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 ெவள (ச க
காசிக )
கி.
கி. வா.
வா. ஜகநாத
Source:
 ெவள
(ச க

காசிக )

கி. வா. ஜகநாத
அ த நிைலய பிைரேவ மிெட
ேதனாேபைட, ெசைன -18.
உாிைம பதி அ த - 58
த பதி -

சப!, 1952 இர#டா பதி - பிரவாி, 1960

விைல $.2
ேநஷன& ஆ! பிர( ேதனாேபைட, ெசைன - 1
---------------உைற
கைர
1. ெச&வ க#ேடா
2. ) ெவ*ள
3. ெவறி ேம& ெவறி
4. பனி-)ைற பரதவ
5. ரவல! ேகாமா
6. பாசைற ஓல/க
7. யாைன பைட
8. உயி! கா/0 க1
---------------கைர
கைட2 ச3க 4&களி& ஒறாகிய பதி6 ப-) 46 ெச78கைள உைடய).
46 பாட&க9 ேசர மன!களி சிறைப விாி-) உைரபைவ. ஒ:ெவா1 ேசர
மன ேம; ப-) ப-தாக ப-)2 ேசர மனைர பறி பா யைமயா&
பதி6 ப-) எ6 ெபய! வத). ஒ:ெவா1 ப-ைத8 ஒ:ெவா1 லவ! பா
யி1/கிறா!. இேபா) இத 4& த ப-) இ6தி ப-) கிைட/கவி&ைல.
மற- ெதாைக 4& க9/0 அைமத)ேபால இத0 தனிேய கட* வா=-)
ஒ6 இ1தி1/க ேவ#>. அ) இ ேபா) கிைட/கவி&ைல.
இேபா)*ள பாட&களி& இர#டா ப-ைத இமய வரப ெந>? ேசரலாதைன
பாரா / 0ம@!/ க#ணனா! பா யி1/கிறா!. Bறா ப-தி& ப&யாைன2
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ெச&ெகC0>வைன பாைல/ ெகௗதமனா! பா 8*ளா!. நாகா ப-),
கள3கா7/ க#ணி நா!

2 ேசர கைழ ைவ-)/ காபியா6/ காபியனா!

பா ய). ஐதா ப-), கட& பிற/ ேகா ய ெச30>வைன பரண! பா ய).
ஆறா ப-), ஆ> ேகாபா>2 ேசரலா தைன/ கா/ைக பா னியா!
ந2ெச*ைளயா! பா ய பாட&க* அட3கிய). ஏழா ப-), ெச&வ/ க>3ேகா
வாழியாதைன/ கபில! பா ய). எடா ப-), ெப1? ேசர1ெபாைறயி
கைழ ைவ-) அாிசி& கிழா! பா ய ப-) பாட&களாலாகிய). ஒபதா ப-),
0ட/ேகா இள? ேசர1 ெபாைறைய ெப130H! கிழா! பா ய).
இத 4ைல யா! ெதா0-தா! . யா! ெதா0/க2 ெச7தா! எற ெச7தி
கிைட/கவி&ைல. இத0 பைழய உைர ஒ6 உ#>. அ) ச6 விாிவான
0றிைரயாக இ1/கிற).
ஒ:ெவா1 பா  பி அத பா  வ#ண, I/0, ெபய! எபவைற/
0றி-தி1/கி> க*. பாட&

Cவ) றெபா1 ெச7திக* அட3 கியைவ.

றநாJ6, பதி6 ப-)ேம எ>- ெதாைக யி& றெபா1ளைமதி உ*ளைவ.
பதி6 ப-தி& ஒ:ெவா1 பா> ஒ:ெவா1 ற- )ைறயி& அவ! தி1/கிற).
வ#ண எப) பா  சத அ&ல) ெமைட/ 0றிப). I/0 எற)
தாள. ஒ:ெவா1 பா ; Kைவ8*ளதாக அைமத ெதாட! ஒைறேத!ெத>-) அைதேய அத பா  ெபயராக அைம-தி1/கிறா!க*. ஆகேவ,
பதி6 ப-தி& வ1 46 பாட&க9/0 46 ெபய!க* உ#>. ப-) பா &
மைலப>கடா எற 4;/0 ெபய! வத) இத ைற பறிேய யா0.
"மைலப>கடா மாதிர- தியப" எ6 அத பா  இைடயி& வத ெதாடேர
பா>/0 ெபயராயி6.
ஒ:ெவா1 ப-)/0 பி ஒ:ெவா1 பதிக இ1/ கிற).

த& ெச78ளாக-

ெதாட3கி அத ப-தி& Lறெப6 ேசரMைடய ெசய&கைள- ெதா0-)/ Lறி,
பிற0 உைரநைடயி& இனாைர இனா! பா ய) எ6 அைம-), ப-)
பாட&களி ெபய!கைள/ கா

லவ! பா  ெபற பாிசி& இனெதபைத8,

ேசா மன இ-தைன ஆ#>க* அரசா#டா எபைத8 ெசா&
ைறயி& ஒ:ெவா1 பதிக  அைமதி1/கிற).
இர#டா ப-தி பதிக வ1மா6:
மனிய ெப1க= ம6வி& வா7ெமாழி
இனிைச ரசி உதிய? ேசா0
ெவளிய ேவ#மா* ந&னி ஈறமக
அைமவர& அ1வி இைமய விெபாறி)

/0
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இமி=கட& ேவ- தமிழக விள3கதேகா& நிறீஇ- தைகசா& சிறெபா>
ேபாிைச மரபி ஆாிய! வண/கி
நயனி& வெசா& யவன! பிணி-)
ெந7தைல ெப7) ைகயி ெகாளிஇ
அ1விைல நகல வயிரெமா> ெகா#>
ெப1விற& BI!- த) பிற!/0 உதவி
அைமயா!- ேத7-த அண30ைட ேநாறா*
இைமயவரப ெந>?ேசரலாதைன/ 0ம@ர/ க#ணனா! யா னா! ப-)
பா>.
அைவதா #Pமி= 01தி, மற Q30 ப&க= , த/க ெந7த&, சாேறா!
ெம7மைற, நிைரய ெவ*ள, )யி பாய&, வலப> வியபைண Lத&
விறய! , வள6 ைபதிர , அ>மல! மா!ப. இைவ பா ட பதிக.
பா  ெபற பாியி& : உப கா> ஐ4H! பிரமதாய ெகா>-)
ப-ெத யா#> ெதனா>* வ1வதனி பாக ெகா>-தா அ/ேகா.
இமயவரப ெந>?ேசரலாத ஐப-ெத யா#> விறி1தா.
இப ேய மற பதிக3க9 உ*ளன. இத பதிக3க* 4& வ1
பாட&கைள பா னவ!களா& பாடெபறைவ அ&ல. பாட&கைள- ெதா0-த
லவ! பா யைவ8 அ&ல
ஒ:ெவா1 ெச78ளி பிM அைம)*ள )ைற, வ#ண, I/0, ெபய!
எபன உைரயி&லாத Bல பிரதிகளிெல&லா இ1-த அைவ
உைரயாசிாியரா& எCதபடன அ&ல எப), 4லாசிாிய!களாேலா
ெதா0-தாராேலா எCதபடன எப), பதிக3க* உைரபிரதிகளி& மா-திர
காணப>த அவைற இயறிேனா! 4லாசிாியேரா ெதா0-ேதாேரா அ&ல!
எப) ெதாிகிறன. ஆயிM பதிக3களி& உ*ள சாி-திர2 ெச7திகைள8
பா  ெபற பாிசிைல பறிய 0றிைப8 ேநா/0 ேபா) இவைற இயறி
ேனா! ேசர அரச!க9ைடய வரலாைற8 பா ேனாைர பறிய ெச7திகைள8
நகறிதவெர6 லப> கிற). இபதிக3க* ஆசிாிய!
ந2சினா!/கினியரா; அ யா!/0 ந&லாரா; த-த உைரகளி& எ>-தாள
ெப6கிறன எ6 டா/ட! ஐயரவ!க* எCதி8*ளைவ இ3ேக ெதாி) ெகா*ள
ேவ# ய ெச7திகளா0.
ேசர அரச!க9ைடய ஆசி- திறைம, ஈைக2 சிற. Qர2 ெசய&க*

தயவைற

இ4& உ*ள பாட&க* லப>-)கிறன. சாி-திர/ 0றி/க* அட3கிய).
ஆத ேசர நா  சாி-திர-)/0/ க1வியாக இ1/0 4&க9/0* இ)
மிக /கிய மான).
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இத -தக-தி& எ> பாட&க9/0ாிய விள/ க3கைள/ காணலா. இேபா)
கிைட/0 எ> ப-)/ களி& ஒ:ெவா1 ப-தி1) ஒ:ெவா1 பாடைல எ>)2 ேச!-தி1/கிேற. ஆத எ>2 ேசர மன! கைள பறி எ> லவ!க*
பா ய எ> பாட&க* இத -தக-தி& விள/க ெப6கிறன.
இமயவரப ெந>? ேசரலாத கடைப/ க மர மாக உைடய மன!கைள
ெவற). இமய வைர ெச6 மன!கைள ெவற) ஆகிய ெச7திக* த
பா & வ1கிறன.
ப&யாைன2 ெச&ெகC 0>வ த பைட-தைலவ! கைள நா> ப0திக9/0
அதிகாாிகளா/கி நா> காவ& ாிய2 ெச7த ெச7திைய இர#டாவ) பாட&
ெசா&கிற).
ெச30>வ கடைடேய தீகளி& இ1த பைக வ!கைள அழி-)/ கட& பிற/0
ஓ யவ எற சிறைப ெபற வரலாைற நாகா பாடா&
அறியலா.
ேசர மன!களி ெவறி2 சிறைப பல வைக யிேல லவ!க* பா>கிறா!க*.
பைகவ!க9ைடய அர# கைள

6ைகயி> அவைற அழி-த;, அ30*ள

மறவ!கைள2 சிைற பி -)/ ெகா#> வ1த;, பைக வ!களி காவ& மர-ைத
ெவ>த;, ெவ ய அத மர-ைத/ெகா#>
பைகவ! களி நா>களி& தீ B

ரைச இயற2 ெச7த;,

எாி-த;, அ:வா6 எாி8ேபா) உ#டா0

ைகயா& ேசர மன1ைடய மாைல வா>த;, மா!பிேல Rசிய சதன
உல1த;, ேபாாி& Qர!க* பைகவ!க9ைடய யாைனைய எறி) த Qர-ைத/
கா>த;, அ:வா6 எறிய ெபற யாைனகளி உட&களா& ேபா!/கள-தி&
நாற உ# டாத;, Qர!கைள ற3கா

ஓட2 ெச7) அரச!கைள Qழ2

ெச7த;, பைகவ!கைள/ ெகா&வதனா& கள-தி& இர-த பா7) அ1கி& உ*ள
கழியிேல கல) அத நிற-ைத மாறி2 சிவபா/0த;, அரச1ைடய பைன
மாைலயி; கழ; ப>ப

அ:விர-த சித6த;, பைகவ! மி/க)ப-ைத

அைடத;, ேசர! ெவறி ெப6 அதனா& Qர!க9ட )ண3ைக/ L-தாட;,
ெவறி ெபற பிற0 பாசைறயி& அதைன/ ெகா#டா>த;, ற3 கா
ஓ>பவ!கைள/ ெகா&லா) வி>த; ஆகிய ெச7தி கைள இதி& உ*ள பாட&க*
ெதாிவி/கிறன. கட;/ 0* ெச6 ெச78 கடேபாைர பறிய ெச7தி8
இர#> பாட&களி& வ1கிறன.
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ேசர!களி ெவறி/0/ காரணமாக இ1ப) அவ 1ைடய பைடயி திற&.
நா&வைக பைடகைள8 பறிய ெச7திகைள இத பாட&களி& காணலா. ப#
அைமத ேத!கைள ஒ1 லவ! கா>கிறா!. ேபா!/ கள- தி& பட Qர!களி
பிண3களி ேம; யாைன 0திைர ஆகியவறி உடல3களி மீ) அைவ
உ1*கிறன. அப உ1#டா; அவறி ச/கர3க* ேத7வ தி&ைல.
'மீபிண- )1#ட ேதயா ஆழி' எ6 லவ! ெசா&கிறா!.
ேசர பைடயி;*ள யாைனகைள எ#ண
யா) எ6 ஒ1 லவ! ெசா&கிறா!.
ெகா30 நா & உ*ள ஆநிைரகைள ேபால அைவ Lட Lடமாக இ1/கி
றனவா. அைவ க>- தறிகளிேல க னா& அட30வ தி&ைல. 0-)/
ேகா&கைள றி-) வி>கிறன. வான- திேல பற/0 ப1தி நிழ& தைரயி
ேம& ெதாிதா& அத நிழைல2 சா>கிறன. ேசரமாMைடய பட-) யாைனைய
ஒ1 பா & பா!/கிேறா. ேசரமா அத ேம& ஏறி உலா வ1வ),

1க/ கட*

தMைடய பிணி க எM யாைனயி ேம& வ1வ)ேபால இ1/கிறதா.
அத யாைன 0ற சிறி) இ&லாம& - எ&லா இல/கண3க9 அைமத).
ெகாபிேல வைம8*ள). ெநறி பட  அபாாி8 ெப6 விள30வ).
'0திைர பைடைய எ#ணி பா!ப) இயலாத ெசய&' எ6 ஒ1 லவ!
ெசா&கிறா!.
மறவ!க* எ-தைகய பைகவ!கைள8 ேநேர நி6 ேபா! ெச7) ெவறி காP
திற-தின!க*. யாைனைய ேவலா& எறி) ெகா&கிறா!க*. அவ!க* வி> அ
மி/க ேவகமாக2 ெச6 இல/ைக அ /கிறன. அதனா&, கத= ெதாைட மறவ!'
எ6 அவ!கைள ஒ1 லவ! பாரா>கிறா!. அவ!க* எத இைடS6 வதா;
 ைவ-த காைல பி ைவ/க மாடா!க*; ற3கா

ஓடாத உ6திைய

உைடயவ!க*. அவ!க9ைடய பைழய ெவறிகைள அவ!க* காேல
அணிதி1/0 Qர/ கழ&க* ெதாிவி/கிறன.
கட ேபாைர பறிய ெச7திகளா& ேபா! ெச7வ த0 ஏற வைகயி& கப&க*
அ/ கால-தி& இ1 தி1/க ேவ#> எேற ேதா6கிற). உன எற
மர-ைத/ ெகா#> அரசMைடய ெவறி ேதா&வி கைள உண!) ெகா*9
வழ/க பைழய கால-தி& இ1த). பைகவ! நா & உன மர வா னா&
அவ!க* ேதா&வி அைடவா!க ெள6, அ) தளி!- தா& அவ!க* ெவறி
அைடவா!கெள6 நிைன பா!களா. இப  பா!/0 நிமி-த-ைத உன
நிைல எ6 L6வ!. ஓ! அரச த பைகவ! நா> உன மர காி8 ப யாக
ெவறி ெப6கிறானா. அதனா& அவைன, ''உன-) பைகவ'' எ6 ஒ1
லவ! ெசா&கிறா! .
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ேசர மன!களி ஈைகயி ெப1ைமைய8 பல வைகயாக லவ!க*
பா>கிறா!க*. பைகவைர ெவ6 அவ!க* நா ேல ெபற ப#ட3கைள- தம/0
எ6 ைவ-)/ ெகா*ளாம& பாிசில!க9/0 வாாி வழ30கிறா! க* அமன!க*.
பாண!க9/0 பாிசி& பல த1வ ேதா> ெபாறாமைரைய2 T>கிறா!க*. விற
-) மாைல8 அணிகல  ெப6கிறா*. ேசர1ைடய கைழ பா>வதி& ேபாதிய
வைமயி&லாத இைளஞ!க* Lட2 ேசர ஒ1வனிட பாிசிைல ெப6கிறா!க*.
''இவ! க9ைடய பாட& ேவ6 இட3களி& ஏறாதைவ. இ1தா; இைத பா /
ைக நீ> இைளஞ!க9/0 இவ வசபடவனாகி- தா கட ேபாாி& ஈ ய
ெபா1ைள- த1கிறாேன!'' எ6 அத ஈைகைய/ க#டவ!க* பாரா>கிறா!க*.
இரவல! ப> )ப-ைத/ க#> அ?Kவ) மன! இய&. த மைனவிமாாி
ஊடைல/ க#> அ?Kவைத/ கா ; இரவல! க#ைண/ க#> மி0தியாக
அ?Kவா!களா.
ெச&வ/க>3ேகா வாழியாதைன பா> கபில! அ மனMைடய இய&களாக/
L6 ெச7திக* மிக2 சிறதைவ. ஈ8 வ*ளல) உய!த மன நிைலைய அவ!
Wபமாக உண!) ெசா&கிறா!. தா பைகவைர ெவ6 ெபற ெபா1*கைள
அரச வழ30கிறா. அத ெபா1*க* மதிபிேல ெபாியைவ. அவைற/
ெகா>/கிறா. ெகா>-த பிற0 . " இவைற நா ைவ-)/ ெகா*ளாம& ெகா>-)
விேடாேம!' எ6 நிைன-) வ1த மாடானா. ''இ:வள ெகா>-)
விேடாேம!' எற எ#ண  ெகா*வதி&ைல.
ெகா>ப) எேபா) உய!த ெசய& . ''ேம;லக இ&ெலனிM ஈதேல ந6'
எ6 வ*9வ! ெசானா!. ஆத ெகா>/0 ெபாC), நா ெகா>/கிேறா
எற ெப1மித ஒ1வM/0 உ#டாவ) இயைக. இ&ைல ெயனி&, நமா&
ெகா>/க

தேத எற உவைகைய யாவ) அைடயலா. ஆனா& ேசர

அ-தைகய நிைன ைபேய ெகா*வதி&ைலயா. எ-தைன தடைவ ஈதா;, "நா
ெகா>-ேதா; ந பிறவி8 ெபா19 பய ெபறன" எற மகி=2சிேய அவM/0
இ1ப தி&ைலயா.
ெகா>/0ேதா6 அவMைடய வ*ளைம இமி யள 0ைறவதி&ைல. ஒ1
ைற ெபறவேன பல ைற வதா; திதாக வதவM/0 வழ30வ) ேபாலேவ
வழ30வா.  ெபறவ எற காரண-தா& பி வதவM/0 இ&ைல
ெயப), 0ைறய/ ெகா>-த; அவனிட இ&ைல. அவMைடய ெப1வ#ைம
ஒ:ெவா1 தடைவயி; 0றாம& விள30கிற).
இத B6 இய&கைள8 கபில! K1/கமாக பா>கிறா!.
ஈ-த) இர3கா; ஈ-ெதா6 மகிழா;
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ஈ-ெதா6 மாவ* ளியேன.
இத2 ெசாக* அசர லச ெப6 எ6 ெசா&லேவ#>. இத ைறயி&
ெகா>பவ!க* இ1 பா!களா எற ஆரா72சியி& நா இேபா) க ேவ#டா.
ெகா>பவMைடய உ*ள பாைம இப இ1/க ேவ#> எ6 WPகி
ஆரா7) ெசானாேன லவ , அவMைடய அதமான உண!2சிைய8
கபைனைய8 நா பாராடலா அ&லவா? அதி& நம/0 ேலாப-தன
ேவ#டாேம!
அரச!களிட பாிசி& ெப6 இரவல!க* யா!? உடபா& உைழ/க- ெதாழி&
கிைட/காம&, ேசா6 காணாம& பி2ைச வா3கி- திாி8 ம/க* அ&ல. தா
ெபறைத- த3கைள2 சா!தா1/0 பிற1/0 அெபாCதெபாC) ெகா>-)
வி> வ6ைமைய ேவ#>ெமேற வரேவ0 கைலஞ!கைளேய இரவல!க ளாக/
கா#கிேறா. ஏ>, யாC அணியாக ஏ) ைககளிேல ேவ6 ெபா1*கைள
ஏ)வ) Kைமெய6 அவ!க* எ#ணினா!க* ேபா;! மன!க* ஈ ய
ெபா1ைள எத2 சமய-தி; ெபறலா எற )ணி கைலஞ!க9/0
இ1தைமயா& அவ!க* எ:வள ெபறா; அ:வளைவ8 உதறி வி> அ>-த
நா* தா  த லைம8 வ6ைம8மாக நிறா!க*.
லவ!க9ைடய ெப1மித-ைத ஒ1 பா ேல கா# கிேறா. கபில! எM லவ!
ெப1மா பா ய பா> அ). " பாாி எM வ*ள& எMைடய தைலவ. அவ
இற)விடா. அவனிட இ1த 0ண3க* உனிட உ*ளன எ6
ேக*வி8ேற. பா!-) வி> ேபாகலா எ6 வேத. இ3ேக வ) பாிசி&
ெப6 ேபாகலா எ6 வரவி&ைல. அதகாக உைன அள/0 மி?சி
கழ வரவி&ைல. உ#ைமைய2 ெசா&ேவ' எ6 ேசர மனைன பா!-)
அவ! ேபKகிறா!.
பாண!க* யா= வாசி-) பா>கிறா!க*. ேப! யா= எற ஒ1 வைக யாைழ ஒ1
பா ேல கா#கிேறா. பல காலமாக வாசி-) வாசி-) பழ/க பட யாழிேல
பாண!க* இைச L  பா>கிறா!க*. அவ!க9ைடய 0ரேலா> அத யாழி
இைச ஒ6ப> இைச/கிற). பாைல ப#ைண பா>கிறா!க*. தழி?சி)ைறயி& அைமத பாைட பா>கிறா!க*. அவ!க* ைகயி;*ள யா=தா
எப  ேபKகிற)! பாண!களி ஏவ& க9/0 அட3கி அவ!க* பணி/0
வ#ண அ) ஒ/கிற). Kர(தான3க* அவ!க* நிைன-தப ெய&லா
ேபKகிறன. அதனா&, ''பணி ெதாைட நரபி விர&கவ! ேபாியா=" எ6 லவ!
அத யாைழ பாரா>கிறா!.
சில! ழ வாசி/கிறா!க*. அத ழவி& ஒ1 ப/க-தி& ஒ1 வைக ம#
Rசியி1/கிறா!க*. பல கால மாக வாசி/காம& இ1தா& அத ம# ெக> ேபா7
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வி>கிற). ஆ பா> விறைய B6 பாட&களி& கா#கிேறா.
பலவைளகைள2 சி6 ெப#ணாக இ1தேபா) அணிதி1த அவ* இேபா)
ஆடேவ# யி1பதா& சில வைளகைளேய அணிதி1/கிறா*. அவ* சில சமய3
களி& அபிநய பி -) ஆ>கிறா*. சில சமய3களி& ஆடாம& பா>கிறா*.
ேசரMைடய ேவைல க=) பா> கிறா*. அபிநய பி /0 த ைககளா&
மி1த3க- )/0 ஏறப தாள ேபா>கிறா*. அவ* ைக அபிநய பி /0 ேபா)
ெதாழி ைகயாக இ1/0. இேபா) அபிநய-தி& ஈ>படாம& இ1பதா& ெவ#
ைக' எ6 லவரா& ெசா&ல ெப6கிற). பா னி எ6, விற ெய6
அவைள விளி/கிறா!க*. விறைய பா!-). "இனாாிட ெசறா& பாிK
ெபறலா' எற

ைறயி& ெசா&வதாக அைம8 பாட;/0 விறயா6பைட

எ6 ெபய!. றெபா1ளி& வ1 )ைறகளி& அ) ஒ6. இத -தக-தி&
இர#> விறயா6 பைடக* இ1/கிறன.
நா> ம/கைள இபவா= வாCப யாக2 ெச7) காவ& ாிவ) மன! கடைம.
ேசர!களி ஆசி ைற ைய பறிய சில ெச7திகைள இத பாட&களி& ெபற
லா. ேசரநா> மைலவள சிறத நா>. அ1விகளா; ஆ6களா; நீ!வள ெபற
நா>. ேசரநா> மாிலாேல ேதாறி ேம& கடேல ெச6 ேச1 ேபராைற ஒ1
லவ! வ!ணி/கிறா!. ேகாைடயி& ெவப மி0தியாக அ1விக* வறிேபானா;
அத ஆறி& ெவ*ள வ1மா. ) ெவ*ள வ1ேபா) தைழகைள ெய&லா
அ -)/ ெகா#> ேவகமாக வ1கிற). அைத பா!- தா& வ6ைம எM
பைகவைன2 சா>வத0 Qர!க* தைழமாைல T ஆரவார-ேதா> வ1வ)ேபால
இ1/ கிற). சதன-ைத8 அகிைல8 அ -)/ெகா#> W30 Wைர8மாக2
ெசன& வ1கிற). காைப நில-தி& பா7) ெசழி/க ைவ/கிற). ந&ல ல3களி
ெல&லா பா7) வள-ைத அதிகப>-)கிற).
இ-தைகய மைலவள  நீ!வள  இ1-தலா& நா> ெச&வ ைடயதாக
விள30கிற). இயைக வள இ1 பிM ஆசி ைற நறாக அைமதா&தா
அ) ம/ க9/0 பயப>. ேசர அரச! நா>காவைல- திறபட ஆறினா!க*.
ம/க9/0 B6 வைகயான பைகக* உ#>. அகபைக இர#>; றபைக
ஒ6. பசி8 பிணி8 அகபைகக* ; ேவ6 நா> பைகவ! றபைக.
த/கவ#ண நீ!வள நிலவள-ைத ெப1க2 ெச7) அரச ஆசி ாிதா&
அகபைககளாகிய இர#> ஒழி)வி>. அவைற அழிபைதேய உய!த
ெவறியாக2 ேசர! க1தின!. அ>-த) பைகவைர ெவ&; ெவறி. ஓ! அரச த
நா>/ 0 ம/கைள வ6ைமயா; பசியா; ந>3காம& காபாறினா.
அதனா& அவ ம/க9ைடய அ/0 பா-திரமானா. பைகவ!கேளா> ெச7த
ேபா!களி& ெவறி ேம& ெவறி ெபறா. 0 ம/களி ந>/க-ைத
ேபா/கிய)தா அவ ெபற த& ெவறி. அ)ேவ பி ெபற ெவறி
க9/ெக&லா ஆதாரமாக அைமத). அதனா& அத2 ெசயைல , ")ள300
தி1-திய வலப> ெவறி" எ6 ஒ1 லவ! பாரா>கிறா!.
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ஓ! அரச த பைடQர!கைள நா  அதிகாாி களா/கி அத அத ப0திகைள
பா)கா/0ப ெச7 தா. ஆ/க ேவைலகளி& C மன-ேதா> ஈ>பட அத
Qர!க* ேபாைரேய மற)விடா!க*. அைப8 வி&ைல8 மறதா!க*.
இப 2 ெச7) அரச நாைட ரதைமயா& நா> Cவ) விைள
>றாம& தி1மக* விலாச ெப1கிய). 0 ம/க9/0 எத விதமான ) ப 
இ&ைல; பைகவரா& உ#டா0 ெகா>ைம8 இ&ைல. தMைடய ஆசி/0
உபடவ!கைள2 சிறி) தீ3கிறி பா)காபைதேய த லசியமாக/ ெகா#
1தா மன.
0 ம/க* வ1-தமிறி வா=தா!க*. அவ!க* வா=/ைகைய ேபெரழி&
வா=/ைக எ6 ஒ1 லவ! சிற பி/கிறா!. அவ!க* வாC ஊ!களி& )யரேம
இ&ைல. "லபா உைற8*" எ6 அவைற பா>கிறா! லவ!. ந&ல
விைள2ச; அரசாசி8 இ1/0 ேபா) 0

ம/க9/0 என 0ைற? ஆறிேல

) ெவ*ள வ1 ேபா) அவ!க* அதிேல நீதி8 ஆ 8 விழா அய! கிறா!க*.
ேப7/க1பினா& ெதப க அைத2 ெச;-தி மகி=கிறா!க*. அத விழா ஒேர
ஆரவாரமாக இ1/கிற). ேவனிகால-தி& R ெபாழி& த3கி இ 6கிறா!க*.
தா ம> Wக1 இய& அவ!களிட இ&ைல. Kற-தாேரா> உ#> இனி)
Wக1 ெச&வ! களாக/ 0 ம/க* வா=கிறா!க*.
ேசர அரச!க* பைகைய அழி-) ெவ&; ெவதிற& ேவத!களாக இ1/கிறா!க*.
மா!பிேல த3க* அைடயாள மாைலயாகிய பைனமாைலைய அணிகிறா!க*. ேவ6
மாைல கைள8 ைனகிறா!க*. மா!பிேல சதன Rசி/ ெகா* கிறா!க*. அத
மா!பி& அழகான ேகா>க* இய&பாக அைமதி1/கிறன. காேல ெபாிய கழைல
அணிகிறா! க*. அவ!க* ஓல/க-தி& ஆட; பாட; நிக= கிறன. இனிய பான
வைககைள Wக!கிறா!க*. அவ!க* வண3கா ஆ#ைமைய உைடயவ!க*.
நிரபின அறி ெபாிேயா! ெசாகைள/ ேக> அட30 இய& ேபராைசயற
தைம8 உைடயவ!க*.
பல மைனவியைர மண) ெகா*9
மன! ேசர!. அவ1ைடய மைனவிய!
நிரபின அறிைடேயா!. ந&ல கைழ ெபேறா! . அழ0ைடயவ!க*. ம/க
ேபறாகிய ெச&வ-தி 0ைறவி&லாதவ!க*. அத ம/கைள ”இள)ைண த&வ!''
எ6 ேபா6கிறா! ஒ1 லவ!. தைம ெபறவ!க9/0 இைமயி; ம6ைம
யி; )ைணயாக உதபவ!க* எற 0றிைப அத- ெதாட! லப>-)கிற).
ந&ல நா>, மைல8, ஆ6, நா>காவ& ாி8 மறவ1, ேபெரழி&
வா=/ைகைய8ைடய 0 ம/க9, பலெபா19, மைனவிய1, ம/க9,
நாபைட8. தைம பாரா> லவ1, பா

ஆ

இ6-) பாண1 ;

விறய1 அைமத ேசர மன!க9ைடய ெச&வ2 சிறைப எ&ேலா1
பாரா>வ) வியப6. அைத பல! க= ெச&வ எ6 லவ! பாரா>கிறா!.
உ#ைமைய2 ெசா&; சாேறா! மன! கைழ/ L6கிறன!. அ
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மன!களி க= 'வாேறா7 ந&ைச'யாக நிலகிற). உலக உ*ளள
இ1/0 க= அ). 'நி வள வா=க'' எ6, 'நி வா=/ைக வா=க'' எ6,
''நி ெபய! வா=க" எ6 வா=-) கிறா!க* லவ!க*. மன வா=தா&
உலக வாC எ6 ெசா&கிறா!க*. ஆ6 மணைல/ கா ; பல ஆ#>க*
வாழேவ#> எ6 வா=-) கிறா!க*.
மன1ைடய கைழ லவ! ெவளியி> ைற அழகாக இ1/கிற). ேநேர
அவைர பா!-)2 ெசா&வ) ஒ1வைக. பிறைர ேநா/கி2 ெசா&வ) ஒ1வைக
னாேல ெசான) னிைல பரவ& எ6 பினாேல உ*ள) பட!/ைக
பரவ& எ6 ெபய! ெப6. இதி& உ*ள எ> பாட&களி& னிைல
பரவலாக அைமதைவ ஐ). விறைய ேநா/கி2 ெசா& வனவாக இ1பைவ
இர#> (5,8); வழி ேபா/க!கைள பா!-)/ L6வதாக அைமத) ஒ6 (7)
கபில! ஒ1 பா & பாாிைய பறி2 ெசா&கிறா!. அ3ேக , அவMைடய மைலயி&
பலாபழ3க* பC-)- ேத ெசாாிதைத8, அவMைடய மாளிைக ஓவிய
ேபால/ காசியளி-தைத8 ெசா&கிறா!. அவMைடய மைனவியி அழைக8
இ&;ாிைமைய8 நிைன/கிறா!. அவ ெப1 விரைல8ைடயவென6,
உன-) பைகவ ென6, லரா ஈைகைய உைடயவென6 L6கிறா!.
அவ இறதா எபைத, வாரா2 ேசல பட!ேதா'' எ6 உண!-தி
வ1)கிறா!. அவ இறதைமயா&

ழம# ல!த); இரவல! இைனதன!.

