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தசா சரவதி மகா லக2தி! தமி23ைற பிாிவி ஏற2தாழ நா!காயிர
ஏ&0 வக, உ,ளன. பேவ9 3ைற0சாத வக, இவ(9, அட.
அ:வா9,ள வகளி ஒ!ேற “நா மதிாி

மி' எ!பதா

.

. இ!

ஆசிாிய "சி!ன2த பி' எ!பவராவா. நா மதிாி கைத எ!ற ெபயாி பல ஏ&0
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வக, தமிழக2தி , பிற ப திகளி உ,ள லக.களி இ=தேபா3
பதி பி*க ப&

வ

மி வவி உ,ள3

சிறிய ஏ&0வயாயி>

இ.

.

றி பிட2த*கதா

ைவயான அறி?@வமான க=23*கைள

எ&23*A9 கைத அைம  உ,ள3. இதைன0 சரவதி மகா லக2 தமி
பத தி=மதி. ச. திலக

எ!பவ ெச ப+ற பதி பி23,ளா. அவ=*

எ!

பாரா&*க,.

இத ஏ&0 வைய சரவதி மகா லக2தி(
பகவதிபாைளய

தி=. ஆ. க= ைபயா எ!பவ=*

அ!பளி பாக* ெகா&2த ேம
எ! ந!றிைய2 ெதாிவி23*

ெகா,கிேற!.

இ பதி பி பத(

நிதிBதவி நகிய ந&வ அர*

எ! ந!றிைய2

ெதாிவி23* ெகா,கிேற!.

இ ெச ப+ற பதி பி*க* காரணமாக2 திகத மாவட ஆசி2தைலவாி!
ேந+க உதவியாள (ெபா3) ம(9

சரவதி மகா லக நி=வாக அவல தி=.

ேவ. இலமண!, M. A., லக ெவளி%& ேமலாள +ைனவ
பால ரமணிய! ம(9

3ைற சாத பணியாளகD*

டவாயி

எ! பாரா&*க,.

தசா, 16-9-2004

டா*ட ெஜ.ராதாகி=Eண !, இ.ஆ.ப.,

சரவதி மகா லக .

மாவட ஆசி2தைலவ ம(9

இய* ந

--------------!க"ைர

ெந&.காலமாக ம*களிட2திேல ெசவா* ட! வழ.கி வ=கி!ற கைதகளாக
எண(றைவ அைமதி=*கி!றன. இவ(றி வாFெமாழி கைத இல*கிய.க,
எ!9 ெசால2 த*கனவாக, மாியாைத ராம! கைதக,, ராய அ பாஜி கைதக,,
ெதனாராம! கைதக, +தய வாிைசயி இநாமதிாி கைதB ஒ!றா

.

சரவதி மகா லக2தி தமி2 3ைறயி சாத வ எ 112-ஆக நா மதிாி
கைத எ>

 அ மாைன வவி , வ எ 1810-ஆக நா மதிாி கைத

மி வவி

இ= க, உ,ளன. இவ(றி நா மதிாி எ>

மிேய இ.
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பதி  ெப9கி!ற3. இ0வ  47 ஏ&கைள*ெகா&, +Gைமயாக உ,ள3.
இத! ஆசிாிய சி!ன2த பி எ!பவ எ!பைத

"வாச

கசி!ன2த பி2 தமிG*

வா*க=, வாFபரேமHவாிேய"

எ!ற பாடலகளா அறியலா . இ0வைய லக2தி(

5-7-90இ க" வட ,

கா*காவா கிராம , ேம பகவதிபாைளய2ைத0 சாத தி=. R. க= ைபயா
எ!பவ அ!பளி பாக* ெகா&23,ளா.

இ3ேபா!ற நா மதிாி கைத எ!ற வக, பிற லக.களி உ,ளன.
- ெச!ைனயி ஒ= வB , கீ2திைச0 வக,

கீ2திைச0 வக, லக
லக

- தி=வனதர2தி பதிேனா= வகD , ேபாய! லக

ஆ*Hேபா ஒ= வB , பிபிலாேத
வகD

ேதசிய லக

-

- பாாீ , பிரா!சி இ=

- ேகாப! ேஹக!, ெட!மா*கி இர& வகD

ராய லக

உ,ளன. பாவவி இ Aற ெப(9,ள கைதகளி! =*க
+!கைத0=*க எ>

"நா மதிாி

ப தியி Aற ெப(9,ள3.

மி' எ!>

இ பதி பி*க அ>மதியளி2த +!னா, லக

இய* ந= , தைச மாவட ஆசி2தைலவ=மாகிய தி=. சி. ேகாசலராம!, இ. ஆ.
ப., அவகD*

, இநா, மாவட ஆசியாள= , லக இய* ந=மான டா*ட

ெஜ.ராதாகி=Eண!, இ.ஆ.ப., அவகD*
ேந+க உதவியாள (ெபா3) ம(9
இலமண!, M. A., அவகD*
பால ரமணிய! அவகD*

, மாவட ஆசி2தைலவ அவகளி!

லக நி=வாக அவல தி=. ேவ.
, ெவளி%& ேமலாள +ைனவ

, லக கணினி பிாிவின=*

எ! ந!றிைய2

ெதாிவி23*ெகா,கிேற!.

