+8ததாக$ ;றி$ களி'தன - *�பி�டன அ'தைகய கட�	கைள. 

 

அவேளா ப&'� உற2*கிறா	! �M�த! கட�	 கா�கிறா - க�ட��, காம� 

ேம9�&, அவைள அைட வ� என0 தீமானி$கிறா. 

 

அழ*$* ஆ�டவ@� அ6ைம"ப�& வி&கிறா, அழகி� அதி அ!#த ச$திேய 

ச$தி, எ�0 த'� வா'த� ;றலாேம இத!* எ�0 எ�=வ, இ2 *	ள 

#ராணீகக	 - இ�0�. 
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�யி99+8த ேதாைக மயிலாைள, காத7 கீத�பா6, ஜூவ( எM"பி, "ஏ8திைழேய! 

எவ+� வண2கி&� ஜுவ( ேதவன நா�, இேதா காதலா7 க�&�& நிற கிேறன, 

உ�ைன' ெதாழ! எவ+$*� எWவர�� அ+ 3� ஆ!ற7 பைட'தவ� நா�, 

எனி@�, உ�னிட� பிEைச ேக�கிேற�, காத7 பிEைச! வி�ணி<� ம� ணி<� 

உ�ைன" ேபா�ற அழகிைய$ க�ேடனி7ைல! அDசாேத! அழ*' ெத1வேம! 

அ+கி7 வா! உ� ஆ92கன� கிைட'தால�றி நா� உயி தாிேயன! என இதய'ைத 

ெவ�0வி�டா1 இ�பவல9! இனி நான உ� அ6ைம! நீேய, என பிாிய நாயகி!'' - 

எ�0 Lய காத7 ேபசி, அ8த' �6யிைடயாைள$ க6மண� #ாி8� ெகா�டான, 

எ�0 எ�ணிவிடாதீக	 

 

அவள ஓ அழகி! இவ ஓ பசி நிைற8த காைள! அவ	 ேவ�&� இவ+$* - 

அ"ேபாேத! - அWவள� தான. அத!* எனன ெச1வ� எ�0 தான எ�ண லானா 

ஜுவ( ேதவன. கட�ள7லவா, அ>வமான ேயாசைன உதி'த� உடேன, டயான 

வ6வெம&'தா - இ8திர� ெகளதம ாிஷியானாேன, அ�ேபால! அ8த அக9ைகேயா 

அாி�யி7 ெச1கிறா	 - ஜுவ(, டயானா வானா. 

 

அ6! கா9(�டா! எM8திர6!" - ஜுவ(, த�6 எM"#கிறா, தளி ேமனியாைள. 

 

'' அதிக ேநர� L2கி வி�ேடன�மா, டயானா ேதவி'' - எ�0 ;றியப6 க�கைள' 

திற$கிறா	 காாிைக. கமல� இர�& க�ேட� எ�0 களி$கிறா டயானாவான 

ஜுவ(. கா9(�டாவி� கனிெமாழி அவ +ைடய காம"பி'த'ைத ேம<� 

கிள0கிற�. 

 

''க�ேண கா9(�டா! க�டழகி கா9(�டா " ெதா�6M'� �'தமி�டப6, 

ெகாDNகிறா, டயானா வ6�ட�, ஜுவ(. இ8த விசி'திர" ேபா$ைக" #ாி8� 

ெகா	ள �6யவி7ைல, கா9(�டாவா7 / டயானா அைண'�$ ெகா	கிறா	! 

டயானா, க�ன'ைத$ கி	3கிறா	! டயானா, ;8தைல$ ேகா�கிறா	! டயானா 

காத7 ேச�ைடக	 #ாிகிறா	! �'த மி&கிறா	! க�6$ க+�ேப! க!க�ேட! எ�0 

ெகாDNகிறா	 - கா9(�டா விட�! இெதனன விபாீத�, டயானாதானா? - இ"ப6 
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இய7லா�, சரசமாட$ காரண� எனன - எ�0 எ� மண' திைக$கிறா	. அக9ைக 

;ட ெகௗதம ேவட'தி7 அவ8த இ8திர�, விைளயா&� வித'ைத$ க�&, 

இெத�ன நம� நாத� அ7ல ேபா9+$கிறேத எ�0 ஒ+ கண� ச8ேதகி'ததாகE 

ெசா7ல"ப&கிறத7லவா, அ�ேபால! கா9(�டா திண0கிறா	 - ேபாரா&கிறா	, 

த�ைன மாய டயானாவின பி6யி9+8� வி&வி'�$ ெகா	ள. ஆனா7 �6Bமா! 

சாமா�ய+ைடய பி6யா அ�! சா�சா' ஜுவ( ேதவனி� பி6! பN� #!றைர 

மDசமாயி!0! ஜுவc� பசிB� தீ8த�. பாைவ பதறினா	 - ெவ�கி' தைல 

*னி8தா	. ஜுவ( ேதவ�, எWவளேவா �$கியமான அ<வ7க3$ கிைடயில7 

லவா, இ8த' தி+விைளயாட7 #ாி8தா. எனேவ அவ ேவ0 அ<வ7கைள$ 

கவனி$கE ெச�0வி�டா. க! பிழ8த. காாிைக - ெசEேச! - அ"ப6E ெசா7ல அ@ 

மதி$க மா�டாக	 ஆ'தீகக	 - ஜுவ( கட�3$* வி+8தளி'த பா$யசா9 - 

கிேர$க அக9ைக - த� நிைலைய எ�ணி எ�ணி வி�மினா	 - ஆனா7 ெவளிேய 

ெசா7ல �6Bமா - ேதவ இரகசிய ம7லவா!! 

 

டயானா அறியா	 இைத - ம!ற' ேதாழிய+� ெதாி8� ெகா	ளவி7ைல. ஆ6" பா6$ 

களி$கி�றன வழ$க� ேபால! 

 

ஒ+ நா	, ேதவமாதக	 நீராடE ெச�றன! ெக�ைட விழிமாத, தாமைர' 

தடாக'திேல �	ளி$ *தி'� விைளயா&கி�றன - அவக	 கைள8� ைவ'த 

ஆைடக	 கா!றிேல ஆ&கி�றன ஓ #ற� - இவகளி� கர� ப�&$ கமல2க	 

;'தா&கி�றன *ள'தி7, கா9(�டா ம�&� நீராடவி7ைல. 

 

''ஏ�6, ெப�ேண, இ"ப6 நி!கிறா1! ஆைட ைய$ கைள8�வி�&, நீராடவா '' 

 

"ேவ�டா ம�மா நா� நீராட" ேபாவதி7ைல" 

 

'ஏ�!'' 

 

"ேவ�டா�!" 

 

'' எ�ன6 இ� வி8ைத! இWவள� ேப நா2க	! நீரா&கிேறா� ஆன8தமாக - நீ 

ம�&� நி!பாேன� - வா - ' 
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டயானா அைழ$கிறா	, கா9(�டா ம0$கிறா	. 

 

'ம!றவக	 ெச�0, கா9(�டாைவ பி6'� இM'�, ஆைடைய$ கைளகி�றன - 

அக9ைக க+ �!றி+$கிறா	! ேதவ"பிரசாத'ைத' தா2கி நிற கிறா	. க�டா	 

டயானா, க&� ேகாப� ெகா�டா	. 

 

"எ�ன6 இ�" - டயானா ேக�கிறா	 ேகாபமாக கா9(�டாவி� க�ணீைர$ 

கா�கிறா	. ேதாழிய திைக$கிறாக	! 

 

''ெக&மதி ெகா�டவேள! ெக�டைல8த நாாீ! இனி எ� ேதாழியாக இ+$*� 

ேயா$கியைத உன$*$ கிைட யா�. ேபா, நி7லாேத!'' எ�0 க�6'�, விர�6 

வி�டா	. ஜூவ( ேதவனின அ$ரம'�$* இடமளி' தாள, அவமதி"# ெப!றா	, 

டயானாவி� அைவயி7 இ+$*� அ8த('ைதB� இழ8தா	, அழகி கா9 (�டா. 

பிற* கா9(�டா�$* ஒ+ ஆ� *ழ8ைத பிற$கிற�. 

 

ஜுவஸ ேதவனின காம$களியா�ட'தா7 தா$க" ப�&த த'தளி'த கா9(�டாைவ, 

N�மா விடவி7ைல, ஜுவசி� ப'னி, ஹீரா ேதவியா. த� கணவனி� காமE 

ேச�ைடக	 அைன'�� அறி8தவகள7லவா ேதவியா! கா9ஸ�டா�ட� ஜுவ( 

நட'திய காம விைளயா�&� ேதவியா+$*' ெதாி8த�. ேகாப� பிற$ 

காம9+$*மா! உடேன, கா9(�டாைவ, ெப� கர6 யா*�ப6 சாபமி�&வி�டா! 

ஆ� ெத1 வ� கறைப அழி'த�, ெப� ெத1வ�, உ+ைவ அழி' த� - 

இ'தைன$*� கா9ஸ�டா ெச1த ஒேர *!ற�, அவ	 அழகாக இ+8த� தான! 

 

கா9(�டா�$*$ கா6 உ+வ� - ஆனா7 ெப� உ	ள�! எ8த$ கானக'திேல 

க�டழகியாக, ஆ6" பா6 இ+8� வ8தாேளா, அ2*, கர6யாகி, தன �� னாள 

நிைலைய எ�ணி எ�ணி வி��கிறா	 கா9(�டா 

 

ஜுவ( ேதவ@ைடய காத7 விைளயா�&க	 கண$கி லட2கா! அழகிகைள$ 

க�டா7 அ8த ஆ�டவ@$* மனதிேல அைலேமாதாம 9+"பதி7ைல. மிக' 

திறைமயாக'தான, ஹீரா ேதவி ஜூவைச$ க�காணி'� வ8 தாக	 - எனி@�, 
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ஜுவ( ேதவ�, எ"பா& ப�டா வ�, ேமக %பேமா காைள உ+ேவா, ஏேத@� ஒ+ 

அவ தார� எ&'தாவ� காத7 கனிரச'ைத" ப+கி மகிT வா. கட�	, எ�றா7 

சவசகதி வாய8தவ, எ� ப� 'ப$த இல$கண�.' மனிதக3$*E சா'யமாகாத 

அ+�ெப+� ெசய7கைள$ கட�	 ெச1� �6"பா - எனேவதா� அவ 

>ைஜ$*ாியவ எ�ப� >ஜாாியி� வாத�! கள�, ெகாைல, காம$களியா�ட� 

ேபா�ற ெசய7கைளE ெச1வ� ஒM$க'�$*� ப�#$*� ஊ0 ேத&வதா*� எ�ற 

காரண'தா7 சாமானயகளான மனிதகேள ச�தாய'திேல சில க�&'தி�ட2கைள 

அைம'�$ெகா�டன - அத!ேக!ப நட8தன - அைத மீ0ேவா இழிம$கெள�0 

க�6$க"ப� டன - த�6$க"ப�டன. ஆனா7 சகல வ7லைம ெபா+8தியவ 

எ�ற இல�சண'ைத$ ;றி, எ8 த$ கட�ளைர, >ஜாாி #ராணீக� ஆகிேயா ெசா7 

ேக�& ம$க	 ெதாM� வ8தனேரா, அ8த$ கட�ள ஆபாசமான Zைலகளிேல 

◌ா&ப�&�, அ$ரமமான காாி ய2கைளE ெச1��, தம� தி+$க9யாண *ண'ைத 

ெவளி"ப&'தின. ம$க	 இைவகைள" ப!றி$ ேகளவி" ப�ட ேபா�, மன� 

பதறிடவி7ைல. ப$தி, அவக 3ைடய சி8தைனையE சிைத'த�. >ஜாாி அவகளின 

அறி�$ க�கைள' திற$கவிடாம7 த&'தா�. அதனா7, ஜுவசின காமெவறிE 

ெசயைல எ7லா� கட�ளின தி+விைளயாட7 என0 ;றி" >ாி'தன. 

 

ஆகா( நா�& ம�ன� மக	 டாேன, அழ* மி$கவ	! ஆ%ட$காரன இ8த ம2ைக 

வய!றி<தி$*� மகனாேலேய உன$* மரண� ச�பவி$*� எ�0 ;றி விடேவ, 

ம�ன� மகைள" பாதாளE சிைறயிேல ேபா�& ைவ'தான க�னியாக 

இ+8தேபாேத. பி'தைளயா7 ெச1ய"ப�ட சிைற - >மி$*	 அைத" #ைத'� ைவ' 

தான. அ8தE சிைற$*" பலகணிB� கிைடயா� - ஒேர கத�, அைத" >�6, சாவிைய 

ம�னேன ைவ'�$ ெகா�டா� - ஒ+ கிழவிைய$ காவ<$*� �ைண$*� 

அம'தி யி+8தா�. #'த� #� மல, வா6$ கிட8 த�. சிைறயிேல சி2காாி, ேசதி 

ஜுவN$* எ�6வி�ட�. மண� Kசி!0 மேகச@$*. அWவள� தா�! சேவ( 

வரன7லவா!! ஒ+ நா	, ெபான மைழ ெப1த�, சிைற யி� உளேள! ெபா� மைழ 

எ�றா7 எ�ன - அவேர தா�, அ8த வ6வி7! ேமகமாக மாறி ஒ+ ெம79ைட யாைள 

மகிTவி'த�ேபால, இ8தE சி2காாிையE ேசர, ெபானமாாியாக வ8தா - #�மல - 

வி�=லக'� விேசஷ அதிகார� பைட'த வ�&! விைள� ப!றி விள$கமா 

ேதைவ! அழ* மக� பிற8தா�. அலறினா� மனனன. ஜுவசி� தி+விைளயாட7 

தா� இ�! ேவ0 யாரா7 �6B� இ8த ஆ!ற7 மி$க ெசய7! - எ�0 எ�ணி, த� 

உயிைர$ கா"பா!றி$ ெகா	ள$ க+தி ெபாியேதா ேபைழயி7, ெப�ைணB� 



50 

 

அவ	 ெப! ெற&'த ேதவ *மாரைனB� ைவ'�, ேபைழைய$ கட 9ேல Kசினான - 

அைல$ேகா Nறா�$ேகா இைறயாக�&� எ�0. த� இ�பவ79B� காத7 கனிB� 

கடலா7 விM2க"ப&வைத$ காண மன� வ+மா மேகச@$*. "கடேல! அைமதி - 

எ�றா. கட7, அைல நீ2க" ெப!0 ேபைழைய ஆப'திேல த	ளாம7 பா�கா' த�. 

பிற* Lர ேதச'தி7 கைரேயாரமாக" ேபைழ ெச�0 த2கிற0. மீ� பி6"ேபா� 

க�ெட&'�, தாையB� ேசையB� வள'தா�. அ8த ேதவ மக� தா�, ெபஷிய( 

எ@� கீ'தி வா18த Kர�! 

 

ஹீரா ேதவியா+$*, வானவி7 தான, L� ெச7 <� ேதாழி, எ�றா�, கிேர$க" 

#ராணிக� - இ�0 விDஞானி வானவி7 அைம"ைப விள$*கிறா�. அ2*. 

இ2ேகா, உ+�& கிட$*� க7ைல$கா�6, இ� க�ண� உ+�6 ைவ'த 

ெவ�ெண1 எ�0�, ேத18� இ+$*� க7ைல$ கா�6, இ� �ேராபைத, மDச	 

அைர'த இட� எ�0� L!0கிறாக	! 

 

ஹீரா�$* ஒ+ கால'தி7 கிேர$க நா�67 இ+8� வ8த ெச7வா$*, ெகாDசம7ல! 

ஹீராைவேய, ேரா� நா�டவ, ஜூேனா. எ�ற ெபய C�6' ெதாM� வ8தன. 

 

ஆகா(, (பா�டா, ைமசீ�, எ@� தல2க	 இ+8தன - ஹீரா ேதவியா+$*. 

ம$க	 Jவ, ேதவி$*! >ைஜ, பல�. ேகாயி7, பிரமா�ட�! 

 

ஆனா7 இ�0 இைவ எ7லா�, #ராண"#3கா1, #'�ல*$*' ேதா�0கி�றன. 

மயி<� *யி<� பN�� உடனி+$க, த2க"Hட' தம8�, வானவி7ைல' 

ேதாழியாக$ ெகா�& அேராE சிய ஹீரா ேதவியா+$*, இ�0, பாTம�டபேமா, 

அக7 விள$ேகா, தி+நாேளா, ேநா�# ெகா�டா& ேவாேரா, இ7ைல! அறி� 

பிற8த��, ஹீரா, மாஜி கட� ளாகிவி�டா! ஆனா7, மாாி, இ2* ஆ�சி #ாிகிறா	, 

இ�0�!! 

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

4. பாசிட� 

விவரமறியாத நிைலயி7 வி�ணிேல K! றி+8த ஜுவசி� த�பிதா� பாசிட� 

கட<$* அதிபதி! கா!0$*$ காவல� கட9ேல ெபாியேதா அரணமைனயி7 

அமா8� பாசிடன அரேசாEசி வ8தா�.-- நீ�ட தா6 எதிாிைய KT'�� ;ைமயான 
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திாிCல�! பாசிட@$* ரத� உ�&, ெவளிேய ெச�0 வர. அதிேல >�ட"ப�ட 

*திைரக3$*" ெபா� மயமான பிடாி மயிர *ள�#க	, நவர'தின2க	 ேபால 

ெஜா9$*மா�. 

 

பாசிட� 

 

விாி8� பர8� கிட$*� வி�, ம�, கட7 இ� J�0�, மனித ச�தாய'�$* 

விள$க� கிைட$காத கால'தி7, அEச�, ஆEசாிய� எ@� இ+ உணEசிகைள' 

L�&வனவாகேவ இ+8தன. இ� இய!ைக B�;ட. 

 

"இெத�ன அதிசயேமா நம$ெக�ன ெதாிகிற�'' எ�ற ேபEN, இ"ேபா��, - நKன 

உலகி7 - ப7ேவ0 ச�பவ2களி� ேபா��, கா�சிகளி� ேபா��, பலரா7 

;ற"ப&கிறத7லவா மனித ச�தாய� பல/0 /!றா�&க	, பயி!சி ெப!0, 

ப$*வமைட8�, ெப+� அள�$* அறி�' ெதளி�� ஆரா1Eசி' திற@� 

ெப!றி+8�� ;ட, இ�ன�� மனித அறி�$*, ஆEசாியகரமான, விள$க� 

கிைட$காத ெபா+3�, கா�சிB�, இ+$க'தா� ெச1கி�றன. ஆனா7 மனித 

ச�தாய�, நம$ெக�ன, எ�0 இ+8�வி&வ�மி7ைல, நம$*" #ாியேவ #ாியா� 

எ�0 வி�&வி&வ�மி7ைல. த�&' த&மாறி$ெகா�& சி8தைன" பாைதயி7, 

ேம<� ஓ அ6 எ&'�ைவ$*� �ய!சியிேலேயதான, ஈ&ப�ட வ�ண� 

இ+$கிற�. இ8த �ய!சியி7, த�னல$கார ஈ&படா, ேகாைழ உ	ள'தா 

ஈ&பட�6யாதா ராகி�றன, சில, ஈ&ப�&, வாT� சிைதயி@�, ேதா7வி �ர'தி' 

�ர'தி அ6'தா<�, �வ�& விடா�, பா&ப�&, உ�ைமகைள$ க�டறிகினறன; 

அEச'ைதB� ஆEசாிய'ைதB� த8�வ8த ெபா+3� கா�சிB�, பிற*, மனித 

ச�தாய'�$*, விள2கி$ ெகா	ள$ ;6யைவகளாகி�றன. 

 

விள$க� கிைட$கா��# பல� இ7ைல, ெபா+ளா<�, கா�சியா<�; அ7லவா? 

 

அேதா Jைலயி7 உ	ள ெபா+	 எ�ன? வைளவாக இ+$கிற�, ஓரள� பளபள"#� 

ெதாிகிற� - ஆனா7 எ�ன ெபா+	 எ�0 விள2கவி7ைல. அ+ேக ெச�0 ;ா8� 

பா'தா7 தாேன, எ�ன ெபா+	 எ�0 ெதாிB�. ேபாகலாமா, ேவ�டாமா? ேபாக 
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�6Bமா �6யாதா? ேபானா7 ஏேத@� ெக&தி ஏ!ப&ேமா? நா�தா� ேபாக 

ேவ�&மா? ேவ0 யாராவ� கிைட$க மா�டாகளா, இ8த$ காாிய� ெச1ய - எ�ற 

இWவிதமான எ�ண2க	, *ைடகி�றன மனதி7. 

 

அ8நிைலயி7, எ�ன பல� அ"ெபா+ளா7? அ� எ�ன எ�0 க�டறி8தா7 

தாேன, பய�ப&மா, அ7லவா, எ�பத!*! 

 

"அேதா பார"பா, Jைலயி7, இ+�டாக இ+$கிற இட'தி7, ஏேதா ஒ�0, 

வைளவாக, பளபள"பாக இ+$ கிறேத - ெதாிகிறதா?" 

 

" எ2ேக ?....ஓ......... ஆமா�, ெதாிகிற�...... வைளவாக'தா� இ+$கிற�........ 

பளபளெவ�0� இ+$கிற�'' 

 

"எ�னெவ�ேற ெதாியவி7ைலேய......... எ�னவாக இ+$*�?... உன$*' 

ெதாிகிறதா?'' 

 

''ஏேதா ஒ�0 இ+"ப� தா� ெதாிகிறேதெயாழிய அ� எ�னெவ�0 

ெதாியவி7ைலேய.........'' 

 

''என$*8தான ெதாியவி7ைல'' 

# # # 

 

மனித ச�தாய�, ஆரா1Eசி" ப	ளி$;ட� அைம$காதேபா�, இ�ேபா�ற 

நிைலதா� - எைத" பா'த ேபா��. - எ8த" ெபா+ைள"ப!றிB�. ெபா+	 

ெதாிகிற� க�=$* - ெபா+	 விள2*வதி7ைல, க+'�$*! ெபா+	 

விள2காததா7, பய� கிைட"பதி7ைல. மனித ச�தாய� நYடமைடகிற�, ெதளி� 

இ7லாததா7. ந� K�& மா�&'ெதாMவ'திேலேய, ஒ+ சி0 க�ைட இ+$கிற� - 

சி0 மர'��& - அ� எ�ன எ�ப� ெதாியாத நிைலயி7, அதனா7 ெபற$;6ய 

பல� கிைட$காத7லவா! பிற* ஒ+ ந�ப� பா$கிறா�, அ8த மர'��ைட! 
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அவ@$*' ெதாிகிற�, அ� ச8தன$க�ைட எ�0. - எனேவ அதனா7 ெபற$;6ய 

பலைனB� ெதாி8� ெகா	கிறா�. அவ� Nயநல$காரனாக இ+8தா7, எ�ன 

ெச1வா�? ''இ8தE சி0 விற* உன$* ேவ�&மா!" எ�0 ேக�பா� - ஆவைல 

மைற'�$ெகா�&, அல�சிய" ேபா$காக ''என$* ஏ�! இ� இ2* ெந&நாளாக 

இ+$கிற�, இடமைட'தானாக!'' எ�கிறா� விள$கமிலா�. Nயநலவாதி, ''இைத 

நா� எ&'�$ெகா�& ேபாகிேற� - K�6ேல, ஒ+ கத�$*' தாளா$க!" எ�0 

;றிவி�&, அைத எ&'�$ெகா�& ேபாகிறா�. எ�ைற$ேக@� ஓ நா	, 

>சி$ெகா	ளE ச8தன� ெகா&"பா� - >சி" >ாி"பைடB�ேபா�;ட 

விள$கமிலா�, Nயநலவாதியி� Cைத அறி8�ெகா	ள மா�டா�! அறிKன� த+� 

நYட�! அைதE Nயநலவாதி பய�ப&'தி$ெகா	கிறா� த� Nக ேபாக'�$காக. 

ஆ"பிாி$க நா�&" பழ2*6க	 விள$க� இ7லாத காரண'தா7 த2க	 நா�6ேல 

கிைட$*� ைவர2கைள ெவ	ைளயக3$*$ ெகா&'�, விைளயா� &E சாமா@� 

ேசா"# சீ"#� வா2கி$ ெகா�டாகள7லவா! அ�ேபால, மனித ச�தாய'தி7, 

�த97 விள$க� ெபறாததா7, பய� கிைட$காத நYட��, விள$க� ெப!ற ஒ+ சில 

Nயநலவாதிகளா7 ெப+நYட��, ஏ!ப�ட��&. 

 

த�னலம!றவனாக அ8த ந�ப� இ+8தி+"பானானா7, ''அடேட! அ+ைமயான 

ச8தன$க�ைடைய, �� டாேள! மா�&' ெதாMவ'திேல Kசிவி�டாேய" எ�0 ;றி, 

அத� பயைன விள$கியி+"பா�. 

 

அ�ேபாலேவ, Jைலயி7 ெதாிB� வைளவான, பள பள"பான ெபா+	 

எ�னெவ�0 ெதாியாம7, மனித ச�தாய'தி7 மிக" ெப+�பாேலா ேபசி$ 

ெகா�6+8த சமய'தி7, C�$கார, Nயநல$கார, �ைள'தன - இ8த 

விள$கமறியாத நிைலையE சாதகமா$கி$ெகா�& த2க	 NகவாTைவ 

அைம'�$ெகா	ள. 

 

பய உணEசிைய' L�ட �6B� அவகளா7 - ேபராைச உணEசிைய' L�ட 

�6B� - பி'தரா$க �6B� அ8த எ'தகளா7. 

 

"எ�னெவ�0 ெதாிகிறதா?" எ�0 ேக�ட உடேன, "ஆஹா! அ+ைம! நீ பா$யசா9! 

அ"பா! அ+	ெப!றவ� நீ! உ� K�6ேல, பிரச�னமாகிவிடட�, ேதவ"பிரசாத�" 
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எ�0, ஆேவச� வ8தவ� ேபால ேபசி, ேம<� ஆEசாிய" ப&பவைன" பா'�, 

''அ"பா! இ�, நீ, எ"ேபா� பா'தா1?'' எ�0 ேக�&, "நா� ெந&ேநரமாக பா'�$ 

ெகா�6+$கிேறேன" என0 அவன ;ற, " இ"ேபாதாவ� எ�னிட� கா�6னாேய! 

மகேன! ம�6யி&! உடேன ம�6யி&! உன$* இ�ன ெத�0 விள2காத 

அ"ெபா+	, எ�ன ெதாிBமா? பா�#! பய"படாேத பா�# எ�ற உட�! பா�# 

உ+வி7 பகவா�!" எ�0 ;ற, பகவானாக இ+8தா7 ;ட உ+, பா�# ஆைகயா7, 

எனன ஆப'ேதா, எ�0 அவ� அDச, "க�கைள J6$ெகா�& தியான� ெச1! 

பா�பாக வ8�	ள பகவா�, உ�ைன ஒ�0� ெச1யாம7 வி�&வி&வா - J& 

க�கைள!" எ�0 ;றி, அவ� க� J6ய� க�& களி'�, திற8த��, 'ேதவனி� 

தி+வ+ேள அ+	! வா, அ"பா, பய"படாம7 வா, பகவா�, பா�# உ+வி7 இ+8� 

இ"ேபா� இ+�# வைளய� ேபா�ற உ+வ� எ&'�	ளா'' - எ�0 ;றி, 

வைளய'ைத' ெதா�&$ *�பி�&$கா�6, அவைன 'பா�#$ேகாயி7' க�டEெச1� 

அத�, �த7 >ஜாாிBமாகிவிட �6B�! மனித ச�தாய'தி� விவரமறியாத 

ப+வ'தி� ேபா�, அ!#த2க3� அைவகளி� ேபரா7 அைம8த >ஜா இட2க3�, 

அவ!ைற நட'த ஏறப�ட >ஜாாிக3�, எ�ண!ற அள�! 

 

க� எதிேர, Jைலயி7 கிட8த வைளய'�$ேக விவர� இ7லாதேபா�, மனித 

ச�தாய� அDசி, த8திர$காரனிட� தாசனாகிட ேவ�6 ேநாி�டெத�றா7, 

விஞஞான'தி� �ைணெகா�&� இ�ன�� �!0� விள2கி$ெகா	ள �6யாத 

நிைலயி7 உ	ள, வி�, ம�, கட7, எ�பைவகளிட�, ஆதிகால'தி7, எWவள� 

அDசியி+$க ேவ�&�, எWவள� அ6ைம'தன� வள8தி+$க ேவ�&�! 

 

அேத இய!ைகயி� உ�ெபா+	 இ�0 ெப+மள�$* மனித ச�தாய'�$*, 

ஆரா1Eசியி� பயனாக விள2கிவி�டதா7, எWவள� பய�, ஏ!ப�6+$கிற�! 

# # # 

 

விவரமறியாத நிைலயி7 வி�ணிேல, K!றி+8த ஜுவசி�, த�பிதா�, பாசிட� - 

கட<$* அதிபதி! கா!0$*$ காவல�! அைலகடேல அவ� அர�மைன! 

அ�ட'ைத$ க�6$ கா$*� Jல ெத1வ2களி7 பாசிட@�, �$கியமானவ�. 
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கிேர$க நா�டவ, பாசிடைன, மிக மிக" பயப$திBட� ெதாM� வ8தன. 

அவகளி� பயப$தி$*$ காரண�� இ+8த�. 

 

கிேர$கக	, கட7 மா$கமாகE ெச�0 வாணிப� நடா'�பவ - அவக	 

வாT$ைகயி7 ெப+� ப*திைய, கட9னமீேத ேபா$க ேவ�6ய நிைலயி7 

இ+8தன. கடைலக கா=� ேபாெத7லா�, அவக	, உ	ள'தி7, ஆயிர� 

எ�ண2க	 ;'தா&�! இ� எWவள� ெபாிேதா? எ2* ஆர�பமாகி எ2* 

�6கிறேதா? அைலயி� காரண� எ�னேவா? இWவள� நீ+�, மைழயினாேலேய 

நிர�பிறேறா, மைழநீ, பயிபEைச$*�, ம$க�*� பய�ப&� ேபா�, அ� கட97 

ேச8த��, காி"பாகிவி&� காரண� எ�னேவா? இைத �த��த97 ெவ�6ன 

மகாKர� யாேரா? இ$கட7, கல2கைளE N$* /றா$*� அைலகைள$ 

கிள"#கிறேத! கா�டா0 கைர #ர�டாேல, ஊ அழிகிறேத! இ8த$ கட7, ெப+� 

வ9�	ள� - இ� கிள�பினா7, க�&$கட2கா�, கைரேயா& நி7லா�, ஊ+$*	 

dைழ8தா7, எ�ன ஆ*�? எ�0 எ�ணினா� - அEச'தா7 ந&2கினா� - ஆவ<� 

நிர�பி!0 உ	ள'தி7 த� ஆதி அ8த� அறியேவ�&�, எ�ற ஆவ7. 

கட7! அைல! #ய7! இைவகைள$ க�& க�&, மனிதனி� மனதிேலB� எ�ண 

அைலக	 எM�பலாயின! ப7ேவ0 விதமான க+'�$க	 - ெதளிவான உ+வி7 

அ7ல - *ழ"பமான நிைலBடன. 

 

இ"ப6 இ+$*மா - இ�ேபா9+$*மா! - எ�0 ஏேதேதா எ�ணினா� - க!பைன 

உ	ள� பைட'தவ� கைத க�6வி&� கால� வைர! அ8த$ கைத க�&ேவா 

னி� சி8தைனயி7 பிற8தா� பாசிட�. 

 

இWவள� வ9�	ள கடைல$ க�6$ கா'�, அைலகைள எM"பி எM"பி அட$கி, 

கைரைய$ கட8�, கட7 உலைக அழி$காம7 #'தி #க�6ட, ஒ+ேதவn இ+8தாக 

ேவ�&ம7லவா ? அவ� சாமானய வ9��, மகிைமB�, ெகா�டவனாக இ+8தா7 

ேபாதாேத! அவ� ஜூவ( ேபாலேவ Jல ெதயவமாக'தான இ+$க ேவ�&� - 

எ�0 க!பைன உ	ள� பைட'தவ� எ�ணி, பாசிடைன" ெப!ெற&'தா� - 

வ8�வி�டான த8திர� ெதாி8த மதவாதி, பாசிடைன - க!பைனைய - வள'திட - 

எM�பின, ேகாயி7க	 - ;6ன - ப$தக	 - *வி8த� காணி$ைக! ெபா1யி� 
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��# ெம1யனபக	 திர�& வ8� பணி8தன - பலகால� - ப*'தறி�E Nடெராளி 

கிள�#ம�&�! 

 

ஜூவைச' ெதாMவத!*$ கிைட$*� ச8த"ப'ைதவிட, கிேர$கக3$*, 

பாசிடைன ெதாMவத!கான, ச8த"பேம அதிக� - கட!பயண� அதிக� எ�ற 

காரண'தா7. 

 

கட! பயண'தி� ேபாெத7லா�, பாசிடைன" ப!றிய நிைன"# - அைல அதிகமாக 

எM�#� ேபாெத7லா�, அவ� நாம'ைத" பஜி"ப�, கல� ஆப'தி7 சி$*� 

ேபாெத7லா�, அவ@$*" ப9 ெகா&"ப�, பயண� �6'�$ெகா�&, 

K&வ8த��, ஆப'தி�றி ெகா�& வ8� ேச'தத!காக, ஊாி7 ேகாயி97, 

பாசிட@$*, விேசஷமான >ைஜ! பாசிட� பா&, ெகா�டா�ட8தா�! 

 

பா+2கேள�, உ+ைவ! க�&ம(தான திேரக�! அழி$*� திற'ைத விள$க, கா9� 

கீேழேய, நN2கி$ ெகா�6+$*� எதிாி! ைகயிேல, திாிCல�! ஏற'தாழ �ய7கைள$ 

கா9� கீழ ேபா�& மிதி'தப6, மM ஏ8தி!*�, ''மேகச�" ேபா7 இ7ைலயா! 

 

இ"ேபா� ெச�0 ேக�&" பா$கE ெசா7<2க	, 'ேதவார தி+வாசக2கைள' - 

கிேர$க நா�67, ''ஐயா! அைலகட7 அதிப�! அதிபலேதவ� ஐய� பாசிடனி� 

ஆலய� எ2ேக?'' எ�0! பதி7, எ�ணைட$*�! ஒ+ ேக9" #�னைக! பிற* ஓ 

விள$க�!! பாசிட�, மனித ச�தாய�, ப*'தறி�" ப	ளியி7 dைழB��, இ+8தா� 

- இ�0 இ7ைல - பாசிட� ஓ மாஜி கட�	! - எ�0 ;0வ. 

 

தி+வாதிைர' தி+நா	 ெகா�டா&� நம� ேதாழக	, திைக"பைடவ, ''ஏ� இ8த 

நா'திகக	, பாசிட� எ@� பகவாைன இ"ப6$ ைகவி�& வி�டன! இ8த 

நா'திககைள ஏ� நாத� இ�ன�� வி�& ைவ'தி+$கிறா" எ�0 எ�=வ. 

ஆனா7 அவகேளா, ''யார"பா, இ8த" பைழய பச9! ப	ளி" பி	ைளக�* உ	ள 

ெதளி�� காேணாேம இவக�*! பாசிடைன' ேத&கிறாகேள, இ8த 20-� 

/!றா�67!" எ�0 ேக9 ெச1வ! 
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உலக'தி� ேக9ைய நம� மதவாதிக	 மதி$கவா ேபாகிறாக	! அவக	 இ�0�, 

ஆ6ய பாத'ைத' ேத6" பா'தப6 தா� உ	ளன - ஆடலழகிகளி� �ைணையB� 

நா6. பாசிட�, இ�0, கிேர$க நா�6 <� சாி, அறி� வள8த ம!ற நா&களி<� சாி, 

ஒ+ மாஜி கட�	! ஆனா7, கிேர$க+�, ேரா� நா�டவ+�, இ�0 ந� நா�டவ 

இ+"ப� ேபா�ற நிைலயி7 இ+8த ேபா�, பாசிட@$* இ+8� வ8த ேயாக�' 

அ!ப ெசா!பமானத7ல! காாினி' எ�ற நகாிேல, க� கவ+� வன"#	ள ேகாயி7, 

பாசிட@$*! கட! பயண� ெச1�வி�& வ+ேவா, ெகா�&� காணி$ைக, மைல 

மைலயாக$ *விB� - >ஜாாியி� நிைல, அ�ேபாலேவ ஓ2கி வள+�. இ�0 

காாினி' நகர� உ�&, ேகாயி7 கிைடயா�; பாசிடைன" பயப$திேயா& ெதாMத 

கிேர$ ககளி� ச8ததியா வாழகி�றன, ஆனா7 பாசிடைன' ெதாM� 

ெகா�67ைல! ��ேனாகளி� மனதிேல J�6+8த அDஞான J&பனியி7, 

விைள8த பல க!பைன' ேதா!ற2களிேல, பாசிட� ஒ�0, எ�0 க�டறி8தன. 

 

ஓ2கார" ெபா+	 - ஒ�0, ஆகிவி�ட�! 

 

கட�ளாக இ+8த பாசிட@$* க!பைன, எ@� நிைல பிற8�வி�ட�, அ2ேக! 

 

தக"பைன KT'திவி�& த�ைன' தாேன கட�ளா$கி$ெகா�ட ஜுவ(, த� 

உட� பிற8தாகளி� பைக ;டா� எ�0 எ�ணி, ஒWெவா+வ+$*� ஒWேவா 

'ஆதிப'ய�' அளி'தா�; அைனவ+�, ஜூவைச' தைலைம$ கட�ளாக 

ஏ!0$ெகா	வ� எ�ற நிப8தைனBட�. இ��ைற"ப6ேய, பாசிட@$*, 

கடலகா3� 'பதவி’ கிைட'த� 

 

கட97, ெபாியேதா அர�மைனயி7 அம8� பாசிட� அரேசாEசி வ8தா�. நீ�ட 

தா6! எதிாிைய KT'�� ;ைமயான திாிCல�! பாசிட@$* ரத� உ�&, ெவளிேய 

ெச�0 வர. அதிேல >�ட"ப�ட *திைரக3$*", ெபா�மயமான பிடாி மயி! 

*ள�#க	, நவர'ன2க	 ேபா7 ெஜா9$*மா�. 
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பாசிட@$*$ கட<லக ஆதிப'ய'ைத ஜுவ( அளி'தேபா�, அ2* 

அரேசாசசி$ெகா�6+8த ேதவ� ெபய ைடடா� ஒஷியான( எ�பதா*� - 

ெப+2கட7 எ�ப� ெபயாி� ெபா+ள. #திய அதிபதியி� ேதா!ற'ைத$ க�ட�� 

இவாிட� ேபாாி�&" பயனி7ைல எ�பைத$ க�& ெகா�ட பைழய ேதவ�, 

பதவிைய இழ"பேத ேமெலன$ க+தினானா�. பாசிடனி� க�ெணாளி க�ட�� 

பைழய கட�3$*$ க+'�$ *ழ�பிவி�டதா�. ரா_ய'ைத" பாசிட� வச� 

ஒ"#வி'�வி�டேதா&, பாசிடனி� பரா$கிரம'ைத" ப!றி" ப7லா�& பா6 

வ8தாரா� அ8த" பைழய கட�	. 

 

அட பைழய பரமசிவேம! எ�0, பாிகாச" ேபEN" ேபNவ��ட7லவா. கிேர$க$ 

கட�� காைதயிேல, பைழய கட�	, #திய கட�	, எ�ப�, பாிகாச" ேபEச7ல - 

பகவானி� தி+விைளயாட7. 

 

ஒ+ அரச�, த�ைன விட வ9�	ள ேவேறா அரச� பைட எ&'� வ8தா7, 

ேதா!0 ஓ&வ� ேபாலேவ, கட�	க3$*� ேநாி&வ ��&! ேபாாி�&' ேதா!0' 

�ய+0வத!*" பதி7, ெப� ெகா&'�, சமரசமாவ� ேபால��, கட�	க	 ெச1� 

ெகா	வ��&. கட�ளி� *ண� இ"ப6யா? எ�0 அறி�� ஆ'திக��, சம 

எைடயாக$ கல8� உ�ெகா�டவக	, ேக�ப - இ$கால'தி7. ஆனா7 அ8த 

நா�களிேல, ஆ�டவைன" ப!றிய இ'த* கைதகைள ந�#வ� தா�, அறி�, 

ஆ'திக�, இர�&�! ம0"பவ� மாபாவி ம�&ம7ல, மதி\னனாக�� 

க+த"ப&வா� - இ"ேபாத7ல - பைழய நா�களி7 - ப*'தறி�$ கதி ேதா�றா 

��ன�. 

 

J'த மக� ப�ட'தரசனாவ��, இர�டா� மக @$*� J�றா� மக@$*�, 

ெச7வா$கான ேவ0 பதவிகேளா, சி0 ராஜய2கேளா தர"ப&வ��, இ� ேபாதா� 

எ�ற மன$*ைறB�, அ�ண@$* அரசனா*� 'பா$கிய�' கிைட'தேத எ�ற 

ெபாறாைமB� J�ெடM� 'த�பிமா', அ�ணனிட�, ேபாாி&வ�, அரச *ல'�$ 

கைத! கட�	களின கைதB� இேத தா�!! 

 

அரச *&�ப'திேல ;ட இ"ேபா�, ெபாறாைம காரணமாக, அமளி நைடெப!றா7, 

அறிஞக	 எ	ளி நைகயா&வ. ெபாறாைம, C�, சதி, ேபா, கலக� இ"ப6"ப�ட 
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உணEசிக3$* அ6ைமயாகி$ கட�	கேள பல"பல ெச1ததாக$ கைதக	 உ�& - 

ஆனா7 அைவகைள$ ேக9யாக" ேபசேவா, க�6$கேவா, ச8ேதகி$கேவா, ;டா� 

- ஆ'திக அறி8தா7 ஆ'திர"ப&வ! கட�	களி� கைதக	 எ"ப6"ப�டைவகளாக 

இ+"பி@� சாி, ெகாைல, கள�, காம$;'�, அ&'�$ ெக&'த7 எ@� எ'தைகய 

தீய ெசய7 #ாி8ததாக$ கைத இ+"பி@�, அைவகைள$ கட�ளி� தி+விைளயாட7 

எ�0 பயப$திேயா& எ�ணி$ெகா	ள ேவ�&ேம ய7லா�, இ"ப6Bமா ெச1வ� 

எ�0 ேக�க' �ணி8தா7, தைல உ+3� கீேழ. அWவிதமான ஆதி$க� ெச<'தி 

வ8தன, >ஜாாிக	. 

 

ேதவனி� தி+$க9யாண *ண�, மானிட+$* மதி #க�ட$ ;6யதா1, மனித 

*ல'தி� மா�பிைன வள$க வ7லதா1, மனித� மனதிேல, L1ைமயான 

க+'�$கைள, ஊ�டவ7லதா1, அவா, ெவ*ளி, காம�, Nயநல�, C� �த9ய 

அ+வ+$க'த$க, தீய நிைன"# கைளE N�ெடாி$க$;6யதாக வ7லவா இ+$க 

ேவ�&�. கட�	க3$கிைடேய ேபா�6B� ெபாறாைமB�, ேபா+� சதிB�, 

கலக�� கபட��, இ+8ததாகE சி' தாி'�$ கா�&� கைதக	 உ	ளனேவ - மனித 

*ல�, இ'தைகய கதாநாயககைளயா, கட�	களாக$ க+தி' ெதாழேவ�&� - 

சாியா, �ைறயா, அறிவா*மா இ� - ஆ'திக8தான ஆ*மா! - எ�ெற7லா�, 

ேக�பவகளி� ெதாைக இ�0 ெப+கிவி�ட� - ெப+கியப6B� இ+$கிற�. 

ஆனா7 ஆதிகால'தி7, கிேர$க நா�6ேல அ�ேபா7 ேபச$;டா� - ேபNபவ� 

ெப+� பாவி! 

 

அ"ப6 ஒ+ கால� இ+8ததா! அ"ப6 ஒ+ நா& இ+8ததா!! எ�0 ச!0 

ஆEசாிய'�ட� ேக�ப. ந� நா�& அறிவாளிகளி7 சில, ந� நா�களி7! 

அWவிதமான நிைலைம, கட97 க�&மர�� பா1$க"ப<�, தைரயி7 ர'த�� 

இ+8த கால'தி7, கிேர$க நா�6ேல இ+8த� ஆEசாியம7ல - இ�@� ந� 

நா�6ேல, வான'தி7 விமான��, ம�ணி7 ேமா�டா+�, கட97, அ=ச$தியா7 

ெச<'த"ப&� க"ப<� சா'திய� எ�ற நிைல ஏ!ப�6+$*� நம� நா�களிேலB�, 

கட �	க3$*	 ஏ!ப�ட ேபா�6, ேபா ஆகியவ!றிைனE சி'தாி$*� கைதக	, 

#�ய கைதகளாக, >ஜா மாட2 க3$* ஏ!றைவகளாக, பாராயண'�$-

*ாியைவகளாக, ப$தி ஊ�ட�� �$தி தர�� ச$திவா18த ’ச'' 
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விஷய2களாக'தாேன க+த"ப�&	ளன - இ� அ7லவா, ஆEசாிய�! இ�0�, 

இWவிதமான கைதகைள$ க�6"பவக	மீ� காய�� பாய��, ச$கா உ�படE 

சனாதன"பைட தயாராக இ+$கிறேத, இ�வ7லவா ஆEசாிய�! 

 

ேவட�, ைகயிேல வி7<� ��கிேல அ�#றா' LணிB� ைவ'�$ெகா�& 

ேபானா7 ஆEசாிய"ப&வா இ7ைல - ஆனா7 விைலBய8த ேமா�டாாி7 அம8� 

ெகா�&, நாகாிகமான உைட அணி8� ெகா�&, வி7<� அ�#� ஒ+ விசி'திர 

#+ஷ� ைவ'�$ ெகா�6+$க$ க�டா7, எWவள� ஆEசாிய� ஏ!ப&�. 

அ�ேபால'தா�, மனித*ல ��ேன!ற'தி!* ��#, சி8தைன' திற� 

ெதளி�ப&'த"ப&வத!* ��# கிேர$க நா�டவ, ம!ற" பல நா�& ம$க	 

ேபாலேவ, அறி�$* ஒWவாத, ஆபாச� நிைற8த கைதகைள எ7லா� நபி ஆலய� 

அைம'�, 'ஆ'திகராக' விள2கின - அவகெள7லா� அறி� ெப!0, ெதளி� 

ெப!0, அDஞான'ைத விர�6வி�&, ெம1யறி�' �ைறயிேல ேமலானேதா 

இட�ெப!0, உ�ைமயான கட�� ெகா	ைகையB�, மா$க'ைதB� 

உண8தறி8�, க!பைனகைள$ கைள8ெதறி8தான பிற*�, ந� நா�6ேல, 

நாகாிக'தி� ேம7 >சைச$ ெகா�ட ம�&� எ&'�" >சி$ெகா�&, ேகால'ைத 

மா!றி$ெகா�&, உலக'ேதா& உறவா6$ெகா�&, உய8ேதா� என 0� K�# 

ேபசி$ெகா�&, கட�� ெகா	ைகயிேலB�, மா$க' �ைறயி<�, மாடைனB� 

காடைனB�, ம�னாைரB� மாாிையB�, ேபா+� ேபா�6B�, ேபாக 

ேபா$கிய'�$காக" ேபா�டதாக$ ;0� கைதகைளேய சிற"#களாக$ ெகா�ட 

ப7ேவ0 கட�	கைளB�, அ�0 ேபா7 ந�#� ேபா$கிேல உ	ளன! இஃத�ேறா 

ஆEசாிய�!! 

 

பிர�ம@$*� விY=�$*� ேபா�6 BணEசி ஏ!ப�டதா�! கட�	களி� *ண�, 

எ"ப6 இ+$கிற� பா+2க	!! யா ெபாியவ�? எ�ற பலமான பிரEைன! இைத' 

தீ'� ைவ$க, சிவனாாிட� ெச�றனரா�! அவ, Jவாி<�, தாேன Jலவ எ�பைத 

நி%பி$க, இ�ேவ சமய� எ�0 எ�ணி, 'ேஜாதிமயமாகி', யா என அ6ையB� 

�6ையB� �த97 கா�கி�றனேரா, அவேர இ+வாி7 ெபாியவ, எ�0 ;ற, 

அ6காண ஒ+ கட�3�, �6காண ம!ேறா கட�3� �ய�0, இ+ கட�	க3� 
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ேதா!றதாக ஓ '#�ணிய கைத' உ�& - இ�0� இதைன, ந�பினவ� நமசிவாய� 

அ+ைளB�, ந�பாதவ�, நா'திக� எ�ற ெக�ட ெபயைரB� ெப0கிறா�! நா�6� 

நிைலைம இ�ேபா7 இ+$கிற�!! தி+வ�ணாமைல' தல'திேல, ஆ�&ேதா0� 

நைடெப0� தீபதாிசன' தி+விழா இ8த, 'ேபா�6' ைய$ கா�&� க+'ேதா& தான 

ப$தக	, மதவாதிக	, ெகா�டா&கி�றன. ேகா9B� ப�பர�� விைளயா6$ 

ெகா�6+8த இ+ சி0வக	, வய� ெச�றவகளாகி, ஒ+வ� Kரனாகி, 

ஊ$காவலனாகி Kதிவழி வ+�ேபா�, அவெனதிேர, சி0 பிராய'தி7 த�ேனா& 

ஆ6$ெகா�6+8த சி0வ� ��ைம$ேகால� இ+8��, ��# ேபாலேவ ப�பர� 

ஆ6$ெகா�6+$க$ க�டா7, எ�ன எ�=வா�! 

 

கிேர$க நா& ேபா�ற பல நா&க3�, ந� நா�ைட$ க�&, இ8த விதமான 

எ�ண�தாேன ெகா	ள �6B�! உபசார'�$காக உ	ள'தி<தி'தைத மைற'� 

இர�ேடா #கMைரகைள' த+� எ�ற ேபாதி<�, மன திேல, உ�ைமயாக, மதி"# 

ஏ!பட�6Bமா! நம� நா& தா�, அ�0 ேபாலேவ இ�0�, அரசமர� N!0� 

அ�ைமயைரB�, அ6�6கா=� தி+விழா நடா'�� ஐயாமாகைளB� 

ெகா�டதாக இ+$கிறேத! ��# நட8� ெச7வ, அ7ல� க�ைட வ�6யி7 

ெச7வ, தீப� பா$க! இ"ேபா�, #திய ேமா�டாாி7 #ற"ப&கி�றன, 

கா'திைக$*! வி'தியாச� ேகால'திேலேய தவிர, *ண'தி7 இ7ைலேய! *வலய� 

ேக9 ெச1யாமலா இ+$*�! 

 

கிேர$க நா�6ேல, அறி�$ கதி �ைள'த��, பாசி டன, பாிகாச" ெபா+ளா$க" 

ப�டா�! ப*'தறி� ெவ�ற��, மாஜி கட�ளானா�! அத!* ��#, ேகாயி7 தா�, 

ெகா�டா�ட� தா�!! பாசிட� ேகாலாகல'ைத$ காண$ ;6&� ப$த ;�ட� 

ஏராள� தா�! கடலாதிபைன" ப!றிய கைதகைள" #�ய கைதகெளன ந�பி, 

ேக�&" >ாி"பைட8தேதா&, �$தி$* 'அEசார�' த8ததாக'தான க+தின - அ8நா	 

கிேர$கக	. 

 

அ�ண� அ�டெம7லா�, ஆ3� ெப+2 கட�ளாக��, கடலாதிபதி எ�ற நிைல 

ம�&ேம தன$*� எ�ற ஏ!பா&, பாசிட@$*" ெபாறாைமைய J�6வி�ட� - 

ஜூவைச' ெதாைல'�வி�&, தாேன Jல$ கட�ளாகி விடேவ�&� எ�0 



62 

 

எ�ணினா� - அத!கான ஏ!பா&கைளE ெச1� ெகா�6+8தான. ஜூவN$* 

எ"ப6ேயா இரகசிய� ெதாி8�வி�ட� - உடேன, எதி$க' �ணி8த த�பி$*E 

சாபமி�& >ேலாக'�$*' த	ளிவி�டா. 

 

கட�	 நிைலைய இழ8� 'மானிடனான' பாசிட�, 6ரா1 எ@� நகைர ஆ�&வ8த, 

லயாமிடா� எ@� அரசனிட� வ8தா�. அ8த அரச�, நகைரE N!றி<�, 

பலமானேதா, ேகா�ைடENவ, க�6' த8தா7, அரச மாியாைத ெச1வதாக$ 

;றினா�. கடைல அட$கி ஆ�&வ8த பாசிடன க+2க! Nவ க�&� பணிைய 

ேம!ெகா�டா�. ம�Nம8த மேகச� கைத இ7ைலயா ந�நா�67 - ைவைக$*$ 

கைர அைம$க, ;9யாக வ8�, பி�&$* ம�Nம8� பிர�ப6"ப�ட ெப�மான 

கைத, இ�0� தி+விழாவாக$ ெகா�டாட"ப&கிற த7லவா! அ�ேபா�ற கட�	 

கைத, கிேர$க" #லவ� க�6னான - ஆனா7 இ�0 அைத ந�#வா இ7ைல - 

தி+விழா இ7ைல. 

 

பாசிட�, இ8த" ெப+�பணிைய எWவா0 ெச1� �6"ப� எ�0 கவைல"ப�&$ 

ெகா�6+8தேபா�, "நா� உதவி ெச1கிேற�'' எ�0 ;றினா�, அபாேலா! 

அபாேலா�� ஒ+ கட�	 தா�. ஜுவைச எதி'த *!ற'�$காகேவ, அபாேலா��, 

>ேலாக'�$*' �ர'த" ப�டா�. எனேவ இ+ கட�	க3�, மானிட உ+வி7, 

6ரா1 நகர$ ேகா�ைடE Nவ க�&� காாிய'தி7 ஈ&ப�டன! 

 

அபாேலாவிட� ஓ *ழ7 உ�& - மாய$ *ழ7! தாையE ேச1 மற$க��, கணவைன 

மைனவி மற$க��, ெகா7<� ெகா&ைமைய" #9B� பா�#� மற$க�� 

ெச1யவ7ல, ம�ரமான இைசத+�, மாய$ *ழ7, எம� க�ணனிடமனேறா 

இ+8த�! - எ�0 ேக�ப, ப$தக	! ஆ�! அ�பகா	! அேதேபால, கிேர$க 

நா�&$ கட�	 கைத க�6ேனா+�, அபாேலா ேதவனிட� அதி அ!#தமான மாய$ 

*ழ7 இ+8ததாக$ ;றின! 

 

அ8த மாய$ *ழைல அபாேலா, ஊதிட, மைலக	 உ+�ேடா6 வ8தனவா�, Nவ 

க�&� பணி$* உதவியாக! *ழ7 ஊத ஊத, ெப+�பாைறக	, ஒM2காக, 

வாிைசயாக, தாமாகேவ அைம8�, பலமான, Nவராகி வி�டன! எ"ப6E சா'யமா*� 
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எ�0 ஏ$க� ெகா�6+8த பாசிட�, அபாேலாவி� உதவியா7 இ8த" பணிைய 

ெவ!றிகரமாக �6'�வி�&, மனனனிட� ெச�றா�, பாிN ெபற. 

 

ம�ன� அேயா$ய� - பாிN தர ம0'தா� - பணி �6'த பாசிட@$*. ேகாப� 

J�ட�, பாசிட@$*. எனேவ, ஒ+ பய2கர" பிர�மரா�சைச உ�டா$கி, ஊைர' 

�வ�ச� ெச1B�ப6 ஏவிவி�&E ெச�0 வி�டா�. 

 

ஒ+ பய2கரமான பிர�ம ரா�சசைன உ�டா$*� ''ச$தி' மானிட உ+வி<� 

பாசிட@$* இ+8தேபா�, Nவ க�டவா, �6யாம7 ேபா1, அபாேலாவி� உதவி 

ேதைவ"ப�ட�! ெபா+'தமாக இ7ைலேய!! எ�0 ;ற' ேதா�0�. ெபா+'த� 

இ+$கிறதா, ெபா+	 இ+$கிறதா, எ�0 பா$க$;டா�, #�ணிய கைதகளி7 - 

பாப� - மகா பாப�!! 

 

6ராய நகர� அ7ேலால க7ேலால"ப�ட�, பய2கர ரா�சசனா7 - எதிேர 

சி$கினவகைள எ7லா� பி6'�' தினன' ெதாட2கி!0, அ8த" பய2கர உ+வ�. 

 

எ�ன ெச1வா� ம�ன�? அ+	 ெப!ற ஆேவச மா6ைய அ=கினா�. அவ� ஓ 

ேயாசைன ெசா�னா�. அழகான க�னிைய, அ8த" பிர�மரா�சச@$*" ப9 

ெகா&'தா7, அழி� ேவைல நி�0 ேபா*� எ�றானா�. அத�ப6ேய 

ஆ�&$ெகா+ அழகிய க�னி ப9 இட" ப�& வ8தா	 - கைடசியாக ம�னனி� 

மக	 ெஹcேயா� ப9யாக ேவ�6ய நிைல வ8த� - அ"ேபா� ேதவா�ச� ெப!ற 

ெஹ*9( எ@� Kர� ரா�சசைன$ ெகா�றா�, எ�0 கைத �6கிற�. 

 

இ8த$ கைத ம�&� கிேர$க நா�6ேல இ7லாம7, ந� நா�6ேல #�யகைதயாக 

இ+8தி+8தா7, தி+விழா இ�0� நைடெப0ேம!! 

 

சாப� தீ8�, பைழயப6 பாசிட�, கட�3ல* ெச�0 ஜுவசி� அ@மதி ெப!0, 

கடலாதிபனானா�. 
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பாசிடனின, ப'னியி� ெபய, ஆ�பி6ைர� எ�பதா*�. இவ	 உட�பிற8த 

ம2ைகய ஐ�பதி�ம! இவைள, மண� #ாி8� ெகா	ள" பாசிட� ெச�றேபா�, 

இவன�, பய2கர உ+ைவ$க�&, பய8�, ஓ6னாளா�!! பாசிட@$ேகா, காத7! 

ெப�=$ேகா, கி9! பாசிட� உடேன ஒ+ கட7 *திைரைய' L� அ@"பி, 

ெப�ணி� மனைத மா!றE ெச1�, பினன மண�6'�$ ெகா�டா�. பல 

*ழ8ைதக	 ெப!ெற&'தாள ப'னி. பாதி மனித உ+�� பாதி மீ@+�� ெகா�ட, 

6ாிட� எ�பாேன, பாசிடனி� ம$க3$*	 கீ'தி வா18தவனாக விள2கினா�. 

 

காத9� ச$திைய அ@பவ >வமாக$ க�டதனா7 ேபா<�, ஒ+ �ைற, பாசிட�, 

>ேலாக'திேல, காத7 பாைதயிேல கஷட"ப�&$ெகா�6+8த இடா( எ@� 

வா9ப@$*, த� ரத'ைத' த8� உதவி #ாி8தா� - எ�ேறா கைத உ�&. இ8த$ 

காத9யி� ெபய, மா"ேபசா! இவ	 த8ைத, காதைல' த&'திடேவ இடா( 

�ய+!0, எ�ன ெச1வெத�0 ஏ$கமைட8த ேபா�, பாசிட�, த� ரத'ைத$ 

காதல@$*' தர, அதிேல, காத9ைய ஏ!றி$ெகா�&, வ8தா�, காதல�. 

ெப�ைண" பறிெகா&'�வி�ட, ஈவின( எ�பா�, �ர'தி$ெகா�& வ8தா� - 

+$மணிைய$ க�ண� ெகா�& வ8த��, இ��ைறயி7 தா�! 

 

ஆனா7, பாசிடனி�, ரத'ைத" பி6$க �6Bமா! காதல த"பின - தக"பனி� 

ேகாப'தி7 இ+8� தா� - கட�ளி� காம'தி7 இ+8த7ல! 

 

இ8த அழ* ம2ைகைய$ க�&வி�டா� அபாேலா ேதவ�! விடமா�ேட� எ�0 

;றி, வழி மறி'�$ ெகா�டா�. ந7ல ேவைளயாக, அசாீாி ;றி!றா�, 'ெப� 

யாைர வி+�#கிறாேளா, அவேன அவ3$* மணாளனாக$ கடவ�' எ�0. 

 

ெப�ணி� ச2கட'ைத$ கவனிB2க	. 'ஒ+#ற�, அபாேலா - கட�	 - அழக�! 

ம!ேறா #ற�, ஆப'�$கைள' �+�ெபன எ�ணிய காதல�!’ 