பதி6 ப-தி கட* வா=-)/ கிைட/கவி&ைல. ஆனா; இேபா)
கிைட/0 பாட&களி& 11-ஆ பாேட

த& இ1/கிற). அதி&

1கைன பறிய ெச7திக* வ1கிறன. கடைள ேந!

த&

கமாக வா=-)

வா=-) பாட& கிைட/காவிடா;, 4ைல ப /க எ>-தட, 'T1ைட
C த& த த ேபாிைச/ க>?சின விற& ேவளி' ெச7தி

த& இ1பைத/

காP ேபா), கட* வா=-) இ&லாைமயா& உ# டா0 வ1-த ஓரள நீ3கி
ஆ6த& அைடய

கிற). அத ப0தியி&,

1க கடேல Tரைன2 ச3கார

ெச7த தி1விைளயாட& வ1கிற). TரM/0 பிற1/0 காபாக ஒ1 மாமர
இ1த ெதப) அ/கால-தி& வழ3கிய வரலா6. ''அண30ைட அண! ஏம
ண!/0, T1ைடய

C த& த த" தாக பா>2 ெசா&கிற).

1கேவ*

யாைன S!) வ1வைத8 அத பாட& லவ! L6கிறா!.
இதி& உ*ள எ> பாட&களி& வத )ைறக* வ1 மா6: இயெமாழி வா=-),
உழிைஞ யரவ, காசி வா=-), ெச)ைற பாடா# பா>, நா> வா=-).
விறயா6 பைட. இத பாட&க9/0 அைமத பைழய ெபய!க* : # உமி=

12

01தி, உ1-)வ1 ம! நிைற , வலப> ெவறி, ேபெரழி& வா=/ைக , சி& வைள
விற , லாஅ பாசைற, ெவறா> )ண3ைக, ெவ# டைல2 ெசன&.
பதி6ப-ைத/ க#> பி -) Bல-ைத8 உைர ைய8 ந0 ஆரா7)
பயப> 0றி/கைள8 ேச!-) அ2சி>- தமி= நா>/0 வழ3கியவ!க*
எ Mைடய ஆசிாிய பிரானாகிய மகாமேகாபா-தியாய பா/ட! ஐயரவ!க*. த&
தலாக அ4& 1904 ஆ ஆ# & ெவளியாயி6. அத Bறா பதி
ெவளியா0 ேபா) (1941) உடனி1) ஏவ& ாி8 வா7 என/0/ கிைட-த).
ச3க 4& காசிக* எM -தக வாிைசயி& இ) ஏழாவ) -தக. பாிபாட
ெச78* விள/க அைமத "தமி= ைவைய" எM -தக இனி ெவளியா0.
1க தி1வ1* )ைணயி1) நிைறேவற ேவ#>.
மயிலாR!, 17-12-52

கி. வா. ஜகநாத

---------------1. ெசவ கேடா!
கேடா!
வ?சி மா நகர ேசர!க9ைடய தைல நக!. ெந>?ேசரலாத அ நகாி& இ1)
அரK ெச7) வதா. அவMைடய ெவறி2 சிற/0 இமய மைலேய
அைடயாளமாக நிற). இமய-ைத ேநா/கி பைட8ட றபட ேபா) வட
நா & உ*ள ஆாிய மன! பல! அவைன எதி!-தா!க*. அவ!கைள ெய&லா
ெவ6 இமய ெச6 அ மைலயி& தMைடய ெகா யாகிய வி&ைல
ெபாறி-) வி> வதா. அவMைடய Qர  கC இமய மைலயள
ெசறைமயா& அவைன யாவ1 இமயவரப எ6 சிறபி-)2 ெசானா!க*.
இமயவரப ெந>?ேசரலாத எ6 அத2 சிற ெபயேரா> ேச!)
அவMைடய இய ெபய! வழ3கலாயி6.
அவMைடய ஈைக2 சிறைப8, நா> காவ உய!ைவ8, Qர ெப1ைமைய8
லவ!க* பாரா  பா னா!க*. 0ம@! எற ஊாி& வா=த அதண
லவராகிய க#ணJ! எபவ! அத மனைன ப-) பாட&களா& பா னா!.
பதி6 ப-தி& இர#டாவ) ப-தாக அைவ இ1/கிறன. அத ப-தி த&
பா & அவMைடய ெவறி ைய பாரா  பா னா! லவ!.
லவ! வ?சி மா நக1/0 ஒ1 நா* வதா!. அ6 மன த ெவறிைய/
ெகா#டா> நா*; அவ த பட-) யாைனயி& அம!) உலா வ1 நா*.
அவMைடய ெவறி- தி1வி விள/க அத உலாவி& நறாக ெவளியாயி6.
பல நா>களி1) ேசரமாM/0/ கப ெச;-) மன!க* வதி1தா!க*.
சில ஊ!கைள- த ைடய ஆசியிேல ைவ-)/ெகா#> வா=த ேவளி! பல!
வதி1தா!க*. இேபா) ஐமீதா! எ6 ெசா&; சிறரச!கைளேய அ/
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கால-தி& ேவளி! எ6 ெசானா!க*. அ:வா6 வத மன!க9 ேவளி!க9
த3க* த3க* ஊ!களி 1) பல ப#ட3கைள/ ைக8ைறயாக/ ெகா#>
வதா!க*. உலாவி சிற/0ாிய பல ெபா1*கைள அவ!க* ெகா#> வ)
அளி-தா!க*. வ?சி மா நகர ம/க* மா-திரமறி மற ஊ!களி1) ேவ6
நா>களி1) இத- தி1லாைவ பா!/க மனித!க* வதி1தா!க*. அ6
வ?சி மா நகர, அ)கா6 க# ராத ெபாிய தி1விழா/ ேகால ெகா# 1த).
லவ1 பாண1 L-த1 வ) 0Cமியி1தா!க*. வடெமாழி வாண1
வதா!க*
அரசMைடய உலா மிக2 சிறபாக இ1த). பட-) யாைனயி ேம& அரச
அம!தி1தா. அவ அ1கி& ஒ1 மன 0ைட நிழற, இர#> சிறரச!க*
கவாி Qச, ேவ6 மன!க* ைகக ய ப ேய தைரயி& நட) வர, இனிைச/
க1விக* ஒ/க,

ரK

ழ3க, இத/ காசிைய/ காP ம/க* ஆரவார

ெச7ய2 ேசரமா தி1லா வதா.
அேபா) அவMைடய ேதாற-ைத/ க#டா! 0ம@!/ க#ணனா! . அவMைடய
Qர-ைத8, அவ ேபா!களி& ெவறி ெபற ெச7திைய8 ந0 அறிதவ!
அவ!. அவைற இேபா) சிறிேத நிைன-) பா!-தா!. அவMைடய Qர2 ெசய;
ேதாற  அவ1/0

1கேவளிMைடய நிைனைவ உ#டா/கின. ' 1க/

கடளி Qர2 ெசய&கைள ேபாலேவ இத அரசMைடய Qர2 ெசய&க*
இ1/கிறன. யாைனயி ேம& இவ Qறி1/0 அழ0 அெப1மா
யாைனயி ேம& எCத1*வ) ேபால/ க# ெகா*ளா/ காசி யாகேவ
இ1/கிற)' எ6 அவ! எ#ண பட!த). இத எ#ண பிM வள!)
வள!) லவ1ைடய உ*ள-திேல நிரபிய). அத பயனாக அவ! ஒ1 பாடைல
பா னா!.
1க விற&
அைலக* ெகாதளி-) ேமாதி எCபி அ / கிறன. மைலேபால எCபி/
கைரயிேல வ) ேமா)ைகயி& பிசி! பிசிராக உைட) சித6கிறன. அப
அைலக* எC) உைட8ப யாக/ க>ைம யான கா6 QKகிற). அ) பா7)
Qசி அ - தனா& சலன-ைத8ைடய காிய நீாி& அைலக* எCகிறன. ஆ=
கடலாத ெபாிய ெபாிய அைலகளாக எCகிறன. கடேல நீ! 0ைறவ)#டா ?
அ) நிரபி நிைறத Tைல8ைடய) ேபால இ1/ கிற). கட பர/0
அளேவ)? அ) ெசறித நீ! பரைப உைடய ெபாிய கட&.
எ30 பர) ஒேர நீ! மயமாக/ கிட/0 கடேல வளி பா7) அ>வதனாேல
மைலைய ேபாற அைலக* எC) கைரயிேல ேமாதி- தாம நீ!-திவைலகளாக
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உைடகிறன ; திவைலக* Lட அ&ல; பிசி! பிசிராக பனி- Iவைல ேபால2
சித6 கிறன.
அத/ கட;/0*ேள TரMைடய உயி! நிைல யாகிய மாமர தைல கீழாக நிற).
Tரேன அத0* 0) ெகா# 1தா. எ&ேலா1/0 வ1-த-ைத- த1
அKர!க* தவ ெச7தா!க*. TரM தவ இயறினா. அத பயனாக அவ!
க9/0 ஒ1 மாமர கிைட-த). அண! 0ல- தைலவM/0 பா)காபாக அத
மாமர நிற). அ) கட;/0*ேள இ1ததா& க#P/0- ெதாியா) எ6
அண! நிைன-தன!. 1கM ைடய ேவ& அத/ கட& நீைரெய&லா Kவற2
ெச7) மாவி அ மர-ைத பிள)விட).
அமர!க9/ெக&லா Tர மி/க )ப-ைத உ#டா/கினா. அவைன அட/க
வழி ெதாியாம& அவ!க* தி#டா னா!க*. 1கனிட ைற யிடா!க*. வளி
அைலகைள அ>வதனா& பிசிராக உைட8 நளியி1 பரைப8ைடய மா/கட&
TரM/0ாிய மாவி அ ைய அெப1மா த ) Tரைன அழி-தா. அதனா&
ேதவ!க* வி>தைல ெபறன!. பிறரா& ெசயக1 ெசயைல2 ெச7த ைமயா&
1கM/0 ேபாிைச உ#டாயி6. Tரைன/ ெகா&ல ேவ#>ெமற
க>?சின-ேதா> ெசறா 1க. அவ ெவறி ெபறா. அப ெவறி
ெபற மி>/ேகா> 1கேவ* த களிறி ேம& ஊ!) வதா. அமர!க* அ
ெப1மாMைடய பவனிைய/ க#> களி-தன!. க>?சின விற& ேவ* களிறி
ேம& ஊ!த) ேபால இ1த), ேசரலாத யாைனயி ேம& உலா ேபாத காசி.
வைரம1* ணாி வாபிசி! உைடய
வளிபா7) அட )ள30 இ13 கம?T&
நளியி1 பரபி மா/கட& னி
அண30ைட அண! ஏம ண!/0
T1ைட

C த& த த ேபாிைச/

5

க>?சின விற& ேவ* களி6 ஊ!தா30.
மைலைய ஒ-த அைலக* Iய )ளி-)ளியாக உைட8ப

காறான) Qசி2

சிைத-த, அைசகிற காிய நிைறத க1பமாகிய நீைர8ைடய ெசறித காிய
பரைப உைடய ெபாிய கடைல அPகி, )ப-ைத2 ெச7தைல 8ைடய அKர!க*
தம/0 பா)காபாக/ L ைவ-த TரMைடய (மாவி) அ மர-ைத பிள)
ெபாிய கைழ8 க>ைமயான ேகாப-ைத8 ெவறி மி>/ைக8 ைடய 1க
யாைனைய ஊ!) வதாேபால.
[ம1* : உவம உ1 ; வைரேயா எ6 ம1*வத 0ாிய எ6 ெசா&லலா. ணாி
- அைல. வாபிசி! - Iய)ளி . பிசி! உைடய - பிசிராக உைடய. அட - சிதறிய.
)ள30 - அைச8. கம?T& - நிைறத க1பமாகிய நீ! ; கம - நிைற. 'நிைறத
நீ! ; T&ேபாறலா Tெலன பட)' எப) பைழய உைர. நளி - ெசறி; த#ைம
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8மா. இ1பர - காிய பர . னி - நிைன) ெச6. அண30 - வ1-)த&.
ஏம ண!/0 - பா) காபாக அைம-) ைவ-த. T! - Tர. C த& அ மர. த த - பிளத. இைச - க=. விற& - ெவறி மி>/0. ேவ* - 1க.
ஊ!தா30 - ஊ!த) ேபால.]
1க தி1விைளயாட&கைள பறிய வரலா6 க* கால-)/0/ கால
ேவ6ப> வழ30. கத ராண Tரபமேன மாமரமாகி நிறா எ6
ெசா&கிற). பழ3கால-தி& இத மாமர TரM/0 பா)காபாக இ1தெத6
ஒ1 வரலா6 வழ3கி வத). Tரவ மா- தன/0 அரணாகைடய மாவி த&
எறவா6' எ6 பைழய உைரகார! எC)வா!. தி1 1கா6பைடயி
உைரயி& ஓாிட- தி&, அணெர&லா த டேன எதி!தா! வ யிேல பாதி த3க*
வயிேல L>ப

மதிர3 ெகா# 1) சாதி-தெதா1 மாைவ ெவ னா

எறவா6' எ6 ந2சினா!/கினிய! எC)கிறா!.
கட த த ெவறி
1க கடைடேய மாமர-ைத- த தைத ேபால2 ேசரலாதM கடைடேய
ஒ1 மர-ைத ெவ னா. பழ3 கால-தி& அரச!க* த ைடய தைல நகாி&
ஏேதM ஒ1 மர-ைத ைவ-) பா) கா-) வ1வா!க*. அத0/ காவ& மர
எ6 க மர எ6 ெபய! வழ30. அரச1/0ாிய சின3கைள/ காவ&
ாிவ) ேபால அத மர-ைத8 காவ& ெச7வா!க*. பைகவைர ெவற அரச
அவ!க9ைடய காவ& மர-ைத ெவ அைத/ ெகா#> ரச ெச7வ) வழ/க.
ேசரநா>/0 ேமேக கடைடேய உ*ள சில தீகைள/ கடப! எற மன!
ஆ#> வதன!. அவ!க9ைடய காவ& மர கட. அவ! களி ேம&
ெந>?ேசரலாத பைடெய>-)2 ெச6 ெவறா. 0ம@!/ க#ணனா! அத
ெவறிைய பா>கிறா!.
ெப1பைடேயா> ேசரலாத கடப1ட ேபா! ெச7ய2 ெசறா. தீவாயிM
தைல நகாி& அர#கைள அைம-தி1தன!. அத அர#கைள அழி-தா. எளிதிேல
அழி/க

8மா? பைக மன1ைடய பைட Qர!க* எதிாி> ேபா! ெச7 தா!க*.

எதி!-)/ 06/கிடவைர ேவலாேல 0-தி ேபா! ெச7தன! ேசரமா பைடQர! .
அ ப / 0-தி/ 01தி ேதா7தைமயா& ேவ Wனி சிவதி1த); ெச:வா7
எஃக (ேவ&), வில30 கிறவ!கைள (த>/கிறவ!கைள) ெய&லா 0-தி/ கிழி-)
அவ!க9ைடய மா!ைப- திறத). பைக வரா& ஊ6படாத அாிய மா!பிைன
உைடயவ!க* அவ!க*. அத மா!ைப- திறத) ேவ&; அ3ேக #
உ#டாகிவிட). வைம ெபற உட ஆத திறத #ணி வழிேய 01தி
ஊ6 ேபால ெபா3கி வத). பல Qர!க9ைடய மா! பிள) வ1 01தி
ெவ*ள கீேழ ஆ6ேபால பா7த). கட1) உ0தி1/0 உப3
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கழிகளி& அத இர-த ஆ6 ேபா7/ கலத). இய ைகயாக நீலமணியி நிற-ைத
ேபாற நீல நிற ைடய நீைர ெபறைவ கழிக*. அவறிேல ெச/க2 சிவத 01தி
ெவ*ள பாயேவ, அத நீ! நிற மாறி2 சிவத 030ம/ 0ழ ேபால ஆகி
விட). 030ம/ 0ழைப மனல/ கலைவ எ பா!க*. ெச:வா7 எஃக மா!ைப
பிளத #க* உமி=த 01தி யினாேல மணிநிற இ13கழி நீ! நிற ெபய!)
மனல/ கலைவ ேபால ஆ0ப கடப மன1ைடய மதி&கைள2 ேசர மன
அழி-தா.
ஒ1வைகயிேல ெவறி கிைட-) விடா& Qர! க9/0 பிM ஊ/க
மி0தியா0. மதிைல அழி-த பி ேசரM/0 ஊ/க அதிகமாகிவிட). வைம
யிேல அவM/0/ 0ைற ஏ)?

ர# (வ) மி0 சிறைப உைடயவ அவ.

அத2 சிறபினாேல பிM உய!த எC2சிைய உைடயவனாகி பைக
மன1ைடய காவ& மர-ைத அழி/க 0தா. அத மர-ைத பல Qர!க*
T=) ெமா7-)/ காவ& ாிதன!. மதிைல ெவறைதவிட இ) அாிய ெசய&
அ6 எ6 த& ேதாறிய). ஆனா& இ3ேக த உயி! ேபானா;
க மர-)/0 ஊ6பா> ேநரவிடாம& மி/க வைம8ைடய Qர!க*
பைடக9ட காவ& ாிதன!. மர ந1க- திர#> வள!தி1த). அதி&
மல!க* நிைறய R-தி1தன. அத- திர* R3 கட அ)கா6 அதைன8ைடய
மன! வா= மல!த) ேபால மல!தி1த). இேபா) அ) 0ைலய ேபாகிற).
கடப மர-ைத ெவ>ப Qர!கைள ஏவினா ேசர. அவ!க* காவைல8ைடய
அத அ மர-ைத ெவ னா!க*. வ ேவ ெப1மா கடைடேய மாமர
த தா. ேசர கடைடேய இ1த நகாி& கடைப- த தா.
கடப!களி காவ& மர-ைத- த த ெவறி எளிய த6; மிக ெபாி). ஆத
அத0 அைட யாள ேவ#டாமா? ெவ ன மர-ைத- த நா>/0 எ>-)2
ெச6 அைத/ கைட) ரசி 0டமாக அைம-) ேமேல ேதா& ேபா!-) ைவ-)/
ெகா#டா. அத ரK ழ3கி னா; ெவறி ழ/கேம ழ30. ழ3காம&
இ1தா; கட த த ெவறி/0 அைடயாள மாக விள30.
இ:வா6 ேபாாிேல ெவறி ெப6கிறவ ேசர; ெவ&ேபா!2 ேசரலாத.
அவMைடய அர# மைனயி& நா*ேதா6 சி6 வி1) ெப1 வி1)
நைடெப6. இனிய நறைவ உ#பா!க*. பனாைடயா& அாி-த க*ைள உ#>
ெவறிைய/ ெகா#டா>வா!க*. அவ மா!பி& சதன மண/0. மைல
நாைட8ைடய மனM/02 சதன-)/0 ப?சமா? அைத மா! நிைறய
Rசியி1பா.
அரசMைடய Qர எ:வள சிறபாக இ1 தா;, ஊ/க உய!ததாக
இ1பிM அவ க1-ைத நிைறேவ6 பைட ேவ#>. எத ேபாரானா;
இைள/காத பைடயாக இ1/க ேவ#>. ேசரமாM/0 அ-தைகய சிறத பைட
இ1த). எ-தைகய ேபாரானா; பைகவ!கைள அ>- த Qர-ைத
ெவளிப>-) Qர!க* திர#ட பைட அ); ேபா! அ> தாைன. இயைகயான

17

ஊ/க , க*ைள Wக!ததனா& உ#டா0 ெசயைகயான கிள!2சி8, அக6
மல!) சதன Rசி விள30 மா!, ேபாைர அ>கிற தாைன8 உைடய
ேசரலாதைன ேநேர விளி-) பா>கிறா! லவ!.
ெச:வா7 எஃக வில30 ந! அ6ப
அ1நிற திறத # உமி= 01தியி
மணி நிற இ13கழி நீ! நிற ெபய!)
மனால/ கலைவ ேபால , அர# ெகா6,

10

ர#மி0 சிறபி உய!த ம/கைல,
பல!ெமாசி) ஓபிய திர*R3 கடபி
க 8ைட

C த& )மிய ஏஎ7,

ெவ6 எறி

ழ30பைன ெச7த, ெவ&ேபா!

நா! அாி நறவி, ஆர மா!பி
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ேபா! அ> தாைன2 ேசரலாத!
ேப பலைர/ 0-தி2 சிவத Wனிைய8ைடய ேவ& இைட 0) த>பவைர/
கிழி/க , அாிய மா! பிளத #ணா& ெவளியிடெப6 இர-த-தா& நீல
மணிைய ேபாற காிய கழியி நீாின) நிற மாறி/ 030ம/ 0ழைப ேபால2
ெசநிற-ைத ெபற , மதி& கைள அழி-), வைம மி/க ெப1ைமேயா> உய!வான
யசிைய உைடையயாகி, பல! T=) பா)கா-த R/ கைள8ைடய திர#ட கடப
மர-தி காவைல8ைடய அ  ப0திைய- )#டா/0ப
களா& ெவறி ெகா#>

ழ30

ஏவி, அத- )#>

ரச-ைத2 ெச7த, ெவ&;கிற ேபாைர8,

பனாைடயா& வ கட ெப6 க*ைள8, சதன-ைத அணித மா!ைப8,
ேபாாி& பைகவைர அழி/கிற பைடைய8 உைடய ேசரலாதேன!
[வா7 -

ைன. எ . க - ேவ& . வில30ந! - த>பவ!. அ6ப - கிழி/க. நிற -

மா!. திறத - பிளத. 01தி யி - இர-த-தாேல. இ13கழிநீ! - காிய கழியி&
உ*ள நீ!. ெபய!) - மாறி. மனால/கலைவ - 030ம/0ழ ; சாதி3க/ 0ழ
எ6 ெசா&லலா. ர# - வைம. ஊ/கைல - யசிைய உைடைய ஆகி .
ெமாசி) - ெமா7-). ஓபிய - காபாறிய திர* - ப1-த. க - காவ& . C த& அ மர. )மிய - )#> ப>ப யாக. ஏஎ7 - ஏவி. எறி - அ /கிற. பைண - ரK.
நா! அாி - பனாைடயா& வ க>கிற. நற - க*. க*ளி& பல வைக உ#>.
மன-)/0 உசாக-ைத ஊ > பலவைக பான3கைள8 ம)ெவ6 க*
எ6 வழ30வ) பைழய மர. ெவறிS> க*ைள மா-திர இேபா) க*
எ6 ெசா&கிேறா. அரச!க9 ெச& வ!க9 மற ம/க9 ஊ/க ெப6
ெபா1> ப1 0 பான எேற இ3ேக ெகா*ள ேவ#>. ெவறி S>
க*ளாக இ1தா& அத0 ஏறவைகயி& லவ! க* அைத2 ெசா&வா!க*. நறவி
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- நறவிைன8ைடய. ஆர - சதன ;

-) எ6 ெசா&லலா. ேபா! அ> -

ேபாாி& பைகவைர அ>கிற. தாைன - ேசைன. ]
கடப மர-ைத ெவ
ரK ெச7த இத2 ெச7திைய இ லவ! ேவ6 ஒ1
பா ; ெசா& யி1/கிறா!. "கட அ6-) இயறிய வலப> வியபைண"
எ6 பதி6ப-தி பதிேனழாவ) பா & வ1கிற).
1கைன ேபால/ கடைட நிற க

மர த த ெவறிைய உைடயவ ேசர

எபைத2 ெசான லவ!, அ மன, க>?சின விற& ேவ* களிைற ஊ!த)
ேபால யாைனயி ேம& ஊ!வல வதைத பா>கிறா!.
யாைன உலா
ேசரலாத யாைனயி ேம& வ1கிறா. அத யாைன தா எ-தைன அழகாக
இ1/கிற)! அத0 அல3கார ெச7தி1/கிறா!க*. மல! மாைலைய8
மணிைய8 ைன) அழ0 ெச7தி1/கிறன!. அத மாைல மா!பள வ)
ெதா30கிற). வாடாம& )ைம மண-ேதா> விள30 ைபதா! அ). யாைனயி
ெநறியிேல பட மிMகிற). அத ெகா கிாி8ட விள30கிற). பைக
வ1ைடய மதி&கைள- த ெகாகளா& ேமா) விரைல8ைடய) ேசரலாத
யாைன. அத ம1 யிேல ெவறி/கைத எCதியி1/கிற). அ) ெவறி யினா
சிறத ெகா; வல உய! ம1. யாைன/0 இல/கண உ#>. ஏழ

உயர

இ1தா& ந&ல யாைன. அத உ6/க* இப இப இ1/க ேவ#> எற
வைரயைற இ1/கிற). யாைனயி இல/கண-ைத2 ெசா&; கஜ சா(திர எ6
ஒ1 4& வடெமாழியி& இ1/கிற).  தமிழி; இத). அதி& யாைனயி
உட;/0ாிய 0ண- ைத8 0ற-ைத8 விாிவாக/ காணலா. பைட யிேல
ேச!-)/ ெகா*9 யாைனையேய ஆரா7), த0தி8ைடயதா எ6 ெதாி)
எ>பா!க*.
அரசMைடய பட-) யாைன எறா& எ&லா இல/ கண3க9 ெபா1தியதாக
இ1/க ேவ#>; சிறிதள Lட/ 0ற இ&லாம& இ1/கேவ#>.
ேசரமாMைடய யாைன 0றெமா6 இ&லாத) பழி தீ! யாைன. அத கC-ைத
ெபானாைடயா& ைனதி1/கிறா!க*. ெபானா& தவிசி 1/கிறா! க*.
ெபானாேல அணி ெச7த யாைனயி கC-தி ேம& ேசரலாத அம!) பவனி
வ1கிறா. அ ேபா) அவைன பா!பவ!க9/0 அவMைடய ெச&வ மி0தி
நறாக விள30. யாவ1 அத2 ெச&வ-ைத ேபாறி க=கிறா!க*. பல!
க= ெச&வ அ). ேசரமாMைடய ஊ!வல-தி& அவM ைடய ெச&வ நிைலைய/
க#> 0ம@!/ க#ண னா1 அவைர ேபாற லவ!க9 களி-தன!. அத/
காசி அவ!க* க#P/0 இனிைமயாக இ1த). இனிதாக பா!-தா!க*.
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''ேசரலாதேன யாைனயி ேம& அம!த ேகால-தி& உ ெச&வ-ைத இனிதாக/
க#ேடா" எ6 லவ! பா>கிறா!.
மா!ம ைபதா! ஓைடெயா> விள30
வல உய! ம1பி பழிதீ! யாைன
ெபால அணி எ1-த ேம& ெகா#> ெபாதநி
பல!க= ெச&வ இனி )க#

0ேம.