சரவதி மகா லக , தசா
----------------

டவாயி

லவ ச. திலக , தமி பத
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கைத% &'க

ம3ராாி எ!>

ஊாி ேபாதவாதி2த!, ேபாதவி@ஷண!, ேபாதவியாகர!,

ேபாத0சதிர! எ!>

நாவ (மதிாிக,) வா3 வதன. அவக,

ெத!ம3ராாியி! அரசனான அழேகச! எ!பவனிட
கைதைய*

மதிாிகளாக ஆன

மி2 தமிழாக* A9கிேற!. ச+க! 3ைணயாக? , நடமா&

சித பரநாத! அ=,ாிய? , Mரப2திர! பா2 3தி2த இ*கைதைய நா& ற
ம*க, ெகாடாட0 சி!ன2த பியாகிய யா! ெசால +(ப&கிேற!. என*
நவா*

அ=,வாF பரேமHவாி என ேவ இ*கைதயாசிாிய A9கி!றா.

ேபாதவாதி2த! +தய நாவ=

காரா? வ ச2தின. அவக, ெத!ம3ராாி

ேநா*கி* கானக2தி நட3 ெச!றன. அ:வழியி ப=2த காகைளBைடய
ஒடக

ஒ!9 ெச!றி=2தைல அத! கா வ&கைள* ெகா& அறிதாக,.

ஒடக2தி! ெசாத*கார! ஒடக2ைத* காணாம ஒ= மாதமாக2 ேத
அைலதா!. இத மதிாிக, நாவைரB

நாவ=, ஒ=வ! ஒடக
அத(

க& விசாாி2தா!.

ம=3 NைடBட! ெச!றதா எ!றா!. ஒ=வ!

ஒ= க ெபாைடேயா எ!றா!. ஒ=வ! அத(

எ!றா!. ஒ=வ! அத! வா மிக?
Aறியனெவலா
ெசாவெதலா

ஒ= கா ஊனேமா

ைடயானேதா எ!றா!. அவக,

சாியாக இ=தைமயா ஒடக*கார!. ஆ , நீ.க,
சாி எ!9 Aறி, அ3 எ.ேக எ!9 ேகடா!. அவக, நா.க,

அைத* கணா பா*கவிைல. அத! வ&கைள* க& ெசா!ேனா
எ!றாக,. ஒடக*கார! இதைன அ: அரசனாகிய அழேகசனிட
+ைறயி&ேவா என*Aறி வா=.க, என அரசனிட
+ைறயிடா!. அரச! அநாவைரB

ெச!9

அைழ230 ெச!9

பா23 ஒடக2ைத நீ.க,

பா*கவிைல எ!றா அத! அைடயாள.கைள எ ப* Aறினீக,. உ,ளப
ெசா.க, எ!9 ேகடா!. அவகD மகி3 Aற2ெதாட.கின.

ேபாதவாதி2த! ஒடக

ெச!ற வழியி ஒ= ப*க2தி ம& இைர ேமF3

ெச!9,ள3. அதனா ஒ= க ெபாைட எ!9 அறிேத! எ!றா!.
ேபாதவியாகர! அ3 ெச!ற பாைதயி ஈ க2த ர2த சிதிB,ளைம க& அ3
வாலா ஈ*கைள ஓட+யாத அள?

வா

எ!றறிேத! ேம , அத! காக, ந!
இ=*

ைடயாக இ=*க ேவ&

பதியவிைல . ஆதலா அ3 க பமாக

எ!9 அறிேத! எ!றா!. ேபாதவி@ஷண!, அ3 நடத பாைதயி ஒ=
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கா வ& பதியவிைல. அதனா ஒ= கா ெநா எ!9 உணேத! எ!றா!.
ேபாத0சதிர! ஒடக2ைத ஈ*க, க2த இர2த

சிதறி இ=தைமயா அ3

ப=ைமயான3 எ!9 உணேத! எ!றா!.

இ:வா9 நாவ=

ேயாசைன மி*கவராF அறி3 Aறியைத* ேகட அழேகச

ம!ன! ஒடக2ைத2 ேதயவனிட
ெசாவி& அநாவைரB

தன*

1000 ெபா! ெகா&23 அவைன ேபாக0
வாச மதிாியாக இ=3 அரச காாிய

பா*க ஆைணயி& அம2தி* ெகாடா!.

அவக, நாவ=

மகாமாயி அ பாைள வழிபடாக,. அ ைமB

அ!ேபா& அைழ2த=ளினா,. அ ைம ஒ= தீ.

வ=

அரச>*

அவகைள
எ!றா,

உ!>ைடய அ=ளா அைத2 தீ ேப!. அ3 எ!ன எ!9 ேபாதவாதி2த!
ேகடா! மகாமாயி, நாைள ெபாG3 அHதமனமானபி! பதினா நாழிைக*
பி! ம!ன! த! மைனவிBட! பசைணயி ப&2தி=*
வ3 தீ& . பி! ச பா அாிசிைய ேபால நைச உமிG
ேபா

ேபா3 ஒ= பா 
அைத உடா உயி

. இதி=த ம!ன! த பினா ெந&நா, உலக2ைத ஆ,வா! எ!றா,.