 

யாைர' ேத8ெத&"ப�? ேதவைனயா? ேத6வ8த காதலைனயா? 
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மதி மி$கவ	 அ8த ம2ைக. அபாேலாேவா கட�	களி7 ஒ+வ - J"#, பிணி, 

சா$கா&கைள$ கட8தவ. எனேவ அவ எ"ேபா�� இ�0ேபாலேவ எழி<� 

இளைமB� ெகா�டவராக இ+"பா. நாேமா மானிட *ல� - J"# வ+�, எழி7 

அழிB�! நா� கிழவியாகி, அபாேலா *மரனாகேவ அ"ேபா�� இ+8தா7, நம� 

நிைல எ�ன ஆ*�? காத7 க+*ேம!! ேவேறா வனிைதைய ய�ேறா, *மரன 

ேத6$ெகா	வா! மன� உைடBேம நம$*!! 

 

நம� காதலேனா, ந�ைம"ேபாலேவ, மானிட� - நா� கிழவியா*� ேபா� அவ@� 

கிழவனாவா� - காத<$*E சி$க7 ஏ!படா�. எனேவ நம$* ஏ!றவ� இடாேச, 

எ�0 தீமானி'தாள. 

 

அசாீாி அறிவி'தப6, அவ	 இடாைசேய மண� ெச1� ெகா�டா	. 

 

அபாேலாவி� தி�ட� �றி8த� க�&, பாசிட� மகிT8தா�. 

 

இ"ப6" பல கைதக	, பாசிடைன"ப!றி, கடலாதி பதியி� பரா$கிரம'ைத"ப!றி, 

மகாகவி ேஹாம;ட' தா� பா6யி+$கிறா! க7<+வ2க	 பல சைம'தன, 

கைல' திறைமBட�! ேகாயி7க	 எM"பின பல ஊகளி7! எனி@� அறி� வளEசி 

ஏ!ப�ட��, இ"ப6 எ7லா� க!பைனகைள ந�பி ந�பி, க+'ைத$ ெக&'�$ 

ெகா	ள$ ;டா� எ�ற எ�ண� உதி'த�. கட9� த�ைமB� ெபா+3� 

விள2காவி�டா7, க�டப6 ஒ+ கைத க�&வதா! - எ�0 ேக9 ேபசின �த97 - 

ஏ!கனேவ க�ட"ப�ட கைத அDஞான'தி� அைடயாள� எ�0 ெவ0'�' 

த	ளினா; இ�0 விDஞான�, கடைல"ப!றிய அறி�ைரைய அவனி$* 

அளி'தி+$கிற�. பாசிட� மைற8தா�; மாஜி கட�ளானா�!! 

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

5. அபாேலா 

கிாீ(, ேரா� நா&களி7, க�ண�, க8த� ேபா�ற ஆணழககைளE சி'தாி'�' 

ெதாM� வ8தன, கட�� ெகா	ைகயிேல ெதளி� இ7லாத கால'தி7. இ8த நா�&$ 

க�ண@$*� �+க@$*� எழி97 எ8த வைகயி<� *ைறவி7லாத வாதான, 

கிேர$க நா�&E Cாிய பகவா", ஆணழக� அபாேலா ேதவ�. 
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அயாேலா 

 

கமல$க�ண�! கா�கி7 வ�ண�! �7ைலE சிாி"பா7 எவைரB� ெவ7லவ7ல 

வசீகரமானவ�! பவழ�, அவ� இதT! பாத�� தாமைர! இ� ேபா�ற எழி7 த��#� 

உ+வ� எ2* உ�&. க�ேடா த� க9 தீ8த� எ�0 தாேன ெகா�டா&வ! 

க!பைன எனேற ைவ'�$ ெகா	3ேவா� - க�&$கைதயாகேவ இ+$க�&� - 

ெபா0'தம!ற #3* அ8த" #ராண� எனேற ைவ'�$ ெகா	3ேவா� - இ+"பி@� 

"க�ட��ேடா க�ண� ேபா7! #வியி7 -'' எ�0 உ+கி$ ேக�ப ப$தக	, 

ேகாபாலகி+Yணைன" ப!றி ெவ�ெண1 தி+&வ�� ேவ1*ழ7 ஊதி ேகாபியைர 

மய$*வ��, மாய� பல #ாிவ�� 'மகிைம'க	 எ�0 எ�=வ� மதமா - எ�0 

ேக�*� ேபா�, கைதைய' த	3, எழி7 உ+ைவ" பா - இ"ப6"ப�ட உ+வ'ைத, 

அழைக, அழ* த��#� கைலைய கைலயின ஒ+ ப*தியான சி!ப'ைத, 

சி0மதியாளேன! ந� ெபாிேயாக	 ேபா!றி வ8தன. அ8த" ப�பா�ைடயா 

பாTப&'த வ8தா1 - பாK! - உன$*$ க�ணி7ைலயா, க�ட��ேடா க�ண� 

ேபா7 - #வியி7 க�ட ��ேடா! --- எ�0 ேக�கிறாக	, இ2*	ள ப$தக	. 

 

பல+$* அச�&'தனமான ஒ+ எ�ண�. அழகின உ+வ2களாக ஆ�டவைனE 

சி'தாி'த, ப�#�, கைல உ	ள�� ந� நா�& ஏகேபாகE ெசா'� எ�0 

எ�=கி�றன - அதி<�, கி+Yண�, �+க�, இ+வ+� அழேக 

உ+ெவ&'தவக	, அவனியி7 இவ ேபானற கட�ள ேவ0 எ2*�, எவ+ைடய 

க!பைனயி<� உதி'தேத கிைடயா� எ�0 ெப+ைமயாக" ேபசி$ெகாளவ, 

>ஜாாியி� பிரசார ேபாைதயி7 சி$*�டவக	. �+க� எ�றாேல அழக� எனப� 

தா� ெபா+	 எ�0 விள$க� ;0வ. 

 

கிாீ(, ேரா�, நா&களி7, க�ண�, க8த� ேபா�ற ஆணழககைளE சி'தாி'�' 

ெதாM� வ8தன, கட �� ெகா	ைகயிேல ெதளி� இ7லாத கால'தி7. இ8த 

நா�&$ க�ண@$*� �+க@$*� எழி97 எ8த வைகயி<� *ைறவி7லாதவ 

தா�, கிேர$க நா�&E Cாிய பகவா�, ஆணழக� அபாேலா ேதவ�. அபாேலாவி� 

உ+ைவ ஓவியமாக$ கா�பவ, அ8த நா� களி7, கிேர$க நா�6ேல, கைல உ	ள� 

ேந'தியாக' தா� இ+8த� எ�பைத உண+வ - அேதேபா�, அழகின உ+வமான 
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அபாேலா ேதவ@� மாஜி கட�	 தா� எ�பைத அறியேவ�&�, இ8த நா�& 

ஆ'திகக	. கைலயி+$கிற� எனேவ ைகவிேடா� எ�0 அபாேலா ேதவைன இ�0 

கிேர$க நா�6ேல ெதாM� ெகா�6+"பவ கிைடயா�, ஆணழக� அபாேலாவி� 

அழ*ேபால அவனியிேல க�ட��ேடா எ�0 பா6&� பாைவய+� கிைடயா�. 

அழ* த��ப'தான ெச1கிற� ஓவிய'தி7 சி!ப'தி7! அணி அழ* மிளர'தா� 

ெச1கிற� கவிைதயி7! எனி@� க!பைன தா� அபாேலா - அதி<� உ�ைம$ 

கட�� ெகா	ைக$* ஒWவாத க!பைன - அறி�$*" ெபா+8தாத க!பைன, எனேவ 

அறி� வளர ேவ�&மானா7, அபாேலா மாஜியாக' தான ேவ�&� எ�0 கிேர$க 

நா�டவ தீமானி'தன. இ2*தா�, கட�ைள, க�கவ வன"#	ள உ+வமாக$ 

க797 ெச�$க��, உேலாக'தி7 சைம$க�� �68த�, ம!ற நா�டவ 

எவ+$*ேம இ8த$ க!பைனB� திறைமB� இ+8ததி7ைல எ�0 எ�=பவக	, 

கிேர$க நா�& மாஜி கட�	 அபாேலாவின ஓவிய'ைத$ காணேவ�&�. 

க�=	ேளா எவ+� க�ணனிட�� க8தனிட�� உ	ள கவE சிகர� 

அபாேலாவிட� இ7ைல எ�0 ;றிவிட �6யா�. அ+ெளாM*� க�க	 - ச8ேதக� 

இ7ைல! ஆஜா@பாஹு - #ராண பாைஷ"ப6!! கிேர$கக	, அபாேலா 

ேதவைன'தா� அழகி! சிற8ேதா� எ�0 >ஜி'� வ8தன. 

 

ஜுவ( ேதவ@ைடய தி+$*மார�, இ8த அபாேலா - ஆனா7 ப�டமகிஷி$*" 

பிற8தவன7ல, ஜுவசின பர8த காத7 சா�ரா_ய'தி7 உதி'த பாலக�. 

 

லாேடானா எ�ற காாிைகைய ஜுவ( காத9'தா� - விைள� இர�ைட$ *ழவி - 

ஒ�0 அபாேலா, மறெறா�0 ெப�, இர�&� இைணயிலா எழி<+வ2க	! 

 

ஜுவசி� ேதவியா ஹீரா அ�ைமயா+$*E 'ேசதி' ெதாி8த� - சீ!ற� மி*8த� - 

லாேடானாைவ விர�6னாக	. ெபாியேதா பா�ைப ஏவினாகளா�, 

லாேடானாைவ' �ர'த - ஜுவN$*$ காதைல அ"பணி'த காாிைக, க+�!றி+8த 

நிைலயி7 ஓ6னா	, ஓ6னா	, எ�&' தி$*�, #க9ட� ேத6! கா"பா!ற எவ+� 

��வர வி7ைல - அைனவ+$*� அEச�, ஹீரா ேதவியா சீ0வாகள7லவா!! 

 

கட9ேல ஒ+ தீ�, ஓாிட'திேலB� த2காம7, ெத" ப$க�ைட ேபால மித8� 

ெச�றவ�ண� இ+8ததா�. தீவி� ெபய, Iலா( - இ8த' தீைவ, நிைல'� 
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நி!*�ப6E ெச1�, அதிேல த2*�ப6 அ+	பா9'தா�, பாசிட�. பாைவ, 

அ2*தான *ழ8ைதகைள" ெப!ெற&'தா	. 

 

லாேடானாவி� நிைல பிற* நி�மதி எ�0 எ�ணாதீக	. விடவி7ைல வி�ணவ� 

ேதவி - விர�6னாக	 மீ�&�. லாேடானா, கா& மைலகெள7லா� N!றி' 

திாியேவ�6 ேநாி�ட�. ஒ+நா	 அமைம$*' தாக விடா1 - அ2* ஒ+ *ள'த+ேக 

சில இ+8தன - அவ ல�சண� பி6'த அ!பக	 - ஐயா! தாக�! த�ணீ! எ�0 

தவி'த மா� ேக�க, அ8த அ!பக	, ேக9 ெச1தன, பாைவயி� பாிதாப 

நிைலைய$ க�& பEசா தாப� கா�டவி7ைல. ஜுவN$* இ� ெதாி8த� - உடேன 

அ8த அ!பகைள, தவைளகளாகிவிடE சாபமி�டா. லாேடானா ேம<� பல 

அ7ல7கைள அ@பவி'தா	 - கைடசியி7 ேதவ+� மா8த+� அவைள உ'தமி எ�0 

ெகா�டாட ேவ�6ய நிைலB� ெப!றா	. லாேடானா ேதவி$*, ஆகா(, Iலாஸ, 

ரஜி"� ஆகிய இட2களிேல ஆலய2க	 அைம$க"ப�டன. 

 

அபாேலா ேதவ�, வி7வி'ைத, ேதேரா�ட�, யாT வாசி'த7, �த9ய வி'ைதகளி7 

சம'தனாகி, Cாியரத'ைத அ�றாட� ஓ�6Eெச7<� உயாிய நிைலைய 

அைட8தா�. 

 

#ய7 ேவக'திேல ெச7<� #ரவிக	 >�ட"ப�ட ெபா�னாலான ரத� - 

அபாேலா�$* - காைல �த7 மாைலவைர, ேதைரE ெச<'�வா�, மாைலயிேல 

ெபா� ஓட� தயாராக இ+$*�, அதிேலறி" ெபாM� ேபா$*வா�. ச8திர�, 

ந�ச'திர2க	, >மி, எத�மீ��, ேமாதி$ெகா	ளாதப6, பாைத ெதாி8�, ேதைரE 

ெச<'�வ�, அபாேலாவி� தி+"பணி. சிறிதள� தவ0 ேநாி�டா<�, ெப+� அழி� 

ேநாி&� அWவள� ெபா0"பான ேவைல. இைத' திற�படE ெச1�வ8தா� 

அபாேலா. 

 

ஆ!ற7 மி$க அபாேலா�$ேகா இWவள� ெபா0"பான, க6னமான ேவைல 

இ+8த� - எனி@� காத7 ைவபவ'�$* ேநர� கிைட$கவி7ைல எ�0 எ�ணி 

விடாதீக	, உ�&! பல"பல!! 

 

கிைளமி� எ�ற >ேலாக N8தாிைய$ காத9'தா� அபாேலா, ஒ+ மக� பிற8�, 

ம+'�வ நி#ணனானா� - ெச'தவைர" பிைழ"பி$கE ெச1�வி�டா�. உடேன, 
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ேகாயி7க	 எM�பின, ம+'�வேதவ@$* - ப$தக	 திர�டன. தீராத 

வியாதிகைள' தீ'�ைவ$*� ேதவனி� தி+'தல'ைத நா6 சாைர சாைரயாக" 

ப$த ;�ட� ெச7லலாயி!0. அவ� தி+$ேகாயி97 ஓாிர� ப&'தி+8தா7 

ேபா��, ேநா1 பற8ேத ேபா*�, எ�றா� >ஜாாி - ம$க	 ந�பின. 

 

#திய ேதவ�! #திய ேகாயி7! ப$தக	 ;�ட� அ2ேக! - ஜூவN$*$ ேகாப� 

ெகாதி'த� - ெபாறாைம'தீ J�&வி�ட�. இவ� யா, நம� ெப+ைமைய 

அழி'�விட$ கிள�பிய #ய7! இவைனவி�& ைவ"ப� தவ0 - எ�0 எ�ணி, 

"3ேடா ேதவைன அைழ'�, #திய ேதவ� தைலயிேல இ6விழE ெச1 எ�0 

க�டைளயி�டா�. "3ேடா ேதவன, இ6 ஆBத� தயாாி"பவாிட� ேக�க, அவக	 

இ6யாBத� த8தன - Kசினா�, அபாேலாவி� ஆ!ற7மி$க மக�மீ� - மக� 

மா�டா� - ெச'தவைர" பிைழ$கEெச1த ம+'�வேதவ� மா�டா�. 

தா2ெகாணா$ ேகாப� ேசாக�, அபாேலா�$* - சீ!ற'ைத இ6யாBத� தயாாி'தவ 

மீ� கா�ட �ைன8தா�. ஜுவ(, அபாேலாைவ$ கட�	 (தான'தி9+8� நீ$கி, 

>ேலாக'திேல ெச�0 உழ<�ப6E சாப� பிற"பி'தா. சிலகால� அ�ேபா7 

>�லகி7 இ+8�வி�&" பிற*, அபாேலா கட�ள+ல* வ8� பைழய பணி 

#ாி8�வ8தா. 

 

அ� வைரயி7 யா, Cாிய ரத'ைதE ெச<'தியவ? மகைன, ஏ� அபாேலா, 

ேதவ+ல*$* அறி�க" ப&'தவி7ைல - காத9'தவைள$ க6மண� #ாி8தாரா 

இ7ைலயா! >ேலாக வாசிகளின ேநா1 ெநா6ைய' தீ'� ைவ"ப� ந7ல 

காாியம7லவா - அ8த தி+' ெதா�& #ாி8தவைன �M�த! கட�	 ஏ� 

'ச�ஹாி'தா', '�Yட நி$ரஹ� சிYடபாிபாலன�' எ�ப� தாேன கட�ளி� நீதி 

எ�பாக	, இ8த$ 'ெகாைல' ஏ�! எ�பன ேபா�ற ேக	விகைள$ ேக�க$;டா�. 

ேக�க'தா� ேதா�0�. ஆனா7 ேக�ப� நா'திக�. அ8த நா	 >ஜாாியி� 

க&ைமயான ச�ட� அ�. ெந&நா	வைர அவ@ைடய 'க"சி"' தபா நைடெப!0 

வ8த�. ஆனா7 கைடசியி7 அவ@ைடய *�& ெவளி"ப�& ம$க	 ெவ�றன - 

இ2க7ல - அ2*! >ஜாாியி� #ர�&ைரகைள ெம1ெயன ந�பியேபா�, கிேர$க 

ம$க	 இ�ேபா�ற பல கைதகைள" ப$திBட� பாராயண� ெச1� வ8தன. 
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காத7 விவகார'தி7 ஜூவN$*'தா� ெவ!றி ேம7 ெவ!றி. அபாேலா�$* அ8த' 

�ைறயிேல, ேவதைன தா� அ6$க6 காத7 கைணகைள ஏவி&�. கட�	, $Qபி� - 

கிேர$க நா�& ம�மத�. 

 

இவ� வி7ல�# ைவ'�$ ெகா�6+$க$ க�ட அபாேலா, ேவ6$ைக$காக 

ேக9ெமாழி #க�றா�. ெவ*�ெடM8த - $Qபி�, என கைணயின ச$திைய" பா 

எ�0 ;றி, அபாேலாமீ� ஓ கைணைய ஏவினா� - காத7 Nர8த� - ஆ!0ேதவ� 

Hனிய( எ�பானி� மக	 டா"H� எ�பவளமீ�. காத7 தணலாகிவி�ட� 

அபாேலா�$*. $QH�, த� வ7லைமைய அபாேலா உணரேவ�&� எ�பத!காக, 

ம!ேறா காாிய� ெச1தா�. டா"H� எ@� ைதய9�மீ�. ஒ+ கைண ெதா&'தா� 

- காதைல' L�&� கைணய7ல - காதெல�றாேல க&விஷ� எ�0 க+தி 

ெவ0"ைப அைடயE ெச1B� கைண. 

 

ேவ6$ைகயாக'தாேன இ+$*� - அபாேலா�க*' தவிர - இ8த$ கா�சி. 

 

அபாேலா�$ேகா அவ	மீ� அட$ெகாணா$ காத7! அவ3$ேகா, காத7 எ�றாேல 

ெவ0"#. அபாேலா அ=*கிறா�, அவ	 அDசி ஓ&கிறா	, $Qயி� சிாி$கிறா�. 

அபாேலா �	3மத ேவ�ைக$ கைணயாேல ெதா7ைல"ப&பவ� - எனேவ அவைள 

அைட8ேத தீ+வ� எ�0 �ர'�கிறா� - அவ3$ேகா காத7 எ�றாேல நDN, 

எனேவ அவ	 ஓ&கிறா	! �ர'�கிறா� ேதவ�, ஓ&கிறா	 அரச*மாாி ெந&ேநர�, 

ெந&8Lர�. கைடசியி7 கைள'�வி�டா	 - எனி@� இண2க �6Bமா - ெவ0"#$ 

கைணய7லவா ேவைல ெச1கிற� - எனேவ அபாேலாவிட� சி$காம9+$க, த�ைன 

உ+மா!0�ப6 த8ைதைய ேவ�&கிறா	 - அவ� அரச� தா�. எனி@� அவ@$* 

அ8த அ!#த ஆ!ற7 இ+8த�ேபா<� - மகைள ஒ+ மரமா$கி வி&கிறா�. ைக$* 

எ�6B� பயனி7ைல - அபாேலா அவதி" ப&கிறா�. $Qபி� தன ெவ!றிைய$ 

ெகா�டா&கிறா�. 

 

ம!ேறா சமய'தி7, அபாேலா�$*, காத7 வி+8� கிைட'த� - கிைளமி� எ�ற 

ேதவைதயிட�! ேயட� எ�ற மக� பிற8தா�. அபாேலா, த� காத9Bட� *&�ப 

வாT$ைக நட'தவி7ைல - வி+8� �68த�, விைள� பிற8த�. த� ேவைல$*E 

ெச�0வி� டா�. ேதவைத, த� *மாரைன வள'� வ8தா	. "உ� த8ைத 

சாமா�யர7ல! வி�=� ம�=� விய8தி&� அழக�, ஆ!ற7 மி$ேகா� - 
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அபாேலாவி� மகனடா நீ!'' - என0 அ�ைன அ6$க6 ;றி வ8தா	. மக@$* 

மமைத இ� ேக�&. 

 

ஒ+ நா	 ேவேறா ேதவ*மார�, "ேயடைன$ ேக9 ெச1தா� ’அபாேலா தா� உ� 

த8ைத எ�பத!* எ�ன ஆதார�?’ எ�0 ேக�&வி�டா�. "ேயட� ேகாப� 

ெகா�டா�, வ+'தமாக�� இ+8த�. தாயிட� �ைறயிட, அவ	, ’அபாேலாவிட� 

ெச�0 ேக	, ஆதார� த+வா’, எ�றா	. எனேவ "ேயட�, கYட'ைத" ெபா+� 

ப&'தாம7, அபாேலா வாMமிட� ெச�றா�. க�கைள"பறி'� வி&வ�ேபால 

மி�னி$ ெகா�6+8த� அபாேலா ேதவனி� த2கமாளிைக. ரத�, தயாராகக 

கா'�$ ெகா�6+8த� அEசமய� வ8� ேச8தா� ேயட�. அ�#ட� அபாேலா, 

அவைன அ+கைழ'�, ''மகேன! எ�ன ேவ�&�? எ2ேக வ8தா1?" எ�0 

ேக�டா�. ''ெக&மதி பைட'தவெனா+வ� ேக9 ேபNகிறா� த8ைதேய! நா� 

த2க	 *மார� எ�பைத நி%பி$க ஆதார� ேவ�&மா�" எ�றா�. "ஆதாரமா! 

வி�=� ம�=� அறிய நா� ;0கிேற�, நீ எ� மக� எ�0" எ�றா� 

அபாேலா. "ேயட� அவசர #'தி B	ளவ� - எனேவ அவ@$* ஒ+ ைப'திய$கார' 

தனமான ேயாசைன உதி'த�. ’த8ைதேய! இ�0 ஒ+ நா	, நா� த2க3$*" 

பதிலாக' ேத ஓ�6E ெச7ல அ@மதி அளி$க ேவ�&கிேற� -- அ"ேபா� 

அைனவ+� அறி8� ெகாளவ, நா� யா எ�பைத’ - எ�0ைர'தா�. 

 

அபாேலா திைக'�"ேபானா�. "மகேன! ஆப'தான விைளயா�& ேவ�டா�. 

எ�னா7 தவிர ேவ0 ஒ+வரா7, இ8த" #ரவிகைள அட$கிE ெச<'த �6யா�, 

விபாீதமான காாிய� ேவ�டா�. ேவ0 எ�வாயி@� ேக	, த+கிேற�" எ�0 

ெகாDNெமாழி ;றினா� - மக� ேக�கவி7ைல. பி6வாத$கார�! எ� ேக� டா<� 

த+கிேற� எ�0 �த9ேலேய வா$களி'� வி�டா� அபாேலா. தவற �6Bமா? 

அதி<�, (ைட$( நதியி� மீ� ஆைணயி�& வா$களி'�வி�டா� - அைத 

மீ0வ� ெப+� ஆப'�. ஏெனனி7, மீ0பவ அ8த ஆ!0 நீைர" ப+கேவ�&� - 

ப+கின�� ஓரா�&$ கால� �M ��டாளாகி வி&வ - பிற* ஒ�பதா�& 

கட�3லகி9+8� த	ளி ைவ$க"ப&வ. எனேவ அபாேலா இண2*வ� தவிர 

ேவ0 வழியி7ைல. #'திமதி ெசா�னா� - ச�$ைக எ&$காேத - பாைதமீ� பாைவ 

இ+$க�&� - ப$*வமாக ஓ�&, - எ�0 பல"பல ;றி, "ேயடைன' ேதாி7 

அம'தினா�. காைல' த�6$ெகா�& கிள�பின *திைரக	. இர�ெடா+ மணி 
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ேநர�, ேத ேநவழி ெச�ற�. பிறேகா! #ரவிக	 #யலாயின! ேயடனா7 அட$க 

�6யவி7ைல. ேத, பாைதையவி�& ஓட ஆர�பி'த� - "ேயட� மிர�& வி�டா�. 

Cாிய ரத� பாைத தவறி ஓ&வ� க�&. பைத$காதா இ7ைல. ச8திர� ந�ச'திர� 

யா�� மிர�& ஓடலாயின, ேதாி� கீT சி$காதி+$க. >மி$* அ+ேக Cாிய ரத�! 

கட7 வ!0கிற�, ெவ"ப'தா7 ஆ0க	 மண7 ேம&களாகி�றன! கா&க	, 

ெந+"பா கி�றன! ம$க	 க+'�"ேபாகிறாக	. எ2*� ஒேர திகி7! ஒேர கதற7! 

அழி�$கால� ெந+2கி வி�டேதா எ�0 அைனவ+� அல0கி�றன. ஒேர 

அ7ேலால க7ேலால�. ேயட@$*" ெப+� Hதி, ரதேமா #ய7 ேவக'திேல! 

 

>ேலாக வாசிகளி� #ல�ப7 ேக�&, நி'திைரயி9+8� ஜுவ( விழி'�$ 

ெகா�டா. ெநா6யி7 விஷய� ெதாி8�வி�ட� - இ6யாBத'ைத Kசி, "ேயடைன$ 

ெகா�0, பிரபDச'ைத$ கா"பா!றினா. ேத எ�ன ஆயி!0 - இ6யாBத� ேதைர 

ெநா0$கி!றா, எ�ெற7லா� ேக�க$;டா�. #ராணெம�றா7, ேக�&$ 

ெகா	ளேவ�&� - ந�பி$ைகBட� - ேக	விக	, பாபE சி�ன2க	!! 

 

அபாேலாவி� காத7 விைள�க	 பல�� இ"ப6 அ+�பிேலேய அழி$க"ப�&" 

ேபாயின. அபாேலாமீ� அட2காத காத7 ெகா�6+8தா	, கிைள�ைட எ�ற 

க�னி! அ8த$ காதைல அபாேலா ெபா+�ப&'தேவ இ7ைல. அவேளா, அபாேலா 

ரத'தி7 ஏறிEெச7<� தி$ைகேய ேநா$கியவ�ண� இ+8� வ8தா	. கைடசியி7 

அவ3ைடய பாிதாபகரமான நிைலக�&, ம!ற$ கட�ள, அவைளE Cாியகா8தி" 

>வா$கிவி�டன. Cாியகா8தி" >, Cாியைன ேநா$கியப6ேய இ+"ப� இதனா7 

தா� எ�கிறா� #ராணீக�. 

 

அபாேலா�$* இைசயி<� நி#ண'�வ� உ�& - ைமடா( எ�ற அரசன 

அபாேலாைவவிட ேந'தியான இைசவாண� உ�& எ�0 ெசா�ன 

*!ற'�$காக, அ8த அரச@$*$ 'கMைத$கா�' வள+�ப6 ஒ+ �ைற அபாேலா 

சபி'�வி�டானா�. 

 

இ8த 'Cாிய #ராண�' கிேர$காி� #�ய கைதயாக இ+8�வ8த�, ெந&2கால�. 
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அபாேலா ேதவ@$* பிர�மா�டமான ேகாயி7கைள$ க�6ன, கிேர$கக	. 

>ைஜக	 விமாிைசயாக நட8�வ8தன, அபாேலா ேதவ@$*. கவிைத$*$ 

*ைறவி7ைல! எ7லா ைவபவ�� இ+8�வ8த�, அபாேலா�$*, ம$க	 #'தறி� 

ெப0� வைரயி7. பிறேகா, பழைமைய, #ர�ைட, >ஜாாியி� ெபா1Bைர ையE 

N�ெடாி'த அறி�E Nட ேதா�றி!0 - அபாேலா மாஜி கட�ளானா�. 

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

6. ஆ�6மி( 

அபாேலாவி� உட� பிற8தவ	 தா� ஆ�6மி(. அபாேலா Cாியேதவ�, அ� 

ேபால, ஆ�6மி( ச8திர$ கட�	. அபாேலா ேபாலேவ அழ*, ஆரா�6மிசிட� *6 

ெகா�6+8த�. ேதவ+ல* ெப+ JEெசறி8த� அவைள எ�ணி எ�ணி அவேளா 

க�னியாகேவ கால8 த	ள உ0தி ெகா�&, ஜு வசிட� வாதா6, வர� 

ெப!0வி�டா	. 

 

லாேடானா�$* இர�ைட$ *ழ8ைதகள7லவா பிற8தன - ஆ� தா� அபாேலா - 

ஆ�6மி(, ெப�. அபாேலா Cாியேதவ�, அ�ேபால, ஆ�6மி( ச8திர$ கட�	. 

பகெல7லா� ேத ஏறிEெச�0 Cாிய ஒளிைய' த+பவ� அபாேலா, 

உட�பிற8தாளாகிய ஆ�6மி( இரவி7 ரதேமறி ச8திர ஒளிைய வழ2* பவ	. 

இWவள� அ!#தமான ெசய7 #ாி8�வ+� இ+வைர" ெப!றதனா7 களி"#!றா	 

லாேடானா. நாளா வ�ட'திேல இ8த$ களி"#, கவமாக மாறலாயி!0. யாேர 

என$ெகதிேர அவனியிேல, எ�0 ;றி$ ெகா	ளலானா	. 

 

ைநேயாபி எ�ற மா� நைக'தா	. அசேட! உன$* இ+ம$க	 - என$* பதினா�* - 

ஏM ஆ�, ஏM ெப� - எனேவ நாேன பா$யசா9 | - எ�0 ேபசினா	, ேகாப� 

பிற8த� லாேடானா�$*. ஹீராேதவியா ாிட� ெகா&ைம பல அ@பவி'த 

லாேடானா, தாேன ெகா&ைம$காாியாக மாறினா	. அதி<�, ைநேயாபி, அபாேலா, 

ஆாி�6மி( இ+வ+$*� >ைஜக	 ெச1வ� ேதைவய!ற காாிய� எ�0 ;றின�� 

ேகாப� அதிகாி'த�. மகைனB� மகைளB� அைழ'� அ8த மமைத ெகா�டவளி� 

ம$கைள$ ெகா�0வி�& வா+2க	 எ�0 க�டைளயி�டா	. காரணம!ற ேகாப�! 

க+ைணய!ற ெசய7! எனி@� மாதாவி� க�டைள, மீறலாமா? மீறினாரா, த8ைத 

ஜமதகனியி� க�டைளைய, பரN ராம; தாயி� தைலைய ெவ�6னார7லவா? 
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கிள�பின, அபாேலா�� ஆ�6மிN�. ஆ�கைள அபாேலா அழி'தா - 

ெப�கைள ஆ�6மி( ெகா�றா	. கைட$ேகா�6 ெப�*ழ8ைத தாயி� 

மாபிேல ஒ�6$ெகா�டதா� திகி<ட� - ைநேயாபி அMதப6 ெகDசினா	, இ8த$ 

*ழ8ைதையயாவ� ெகா7லாம7 வி&க, எ�0. இ8த நிைல க�&, ம!ற$ கட�ள 

மன� இளகி!0. இ8த ஒ+ *ழ8ைதைய வி�& வி&, எ�0 ஆ�6மிN$*E 

ெசா79' த&'தன ேபா<� எ�0 எ�=கிறீகளா! இ7ைல, இ7ைல! 

ைநேயாபிைய, *ழ8ைதBட� க7<+வா$கி வி�டன. 

 

தாயி� ெசா7ேக�&, ெகாைலபாதகE ெசய7 #ாி8த ஆ�6மி(தா� *ளிEசி த+� 

நிலெவாளிைய வழ2கி வ8தா	. 

 

அபாேலா ேபாலேவ அழ*, ஆ�6மிசிட� *6 ெகா�6+8த�. ேதவ+ல* 

ெப+JEெசறி8த� அவைள எ�ணி எ�ணி. அவேளா க�னியாகேவ கால8த	ள 

உ0தி ெகா�& ஜூவசிட� வாதா6, வர� ெப!0வி�டா	. அழ* Kணாகிறேத 

எ�ற ஏ$க�, ேதவக3$*. எ�ன ெச1வ�, ஜுவேச வர� அளி'� வி�டாேர! 

க�னியாக இ+$க வர� ெப!றாேள தவிர, ஆ�6மிN$*$ காதேல உதி$கவி7ைல 

எ�0 எ�ணாதீக	. 

 

ேகாாியா நா�6ேல, ஒ+ ஆ& மா& ேம1$*� இைளஞ� மீ�, ஆ�6மிN$*$ காத7 

– த!ெசயலாக. 

 

அவ� ஓ மைலய6வார'திேல ப&'�ற2*கிறா�. ஆ�6மி( வி�=லைக 

வி�&$ கிள�பி நிலெவாளி ைய" பர"பி$ெகா�& ெச7கிறா	, ரத'தி7. 

த!ெசயலாக$ கீேழ பா$க, க�டழக� க� அய8தி+$க$ க�&, காத7 ெகா�& 

வி&கிறா	 - ெநா6"ெபாMதி7 கீேழ வ+கிறா	 - அவைன எM"பவி7ைல - அ�பி� 

அறி*றியாக அவ� உத&களி7 �'தமி&கிறா	. இ�ப மயமான உணEசிBட� 

இைளஞ�, இேலசாக$ க�கைள திற8� பா$கிறா�, அவ� மனைத மய$*� 

அழகிய இளம2ைக ெதாிகிறா	, அ&'த விநா6 மைறகிறா	. கனவா, நனவா? - 

திைக$கிறா� இைளஞ�! மனதிேல இ8த$ ேக	வி *ைடகிற� - �'தமி�டாேள - 

யா...? ஏ$க'�ட� ேயாசி$கிறா�. மன� *ழ�#கிற�. நி'திைரயி7 வ8� ெநDசி7 

இட� ெகா�ட ேநாிைழயாள யாேரா, அறிேய� அ8தர� வி�6ற2கி அழ*' 
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ேதவைத வ8�, அதர� தனி7 அதர� பதி'த அ!#த� யாேரா ெதாிேய� எ�0 பல" 

பலவா0 எ�=கிறா�, ஏ2*கிறா�. ஆ�6மிேசா, ேத ஓ�6$ 

ெகா�6+$கிறா	. அவ3ைடய நிைனவா7 ைந8� உ+*� இைளஞ� ெபய, 

எ�6மியா�. க�னியி� இதய'திேல காத7 �ைள'த� க�ட ஜுவ(, 

எ�6மியாைனE N�மா வி&வாரா! அவேரா வர� அளி'�வி�டா, ஆ�6மிN$*, 

க�னியாக இ+8�விட - இவேனா, க�னி உ	ள'திேல காத7 அ+�பிடE 

ெச1�வி�டா� - வர� எ�ன கதியாவ�! பி6 சாப� எ�றா ஜூவ(. மரண� - 

அ7ல� நீ2காத நி'திைர - எ� ேவ�&�, ேக	 - எ�றா - நீ2காத நி'திைர! - 

எ�றா� எ�6மியா� - அ�0 �த7, லா�ம( மைல$*ைகயிேல, L2கிய 

வ�ண� இ+$கிறா� எ�6மியான. ஆ�6மிஸ இர�$ கால2களி7 அவைன$ 

க�&வி�&" ேபாகிறா	, ஆனா7 அவன விழி'�$ ெகா	வதி7ைல! இ"ப6 ஒ+ 

காத7 ஆ�6மிN$*. 

 

ஓாியா� எ�ற ஒ+ ேவ�ைடயா&� இைளஞ� மீ� ஆ�6மிN$*$ காத7 பிற8த�, 

ம!ேறா சமய� - இ��� ப9$கவி7ைல. ஒ+நா	, இ8த ஓாியான ஏM வன 

ேதவைதகைள$ க�&, ெசா$கிவி�டா� - அவகைள' �ர'தினா�! ேதவைதக	, 

ஆ�6மிைச ேவ�6ட ஆ�6மி(, அவகைள" #M$களாக மா!றி, பிற* 

ந�ச'திர2களா$கினா. 

 

ஓாியாைன$ க�ட� இ8தவிதமாக வனேதவைதக	 கிைட$காததா7, ஓாியா� மன� 

உைட8� ேபாகவி7ைல, ேவ0 ேத6னா� - ஒ+ ம�ன� மக	 மீ� ைமய7 

ெகா�& அவைள$ களவா6E ெச7ல �ய�றா� - ம�னன அவ� க�கைள$ 

ெக&'�வி� டா�. பிற* Cாிய� அ+ளா7 பாைவைய' தி+�ப" ெப!றா�. 

 

இ8த ஓாியா� மீ� ஆ�6மிN$*$ காத7! 

 

இ+வ+� ந�பகளாயின - இ� ெதாி8த� அபாேலா�$*, உட�பிற8தா3$* 

ஏ!ப�ட காத7 ெபா0'தம!ற� எ�0 எ�ணி, அைத' த&$க' தீமானி'தா� 

அபாேலா. ஒ+நா	 அபாேலா ஆ�6மிசிட�, வி7வி'ைதயி� சிற"#கைள" ப!றி" 

ேபசி$ெகா�6+8�வி�&, *றிதவறாம7 அ�# எ1த7 �6Bமா உன$*. 
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அேதாபா, கட97, க+"பாக ஏேதா மித8� ெகா�6+$கிற�, அைத$ *றி ைவ'� 

அ�# எ1தி& பா$கலா�, எ�றா� - த� திறைமைய அபாேலா *ைறவாக 

மதி"பி&வ� க�ட ஆ�6மி( ேகாப� ெகா�&, ''இ� ஒ+ பிரமாதமா!" எ�0 

;றி, அ�ைப எ1தா	 - க+"பாக' ெதாி8த, *றி பா'�, அபாேலா நைக'தா� - 

த� த8திர� ப9'த� எ�0 - ஏெனனி7 க+"பாக' ெதாி8த�, ஓாியான கட97 

நீரா6$ ெகா�6+8தா�! காத9'தவளி� அ�# அவைன$ ெகா�0வி�ட�, 

ஆ�6மி( #ல�பினா	 - பல� இ7ைல! மா�ட காதலைன, ந�ச'திர மா$கினா	. 

 

ேவேறா சமய�, ஆ�6மி(, வனேதவைத சில+ட� நீரா6$ெகா�6+8தைத, 

மைற8தி+8� பா'தா�, ஆ$�6யா� எனற இைளஞ�. ேவ�ைட நா1க3ட� 

அவ� அ8த$ கா�&$*, மான ேவ�ைட$காக வ8தி+8தான. நீ அ+8தE ெச�றா� 

- சிாி"ெபா9 ேக�கேவ, #தர+ேக மைற8தி+8தா�, ேதவேலாக" >ைவய நீராட$ 

க�டா�. ஆ�6மி( க&2ேகாப� ெகா�&, ஆ$�6யாைன மானா*�ப6E சபி'� 

வி�டா	, மா@+$ெகா�டான ஆ$�6யா�, மனித உ	ள� ம�&� இ+8த�! 

அேதேபா�, மான ேவ�ைட$காக அவ� அைழ'� வ8தி+8த ேவ�ைட நா1க	 ஓ6 

வ8தன. திைக'தான ஆ$�6யான - மனித உ	ள�, மான உ+வ�!! ேவ�ைட 

நா1க	, மாைன$க�டா7 N�மா வி&மா - �ர'தின - ஓ&கிறா� ஆ$�6யான 

மா@+வி7! அவ� வ8தேதா மான ேவ�ைட$* - இ"ேபா� அவேன ேவ�ைடயாட" 

ப&கிறா�! அவ@ைடய ெசா8த நா1களா7 - ேவ�ைட நா1க	 மானி�மீ� பா18�, 

க6'�, பி1'�" பி1'�" ேபா�&வி�டன. 

 

இWவிதெம7லா� ஆ�6மிைச" ப!றி$ கைதக	. 

 

அபாேலா ேதவ@$* இ+8த� ேபாலேவ, ஆ�6மிN$*�, கிேர$க நா�6ேல 

அேமாகமான ெச7வா$*. ெபாிய ெபாிய ேகாயி7க	 - ேகாலாகலமான >ைஜக	 -- 

நிலெவாளி வழ2*� க�னி' ெத1வமா�, ஆ�6மிN$*. எ7லா�, க�&$ 

கைதகைள ம$க	 ந�பி$ ெகா�6+8த வைரயி7! பிற*? மாஜிதா�, ஆ�6மிN�!! 

----------- 

7. அதிேன 
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�M�தற கட�	 ஜுவ( ேதவ@$* ஒ+நா	 தா2க�6யாத ம�ைட$ *ைடசசல! 

ம�ைட$ *ைடEசலா7 அவதி"ப�ட மேகச@$*, ம+8திட ேதவ பல 

�ைன8தன - யாரா<� �6யவிலைல' தைலவ9ைய" ேபா$க. கட�ள உலேக 

கல2*கிற�. கைடசியி7 ஜுவேச, த� மக� ஹீபா(ட( எ�பாைன அைழ'�, 

"ேகாடாி ெகா�& எ� ம�ைடைய" பிள!'' எ�0 உ'தர வி�டா. தநைத ெசா7 

மீறாத தனய@� அ�ேபாலேவ ெச1தா�. ம�ைட பிள8த��, உ	ேளயி+8�, 

வ6வழ*ட� ெவளிவ8தா	 அதீேன எ�ற கட�	 - *ழ8ைத வ6விேல அ7ல, ப+வ 

ம2ைகயாக, சகல அல2கார'�ட�. 

 

அதிேன 

 

ெபாறாைம, ேபா�6BணEசி, அ&'�$ ெகா&'த7, ஆகாதவழி கா�ட7, 

அ+வ+"ப, ஆதி$க ெவறி எ�பன ேபா�றைவக	, ெக�ட *ண2க	, 

இைவகைள$கைள8 ெதறி8தா7 ம�&ேம மனித� ப�#ைடயவனாவா�, 

மாநில'தி� மா�#� வள+� எ�பைத அைனவ+� ;0வ. ஆனா7, 

#ராண2கைள, இ2*	ள ஏ&கைள ம�&ம7ல, எ8த நா�&" #ராண ஏ&கைள" 

பா'தா<�, கட�	களி� Zைலக	 எ�0 ;ற"ப&� நடவ6$ைகக	 பல��, 

இ'தைகய தீய*ண2களி� விைள�களாகேவ இ+8திட$ காணலா�. மனிதாிேலேய, 

ந7லவ� ஒ+வ@ைடய வாT$ைக �ைற, தீயவழி ெச7ேவாைரB� த&'� 

அவகைள ந�ெனறியிேல #கைவ"பதாக அைமத7 ேவ�&� எ�0 அறேவா 

;0கி�றன. மனிதைனேய பைட'த கட�ளி� கைதக	, மனித *ல'தாேர 

அ+வ+$க'த$க தீயைவக	 நிர�பியதாக இ+8தி6�, அைவகைள" பாராயண� 

ெச1B� பாமராின வாT$ைக�ைற எ2ஙன� ெச�ைமBைடய தாக �6B�. 

இ�ப!றி" #ராணீக� க+தியதாகேவ ெதாியவி7ைல. அவ@$* இ+8த கவைல 

எ7லா�, த� இYடேதவைத ம!ற ேதவைதகைள எ7லா� மிDN� அள�$* 

வ7லைம ெப!றி+8ததாக$ கா�ட ேவ�&� எ�ப� தா�. கட�	 எ�ற உயாிய 

ெகா	ைக$ேக, இ"ப6"ப�ட கைதக	 Jல� ஊ0ேத&கிேறாேம எ�ப� ப!றி 

அவ� கவைல" ப�டதாகேவ ெதாியவி7ைல. காம$ ;'�$கைள நட'திய 

கைதகைள$ ;0�ேபா�, கட�� த�ைமையேய பாழா$*கிேறாேம எ�0 கவைல" 

படவி7ைல. Cாியேதவனானா<� சாி, ச8திர ேதவனானா<� சாி, �M�த! கட�	 
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எ�றா<� சாி, *�6$ கட�ளானா<� சாி, அவரவக	, த'தம� ச$தியா@சார�, 

அழகிக3ட� ச7லாப� ெச1வ, எதி'ேதாைர அழி"ப, - இ8த இல$கண� 

எ7லா$ கைதகளி<� அ6"பைடயாக இ+8திட$ காணலா�. கா�&மிரா�6க	 

;�ட'திேல ;ட, இய!ைகயாக' ேதா�றி பிற*, நைட�ைறயாகி வி&� க�& 

தி�ட2க	 சில உ�ட7லவா, அ8த வைகயான க�& தி�ட� ;ட, கட�ள 

உலகிேல இ7ைல எ�0 எ�ணிட' ேதா� 0� விதமாகேவ எ7லா$ கட�� 

கைதக3� தீ�ட" ப�&	ளன. ஆனா7 அேதேபா�, மா8த+ல*$* உபேதச2க	 

தர' தவறவி7ைல. ெக�டவ த�6$க" ப&வ, ந7லவ ர�சி$க"ப&வ எ�0 

;றின. 

 

பாபி$* நரக�, #�யவா@$* ேமா�ச� எ�0 ;றின. கிேர$காி� 

#ராண2களி<� ேரா� நா�டவாி� #ராண2களி<�, எ^ஷிய� >8ேதா�ட�, 

எ�0 ேமா�ச'ைதB� பா�டார( எ�0 நரக'ைதB� *றி"பிட"ப�6+$கிற�. 

பாபிக	, இ8த டா�டார சி7 எ"ப6 எ7லா� சி'ரவைத ெச1ய"ப&கிறாக	 

எ�பைத இ8த" #ராண2க	 விள$கிB	ளன. Cதா6, *6யn, காம$ ;'தா6னவ�, 

ஆகியவகைள, டா� டாரசி7 வா�6 வைத$கிறாக	 எ�0 ;றிவி�&, இேத 

ெக�ட காாிய2கைளE ெச1த கட�	கைளB� ெதாM�ப6$ ;றின - இர�&� 

எ"ப6" ெபா+8�� எ�ப� ப!றி' �ளிB� சி8தி$கவி7ைல - சி8தி$க' 

�ணிபவைனE சி'திரவைத ெச1தன. இ8த �ர�பா�ைட உண8� ம$க	, 

ெதளி�ெபற ெந&2கால� பி6'த�. இ8த' ெதளி� பிற"பத!* ��#, ம$க	, 

#ராண$ கைதகளிேல எWவள�$ெகWவள� விசி'திர2க	 ெநளிகி�றனேவா 

அWவள�$ கWவள� மதி"# அளி'தன. எ8த" #ராண'திேல, ந�ப�6யாத 

நிகTEசிக	 அதிகேமா அைவக3$ேக மதி"# அதிக� த8தன. நா��க@ைடய 

�க'தி<�, ேதா	, ெதாைட, கா9<�, மனிதக	 பிற8தன, எ�ற ஜாதி விள$க$ 

கைதைய, ந�பிய நா& தாேன இ�. இ8த$ கைத 'ைநயா�6' ெச1ய"ப&� நிைல$* 

நா� வளர, எWவள� கால� பி6'த�. இ�0�, 'ைநயா�6' ெச1வைத 'நா'தீக�' 

எ�0 ;றி$ க�6"பவக	 ஏராளமாக இ+8திட'தாேன கா�கிேறா�. �க� 

எ�ப� அறிைவB�, ேதா	 எ�ப� Kர'ைதB�, �ைட எ�ப� உைழ"ைபB�, கா7 

எ�ப� ேசவா உணE சிையB� கா�&கிற�, இைத'தா� கைத வ6விேல ;றின, 

எ�0 வாதா&� ேமைதக3� இ+$க'தாேன ெச1கிறாக	. 
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வி8ைதயான இ8த$ கைதக	, நம� நா�&$* ம�&ேம ெசா8தமாக உ	ள 

க!பைன' திறைம எ�0 களி"#ட� ;றி$ெகா	3� க+'�$ *+டக3� 

உளர7லவா. அவக	 ப6'தா7 ஆEசாிய'தா7 JEைசயாகி விட$;6ய விதமான 

வி8ைதக	 நிர�பிய கைதகைள$ க�6ன, தா� ெதாM�வ8த கட�	கைள"ப!றி, 

கிேர$க, ேரா� நா&களிேல, ��னாளி7 இ+8�வ8த #ராணீகக	. 

 

�M�த! கட�	 ஜுவ( ேதவ@$* ஒ+நா	 தா2க �6யாத ம�ைட$ 

*ைடEசலா�!! ஆர�பேம, எ"ப6 இ+$கிற� எ�0 பா+2க	. அவேரா அ�ட 

பி�ட சராசர2கைள" பைட'த ஐய� - சகல சகதிB� பைட'த ேதவேதவ�, ஆனா7 

#ராணீக� ;0கிறா�, அவ+$* ம�ைட$ *ைடEச7 ேநா1 எ�0. கட�3$*� 

இேத கதிதானா - நம$*� தா� வ+கிற� ம�ைட$ *ைடEச7, மேகச@$*ம தா� 

வ+கிற� ஆகேவ ந�ைமB� கட�ைளB� விட ம�ைட$ *ைடEச7 ேநா1 தா�, 

மகாச$தி வா18த� ேபா9+$கிறேத எ�0 ;ற'ேதா�0�, கைதைய அலN�ேபா�. 

பிணி, J"#, எ�பைவகைள$;ட$ கட$க �6யாதவராகவா, கட�ைளE சி'தாி"ப� 

- சாதாரண காவிக�6க3$*$;0� 'மகிைம' அள�$*$ ;டவா, கட�	 

ச�ப8தமாக$ ;றலாகா� எ�0� ேக�க' ேதா�0�. ஆனா7 ேக�க அ@மதி 

கிைடயா� - ஆ'தீக� சீறி" பாB�. கட�3$*' தைலவ9 வ8த� எ�ப� ேபா�ற 

கைதகள7ல ந�மிட� உ	ள #ராண இதிகாச2க	, இ2*	ளைவ இகபரNக� த+� 

மா$க ேபாதைனக3�, ந�ெனறி ;றி&� அறஉைரக	 ெகா�ட அ!#த ஏ&க	 

எ�0 வாதி&வ சில. பிறநா�டாாி� கைதக	, பி'�"பி	ைள விைளயா�& 

ேபா�றைவ - எனேவ தா�, கட�3$*' தைலவ9 வ8த� எ�0;ட$ கைதக	 

உ	ளன, எ�0 ;றி$ ைகெகா�6E சிாி"பா சில ேப. ஆனா7, இ�ேபா�ற 

கைதகைள$ க�6ன� ம�&ம7ல, அைவகைள ெயா�6 வள8த தி+விழா$கைளB� 

>ைஜகைளB� ;ட ந�மவக	 இ�றள� வைரயி7 விடவி7ைல. fர2க� 

ர2கநாத+$*' தைலவ9 உ�டாகிற� எ�0� அத!காக அவ+$* ப'� 

அைற'�" >Nவ� எ�0� இ"ேபா��, >ைஜ ஒ�0 நைடெப0கிற�. இைத 

அ@மதி"ப�� ஆதாி"ப�� ஆ'தீக� எ�0�, இ� அ'தமி!ற K� விைளயா�& 

எ�0 ;0வ� நா'தீக� என 0�, ேபNகிறாக	. ஜுவN$* ஏ!ப�ட 'தைலவ9' 

கைத$காக இ�0, கிாீசிேலா ேரா� நா�6ேலா, 'ம+8தி&' விழா நட'த ம�னா 

சாமிக3� �ணிவதி7ைல - ஜுவேச இ7ைல. இ2ேகா, ர2கநாத+$*' தைலவ9 

வ+வ�� ம+8தி&வ�� ப$திமானகளின நமபி$ைகயாக இ+$கிற�. 
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ம�ைட$ *ைடEசலா7 அவதி"ப�ட மேகச@$*, ம+8திட, ேதவ பல 

�ைன8தன - யாரா<� �6ய வி7ைல, வ9ைய" ேபா$க. கட�ள உலேக 

கல2*கிற�. ேதவேதவ� �6�6$கிறா, ம�ைட$ *ைடEசலா7, ம!ற' 

ேதவக	, ைககைள" பிைச8� ெகா	கி�றன, எ�ன ெச1வ� எ�0 ெதாியாம7. 

கைடசியி7, ஜுவேச, தன மக� ஹீபா(ட( எ�பாைன அைழ'�, "ேகாடாி 

ெகா�& எ� ம�ைடைய" பிள!'' எ�0 உ'திரவி�டா. த8ைத ெசா7 மீறாத 

அ8த' தனய@� அ�ேபாலேவ ெச1தா�. ம�ைட பிள8த��, உ	ேளயி+8�, 

வ6வழ*ட� ெவளிவ8தா	 அதீேன எ�ற கட�	 - *ழ8ைத வ6விேல அ7ல, 

ப+வம2ைகயாக, சகல அல2கார'�டன. ம2ைக ெவளிவ8தான��, மேகசனி� 

ம�ைட$ *ைடEச7 ேபா1வி�ட�. ேதவ ம+'�வ, பிற* ெச1யேவ�6யைதE 

ெச1� ஜூவைச ��ேபாலா$கின. ம�ைடயி! பிற8த அதீேன ேதவைத, 

த!கா"#$காக நட'�� ேபா, சமாதான�, ெநச� எ�பைவக3$* அதிபதியானா	. 

கட�ள வாிைசயி7 இட� ெப!றா	. அதீேன எ�0 கிேர$க ெகா�டா&� இ8த' 

ேதவைதைய, ேரா� நா�டவ, மினவா எ�ற ெபயாி�&$ ெகா�டா6ன. 

அ�ைம$* அேமாகமான தி+விழா$க	 - சிற8த சிைலக	 - அழகிய ேகாயி7க	! 

கிேர$க சா�ரா_ய' தைலநகாி� ெபய, ஏத�( - இ8த' தி+நகாி� ெபயேர, இ8த 

அ�ைமயி� தி+நாம'ைத ஒ�6'தா� அைம8த�. அதீேன, எ"ேபா�� ஜுவசி� 

உடனி+8� ஆேலாசைன ;றிவ+� அ8த('� ெப!0' திகT8தாக	. 

த!கா"#$காக யா ேபாாி7 ஈ&ப&கிறாகேளா அவக3$* ேதவியின 'அ+	' 

கிைட$*மா�. 

 

இ8த' ேதவியா+$* ெபாறாைம J�&வி�ட� ஒ+ ச�பவ'தா7. 

 

>ேலாக'திேல ஒ+ ம2ைக - அழகி - ெநச� ேவைலயிேல திறைம மி$கவ	. 

எனேபால' திறைமசா9, >ேலாக'திேல ம�&ம7ல ேதவேலாக'தி<� கிைடயா� 

எ�0 Kர� ேபசினாளா�. அதீேன ேதவைத$*$ ேகாப� ெகா"பளி'த�. கிழவி 

ேபால வ6வெம&'�, >ேலாக� ெச�0, அ8த ம2ைகைய$ க�&, நயமாக�� 

பயமாக�� எEசாி$ைக ெச1தா. ''வி�ணிேல உ	ள அதீேன ேதவைதேய ேபா�6 

யி�டா<� ெவ!றி என$*'தா� '' எ�0 அ8த" ெப� ேபசிட அதீேன ேகாப� 
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மி*தியாகி த� உ+ைவ$ கா�6, 'ேபா�6' ஆர�பமாக�&� எ�றா. இ+வ+� 

விதவிதமான வ�ண2க	 ெகா�ட��, சி'திர ேவைல" பா&க	 நிர�பிய�மான 

ஆைடகைள 'ெந1� கா�6ன. அதீேன�$ேக ெவ!றி கி�&� எ�பைத அறி8� 

ெகா�ட அச�&" ெப� L$கி�&$ெகா�& மா�& ேபானா	. மமைத 

பி6'தவைள மா�டா<� N�மா விட$;டா� எ�0 எ�ணிய அதீேன, அவைளE 

சில8தியா*�ப6E சாபமி�& வி�டா	. பிறேக ேகாப� தணி8த�. வி�ணக� 

ெச�றா	 இ8த விசி'திர ேதவைத. சில8தி சதா, 'வைல' பி�னி$ெகா�ேட இ+$கிற 

த7லவா - ஏ�? - இ�தா� காரண� - அதீேனவி� சாப�! - எ�0 #ராணீகன 

விள$க��, த8தா�. இ8த" ெபா1Bைரகைள ம0$*� ெநDN உர� இ7லாததா7, 

அதீேன�$*" >ைஜ பலெச1� அவ	 அ+ைள" ெபற ம$க	 ேகாயி7களி7 

*வி8தன. இ�0� அதீேன ேகாயி9� 'இ6பா&' ஏத�( நகாி7 காண"ப&கிற�. 

நா!ப� அ6 உயர�	ள அழகிய சிைலையE சைம'�, பிரமா�டமான ேகாயி7 

க�6 அதிேல 'பிரதிYைட ' ெச1� ெந&2கால�, அதீேன ேதவைதைய" >ஜி'� 

வ8தன - கிாீசி<�, ேரா� நா�6<� அWவள� ெச7வா$*� மளமளெவனE சாி8� 

ேபா1வி�ட�, உ�ைம அறி� ம$க	 உ	ள'தி7 இட� ெப!ற காரண'தா7. 

இ�0 சில8திைய$ கா�6, அதீேன #ராண� ேபNேவா அ2* கிைடயா�. நாேமா 

அணி9� ��கி� மீ�	ள J�0 ெபா�னிற வாிகைள$ கா�6, ஐய� 

தடவி$ெகா&'தா� எ�0 ஆ'தீக� ேபNகிேறா�. அ2ெக7லா� அறி�$*" 

ெபா+8தாத கைதகளி� மீ� கட�� ெகா	ைக க�ட" ப&வ� ;டா� எ�பைத 

உண8�ெகா�டன - அதீேனைவ மாஜியா$கி வி�டன. 

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

8. ம�ேதவ� ேபக( 

கிேர$க+� ேராம நா�டவ+�, *6வைககைள எ"ப6' தயாாி"ப� எ�ற 

"ஞான'ைத' த8�, ம$கைள ர�சி'த வா” எ�0, ேபக( எ�ற கட�ைள" >ஜி'� 

வ8தன. சாமானயமான �ைறயிேல அலல, ேகாலாகலமாக ; விர7வி�& எ�ண$ 

;6ய சிலர7ல, திர	திரளாக. *6 த8த கட�3$*, ப$தக	 நட'திய தி+விழா, 

ம!ற' தி+விழா$கைளவிட ர�மியமானதாகேவ இ+8ததா�! 

 

ம�ேதவ� ேபக( 
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சி0'ைதகள >�ட"ப�ட ரத�! அதிேல ஒ+ சி2கார' ேதவ�! அவைனE CT8� 

ப$த ;�ட�! அவக3$ெக7லா� அ8த' ேதவ� த8த அ+ளா7, ெவறி ஏ0� 

அள�$*" பான�! அைத" ப+கிவி�&, 'அவ� அ+ைள" #கழ8� பா&வரா�, 

ஆெவரா�, ஆடவ+� ெப�6+�. கா�சிைய மன$ க�ெகா�& கா=2க	!’ 

 

கிேர$க+� ேரா� நா�டவ+�, *6வைககைள எ" ப6' தயாாி"ப� எ�ற 

ஞான'ைத' த8� ம$கைள ர�சி'தவ எ�0, ேபக( எ�ற கட�ைள" >ஜி'� 

வ8தன; சாமா�யமான �ைறயிேல அ7ல, ேகாலாகலமாக; விர7வி�& 

எ�ண$;6ய சிலர7ல, திர	 திரளாக. *6த8த கட�3$*, ப$தக	 நட'திய 

தி+விழா, ம!ற' தி+விழா$கைள விட ர�மியமானதாகேவ இ+8ததா�! ப$திB� 

ம��� ஒ+ேசர உ	ேள ெச�0 வி�டா7, தி+விழா ெகா�டா&பவாி� பா�&� 

;'�� சாதாரணமாகவா இ+8தி+$*�. 

 

*6 - மனித*ல மா�ைப$ ெக&$*� ெபா+ளாயி!ேற, இைதயா கட�	 த+வா - 

ம� த8த கட�	, கட�	 தானா - எ�ன மதி\ன� எ�0 ேக�க' ேதா�0�, இ�0, 

இ2*	ளவக3$*. 

 

ேபக(, ம$களி� >ைஜ$*ாிய ெதயவ2களிேல ஒ+வனாக'தான மதி$க"ப�& 

வ8தா� - ப�ென&2 கால� கிாீசி<�, ேராமி<� - இ"ேபாத7ல, இளி'த 

வாயாகளாக அ�ம$க	 இ+8த நா�களி7. இ"ேபா� ேபக(, ஒ+ மாஜி!! 

இ8த$ கைதைய$ ேக�&$ ைகெகா�6E சிாி$*� ந�மவக	, நம� நா�67, நம� 

நா�களி7, கா�ேடாி, ம�ைரKர�, �த9ய ெத1வ2க3$* 'ம�' ைவ'�" >ைஜ 

நட'�வ� 'ப$தி’யி� இல�சண� எ�0 எ�=� ஆ'தீககள இ+"பைத மற8� 

வி&கி�றன! 