20

மா!பிேல நிைற) ெதா3கிய திய தா!. ெநறி யிேல பட, இவேறா>
விள30கிற, ெவறியினா& உய!த ெகாைப8ைடய , 0ற3க* நீ3கிய
யாைனயி, ெபானா& அல3காி/க ெபற கC-தி ேமேல அம!)
விள3கிய நிMைடய , பல1 கC ெச&வ2 சிறைப, இனிதாக யா க#ேடா.
ைபதா! : இ3ேக பKைம , )ைமைய/ 0றி-த). ஓைட - ெநறி பட. வல ெவறி. பழி - 0ற. ெபால அணி - ெபானாேல ைனத; ெபா எற
ெசா&ேல ெபால எ6 ஆயி6. எ1-த -- கC-). ெபாத - விள3கிய .
க# 0 - க#ேடா. மற லவ!க9 ஊ!வல-ைத/ க#> களி-தைமயா&
க# ேடா எ6 பைமயா ெசானா! . ]
இமய  0மாி8
கடப!கைள ெவற சிறைப8 களிH!த சிறைப8 பாரா ய லவ!
ேசரலாத ெபற ெவறிகளி& தைலைம ெபறைத இனி2 ெசா&ல வ1கிறா!.
இமய-தள ெச6, இைடயிேல எதிாிட மன!கைள ெவற ெப1ைமயினா&
தா ெந>?ேசரலாத இமயவரப ெந>?ேசரலாத ஆனா. அத
ெவறிைய2 ெசா&லாம& இ1/க லாமா? அைத2 ெசா&லாவிடா&
ேசரலாதMைடய ெவறி க=

6 ெபறா). ஆத இத பாைட

நிைற6-த வத லவ! , ேசர மன Mைடய ெவறிகளி& சிகரமாக நி0
அதைன பா>/02 சிகரமாக ைவ-)

/கிறா!.

ேசரமாMைடய Qர-)/0 இமய  0மாி8ேம எ&ைலக*. வட/ேக ஓ3கி உய!த
இமய-தி& அவ ைய ெபாறி-) வதவ. இமய-)/0 அவேனா> ெச6
வத Qர!க* அத அாிய ெசயைல பறி2 ெசா&வைத பலவ! ேக 1/கிறா!.
இமய/ காசிைய அவ!க* விாி-)/ Lற/ ேகடவ! க#ணனா!. அ2 ெச7திக*
இேபா) நிைன/0 வ1கிறன.
இமய-தி க= மிக ெபாி). உலக-தி& உ*ள மைலகளிெல&லா ெபாிய) அ);
சிவெப1மா M/0ாிய ைகலாய-ைத- தபா;ைடய). அத ெப1ைமைய பல
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நா> லவ!க9 பல ெமாழி லவ!க9 பா யி1/கிறா!க*. அத இைச
மிக ெபாி); ேபாிைச இமய அ).

அ3ேக உ*ள மர, வில30, ம/க* இவ!கைள பறி அத Qர!க* ெசானைவ
நிைன/0 வ1கிறன.
மைல2 சார&களி& *9 13ைக மர3க* அட!தி1/கிறன. அவறினிைடேய
கவாிமா க* உற30கிறன. அத உற/க-தி& அைவ கன கா#கிறன. ந&ல
&ைல உ#>, அ1வி நீைர உ#பதி& அவறி0 வி1ப அதிக. வி1பமான
ெபா1*கைள/ கனவிேல கா#ப) இயைக. ஆைகயா& கவாி மாக* பர)
விள3 0 அ1விைய8 நரத & பட!த ெவளிைய8 கனவிேல கா#கிறன.
னிவ!க* இமயமைல ப0தியிேல வா=கிறா! க*. கவாிமா அவ!களி
அபினாேல வள!பைவ.
இமய-ைத வட/0 எ&ைலயாக/ ெகா#>. ெதேக உ*ள கனியா0மாிையெதெக&ைலயாக உைடய) பாரத நா>. ''ெத0மாி வடெப13க&" எ6 இத
நா  எ&ைலைய பிற லவ!க9 ெசா&வா!க*. இமய

த& 0மாி வைரயி&

பரத பாரத நா & வாC மனித!க* உ*ள ப#பா& ஒ-த வ!க*. உைட8,
உண, உைர8 ேவ6 ேவறாக இ1தா; உ*ள ப# ஒ6தா. சா&,
சாறா#ைம, ப#பா> (culture) எ6 ெசா&; இய& பாரத நா>
ஒ6தா.[$] தமி= நா> மன!க* பாரத நா>

Cவ)/0

Cவைத8 ஒ1 0ைட/கீ=

ஆ9வைதேய த3க* லசிய-தி
வாக எ#ணின!. அத0 அபா& ெச6
நா> பி /0 ஆைச அவ!க9/0 இ&ைல.
-----[$] இத விாிைவ 'இமய  0மாி8' எற க>ைரயி& காணலா.
ெந>?ேசரலாதM பாரத நா> Cவ) த ஆைணயி& நிக வி1பினா.
னிவ! வாC இமய த& ெதன3 0மாி வைரயி& பர) கிட/ 0 பாரத
நா & இைடயிேல உ*ள மன!களி& த ஆைண/0 அட3காம& மி?சி
எதி!-தவ! கைள ெய&லா அவ அட/கினா. அவ!க9ைடய Qர Cவ)
ஒழிய, எதி! நி6 ேபாாி> ெவறா. அதனா& அவ ெவறி க= இமயைத8 0மாிைய8 எ&ைலயாக/ ெகா#> நிரபிய). இத- தி/விஜய-ைத
லவ! பா  பாைட நிைற ெச7தா!.
கவி!தைத சிலபி& )?K கவாி
பர) இல30 அ1விெயா> நரத கன
ஆாிய! )வறிய ேபாிைச இமய
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ெதன3 0மாிெயா> ஆயிைட
மமீ/ L6 ந! மற தப/ கடேத .
[ *9
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13ைகமர ெந13கிய மைல ப/க-தி& )யி; கவாிமா, பரவி

விள30 அ1விேயா> நரத &ைல/ கனவிேல காP,

னிவ! ெந13கி

வா=வ) ெப1 கைழ உைடய)மாகிய இமய, ெதறிைசயிேல 8*ள அழகிய
கனியா0மாி, - அவறினிைடேய உ*ள மன!களி& த ெசா&;/0 ேமப>/
Lறிய பைக மன!களி Qர ெக>ப

எதி! நி6 ேபாாி> ெவ6.

கட). யாைன ேம& ெகா#> ெபாத எ6
இைண-) ெபா1* ெச7ய ேவ#>.

ேன உ*ளவேறா>

கவி! - *9 13ைக. இ3ேக அத மர-தி இனமாகிய பலாச மர-ைத2
ெசானதாக/ ெகா*வ) ெபா1-தமாக இ1/0. பலாச எப) ரசமர எ6
வழ30கிற). தைத - ெசறித. சில - மைல ப/க. கவாி - கவாிமா. நரத நரத &. இ) கவாி மாM/0 வி1பமான உண. "நரைத ந6& ேம7த
கவாி" (132) எ6 றநாJறி& வ1கிற). கன - கன காP. ஆாிய! னிவ! . )வறிய - ெந13கி வாC. இைச - க=. ஆயிைட - அவறி
இைடயிேல . ம - மன!களி& . மீ/L6ந! - த ெசா&;/0 ேமேல மி>/
0பட ேபKேவா! . மற - Qர. தப - ெக>ப . கட) - வ?சியா) எதி! நி6
ெகா6.]
இமயமைலயி ேம& பல னிவ!க* ஆசிரம அைம-)/ெகா#> தவ ாி)
வ1வைத ேவ6 லவ!க9 ெசா&யி1/கிறா!க*. அவ!க9ைடய
ஆசிரம3க9/0 அ1ேக பல வைக மாக* அ2ச மிறி- )யி; காசிைய
அவ!க* கா>கிறா!க*, 'கவி!தைத சிலபி& )?K எற), ஆ#> உைற8
ஆாிய! ஆைணயாேன,

1/ ெகM

*9ைட மர  ''மயி! நீபி வாழா/

கவாிமா'' எ6 சிறபி/க பட த மயி!/0 வ1-த ெச7யாைமயா&, அ/
கவி! ெசறித சிலபி க#ேண இனிதாக உற30' எ6 எC)வ! பைழய
உைரயாசிாிய!.
#

#

0ம@!/ க#ணனா! பாைட- ெதாட30 ேபாேத 1கMைடய Qர2 ெசயைல
நிைன-) பிறேக ேசரைன நிைன/கிறா!. தா பா ய ப-) பா>/0- தனிேய
கட* வண/க பாடாவி டா;, எ>-தட ஆ6 அ களா& ஆ6 க
ெப1மாMைடய Qர2 சிறைப பா னா!.
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அபா& ேசரலாதM/0 அ ெப1மாைன ஒ பா/கி அவ கடப6-தைத8,
யாைனயி ேம& உலா வதைத8, இமயமள த ெவறி2 சிற ைப
பரபியைத8 பா னா!. பா>

Cவ) வ1மா6:

வைரம1* ணாி வா பிசி! உைடய
வளிபா7) அட )ள30 இ13 கம?T&
நளி இ1 பரபி மா/கட& னி
அண30ைட அண! ஏம ண!/0
T1ைட

5

C த& த த ேபாிைச/

க>?சின விற& ேவ* களி6 ஊ! தா302
ெச:வா7 ஏஃக வில30ந! அ6ப
அ1நிற திறத # உமி= 01தியி
மணி நிற இ13கழி நீ!நிற ெபய!)
மனால/ கலைவ ேபால அர# ெகா6

10

ர#மி0 சிறபி உய!த ஊ/கைல
பல!ெமாசி) ஓபிய திர* R3 கடபி
க 8ைட C த& )மிய ஏஎ7
ெவ6 எறி ழ30பைன ெச7த ெவ&ேபா!
15

நா!அாி நறவி ஆர மா!பி
ேபா! அ> தாைன2 ேசர லாத
மா!ம ைபதா! ஓைடெயா> விள30
வல உய! ம1பி பழிதீ! யாைன
ெபால அணி எ1-த ேம&ெகா#> ெபாத நி
பல!க= ெச&வ இனி)க#

0ேம,

20

கவி!தைத சிலபி& )?K கவாி
பர) இல30 அ1விெயா> நரத கன
ஆாிய! )வறிய ேபாிைச இமய
ெதன3 0மாிெயா> ஆயிைட
மமீ/ L6 ந! மறதய/ கடேத.
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[ேசரலாத, ேவ* களி6 ஊ!தா30, மமீ/ L6ந! மறதப/ கட), யாைன
எ1-த ேம& ெகா#> ெபாத நி ெச&வ க# 0 எ6 இைண-)
ெபா1* ெகா*ள ேவ#>. "ேசரM/0

1க/ கடைள உவைம Lற வத லவ!,

கட ெச6 க மர த த; களிH!த; ஆகிய ெபா)- ெதாழி&கைள
இ1வ!/0 சா!-தி உைர-தன!' எ6 ஐயரவ!க* எCதியி1/கிறா!க*. .

பதி6ப-தி& உ*ள ஒ:ெவா1 பா>/0 உாிய )ைற, வ#ண, I/0, ெபய!
எபவைற- தனிேய பா 0 பி 0றி-தி1/கிறா!க*. இத பா>/0
உாியன வ1மா6:
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)ைற -- ெச)ைற பாடா# பா>.
I/0 - ெசI/0.

வ#ண - ஒC0 வ#ண.
ெபய! - # உமி= 01தி.

)ைற: இ) றெபா1ைள2 ெசா&; பா>; ஆத ற ெபா19/0ாிய
திைண8 )ைற8 அைமத). ஒ1வைர க=வைத பாடா# திைண எ6
லவ! L6வ!. இத பா>, பாடா# திைணைய2 சா!த). அதி& ெச)ைற
ெயப) ம/கைள பா>வ). 'ெச)ைறயாவ) விகார வைக யா அமரரா/கி2
ெச78 அ6 ைற வா=-திைன ேபாலா), உலகிM* இயைக வைகயா
இயற ம/கைள பா>த&.' (ெதா&காபிய, ற-திைண இய&, 27,
ந2சினா!/கினிய! உைர.) ேசரமாMைடய ெவறி கைழ நடதப ேய
பா யைமயா& இ) ெச)ைற யாயி6.
வ#ண : எC-)/களி அைமதியா; ெசா களி இைணபா; அைம8
ஓைச வைக/0 வ#ண எ6 ெபய!. பி கால-தி& சத எ6 ெசா&வா!க*.
இைச பாட&களி& ெம> எ6 ெசா&; உ6ைப ேபாற) இ). பல வைக
உ6/கைள 8ைடய பா>/க* சில உ#>. கபா தயன அைவ.
அவைற2 ெசா&; ேபா) ந> ந>விேல நி6-தி ெமைட மாற ேவ#>.
ஆசிாிய பாவாகிய இதி& அப மாற ேவ# ய அவசியேம இறி- ெதாட!)
ப -)/ ெகா#> ெச&;ப

அைமதைமயா&, இ) ஒC0 வ#ண ஆயி6.

அ6 அ62 ெச&லாம& ஒCகிய ஓைசயா ெச&வ) இ). (ெதா&காபிய,
ெச78* இய&, 226.)
I/0 : பா>/0- தாள உ#>. I/0 எற) தாள-ைத. ஆசிாியபாவி& ேவ6
அ க* விரவாம& ஆசிாிய அ கேள வதா& அதி& அைம8 I/0, ெசI/0. இ
பா>, ெசI/ைக ெபற).
ெபய! : ஒ:ெவா1 பா ; சிறைடயதாக/ க1திய ஒ1 ெதாடைர அத
பா  ெபயராக அைம-தி1/கிறா!க*. இத பா  எடாவ) அ யி& வ1
'# உமி= 01தி' எற ெதாடைரேய இத ெபயராக ைவ-)*ளா!க*. அத0ாிய
காரண-ைத, அ1நிற திறத என

வத அைட2 சிறபாM, மணி நிற இ13கழி

நீ! நிற ெபய!) மனால/ கலைவ ேபால என பி வத அைட2சிறபாM
இத0 #Pமி= 01தி எ6 ெபயராயி6' எ6 பைழய உைரயாசிாிய!
0றிபி>கிறா!.
இத பாைட ப /0 ேபா), கழியி& 01தி ெவ*ள ெச6 கல) அதி&
உ*ள நீாி நிற-ைத மாறி2 ெச/க2 ெசேவெல6 030ம/ 0ழ
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கைர-தாேபாற ேதாற-ேதா> விள30ப ெச78 காசி அக/ க#ணி&
ேதா6 கிற). ஆத இத0 அத- ெதாடைரேய ைவ-தா!க* ேபா;!
இ) பதி6ப-தி& இர#டா ப-தி

த பா>; 4& 21-ஆ பா>.

'இதனா ெசா&ய), அவ ெவறி2 ெச&வ2 சிற எப) பைழய ஆசிாிய!
L6 க1-).
------------------2.  ெவள
இமயவரப ெந>? ேசரலாதM/0 பி அவMைடய தபி ப&யாைன2
ெச&ெகC 0>வ எபவ ேசர நா & ெச3ேகா& ஓ2சி வதா. அவ ேபா!
பல ெச7) ெவறா; நா & அைமதி நிலவேவ#> எற வி1ப உைட
யவ. அரச2 ெச&வ-தா& பிற1/0 நைம உ#டா0 ப ெச7பவ. உலக
நிைலயாத) எ6 இைறவMைடய அ1ைள ெப6வேத ம/க பிறபி பய
எ6 உண!தவ.
அவ கால-தி& நா & அைமதி பரவிய). லவ!க* அவைன பா 
பாரா ன!. ெகௗதமனா! எற லவ! அவைன ப-) பாட&களா& க=தா!.
பதி6 ப-தி& Bறா ப-தாக அைவ அைம)*ளன. ெகௗதமனா! அக
ெபா1ளி& பாைல- திைணைய பா>வதி& வ&லவ!. அதனா& பாைல/
ெகௗதமனா! எ6 அவைர2 சிறபி-)2 ெசா&வா!க*.
ேபா! Qர!க9/0 எேபா) ேபா! இ1) ெகா#ேட இ1தா& மகி=2சியாக
இ1/0. ேபா! எற ெசா&ைல/ ேகடாேல அவ!க9ைடய ேதா* Rாி/0.
அவ!க9/ெக&லா நாைட ஆ9 ஆசியிேல ெபா6பான ேவைலகைள/
ெகா>-), ேபாாி& ெவளியா0 அவ!க9ைடய ஆறைல நா ைட/ கா/0
திற-தி& பயபட2 ெச7தா. பைகவைர அழி/0 ெசய&  நி0
அவ!கைள நா  வளப-ைத மி0தியா/0 ெசய& ஈ>ப>- தினா. எ30
தி1மக* விலாச நிைறதி1த). ேபரா6 எற ஆறி& நீ!வள மதி1த).
இவைற ெய&லா ெகௗதமனா! பா>கிறா!.
#

#

ேசர நா> விாித). அ) ெச&வ நிரபி விள30கிற). அத0/ காரண ேசர
மன Mைடய அரசாசி. அவMைடய பைடயி& பல Qர!க* இ1தா!க*. ேபாாி&
பைக மனைர ெவ&; ஆற;ைடயவ!க* அவ!க* ; ெபாிய ெவறிைய
உைடயவ!களாக இ1த மன!க* ெப&லா ேசரM/0 பைகவராக வ)
எதி!- தா!களானா& அவ!கைள ற3காP திறன!. பைடயி& சிறபான ப0தி
யாைனபைட. பைகவ 1ைடய பைடயி& பசிய க#ைண8ைடய யாைனக*
எ:வள இ1தா; அவறி வாிைசைய, ஒேர Lடமாக நி0 அணிைய,
ேவலா ெபா1) அழி/0 ெப1திறைல உைடயவ!க* ேசரMைடய மறவ!க* ;
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த ைடய வைமைய ெய&லா ெச;-தி ேவைல எறி) ெவறி ெகா*பவ!க*.
யாைனைய எறி) ெகா&; Qரேம சிறத Qர. "களி6 எறி) ெபய!த&
காைள/0/ கடேன'' எ6 ஒ1 தா7 ெசா&வதாக ஒ1 பாட& உ#>. இத மறவ!,
ெப1விரைல8ைடய பைகவர) ைப3க# யாைன ஒறி நி0 நிைர (வாிைச)
அழி8ப யாக- த உர-ைத லப>-தி ேவலா& எறி8 Qர உைடயவ!.
அப

யாைனைய ேவலா& எறியேவ, யாைன ேம1) ெப10 இர-த அவ!

காேல ப>/ கைறயாக நி0. இர-த/ கைறைய8ைடய அ /0 ேமேல கா&
Qர/கழைல அணிதி1/கி றா!க*. அவ!க* மி/க க>ைமயானவ!க* ; ெபாிய
Qர!க*; க>மா மறவ!. அவ!க9ைடய ேதா* வைய அளவிட

8மா?

அகைள- ெதா>-) விடா& அைவ மி/க ேவகமாக2 ெச6 0றிைய- தா/0.
இேபா) அத Qர!க* வி&ைல8 அைப8 ெதா>வதி&ைல. ேவகமாக2
ெச&;ப அ ெதா>-தைல அ ேயா> மற) விடா!க*. ேபா! இ1தா&
தாேன அ ெதா>/க ேவ#>? ேசர மனMைடய ெச3ேகா& ஆசியி& ேபாேர
இ&ைல. அத மறவ!க*  ெவளிப>-திய Qர மற மன!க9ைடய
நிைனவி& இ1பதனா& அவ!க* ேசர அரசேனா> ேபா! ெச7ய இேபா) அ?சி
னா!க*. மறவ! வி& எ>-தா; எ>/காவிடா;, அவ!க* ேசர நா &
இ1/கிறா!க* எற நிைன ஒேற பைகவ!க9/0 அ2ச-ைத- தத). அவ!
க9 ேபா! ெச7தைல மற), ேசரM/0- திைற யள/0 மன!களாகி
வா=தன!.
ேபா! இ&லாத) மா-திரமா? மறவ!கைள ேபா1/0 மா-திர பய
ப>-தி/ெகா#> மற/ கால3களி& அவ!க9ைடய ேதா* தின எ>/0ப
Kமா இ1/க2 ெச7வதனா& பய இ&ைல எ6 எ#ணினா ேசர.
அவ!க9/0 ேவ6 ேவைல ெகா>-தா. ேபா! இ&லாைமயா; ேவ6 ெசய&
களி& ஈ>படதனா; அவ!க* அ ெதா>-தைல மற) ேபானா!க*. அப 2
ேசரமா ெகா>-த ேவைல என? ேசர அரK

Cவைத8 கா/0 உாிைம8

கடைம8 ெகா#ட ேசரமா அத/ க>மா மறவ1/0 நா> காவலாகிய
ெதாழிைல அளி- தா. அ3க3ேக மறவ! தைலவைர அதிகாாியாக நி6வி நாைட/
கா/க2 ெச7தா. அவ!க* ெப1 மித-ேதா> அத ேவைலைய2 ெச7) வதா!க*.
அத ேவைல அவ!க9/0 உகததாக இ1த). இ&ைலயானா& அவ!க*
கடைம/காக ேவ6 ேவைலயி& ஈ>ப 1தா; உ*ள-)/0* எேபா) வி&
; அேம 0 ெகா# 1/0. இெபாCேதா அவ!க* ேமெகா#ட ேவைல
அவ!க9/ேக மகி=2சிைய அளி-ததனா& அவ!க* அைப வி> வைதேய
மற)ேபானா!க*. அவ!க* த3க* அதிகார-தி0 உபட நா>களி& யாெதா1
0ைற8 வராம& காவ& ாி) வதா!க*. உட பி ஒ:ேவா16 வள
ெபறா& உட

C வ) வள ெப6வ) ேபால, நா  ப0திகைள/ க>மா

மறவ! காவ& ெச7ததனா& நா>

Cவ) வளபமான வா=ைவ ெபற).
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ேசரமாM நா  நைம/0 உாியவைற ஆரா7) ெச7) வதா.
மனித!க9ைடய ந& வா=/0 இறியைமயாத) உண. ேசரMைடய ஆசியி&
வய&க* நறாக விைளதன. விைளவ

>றேவ இ&ைல. 'ேசர நா> ம/க* இப

வா= நட-) இட ; )ப எபேத இ&லாத உைற8* எற க= எ30
பரவிய). பைகயா; பசியா; பிணியா; )ப அைடயாம& ம/க* ேம
ேம; வள ெப6 வா=தா!க*. அ:வா6 ேசரமா நா>காவலாகிய த
ெதாழிைல ஆறினா.
பைகவ! ெச78 ெகா>ைம அத நா & இ&ைல. அவ!கைள/ க#> அ?சி
ந>3கி அல6 ஒல/ 0ர& இ&ைல. ெவைமயா& விைளத ஆரவார இ&ைல.
ஆனா& ேவ6 ஒ1 வைகயான Rச& (ஆர வார) உ#>. இத ஆரவார, பைகவ!
வதா& அவைர/ க#> ெச78
ஆனா& அத

ழ/க-ைத ேபால ஒ1 கா& ேதாறலா.

ழ/க அ2ச- தா& எCவ); இத ஆரவார மகி=2சியா& எCவ).

ேசர நா>/0 வளப த1 ஆ6களி& ேபரா6 தைலைமயான). அத நா &
உ*ள ஆ6 களி& அ)ேவ ெபாிதாத அத0 ேபரா6 எற ெபய! வத). அ)
எேபா) நீ! அ1ம& ஓ /ெகா# 1/0 ஆ6 ; ஜீவ நதி. கதிரவ ெவப
அதிகமாகி/ ேகாைட நீ#டா& மைலகளி வளப 0ைற8; பKைம 0ைற8.
ப2ைச பேச ெல6 இ1த அழகிய ேதாற மாறி ெபா வழி) ெவறி2ெச6
இ1/0; &ெலறி1/0. ந&ல கால-தி& அ1விக* த-தி/ 0தி-) நில
பரைப அைட) ஓ>. ஆனா& ேகாைட நீ ய கால-தி& அைவ வறி
ேபா7வி>. மைலகளி& அ1விகேள இரா. அப ஒ1 ப?சகால வதா; ேசர
நா>/0/ கவைல இ&ைல. வறசி மி/க அத/ கால-தி; ேபரா6 வறாம&
வள ெப1/0. அ) மைலயி1) வ1வ)தா. ன& மி0தி யாக ெப6தைரயிேல இற3கியட அைத/ கைரயி> அைண-) நா ன! பயப>-தி/
ெகா*9கிறா!க*. கைரகளிJேட இற3கி ஓ> ேபரா6 அகற இட-ைத
உைடய). தைரயி& வதட, உாிய ப1வ வதட விைளயாைட ெய&லா
வி> வி> இ&லற ெச7ய 0 ம3ைக ேபால , மைலயிேல )*ளி/ 0தி-)
வத ஆ6 கைர/0* அட3கி நா 0 வள உ#டா/0 கிற). ம# வள-தா&
சிற ெபற அகற வய&களிேல பா7கிற). அப  பா7வதனா& இய&
பாகேவ நில வள ெபற அ: வய&க* நீ! வள  ெப6 ேம; ேம; ந&ல
விைள2சைல உத கிறன. விைளவிறி ெவ -)/ கிடத கரைப நில ெம&லா
வள ெப6கிறன. ெவ -த பிளகளி& நீ! பா7) நிைறகிற).
ேபராறி& திய ெவ*ள வ1கிற). சீ1ைடய வியல3களிேல பா7)
அவறி வளப-ைத மி0தியா/0 ெபா1> வ1கிற). ேபா! ெச7ய 0வா!
தைழகைள2 T ேவகமாக ஆரவார-ேதா> க# சிவேபற வ1வ) ேபால )
ெவ*ள வ1கிற). தைழக9 R3 ெகா-)/க9 அத ேம& மித/கிறன. )
ெவ*ள நீ! ெச3கல3கலாக இ1/0 அ&லவா? அ) க# சிவத பைட Qரைர
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நிைனR>கிற). அ) வ1ேபா) ஓைச உ#டாகிற). அைத/ க#ட உழவ1
) நீாி& விைளயாட எ#ணிய ம/க9 பைற ெகா 8 வாயா& Lவி8
ஆரவார ெச7கிறா!க*. எ&லா ேச!) ெபாிய Rசலாக/ ேககிறன. அத
Rசல& லாம& ேவ6 Rசைல அகற இட-ைத8ைடய ேசர நா ேல காண
யா).
ேசரைன பா!-), ''நீ அரK காவ& ெதாழிைல- த/கப

ெச7வதனாேல , உ

நா & ேபரா6 ) ெவ*ள-தி Rச& அ&லாம& ேவ6 Rச& இ&ைல;
ெகா>ைம இ&ைல. நி நா> ெச&வ2 சிறைப உைடய)'' எ6 பா>கிறா!
பாைல/ ெகௗதமனா! .
தி1உைட- தம ெப1விற பைகவ!
ைப3க# யாைன ண!நிைர )மிய
உர )ர) எறித கைற அ / கழகா
க>மா மறவ! கத= ெதாைட மறப
இைள இனி) த), விைள  >றா)

5

லபா உைற8* நீ ெதாழி& ஆற
வி> நில/ கரைப விட! அைள நிைறய/
ேகாைட நீட/ 0ற &ெலன
அ1வி அற ெப1வற காைல8
நிவ) கைர இழித1 நனதைல ேபாியா62

10

சீ1ைட வியல வா7பர) மிக இய!
உவைல T உ1-)வ1 ம!நிைற2
ெசநீ! Rச& அ&ல)
ெவைம அாி) நி அகறைல நாேட.
[ ெச&வ2 சிறைப உைடய) :

 ெபாிய ெவறிைய உைடய பைகவ!களி

பசிய க#ைண8ைடய யாைனகள) L ய அணிவ0 அழி) ஒழி8ப யாகத ைடய வைமைய2 ெச;-தி ேவலா& எறித, இர-த/ கைறைய உைடய
அ கைள8 Qர/ கழைல அணித காைல8 உைடய , ேகாப மி/க ெபாிய
Qர!க*, ேவகமாக அ ெதா>பைத மற)வி>ப
இனிதாக வழ3கி, வய&களி& ெந&

அவ!க9/0 நா> காவைல

தய வறி விைள தைடபடாம&,

வ1-தமி&லாத ம/க* வாC இட3களி& நீ காவ& ெதாழிைல2 ெச7வதனா&,
ேகாைட/கால நீ -) நிக அதனா& 06க* ெபா வழிய அ1விக*
இ&ைலயான ெபாிய ப?ச கால-தி;, நீ! மி/0/ கைரயினிைடேய வ) இற30
பரத இட-ைத 8ைடய ேபராறி&, விைளவிறி விடபட கரைப நில3 களி&
ெவ  ப*ள  நிைறய ம# வள-தா& சிறைடய அகற வய&களினிட-ேத
பா7) அவறி விைளைவ மி0திப>-) ெபா1>- தைழகைள 'ேம>/
ெகா#> ேதாற-ைத உைடயதாகி வ1 ெவ*ள-தி ெசநிற ெபற நீாி
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ஆரவார-ைதயறி, பைகவரா& உ#டா0 ெகா>ைம இ&லாத), நி அகற
இட-ைத8ைடய நா>.
'நீ ெதாழி& ஆற , நி அகறைல நா> ெவைம அாி); தி1ைட-தம!'
எ6

 ெச7யேவ#>.