அரமைனயி ம!ன! உQவத(காக சாத

ெகா&வ3 பைட2தாக,

ேபாதவாதி2த! வ3 அைத உணேவடா . ஒ= அதிசய

நட*க?,ள3

எ!றா!. N!9 ப அாிசிைய0 சீைலயி +23*ெகா&ேபாF காளி
ெசா!னபேய அரமைன* 0 ெச!9 ம!ன! ப&*ைகயைறயி
ஒளிதி=தா!. அரச> , அரச! மைனவிB

பசைணயி 3யி

ேபா3 காளி

ெசா!னபேய பா  ஒ!9 வத3. அதைன*கட ேபாதவாதி2த! அதைன
வாளா ெவனா!. அத! இர2த23ளி அரசியி! மாபி ெதறி2த3.
ேபாதவாதி2த! அதைன2 த! & விர நக2தா வழி23. அ:விரைல2
323 ேமைல கைவ2தா!. அரச! விழி23 பா23, யாரடா எ!9
ேகாப23ட! ேகக, அவ! ேபாதவாதி2த! எ!றா!. அரசிB
மாபி பட

றிைய* க&, இவ! எ! மாைப2 தீட2த ேமா எ!9 சின3

Aறினா,. அரச அவ>*
இரடா

சாம

விழி2ெதG3, த!

எ!ன தடைன2 த=வெத!9 ேயாசி2தா!.

வத3.

அ ெபாG3 காவ ாி3 ெகா=த மதிாியாகிய ேபாத0சதிர! அ:வழிேய
ெசல*க&, அவைன அைழ23 ேபாதவாதி2த! ெசFத அடாத ெசயைல0
ெசா அவைன2 த*கேவ&

எ!றா!.
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அ3ேகட ேபாத0சதிர! நல3, அரேச! கணா( கட3
கடேப ெசாவ3
ேவ&

ஒ=கா ெபாFயாக? ேபா

; காதா( ேகட3 ,

. தீ*கமாF விசாாி*க

எ!9 Aறி, தீர விசாாியாம ேநத தீவிைனகைள* ேகD.க,, அரேச!

எ!9 Aறி* கைதைய0 ெசால2ெதாட.கினா!.

பாசால ேதச23, ஒ= படண2ைத ேவட! ஒ=வ! ஆ&வதா!. மாளவேதச
ம!ன>* 2 திைற ெச2த ெபா=ளிலாைமயா, ேகதகாாி படண2தி
இல.ைக ேகசவென!9 ஒ= ெசயி=தா!. அவ! சி.க

ேபால வளத2

த!>ைடய ெவ,ைள நாைய* A* ெகா& ெச!9 ெசயாேர யா! திைர
ெச2த ஆயிர

ெபா! ேவ& . அத(

ஈடாக இத0 சி.க2ைத

ஒ பி*கி!ேற!. வேயா& +தைல* ெகா&23வி& மீ&* ெகா,கிேற! எ!9
பண2ைத ெப(9*ெகா& சி.க2திட

நீ ெசயிட

ந!றிேயா& நட3ெகா,

எ!9 கடைளயி&0 ெச!றா!.

ெச க ப வியாபார

ெசFய க பேலறி அயநா& ெச!றா. சி.க2திட

காவ

கா பாயாக எ!9 ெசா0 ெச!றா. ெசயா அயR ெச!றபி! அவ=ைடய
மைனவி ஒ=வனிட
ெசவைத0 சி.க

க,ள2 ெதாட ெகாடா,. அவ! தின+
பா23* ெகா& த*க ேவைள வர&

M(

வ3

எ!9 நிைன23

பிண2ைத ஒ=நா, அத0 ேசாரைன கG2தி க23* ெகா!ற3. ெசயி!
மைனவி பதறி ேபாF ெகாைலயி

ழி ேதா ைத23விடா,.

அயRாி=3 ெசயா வதேபா3 அவ ேம விG3 ர& த! அ!ைப*
காய சி.க

அவைர* ெகாைல ற2தி(

உட ைப* காய3. ெசயா=
3ர2திவிடா!. சி.க

அைழ230 ெச!9

ழியி ைத2த

நடதைத ஊகி23, மைனவிைய2

ெசFத ந!றிைய நிைன23 ேவட! எGதி2 தத

+றி0சீைட அத! கG2தி க நீ உ! எசமானனிட

ெச!9 வாக என

அ> பினா!.

ேவட! ெசயா=* * ெகா&*க பண23ட! வ=கிறா!. நாF த! எதிேர
வர*க& நீ ெச* 2 3ேராக

ெசF3வி&2 த பி வ=கிறாயா எ!9 ேகாபி23

அைத ெவ ேபாடா!. ெசயிட

ெச!9 ெசா!னா!. ெச பதறி ேபாF

அ3 ெசFத உபகார2ைத ெம0சி நாேன அ> பிேன!. பாவி ெகா!9விடாேய
எ!றா!. தீரா பழி வதேத எ!9 ேவட! உயி விடா!. அ3 க& ெசB
உயி விடா!. இ ப ஆராயம ெசFத பழியினா இறதவக, எ!றா!.
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அரச>
காாிய

அவைன அ> பிவி& ேபாதவியாகரைன அைழ23 நீ ெசFத3 அடாத
நீ எ!ன ெசாகிறாF எ!9 ேகடா!.