 

அறி� பரவாத நா�களி7 அ8த நா&க	 நட'திவ8த 'ஆபாச ஆ�ட2கைள' உலக� 

இWவள� ��ேனறிய நிைலயிேலB�, நம� நா�6ன, ப$தியி� ேபரா7 

ெச1கி�றனேர எ�பைத ஒ+ கணேம@� எ�ணி" பா"பவக	 

உ�ைமயிேலேய, ெவ�க"ப&வ, ேவதைன"ப&வ - எWவள� ஆபாசமான, 

அறி�$*" ெபா+8தாத >ைஜயாக இ+"பி@�, தம� ;ாிய மதியிைன$ ெகா�& 
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ஏேத@� ஒ+ த'�வா'த� ;றி, பாமரைர" பழைமயி� பி6யிேலேய இ+8திடE 

ெச1B� க!ேறா இ2* இ+"பதா7தா�, இ2* இ�ன�� கா�ேடாிB� ம�ைர 

Kர@�, இ+$க �6கிற�. ேபக(, மாஜியாகிவிட ேவ�6 ேநாி�ட�, கிாீசி<� 

ேராமி<�! அறி�, விர�6!0, ஆபாச'ைத. 

 

அறி� பரவா ��#, *6வைககைள ம$க	 தயாாி"பத!*, 'அ+	பா9'த' 

ெத1வமாக, ேபக(, விள2கினா�. #ராண�, அவ� ெப+ைமப!றி! >ஜாாிக	 

அவ� ேகாயி<$*!! 

 

�M�த! கட�	 ஜுவ( ேதவ� தா�, அழகிகைள$ க�டா7, அட2காத பசி 

ெகா	பவனாயி!ேற, அவ� ேவ�ைடயா6" ெப!ற வி+8� ஒனறின விைள� தா�, 

ேபக(. 

 

>ேலாக'திேல தீ"ஸ நா�& ம�ன� கா�ம( எ�பா@$* ெசமி9 எ�ேறா மக	 - 

அழகி - எனேவ ஜுவ( அவைள நா6னா� - ;6னா� - தக"பனாைர$ ேக�&' 

தி+மண� ெச1� ெகா�டா� ேபா<� எ�0 எ�=கிறீகளா, ெசEேச! அ� 

ேகவல� மா8தாி� �ைறய7லவா, ேதவ� அ"ப6யா ெச1வா!! அவ	 அழகி, இவ 

ஆ�டவ�! பிற* எ�ன!! 

 

மானிட வ6�டேன தா�, அ8த ம2ைகBட� *ல�வா - ஆனா7, உ�ைமைய 

ம�&� ;றாம97ைல, 'ந2ைகேய! நா� யாெரனி7, ;0�� ேக�மிேனா! நாேம, 

ேதவேதவ�! ேதவக� கரச�! �M�தற கட�	 ஜுவ(, நா� தா�!' - எ�0 

ெசா79 ைவ'தி+8தா. மனதி!கிைச8த மணாளன ம�&ம7ல, வி�=லக 

ேவ8தனாகவ7லவா இ+$கிறா நம� காதல, எ�0 உ+கி இ+"பா	 அ8த 

உ7லாசி. இ8த வி+8� ைவபவ� நைடெப!0$ெகா�6+8த� - மனதி!கிைச8த 

ராஜா - மதி�க விலாசா! - எ�0 அண2* பாட, வி�ணக� த�னி7 காேண� உ� 

விழியி� அழ*ேபாேல! எ�0 அவ பாட, ஆன8தமாக இ+8� வ8தன ேபா<�. 

விஷய� எ"ப6ேயா, அ�ைம$*' ெதாி8� வி�ட�. ஹீரா ேதவியா, த� 

கணவனின காமZைல ப!றி$ ேக	வி"ப�ட�� க&2ேகாப� ெகா�டாக	. 

இைத$ க+$கி' தீ+வ� என0 �6� ெச1� ஒ+ தாதி ேபா7 ேவடமணி8� 

>ேலாக� ெச�0, ெசமி9யிட� பழகினாக	. 
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கட�ைளேய காதலனாக" ெப!ற காாிைகயிடமி+8�, ப$*வமாக" ேபசி, 

பாச'�ட� பழகி, உ�ைமைய அறி8� ெகா�டாக	. பிற* த8திர� #ாி8தா 

ேதவியா. 

 

"ைப'தியேம, ைப'தியேம! எவேனா ஒ+ எ'த� - ஏ1$கிறா�. அவ� ெமாழி ேக�& 

மய2கிவி�டாேய! உ� �க�, மல! ப!க	 �'�, ேமனி பN�ெபா�! எழி7 

அரசிள2*மாி, நீ - உ�ைன யாேரா ஒ+ நாேடா6 ெவ�0 வி�டா�" 

 

''ேதாழீ! �&$*'தனமாக" ேபசாேத - வ6வழக ன6 எ� காதல�! வானவி79ேல 

உ	ள வணஜால� அWவள�� அவ �கவிலாச'திேல கா�கிேற�. அவ வா1 

திற8தா7, அமிதம6, அமித�, என ெசவி யி7 பா1கிற�! அவ ெதா�டா7 உட7 

சி9$கிற�. க�6 அைண'தா7.... ஆஹா!!'' 

 

"அழகனாக இ+$க�&ம6, அ@பவம!றவேள! அவ�, கட�	 எ�0 ;0கிறாேய!.. 

கட�ளா!'' 

 

''சாதாரண$ கட�ள7ல6, Nைவயறியாதவேள! �M�த! கட�	, ேதவேதவ� 

ஜுவ(!'' 

 

''ந�றாக ஏ1'�வி�டான ேவட$கார�!" 

 

''ஏ1'தானா.... எ� நாதனா... ேபா6 பி'�"பி6'தவேள.... ஜுவ(தான அவ!'' 

 

"அவ� ெசா7கிறா� அWவித�, ஆனா7, நீ, அ8த வ6விேல க�டாயா?" 

 

'' இ7ைல மானிட வ6விேல தா� இ2* வ+வா!'' 
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''ஏனா�...! ேதவ வ6வ'ைத ஒ+�ைற;ட$ கா�டாத காரண� எ�ன? ேக�&" பா! 

உ�ைமயிேலேய, ஜுவசாக இ+8தா7, 'வி(வ%ப�' கா�&வா - எ'தனாக 

இ+8தா7 விழி"பா� - எ"ப6B� உ�ைம ெவளி"ப�& வி&�.'' 

 

''சாி - இ�ேற ேக�கிேற�'' 

 

" சா$*"ேபா$*E ெசா79 த"பி'�$ெகா	ள" ேபாகிறா�.'' 

 

'ச'திய� ெச1யE ெசா79 வி&கிேற�, �த9ேலேய." 

 

தாதி ேவடமணி8� வ8த ஹீரா ேதவியா Lபமி�டத!கிண2க, ெசமி9, த�ைன 

நா6 வழ$க�ேபால வ8த ஜூவைச வ!#0'தலானா	, உ�ைம வ6வ� கா�& 

எ�0. எWவளேவா ;றிB� பி6வாத'ைத விடவி7ைல. எ�ன ெச1வா! ச'திய� 

ெச1�வி�டா �த9ேலேய - தாிசன� த8தாேலா ெசமி9ேய சா�பலாகி வி&வா	. 

இ8த விபாீதமான ேவ�&ேகா	 ம�&� ேவ�டா� எ�0 எWவள� ;றிB�, 

ெசமி9 பி6வாத� ெச1தா	. ஜுவ(, தன ேதேஜான மயமான வ6ைவ$ 

கா�டலானா - அWவள�தா� மாளிைகB� அ2கி+8த ெபா+	க3� சா�பலாகி 

வி�டன - N8தாியி� கதிB� அேத விதமாகிவி�ட�. ஜுவ(, ெசமி9யிட� தன$*" 

பிற8த ஆ� *ழ8ைதைய ம�&ேம கா"பா!ற �68த�. அ8த ேதவ"பிரசாத� தா�, 

ேபக(. 

 

ேபகசி� பிற"#$* இ"ப6 ஒ+ #ராண�. ெபா0'த� பா'த7, காரண� ேக�ப�, 

ஆகியைவ ;டா� எ�ப� >ஜாாியி� ச�ட�. >பதிக	 >ஜாாிக3$*' �ைண 

நி�றன. எனேவ இ8த அ'தம!ற கைத, ஆ'தீகமாக' திகT8த�, பல கால�. 

ேப$ைச' ெதாைல$க��, ஹீராேதவியா பல �ய!சி ெச1தாக	 - ஜுவசின 

தயவா7 ேபக( த"பினான. 

 

திரா�ைச" பழE சாைற$ெகா�& ேபாைத த+� பான'ைத' தயாாி$*� �ைறைய, 

மா8த+$* இ8த' ேதவ� க!0$ ெகா&'தா� - இத� காரணமாகேவ >ஜி$க"ப�& 

வ8தா�. 

 



86 

 

ெவறி ஏ0� விதமாக$ *6'�வி�&$ ;'தா&� விழா பரவி!0. ஆடவ+� 

ெப�6+� ம�ேதவனி� >ைஜ எ�0 ;றி$ெகா�& மன� ேபானவா0 

ஆடலாயின. இ8த அ$ரம'ைத ஆ'திக� எ�0� ;சா� ;றின. இைத' தீ"( 

நா�& ம�ன� ெவ0'தா�. ேபகசி� சீட� ஒ+வைன" பி6'� விசாரைண 

நட'தினா� - ேபக( ேகாப� ெகா�&, அ8த ம�னைன அவ� நா�& ம$கைள$ 

ெகா�ேட சாக6'தான. ேபக( விழா ெகா�டா6னரா� அ8த நா�& ம$க	 - 

அதாவ� *6'�வி�&$ ;'தா6ன. அ"ேபா� அவக	 க�க3$*, த2க	 

ம�ன� கா�&"ப�றிேபா7 ெதாி8 தாரா�. ேபகசி� ேவைல'திற� அ� எ�கிறா� 

#ராணீக�. *6ெவறியி7 இ+8த ம$க	 ம�னைன$ *'தி$ ெகா�0 

வி�டாகளா�. 

 

ேபக( ேதவ@ைடய 'பிரபாவ' விள$க$ கைதக	 இ�ேபா7 பல" பல உ�&. 

 

ஒ+�ைற இ8த' ேதவ� கடேலார'திேல ப&'�ற2*�ேபா�, சில க�6' L$கி$, 

க"ப97 ேபா�&, எகி"� நா�6ேல ெகா�& ெச�0 அ6ைமயாக வி!0 விட 

�ைன8தனரா�. கட97 கல� ெச7<� ேபா� ேபக( க� விழி'�$ெகா�டா. 

காதககைள$ ெகDசி$ ேக�&$ெகா�டா. த�ைன நா$சா( தீவிேல வி�& 

வி&�ப6 - அவக	 இண2கவி7ைல. உடேன, ேபகசி� ேகாப� சாபமாகி, கல� 

கட97 அைசவ!0 நி�0வி�ட�. #திய #திய பா1மர2கைள அைம$கிறாக	 - 

க"ப7 அைசயவி7ைல. ேபகசி� ச$தியி� �� சாமா�யகளான மனித ச$தி எ�ன 

ெச1ய �6B�! கல2கின - கைடசியி7, த�ைனE சிைற பி6$க' �ணி8த 

ெச+$ககைள மீ�களாகி வி&�ப6 சாபமி�& வி�டா. 

 

ேபகசி� காத7 விைளயா�&$ கைதக3� #ராணீக� த8தா�. 

 

ம!ற$ கட�ளக3$* இ+8�வ8த� ேபாலேவ இ8த ம�ேதவ@$*�, ம$க	 

ம�ற'திேல ெச7வா$* இ+$க'தா� ெச1த�. ேகாயி7க	 உ�&! 

ெகா�டா�ட2க	 பல"பல. எ7லா� இ+8த� பாமர ஏமாளிகளாக 

இ+8தவைரயி7! பா&ப&பவ� பண'ைத" பக! ெகா	ைள$கார� ப$தி எ�ற 

ெபய ;றி" பறி'தி&� பாதகE ெசய7, 'ஆ'திக�' எ�ற ெபய+ட� இ+8த 

வைரயி7. பிறேகா! �M �த! கட�	 ஜுவசின கதி தா�, அவ+ைடய காத! 

கனியா� ேபகN$*� - மாஜி யானா�. 

----------- 
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9. Kன( 

கட7 dைரயினி�0� கிள�பிய க�டழகி Kனைச$ க�ட�� கட�ள அைனவ+� 

என$*, உன$* - எ�0 ேபா�6 யி�டன. Kனேசா கைடகா�6 இைடயா�6 

அவகளி� மனஅைலைய அதிக" ப&'திவி�&, அைனவைரB� அல�சியமாக$ 

க+தினா	. �M�த! கட�	 ஜுவN$*$ ேகாப�. அழ*� ஆணவ�� ஒ+ேசர 

*6ெகா�6+8த Kனசி� கவதைத அட$க, கட�ள உலகிேலேய 

அவல�சணவானான, வ7க� எ�@� கட�3$* Kனைச' தாரமா$கினா. 

 

Kன( 

 

"பா* கனிெமாழி மா� *றமக	 பாத� வ+6ய மணவாளா! " - ஆஹா! ஆஹா! எ�ன 

அழகான நைட! எWவள� இ�பமான ெசா!ெச7வ�! இைத உணர ம0$*� 

உ<'த+� உளேர! உைமெயா+ பாகா! இவ த� உ	ள ெம�ன க7ேலா! இ7ைல, 

இ7ைல! க7<� உ+*� கவிைதக	 உளேவ! அைவகைளB ம�ேறா அல�சிய� 

ெச1கி�றன. இவ த� உ	ள� க7<ம7ல, இ+�#ம7ல, இைறவா! இவக	 

உ	ள ம!றவக	! அதனா7 தா�, உ� எழிைல, உ� இல�சண'ைத, உ� 

தி+விைளயாடைல' தி'தி$க' தி'தி$கE சி'தாி$*� கவிைதகைள$ ேக�&� 

ெசா$கா �ள! பா* கனிெமாழி - எWவள� இனிைம, எWவள� இனிைம, அ�ைன 

வ	ளிநாயகியி�, ெமாழி, பா*, கனி, - ஐயன �+க�, பாத� வ+டாதி+"பேரா! 

பாத� வ+6ய மணவாளா எ�0 #கTபா6' �தி$கிறா கவி. இWவ�ண�, 

இைறவைன இனிய கவிைதயா7 �தி'� ப$திரச'ைத" ப�ணி7 *ைழ'தளி'த 

ெப+ைம, ந8த� நா�&$ கவிவாண+$ேக ெசா8தமான�. பிறநா&களிேல 

பிற8தாாி7ைல இ"ப6"ப�ட கவிவாணக	. இ8த அ+ைமயிைன அறி8தாேல@�, 

தி+8�வேரா, இ8த' தீய!! 

 

இ2ஙன� ேபசி&� இய7பின இ2* அேநக. 

 

காவிய�, ேபா!ற"பட ேவ�&�, எனேவ, அைவ Jல� தர"ப&� க+'�$கைள$ 

க�J6 ஒ"#$ெகா	ள' தா� ேவ�&� - �+க@$*" ப�னிர�& கர2க	 

எ�0 ந�#வ� �6யா� எ�0 �ர�&'தனமாக" ேபNகி�றன - கவி, எWவள� 

அழகாக, ஆரா0 கர ம�ேறா ராசனா #த7வ$* எ�0 பா&கிறா, இ8தச 
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Nைவைய உணரமா�டா� உளேர, எத!*� காரண� ேக�டைலB�, மா$க	! எ�0 

க&ெமாழிB� ேபNகி�றன. 

 

அறி�' �ைறயினி�0� கிள�பிய ேக	வி$ கைணகளி� ேவக�� வ7லைமB� 

க�& ம+�டவக	, கவிவாணகளி� #கைழ$ ேகடயமாக$ெகா�&, சில 

காலேம@� கள'திேல நி�0 பா"ேபா� எ�0 எ�=கி�றன. அவ த� 

நிைன"#, உலகிேல இ2* ேபால ேவெற2*� #ராண" #3*கைள, இனிய கவிைத 

உ+விேல த8தவ கிைடயா� எ�ப�. க�ப�ேபா7 அவதார மகிைமைய" பா6ய 

கவிஞ� இ+8தி+8தா7, வி79 ேபா7 ெப+�ேபாைரE சி'திர நைடயி7 பா6 

இ+8தி+8தா7, பழ2கால$ க!பைனக	, பழ2கால$ கட�� ெகா	ைகக	 

பாTப�&" ேபாயிரா! அ2ெக7லா� அ+2கவிவாணக	, ஐய� ஆ6யபாத'தி� 

அ!#த'ைதB� அ�ைமயின அ+ெளாM*� க�களி� வ6வழைகB�, 

பா6னாாி7ைல, எனேவதான, பைழய ெகா	ைகக	 பாழ"ப�&" ேபாயின, எ�0 

எ�=கி�றன - ம$களிைடேய இ8த வைகயான பிரசார�� ெச1கி�றன. கைல 

Jல� க!கால$ கட�� ெகா	ைகைய$ கா"பா!றலா� எ�0 எ�=கி�றன. 

 

ேஹாம, ெவஜி7, ேஷ$(பிய, மி7ட�, ெஷ79, கீ�ஸ, 6ைரட�, - கவிதா 

ம�டல'திேல இவக	 உனனதமான இட� ெப!றவக	 எ�பைத ம0"பவ 

கிைடயா�. இ8நா�&" பழ�ெப+� கவிவாணகளிட� காண"ப&�, க!பைன' 

திற��, கவEசிகர��, இவகளிட�� ஏராளமான அள� இ+$க'தா� ெச1தன. 

காவியE Nைவ ெசா�&� கவிைதகைள அவக3� த'தம� நா�டவ+$*' த8தன. 

ம$க	 அவ த� 'கவிதா’ ச$திைய" ேபா!றின - ேபா!றிB� வ+கி�றன. ந� 

நா�&$ கவிவாணக	 ேபாலேவ, ேம!ேகா	, உவைம, எ�பனவ!0$*�, 

அவக3�, பழ� #ராண$ கைதகைளேய பய�ப&'தி$ கவிபா6ன. எனி@�, 

க!கால$ கட�� ேகா�பா�ைட அவகளி� கவிைத கா"பா!றி விடவி7ைல. ந7ல 

கவிைத! அழகான நைட! NைவB	ள க!பைன!- என0 அ8த$ கவிவாணகளி� 

திறைமைய" பாரா�6 வி�&, கட�� ச�ப8தமான க+'�$க3$*, அறிவின 

�ைணைய' ேத6ன. - ��ேன!ற� க�டன. 

 

இ�0 மாஜி கட�	க	 ப�6ய97 காண"ப&� ெபயகைள, கவிவாணக	, தம� 

கவிைதகளிேல இைண'�வி�&'தா� ேபாயின! மாஜி கட�	களி� Zலா 

விேநாத2கைள$ கவிைத வ6விேல, ம$களிட� ;றி'தா� பா'தன - எனி@�, 
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அறி� வளEசிைய$ கைல உணEசி ெகா&$கவி7ைல. த2க$ ;�6ேல பDச 

வண$ கிளிைய வள$கிேறா�, பா<� பழ�� த+கிேறா�, இனியெமாழி ேக�க. 

ேபN� கிளி, *ழியி7 விM! விM *ழியி7 - எ�0 ெகாDN ெமாழியி7 ;றினா7, 

சிாி"பாகேளய�றி, அத!*" ேபN� திற� வ8தேத எ�0 மகிT8� ஒ+ ெகாWைவ$ 

கனி த+வேரய�றி, ஆைச$கிளிேய, இேதா KTகிேற� *ழியி7 எ�0 ;றி, யா+� 

*ழியி7 விழமா�டாகள7லவா! அ� ேபாலேவ, அ8நா�& அறிவாளிக	, கவிைத 

அ+ைமயான� எனி@� க+'� கால'�$* ஒWவாத� எ�0 க�டறி8�, 

#ராண'ைத வில$கி, கவிைதைய ரசி'தன. கவிைத வ6விேல இ+$கிற 

காரண'தா7, உ	ள'�$* மகிTைவ ஊ�&� கவEசிB	ள �ைறயிேல கவிைதக	 

இ+"பதா7, அ8த$ க+'�$கைள$ ைகவிட$ ;டா� எ�ேறா ெபா� விதி$* 

உலக� க�&"ப� 6+8தி+$*மானா7, ஜுவN� ஹீரா��, அபாேலா�� பிற+� 

இ�0� ேகாயி7 ெகா�& எM8த+ளி ேகாலாகலமான தி+விழா$கைள$ க�& 

களி'�$ ெகா�6+8தி+"ப - மாஜிகளாகி யி+8தி+$க மா�டாக	. 

 

கட7 dைர, வன"#	ள கா�சிய7லவா! Lய ெவ	ைள நிற� - ெதா�டா7 நீராகE 

ெசா�6 மைறB�, பல"பல ெசா�&கைள உ	ளட$கிய dைர, பா2*ட� கா�சி 

த+கிறத7லவா - இைத$ க�ட, க!பைன' திற� பைட'த ஒ+வ�, ஒ+ 

ெத1வ'ைதE சி+Y6'� வி� டா�. கட7 dைரயி9+8� பிற8தவ	 தா�, ேபரழகி 

Kன( ேதவி, அ"ேராைட� எ�ேறா தி+நாம�� ேதவி$* உ�&. 

 

திIெரன ஓ நா	, கட7 dைரயி9+8� Kன( ேதவி ேதா�றி, கட7 சி"பியி� 

மீதம8�, கைரேயார� வ8� ேச+கிறா	. கட�ள உல* இ� ேபா�ற எழி7 

ம2ைகைய இ�வைர க�டதி7ைலேய, எ�0 அைனவ+� ஆEசாிய" ப&கி�றன. 

அ'தைகய அழகி ம�&ம7ல, அ�ைம, ஆவைல$கிள+� வ7லைம மி$கவகளா�! 

ைச"ர( எ�ற தீவி� ப$க� தா� ேதவி �த97 தாிச ன� த8த�. இ�0� இ8த' 

தீ� இ+$கிற� - ஆனா7 அைத$ காரணமாக$ கா�6 Kன( ேதவி, ெவ0� க! 

பைன எ�0 எ2ஙன� ;0வ�, உ�ைம உ+வ8தா� Kன( எ�0 வாதி&� 

#ராணீக� அ2* கிைடயா�. #ராணீக@ைடய பி6 பலமாக இ+8தேபா�, KனN$* 

விதவிதமான விழா$க	, அழகழகான ேகாயி7க	, பாமாைல, >மாைல, யா�8தா�! 

இ�ற7ல, இ+�டைற யி7 ம$க	 உழ�றேபா�. 
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கட7 dைரயினி�0� கிள�பிய க�டழகி Kனைச$ க�ட�� கட�ள அைனவ+� 

என$*, உன$* - எ�0 ேபா�6யிடலாயின. Kனேசா கைட கா�6 இைடயா�6 

அவகளி� மன அைலைய அதிக"ப&'திவி�&, அைனவ ைரB� அல�சியமாக$ 

க+தினா	. �M�த! கட�	 ஜுவN$*$ ேகாப�. அழ*� ஆணவ�� ஒ+ ேசர$ 

*6ெகா�6+$கிற� இவளிட�, இவ3ைடய கவ'ைத அட$க ேவ�&� எ�0 

எ�ணினா. உடேன, கட� ள உலகிேலேய அவல�சணவானான, வ7க� எ@� 

கட�3$*, Kனைச' தாரமா$கினா. அைனவ+� தி&$ கி�&" ேபாயின. 

 

Kன(, வி�ண வ விய8தி&� ேபரழகி - வ7க�, கட�ள உல* ைகெகா�6E 

சிாி$*� விதமான ேகார%ப� பைட'தவ�. க&க&'த �க�! ெநா�6$ கால�! 

இவ	 ேபா7 அழகிைய எ2*� க�டதி7ைல, எ�ற ன Kனைச$ க�&. இவ� 

ேபா�ற அவல�சணமான வன எ2*� கிைடயா�, எ�ற ஏளன'�$* ஆளாகி, 

கட�ள+லகிேல களி"#ட� உல�வைதB� ெவ0'�, ஒ�2கி வாT8� வ8தவ� 

வ7க�, இவகைள' த�பதி களா$கினா தயாபரன. 

 

ெபா�னிற ேமனி! >விதT$ க�ன�! ெச�பவள அதர�! �'�"ப!க	! ேமாகன" 

#�னைக! ேமான நிைலையB� �றிய6$*� பாைவ! �6யிைட ேதாைக 

மயிலைனயா	! இWவள� எழி7 த��#� க�னிைய, அ+ வ+"ைப$ கிள+� 

உ+வ� பைட'த வ7க@$*' தார மா$*கிறீேர! �M�த! கட�ேள! க�னி எ�ன 

கதியா வா	! இ8த" ெபா+8தா' தி+மண� ேவ�டா�! ெகாதி$*� எ�ெண1$ 

ெகா"பைரயி7 த	ளிவிடலா� இ8த' ைதயைல! ெநா�6$ கால@ட� இ8த 

ேநாிைழ யாள எ"ப6 இ7லற� நட'�வா	! - எ�0 பல"பல ;றி, கட�ள 

த&'தனரா? இ7ைல!! Kனசாவ� இ8த விபாீத� ேவ�டா� எ�0 ;றி 

வி�மினாளா? இ7ைல! அவ த8த கணவ� இவ - இ+$க�&� இவ+� - இத 

ய'ைத ெவ7பவ� ேவெறா+வ� கிைட$காம!ேபாவானா! – எ�ெற�ணி$ 

ெகா�டா	. ெகா�ட கணவ@$*' �ேராக� ெச1B� காதகியா, கட�ள 

வாிைசயிேல ைவ'�" ேபா!ற"ப�டா	 எ�0 ேகாப'�டன ேக� க' ேதா�0�. 

ஆமா�, ஐயா, ஆமா�! Kனஸ ேதவி, வி�=லக அழகி, ம$களி� >ைஜ$*ாியவ-

ளாக'தா� இ+8� வ8தா	, ம$களி� மன� >ஜாாிைகயி7 ெமM காக 

இ+8தவைரயி7! 
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ெநா�6$கா7 ேதவ@ட� ெச�0 வாT8� வ8 தா	, ேபரழகி Kன(. 

 

வ7க� ேதவ@$*$ கா7 ெநா�6, உ+வ� அவ ல�சண�, ஆனா7 இவ@� 

சாமா�யமானவன7ல. சா� சா' ஜுவ( ேதவனி�, மக� தா� இவ@�. ஹீரா 

ேதவியாரா� அ�ைனயிட� 'ப$தி'B� ெகா�டவனாக' தா� இ+8� வ8தான. 

ஒ+நா	, ஹீராவி� ெதா7ைல யா7 ேகாப� J�ட� ஜுவN$*. உடேன அவ, ஒ+ 

த2கE ச2கி9யி7 அவைள$ க�6, வி�ணி9+8�, ம�=லக'�$*' 

ெதா2கவி�டா. இைத$ க�ட மக� மன�பதறி த2கE ச2கி9 ம�=லக� 

ேபாகாத ப6 த&$க' த� �Mவ9ைமையB� உபேயாகி'தா�. த8ைத$*' 

தா2ெகாணா$ ேகாப� பிற8த� - தன யைன' L$கி எறி8தா >�ல*$*. கீேழ 

விM8த ேபா� தான, வ7க@$*$ கா7 �றி8�வி�ட�. 

 

கட�ள உலக நடவ6$ைக தா�! 

 

�M�த! கட�ளாக, கிேர$கரா<�, ேரா� நா�டவ ரா<�, ேபா!ற"ப�ட ஜுவ( 

ேதவனி� *&�ப நிைல இWவ�ண�!! 

 

கீேழ KT8� ேவதைன"ப�ட வ7கைன, தாயா, ெச'தானா பிைழ'தானா 

எ�0;ட$ கவனி$கவி7ைல. எ8த' தாயா+$காக' த8ைதயி� ேகாப'ைத' தா2 

கி$ெகா�&, காைலB� இழ8தாேனா, அ8த' தா1, தன னிட� �ளி அ�#� 

கா�டாத� க�ட வ7க@$*, மன� உைட8�வி�ட� - கட�ள உலகா இ�, 

காதக உைறவிட�, இனி அ2* ெச7ேல�, எ�ைன இ�ைச$ *� இழி�$*� 

ஆளா$கியவக3$*' த$க பாட� கற பி"ேப� எ�0 C3ைர'�வி�&, எ�னா 

மைலமீ�, ஒ+ ெபாிய உைல$;ட� அைம'�$ெகா�&, ெந!றியி7 ஒறைற$ க� 

ெகா�ட ஒ+வைக ரா�சத" பிறவிகளி� �ைணைய" ெப!0, அ!#தமான 

ஆBத2கைள' தயா ாி'�$ெகா�6+8தான. 

 

வ7க�, தயாாி'த அ!#த" ெபா+ளக	 பல"பல. 
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த2க' தாதிமா இ+வ - அதாவ� த2க"ப�ைம கள - ப�ைமக	 எ�றா<�, 

தானாக இய2க$;6யைவ. அவ� எ2* ெச�றா<�, இ8த த2க' தாதிமா உட� 

ெச7வ! 

 

பிற* வ7கன, ஓ அழகிய த2கE சி�மாசன� தயா ாி'தா� - அ� ஒ+ C�சமமான 

ெபாறி. இைத' த� தாயா, ஹீராேதவி$* அ@"பி ைவ'தான. அ�ைம அதிேல 

அம8த��, அவைளE சி�மாசன� சிைற" ப&'திவி�ட�. வி&பட �6யவி7ைல. 

வி�ணி<	ள கட�ள அைனவ+� �ய�0 பா'�' ேதா!றன. கைடசியி7, 

வ7கைன வரவைழ'� ேவ�6$ ெகாளவ ெத�ற �6�$* வ8தன. 

 

''சி�மாசனமா சிைறயாகிவி�ட�! ேவ�&� ேவண &�! ெப!ற மகன விப'�$ 

*	ளானேபா� நம$ெக�ன எ�0 இ+8�வி�ட ெப+மா�6$*, த$க சி�மாசன8 

தான அ�'' - எ�0 ;றினான வ7கன, தனைன நா6 வ8த கட�ளாிட�. வி�ண க� 

வர �6யா�! ஹீராைவ வி&வி$க �6யா�! கட�ளகேள! கா9ழ8தவன நா�! என 

அ!#த"ெபாறி அ8தE சி�மாசன� - கா�&2க	 உ2க	 ைகவாிைசைய - எ�0 

;றிவி�டான. திைக' தன ேதவக	! கைடசியி7 ஒ+ ேயாசைன உதி'த�. எத!*� 

இைசய ம0$*� இவைன, ம�ேதவைன$ ெகா�& தா�, இைசயE ெச1ய 

ேவ�&� எ�0 தீ மானி'தன. (ம�ேதவ� ேபக( ப!றி ��னேர 

*றி"பி�&	ேளா�.) பDசமா பாதக'திேல ஒன0 தா� *6 - எனி@� வி�ண 

வ+$*	, *6, சவ சாதாரண� எ�ப� ம�&ம7ல, அ8த இலா$காைவ" 

பாிபா9$கேவ ஒ+ தனி$ கட�	 - அவ ெபய தா� ேபக(! 

 

ேபக( கிள�பினா� வ7கனிட�! ம�ைவ' த8தா� - மய2கினா� ெநா�6$ 

கட�	. வி�ணக� வ8தா�, மாதாைவ வி&வி'தா�. ஓ அள�$*E சமரச� ஏ! 

ப�ட�. த2கமாளிைககைள$ க�6$ ெகா&'தா� பல கட�ள+$* - த8ைத$* 

இ6யாBத� ெச1� த8தா�. எனி@�, வி�ணக'திேலேய இ+8�விட அவ� மன� 

ஒ"பவி7ைல. எ�னா மைலமீேத வசி'� வரலானா�. 

 

இ2* தான வ8� ேச8தா	, வ6வழகி Kனஸ. 
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ஆ!ேறார'தி7, �8திாிE ேசாைலயி7, ஓ6 ஆ6" பா6$ெகா�&, காதலன 

க�ைண" ெபா'த, அவ� கர'ைத வில$க �ய<� ேபா� அவன த�ைன அைண' 

�$ெகா	ள, ஐ1ய1ேயா - எ�0 இவ	 பாட, அவன, க�ன'ைத$ கி	ளி இதழ�� 

ேக�க, ஊஹு� எ�0 இவ	 ெகாDச இ�@யிேர எ�0 அவ� ெகDச, இ"ப6 

இ�ப விைளயா�67 ஈ&ப�6+$க ேவ�6யவ	, மைலமீ� ஓ உைல$;ட�, 

ெப+ ெந+"#$* எதிேர இ+�ைப$ கா1ENவ��, அ6"ப�� வைள"ப�மான 

ேவைலயி7 ஈ&ப�ட அவல�சணமான கணவ� - இ8தE CTநிைலயி7 எ"ப6 

இ+$க �6B�! உத�ைட ம6'த ப6 க6'தா	, #+வ'ைதE சிறிதள� ெநறி'தா	 - 

ேயாசைன உதி'த� - காதைல' ேத6$ெகா�டா	. கட�	 ஒ+வன கிைட'தா�! 

 

ேபா$ கட�	 மா( எ�பானதா�, Kன( ெப!ற #�வி+8�. 

 

ஒWேவா இர��, மா( Kன( இ7ல� வ+வான இனப� ெப0வா�. 

இ�, அபாேலா கட�3$*' ெதாி8�வி�ட�. வ7கனிட� ெதாிவி'�வி�டா.. 

க&2ேகாப� ெகா� டா� வ7க�. எ�ன ெச1வ�! கட�ள7லவா, ஒ+ அ>வமான 

ேயாசைன உதி'த�. பி'தைள$ க�பி கைள$ெகா�& ஒ+ அ>வமான வைல - 

சில8தி$;& ேபா�ற வைல - ெச1தா�. பா"பத!*E சாதாரண" ேபாைவ 

ேபாலேவ இ+$*� - ஆனா7 ெபாறியாக மாறி வி&�, ெநா6"ேபாதி7. இ8த மாய 

வைலைய, Kனசி� மDச'திேல Kசிவி�&, மைறவிட'தி7 த2கியி+8தா�. மாஸ 

வழ$க"ப6 வ8தா�, Kன( ெகாDசினா	, மD ச� ெச�றன, ெகாDNெமாழி 

வள8�, *ைழ8�, ஓய8த� - இ0க' தMவின அ�0�, எ�0� ேபா7 - 

மைற8தி+8த கணவ�, மாயவைலைய இM'தா� - காதற க	வக	, கா;ெவன$ 

;வின, வைலயி7 சி$ கி$ெகா�&! வி&பட �6யவி7ைல! வ7க� வைல இேல 

சானதா! சி$கி$ெகா�Iகளா! சிாி"பாயE சிாி$க ைவ$கிேற� பா! - எ�0 ;றி, 

ெவளிேய ெச�0, எ7லா$ கட�ளைரB� அைழ'� வ8தா� வ7கன. ''வா+2க	, 

வா+2க	! வ8� பா+2க	, எ�ைன மண8� ெகா�ட காதகி, எ� K�67, எ� 

மDச' தி7 ேசார நாயகைன ஆற' தMவி$ெகா�&	ள கா� சிைய, விழிB	ேளா 

அைனவ+� காண வா+2க	" - எ�0 அைழ'� வ8� கா�6னா�. தம� அைண"பி 

9+8� வி&பட �6யாதப6, மாயவைல அவகைள இ0க" பிைண'� 
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வி�6+$கிற� - கட�ள யாவ+�, ைக ெகா�6E சிாி'தன! கட�ள+ல*$*" 

பலகால�, இ8 தE ச�பவ� ேவ6$ைக" ேபEN$*" பய�ப�டதா�! 

 

KனN� மாN� விபசார' தைடE ச�ட'தி�ப6, த�6$க"ப�டன ேபா<� - எ�0 

எ�ணிவிடாதீ க	!! கட�ள உல* -- எனேவ, ேகவல� மானிடைர$ 

க�&"ப&'�� ச�ட2க	, அ2*, ெச7<ப6யாகா! வழ$க�ேபால மாN� KனN�, 

கட�ள பதவிகளிேலேய தா� இ+8�வ8தன. ப$தக	 ;ட, இ8த$ கைத ைய$ 

ேக�டதா7, மன� பதறி, ேகாயி9ேலயா இ+"ப� இ"ப6"ப�ட *ணேக6 எ�0 

ெவ0'�" ேபசவி7ைல, மாைச ம+வினா1 ேபா!றி! - எ�0 KனைசB�, Kனைச 

ெவ�றா1 ேபா!றி எ�0 மாைசB� ெதாM� தா� வ8தன. கணவ@$*, த� 

ேசார'தன' ைதேய கா�சியா$கி$ ெகா&'த ெப+2*ணவதி, Kன(, கிேர$க, ேரா� 

நா�டவ+$*, வர� த+� கட� ளாி7 ஒ+வளாக இ+8�வ8தா	 - பல"பல கால�. 

KனைசB� மாைசB� ம�&ம7ல, அவக	 ெப! ெற&'த, ெஹமாயின, $Qபி�, 

ஆ�6ரா(, எ@� J�0 ேதவ *மாரகைளB�, வண2கி வ8தன. Kன( 

ேதவியி� விபசார�, வி�=லேகா& நி�0வி�ட� எ�0 எ�ணாதீக	 - 

ம�=லக'ைதB� அ�ைம அவவ"ேபா� பத� பா'� வ8தாக	. 6ரா1 நகர 

மனனன ஆ�Eசிளீ( அ�ைமயி� காத<$* இல$ கானா�. ஈனா( எ�ற 

தி+$*மாரைன" ெப!றா	. 

 

ம!ேறா சமய�, Kன(ேதவி. அடவியிேல உலவி$ ெகா�6+8தேபா�, மர� ஒ�0 

தானாக" பிள8த�. அதிேல ஒ+ *ழ8ைத ெதாி8த�. ேவேறா ேதவைத யிட� 

ெகா&'� அ8த$ *ழ8ைதைய வள'�வரE ெசா�னா	. இ8த$ *ழ8ைத, 

N8தரமான வா9பனாக வள8தா� - Kன( உ	ள'திேல, காத7 J�&வி� ட�! 

மகெனன எ�ணி'தா�, மர இ&$கி9+8� எ&'தா	 – அ+�# 

மீைச$காரனான��, அவ�, காதைல$ கிளறி&� க�டழகனாகவ7லவா 

ஆகிவி�டா� - அவ	 எ�ன ெச1வா	 பாப� - அவைன' த�@ட� அ@"பி 

ைவ$*�ப6 ேக�கிறா	 - அவைன வள'� வ8தாேள, ேவேறா ேதவி, அவ	 

இண2கவி7ைல - இ+ இ�பவ79க3$கிைடேய சி$கி' தவி$கிறா� அடனா1( - 

எ@� ஆணழக�: சி$க7 நிைற8த இ8த வழ$*, �M�த! கட�ளி� ம�ற� வ8த�. 
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நா< மாத� KனNட�, நா<மாத� வள'த ேதவிBட�, ம!ற நா<மாத� உ� 

இஷட� ேபா7, எ�0 தீ" பளி'தாரா�, ஜுவ(! 

 

எ�ென�ன விதமான காம$ ;'�க	, எ"ப6" ப�ட சி$க7க	, வழ$*க	, 

கட�ள உலகிேல! >ஜாாி க	 இைவகைள ெய7லா� #�ய கைதக	 எ�0 ;றின 

- பாமர ந�பின. #லவக	, இைவப!றி இல$கியE NைவBட� எMதின, ம$க	 

ப6'� ரசி'தன - இ"ப6"ப�ட ஆபாச2களா, கட�	 எ�ற உய8த த'�வ 

விள$க'�$*' �ைண ெச1B� மா$க�, எ�ப� ப!றி எ�ணி" பா$க' �ணி� 

பிற$கவி7ைல. ேகளவி ேக�க' ைதாிய� பிற$கவி7ைல, ேதவநி8தைன ெச1கிறா� 

எ�0 ஆ'தீகக	 க�6"பேர எ�ற பய�! 

 

க+�# வி7ேலா�, பDசபாண� - எ�0 இ2*, மனமதைன$ *றி"பி&கிறா-

கள7லவா, #ராணீகக	 - இ8த$ கட�3$* ◌ாடாக'தா�, கிேர$க, ேரா� நா� 

டவ Kனசி� மக�, $Qபி� ேதவைன$ ெகா�டா6 வ8தன. காத! கைணகைள' 

ெதா&"ப� இ8த' ேதவ னி� தி+"பணி. �	3மத ேவ�ைக$ கைணயாேல 

ஏ!ப�ட ெதா7ைலக	, கட�ள உலகி7 தி+விைளயாட7களாகிவி�டன. 

 

இ"ப6"ப�ட " #�ய கைதகைள "" #7லறி� எ�0 க�&, ஒ�$கி' த	ளிவி�&, 

அ8த நா&கெள7லா�, * உலக அர2கிேல உயாிட� ெப!0' திகTகி�றன. கட�� 

ெகா	ைகயிேல ெதளி�� அறி�� �ல2*கி� றன. மா$க' �ைற, ம$களிைட 

வள+� மாNகைள' �ைட'� மா�#கைள வள$*� க+வியா$க"ப�& வி�ட�. 

க!பைன அல2கார2க	, கவிதா ரச�, எ�ற காரண� ேபசி, அ2ெக7லா�, எறி8த 

க�சி எறியாத க�சி ேபசி&� பாமர+� கிைடயா�, ெப+�பா�ைமயான ம$கைள" 

பாமர நிைலயிேலேய இ+$கE ெச1�, Nற� 6" பிைழ$*� எ'தக3� 

கிைடயா�. KனN� மா N�, வ7க@� $Qபி&�, கவிகளின ஏ&களிேல உ	ள ன, 

ம$களி� ம�ற'திேல இ+8� மைற8தன - மாஜிகளாயின. 

--------- 

10. 6Q�ட� பிரபDச உ!ப'தி 

ெயமாி� உடைல, உலக ஆைல எ@� ெபாறிையE ெச<'தி$ெகா�6+8தவ 

களிட�, ேதவக	 L$கிE ெச�றனா. அேகார$ ;Eச<ட� ஆ6$ெகா� 6+8த 
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அ8த ஆைலயிேல ேபரNரனி� உட ைல" ேபாட, உட7 சி�னாபி�ன மாகக" 

ப�ட�. எ<�#க	 மைலகளாக மாறின! பறக	 ெப+2 க!களாயி� இர'த� 

கடலாயி!0! உட7 உலகமாயி!0! ம�ைட ஓ&, வானமாயி!0! 

 

6Q�ட� பிரபDச உ!ப'தி 

 

எ7ைலய!ற இட�! ஏ�� இ7ைல! ஒளி, ஒ9, உ+வ�, #7>�&, ஒ�0� இ7ைல. 

பா$*மிடெம2 *� நீ$கமற' ெதாிகிற�, பர8த ெவளி. ேவ0 எ��� இ7ைல, 

கடலா அ�? இ7ைல! கடெல@� உ+வ� பைட$க"படாத கால� அ�. ம�ணா, 

வி�ணா ? இர�&ம7ல! ம�=� வி�=�, ��னதி7 மா8 த+�, பி�னதி7 

Cாிய ச8திர ந�ச'திராதிக3�, அைம வத!*� ��னா7 இ+8த�, ஓ ெப+� 

ெவளி - எ7ைல ய!ற ெவளி, கால'தி� �வ$க�. 

 

இ8த" ெப+ெவளியிேல, கால�, க� விழி'த�. 

 

ெவளியிேல, ஓ *ர7, ெகா8தளி"# ஏ!ப�ட�. #ைக CTவ�ேபால, நீ 

ெபா2*வ�ேபால, ேபெரா9 Bட� ெபாிய ஆ0க	 #ர�ேடா&வ�ேபால, ஓ 

நிைல ஏ!ப�ட� எ7ைலய!ற ெவளியிேல, இனனெத�0 #ாி8� ெகா	ள �6யாத 

நிகTEசியி� �வ$க�. ெவ�ைம, க+ைம, #ைக, நீ, இ"ப6, நிற2க3� உ+ 

வ2க3�, அைச8� எழலாயின. J&பனிB�, உைற8த க�6க3�, ெத�படலாயின 

- எ7ைலய!ற ெவளி இ+ ;றாக$ காண"ப�ட�. ஒ+#ற�, ெகா8தளி"#, க+ைம, 

#ைக"படல�! ம!ேறா #ற�, ஒளி. அழ*, அைமதி! 

 

இ+�ட ப*தியிேல, இைறவ� க�டைள"ப6, ெவ"ப$ கதிக	 #*8தன. பனி 

கைரயலாயி!0 ஓரள�, கைர8தான��, அ2கி+8�, ெம	ள ெம	ள, ஆ6 

அைச8�ெகா�&, கிள�பி!0, பிர�மா�டமான ஓ உ+வ�! அ8த உ+வ� அைர' 

L$க'திேலேய இ+8த�. ேகாரமான அ8த" ேபாNரனி� ெபய, ெயம. 

விழி'ெதM8த��, அவ@$*$ க&�பசி ஏ! ப�ட�. என ெச1வா�? 
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பசி! பசி! பசி! - N!0�!0� பா$கிறா� - பசி ேபா$க ஏ�� காண"படவி7ைல! 

எ2*� உைற8த பனி, உ+*� பனி, கா!0, ேவ0 ஏ �மி7ைல. பசிேயா வா�& 

கிற�. ெயம திைக'தான - உ�ண ஏேத@� கிைட$ *மா எ�0 அைலயலானா�. 

க&�பசி அவ@$* - ெப+2 கா!0 அவைனE N!றி. கால'தி� �வ$க'தி7 ேதா� 

றிய - ேபரNர�, ெப+�பசி தா2கமா�டாம7, ேவதைன Bட� உலவலானா�. 

கட�ளி� க�டைள"ப6, ெவ"ப$ கதிக	 தம� ேவைலையE ெச1�ெகா�ேட 

இ+8தன. உைற8� கிட8த பனி$க�6க	 உ+கியப6 இ+8தன. ெயம எ@� 

ேப++வ� ேதா�றியவிதமாகேவ, ம!ேறா உ+வ�� ேதா�றி!0. அ8த உ+வ�, 

பிர�மா�டமான ஓ பN! 

 

பNவி� ெபய, ஆ��லா. உைற8த பனி மீ� கட� ளி� ஆைண"ப6 கதிக	 பட, 

அ� உ+க, உ+காத ப*தியினி�0� உ+"ெப!ெறM8த ஆ��லா எ@� பNைவ$ 

க�டா� ெயம. விய"#!றா�! �த7 உ+வ� இர�டாவதாக எM8த உ+வ� 

க�&, இ� யா�? எ�0 ஆEசாிய"ப�&, அ+ேக ெச�ற�, த	ளா6$ ெகா�&! 

பNைவE N!றி<�, J&பனி" படல�. அ+ேக ெச�0 பா$*� ேபா�, 

ஆ��லாவின ம6$ கா�# களி9+8�, பா7 வழி8� ெகா�6+$க$ க�டான. நா< 

ெவ�ணிற ஆ0க	 ெப+$ெக&'ேதா&வ� ேபால, வழி8�ெகா�6+8த பாைல, 

ேபாNரன, ப+கலா னா�. பசி தீ+மள� ப+கினா�, மய2கி$ கீேழ சாBமள� 

ப+கினா�! சா18தான, உற2கினா�. 

 

பா7 ெகா&'த ேபரNரைன ர�சி'த பN�$*" பசி பிற8�வி�ட�. #7<� >�& 

ம!ற இட�. பN கல2கி!0. 

 

ப$க'திேல இ+8த ஒ+ பனி" பாைறைய நாவினா7 தடவி' தடவி" பா'த � - 

அ<'த� - பசி தீரவி7ைல. 

 

பN�$*" பசி தீரவி7ைலேய தவிர, அத� நாவின தட�த7 பய� தரா� 

ேபாகவி7ைல. பனி"பாைறயி� ஊேட இ+8� ஏேதா உ+வ� ெதாியலாயி!0. 

J�0 நா�க3$*" பிற*, பNவி� நா, ப�ட பாைற, கைர8 த�, �த7 ேதவன 

ேதா�றினான. அவ� அழக�. ெபய "Q. 
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பிற*, இ+�ட ப*தியி9+8�, ெயம ேபா�றவ க3�, ஒளி" ப*தியி9+8� 

"Q ேபா�றவக3�, உதி'தன. ேதவாNர" ேபா J�ட�! க&� ேபா! ெவ!றி 

யா+$*$ கிைட$*� எ�0 தீமானி$க �6யாதப6யான சம. 

 

இ0தியி7 ெயம KT'த"ப�டா�. KT8த ேபா Nரனி� உட7 மீ� தாவின 

ேதவக	. கM'� நர�# கைள அ0'தன. இர'த� ஆெறன ஓ6வரலாயி!0. அ8த 

இர'த�, வழிய, வழிய, ஆறளவி9+8� கடலள வாகி, அதிேலேய, ெயமாி� சகா$க	 

JTகி ம68தன. பிற*, ெயமாி� உடைல, உலக ஆைல எ@�, ெபாறிையE 

ெச<'தி$ெகா�6+8தவகளிட�, ேதவக	 L$கிE ெச�றன. மாவைர$*� 

ய8திர� ேபா�ற அ8த" ெபாறிைய ஒ�ப� அNர மாதக	, ெச<'தி$ெகா� 

6+8தன. அேகார$ ;Eச<ட� ஆ6$ெகா�6+8த அ8த ஆைலயிேல, ேபரNரனி� 

உடைல"ேபாட, உட7 சி�னாபி�ன மா$க"ப�ட�. எ<�#க	, மைலகளாக 

மாறின! ப!க	, ெப+2க!களாயின! இர'த�, கடலா யி!0! உட7, உலகமாயி!0! 

ம�ைட ஓ&, வானமா யி!0! பிரபDச�, இWவித� சி+Y6$க"ப�ட��, வி� 

ணிேல, Cாிய� ச8திர�, ந�ச'திர2கைள" #ைத'தன. 

 

ந�#கிறீகளா? நைக$கிறீகளா? ந�ப ம0"Hக	! ஆனா7 இைத ந�ப 

ம0'தவகைள நா(தீககள எ�0 நி8தி'த, த�6'த ம$க	 இ+8தன. உலக� 

உ� டான வித� இ�தா� எ�0 ந�பி, ேபரNரனி� பிணேம இ"பிரபDச� எ�0 

ேபசி", பNைவ வண2கிய ம$க	, இ+8தன. 

 

இ"ப6B� ஒ+ கா�&மிரா�6$ ;�ட� உ�டா! எ7ைலய!ற ெவளியிேல ஒ+ 

ேப++வ� ேதா�0வதா�! அத!*" பா7தர ஓ பNவா�! அ8த" பNவி� நா ப�ட 

இட'தி7 ேதவனா�! இWவிதமாக ஒ+ ;'தா! ேச! எ�0 ;றிட' �ணி� 

ெகா	ேவா ஏராளமாக இ+$க �6B�. ஒ+ கால� இ+8த�, இ8த$ கைதைய' ேதவ 

ரகசிய� எ�0 ப$திBட� ;றி$ ெகா�டா6ய கால�! 

 

�Qட� ம$க	 பிரபDச� இWவிதமாக'தா� உ!ப'தி ெச1ய"ப�ட� எ�0 ந�பி, 

#ராண� இய!றி அதைன' த� #னித ஏெடன$ ெகா�&, அத!*' த$க 

>ைஜகைளB� ஏ!ப&'தி$ெகா�6+8தன. 
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இ�0? இ8த$ கைதைய ந�#கிற ;�ட�, ேமனா� 6ேல, பி'த வி&திகளிேலB� 

கிைட'தலாி�. ேமனா� 6ேல, ெஜமனி, இ'தா9, ேபால8�, கிாீ(, எ8த நா� 

6ேலB� சாி, ெச�0 அ2*	ள ேபராசிாியகைள அ7ல, விDஞானிகைள அ7ல, 

க7^ாி மாணவகைள அ7ல, வய 97 ேவைல ெச1ேவா, ஆைல'ேதாழ 

ேபா�றவகைள$ ;டE சாி, அ"பா! பிரபDச� உ�டான கைத ெதாிBமா? 

ெயமாி� பிரதாப�, "Qாி� ேபாழ*, ஆ��லாவின அ�#, ேதவாNர" ேபா, இைவ 

ெதாிBமா? எ�0 ேக� டா7, ேக�பவனி� மன� *ழ�பி$ கிட$கிற� எ�0 எ�ணி 

விைற'�" பா"பேர தவிர, ''ஆமா�! அ8த' ேதவமா கைதைய மற"பா+� 

உ�ேடா! அேதா பா+�, அரசமர�, அதன+ேக ெச�0 கிழ$*' திைசயாகE 

ெச�றா7 ஒ+ காத Lர'தி7, ஆ��லா ஆலய� காண லா� - அ2* 

ஆ�&$ெகா+�ைற, க7பNவின கா�பி 9+8� பா7 ெப+*�! ஆ�&$ேகா 

�ைற ெயம கM'த0"# விழா நைடெப0�" - எ�0 ;றமா�டா கள, ஏெனனி7, 

அறி�$கதி பரவிய��, Jைளயி7 ப68 தி+8த J&பனி கைர8� ேபா1விடேவ, 

அ2* சாதா ரண ம$க3$*� இ"ேபா�, ெதளி� பிற8�வி�ட�. பிரபDச� 

உ�டான வித� எ"ப6 என0 ேக�டா7, அத!ெக�0 உ	ள பிர'ேயக விஞஞான 

/!கைள$ கா�&வ. மைலB� மாகட<�, நதிB� நவநிதிB�, கா&� ேம&�, 

Cாிய@� ச8திர@�, ஒளிவி& கதிக3�, மைழ வி& ேமக��, அைலB�, ஆவிB�, 

இ�ேனார�ன இய! ைகE ச$திக3�, ச$திகைள உ	ளட$கிய ெபா+	க3�, 

ஏ!ப�ட வைக"ப!றி, எ�ண!ற அறிஞக	, சி8தி' �E சி8தி'�, பாீ�சி'�, 

க�டறி8த உ�ைமகைள, ஏ&களா$கி, #திய எ�ண2கைள உலவவி�டன. இத� 

பயனாக பைழய நா�களிேல க�6 விட"ப�ட கைதக	, சீ8�வார!0" ேபாயின. 

 

'எ8த நா�6<�, ஆதிகால'திேல, ம$க	 *+� டறி� ெப!றவராக'தா� 

இ+8தி+$க �6B�. இ�0 பாமர ம$க3$*� #ாிய$;6ய தா$க"ப�&வி�ட பல 

விஷய2க	 பழ2கால'தி7, இ+�டைறயிேல இ+8தன! 

 

�த9ேல, இய!ைகE ச$திகைள$ க�& அDச��, ஆEசாிய"பட��, >ஜி$க��, 

#கழ�8தா�, மனித� பழகினான. பிறேகா, அவ@$*, அ8தE ச$திகளி� 

இரகசிய'ைத$ க�&பி6$க ேவ�&� எ�ற ஆவ7 ஏ!ப�ட�. அ8த ஆவ7, 
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அறி�' தாக�! அ"ேபா� ஒWெவா+ நா�6<�, ஏற'தாழ ஒேரவிதமான க+' �	ள 

பல கைதக	 �ைள'தன. இ8த$ க!பைனகளிேல ஒ�0 தா�, �த9ேல 

;ற"ப�ட�. �Qட� ம$க	 பல"பல கால� ந�பிய, ேதவமா கைத, இ2* ேபச"ப& 

வ� ேபாலேவ அ2*� ேதவாNர" ேபா, இ2* ;ற" ப&வ� ேபா�ற காமேத@, 

அ2* சிறி� மா!ற' �ட�, இ"ப6" பல கைதக	 உலவின. இ2* இ�0 

பழைமயி7 #�ைம Lவி மகிM� ப�பின ;0வ, '' நம� Jதாைதய Jடரலல! 

ேதவ - அNர எ�0 இ+வைகயினைர அவக	 க!பி'தன எ�றா7, அழ கிய 

க+'தி� மீ� தா� - அஃ� எ�ைனேயா எனி7, இ+ளி7 ெக�ட��, ஒளியி7 

ந7ல��, இ+"ப�ப!றி எ�ணிய நம� Jதாைதய, இ+�ட ேமனிB� க+'த 

க+'�� ெகா�டவகைள அNர எ�0�, ஒளிவி& ேமனிB� L1ைமயான 

எ�ண�� ெகா�டவகைள' ேதவக	 எ�0� ;றின! இ+3$*� ஒளி$*� 

ேபா! அதைனேய நம� ஆ�ேறா அNர+$*� ேதவ+$ *� ேபா எ�0 கைத 

வ6வி7 ;றின; ஒளிேய, இ+ைள விர�6, ெவ7<�. எனேவ ேதவாNர B'த'தி7, 

ேதவகேள ெவ�றன எ�றன சா�ேறா. இWவள�, அழ*ற, ஆT8த க+'�ட�, 

அ6"பைட உ�ைமைய அைனவ+� #ாி8� ெகா	வத!காக$ கைதகளா$கிய, அவ 

த� திறேம திற� " எ�0 ேபசி, மகிTவ. மகிழவ �ட� நி7லா. இ'த*மதி, நம� 

ப�ைடேயா த8த நிதி! எ�0 >ாி"ப, >ாி'த�ட� நி7லாம7, இ� ேபா�ற 

க!பைன' திற�, மதிவள�, உலகி7 ேவ0 எ2ேக@� உ�ேடா! - எ�0 ேக�ப 

 

பா!கட97 ப	ளிெகா�ட பர8தாமனி� உ8தியி னி�0�, ெகா6ெயா�0 கிள�பி, 

அத� dனியிேல தாமைர மல8� கா�சிதர, அ8த மலாைண மீ� நான �க� 

அம8தி+$க, அவ� நாவிேல சர(வதி K! றி+$க, அவ	 ைகயிேல Kைண இ+8� 

ஒ9$க, அ� ேக�& இ�#!0 நாரத கீத�பாட. அத!ேக!ப ந8தி மி+த2க� 

ெகா�ட, அ�ேக�& �$க�ண� நடனமாட, ஐயன ஆ&வ� க�&, அகிலெமலாம 

ஆன8த$ ;' தாட, அதன C�சம'ைத விள$கிE N'தான8த பாரதி யி� ேபனா ஓட, 

அதைன ம�ரகீதமா$கி வச8தேகாகில� பா�........... இ"ப6, இ2* - இ�0�, 

பிரபDE உ!ப' தி$* எ�ேறா ஏ!ப�ட பைழய கைதைய'தா� பய� 

ப&'�கி�றன. இWவித$ கைதக	, ந7லறிைவ ைநயா�6 ெச1B� நாச 

ேவைலய�ேறா எ�பைத இ8த ந7லறிவாளக	 எ�ணி" பா$காத� ம�&ம7ல, 



101 

 

இWவிதமான கைதக3$*, உ�ெபா+	 ேத6$ க�டறி8� ;0� K� ேவைல 

ெச1� வ+வ� ம�&ம7ல, உலகிேலேய, ஏேதா, எவ+$*� சா'தியம7லாத க! 

பைனைய, இ2* ��# இ+8ேதா ேகா'தன, எ�0, ந� ம$க	 எ�=�ப6B� 

ேபNகி�றன. அ8த" ேபEN, எWவள� அப'த� எ�பைத எ&'�$கா� டேவ, 

�Qட� ம$க	 ஒ+ கால'தி7 ேபா!றி" #கT8� வ8த பிரபDச உ!ப'தியி� 

#ராண'ைத$ *றி'� விள$கிேனா�. க!பைனைய" ெபா0'தம�6ேல, �Qட� 

#ராண�, நம� பைழய #ராண'�$* ம�டமா? இ7 ைலேய! அ8த" #ராண'ைத 

ந�பியதிேலா, ந�பி$ைக$* ஏ!றப6யான >ஜா காாிய2கைள அைம'�$ெகா� 

டதிேலா நம� ம$க3$*, �Qட� ம$க	, எ8த வித' தி<� *ைற8தவகள7ல! 

நாரதாி� ப$க'தி9+8� தாள� ேபா�&$ெகா�ேட கீத� ேக�டவக	 ேபால 

இ2* பைழைம வி+�பிக	 ேபNவ�ேபாலேவ, �Qட� ம$க3�, ஆ��லாவி� 

ம6யி9+8� ஒMகிய பாைல" ப+கியவக	 ேபாலேவ ேபசி$ெகா�6+8தன. 