தி1 - வளப, ெச&வ, தி1மக* விலாச. அமா வியைப/ 0றி/0 இைட2
ெசா&. விற& - ெவறி. ைப3 க# - பKைமயான க#; இ3ேக பKைம சி6ைமைய/
0றி-த); சிறிய 0ழைதைய ப2ைச/ 0ழைத எ6 ெசா&வ) ேபாற).
ண!த& - L>த&. நிைர - வாிைச )மிய - ெவ>#> அழிய. உர )ர) - த
C வைம ைய8 ெச;-தி. கைற - இர-த/ கைற. மறவ! - Qர. கத= - விைர8.
ெதாைட - ெதா>-த&; இ3ேக அைப- ெதா>-த&. இைள - காவ& .

> - தைட.

லபா - ல த& இ&லாத; வ1தாத. உைற8* - ம/க* இ1பிட.
ெதாழிெலற) இ3ேக நா> காவ& ெதாழிைல.
வி>நில - பயி! ெச7யாம& விட நில. கரைப - தாிK நில. விட! - பிள .
அைள - ெபா)/க*. &ெலன - ெபாவழிய. வற - வறசி; வகாைல மைழயற ப?ச கால. நிவ) - நீ! உய!). இழித1 - இற3கி வ1. நனதைல அகற இட-ைத8ைடய. வியல - அகற வய&. வா7 - இட-தி& . மிகீ இய! மி0தியாக2 ெச78 ெபா1> ; மி0திெயற) விைள மி0திைய. அைள நிைறய ,
வா7 பர) மிகீஇய! எ6 Lட ேவ#>.
உவைல - தைழ. உ1-) - ேதாற-ைத ெப6 ேகாபி-) எ6 மெறா1 ெபா1*
ேதாறிய). ம! நிைற - ெவ*ள . ேப!யாறி& மிக இய! வ1 ம!நிைற எ6
L>க. Rச& - ஆரவார. ெவைம - ெகா>ைம. அகறைல - அகற இட-ைத
உைடய .. ]
இத0ாிய )ைற

தயன வ1மா6:

)ைற - நா> வா=-).
I/0 - ெசI/0.

வ#ண - ஒC0 வ#ண.
ெபய! - உ1-)வ1 ம! நிைற.

ேசரமாMைடய நா> ெவைம அாிெத6, தி1ைட- ெத6 Lறியைமயா&
இ) நா> வா=-தாயி6. ஒC0 வ#ண, ெசI/0 எப வறி இய&ைப
திய பாட விள/க-திேல காணலா.
) ெவ*ள ேபா! ெச7வாைர ேபால வ1வ தாக வ1ணி-) அைத 'உ1-)வ1
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ம!நிைற' க6 ெசானைமயா& அ- ெதாடேர இத பா>/0ாிய
ெபயராயி6.
'இதனா ெசா&ய) நா> கா-த சிற/ Lறியவா றாயி6' எ6 பைழய
உைரயாசிாிய! இத க1-ைத எ>-)ைர-தா!.
இ) பதி6ப-தி& Bறா ப-தி& எடாவ) பா>.
--------------3. ெவ றி ேம ெவ றி
காபியா6 எற ஊாிேல பிறதவ! காபியனா! எற லவ!; வ?சிமா நகர-தி&
அரK ெச;-திய ேசர மனைன/ க#> அவ ெவறி2 சிறைப8 ெகாைட2
சிறைப8 0ண2 சிறைப8 அறிதா!.
அத2 ேசர அரச
T ய) இயைகயான ைறயி& அ6. பைகவ!
அறியாதப
T / ெகா#டா ேபா;! அதனா& வழிவழி வத ேசர
மன1ைடய
அவMைடய
T>/ கால- தி& கிைட/கவி&ைல. தைலயி&
அணி8 க#ணி8 கிைட/கவி&ைல. ஆனா& உாிய கால-தி&
Tட ேவ#>
எற தீ!மான-தா& நாரா& ஒ1
ெச7ய2 ெச7) அணிதா. கள3காயினா&
சிறிய மாைல ேகா/க2 ெச7) அைதேய க#ணியாக அணிதா.
T ய பி த
Qர ெப1ைம யாேல பைகவ!கைள அழி-) யாவ1 ேபா6 வ#ண வ?சிமா
நகாி& இ1) ஆசி ாிதா.
மி/க )ணிேவா> 0றி-த கால-தி&, நாரா& ெச7த

ைய8 கள3கா7/

க#ணிைய8 அணி) ெச3ேகா& ஏறைமயினா&, அவைன யாவ1 கள3கா7/
க#ணி நா!
2 ேசர& எ6 வழ3கலாயின!. அவMைடய இய ெபயைர2
ெசா&பவ!கேள இ&லாம ேபாயின!. லவ!க9 இய ெபயைர மற) சிற
ெபயைரேய பாவி& அைம-) க=தன!. இ6 அ மனMைடய இய&பான
ெபய! இனெத6 ெதாி)ெகா*ள
யவி&ைல. கள3கா7/ க#ணி நா!
2
ேசா& எற சிற ெபயேர நம/0- ெதாியவ1கிற).
காபியா6/ காபியனா! கள3கா7/ க#ணி நா!
2 ேசரைல க=) ப-)
பா>/கைள பா னா!. அத ப-) பா> அதாதியாக அைமதி1/கிறன.
ஒ1 பா 
வி& உ*ள ெதாடைரேயா ெசா&ைலேயா அ>-த பா 
ெதாட/கமாக அைம-) லவ! பா யி1/கிறா!. இத ப-) பா>/க9
பதி6ப-தி நாகாவ) ப-தாக இ1/கிறன. அத ப-தி& உ*ள ஏழாவ)
பாைட2 ச6 பா!ேபா.
#
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ேசர பைகவ!கைள ெவ6 அவ!க9ைடய நா>2 ெச&வ-ைத/ கவ!)
வதா. தM ைடய Qர-ைத லப>-)வ) ஒ6தா அவ வி1பிய
பய. ஆத அத நா>களிேல கிைட-த ெச&வ-ைத அவ தன/0 எ6 ைவ)/ ெகா*ளவி&ைல. அவைற லவ1/0 பாண 1/0 L-த1/0
வழ3கினா. ேபாாிேல ெவறி உ#டாவத0- )ைணயாக நிற பைட
Qர!க9/0 வழ3கினா. ஆத அவ ேபா! ெச7ததனா& )ப
அைடதவ!க* பைகவ!க* ம>ேம. மற யாவ1 இப அைடதா!க*.
அவ த ெச&வ-ைத பிற1/0 பய ப>-)வைதேய வி1கிறவ.
அவMைடய Qர  ஈைக8 ந&ய&க9 ெபாிேயா!க9ைடய உ*ள-ைத/
கவ!தன. அவ!க* அவைன நீ> வாழ ேவ#>ெம6 வா=-தினா!க*. அவ
ெச&வ வளர ேவ#>ெம6 வா=-தினா!க*. அவ!கேள வா=-) ேபா)
லவ!க* வா=-) வத0/ ேககேவ#>மா?
'நி ெச&வ வா=க! நி வா= வா=க!'' எ6 லவ!க9 வா=-தினா!க*.
காபியா6/ காபியனா1 , ''வா=க நி வளேன! வா=க நி வா=/ைக !'' எ6
வா=-தினா!.
அவ வா=வ) அவM/காக ம> அ6. அவ வா=தா& உலக வாC.
உய!ேதா! வா=வா!க*. ந&ைச2 சாேறா! வா=வா!க*. பாண1 ெபா1ந1
L-த1 விறய1 வா= வா!க*. அ:வள ேபைர8 தனி-தனிேய வா=க எ6
வா=-)வைதவிட2 ேசர வா=க எ6 வா=-தினா& ேபா). அவ
எ&ேலா1/0 இப வா=ைவ அளிபா.
அவ கைழ ஏ-) ெபாிேயா!க*, அவைட ைடய உ*ள 0ளிரேவ#> ெமற
எ#ண-தா& வா=-தவி&ைல. அவ!க* உ#ைமையேய ெசா&ப வ!க*. ஒ1 பய
க1தி ஒைற பலவா/கி ைன) L6கிறவ!க9 அ&ல. எேபா)
வா7ைமையேய ெமாழி8 வாைய உைடயவ!க*. வா7 (வா7ைம) ெமாழி வாய!
ேசர கைழ2 ெசா& ஏ-)வைத லவ! காபியனா! ேக 1/கிறா!.
ேசர மனனா& 0 ம/களி& யா1/0 தீ30 ேநரா). ஆனா; அவனா&
மி0தியான )ப-ைத அைடபவ!க* இ1/கிறா!க*. அவ!க* பைகவ!க*.
அவ!கேளா> ெபா1) அவ!க9ைடய நாைட/ ைகப6த;, அவ!க* நா &
உ*ள ெபா1* கைள- தMைடயன ஆ/கி/ ெகா*9த; ஆகிய காாிய3கைள2
ேசரமா ெச7வதனா& பைகவ! க9/0- )பம&லாம& இபமா விைள8?
பைகவாிடமி1) ெபற ெபா1*கைள- தன/ ெகன பா)கா-)
ைவ-)/ெகா*பவ அ&ல அ2 ேசரமா. ம/க9/0- த3க* கைலகளா& மகி=2
சிைய உ#டா/0 பாண!, ெபா1ந!, விறய!, L-த! எபவ!க9/0 ந&ல
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அணிகல3கைள/ கண/கிறி வழ30வா; வாாி வாாி QKவா. மகி=2சிைய
உ#டா/0 நைகவ!களாகிய பாண!
இ6 வா!க*.

தேயா! அவைற நிரப ெப6

க&வியா; ேக*வியா; சிறதவ ேசா மன. பல ந0ண3க9/0
இ1பிடமானவ. பைகவ!கைள மி>/0ட ெபா1) ெவறி கா#ப வனானா;
ெபாிேயா!களிட-தி& பணி) நட பவ. ெப1? ெச&வ பைட-தவ!க9/0
பணி ெவM ெச&வ பிM உய!ைவ/ ெகா>ப). ேசர மன அத
பணி2 ெச&வ-ைத மி0தி யாக ெபறி1தா. அறி8, அவM/0 ேபராைச
இ&ைல. உலக இப3கைளெய&லா Wகர ேவ#> எற ஆவ; இ&ைல.
ஓரள/0 லனட/க உ*ளவனாகேவ விள3கினா. ஆ6 அவி) அட3கிய
சாேறா அவ. அவனிட-தி& தகாத தீய 0ண ஒ6 இ&ைல. 0ற தீ!த
தைலவனாக இ1தா; ெசயி! (0ற) தீ! ெசம& எ6 லவ! வா=-)
ெப1ைமைய உைடயவ நா!
நா!

2 ேசர&.

2 ேசா;/0 ெவறிேம& ெவறி உ#டாயி6. அத0/ காரண அவ

தேல ெபற ெவறி. அத ெவறி, பிற மனேரா> ெபா1) ெவற ெவறி
அ6; த நா ேல ெபற ெவறி. நா ேல இ1த பைகைய அழி-)
ெவறி ெகா#டா. அத பைகயா& 0

ம/க* ந>3கினா!க*. ஆ; வ6ைம8

பிணி 8 வதா& 0 க* )ள30வ) இய&தாேன? தா
நா!

2 ேசர& ெச7த

த&

T யடேன

த& ேவைல, நா & வ6ைம8 பிணி8 இ&லாம&

ஒழி-தேத. நாைட வள ப>-தி ம/க9/0- த/க உண உைட8 இ1பிட 
ேபாதிய அள/0/ கிைட/0ப

ெச7தா. அதனா& வ6ைம நீ3கிய); பசி

இ&ைலயாயி6; பிணி8 ஒழித). நா & வா=த 0

ம/க* )ள/க நீ3கின!.

அத0  தி1-தமிறி இன& அைடத அவ!க* வா= தி1திய
வா=வாயி6.
மிக

ய6, )ள30 0 ைய- தி1-திய ெசய& எளிதிேல நடப) அ6. அத

ெபா1> அவ எ:வளேவா வைகயி& ஆரா7) ஆவன ெச7தா.
வ6ைமேயா> பிணிேயா> அவ ெப1 ேபா! ெச7தா எ6 ெசா&வ)
ெபா1-தமாக இ1/0. அத ேபாாி& அவ ெவறி ெபறா. நா> ம/க*
வளவா= உைடயவ!களானா& அைத/ கா ; அரசM/0 பல ேவ6 என
ேவ#>? அவ பைட Lட எ#ணினா. ந>/கமைட) சாபிய த3கைள
உய!த வா= அைடய2 ெச7த மனM/காக உயிைர8 ெகா>/க  வதன!
0 ம/க*. பினாேல ேசர மன ெச7த ேபாாி& ெவறி உ#டாவத0 நா>
ம/க* நறியறி ட திர* திரளாக பைடயி& ேச!தேத காரண. அவ!க*
அப 2 ேச!வத02 ேசர மன வ6ைமைய8 பிணிைய8 அ ேயா>
அழி-)- )ள30 0 தி1-திய ெவறிேய காரண. ஆகேவ அத த& ெவறி
பினாேல பல ெவறிகைள உ#டா/0 வி-தாக இ1த). ெவறிைய ெவறி
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ெய6 வல எ6 ெசா&வ!. அத த& ெவறி பல வல3கைள
உ#டா0ப ெச7த தனா& அதைன வலப> ெவறி எ6 ெசா&வ) எ: வள
ெபா1-தமாக இ1/0!
இத த& ெவறியா& ேசர மனன) க= வானள உய!த). அத க=
உலக உ*ள ள நிைல நி0 எேற ேதாறிய). உலக- தி& ம/க* உயி!-)
வாC வைர/0 அத கC உயிேரா> இ1/0.
த& ெவறி/0 பி அத வைமைய/ ெகா#> 0

ம/களி Bறாவ)

பைகைய ெவ&ல- ெதாட3கினா ேசர. பசி, பிணி எM அகபைகக*
இர#ைட ெவ6 றபைகயாகிய மன!கைள ெவ&ல றபடா.
ேசர1/0 உாிய) பைன மாைல. காிய ெபாிய பன ேதாடா& அைமத) அ).
அத அைட யாள மாைலைய அணி) ெகா#டா. ெப1ைமைய 8ைடய Qர/
கழைல/ கா& ைன) ெகா#டா. அ3க3ேக ெபாிய உ6தியான மதி&கைள
உைடயவ! களாக வா=தன! பைகவ! . பல காலமாக அத மதி&க* யாேதா!
ஊ6 இறி நிைலெப6 நிறன. அ)கா6 அழிவிறி யி1த மதி&க* எற
எ#ண-தா& அவைற உைடய பைக மன!க9/02 ெச1/0 அதிகமாயி6.
நா!
2 ேசர& அத எயி&கைள 6ைகயி> அழி-தா. மதி&களி& வா=த
மறவ!கைள2 சிைற பி -)/ ெகாண!தா. பல இட3களி& இ:வா6 மதி&கைள
எறி) பைக மனைர8 அவ! Qரைர8 சிைற ப>-தினைமயா&, எ?சி
யி1தவ!க* அட3கி ேபாயின!. எ:வள காலமாக மM எயிலாக
இ1தா; இவனிட வாலாட

யா)' எ6 ெதளிதன!.

)ள300 தி1-திய ெவறி/0 பி ேசரமா ெபற ெவறிகளா& பைகேய
இ&லாம& ேபாயி6. ப#ைட/ கால ெதா>2 ேசர மன! 0ல இ1)
வ1கிற). ேசர!க9ைடய ஆசி இைடயறா) சிற) நிபதனா& ேசர நா &
வா=பவ!க* மன!களி 0ைட நிழ& சிற 6 விள3கினா!க*. ெதா6
ெதா> நிைலயாக வாC பழ30 ம/க9/0 நா!
2 ேசா& நிழ&
வாCேபா), எ&லா விதமான ெகா>ைமக9 அழிதன. த நிழேல
வா=பவ1/0/ ெகா>ைம க* அ6ப யாக பைகவைர அழி-)/ 0 ம/கைள
ந&ல இப வா=வி& நிைலெபற2 ெச7த உய!த ெகா*ைகைய உைடயவ
ேசரமா. அ)ேவ அவMைடய இலசிய. இத இலசிய-தினி6 அவ
எ6 மா6ப>வ) இ&ைல; ேகா>வ) இ&ைல. இத இலசிய அவMைடய
ேகாடா/ ெகா*ைக.
ேன ெசான வ6ைம, பிணி எபவ ைற ேபா/கிய வலப> ெவறி8,
பிேன ெசான ேகாடா/ ெகா*ைக8 சாமாயமானைவ அ&ல; மிக
ெபாியைவ. அவைற மி0தியாக, மிக ெபாியனவாக உைடயவ ேசர ; )ள30
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0

தி1-திய வலப> ெவறிைய8, த நிழ& வா= ந!/0/ ெகா>ைம அற

ைவ-த ேகாடா/ ெகா*ைக ைய8 ந6 ெபாி) உைடயவ.
இ-தைகய ெவதிற& ேவத வா=தா& அவ Kற வாC எ6 ெசா&வ)
ெப1ைமயா? அவைன2 சா!ேதா! வா=வா! எ6 ெசா&வ) தா ெப1ைமயா?
அவ நா ;*ளா! வா=வா! எ6 L6வ) Lட ெப1ைமயாகா). அவ
வா=தா& உலக-ேதாேர வா=வா!க*. ஆத உலக-ேதா! வா=வதகாகேவM
அவ வாழ ேவ#>.
இவைறெய&லா எ#ணிய காபியா6/ காபியனா!, "0ற தீ!த ெசமேல!
ெவதிற& ேவேத! உலக-ேதா! ெபா1> நி வள வா=க! நி வா= நா*
வா=க!'' எ6 பா>கிறா!.

வா=க நி வளேன, நிMைட வா=/ைக!
வா7ெமாழி வாய! நிக= ஏ-த
பைகவ! ஆர பழ3க# அ1ளி
நைகவ! ஆர நகல சிதறி
ஆ6 அவி) அட3கிய ெசயி!தீ! ெசமா&

5

வாேதா7 ந& இைச உலகெமா> உயி!ப)ள300 தி1-திய வலப> ெவறி8
மாயி1 ைடய& மா/கழ& ைன)
மஎயி& எறி) மறவ!- தாீஇெதா& நிைல2 சிறபி நி நிழ& வா=ந!/0/

10

ேகா> அற ைவ-த ேகாடா/ ெகா*ைக8
ந6 ெபாி) உைடையயா& நீேய;
ெவதிற& ேவேத! இ: லக- ேதா!/ேக.
[நி ெச&வ  நிMைடய வா=நா9 வா=வன ஆ0க! உ#ைமையேய
ெசா&; வாைய8ைடய ெபாிய வ!க* நீMைடய கைழ/ Lறி பாராட,
பைகவ!க* நிரப ெப6ப
ெச78 பாண!

)ப-ைத/ ெகா>-), பிற! மகி=2சி அைட8ப

தய கைலஞ! நிரப ெப6 மகிCப

ந&ல

அணிகல3கைள/ கண/கிறி Qசி, ந&ல 0ண3கெள&லா அைம)
ந&ேலா!களிட பணி) லனட/க ெபற 0ற இ&லாத தைலவேன!
வானள உய!த ந&ல கழான) உலக உ*ளள வாழ, ந>3கிய
0 ம/கைள வ* வா= ெப6ப

ெச7த, ேமேம; பல ெவறிகைள

உ#டா/0 ெவறிைய8, காிய ெபாிய பனேதாடாலான மாைலைய8 ெபாிய
Qர/ கழைல8 அணி) ெகா#>, பல காலமாக ஊ6பா றி நிைல ெபற
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பைகவ!க9ைடய மதி&கைள- தா/கி அழி-), அ3ேக இ1த Qர!கைள2 சிைற
பி -)/ ெகாண!), பழ3கால

தெகா#> நிைலெபற சிறேபா> நி 0ைட

நிழ& வாC ம/க9/0 பைகவரா& ேந1 ெகா>ைமக* அ6ப யாக
அவ!கைள ைவ-த மா6படாத இலசிய-ைத8 நீ மிக ெபாிய அளவிேல
உைடயவனாக இ1/கிறா7, பைகவ1/0 ெவைமயாக அைமத வைமைய
உைடய ேவதேன ! இ:லக-தாாி ெபா1>.
'இ:லக-ேதா!/0 வா=க நி வளேன, நிMைட வா=/ைக' எ6 L 
ெபா1* ெகா*ள ேவ#>.
வள - ெச&வ. வா=/ைக - இ3ேக வா=நா* ; ஆ8*. வா7ெமாழி - உ#ைமைய
இயகிற. ஆர - நிைறய ெபற. பழ3க# - )ப. நைகவ! - மகி=2சிையத1 கைலஞ! : நைக - மகி=2சி. நகல - ந&ல ஆபர ண3கைள. ஆ6 அைம). அவி) - பணி). ெசயி! - 0ற. ெசமா& - தைலவேன. உலகெமா>
உயி!ப - உலக இ1/0மள அதேனா> ேச!) வாழ ஆதாரமாகிய உலக
அழிய கC அழி8மாத உலகெமா >யி!ப எறா! எப) ஐயரவ!க*
உைர. உயி!ப - வாழ. )ள30 0 - வ6ைமயா; பிணி யா; ந>3கிய
0 ம/க*. தி1-திய - 0ைற நீ3கிய வா= ெப6ப ெச7த. வலப> ெவறி பல ெவறி க* உ#டாவத0/ காரணமான ெவறி; 'ேமேம; பல
ேபா!ெவறி ப>த0 அ யாகிய ெவறி ெயற வா6 எப) பைழய உைர. மா ெபாிய. இ1 - காிய. ைடய& - பைன மாைல. ம - நிைலெபற. எயி& - மதி&.
எறி) - தா/கி மறவ! - Qர!. தாீஇ - ெகாண!) ; சிைறப>-த- த நா>/0/
ெகா#> வ). ெதா& நிைல2 சிற - பழைமயான கால த& நிைலயாக இ1-த
லாகிய சிறைப8ைடய; 'பதிெயC அறியா பழ30 '' எ6 பிற1 L6வ!. நிழ& ஆசி; 0ைட நிழ& எ6 L6வ) மர. வா=ந! - வா=பவ!. ேகா> - ெகா>ைம.
ேகாடா - மா6படாத. ெகா*ைக - இலசிய. ந6 ெபாி) - மிக அதிகமாக .
ெவதிற& - ெவைமைய 8ைடய ஆற& ; பைகவ1/0 ெவைமயாக இ1-த
ெவதிற& எறா!.]
'இதனா ெசா&ய), அவ0*ள 0ண3கைள ெய&லா எ>-) க=) அவ
ெச&வ-ைத8 அவைன8 வா=-தியவாறாயி6' எப! பைழய உைரயாசிாிய!.
இத )ைற

தயன வ1மா6:

)ைற - ெச)ைற பாடா# பா>,

வ#ண - ஒC0 வ#ண.

I/0 - ெசI/0.

ெபய! - வலப> ெவறி.
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த நா>/ 0 ம/க9/0 ந>/க-ைத உ# டா/கிய வ6ைம
பைகயாக ைவ-) அவைற நீ/கிய ெசயைல

தயவைற

த& ெவறியாக/ Lறி, அ)

பிவ1 ெவறி ேம& ெவறி/ெக&லா அ  பைட எபைத- ெதாிவி/0
வ#ண வலப> ெவறி எ6 சிறபி-தா! லவ!. இ- ெதாட! ஆ=த க1-ைத
உைடயதாக இ1-தலா& இ)ேவ இ பா>/0 ெபயராயி6.
--------------4. பனிைற பரதவ"
ெச #$வ"
ேசர! 0ல-ேதாற&களி& ெச30>வ தனி2 சிறைடயவ. வடநா>/02
ெச6 தைன எதி!-த மன!கைள ெவ6 இமய-தி 1) க& ெகாண!)
ப-தினி- ெத7வமாகிய க#ணகியி தி11வ-ைத அதி& அைம/க2 ெச7)
ேகாயிெல>-) க= ெபறவ. ந&ைச லவ!க9ைடய பாராைட
ெபறவ. சிலபதி கார-தி& உ*ள வ?சி/ கா#ட Cவ) அவM ைடய
ெப1ைமைய விாிவாக2 ெசா&கிற).
ேம& கட ந>ேவ சில தீகளி& சிறரச! சில! ஆசி ாி) வதா!க*.
அ /க அவ! களா& ேசர நா ன1/0- )ப உ#டாயி6. அவ!க9ைடய
06ைப அட/கி- த ஆைண/0* ைவ/க ேவ#>ெம6 ெச30>வ
எ#ணினா. கடைடேய இ1த தீகளாத அத/ கடைலேய இயைகயான
அரணாக/ ெகா#> அ2சமிறி வா= தா!க* அவ!க*. கடைல- தா# 
பைட8ட வ) தைம எதி!பவ! யா! எற ைதாிய அவ! க9/0. அதனா&
அ>-த>-)- த3க* 06- தன-ைத/ கா வதன!.
ெச30>வ கடைடேய வா=த அவ!க* மி>/ைக ஒ>/க உ6தி R#டா.
பல பைடQர!க* ஏறி2 ெச&வத0ாிய கப&கைள/ க னா. கட& எ:வள
ெகாதளி-தா; கல3காம ெச&; உ6தியான மர/கல3கைள இயற2
ெச7தா. எ&லாவைற8 ஆய-த ெச7) ெகா#> கட ேம ெசறா.
கடைடேய வா=த பைக மன!க9/0 ேவ6 சிறபான பல இ&ைல. கடேல
ெபாிய பலமாக உதவிய). கட அைலகைள8 ஆழ-ைத8 ெவ&; கடபைட
உைடயவ! அவ!கைள எளிதி& ெவ6விடலா. உ#ைமயி& அத ெவறி அவ!
கைள ெவற ெவறி ஆகா); கடைலேய ெவற ெவறியாக

8. கட& தாேன

கடபத0 அாிய தா7 அத பைகவ!க9/0 அரணா7 இ1த)?
ெச30>வ பைட8டM பைட/ கல3 க9டM மர/கல3க9டM ெச6
கடைடேய வாC பைகவெரா> ெபா1தா; ெபா1) ெவ றா. அ3கி1த சி6
மன!கைள அழி-தா. அத மன!கைள அவ அழி-த) ெப1விறலாகா).
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அவ!க* நில ப0தியி& வா=தி1தா& கண ேநர அவ!க* நிறி1/க
மாடா!க*. ஆகேவ, அவ!கைள ெவற ெவறி இ) எ6 ெசா&வ)
ெச30>வன) ேபா!-திற;/0 ஏைடய) அ6. ஆனா; பல காலமாக
ம/க9/0- தீ30 விைளவி-) வத பைகவ! Lட-ைத மி/க யசிைய
ேமெகா#> அழி/க ேவ#

யி1த) உ#ைமதாேன? கடைல ெவ&ல ேவ#

யி1த) தா அத0/ காரண. ெச30>வ கடைல ெவறா. கட
ஆழ-ைத8 பரைப8 அைல ைய8 க#> அ?சாம& அைவ த பிேன
ெச&ல, கட&

ேனறி பைகவைர ெவறா. கட& அவM/0- தைடயாக

நிகவி&ைல. அ) ற3கா ஓ> பைகவைன ேபால2 ெச30>வன) மர/
கல3க* ெச&ல வழிவிட). ஆத கடைல பிற/கி>ப ஓ னவ எற
சிறைப2 ேசர ெபறா.
கடைல ெவற) தா இத ேபாாி தனி2 சிற ஆத, இத ேபா!
தட ெச30>வைன லவ!க* 'கட& பிற/ ேகா ய ெச30>வ'
எ6 பாராட- ெதாட3கினா!க*. ெச30>வன) ஆைண/0 ஆற;/0
கடேல பணி) ற3கா யதாக க=) பா னா!க*.
இ-தைகய கைழ8ைடய ேசர ெச30>வ னிட பரண! வதா!. சில நாக*
த3கினா!. ேசர மாMைடய ெவறி2 சிறைப பல! Lற/ ேக>/ களி-தா!.
அவMைடய ஈைக2 சிறைப- தாேம ேநாி& க#> களி-தா!. மனைன
பாரா  ப-) பாட&க* பா னா!. இத ப-) பதி6 ய-தி& ஐதா
ப-தாக இ1/கிறன.
ெகடல& பக'
ெச30>வ தி1ேவால/க-தி& Qறி1 தா. அவ க= பாரத நா> Cவ)
பரவி யி1த). ஆத பல நா>களி1) அவைன பா!/0 ெபா1> ம/க*
வதி1தா!க*. தமி= நா & உ*ள ேசாழ பா# ய ம#டல3களி1) பல!
வதி1தா!க*. பC-த மர-ைத நா வ1 பறைவகைள ேபால பல லவ!க*
வதா!க*. யாழிைசயா& க& மன-ைத8 கைர-) இ6-) பாண! பல!
வதி1தன!. அழகா; ஆடலா; பாடலா; மகி=2சிைய உ#டா/0
விறய1 வதி1தன! . ஆட; பாட; நிக=தன. இனிைசயிேல மய3கி
நிற பிற நாடா!, ''என பா> ! என பா>!'' எ6 விய) பாரா ன!.
விறய1ைடய ஆடைல/ க#> இப/ கட& B=கின!.
ஆட; பாட; ஒ1வைகயாக நிைறேவறின. ெச30>வ கைல-திற நிரபிய
பாண1/0 விறய1/0 நிைறய பாிசி&கைள வழ3கினா. நறாக உ1/கிய
பK ெபானா ெச7த தாமைர மல!கைள பாண!க9/02 T னா. இப 2
ெச7வ) அத/ கால வழ/க. இேபா) ெபா பத/க ெப6வ)ேபால அேபா)
பாண! ெபாறா மைர Rைவ ெபறா!க*. ெபாM மணி8 ஆைட8மாகிய
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பாிசி&கைள8 ெபறா!க*. ஆனா& அவைற எேபா) ெவளிபைடயாக
ைவ-)/ ெகா*ள இயலா). ெபாறாமைர Rைவ மா-திர எேபா) அணி)
ெகா#ேட இ1/கலா. பா!/ கிறவ!க9/0 பாண1ைடய இைச- திறைமைய8,
வ*ள ெகாைடைய8 நிைன6-) அைட யாளமாக அ) விள3கிய).
ெச30>வ பாண!க9/0 விறய1/0 ெபா ெகா>-தா ; ெபா1*
ெகா>-தா; ஆைட ெகா>-தா ; யாைன ெகா>-தா. அவேறா> நி&லாம&
பாண1/0 ைபெபானா& ஆன தாமைரைய2 T னா.
ஆட& வ&ல விறய!/0 -) மாைலைய பாிசளி-தா. ெச30>வ
அைவ/ கள-தி& ஆ>வெதறாேல அவ!க9/0 அளவற ஆ!வ. கைலயி
Wப3கைள உண!) Kைவ/கிறவ!கைள/ க#டா& கைலஞ!க9/0 ஊ/க
உ#டாவ) இய&. ெச30>வMைடய தி1ேவால/க-தி& விறய! மிக நறாக
ஆ னா!க*. அேபா) அவ!க* உ*ள-தி& மகி=2சி நிரபிய). அ) க-தி&
மல!2சிைய- தத). ெநறிைய பா!-தாேல அத விள/க ெதாித).
இய&பாகேவ விள/ க-ைத8ைடய Wத& பிM ெபா ெப6 விள3 கிய);
ஒ#Pதலாக இ1த). அ3ேக ஆ ய ஒ#Pத& விறய1/0 அரச ஆர
R னா. அவ கட& பிற/0 ஓ யவனாதலா&, கடேல உ#டா0

-)

அவM/0 அ1ைம அ&லேவ! விறய! எ-தைன ேப! வதா; ஆர வழ30
ெச&வ அவனிட உ#> .
கைலஞ!கைள ர/0 வ*ளMைடய க= ேம; ேம; வள1; பல
இட3களி& பர; எ6 ெகடாம& நில. ஆத ேசர ெச3 0>வM/0
அைமத க= ெகடல1 க=. கைல Wக! திற, ஈைக, Qர, ஆசி ைற

தய

பல திற-தி; அவ கைழ ெபறா. ஆத அவ ெபற) ஒ1 க= அ6;
பல க=; அ) ெகடல1 ப&க=. அத க= எ6 நிைல நி 0ப

ேம;

ேம; கC/0ாிய ெசய&கைள2 ேசரமா ெச7) ெகா#ேட வதா. இவைற
பரண! க#> ேக> உண!தா!.
கட ெவ றி
ேசரமா கட&பிற/ ேகா ய ெவறிைய2 சில! லவாிட எ>-)/ Lறின!.
'எ-தைனேயா காலமாக அத2 சிறரச!க* 06 ப#ணி/ெகா#ேட
இ1தா!க*. கட;/ 0*ேள ெச6 அவ!கைள அட/க யா1 )ணிய வி&ைல''
எறா! ஒ1 ெபாியவ! .