அ ெபாG3 அவ! +! நடதெதா= கைதைய0 ெசாகிேற!. ேகSராக! எ!9
ெசா அரேச சதிரகிாி எ!>

ேதச2தி வாத ஒ= ேவதிய த பதிக,

கீறி பி,ைள ஒ!ைற பி,ைளைய ேபால வள2தன. பி!ன அவகD*

ஒ=

ைமத! பிறதா!. அவைன2 ெதாயி& வி&* கீறி பி,ைளைய*
காவ=*

ப ெசாவி&* கீைர அ9*க* ெகாைல ற ெச!றா,

பா பணி. விதி காரணமாக அ ெபாG3 ஒ= பா  ெதாயி! ேம=3
இற.க* கட கீாி பாF3 ெச!9 அதைன* க23* ெகா!ற3. பி!
ெகாைல ற

ெச!ற3. அதைன பா2த பா பனி இ3 பி,ைளைய*

ெகா!9வி& வ=வதாக நிைன23 கீைர அ9*

அாிவாளா அதைன

ெவனா,. அG3ெகா& M வ3 பா2தேபா3 பி,ைள கமாக
இ= பைதB

அ=கி பா  கப& இற3 கிட பைதB

வதேத எ!9 கீாி பி,ைளBட! தா>

க& ஐேயா பழி

இறதா,. அ3கட ேவதிய>

மதா!. அதனா எைதB தீர ேயாசி232 தீ  வழ.கேவ&

எ!றா!.

அரச! அவைன ேபா எ!9 வி&2தா!.

அ ெபாG3 ேபாதவி@ஷண! அ.
நிக0சிைய அவனிட

Aறி எ!ன தீ  எ!9 ேகடா!. அத(

ஆராF3 தீ பளி*கேவ&

மிதிைல எ!>

வதா! அரச! அத ர2திேல நடத

எ!9 பி!வ=

அவ! ந!

ஒ= கைதைய எ&23ைர2தா!.

ேதச2தி ஒ= பிறவி* =ட! இ=தா!. அவ! த!

மைனவிBட! அ:ைர வி& அ&2த ஊ=* 0 ெசல ற ப&ைகயி கா&
வழிேய ெச
ஆைச ெகா&

ேபா3 ஒ= பாதக! வதா!. அதைன* கட அவ,, அவ!ேம
=டைன வி&வி& அவ! பி!ேன ெச!றா,.

=ட!

தனியாF2 தவி23 பசியா வானா!. அ ெபாG3 காேவாி படண2தி
வசி*

க.க0ெச எ!பவ! த! மைனவிBட! மாமனா M

ேகாபி23*ெகா& அ:வழிேய வதா!. தா!,
அவ>*

=ட! ப&

3!ப2ைத பா23,

உண? ெகா&23 அவ! Aறிய கைதைய* ேக& இர.கி2 த!

மைனவிைய அவ! ைக*ேகாைல பி23*ெகா& அவைன அைழ23 வா எ!9
ெசா!னா!. இ3 நியாமிைல எ!9 மைனவி AறிB
யிடா!. Nவ=

ேகளாம கடைள-

நட3 கி.கா ேதச2ைத0 ெச!றைடதாக,. அ.ெகா=

ெசயா M த.கியி=தாக,.
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பி!ன விசய நகர

எ!>

ஊைர* கட3 ெச

ேபா3

=ட!, இ:ாி

ேக,வியிைலயா, ஞாயமிைலயா எ!9 A* ரடா!. ம*க, A எ!ன
எ!9 ேகடாக,.

=ட! எ! மைனவிBட! நா! வ3 ெகா=ேத!.

இத0 ெச எ! மைனவிைய பிாி23 அைழ23*ெகா& ெசகிறா! எ!றா!.
ம*க, அரசனிட

அைழ230 ெச!றாக,.

ெசைய சிர0ேசத
ேபாட?

=ட! ெசா!னவ(ைற ந பி, ம!ன!

ெசFய? . ெச மைனவிைய ணா * காளவாயி

ஆைணயிடா!. தனி23 விட பட

=ட! மன0சாசி அவைன

வ=2திய3. ஓாிட2தி=3 ெச த!ைன2 ேத(றியைதB , அ!பாக உண?
பைட23 படண2தி(

அைழ23 வதைதB

ெசா0 ெசா ல பினா!.

அைத* ேக&*ெகா=த Vத! ஒ=வ! ஓ0ெச!9 அரசனிட

=ட!

ல பியைத எலா ெசா!னா!. அைத* ேக& வ=திய ம!னன

=டைன*

ெகால0 ெசா!னா!. நா அேனக ேசத.க, விைளதன எ!9
ேபாதவி@ஷண! Aறினா!.

ம9நா, காைல ேபாத0சதிர! வதா!. அரச! மதிாிமாக, எேலாைரB
அைழ23 சைப A ப&*ைக அைறயி நிகத நிக0சிைய எலா
ேபாதவாதி2த>*

எ!ன தடைன விதி*கலா

ெசா

எ!9 ேகடா!. மதிாிமாக,

ேபாதவாதி2தைன அைழ23 அரச! ெசா!னவ(ைறெயலா.Aறி, எ!ன
ெசாகிறாF? எ!9 ேகடன. அவ! காளிேதவி ெசாயவ(ைறB , தா!
மைறதி=3 ச ப2ைத* ெகா!றைதB , ெகா.ைகயி( சிதிய
நக2தா 3ைட2தைதB

விள*கி* Aறினா!. எேலா=

=திைய2தா!

அதிசய23 நா

மதிாிகைள பாரான. அரசைன பா23 நா! ெசா

கைதைய*

ேகD.க, எ!9 ம>நீதி அைம0ச! ெசாகிறா!.

ேகாசைல ேதச2தி ேகாவித! எ!ெறா= ேவதிய! வா3 வதா!. அவ!
தான

வா.கி பிைழ23 வதா!. அவ! மைனவி கிளி ஒ!ைற வள2தா,.