ஆலய� அைம"ப�, ஆ0கால >ைஜ ெச1வ�, >ஜாாி$ ;� ட'தி� ேபEைச 

ேதவனி� வா$ெகன$ ெகா	வ�, ச8ேதகி"ேபாைர, சி'ரவைத ெச1வ�, 

எதி"ேபாைர$ ெகா7வ�, ேபா�ற எ8த' தி+$க9யாண *ண'தி <�, இ2* 

இ�0	ள நம� பைழைம வி+�பிக3$* எ	ளள�� *ைற8தவகள7ல, அ8த நா	 

�Qட� ம$க	! 

 

ஆனா7 அ2* இ"ேபா�, அ8த$ கைதைய ந�# ேவா கிைடயா�. இ2* இ�0� 

அேத ேபா�ற கைதைய ந�பம0"ேபா, நா(தீகக	! 

 

ஒ+ கால'தி7, ெயமாி� ம�ைட ஓ&, வான�, எ�0 ந�பிய ம$க	, இ�0, 

வானgதியிேல பற8த ப6, ந��ைடய Jதாைதய க�6 ைவ'த #ரா ண'ைத நா� 

இ�0� ந�பி, நட'�கிற Cரச�ஹார' தி+விழாைவ" பா'�, ேக9 ெச1கிறாக	! 

வி�=� ம�=�, ஒளிB� ஒ9B�, இ�0 அ2ெக7லா�, ஆரா1Eசி$;ட'திேல 

உ	ள ம$களா7, அலச" ப�&, பய� மி* பல #திய d�ணறி� பர"ப"ப�& 

வ+கிற�. நாேமா இ�ன��, திாி#ர தகன� �த! ெகா�& தி+'�ழா1 மகிைம 

வைரயிேல, ஒ�0 விடா ம7, ந�பிB� #கT8��, பாரா�6B�, ெகடாதப6 

பா�கா$க �ய!சி'��, கீத�, கா�சி, ஓவிய� �த9ய பல சாதன2கைள$ெகா�& 

அ8த" பழைமைய$ கா" பா!றிB� வ+கிேறா�! இ�தா� உலகின அறி�	ள 
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ப*தி$*� நம$*� உ	ள வி'தியாசேம ெயாழிய, இ2 *	ள சில பரைண மன" 

ேபா$கின ;0வ�ேபால, அ!#தமான க!பைனகைள ஆ$கின திற� நம� 

��ேனா க3$* ம�&ேம உ�&, உலகி7 ேவ0 எவ+$*� கிைடயா� எ�ப� 

உ�ைமய7ல! க!பைன$ கைதக	 க�6னதிேல, நம� Jதாைதய+$*� உலகி� 

ேவ0 ப*தியிேல இ+8தவக3$*�, வி'தியாச�, அதிக� கிைடயா�. பல 

தைலEசாமிக	! பற$*� சாமிக	! ெப�கைள" ப9 ேக�*� ெத1வ2க	! 

ேப++வ' ேதவ ைதக	, ேபா�ற க!பைனகைள, எ2*� எவ+� க�6' தா� 

பா'தன. அ2ெக7லா�, அறி� பரவிய��, ஆ��லா, ெயம ேபானற 

க!பைனகைள, வி�ெடாழி'�, உணைமைய ம$கள நா6ன. நாேமா, உ�ைமைய$ 

காணேவ�&ேம எ�ற உணEசிைய$ ;ட$ ெகா	ளா ம7, பழ� கைதகைள 

இன@� பய@	ளைவ, ெபா+3	 ளைவ, #னிதமானைவ, பாரா�ட' த$கைவ, 

>ஜி$க' த$கைவ, பM�படாதப6 பா�கா$க'த$கைவ எ�0 எ�ணி 

ஏமா0கிேறா�. இ8த மக'தான வி'தியாச8 தான இ+$கிற�, நம$*�, உலகின 

ம!ற" ப*தி$*�. இ8த ஒ+ வி'தியாச�! ஆனா7 எWவள� ெபாிய வி'தியா ச�!! 

ெப� எ<�#+வாவைத' த&$க' ெதாியாம7 எ<�#+ைவ" ெப�ணா$கிய 

ெப�மானி� கைதைய" ேபா!0� நம$*�, அவக3$*� உ	ள வி'தியாச�, 

எWவள� ெபாிய�! அேதா ெதாிகிறேத நம� இர�ைட மா�&வ�6, அத!*�, 

ேமேல ேமகம�டல'Lேட பற$*� விமான'�$*� இைடேய உ	ள வி'தியாச� 

அ7லவா அ�! கா�ேடாி >ைஜ$*� க�பியி7லாத த8 தி$*�, இைடேய எWவள� 

வி'தியாச�!! 

 

>மி எ"ப6 ஏ!ப�ட� எ�பத!*, �Qட� ம$கள ெகா�6+8த, அ'தம!ற 

க+'ைத அவகள வி� ெடாழி'தன - நாேமா இனன��, >மாேதவி - அ�ட 

சராசர2கைளB� ஆதிேசஷ� தா2*வ� - இர�யா� சத� >ேலாக'ைத" பாயாகE 

N+�6$ெகா�&ேபா1 ஒளி'�வி�ட� ேபா�ற கைதகைள, #�ய கைதக	 எ�0 

ந�#வ��, இ8த ந�பி$ைக$* ஏ!றப6யான >ைஜக	 ெச1வ�� தி+விழா$க	 

நட'�வ�மாக$ கால8த	3கிேறா�. சாியா? ேமனா�6ன, >மிைய" ப!றி �Qட� 

#ராண மன"பானைம அளவிேலேய இ+8�வி�6+8தா7 இ�0 >மி$க6யி7 

உ	ள #ைத ெபா+ைள ெவ�6 எ&$*� ேவைல நட8தி+$க �6Bமா, அத� 

பய�கைள நா� இ�0 அ@பவி$கிேறாேம, அ� தான சா'தியமா*மா! ேபரNரனின 

ம�ைட ஓ&தான வி� எ�ற K�கைதேயா& ேமனா�6ன த2க	 அறி �$* 
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�6� க�6வி�6+8தா7, இ�0, ஏ!ப�ட ஆராய Eசிக	 நைடெப!றி+$*மா! - 

அ8த ஆரா1Eசியி� பலன கைள அ@பவி$கிேறாேம, அ@பவி'� அகமகிTகி 

ேறாேம, அ"ேபாதாவ�, அறி�$* ேவைல த+கிேறாமா -- ந�றியறிதைலயாவ� 

கா�&கிேறாமா! பழ'ைத' தி�0வி�&, ேதா�ட$கார� மீ� தி"பிைய' �"#� 

ெகா&ைமேபால, அ8த ஆரா1Eசியாளக	 அளி'த அ+ைமயான சாதன2கைள 

உபேயாகி'�$ெகா�ேட, அ8த ஆரா1Eசியாளகெள7லா�, ஆ'மா'த� அறி 

யாதவக	 அழகிய க!பைனக	 ெச1ய' ெதாியாதவ க	, எ�0 ைநயா�6B� 

ெச1கிேறா�! நியாயமா? 'நா� க�&பி6$காத, (க�&பி6$க �6B� எ�ற எ�ண 

�� ெகா	ளாத நா� ) ரயி97 பிரயாண� ெச1�, எ2ேக ேபாகிேறா�? பி	ைள வர� 

ேக�க ராேம(வரேமா �6தர தி+"பதி$ேகா, ெபாியபாைளய'தாளி� ெபா+ைள' 

ேத6ேயா! இ8த" பைழய சாதன2கைள' ேத6E ெச7வ த!* அவக	 அளி'த #திய 

ெபா+	கைள உபேயாகி$ கிேறா�, அ"ேபாதாவ� ஒ+ �ளி ந�றியறித7! ஒ+ �ளி 

பாரா�&த7 உ�டா? இ7ைல, இ7ைல! உைழ" பாளியி� வியைவயா7, ப�னீ 

ெப0கிற �தலாளி, பா�டாளிைய எ"ப6" பாிகசி$கிறாேனா, அேதேபால' தான, 

#'தறிவாளக	 த+� சாதன2கைள, வசதிகைள, ந�றாக" பய�ப&'தி$ 

ெகா�ேட, பைழைம வி+�பி க	, அ8த" #'தறிைவ$ ேகவலமாக" ேபNகி�றன. 

#'தறிைவ" பழி$*� #7லறிவாளக	, இ�0, எ8 ெத8த$ க!பைனகைள$ க�6" 

பி6'�$ெகா�& விட ம0$கிறாகேளா, அ8த$ க!பைனகளிேல காண"ப&� 

வாT$ைக நிைல$*E ெச7லE ச�மதி"பரா எ�றா7, ச�ம தி$கமா�டாக	 / 

மினசார விள$* ம2கினா7, இவ களின ேகாப� ெபா2*�. விDஞான" ெபா+	 

கிைட$ க' தைட ஏ!ப�டா7, இவகளின வாTேவ ம2*�! ஆனா7 அ8த வசதிக	 

த2* தைடயி�றி, மா!றா உ! றா எ@� பா*பா& இ�றி, கிைட$கிற 

காரண'தா7, அைவகைள உபேயாகி'�$ெகா�ேட 'எ�ன பலன இைவகளா7 ' 

எ�0� ேபச' �ணிகி�றன. 

 

மதவாதிக	 விதி'தி&� நிப8தைனகைள"ேபா7, விD ஞானிக3� விதி'தா7, 

ேவ6$ைகயாக இ+$*�, இ' தைகயவகளி� நிைலைம! 
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ைவணவராக ேவ�&மா? தி+நாம� தாி$க ேவ� &�! தி+"பாைவ 

ப6$கேவ�&�! தி+'�ழா1 நீ ப+கேவ�&�! எ�0, சில பல நிப8தைனக	 

விதி"ப� ேபால, "ரயி97 பிரயாண� ெச1யேவ�&மா?" - " சாி! #'தறிவி� 

விைள� இ8த ரயி7! இதிேலறிE ெச7ல ேவ�&மானா7 #'தறி� ெகா	ள 

ேவ�&�. உன$* அ8த" #'தறி� இ+$கிறதா எ�0 பா$கிேற� " எ�0 

ஆர�பி'�, ரயி97 பிரயாண� ெச1ய வ+பவைர" பா'�, 

 

"உலக� எ"ப6 இ+$கிற�?'' எ�0 ேக�டா7, அவ, 

 

''உலக�, த�ைட!'' எ�0 பதி7 ;0வா - அவ +$*" பழ$கமான #ராண"பயி!சி 

காரணமாக. உடேன, "ஓேஹா! உம$*" #'தறிவி� அ6"பைடேய ெதாிய வி7ைல. 

இ8த ரயி7, த�ைடயாக இ+$கிற உலக'தி7 ஓ&வத7ல, உ+�ைடயாக உ	ள 

உலக'த�; உன$ *'தான உலக� உ+�ைட வ6வ� எனபேத ெதாி யாேத, 

பி6$காேத, #ாியாேத, அ"ப6"ப�ட, நீ உ� பா�ட� �"பா�ட� கால 

�த!ெகா�& இ+8�வ8த பைழய ந�பி$ைகயான த�ைட உலகிேல, க�ைட வ�6 

"யி7 பயண� ெச1வேத சாியான காாிய�. பழ2கால ந� பி$ைகைய மற8த 

மாபாவிகளான நா2க	 க�& பி6'த இ8த நKன" ைபசாச'தின உதவிைய 

நாடாேத!" எ�0 ;றி, 6$க� தர ம0'தா7, ேவ6$ைகயாக இ+$*�. 

 

ப'தியமி7லாத ம+8� ேபால, உாி'த Nைள ேபால, நிப8தைனய!ற நிைலயி7, சகல 

விDஞான வசதிக3�, பா& படாதவ+$* மிகமிகE Nலப'திேல, தர"ப�& வி�ட 

தா7, அைவகளி� பயைன அ@பவி$*� ேநர'தி<� ;ட, பழைம$*" பாரா�&� 

ேபா$* இ+8� வ+கிற�. பா&ப�&' ேதடாத ெபா+	, அ+ைம ெதாிய$ காரண� 

இ7ைல ய7லவா! இதனாேல தா�, #'தறிைவ அல�சிய மாக" ேபN� #7லறி� 

தைல விாி'தா&கிற�. ரயிேலறி ராேம(வர� ேபாவ��, ேராடாிமிஷினி7 ரமண 

/7 அEசாவ��, ேர6ேயாவி7 ச2கராEசாாி ேபNவ��, காமிரா ெகா�& 

க+டேசைவைய" பட� பி6"ப��, ெட9ேபான Jல� ெத"ப உ!சவ ேநர'ைத 

விசாாி"ப ��, - இைவ ேபா�றைவக	, இ2* நி'ய நிகTEசிக	 அ7லவா? இ8த 

நிைல சாியா? ப7 �ல$*வத!*' தயா ாி$க"ப&� பைசைய பா'திர� �ல$க" 

பய�ப&'தி னா7 - க7 உைட$*� க+விைய$ ெகா�& கனிைய' தா$கினா7, #9 
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ேவ�ைட$*ாிய �"பா$கிைய$ெகா�& எ9ைய$ ெகா7லக கிள�பினா7, - எனன 

எ�=வ - எ�ன ;0வ! அ� ேபால, #'தறி�, #திய வாT�$* வழி ெச1ய 

ஏ!ப�6+$க அ8த" #'தறி� த+� சாத ன2கைள$ெகா�&, பைழய வாழ$ைகைய 

நட'த �!ப& பவைர" ப!றி, எ�ன எ�=வ�, எ�ன ;0வ�! ஏன அவக	, 

இ'தைகய ேபா$*$ ெகா	கி�றன! அதற*	ள பல காரண2களிேல ஒ�0, பைழய 

கால$ க!பைன$ கைதக	 நம� Jதாைதயாின அபாரமான அலா தியான 

திறைம$*E சா�0, எ�ற தவறான எ�ண�; அ'தைகய க!பைனக	, உலகிேல 

எ2*� எ8த நா�டவ+� ெச1தறியாதன எ�ற தவறான பிரசார�. இத� காரணமாக, 

அ8த" பைழய கைதகளிேல விடா"பி6யான ப!0, ஏ!ப�6+$கிற�. ந�பகேள! 

 

நம� நா�6ேல ம�&ம7ல, நானில'திேல ப7ேவ0 இட2களிேலB� 

பழ2கால'திேல, இ"ப6" பல" பல கைதக	 உலவின. அவகெள7லா�, அ8த$ 

கைதக	, பயன!றன எ�0 க�டறி8�, #'தறி� ெப!றன, எ�பைத எ&'�$ 

;றேவ �Qட� #ராணீக�, பிரபD ச� எ"ப6 உ!ப'தியாயி!0 எ�0 கைத 

#ைன8தா� எ�பைத$ கா�6ேனா�. �Qடன கைதைய மற8�, அவக	 நிQட� 

கால'தி7 #*8�, இ�0, அத!* அ"பா<� ெச�0	ளன. ெயம+$*" பா7 

ெகா&'த பNவி� கைத ேக�& மகிT8த கால'ைத மற8�, காைள யி�றி" பN, க�0 

ேபா&� கால� வைர வ8�	ளன! ம�ைட ஓேட, வான ம�டல� எ�ற கைத$ 

கால' ைத' தா�6, வான ம�டல'திேல காண"ப&� ச8திர ம�டல� ெச�0வர$ 

க!0$ெகா	3� கால'�$* வ8�	ளன. ேபாNரனின இர'தேம கட7 எ�ற 

கைத$ கால'ைத$ கட8�, பல தின2க	, நீJTகி$ க"ப97 த2கி, கட<$க6ேய 

இ+$க�6B� எ�ற ஆரா1Eசி$ கால'தி7 #*8தி+$கிறாக	. நா�? இ�ன�� நாி 

பாியான பதிக'�$* நா!ப'� எ�டாவ� வி+'தி உைர எM�பவ+$*, நாமக	 

தாசனா வி&$*� ம0" #ைரைய" பிரNாி$*� ந!காாிய'தி7 பா&ப�&$ெகா� 

&�, நம$* ம�&� ஏன1யா, இ8த ந�ெபாணா$ கைத க	! நானில'தி7 ேவ0 

எ2*� இைவ தைம ந�#வா இ7ைலேய எ�0 ேக�ேபாைர நா'தீக எ�0 

L!0� 'ச'காாிய'தி7' ஈ&ப�&$ெகா�&�, இ+$கிேறா�. சாியா? �ைறயா? 

த*மா? ;ற ேவ�டா�! எ�ணி" பா+2க	! 

----------- 

11. ஓ6� 
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த2கE சி�மாசன'தி� மீ� K!றி+$ *� இ8த' தனி" ெப+2கட�	, நீல நிற' 

தைல"பாைகB� ேமகவண" ப�டா ைடB� அணி8� ெகா�& க�Hர மாகக 

காண"ப&வா�. ந7ல உயர�, அத!ேக!ற கா'திர� க� ம�&8தா� ஒ�0!!... 

அவ� ேதாளி� மீ� இ+#றத தி<� இர�& அ�ட2காகைகக	 உ�கா8� 

ெகா�6+$*� கால6யிேல இர�& ஓநா1க	 ப&'�$கிட$*� ! 

 

ஒ!ைற$க� ேதவ� ஓ6�, ஓ Jலெத1வ�. ப�ென&2கால� ப$திமா�களி� 

>ைஜைய" ெப!0$ ெகா�& பர8தாமனாக விள2கி வ8தவ�; பரா$கிரம மி*8த 

ஓ6�, பல தீரEெசய7க	 #ாி8�, இக�, பர� இர�6<� ஏக ச$கராதிப'ய� 

ெச<'தி வ8தா�. ஓ6� #கT, பாNரமா$க"ப�&, ெசய7க	 தி+விைள யாட! 

#ராணமா$க"ப�&, பாமர+� #லவ+�, அரச @� ஆ�6B�, ஒ+ ேசர$ 

ெகா�டாட$;6ய வித மான ேதவனாக" பலகால� விள2கியவன, இ8த ஓ6�. 

 

ெஜமனி, அைத அ&'�	ள நா&க	, பிாி�ட�, ஆகிய பல நா&களிேல, ஓ6�, 

ேதவேதவனாக" >ஜி$க" ப�& வ8தா�. சிவனா+$*$ ைகலாய�� விஷ=�$* 

ைவ*8த��, *றி"பிட"ப&வ�ேபால, இ8த' ேதவ@$*, பழ2கால, 6Qடானி$ 

ம$க	 ஆ(கா� எ@�, இட'ைத$ *றி"பி�6+8தன. 

 

ைவ*8தமாவ� ைகலாயமாவ�, அெத7லா�, மன"பிரா8தி, மதவாதிகளிேல 

ம�டரகமானவகளி� க!பைன, பி'�"பி	ைள விைளயா�& எ�0 இ�0 ஒ+ 

சிலரா7 ;ற �68தேபாதி<� ;ட, பாமரகளி7 ெப+� பாேலா, ைகலாய� 

எ�ப� உ�ைமயாகேவ இ+"ப தாக��, அ2* ஒ+ #ற'தி7 சிவ - ச$தி நடன� 

நட8� ெகா�6+"ப� ேபால��, ம!ேறா #ற'திேல �+க னின மயி7, த� 

கலாப'ைத விாி'தா&வைத, திைன" #ன'தழகி தி+மதி வளளி அ�ைமயா க�& 

களி" பைடவ� ேபால��, ஆ0�க2களிேல, ஒ+ �க'தா7 ஐய� சி2காரேவலன, 

இ$கா�சிைய$ க�& ஆன8தி" ப�ேபால��, த�பி$* இ8தE Nைவதா� 

ெதாிBேம தவிர, 'அ"ப� அவ7ெபாறி' இைவகளி� +சி எ�ன ெதாிகிற� எ�0 

எ�ணியப6, 'Jஷிகவாகன�' ஓ #ற� இ+"ப� ேபால��, ந�பி$ெகா�& தாேன 

இ+$ கிறாக	. ம0'�" பா+2க	, பாமராி� ேகாப� எ" ப6$ கிள�#கிற� 

எ�ப� ெதாிB�! இ"ெபா1Bைர கைளேய ெகா�ட #ராண2கைள, கி+பான8தக	 
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கீத$ *ர9ேல எ&'�ைர$*�ேபா�, ம�னாசாமிக	, மகிT வைத" பா+2க	! மதி 

*ழ�பியி+8தேபா�, ெதளி வ!றவக	, க�6வி�ட இ'தைகய ெபா1, இய7, இைச, 

நாடகமாகி, இ�றள� வைரயிேல, ம$க	 ம�ற' திேல, உலவ �6கிற�. 

 

சில அறிவ, இைவெய7லா� எ'தாின க+விக	 எ�0. எனி@� எ&'� 

இய�பமா�டாக	, ஏமாளி 'களி� ேகாப� த�ைம' தா$*ேம எ�ற அEச'தா7. 

அறி8ேதா அEச'தா7 அட2கி$ கிட$க, பாமர. பைழய *�ைடயிேலேய 

ஊறி$கிட$*� நிைல கா�கிேறா� ந� நா�67. 

 

இ8நிைல, சாித கால'�$* ��#, 6Qடானியக ளிைடேய இ+8த�. அ"ேபா� 

அரேசாEசிய Jல ெத1வ8தான, ஓ6ன! அறி� கிள�#ம�&�, ஈ& இைண 

ய!றவனாக விள2கி வ8தா�, வி�=லகி7. 

 

ஆ(கா67, அதி அ!#தமான ச$தி வா18த ஓ6�, ேதவிமா, த�பிமாக	, 

*மாரக	, *�6$ கட�ளக	 ஆகிேயா #ைடCழ$ ெகா<K!றி+8�, அ�ட' 

நாயகனாக ஆ�சி ெச1� வ8தான. அவ� ஆைண"ப6 நட$க ேவ�&� 

அைனவ+� - மீ0பவ ப& பாதாள'திேல தளள"ப&வ! அவ� ெசா7ைல ஏ!க 

ேவ�&� ச�டமாக, மீறிேனா அழி$க"ப&வ. அவ� வி+"ப'தினப6ேய 

வி�=� ம�=� விள2க ேவ� &�. அWவள� பல�, ஓ6@$*! 

 

ஆ(கா6ேல, ஓ6ன ஓ உயரமான, உனனதமான ஆசன'தி7 அம8தி+"பான! 

ஒ!ைற$ க� தா� இ+8த�. எனி@�, எ2* எனன நைடெபறி@� அவனா7 

க�டறிய �6B�. 

 

த2கE சி�மாசன'தி� மீ� K!றி+$*� இ8த' தனி"ெப+2 கட�	, நீல நிற' 

தைல"பாைகB�, ேமக வண" ப�டாைடB� அணி8�ெகா�&, ெக�Hரமாக$ 

காண"ப&வா�. ந7ல உயர�, அத!ேக!ற கா'திர�! க�ம�&8தா�, ஒ�0!! 

 

6Qடானி$ ஆ�டவ� இWவ�ண�, அல2கார %பனாக K!றி+$*�ேபா�, 

அவ� ேதாளி� மீ�, இ+ #ற'தி<�, இர�& அ�ட2 கா$ைகக	 உ�கா8� 
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ெகா�6+$*�! கால6யிேல, இர�&, ஓநா1க	 ப&' �$கிட$*�! க+ட� 

மகாவிY=�$*�, காைள சிவனா+$*�, உ�ட7லவா!! 

 

இ8த இ+ அ�ட2 கா$ைகக	, அWவ"ேபா� கிள�பி"ேபா1, பல இட2களி<� 

நைடெப0வனவ! ைற$ க�டறி8� வ8� ஓ6@$* உைர$*மா� - அதனாேலேய, 

ஓ6� இ+$*மிட'தி9+8ேத, எ2*� நைடெப0�, ேசதிைய அறி8�ெகா	3� 

’ச$தி' ெபற �68த�. 

 

இ+ அ�ட2 கா$ைககளிேல ஒ�றி� ெபய, 'சி8தைன' - ம!ெறா�றி� ெபய, 

'நிைன�! 

 

ஓநா1களிேல ஒ�றி� ெபய, 'ேபராைச - ம!ெறா� றின ெபய, ெப+8 தி�6.' 

 

இ8த" பாிவார2க3ட� K!றி+8த வ�ண�, அ�ட'ைத" பாிபா9'� வ8தா�, 

இ8த அதிசய' ேதவன. 

 

இ�0 ெஜமனியி7, ெப9� நகாிேலா, இ2கிலா8 தி7 இல�ட� நகாிேலா, 

ெச�0, ஓ6� ேதவனி� ஆலய� எ2*ள�, எ�0 ேக�டா7 ைகெகா�6E சிாி" ப, 

ஓ1�ைடேயா. பிற, அைதB� ெச1யா. ஓ6� ஓ மாஜி கட�	! ெதளி� 

பிற8த��, இ8த' ேதவ� இற8தா�! ப*'தறி� கிள�பிய��, இ8த" பகவா� 

மைற8தா! பாமர+� இ�0 ந�#வதி7ைல, இ"ப6" ப�ட ேதவைன! 

 

எனி@� ஓ கால'திேல கவிவாண பாட, #வியா	 ேவா கானாி$ைகைய$ ெகா�ட, 

>ஜாாிக	 அEசி$க, பாமர பயப$திBட� ெதாM� நி!க, சவச$தி வா18தவராக, 

ஓ6�, ேதவாலய2களிேல K!றி+8தா. 

 

அ�ட2 கா$ைக இர�&ைடயா1 ேபா!றி! 

அமர நாயகேன, அதிபலேதவா ேபா!றி! 

நீல"பாைக உைடயா1 ேபா!றி! 

ஒ!ைற$ க�=! ஓ6�! ேபா!றி! 
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எ�0 ேதா'திர� ெச1�ெகா�& தா� வ8தன. 

 

ஒ!ைற$க�ணன! �$க�ணன ெதாிB� நம� #ராணீகக3$*. 6Qடானிய" 

#ராணீக�, தா� சி+Y 6'த க!பைன$ கட�3$*, ஒ+ க�தா� ைவ'தான - 

ம!ெறா�ைற இழ$கE ெச1தா�. 

 

ஓ6�, ேதவனாகி, ேதேஜா� மயனாக விள2*வத! காக 'ேதவரச�' ப+க 

வி+�பினா�. இ8த' ேதவரச' ைத' தயாாி'�$ெகா�6+8தவக	, நிப8தைன 

விதி' தன, ஓ6@$*. எ�ன நிப8தைன$*� இைசேவன, என$* ம�&�, ேதவரச� 

த+க, எ�0 ேக�டாரா� ஓ6�. 

 

உ0தி, கல2காத த�ைம, தியாக உ	ள�, இைவ உ�டா எ�0 பாிேசாதி$க 

வி+�பிய, ேதவரச� தயா ாி"ேபா, ''உன க�களிேல ஒனைற" பி&2கி இ8த$ 

கிண!றிேல எறியE ச�மதமா?'' எ�0 ேக�க, ஓ6ன, உடேன த� இ+ 

க�களிெலா�ைற எ&'� எறி8� வி�&, ேதவரச� ெப!0" ப+கி, ேதவனானான! 

 

கட�	, ஆகிறா, கட�	! எ"ப6 இ+$கிற�, கட�� ெகா	ைக! ந�ப$;6யதாக 

இ7ைலேய, எ�ப - ஆமா�, இன0 -! அ�0? ேவத�, இ�! ேதவனின 

தி+விைளயாட7 இ�! ஆ'தீக�, இைத ந�#வ�தான! 

 

ஆEசாியமாக இ+$கிறதா? கட�	 ேதவரச� ப+கி' தானா கட�� த�ைம ெப!றா 

எ�ப� ேக�&! 

 

ேவ0நா�& விவகார� இ�, ஆகேவ, ேவகமாக$ க�6$க$;ட' ேதா�0�. 

இ"ப6$;டவா, கா�& மிரா�6'தனமாக இ+8� வ8தன, எ�0 ேக9 ேபச' 

ேதா�0�. இ8த நிைலயி7, 6Qடன ம$க	, இ+8த�, எ"ேபா�? உலக" ெபா� 

அறி� ஏ!படா ��ன�! சில ஆயிர� ஆ�&க3$* ��# இ+8� வ8த சி8தைன$ 

*ழ"ப�! இ� ேக9$*ாியதாக' ேதா�0கிற� இ"ேபா�. எனி@�, இேத 

சி8தைன$ *ழ"ப�, இ�0� இ2* இ+$கிறேத இத!* எ�ன ெசா7கிறீக	! 
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இைத" ேபா$க எ�ன ெச1தீக	? ெச1பவக3$*' த+� சிற"# எ�ன? 

நா'திக�, எ�ற வைச!! 

 

ேதவரச� ேத6னா� ேதவ� எ�ப� ேவ6$ைக எ�0 ;ற'ேதா�0�, 6Qட� 

ேதவ� கைதைய" ப6$*� ேபா�. ஆனா7 இ"ேபா��, நமநா�& ம$க	 

ப6$கிறாக	 - ப6$க" ப$க� நி�0 ேக�& ெநDச� ெந$*+க நி!கிறாகேள, 

#ராண2கைள! அைவகளிேல ஒ�0, ;மாவதாரம7லவா! பகவா�, ஆைமயாகி, 

தி+"பா!கட9ேல, ேம+ மைலைய ம'தாக��, வாNகி எ�ற பா�ைப$ கயி0 

ஆக�� ெகா�& கைட8�, அமித�' ெபற �ய!சி'தேபா�, ேம+, கட<$*	ேள 

JTகிவிடாதி+$க, பகவா�, ஆைமயாகி, மைலைய' தா2 கி$ெகா�ட கைத தாேன, 

;மாவதார�, இைத, இ� 0� ந�#கிறாேன, நம� உட� பிற8தவ�! ம0'�" 

ேபNபவன, மாபாவி எ�0 ஏச"ப&கிறாேன! இத! ெக�ன ெசா7கிறீக	. 

 

ேதவரச� ப+கிட ஒ!ைற$க�ணனான ஓ6ைன, ஓ6� ேதவனாக$ 

ெகா�டாட"ப�& வ8த நா�& ம$க ெள7லா�, மற8� பல ஆயிர� ஆ�&களான 

பிற*, மனித அறி� இ"ப6"ப�ட கைதகெள7லா� க�6, இைறவைன அறிவத!* 

�ய�றேத, எ�ன வி8ைத இ�, எ�0 அவக	 எ	ளி நைகயா&� நா�களி7, 

ஓ6�, மாஜி கட�ளான பிற*, இ2*, 'ப(மாCர ேமாகினி' கைத, கால�ேசபமா1, 

நாடகமா1, சினிமாவா1. நா�6ேல உல�கிறேத! இ8த$ ேகாணைல' த&$க, யா 

�னவ+கிறாக	! அமித� - ஆலகால விஷ� - ேமாகினி அவதார� - நீலக�டன - 

எ�ற ெசா!க3�, அைவ கைளE N!றி$ெகா�&	ள கைதக3�, பாமர+$* மன" 

பாடமாக இ�0� இ+$கிறேத! ப6'ேதா+� இைவ ெவ0� க!பைன எ�0 ;ற" 

பய"ப&கிறாகேள!! இத!ெக�ன ெச1வ�! 

 

இ8நாளி<� இ2*	ள இ8நிைல, 6Qட� நா&களிேல ப�ென&2 கால'�$* 

��# இ+8� வ8த�. அ8த" பைழய கா6, ப+க உதவா� எ�0 சா$கைடயி7 

ெகா�6வி�&, அறி� எ@� அ+வி நீைர அளளி$ *6'� அ8 நா�& ம$க	, ெதளி� 

ெப!றன! நாேமா இ�0�, பDசகWய� சா"பி&�, ப�பிேலேய இ+$கிேறா�! 
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நாகாிக�� ந7லறி�� இ7லாத நா�களிேல, 6Q ட� ம$களி� மனதிேல 

ம+�சிையB� ப$திையB� J�6 வ8த ஓ6ன, பல ேதவிமாகைள மண� #ாி8� 

ெகா�& பல *மாரகைள" ெப!ெற&'ததாக" #ராண� இ+8த�. 

 

ஓ6னி� �த7 மைனவி, ேஜா� எ�பவ - ஏற'தாழ நம� நா�&" #ராணிகக	, 

சி'தாி'�$ கா�6ய >மாேதவி! 6Qடன >மாேதவியி� #'திர� தான தா ேதவ� - 

�+கனேபால, த8ைதையவிட இ8த' தன யன. பாரா$கிரமசா9! 

 

அழக� பா7ட எ�பவ� ம!ேறா மக�! இவைன" ெப!ெற&'த ேதவியி� ெபய, 

பிாி$ ெப+மா�6!! ஒ� ப� ேதவ*மாாிகைள மண� #ாி8தி+8தா ஓ6�. ெஹ1 

மிடா7 எ�0 ம!ேறா மக@� உ�&, இ8த மேகச@$*. லா$ எ�ேறா த�பி, 

இ+8தா�. ம!0� பல த�பிமாக	! ெபாிய *&�ப�! 

 

கட�3$* இ"ப6$ *&�ப�, *ழ8ைத *�6க	, எனெற7லா� ;0வ� 

ேக9$;'� - மதமாகா� - எ�0, ஏதாவேதா க7^ாியி7 ேபசலா� - ம$களிட� 

ெச�0 ேபச�6Bமா! பாவதி, க2கா - ேதவிமா! �+கன, விநாயக�, பி	ைளமா! 

ைம'�ன�, மகா விY=! ந8தி நாரத, இைச தா! ாிஷப�, வாகனமாக இ+$க! - 

இ"ப6 இ+$*� சிவனாாி� *&�ப�' ெபாிய *&�பமாயி!ேற! ேக9 ெச1தா7, 

ைசவ எWவள� சீ0 கி�றன, இ�0�!! அ8தE சீ!ற� இ+8த�, அறி�' ெதளி� 

இ7லாத கால'தி7 6Qட� ம$க3$*! அவ கள, ஓ6ன ேதவனா7 தா�, உல*, 

அைலகடலா7 அழி8� ேபாகாம9+$கிற�, எ�0 ந�பி' ெதாM� வ8தன. 

அவன�றி ஓ அ=�� அைசயா� எ�0 அைச$க �6யாத ந�பி$ைக 

ெகா�6+8தன. ேகாயி7 க�6ன - ேகாலாகல' தி+விழா நட'தின! பரமசிவ 

ைன" பதிக� பா6B�, �+கைன" பி	ைள' தமிT பா6B�, விநாயக+$* அகவ7 

பா6B�, அ+	ெபற ந�மவக	 வி+�#வ� ேபாலேவ 6Qடன ம$க3�, கட�ளி� 

*&�ப'தினாி7, ஒWெவா+வைரB� ஒWெவா+ வைகயாக" >சி'�" பல� 

ேவ�6ன. அவக	 அ�0 ெச1� வ8தைத, எ7லா� அறிKன� எ�0 க�டறி8� 

வி�ெடாழி'தன. நம� பாமரேரா, அ8த" பழயைதேய உ�& வ+கி�றன - 

ப6'தவகேளா, அ8த" 'பழய�$* ஊ0கா1 ேத6' த+கி�றன. 
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கட�� த�ைம எ�பைத விள$க��, ம$க	 மன திேல ஏ!பட$;6ய, தீய 

எ�ண2கைள' தீ1'�, அவ களி� மனைத' L1ைமயான தா$க��, க!பைன$ 

கைத க	 பய�பட�&ேம எ�0 வாதி&� ேபா$கின+�;ட உ�&, இ8நாளி7! 

ஆனா7, இத!*$;ட" பய�பட �6யாதப6யானைவக3�, ப�#$* ஊ0 

ேத&பைவக 3� உ	ள ெசய7கைளேய, ேதவனின தி+விைளயாட7 எ�0 தீ�6 

ைவ'�	ளன, #ராண2களி7. இ"ப6" ப�ட, "தி+விைளயாட7கைள$'' ெகா�ேட 

ேதவ@$*, சிற"#" ெபயகளி�&, அEசி'தன! 

 

இ��ைறயி7, ஓ6@$*, நா!ப'தி ஒ�ப�, ெபய க	 உ�& – அEசைன$*ாிய-

னவாக! 

 

>ேலாக'ைத$ காண��, ேவ0 பல உலக2கைளE N!றி" பா$க�� ஓ6�, 

வாBேவக மேனாேவகமாக ஓட$ ;6ய (Z�ன எ�ற *திைர மீேதறிE 

ெச7வாரா�. 

 

ஓ6@ைடய அ!#தE ச$திகைள" ப!றி" ெபாி�� #கT8� கைத பல தீ�6ய 

6Qடானி$ #ராணிக, அேத கட�3$*$ கYட� வ+வ�� பைகவ அவ+$* எதி 

ராக$ கிள�#வ��, சில சமய2களிேல, ஓ6� கட�	 ேதா!0 ஓ&வ�� ேபா�ற 

கைதகைளB� தீ�6ன. கட�	, சவ ச$தி வா18தவராயி!ேற, எைதB�, ஆ$கி 

அழி$*� ஆ!ற7 உ	ளவர7லவா, அவைரE சாதாரணE சி!றரச� ேபாலE சில 

சமய� சி'தாி'�$ கா�&கிேறாேம, இ� சாியா ; சி8தைன' திற�	ளவக	 இதைன 

ஒ"#வரா, எனப� ப!றி எ7லா� #ராணிக� எ�=வதி7ைல, கட�� ச�ப8தமான 

கைதப!றி' தான, ச8ேதகி$கேவா, ஆராயேவா ;டாேத - பாப� எ�0 மத*+ 

க�டைள பிற"பி'தி+$கிறாேன! மதி *ைற8த ம$கள, ஏன, ஆரா1" ேபாகிறாக	 

எ�ற ைதாிய� #ராணீக@$*. எனேவ, �ர�பா& மி*8த ப7 கைதகைள" 

#ைன8தா�, �ணி�ட�. ப$தி காரண மாக சகல'ைதB� விM2கின ம$க	. 

 

இ"ப6"ப�ட, கட�� த�ைம$ேக �ரணான கைத B� உ�&, ஓ6� #ராண'திேல. 

ஒ+ சமய'தி7, ஆ(கா� கட�ளக3$*�, வா� ம�டல'�' ேதவைதக3$*� 

ெப+�ேபா J�&, ஓ6� ேதா!0விட ேநாி�ட�. ஆமா�! Jல$ கட�	 
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�றிய6$க"ப�டா, பாிவார'�ட�. அவ+ ைடய, மக�. அசகாய Cர�, 

தாேதவனி� ச$தி வா18த ச�ம�6 உைட8�வி�ட�, ஓ6னி� மன�, அைதவிட 

அதிகமான அள� உைட8�வி�ட�. கட �ள உல* கல$கமைட8த�. ஆ(கா� - 

அதாவ� 6Qடானிய ம$க	 எைத, ைவ*8த� எ�0� ைகலாய� எ�0� 

பயப$திBட� ;றி வ8தனேரா, அ8த$ கட� ள உலக�, �!0ைகயிட"ப�ட�. 

 

Jல$கட�ைள �றிய6$க$ கிள�பிய, வா�ம�டல Kர� ெபய, நிஜா�. இவ� 

Kர'தி� ��# தா$*" பி6$க �6யாம7, கட�	க	 Jைல$ெகா+வராக ஓடலா 

யின. வாBேவக மேனாேவகமாக ஓட$;6ய (Z"ன மீ� ஏறி$ெகா�&, ஓ6�, 

ஆ(காைட வி�&, ஓ6 னா. அவ மகன தா, ஆ&க	 >�ட"ப�ட அ!#த' ேத 

ஏறி, ஆ(காைட வி�& ெவளி ஏறினா�. 

 

ெவ!றி ெப!ற வா� ம�டல'தா, ஓ6� அர ேசாEசி அம8தி+8த Hட'தி7, உ7 

எ�பவைன அமரE ெச1தன. #திய கட�ளானா�, இ8த, உ7! கட�	 எ@� 

அ8த(ைத இழ8�, ஓ6�, த� *&�ப'�ட�, ஒ+ பா�கா"பான இட� ேபா1E 

ேச8தா�. ஜுன க' நவா", ஓ6வி�டா, எ�0 ப6$*� ேபாேத சிாி"# 

வ+கிறத7லவா நம$*, இவ@� ஒ+ ம�னனா என0 - இ2*, கட�	 ஓ&கிறா, 

ேதா!0 - தைல த"பினா7 ேபா�� எ�0!! 

 

ஓ6@ைடய த�பி, லா$ேதவ� ம�&�, #திய கட �ளின ெபானன6 ெதாMபவ� 

ேபால" பாசா2* ெச1� ெகா�&, ஆ(கா6ேலேய வசி'� வ8தா�. 

 

சவ வ7லைமB	ள கட�	 ேதா!0 ஓ6, தனி இட� ேத6யேதா&, வான 

ம�டல'தாைர KT'த, எ�ன ெச1வெத�0 ேயாசி'தவ�ண� இ+8தா. 

 

ஹா"டன, எ�ேறா அNர� இ+8தா� - அவ@$ ேகா மக� - அவைன, ஓ6ன, சி0 

*ழ8ைதயாக இ+$ *�ேபாேத, களவா6E ெச�0, வள'� வரலானான. 
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இ8த அNர *ல'தா+$*� வா� ம�டல'தா+$ *� தீராத பைக இ+8�வ8த� - 

எனேவதான, அN ர$ *ழ8ைதைய ஆ(கா& கட�ள, அ$கைரBட� 

வள$கலானா - பிற* பைக J�6விட. *ழ8ைத வள8 த� - ஓ6ன, த� ம8திர 

பல'ைத" பிரேயாகி'�, இ8 த$ *ழ8ைதைய ஓ மாKரனா$கினா�. 

 

ஹா62 எ@� இ8த அNர Kரன, ஆ(கா& மீ� பிற* பைட எ&'�E ெச�றா� 

பழிவா2*� உணEசி Bட�. த� ேவைல �6B� வைரயி7 ேவ0 எ$காாிய'தி<� 

பா&பட ம0'�, தைலமயிைர சைட சைடயாக வள'�, க'தாி'�$ 

ெகா	ளவி7ைலயா� இ8த அNரன. 

 

ஆ(கா& ேபா*� வழியிேலேய இ8த அசகாயE Cர@$* ஆப'� வ8த�. லா$ 

ேதவன, இவைன" பி6'�, ஒ+ கா�67 மர'தி7 க�6வி�டா�. காவலாளி கைள 

அம'தினான, அவ� த"பி" ேபாகாதி+$க. 

 

ஹா62, ஒ+ ம8திர" பா�&" பா6னான - உடேன, அ8த$ காவலாளிக	, மாய' 

L$க'திலாT8தன. ஒ+ ெபாிய ஓநா1, ேகார" பசிBட� வ8த� அவைன$ ெகா7ல, 

மறேறா ம8திர" பா�&" பா6னா�, ஓநா1 ெச'த�! இனெனா+ பா�&; அவன 

மீ� >�ட"ப�ட தைளக	 யா�� ெபா6" ெபா6யாயின. இWவள� வ7லைமB	ள 

ம8திர" பாட7கைளB�, ஓ6� தான ஹா62*$*$ கற0$ெகா&'தி+8தான! 

 

ேவ6$ைக பா+2க	, இWவள� ம8திர பல��, ஓ6 @$*" பய�படவி7ைல, 

ேதாறேறா6 வி�டான அவேன பிற*, ம8திர பல'ைத இ�ெனா+வ@$* 

அளி$கிறா�! | 

 

ஹா62கின கYட� இWவளேவா& நிறகவி7ைல. ஓநா1 ஒழி8த�. ஆனா7 ஓ 

ஒ1யாாி வ8தா	 அவன �� - காத7 ெச1யலானா	. 

 

''பாவா1! பழி தீ$*� பணியி7 பா&ப�&	ள எ�ைன நாடாேத -'' எனகிறா� 

Kரன. 

 

''பாரா1 எ� அழைக! ;றாய ஓ காத7 ெமாழி'' எ�0 ெகDNகிறா	 அவ	 
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அவள ஓ அர$க *ல அண2*. ெபய, ஹா� கிெர". அர$கி எனி@�, 

வி+�பியப6 எ7லா�, வ6வ ெம&$க$;6யவ	. விஸவ%ப� எ&$கிறாள ஓ 

சமய�, வி�=� ம�=� நிர�பிட நிறகிறாள.- ம0விநா6 அ8த மாயாவதி, 

அதி%ப N8தாியாகி, அனைப" ெபாழி கிறா	. 

 

அவ3ைடய ெகாDNெமாழியி7 மய2கவி7ைல. மாKரன - ேபா - ேபா எ�0 

ெகா$காி'தா�. அவ 3� அவைன விடவி7ைல - ஆ� உ+ெவ&'�, ஆBத� 

தா2கி அவ@ட� ெச�றா	, ேபா+$*. 

 

இ+வ+� பல ஆப'�$கைள$ கட8�, ஆ(கா&$ *" பயணமாயின. இைடயி7, 

மாயாவதி$* ஒ+ பிசாN ெகா&'த சாப'தி� காரணமாக, 'ெப+2ைக' யா7 சா� 

ஏ!ப�ட�. 

 

'ெப+2ைக' - எ�றா7 எ�ன! ஒ+ கர�! அ�ட பி�ட சராசர'ைதB� அட$கி 

அழி$க$;6ய�! எ"ேபாேத@� ேதா�0�; மைறB�! 

 

யா+ைடய கரம? #ராணிக� ;0வதி7ைல! கட�3$ *� இ7லாத ச$தி, எ"ப6 

அ8த$ கர'�$*$ கிைட' த�? விள$க� கிைடயா�! விள$க� ேக�க$;டாேத! 

பாபம7லவா!! எனேவ இைதB� ந�பின ம$க	. 

 

ஹா62, ஓ ஓநாைய மீ�&� எதி'�" ேபாராட ேநாி�ட� - அைத$ ெகா�0, 

அத� *டைல' தி�றா னா� - உடேன, எவரா<� அட$க�6யாத அள�, பல� 

ஏ!ப�&வி�ட�. 

 

இனி அவ@ைடய எதி"ைபE சமாளி"ப� K� எ�0 க�&ெகா�ட, வான 

ம�டல'தா, சமாதான மாக வி+�பின. 

 

ஓ6@ைடய Hட'தி9+8த உ7, தா ேதவனிட� L� ெச�றா�. சமரச� ஏ!ப�ட�. 

மீ�&� ஓ6�, கடவளானா�! 
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இ�ேபா�0, ம!ேறா �ைறB� ஓ6�, 'கட�	 ேவைலைய வி�&வி�&, ஓட 

ேநாி�ட�. 

 

ஹாத எ�பவ�, கிள�பி, த� பரா$கிரம'தா7 கட�	கைள' ேதா!க6'�, 

ேதவேலாக'ைத' தன தா$கி$ ெகா	ள' தி�டமி�டான. ஓ6�, தா, பா7 ட எ@� 

பல கட�	க3� ஒ�0;6" ேபாாி�&�, பயனி7ைல. மீ�&� ஓ6�, பதவி 

இழ8�, நாேடா6 யாக ேநாி�ட�. பா7ட+� இற8�வி�டா�. 

 

ேசாக'�ட�, ஓ6�, ஆ%ட$காராிட� ெச�றா� - ஆ�டவ� ேபாகிறா�, ஆ%ட� 

ேக�க! ஆ%ட$கார, உ� அவமான'ைத" ேபா$கி, பழி$*" பழி வா2க, 

உன$ேகா பாலக� பிற"பா�, அWவிதமான பாலக ைன" ெப!ெற&$க$;6ய 

பா$யவதி ாி�டா எ�பவைள, நீ தி+மண� ெச1� ெகா	ள ேவ�&� எ�றா. 

 

'நா� ேகா*ல'தி7 பிற"ேபா� க�சைன$ ெகா7ல' எ�0 அசாீாி ;0வ� 

ேபால'தா�, இ���. 

 

ாி�டா எ@� ம2ைக, +ேதனியகளி� மனனனி� மக	. அவைள அைடய வி+�பி, 

ஓ6ன, மானிட உ+ ெவ&'�E ெச�0 ம�னனிட� பணியாளாகி, அவ� மன� 

மகிழ'த$க பல ெசய7 #ாி8�, ம�னன மகிT8 தி+$*� ேநரமாக" பா'�, ''மனனா! 

என$* உன மக	, ாி�டா ேதவிைய மண�6'�' தரேவ�&�'' எ�0 ேக�டா�. 

மாKரைன ம+கனாக" ெப0வதிேல, ம�ன@$* வி+"ப8தா� - எனி@� மகளி� 

ச�மத' ைத" ெப!ற பிறேக, மண�, எ�0 ;றிவி�டா�. எனேவ, ஓ6�, 

ாி�டாவி� காதைல" ெபற �ய!சி' தா�. 

 

அவேளா, "இவ� Kர� எ�ப� சாி - ஆனா7 வேயாதிக�! நாேனா இளம2ைக! 

என$ேகா இவ� மணாளனாவ�!'' எ�0 சீறினா	. ஓ6ேனா அவைள 

அைட8தாக ேவ�&� - காத<$காக அ7லவாயி@�, அவைள மைனவியாக" 

ெப!0, ஒ+ மகைன அவ	 ◌ா8 ெத&'�' த8தா7 தா�, இழ8த மான'ைத மீ�க 
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�6B� - அத!காக அவ	 ேவ�&�. அவேளா, வேயாதி கைன மணாளனாக$ 

ெகா	ளமா�ேட� எ�0 பி6வாத� ெச1கிறா	. ஓ6�, விதவிதமான காத7 

விைளயா�&க	 ெள7லா� ெச1� பா$கிறா - ஒ�0� ப9$கவி7ைல. அவைள 

�'தமிடE ெச�றாரா� ஓ �ைற, ஓ2கி$ெகா&' தாளா� ஓ அைற, க�ன'தி7! 

 

எWவள� இழி� வ+வதானா<� சாி, ெபா0'�$ ெகா	ள'தாேன ேவ�&�. 

பல�ைற �ய�றா பக வான! கைடசியி7 அவ3$*" பிசாN பி6$*�ப6 ெசய�, 

அைத ஓ�&� ம8திரவாதியாக மாறி, அவ	 மனைத மய$கி, மண�6'�$ 

ெகா�டா. 

 

ேபாயி - எ@� *மாரைன" ெப!ெற&'தா	, ாி�டா. இ8த$ *மார�, த8ைதைய 

விர�6ய த+$க ைர' ேதா!க6'�, ஓ6ைன மீ�&� கட�ளாசன'தி7 இ+$கE 

ெச1தா�. 

 

இ"ப6 இ+$கிற� ஓ6ன #ராண�! 

 

ஒ�0$ெகா�0 ெபா+'தேமா, ஒ�றி@$காவ� ெபா+ேளா, எதிலாவ�, 

உ�ைமயான கட�� த� ைமேயா, க&கள�� காண �6யாத கைதக	. எனி@� 

அைவகைள, �Qட� ம$க	, பயப$திBட� பாராயண� ெச1வைத, மத$ 

கடைமயாக$ க+தின. அவக3$* அ8த$ கால'திேல கிைட'த க�ப�க	, 

காவிய� பா6 ன - ராஜா$க	 ேகாயி7 க�6ன - த�பிரா�க	 ேதானறின - ப$தி" 

பிரவாக�, பல ம�டல2களி<� ெப+$ெக&'ேதா6ய�. 

 

எWவள� ஆபாச�, எ'�ைண சதி, வDசைன, நிர� பியதாக உ	ளன இ$ கைதக	 - 

இைவகைள$ ெகா�&, கட�3$*" ெப+ைம க!பி$க எ�=கிறீகேள, 

ேபைதயேர! நீ2களா, உ�ைம ஆ'திகக	? இ�வா, மா$க�? எ�0, ேக�*� 

�ணி�� ெதளி�� ஏ!பட ெந&2கால� பி6'த�. ஆனா7 ெதளி� ஏ!ப�ட��, 

ேக�டன, அ2*. ேக�டேபா�, அவக3$*$ ேக& ெச1தன Jடக	. எனி@� 

அவக	 உ�ைமைய நிைலநா�ட அDசவி7ைல. உயி ெபாித7ல, உலைக 

உ+$*ைலயE ெச1B� உ'தமகளி� பி6யி9+8� ம$ கைள மீ�பேத ெபாி� 
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எ�0 எ�ணி" பணி #ாி8த ன - ெவ!றி ெப!றன - ஓ6� ஓ�ட ெம&'தா�, 

ேகாயி99+8�!! மாஜி கட�ளானான! 

 

"அ�ட2 கா$ைகைய$ க�ேட�!" எ�0 #3* ேபசிய >ஜாாிக	 - ''ஓநா1கள 

நா$ைக' ெதா2கவி�&$ ெகா�& வ8த� ெசா"பன'தி7'' எ�0 பித!றிய 

ேபைதய, ெதளி� ெப0வ�, எளிதான காாியம7ல, மதெவறிைய எதி'� நி!ப�, 

ஆப'தான காாிய�. எனி@�, ந7லறிவாளக	, எதி'� நி�றன, ெவ!றி 

க�டன; விர�6 அ6'தன, க!பைனகைள. 

 

கட�3$*$ *&�ப�; அதிேல கலக�! 

 

கட�3$* எதிாிக	 - அதனா7 அவ ேதா!0 ஓ&வ�!! 

 

இைவகைள ந�பிய ம$களி� ெதாைக, ஏராள�, அ�0. 

 

இ�0, அைவகைள$ ேக�&' �	ளி விைளயா&� பி	ைளக3�, எ	ளி நைகயா&� 

- அ2*! 

 

இ2ேகா, இ�0�, த$கைனE சிவனா ெகா�ற #ரா ண'ைத ந�ப ம0"பவ�, 

பாபியாக$ க+த"ப&கிறா�. கட�	க3$*ள ச�ைட - ேதவேலாக'தி7 கலக� - 

ஒ+ ேதவைன ம!ேறா ேதவ� ேதா!க6"ப� - எ�பன ேபா�ற #ராண$ 

கைதகைள, #�ய கைதகளாக$ ெகா�&, #'தியி� ேபா$ைகேய, பாமர 

பாTப&'தி$ ெகா	கி�றன. 

 

எWவளேவா ேகாலாகலமாக 'வாT�' நட'திய, ஓ6�, மாஜி கட�ளானைத, ந� 

நா�&" பாமர அறி யா. அறி8தவக	 உைர$க�� அDNகி�றன! 

---------- 

12. தாேதவ� 

தார ேதவ�, ஓ6� ேதவனி� *மா ரன ; பல தி+$*மாரக	 ஓ6@$*, எனி @� 

தா ேதவேன, �த7வ�, �$கிய மானவ�, தநைதைய மிDச$;6ய வ7 லைம 



119 

 

ெப!றவ�, தரணிேயாாி� ப$தி ையB� பாச'ைதB� அதிக அளவி7 ெப!0, 

ஆதி$க� ெச<'தினவ�. இ8த ஆ!ற7 மி$க கட�3$*, இர�& ஆ& க	 

>�ட"ப�ட ரத�! அதிேலறி'தான அ�டெம2*� ெச�0 வ+வா இ8த அதிCர. 

 

தாேதவ� 

 

Nதசன� - எ�ப� அவ+ைடய ச$ராBத'தி� ெபய - பாDச ச�ய� எ�ப� 

அவ+ைடய, ச2கி� ெபய, எ�0 ந� நா�&" #ராணிகக	, விY=�$ காக$ 

க�6ய கைதகளிேல ;றின. �Qட� #ராணி க�, இ�ேபாலேவ, கட�ளக3$*" 

ெபய C�6ய �ட�, வாகன2க3$*� ெபயாி�டா�. ம$க	 கட� ளி� 

தி+நாம'ைத" பஜி'த� ேபாலேவ வாகன2கைள B� க+விகைளB�, பஜி'� 

வ8தன. 

 

ஆ$க�� அழி$க��, ர�சி$க�� த�6$க��, ஆ!ற7 ெகா�ட ஒ+ �M�த! 

கட�	 ேபா��, எ�ற அளவி7, ஆ'திக� அைமயவி7ைல. பல" பல கட�	 கைள' 

ேதட�� நாட��, ஒWேவா கட�ைள" ப!றி ஒWேவா விதமாக" #கT பாட�மாக 

இ+8தன. பல க� �	கைள" ப!றிய எ�ண� இ+8ததா7, ஒ�0$ ெகா�0 

ெதாட# எ�ன எ�ப� ப!றிB� யாராாி� ஆ!ற7 எெததிேல சிற8தி+8த� 

எ�பத!*� பல க! பைனகைள$ க�ட ேவ�6 ேநாி�ட�. இதனா7, #ராண" 

#3*க	 மைல என வள8தன - அWவளைவB� ந�# வ� தா� ஆ'திக கடைம 

எ�ற ஆT8த ந�பி$ைக இ+8� வ8த�, அ8நாளி7, �Qட� ம$க3$*. 

 

கட�	 எ�றா7, மன�, வா$*, காய� ஆகியவ! ைற$ கட8தவ, எ�6 எ�6" 

பா"பவ+$*� எ�டா" ெபா+ளாக இ+"பவ, க�டவ வி�6ல, வி�டவ 

க�6ல, எ�ற த'�வா'த" ேபENக	 கிள�# �� ன�, கட�	 ஒ�ற7ல, பல! 

ஓ++ அ7ல, ப7ேவ0 உ+ வ2க	! பல கட�	க3மாக$ ;6 உலைக" பாிபா9'த 

ன எ�ற7ல, த2க3$*ள பைக'�$ெகா�&�, ேபாாி�&$ெகா�&� வாT8� 

வ8தன எ�ெற7லா� கைதக	 இ+8�வ8தன. அWவள�� அறி�$* ஒW 

வாதைவேய, எனி@ம நமபினவன நறகதி ெப0வான, ந�பாதவ� தைலயி7 

இ6விM�, நாசமாவான எ�0 தான, மத*+மாகள, மிர�6 ைவ'தன எ8தE சமய' 
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தி7 எ8த$ கட�3$*$ ேகாப� வ+ேமா, எ�ற அEச� பி6'தா�6யப6 இ+8த� 

ேபைத ம$கைள. எ7லா$ கட�	கைளB�, மகிTவி'தா7 தா�, த2க3$*$ ேகேட 

�� ஏ!படா� எ�ற எ�ண� உ�டாகேவ, ம$க	 த2க	 ேநர'தி7 மிக" ெப+� 

ப*திைய, கட�� ;�ட' திைன மகிழவி$*� காாிய'�$ேக ெசலவி�& வ8தன. 

ஒWேவா கட�3$*� ஒWேவா சமய�, தி+விழாவாக >ைஜ$*ாிய சமயமாக$ 

*றி$க"ப�&, அ8த �ைற தவறா ம7, ம$க	, ப$தி ெச<'தி வ8தன. 

 

ஓ6� தா� ஒ"ப!ற �M�த! கட�ளாயி!ேற - அ�ட பி�ட சராசர'�$*� 

ஆதிகாரணமான ஐயனா யி!ேற, அவ� அ+	 கிைட'தா7 ேபா�ேம, அவ� 

ஆைண"ப6தாேன, அ=�� அைசB�, ஆTகட<� அட2கி நி!*�, அவைன" 

பஜி'தா7 ேபா�ேம, எ�0 �Qட� ம$க	 எ�ணவி7ைல; ஓ6ன ஒ"ப!ற கட�	 

தான - அவ அ+	 ேதைவதான - அவ+$கான >ைஜ க	 #ாிய ேவ�6ய� தா� - 

ஆனா7.......!! எ�0 ;றி" ெப+JEெசறி8தன. அவகளி� க�=$*� க+' 

�$*�, #ராணீகக	, ேவேறா கட�ைளB� சி+Y6' �$ கா�6ன. 

 

ேதவ*மார� தா வ8� நி�றா� - >ைஜைய" ெபற - ப$தகளி� காணி$ைகைய" 

ெபற Jடந�பி$ைக யின விைளைவ$ காண! 

 

தா ேதவ�, ஓ6� ேதவனி� *மார� ; பல தி+$ *மாரக	 ஓ6@$*, எனி@� 

தா ேதவேன, �த7 வ�, �$கியமானவ�, த8ைதைய மிDச$;6ய வ7லைம 

ெப!றவன, தரணிேயாாி� ப$திையB� பாச'ைதB� அதிக அளவி7 ெப!0, 

ஆதி$க� ெச<'தினவ�. 

 

�Qட� #ராணிக சி+Y6'த இ8த' தா ேதவ� இ6யாதிபதி - ச�ம�6E Cரன - 

சவ வ7லைம B	ளவன! 

 

ஆதி$க� ெச<'�வத!கான ஆ!ற7 ெகா�ட வன, எ�பைத எ&'�$கா�&�, 

உடலைம"#! எதி" ேபாைர ெநா+$கிவிட'த$க வ9ைம வா18த க+வி யான, 

ச�ம�6, கர'தி7! இ8தE சமம�6யி� ெபய, �ேஜா7ன எ�பதா*�. 
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�+கனி� ேவலாBத�, சிவனாாின CலாBத�, விY=வி� ச$ராBத� ேபாலேவ, 

தா ேதவ@$* ஒ+ ச�ம�6யாBத� - அத!* ஒ+ தி+நாம�! ேவ<� Cல ��, 

ச$கர�� ச2*�, >ைஜ$*ாியனவாக$ க+த"ப& வ� ேபாலேவ, ஆதி நா�களி7 

�Qட� ம$க	, �ேஜா7னைர" >ைஜ$*ாிய #னித" ெபா+ளாக$ க+தின. 