38

''அப யா ! அத அரச!க9/0 பைட பல மி0திேயா?'' எ6 ேகடா! பரண!.
"அவ!க9/0 ேவ6 பல ஒ6 இ&ைல. கட& தா பலமாக இ1த); பைடயாக
இ1த); அரணாக இ1த). ந மன நீாிேல 0தா. கடெலா>
ேபாரா னா; ெவறா.''
''அப யானா& ந மன!பிராைன பரதவ எ6 ெசா&லலா
ேபா1/கிறேத!'' எ6 ெசா&  6வ& R-தா! பரண!.
''என அப 2 ெசா&கிறீ!க*? மீ பி /0 பரதவைர ேபாறவ எ6
ெசா&வ) மன! பிராM/0 இC/காவ) இ1/க>; ெசா&பவ! க9/ேக
இC/க&லேவா?''
"ெசா&வதி& என தவ6? மறவ!கெள&லா கட ஆழ-ைத8 பரைப8
க#> அ?சி ந>30வா!க*; நீாிேல கமாடா!க*. பரதவ! சிறிேதM அ?சாம&
த ைடய பட0க9ட கடைடேய 0வா!க*. கட& அைலகைள Qசி/
ெகாதளி-தா; கடெலா> ேபாரா 2 ெச6 மீ ேவைடயா வ1வா!க*.
அவ!க* ைக/ெகா#> வ1வ) மீனாக இ1தா;, அ?சாம& கட) வ1வ)
கட& அ&லவா?''
"அ) சாிதா. ஆனா&.........''
"ேசர!பிரா ெபா1) ெவற பைகவ!க* ேவ6 பல இ&லாதவ!க*. மீகைள
ேபாறவ!க*. அவ!கைள ெவறைதவிட/ கடைல ெவற) தாேன ெபாிய
காாிய எ6 ெசா&கிறீ!க*?''
''ஆ.''
''ஆகேவ, கட ஆழ-ைத/ க#> அ?சாம&, 0ளி!த அத )ைறகளிேல
வா=/ைக நட-) உாிைமைய8ைடய பரதவைர ேபாறவ எ6 மனைன2
ெசா&லலா அ&லவா?''
"ெசா&லலா. லவ!க* எப 2 ெசானா; அழகாக இ1/0.''
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"நீாிேல /0/ கடெலா> உழத ( ய6 ேபாரா ய) பனி-)ைற பரதவ ! எ6
ெச30>வ கைழ நா பாடலாெம6 நிைன/கிேற.''
''பா>3க*. இ) பா>3க*; இM | பா>3க*'' எறா! அத ெபாியா!.
பாட-தாேன வதி1/கிறா! பரண!?
வண கிய சாய
மெறா1 நா*.
ேசர மனைன- ேத /ெகா#> ந&ல க ள3 காைளய! பல! வதி1/கிறா!க*.
எ&ேலா1 த3க* த3க* ெதாழிேல சிற) நிபவ!க*; பாண!க* பா யைத/
ேக> அவ!க9/0 பல பாிசி&கைள2 ெச30>வ ததைத பா!-தவ!க*.
அத இைளய! ஒேர Lடமாக, நா  நம/0- ெதாித பாைட பா  பாிசி&
ெப6ேவா'' எ6 எ#ணி வதி1/கிறா!க*. அவ!க* ேசரமாMைடய கைழ
அைம-) பா> பா>கிறா!க*. பாண!க* பா ய பாட& எ3ேக? இத பா>
எ3ேக? ேவ6 இடமாக இ1தா& அவ!கைள பாட வி>வா!களா? அவ!க* பா>
பாட&கைள/ ெகா*வா!களா? அைவ ெகா*ளா பாட&. இ3ேக ேசரமா அத
பாட& கைள/ ேககிறா. பிற இட3களி& ெகா*ளா பாட& இ3ேக எ*ளா
பாடலாக இ1/கிற).
அத இைளய!, Lடமாக வ) பா / ைகைய நீ>கிறா!க*; வாிைசயாக நி6
நீ>கிறா!க*. எ&லா வைம ெபற ைகக*; ஒேர மாதிாி உ*ள
ைகக*; ஒ6/0 ஒ6 ேந! ஆன ைகக*.
அவ!கைள பா!-) மகி=கிறா ெச30>வ 'நமிட-தி& இவ!க9/0
எ-தைன அ!' எ6 உவைக R/கிறா. அவ!க9/0 பாிசி& வழ30 கிறா.
பைகவ1/0

 வண3காத ேபரா# ைமைய உைடயவ, சிறத கைலஞ!களி

அதமான பாடைல/ ேக> அவறி சிறைப உண!) பாரா>கிறவ,
இேபா) எளியவனாக, ெமைமைய உைடயவனாக இ1/கிறா. இைளய!
வி1ப-ைத அறி) அவ! பாடைல ந ெற6 ேககிறா. அவ!க9/0
வைள) ெகா>/கிறா. இத வண30 சாய& - எளிய வனாக வைள)
ெகா>/0 ெமைம - லவ!க9/0 வியைப/ ெகா>/கிற). 'ேந6-தாேன
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பாண! களி உய! தரமான இைசயிேல இ6 பாிK ெகா>-தா? இ6
இத/ ெகா*ளா பாட;/0/ ெகா>/கிறாேன!' எ6 விய/கிறா!க*.
கட& பிற/ ேகா  ெபற ப#ட3கைள ெய&லா இேபா) இத இைளய1/0
வாாி வாாி QKகிறா. ஆ#> நீாிேல ெபற தார-ைத (ப#ட-ைத), ஈ#> இவ!
ெகா*ளா பாட0 எளிதினி ஈகிறா. அத ப#ட3கைள ெப6வ)
எ:வள அாி)! மற அரச!களா& நிைன/க
ஒ1வனா& தா அ)

8மா? ெச3 0>வ

த). அ:வா6 ெபறகாிய ப#ட3கைள இவ!க9ைடய

சாமானிய மான பாட;/0 எளிதிேல QKகிறாேன!' எ6 சில! எ#ணினா!க*.
"உ3க* பா>- தர ேபாதா) எ6 ெசா&ல இவM/0 வா7 இ&ைலேயா?''
''அாிதி ெபற ப#ட3கைள/ ெகா>/க மாேட எற வா!-ைதக* இவ
வாயி1) வ1வதி&ைலேயா?''
"உ3க* பாட& ெகா*ள- தகாதைவ, உ3க 9/0/ ெகா>/க மாேட எ6
ெசா&ல இவ வா7 ந>30ேமா? நாமாக இ1தா& ஒ1 கண-தி& ெசா&
வி>ேவாேம!''
''அத வா!-ைதகைள2 ெசா&;வத0 இவ க6/ ெகா*ளவி&ைல. இவMைடய
வா7/0 அத- தைம இ&ைல. ஈெய6 இரபவ!/0 ஈய/ க6/ெகா#டா.
இத இைளய!க* பா>வைத/ ேக> நா அவ! பாட& ெகா*ளா பாட& எ6
ெசா&கிேறா. அரச காதி& அத பாட& விCகிறேதா, இ&ைலேயா, ெதாியா).
ஆனா& அவ! க* வாிைசயாக/ ைக நீ>கிறா!கேள, அத ேந!ைக நிைர
(வாிைசயாக இ1பைத/ க#ட பிற0 மன! பிரானா& Kமா இ1/க

8மா?

ஈ எ6 ேகப த0 ேப 0றிபறி) ெகா>/க/ கறவ இவ. ஈெய6
ேகட பிற0 ம6/க/ க&லாத வா/ைக உைடயவ. இரபவ1/0 ேவ6 காரண3
Lறி, இ&ைலெய6 ெசா&ல/ க&லாத இய& இவ வா7/0ாிய தைம .''
''அவைற ெய&லா க&லாத வா7ைமய (வாயி தைமைய ெபறவ) இவ
எபைத அறிய அறிய வியபாக இ1/கிற).''
''எ-தைன வண/க-ேதா> இனிய ெசாகைள/ Lறி/ ெகா>/கிறா ! பைகவ!



நிமி!) நி0 இ ெப1மா, வயவ!/ ெக&லா வயவனாக வைம பைட-த
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இ/ 0ாிசி&, வண3கிய சாயைல (ெமைமைய) உைடயவனாக இேபா) இ1ப),
க#டா1 நப

யாத விய அ&லவா?''

''ஆனா; பைகவ!

 இவ வண3கா ஆ#ைமைய உைடயவ தா.''

இப  லவ!க* தம/0 உ#டான விய பினா& ஒ1வ!/0 ஒ1வ!
ேபசி/ெகா#டா!க*;

ஆ#> நீ! ெபற தார, ஈ#> இவ!
ெகா*ளா பாட0 எளிதினி ஈ8
க&லா வா7ைமய இவ
எ6 வியதா!க*.
இப

அவMைடய வண3கிய காயைல நிைன-த ேபா), அவன) வண3கா

ஆ#ைம8 நிைன/0 வத). அைத பறி8 பரண! ேக*வி 8றி1/கிறா!.
பெபாறி மா*
மா!பிேல அழகிய மண *ள மாைலைய அணிவ) மன!களி இய&.
ேசரமாM மாைலைய அணி தி1தா. கவி ெபற மாைல அ). மாைல
வா>வ) சிறப6. அைத- தீய நிமி-தெம6 ெசா&வ)#>. ஆனா&
ேசாமாMைடய மாைலயி& உ*ள R/களி இத=க* வா ய )#>. அத வாட
அவMைடய சிறைபேய எ>-)/ கா ய). அவ மா!பிேல Rசியி1த சதன
உல!) ெபா1/0- த ய); அ) அவMைடய ெப1ைம/0
அைடயாளமாயி6. எெபாC)?
பைகவ!க9ைடய நா  ேம& ேசரமா பைட ெய>-தா. பைகவ!கைள/
ெகாறா. அவ!க9 ைடய நா & எாிB னா. அதனா& நாறிைச8 உ*ள
ஊ!க* எாிதன. எ3ேக பா!-தா; ைக ம# ய). அத ைகைய/ க#ட
ேசர பைட Qர1ைடய உ*ள3களி& உவைக ம# ய). பைக வ!க9ைடய
ைனகைள2 Kட ெந1 ேம; ேம; பர) எாிததனா& ைக பரத).
அத ைக ப>2 ேசரமாMைடய மாைலயி& உ*ள இதழி கவி அழித).
இ:வா6 ேசரMைடய மாைல ம3கினா; அ) அவன) விற& விள3 கியைத/
கா ய). அேபா)தா ேசரமாMைடய மா!பிேல Rசிய சதன ல!த).
வா ய மாைல8 ல!த சா)மாக அவ நிறா; ெவறி- தி1ேவா>
நிறா. மா!பிேல திதாக அணித மாைல8 Rசிய சதன  ேவ6 படா;
அவM ைடய மா!பி இயைக ெயழி& ேவ6படவி&ைல. அ3ேக சா -திாிகா
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லசண-திப B6 இேரைகக* இ1தன. அைவ விள/கமாகேவ இ1 தன.
கவினழித மாைல8 ல!த சா) ெகா# 1தா; அவ மா!பி& எ6
ெபாேவா> கவினழியாம& ப&ெபாறிக* இ1தன.
ேபெரழி வா',ைக
ேசர நா> வளப-ைத8 ம/க9ைடய இப வா=/ைகைய8 க#> களி/0
வா7 பரண 1/0/ கிைட-த). அத நா  ஆ6கைள8 மைலகைள8
ெபாழி&கைள8 பா!-) இறா!. அத ஆ6களி& ேபரா6 எப) ேசரநா>
மைல யிேல ேதாறி ேம& கடேல விCகிற). அத ேதாற  ச3கம  ேசர
நா>/0*ேள இ1/ கிறன. ேசரMைடய மைலயிேல பிற) அவM ைடய
கடேல ெச6 கல/கிற) அ).
ேபராறி& ) ெவ*ள வ1ேபா) ம/க 9/0 மகி=2சி8 ெப1/ெக>-)
ெபா30. ன& மத ெவ*ள நாகளி& நீ!விழா அ3க3ேக நைட ெப6.
னலா> நிகC. ஆடவ1 மகளி1 நீரா மகி=வா!க*. மன& க#>
நிக=த1 நீ!விழா விேல ேசரநா> ம/க* ஒ6L ஆ வி1)#> களி சிற)
வா=வைத பரண! க#டா!.
ேவனி கால-தி& ம/க* ெபாழி&களிேல 0) த3கி இப விைளயா>
அய!வைத8 லவ! பா!-தி1/கிறா!. ) ன& விைளயா ய ேபா) அத/
காசியி சிற ஒ1 விதமாக- ேதாறிய). ெவப மி/க ேவனி& ப2ைச
பேசெல6 தைழ-) பரவிய Rெபாழிேல த3கி- ெதற இனிைமைய8,
மலாி மண-ைத8 Wக1 ேபா) அத/ காசி ஒ1 வைகயி& சிறைடயதாக
இ1த). எ&லா அழகிய காசிக*. அவ!க9 ைடய வா=/ைகேய மி/க
அழ0ைடய). நீ! விைள யா & அவ!க* பலவ#ண நீ!கைள/ 0ழா7கைள/
ெகா#> ஒ1வ! ேம& ஒ1வ! Qசி விைளயா னா!க*. Rெபாழி& இப
Wக!தேபா) இனிைசைய எCபி அத இைச ெவ*ள-திேல B=கிதிைள-தா!க*. இப யாக/ கைல ப# நிைறத அவ! க9ைடய வா=/ைக
ேபெரழி& வா=/ைகயாக2 சிற6 விள3கிய).
நா> ம/களி ெச&வ வள-ைதபறி2 ெசா&ல வா!-ைதக* இ&ைல.
இைமயிேல ெசா!/க ேபாக-ைத ெப6கிறவ!க* அவ!க*. அ6Kைவ உணைவ
உ#>, Wக!2சி/0ாிய ெபா1*கைள இனிதாக Wக!) வா=தா!க*. தாேம
Wக1 சி6ைம அவ!களிட இ&ைல. வி1பி வ1கிற Kற-தாேரா>
வி1)#> பிற இப3கைள Wகர2 ெச7) Wக!) த3க* ெச&வ-ைத
பயப>-தினா!க*. தாேம Wக1 இப-திM Kற-தாேரா> ேச!) Wக1
இப பமட30 மி0தியான). அ)ேவ வழ/கமா7 ேபான அவ! க9/02
Kற-தாாிறி Wக1 இப இப மாகேவ ேதா6வதி&ைல
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Kற-ேதா> உ#> இனி) Wக1 Lட- தினைர லவ! க#> மகி=தா!.
இனிய னைல 8ைடய ஆற3 கைரகளி& அவ!க* ஆ மகி=த ைத பா!-தா!.
ேசரநா>/0 உாிய கா?சி எற ஆைற8 க#டா!. அத )ைறக* ம/க* பல!
நீரா> ெப1 )ைறகளாக இ1தன.
#
வா'
இப  பல வைகயி& அறித ெச7திகைள ெய&லா ெந?சமாகிய ெகா*கல-தி&
ேசமி-) ைவ-)/ெகா#ட பரண! இேபா) பாடலானா!. இழிவாக2 ெசா&வ)
ேபால2 ெசா&2 ேசாைன க=) வா=-த நிைன-தா!. பனி-)ைற பரதவ
எறா!; அதனா& அவ கட& பிற/ேகா ய ெவறிைய பாரா னா!. க&லா
வா7ைமய எ6 , வண3கிய சாயைல உைடயவ எ6 ெசானா!. அைவ
வா7ைம க&லாதவ, வண30 ெம&ய எ6

த& தா=வாக-

ேதாறினா;, இரப வ1/0 ஈதைல ம6பைத/ க&லாதவ எ6
அவ!க9/0 எளியவனாக இ1பவ எ6 ெபா1* ப> அவMைடய ஈைக2
சிறைப ல ப>-தின. இத= கவி அழித மாைல8, சா) ல! மா!
உைடயவ எறா!; அவைற மா-திர ேநா/கினா& இழிவாக- ேதா6;
பைகவ! நாைட எாி-த ைகயினா& மாைல8 சா) அப

ஆயின எ6

Lறியதனா& அவMைடய Qர-தி சிற லபட). ''இ:வள
சிறைப8ைடய நி ெபய!, கா?சிய ெப1)ைற மணைல/ கா ; பல
ஆ#>க* வாழியேரா!'' எ6 வா=-தினா!. ெபய! வா=க எ6 வா=-தினா;
அவ வா=க எப) தா அவ! க1-).
பைம/0 வா மீைன8 ஆ6 மணைல8 ெசா&வ) லவ! மர. எத அரசைர
வா=-)கிறா!கேளா, அவ!க9/0ாிய ஆறி மணைல2 ெசா&வ) சிற. இ3ேக
ேசரMைடய நா ;*ள கா?சி யாறி மணைல பரண! ெசா&, அைத/
கா ; பல கால வா=க எ6 வா=-தினா!. ஆ6 மணைல எ#ணினா;
எ#ணலா; அ!ஜுன மைனவிகைள எ#ண

யா)' எ6 இ/ கால-தி& ஒ1

பழெமாழி வழ30கிற). ஆ6 மண& அள கடத) எபைத அ பழெமாழி
ெதாிவி/கிற) அ&லவா?
பா> மிக அழகாக நிைறேவறிய).
#
ைபெபா றாமைர பாண!2 T ,
ஒ#Pத& விறய!/0 ஆர R /,
ெகட& அ1 ப&க= நிைலஇ , நீ!/0/
கடெலா> உழத பனி-)ைற பரதவ!
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'ஆ#> நீ! ெபற தார, ஈ#> இவ!

5

ெகா*ளா பாட0 எளிதினி ஈ8
க&லா வா7ைமய இவ' என-, த-த
ைகவ& இைளய! ேந!ைக நிைரப,
வண3கிய சாய& , வண3கா ஆ#ைம,
ைனK> கைன எாி எாி-த, ெபாி)

10

இத=கவி அழித மாைலெயா> , சா) ல!
ப&ெபாறி மா!ப நி ெபய!வாழியேரா!
நிமைல பிற) நிகட& ம#>
மன& நிக=த1 தீநீ! விழவி
ெபாழி&வதி ேவனி ேபெரழி& வா=/ைக,

15

ேமவ1 Kறெமா> உ#> இனி) Wக1
தீன& ஆய ஆ>
கா?சிய ெப1)ைற மணM பலேவ.
[பசிய ெபானாலான தாமைர Rைவ பாண1/02 T 8, விள/க-ைத8ைடய
ெநறிைய ெபற விற ய1/0

-) மாைலைய R 8 ெக>த& இ&லாத பல

வைக க=கைள நிைல நி6-தி, நீாிைடேய 0) கடேலா> வ1தி ேபாரா ய
0ளி!த )ைறைய8ைடய பரதவைன ேபாேறா7! ''அ3ேக கடைடேய ெபற
ப#ட3கைள, இ3ேக யா1 வி1பி/ ெகா*ளாத இவ1ைடய பா >/காக
எளிதிேல ெகா>/0, ஈைகைய யறி அதெகதிராக ஒைற8 ெசா&ல/ க&லாத
வாயி தைமைய உைடயவ இவ'' எ6 க#ேடா! L6 ப யாக, த த
ைகயினாேல ெதாழி& ெச7வதி& வைமைய8ைடய இைளஞ! த ைடய ஒ-த
ைககைள வாிைசயாக நீட, அவ1/0 எளியனாகி/ ெகா>/க வைளத
ெமைமைய8 பைகவ1/0 வண3காத Qர-ைத8 உைடய, பைகவேரா> ேபா!
ெச78 ைனகளி& உ*ள அவ! நா>கைள2 Kட இட மி/க ெந1
எாி-தனா& மிக இத=க* அழ0 அழித மாைலேயா> சதன உல1கிற பல
வாிகைள உைடய மா!ைப8ைடயவேன! நிMைடய ெபய! வா=வதா0க,
நிMைடய மைலயிேல பிற) நின/0ாிய ேம& கடேல ெச6 ேச1 ஆறி&
மி/க ன& வ1ேபா) நிக=கிற இனிய நீ! விழாைவ8, ேவனி கால-தி&
ேசாைலகளிேல த3கி இ6 ெபாிய அழைக8ைடய வா=/ைகைய8 உைடய ,
வி1ப-ைத/ ெகா#ட Kற-தாேரா> வி1)#> ேபாக3கைள இனிதாக
அMபவி/0 ம/க Lட-தா! இனிய நீாி& ஆ>த0 இடமாகிய கா?சிமா
நதியி ெபாிய )ைறயிேல உ*ள மணைல/ கா ; பல ஆ#>க* !
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பாண1/0- தாமைர T , விறய1/0 ஆர R , க= நிைலஇ, உழத பரதவ!
பாட0 ஈ8 வா7ைமய இவ என, நிைரப, வண3கிய சாயைல8
ஆ#ைமைய8 உைடய ப&ெபாறி மா!ப! நி ெபய!, மணM பல வாழியேரா ! எ6 ெபா1-தி/ெகா*ள ேவ#>.
1. பாண!2 T

- பாண1/02 T , T>த& - தைலயி& அணித&.

2. ஒ#ைம - விள/க. விறய! - பா> பா

ஆ> மகளி! ; பாண1ைடய

மைனவிமா! பா னி எ6 ெசா&வ)#>. ஆர ெச7) .

-)மாைல. R

- Rண2

3. ெகட& அ1 - ெக>த& அற அ1ைம இைமைய2 K ய). ஈைக, Qர, ஆசி
ைற எ6 பலதிற-தி க=ெபறவனாத ப& க= எறா!. நிைலஇ - நிக2
ெச7).
4. உழத - வ1திய, இ3ேக ேபா! ெச7தைத2 K ய). உழ எற ெசா&
வ1தி ய;தைல/ 0றிப). அ)ேவ இ/கால-தி& உைழ என வழ30கிற).
பனி - 0ளி!2சி. பரதவ! எப) ெந7த& நில-) ம/களி ெபய!. பரதவ
எறதனா ெசா&ய), அ/கட உழ-த& ெதாழிெலாைமபறி அ/ கட&
)ைற வாC Wைளய0 ெபயராகிய பரதவ எM ெபயரா இழி-)/
Lறினா ேபால/ 0றிபா உய!-) ெவறி Lறினானாக/ ெகா*க' எப)
பைழய உைரயாசிாிய! L6 நய.
5. நீ!ெபற - நீாிேல ெபற. தார - ப#ட.
6. ெகா*ளா பாட& - பிற! ஏ6/ ெகா*ளாத பாட& ; மன3 ெகா*ளா பாட&
எப! பைழய உைரகார!.
7. க&லா வா7ைமய - ம6-)/ L6 வைத/ க&லாைமயாகிய வாயி தைமைய
உைடயவ ெகா>-தெறாழிைல யறி பிற ெதாழிைல/ க&லாத வா7ைமைய
உைடயவ எப) ஐயரவ!க* 0றிைர. என - எ6 க#ேடா! L6ப யாக.
என, வண3கிய சாய& எ6 Lட ேவ#>.
8. ைகவ& இைளய! - ெதாழிேல வைமைய ெபற இைளஞ! : ைக - ெதாழி&;
ஆ0ெபய!. ேந! ைக - ஒ-த ைகக*. நிைரப - வாிைசயாக நீட.
9. வண3கிய - வைமய6 ெநகி=த . சாய& - ெமைம.
10.

ைன - ேபா!/கள. கைன எாி - மி0தியான ெந1. எாி-த - K>

அழி-தலா&,
11. கவி அழ0. சா) - சதன, ல!த& - உல!த&.
12. ெபாறி மா!/0 அழைக- த1 வாிக*. B6 வாிக* மா!பி& இ1-த& ந&ல
இல/கண எ6 ெசா&வா!க*. 'அ பக> மா!பி , ெசெபாறி வா3கிய
(தி1ம1கா6பைட, 104-5) எ6 ந/கீர1, 'வைரயக& மா!பிைட வாி8
B6ள" (சீவகசிதாமணி, 1462) எ6 தி1-த/க ேதவ1 Lறியி1/கிறன!.
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13. ம#> - ேவகமாக2 ெச&;.
14. மன& - ஆறிேல மி0தியாக உ*ள ) நீ!. மன& எபேத ஆ6/0
ெபயராயி6 எப!, பைழய உைரகார! தீ நீ! - இனிைமைய8ைடய நீ!.
15. வதி - த30. ெபாழிேல வதி8 ேவனிைல8ைடய வா=/ைக .
16. ேமவ1 - ேமத& வ1; ேமத& - வி1த&. 'இனி) Wக1 ெமற),
Kற-ேதா> உ#டேல யறி2 ெச&வ

ைடயா! அ2ெச&வ-தா ெகா*9

பயக* எ&லா ெகா*9 எறவா6' எப) பைழய உைர.
16. தீ ன& உ*ள ஆய. ஆய - ம/களி Lட.

விழைவ8, வா=/ைகைய8 உைடய ஆய, Wக1 ஆய எ6 இைண-)
ெபா1* ெச7ய ேவ#>. .
இபா  )ைற

தயன வ1மா6.

)ைற - இயெமாழி வா=-).
I/0 - ெசI/0.

வ#ண - ஒC0 வ#ண.
ெபய! - ேபெரழி& வா=/ைக .