தன*

பி,ைள இலாைமயா அைத பி,ைள ேபால வள2தா,. அத(

ேபச* க(9*ெகா&2தா,. ஒ=நா, சில கிளிக, அத M& ப*க பற3
ெச!றன. ேவதிய! கிளி, அவ(ைற பா23 எ.ேக ெசகிறீக,? எ!9 ேகட3.
ம.ைக எ!>

தீவி ெச!9 மா.கனி உண ேபாகிேறா

எ!றன. இ.ேக

மா.கனிக, இ=*க, அ.ேக ஏ! ேபாகேவ&ெம!9 ேவதிய! கிளி ேகக, அத
மா.கனிகைள சி2தா கிழவ=
எ!றன. ேவதிய! கிளி நா>

பதினா9 வயதாக இளைம ெப9வாக,

ெச!9 அத மா.கனிைய* ெகா&வ3

ேவதிய>* 2 ததா எ!ைன ெவ நா, பா3கா பா! எ!9 நிைன23,
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அைவகDட! ெச!9 ஒ= மா.கனிைய* ெகா&வ3 ேவதியனிட

த3 அத!

சிற ைப* Aறிய3.

ேவதிய! தா! சி பைதவிட நாைட ஆD ராச>*
எ!9 எணி, அரசனிட
அரச! தா! ம&

அளி2தா நா& ெசழி*

ெச!9 கனியி! ெப=ைமைய* Aறி*ெகா&2தா!.

உணாம @மியி உ,ேளா அைனவ=

உண

ேவ&ெம!9 க=தி அைத @மியி விைத23 மர2ைத வள2தா!. மர
வள3 ஒ= கனி பG2த3. பழவிைனயா ஒ= நாக

ந!றாக

அதைன* ெகா2தி விஷ2ைத*

க*கிைவ230 ெச!ற3. அதைன அறியாத அரச! கனிைய2 த!

=?* 2 தர

எணி அவைர வரவைழ23 அ!ேபா& ெகா&2தா!. அதைன அவ உட3
உயி ேபாFவிட3. அரச! அட.காத ேகாப.ெகா&, ேவதியைன* Aவர0
ெசF3 நீ பிர மேகா2திரனாைகயா உ!ைன* ெகாலாம த*கிேற!. எ!9
ஒ= கைண பி&.கி வி&2 3ர2தினா!. ேவதிய!, எலா இ*கிளியா
வத3 என0ெசா, கிளிைய அ92ெதாிதா!. கிளிB

அ:ாி ஒ= வணார*

யி,ள ஒ= மாமியாD*

ெச2த3.

ம=மகD*

ஓயாத

சைட. மாமியா மிக?

ெநா3ேபாF, விஷ மா.கனிைய2 தி!9 உயிைரவிட

எணி, அத மாமர2திட

வ3 பG2தி=த ஒ= கனிைய* ெகாF3 உடா,.

உடேன கிழ ப=வ

நீ.கி பதினா9 வய3 ெபணாகிவிடா,. மாமியாைர2

ேத வத ம=மக, அவைள2 ெதாியாம த! மாமிைய ப(றி விசாாி*க அவ,,
நா! உ! மாமி. மா.கனிைய உடதனா இளைமயாகிவிேட! எ!றா,.
இநிக0சி ஊெரலா

பரவிய3. அரச! அறி3 மிக?

ேவதியைன அைழ23, அவனிட
மணிB

ேவதைன ப&

ம!னி * ேக&, ஏராளமான ெபா!>

ெகா&2த> பினா!. ேவதிய! கிளிைய* ெகா!ற பாவ2ைத எணி

வ=தி உயிைர விடா!. அவ! மைனவிB

உட! இறதா,. இைத* ேகட

அரச! த! பழிைய எணி மதா!. அரசிB
3ைணயாF இ=த பல=

உட! மதா,. அரச>* 2

இறதாக,. இ ப அறியாம ெசFத நீதியினா பல

இறதாக, என ம>நீதி மதிாி Aறினா!.

இைத*ேகட அழேகச ம!ன!, ேபாதவாதி2தைன பா23, பசி2தா +க
பா23 பசியா(றாத பழி வ3 ேசத கைதைய0 ெசாகி!ேற! ேக, எ!9 Aற2
ெதாட.கினா!. விசயாாி படண2தி வாத ேவதிய! ஒ=வ! தன3
பாவதீர ணிய நதிகளாட எணி காேவாி Hநான
ற படா!. அவ! மைனவி அவனிட

க&0 சாத

ெசFேவா

எ!9

க*ெகா&23
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அ> பினா,. அவ! ஊைர வி& ற ப& பா0சR படண

ேபாF0

ேச3, வடப2திரகாளி ேகாயி அ=ேக வ3 அ.ேக வடபா=த ஒ= மர2தி!
கீழி=3 இைள பாறி பி! அ.ேக ஓய நதியி நீரா உண? உண
எணி* க&0 ேசா(ைற பிாி23 உQ ேபா3, 3ைர படண

எ!>

ஊாி=3 ஒ= பா பன! எGப3 வய3ைடயவ! அத ஆலமர2த=ேக
வதமதா!.

ேவதிய!, அவைன ஏ! கைள23 ேபாயி=*கிறாF? எ!9 ேகக, அவ! அ!ன
ஆகார

சியாததா மய*கமாக உ,ள3. எ!றா!. ேவதிய! க&0 சாத2ைத

அளி ேபாெம!9 அ2தணீ* கைரயி வ3 அமதா!. அ ேபா3 ஊவிைன
வ3 Nளேவ, ஒ= க=ட!, ஒ=நாக2ைத* கா பி23*ெகா& ேமேல பறத3.
அத! ந ெதறி23* க&0 சாத2தி விGத3. அைத அறியாத ேவதிய!
மர2தயி பசி மய*க2ேதா& ப&2தி=த பா பனைன எG பி அவ>*
அ!னமிடா!. அைத உட பா பன! உயி ேபாFவிட3.