 

இ8த ஆ!ற7 மி$க கட�3$*, இர�& ஆ&க	 >�ட"ப�ட ரத�! அதிேலறி'தா�, 

அ�டெம2*� ெச�0 வ+வா, இ8த அதிCர. 

 

தக"பனா� ஓ6@$*, வாBேவக மேனாேவகமாகE ெச7ல$;6ய *திைர இ+8த� 

எ�0 #ராணிக� #கT8தேபா�, அ!#தமான *திைர! ேதவா�ச� ெப!ற #ரவி! 

எ�0 ப$தக	 ெகா�டா6ன; அேத ப$தி Bடேனேய, தா ேதவனி� 

ஆ&கைளB� ெகா�டா6ன! க+ட�, மயி7 இர�ைடB� இ2* 'பாமர' ஒேரவித 

மான ப$திBட� தாேன ெகா�டா&கி�றன! 

 

ெகா�டா6ன!-- அ2*. ெகா�டா&கி�றன!!-- இ2*. இற8த கால�, 

அ2ெக7லா�. நிகTகால�, இ8நா�6ேல!! 

 

பN�� #9B� ஒேர �ைறயி7 த�ணீ  *6$* மா�, 'தமBக'தி7 ' அ"ேபா��, 

த"பி'தவறி, #9 ச!0, பைக உணEசிைய$ கா�6னா7 ேபா��, ைவ*8தநாதனி� 

Nதசன�' பற8� வ8�, #9யி� சிர'ைத அ0'ெதறி8�, வி&மா�, எ�0 இ�0� 

பாமர கைத ேபNகிறாகள7லவா, அ�ேபாலேவ, �� னா�களி7, Jடமதியினராக, 

�Qடன ம$க	 இ+8� வ8தேபா�, உலகிேல, எ2ேக@�, ஏேத@�, அ$ரம� 

ேநாி�டா7, உடேன, தாேதவனி� ச�ம�6 ஆBத� கிள�#�, அ$ரம'ைத 

ெநா+$க, எ�0 கைத ேபசி$ கால8த	ளி வ8தன. 

 

தாேதவனி� இ8தE ச�ம�6யி�, ச$திைய விள$ க" பல"பல கைதகைள$ 

க�6ன #ராணிகக	 - பல பாNர2கைள இய!றினா #லவக	 - ப$தக	 பா6" 

பரவசமைட8தன - >ஜாாிக	 ெகாM'தன. இ�0 �Qட� இன'தி� வாைழய6 

வாைழயாக உ	ள, ம$க ளிட� ெச�0 தாேதவனி� தி+விைளயாடைல$ *றி' �$ 
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ேக�டா7, ைகெகா�6E சிாி"ப, நம� நா�டவ ேபால, தி+விைளயாட! 

#ராண'ைத எ&'�$ ெகா&'�, >ாி"பைடயா. 

 

Cாிய�, ச8திர�, ந�ச'திர2க	, ஆTகட7, >மி, எ@� எ7லாவ!ைறB� 

பைட'�	ள ச$திேய, கட�	, எனேவ, ேவ0 யா+$*�, ேவ0 எ8த" ெபா+3$*�, 

இ7லாத வ9ைமB� மகிைமB�, உ	ளவேர, கட�	, எ�0 இ�0 ேபச"ப&கிற�. 

இ� ெதளி� ெப!ற ஆ'திக� எ�0� ;ற"ப&கிற�. ��#, இ8த' 'ெதளி��' 

கிைடயா�. கட�3$*�, ம!றவக3$* ேநாி&வ� ேபாலேவ, கYட�, ஆப'�, 

பைக, பாச�, சDசல�, ஏ!ப&�! சில சமய�, ேதா7விB� �யர�� உ�டா*�! சில 

ேவைளகளி7 கட�	 விர�ட"ப&வா, வி�=லைக வி�ேட!! பிற*, மீ�&� 

ேபாாி�&, 'ரா_ ய'ைத' மீ�&$ ெகா	வா! இ"ப6 எ7லா� #ராண2க	. 

 

கட�ைள"ப!றி இWவித� கைதகைள$ க�&கிேறாேம, இைவகைள" ப6$*� 

ேபா�, ஒ+ கா�டரச@$*� கட� 3$*�, எ�ன ேபாத� எ�0 ம$க	 

எ�ண$;&ேம, கட�� த�ைம$ேக இM$ைக அ7லவா இ8த$ கைதக	 

உ�டா$*கி�றன எ�0 ம$க	 எ�ண$;&ேம என ப�ப!றி" #ராணிகக	 

கவைல"படேவ இ7ைல! அவ க3$* இ+8த �ணிெவ7லா�, கட�� ச�ப8தமான 

கைதகைள, யாராவ� ஆராய' ெதாட2கினா7, ச8ேதகி' தா7, ேக9 ேபசினா7, 

க�6'தா7, பாமர ம$கைள$ கிள"பிவி�&, நா'திக� என" பழிNம'தி அழி'� 

விடலா� எ�ப� தான. அவவித� அழி$க�� �68 த� அவகளா7 பல ேபகைள! 

சி'ரவைத$*� ெகாைல$*� த"பி" பிைழ'த ஒ+ சிலரா7 தான, ெந&2 

கால'�$*" பிற*, உல*, உ�ைம ஒளிைய$ காண �68த�. 

 

தாேதவ@$* அ8நா�களிேல இ+8�வ8த ெச7 வா$*, ராஜயாதிகாாிகைளேய 

ந&ந&2கE ெச1ய$ ;6ய�; ஆ!றைல விள$கிவிட அWவள� அ!#த$ கைதகைள$ 

க�6 ைவ'தன. பாமர ப6'��, ப6" ேபார பகக நி�0 ேக�&� ப$திமான-

களாயின. அவ களின மன$கண�ன, வி�=�, அதிேல ெகா<Kற றி+$*� 

தா+�, அவ� ரத'தி7 >�ட"ப�ட ஆ& க3�, கர'தி7 இ+8த சமம�6யாBத��, 
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ெதாி8த வ�ண� இ+8தன. தாேதவைன, அவக	, ஓ6ைன விட" பலசா9, எ�0 

எ�ணின, அ+ைள நா6ன - >ைஜக	 பல"பல ெச1�. 

 

''ஓ! பகதிமானகேள! ஓ6ன ேதவன ெப!ெற&'த ஒ"பிலா மணியா�, தாேதவனின, 

KரதீரE ெசயைல$ ;0ேவன ேகளீ!" என0 #ராணிகன ;0வான, �Qட� ம$க	, 

அ8த" #ராணிகன, தாேதவன ;டேவ பழகி, இWவளைவB� ேநாி7 க�டறி8� 

;0கிறா� எ�0 எ�=பவேபால, வாய பிள8தப6, அவ� ;0� அப'த$ 

கைதகைள$ ேக�ப. 

 

சி2க�காCர�... மகிஷாCர� - எ�0 பைகவ க3�, அவகைளE ச�ஹாி$க ' 

பகவா� கிள�பிய�மான கைதகைள, இ�0� ந� நா�&" பாமரம$க	 எWவள� 

ப$தி சிர'ைதBட� ேக�& ரசி$கி�றன! பாமர ம� &மா? பாரா3மனற 

நி#ணக3� ;ட அ7லவா, இ' த* பEைச" #3*கைள" பர"#வத!*$ 

கிள�#கி�ற ன, ெவ�க'ைத விர�6 வி�&. பாமரன, ெசா7வைத அ"ப6ேய 

ந�#கிறா� - அதாவ�, மகிஷாCர� எ� றா7, எ+ைம$கடா �க� ெகா�ட Cர�, 

எ�0 உ	ள ப6 ந�#கிறா� - பாரா3ம�ற'ைத அல2காி$*� ேப வழிேயா, 

இத!* ஒ+ த'�வா'த� ;0வா - எ+ைம$கடா �க� எ�றா7, எ+ைம �க� 

எனேற ெபா+	 அ7ல.... வ9ைமB� ெகா&ைமB� விள2கி&� விதமான �க� 

எ�ப� த'�வா'த� எ�0 ;0 வா. இWவளேவ வி'தியாச�! எனன தான த'� 

வா'த� ;றினா<�, அறி�$*" ெபா+8தாத��, எ'தைகய மாணைபB� வள$க 

�6யாத��, கட�� ெகா	ைக$ேக ஊ0ேத&வ�மான கைதகைள" பாமர ாிட� 

பரவவி&வ� தீைமைய' த+ேம, ெதளிைவ உ� டா$காேத, எ�ப� ப!றி, இ8த$, 

க!0� ம!றவ ேபாலேவ உ	ளவக	 எ�ணி" பா"பதி7ைல. ( இW விதமான 

கைதகளினமீ� க�ட"ப�&	ள, ேகா*லாY டமி, ராமநவமி, சிவரா'திாி, தீபாவளி, 

கா'திைக, அவி� ட�, ேபா�ற ப�6ைககைள$ ெகா�டா6 பாமரைர ேம<� 

பாT*ழியி7, த	3� பணி#ாிகி�றன. 

 

தா ேதவனி� தி+விைளயாட7கைள அ6"பைடயா க$ ெகா�&, தி+விழா$க3�, 

ப�6ைகக3� நட'திக ெகா�& வ8த �Qடன ம$களிைடேய அறி�' ெதளி� 
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ஏ!ப�&, அவக	 உ�ைம ஒளிைய$க�&, உலகிேல உய8த நிைல அைட8தன. 

இத!கான வழிகளிேல, அ8நா�& அறிவாளிக	 பணி#ாி8தன. 

 

கட�3$*" ெப�& பி	ைள இ+"பதாக��, ேபா+� பைகB� காத<� 

ேகளி$ைகB� உ�& எ�பதாக��, எ�=வ� மைடைம எ�0 இ6'�ைர'தன - 

ெவறி ெகா�டவகளி� தா$*த<$* அDசி அவக	, உ�ைம ;0வைத 

நி0'தி$ெகா	ளவி7ைல. இ�ன7 பல ஏ!ப�டன! இழி'�� பழி'�� 

ேபச"ப�டன ெசா7ெலாணா$ ெகா&ைமக3$காளாயின, எனி@�, பாமராின 

மன"பிரா8திைய ஓ�டாம7 வி&வதி7ைல எ�0 C	 உைர'�E ெசா8த வாTைவ 

மற8� பணி #ாி8தன, ெவ!றி க�டன - தா ேதவ�, மாஜி கட� ளானா�. 

 

ஒ+ அரசைன விர�&வ� எ�பேத, எWவளேவா, ஆப'தான காாிய�. ம�னன 

எ�றா7 அவனிட� பைட உ�&; ேகா�ைட ெகா'தள� உ�&; ெகாைலகார பல 

உ�& : அவ� ப$க� நி�0 பணி #ாிவைத" #�ணிய காாியமாக$ க+�� பாமர 

;�ட� உ�&, பண� உ�&! இWவளைவB� எதி'�, மனனைன விர�6 

ம$களா�சிைய அைம"ப�, #ர�சி எ�ப! 

 

இத!ேக, எWவளேவா ேப, கள'திேல பிணமாக ேநாி�6+$கிற�! ெகா�6ய 

இர'த� ெகாDசம7ல! சி'திரவைதக	, எWவளேவா! சிைறயிேல வா6னவக	 நா& 

கட'த"ப�டவக	, ஏராள�! 

 

ஒ+ ம�னைன விர�ட இWவள� கYட� எ�றா7, ம$களா7, தைல�ைற 

தைல�ைறயாக$ "கட�ள" ஆக ஏ!0$ெகா	ள"ப�&, ெதாழ"ப�&, வ8த ஓ6�, 

தா, எ@� ேதவகைள மாஜிகளா$*வத!காகE ெச1ய"ப�ட #ர�சிக	, எWவள� 

பய2கரமான ஆப'�$கைள உ� டா$கியி+$*�, அறி� பர"#� பைடயின+$* 

எ�பைத எ�ணி"பா$*�ேபா�தான, ப*'தறி�வாதிகளின ஆ!ற<� 

த�னலமதி"#�, ெதளிவாக' ெதாிB�. 

 

ஒ+ ம�னைன, ெகா&2ேகாலைன KT'�வ� #ர�சி எ�0 >ாி"#ட� 

ெப+ைமBட� ;ற"ப&கிற� - உ� ைமB8தா� அ� - கட�	கைள 
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மாஜிகளா$கிய ச�பவ2 கள, இைவகைளவிட எWவள� ெப+� #ர�சிக	 எ�0 

எ�ணி" பா$*� ேபா� தான, ப*'தறி�" பைடயின ாின, மா�# விள2*�. 

ம$களா�சிைய அைம$க மாKர நட'திய #ர�சிகைளவிட, பலவைகயி<�, Kர 

மி$கைவ, அறிவா�சி அைம$க" ப*'தறி�வாதிக	 ேம!ெகா�ட #ர�சிக	. அ8த" 

#ர�சிகளி� பலனா க'தான, தாேதவ�, மாஜி கட�ளானா�! 

 

தா, கட�ளாக இ+8தேபா�, எ'தைன விதமான கைதக	! ந� நா�&" #ராணிக�, 

ேதா!றா�, எ�0 ;ட$ ;றலா�, அWவள� அ!#த$ கைதக	! 

 

கட�� ;�ட'�$* எ"ேபா�� ெதா7ைல ெகா&' �$ெகா�& வ8த, ேஜா�`� 

;�ட� ஒ�0 இ+8த தா� -- ேதவக3$*' ெதா7ைல தர அNர$ ;�ட� 

இ+8ததாக, ந� நா�&" #ராணிகக	 ;0கிறாகள7 லவா, அ�ேபால. இ8த 

ேஜா�`�க3ட�, அ6$க6 ேபா J�&வி&�! தா ேதவனின ச�ம�6 ஆBத' 

தி� மகிைமயினா7 தா�, இ8த ேஜா�`�க	 அழி$க" ப�டன. தா ேதவனி� 

ெப+ைம$* �$கியமான காரண�, இ�ேவயா*�. கட�ளகைளேய கல2கEெச1� 

ெகா�6+8த ேஜா�`னகைள அட$கிய கட�	, தா ேதவன. 

 

ந� நா�&$ க8த#ராண� இ7ைலயா, �+கனி� ேவலாBத'தின மகிைமைய விள$க. 

அ�ேபால, தா ேதவனி� ச�ம�6 ஆBத'தி� மகிைமைய விள$க, ேஜா�`� 

ச�ஹார" #ராண� கிள�பி!0. 

 

ச�'திரேதவ�, ஒ+�ைற, ஓ6� மாளிைக$*E ெச�றா�, வி+8��ண. ஓ6@� 

தா+�, *&�ப� >ரா��, ச�'திர ேதவ@$* உபசார� ெச1� மகிTவி'தன. 

 

ச�'திர ேதவனிட� இWவள� கனி� கா�6யத! *$ காரண�, அ8த' ேதவ�, 

ெப+� பண$கார� என ப� தா�. ஆTகட<$* அ6யி7 அவ@$ேகா அணி 

மாளிைகயா�, அ2* த2க'ைத ெந+"பி9�&E சைமய7 ெச1வாகளா�! ஈஜி 

எ�ற தி+நாம�ைடய இ8தE ச�'திரேதவ@$*, ரா� எ�ற ேதவிB�, ஒ�ப� 

*மாாிக3� உ�&! கட9ேல ெச7ேவா, த2க$ *விய ைல$ காணி$ைகயாகE 
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ெச<'தினா7 தா�, த"ப�6B�! இதனா7, ச�'திர ேதவனிட� ஏராளமான த2க� 

*வி8� கிட8ததா�. கட�ள உலகிேல;ட, பண$கார +$* ஒ+ தனிமாியாைத!! 

எனேவ, ச�'திரேதவ@$* ஓ6ன விமாிைசயான வி+8தளி'தா�. ேதவரச� தர" 

ப�ட�! ேதவகான� அளி$க"ப�ட�, ேதவ ேதவனா� ஓ6னா7, கட<லக$ 

கட�3$* ைமC மகாராஜா�$*' தி+விதா2; மகாராஜா வி+8தளி'தா7, 

ேகரள நா� &$ கீதெமாழி$ கனனியாி� கான�� நடன�� நட$* ம7லவா, 

அ�ேபால! பிற*, தி+விதா2; ம�னைர, ைமCரா, தம� ரா_ய'�$* வ+மா0 

அைழ"பார7 லவா! அ� ேபாலேவ, ச�'திரேதவ�, த� ராஜய' �$* ஒ+�ைற 

வ8� ேபா*�ப6, ஓ6ைன$ ேக�&$ ெகா�டா. 

 

ஓ6ன, *&�ப சகித� ச�'திர ேலாக� ெச�றா, வி+8தாளியாக! ேக�க ேவ�&மா, 

ேகளி$ைகைய! த2 க'ைத விறகா$*� ேதவனாயி!ேற, ◌ாஜி! வி+8�� ைவபவ�� 

பிரமாதமாக இ+8த�. எனி@� ஒ+ *ைற ெதாி8த�! ஓ6� த8த� ேபால, 

இனிைமயான ரசபான� தரேவ�&� எ�0 ஈஜி வி+�பினா� - ஆனா7, வ8தி 

+$*� கட�ள+$ெக7லா�, ேபா�மான அள�, ரசபா ன� கா1ENவத!ேக!ற, 

ெபாிய ெகா"பைர இ7ைலயா�! 

 

எ�ன1யா ைப'ய$கார'தன�! ேதவ� எ�கிறீ, மகிைம மி*8தவ� எ�கிறீ! 

ஆTகட7 �Mவ�� அவன ஆைண$* அட2*� எ�0 ;0கிறீ - அ&"# 

ெந+"பிேல, த2க'ைத' L�கிறா� எ�0 அள$கிறீ. அ"ப6"ப�டவன 

அர�மைனயி7, பாயச� கா1Eச" பா�ட� இ7ைல எ�0 ;0கிறீேர இெதனன 

வி8ைத!! - எ�0 ேக�க' ேதா�0�, கி+'திைக அமாவாைச க3$*$;ட. 

ஏெனனி7, விஷய�, ந� நா�&$ கட�ைள" ப!றியத7ல, எனேவ ைதாியமாக$ 

ேக�க' ேதா�0� - கட�3$*" பா�ட� கிைட$கவி7ைலயா! எ�0 ேக9 ேபச' 

ேதா�0�. ஆனா7, �Qட� ம$க	 அ8த$ கால'தி7, இவவித� ேக�கவி7ைல - 

ேக�ப� பாப� எ�0 எ�ணின - அWவள� ைப'திய$காரகளா கவா இ+8தன 

அ8த ம$க	? எ�0 ேக�க' ேதான 0� - ஆமா�! அWவள� அறிKனாகளாக'தா� 

இ+8 தன - அ8த அறிKன'ைதேய ஆ'திக� எ�0 ெகா�டா6ன. அவக	 

அ8நாளி7 இ+8த நிைலயி7 இ�0 இ7ைல - அவாக	 அ8நாளி7 இ+8த நிைலைய 

ேக�&$, ேக9 ேபN� க�ணியக	, இ8நாளி<� ந� நா�6ேல, பாமராி7 
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ெப+�பாேலா, இ�ேபானற அறி �$ ெகாWவாத கைதகைள" #�ய ஏ&களாக" 

ேபா!0 கிறாகேள, இத!ெகனன ெச1கிறாக	? 

 

ஆ& ஏ0� ஆ�டவன! ச�ம�6 ஏ8�� சேவசன! பா�ட� ேத6ய பகவான! 

எ�ெற7லா�, தா, ஓ6� ேபானற �Qட� கட�	கைள" ப!றிய கைதக	 ;ற" 

ப&�ேபா�, ேக9B� க�டன�� தானாக, இய!ைக யாக' ேதானறி, இ"ப6 

ெய7லாமா, Jடந�பி$ைக இ+8த� எ�0 ;றிட' ேதா�0கிறேத தவிர, ேதா& 

ைடய ெசவிய�, விைட ஏறி, ஓ Lெவ� மதிC6, கா&ைடய Nடைல" ெபா6 >சி, 

எ� உ	ள� கவக	வன - எ�0, இ�0�, பாNர� ப6$*� ேபா� இ"ப6B� 

கட�ைளE சி'தாி"பதா எ�0 ேக�டா7 சீ! ற� தாேன பிற$கிற�! சாியா? 

சி8தி'�" பா+2க	!! 

 

பாயச� கா1Eச" பா�டமி�றி$ கவைல"ப�ட ச�' திர ேதவைன" பா'�, 

வி+8�$* வ8தி+8த தா ேதவ�, நா� ெகா�& வ+கிேறன, ெபாியேதா 

பா�டம என0 ;றினா�. 

 

தா ேதவ� இWவ�ண� ;றியத!*$ காரண�, ஒ�ப� உலகி<� உ	ள 

பா�ட2கைள எ7லாமவிட" ெபாியேதா பா�ட�, இ+$*மிட� தன$*' ெதாிB 

ெமன0, ைடய எ�ற ஒ+ கட�	 த8த தகவ7 தான. சாி, எ�றா� ச�'திரராஜ� - 

உடேன தா ேதவ�. ைடய ேதவ@ட�, பா�ட� ெகா�&வர$ கிள�பினா�. 

 

அ�டசராசர'�$* அ"பா<	ள ஓ இட'தி7 நாய�க� ெகா�ட ஓ அNரன - 

அவன, இ8த ைடய ேதவ@$*, ஸKகார' தக"பனா�! அவனிடேம அWவ ள� 

ெபாிய பா�ட� இ+8ததா�. அைத$ ெகா�&வர$ கிள�பினா� தா. 

தாேரா, ேதவ� - ேத&வேதா பா�ட�!! 

 

டா� கி(ட, டா� கிாி(ன எ@� இர�& ஆ&கைளB�, ரத'தி7 >�6னா�, 

தா -- ரத� வாBேவக� மேனாேவகமாகE ெச�ற� - வழியி7, ஓவா�ட7 என 

ேறா ந�பன K& - அ2* ெச�0 இைள"பாறின. பிற* கா7 நைடயாகேவ 

கிள�பி. நாய�க அNர� இ+$*மிட� ெச�றன - இ8த அNர� ெபய, ைஹம. 
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அNர@ைடய அர�மைனைய அைட8த�� அ2*, பல தைல ெகா�ட பய2கர 

ரா�சச$ கிழவி, இவகைள வர ேவ!றா	. ஏெனனி7 அவ	, ைடய ேதவனி� 

பா�6! அவள, அNரஜாதி எனி@� அவள ேபா�, கட�	 ஜாதி!! கைத, ெவ0� 

ேக9$ ;'தாக இ+$கிறேத எ�0 ெசா7Kக	! கட�	 கைத! தி+விைளயாட! 

#ராண�! ச8ேதகி'தா7 பாப�!! எ�0 ;0வ, மத வாதிக	. 

 

பா�6 அNர ஜாதி, அேகார %ப� - ஆனா7 அவ	 மக	, அதி%ப N8தாி! இவ3ைடய 

உதவி, ைடய+$*�, ைடய தயவா7 தா ேதவ@$*� கிைட'த�. 

 

மாைலயி7, K&வ8தா� நாய�காCர� - ெபாிய ெபாிய மீனக3டன! தா 

ேதவைனB� ைடயைரB� க�ட �� க&2ேகாப� ெகா�டா�. அவ@ைடய 

ேகாப" பாைவ ப�ட மா'திர'தி7, அ2கி+8த பல ெபா+ள க	 ெபா6" 

ெபா6யாகிவி�டன. அவைனE சா8த"ப&'தி, ைடய+� அவ� ந�ப@� 

வி+8தாளிகளாக வ8தி+" பைத அதி%ப N8தாி வினயமாக எ&'�$ ;றினா	. 

 

பிற*, சா"பிட உ�கா8தன. J�0 காைளகைளE N�&, வி+8�$*$ கறியாக 

ைவ'தா� அNர�. இர�& காைளகைள, தா ேதவ� ேவகமாக' தி�0 

தீ'�வி�டா� - இ8த' தி+விைளயாடைல$ க�& அNரேன தி&$கி�&" 

ேபானா� - அேதேபா� ேகாப�� பிற8த�. ஏெனனி7, யா, தன$*E சமமாகE 

சா"பிடவி7ைலேயா அவகைள$ ெகா�0 வி&வ�, அவ� சபத�. மிகE சாதாரண 

உ+�ட� உ	ள தா, எ"ப6B� த� அள� சா"பிட�6யா�, ஆைகயா7 அவைன$ 

ெகா�0விட �6B� எ�0 எ�ணி'தா�, அNர�, J�0 எ+�கைள" 

ெபாN$கிைவ'தா� வி+8 �$* - தா ேதவேனா, இர�& எ+�கைள விM2கிவி� 

டா - ஆகேவ ெகா7வத!கி7ைல! இ8த' �யர� தா$ கி!0 அNரைன. 

 

அ8தநா	 ப$தக	 ��, >ஜாாி பா6யி+"பான7 லவா, இ�ப!றி! இ"ேபா� 

காளிேகாயி7 >ஜாாி பா& கிறாேன, ப7<$* ப7 காத�, ப79&$* �$காத�, 

எ�0, உடேன ப$தக	, ஆமாமா� ஆமாமா�, எ�0 ஆேமாதி$கிறாகள7லவா, 

அ�ேபால. 
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தா ேதவனின தி+$ேகாயி97, தி+விழாE சமய' திேல, ;6B	ள ப$தக	 

��னிைலயி7 >ஜாாி, 

 

நா1�க அNர� க�டா� 

நமத+� தாேதவைன! 

நா97 ஒ�0 *ைறய$ காைள 

ந7ல கறி சைம'� ைவ'தா� 

பாெர7லா� அறிய அ"ேபா 

பகவா@� எ�ன ெச1தா! 

பாவி மக� ெச1B� C� 

ப&Cரண மாகேவதா�, 

காைள இர�ைட$ கனேவக'தி7 

ெம�0 தி�0 ஏ"ப� வி�டா! 

 

எ�0 பா6'தாேன இ+"பா� - ப$தக	 மைட8� தாேன இ+"ப! 

 

இைவக	, ேதவனி� தி+விைளயாட7களாக, ெதளி வி7லாத ம$களா7 அ8நாளி7 

ெகா�டாட"ப�டன - இ"ேபாத7ல. இ"ேபா��, மைல மைலயாக இ+8த ேசா! 

ைற' தி�0 ைவைக ஆ0 �MவைதBேம *6'�' தீ'த *�ேடாதரன கைதைய" 

#�ய� ெபற$ ேக�& ஆன8தி$*� ேபா$*, ந� நா�6ேல இ+$கிற� - ேவெற2*� 

இ7ைல!! 

 

தா ேதவனி� இ8த' தி+விைளயாடலா7 தி&$ கி�&" ேபான, ைஹம, ம0நா	, 

வழ$க"ப6, மீன பி6$ கE ெச�றா� - தா ேதவ@� உட� கிள�பினா�. 

 

''பயேல! எ�ேனா& வராேத! ஆப'�க	 என$*" >Eெச�&க	! உ�னா7 ஆகா�, 

எ� ேபால, விைளயாட, ேபா, ேபா!" எ�றா�, அNர�. 

 

"ஆப'�க	 என$* உதி சா*ேபால!'' எ�றா� தா. 
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''நா� ஆTகட9� ந&ேவ ெச�0 மீன பி6"பவ�.' அைல மைலெயன எM�#�! 

அறியாE சி0வேன! அ2* வ8தா7 அEச� உ�ைன' தா$*�. K�6ேலேய இ+'' 

எ�கிறா� அNர�. 

 

"கட9� ம0கைர ெச�0, கிளிDச7 எ&$க�� நான தயா, நீ கிள�#" எ�றா� தா 

ேதவ�. 

 

இ+வ+� கிள�பின படகி7. பட*, ெச7கிற�, ெச7கிற�, பய2கரமான ேவக'தி7; 

தா ேதவ�, திகி7 ெகா	ளவி7ைல. கைடசியி7 மீ� பி6$கலாயின. அNர� 

பிர�மா�டமான மீ�கைள" பி6'�$ கா�6னான, த� ஆ!றைல விள$க! தா 

N�மா இ+"பாரா! த� ஆ!றைல விள$க அவ+� மீ� பி6$கலானா. L�6ைல 

Kசினா - மீ� ஒ�0 சி$கி!0 - அ� மிக மிக" ெபாி தாக இ+$கேவ�&� எ�0 

இ+வ+� Qகி'தன, ஏென னி7, அவக3ைடய படேக, கி&கி& ெவன ஆட' 

ெதாட2கி!0, L�697 சி$கிய மீ�, த"பி'�$ ெகா	ள �ய�0, ேபாாி�ட 

காரண'தா7, தா ேதவ� தன �M வ9ைவB� ெகா�& L�6ைல' L$*கிறா - 

�6யவி7ைல. அேகாரE ச'த� ேக�கிற� - பட* கவிT8�வி&� ேபா9+$கிற�. 

நாய�காCர@$* ந&$க� பிற8�வி�ட�. கைடசியி7 தா ேதவ�, L�6ைல' 

L$கினா - மீன7ல - ெப+�பா�# - சாதா ரண" பா�ப7ல, கட�	கைள எ7லா� 

கல2கEெச1� ெகா�&, கட<$* அ6'தள'திேல ப&'�$ெகா�&, கட7 

�Mவ�� பர8� கிட$*� அள�	ள மி�கா& எ@� பா�#! 

 

அ�ட'ைத எ7லா� தா2*� ஆதிேசஷ� கைத இ7ைலயா, ந� நா�67 - 

அ�ேபால, ஆTகடைல$ கல$*�, மி�கா& கைத �Qடானிய+$*, 

மி�கா&, ேபாரா&கிற� - தா ேதவ�, அைத அழி'ேத தீ+வ ெத�0 ஆ!ற<ட� 

ேபாரா&கிறா, பலைரB� மிர�6" பிைழ'� வ8த நா1�காCரன ந&$ க'�ட� 

இைத$ க�&, எ�ன விபாீத� ேநாி&ேமா எ�0 எ�ணி, L�6ைல அ0'�விட, 

பா�#, அ� ட� அதி8தேதா எ�0 ;ற'த$க விதமான ச'த' �ட�, கடல6 

KT8த�, க&2ேகாப� பிற8த� தா ேதவ@$*! ச�ம�6யா7 ஓ அ6 ெகா&'தா - 

அN ர�, ஆTகட9ேல KT8தான. அ2ேக, மி�கா&, விஷ' ைத$ க$*கிற�! 
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எனேவ, ேமேல கிள�பினா� கி9Bட� - படகிேல வ8தம8தான - தா ேதவ@�, 

ேபாக�&� எ�0 வி�&வி�டா. இ+வ+� K& தி+�பின. 

 

K�6ேல, தா ேதவனி� பல'ைத" பாீ�சி$க, வ0 பல ேசாதைனகைள நட'தினா� 

நா1�காCர� - தா+$ேக ெவ!றி. கைடசியாக எ8த" பா�ட'�$காக வ8தாேரா, 

அைதேய கா�6, ''நீ பலசா9 எ�ப� உ� ைமயானா7, அ8த" பா�ட'ைத' 

L$கி$ெகா�&, நட8� கா�&, பா$கலா�" எ�றா� அNர�. தா ேதவ� 

இ�தான சமயெம�0, பா�ட'ைத' L$கி$ ெகா�&, நட$கலானான - அNர� 

பி� ெதாட8தான, ஆனா7 பி6$க �6யவி7ைல. தா+� ைடய+�, பா� ட'ைத 

எ&'�$ெகா�& பல ேலாக2கைளB� கட8�, ச�'திர ேதவனிட� வ8� 

ேச8தன. பாயச� அ8த" பா�ட'தி7 கா1Eச"ப�&, கட�	க	 ப+கி$ 

களி'தன. 

 

பாயச� கா1EN� பா�ட� ேத6, தா ேதவ� நட' திய தி+விைளயாடைல" ேபால, 

பல" பல உ�&. அW வள��, அறி�$*' �ளிB� ெபா+8தாதன - எனி@� 

அைவகைள நம#பவேன ஆ'திக� - ம0"பவ� நா'தி க�, எ�றன அ8த நா	 

மதவாதிக	. 

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

13. லா$ ேதவ� 

லா$ ேதவ� ஓ6@$*' த�பி - தா ேதவ@$*E சி!ற"ப�. சி�& �68� 

வி&வ�தா� லா$ ேதவ@$*" ெபாM� ேபா$* கட�ள உலகிேல, கலகJ�6 

வி�& ேவ6$ைக பா"பா�, இ8த லாக. லா$கி� அகரமE ெசய7களா7, கட�ள 

உலேக அ6$க6 அவதி$* ஆளா*மா�. 

 

லா$ ேதவ� 

 

"வ�#$கார�! வ7ல6 ெச1பவ�! கலக$கார�! ெக�ட எ�ண$கார�! ேபா$கிாி! 

ஒ+வைரB� வாழவிட மா�டா�! ஒ�ற7ல இர�ட7ல அவ� ெச1த அ$ரம2க	!'' 

 

''யாைர$ *றி'� இWவள� க�6$கிறா1?" 
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''அேதா ேபாகிறாேன அ8த அநியாய$காரைன" ப! றி'தான ெசா7கிேற�.'' 

 

''யாைர! அேதா ேபாகிற ஆசாமிையயா? இ"ேபா� தாேன அவனிட� அ�பாக" 

ேபசினா1 - அட$க ஒ&$க மாக இ+8தாேய! அவ, இவ எ�0 மாியாைதயாக" 

ேபசினாேய!" 

 

''ஆமா�! ேவேற எ�ன ெச1வ�! அவ� அ$ரம$ கார� தா�, நம$* ஏ� 

அவ@ைடய ெபா7லா"# எ� பத!காக'தா� அவ� எதிேர, மாியாைதB� அ�#� 

கா�6ேன�, பாவைன$*'' 

 

''அ"ப6யா விஷய�! அவனிட� பய� எ�0 ெசா7<!" 

 

"ஆமா�! அவ� ப&பாவியாயி!ேற, பய"படாம7 எ�ன ெச1வ�'' 

 

இ"ப6"ப�ட உைரயாடைல$ ேக	வி"ப�6+"Hக	, ஊ" ேபா$கிாிைய" ப!றி. 

ேபா$கிாியிட� சி$கி$ ெகா	 வாேன� எ�பத!காகேவ, அவனிட� மாியாைத 

கா�& வ, ச!0 �� ஜா$ரைதB�, பய2ெகா	ளி'தன�� உ	ளவக	. மனிதக	 

விஷயமாக இ"ப6 நட8� ெகா	வேத, மான$ *ைற� எ�0�, ேக9$*ாிய� எ� 

0� எ�=வ பல. சில கட�	க	 விஷயமாகேவ இ"ப6"ப�ட 'ேபா$* 

கா�6ன, ப$தக	! 

 

அ$ரம$கார$ கட�	! ெகாைல$* அDசாத ெகா6 யவ�! கலகJ�&வைதேய 

ெதாழிலாக$ ெகா�ட கட �	! - இ"ப6B� ஒ+ கட�	 உ�&, �Qடானிய+$*; - 

சனிபகவா� - நாரத, இ7ைலயா ந� நா�டவ+$*, அ�ேபால. அ&'�$ 

ெகா&'த7, அ$ரம'�$* உட8ைதயாக இ+"ப� - அக"ப�டைதE N+�&வ� 

ஆகிய 'தி+$க9யாண *ண2க	' ெகா�ட ேதவ@� உ�& - அவ@$*� 

ேதவாலய� உ�& - ேபா$கிாி யிட� #�சிாி"#ட� ேபசி' த"பி'�$ ெகா	வ� 

ேபால, இ8த அ$ரம' ேதவ@$*" >ைஜ ெச1�, அவ@ைடய ேகாப'தி9+8� 
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த"பி'�$ ெகா	வ, �Qட� ப$தக	. கட�	, அ�பி� ஊ!0, அ� பி� உ+வ�, 

அ�# ேவ0 கட�	 ேவ0 அ7ல, எ�ப ெத7லா�, கட�� ெகா	ைகயி7 நாகாிக�' 

#*8த பிற*, தீ�ட"ப�ட த'�வ2க	. பழ2கால$ ேகா� பா�6�ப6, 

கட�ளாி<�, 'ெக�டவ, ந7லவ உ�&; ப$தக	, இ+வைகயினைரB� >ஜி'தாக 

ேவ�&�, அ� தா� ஆ'திக�, மத�. இ"ப6 இ+$ க$;டாேத, கட�ளி� 

இல�சண� இ� அ7லேவ எ�0 ேபNபவன, நா'திக�, மதவிேராதி! 

 

வாயி7 J$கி7 இர'த� வ8�வி&� - மர�ேபால �றி'�$ கீேழ ேபா�&வி&வா	 - 

க� *+டாகி வி&� - வா1 அைட'�" ேபா*� - இ�ன ெத1வ' தின, ேகாப� 

கிள�பினா7, எ�0 இ"ேபா��, ப�6$ கா�டவ ேபNகிறாகள7லவா! 

அ�ேபா�ற நிைல �Q டன ம$க3$* ��# இ+8த�; இ"ேபாத7ல! அ8த 

இ+�டைறயி9+8� அவக	 ெவளிேயறி, ப*'தறி �" பகலவ� உ	ள பர8த 

ெவளி$* வ8�வி�டன. 

 

இ+�டைறயி7 அ8த ம$க	 இ+8தேபா�, �M �த! கட�	 ஓ6�, அவன *மாரன 

தா, எ@�, அதிCரகைள - அ�ட'ைத ர�சி$*� காவலகைள" >ஜி'த�ட�, 

ேக& ெச1B� கட�ைளB� *�பி�&' தா� வ8தன. லா$ ேதவ� அ"ப6"ப�ட, 

அ$ரம$ கட�ளாி7 ஒ+வ� - ஓ6@$*' த�பி - தா ேதவ@$ *E சி!ற"ப�. 

 

சி�& �68� வி&வ� தான லா$ ேதவ@$*" ெபாM�ேபா$*. 

 

மானிட, மனதிேல மாN� LN� நிர"#வா� - - அ�ம�&மா! கட�ள உலகிேலேய, 

கலகJ�6 வி�& ேவ6$ைக பா"பா�, இ8த லா$! 

 

லா$கி� அ$ரமE ெசய7களா7, கட�ள உலேக அ6$க6 அவதி$* ஆளா*மா�. 

கா�& ஜாதி' தைலவக3$*	 J�&வி&� ெபாறாைம உணEசி, கட�ள 

உலகி<� இ+8தி+$கிற� - #ராண'தி�ப6. லா$ ேதவ@$*, ஓ6னி� கீ'திB�, 

தா ேதவனி� ெச7வா$*� தன$* ஏ� வர$;டா� எ�ற எ�ண�, ஏ!ப�ட�. 

அவக3 ட� *லவி$ெகா�ேட, இத!கான தி�டமி&வான - ேதா!பான - 
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த�6$க"ப&வா� - மீ�&� �=�=' �$ெகா�ேட, அேத அ$ரம'திேலேய 

ஈ&ப&வா�. இ"ப6 ஒ+ கட�	! இத!*" ப$தி, >ைஜ, பாNர�. ேத, தி+விழா. 

 

ேக& ெச1வைதேய *ணமாக$ ெகா�ட இ8த லா$ ேதவைன$ ெகா�&, கட�ள 

உலகி�, பர�பைர" பைக வகளான, ேஜா�`�க	, பழி தீ'�$ ெகா	ள' தீ 

மானி'�, J�0 ரா�சச" ெப�கைள அ@"பின, கட�ள உல*$*. இ8த 

Jவ+� மாயா ஜால'தினா7, ஒேர உ+" ெப!0, ேதவ உல* வ8தைட8� பணி" 

ெப�ணாக அம8தன! 

 

இ8த மாயாவதிமீ� லா$ேதவ@$* ைமய7! பிற* ேக�க ேவ�&மா! அ8த 

ைமவிழியா	, லா$கி� மன திேல ஏ!கனேவ J�& கிட8த ெக�ட எ�ண2கைள. 

மைல உ+வா$கினா	, - அைல என ஓயா� கிள�பியப6 இ+$கE ெச1தா	. 

 

ேஜா�`� தைலவ@$*, ேதவேலாக'தி9+8த அழ கான ஒ+ ெப� கட�	 மீ� 

ேமாக� பிற8�வி�ட� - அ8த" ெப� கட�ைள எ"ப6யாவ�, மய$*வ� எ� ப� 

இ8த மாயாவதி$*, ேஜா�`�க	 விதி'த க�டைள. ெப� கட�ளி� ெபய 

பிரஜீயா! கட�	 உலகிேல ;ட" பாப�, ெப�க3$*, இ8த" ேபராப'� 

இ+$க'தா� ெச1கிற�!! 

 

கட�	க	 தம� "ேலாக'�$*" பைகவகளா7 ஆப'� ேநாிடாதப6 இ+$க ஒ+ 

பலமான மதி!Nவ க�டவி+�பின! கட�ள+$கா இ8த ேயாசைன பிற8த�, 

விசி'திரமாக இ+$கிறேத எ�0 ேக�க'தா� ேதா� 0�, இ"ேபா�. அ"ேபா�, 

இWவித எ�ண�, L1 ைமயான ஆ'திகமாக$ க+த"ப�ட�! இ"ேபா�� ந� 

நா�6ேல, அ@மா வா7ேகா�ைட க�6ய� - அணி 9� ��ைக இராம 

தடவி$ெகா&'த� - ஆகியைவ கைள ந�ப ம0"பவைன நா'திக� எ�0 ;றி&� 

ந7லறி வாளக	 (1) உ	ளனேர! �Qட� ம$க	, அறி�ெபறாத கால'திேல 

ந�பின இ�ேபால. 

 

ேஜா�`� ரா�சச� ஒ+வ�, சி'திர$*	ள� வ6 வ'திேல வ8தா�, அ8த 

மதி!Nவ க�ட. அவ@ ைடய நிப8தைனகைள$ ேக�&$ கட�ளக3$*$ ேகாப� 

வ8த� - விர�ட எ�ணின. விஷம'தன'ைத வி+ தாக$ ெகா�ட லா$ ேதவ� 



135 

 

தா�, த8திரமாக, கட� ளகைள, மாய$*	ளனி� ஏ!பா�&$* இைசயE ெச1 

தான. அவ� ேக�ட நிப8தைனகேளா, கட�ளாின க� கைள$ ேகாப'தா7 சிவ$க 

ைவ'�விட$;6யைவ. க�டழகி பிரஜியாைவ அவன காணி$ைகயாக$ ேக�டான. 

அ���. ேபாதாெத�0, CாியைனB� ச8திரைனB�, த8�விட ேவ�&ெம�றா�. 

 

கட�ளாிட�, கலக$கார லா$, இ8த மாயாவி, நா� *றி"பி&� கால'தி!*	 

மதி!Nவைர$ க�டமா�டான, எனேவ அவைன நா� த�6$கலா�, பிரஜியாைவ 

இழ$க ேவ�6ய நிைலைமேய உ�டாகா� எ�0 த8 திரமாக$ ;றி, 

ஏமா!றினான! ஒ+ கட�	 ஏமா!0கிறா! ம!ற$ கட�	க	 ஏமா0கி�றன! 

எ'த�! ஏமாளி! கட�ளாி� இல�சண� இWவித� - இ"ப6" #ராண2 க	 - 

இைவகைள ந�#வ� தா� மத�!! 

 

ரா�சசேனா, மள மள ெவ�0 க�6வி�டா� மதி! Nவைர - ஒேர நா	 ேவைல தா� 

பா$கி. கட�ள உல* கல2கி!0 - லா$மீ� பா18தன, உ�னா7 தாேன இ8த 

ஆப'� எ�0. த� உயி+$* உைல ைவ'� வி&வாக	 எ�0 க�&ெகா�ட 

லா$, மாய$ *	ள னி� ம8திர ச$தி வா18த *திைரயினாேலேய அ8த மக'தான 

மதி!Nவ க�ட"ப&கிற� எ�பைத அறி8�, அ8த$ *திைரைய மய$க, ஒ+ ெப� 

*திைரைய ஏவி னா�! இ+ *திைரக3� கானக� ெச�றன காத7 விைள யா�67 

ஈ&பட ; ேவைல தைட"ப�ட�, *றி"பி�ட கால'திேல Nவ க�6 �6$காதத!காக, 

ரா�சச� ெகா7ல"ப�டா�. பி	ைளையB� கி	ளிவி�&, ெதா� 6ைலB� 

ஆ�6வி&� ேபா$* இ8த லா$*$*. 

 

இWவிதமாகேவ இடக	 பல உ�டா$கி$ ெகா�ேட இ+"ப� இ8த$ கட�ளி� 

ேவைல. 

 

ஒ+�ைற சி" எ�ற சி2கார' ேதவைதயி�, அல2 கார$ ;8த7 தன$* 

ேவ�&ெம�0 ேக�டாளா�, லா$கி� காத9! சி", L2*�ேபா�, ;8தைல$ க'த 

ாி'� எ&'� வி�டா� லா$, ேகாப� ெகாதி'த� கட� ள+$* - பி6'�' 

தா$கலாயின. ;8தைல' தி+"பி' த8�வி�ட�டன, அ+ைமயான ஆBத2கைள, 

ம8திர ச$தி வா18த ெகா7லகைள$ ெகா�& ெச1வி'�, கட �ள+$*" பாிசாக' 

த8�, ேகாப'ைத' தணியE ெச1தானா�, இ8த$ ேகாண7 #'தி பைட'த கட�	. 
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பாிசாக$ கிைட'த ஆBத2கைள" ெப!0, அைவ கைளE ெச1த ெகா7லகைள$, 

கட�ளகள பாரா�6னராம - அைத ேவ0, ெகா7லகளிட� ெச�0 ;றி, ேபா�6 

ெபாறாைமைய J�6வி�டானா� லா$. அ8த$ ெகா7ல க	, அவ!ைறவிட 

அ+ைமயான ஆBத2கைளE ெச1� த8தனரா�. அ"ப6E ெச1ய"ப�ட 

ஆBத2களிேல ஒ�0 தா�, தா ேதவனின ச�ம�6! 

 

அைத "ேரா$ எ@� ேதவ$ ெகா7ல� ெச1� ெகா�6+$*�ேபா�, லா$, வ�& 

வ6வ� ெகா�& ெகா�6னான. அைத சகி'�$ெகா�& ச�ம�6 ெச1�, தா 

ேதவ@$*' த8�வி�&, லா$ ேதவனி� தைல தன$* ேவ�&� எ�0 நிப8தைன 

விதி'தான, "ேரா$. லா$, த8திரமாக, "சாி! தைலைய எ&'�$ெகா	 - ஆனா7, 

ஜா$கிரைத - கM'ைத ஒ�0� ெச1ய$;டா�" எ�0 ;றிவிட, கட�ள+� அைத 

ஆேமாதி'திட, ஏமா!ற மைட8த "ேரா$, தைல கிைட$காவி�டா<� பரவாயி7ைல, 

இ8த லா$கி� கலக" ேபEN ெவளிேய கிள�பாதி+8தா7 அ�ேவ ேபா�� எ�0 

;றி, லா$கின வாைய' ைத'� வி�டானா�! இ"ப6" #ராண�! 

 

இWவள� ெக�ட *ண� இ+"பி@�, தா ேதவ� த� தி+விைளயாட7களி� 

ேபா�, இ8த லா$ ேதவ ைன' �ைண$* அைழ'�E ெச7வாரா�! 

 

அ"ப6E ெச�றேபா�, ஓ �ைற, ஒ+ மாயா ேலாக� ெத�ப�ட�; பனி$க�6களா7 

க�ட"ப�ட ேகா�ைட ெகா'தள2க	, அர�மைனக	! அைவகளிேல 

பிர�மா�டமான ரா�சதக	. 

 

தா ேதவ@� லா$*� ேஜா�`�களமீ� ேபாாிடE ெச7<� வழியிேல இ8த 

மாயா#ாிைய$ க�டன - ம�ன� �ன ெச�0 நி�றன - அவ� இவகைள 

மதி$கேவ யி7ைல! 

 

"கட�	களா!' எ�0 ேகவலமாக$ ேக�&வி�& ''எ2ேக வ8தீக	! எ�ன 

ெச1யவ7Zக	?'' எ�0 ேக9 ெச1தானா�, அ8த மாயா#ாி மனன�. லா$, 

�	ளி$ *தி'�, ''நா� இைறEசிைய எWவள� ேவ�& மானா<� தி�ேபன - 
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ேவ�&மானா7 ேபா�6யிடE ெசா7" எ�றானா�. லா$*$*� மாயா#ாி ரா�சசன 

ஒ+. வ@$*� 'ேபா�6' நட8த�, லா$ ேதா7விB!றா�. "இ� ேபாக�&� - ஓ�ட" 

ப8தய'திேல என$* நிக எவ+� இ7ைல" எ�0 Kர� ேபசினா� லா$. ேதவ+ல 

கி7, லா$*$* மிDசியவக	 கிைடயா� ஓ�ட'தி7 - எனி@�, மாயா#ாி$ *	ள� 

ஒ+வ� ேதா!க6'�வி� டா�, லா$ ேதவைன. தா ேதவ�, Cர'தனமாக$ 

கிள�பினா� - "நா� எWவள� ேவ�&மானா<� *6" ேப�" எ�றா� - 

ேதா!றா� ஒ+ ரா�சசனிட�. ஒ+ >ைனைய$ கா�6, "பாலகேன! இைத' 

தைரயி9+8� L$* பா$கலா�" எ�றா� மாயா#ாி ம�ன� - L$க �6யவி7ைல 

தா ேதவனா7. ஒ+ கிழவி KT'திவி�டா	 தா ேதவைன, *(தி" ேபா�6யி7. 

இ"ப6 லா$*� தா+�, ேதா7விேம7 ேதா7வி அைட8� �ய+!றன. கட�	க	 

ேதா!கி�றன! ெபா+'தமாக இ7ைலேய, எ�0 ;றிட' ேதா�0�; அறி� 

ஏ!0$ெகா	ள' தா� ம0$*� - எனி@� ஆ'திக� இைவகைள ந�பி' தா� 

தீரேவ�&� எ�0 ஆ"பாி'த� அ8நா�களி7 -- ந�பின �Qட� ம$க	. 

 

மாயா#ாி திIெர�0 மைற8ததா� - ரா�சச� சிாி' �$ெகா�ேட, நீ2க	 க�ட� 

க�க�& வி'ைத; கவ ைல"படாதீக	 - இைறEசி தி�@� ேபா�6யிேல 

ெஜயி'த�, தீ! ஓ�ட" ப8தய'திேல ெவ!றி ெப!ற�, சி8தைன! *6$*� 

ேபா�6யிேல ஈ&ப�டேபா�, *6$ க' தர"ப�ட� கட7! >ைன, >ைனய7ல, 

அ�டசரா சர'ைதB� அDசிடE ெச1B� மி�கா& எ@� அரவ�! *(தியி7 

ெவ!றி ெப!ற�, வேயாதிக�! - எ�0 த'� வா'த விள$க� ;றிவி�& 

மைற8தா�. 

 

ந� நா�&" #ராண2க3$*' த'�வா'த� ;றி" >ாி"பவ சில உ�& - 

�Qடானியாிட�� இ+8 த� இ8த' த8திர �ைற! எனி@� அறி�' ெதளி� 

ஏ!ப�ட��, இைவகைள$ கட�� ெகா	ைக$ேக இM$* உ�டா$*பைவ எ�0 

ஒ�$கிவி�டன - உ�ைம அறிைவ நா6ன, அ8நா�& ம$க	. 

 

மாயா#ாியி7 இ8த அ@பவ� ெப!0, ேஜா�`� ெச�0 ேபாாிேல ெவ!றி ெப!0' 

தி+�பின, தா+� லா$*� - வழியிேல, தா திைக'தா�, பைத'தான, ஏெனனி7 

அவ@ைடய அதி அ!#தமான ஆBதமாகிய ச�ம�6 காண"படவி7ைல. தா 

திகிலைட8தா� - அ8தE ச�ம�6 இ7லாம7 கட�ள உல* பிைழ'தி+$க�6 யா�. 

உடேன, லா$ ஒ+ பறைவ வ6ெவ&'� ேஜா�`� ெச�0 ச�ம�6ைய, திாி>� 
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எ�ற ம�னன களவா6 ைவ'தி+$*� ெச1திைய$ க�டறி8தா�. அ8த ம� 

னேனா, க�டழகி பிாிஜியாைவ$ க6மண� ெச1� த8தா7 ச�ம�6ைய' தி+"பி' 

த+வதாக$ ;றினா�. >மி$க6 யி7 ஒ�ப� ைம7 ஆழ'தி7 ச�ம�6ைய" #ைத'� 

ைவ'தி+"பதாக$ ;றினான. 

 

லா$ ;றிய ேசதிேக�& தா தி&$கி�டா� - பிற*, லா$கின ேயாசைன"ப6, தா, 

பிாிஜியா ேபால மா0 ேவஷ� ேபா�&$ெகா�டா, லா$, ேதாழியாக ந6' தான, 

இ+வ+�, ேஜா�`ன ெச�றன - தி+மண வி+8� நைடெப!ற� - தி+மண" 

பாிசாகE ச�ம�6 தர"ப�ட��, ெபண ேவஷ'ைத$ கைல'�வி�&, தா ேதவ�, 

ரா�சசைன' தவி&ெபா6யா$கினான. ந� நா�&" #ராணி கக	 மகாவிY=�$*, 

'ேமாகினி அவதார$ கைத க�6னாகேள, அ�ேபா7, �Qடன #ராணிகன, க�6 

வி�டான, இ"ப6 ஒ+ சர&. சர& எ�0 இ�0 சவ சாதாரணமாக$ ;0கிேறா� - 

ஆனா7 அ�0, இ� ேபால$ ;றினா7 தைலேபா*�! அWவள� ஆT8த ந�பி$ 

ைகB�, தணியாத ெவறிB� இ+8த� ப$தக3$*. 

 

லா$ ேதவ�, ெகாைலB� ெச1தி+$கிறா� - அ��� ஒ+ கட�ைள!! 

 

ஓ6@$*, தா தவிர ேவ0 *மாரக3� உ�&, சிவ@$* விநாயக தவிர 

�+க@� உ�ட7லவா, அ�ேபால �+கன எ�றா7 அழ* எ�ற7லவா ெபா+	 - 

மதவாதிக	, இல$கிய க' தா$க	 ஆகிேயாாி� க!பைன"ப6! அ�ேபாலேவ, ஒ+ 

�+கன' ஓ6@$*. இ8த �Qட� �+கன ெபயா, பா7ட. இவைன'தா�, சதிெச1� 

ெகா�0வி�டான, லா$; கட�ைள$ கட�	 ெகா7கிறா! ப$தக	, பதறா ம7 

ப6$கேவ�&�, >ைஜB� ெச1யேவ�&�, எ�0 மத� க�டைள பிற"பி'த� - 

க�&"ப�டன ம$க	! அ$ரமேம உ+வான லா$ ேதவன, த� ெசா8த அ� ண� 

மகனா� பா7டைர$ ெகா7ல' �ணி8தத!*$ காரண� ேவெறா�0மி7ைல, ம!ற$ 

கட�	கெள7லா�, பா7டாிட� பிாியமாக இ+$கிறாக	 எ�ப� தா�! எ"ப6 

இ+$கிற� இ8த$ கட�ளி� *ணாதிசய�. 

 

பா7ட ேதவ@$* ஒ+நா	 'மரணபய�' ஏ!ப�& வி�ட� - கல2கினா�; 

கதறினான. அ+ைம மகனி� அEச'ைத" ேபா$க ஓ6ன ஏேதேதா ெச1�� �6ய 
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97ைல. தாேயா தவி'�, கட�ள உல* �த! ெகா�& சகல உலக2களி<� உ	ள 

சகல ெபா+ளக	, ஜீவராசிகளிட�� �ைறயி�&, பா7ட+$* ஒ+ தீ2*� 

ெச1ய$;டாெத�0, சகல'திட�� ச'திய� ெபற றா	 - ஆனா7, இதனா7 எனன 

ஆப'� வ8�விட �6B� எ�0 அல�சியமாக$ க+தி, #7<+வியிட� ம�&� 

ச'திய� வா2கி$ ெகா	ளவி7ைல. 

 

த� மக@$* இனி மரணபய� இ7ைல, எ�0 மகிT8தா	 - அழக@$* ஆப'� 

இ7ைல எ�பதறி8� எ7லா$ கட�ள+� களி'தன. மைல, மல, இ+�#, பDN, நீ, 

ெந+"# ஆகிய எைத எ&'� பா7டமீ� Kசினா<� அழ*' ெத1வ� #�னைக 

ெச1B� - எ� �� ��#0'தாததா7. இைத$ க�ட லா$, ெபாறாைம ெகா�&, 

அ2கி+8த ஒ+ *+�&$ கட�ைள' L�6வி�&, அைனவ+� பா7டமீ� 

எைதயாவ� Kசி விைளயா&கிறாகேள, நீ ம�&� எ� N�மா இ+$ கிறா1 இ8தா 

KN எ�0;றி ஒ+ #7<+விைய$ ெகா&'தான. C� வாதறியா$ *+�&' 

ெத1வ�. #7<+விைய அவ� மீ� Kச, அ�"ப�ட மா'திர' தி7, பா7ட, 

பிணமானான. கட�ள கதறின. மகைன இழ8த மேகச�, #ர�டMதா�. 

அைனவ+$*� லா$ மீ� ச8ேதக�. அவைன" பகிYகாி'தன. லா$*� ஓ6"ேபா1 

*ைக ஒ�றி7 ஒளி8�ெகா�டான. தா ேதவன அவைன$ ைக� ெச1�, ஒ+ ெப+� 

பாைறயி7 க�6" ேபா�&வி�டான. ஓ6� ஆைண"ப6, லா$கின 

�க'தி�மீ�, க&� விஷ� ெசா�&E ெசா�டாக விழ, ஏ!பாடாகி இ+8த�, 

விஷ'�ளி ப�ட�� லா$ �6 �6"பா�; ெந+"ெபனE N&� விஷ� அ�. இWவள� 

ெகா6யவனான லா$*$* ஒ+ உ'தம ப'தினி இ+8 தா	 - இ8தச சாவி'திாி, சதா 

த� பதியி� ப$க� K!றி+8�, விஷ'ைத ஒ+ ேகா"ைபயி7, பி6'தப6 

இ+"பாளா� - கணவனமீ� விழாதப6 - ேகா"ைப நிர� பிய��, விஷ'ைத$ கீேழ 

ெகா�6வி�& வரேவ�& ம7லவா - அ"ேபா� சில �ளிக	 லா$கி� �க'திேல 

விMமா� - தா2க�6யாத ேவதைனBடன �6யா1' �6"பானா�, லா$கி� 

�6"#'தா�, >க�ப�!! இ"ப6 ஒ+ ந�பி$ைக இ+8த� �Qடானிய+$*. 

 

கலகJ�&� கட�	 - காாிைக வ6ெவ&$*� கட�	 - #7<+வியா7 சா*� கட�	 

- >ைனைய' L$க�6யாத கட�	 - ெகாைல ேவைல ெச1B� கட�	 - ;8தைல$ 

க'தாி$*� கட�	 - எ�0 இ"ப6$ கைத கைள' தீ�6, அைவகைளேய, ஆ'திக� 
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என$ெகா�& அ7ல!ப�டன �Qட� ம$க	, அறி�'ெதளி� ஏ! படா��#. 

பிறேக க�டன சி'த'தி7 எWவள� பி'த� இ+8தா7, எ'தக	 க�6வி�ட இ8தE 

ெசா' ைதE ேசதிகைள கட�ளி� கைதயாக$ெகா�6+$க �68த� எ�பைத - 

அ+வ+"#" பிற8த� - ேக	வி பிற8த� - க�டன� கிள�பி!0 - மதவாதிக	 ெகா$ 

காி'தன - �6 தாி'ேதா ெகா&ைம ெச1� பா' தன - ப*'தறி� பணியவி7ைல 

- தா$கி!0 இ'த* தகாத எ�ண2கைள - ெவ!றிB� ெப!ற� மி*8த கYட'�$*" 

பிற* - அ8த ெவ!றியி� பயனாக, லா$ ேதவ�, ஓ மாஜி கட�ளானா�! 

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

14. ெமேராட$ 

அNர$ ;�ட'ைத அழி'ெதாழி'�$ கட�	ைர ர�சி$க, விஷதைதக க$*� நா< 

#ரவிக	 >�ட"ப�ட இர'த'தி7 அமா8தான ெமேராடாக. ைகயிேல கைத! உட7 

�Mவ�� தீபபிழ�#! மி�ன7 அவ� ��ேனா&வானாயி!0. யாைரB� 

பிைண$*� மாயவைல ஒ�ைற அ@ ேதவ� த8தா�. இWவள� B'த ச� ன'�ட� 

ெமேராடா$ கிள�பினா�. ஜய விஜ\பவ!' எ�0 வாழததினா கட�ளா. ஏMவிதமான 

ெப+2காறைற ஏவிய வண ண�, மாKர$ கட�ளா� ெமேராடா$ ெச�றா�. 