ேசரமாMைடய இய&கைள க=) பாரா னைமயா& இ), 'இய ெமாழி
வா=-)' ஆயி6. ேசர நா & வா=பவ!களி வளபமான வா=ைவ/ க#>, 'இ)
மிக அழகிய)' எ6 பாரா னைமயா& 'ேபெரழி& வா=/ைக' எற ெதாடேர இ
பா>/0 ெபயராக அைமத).
'இதனா& ெசா&ய), அவைன நீ> வா=கெவன வா=-தியவா றாயி6' எப)
பைழய உைரகார! L6 க1-).
இ) பதி6 ப-தி& 48-ஆவ) பா>.
-----------5. ரவல* ேகாமா"
ேசரநா> வளநக!களி& சிறத) வ?சி. அ)ேவ அநா  தைலநகர. அதைன
யறி ேவ6 சிறத ெச&வ வள உ*ள நகர3க* பல அ நா & இ1தன. ேம&
கடகைரயி& ெதா# ெயற நகர ஒ6 இ1த). அ3ேக கப& வியாபார
ந0 நைடெபற). ேவத வ&ல நா மைறயாள! பல! அ நகாி& வா=)
வதன!.
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ேசர மனMைடய ெச&வ2 சிறைப/ க#> அவMைடய பைகவ! ெபாறாைம
ெகா#டன!. அவேனா> ெபா1) த ைடய Qர-ைத லப>- )வத0 ஏற
)ணி அவ!க9/0 இ&ைல. ேசர நா>/0*ேள 0) வ?சிமா நகைர 6ைக
யிடேவா , ேவ6 வைகயி& ேசர மனைன எதி!/கேவா அவ!க* ந>3கினா!க*.
ஆயிM எப யாவ) அவMைடய ஆறைல/ 0ைல/க ேவ#>ெமற ஆவ&
ம> அவ!க9/0 அட3கேவ இ&ைல.
ேந! நி6 ேபாாி> ேந!ைம அவ!களிட இ&ைல. ஆகேவ ஏேதM வ?சைன
ெச7) ேபா! Bடலா எ6 பல! L ஆரா7தன!. ேசரைன அவ நா ேல
ெச6 ேபாாி> ெவ&வ) எப) இதிரனா; எ#ண இயலாத ெசய&.
அவைன- த ைடய நா>/0 வ1வி-) எதி!-) நிகலா எ6 )ணிதன!.
அத0 என வழி? பல நாக* சிதி-தன!.
ெதா# மா நகர-தி& மைறயவ!க* ெபாிய ேவ*வி ஒைற இய6வத0 ஏபா>
ெச7 தா!க*. இத2 ெச7தி பைகவ! கா)/0 எ ய). அத ேவ*வி
நைடெபறாம& த>-தா& ேசர மன சின B#> ெபார வ1வா எற எ#ண
அவ! க9/0 உ#டாயி6. 'யாக பK/களாகிய ஆ>கைள ஒ1வ1 அறியாம&
அ -)/ ெகா#> வ) த#டகாரணியமாகிய கா>/0* ைவ-)விடா&,
எப யாவ) அவைற வி>வி-)/ ெகா#> ெச&ல2 ேசரமா

யசி ெச7வா;

த#டகாரணி ய-)/0 அவ பைட8ட வதா& அவைன மட/கி/ ெகா*ளலா'
எ6 ஒ1வா6
 ெச7 தன!. நா7க* பல ேச!) யாைனைய மட/க- திட
ேபாட கைதயாக
8 இ) எபைத அவ!க* உணரவி&ைல.
ேவ*வி/0 ேவ# ய ஏபா>க* ெதா# யி& நைடெப6/ ெகா# 1தன.
அத0ாிய ப#ட3 கைளெய&லா ெதா0-தா!க*. ஒ1 நா* காைலயி& எC)
பா!/0 ேபா) யாக-)/காக வத மைலயா> கைள/ காணவி&ைல. இரேவா>
இரவாக யாேரா தி1ட!க* அவைற- தி1 2 ெச6விடா!க* எ6 ெதாித) .
பைகவ!க* அMபிய ஏவல!கேள இத/ காாிய-ைத2 ெச7தா!க* எ6,
ஆ>க* த#டகாரணிய-தி& இ1/கிறன எ6 ெதாிய வத). ேசர இதைன
உண!தா. I30 ைய இடறிவிட)ேபா லாயி6 இ). உடேன த
பைடக9ட த#டகாரணிய-ைத ேநா/கி பைடெய>-தா.
இைத-தா பைகவ!க* எதி!பா!-தி1தா!க*. த#டகாரணிய-தினிைடேய ேசர
மனைன அவ!க* எதி!-தா!க*. பைகவ! பலராக இ1தா; ேசரமாMைடய
Qர-)/0

 அவ!க* எமா-திர? ேசர மன அவ!கைள ெவ6

த#டகாரணிய-தி0* 0) அ3கி1த ஆ> கைள/ ைகபறி மீ#டா.
ெதா# யி& ேவ*வி இனிேத நிைறேவறிய). அைத நிைறேவறிய
அதண!க9/0 பல ஆ/கைள8 ஊைர8 அரச வழ3கினா.

48

சிைறபட ஆ>கைள மீ> ைக/ ெகா*வதகாக பைகவ1ட ேபா! ெச7)
ெவறைமயா& இத2 ேசர மனM/0 ஆ>ேகாபா>2 ேசரலாத எற ெபய!
வழ3க- ெதாட3கிய). ஆைட/ ெகா*9 ெப1ைமைய 8ைடய ேசர மன
எப) அத- ெதாடாி ெபா1*.
#

#

பதி6ப-தி& ஆறா ப-தாக அைமதி1/0 ப-) பாட&க9 ஆ>ேகா
பா>2 ேசரலாதைன பறியைவ. அவைற பா யவ! கா/ைக பா னியா!
ந2ெச*ைளயா! எற ெப# லவ!. அத ப-தி& ஏழாவ) பா> விற
யா6பைட எM )ைறயி& அைமதி1/கிற). விற எபவ* ஆட&
பாட& சிறதவ*. விற& எப) பாவ. பா> பா ேல வ1 பாவ-ைததMைடய ஆடலா& ெவளிப>-)கிறவளாத அவ9/0 விற எற ெபய!
வத). பாணM/0 மைனவியாத பாணி2சி எ6 பா னி எ6 விறைய2
ெசா&வ)#>. பாண யா= வாசி-) பாட அத0 ஏப ஆ> திறைமைய
ெபறவ* விற.
ஒ1 விறைய பா!-), ''ேசரமா இ-தைக யவ; அவைன ேபா7 பா!-)
பா  பாிசி& ெப6 வ1ேவா'' எ6 ெசா&வ) ேபால இத பா>
அைமதி1/கிற). ேசர மனனிட ெச&ல வழிகா>வ) ஆத இ)
ஆ6பைட பா>; விற/0 வழி கா>வதனா& விற யா6பைட ஆயி6.
ேபா!/கள-தி0 அ1கி& பா

Q & ேசர மன த3கியி1/கிறா. அவைன

எதி!-த பைகவ!க* வைம மிக உைடயவ!க*; ேபா! ெச7ய றப>ைகயி&
ைவ-த காைல பி ைவபதி&ைல எ6 சபத ெச7) றபடவ!க*; ற3
கா ஓ>வைத/ கா ; உயி! வி>வேத சால ந6 எற விரத-ைத/
கைடபி பவ!க*. அவ!க9ைடய )ணிேவ அவ!க9/0 Rைணேபால
இ1/கிற). ெந?K/0 அணியாக இ1ப) தி#ைம. ெந?ச தி#ணியராக
இ1பவ!க* எ#ணியவைற எ#ணியவாேற ெப6வ!. 'நா ற3கா

ஓட/

Lடா)' எற விரத-ைதேய த ெந?சிேல R#டவ!க* பைகவ!க*. ஓடா
Rைகைய (விரத) உைடய மறவ!க* நிரபிய பைட, பைகவ! பைட. பைட
Qர!க9ைடய இய&ேப அ)வானா& பைட- தைலவ!க9ைடய மன- தி#ைமைய2
ெசா&ல ேவ#>மா?

அ-தைகய மறவாி வைம, ேபா!Qர, மிட& மறவ!கேளா> ெபா1ேபா)
ெவறிைய உ#டா/0. ஆனா& அத மிட& ஆ> ேகா பா>2
ேசரலாதனிட-தி& ப/கவி&ைல. அவ அவ!க9ைடய மிடெல&லா அ ேயா>
ெக>ப ேபா! ெச7தா.
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பைனமாைலைய அணி) Qர/கழைல ைன) ேபா!/கள-திேல 0தா
அவ. க>ைமயாக ேபா! நடத). பிளிறி ஆரவாாி-) வ1 களிைற ேவலாேல
0-தின! சில!. எதி!-த மறவைர வாளா& ெவ ன! சில!. அபினாேல பல!
உடைல- )ைள- தன!. ேவலா 0-தியேபா) 0-திய #ணி 1) 0Z! 0Z!
எ6 01தி ெகாளி-த). வாளா& ெவ ய ேபா) சலா! சலா! எ6. இர-த)ளி ெந>Iர ெதறி-த). ேசர மன Mைடய ெபாிய பைன மாைலயிேல அத
இர-த- )ளிக* ப தன. அவMைடய ெப1ைம/0 அைடயாளமாகிய Qர/
கழேல இர-த/ கைற ப த). அதனா& கழ& சிவ) ேதாறிய). அவMைடய
இ1பன ைடய; (பனேதாடா ெச7த மாைல), வா கழ; மிட& அழி)
உட& )ணி) QC மறவ1ைடய 01தி )ளிபதனா& சிவதன. ேமக மைழIவைல- Iவிய) ேபால ேபா!/கள-தி& 01தி- Iவ& இ1த).
எ3ேக பா!-தா; ெவ>பட உட/க*. அத0

 Qரெர6,

மறவெர6 ெபய! ெசா&;ப உயி1டM ஊ/க-)டM உலவிய
அ:ட&க* இேபா) உட& எ6 ெசா&ல த0தியிறி- )#> )#டாகி
ஊ0ைவெய6 ெசா&;ப 0விதன. ஊ0ைவ8*ள இட-தி& லா&
நாற QKவ) இய&தாேன? ஆகேவ அ3ேக 01தி- Iவ; ல நாற 
பட!தன. அ-தைகய கள-திேல ஆ> ேகாபா>2 ேசரலாத இேபா)
இ1/கிறா.

 ெபற ெவறிகைள அவ மாைல8 கழ; காட, இேபா)

ெபற ெவறிைய அவறிேல ப ) ெசநிற ஊ ய 01தி காட, அவ
ெவறி மி>/ேகா> விள30கிறா.
ெவறியினா& உ#டா0 உவைக/0 எ&ைல உ#ேடா ? பைட Qர!க* 0தி-)/
L-தா>கிறன!. அத/ L-தி& ேசரமாM கல) ெகா*கிறா. ைககைள/
ெகா ஆ> ஆட- )/0- )ண3ைக எ6 ெபய!. ேபா!/கள-தி&
ெவறிெபற ெப1மகி=2சியா& Qர1 மனM )ண3ைக யா>கிறா!க*.
)ண3ைக ஆ>வத0/ காரண ேசர மன ெபற ெவறி; வல (ெவறி)
படதா& (உ#டாகியதா&) )ண3ைகயா / களி/0 நிைல வத).
”)ண3ைக ஆ ய வலப> ேசரமா ஆகிய ஆ> ேகாபா>2 ேசரலாத
ேபா!/கள-தி& இ1/ கிறா. அவைன ேபா7 பா!-)வி> வரலா'' எ6
விறைய ேநா/கி ந2ெச*ைளயா! ெசா&கிறா!.
#

#

"ேபா!/களமா! அ3ேக நா ேபாக

8மா?"

"நறாக ேபாகலா. ெவறி/ களிட )ண3ைகயா / ெகா# 1/0
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நிைலயிேல ெச6 பா!-தா& ேசரMைடய Qர2 சிறைப8 ெகாைட2 சிறைப8
நறாக அறி) ெகா*ளலா.''
''அவ அர#மைனயி& தி1ேவால/க-தி& Qறி1/0ேபா) க#>
களி/கலாேம!''
''அப / காPவைத எேபா) ேவ#> மானா; ெச7யலா. மற2 சமய3களி&
பைகவைர ற3காP Qர-ைத பிற! Lற நா உண!) ெகா*ள ேவ#>.
ேசர மனMைடய வா=வி& அ /க ேபா! நிக=வதி&ைல. ஏெனனி& அவைன
எதி!/0 ைப-திய/கார!க* உலக-தி& அதிகமாக இ&ைல. பல ஆ#>களாக
அவ Qர உலக கC சிறைடயதாக விள30கிற). ஆனா; யா1/காவ)
ேபாதாத கால வதா& 06 ெச7ய- தைலப>கிறா!க*. அேபா)
ேசரMைடய தினெவ>-த ேதா*க* Rாி/கிறன. பைகவ!கைள அ ேயா>
க1வ6-) வி>கிறா. அ-தைகய நிக=2சி மிக மிக அ1ைமயாகேவ நிகC.''
''அப யானா& அவ இ1/0 கள-)/02 ெச&ல ந&ல வழி இ1/கிறதா?''
"ெம-ெதற வழி உ#>. அதி& நட) ெச&லலா. ெம&ய வழியி& ெம&ல
ெம&ல நட) ெச&லலா. 06க அ

ைவ-) நட) ேபாகலா.''

''ேபா! நட/0 இட-தி& ெசறா& தீ30 ஒ6 இ&ைலயா?''
''ேபா! இேபா) நட/கவி&ைலேய. ேபா!
மி>/ேகா> மன பா

 ெபற). ேபாாி& ெவறி ெபற

Q & Qறி1பா. அத/ ேகால-திேல அவைன

பா!ப) க# ெகா*ளா/ காசியாக இ1/0. ேபாேவாமா?''
''அ3ேக ேபா7 என ெச7வ)?''
"உன/0 நா இைத2 ெசா&ல ேவ#>மா? நீ இM இள30ழைதயா? ைக
நிைறய வைளய&கைள அணி)ெகா#ட சி6 ெப#ணாக இ1த நீ இேபா) சில
வைளகைள மா-திர ைனதி1/கிறாேய; ஏ?''
''ஆ> ேபா) வைளக* உைட)வி>. ஆத சில வைளகைள
அணிதி1/கிேற. அ) பறி இேபாெதன கவைல?''
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''சில வைளகைள அணித விறயாகிய உன/0, நீ எதகாக அப

அணிதா7

எ6 ெதாி8ேபா), )ண3ைகயா ய ெவறிைய8ைடய அரச

ேன

ெசறா& இன) ெச7யேவ#>ெம6 ெதாியவி&ைலயா?''
"ஓ ஓ! ஆட ேவ#>ெம6 ெசா&கிறீ!கேளா! ேபா!/கள-தி& ஆட& பாட&
ெபா1-தமா0மா?''
''இேபா) நா ெச&ல ேபாவ) ேபா! நிக=) ெகா# 1/0 கள அ6;
ேபா!

த கள; மன Qரேரா> )ண3ைகயா> கள. அத ஆட

நிகCேபா) உ ஆட& நிகழ/ Lடாதா? அ3ேக ேபா7 நீ ஆட ேவ#> ெம6
என/0 வி1பமாக இ1/கிற); ெச&ேவாமா?''
''நா மா-திரமா ேபாவ)?''
"இ&ைல, இ&ைல. உMைடய ஆட;/ேகப பா> பாண!கைள8 அைழ-)/
ெகா#> தா ேபாக ேவ#>. ேசர மனைன/ க#> வர ேபாகிேறா எ6
பாணாிட ெசானா&, நா நீ எ6 ஆயிர ேப!

)வா!க*.''

"அ3ேக ேபானா& எ:வைகயான பாட&கைள பாடேவ#>?''
''தழி?சி- )ைற பாட&கைள பாடேவ#>.''
''அத- )ைற எைத2 ெசா&வ)?''
''மன! பிராMைடய க1ைணைய8 Iய Qர- ைத8 லப>-) )ைற அ).
தைன எதி!-த மறவ!கைள/ ெகா6 0வி/0 ேபராற& உைட யவ ேசர!
பிரா. இத Qர சிறைடய) தா. இைத/ கா ; சிறபான Qர ஒ6
உ#>. ற )கிடவைர8 அ?சினவைர8 ெகா&லாம& வி> Qர மிகமிக2
சிறத). ேதா&வி 86 ற3கா> Qர! )கிேல ேவ& ஓ2சாத
த6க#ைமைய பா> பாேட தழி?சி-)ைற பா>. பைகவைர அழி/0
Qர-ைத/ கா ; ற3கா ேனாைர/ ெகா&லாத Qர ெபாி).
இ&ைலயானா& ேபாரான) வில3கின3க* ஒைற ஒ6 அ -)/ ெகா#>
சாவ) ேபாற தாகிவி>. அறேபா! எ6 ேபாைர2 சிறபிப) சாேறா! மர.
தழி?சி- )ைறயா& ெசா&ல ெப6 நிக=2 சிைய ேபாற பல நிக=2சிக*
ேபாாிைடேய நிக= வதனா& தா ேபா! அற-தி வழி நடப) எ6
ெசா&கிறா!க*. ஆத அத- தழி?சிைய பாட ேவ#>.''
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"என ப#ணி பாடலா?''
''பாண!கைள அைழ-)2 ெச6 பாைல ப#ணிேல தழி?சி பாைட பாட2
ெசா&ல ேவ#>. பாண! ைகயி& தா யா= இ1/கிறேத! அவ!க* நரகைள
ெய&லா நறாக- ெதா>-)/ க யி1/கிறா!க*. அவ!க* எப ெய&லா
மன-திேல நிைன/கிறா!கேளா, அப ெய&லா அத நரக* ேபKகிறன.
அவ!க* வி1பப பணி) நட/0 ஏவலைர ேபால அைவ ஒ/ கிறன.
நர/ கடாகிய ெதாைட அவ!க* ஏவப நடபதா& அைத பணி ெதாைட
எ6 ெசா&லலா.''
''யா= நர/ க> நறாக அைமதா ேபா)மா?''
''ேபாதா) தா. அைத வாசி/கிறவ!க9/0/ கைல-திறைம ேவ#>. பல கால
பயிற பழ/க ேவ#>. அவ!க9ைடய விர& ப&கா பயி6 பயி6 யாழி&
இப இைசைய எC ஆற& ெபறி1/க ேவ#>. அத யாேழா> த 0ரைல
இைண-) இனிைசைய எCபி- தழி?சி பா னா& எ-தைன இனிைமயாக
இ1/0 ! பாைல ப#P/0 ஏறப K1தி L நரகைள மீ / 0ரேலா>
ண!த இனிைசயாேல தழி?சி பா>வத0 ஏற ெபாிய யாைழ பாண!
ைவ-தி1/கிறன!. அவ! கேளா> ேபாகலா.''
''ேபா!/கள-தி0 ஏ வதீ!க* எ6 ேசரமா ேககமாடானா?''
''நைம ேபாற கைலஞ!கைள பா)கா பைதேய

த கடைமயாக/

ெகா#டவ அ&லவா அவ? பாிசில!கைள/ க#டா& அட வர ேவ6
அளவளா இய&ைடயவ. அவ கைலஞ!கைள வ) வ1வி-)
அவ!க9/0 வி1) அ1-தி பாிசி& வழ30 கைழ- தமி= நாடா! Cவ)
அறிவா!கேள. 0 ம/கைள ர-தலா& ரவல எற ெபய! மனM/0
அைமத). ேசர மன 0 ம/கைள ரபதறி இரவலராகிய கைலஞ!கைள
ரபைத- தாேன வி1பி ஏ6/ ெகா*பவ.''
''அவ வா=க! மைனவி ம/க9ட நீ@ழி வா=வானாக!''
''மைனவி ம/க* வா=க எ6 நீ வா=-தியட என/0 ஒ1 நிைன வ1கிற).
அவM/0 மைனவி8 ம/க9 இ1/கிறா!க*. எ&லா2 ெச&வ3 கைள8 ெபற
ேசர மன ம/க ெச&வ-ைத8 ெபறி1/கிறா. இளத&வ!க*
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வ13கால- )/0 அ1)ைணய&லவா? இள)ைண த&வராகிய ந&ல
வள-ைத பயத மகளி! அவMைடய ேதவிமா!. சிலபணித கா; அட/க-ைத
அணித ெந?ச  உைடயவ!க* அவ!க*. கபிேல சிறதவ!க*. அறி
நிரபியவ!க*. அவ!க9ைடய கைழ ந&ைச2 சாேறா!க* ேசரMைடய
கேழா> ேச!-) ைவ-) பா>வா!க*. அத இைச எ30 பர) ேதா6.
அவ!க* ெநறியிேல தி1மக* விலாச ெகா?சி நடமி>. ஒ#Pத& மகளிராகிய
அவ!க* ேசர வா=விேல ம3கல ெப1க வா=கிறா!க*. அத வா=/0
நகலமாக, )ைணயாக, வளமாக இள த&வைர பய) சிற)
விள30கிறா!க*.''
"கைலஞ!கைள பா)கா-)/ 0 ம/கைள/ காவ& ெச7) வ1வதனா& அற
நிரபியவ எ6 ெதாிகிற). பைகவைர ெவ6 ெபா1* ெப6தலா&
ெபா1ளாேல 0ைறவி&லாதவ எபைத8 உண!கிேற. மைனவிமா1
ம/க9 நிரபினைமயி இபவா=வி; ஏற ெபறவென6 ெதாி)
ெகா#ேட.''
''இபவா=வி சிறெப&லா மனபா& உ#>. ஊட; Lட;மாகிய காத&
வா= 0 ம/க9/0 மா-திரமா? மனM அத வா=வி& இ6கிறா.''
"ஊடலா?''
"ஆ! ஊட& இ&லாம& இபவா= க1/காைய ேபாறத&லவா? அரசMைடய
வா=/ைகயி& மகளி! ஊ>வத0 எ-தைனேயா சத!ப3க* ேந1. ஆயிM
அவ!க9ைடய ஊடைல அவ நீ /க விடமாடா. பைகவ1/0 அ?சாத
மன மகளி! ஊடலா& க# சிவ) பா!/0 பா!ைவ/0 அ?Kவா.
அவ!களி )னி (ஊட&) ைய/ க#> அ?Kவைத யறி ேவ6 அ2ச-ைத அவ
அறியா......... ஏ? மெறா6/0 அ?Kவா. மகளி! ஊட& க#>
அ?Kவைத/ கா ; மி0தியாக அத0 அ?Kவா.''
''அ) என? மனMைடய ெப1 கைழ ெய&லா ெசா&வி> இேபா)
அவMைடய 0ைறகைள2 ெசா&ல வ1கிறீ!கேளா?''
''0ைற அ6. மகளி! )னி-த (ஊ ய) க#ைண/ க#> அ?Kவா எ6
ெசாேன. அப 2 ெசா&வ) அவM/0 இழிவா0மா? அவMைடய இப
வா=/ைகயி சிறைபய&லவா அ) எ>-)/ கா>கிற)? அ)ேபால இத
அ2ச  அவMைடய மாசிைய- ெதாிவிபேத யா0.''
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''அப

உய! த1 அ2ச எ6 எைத2 ெசா&கிறீ!க*?''

''பைகவைர அ?சாம& அவ! மிட& தப யாக2 ெச78 ேசரமா, மகளி! )னி-த
க#ைண/ க#> அ?Kவைத/ கா ; இரவல1ைடய )ப-ைத/ க#டா&
மிக அ?சி ந>30வா. நைம ேபாற பாிசில!களி வயி6 வாடாம&,

க

வாடாம&, உ*ள வாடாம& இ1/க2 ெச7பவ அவ. 0ழைதயி வா ய
க#டா& தா7 எப

வ1)வாேளா, அப

இரவல!க9ைடய  க#ைண

()ப-ைத/) க#> அ?சி வ1)வா. அதனா& தா நா அவைன2 ெச6
க#> வரலா எ6 ெசாேன. அ-தைகய வ*ளைல ேவ6 எ3ேக
காணேபாகிேறா?''
"இரவல1/0 ஏற ரவலாி சிறதவ அவ ென6 உண!ேத. நைம
எதி!ெகா#> ர/0 ேகாமாைன/ க#> வ1வத0- தைட என? உடேன
றபட ேவ# ய) தா.''
#

#

விறைய ேநா/கி/ L6வதாக அைமதி1/கிற) பா>.
ஓடா Rைக மறவ! மிட& தப
இ1பன ைடயெலா> வாகழ& சிவப
01தி பனி6 ல/கள- ேதாேன,
)ண3ைக ஆ ய வலப> ேகாமா;
ெம&ய வ0தி& சீற

ஒ)3கி2

5

ெச&லா ேமாதி&, சி&வைள விற?
பாண! ைகய) பணிெதாைட நரபி
விர&கவ! ேபாியா= பாைல ப#ணி/
0ர&ண! இனிைச- தழி?சி பா ,
இள)ைண த&வ! ந&வள பயத

10

வள3ெகC 0ைட2T& , அட3கிய ெகா*ைக,
ஆற அறிவி, ேதாறிய ந& இைச,
ஒ#Pத& மகளி! )னி-த க#ணிM
இரவல! க# அ?K
ரஎதி! ெகா*வைன/ க#டன வரேக.

15

க
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ற3 கா

ஓடாத உ6திைய8ைடய பைக Qரர) வைம ெகட, ெபாிய

பனேதாடாலாகிய மாைலேயா> ெப1ைமைய8ைடய Qர/ கழ& சிவ/0ப யாக
இர-த-ைத2 சித6கிற, லா& நாற-ைத8ைடய ேபா!/கள-தி& இ1/கிறா,
ெவறி ெபற களிபினா& )ண3ைக/ L-ைத ஆ ய அரச; ெம-ெதற வழியி&
சிறிய அ கைள ைவ-) நட) ேபாேவாமா? சில வைளகைள அணித விறேய!
பாண! ைகயி& உ*ளதாகிய, ஏவ& ேகப) ேபால நிைன-தைத ஒ/0
க ைன8ைடய நரபிைன8ைடய), விரலா& வாசி-) பழகிய)மாகிய ெபாிய
யாழிேல பாைல ப#ைண அைம-), த 0ரேலா> ஒறி இைச/கிற இனிய
இைசயிேல தழி?சி எM )ைற/0 உாிய பாடைல பா , இளைமைய8ைடய,
பிகால-தி& )ைணயாக உத த&வராகிய ந&ல ெச&வ- ைத ெபற, அழ0
மி/க சிலைப8, அட/கமான கைப8, நிரபிய அறிைவ8, விள/கமாகேதாறிய ந&ல கைழ8, ஒளிைய8ைடய ெநறிைய8 உைடய ேதவிமா!
ஊடலா& சிவத க#ைண/ க#> அ?Kவைத/ கா ;, பாிசில!க9ைடய
)ப-ைத/ க#> மி0தியாக அ?K, அவைர பா)காபைத- தாேன வய
ஏ6/ ெகா*9 இய&ைப8ைடய அவைன/ க#> வ1வத0.
'ேகாமா (4) ல/கள-ேதா (3); பாைல ப#ணி (8), தழி?சி பா

(9), எதி!

ெகா*வைன/ க#டன வர0 (15), ெச&லாேமா? (6) எ6 L  ெபா1*
ெகா*ள ேவ#>.
1, Rைக - ேமெகா#ட உ6தி. மிட& - வைம. தப - ெகட. 2. இ1 பன
ைடய& - ெபாிய பன ேதா> மாைல. வாகழ& - ெப1ைமைய8ைடய கழ&. 3.
பனி6 - சித6; I. ல - லா& நாற. 4. )ண3ைக : ேப7 ஆ>
)ண3ைக ெய6 Qர! ஆ> )ண3ைக ெய6 மகளி! ஆ> )ண3ைக
ெய6 பலவைக உ#>. இ) Qர! ஆ>வ). இர#> ைககைள8 விலா
ப/க-தி&

ட/கி ய ப) )ண3 ைக/ L-) எப!. ''பCைட இ1ைக

அ /க- )ட/கிய நைடய) )ண3ைக யா0'[$] எப) இத இல/கண.
வலப> - ெவறி ேதாறிய ; ப>த& - உ#டாத&.
--[$] )ண3ைக I3க" (56) எ6 தி1 1கா6பைடயி& வ1 ப0தி/0
ந2சினா!/கினிய! எCதிய உைரயி& இத2 T-திர-ைத ேமேகாளாக/
கா>கிறா!.
---

ட/கி

56

5. ெம&ய - ெமைமயான; ெம-ெதற. வ0) - வழி. சீற

- சி6 அ . ஒ)3கி –

நட). 6. ெச&லாேமா - ெச&ேவாமா. 'ெச&;வாேமா எபத ம$உ '(ஐயரவ!க*)
தி& : வி1ப-ைத- ெதாிவி/0 இைட2ெசா&. சி&வைள விற - சிலவாகிய
வைளகைள அணித விற, ப& வைளயி>வ) ெப)ைப ப1வ-ததாத,
அஃதிறி2 சி&வைளயி> ப1வ-தாெளன அவ* ஆட&

தய )ைற/0

உாியளாத& Lறியவா6' எப) பைழய உைர.
7. பணி - பணி8; ஏவ& ெச78; உ*ள நிைன-த ப

விர& மீ யட

ஒ/0. ெதாைட - நர/ க>. நர எப) Kர-)/0 ெபய!. 8. விர&கவ! விரலா& தடவி வாசி/க ெப6. விர& கவ! யா= எறதனா பய, வாசி-)/
ைகவத யா= எறவா6 (பைழய உைர.) ேபாியா= - ேப! யா=: ெபாிய யா=,
இதைன8ைடய பாண! ெப1பாண!. ப#ணி - K1தி ேச!-) அைம-). 6. 0ர& சாாீர. தழி?சி - ேதா&வி 8ேறா! ற3கா>ேபா) அவ!