உடேன, ேவதிய! பா0சR அ*கிரகார2தி ெச!9, வய3 +தித பா பன!
பசியா மய.கி* கிடதா!. நா! தயி அைளத க&0 சாததேத!. அைத
உடவ! இற3 ேபானா!. அவைன நலட*க

ெசFய உத?.க, எ!9

ேவனா!. அவக, இவ>ட! வ3 ஆலமர2தயி இற3 கிடதவைன,
இவ!தா! ெகா!9 விடா!. இவைன பி23* ேகாயி அைடB.க, எ!9
அைட2தாக,. ேவதிய! ஆ9 நா, பனி கிட3 வ=தி, காளியி! ேபாி
விHதாரமாக ப23 கவிைதக, பானா! .

அதனா பா0சR கிராம2தி தீ பி23 படண

ெவத3. அ ெபாG3

வடப2திரகாளி ேகாயி அ=0சக!, பி,ைள ேம ஆேவச
க=ட! கா சி*கிய பா பி! விஷ

வ3 க&0 ேசா(றி

விGததினா அைத உட பா பன!

இறதா! என காளி Aறிய3. அைத* ேகட பா பனக,, ேகாவி
அைட23ைவ2தி=த ேவதியைன வி&வி23, அவ! கா விG3 ம!னி 
ேவ, விைடெகா&23 அ> பினாக, எ!9 ம!ன! Aறினா!.

ேபாதவாதி2த!. இ3 எ! தைலவிதி எ!9 எGதா!. ம!ன! ப,ளியைறயி
கைவ2தி=த, த! விரைலB
அரச>

ெவய பா ைபB

மகிதா!. அ2தரா2திாியி தா! (றிவ=

ெகா&வ3 கானா!.
ேபா3 காளி

12

ெசா!னைதB , தா! ெசFதைதB எ&23ைர2தா!. அைதெயலா

ேகட

ம!ன!, அழேகச! ெப பி,ைள வா2தைய* ேக& ேபைதயாகி விேடேன
என நிைன2தா!.

இத உலகி அநாளி த!ைன ரசி2தவாிட23 அ! ெசFதாக, நேலா.
காேவாி எ!ெறா= படண2தி ஒ= மைறயவ! ேதவாதிேதவ! எ!பா! பிராமண
யாக

ெசFதா!. அவ>*

ஆ9 பி,ைளக, பிறதாக,. மைனவி இற3

ேபானா,. பி0ைச எ&23 பி,ைளகைள* கா பா(றி வதா!. ஊவிைனயா
பி0ைச கிைட*கவிைல. கா ெச!9 N.கிலாிசிைய* ெகா&வ3
சைம23 பி,ைளகD*

அளி23வதா!. அவ! எ.ேக ேபானா

அவ! வ=ைகைய எ பா2தி=*

பி,ைளக,

. ப. னி மாச ெவFயி ஒ= நலபா 

தீயி சி*கி*ெகாட3. மைறயவ! அைத எ&23 ெவளியிேல இடா!. பா 
தன*

மிக? பசி*கிற3 எ!ற3. ேவதிய! யா! எ!ன ெசFேவ!, எ!னிட

ஒ!9மிைலேய எ!றா!. உடேன பா  நாகமணிைய* ெகா&23 பி,ைளகைள
வள23*ெகா, எ!ற3. M பி,ைளகளிட

நிகதைத0 ெசா!னா!. பி!ன

மணிைய பி,ைளக, ைகயி ெகா&23வி& பா பிட

வ3 உ! பசி*

எ!ைனேய சி பாயாக எ!9 Aறினா!. உடேன, பா  ெந= பி=3
எ!ைன* கா பா(றிய உ! க=ைண*

ெம0சிேன! எ!9 Aறி ஜீவர2தின2ைத*

ெகா&23 அைத பி,ைளகளி! ைகயி ெகா&23வி&2 தா! இற3ேபானா!.
அத ர2தின.கைள ைவ23 பிைழ*க2 ெதாியாம பி,ைளகD
மா&ேபாயின எ!9

ம!ன! Aறினா!.

பி!ன நா மதிாிகைளB
அளவ(ற ெபா!> , மணிB
ம!ன>

நா மதிாிகD

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

யாைன ேம பவனிவர0 ெசF3, ஆசன2தி அம2தி
அளி232 த! பிைழெபா9*க ேவ*ெகாடா!.
பி! ெசழி பாக நாைட ஆ&வதாக,.
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நா மதிாி மி

கா
ெசதமி ேபா(9

அளகாாிதனி

மதிாி நாேப மீதினிேல
சத*

மி2தமிGைர*க0சிவ

ததி +க பாத.கா பாேம.

(

ைவயகத!னிேல நாேப மதிாி
மா*கெமலா.
ெசFB

மி பா&ைர*க0

ப*க=, ெசFய வேவல
1

ேசவ ெபா(பாத. கா பாேம.

@ேலாகத!னிேல நாேப மதிாி
ேபாதவாதி2த>டமீதி
சாேலாக +,ள

மி2தமிேழநித

சா(9ேற! வாைல 3ைணயாக.

ேபாதவாதி2த>

2

ேபாத வி@சண!