 

ெமேராட$ 

 

பாபிேலா� பிரபDச உ!ப'தி 

 

"மாமா! அெத�ன, மி@$ மி@$ெக�0 ெதாிகிறேத'' 

 

" ந�ச'திர�!" 

 

''ந�ச'திர�னா எ�ன மாமா? 

 

''ந�ச'திர�! பளபள�@ இ+$*�........'' 

 

"பள பள�@ இ+$*, மாமா! என$*� தா� ெதாி B�....... அ� எ�ன�? ஏ� 

அ"ப6 இ+$*? மாமா! அ� எ2ேக இ+$*? ஏ� இ+$*?'' 
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''N�மா இ+டா, ெதாண ெதாண�@ ேபசி�ேட இ+$கேற. அ�தா� ந�ச'திர� - 

பள பள�@ மி�@� - ேமேல இ+$*........'' 

 

''ேபா, மாமா! அ� எ�ன�@ ேக�டா ெசா7ல' ெதாிய7ேல, ேகாப� வர�. இேதா, 

பா, இ8த மாமா ைவ$ ேக�கேறன, அவ ந7ல மாமா, ெசா7<வா, மாமா! ெபாிய 

மாமா! நீ ெசா7ேலன - அ� எ�ன�?" 

 

"எைத$ ேக�கிேறடா க�ணா! ஓ! ந�N'திர'ைதயா?" 

 

''ஆமா�, மாமா! அ� எ�ன�? ந�ச'திர�னா எ�னா ?" 

 

''அ�வா! ேமேல, சாமிக	 இ+$ேக�ேனா........'' 

 

''சாமிக	 ேமேலயா இ+$*? இ2ேக, ேகாயி7ேல இ+$ேக ?" 

 

''ெநஜமான சாமிகெள7லா�, ேமேலதா� இ+$*. அ8தE சாமிகெள7லா�, N+�& 

பி6$கிறேபா�, பளிEN பளிEN�@ ெதாியற�! இ2ேக, N+�&, சிகர�&, இைத 

பி6$கEேச ெதாிBேதனேனா, அ�ேபால'' 

 

''சாமிக	 N+�& பி6$கற ெந+"பா! இ8த மாமா N'த ம$*! இ� ெதாிய7ேல, 

ேக�டா ேகாப� வர�! சாமிகேளாட N+�& ெந+"# தா� ந�ச'திர�'' 

 

சி0வ� உ�ைமயிேலேய, களி'�$ ;'தா6னா� - த� வய�E சி0வகளிட-

ெம7லா� ெச�0 ;றினா�, கைத க�&� மாமா' ெசா�னைத! பல சி0வக	, 

ந�ச'திர�, சாமிக	 N+�& ெந+"# எ�0 எ�ணின - ெபா1தா� - எ�றா<�, 

விவர�� விள$க க�� ெபற�6யாத வய�	ளவ�, ேக�ட ேக	வி$*, 

உ�ைமயான பதி7 ;றினா7, பயனி7ைல, எனேவ த8திரமறி8த 'மாமா', 

சி0வ@$காக, அவ� ஆவைல அட$க, ஓரள� அவ@$*" #ாிய$;6ய விதமாக, 
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ஒ+ ெபா1ைய$ ;றினா - சி0வ�, தன$* ந�ச'திர� எ�றா7 எ�ன எ�ப� 

#ாி8�வி�ட�, எ�0 எ� ணி$ ெகா	கிறா�. 

 

எWவள� கால�, இ8த" ெபா1, சி0வ� மனதிேல த2கி இ+$க �6B�? 

உ�ைமைய உண+� உ	ள வளEசி ஏ!ப�ட பிற*, 'மாமா' ெசா�ன கைதையயா 

ந�#வா�! 

 

இ"ப6 'மாமா' ெசா�ன கைதக	 பல"பல - ந7ல எ�ண'ேதா& ெசா7ல"ப�ட 

கைதக3� உ�&, ஏமா!0வத!காகேவ ெசா�னைவக3� உ�&. 

 

மனித *ல�, சி0பி	ைள" ப+வ'திேல இ+8த ேபா�, மனதிேல, இய!ைக$ 

கா�சிக3� நிகTEசிக3�, கிளறிவி�ட, ச8ேதக2க3$*, இ"ப6" பல"பல கைத 

க	 க�டேவ�6ய நி"ப8த� ஏ!ப�ட�. அ8த$ கைதகைளேய, நாளாவ�ட'தி7, 

எ'தக	, த2க	 Nய இலாப'�$காகE சர$* ஆ$கி" பிைழ$கலாயின! 

பிைழ"#$*" ெபா1$ கைதக	 பய�படேவ, கைத க�& ேவாாி� ெதாைக 

வள8த�, கைதக	 ெப+கின! ஒWெவா+, விள2கா" ெபா+3$*�, #ாியாத நிகTE 

சி$*�, கைதக	 க�டலாயின! கபடகளிட�, இ8த$ "கைதக	' சி$கியதா7, 

நாளாவ�ட'தி7, க	ளனிட �	ள க�ன$ேகா7 ேபாலாகிவி�டன, இ8த$ கைதக	. 

 

அறி�' ெதளி� ஏ!பட ஏ!பட, கைதகைள ந�ப ம0$*� மன"ப$*வ��, 

ஏமா!0$காராி� பிைழ$ *� வழி இ� எ�ற அறி�� ேமேலா2கிடேவ, கைதக	 

ச8�வாரற0ப ேபாயின - இ2* அ7ல!- உலகிேல ம!ற நா&களி7 - உ	ள'ைத 

வளமா$கி$ெகா�ட நா&களிேல! - இ2ேகா - க�6விட"ப�ட கைதகைள$ ேக�&$ 

ைகெகா�6E சிாி"பவகைள$ க�6$*� 'ேமைதக	 ஏராள�! 

 

ந�பம0$கிறாயா நா'திகேன! 

 

ந�ப �6யவி7ைலேயா, ெபாிய ஞான(தேனா? 
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உன$*" #ாியவி7ைல அ8த மகிைம -- ம8தமதி - பாப� கWவி$ெகா�6+$கிற� - 

அDஞானி! 

 

கைததா� - ஆனா7 ெவ0� கைத அ7ல - அாிய ெபாிய ேதவ இரகசிய2கைள 

விள$க ேவ�&� எ�பத! காக, தவE சிேரYடக	, த8த+ளிய, த'�வா'த 

விேசஷ� நிைற8த கைதக	 - பாK! அைவகைள எ	ளி நைகயாடாேத! 

கைதக	! ஆமா�, அைவகைள அ"ப6ேய கவனி'�. இத!* எ�ன ெபா+	, அத!* 

எ�ன விள$க�, இ� நட$க$;6யதா! எ�ெற7லா� ேக	விகைள$ ேக�டா7, 

நிEசயமாக மன$ *ழ"ப� தா� ஏ!ப&�. மனித@ைடய வாT� ேம�பா& 

அைடவத!காக, அ+ைமயான பாட2 க	, நீதிக	, அ8த$ கைதக	 Jல� 

கிைட$கி�றன! கைதகைள ந�ப ம0$கலா� - கைதகைள வி�&'த	3 - 

ஆனா7, அ8த நீதிக	! அைவகைள இழ"பதா - நீச'தன ம7லவா இ�! 

 

இ�ேபால, பல"பல ப6க	' உ�&, பழைம$காக" பாி8� ேபNபவகளி�, 

வாத2களி7! பைழய கைதகைள விட ம0$*� ேபா$ைக'தா� இWவள� வைகயான 

வாத2க3� ஏ!ப&'�கி�றன! 

 

விள$க� கிைட$காத நா�களி7, விசி'திரமாக' ேதா�றிய நிகTEசிக3$*� 

ெபா+	க3$*�, தர"ப�ட கைதக	, #ராணE சர$*க	, எ�0 ெவ0'�' த	 3�, 

அறி�' ெதளி��, மன' �ணி��, இ2* ஏ!பட வி7ைல, ெப+�பாலான ம$க3$*! 

எனேவதான, பிரபDச உ!ப'தி, வளEசி ஆகியைவ ப!றி, அ�0 க�6விட" ப�ட 

அ'தம!ற கைதகைளேய இ�0� ந�பிகெகா� 6+$கிறாக	 - அ8த 

ந�பி$ைகேய ஆ'தீக� எ�0� ேபNகிறாக	 - அ8த ந�பி$ைகைய 

அ6"பைடயாக$ ெகா�ேட, >ைஜ, சட2*, தி+விழா, ஆகியைவகைள 

அைம'�$ெகா�&, ெபா+ைளB� அறிைவB�, ேநர' ைதB� பாழா$கி$ 

ெகா	கிறாக	 - பார'வஷ'தி7!! 

 

பிரபDச உ!ப'தி ப!றிய விள$க�, எளிதிேல கிைட$க$;6யத7ல - அறிவா!ற<� 

ஆரா1EசிB� ப6"ப6யாக வள8�, இ�0 'பிரபDச விள$க�' கிைட'தி+$கிற�, 

விDஞான'தி� �ைணயினா7. இ8த விள$க� கிைட$காதேபா�, ந�ச'திர'�$* 

த8திர$ கார 'மாமா' ேகளவி ேக�*� சி0வ@$காக$ க�6வி�ட கைத ேபால, பல 
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கைதக	, ஒWெவா+ நா�6<� க�6 விட"ப�டன - >ஜாாி$ ;�ட� இ8த$ 

கைதகைள" பயனப&'தி ம$கைள ஆ�6" பைட'தன! 

 

�Qட� ம$க	, பிரபDச� உ�டானத!* ஒ+ கைதைய ந�பி வ8தன - அத!*' 

த$கப6, >ைஜக	 வ*'�$ெகா�டன. 

 

பாபிேலா� நா�6ேல பிரபDச உ!ப'தி$*, ம! ேறா வைகயான கைத 

க�6விட"ப�ட�. 

 

இ8த$ கைதயி<� �Qட� நா�&$கைத ேபாலேவ, �த97 C�ய�தா�! வி� 

இ7ைல - ம� இ7ைல - ேதவ இ7ைல - மா8த இ7ைல! Cாியேனா ச8திரேனா 

கிைடயா� - எ2*� கட7 மய�! இ8த$ கட9� எ7ைல, யா+மறியா! ஆTகட9� 

அ6ேய ஆதி$ கட�	, இ+8 தா - அவ தி+நாம�, அ"C! 

 

ஏ�ம!ற நிைல தா� - ஆTகட9ன6யிேல தா� வாச�, எனி@� அ"C ேதவன, 

6யாம� எ�ற ேதவிைய ம�&� �ைணயாக" ெப!றி+8தா. ேவ0 ெபா+	 இ7ைல 

- ெந&2கால�! 

 

பிற*, இ8த" ெப+2கட7, *ழ�பலாயி!0 - ெகா8 தளி"# ஏ!ப�ட�! ஏ�? அ� 

ேதவ இரகசிய�! ேக�ப�, பாப�! ந�பேவ�&�, அ� தா� ஆ'தீ க�. ெப+2கட7 

ெகா8தளி'த�, லE�, லEசாJ எ@� இ+ கட�ள ெவளி$ கிள�பின, 

ஆழாழியினி� 0�! லE�, ேதவ�! லEசாJ, ேதவி! ேஜா6!! மீ�&� ஆழாழி �யி97 

ஈ&ப�ட�, ெந&2கால�! பிற*, ம!ேறா கட�	 ேஜா6 கிள�பி!0 - அ�ஷா 

ேதவன, கிஷா ேதவி! மீ�&� உற$க� - பிற*, அ@ ேதவ@� அன& ேதவிB� 

கிள�பின! கைடசியாக$ கிள�பினா, வ7லைமமி$க ஈயா ேதவன! இவ, ேதவி 

ேவ�டா� எ�பாரா? இவ+$*' ேதவி தா�, டா�கீன எ�ற ெப� ெத1வ�! 

இ8த$ கட�ளிட�, ெப7 எ@� பி	ைள பிற8தா� - பிற8தவ�, பல காாிய2கைள$ 

கவ னி$க' ெதாட2கினா� - மனித *ல'ைத உ!ப'தி ெச1ய' ெதாட2கினா� - 

ெப7, ஏற'தாழ நம� #ராணீ க� ;0� பிரம� ேபால! 
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பாபிேலா� பிரமனான ெப7 ேதவ@ைடய ேபா$*� நடவ6$ைகB�, ஆழாழி 

அ6யிேல இ+8த அ"C�$*" பி6$கவி7ைல. ேம<� ஈயா ேதவனி� பரா$கிரம�� 

ெச7வா$*� வள+வ� க�&, ஏ�� ெச1யா� எ7ைல ய!ற ெப+2கட9� 

அ6'த�6ேல இ+8� வ8த அ"C ேதவ@$*" ெபாறாைம J�ட�! ஆமா�, 

கட�3$*' தா�, ெபாறாைம! உடேன, த� ைம8தனா� ம�� ேதவைன 

அைழ'�$ெகா�&, 6யாம� ேதவியிட� ெச�0 �ைறயி&கிறா�, அ"C! 

சிாி$கிறீகளா! ஆமா�, பாபிேலா� #ராணம7லவா, சிாி"#'தா� ஏ! ப&�! எ8த 

நா�& அறிவாளிB�, சிாி$க'தா� ெச1வா க	 இ8த$ கைத ேக�&! பாபிேலா� 

நா�டவேர, ைக$ ெகா�6'தா� சிாி'தன, அறி� பிற8த��. அ2*� அறி� 

ேமேலா2கிB	ள எ2*�, இ�0 இ"ப6"ப�ட கைதகைள, ந�ப'தா� மா�டாக	! 

ஆகேவ நீ2க	 பாபி ேலா� #ராண� ேக�&E சிாி"பதிேல தவ0 இ7ைல. ஆனா7, 

சிாி'த� ேபா��, தய� ெச1�, நம� #ராண2 கைள நிைனவி!*$ ெகா�& 

வா+2க	. 

 

அ8த அNரகளி� ெதா7ைலைய' தா2கமா�டாம7 ேதேவ8திரனானவ�, 

ேதவகைள அைழ'�$ெகா�& தி+"பா!கட9ேல ஆதிேசஷ� மீ� 

சயனி'�$ெகா� 6+8த அாிபர8தாமனிட� ெச�0, அ6ய!ற ெந&�பைன ேபால 

KT8�, fம� நாராயணJ'தி! ல�Nமீ சேமதா! பாDசச�யா! ேதேவ8திர� 

சாYடா2க நம(கார� ெச1 கிேற�. பாபிகளான அNரக	 ெச1B� இ�ைசைய 

அ6ேயனா7 தா2க�6யவி7ைல, அவகைளE ச�ஹாி$*� ச$தி, ச$ரதாாியான 

த2க3$ேக உ�&, ஆப'பா8 தவா! அனாதா�சகா! அ6ேய�மீ� கி+ைப பா9'�, 

இ"ேபாேத அNரகைள' �வ�ச� ெச1�, ேதவேலா க'ைத ர�சி$க ேவ�&� - 

பாபிேலா� அ7ல - நம� ஊ பஜைன$ ேகாயி7 #ராணீக� ப6$கிறா� - இ�0� 

சிாி$கிறீகளா!! பாபம7லவா!! அேதா, ேதேவ8திர @ைடய அவதிைய' �ைட$க, 

அாிபர8தாம� எM8 த+3வத!* ��ேப, அைத இராகபாவ'�ட� எ&' �$ ;றிய 

#ராணீக�, த� அ<"ைப" ேபா$கி$ ெகா	ள, பா7 சா"பி&கிறா� - ெதாிகிறதா / 

பா-அ�-லா பா'தசாரதி �த9யாாி� பாயா	' த8த தம� - அ8த" பா7! இ�0! 

பாபிேலானியா த� பழ2 கைதைய பி'�"பி	ைள விைளயா�& என ஒ�$கி" பல 

/0 ஆ�&களாகிவி�டன - நம� நா�6ேலா, #ராண� இ� 0�, பாராயண� 
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ெச1ய"ப�& வ+கிற�. ப*'தறி� பாபமாக$ க+த"ப&கிற�! பைழய #ராண�, 

பDசாமித மாக இனி$கிற�! ேக	வி ேக�டா7, #+வ'ைத ெநறி" பா! விள$க� 

ேக�பவன, வித�டாவாதி எ�0 L! ற"ப&கிறா�. ந�ப ம0"பவைன, ைநயா�6 

ெச1பவைன, நா'தீகன எ�0, ஊரா;ட அ7ல, அவ� K�டாேர, ஏNவ! இ2* 

இ�0	ள நிைலயி7, பாபிேலா�, ப� ென&2கால'�$* ��# இ+8தேபா� 

பிரபDச உ! ப'தி$காக, >ஜாாி$ ;�ட� க�6ய கைதைய, அறி� பிற8த�� எ�6 

எ�0 எ&'ெதறி8�வி�டன. அறி� அ+�பா �னன அ8நா�& ம$க	 ந�பிய 

கைத இ�. 

 

த�னிட� வ8� �ைறயி�ட ேதவகைள ேநா$கி, 6யாம� ேதவி, " ஆமா�! 

ஆழாழியி� அைமதிB� ெக& கிற�, ஈயா ேதவனி� ெசயலா7! அவைன அழி'திட' 

தா� ேவ�&�. அத!* எ�ன ெச1வ�, ;0மி�!'' எ�0 ேக�க, இ8த 

ம8திராேலாசைன �MவைதB� த8திரமாக$ ேக�&$ெகா�6+8த ஈயா ேதவ� த� 

பரா$கிரம'தா7, அ"C, ம�J இ+வைரB� சிைற" ப&'திவி�டா�. 

 

ப!கைள நறநறெவன$ க6'தப6, 6யாம� ேதவி, கி2* ேதவைன அைழ'�, "ேபா! 

ேபா! இனி அ8த ஈயா$ *�ப<ட� ேபா!" எ�0 உ'திர� பிற"பி$க, இ+ தர"#� 

பைட திர�டலாயின, பாபிேலா� ேதவாNர B'த�! ஈயா ேதவ@� அவைனE 

சா8தவக3� ேதவக	 / 6யாம� ;�ட� அNர! 

 

6யாம�டா7 L�6 விட"ப�ட கி2*, பா�# மனி த�, ேத	 மனித�, பறைவ 

மனித�, எ�பன ேபா�ற பதிேனா+ வைகயான - ரா�சதகைள உ�டா$கினா�! 

ேம<�, கி2*வி� மாபக'திேல, 6யாம� ேதவி, விதி" பலைகைய" 

பதி'�வி�டாள! அதாவ�, கட�	களி� விதிையB� நிணயி$*� ச$தி, 

கி2*�$*$ கிைட'� வி�ட�. இைத அறி8த ஈயா ேதவ�, ேகாெவன$ கதறினா�, 

பல நா�க	. வ8தேத விப'�! வழி ெதாிய$ காேணாேம! - எ�0 #ல�பினா�, 

வ7லைம மி$க ஈயா ேதவன! 

 

இத!* எ�ன ெச1வ� எ�0 கல8தாேலாசி$க, ஈயா ேதவ�, அ�ஷா ேதவனிட� 

ெச�றா�. ''ஆமடா மகேன! ஆப'� தா� - தா2க�6யாத ஆப'� தான. இத!* எ� 
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ெச1வ�'' எ�0 ;றி, அ�ஷா ேதவ @� அM�வி�&, பிற* த� ைம8த� அ@ 

ேதவைன அைழ'�, ''மகேன! ேகாபமி*தியா7 ந�ைமக ;� ேடா& அழி'�விட$ 

கிள�பிB	ள 6யாம� ேதவியிட� ெச�0, சமரச� ேபசி, நம$* வர இ+$*� 

அழிைவ' த&'தி&வா1" எ�0 ேவ�ட, அ@ேதவ�, த8ைத ெசா7ைல' 

தைலேம!ெகா�&, ெசனறா�. ஆனா7, 6யா மட ேதவிைய ெந+2க �6யவி7ைல 

- பிற*, அேத தி+" பணி$* ◌ாயா ேதவ� ெச�றா� - பலன இ7ைல - HதிBட� 

தி+�பிவி�டான. 

 

ேயாசி'தா� அ�ஷா ேதவ�. ேயாசைன உதி' த�. உடேன ◌ாயா ேதவ@ைடய 

தி+$*மார� ெமேரா டா$ எ�பாைன அைழ'�, இ8த$ காாிய'ைதE ெச1 B�ப6 

ேக�டான. நம� #ராண� சிலவ!றிேல, சிவ @$* இ7லாத ச$தி �+க@$* உ�& 

எ�0 *றி$ க"ப�6+"ப� ேபால, இ8த பாபிேலா� கைத. 

 

ெமேராடா$ பலசா9 ம�&ம7ல, Qக�	ள ேதவ�. எனேவ, ''சாி! இ8த ச�ஹார 

காாிய'ைத நா� ெச1� �6'தா7, சனமான� எனன தர"ப&�'' எ�0 ேபர� 

'ேபசலானா�. ''எ�ன ேவ�&மானா7 ேக	!'' எ�றன, ம!ற$ கட�	க	. 

''அ2ஙனமாயின, இனி, நாேன எ7 லா$ கட�ளக3$*� ேமலானவ� எ�0 

அைனவ+� ஏ!0$ ெகா	வதானா7, நா� அNர$ ;�ட'ைத அழி'ெதாழி'�, 

கட�ளைர ர�சி"ேப�" எ�றா� ெமேராடா$. ம!ற$ கட�	க	 இைச8தன. 

கட�ளாி� மணிம�டப'திேல இ8த ைவபவ� நைடெப!றான பிற*, விஷ'ைத$ 

க$*� நா< #ரவிக	 >�ட"ப�ட இர த'தி7 அம8தா� ேதவேதவ�. ைகயிேல 

கைத! உட7 �Mவ�� தீ"பிழ�#! மி�ன7 அவ� �� ேனா&ேவா னாயி!0. 

யாைரB� பிைண$*� மாயவைல ஒ�ைற அ@ ேதவ� த8தான. இWவள� B'த 

ச�ன'�ட�, ெமேராடா$ கிள�பினான. ஜய விஜ\பவ!' எ�0 வாT'தி ன 

கட�ள. ஏM விதமான ெப+2கா!ைற ஏவிய வ�ண�, மாKர$ கட�ளா� 

ெமேராடா$ ெச�றா�. 

 

அவ� வ+ைக க�& 6யாம� ேதவி, த� வாைய' திற8தா	, ஆEசாிய'தா7! வாய 

எ�றா7, சாமானய மான� அ7ல! அத� அகல� ஏM ைம7!! இ�தா� சமயெமன, 

ஏM கா!ைறB� 6யாம�6� வாயி7 #கE ெச1தான பாபிேலா� �+க�! என 

ெச1வா	 ரா�சசி! வா1 Jட �6யவி7ைல! கா!0 *ைடகிற�! எ&'தா� 
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கதாBத'ைத! ெகா&'தான பலமான ஓ அ6! கீேழ Kழ8தா	 பிணமாக!! 

ச�ஹாரJ'தி, கி2*ைவE சிைற"ப&'தி, அவன மாபக'ேத இ+8த, விதி" 

பலைகைய எ&'�$ெகா�டான. அ@ேதவன த8த மாயவைலைய Kசி, ம!ற 

அNரகைள" பி6'தா� - சிைற யி7 அைட'தா� - 6யாம�6ன உடைல இ+ 

;றா$கினா� - ஒ�0 வி�, ம!ெறா�0 ம�=ல*! �+க�, Cரப�மைன$ 

ெகா�ற�� ஒ+ ப*தி ேகாழி, ம0ப*தி மயி7 ஆக மாறின� எ�பாகேள நம� 

#ராணீகக	, அ�ேபால! பாபிேலானி7, Cரச�மார' தி+விழா இ�0 கிைடயா� - 

க8த#ராண� கிைட$ கா� - >ைஜக	 கிைடயா� ெமேராடா$ ேதவ@$* - 

ேதவாலய� கிைடயா�, ேதவேதவ@$*! ஏM கா!0$ *' த'�வா'த��, 

பதிேனா0 இரா�சதக3$*' த'�வா'த�� ;றி&�, நாவாணிபக	 கிைடயா�! 

*$*ட$ ெகா6ேயா1 ேபா!றி! Cரைன ெவ�ேறா1 ேபா!றி! எ�0 இ2* இ�0� 

பா6&� ப$தக	 - பாமர ;�ட'திேல ம�&ம7ல - ைஹேகா� ஜ�ஜு எ@� 

நிைல$*E ெச�றவக3� இ+8திட$ கா� கிேறா�. பாபிேலா� #ராண�, 

Cரச�ஹார'ைதவிட, பய2கரமான ஓ ேபாாி7, அதிபலசா9யான ேதவ�, 

த8ைதைய$ கா'த ேதவ�, ெவ�றா� எ�0 ;0 கிற� - எனி@�, 

*+�டறிவி�ேபா�, க�ட"ப�ட, க+'த!ற, கைவ$* உதவாத கைத இ� எ�0 

அ2* த	ளிவி�டன. ெமெராடா$ மாஜி கட�ளானா�! ெமெராடா$, கட�ளாக 

இ+8தேபா�, ேகாலாகலமான வாT�தா�, அழகழகான ஆலய2க	 உ�&, அபி 

ேஷக� ஆராதைன உ�&, அEசைனB� உ�&, இ2*, இ�0�, 'சஹ(ரநாம 

அEசைன' எ�0 ெச1ய"ப&கிற த7லவா, இ+�டறிவிேல பாபிேலா� 

இ+8தேபா�, >ஜாாி$ ;�ட'தி� #ர�&ைரைய" #�ய கைத எ�0 ந�பி$கிட8த 

பாமா, ெமெராடாக ேதவைன, 51 தி+நாம2களா7 அEசி"பரா�! 

 

மயிேல0ேவா1 ேபா!றி! 

வ	ளி மணாளா ேபா!றி! 

Cர ச�மாரா ேபா!றி! 

த8ைத$ *பேதசி'ேதாேன ேபா!றி! 

 

எ�0, இேதா இ2* அEசைன நைடெப0கிற�. பா ேலானி7, ெமெராடா$, மாஜி 

கட�ளானா� - மதி ெவ ற�, ம+	 அழி8த�! அறி� ஆ�சி ெச1கிற�, அ ஞான� 
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அழி8� ப�ட�! >ஜாாி" #ர�& விர�ட"ப� வி�ட� - ெமெராடா$ மாஜி 

கட�ளா$க"ப�டா�! 

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

15. மEசாவதார� 

பாபிேலானியா நா�& �M�த!கட�ள ெபய ஈயா! வ6வ�, மீ�! எாி& எ@� 

தி+'தல'தி7, ஈயா கட�3$*, அ!#த மான ஆலய� க�6, விதவிதமான விழா 

நட'தி, பாபிேலானியா ம$க	, ெதாM� வ8தனா ஈயா சாவ ர�சக� - சவ வல லைம 

ெபா+8தியவ�! கட9ேலதா� அ8த$ கட�	 வாச� ெச1� வ8தா! அ�ட பி�ட 

சராசரதைதB�, ஆதி மனி தைனB� அவதான ஆ$*வி'தா எ�ற ஆழ8த 

நமபிகைக ெகா�ட பாபிேலா னியா நா�& ம$க	, இ8த மEசாவதார' �$* 

மேகா�னதமான ஆலய� க�6$ ெகா�டா6ன. 

 

மEசாவதார� 

 

மEசாவதார�! இ2* இ�0�, பகவா� விY= மEசாவதார� எ&'த மகிைமைய" 

ப!றி" ேபNபவ க3�, வ8தைன வழிபா�&$* உாியதாக மEசாவதார' ைத$ 

ெகா	பவக3�, ஏராளமாக உ	ளன. ஆ�ட வ� மீனாவாேனன - இெத�ன 

ேக9$;'�, எ�0 ;றினாேலா, இ2* ப$தகளி� �க'திேல எ	3� ெகா	3� 

ெவ6$*�, ''ஏடா! Jடா! எ�ெப+மானி� தசாவதார'திேல ஒன0 மEசாவதார� 

எ�பைதB�, மகா மக'�வ� வா18த� எ�பைதB�, நா< ேவத2 கைளB� 

ர�சி$கேவ மEசாவதார� எ&'தா, �ளசி மாைலேயா� எ�பைதB�, அறிவாயா! 

அறிவி9! இ8த அவதார2களிேல #ைத8� கிட$*� இகசிய'ைத உண+� 

மன"ப$*வ� உன$* உ�ேடா!'' எ�0 #ராணீகக	 ஏNவ. ஏேதா ஒ+ 

கால'திேல, இய!ைக நிகTEசிக3$* விள$க� கிைட$காம7, மனித *ல� 

ம+�சிBட� இ+8தேபா�, வளமான Jைளகளி 9+8� கிள�பின எ�ண2க	 

தாேன இ8த அவதார$ கைதக	! எ�0 எவேர@� வாதிட �ைன8தாேலா, ைவதீக 

ெநறியின, விழிைய வாளா$கி வி&வ! அவவ ள� அைச$க �6யாத அளவி<�, 

த�ைமயி<�, அறியாைம, பாைறயாகி$ கிட$கிற�. 
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ம!0� சில, மதியிேல சிறி� ெதளி��, மனதிேல மி*தியான C�� நிைற8தவக	, 

"மEசாவதார� எ&' தாரா பகவான இ7ைலயா, எனப� கிட$க�&�, மEசாவ தார� 

எ�ப� உ�ைமயா, அ7ல� உயாிய த'� வா'த'ைத உண'த 'ஞானஸதாள' 

தயாாி'த விள$க$ கைதயா எ�ப� ;ட$ கிட$க�&�, எ2*� கட7 மய� - எைவ 

மனித*ல ேம�பா�&$* உயிேரா, அ8த ேவத2க	 கா"பா!ற"படேவ�&� எ�ற 

ெந+$க6யான நிைலைம - அ8த ெந+$க6ைய' தீ$க, ஆ�டவ�, ஆைனயாக 

வ6ெவ&'தா7 �6Bேமா, சி2கமானா7 சி$க7 தீ+ேமா, #9யாக மாறினா7 

தீ+ேமா, - �6யாத7லவா! ஆகேவதான மEசமாக, மீனாக, வ6ெவ&'தா, என0, 

எவவள� அழகிய, அறி� ெசறி8த க!பைனBடன, கைத தீ�6ன. ப�& வாழ8த, 

பரமன+ள ெப!ேறா! ப�ைட" ெப+ைமைய அறியாதாேன! இ8த மனவள�, 

க!பைன' திற�, நம நா�&, சிேரYடகளிட� காண �6Bேம தவிர, ேவ0 எ8த 

நா�6ேல@� இ'த*, க!பைன அல2கார' திறைம ெகா�டவக	 உ�ேடா ?" - 

எ�0 ேக�பா - தம� ேமதாவி'தன�� நிைல$*�, பைழய �ைறB� பிைழ$*� 

எ�ற ந�பி$ைகBட�. 

 

மEசாவதார�! - எனப� அவக	 ;0வ�ேபால, மனவள�� மா$க'ெதளி��, 

க!பைன' திற�� கைல ரசைனB�, ெகா�ட நம� நா�&" #ராணீககளி� பிர' 

ேயகE சர$* - அவனியி7 இ�ேபால ேவெற2*� க! பைன'திற� 

கா�ட"ப�டதி7ைல, எ�0 ஆரா1Eசி யாள எவ+� �ணி8� ;றா. ஏெனனி7, 

மனித *ல� �	ளி விைளயா&� பி	ைள" ப+வ'தி7 இ+8தேபா�, ப7ேவ0 

நா&களிேல இ�ேபா�ற கைதகைள'தா� க�6 ைவ'தன - இ� ேபானற கட 

�	கைள'தான ெதாM� வ8தன. 

 

மEசாவதார� - இ2* மகாவிY= ம�&� தா� எ&'தா எ�0 எ�ணிவிடாதீக	. 

 

பாபிேலானியா நா�&" #ராணீகன, உலக மகா" பிரளய'ைத வணி$கிறா�. இ2*, 

ந� நா�&" #ராணீ க� சி'தாி"ப� ேபாலேவ - அ� ம�&ம7ல - பாபி 

ேலானியாவிேலB�, ஆ�டவன மEசாவதார� எ&'தா எ�0 ;0கிறா�. 
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பாபிேலானியா நா�& �M�த! கட�	 ஈயா! வ6வ�, மீன! எாி& எ@� 

தி+'தல'தி7, ஈயா கட� 3$*, அ!#தமான ஆலய� க�6, விதவிதமான விழா 

நட'தி, பாபிேலானியா ம$க	, ெதாM� வ8தன. #ைத ெபா+	 ஆரா1Eசியாளக	, 

ஈயா ேகாயி9ன கலனான ப*திகைள$;ட$ க�டறி8� ;றிB	ளன. ஈயா, சவ 

ர�சக� - சவ வ7லைம ெபா+8தியவ�! கட9ேல தா� அ8த$ கட�	 வாச� 

ெச1�வ8தா! ஒWெவா+ நா3� கைர வ+வா, ம$கைள அைழ"பா, அவக3$* 

அறிg�6, அ+2கைலகைள$ க!0$ ெகா&'� வ8தா. 

 

பயி'ெதாழி7 �த!ெகா�& பாைன ச�6 ெச1B� ெதாழி7 வைரயிேல, மீ� 

ேதவ�, க!0$ ெகா&'தா! பாபிேலானியா நா�& மEச$ கட�	 தான, ச�ட� வ*' 

�' த8தா. சகல அறி��, அவாிடமி+8ேத ம$க3$ *$ கிைட'த�! அ�ட பி�ட 

சராசர'ைதB�, ஆதி மனிதைனB� அவ தா� ஆ$*வி'தா - ஆT8த ந� பி$ைக 

ெகா�ட பாபிேலானியா நா�& ம$க	, இ8த மEசாவதார'�$* மேகா�னதமான 

ஆலய� க�6$ ெகா�டா6 வ8தன. சலைவ$ க7லா7 ேகாயிற ப6$ க�&க	, 

சேவ(வர� எயா�$*! மEசாவதார'�$* இ2* உ	ளைதவிட, மகிைம 

அதிகமாகேவ இ+8த�, பாபிேலானியாவி7! ஆனா7, எ �வைரயி7? உ�ைம 

அறி� பிற$*� வைரயி7! அறி�$ கதி கிள�பி!0, ஈயா விைட ெப!0$ெகா�டா 

- மாஜி கட�ளானா! ஆராB� திற� பிற8த�, அ'தம!ற கைதைய அ8த நா�& 

ம$கள மற8தன! இ�0, பாபிேலானியாவிேல, மEசாவதார'ைத"ப!றி" ேபசி" 

>ஜி'திட, பி'த+� �ன வ+வதி7ைல. மனித *ல'தி� மனம+ளி� விைள� களிேல 

ஒ�0 இ8த விசி'திர' ேதவ� எ�0 ;0வ அறிஞக	. உ�ைம$ கட�	 

ெநறிைய அறி8த��, அ8த ம$க	, உதவா$கைரக	 க�6வி�ட, அ'தம!ற 

கைதகளிேல கா�ட"ப&� கட�ளைர' ெதாழ ம0' தன! பிரபDச உ!ப'தி, 

ெதாழி7 வளEசி ஆகியைவ ப!றி, ெதளிவான க+'� கிைட'த��, ஏமாளிக	 

ந�#வத!காக எ'தக	 தீ�6ய, பைழய கைதகைள' L$கி எறி8தன! அ2*!! 

ஆனா7 இ2*? இ�0 ;ட, மEசாவதார'ைத ந�பியாகேவ�&�, அவேன 

ஆ'தீகன, ந�ப ம0"பவன நா'திக�, எ�ற7லவா ேபNகி�ற ன - பாமர 

ம�&ம7லேவ, ப6'தவகள எனற ப�ட ய'ைதE Nம8� திாிபவ பல+ம;ட 

அ7லவா ேபNகினறன! பாபிேலானியா, தன� மசசாவதார'ைத, அMகிய ெபா+	 
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எ�0 L$கி எறி8�வி�ட� - பார' வஷேமா, இ�0�, தன மEசாவதார'ைத மற$க 

ம0$ கிற�. பாபிேலானியாவி7, மEசாவதார�, மாஜி கட� ளாகிவி�ட� - இ2ேகா, 

மீ� இலா$காைவ" ப!றி" ேபN� அைமEச, �த97, மEசாவதார மா�மியதைத" 

ப!றிய #ராணம7லவா ேபNகிறா! 

 

எ8த நா�6ேலB�, ெதளி� பிற$காத கால'திேல, கட�ள ;�ட�, இ�ேபால'தான, 

இ+8� வ8த�! 

 

இ2*, #ராணிக� ;0கிறா� இ8திர�, மா0வா� அ6$க6, அதாவ� #�ய 

பலனாக யா ேவ�&மானா <� இ8திரன ஆகலா�, அWவித� பல இ8திரனக	 ஏ! 

ப�டன - ஆனா7, இ8திரன பல மாறி மாறி' ேதானறி னா<�, இ8திராணி ம�&�, 

ஒேர அ�ைமதான - அதா வ�, கெல$ட மா0வா. இ"ேபா� #�ைனவனநாத 

இ+$கிறா, ெச�ற மாத� #வனகிாி �த9யா இ+8 தா, அத!* ��# அ"�7 

ல'தீ" இ+8தா, இ"ப6 கெல$டக	 பல மாறிமாறி வ8தன. எ�றேபாதி<�, 

கெல$ட ஆH( நா!கா9, ��# இ+8த� தா� இ"ேபா ��, கெலகட ல'தீ" 

உ�கா8� ேவைல பா'த அேத நா!கா9யி7 தா� #�ைனவனநாத இ"ேபா� 

உ�கா8தி+$கிறா எ�ப�ேபால - இ8திர� ஆக யா வ8தா<�, அவ@$* 

மைனவியாக இ+$*� தி+"பணி #ாிய ஒேர ஒ+ இ8திராணி தா�! இேதேபால" 

பாபி ேலானியாவி7, ஆ� கட�	க	 ஆ�&ேதா0ம ;ட இற8� ப&வ ��& - 

ஆனா7 ெப� ெத1வ2க	, இறவா வர� ெப!றைவ! எ�0 #ராண� ;0கிற�. 

கட�	 ஒ�0, எ�ப� இ�0	ள அறி�! கட�	 பல, அ�0 இ+8த எ�ண�, 

ஏ!பா& அWவித�! கட�	 பல எ�ப� ம�&ம7ல, ஆ� கட�	 ெப� கட�	 என 

இ+வைக! சா*� கட�	 உ�&, சாகா$ கட�	 உ�&! இ"ப6 பாபிேலா� 

#ராண� இ+8த�. #'தறி� பிற8த��, கட�	க	 எ�ற ெசா7ேல, கட�ைள 

அறியாதானி� ேபEN, எ�ற எ�ண� ெவ!றி ெகா�ட�. விள$க மறியாதாாி� 

ெவ�6" ேபEN, கட�	கைள நடமாட வி�டன எ�ற ந7லறி� பிற8த�! கட�	க	 

எ�0 ;றினாேல ைகெகா�6E சிாி$க லாயின, க+'�' ெதளி� ெப!ேறா! இனி 

நம$* ேவைலயி7ைல, எ�0 க�&ெகா�டதாேலா எ�னேவா, பாபிேலானிய$ 

கட�	க	, மாஜிகளாயின! ேகாயி7 களிேல ெகா< K!றி+8� ெகா�& 

ேகாலாகலமான வாT$ைக நட'திவ8த கட�	க	, மாஜிகளாயின! 
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ேகா7ெகா�ேடா+� ேவ7ெகா�ேடா+�, தா	 பணி ய��, நரப9யி9+8� 

நவர'ன ஆபரண� வைரயிேல ப$தக	 காணி$ைக ெச<'த��, #லவக	 

பாட��, >ஜாாிக	 ஆட��, அளவ!ற கீ'திBட�, ஆலய2 களிேல அரேசாEசி 

வ8த கட�	கெள7லா�, மாஜிக ளாயின! த'�வா'த� ேபசி, அ8த$ கட�	கைள 

யா+� இ�0 வழிப&வதி7ைல! காவியெம+* தர"ப� 6+$கிற�, எனேவ 

க+'த!ற� எனி@�, இதைன' த	ளிட7 தீ�, எ�0 ேபNவா அ2ெகலா� இ7ைல! 

காகமாயிர� ;6@� ஓ க79� �� எதி நி!*ேமா எ�றப6 ஆகிவி�ட� அ2*! 

இ2*? #திதாக' த8தா<�, ப'ேதா& பதிெனா�றாகE ேச'�$ெகா	 ளE சி'தமாக 

உ	ள ப$தகள7லவா உ	ளன! த2க'தா7 கழலணி ெச1தான பிற*�, இ+�# 

வைள ய'ைத$ கா99+8� கழ!ற ம0"ப� மதி\ன� எ�0 தாேன, எவ+� 

;0வ! க� இர�& இ+8 தா7 ம�&� ேபாதா�, ப$க'திேல ஒ+ #� இ+8தாக 

ேவ�&� எ�0 க+தி, �க'ைத$ ;வா	 ெகா�& *'தி$ ெகா	பவ� பி'த� 

தாேன! ப�டாைட அணி8�, அத� ேம7, மர" ப�ைடையB� அணிபவைர, 

எ�ென�0 ;0வ�. ஆ�டவ� அ+ளி� இ+" பிட�, அ�பி� பிற"பிட�, 

ஒ+வேன ேதவ�, எ�ற, உ�ைம ெநறிையB� ேபசி$ெகா�&, மEச�, வராக�, 

;ம�, ஆகியைவகைளB� விட�6யா�, எ�0 பி6 வாத� ேபNபவகைள, 

உ�ைம ஆ'தீக எ�0 எ" ப6$ ;ற�6B�! ம!ற நா&களிேல ஆபாச�� அ'த 

ம!ற த�ைமB� ெகா�ட க!பைன$ கட�	க	 மாஜி களாகி வி�டன. அ2ஙன� 

மாஜியான கட�	களிேல ஒ�0தா�, பாபிேலா� நா�& மEசாவதார�!! 

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

16. �கி<ாி8த�Eசாதனி 

�த7 வாயி!ப6 #*8த��, அழகியி� கிாீட� பறி$க"ப�ட�. இர�டா� வாச 97, 

காதணி ேபாயி!0, J�றா� வாச 97 கM'தணி ேபாயிற0, நா�கா� வாய 97 

நைக பல ேபாயின, ஐ8தாம வாய97 இ&"பணி பறி'தனா - இWவள�$*� அவ	 

சின� ெகா	ளவி7ைல; இ8தE சீரழி�க	 ஏ� எ�0 வ+8த�மி7ைல, 'ெச7! ெச7! 

எ� காதல� இ+$*மிட� அைழ'�E ெச7!' எ�ேற ;வினா	. ஆறா� வாய97 

அ8த ஆரண2கி� ஆைடB� பறி$க"ப�ட�. ேதாைகயி� �கி<ாிய"ப�ட�. 

'ஏேனா இEெசய7? எ�0 ேக�டா	. எ� ெச1ேவ�, ஏ8 திைழேய! எம� அரசி 

அலா�`வி� ஆ$கிைன இ�' எ�றா� காவல�. 
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�கி<ாி8த�Eசாதனி 

 

"வாயி7 கா"ேபா1! வாயி7 கா"ேபா1! வ+ வா1 விைர8�, கத� திற$க. காதல� 

உ	ளா�, க&கி' திறவா1! கா�ேப� அவைன, கத� திறமிேன! திற8திட 

ம0'தா7, இ+8திேட� வாளா! L	 Lளா *� ெதாிவா1 கத��. ெதாட8� 

உைட"ேப� ெதா7 கதெவ7லா�, வாயி7 கா"ேபா1! வ+க விைர8ேத! இற8ேதாைர 

எM"பி, இ+"ேபா மீேதவி இ7லா ெதாழி' தி&ேவ�, இைத நீ அறிக! இ+"ேபா 

சி0ெதாைக, இற8ேதா மி*தி. எனேவ, உடேன, திற நீ கத�" 

 

காதலைன$ காணா�, எ2ெக2ேகா ேத6 அ<'�, உட7 இைள'�, உள� 

பைத'�"ேபான காாிைக, அறி8தா	 அவன இ+$*மிட�. அ2* க�& உ�&, 

க&விஷ$க�ண+�&, கத�க	 பல உ�&, கா�& �ைறக3�&, எ�0 

ேக	வி"ப�டா	 - ஆனா7 காத ல� அ2*ளா� எ�பதறி8த��, இைவ எலா� மற8 

தா	, ஏகினா	 க&கி, தாளிட"ப�ட கத� க�டா	, தடதடெவன' த�6 நி�றா	, 

திற8திட யா+� வராத� க�&, காாிைக ;வி நி�றா	, 

 

"வாயி7 கா"ேபா1! வாயி7 கா"ேபா1! 

வ+வா1 விைர8� கத� திற$க" எ�0. 

 

இWவள� ேபா��, இ2*	ள கலாரசிகக3$* - ப6'�" ப6'�, ரசி'�, ரசி'�, 

பத2கைள" பிாி' �" பிாி'�, ெபா+	 உைர'�", >ாி'�" ேபாவ, ேக�ேபா 

>ாி$காவி6@2;ட. 

 

காத9ைய' ேத6 ஓ6&� காதலைன" ப!றிேய ேக	 வி"ப�&	ேளா�; இஃேதா 

#�ைம, அ+ைம, காதல ைன' ேத6 அைலகிறாள காத9! கா&ேம& ம�&ேமா? 

அ7ல! அ7ல! இ+$*மிட� ெதாிB� வைர ேத6' திாி கிறா	. க�டா	 இட'ைத - 

ெகா�டா	 ேவ�ைக - வி�டாள த� விரக'ைத கவிதா ச$திBட�. கவிைத 

அறிவாேளா அ$காாிைக எ�0 ேகளாதீ! காத97 மலவ� கவிைத! 
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அ">2ெகா6ேயா, காத9� உ+ வ� - காதேல, அவ	 - எ�ெற7லா�, ;றி$ 

களி"ப. 

 

கைதேயா, இ8த ரச'ேதா& �68� விடவி7ைல - வள+கிற�. 

 

வாயி7 கா"ேபா� வ8தா�, வனிைதைய$ க� டா�, ஆனா7 கதைவ' 

திற$கவி7ைல. ஓ6E ெச�0 'ேசதிைய' த�, எஜமானியிட� ;றினா�. 

# # # 

 

"எழி<+ேவா அவ	?'' 

 

"ஆ�! அழகி� எ7ைல" 

 

"அலறி' �6'� அMகிறாேளா அவ	?" 

 

"ஆமா�, க7<� கைரB� அ$ க�னியி� அM*ர7 ேக�டா7 " 

 

''கத� திறமி� எ�0 ேக�& நி!கிறாளா?" 

 

''ஆ�! திறவா� ேபானா7, உைட'ெதறிேவ� எ�0 C	 உைர$கிறா	 அ8த 

வா�க�ணி!" 

 

''C	 உைர'தவைள, இ8நா	 எனன ெச1கிேற� பா. காவலா! கத� திறவாேத" 

 

'கத0கிறாேள!' ''அ� என$*$ கீத�!'' 

 

"கத0வைத நி0'தி$ெகா�& கதைவ உைட$க �ைன8தா7?'' 
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''ஆமா�! அ�ேபா<� ெச1ய$;&�, அ8த ஆ� ெகா79. ஒ�0 ெச1. கத� திற8� 

அவைள இ2* அைழ'�வா. ஆனா7, இ2*, வழ$கமாக நா� நட' �� மாியாைத 

�ைற"ப6! �YடEசி0$கி உணர�&�, நம� �ைர'தன'தி� ெப+ைமைய - 

ஆ!றைல அறிய�&�, அைலேமா�� மன� ெகா�ட அ8த அண2*'' 

 

காவல@�, எஜமானிB�, ேபசின இ�ேபா7. கத ைவ' திற8�, கதறி நி�ற 

காாிைகைய, அ8த" பிர�மா�டமான மாளிைக$*	 அைழ'� வ8தா� காவ ல�. 

ைமயி+�&! பலவிதமான பறைவக	 அ2* சிற க6'� வ�டமி�&$ெகா�6+8தன. 

ெசவிையE சிைத$ *� விதமான ேகாரE ச'த2க	. எ2*� #Mதி! � நா!ற�! இ8த 

இட'திேல, அைழ'�E ெச7ல"ப&கி றா	, எழிலரசி. இWவளைவB� 

ெபா+�ப&'தாமேல அவ	 ெச7கிறாள, இ+தயநாத�, அ2* இ+$கிறா�, 

கா�ேபா�, ெப0ேவா� எ�ற ந�பி$ைகBட�. 

 

வழ$கமான மாியாைதBட� அைழ'� வா, எ�0 க�டைளயி�6+8தால7லவா, 

காவல@$*. அவ� மீறி நட$க �6யா�. எனேவ அரசி ;றியப6ேய, அழகி$* 

மாியாைதக	 நட'தினா�. 

 

எனன அ8த மாியாைத? 

 

�த! வாயி!ப6 #*8த��, அழகியி�, கிாீட� பறி$க"ப�ட�. இர�டா� வாச97, 

காதணி ேபாயி!0, J�றா� வாச97 கM'தணி ேபாயி!0, நா�கா� வாய 97 

நைக பல ேபாயின, ஐ8தா� வாய97 இ&"பணி பறி'தன.- இWவள�$*� அவ	 

சின� ெகா	ளவி7ைல, இ8தE சீரழி�க	 ஏன என0 வ+8த�மி7ைல, 'ெச7! ெச7! 

என காதல� இ+$*மிட� அைழ'�E ெச7!' எ�ேற ;வினாள. ஆறா� வாய97 

அ8த ஆரண2கி� ஆைடB� பறி$க"ப�ட�; ேதாைகயி� �கி<ாிய" ப�ட�. 

ஏேனா இEெசய7?' எ�0 ேக�டா	. எனெச1 ேவன ஏ8திைழேய! எம� அரசி 

அலா�`வின ஆ$கிைன இ�' எ�றா� காவலன. 
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இM'�E ெச7ல"ப�டா	, ேம<� ேம<� - ெந&8 Lர�. கைடசியி7 ஓ ெகா< 

ம�டப'தி� ��# நி0'த"ப�டா	. அ2* K!றி+8தா	, அலா�` அரசி. 

ெக�Hரமாக அவ	 எதிேர நி�றா	, ஆைட யிழ8த அழகி! 

 

''ப2க� பல அைட8�� இவ	 ெப� சி2கெமன நி! பைத$ காணீ!'' எ�0 

N&ெசா7 ;றினா	, அலா�& அரசி. 

 

"இவைள இWவள� இ�சி'த� ேபாதா�! காதல� அ7லவா ேவ�&�, காதல�! 

த+கிேறன, இவ3$*$ க&ைமயான ேநா1க	 அைன'ைதB�" எ�0 ஆ" 

பாி'தா	. 

 

நா�டா, எ@� ேநாQ�&� தீயேதவைன அைழ' தா	 - இவைள' தீ�&, ேதவேன! 

ேதகெம2*�, ேநாைய J�6வி&; எ�0 உ'தரவி�டா	. நா�டாாி� நாசJ� &� 

சகதி, ந2ைகயி� உடெல2*� ேநாைய ஊ�6!0. அழகி, அMகலானா	. 

 

ஆனா7, அவ3$* வ8த அவதி, அவேளா& நி� றேதா! இ7ைல! அவனிெய2*� 

பரவி!0. உ!ப'திேய நி�0வி�ட�. 

# # # 

 

எWவள� எ$களி"#$ ெகா	வ, இWவள� 'கைத' கிைட'�வி�டா7! வாய<$* 

வாய7, அழகி ெச7ல எWவள� ேநர� பி6'தி+$*ேமா, அ� ேபா7 /0 மட2* 

அதிக ேநர� பி6'தி+$*ேம, அ+2 கவிவாண க3$*. 'கவிE ச$ரவ'தி ' 

க�பாிட�, ம�&�, இ8த$ காாிைகயி� கைத சி$கிவி�6+8தா7, அ8த ஆறா� 

வாய!ப6ைய$ கட$க, எWவள� ேநர� பி6'தி+$*�! ஒ+ /0 ெச1B	 ெச1�, 

அ�மேவா! அ!#த2ெகா7! காண!காிய கா�சியாேம!' எ�ற ெச+க7கைள ைவ'�, 

இனப ரச'ைத இைழ'�$ *ைழ'�, அாி அர" பிர�மாதியேர வ8� த&"பி@�, 

இ�@ேமா இ+ப� ெச1 Bேள@� இய!றா� வி6�, இ�ைம ம0ைம இர�6<� 

Nக� இரா� எ�0 ;றியி+8தி+"பா. ந7ல ேவைள, அ8த ஆைடயிழ8த அண2*, 

க�பாி� க+'திேல ேதா�றவி7ைல. 
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# # # 

 

இ8த$ கைதைய' ெதாட+��#, ந�பக	 ேயாசி$க ேவ�&�, சாவி'திாி, 

�ேராபைத, எ@� இ+ க!பைனகளி�, ';�& ேபால, இ$கைத இ+$கிறத7 லவா, 

எ�பைத. 

# # # 

 

நாதைனE ேத6Eெச�ற ந7லா3$* இ"ெபா7லா நிைல வ8த� க�&, நானில� 

ந&2கிய� ம�&ம7ல, கட�ளக3�, ேகாபி'தன. 

 

ஏெனனி7, இWவள� இ�ைச$*� இழி�$*� ஆளான ஆரண2*, ேவ0 யா+� 

அ7ல, ேதவேலாக' தின ராணி! - பல கட�	களி7 ஒ+வ	!! 

 

ேதவேலாக ராணி$*'தான காத7 இ"ப6! அவ	 தா�, காதலைன' ேத6 

அைலகிறா	 பல இட2களி<�. கைடசியி7 அவ	 ெச�ற இட�, நாகேலாக�. அ8த 

நரகேலாக ராணிதா�, அலா�`. அவ	 தா�, ேதவ ேலாக ராணிைய' 

�கி<ாி8�வி�ட�ட�, ேநாையB� ஏ�கிறா	. ஏ�? ேதவேலாக ராணிமீ� 

நரகேலாக ராணி$* அWவள� ெபாறாைம - ேகாப�! 

 

வDச� தீ'�$ெகா�டா	 இYடா எ@� ெபய ெகா�ட ேதவேலாக ராணிமீ�. 

 

பிற*, இ8த அ$ரம'ைத" ெபாிய கட�	க	 அட$ கிய�ட�, ேதவேலாக ராணிைய 

நரகேலாக'தி9+8� மீ�டன. 

# # # 

 

இ8த$ க!பைன, எ	ளளேவ@�, ம�டமா, ந� நா� &" பழ� #ராண2க�*? எவ 

;0வ? இ8த" #ரா ண'திேல, நம� கலாரசிகக	 ேத6&� நவரச�' ஏரா ள�. 

இ��� கட�ளி� கைததா� - நா கைத அ7ல. 
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பாபிேலானியா நா�&" #ராண� இ�. ேதவேலாக ராணி இYடா, டாJ_ எ@� 

திWய %பனிட� காத7 ெகா�&, அவைன அைடய நரகேலாக� ெச�0, அ2*, 

வDசைன மி$க அலா�& ேதவைதயா7 அவமான"ப&' த"ப�&, ேநாQ�ட"ப�&, 

ெநா8� கிட$க, இYடாைர ர�சி'�, அவைள. Jல ெத1வ2க	, மீ�ட #ராண�. 

 

இYடா, அலா�`, டாJ_, இைவ யா�� காவிய பா'திர2களாக ம�&� இ7ைல, 

கட�	க	! ேகாயி7 க�6$ *�பி�& வ8தன, பாபிேலானியா நா�& ம$க	. 

>ைஜக3$*�, #னித'தனைம$*� *ைற� கிைட யா�. இ"ேபா�, இYடா+� 

இ7ைல, டாJஜு� இ7ைல, இட ெச1த அலா�`�� இ7ைல. இவக3$ காக 

எM"ப"ப�ட ேகாயி7க3� இ7ைல, இவக	 பற றிய ப�6ைக இ7ைல, ேத+� 

தி+விழா�� இ7ைல, தி+" பாNர� இ7ைல. - இைவ யா�� மாஜிகளாயி�!! இைவ 

ேபா�ற க!பைன$ கட�	கைள ந�பி$ க+'தழியாதீ, எ�0 அறிஞக	 

;றினேபா�, பாபிேலானிய ம$க	 எளிதிேல ந�பினரா? ந�#வரா? எ2க	 

Jதாைதய ாி� ெத1வ2கைள", #ராண மகிைமைய", >ைஜயி� #னி த' 

தனைமைய$ *ைற ;0கிறாேய, ஏடா! Jடா! இ� நீ நாசமாவாயடா! எ�0 தான 

சபி'தன. ஆனா7 அவகளி� ேகாப� தா� அட2கி!0, #'தறிவி� ேவக� 

அட2கவி7ைல. இYடா+� அலா�`��, பிற��, அ8த நா�& ம$களி� க+'ைத 

வி�டக�0, யாேர@� கவன"ப&'தினா<�, அ� எ2க	 பழ� பழ� Jதாைத 

யகள அறி�$ *ழ"ப'தி�ேபா� உ�டானைவ, எ�0 ேக9Bட� ேபN� நிைல 

பிற$*� வைர, #'தறி�" பிரசார� ஓயவி7ைல. 

 

அ2*�, இ2*ேபா7, இ'த* கைதகைள, அ"ப6ேய பா'தா7, அறி�$*" 

#ற�பாகேவதா� ேதான0�. ஆனா7 இYடாைரச ச$தியாக��, டாJ_ எ@� 

ேதவைன இனபமாக��, அலா�` ேதவிைய' ��பமாக��, ைவ'�$, கைதைய" 

பா'தா7, ஆT8த க+'� விள2 *� எ�0;ட$ ;றி" பா'தன. ஆனா7 

இைளஞ கள சிாி'தன. 

 

��ப'ைத' �ைட'� இ�ப� ெபறE ச$தியா7 �6B� எ�ற த'�வ'ைத, 

சாதாரணமாகேவ, ' நா2க	 #ாி8�ெகா	ேவா�, #ராணிகேர! அத!காக நீ, ஆ0 
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வாயி<	ள அர�மைன$* அைழ'�E ெச�0, எ� எதிேர ஆைட இழ8த அழகிைய 

நி!கைவ'�, ேகார�க' ேதவைன$ கா�6, எ� ெகா&ைம"ப&'� கிறீ - எ�0 

ேக�&$ ைக ெகா�6E சிாி'தன. நாளாக வாக, இ8த' 'ேதவைதக	' மதி"பிழ8�, 

ம$க	, உ�ைம அறிைவ நாடலாயின. அ8த நீ�ட பயண�, இ�0 உலகிேல 

ெப+� ப*தியிேல, ஒேர ெத1வ வழி பா& எ�ற நிைல$*E ெச�றி+$கிற�. 

இ2ேகா, �" ப'� �$ேகா6 ேதவ+� இ+8தாக ேவ�&� எ�0 வாதா&கி�றன. 

அவகைள"ப!றி உ	ள கைதகளிேல காண"ப&� ஆபாச2கைள 

எ&'�$கா�6னாேலா, J$ *� �ழிB� சிவ$க, �ைற'�" பா$கி�றன. 

 

ஏ�? க!பைனகைள$ க�6"பைத, கட�	 உணEசிைய$ க�6$*� கயைம 

எ�0 தவறாக எ�ணி$ெகா�& அ�ப பல, கா1கி�றன. இ� அவசியமா 

எ�0 ேக�கி�றன. கட�	மீ� ஏேனா நம$*$ கச"#, எனேவ தா�, இ�ேபா7 

எMதிவ+கிேறா� எ�0� எ�ணின. இWவள��, தவறான க+'தி� மீ� 

க�ட"ப�ட அவசிய ம!ற அபவாத2க	. 