)கி& பைட ஏவா

தி1-த&; '' அழி0ந! ற/ெகாைட அயி&வா* ஓ2சா/, கழித6 க#ைம காத-)
உைர-த6'' (றெபா1* ெவ#பாமாைல, 55) எப) இ-)ைறயி
இல/கண. இராவண

த& நா* ேபாாி& த பைடகைள இழ)

ெவ63ைகயனாக நிறேபா) இராமபிரா அவ ேம& அைப விடாம&, "இ6
ேபா7 நாைள வா" எ6 ெசான) இ- )ைறயி பா ப>,
10. இைமயி&
கட

)ைம/ கால-)/ கா-தலா;, ம6ைமயி& தா ெச78 பி)!/

தயவறா& நைம எ7த2 ெச7தலா; த&வைர- )ைணெயறா!.

த&வராகிய ந&ல வள. வள - ெச&வ ; "தெபா1* எபத ம/க*'' எ6
தி1/0றளி; வ1கிற). பயத - ெபற. 11. வள ெகC - அழ0 ெபா1திய
0ைட2T& - சில . ைட-) உ*ேள பரைல8ைடயதாக இ1பதனா& இெபய!
ெபற). அட3கிய ெகா*ைக - அட/கமான க: ெகா*ைக - க . கபி&, ஆறிய
க அ&ல) அற/ கெப6, சிறிய க அ&ல) மற/க ெப6 இ1வைக
உ#>. க#ணகியி க , சீறிய க. அட3கிய ெகா*ைக எற) அற/ கைப.
12. ஆற - நிரபிய. ேதாறிய - விள/கமாக உ*ள . இைச - க=. 13. )னி-த& ஊடலா& சின3ெகா*9த&. 14. இரவல! - பாிசி& ெபற வ1ேவா! ; லவ! . பாண!,
விறய!, L-த! ஆகியவ!. க# - )ப. 15. ர - காபா6த&. எதி!
ெகா*பவ - ஏ6/ ெகா*பவ. க#டன வர0 - க#>வர ; க#டன:
ெற2ச..
இபா  )ைற

தயன வ1மா6 :
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)ைற - விறயா6பைட.
I/0 - ெசI/0.

வ#ண - ஒC0 வ#ண.
ெபய! - சி&வைள விற.

விறைய பா!-), "ேபா7 வரலாமா?'' எ6 Lறி வழி கா னைமயா&
விறயா6பைட ஆயி6.
-----------6. பாசைற ஓல,க
ந&ைச2 சாேறாராகிய லவ!க9/0* கபில1/0 உ*ள ெப1ைம ேவ6 எத
லவ1/0 இ&ைல. அவைர பிற லவ!க* த ைடய பா ேல ைவ-)
பாரா யி1/கிறா!க*. ச3க கால-) 4&களிேல B6 வாிைசக* உ#>.
ப-) பா>, எ>- ெதாைக, பதிென# கீ=/கண/0 எபைவ அைவ. அத
B6 வாிைசகளி; கபில1ைடய பாட&க* இ1/கிறன.
கபில! பாாியி அைவ/கள லவராக இ1தா!. பற நா>/0- தைலவனாக
விள3கினவ ேவ* பாாி. கபில1/0 பாாி/0 இ1த ந மிக2 சிறத).
பாாி இறதா. அவMைடய பிாிவாறாம& கபில! மிக வ1தினா!. 'அவைன
ேபாற வ*ளைல இனி எ3ேக காணேபாகிேறா' எ6 ஏ3கினா!.
லவ! பல! ேசர நா>/02 ெச6 வத ேபா) அ30*ள ேசர மன ஈைகயி
சிறதவ ென6, உய! 0ண3க* நிைறதவென6 ெசானா!க*.
ேசரமாMைடய கைழ2 ெசா&ல2 ெசா&ல, உலகி1) ஈைக அ ேயா> ஒழி)
ேபாகவி&ைல எற ஆ6த& கபில1/0 உ#டாயி6. 'இனிேம& பாாிைய நா
பா!/க ேபாவதி&ைல. தி1பி வாராத ேம& உலக-)/0 அவ பாசைற ஓல/க
ேபா7விடா. அவைன நிைன) நிைன) ஏ3கி/ ெகா# 1பைதவிட,
அவைன ேபாற வ*ள& எ6 ெசா&கிறா!கேள, அத2 ேசரமாைன ேபா7
பா!-) வரலா' எற ேயாசைன அவ1/0 உ#டாயி6.
”பாாி வா=தி1த கால-தி& ேவ6 யாாிட  ெச6 ைக நீடாம& வா=ேதா.
இேபா) ேவ6 ஒ1 மனனிட ெச6 பாிசி& ெப6வதா?" எ6 மேறா!
எ#ண எCத).
”நா பாிசி& ெப6வதகாக ேபாகேவ#டா. இ-தைன ேப! அவMைடய
ெகாைடைய பாரா  ேபKேபா) நா  ெச6 அதைன பா!-)
வா=-திவி> வரலாேம ! அதி& இC/0 ஒ6 இ&ைலேய! பாாிைய பாராம&
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ெவறி2ெசறி1/0 க#க9/0 அவைன பா!-தாவ) ஆ6த& உ#டா க>.
பாாியி ஈைகைய பாட வழி இ&லாம& அைட-)ேபான நா/0, அவ
உ#ைமயிேல ஈைக-தைம உைடயவனாக- ேதாறினா& சில பாட&கைள
பாட>ேம. இதனா& நமிட உ*ள) யா) 0ைறயா). ஆதலா& கடாய
ேபா7 வரேவ#>” எ6 தீ!மானி-தா!. றப> விடா!.
#

#

அேபா) ேசரமா ெச&வ/ க>3ேகா வாழி யாத ஒ1 ேபாாி& ெவறி
ெபறி1தா. இM கள-தி1) வ?சிமா நக1/0 வ) ேசரவி&ைல.
ேபா!/கள-ைத2 சா!த பாசைறயிேல ெவறிைய/ ெகா#டா / ெகா# 1தா.
கபில! ேநேர அத பாசைற/ேக ேபானா!. ேபா!/கள-தி வழிேய ெசறா!.
ேபா!/கள Cவ) ஒேர பிண/கா>. யாைனகளி உடக* 06கைள
ேபால ெந>க/ கிடதன. வாளினா& ெவ>#> ேவனா 0-)#> சிைதத
உ6/க9ட அைவ கிடதன. இத பிண நாற காத Iர Qசிய).
ெம&ல பாசைறைய வ) அைடதா! கபில! பல Lடார3க* அ3ேக இ1தன.
பாசைற/0*ேள 0தா!. எத- தி/ைக ேநா/கினா; ஆரவாரமாக இ1த). ஒ*
வாளினாேல ெவ>#ட களி6களி லா& நாற QKகிற பாசைற-யானா;
உ*ேள 0தா& ஏேதா விழா நட/கிற சிறிய ஊைரேபால இ1த). ெவளியிேல
ேபா!/கள-ைத பா!-தேபா), எ-தைன பைடக* படபட டM ேவக-)டM
சின-)டM  8 ேமாதி8 ேபாரா யி1/க ேவ#> எ6 ேதா றிய).
அ-தைன படபடேபா> ேபா! ெச7த Qர!கேள இேபா) பாசைறயி& உ*ள
த3க* Lடார3களி& சிறி) பரபரபிறி பா 8 சிாி-) ெவறிைய/
ெகா#டா / ெகா# 1தா!க*.
பைட Qர!க* த3கியி1த இட3கைள- தா# 2 ெசறா!. சில பைடதைலவ!க9ைடய இ1/ைகக* இைடேய இ1தன. அைவ ச6 ெபாியைவகளாக
இ1தன. அவைற ெய&லா பா!-)/ ெகா#ேட ேபானா!. எ&லாவைற8
விட ெபாிய Lடார - படQ> - ஒ6 பாசைறயி ந>விேல இ1த). அத ேம&
ெபாிய விெகா பறத). அ)தா அரச த3கியி1/0 இடமாக இ1/க
ேவ#> எ6 லவ! ஊகி-தா!. அதைன அP0 ேபா) உ*ேள பாெடா
ேகட). கபில! ெம&ல அத/ Lடார-)* Wைழதா!.
ேசர அரச உய!த ஆதன-தி& Qறி1தா. அ1கிேல பைட- தைலவ!க9
அைம2ச!க9 அம!தி1தா!க*. Qர!க* சில! ச6 எ நி6
ெகா# 1தா!க*. யாேரா பாண யாைழ மீ  பா /ெகா# 1தா.
ேபா!/ கள-தி& லா& நாற QK பாசைறயிேல ேசர இ1பதாகேவ
ேதாறவி&ைல. அ3கி1த அல3கார3க9 அைமதி8 உவைக8 மண 
ேபா!/கள-தினிைடேய இ1/கிேறா எற நிைனேவ உ#டாகாம& ெச7)
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விடன. அரச இய&பாக- த அர#மைனயி& ெகா; Qறி1ப) ேபாற
ேதாறமாக இ1த) அ).
அவ! அேபா) பாாியி ஓல/க-ைத நிைன-)/ ெகா#டா!. ஒ1 நா* அவைனேத /ெகா#> ஒ1 விற வதா*. ஆட& பாட& வ&லவ* அவ*. அவ* அ6
ஆடவி&ைல. பாாியி  பா னா*. ழ ழ3கிய). மி1த3க ஒ/0 ஏப/
ைகயா& தாள ேபாடா* அவ*. அத/ ைகயா& அவ* -திைரகைள/ கா
ஆ> ஆற& உ*ளவ*. -திைர கா> ைகைய- ெதாழிைக எ6
ெசா&வா!க*. அ6 அத பா னி ெதாழிைகைய/ காடவி&ைல. த எழி
ைகைய, ெவ63 ைகைய, கா னா*. பாாியின) ேவைல பா னா*. நிலைவ
ேபால ெவ*ெளாளி QK ேவ& எ6 பா னா*. நிலா எ30 பர) ஒளி!வ)
ேபால ேவ க= எ30 பரவியி1/கிற ெத6 பா னா*. இப நிலவி
அன ெவ*ேவைல பா ய பா னி அைமதியாக இ1) த ெவ#ைகைய
ழவி0 ஏப- தாள ேபா> Qசினா*. ஆடவி&ைல. அ6 நடத விழாைவ ,
பா னியி ெவ#ைக விழாைவ, இேபா) கபில! நிைன-) பா!-தா!. இ30
ஆரவார இ1தா; அைமதியாக இ1பைத உண!தா!.
#

#

கபிலைர/ க#டட அரசMட இ1தவ!களி& ஒ1வ! அவைர வரேவறா!.
அ3ேக இ1தவ!களி& யா1 அவைர

 க#டதி&ைல. ''தா3க* யா!?'' எ6

வரேவறவ! ேகடா!.
''கபில எ6 எைன2 ெசா&வா!க*” எறா! லவ!. "ஆ! ெபா7யா வா7
ெமாழி/ கபிலரா!'' அத பைட- தைலவ! வியபி& ஆ=தா!. கபிலைர ேநாிேல
பாராவிடா; அவ! லைமைய பறிய க= எ30 பரதி1த). அதனா&
தா அவ! தி>/கிடா!. உடேன அவைர அரசM/0 அ1ேக அைழ-)2 ெச6,
”லவ! ெப1மா கபில!'' எறா!. அரச எC) நிறா.
''அமர ேவ#>, அமர ேவ#>'' எ6 உய!த ஆதன ஒைற/ கா னா.
கபில! அம!தா!.
"த3கைள/ காP ேப6 இ6 மிக அ1ைமயாக/ கிைட-த). ேபாாி& ெவறி
ெபேற. அதனா& யாவ1 விழா/ ெகா#டா>கிேறா. ஆனா& இ6
அைதவிட ெபாிய விழாவாகி விட). த3க9ைடய வரவா& நா ெபறகாிய ேப6
ெபேற. இ:வள காலமாக- த3க9ைடய கைழ/ ேக 1/கிேற.
எ-தைனேயா லவ!க* வ?சி மா நகர-)/0 வதி1/கிறா!க*. தா3க* ஒ1 ைற
ேயM வததி&ைல. அர#மைனயி& பல1 L ய அைவ/கள-தி& த3க9/0
உாிய மதிைப அளி-) பாரா> பா/கிய-ைத இ)வைரயி& நா ெபறவி&ைல.
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தா3க* எேபா) அ1கிேல இ1/0 ப யான ேப6 ெபற பாாி 06 நில மன
ஆனா; அவMைடய ெப1ைம மிக ெபாி). த3க* வ1ைகைய ேப
ெதாிவி-), வ?சி மாநகர-தின! த3கைள வரேவ6 வா=-தி ெப1ைம
ெகா*9ப

வதி1/கலாேம!''
#

#

ேசரமா ெசா&வைத/ ேக>/ ெகா#ேட இ1தா! கபில!. பாாிைய பறிய
எ#ணதா அவ1/0 உ#டாயி6. ேசரமாM அவைன பறி2 ெசானா
அ&லவா? அத பாாி உயிேரா> இ1தா& அவ! இ3ேக வதி1பாரா?

பாாி

8ைடய மன அ&ல ; சிறிய நாைட உைடயவ தா. ஆயிM

அவ நா>, மைலைய2 சா!த பற நா>, எ:வள வள ெபா1திய தாக
இ1த) !
அ3ேக உ*ள பலா மர3க* நறாக வள!) பC-) நிறன. யா!
ேவ#>மானா; அைத- தி6 பசியாறலாேம. உழவ! உC) பயி! இடாத
விைள அ). அத பழ கனி) ெவ -தி1/0. உ*ளி1/0 ெச?Kைள
ெவளியிேல ெதாி8. பலா பழ-)/0 # வத) ேபால இ1/0. பிள)
ெவ -த #ணி1) ேத அாி-) விC. வாைட/கா6 QKேபா) அதேத சித6 பழ-ைத8 ேதைன8 உ#> அ1வி நீைர ப1கினா& பசி
இ1/0மிட ெதாியாம& ேபா7 வி>ேம. பாாி ெப1விரைல 8ைடயவனாத
அவேனா> ெபார லாி) எ6
8ைட மன1 அ?சின!.
அவM/0 வ?சி மாநகர-ைத ேபாற ெபாிய இராசதானி இ&ைல. ெபாிய
அர#மைன8 இ&ைல. ஆனா; அவ மாளிைக அழகாகேவ இ1த). அத ந&
இ&ேல அதமான சிப ேவைலபா> க* அைமதி1தன. ஒ:ெவா1 ப0தி8
அழ0ட விள3கிய). அத இ&ல-ைத 6 பா!-தா& ஒ1 C2 சி-திர
ேபால, பல வ#ண / கலட பல உ1வ3க9ட இைண) இைச) அைமத
ஓவிய ேபால இ1த); ஓவ-) அன விைனைன ந& இ&.
அத இ&ேல தனிேய அதரெம6 ஒ6 இ&ைல. பலைர மண ெச7)
ெகா*9
மன!க9/0 மைனவிமா! பல! இ1பா!க*. மைதைய
அைட/0 ப ேபால அதர அவ!க9/0 ேவ#>. பாாி கைடய
மைனவி ஒ1-திேயா> இ&வா=/ைக நட-தினா. அவ பற நா>/0தைலவ. அவேளா ஓவ-தன ெதாழி சிறைடய ந& இ&;/0- தைலவி. அவ*
அழ0 உலக ெப6வதாயிேற ! ெகா& மைலயிேல ஒ1 பாைவ இ1/கிறெத6
அ) த அழகாேல எ&ேலாைர8 மய/கி B!2ைச ேபா>ப ெச7)வி> ெம6
ெசா&;வா!க*. இ3ேக பற மைலயி& வள1 பாைவ ேபால பாாியி இ&ல/
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கிழ-தி விள3கினா*. ெகா& பாைவ பிற! உயி! கவ1 ெபா&லாத பாைவ.
இவேளா ந&லவ*. பாைவயன ந&ேலா9/0/ கணவ பாாி.
இவைற எ&லா கபில! நிைன-தா!. பாாியி Qர-ைத8 எ#ணினா!. உன
எப) ஒ1 மர. இேபா) மைலயாள-தி& இலவ மர-ைத உன ெம6
ெசா&கிறா!க*. அத மர-ைத/ ெகா#> பழ3கால-தி& நிமி-த பா!-தா!க*. ஓ!
அரச ேபா!/0 றப>ேபா) அவ ெவறி ெப6வானானா& அத மர
தளி!-) R-) நி0. அவ ேதா&வி86வானாயி அ) இைல க1கி வா
வி>மா. அத மர-ைத/ க#> நிமி-த பா!பைத உன நிைல[#] எ6
ெசா&வா!க*.
---[#} 'ஓடா உட&ேவ த>/கிய உன நிைல8 '' (ெதா& காபிய, ற-திைண
இய&, 15) எப) )ைற. ேவத க1-தானறி அவ மறவ, " ேவத0 நீ
ெவறி ெகா>-தா& யா நின/0 இன) ெச7வ&” என பரத;, ''எ
ேவத0 ஆ/க உளெதனி அ/ேகா> ெபா)9க'' என, "பைக ேவத0
ஆ/க உளெதனி அ/ேகா> ப>வதாக'' என நிமி-த ேகாட; என
இ1வைக- ெத7வ- தைம அஃ)ைடைமயா, ''அ>/கிய உன நிைல8"
எறா! ' எப) ந2சினா!/கினிய! உைர.
----

உன மர-தி கா& ெபாவறி1/0. அத R, ெபானி நிற உைடய).
இைல சிறிதாக இ1/0. ெபானி அன Rைவ8 சிறிய இைலைய8 உைடய
 கா& உன-ைத பாாியி பைக நா ;*ளா! நிமி-த அறிய பா!-தா&
அத மர வா வி>. பாாி த பைகவ1ைடய உன மர-)/0 பைகவனாக
இ1தா. பைகவ! 0ல ெக>வைத அவ! நா> உனமர வா / கா ய).
ஆத அவைன உன) பைகவ எ6 லவ! பா ன!.
கபில! பாாியின) நாைட நிைன-தா!. அவ! உ*ள, அ30*ள மைலைய8 பலா
மர-ைத8 அதிேல பC-த பழ-ைத8 அதி& உ*ள ெவ  பாகிய #ைண8
அத வழிேய அாி-) ஒC0 ேதைன8 அதைன2 சித6 வடகாைற8 ஒ1
ைற க#> வத). அபா& பாாியி இ&ல-)/0* 0) அவ மைனவிைய
பா!-த). அவMைடய பைகவ! நா ேல காி) கிட/0 உன மர-ைத2 Kறி
வத). இ:வளைவ8 நிைனபத0/ காரண மான தைலவ யாேரா அவைனேய
இேபா) காண ;ற).
பாாி கபில1ைடய அக/ க#ணி  நிறா. அவMைடய மல!த மா!ைப/
க#டா!. அதி& Rசி ல!த சதன  ெதாித). மா!பிேல Rசின சாத
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ஈரம6 ல!தா; அவ உ*ள-திேல ஈர எ6 ல!வேத இ&ைல. அத
ஈர-தி விைளேவ அவMைடய ஈைக. அவ உயி!வி> வைரயி& அவ ஈைக
லரவி&ைல. லரா ஈைகைய உைடய மகா தாதா அவ ; மா வ# பாாி!
#

#

நிைனலக-தி1) உ#ைம8லக-)/0 வ தா! கபில!. 'இேபா) பாாி
இ&ைலேய!' எற நிைன வதேபா) அவ! க# ஈரமாகிய). க#ைண)ைட-)/ெகா#டா!.
ேசரமா, கபில! ஏேதா சிதைனயி& ஆ=தி1/ கிறா! எபைத உண!)
ெகா#டா.
"தா3க* ஏ ஒ6 ேபசாம& இ1/கிறீ! க*? எனா& விைரவாக2 ெச7ய
ேவ# ய ஏவ& ஏேதM உ#டானா& ெதாிவி83க* ; நிைறேவ6 கிேற.
தா3க* இத நிைலயி& எைன வ) சதிபத0- த/க காரண
இ1/கேவ#>. த3 கைள- த/கப உபசாி/0 வசதிக* இ3ேக இ&ைல.
த3கைள/ காணவி&ைலேய எற 0ைற ெந> நா களாக இ1த). அத/ 0ைற
இேபா), நீ3கிய).''
'' அரச! பிராேன!''
கபில! ேபசலானா!.
'' நா இத0

 இ3ேக வதவ அ&ல எப) உ#ைமதா. எத

இட-)/0 நா ேபாகவி&ைல. ஒ1 கண3Lட எ ேகாைவ பிாிய மன
இ&லாம& உட உைறேத. அதனா& ேவ6 இட3க9/0 ேபாக ேவ#>
எற எ#ணேம உ#டாகவி&ைல.''
'' ேவளாக இ1தா; பாாியிMைடய பா/ கியேம பா/கிய!'' எ6 ேசர
இைடயிேல ெசானா.
''ஆ; எ ேகா , ேவ* தா ; சிறரச தா. ஆனா; அவ நா> பலா பழ
விைளவ) ; அவ Q> ஓவிய ேபாற) ; அவ மைனவி ெகா& பாைவ
ேபாறவ* ; அவ ெப1விரைல உைடயவ ; உன-) பைகவ.''
"அவ Qர-ைத நா ேக 1/கிேற.''
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'' அவ Qர-ைதவிட ஈைக மிக ெபாிய). எ6 லராத ஈைகைய உைடயவ.''
"இ&ைலயானா& கைலஞ!க* அ-தைன அைட யவ!களாக இ1பா!களா?''
"ஆ; கைலஞ!களிட-தி; லவ!களிட-தி ; அவM/0 இ1த அ
ெபாி)தா. அவMைடய சிறிய நாைட- ேத

அவ!க* வதா! க*; அவ

ெகா>பைத ெப6 அளவிறத இப அைடதா!க*. ஆனா& இேறா -!''
ச6/ கபில! ெமௗனமானா!. ம6ப 8 ேபச- ெதாட3கினா!.
''அவனிட வ) பாிசி& ெபற கைலஞ! க9/0 ேவ6 இட ெச&ல மன இ&ைல.
அவைன ேபால இனி யா! இ1/கிறா!க* எ6 ஏ3கி/ கிட/ கிறா!க*. ழ
வாசி/கிறவ!க* ழைவ மறதா! க*. அதி& Rசியி1/0 மா!2சைன உல!)
கிட/ கிற). பாிசில!க*, தைம பா)கா/0 ரவலைன/ காணாம& வ1தி
ைந) வா>கிறா!க*. தி1பி வாராத Iர-தி& உ*ள இட-)/0 அவ ேபா7
விடா.''
'' ம6ப 8 அவ வ) பிறபா '' எ6 ேசர மன ஆ6த& Lறினா.
''இ&ைல ; வரமாடா. அவM/0 இனி பிறவி இ&ைல. #ணிய ெச7ேதா!
0 )ற/க மாக இ1தா& #ணிய பய இ1/0 வைரயி& ேதவராக
வா=வா! ; அபா& மீ> இ3ேக பிற பா! . எ ேகா #ணிய-ைத8 பிற1/0
ஈ8 ெப1 வ#ைமேயா. ஆத ேதவேலாக-)/0 ேமபட -தி ல-ைத
அைட) விடா. வாேனா!/0 உய!த உலக-)/0 ேபானவ!
தி1வதி&ைல. பாாி8 வாரா2 ேச ல பட!தா.''
''அவ ெப1ைமைய- தா3க*' உண!த அள/0 நா அறிய

8மா?''

”அவ ேபா7 விடா. அவைனேபால யா1 உலக-தி& இ&ைல ெய6 நாM
எ#ணியி1ேத. அதனா& இ)கா6 இ3ேக வரவி&ைல. இ ேபா) வேத.
என/0 பாிசி& ெகா>-த ேகா இறதா , நீ அளிபாயாக எ6 இர/0
ெபா1> நா வரவி&ைல. நா உ*ளைத உ*ள ப
உ#ைமைய மீறி, ேபசமாேட; எ?சி/ Lேற.''

ேபKகிறவ. அள கட),
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''அதைன நா அறிய மாேடனா?''
"அறிதி1Z!க*; மறவ!க9/0 ெதாிய> ெம6 ெசா&கிேற. நா இ3ேக
வத) எதகாக எ6 ெசா&கிேற. மன!பிராைன பறி எனிட
ேபசினவ!க* சில ெச7திகைள2 ெசானா!க* ...''
''என ெசானா!க*?'' எ6 ஆவேலா> ேகடா மன.
''பாாிைய ேபாறவ!கைள இனி எ3ேக பா!/க ேபாகிேற எ6 அலமதி1த
எனிட எெப1மாMைடய ஈைக2 சிறைப அத லவ! க* ெசானா!க*.
'ேசர! ெப1மா வைரயைற யிறி ஈ8 தைம உைடயவ!. அள/0 மி?சி/
ெகா>/கிறவ! ' எ6 ெசானா!க* . அ) மா-திர அ&ல. அப

ஈத பிற0,

ஐேயா ெகா>-) விேடாேம எ6 அ) பறி2 சிறி) நிைன) வ1)வதி&ைல.
யா1/0 என ெகா>-ேதா, ஏ ெகா>-ேதா எபைத2 சிறி) எ#ணி
பா!பதி&ைல' எறா!க*. அைத/ ேக> எ கா) 0ளி!த); 'ஈத) பறி
இர3கா!' எ6 லவ! Lறிய) உ#ைமயாக-தா இ1/0 எ6 நபிேன.
லவ!க* அத0 ேம; ெசானா!க*. ெகா>/க/ ெகா>/க ெப6/ெகா*வ)
இரவல! இய&. ெகா>-ததனா& உவைக அைடவ) ெகாைடயாள! இய&. இ3ேக
எெப1மா ெபற ெச&வ-ைத பிற1/0 அளிபதகாகேவ பா)கா-)
ைவ-தி1ப) ேபால இ1/கிற) எகிறா!க*. நா ெகா>/கிேறா எற
ெப1மிதேமா, அதனா& மகி=2சிேயா இ&லாம& இைடவிடா) ஈவதிேல தைல சிற)
நிபைத/ ேக*வி8ேற. 'ஈ8ேதா6 மகி=2சி அைடவதி&ைல' எற ெசாக*
எ உ*ள-ைத/ 0ளிர2 ெச7தன.
இேதா> லவ!க* நிகவி&ைல. ஒ1 ைற ஒ1வ வ) ெபா1* ெப62
ெச6, மீ> அவேன வதா&, இேபா) தாேன ெப62 ெசறா7?' எ6
ேகபதி&ைலயா. இ1

ைற அ&ல, ப

ைற8 வதா; இ&ைல ெய6

உைரப தி&ைலயா. அப 2 ெசானா& அத அளவி& ேலாப-தன
வ)வி>ேம எற எ#ண ேபா; ! ஒ:ெவா1 ைற வ1ேபா) திதாக
வ1பவ M/0 அளிப) ேபால வ*ளைமயிேல சிறி) 0றா) வழ30
சிறைப/ ேக*விேற. 'ஈ8 ேதா6 ெப1 வ#ைமைய 8ைடயவ!; மா வ*ளிய!'
எ6 ெசானா!க*. அைத/ ேக> எ உயிேர 0ளி!) விட). ஈதத0
இர3காத இய&பினா&, ெகா>/0 ெபா1ைள பறி2 சிதிபதி&ைல என
அறிேத. ஈ8ேதா6 மகிழாைமயா&, ெகா>/0 தைமபறிய எ#ணேம
எCவதி&ைல என- ெதாி) ெகா#ேட. ஈ8ேதா6 மாவ*ளிய! எறைமயா&,
ெகா>/க ெப6 இரவலைர பறி8 ஆரா7வதி&ைல எ6 உண!ேத. பயி!
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விைளய ெபாழி8 மாாி இ-தைன ெப7ேதா எ6 எ#Pவதி&ைல; நா
ெப7ேதா எ6 நிைனப தி&ைல; இன இட-திேல

 ெப7தி1/கிேறா

எ6 ஒழிவதி&ைல. எெப1மாMைடய ெகாைட/0 அைத-தா உவைம
Lறேவ#>.
"இ:வா6 எ கா) க1-) உயி1 0ளிர அரச! பிராMைடய க= எ ய).
பாாிைய நிைன R> ெப1மா ஒ1வ! இ1/கிறா! ேபா; எ6
எ#ணிேன. அவைர பாராம& இ1ப) தவ6 எ6 ேதாறிய). அதனா&
றப> வேத. எெப1மாMைடய கைழ/ ேக> வேத. என/0
இ3கி1) அைழ ஒ6 வராவிடா; அத ந& இைச அைழ-) வத).
'ெபா1* ேவ#>. அளி/க' என இரபத0 வரவி&ைல; உ#ைம ய&லாதவைற
அள/0 மி?சி/ Lறி ைன)ைர/க வரவி&ைல. பாாியி ெகாைடைய/
க#> 0ளி!த எ விழிக* அ-தைகய காசிைய/ காணாம& அலமதன. இ3ேக
அவைன ேபாற வ*ள& இ1ப) ெதாி), பா!-) மகிழலா எ6 வேத.
அ:வளதா."
லவ! த ேப2ைச

-தா!. அவ! ேப2சி& உண!2சி இ1த); ஆ!வ இ1த);

லைம இ1த). ேசர அரச அவைற/ ேக>/ ேக> உ*ள 0ளி!தா.
வ?சிமா நக1/02 ெச6 இ1/0ப த/க )ைண8ட கபிலைர அMபினா.
தாM ேபா!/ கள-தி1) த இராசதானி நகர ெசறா. லவ!
ெப1மாM/0- த ஆைச தீர உபசார ெச7தா. கபில! அ3ேக சில கால
இ1தா!.
ெச&வ/ க>3ேகா வாழியாதைன இறமி= பாட&களா& பா னா! லவ!. அவ!
பா ய பாட& களி& ப-) பாட&க* ஒ1 ெதா0தியாக பதி6 ப-தி ஏழா
ப-தாக அைமதி1/கிறன. அத

த பா>, அவ! ேசர மனைன

பாசைறயி க#டேபா) ெசா&யவைற உ*ளட/கிய).
பலாஅ பC-த பK# அாிய&
வாைட )ர/0 நா> ெகC ெப1விற&
ஓவ-) அன விைனைன ந&இ&
பாைவ அன ந&ேலா* கணவ,
ெபானி அன Rவி சிறியிைல
கா& உன-) பைகவ, எேகா,
ல!த சாதி லரா ஈைக
மல!த மா!பி மாவ# பாாி,
ழம# லர, இரவல! இைனய

5
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வாரா2 ேசல பட!ேதா; அளி/ெகன

10

இர/0 வாேர; எ?சி/ Lேற;
"ஈ-த) இர3கா; ஈ-ெதா6 மகிழா;
ஈ-ெதா6 மாவ* ளிய" என Wவ; நி
ந& இைச தர, வ திசிேன ; ஒ*வா*
உர/ களி6 லாஅ பாசைற,

15

நிலவி அன ெவ*ேவ& பா னி
ழவி ேபா/கிய ெவ#ைக
விழவி அன நி கமகி ழாேன.
பலாமர-தி& பC-த பழ-தி பசிய #ைண ேபால பிளத பிளபி1)
அாி-) விCகிற ேதைன வடகா6 Qசி2 சித6 நாைட ெபா1திய ெபாிய
ெவறி மி>/ைக 8ைடயவ; ஓவிய-ைத ேபாற Wபமான ேவைலபா>கைள
ைனத ந&ல இ&ேல தைலவியாக உ*ள ெகா& பாைவைய ேபாற
அழைக 8ைடய ந&லவ9/0/ கணவ : ெபாைன ேபாற நிற *ள Rைவ8
சிறிய இைலைய8 ெபாவற அ மர-ைத8 உைடய (பைகவ! நா>) உன
மர-)/0 பைகவ; எ ைடய தைலவ ; Rசி உல!த சதன-ைத 8 எ6
வறாத ஈைகைய8 விாித மா!ைப8 உைடய ெபாிய வ#ைமைய8ைடய பாாி ,
ழவான) த ேம& Rசிய மா!2சைன கவனிபாாிறி உலா லவ1 பாண1
விறய1 L-த1மாகிய இரவல! வ1த, ெசறா& தி1பி வாராத
Iர-தி;*ள

-தியாகிய இட-)/02 ெச6 விடா. "என/0/ ெகா>-)

பா) கா/க ேவ#>'' எ6 ெசா& இர/0 ெபா1> நா வரவி&ைல;
அள/0 மி?சி ைன)ைர Lறமாேட; "ெகா>-த) பறி வ1தமாடா.
ெகா>/0 ேதா6 மகிழமாடா ; ெகா>/0 ஒ:ெவா1 தடைவ8 ெபாிய
வ#ைமைய உைடயவ'' எ6 கைலஞ! ெசா&; நி Mைடய ந&ல க=
எைன அைழ-)வர நா வேத, விள/கமான வாளினா& ெவடபட
வைமைய8ைடய களி6களி லா& நாற QK பாசைறயி&, (அைமதி யான
கால-தி&) நிலைவ ேபாற ெவ*ளிய ேவைல பா> மக* மி1த3க-தி
தாள-ேதா> விசிய எழி ைகைய8ைடய விழாைவ ேபாற நி ஆரவார 
மகி=2சி8 உ*ள தி1ேவால/க-தி க#ேண.
நி கமகிழா வதிசி எ6 L>க. ெப1 விற&, கணவ, பைகவ, ேகா ,
பாாி பட!ேதா; அளி/ெகன வாேர; Lேற; நி இைச தர , கமகிழா
வதிசி எ6 L>க.
1. பலா அ பC-த - பலாமர-தி& பCத; பலா அ பC-த எப) ெச78*
விகார-தா& பலா அ ப1-த என நிற). பலாபழ கனி) ெவ -த ெவ ைப
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# எப) மர: "கைலெதா> ெப1பழ

L!) ஊற" (மைலப>கடா.