ேபாதவியாகர!ேபாத0சதிர!
மாதாள M ம3ராாிதனி
வாதி=தாசில காலெமலா .

3

ெத!ம3ராாியி பிறதளேக
ச=ட! மதிாியானகைத
ச+க! பாத3ைணயாக ெவ!9
சா23ேற!

மி2 தமிழாக!

4

ஆ& சித பரநாத! வர2த=,
அFய! பிரமணிய. ைக*ெகாழைத
நாெடலா

ேபா(றி&

Mரப2திர! தமி

நாவல பா23தி2திடேவ.

5

14

ேதச

கழேவ பாைவ2 ேத!தா>

ேதவ நககளி லாடேவ
வாச

கசி!ன2த பி2 தமிG*

வா*க=, வாFபரேமHவாிேய.

6

ஆதியி ெத!ம3 ராாியி இவ
சாதியி காராளவ +ச2தா
பாதி மதிW& நாதைன ேபா(றிேய
பாைதB. A நடதாக,.

7

பாைத வழியிவநட*க ப=.
காலாேன ஒடக ேபாயி=*க
ேகாைதய ேமாகன நாேப ேயாசைன
ெகா& ெவளியி நட*கயிேல.

ஒடகத பி ஒ=மாச

8

அைத

வி& அைல3 ெபா=,கார!
அட திைசெயலா ேத இவ=ட!
கிடேவ வ3 உைர2தாக,.

ஒடக

9

இ:வழி காணீக ேளாெவ!9

உைர2திட நாேப=மி=3*
க&ட! த பிய ஒடக

ஒ(ைற*க

ெபாைடேயாெவ!9 ஒ=வ! உைர2தா!.

10

Wெல!ெறா=வ>ைர2தாேன +ழ.கா
+டெம! ெறா=வ>ைர2தா!
Aைழ வாெல!ெறா=வ>ைர2தா! ெமாழி
Aாின3சாி யாயி=*க0

ெசா!ன அைடயாள+

சாிதாெனன2

3Fயேன ஒடக ெம.ைகெய!றா!
கணாேல ஒடக. கடதி ைல2தட.

11

15

க&ைர2 ேதாெம!9 தா! ெமாழிதா!.

12

பா23 உைர2த ெமாழிேய3 ந ம
ேகா2திரமாஅளேகச=ட!
சா23ேவாவா=.களி

ெமாழிையெய!9

ேந2தியாF* A நடதாக,.

13

த.க ெபா! ெவ,ளிபி2தாைள ெச 
ச3=ட! Aெயா!றாB=*கி0
சி.காரமாக இ=* ேமG(90
ெச ெபா! ேகாைட அள ேகச=ட!

14

ெச பிய வா2ைதைய2தா! ேக& அள
ேகச>

ேயாசைனயாயி=3

வி(பன+,ளவென!9 ெசா அ ேபா
ெம2த? ராச! மனமகி3

15

ஒடக.காQெம!ேறBைர2தால3*
,ள அைடயாள ேம3ைர2தீ
நடைண ெசFயாம நீ.கெளேலா=
நவிெம!9 ராச! தா! ேகக.

16

ராச>ைர2த ெமாழி ேக& அ ேபா
நாேப ெம2த மனமகி3
ேபாச! ெபா(பாத மிக பணி3 அவ
2தி விேசஷ+ைர2தனேர.

17

ேபாதவாதி2தன ேபா3 ெசாவா! ஒ=
பாாீச.A இைரேமF3
ேபதைம யாக நட*க ஒ=கQ
ெபாைடேயாெவ!9 உைர2தென!றா!.

ேபாத வியாகர! தா! பணி3 பாைத

18

16

ேபாைகயிேல ஈ*க2தர2த

பாைத

வழியி சிதறினதா ெப=
ஒடக Aைழவா எ!9ைர2ேத!.

19

ேபாத வியாகர! தா! பணி3 பாைத
ேபாைகயி ேலதடதா!பதிய
சாதக மாக நட*கவிைல ெக(ப
தாென!9 ெசா Bைர2ேதென!றா!.

20

ேபாத வி@சண! தா!பணி3 பாைத
ேபாைகயி ேலNQ காபதிய
சாதக மாெயா=காபதி யவிைல
தாெனா& கா+ட ெம!9ைர2ேத!.

21

ேபாத0சதிர>தா!பணி3 பாைத
ேபாைகயிேலஈக2தர2த
பாைதவழிேய சிதறிய தாப=
ஒடக. Aைழ*காெல!9ைர2ேத!.

22

இ பயாகேவ நாேப ேயாசைன
[*]?ெகற ேல உைர2திடேவ
ெச பம தான அளேக ச>ேம அவ!
வி(பன +,ளவ! எ!9ெசா0

23

---[*] இ0ெசா இ!னெத!9 விள.கவிைல.

ெசா ெமாழியாேல ஒடக தா>
ெதாடதவ*காயிர

ெபா! ெகா&230

ெசாெம!ேற ெசா2 தான> பி அ பா
ெச பினா! நாேபைர பா23

பாச23ட!வாச மதிரகாாிய

24

17

பா23 அதிகார ெசFBெம!றா
ேபாசன23*ெகா= மாச ெபா!னாயிர
ெபா!ச பளைவ232தா! ெகா&23

25

நாேப மதிாியாயி=*க நல
ராசனனேகநா, வாதி=*க
பா

பழ+டாகிய ேயாக+

ப.ைகய

ேபாேல நிைறதி=*க

26

ராசனி=3 அரசாள மதிாி
நா ேப=மி=தா!வாக
வாசிைனயாகேவதானி=*கவிைன
வத வைகதைன* ேகD.கேள.