 

உலகிேல, எ'தைனேயா நா&களி� எ�ண!ற கட �	கைள, வழிபா�&$ 

*ாியனவாக$ ெகா�&, ப!பல வைக விழா$கைள நட'திB� ெவறியா�ட'தி7 

ஈ&ப� &�, வ8தன. அவக	 அWவள� ேப+�, ஆT8த ந�பி$ைகயி� 

காரணமாக��, �ைற மாறினா7 அழி� ேநாி&�, இW உலகி7 ம�&ம7ல, ேம7 

உலகி<� எ�0 அDசிேய, சி!சில சமய2களிேல, தா� ெகா�ட ந�பி$ ைகக	 

சாிய7லேவா, எ�ற ச8ேதக� மனதிேல கிள�பிய உடேன 'ச8ேதகE சா'தாைன 

விர�6E ச!*+வி� பாத'ைத நா&' எ�ற ேபா$* ெகா�டன. ஆனா7 

அவகளி� அEச'ைதB� ஆவைலB�, சி�னாபினன" ப&'�மள� ேவக'�டன, 

#'தறி� தா$கலாயி!0. பி6வாதமாக��, பய2கரமான க+விகைள' L$கி" 

ேபாாி�&�, பைழைம ேதா!0'தா� ேபாயி!0. ேதா7வி அைடB��ேபா, 

ேதா'திர�, ம8திர�, மணி மாைல, ம�ைட ஓ&, Nடைல ம�, �த9ய எைத 

எைதேயா கா�6 மிர�6$ெகா�6+8த�. 
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#'தறிவி� ஒளி��#, பைழயகால$ க!பைனயிேல உ+வான பல 'ேதவைதக	' 

இ+$*மிட� ெதாியாம7 மைற8தன. இ�0, அ8த நா&களிேல உ	ள இைளஞ 

க3$* ம�&ம7ல, �திேயாக3$*2;ட, பைழய ெத1 வ2களி� ெபய+� 

ெதாியா�. ஒ+ கால'தி7 பரா$கிரம மி$கன எ�0 க+த"ப�&, பாரா�ட மனனாின 

*மாாி கைளேய ;ட" ப9 ேக�&" ெப!0, வி�ைண ��&� ேகா#ர2க3�, 

விகசிதமணி ம�டப2க3� பைட'�E, N�&விரைலேய ெச2ேகாலா$கி$ ெகா�ட 

>ஜாாிக	 #ைடCழ K!றி+8த ேதவைதக	' இ�0, ேத6' ேத6" பா'தா<� 

காண �6யாத நிைல, அ2ெக7லா� ஆகிவி�ட�. இதனா7 அ2ெக7லா� 

அஞஞான�� நா' திக�� தைலவிாி'தா6!0 எ�ேறா, அ+ளெமாழி ம68� 

ம+3ைர மி*8த� எ�ேறா, ;0வத!*மி7ைல. அ8த நா&கெள7லா�, நம� 

நா�ைடவிட ந7ல நிைலயிேலேய உ	ளன; நாச�றவி7ைல. 

 

மா6 K& க�&வத!*, �த97, மர� ெகா�ேடா, ெவ0� ம�ேமடாக$ 

ெகா�ேடா, க�டட மைம"ேபா பணி #ாிவ - ஆனா7 அ&$* உயர உயர, அ8த 

�ைற மா0� - மா6 K& க�6யான��, �த9ேல நி0'திய, மர$*விய7, அ7ல�, 

ம� *விய7, இதைன, ைவ'�$ ெகா�6ரா - நீ$கிவி�&, மா6 ெச�0 உல�வ. 

கதி �!றிய��, பயிைர அழி"பதா, இ"பயிரனேறா கதி அளி'த�, எ�0 

எ�ணமா�டாக	 - அ0வைட ெச1வ - எ8த" பயி, ெச8ெந7ைல' த8தேதா, 

அதைன மிதி"ப, �ைவ"ப, அ6"ப. 

 

க+'�லக அ0வைடB� அ�ேபா�றேத. இதைன அறியாதா, ஆயாசமைடவ - 

ஆ"பாி$க�� ெச1வ. அவகேள ;ட, இ��ைற, அவனியி7 ப7ேவ0 இட2 

களி<� நட8தேதயனறி ேவற7ல, #தி�ம7ல, ெபா7 லா2* நிர�பியத7ல, 

#7லறிவாள ேபா$க7ல, என பைத அறிவ. அத!காகேவ, க!பைன' திற@ட@� 

காவிய ரசைனBட@�, ப�ைட நா�களிேல, இ2*, ஆ$ க"ப�ட அ+ைமயான 

ேதவைதகைள" ேபால, பலவ!ைற உலகிேல ப7ேவ0 இட2களிேல, அ8த8த நா�& 

ம$கள ெகா�6+8தன - ேகா7 ெகா�ேடா ெர7லா� *"#ற Kழ8� வண2கிண 

அவ!றி� �ன#. ஆனா7, #' தறி� பிற8த��, அைவகளி� ஆதி$க� ேபாயவி�ட� 

- ெம1Dஞானம உதி'த�; ஏறிE ெச7ல வாகன��, வாாி அைண$க மைனவிய+�, 
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இ7லாத ஏகெத1வ$ ெகா	ைக நிைலநா�ட"ப�ட� எ�பைத விள$*வ� அவசிய� 

எ�0 எ�=கிேறா�. இ2* ��# இ+8த, கவி வாணகள, க!பைனயி7 

ேதறினவக	, மனவள� ெகா� 6+8த அளவி<� வைகயி<�, உலகி7 ேவ0 

எ2*�, எவ+� ெகா�6+8ததி7ைல எ�ற ெபா1BைரையB�, இ8த விள$க�, 

ெபா6யா$கிவி&� எ�ப� நம� ந�பி$ைக. 

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

17. தவைள�க'ேதவி 

ஈஜி"� நா�டவாி� >ைஜ$*ாிய ெத1 வ2களிேல, �M�த! கட�ளாக$ க+ 

த"ப&பவ�, ரா ேதவ� - ஏற'தாழ, ந� நா�&" #ராண'திேல கா�ட"ப&� 

Cாிய� ேபா�றவ�, ரா!.... ரா ேதவ�, ��ைடயி9+8� கிள�#கிறா�, ஒளி 

வ�ணனாக அ8த ��ைடேயா, கட9 9+8� கிள�பி!0! அ8த$ கடல? - யா+� 

ேக�கவி7ைல - ேக�ப� நா'தீகம எ�0 ;றினா, ஈஜி"ட நா�&" >ஜாாி க	. 

ப*'தறி�" பலகணி திற$க"ப&� வைரயி7 ஈஜிப� நா�& ம$க	 பிரபDச 

உ!ப'தி$*, இ8தக கட9�ட ��ைடேய காரண� எ�0 ந�பி வ8தன. 

 

தவைள�க'ேதவி 

 

ஈஜி"� பிரபDச உ!ப'தி 

 

கட<� கா!0�, வான�� அ2* மி�@� வி� மீ�க3�, கதிரவ@� தி2க3�, 

'இ6B� மி�ன<�, ெப+மைழB�, அறி�வள� ெபறாம7 மனித*ல� வாT8த 

நா�களிேல, விள2காதைவகளாக, விசி'திரமானைவக ளாக இ+8தன. க� �� 

உ	ள கா�சிக	 - ஆனா7 ெபா+ள விள2கவி7ைல - நிகTEசிக3$*$ காரண� 

ெதாியவி7ைல. ெத�ற7 இனிைம த+கிற�, #ய7 அழிைவ உ�டா$*கிற�! 

கதிரவனா7 ஒளிB� கிைட$ கிற�, சில ேநர'திேல ெகாதி"#� ஏ!ப�& வி&கிற�! 

தி2க	 ேத1கிற�, வளகிற�, மீ�&� மீ�&�. ந�ச' திர2க	 மி�@கி�றன, ''ஏ, 

மானிடேன! ெசா7< பா$கலா�, நா2க	 எ2ேக இ+$கிேறா�! யா நா2க	! 

எWவள� உயர'திேல இ+$கிேறா� பா'தாயா! �6 Bமா உ�னா7, இ2*, 

வ+வத!*!'' எ�0 ேக9 ேபN வ�ேபால! ஒWெவா+ இய!ைக" ெபா+3�, நிகTEசி 

B�, ந�ைமேயா தீைமேயா தர'தா� ெச1கிற� - எனி @�, அைவப!றி அவ@$* 
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விள$க� கிைட$கவி7ைல. த� வாT�ட� நீ$க �6யாத ெதாட# ெகா�ட இய! 

ைகயி� ெபா+ைள அறி8தாக ேவ�&� எ�ற எ� ண�, மனைத$ *ைடகிற�. 

அ�ணா8� பா$கிறா� ேமேல! எ�னதான இ+$கிறேதா....... ஆEசாிய"ப& 

கிறா�! கடைல$ கா�கிறா�, ெபா2*� அைல மயமாக இ+$கிற� - அத� கைர 

எ�? ெதாியவி7ைல; திைக$ கிறா�. பய2கரமான இ6! க�ைண" பறி$*� 

மி�ன7 எத!*� ெபா+	 ெதாியவி7ைல, எைதB� ெபா+�ப&' தாம<� 

இ+"பதி!கி7ைல. ஏெனனி7 ஒWெவா�0� மனிதைன பாதி$கிற�. பல� 

ெதாிகிற� - ெபா+	 ெதாியவி7ைல! 

 

இ8த மனநிைல, எ8த நா�6ேலB�, அறி� வளரா ��ன� இ+8த ெபா�வான 

நிைல! 

 

விள$க� ேத6னா� - ஒWெவா�0$*�! 

 

எ7லாவ!0$*� Jல� எ�ன? எ� �த7! கடலா கா!றா, வி�ணா ம�ணா, 

மனிதனா மி+கமா, ெச6 ெகா6யா - விள2கவி7ைல! 

 

யா+ைடய ஏ!பா& இைவக	?- எ�=கிறா� எ�=கிறா� - திைக$கிறா� 

விள2காம7! 

 

எதி9+8� எ� உ�டாயி!0! ஏ� உ�டா யின!- மன� *ழ�#கிற� இைத"ப!றி 

எ�ண' ெதாட2கினா7. 

 

கா!0 மகா ச$தி வா18த� - ஆமா� - ெப+மர2 கைள" ெபய'ெத&'த7லவா 

KNகிற�, ெச�& ேபா7! 

 

கட7! கா!ைறவிட விசி'திரமான�! 

 

வி�! எ7லாவ!ைறB� விட விசி'திர�! 

 

Cாிய�! - மிகமிக ேமலான ச$தி பைட'த�! 
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இவவித�, ஒWெவா+ இய!ைக" ெபா+3�, மனித @$*, ஆEசாிய J�&கிற�. 

எத!*�, அவனா7 விள$க� காண�6யவி7ைல. 

 

அ8த நிைல, ெபா�வாக மனித *ல'�$* இ+8த ேபா�, ஒ+ சில, #ாியாத 

பிரEைனகைள"ப!றி, விடாம7 சி8தி'�, த'தம� திறைம$ேக!ப, விள$க� க�& 

;றின. அ"ப6$ ;ற"ப�டைவகேள, விசி'திரமான கைதக	! இைவகைள" 

#ர�டக3�, >சாாிக ;�ட'தா+� பாமரைர ஏ1'�" பிைழ$க��, தம� ஆதி$க' 

ைத" #*'த�� பய�ப&'தி$ெகா�டன. 

 

#ாியாத பிரEைனக3$*$ க!பைனயாக$ க�6விட" ப�ட கைதக	 பல"பல, 

எனி@�, அைவ ெபாி��, பிர பDச உ!ப'தி ப!றிB�, இற8தபி� மனிதன நிைல 

எ�ன எ�ப� ப!றிய �மாகேவ இ+8திட$ காணலா�. அதாவ� ெபா�வாக இ8த$ 

க!பைன$ கைதக	, கட8�ேபான கால�, எதி கால�, எ@� இ+ �ைனக	 

ப!றியதாகேவ இ+8தன. 

 

பிரபDச உ!ப'திப!றி ஒWெவா+ நா�டவ ஒW ெவா+ விதமான கைத' 

;றிவ8தன. அ�ேபாலேவ, ராஜி"� நா�6ேலB� ஒ+ க!பைன ெந&2கால� வைர 

யிேல, ம$க	 மனைத ஆ�சி ெச1�வ8த�. 

 

ெகா8தளி$*� ெப+2 கட7! அதன ஆழ�, பர"#, யா+மறியா! அத� ேபா$*, 

யா+$*� விள2காத�! அ8த" ெப+2 கட7 தா�, வி'�! வி�ேணா ம�ேணா, 

#7ேலா >�ேடா, ேமா�சேமா நரகேமா, ேதவேனா அNரேனா, ஏ�� 

ேதா�றாதி+8தேபா�, ெப+2கட7 ஒ�0 தான இ+8த� - ெகா8தளி'தப6! 

 

அ8த" ெப+2கட99+8�, ஒ+ பளபள"பான ��ைட கிள�பி மித8த�. அதி9+8� 

தான கிள� பினான, �த! கட�ள, ரா ேதவ�! 

 

ஈஜி"� நா�டவாின >ைஜ$*ாிய ெத1வ2களிேல �M�த! கட�ளாக$ 

க+த"ப&பவன, ரா ேதவன - ஏற'தாழ, ந� நா�&" #ராண'திேல கா�ட"ப&� 

Cாிய� ேபா�றவன, ரா! 
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ரா ேதவ�, ��ைடயி9+8� கிள�#கிறா�, ஒளி வ�ணனாக! அ8த ��ைடேயா, 

கட99+8� கிள� பி!0! அ8த$ கட7? - யா+� ேக�கவி7ைல - ேக�ப� நா'தீக� 

எ�0 ;றின, ஈஜி"� நா�&" >ஜாாிக	. ப*'தறி�" பலகணி திற$க"ப&� 

வைரயி7, ஈஜி"� நா�& ம$க	 பிரபDச உ!ப'தி$*, இ8த$ கட9�ட 

��ைடேய காரண� எ�0 ந�பி வ8தன! 

 

ர ேதவ� பிற8த கடலக�, / எ�0 அைழ$க" ப�ட�, அனைறய ம$களா7! 

 

ரா ேதவ@$ேக, J�0 தி+நாம2க	. ெபா!கதி பர"பி$ கிள�பி&� 

அதிகாைலயி7, ெக"Hரா எ�0 ெபய! பக97, ரா ேதவ� எ�0 ெபய. 

மாைலயிேல &� எ�0 நாமேதய�. 

 

ரா ேதவைன'தா�, ஈஜி"� ம$க	, ேதவேதவென� 0�, �M�த! கட�	 எ�0�, 

ெகா�டா6 வ8த ன - பல"பல /!றா�&க	! இ2* ேபாலேவ அ2*�! 

ஆலய2க	, >ஜாாிக	, தி+விழா$க	, >ைஜக	, ேகாலாகல'�$*$ *ைறவி7ைல. 

எ7லா$ கட�	க3� ரா ேதவனா7 பைட$க"ப� டாக	, எ�0 ஈஜி"� #ராண� 

;0கிற�. 

 

கா!0$ கட�	 ஷ- (வாB ேதவ�) சி2க�கவதி ெட"ன� ேதவி, மாநில$ கட�	 

ெச1, வி�ண க$ கட�	 ந�- ேபா�ற பல கட�	கைளB� ரா ேதவேன, 

உ�டா$கினா�. ரா ேதவனா7 பைட$க"ப�ட ந� கட�ளிட� பிற8தவக	 

நா7வ, இர�& ஆ� கட �	க	, இர�& ெப� கட�	க	. ஆசாி( ேதவ�, 

இசி( ேதவி! ெச� ேதவ�, ெந1தீ( ேதவி! 

 

வி�ைணB� ம�ைணB�, ரா ேதவ� தா� பைட' தா�-ரா ேதவன க�டைளயா7, 

கடலக'தி9+8� கிள�பின இர�&�. 

 

ரா ேதவ� த� க�களி9+8�, மா8தைர" பைட'தா�! பிரம� �க'திேல 

பிராமண� உதி' தா� - எ�0 இ2* #ராண� இ+$கிறத7லவா - அ2*, 
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ஈஜி"�67, ரா ேதவனி� க�ணி9+8� மனித பிற8தன எ�0 #ராண� 

இ+8த�! 

 

ஈஜி"�67, இ+8த� - இ2*, இ+$கிற�! ஈஜி"� 67, அறி� ஆ�சி ெச1ய' 

ெதாட2கிய��, �M�த! கட�ளாவ� ��ைட வ6விேல ெவளி"ப&வதாவ�, ஒ+ 

கட�	 பல கட�	கைள" ெப0வதாவ�, இெத7லா� க�&$ கைதக	, எ�0 

ம$க	 ;றி&� �ணி�� ெதளி �� ெப!0, கட�	 ஒ+வ, உ+வம!றவ எ�ற 

ெம1 ஞான� ெப!றன - ேமதினியி7 ேவ0 பல நா&க	 ெம1 யறி� ெப!ற� 

ேபாலேவ. இ2*தா�, அ�0 ேபாலேவ இ�0�, அாி�யி7 ெச1B� fம� 

நாராயண J'தி, அவ+ைடய நாபி$கமல'திேல இ+8� தாம ைர$ெகா6, அத� 

dனியிேல தாமைர, தாமைர மீ� நா��க" பிர�மா, அவ நாவிேல க7வி$கரசி 

சரNவதி - எ�பன ேபா�ற கைதக	, ஆதி$க� ெச<'�கி� ற� - ம0"பவ� 

மாபாவியாகிறா�! 

 

கைதைய அ"ப6ேய ந�பி&� ஏமாளி ஒ+#ற�. 

 

கைத$*$ த'�வா'த� ;றி&� த8திர$கார� ம!ேறா #ற�. 

 

கைதயிேல #ைத8� கிட$*� உ�ைமகைள$ க� டறி8� ;றி&� அறிவிய7 

�ைறயி� கைழ$ ;'தா6 க	 ம!ேறா #ற�. 

 

கைதகைள ந�#வ�தா� ஆ'தீக�, காரண� ேக�ப வ� நா'தீக�, எ�0 மிர�6&� 

>ஜாாி$ ;�ட� ம! ேறா #ற� - எ�0 இ8நிைலயி7 இ2* ம$க	 உ	ளன. 

ஈஜி"�67 இேத நிைலயி7 இ+8த ம$க	, இ"ேபா�, கட97 கிள�பிய ��ைடேய 

கதிரவ� - கதிரவ� ெப!ற *ழ8ைத *�6கேள, பல கட�	க	, எ�ற பழ2கால$ 

கைதகைள, *"ைப ேம�&$* அ@"பிவி�டன - அறி� ெப!ற��! 

 

அறிவாரா1Eசி இ7லாதேபா� இ+8த இைறவ� தா� ரா. அவ@ைடய ஆ!றைல" 

#கT8தன, #ரா ண" #லவக	! அவ� அழைக$ காவிய'தி<� ஓவிய'தி<� 

கா�6ன, கலாவாணக	! அவ@$*, காணி$ைக *வி'தன *�0ேபால, பாமர. 
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அேமாக மான ெச7வா$*ட� அரேசாEசி வ8தா� ரா ேதவ�, அறி� 

ெவளி$கிள�#� வைர. பிறேகா, ரா ேதவ�, மாஜி கட�ளானா�. 

 

ரா, மாஜி கட�ளாகா ��#, அ8நா�&$ காளிதாச @� க�ப@�, காவிய மாைலக	 

பல" பல C�6$ கா�6 ன, பாமர KT8� வண2கி வ8தன. ஈஜி"� நா�& 

ம$களி� இதய'ைத உ+$க$;6ய விதமான அ+� ெசய7க	 பல ெச1தவ. இ8த 

ரா ேதவ� - அ8த நா�&" #ராண'தினப6, 

 

ம�ைண" பைட'த மாேதவ�, மானில ம�ன@ மானா�. 

 

ம$களின நல� ஒ�ேற *றி$ேகாளாக$ ெகா�&, அ�பா�சி நட'திவ8தா�, ரா 

ேதவன. 

 

ரா ேதவ�, >ேலாகவாசியாக இ+8தேபா�, இசி( ேதவிB�, >ேலாக'திேல 

இ+8தா	. அவ3$*, ரா ேதவ@$* இ+8த சவ வ7லைம தன$*� ேவ�&� 

எ�ற ேபராைச! அ8த" ேபராைச ெகா�டதா7, இசி( ேதவி, CழEசி ெச1த 

வ�ண� இ+8தா	, ஆதி$க� ெபற! 

 

ைக ெகா�6E சிாி$க' ேதா�0�, ப*'தறி�" ப7கைல$ கழக'திேல �வ$க 

வ*"பி7 உ	ளவக3$*$;ட ! 

 

ேபா�டா ேபா�6! ெபாறாைம! ேபராைச! CழEசி, ஆதி$க ெவறி!! - இைவ மனித 

வ$க'திேலேய ம�ட ரக2களி� *ணம7லவா - இ8த$ *ண� ெகா�ட இசி( ஒ+ 

கட�ளா! எ"ப6 அ8த நா�& ம$களி� மன� இட� ெகா&'த�, இசிைச" >ஜி$க - 

எ�0 ேக�க' ேதா�0�.- இ"ேபா� அ"ேபாேதா, இைவகைள$ தி+$க9யாண 

*ண2களாகேவ ெகா�டா6ன மன மய$க'தா7. 

 

ரா ேதவ�, சவ வ7லைமB	ளவனாக இ+8தத! *$ காரண�, அவ@ைடய 

இதய'திேல ஒ+ ம8திர" ெபய பதி8தி+8த� தான! அ8த ம8திர" ெபய ேவ0 

ஒ+வ+$*� ெதாியா�. அ�ம�&� ெதாி8�வி�டா7 ேபா��, தா@� ரா ேதவ� 
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ேபாலேவ சவ ச$தி பைட'த கட�ளாகி விடலா�, எ�0 க+தினா	 இசி( ேதவி. 

த$க சமய'ைத எதிபா'த வ�ண� இ+8தாள ேதவி. 

 

ரா ேதவ�, த	ளா6 நட$*� கிழ" ப+வ மைட8� வி�டா�. ஈைள இ+ம7 

ேம9�& வி�ட�! வாயி9+8� தானாக, உமிழ நீ கீேழ ஒMகலாயி!0. நைரB� 

திைரB� ேம9�ட J"#" ப+வ� ேம9�ட�, �M�த! கட� 3$*. கட�	 

கிழவ@மாகிறா!! கட�� தனைமயா இ�, எ�0, இ�0 ேக�க' ேதா�0�, அ�0 

ேக� *� �ணி� பிற$கவி7ைல, அறி�, க+வி7 இ+8த கால� அ�. 

 

ரா ேதவ@$*E சமமாக வ7லைம ெபற எ�ணிய இசி( ேதவி, ரா ேதவனி� 

உமிTநீ தைரயி7 சி8திட$ க�&, அ8த ம�ைண எ&'� ஒ+ மாய"பா�# ஆ$கி 

னா	. யா க�ணி<� ெதாியாத மாய" பாம#! ேதவ ேதவனா� ரா�$*� ெதாியா�. 

அ8த மாய" பா�# ரா ேதவைன' தீ�6வி�ட� - �6�6'தா� ேதவன. 

எ�னெவ�0 ெதாியவி7ைல - ேவதைனேயா தாள�6ய வி7ைல. 

மரணாவ(ைதயி7 இ+8த ரா ேதவ�, த� *ழ8ைத *�6களான கட�	கைள 

எ7லா� அ+ேக அைழ'�" #ல�பியப6. "அ+ைம ம$கேள! எ� உயி �6$கிற�. 

ேவதைன தா2க�6யவி7ைல - அத� கார ணேமா ெதாியவி7ைல. ெந+"ப7ல 

எ�ைன' தீ�6 ய�, எ�றா<�, தீயி7 KT8த� ேபாலாகிவி�ட� எ� ேதக�! 

உட7 ஜி79�& வி�ட�! எ� ெச1ேவ� இனி நா� பிைழ"ப� ஏ�!'' எ�0 ;றிட, 

எ7லா$ கட�	க3� ேகாெவன$ கதறின - இசி( ம�&� இர$ க� கா�டவி7ைல. 

ம8திர� ெதாி8த கட�	க	 ம8திர உEசாடன� ெச1தன - ரா ேதவ@ைடய 

ேவதைனைய" ேபா$க. பல� இ7ைல. சில கட�	க	, ம+8தி�டன, மேகச� 

பிைழ$க - பல� காேணா�. பிற*, இசி( ேதவி "நா� *ண"ப&'த �6B�'' எ�0 

;றினா	. "அ" ப6யா, அ+ைம இசி(! *ண"ப&'�, வா, ேவதைன தீர�&�" 

எ�0 ரா ேதவ� ெகDசினா� - ம!ற' ெத1 வ2க3� ம�றா6ன. இசி( ேதவி, 

''எ� வி+"ப'ைத ரா ேதவ� நிைறேவ!0வதாக வா$களி'தா7 தா�, நா� 

அவ+$*$ *ண� உ�டாகE ெச1ேவ�'' எ�0 ேபர� ேபசலானா	. 

 

�M�த! கட�ளி� உயி �6$கிற� - ேபராைச ெகா�ட ெப� ெத1வ�, ேபர� 

ேபNகிற�. 
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''எ�ன ேதைவ உன$*? ெசா7ல�மா, ெசா7<' ரா, ேக�கிறா. 

 

"உம� இதய'திேல பதி8�	ள ம8திர" ெபய என$*' ெதாியேவ�&�' - இசி( 

ேக�கிறா	. 

 

"ெநDசM'த$காாி யா+� அறிய �6யாத� அ8 த" ெபய! எவ+� அறிய$;டாத� 

அ8த" ெபய! அ�, எ� இதய'தி7 இ+"பதா7 தா� நா� சேவ(வரனாக 

இ+$கிேற�! அ"ப6"ப�ட ம8திரE ெசா7ைல$ ேக�கிறாேய - �ைறய7ல'' எ�0 

வாதா&கிறா, ரா. 

 

சேவ(வர� சாக$ கிட$கிறா! அறி�$*' �ளி B� ெபா+8தாத ;!றாக 

இ+$கிறேத, எ�0 ;0K க	! அ�, அ8த நா	 ஈஜி"� ஆ'தீக�! 

 

கைடசியி7, ேவ0 வழியி�றி, ரா ேதவ�, இசி( ேதவியி� நிப8தைன$* 

இைச8தா�. ம8திர" ெபய, இசிசி� மன�$*E ெச�0 பதிவாகிவி�ட� - மாய" 

பா�# க6'ததா7 மேகச@$* ஏறி"ேபாயி+8த க& விஷ�� ெவளிேய வ8�வி�ட�, 

�M �த! கட�	 பிைழ'�$ெகா�டா. 

 

 

கட�3$காவ� விஷ� ஏ 0வதாவ�, ேபராப'� வ+வதாவ�, அதனி�0�, 

ெப�மா� த"#வதாவ�, இெத7லா� எ�ன க�&$கைத - யா ந�#வ இதைன, 

எ�0 ேக�&வி&கிேறா� Nலபமாக. ஆனா7 இைவகைள ேதவ ரகசிய2களாக 

மதி'தி+8தன. எ7லா நா&களி ேலB� இ"ப6"ப�ட கைதக	 இ+8தன! 

கட�3$* ேநா1! கட�3$* ஆப'�! கட�	 கிழவராவ�! கட �	 சாக$ கிட"ப�! 

- இைவக	 அ8த நா�களிேல இ+8�வ8த ந�பி$ைகக	. ந�ப ம0"பவ� நா'தீ க� 

- இ�0 அ7ல! இ�0, மாய" பா�பா7 மேகச� ப�ட அவதிப!றி, ஈஜி"� 

நா�6ேல, ந�#� ேபைதைம கிைடயா�. அறி� �ல2கிவி�ட பிற*, அ'தம!ற 

அ8த$ கைதைய' �Eசெம�0 க+தி' Lர' L$கி எறி8�வி�டன - அ2*. 

ஆனா7, இ2*? அேதா உ! 0$ ேக32க	, "ஆலகால விஷ'ைத எ&'�, எ� அ" 

ப�, ைகைலவாச�, உைமயவள ேநச�, உ�ெகா	ள, ப$க மி+8� 

பா'�$ெகா�6+8த ேதவகெள7லா�, பைத பைத'�, ஐயேகா! ஆலகால'ைத 



170 

 

உ�டாேர, இனி, ஈச� அேதாகதி யாகிவி&வாேர, உ	ேள ெசன ற��, ஆலகால�, 

அரனாாின உயிைர$ *6'�வி&ேம, பரமசிவைன" ப&Cரணமா$கி வி&ேம, என 

ெச1ேவா�, எWவா0 உ1ேவா� எ�0 #ல�பின. பாவதி அ�ைம யா த� 

ப'தா�$* வ8�!ற ேபராப'ைத$ க�&, பைதபைத'�, �6 �6'�, 

பரமசிவைன$ க�6" பி6' �$ெகா�&, "நாதா! நா� எ�ன ெச1ேவ�'' எ�0 

கதறிட, அ�ைமயி� ஆ92கன'தி� பலனாக, சிவனா ாி� கM'திட� ெச�ற 

ச$தியி� கர'தி� வ9ைமயினா7, ஆலகால�, ஐயனி� உ	ேள ெச7ல 

�6யவி7ைல - க� ட'ேதா& நி�0வி�ட� - சிவனா பிைழ'தா - நீல 

க�டனானா!" - எ�0 #ராணீக� பா&வ�, ெசவியி7 விM� - இ"ேபா��! 

 

இ�ேபால, இன0 ஈஜி"�67, ரா ேதவன மாய" பா�# க6'ததா7 சாக$ கிட8த�, 

பிற* இசிஸ ேதவி யா7 பிைழ'த #ராண� ப6"பவைர$ காண �6யா�. ெம1யறி� 

பிற8த�� ெபா1Bைரைய' த	ளிவி�டன! ரா ேதவ�, மாஜி கட�ளாகி வி�டான. 

இ2ேகா, ஆல கால� உ�ட #ராண�, இ�0� ஆ�சி ெச1கிற� - ம0"பவைன 

மாபாவி எ�0 க�6$*� மதியின ஏராளமாக உள. 

 

மரண'தி� பி6யி9+8� மீ�க"ப�ட மேகச@$*, இட அ6ேயா& 

ஒழி8�விடவி7ைல 

 

"எ'தைன கால'�$*'தா� இ8த$ கிழ'தின ஆ�சியிேல இ+"ப�" 

 

''ெச'�� ெதாைல$க$ காேணா�, ப&கிழமான பிற *�, ப�ட'தரசனாக இ+8� 

வ+கிற�'' 

 

''இனி இ8த$ கிழ' ேதவைன ந�பி" பயனி7ைல.'' ' 

 

இ"ப6 எ7லா�, ஏசிB� இழி'�� ேபசின, சில மா8த, மேகசைன"ப!றி. 

 

ரா ேதவ@$*' �$க� தா2க�6யவி7ைல, அைழ' தா கட�	கைள. 

"அ$ரம$கார சில, எ�ைன எதி$ கி�றன; ஏளன� ேபNகி�றன; எ� 
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ஆ�சிைய" பழி$ கி�றன. இத!ெக� ெச1யலா�, ;02க	, நீ2க	 ச�மதி'தா7, 

�&$*'தனமாக" ேபசி&� அ8த' தீய வகைள அழி'� வி&கிேறன.'' எ�0 

;றினா. அ�ேவ சாி எ�றன அ'தைன கட�ள+�. உடேன, ரா ேதவ னி�, க�, 

ஹாதா எ@� ேதவி வ6வ� ெகா�&, தீேயாைர$ ெகா�0 *வி'த�. 

இர'தேவ�ைடயி7 ஈ&ப�டாள, ேதவி! 

 

''அ$ரம$கார அழி8�வி�டன! ஆனா7, இர'த� *6'�, பழ$க"ப�& வி�ட 

ஹாதா ேதவி, ெவறி ெகா�டவளாகி, ேம<� ேம<� மா8தைர$ ெகா�0 

*வி$கலானா	. இ�க�ட மேகசன மன மிளகி, இர'த ேவ�ைடயா&� ஹாதா 

ேதவிைய' தி+"பி அைழ'�$ ெகா	ள' தி�டமி�&, பா9B� (ஜி"� நா�& 

உண�" ெபா+	) இர'த�� கல8�, 7000 ஜா6களிேல நிர"பி' தர, அைத" ப+கிய 

பிற* ஹாதா ேதவியி� உ$கிர� அட2கி!0, ேதவிB� பைழய ப6, ரா ேதவனி� 

க� ஆகிவி�டா	. அழி�' ேதவியி� இர'த ெவறிைய அட$க அ�0 ரா ேதவ� 

தயாாி'த பான� தா�, பிற*, H எ�ற ெபய+ைடய பானமா யி!றா�! 

 

'�Yட நி$ரஹ'�$*" பிற*, ரா ேதவன, இனி B� >ேலாக ம�னனாக இ+'த7 

�ைறய7ல எ�0 தீ மானி'�, ெசா$கேலாக'ைத உ�டா$கி$ெகா�&, 

அ2* ெச�0 வசி$கலானா. 

 

ரா ேதவன சி+Y6'த ெசா$கேலாக'தி� ெபய, ஆ< எ�பதா*�. 

 

>ேலாக'திேல, ரா ேதவ@$*" பிற*, ஆசாி( ேதவ@� அவ� மைனயா�6யாகி 

வி�ட இசி( ேதவிB� ஆ�& வ8தன. 

 

ஆசாிசி� ஆ�சி, ெபா!கால�! கா�&மிரா�6' தன'தி7 இ+8த ம$கைளE 

சீதி+'தி&� ந7லாசானாக இ+8தா ஆசாி(. உழ�, ெதாழி7, க7வி, கைல, யா�� 

அவ� த8த அ+2கைலகேள, அவ� ஆ�சியா7 மா8த பய� ெப!றன. ஆனா7, 

ஆசாி( ேதவனி� த�பி; ெச� ேதவ@$*, இ� பி6$கவி7ைல. அவ� தீேயா�! 
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எதிேயாபியா நா�டவரான 72 �ரடக	 அவ@$* ந�பக	. இ8த$ *�ப7, 

ஆசாிைச ஒழி'�வி�&, ெச� ம�னனாவத!காகE CTEசி ெச1� வ8த�. 

 

ஆசாாிN$* ஒ+ ெபாிய வி+8� ஏ!பா& ெச1தன. ெவ!றி விழா ெகா�டாட. 

அ�சமய�, ெச� எ@� தீயேதவன, ஓ அ!#தமான ேபைழையE ெச1� 

வி+8தின+$*$ கா�6னான. அைத" ெபற" பல+� வி+�பின. யா அத@	 

ப&'தா7, ெபா+8� கிறேதா, அவ+$ேக ேபைழ தர"ப&� எ�றா� ேப1$ *ண� 

பைட'த ெச� ேதவ� / பல, ேபைழB	 dைழ8 தன - ெபா+8தவி7ைல. ஆசாி( 

ேதவ� ேபைழB	 ப&'தா� - ெபா+'தமாக இ+8த�! இேதேபா� CTEசி$கார 

ெச�, ேபைழைய J6, J6மீ� ஆணிகைள அைற8�, ேபைழைய ைந7 நதியிேல Kசி 

எறி8�வி�&, எதி'ேதாைர அழி'�வி�&, தாேன அரசன எ�0 

அறிவி'� வி�டா�. 

 

ஆசாி( ேதவனி� கதிைய$ ேக	விப�ட இசி( ேதவி ேகாெவன$ கதறி, 

ெகா&2ேகாலனா� ெச� ேதவ ைனE சபி'தா - அவேனா, அவைளB� அழி'திட' 

�ணி8தா�. அஃதறி8த ெப� ெத1வ�, த� #+ஷ னின உட7 எ8த" ேபைழயி7 

இ+$கிறேதா, அ8த" ேபைழைய$ க�&பி6'�' தீ+வ� எ�0 உ0தி ெகா�&, 

ைந7 நதி தீரெம7லா� ேத6னா	. இசி( அ�ைம$*' �ைணயாக, ேதவன+	 

ெப!ற 7 ேதளக	 இ+8தன! ேதவி$*' �ைண ேத	க	!! 

 

ைந7 நதியிேல Kசி எறிய"ப�ட ேபைழ, சிாியா நா� &$ கடேலார'திேல 

அ6'�$ெகா�& வர"ப�&, அ2* ஒ+ மாய மரமாகி நி�ற�. மாய மர'தி� அ6" 

பாக'�$* உ	ேள ேபைழ! ேபைழ$*	ேள ஆசாி( ேதவனி� உட7! அ8த நா�& 

ம�ன� இ8த மாய மர' ைத$ க�ட��, ஆEசாிய"ப�&, அைத ெவ�6$ ெகா�& 

வரEெச1� த� அர�மைனயிேல, Lணாக அைம'�$ெகா�டா�. 

 

பல இட2களி<� ேத6' ேத6 அைலகிறா	 இசி( ேதவி - தன ப'தாைவ - இ8தE 

சமய'திேல தான, ஈஜி"� நா�& சாவி'ாி$*, ஓ ஆ� *ழ8ைத பிற$ கிற� - 

ேஹார( எ�ற ெபய! ஈஜி"� நா�&$ க�ச� இ8த$ *ழ8ைதைய$ ெகா�0விட' 

தி�டமி&கிறா�. இ� ெதாி8த ேதவி, *ழ8ைதைய பா�# வ6விேல இ+8த ஒ+ 



173 

 

கட�ளிட� ஒ"பைட'�வி�&, த� கண வனி� உடைல$ க�&பி6$*� 

காாிய'தி7 ஈ&ப&கிறா	. 

 

கைடசியி7 அசாீாி Jல�, கணவனி� உடைல$ ெகா�&	ள ேபைழ இ+$*மிட� 

ெதாிய அ8தE சிாியா நா�6ேல, ைபபிளா( எ�ற ம�டல� ெச7கிறா	. பல 

இ�ன7க3$*" பிற* ேபைழ கிைட$கிற� - ஆனா7 இைத$ க�டறி8த ேபயனா� 

ெச� ேதவ�, ஆசாிசி� உடைல 14 ;0களா$கி ைந7 நதியிேல Kசி&கிறா� - 

ஆனா7, �தைலக	 தி�ன ம0'�வி&கி�றன - ஒ+ சி0 ��ைட ம�&� ஒ+ மீ� 

தி�0வி&கிற�. அ� ேபாக, மிEசமி+8த ��&க	 அWவளைவB�, இசி( ேதவி 

க�&பி6'� ஒ�0 ேச'�, ேபைழயி7 அட$ க� ெச1கிறா	. அதனா7 தா� 

◌ாஜி"� நா�6ேல ெச'த வகளி� உடைல$ ெகடாதப6 ப$*வ� ெச1� 

ேபைழயி7 அைட$*� பழ$க� வள8ததா�. ெச� ேதவைன, ேஹார( 

வா9பனான��, விர�6 அ6'�வி�&, த� ஆ�சிைய நிைலநா�&கிறா�. ெச� 

ேதவ� நரகேலாக அதிபதியாகி வி&கிறா�. 

 

இ"ப6"ப�ட 'கைத' க�ட"ப�&, ம$களா7 #�ய கைத எ�0 ேபா!ற"ப�&, 

அ8த$ கைதகளிேல *றி" பிட"ப�ட கட�	க3$* >ைஜக	 நட8� வ8தன ஈஜி"� 

நா�67 ப�ென&2கால� வைரயி7. ேக�ட உடன ேக9E சிாி"# பிற$*� கைதக	! 

கா<மி7ைல தைலB மி7ைல எ�பாகேள அ"ப6"ப�ட கைதக	! ெபா+	 

ெபா+'த�, காரண� ஏ �� அ!ற கைதக	! அைவேய அ8த நாளி7 ஈஜி"� நா�&' 

ேதவமா கைதக	! கவிைத பா6ன இ8த$ கட�ளாி� தி+விைளயாட7 ப!றி! 

பிர�மா�டமான ேகாயி7கைள$ க�6ன! எ7லா� அறி�' ெதளி� பிற$கா 

��ன�. பிற*, ப*' தறிB� ப�# பிற8த�, ரா�� ஆசாிN� இசிN�, மாஜி 

கட�	களாயின அ2*! இ2* அ7ல!! 

 

மனித�, அறி�' �ைறயிேல எWவள� கYட" ப�& ��ேனறி யி+$கிறா�, 

எ'தைகய *+�டறிவி 9+8� ப*'தறி�$*" பயண� ெச1தி+$கிறா� எ�ற 

வரலா0 அ7ல இ2* மதி$க"ப&வ�. எ8த$ கால'திேலா, எ'த� தீ�6 ஏமாளி$*' 

த8த க!பைன க	 யா��, மதி$க"ப&கி�றன. ம8த மதியின+� ெசா8த 

மதிய!றவக3� ம�&ேம இ8த" #ராணE ேச!றிேல ெநளிகிறாக	 எ�0� 

;றிவிட �6யவி7ைல. ேமதாவிக	 எ�ற வி+� ெப!றவக3�, த'�வா' த� 
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ஏேத@� ;றி$ெகா�& பழைமயி7 ெநளி8திட$ கா�கிேறா�. இ8த 

இல�சண'தி7, சில ெப+ைம ேவ0 ேபசி$ ெகா	கிறாக	. #ராண� #3காகேவ 

இ+$க�&�, இ"ேபா� #ராண2க	 ேதைவ இ7ைல எ�0;ட ஒ"#$ெகா	ேவா�, 

ஆனா7, அ8த" #ராண2களிேல, நம� ��ேனாகளி� க!பைன' திறைம, 

எWவள� அ+ைமயாக இ+$கிற�, எ�பைத" பா$*� ேபா� >ாி"பைடயாம 

9+$க�6Bமா! - எ�0 ேபN கி�றன. ஈஜி"�, பாபிேலா�, ம!0� ப!பல நா& 

களிேலB� இேத மனவள� - க!பைன' திற� - காவிய� ஓவிய� - த'�வா'த� - 

ேபா�மான அள�$* இ+8 தன, எனி@� அைவ யா��, இ+�டறிவி� விைள�க	 

எ�0 தீமானி$க"ப�& த	ள"ப�& வி�டன எ� பைத ந� நா�&" ெப+�பாலான 

ம$க3$*, ேமைதக	' எ&'�$ ;0வதி7ைல. பிரபDச உ!ப'தி, கட�	 

அவதார�, ேமா�ச நரக அைம"# �ைறக	, ேபா� றைவக	, ஏேதா, இ2* ம�&ேம 

>'தி�டைவக	 ேபால��, ம!ற எ8த நா�6ேலB�, க!பைன' திறைம இ+8தேத 

கிைடயா� ேபால�� மா த�6$ ெகா	கி� றன. #ராண" ப�ைணயிேல #ர�ட 

விைத'த விைத விசி'திரமான விைள�கைள எ7லா இட2களிேலB� தான த8த�! 

பாபிேலா�, �Qட�, ஈஜி"� ேபா�ற நா� டவ ��# ந�பி$ெகா�6+8த 

பிரபDச உ!ப'தி விள$க$ கைதகளிேல, எ�ன ரச� *ைற8தி+$கிற�! 

வணைனக3$*$ *ைறவா! உவைமக	 இ7ைலயா! உ	ள'ைத உ+$*� 

ச�பவ2க	, தி&$கிடE ெச1B� தி+விைளயாட7க	, இ7ைலயா! சாவி'ாி, 

ச'யவாைன மீ�க எ&'�$ெகா�ட �ய!சிப!றிய #ராண$ கைத யிேல காண"ப&� 

ரச2கைளவிட, இசி( ேதவி, ஆசாி( ேதவைன$ க�& பி6$க எ&'�$ெகா�ட 

�ய!சிப!றி, ஈஜி"� நா�&" #ராணீகன, அதிகமாக'தாேன #3கி 

ைவ'தி+$கிறா�. க!பைன அல2கார'�$காகவாவ�, #ராண2கைள" 

பா�கா'தாக ேவ�&� எ�0 இ2* சில பழைம" பி'தக	 ேபNவ�ேபால, 

ஈஜி"�67 ேபசினரா! L$கி எறி8�வி�டனேர, பைழய ;ள'ைத! நா& பாTப�டா 

வி�ட�! ம$க	, ச�மா$க'ைத இழ8தா வி�டாக	! இ7ைலேய! அறிவ7லவா 

அ2 ெக7லா� ஆ�சி ெச1கிற�. ஆைம வராக அவதார ேம�ைமைய அ�0 

ேபாலேவ இ�0� உEசிேம7 ைவ'�$ ெகா�டா&� ம$க	 இ2* ம�&8தாேன 

உ	ளன. 
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ேமா�ச� - நரக� - எ�ற க!பைனைய எ&'�$ ெகா�& பா"பதா, 

பா"பதானா<�, ந� நா�&" #ராண'ேதா& ெவ!றிகரமாக" ேபா�6யிட$ 

;6யதாகேவ, ஈஜி"� #ராண� இ+$கிற�. 

 

ஈஜி"� #ராண"ப6 ெசா$க ேலாக�, #�யவா� க	 இ+"பிட�. 

 

பாப - #�ய பாிசீலைன$* ேம<லகிேல ஓ இட�, அத!காக' தனியாக ஒ+ கட�	. 

 

மனித� இற8த பிற* அவ� ஆவி, ேம<லக� ெச7<� வணைன, ந� நா�&" 

#ராண'ைத மிDச$ ;6யதாகேவதா� இ+$கிற� - #3கி� அளவிேல!! 

 

ஆவி, த�@ட� ேபா�மான உண� எ&'�$ ெகா�& கிள�#கிறதா� ேம<ல*$*. 

 

க�&E ேசா0 J�ைடBட� கிள�#� ஆவி, கா& மைல பாைலவன�, பய2கர 

மி+க2க	 உல�� இட� ஆகியைவகைள$ கட8� ெச�0 ேம!* மைலைய' 

தா�ட ேவ�&�. அ2* ஒ+ பிர�மா�டமான மர�! அ8த மர'தி� அ6" 

பாக'தி9+8� ஒ+ ேதவி, பழ'த�& பலகார' த�ேடா& பிரச�னமாவா	! அ8த 

வி+8ைத ஏ!0$ெகா	ள ேவ�&� - ஆவி!! 

 

மைல ேபா�ற அளவிேல ஓ ஆைம! அைத விர�6 அ6$க ேவ�&�. 

 

ெபாிய பா�#க	, வாைய" பிள8தப6 வ+மா� - ெகா7ல ேவ�&�. 

 

பய2கரமான உ+�ட� பல"பல பிராணிக	 -அWவளைவB� சமாளி'தாக 

ேவ�&� - ஆவி! 

 

ஒ�டக' தைல - நா1 உட7! பா�# வா7! சிக"# நிற�! - இ8த வ6விேல வ+வானா� 

ெச�ேதவன! அவைன விர�ட ேவ�&�. பிற* ஒ+ ம8திர" பட* ெதாிB�. அதி7 

ஏறி$ெகா	ள ேவ�&�. அதி7 சில ேதவக	 இ+"ப - ஆனா7 அவக	 ேபச�� 

மா�டாக	 - உதவி B� ெச1யமா�டாக	. பட* பல ேக	விகைள$ ேக� *� - 
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படேகா�6கள7ல, பட* ேக�*�! உ�ைமயான பதி7 ெசா�னா7 தான பட* 

ெச7<�. பிற*, நீதி ம�ற� ெச7லலா�, ஆவி. 

 

அ2*, ஆசாி( ேதவ� அாியாசன'திேல அம8 தி+"பா�, விசாரைண நட'தி. 

அவ@$*' �ைணயாக 42 கட�	க	 Cழ நி!ப - எ7லா$ கட�	க3�, மி+க 

உ+வி7. 

 

ஆவி அ8த நீதிம�ற'திேல நி�0, த� வாT நாளி7, *!ற� ஏ�� ெச1யவி7ைல 

எ�பைத$ ;ற ேவ�&�. அ8த வா$* Jல�, உ�ைம எ�0 ஒ" #$ 

ெகா	ள"ப�ட��, அ@பி( எ�ற கட�	, ஆவி யி� கர'ைத" பி6'� 

அைழ'�$ெகா�& ேபா1, ஆசாி( ேதவ� �� நி0'�வா�. இ8த அ@பி(, 

நாி�க' ேதவ�! 

 

அ8த நீதிம�ற'திேல ஒ+ �லா$ேகா7 இ+$*�. ஒ+ த�6ேல, ஆவியி� 

இ+தய'ைத" ேபா�&, ம0 த�6ேல, ெந+"#$ ேகாழியி� சிற* ஒ�ைற" ேபா�& 

நிைற பா$க"ப&�. சாியாக இ+8தா7, ெசா$க� - இ7ைல எ�றா7, 42 மி+க 

ேதவக3� ேமேல விM8� க6'�$ ெகா&ைம"ப&'தி, நரக'�$* விர�&வ. 

ஆவிைய! 

 

ெசா$க ேலாக� ெச7<� பா$ய� கிைட'தாேலா, அ2* Nகேபாக'�$*$ *ைறேவ 

கிைடயா�. 

 

ஒWெவா+வ+$*� இWவள� எ�0 நில� ப2கிட &' தர"ப&� - அ2* உM� 

பயிாி�& வாT$ைகைய நட'தலா�. வள� அதிக�, எனேவ, பDச� தைலகா� டா�. 

ெசா$கேலாகவாசியான பிற*, >ேலாக'திேல த� ம$கைள" பா$க ேவ�& 

ெம�0 ஆவி ஆைச"ப� டா7, பறைவ வ6விேல ெச�0 பா'�வி�&" பிற*, 

ெசா$கேலாக� தி+�பி வரலா�. 

 

இ"ப6 இ+$கிற� ஈஜி"� #ராண�! 
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க!பைன' திற� *ைறவா இதிேல! எனி@�, இ�0 அ2*, இைத ந�பியா 

நாசமாகிறாக	. 

 

ந8தி நாரத இ2*தாேன இ�0� >ைஜ$*ாிய வக	. நாி�க' ேதவ�, சி2க�க' 

ேதவி, ��# தாேன * அ2* கட�	க	, இ�0 மாஜிகளாயினேவ! 

 

பN உ+வி7 ேதவ�, *திைர �க'தி7 ேதவ� - நம� #ராண"ப6 - அைவகைள 

ந�பாதவைன இ�0 நா' தீக� எ�0 நி8தி$கிேறா�. பாாி7 ப*'தறி� இW வள� 

பரவி இ+"ப� ெதாி8��. அேதா, ஈஜி"�6ேல ��னாளி7, அதாவ� 

Jடமதியினைர கபடக	 ஆ� 6" பைட'தேபா� க�ட"ப�ட #ராண"ப6, ஆ�& 

�க' ேதவ@�, தவைள �க' ேதவிB� ேகாயி7களிேல ெகா< K!றி+8தன. 

இ�0! ைக ெகா�6E சிாி"பா கேள, கட�	க	 எ�0 ப�ைமயி7 ேபசினாேல! 

அ2*, ரா�� ஆசாிN�, இசிN� பிற��, மாஜிகளாகி வி�டன, மதிெவ�றதா7. 

இ2ேகா இ+ளா�6;ட மாஜியாக ம0$கிறா� - அDஞான'�$* அWவள� 

ெச7வா$* இ2* இ�0� இ+$கிற�. 

---------- 

18. கரமிழ8த கட�	 

கரமிழ8த கட�3$*, ம+'�வ$ கட�	, உடேன ெவ	ளியாலான விசி'திரமான 

கர'ைத' த8தா�! உ�ைம$ கர� எ"ப6" பய�ப&ேமா அேதேபால இ8த 

ெவ	ளி$ கர� dவாடா கட�3$*" பய�ப�ட� எனி@� அ2க� இழ8தவ� 

கட�ளாக அரேசாENவ� �ைறய7ல, எ�0 எ�ணிய கட�ளா ;�ட� dவாடா 

ேதவைன" Hட'தி9+8� இற$கி வி�&, #திய கட�ைள Hடேம!ற' 

தீமானி'ததா�! 

 

"வராேத! வராேத!!'' 

"ேபா1வி&! ேபா1வி&!'' 

''K�ைடவி�& ெவளிேய ேபா!'' 

 

அ8த' ேதவ@ைடய மாளிைகைய அ=கினா7, இ�தா� வரேவ!#! J�0 

நாைரக	, மாளிைக வாய! ப6யிேல இ+8�ெகா�&, ேதவைன$ காண 
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வ+கிறவக3$* இ8த$ க&ெமாழிகைள KNமா�! �த7 நாைர, மாளிைகைய 

ேநா$கி யாராவ� வ+வ� க�ட��, "வராேத! வராேத!'' எ�0 ;�மா�! அைத" 

ெபா+� ப&'தாம7, மாளிைக எதிேர வ8� எவேர@� நி�றா7, இர�டாவ� 

நாைர, "ேபா1வி&! ேபா1வி&!'' எ�0 க'�மா�. ேபாகாம7 நி�றா7, J�றாவ� 

நாைர, "K�ைடவி�& ெவளிேய ேபா!'' எ�0 ;வி விர�&மா�. 

 

வ+கிறவகைள விர�&வத!காக இ8த விசி'திரமான J�0 நாைரகைள ேவைல$* 

அம'தி$ெகா�& ஒ+ ேதவ�, ேகாயி7 ெகா�& எM8த+ளியி+8தா� - எ2ேக ? 

எ(கிேமா$க	 வாT நா�6ேல அ7ல, Cாியேன அ(தமி$காத சா�ரா_ய'ைத$ 

க�6 ஆ�ட நா& எ�0 ெப+ைம ெப!ற பிாி�டனி7 - ப�ென&2 கால'�$* 

�ன# - ப*'தறி� ெவ!றி ெபறாத நா�களி7. 

 

பிாி�டனி<�, ஏைனய நா&களிேல இ+8� வ8த� ேபாலேவ பல ெத1வ வண$க�, 

இ+8� வ8த�. ஒWெவா+ கட�3$*� ஒWெவா+ 'திWய ெசா%ப�' தி+$க9யாண 

*ண�'. தி+ அ+ைள நா6, அ'தைன ேதவைதகைளB�, பிாி�6Y ம$க	 >ஜி'� 

வ8தன. ேகாயி7கைள$ க�6ன- ேகாலாகலமான தி+விழா$கைளE ெச1தன - 

ப9 பல - >ஜா�ைற விதவிதமாக! 

 

எ8ெத8த' ேதவ@$* எ"ப6 எ"ப6" >ைஜ ெச1வ�, எ"ேபா� ெச1வ�, ெச1தா7 

கிைட$*� பல� எனன, ெச1ய' தவறினா7 ஏ!ப&� கதி யா� எ�ப� ப!றி, 

விள$க� ;ற��, க�டைள பிற"பி$க��, >ைஜகளி� ேபா� காணி$ைக ெபற��, 

>ஜாாி$ ;�ட�� இ+8�வ8த�. 

 

கட�	களி� ச$திைய பிாி�6Y ம$க	 ேநர6யாக$ காண �6வதி7ைல, ஆனா7 

>ஜாாிகளி� ச$திையேயா, ேநர6யாக$ க�டன - க�& கி9 ெகா�டன. 

பழ2கால" பிாி�டனி7 பாமரைர ஆ�6" பைட'த >ஜாாிக3$*, �%யி� என0 

ெபய. >ஜாாியி� #�சிாி"ைப" ெபற, பாமர 'தவ�' கிட"ப. #+வ'ைத 

ெநறி'தா7, பாமர த� கதி அேதாகதியாகி வி�ட� எ�0 எ�ணி$ *�0வ. 

�%யி�&க3$* அWவள� மக'தான ெச7வா$* இ+8�வ8த�. ேதவக3$*� 

மனித+$*� இைடேய நி�0, தி+ அ+ைள$ ;�6 ைவ$கேவா, சாப'ைத" 
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ெப!0'தரேவா, �%யி�&$க3$ேக அதிகார� இ+$கிற� எ�0 பாமர ந�பின. 

எனேவ அ8த" >ஜாாிகளி� ெசா7ைல, நாடா3� ம�ன@ைடய ச�ட'ைத விட 

அதிக ேம�ைமயான தாக$ க+தி" ேபா!றி வ8தன. ம�ன@$* வாிக�ட' 

தவறினா7 ஏ!பட$;6ய ேக&, சிைறவாச� ஆனா7 >ஜாாி$*$ காணி$ைக தர' 

தவறி வி�டாேலா, நரகவாச� ச�பவி$*�! நரகேமா! நிைன'தாேல ெநDசிேல 

ெந+"#! எனேவ, >ஜாாிகளான �%யி�&களிட�, பாமர ம$க	 அ6ைமயாகி$ 

கிட8தன. 

 

"நாப9 த8தாக ேவ�&� - இ�ன ேதவனி� ேகாப'ைத" ேபா$க" - எ�0 �%யி� 

க�டைளயி&வா� - ப9Hட'திேல மனித� ெவ�ட"ப&வா�. ''ஆயிர� ஆ&க	 

ேக�கிறா	 அ�ைன" - எ�பா� �%யி�, ஆ�& ம8ைதகைள ஓ�6$ெகா�& 

வ+வ, பாமர, ஆலய'�$*! 

 

''அ8த அழகான ெப�...?" �%யி� ேக�பா� - ''அ"பண�" எ�ப பாமர, அட$க 

ஒ&$கமாக! �%யி�, #னித"பிறவி, கட�ளி� அ+ைள" ெப!றவ�, ேதவ தா�ச�! 

 

�%யி�, >ஜாாி ம�&மா, அவ� தா� ேபாதகாசிாிய�, அவ� தா� ச�ட நி#ண�, 

சாி'திர ஆசா@� அவேன, சகல சா(திர� அறி8�ைர$*� ப�6த@� அவேன, 

ம8திர� ெதாி8தவ�, ம+'�வ வ7<ந�, இ6ேதவ�, �%யி� ;"பி�டா7 ஓேடா6 

வ+வா�, வானேதவேனா அவ� ேக�*� வரெமலா� த+வா�, அWவள� ஆ!ற7 

பைட'தவ� �%யி�, எ�0 பாமர ந�பின. எனேவ, அ8த" >ஜாாி$ ;�ட�, 

பிாி�டனி7, மிக" ெபாிய ெச7வா$* ெப!0வி�ட�. �%யி�, வாி ெச<'த 

மா�டா� - ேகவல� ம�னனா வாி ேக�ப�. ஆ�டவனி� பிரதிநிதியிட�!! ேபா 

J�டா7, கல"ைப L$கிB�, க�ைட ெவ�6B�, கனதனவா@�, கைட 

க�னி$கார@�, வா	 L$*வ. �%யி� கள� ெச7லமா�டா�, ஆலய� 

ெச7வா�, ெஜபமாைலBட� �%யி�டா7, யாைர ேவ�&மானா<�, 

ஜாதி"பிரYட� ெச1ய �6B�. 

 

இWவள� ஆதி$க� ெச<'தி வ8த �%யி�&களி� >�ேட அ!0" ேபா1வி�ட�, 

அறி� வள8த�� >ஜாாிகளி� ெபா1Bைரகைள" #னித உைரகெள�ெற�ணி 
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ஏமா8த ம$க	, �%யி6� ஏவலகளாக இ+"பைத" #னிதமான ஒ+ கடைம எ�0 

எ�ணின. ப*'தறிவி� �ைண கிைட'த��, �%யி6� ேபEN ெவ0� #ர�& 

எ�பைத உண8தன. 

 

>ஜாாியிட� த+� காணி$ைக, அவ� Jல� ஆ�டவ@$*E ெச7கிற�, எ�0 

எ�ணிவ8த ஏமாளி' தன'தா7, �%யி�&களிட�, அ�0 பாமர காணி$ைக த8� 

வ8தன, அவ� க�டைளையE சிரேம! ெகா�டன, அேத நிைல இனன�� ந� 

நா�6ேல இ+8திட$ கா�கிேறா�, ம!ற எ7லா வைககளி<� #�ைம ஒளி #*8��, 

மத'�ைறயிேல ம�&� இ+	 க"பி$ெகா�6+$க$ கா�கிேறா� - �ணி8� சில 

இ8த இ+ைள$ கிழி'ெதறிய �ைன8தா7, அவகைள நா'தீக எ�0 நி8தி$க�� 

மதவிேராதிக	 எ�0 க�6$க��, பாமர ம�&ம7ல, அவகைள" 

பாமரகளாகேவ இ+8திடE ெச1ய ேவ�&� எ�ற C� மதி பைட'த ேமைதக	 

சில+� கிள�பிட$ கா�கிேறா�. பிாி�டனிேல, ெந&2கால�, �%யி�&கைள ேதவ 

Lதக	 எ�0 தா� ந�பின - அவக	 ஆ�6 ைவ'தப6 எ7லா� தா� ஆ6ன - 

எனி@�, அறி� வளர வளர, �%யி�&களி� ஆதி$க� ஆ6!0, பிற*, ேவ 

நசி'த�, ெப+2கா!றி� ேபா� ேவ நசி'த ெப+ மர2க	, கீேழ KTவ�ேபால, 

ப*'தறி�" #ய7 Kசிய��, >ஜாாி$ ;�ட'தி� ஆதி$க� அழி8� ப� ட�. இ�0 

�%யி�&களி� ஆதி$க�, பிாி�டனிேல பா�6மா ேபர"பி	ைளக3$*$ ;0� 

கைதயாக$;ட இ7ைல! அ8த அள�$* �%யி�&களி� ஆதி$க� ம�ேணா& 

ம�ணாகிவி�ட�. இ2ேகா!! எ�ணி" பா$*�, ப*'தறிவாள�, ஏ$க'ைத'தா� 

ெபற �6கிற�! அவ ெதா�டா7 ப�ட மர� �ளி வி&�! அவ பாத� ப�டா7, 

பாைலவன� >Dேசாைலயாகிவி&�! அவ காைல$ கMவி நீைர" ப+கினா7, மல6 

வய!றிேல மாணி$க� பிற$*� - எ�0 எ�=� ம8த மதியின+�, "ஆமா�! 