292) எபைத/ கா#க . அாிய& - அாி-) விC ேத ; 'அபழ-தினி6 பிாி)
அாி-) விCகிற ேத (பைழய உைர).
2. வாைட - 0ளி! கா6 வட/ேகயி1) QKவ). )ர/0 - ெச;-); இ3ேக
Qசி2 சித6 எ6 ெகா*ள ேவ#>. நா> - பற நா>. ெகC - ெபா1திய.
ெப1விற& - ெபாிய விரைல உைடயவ.
3. ஓவ - ஓவிய. விைன W#ணிய ேவைல பா>. ைன " அணித.
4. பாைவ - ப)ைம; இ3ேக ெகா& பாைவ.
5. சிறியிைல : சிறிய இைல எபத விகார. 6. கா& - ெபாவற அ மர.
பைகவ! நா & உ*ள உன மர பாாியின) ெவறியினா& காி) ேபாத
உன-) பைகவ எறா!.
9.

ழ - மி1த3க. ஒ1 ப/க-தி& க6பாக- தட ெபா1ைள மா!2சைன

எபா!க*, பழ3 கால-தி& ஒ1வைக ம#ைண- தடவியதனா& அத0 ம# எற
ெபயேர அைமத). இரவல! - பாிசில!. இைனய - வ1த.
10. வாரா - தி1பி வாராத. ேச# - Iர. ல - இட. பட!ேதா - ேபானா.
அளி/க என எப) ெதா0-த& விகார-தா& அளி/ெகன எ6 வத);
ெகா>பாயாக எ6 ; பா)காபாயாக எ6 என ெசா&லலா.
11. இர/0 - இரேப;

ெற2ச; இரேபனாகி எ6 ெபா1* ெகா*ள

ேவ#>. எ?சி -- உ#ைமைய மீறி ; எ?சி/ Lேற எற), உ#ைமயி
எ&ைலைய/ கட) ெபா7ேய க=) ெசா&ேல எறவா6 (பைழய உைர.)
12. ஈ-த) - ஈததகாக. 'ஈ-ெதா6 மகிழா எற). ஈ8ேதாெற&லா தா
அயலா யி1-தல&ல), ஈயா நிேறா எ6 ஒ1 மகி=2சி உைடய ன&ல
எறவா6' (பைழய உைர.)
13. ஈ-ெதா6 மாவ*ளிய - ெகா>/0ேதா6 ஒ1காைல/0 ஒ1கா& ெபாிய
வ#ைமைய உைடயவ. ஒ1கா ெபறவேர மீ> வதா ; அவரளவி&
ேலாபி யாகாம& ேம; ேம; ஈபவ.
14. தர - ெகாணர ; அைழ-) வர, வதிசி - வேத. ஒ* வா* - ஒ*ளிய வாளா&
ெவட ெபற.
15. உர/ களி6 - வைமைய8ைடய ஆ# யாைன க*. களி6 எற) இ3ேக
யாைனயி பிண3கைள . களிைற8ைடய பாசைற, லா அ பாசைற எ6 தனிதனிேய Lட ேவ#>. லாஅ - லா& நாற QK. பாசைற - பா .
'Qரெர&லா ேபா! ெச7) #பட மி0தியா லா& நா6கிற பாசைற' (பைழய
உைர.)
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16. ெவ* ேவ& பா னி - ெவ*ளிய ேவைல பா> விற.
17.

ழவி - மி1த3க-ேதா> அத தாள-)/0 இைச7. ேபா/கிய - QK.

ெவ#ைக - ெவ6 ைகைய ெபற. ஆ> விற த ைககளா&
கா

-திைரகைள/

ஆடாம& ெவ6மேன தாள ேபாட அைமவதா& ெவ# ைக எறா!. 'ெவ#

ைக எற) ெபா1*கைள அவிநயி/0 ெதாழிைக ய&லாத, ெவ6மேன தாளதி0 இைச7 வி> எழி ைகயிைன (பைழய உைர.)
18. விழவி அன - விழாைவ ேபாற. கமகிழா - ஆரவார-ைத8
மகி=2சிைய8 உைடய ஓல/க-தி&,
)ைற - காசி வா=-).
I/0 - ெசI/0.

வ#ண - ஒC0 வ#ண.
ெபய! - லாஅ பாசைற.

க#ட காசிைய வ1ணி-த காசி வா=- தாயி6. லா& நாற QK
பாசைறைய வ1ணி-) அ3ேக ஓல/க நிக=வதாக/ Lறின ைமயி 'லாஅ
பாசைற' எற ெபய! இ பாட;/0 அைமத). பதி6ப-தி& இ) 61-ஆவ)
பா>.
-------------7. யாைன பைட
ெப1?ேசர& இ1ெபாைற எM ேசர ெச&வ/ க>3ேகாவாழியாதM/0
மக. தக@! எற இட-தி& அதிகமாேனா> ெபா1) ெவறவ. இவைன அாிசி&
கிழா! ப-) பாட&களா& க=தி1/கிறா!. பதி6 ப-தி எடா ப-தாக
அைவ அைமதி1/கிறன.
லவ!, ேசரமாMைடய பைடகைள பா!-) வி>2 ெச&கிறா!. ேபா0 வழியி&
யாேரா திய மனித!க* ேபா7/ெகா#

1/கிறா!க*. அவ!க* லவைர பா!-),

"இத2 ேசரமன கண/கிறத பைடகைள உைடயவென6 ெசா&/
ெகா*கிறா!கேள ! எ-தைன பைட இ1/0?'' எ6 ேககிறா!க*. அவ!க9/0
விைட L6வ) ேபால ஒ1 பா> அைமதி1/கிற).
#

#

ேசரமா தக@ைர ெவற ெச7தி எ30 பரவி யி1/கிற). அத ேபா! பல
நாக* நடதெதபைத பிற நா> ம/க9 ெதாி) ெகா# 1தா!க*.
அத0 ஏறப மி0தியான பைட பல ேசாM/0 உ#> எ6 அவ!க*
எ#ணினா!க*. அாிசி& கிழாைர/ ேக*வி ேகடவ!க* ேசர நா>/0
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தியவ!க* ; வழிேபா/க!க*. ''சின-ேதா> ேபா! ெச7த ெப1?ேசர&
இ1ெபாைற எ-தைன பைடகைள ைவ-தி1/கிறாேனா?'' எ6 ேகடா!க*.

அாிசி&கிழா! எ#ணியா பா!-தி1/கிறா!? எ#ணி-தா

8மா? யாைன

பைட, ேத! பைட, 0திைர பைட , Qர! பைட என உ*ள அவைற- தனி- தனிேய
எ#ணி பா!ப) எளிதான ெசய& அ&ல.
"பல கால ேபாாி& ஈ>ப> ெவறிைய/ க#டவ!க* எ&லா இத அரச
ேன ேதா&வி அைட) Q=தா!களாேம" எ6 ஆ6 ெச&வபல! (வழியிேல
ெசற தியவ!க*) ேக டன!.
"அ) உ#ைமதா.''
"பைகவைர2 சா!த Qர!களி& இறதவ!க* ேபாக எ?சினவ!க* ற3கா
ஓட, எதி!-) நிற அரச!க* இற) பட ெகா6, அத ெவறி
மி>/கினா& ைககைள Qசி- )ண3ைக/ L-ைத ஆ ய Qர மன!க*
இ1தா!க*. பைகவைர ெவ6 ஆ ய )ண3ைக ெப1ைம ெய&லா
ெபாைறயM/0

னா& அழிதனவா.''

லவ! தைலைய அைச-தா!. ''அ-தைகய பைகவ!க9ைடய பிண-தி ேமேல
அவ பைடயி;*ள ேத!க* ெசறன. அவறி ேம& உ1#டா; ச/கர3க*
ேதயவி&ைல. ேபா1/0 ஏற அல3கார3க* அைமத, உ6தியான ேத!க*
யாைன பைட அைவ. அவைற எ#ணி/ கண/கிட

யா)'' எறா!.

"0திைர/ கண/ைகயாவ) ெசா&ல/ Lடாதா?''
"அ) இM அதிகமாயிேற! அைத எப 2 ெசா&வ)?''
”மறவ!க* எ-தைன ேப!?''
"ேத!கைள/ கா ; 0திைரக* அதிக ; 0திைரகைள/ கா ;
ஆ#ைமைய8ைடய Qர!க* மி0தி. ேத!கைளேய எ#ண

யாதேபா) மா

மா/க9 எ#P ஆற& என/0 எ)? எ#Pத0 அ1ைமயாக இ1பதனா&
நா எ#ண வி&ைல.''
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"பைட/02 சிறபாக இ1ப) யாைன பைட அ&லவா? ேசரன) யாைன
பைடயி கண/ைகயாவ) ெசா&Q!களா?''
ஆ[! கிழா! இ ைற8

யாெத6 ைக விாி/க வி1பவி&ைல.

” த& அத யாைனகளி இய&ைப2 ெசா&கிேற ; ேக93க*. அத
யாைனகைள/ க>- தறியிேல க ைவ/க
யா). கதிேல க னா& அைவ
நிபதி&ைல. 0-)/ ேகா&கைள ஒ -) வி>. யாைனக* த நிழைல- தாேம
பா!-)/ ேகாபி-)2 சீ6 எபா!க*. உயர உயர பற/0 ப1தி நிழ&
Rமியிேல ப>கிற). தைரயிேல ப> அத நிழைல/ க#> சீறி2 சா>பைவ அைவ ;
அப யானா& அத யாைனகளி ேகாப-)/0 ேவ6 அள ேவ#>மா?''
"யாைனகளி ெதாைகைய பறி ஒ6 ெசா&ல இயலாதா?''
"ெசா&கிேற ; உவைமயினா& லப>-த பா!/கிேற. நீ3க* ெகா30
நா>/0 ேபாயி1/கிறீ!களா?”
"ேபாயி1/கிேறாேம! அ30*ள ம/க* எ-தைன
நில-தி&, சரைள/க& ேம &, கிண6 ெவ

யசி உைடயவ!க* ! ேம>

ஈர-ைத/ காண எ:வள

பா>ப>கிறா!க*!''
"அ) சாிதா. அவ!க* வள!/0 பK மா>கைள பா!-தி1/கிறீ!களா?''
"பாராம& என? ெகா3க! ஆவின வள!/0 அ1ைமைய/ க#> க#>
வியபைடதி1/கிேறா.''
"எ-தைன மா>கைள/ க# 1Z!க*?" எ6 லவ! ேகடா!.
''ஒ:ேவா! ஊாி; பல ஆநிைரகைள/ க#> களி-ேதா. சில ஊ!களி& ஆயிர/
கண/காக இ1/கிறன.''
''ெகா30 நா ;*ள ஆவின

Cவைத8 ஓாிட-தி& ெதா0-) ஓ>கிறா!-

கெள6 ைவ-)/ ெகா*93க*. அேபா) அத/ Lட ேபாவ) எப
இ1/0 ?
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"ெகா30 நா> பK மா>க* எ&லா ஒ6 L னா&, அமமா ! அைத
அளெவ>ப) மனித!களா&

கிற காாியமா?''

"ேசரMைடய யாைன பைட/0 உபமான ெசா&ல ேபானா&, ெகா3க! ஆ/
Lட பரவி2 ெச&வ) ேபால அைவ ெச&; எ6 ஒ1வா6 ெசா&லலா. அத
பைடைய ஒ6 இர#> எ6 எ#ணி/ ெகா# 1தா& எைற/0 எ#ணி
 கட...

8?''

லவ! Lறிய விைடைய பி வ1 பா>2 ெசா&கிற).
#

#

''எைன ெப1 பைடயேனா, சினேபா! ெபாைற ய?"
எறனி! ஆயி, ஆ6ெச& வபல! !
மபைத ெபய!, அரK கள-) ஒழிய/
ெகா6 ேதா* ஓ2சிய ெவ6 ஆ> )ண3ைக
மீபிண-) உ1#ட ேதயா ஆழியி

5

ப# அைம ேத1 மா மா/க9
எ#ண0 அ1ைமயி எ#ணிேறா இலேன;
க) ேகா* யா), கா=பல

1/கி,

உக/0 ப1தி நில-) நிழ& சா 2
ேச#பர&

ரபி ஈ!பைட/ ெகா3க!

10

ஆபர தன ெசலவிப&
யாைன கா#ப&, அவ தாைன யாேன.
வழியிேல ெச&; திய வழிேபா/க!கேள! "சின-ைத8ைடய ேபாாிேல வ&ல
ேசர எ:வள ெபாிய பைடைய உைடயவேனா?'' எறீ!களானா& -, ேபா!
ெச7த ம/க* ஓட அரச!க* ேபா!/கள-தி& இற) பட ெகா6 அத
ெவறி மி>/கினா& ைககைள விசி, ெவ6 ஆ>கிற )ண3ைகைய
உைடயவ!க* இேபா) ேசரேனா> ேபா! ெச7) பிணமாக, அத பிண3களி
ேமேல உ1#ட ேதயாத ச/கர3கைள8ைடய அல3கார அைமத ேத!க9,
0திைரக9, Qர!க9 எ#Pத0 அ1ைமயாக இ1-தனா& நா எ#ணிய
தி&ைல; க>-தறியிேல கடப>-த;/0 உபடாம&, 0-)/ ேகா& பலவைற
ஒ -), ேமேல பற/0 ப1தின) தைரயிேல விC நிழைல ேமாதி, உய!ைவ
8ைடய சரைள/ க&ைல8ைடய ேம> நில-தி& கிண6 ெவ

ஈர காண அைமத
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0தா தய க1விகைள உைடய ெகா3க!க9ைடய ஆ/க* பரவி2 ெசற)
ேபாற ெச&;தைல8ைடய பல யாைனகைள அவMைடய பைடயிேல கா#ேப.
வப!, எறனி! ஆயி எ#ணிேறா இல; ஈயா),

1/கி, சா 2

ெசலைவ8ைடய யாைன கா#ப& எ6 ேச!-)- ெதாட! ப>-தி/ ெகா*ள
ேவ#>.
1. எைன - எ:வள, ெபாைறய - ேசர.
2. ஆ6 வழியி&. வப! - வபலேர தியவ!கேள; வ - )ைம.
2. மபைத - மனித! Lட ; இ3ேக Qர!களி Lட. ெபய! - ற3கா

ஓட.

அரK - அரச!க*. கள-) ஒழிய - ேபா!/கள-தி& இற)பட.
4. ேதா* ஓ2சிய - ைகைய Qசி ஆ ய . ெவறா> )ண3ைக - ெவற களிபினாேல
ஆ> )ண3ைக/ L-).
5. மீபிண-) - பிண3களி ேம&; பிண-) மீ எற) மாறி நிற).
)ண3ைகைய8ைடய பிண; எற)

ேன பைகவைர ெவ6 )ண3ைக

யா யவ!க* இேபா) பிணமானா!க* எபைத லப>-திய). ஆழியி உ1ைளகைள8ைடய. 6. ப# - ப#Pத&, அல3கார ெச7த&, ஆய-த ெச7த&.
மா - 0திைர க9. மா/க9 - காலாக9. 7. எ#ணி6 இல எ#ணி6 இல எப) விகாரமாகி வத). எ#ணிய) இல, நா
எ#ணவி&ைல ெயப) ெபா1*.
8. க) - க>-தறி. ேகா* ஈயா) - ெகா*9வத0 உபடாம& க>-தறியா&
கட வசப>வதி&ைல எற ப . கா= - 0)/ேகா& ; அ30ச ேவ6. யாைனயி
ேம& உ*ள பாக அ30ச-ைத ைவ-தி1பா. யாைன/0 அ1ேக ெச&பவ!க*
0-)/ ேகாைல ைவ- தி1பா!க*. 0-)/ ெகாைல ேகா& எ6 ெசா&வ
)#>. 1/கி - ஒ -).
9. உக/0 - உய!) பற/0. ப1தின) நிழ&, நில-தி& விC நிழ&. சா

-

ேமாதி.
10. ேச# - உயர. பர& - ப1/ைக/ க&; சரைள.

ர - ேம> நில. ஈ!பைட -

ஈர-ைத உ#டா/0 க1விக*, கிண6 ெவ>வத0ாிய க1விக*. ெகா3க! ெகா30 நா & உ*ேளா! . "ெபாெச7 கணி2சி- தி#பிணி உைட-)2 , சிர6சில
ஊறிய நீ!வா7 ப-த&'' எ6 இவ! அக=த கிண6கைள2 ெசா&வ! (பதி6
ப-) 22 : 12-3.) 11. பரதன - பரத) ேபாற. ெசலவி ெச&;தைல8ைடய .
1/கி2 சா 2 ெச&;தைல8ைடய யாைன எ6 ேச!/க ேவ#>. 12. கா#ப& பா! ேப. தாைனயா - ேசைனயி&. ஏ - அைச.
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)ைற - உழிைஞ அரவ.
I/0 - ெசI/0.

வ#ண - ஒCத வ#ண.
ெபய! - ெவறா> )ண3ைக.

உழிைஞயரவ எற) உழிைஞ-திைணைய2 சா!த )ைற. ஓ! அரச
பைகயரசன) மதிைல 6ைகயி> ெபா1> றபட ஆரவார-ைத2
ெசா&வ). அேபா) யாைனபைடக* ேன ெச6 மதி கதைவ  திற/0. அதகாக ேபா0 யாைனகைள பா!-தைத நிைன-)2 ெசா& வதனா&
இ-)ைற யாயி6.
'ெவறா> )ண3ைக பிண எற), ஊ!களிேல ஆ> )ண3ைகயறி,
கள3களிேல ெவறா ன )ண3ைகைய8ைடய பிண எறவா6. இ2 சிறபாேன
இத0 ெவறா> )ண3ைக எ6 ெபயராயி6' எ6 எC)வ! பைழய
உைரகார!.
இ) பதி6ப-தி& 77-ஆவ) பா>.
--------------8. உயி* கா,# க&
இள?ேசர& இ1ெபாைற எற அரசன) கைழ2 ெசா&; ப-) பாட&க*
பதி6 ப-தி எடா ப-தாக உ*ளன. அவைற பா னவ! ெப130H!
கிழா! எபவ!. அத ப-தி& ஏழாவ) பா> விறயா6 பைட ; ஒ1
விறைய பா!-)2 ெசா&வதாக அைமத).
#

#

ஆறி& ) ெவ*ள வ1கிற). ெவ0 ேவகமாக/ கடைல ேநா/கி ஓ>கிற) ஆ6.
கட& ெதளிதி1/கிற). கடைல/ கல/0வா! யா!? ஆனா& ஆ6 னேலா
சிவபாக இ1/கிற). W30 Wைர8மாக ) நீ! வ1கிற). ெசன னிைடேய
ெவ9பாக Wைர இ1/கிற). தைலயிேல க> #டாைசேபா& அ3க3ேக
Wைர ெதாிகிற). இத ன;/0

#டாK க ன தைலக* பல உ#ேடா ?

சிவத ேமனி8 ெவ#டைல8 உைடயதாக ஆ6 விள30கிற).
இத ெவ#டைல2 ெசன& ஊாின! விைளயா>கிறா!க*. ெதப/ கைடைய
ேபா> அைத பறி/ெகா#> ஆ6/0 ந>விேல நீதி2 ெச&கிறா!க* ; ஆறி
ேவக-ேதா> ேபாகிறா!க*. சில இைளஞ!க* ஆறிேல மித/0ப ஒ1
ைணைய/ க>கிறா!க*. ேப7/ க1ைப ெவ அவைற ஒேறா> ஒ6
க  ெபாிய ெதப-ைத ேபால அைம/கிறா!க*. அைத நீாி& விடா& நறாக
மித/கிற). நீ!- ெத7வ-ைத வண3கி நாைல) ேபராக அத/ க1ப ெதப-தி&
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ஏ6கிறா!க*. ைகயிேல B3கிைல ைவ-)/ெகா#> த*9கிறா!க*. ஆறி
ந>விேல அத- ெதப ேபாகிற).
அேதா, அேதா! ஏேதா தைல ெதாிகிற). யாேரா நீாி& B=கி B=கி எCகிறா!. ஆழ
அறியாம& காைலவிட ேப!வழிேபா;! ெதப-தி& இ1பவ!க*, உயி!
ஊசலா> அத மனிதைர/ க#டா!க*. இவ!க* ேகாைல நீட அவ! அைத
பி -)- ெதப-தி& ஏற, ஆேறா> ேபாக இ1த ஓ1யி! பிைழ-த). அவ!
உயிைர- ெதப காபாறிய); க1 காபாறிய).
#

#

விறேய ! வ6ைமைய ேபா/கி/ காபா6வா! இ&லாம& நீ வா>கிறாேய. நா
ெசா&; வ*ளட ேபா. ந&ல அணிகல-ைத ெப6வா7. அணிகல மா-திரமா?
உ ஆ8* Cவ) உைன/ காபா6 கடைமைய அவ ேமெகா*வா.
ேவைல ஏ) மறவ!க* பலைர8ைடய த பைட2 ெச1/கா& ெவறி ெபறவ
அவ ; பைகவ! நா> ெபா1*கைள/ ெகாண!) தைன2 சா!தா1/0 வாாி
வாாி QKபவ ; பா)காபதி& வ&லவ ; அளி மிக உைடயவ.
அவMைடய அ1ளிய&ைப எப

விள/0ேவ ! உயி! ேபா7/ ெகா# 1/0

உட/0 உண[ / காபா6கிறவ எ6 ெசா&லலாமா ? சதன-ைத8
அகிைல8 Kம)ெகா#>, ெபா30கிற Wைரைய8 தா3கி- ெதளித கடைல
ேநா/கி2 ெச&; ஆறி ெவ#டைல2 ெசனைல பா!-தி1/கிறாயா? அத
ன வழிேய ெச;-)கிற க1ைப பா!-தி1பாேய! க1ப ெதப-ைத-தா ெசா&கிேற. அ) சில சமய3களி&, நீாி& B=கி உயி1/0 மறா>
ம/கைள/ காபாறிய நிக=2சிகைள நீ பா!-த)#டா? ேகடதாவ) உ#டா ?
அத/ க1ப ெதப விைளயா>வத0 உாிய க1வியாக இ1ப) மா-திரமறி,
உயிைர/ கா/0 )ைணயாக உதவ) ேபால, ெபாைறய கைலஞ!களி
கைல- திறைமைய/ க#> ெகா#டா  பாரா>வா; அவ!கைள வ6ைமயா&
வாடாம காபா6வா. ஆத அவனிட ெச&.
இ:வா6 ெப130H! கிழா! பா னா!.
ெசேமா பா னி! நகல ெப60ைவ;
சத Rழிெலா> ெபா30 Wைர Kம)
ெத#கட& னிய ெவ#டைல2 ெசன&
ஓ78 நீ!வழி/ க1பிM
ப&ேவ ெபாைறய வ&லனா& அளிேய.
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விறேய! நீ ெச&வாயாக; ெசறா& ந&ல அணிகல-ைத நீ ெப6வா7; பல
ேவபைடகைள8ைடய இள?ேசர& இ1ெபாைற எM ேசர மன,
சதன-ைத8 அகிேலா> ெபா30 Wைரைய8 Kம) ெகா#> ெதளிவான
கடைல ேநா/கி2 ெச&; ெவ*ளிய தைலைய உைடய சிவத ) ெவ*ள-தி& நீ!
வழிேய த*9 க1பெதப-ைத/ கா ;, அளி-த& வ&லவ.
1. ெசேமா - ேபாவாயாக; ேமா :

னிைல அைச. பா னி - விற. கல -

ஆபரண. 2. சத -- சதன. Rழி& - அகி&.
3. ெத#கட& - ெதளிைவ8ைடய கட&.

னிய - ேநா/கி2 ெசற . Wைர

இ1-தனா& ெவ#டைல எறா! .
4. ஒ78 - ெச;-). நீ!வழி ஓ78 எ6 ேச!/க ேவ#>. க1 - க1ப
ெதப; ஆ1ெபய!. க1ெபற) ேப7/ க1ைப.
5. ப& ேவ& - பல ேவேலதிய Qரைர8ைடய பைடக*. ஆ& : அைச. அளி - பா)
கா/0 இய& : உயி! கா/0 அ1*.
)ைற - விறயா6பைட
I/0 - ெசI/0.

வ#ண - ஒC0 வ#ண.
ெபய! - ெவ#டைல2 ெசன&.

Wைர8ட வத ) ெவ*ள-ைத ெவ*ளிய தைலைய8 சிவத ேமனிைய8
உைடயாைர ேபால 'ெவ#டைல2 ெசன&' என2 சிறபி-ததனா& இத0 அ
ெபய! வத). 'ெவ#டைல2 ெசன ெலன

ர#பட/ Lறியவாறா;,



நிற அைட2 சிறபாM இத0 ெவ#டைல2 ெசன& எ6 ெபயராயி6'
எப! பைழய உைரகார!. நிற3களி& ஒறினி6 ஒ6 மா6பட,
ெவ#ைமைய8 ெசைமைய8 ஒ1 ேசர ைவ-) ெவ#டைல2 ெசனெல6
ெசானைதேய,

ர# எ6 அவ! K னா!.

ர# எப) ெச78ளி& அைம8

ெதாைடகளி& ஒ6; விேராத எM அணியாக அதைன2 ெசா&வா!க*.
-----SSSS
-----SSSS-----SSSS------