27

படணமEத மி0ச?டேன
பாிேசாதிைன பா*கெவ!ேறநிைன3
கடழகென>

ேபாதவாதி2த>

படண2தி வ=ைகயிேல.

படண23*

28

வடபிற2தி வட

ப2திரகாளித! ேகாவிேல
3Eட மகமாயி அ2தரா2திாி ேவைள
ேசாதிைனயாக அGக(றா,.

ப2திரகாளி

29

ர ேக& சிவ

ப2த ென> ேபாத வாதி2த>
சி2த.கல.காம ப2திரகாளி+!
ெச!9 நட3 =*காக.

30

ஆர ய மா அGகிற3 இ.ைக
அ=ைம இேதாவ3 நி(கிேற! நா!
பார ெய!+க

மாதாேவபர

ேமHவாி எ!றி= தா, பணி3.

31

18

ெசா!ன ெமாழிதைன2தா! ேக&0சிக
ேசாதி ெய> ப2திரகாளிய மா,
இேநர

எ! +!ேன வதவ! ஆ=நீ

எ!ன மன3ணிவாகவதாF.

32

காளிBைர2த ெமாழி ேக&*க=
ணாகர! ேபாத வாதி2த>ேம
Wக.காளி மகமாயி Bத!
ெசாத அ&ைமயாF வதவ! நா!.

33

ெசாத அ&ைமயாF வதா*காவைக
ெசாவா நீயா
விைத ெப=

எ!மகேன

அழேக ச!வாச

மதிாி ேபாதவாதி2தென!றா!.

34

வாடா மகேன ெயன?ைர2தா,மக
மாயிைய0 2தி அபணி3
ேதட* கிைடயாத அ பிைக*கி* ைற
ெசFத வைகெயன* ேகBைர பாF.

35

ேபாதவாதி2த! அ ேபா3 ெசாவா>ைர2திடேவ
பாி@ரணிெம2த மனமகி3

எ!3ய =!னிட

36

ெசா!னதினா எ!ன

எ!ன வ= ேபாத வாதி2தேன
க3யி மாய>ட த.ைக ேயஉ!
க=ைணயினானைத2 தீ ேபென!றா!.

37

இத பமதிாிதா! ேகக
பரேமEவாிெம2த மனமகி3
கத மல* , ப2திரகாளி
க=ைணாி ெத!ைன* ேகDெம!றா,.

38

19

மதிாி ேபாதவாதி2தேன நா>
வைகBட! ெசாேற! ேக,மகேன
சதிர மாஅழ ேகHபரராச>
தாரணித!னிேல வாதி=*க2

39

தாெய!9 எ!ைன பணி3 ெகாடாF நா>
தா0சி இலாத மகி0சி ெகாேட!
தாெய!9 வதாேய ேபாத வாதி2தேன
நாெனா!9 ெசாகிேற! ேக,மகேன.
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ஒ!9 ப2தாக விள.க ேவQ .

112

ஒ!9 ப2தாக விள.காமலதி
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Aவி யGத

=டைன Bெச

ேகாைதB NவைரB

பா23
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பைறயைட2தா!

131

,ேள

பசி2தி& ெல0சிமி யா, தன*
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எ!னாேல ெசால +யா3
கணாேல க& மி=தாம.
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ெசாப ெபபி,ைள ேப0ைச* ேக& ெவ
ேதாச

மனதி நிைனேதாேம

விபி மாய! கி=ைபெய!9 அத
ேவத> ெம2த மனமகி3

231

மதிாி நாேபைர பா23 ெவ
வா2ைத வண*கமாF2தா>ைர232
ததிேம பவனி வாெவன ேவெவ
தான.க, ெசாண.க, Vவிவர0

232

சி மாசன2தி தா> ைவ23 ெவ
ெச ெபா! வ=ைசமிக*ெகா&23
ந மாேல வத பிைழதம*
நா

நீ.க,

ெபா92ேத அ=,M

க!னிகாதான

233

அேனகெசFதாேகாயி

க* ள*கைர ெவைவ2தா
வ!னிமர.களேனகைவ2தா இத
மாநில ெமலா கழைவ2தா.
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ஆவி ெயா!9 A& ெரடாக
அழேகச> மதிாி நாேப=
ெச:வித மாகேவ வாதாக,
ெசகேசாதி கி=ைப ய=ளாேல .

ெசதி= வாழி தி=வாழி இத2
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48

ேதச.கெளலா திைரவாழி
மதிாி நாேப=

வாழி அத

ம!னவ! ெயநாDதா!வாழி.
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ேச3பதி ய=, தா!வாழி தி=0
ெசV= +கவ! தா! வாழி
மா3 பதிகடலா வள சி.க
ம!னவ! Mரப2திர!வாழி
அதண வாழி கவாழி வி
ஆ,கி!ற ராச!

ல
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வாழி.

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

விவா வ=ச

ரடாசி மாத

31 ேததி ெசா*க பயிேல இ=*

+2த!

ெச மக! நா மதிாிமிெய தி நிைறத).
நிைறத). !*.
!* இத ஏ& எ&2த ேபக,
பிைழ இ=தா தி=2தி ப23* ெகா,ள ேவய3. ம9பB
காரனிட2தி ெகா&*க ேவய3.

தடாBதபாணி 3ைண. +2தால ம! 3ைண. வயிர மா, 3ைண.
-------------

ஏ&*