அ!#த� இ7லாமலா ேபா1வி&�! அவதார #+ஷகள இ7லாமலா உலக� நிைல'� 

இ+$கிற�!'' எ�0 ேபசி ஏ1'தி&� கபடக3� இ�@� இ2* இ+$கிறாக	! 

'இ+�டைறயி7 உ	ள தடா உலக�' என0 கவி ;0கிறா, இ8நா�& நிைலைய$ 

க�&. இ+ள, இ2* ம�&ம7ல, எ2*� இ+8த�, பிாி�டனிேல நிர�ப இ+8த�. 

அ8த இ+�டரசி� அதிபகளாக இ+8த �%யி�&களி� பி6யிேல சி$கி' 

தவி'தன, பிாி�டனி7 பாமர! அறி� அவகைள வி&வி'த�! இ2*, அறி�$*E 

சிைற, தைட, த�டைன. க�டன�! �%யி�&க	 இ2* ஒழியவி7ைல! >ஜாாிகளி� 
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ஆதி$க� இ2* இ�ன�� அழி8� படவி7ைல. வான'ைத$ கா�&கிறா�, 

வறிேயாைர ஏமா!0கிறா�! #ராண'ைத" ேபNகிறா�, பாமரைரE Nர�&கிறா�! 

வர� த+வா இ8த' ேதவ�, வாைழ"பழ� ஒ+ *ைல, ேத2கா1 இ+ப'ைத8�, 

த�சைண எ�& %பா1, எ�கிறா�, ெகா�6$ ெகா&$கிறா�, *6ைசவாசி! *�பி 

*ளி8த� எ�கிறா� >ஜாாி. *ைல ேநா1 வள+கிறேத எ�கிறா� *+�&$ 

*"ப�. �%யி�&க	 அ2* இ7ைல - இ+$க அறி� இடமளி$கவி7ைல. இ2* 

�%யி�&க	 இ+$கிறாக	, அறி� dைழயவிடாம7 ஆயிர'ெத�& த8திர 

�ைறகைள$ ைகயா3கிறாக	. #ராண" #3*$* இ2* இ�0� இட� 

இ+$கிற�. பிாி�டனி<�, அ� ேபா�ற அறி� ெவ�ற நா&களி<� பல கட�	க	 

எ�ற ேபEN கிைடயா� - இ�0. �%யி�&க	 ஆதி$க� ெச<'திவ8த அ�0, பல 

கட�	க	 உ�ெடன ந�பிய ம$கேள, ப$தக	 ; ச8ேதகி"ேபா, பாபிக	! அ8த 

நிைல இ+8தேபா� ம$க	, மனதிேல #*'த"ப�ட #ராண� தா�, J�0 

நாைரகைள வாயி! கா"பாளராக$ ெகா�ட கட�ளி� கைத! பிாி�டனிேல, இ�0 

அ8த நாைரகைள" >ஜி"பவ கிைடயா�. நாைரகைள ேவைல$* அம'தி$ 

ெகா�ட ேதவைன' ெதாMபவ+� கிைடயா� - இ2*, �+கனி� மயி<$*" >ைஜ 

இ+"ப� ேபால! ''�+கனிட� ெச�0 எ� *ைறைய$ ;றி வ+வா1, *யிேல.'' - 

எ�0 இ�0� இ2*, *யி7 ெமாழி மா� பா6ட, ஆயிரவ ;6$ ேக�&, ரசி'திட$ 

கா�கிேறா�. *யி7, �+கனிட� இ+"ப�, எ�ப� #ராண�, பிாி�டனி7, நாைர 

ெகா�ட நாத� இ+8 த� ேபால! அ8த$ *யிைல$ ;வி அைழ'�, �+கனிட� 

ெச�0 த� *ைறைய$ ;றிவி�& வ+�ப6, ப$த� உ+கி" பா&வதாக, பாைவ 

இ2* ப� பாட$ ேக�கிேறா�! அதி<�, '*ைற எ�ன?' எ�0, பாட9� Jல�, 

ெதாி8� ெகா	3� ேபா�, 'நாேட! நாேட!' எ�0 கதறிட' ேதா�0�, க+'திேல 

ெதளி� பைட'த எவ+$*�. *யி7 Jல� ெசா79 அ@"#� ேசதி இ�: ேந!றிர� 

�Mவ�� நி'திைர வரவி7ைல! அ�0 அவ அளி'த Nக� எ� மனதி7 ஆறாத 

தாப'ைத J�6 வி�ட�! அழகி வ	ளியிட� அவ ெகாDசி$ கிட$கிறா அ6யா	 

அ�ன ஆகாரமி�றி, அவதி"ப&கிேறன! *யிேல! எ� *ைறைய எ&'�$ ;றி, 

�+கைன ஒ+ �ைற வ8� ேபாகE ெசா7<! '' 

 

இ� ப$திரச" பாட7! இைத$ ேக�க ஒ+ ெப+ ம�ற�!! இ2*, இ"ப6, இ�0�. 
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பிாி�டனி<� #ர�டாி� ேபEN$*" பாமர ெசவி சா1'தி+8தேபா�, இ�ேபா�ற 

பல கட�	க	, ம$க	 மனதிேல இட�ெப!றி+8தன. அ"ப6"ப�ட கட�	களிேல 

ஒ+வதா�, J�0 நாைரைய மாளிைக வாய97 நி0'தி ைவ'�, யாைரB� உ	ேள 

dைழய விடாம7 த&'�, ஆ�சி #ாி8� வ8த ேதவ�. ெபய ைமட - பாதாளேலாக 

ேதவ�! இவனிட� J�0 அ!#த" பN$க	 உ�&! அ!#த ச$தி பைட'த ேவ0 பல 

ெபா+	க	 உ�&! இைவகைள யா+� களவாடாம9+$க, J�0 நாைரக	 காவ7 

#ாி8த வ�ண� இ+8�வ8தன! இWவள� ��ேயாசைனBட� இ+8தரேன அ8த' 

ேதவ�, அவ@$* ேநாி�ட கதிைய$ ேக32க	! ஒ+ கவிவாண�, J�0 

நாைரகைளேய களவா6$ெகா�& ேபா1வி�டானா�!! பN$கைள, *�6 

ேதவைதக	 களவா6$ெகா�& ேபா1வி�டனரா�!! இ�ம�&மா! மகைள, யாேரா 

ஒ+ ேதவ�, களவா6$ெகா�& ேபா1வி�டானா�! ஐேயா பாவ� - எ�0 இத!*	 

பாிதாப� கா�6 விடாதீக	! ைமட ேதவ�, நாைரகைளB� பN$கைளB�, 

மகைளB� ம�&ம7ல, மைனவிையB� பறிெகா&'� வி�டானா�. அவ@ைடய 

மைனவிைய அபகாி'�E ெச�ற தீேயான யா, அNர� யா, அ$ரம$காரன யா, 

யா அ8த இரரவணன? யா அ8த$ ெகா6யவ�? எ�0 ப$த சிகாமணிக	 பைத 

பைத'�$ ேக�க�� �6யா�. ஏெனனி7, ைமட ேதவனி� மைனவிைய 

அபகாி'�E ெச�றவ�, >ைஜ$ *ாிய, வரமளி$கவ7ல, வ7லைம மி*8த, அ2க( 

எ�ற, ம!ெறா+ கட�	 தா�!! - அதி<� இ8த அ2க( ேதவ�, ேவ0 யா+ம7ல, 

ைமட ேதவனி� உட� பிற8ேதா�! எ�ன ெசா7வ�, ப$தக	! யாைர நி8தி$க 

�6B�! நைடெப!ற காாியேமா, பDசமா பாதக'திேல ெகா6யேதா பாதக�! 

ெச1தவேரா கட�	! எ"ப6$ க�6"ப�? கட�	 ஒ+வ+$கா இ$கதி? ஒ+ கட�ளா 

இ"ப6 தீயெசய7 #ாி8தா? கட�ளின இல�சண�� *ண�� இ"ப6யா இ+$*�? 

மனிதகளிேலேய, கைட ெக�டவகளிட ம7லவா இ"ப6"ப�ட இழி*ண� 

இ+8தி&�. அWவித இழி *ண� ெகா�டவகைளE சJக�, க�6$*�, 

த�6$*�! கட�	 இ"ப6E ெச1வாரா! - எ�0 ேக	வி$ கைணகைள' ெதா&'திட, 

இ�0 ��வ+பவ பல இ+$க$;&�. அ�0 பிாி�டனி7, அ"ப6"ப�ட 

'பாபிக	' கிைடயா�! கட�ளி� Zலா விேநாத2களிேல இ��ெமா�0 எ�0 

எ�ணி" >ஜி'�வ8த ப$தக	' கால� அ�. �%யி� கால�. எனேவ ைமட 

கட�ளி� மைனவிைய$ களவா6ய அ2க( ேதவைனB� ெதாM� வ8தன. 
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கட�ள பல - *&�ப� *&�பமாக$ கட�	க	, ப*'தறிவ!ற நிைலயி7 இ+8த 

பிாி�ட@$*. ஆதி கட�	 டா@ அ�ைம! அ�ைமயி� கணவ�, ைப7 ேதவ�. 

அ&'த கட�	 டா$டா - இனிய �க'ேதவ�. அவரவாி� ந!*ண'�$*' த$க 

அள� உண� த+� அ!#தமான பா'திர� ெகா�6+8தவ� இ8த டா$டா! 

ேவ�ைடயா6" பிைழ"பவன, ேவைல ெச1� பிைழ"பவன, களவா6 வாTபவ�, 

க�ைட ெவ�6 வாT பவ�, க�6ய2;றி" பிைழ"பவ�, கள"பணியா!றி 

வாTபவ�, எ�0 பலதிற"ப�டவக	 உ�ட7லவா ஒ+ நா�67 - அWவித� 

உ	ளவக	 அைனவ+�, த'தம� உைழ"பினா7 உ�& வாTவதாக எ�ண 

மா�டாக	. டா$டாவி� பா'திர'திேல இ+8� தர"ப�டைத உ�& 

வாTவதாகேவ எ�=வ! பா'திர'திேல இ+8� கிைட$*� உணவின அள� 

அதிகமா*�, �%யி� >ஜாாி$*$ காணி$ைக த8தா7, *ைறB� >ஜாாியி� மன� 

*ளி+�ப6E ெச1யாவி� டா7! இWவிதமான எ�ண� ம$கைள ஆ�6" பைட'த�!! 

 

டா$டா ேதவ� *திைர' ேதாலாலான பM"#நிற ஆைட அணிபவ�! மர'தா7 

ெச1ய"ப�ட யாைழ வாசி"பா� - ப+வ2க	 அதனா7 ஏ!ப&�. தீேயாைர அழி$க, 

ெபாியேதா கதாBத�, இ8த$ கட�ளிட� இ+8த�! அைத ஒ+ வ�6யி7 

ைவ'�'தா� இM'� வ+வாக	! நா< தைலB� ஆயிர� கா7க3� ெகா�ட 

மா�டா எ@� ரா�சதைன அழி'த ெப+ைம, உ�&, டா$டா�$*. இ8த$ 

கட�3$*, பாயாச� சா"பி&வதிேல, அேமாகமான ஆவலா� - ந� நா�&$ 

ேகாயி7களிேல இ"ேபா��, இ�னி�ன கட�3$* இ�னி�ன வைகயான 

பிரசாத� தா� பி6$*� எ�0 ;ற"ப�&, ந�ப"ப�&, ெச1ய"ப�& வ+வைத$ 

கா�கிேறாம7லவா - ர2கநாத+$* அ$காரவ6ச<�, ெவ2கேட(வர+$* 

மிள*வைடB�, வரதராஜ+$* ேத2*ழ<� இ�9B�, நடராஜ+$* ெபாிய 

வைடB�, - விநாயக+$*, அ"ப ேமா& அவ7 ெபாறிB�, எ�0 அ�டவைணேய 

த+கிறாகள7லவா, இ2*, அ�ேபால, பிாி�டனி7, அறி�' ெதளி� இ7லாத 

நா�களிேல, டா$டா ேதவ@$* பாயாச� பிாியமான� எ�0 >ஜாாி ;றினா�, 

ப$தக	 ந�பின! 
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இ'தைகய க7யாண *ண� பைட'த டா$டா ேதவ@$*� ேபாவா� ேதவி$*�, 

பிாிகி', அ2க(, ைமட, ஆ$மா, பா�", எ�0 ஐவ பிற8தன - ைகைலயி7 

பிற$கவி7ைலயா, விநாயக, �+க�, என இ+ *மாரக	, அ�ேபால! 

 

இ8த ஐவாி7, அ2க( ேதவ�, அழக� - த2க யாT உைடயவ� - அவ@ைடய 

�'த2க	, பறைவகளாகிவி&மா�! இ8த' ேதவ� தா�, த� உட� பிற8ேதானான 

ைமட ேதவனி� மைனயா�6ைய அபகாி'�$ ெகா�& ெச�றவ�. 

 

ஆ$மா ேதவ�, ேத� ெமாழியா� - அவ� அ+	 ெப!ேறா கவிவாணராவ! 

கைடசி *மார� பா�"! இ8த$ கட�	 தா� டா$டா ேதவ@$*" பிற*, 

அரேசாEசலானா�. 

 

ெச8நிற'தா� எ�ற சிற"#" ெபய உ�&, பா�#$* - ெபா�னா ேமனியேன! 

எ�0� காநிறேமனிய� எ�0�, சிவைனB� விY=ைவB� இ�0 இ2* பா6' 

ெதாMகிறாக	, இ+�டைறயி7 பிாி�ட� இ+8தேபா� பாட" ேதவைன, 

ெச8நிற'தாேன! எ�0 பா6' ெதாMதன - மDச	 நிற ேவலாBத�, சிக"# நிற 

ேவலாBத� - பழி தீ"ேபான எ�ற ெபய+ைடய வாளாBத�, ெப+2 ேகாப�, 

சி02ேகாப� எ@� ெபய+ைடய வா�க	, அைல அழி"ேபா� எ@� ெபய 

ெகா�ட ஓட�, நில'தி <� நீாி<� ெச7ல'த$க *திைர, மாய$ கவச�, ம8திர வா	, 

இைவக	, ெச8நிற' ேதவனிட�!! இைவ ம�& ம7ல! அ+ைமயான பல ப�றிக	 

ைவ'தி+8தானா� இ8த பகவா�! க�ண� ஆ&மா&கைள ேம1'தவன7லவா - 

பிாி�டனி7 பகவா� ப�றிகைள ேம1'தி+$கிறா�. அ6$க6 அ+ைமயான 

வி+8தளி"பானா� இ8த' ேதவ�, ம!ற ேதவக3$* - ப�றி இைறEசிைய" 

பதமாகE சைம'� வி+8தளி$க" ப&மா�! வி+8தி� விேசஷ� இ�தா� எ�0 

எ�ணாதீக	 - ப�றிகைள$ ெகா�0 சைம'�, வி+8� உ�டான��, ெகா7ல" 

ப�ட ப�றிக	 மீ�&� உயிெப!0 வ+மா�!! 

 

பா�" ேதவ� த� ேதவி மாாி$Q�ட�, ;6 வாT8� வ8தா�, ம$களி� 

>ைஜ$*ாியவனாக! பிற8தா� - பிற8த��, கட�ள உல* ெப+� Hதி ெகா�ட� - 

இ8த$ *ழ8ைதைய$ ெகா�றாக ேவ�&�, இ7ைலேய7, வி�=� ம�=� 
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அழிB� - இ� விபாீத$ *ழ8ைத எ�0 ;றினா�, ம+'�வ' ேதவ�. விப'� 

ேநாிடாதி+$க, கட�ளி� *ழ8ைதைய, ம+'�வ$ கட�	 ெகா�0, இதய'ைத" 

பிள8� பா$க, அதிேல J�0 பா�#க	 இ+8தனவா�! இைவ வள8தா7, 

ேதவ+ல*� மா8த+ல*� அழி8�ப&� எ�0 ;றி, பா�#கைள$ ெகா�0 

ெகா3'தி சா�பைல ஆ!றிேல ெகா�& ேபா1 கைர$க, ெந+"பாறாகி வி�டதா�! 

இ"ப6"ப�ட #ராண2கைள, �%யி�&க	 க�6வி�டன, ம$க	 ந�பின, 

ெகா�6$ ெகா&'தன, காணி$ைகைய, க�6ன பல ேகாயி7கைள! எ2ேக அ8த$ 

ேகாயி7க	! இ"ேபா�� இ2கிலா8� நா�6ேல, கா&கைள அ&'த ேம&களிேல 

கா�&வ க!க	 சிலவ!ைற - இைவக	 தா�, �%யி� கால$ ேகாயி7க	 எ�0! 

 

பிாி�ட�, அயலா8�, பிரா�N, அைத அ&'த நா&க	, இWவள� பர8த 

>பாக'திேல அரேசாEசி வ8தன, அ'தம!ற கைதகைள$ க�6வி�&, பாமர 

மனதிேல அEசJ�6 அ6ைம ெகா�ட �%யி�&க	. 

 

அவகளி� #ர�&ைரகளி7, ெபா+	 இ7ைலேய, ;ற"ப&� கைதகளிேல, மனித 

*ல ேம�பா�&$கான ந!க+'�$க3� காேணாேம, எ�ற எ�ண� பிற$கேவ 

ெந&2கால� பி6'த�. பாயாச'ைத" ப+*பவ� �%யிேட தவிர டா$டா 

ேதவன7ல, எ�ற எ�ணேம தைலகா�ட" பய"ப�ட� ெந&2கால�. ெம	ள 

ெம	ள ஆனா7 ெதாட8�, அறி�, பரவலாயி!0 - சி8தி$க' ெதாட2கின - 

ஆராய' ெதாட2கின - காரண�, விள$க�, ேதடலாயின. >ஜாாிகளி� #னித$ 

கைதக	 ெபா1Bைரக	 எ�ற ெதளி� பிற8த�. பிற8த��, அைத ெவளிேய எ&'�$ 

;ற' �ணிவி�றி இ+8தன, சில கால�. பிற* ஒ+ சில, ேபசலாயின - ேபசிேனா 

ெப+8 ெதா7ைல$* ஆளாயின. மத ஆதி$க$காரகளின ெகா&ைமகைள' 

தா2கி$ெகா�ட சில, உயிைர இழ8தா<� கவைலயி7ைல, உ�ைமைய உல*$* 

அறிவி"ேப� எ�0 ;றின. உ0மின �%யி�&க	 ஊராள ேவாைன ஏவின, 

உ'தம மத'ைத" பழி$*� உ<'தகளி� தைலைய ெவ�&�ப6. தைலக	 

ெவ�ட"ப�டன! ப*'தறிவாள பைடயி� �த7 வாிைசயின, பிணமாயின. 

 

ஆனா7, அ&'த வாிைச, அத!* அ&'த வாிைச, #�"#� வாிைசக	, எ�0 �� 

வ8த வ�ண� இ+8தன ப*'தறிவாள. தைலகைளE சீவிேனா கைள'�" 
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ேபாயின - பாமர ேம<� ெதளி� ெப!றன. ப*'தறி�$ கைணகள ேவக 

ேவகமாக$ கிள�பின - மத" ேபாைவகைள$ கிழி'ெதறி8தன. �%யி� பய" 

படலானா�! பதறினா�! ப$க' �ைணயாக பைட, �6 தாி'ேதா�, மாளிைக வாசி 

ஆகிேயாைரE ேச'�$ெகா� டா� - பல� இ7ைல! காரண� கா�&, இ7ைலேய7 

கைடைய$ க�&! எ�0 �ழ$கமி�டன ப*'தறிவாள. காரண� எ�ன கா�ட 

�6B�! ஒ+ கட�ளி� மைனவிைய இ�ெனா+ கட�	 தி+&வத!*�, *ழ8ைதயி� 

இதய'திேல *வலய'ைதேய அழி$*� ெகா6ய பா�#க	 *6 #*8தத!*�, 

காரண� எ�ன கா�ட�6B�! �%யி� த� கால� �6�!ற� எ�0 உண8தா�, 

ஆதி$க'ைத இழ8தா�. >ஜாாி ேபா*� ேபா� அவ@ைடய க!பைன உ+வ2கள 

ம�&� ேபாகாதி+$க �6Bமா! டா$டா ேதவ�, ைமட, அ2க(, ைப7 ேதவி, எ�ற 

கட�� ;�ட� அWவள��, மைற8தன - மாஜிகளாயின! ஒ+ கால'திேல ஐ8தா0 

நா&கைள ஆ�6" பைட'த ேகாலாகல$ கட�	க	, மாஜிகளாயின! இ2* இ�0� 

உ	ள காட�, மாட�, கா�ேடாி, இ+ள�, இ&�ப�, ஏகா'தா எ@� ேதவைதகைள 

விட, ெச7வா$* அதிகம ெப!றி+8த, டா$டா, ைமட, அ2க(, எ�பன 

ேபா�றைவக	 எ7லா�, பிாி�டனி7, அறி�' ெதளி� ஏ!ப�ட ��, மாஜி 

கட�	களாயின. 

 

Cரச�மார�, ந� நா�6ேல இ�0� தி+விழா வ7லவா! #ராண�, த� பி6யிேல தா� 

ம$கைள ைவ'�$ ெகா�6+$கிற�. பாமர, Cர@ைடய ேகாரஸவ%ப� உ�பட, 

#ராண'திேல *றி"பிட"ப&� சகலவ!ைறB� ந�#கிறாக	, ந�ப ம0"பவைன 

நா'திக� எ�0 நி8தி$கிறாக	. ம!0� சிலேரா, இைவக3$*' த'�வரா'த� 

;றி, #'�யி%�ட" பா$கிறாக	, சி'திர நைடB�, ஓைச அழ*�, உவைம நய��, 

இ8த$ கைதகளிேல எWவள� நிர�பிB	ளன! ெசவிENைவ உணராமாக எ�ேறா 

இ'த* கைதகைள ரசி$க ம0$*�! எ�0 ஏNவ, எ�ைக ேமாைன வணிகக	. 

நாைர நாத@�, பாயாச பகவா@�, பிாி�டனிேல இ+8தாகளயயா, ேகாயி7 க�6" 

>ஜி'தன ம$க	. எனி@�, அறி� வளர வளர, கட�� தனைம$*� #ராண$ 

க!பைன க�*� ேநமாறாக இ+"பைத உண8தன - மாஜிகளாயினா அ8த$ 

கட�	க	 எ�0 எ&'�ைர'தாேலா, ஏடா! Jடா! எம� #ராண இதிகாசாதிகளிேல, 

உ	ள வ+ணைன$* ஈடாக$ *வலய'திேல ேவ0 உ�ேடா! விாிசைட$ கட�	 திாி 

#ரெமாி'த காைதB�, ேவேல8தி Cரைன$ ெகா�ற காைதB�, மராமர� �ைள'த 

கா*'த� இல2ைகைய அழி'த காைதB�, எ'�ைண KரENைவ ெசா�&� காவிய$ 
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கனிக	 எ�பைத அறிவாேயா. நா& பல"பல உ�&! ஏ&க	 ஏராள�! எனி@�, எ8த 

ஒ+ எ�6ேல@� கா�ட�6Bேமா, ேதவாNர B'த� ேபா�றேதா ெப+� ேபாரா�ட 

வ+ணைனைய, எ�0 ேக�பா, விழிகைள உ+�6யப6 - அவ த� ஆ"பாி"# 

ேக�& பாமர+� ந�#கி�றன, நவரச� த��#� #ராண$ கைதகைள, இ2* 

ம�&ேம க�6ன, காவிய$காரக	 - பிற நா�டா+$* அ8த' திறைம 

இ+8ததி7ைல, எ�0 எ�ணி ஏமா0கி�றன. 

 

கட�	க3$*� அNரக3$*� J�ட ேபாக3� கட�	க3$*	ளாகேவ 

J�ட ேபாக3� பைழய கட�3$*� #திய கட�3$*� எM8த ேபாக3�, 

இ2*ேபால, அ2ெகலா�� ஆதிநா�களிேல கைதகளாக$ ;ற"ப�&, ந�ப"-

ப�&'தா� இ+8தன. சில, இ2*	ள #ராண2கைள ேபா�6யிேல ெவ7<-

மள�$*" ெபா1B� #ைனN+�&� நிர�பியைவ! 

 

கட�	 - மன�, வா$*, காய� எ�பைவக3$* அ"பா!ப�ட� எ�ற ெதளி� 

ேதா�றா��ன�, பல கட�	க	 உ�& என ம$க	 எ�ணிய நா�களிேல, 

கட�	க3$*	ளாகE சம நட8ததாகக கைத க�6 வி&வ� எளிதான 

காாிய8தாேன! பிாி�டனி<�, அயலா8தி<�, �%யி� >ஜாாி$ ;�ட� ஆதி$க� 

ெச<'தி வ8த நா�களிேல இWவிதமான கைதக	, ஏராளமாக உலவி வ8தன! 

 

வி�=லகாதிபதியாக dவாடா ேதவ� ெகா< K!றி+8தேபா�, ஒ+ அNர$ ;�ட� 

கட�� ;�ட'ைத' தா$கி!0 - கட�ளி� கர� ��6$க"ப�& வி�ட�! 

 

ஆமாம1ய, கட�ளி� கர� தா�! சிாி$கிறீகளா!!! இWவள� ைப'ய$கார'-

தனமான க+'தா, பிாி�டனிேல இ+8த� எ�0 எ�=�ேபா� ைக ெகா�6E 

சிாி$க'தா� ேதா�0�! பிாி�டனிேல இ8த" ைப'ய$ கார'தனமான கைத பகவ' 

#ராண�, ��#, J&பனி ேபால *+�டறி� இ+8த நா�களி7, இ�ற7ல! இ8த" 

ைப'ய$கார'தன'ைத அ8த நா�& ம$க	 வி�ெடாழி'�, பல"பல /!றா�&-

களாகிவி�டன. நா�? �&$*'தனமாக நட8�ெகா�ட பிரமேதவ@ைடய சிர'ைதE 

சிவெப+மா� கி	ளிய கைதைய - கைத எ�0 ;0வ� ;ட" பாப�, எ�0 இ�0� 

ெசா7கிேறா�! கபா9! எ�0 அEசி$கிேறா�. பா&கிேறா� இ8த சிரம0'த 
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ெசயைல" #கT8�. ப$தக	, கட�ளி� ெசயலா இ� எ�0 ேக�பவைன, ேகாப" 

பாைவயாேலேய N�&E சா�பலா$கி வி&வ! பிாி�ட�, *"ைபேம�&$* 

அ@"பிவி�ட� கரமிழ8த கட�	 கைதைய!! நா�, சிரமிழ8த பிரம� கைதைய, 

ந�#பவேர ஆ'தீக எ�0 ;0� ேமைதகைள உலவ வி�6+$கிேறா�. 

 

ந� நா�&" பாமர+$* இ�@� உ	ள பி'த�, அ8த நா�களிேல பிாி�டனி7 

பாமர+$* இ+8தேபா�, க�6 விட"ப�ட கைத, dவாடா ேதவ�, அNர+ட� 

ேபாாி�டேபா�, கரமிழ8தா� எ�ப�. 

 

கரமிழ8த கட�3$*, ம+'�வ$ கட�	, உடேன ெவ	ளியாலான விசி'திரமான 

கர'ைத' த8தா�! உ�ைம$ கர�, எ"ப6" பய�ப&ேமா அேதேபால இ8த 

ெவ	ளி$ கர�, dவாடா கட�3$*" பய�ப� ட� எனி@�, அ2க� இழ8தவ� 

கட�ளாக அரேசாENவ� �ைறய7ல, எ�0 எ�ணிய கட�ள ;�ட�, dவாடா 

ேதவைன" Hட'தி9+8� இற$கிவி�&, #திய கட�ைள Hடேம!ற' 

தீமானி'ததா�! 

 

ச�'திர ேலாக'திேல அரேசாEசி$ெகா�6+8த கட�ள பல! Jல$ கட�	 அ2*, 

எலாத� - அவ@ைடய தி+$*மாரனா�, "ெர( ேதவைன' ேத8 ெத&'தன, 

கட�ளாக K!றி+8� ஆ�சி நடா'த! 

 

"ெரN$*, இ� ம�&ம7ல, டா$டா ேதவனி� தி+$*மாாி "ாிக' ேதவிைய' 

தி+மண� ெச1�ெகா	3� வா1"#� தர"ப�ட�. 

 

பைழய கட�	 காமிழ8� பதவி இழ8தா. 

 

#திய கட�ளாக" "ெர( Hடேமறினா, "ாிக' ேதவி யா+ட�! 

 

கட�	 உல*E ேசதிதா� - கா�&ராஜா$ ;�ட' �$ கைத அ7ல!! 
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அரசாள வ8த ஆ�டவ� ச�'திரேலாகவாசிகளிடேம அதிக" பிாிய� ெகா�டவ�. 

எனேவ, #திய பிரைஜகைள$ ெகா&ைமயாக நட'தலானா�. தா2ெகாணா வாிE 

Nைமக	! ெசா7ெலாணா$ கYட2க	! பைழய கட�	கெள7லா�, பDச'தா7 

அ6ப�&, எ<�# �றிய" பா&பட ேவ�6 ேநாி�டதா�. டா$டா ேதவேன, 

ேகா�ைட ெகா'தள� க�6" பிைழ$*� நிைல அைட8 தா! கட�ளா ேகா�ைட 

ெகா'தள� க�6னா - எ�0 ேக�H, ேக9$*ர97, அWவித� அ�0 அறியாைம 

யிேல உழ�ற ம$க	 ந�பின; பி�&$* ம� Nம8த படல'ைத' தி'தி$*� தமிழி7 

தி+வாள ப�6த ேர6ேயா Jல� பர"பிட$ ேக�கிேறா�, இ2*, இன0!! 

ெகா&2ேகாலா�சி க�& *�றினா கட�ளக	, "ெர( கட�ேளா, #திய அரைச 

ஆ�6" பைட'� வ8தா�. 

 

இ8நிைலயி7, ம+'�வ' ேதவ�, மக� ைமயா$ எ�பவ�, த� மா8தாீக ம+'�வ' 

திறைமயா7, dவாடா கட�ளி�, ெவ�&�ட கர'ைத, #ைத*ழியி9+8� ெகா�& 

வரE ெச1� ஒ�டைவ'�வி�டா� கட�	 இழ8த கர'ைத" ெப!றா. எ7ேலா+� 

களி'தன - ஒ+ கட�3$* ம�&� ேகாப� ெகா"பளி'த�! யா+$*? ைமயா$ 

ேதவனி� த8ைதயா� ம+'�வ' ேதவ@$* எ�ைன மிDN� திறைமசா9யாகவா, 

எ� மக� இ+"ப�, எ�0 எ�ணினா�, ேகாப�� ெபாறாைமB� *#*#ெவன$ 

கிள�பி!0. மகைன அைழ'தா�, ச�ம�6 ெகா�& ம�ைடைய ெநா0$கினா�. 

���ைறைமயா$ த� ம+'�வ �ைறயா7 உயி த"பினா�, நா�கா� அ6 

ம�ைடைய" பிள8த�ட�, Jைளையேய இ+ ��&களா$கிவிடேவ, ைமயா$ 

ேதவ� மா�& ேபானா�! அவைன" #ைத'த இட'திேல 365 #7 �ைள' தனவா�! 

அைவ ஒWெவா�0�, மனித@ைடய உட9ேல உ	ள 365 நர�#களிேலB� ஏ!ப&� 

ேநா1கைள' தீ$*� அ!#த J9ைககளாயினவா�! 

 

எ"ப6 இ+$கிற� த8ைத - மக� உற�, - கட� <லகி7!! | 

 

dவாடா பைழய ெபா9�� வ9�� ெப!ற�, பைழய கட�	க3$*" #திய 

ந�பி$ைகைய ஊ�6!0, ' 'இ8த மா0தைலE ச�ைட ெச1யவி7ைல, #திய கட�	 - 

த� ேபா$ைக மா!றி$ெகா	ள வி7ைல. கவிைத$ கட�ளான ஆ$மா ேதவைனேய 

அவமதி"பாக நட'தினா�, கவி$ கட�ள க&2ேகாப� ெகா�&, ஏச7 பா6னா 
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"ெரைச$ *றி'�, உடேன #திய கட�ளி� �கெமலா� ெகா"#ள2கள கிள�பி, 

அேகாரமாகிவி�டன. ;6ன கட�	க	 - இனி இ8த அவல�சண'ைத நா2கள 

ஆளவிேடா� எ�0 �ழ$க மி�&, "ெரைச விர�6ன - பைழய கட�ளா� 

dவாடா�$* �6C�6ன 

 

�6 இழ8த "ெர(, ச�'திரேலாக� ெச�0 த8ைதயிட� �ைறயிட, த8ைத த� 

பைடைய' திர�6$ ெகா�& கிளமபினா, ேபா+$* வி�=ல*$*� ச�'திர 

ேலாக'�$*� ேபா!! 

 

வி�=லகி<� கட�	 ெப+ம�ற� ;6!0 ேபா'தி�ட� வ*$க. 

 

ல$ ேதவ�, வ8தா� வி�=லகின+$*' �ைண ெச1ய. �வ$க'திேல அவைன 

ஏ!0$ ெகா	ளவி7ைல - ஆனா7 அவ� த� ஆ!றைல விள$கி$ கா�6னா� - சகல 

கலா வ7லவ� - சவ ச$தி வா18தவ� ல$ ேதவ� எ�ப� விள$க"ப�ட பிற*, 

வி�ணக'தா, ல$ ேதவைன பதி�J�0 நா	 கட�	 ேவைல பா$*�ப6 

அ@மதி'தாக	. 

 

அ8த நா�களிேல, ச�'திர ேலாகாதிபதி, வி�=லகிேல வாி வC9'� 

வ+வத!காக 81 L�வகைள அ@"ப, ல$ ேதவ�, அவகளிேல 9 ேப தவிர 

ம!றவகைள$ ெகா�0வி�டா�. 

 

உயி த"பிய 9 ேபக3� ஓேடா6E ெச�0 இைத$ ;ற, எலாத@� அவ@ைடய 

பாிவார�� திகி<� ஆEசாிய�� ெகா�&, வி�=ல*$*' �ைண நி!*� Bதிய 

Kர� யா என0 ேயாசி$கலாயின. 

 

"அ8த" ெப+� பலசா9 ேவ0 யா+ம7ல, எ� ேபர"பி	ைள தா�. எ� மகைள, 

வி�=லக ம+'�வ ேதவனி� மக� கயா@$*' த8ேதன7லவா. இ8த ல$ ேதவ� 

கயா@�ைடய *மார� தா�, எ�ேபா�!'' எ�0 விள$க� ;றினா� பால ேதவ�. 

 

ேபானானா7 எ�ன, ேபா+$கைழ$கிறா� கிள�# ேவா�, எ�0 ஆ"பாி'தன, 

கட<லக$ கட�ள. 
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ஏழா�&க	 இ+ தர"#� பைட திர�6ன! பிற* J�ட� பய2கரமான ேபா! 

 

பால ேதவ� தீ$ க�ண� அவ@ைடய ெந!றியிேல உ	ள க� J6$ கிட$*� - 

இற"ைபைய' L$கி" பி6'தா7, பாைவயி7 ப�ேடா தீ18� ேபாவ! கள'திேல 

நி�றா� பால ேதவ� - க�ைண' திற�2க	 இ8த$ கட�� ;�ட'ைதE 

சா�பலா$கி வி&கிேற� எ�றா� - க� இற"ைபைய' L$கின, ஆனா7 ல$ 

ேதவ�, ஒ+ ம8திர$ க7ைல எ&'� Kச, அ� பால ேதவ@ைடய தீ$க�ணி7 

ப�&, க� ெதறி'�, பி� #ற� விழ, கட<லக$ கட�ள பைட சா�பலாயி!0! 

எDசியி+8ேதா Hதி ெகா�டன. பைட வாிைசயிேல ெப+2 *ழ"ப� - பி�வா2கி 

ஓடலாயின, ல$ ேதவனி� பைடக	 �ர'தலாயின! இ8த" ெப+� ேபா+$*$ 

காரணமாக இ+8த "ெர( பி6ப�டா�. ல$ ேதவனிட� உயி"பிEைச$ ேக�க, 

ல$ேதவ�, வி�=ல* தைழ$க ஒ+ ேதவ இரகசிய� ;றேவ�& ெம�0 

நிப8தைன விதி'தா�, "ெர( இைச8தா�. எ8த நாளி7 உMவ�, எ8தநாளிேல 

விைத"ப�, எ8தநாளிேல அ0வைட ெச1வ�, எ@� ேதவரகசிய'ைத' ெதாியE 

ெச1தா7 உயி பிைழ$கலா� எ�0 ல$ ேதவ� ;ற, ெசWவா1$கிழைம தா�, 

உழ�$*, விைத விைத$க, அ0வைட$* ஏ!ற நா	 எ�ற மாெப+� ேதவ 

இரகசிய'ைத "ெர( ;றி, உயிைர$ கா"பா!றி$ ெகா�டா�. 

 

இத!கிைடயி7, டா$டா ேதவ@ைடய அ!#த யாT கட<லக'தவரா7 

களவாட"ப�& வி�ட�. அைத மீ�பத!காக ல$ ேதவ@� டா$டா ேதவ@� 

கடலக� ெச�றன - அ2* ஒ+ Nவாிேல யாT ெதா2கவிட" ப�6+8த�. 

கட�	களி� அ!#த ச$தி ேபாலேவ, அவகளி� ஆBத2க3$*� உ�&, எ�ற 

எ�ண' தா7 தாேன, இ2*, ராமபாண�, ராவணைன$ ெகா�0. இதய� >ரா�� 

�ைள'�, பிற* ஏM கட97 *ளி'� பிற* இராம@ைடய அ�#றா'Lணியிேல 

வ8� ேச8த�, எ�0 #ராண� ;0கிற� - இ"ப6 ஒ+ #3கா எ�0 ேக�பவமீ� 

க�டன'ைத KNகிறாக	 ப$தக	 - இேத �ைறயிேல, பிாி�டனி7 பழ2கால" 

#3க� ;றிய கைதயிேல, கட�ளி� ஆBத�� அ!#த ச$தி வா18த� தா� - 

எனேவ, யாT, த� எஜமானனா� டா$டா ேதவ� வ+வ� ெதாி8�, *தி'ேதா6 வ8த 

தா� - வ+கிற வழியிேல ஒ�ப� கடலக$ கட�ளைரB� ெகா�றதா�. 



192 

 

 

டா$டா ேதவ�, யாைழ எ&'�, நீலா�பாி வாசி$க, கடலக$ கட�ள நி'திைரயி 

லாT8தன, வி�ணக' தா K& தி+�பின. 

 

வி�ணக$ கட�ள+$*� கடலக$ கட�ள+$*� நைடெப!ற ேபாரா�ட காைத 

இ�! 

 

Kர�, அ!#த�, ேசாக�, விய"#, - எ� இ7ைல, இ8த$ கைதயிேல! – 

 

த'�வா'த� ;றவாவ�, �6யாதா, இ8த$ கைத$* - இ+3$*� ஒளி$*� 

நைடெப0� ேபாரா�டேம இ8த" #ராண உ+விேல தர"ப�6+$கிற� எ�0 

வாதாட �6யாதா! �6B�, ஆனா7 ெச1யவி7ைல!! அறி� ெவ�ற�. 

இைவகெள7லா�, அ'தம!றன எ�0 க�& ெகா�டன- மனதிேல இWவிதமான 

கைதகைள" #கவி�டா7, மா$க'தி� #னித'ைதேயா, கட�� ெகா	ைகயி� 

ேம�ைமையேயா, உணர�6யா�, எ�0 ெதளி� ெப!றன, எனேவ கரமிழ8த 

கட�	, தாரமிழ8த கட�	, ேபாாி�& மா�ட கட�	, பைழய கட�	, #திய கட�	, 

ஆ� கட�	, ெப� கட�	, அ�# KN� கட�	, அ!#த யாT வாசி$*� கட�	, 

எ�ற பலவிதமான கட�	கைளB�, க+'ைத$ *ழ"பிவிட$ ;6ய, க!பைனக	, 

மனித *ல'திேல மாN மன� பைட'ேதா காN ேதட$ க�6வி�ட கைதக	, எ�0 

ஆ�ைம யாளக	 ;றின - டா$டா�� dவாடா��, பாிக'�� "ெரN�, அ2கN� 

ைமட+�, ல$ேதவ@� பிற+�, மாஜி கட�	களாயின!! மானில'திேல மதி$க'த$க 

இட� கிைட'த� பிாி�6Y ம$க3$*. #னித$ கைத, >KகE ெசா'�, 

தேமாபேதச$ கைத, எ�0 சா$*கைள$ ;றி$ெகா�&, ந� நா�டவ தா�, 

ராமபாண�, ேவலா Bத�, CலாBத�, சிரம0'த�, திாி#ர� எாி'த�, அமித� 

கைட8த� ஆலகால� உ�ட�, பி�&$* ம� Nம8த� பி	ைள$காி ேக�ட�, 

ேபா�ற பழ2காலக க!பைனகைள இ�றள�� ெம1ெயன$ ;றி$ெகா�& 

ெபா1யறிவிேல ெநளி8� பாTப&கி�றன. கட�ள+$*' ெதா�6<� க�6<�, 

வாT�� தாT��, பிற"#� இற"#�, ேபா+� பிற�� உ�& எ�0தா� �த9ேல 

எ7லா நா�டவ+� எ�ணின - அ2ெக7லா� ெம1யறி� ஆ�சி ெச1கிற� - 

#ராண� பல /!றா�&க3$* ��ேப விர�ட"ப�& வி�ட� - இ2ேகா, ேக	வி 



193 

 

ேக�பவைனேய, நா'தீக� எ�0 நி8தி$கிறாக	. பிாி�டனிேல, ஒ+ கால'திேல 

ஓ2காரE ெசா%ப2களா1 க+த"ப�& வ8தைவக	, மாஜி கட�	களாகிவி�டைத$ 

க�ட பிறகாவ�, க+'திேல ெதளி� ேதா�றலாகாதா உலகிேல ேவ0 எவ+$*ேம 

ேதா�றாத க!பைன அல2கார2க	 இ2* தா� உதி'தன எ�0 எ�ணி$ 

ெகா�&, அ8த$ க!பைனக	 கால'தி� தா$*தலா7 #M'�" ேபாயி@�, ைகவிட 

ம0$*� க+'�$ *+ட கள7லவா இ2* மதவாதிகளாக உ	ளன. சில நா& 

களிேல, இ8த நா�6ேல தீ�ட"ப�டைதவிட வி8ைத யான கட�� கைதக	 

தீ�ட"ப�& பாமரரா7 தி+ அ+ ைள$ ;�&வி$*� #�ய ஏ&க	 எ�0 

ேபா!ற"ப� &'தான வ8தன -- எனி@� ெதளி�, ேத2கி$கிட8த மன மாNகைள 

அ"#ற"ப&'தி!0, அவகெள7லா� வாழலாயின. 

 

இ2*	ள #ராண2க	, ேதவாNர B'த� அ7ல� ேதவக3$*	ளாக" ேபா எ�ற 

அள�ட� நி�0 வி�டன. அயலா8� இைதவிட ஒ+ப6 ேமலா7 ெச�0, 

ேதவக3$*� மனிதக3$*� ேபா நட8ததாக�� அ8த" ேபாாிேல மனித 

ெவ�றதாக��, கட �	க	 த� ரா_ய'ைத இழ8�, க� காணாE சீைம 

ெச�றதாக�� ;ட" #ராண� தீ�6 யி+$கிற�. 

 

ல$ �தலாய கட�ள, கடலக$ கட�ளைர ெவ�0 தம� ஆதி$க'ைத பிாி�டனி7 

ம�&ம7லாம7 அயலா8தி<� பர"பி" பாிபாலன� ெச1� வ8தனா. கட�ள 

எ�றா7, இ� தாேன �ைற, ெவ!றி அவக�*' தாேன, அவகைள KT'த$;6ய 

வ7லைம ேவ0 எவ+$* உ�டாக �6B� எ�0 சராசாி ப$த ;0வ. 

அயலா8திேல நட8ததாக$ ;ற"ப&� க!பைனேயா இத!* ேநமாறான�. 

 

(ெபயி� நா�& மனிதக	, அயலா8� நா�& வள� ப!றிB� அ2* வாைக C6 

வாT8�வ+� கட�ளகைள"ப!றிB� ேக	வி"ப�&, அ"ப6"ப�ட நா�ைட$ 

ைக"ப!ற ேவ�& ெம�0 தீமானி'தனரா�. Kர' தைலவக	 சில கிள�பின, 

பைடக3ட� கட�ளாி� அரைச$ கவிT$க, ேபா J�ட�, மா8த+$*� கட�	 

+$*�. கட�� ;�ட� ேதா!க6$க"ப�ட�. விர� ேடா6னரா� கட�ள, ெவ!றி 

Kரகளான மா8தாிட� அயலா8ைத வி�&வி�&! இ8த$ கட�� கைத எ"ப6 

இ+$கிற�! மா8தரா7 ேதா!க6$க"ப�&, மணி�6 இழ8�, ம�டலமிழ8�, க� 

காணாE சீைம ேத6, க� வள ;�ட� விர�ேடா&கிற�! 
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இ"ப6 ஒ+ ’ேதவமாகைத' அயலா8தி7! 

 

இ�0 இ8த$ க!பைனையயா, வழிபா�&$*ாிய மா$கமாக$ க+�கிறாக	, 

அ8நா�& ம$க	? இ7ைல, இ7ைல! அவக	 அறி� ெப!0வி�டாகேள, எ"ப6 

அப'த2கைள' ந�#வ! இ2* ந� நா�6ேல, ஆ�& ேதா0�, ம�ணாேல �ாிய� 

உ+வ� ெச1�, மர$க'தி ெகா�&, Hமன ேவட� அணி8த ப$த�, ெவ�&� விழா 

நட'�கி�றன! அதைன" #�ய காாியெம�0 க+� கி�றன. அய+� 

பிாி�ட@� அ8த நா	 அ'தம!ற கைதகைள, கைவ$*தவாதன, எ�0 க�& 

ெகா�டன பல /!றா�&க3$* ��ேப. 

 

கட�� கைதக	, ெபா+'த�� அ+'த�� இ7லா தி+$கலா�, ஆனா7, 

அைவகளிேல ெபாதி8�	ள நீதிக	, ேதைவயானைவய�ேறா எ�0 ேபN� 

நா�$கரசக3�, அ8த$ கைதகளிேல கலாரச� கா�கிேறாேம எ2ஙன� தி'தி$*� 

ேதேன&கைள வி�ெடாழி$க �6B� எ�0 உ+*� கலாவாணக3� இ2* 

இ�0� உ	ளன. 

 

பிாி�டனி<� அயாி<�, பிரா�சி<� (ெபயினி<�, இ'தைகய ரச� ேத6க	 

இ7லாம97ைல! எனி@� அவகளா7 அறிவி� ேவக'ைத' த&$கேவா, 

வளEசிைய$ ெக&$கேவா �6யவி7ைல. 'ரச�' நிர�பிய கட�� கைதக	 

அ2ெகலா�� இ+$க'தா� ெச1தன. கனவி7 க�ட காாிைக$காக$ காத7 

ெகா�&, உ+கி உட7 க+கி உ	ளீர7 ப!றி எாிவ� அவியா� எ� ெச1ேவ� 

எ�0 ஏ2கிய கட�� கைத ;ட'தா� உ�&. காயாத கானக'தி7 நி�0லாவிய 

காாிைகைய$ க�&, #7 ேமயாத மா� வ8த ��டா, அைத' ேத6 வ8ேதேன 

வ	ளிமாேன எ�0 பா6ய �+க� கைத ேபா�ற கட�ளாி� காத7 விைளயா�&$ 

கைதக3� தா� அ2ெகலா� இ+8தன. விரகதாப'தா7 உட7 க+கிய ேதவ�, 

#�"#� மலகைள நா6E ெச�0 காத7 ேதைன ெமா�& உ�& களி'த கட�	, 

காத <$காக" ெப+� ேபாாி7 ஈ&ப�ட கட�	, என" பல" பல கட�ளக	, 

ம$களி� மனதிேல இட� ெப!0' தான இ+8தன, மதி �ல2*� வைரயி7! 
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கா�&மிரா�6களிட� ம�&ேம காண"ப&� நடவ6$ைககைள, அ8த நா�களிேல. 

கட�� கைதகளிேல காணலா� - ம$க	 அ8த நா�களிேல, இ"ப6"ப�ட இழி 

ெசயைலயா கட�ள ெச1வ, எ�0 எ�ணின தி7ைல, எ�=வேத ெப+� பாப� 

எ�றா� >ஜாாி! கட�ள+$*, இ� தா� �ைற இ� �ைறய7ல எ�0 ஒ+ நியதி 

உ�டா, ேகவல� மனித" பிறவிக	 ேபாலவா, கட�ளைர$ க�&"ப&'த �6B� 

எ�றா� >ஜாாி! ஆமாமா�!' எ�றன பாமர. 

 

காத7 விைளயா�&ட�, கட�ள காம$ களியா�ட'திேல ஈ&ப�டன - 

அ�ம�ேடா& விடவி7ைல - ெப�கைள$ களவா6ன - பிற� மைனவிைய$ 

க!பழி'தன - சிைற ைவ'தன - எனி@� ேதவ" பதவிைய இழ$க� மி7ைல; 

ம$களி� >ைஜையB� ெபறாம97ைல. 

 

அ2க( ேதவ�, த� உட� பிற8தானான ைமட ேதவ� மைனயா�6யான 

எெடயி� ேதவிைய$ களவா6E ெச�0, க�ணா6" ெப�6 ஒ�றிேல சிைற 

ைவ'தா� - ெச7<மிடெம7லா� இ8த 'சி2கார'E சிைறைய எ&'�E ெச7வா� - 

ைமட மீ�&� மைனயா�6ைய அைழ'�$ ெகா	ளாதப6 த&$க. சிைற"ப�ட 

சி2காாிB�, "அவ இ7லாவி�டா7 இவ" எ�ற ெப+ ேநா$க� ெகா�ட 

ெப+மா�6 ேபா<�! எனேவ, அ2கஸ ேதவனி� இ�பவ79யாகி வி�டா	. 

அ$ரம� ெச1த அ2க( ேதவைன ம!ற$ கட�ள த�6'தனேரா! இ7ைல!! ேபா 

J�டேதா? அ��� இ7ைல. அ2க( ேதவ� பாபகாாிய� ெச1தவ� எ�பதா7 

அவைன" >ஜி"ப� ;டா� எ�0 >ஜாாி ;றினாேனா? இ7ைல! வழ$க� ேபால, 

அ2கஸ கட�ளகளிேல ஒ+வனாக'தா� இ+8� வ8தா�. 

 

மைனவிைய" பறிெகா&'த ைமடம�&� மனேவதைன" ப�டா� - இனி அ8த' 

L'ைதையB� �Yட சிகாமணிையB� எ"ப6யாவ� ெதாைல'�வி�& ம0 

ேவைல பா$கிேறன எ�0 ேகாப'�டன ைமட கிள�பினானா? அ��� இ7ைல! 

எ"ப6யாவ� இழ8த இ�ப'ைத" ெபறேவ�&� எ�ேற �6யா1' �6'தா�: 

சமய� கி�டவி7ைல. 
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அ2க(, அழ*' ெத1வம7லவா! - எனேவ அவனிட� பல ெப�ேதவைதக	 

கா�!0வி&வ� வழ$க�. அ"ப6 ேமாக� ெகா�ட ஒ+ ேதவமா�, எெடயி� 

ேதவிைய, ஈயாக மா!றிவி�&, அ2கஸ ேதவனி� அ�ைப" ெப!றா	. 

 

ஒ+ கட�3$* வாT$ைக"ப�&, ம!ேறா கட� ளா7 களவாட"ப�&, கைடசியி7 

ஈயாக மா!ற"ப�ட, எெடயி� எ�ன ெச1வா	! ஏழா�&$ கால� பற8� திாி8தா	, 

ஈ!! 

 

இ�ேபா�தா�, அயலா8�$* மா8த ம�னரான�. அ8த ம�ன� ஒ+ வி+8� 

நட'தி$ெகா� 6+8தேபா�, ர பற8� வ8�, பான வ�697 KT8� வி�ட� – ஈ 

அவ	 க+விேல ெச�0வி�ட�. அழகிய ஒ+ ெப� *ழ8ைத பிற8த�. 

 

>ேலாக'திேல மானிட$ *ழ8ைதயாக" பிற8த எெடயி�, க�டவ ஆEசாிய"ப&� 

க�டழகியானாள. அ8த அழகியி� #கT அய �Mவ�� பரவி!0. அய ம�னேன 

அவைள$ க�& பரவசமைட8� தி+மண�ெச1� ெகா�டா�. 

 

அ"ேபா�தா� ைமட ேதவ@$*, த� மாஜி மைனவி அய ம�னனி� 

ப�ட'தரசியான� ெதாி8த�. பாச� விடவி7ைல. >ேலாக� ெச�றா� வ6வழக� 

உ+வி7. எெடயிைன$ க�&, அவ3ைடய é>ேவா'திர'ைத' எ&'�$ ;றி, 

கட�ள+ல*$* வ8�வி&� ப6 ெகDசினா� - அ8த வDசி ம0'�வி�டா	! 

 

ைமட ேதவ@$ேகா தணியாத தாப�. எ�ன த8திர� ெச1ேத@�, த� ��னா	 

மைனவிைய மீ�&� ெபறேவ�&� எ�0 தீமானி'தா�. 

 

அழ*� ெக�Hர�� வா18த இைளஞ� உ+விேல ம�ன� ெகா<ம�டப� ெச�0, 

அவைனE ெசா$க� டா� விைளயா�&$* அைழ'தா�. 

 

ேதா!றவ, ெக9'தவ ேக�பைத' த8தாக ேவ�&� எ�ப� நிப8தைன. 

ெசா$க�டானி7 ம�ன� ெவ�றா� - ைமட ேதவ� ேதா!றா� - ம�ன�, அய 

நா�6ேல ெபாிய பாைத அைம'�' த+மா0 ேக�க ைமட அத�ப6ேய ெச1� 

�6'தா�. 
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ம0 ஆ�&, மீ�&� ைமட ேதவ�, ெசா$க�டா� ஆ6னா� - இ��ைற 

ெவ�றா�. - "எ�ன ேவ�&� ேக	! தர$ கடைம"ப�6+$கிேற�!" - எ�றா� 

ம�ன�. ம�ன� மனதிேல ேபாி6 KT8த�, ைமடாி� ேபEN ேக�& : 

''நிப8தைனயி�ப6 நா� ேக�*� ெபா+ைள' த8தாக ேவ�&� ம�னா! உ� 

மைனவிைய$ ெகா&!" - எ�றா� ைமட. ம�ன� மன� *ழ�பி!0. ''அ&'த 

ஆ�& வா, அைழ'�E ெச7 எ� அழ* மைனவிைய" எ�0 ;றி அ@"பிவி�டா�. 

*றி"பி�ட நாளி7 ைமட வ8தா�, ஆனா7 மைனவிைய இழ$க' �ணிவானா 

ம�ன�! காவலகைள' திணி'� ைவ'தா� அர�மைன எ2*�, ைமட உ	ேள 

dைழயாதப6!! மாயாவி ய7லவா ைமட ேதவ�! உ	ேள வ8� ேச8தா� 

ஆயிர'ெத�& க�& காவைலB� ச�ைட ெச1யாம7. எெடயிைன அைழ'தா�. அ8த 

எழிலரசிB� இைச8தா	. இ+வ+� அ�ன" ப�சி உ+வெம&'� பற8� ெச�றன. 

 

கட�ள+கிேல இழ8த க+8தன'ைத, >ேலாக'திேல, 'ம0 ெஜ�ம'திேல' 

க�ெட&'தா� - எனி@ம களி'தா� ைமட! 

 

ம�னேனா, தா2ெகாணா மனேவதைன அைட8� எ2* இ+8தா<�, எ� 

எழிலரசிைய நா� ெகாண8ேத தீ+ேவ� எ�0 C3ைர'�வி�&, பைட திர�6$ 

ெகா�&, எ�&' தி$*� ெச�0 ேத6னா�. கைடசியி7, பாதாள ேலாக'திேல 

ைமட இ+"ப��, அ2*தா� எெடயி� இ+"ப�� ெதாியவ8த�. கட�ள+ல* 

ெச�0, >மிைய' ேதா�டலானா� - பாதாள ேலாக� ெச�0 பாைவைய மீ�ேப� 

எ�0 ;றினா�. 

 

பாதாள ேலாக'திேல ைமட பைத'தா�! பாவி ேதா�6யப6 இ+$கிறாேன, நம� 

இ+"பிட'ைத$ க�& பி6'� வி&வா� ேபா9+$கிறேத, பிற*, எ7ேலா+$*ேம 

ெதாி8�வி&ேம பாதாளேலாக�, ெதாி8� வி�டா7, நம� மகிைம ம2கிவி&ேம, 

எ�ன ெச1வ� எ�0 பைத'�, எெடயி� ேபா�ற ஐ�ப� எழி7 ம2ைகயைர 

அ@"பினா�, ம�ன� ��! ம�னேனா, ''இ8த" >2ெகா6க3$காகவா நா� 

>ேலாக'தி9+8� பாதாளேலாக� dைழய" பாைத ெவ�&கிேற�! என$*, எ� 

எழிலரசிதா� ேவ�&�" - எ�0 பி6வாதமாக$ ;றிவி�டா�. கைடசியி7, த� 
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அரN அழியாம9+$க எெடயிைன' த+வ� தவிர ேவ0 மா$கமி7ைல எ�ப� 

ைமட+$*' ெதாி8�வி�ட�. ' அைழ'�E ெச7" எ�0 ;றிவி�டா� 

ஆயாச'�ட�. அழகி எெடயிைன அைழ'�$ெகா�& ெச�றா�, அய ம�ன�! 

 

இ"ப6 ஒ+ #ராண�!! இ�பவ79க3$காக$ கட�ள ப�டபா&�, ெக�ட ேக&� 

இWவிதமாக இ+8தி+$கிற� - #ராண"ப6. மனித' த�ைம$ேக மாறான��, 

ஒM$க�, நீதி, ேநைம ஆகிய எ8த" ப�#$*� �ரணான�மான நிகTEசிக	 - 

இைவ ேதவகைதக	! ெதளிவ!ற நிைலயிேல, அய ம$க3�, பிாி�டானிய+� 

இ+8தேபா� காமE ேச�ைடகைள$;ட$ கட�ளாின தி+விைளயாட7 எ�ேற 

எ�ணின, பயப$திBட�. ஒ+ கைதயாவ�, காரண� ேக�டா7, விள$க� 

ேக�டா7, நி!கா� நிைல$கா�! - ெபா0'தம!ற ச�பவ2கைள" பி�னி' த+கிறா� 

#ராணீக�, ேமேல கட�	 �லா� >சி' த+கிறா�. எனி@�, ஏ�, எ"ப6, எ�0 

ேக�பவன, பாபி!! எனேவ, இ'தைகய ஆபாசமான கைதகைள" ெபா0ைமயாக$ 

ேக�&$ெகா�டன, >ஜாாி ெப+ைமயாக$ ;றியேபா�. இ"ப6"ப�ட இழி 

ெசய7கைள இைறவ� மீ� ஏ!றி$ ;0வ�, மைடைம ம�&ம7ல, ெகா&ைம-

Bமா*�, எ�ற அறி� பிற$க ெந&2கால� பி6'த�. ஆனா7 அறி� அ+�பள� 

ெதாி8த�, அ� வளர, மலர, இடமளி'தன அ2ெக7லா� - இ2ேகா கபடக	, 

க+'�' �ைறயிேல #� மல >'திட$;டா� எ�பத!காக, மி+க'தனமான 

�ைறகைள$ ;ட$ ைகயா�6+$கிறாக	. க+'�ல க'�$ க+கிய ெமா�&க	 

இ2* ஏராள�! அWவள� திறைமயாக மத ஆதி$க$கார, மைடைமைய$ க�6$ 

கா'�$ ெகாM$க ைவ$கிறாக	. எனேவதான, பிாி�டனி<�, அயாி<�, 

(ெபயினி<�, பிற நா&களி<� ஏ!ப�ட அறி�" #ர�சி இ2*, ைபய"ைபய, 

"பய8� பய8�, அ$க�ப$க� பா'�" பா'�, dைழய ேவ�6 இ+$கிற�! 

 

அ2*, எ�ண!ற மாஜி கட�	க	! அறி� பரவி!0, இ+3+வ2க	 தானாக 

மைற8தன! 

----------------------------------------    ### ### ### ### ----------------------------------------------------    

 


