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இ�ப வா��இ�ப வா��இ�ப வா��இ�ப வா��    

((((க
�ைரக�க
�ைரக�க
�ைரக�க
�ைரக�----    பா�ய� ஆ��)பா�ய� ஆ��)பா�ய� ஆ��)பா�ய� ஆ��)    

ேபராசிாிய� ��தர ச��கனா�ேபராசிாிய� ��தர ச��கனா�ேபராசிாிய� ��தர ச��கனா�ேபராசிாிய� ��தர ச��கனா�    

 

Source:Source:Source:Source:    

இ�ப வா�� 

ஆசிாிய: ேபராசிாிய ��தர ச��கனா 

ெவளி�� ��ைவ� ைப�தமி�� பதி�பக!,  

இர�டா! பதி�� 2003 

8, 2-ஆவ� ெத#, ேவ$கட நக, ��ைவ. 605 011 

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

தமி� வா� !தமி� வா� !தமி� வா� !தமி� வா� !    

 

தமிழாி� ெப#ைம சா()! 

      தனி�ெப#* சா�றா, நி�ேற 

இமி�கட- உலக ெம$0! 

      இைசயிைன� பர�பி ஓ$0! 

அமி�தேம! ம4க5 கா40! 

      ஆ#யி ம#�ேத! ேதேன! 

தமிெழ6! ஒ�பி- தாேய! 

      தைழ8� நீ எ�)! வாழி! 

      ---- ��தர ச��கனா 

 

"� ப#றிய விபர%"� ப#றிய விபர%"� ப#றிய விபர%"� ப#றிய விபர%    

 

;<� ெபய : இ�ப வா�� 

;<� த�ைம; உைரநைட (பா<ய- ஆ,�) 

ெமாழி : தமி� 

ஆசிாிய ேபராசிாிய ��தர ச��கனா 

ெவளி�� : ��ைவ� ைப�தமி�� பதி�பக! 

;(பதி�� : �த(பதி��, 1965 , இர�டா! பதி�� 30 - 10 - 2003 

ப4க$க? : 176 

விைல @.50-00 

அAசி5ேடா �ப! பிாி�டB, ��பிரமணிய! ெத#. சித!பர! - 608001. 

------------------ 
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��&ைர��&ைர��&ைர��&ைர    

 

"ம$ைக ெயா#8தி த#* �க�! எ$க? மாதமி�40 ஈE-ைல" எ�ப� பாேவ�த 

பாரதிதாசன� பாட-. ெப�ணி�ப8தி6! ெபாி� தமிழி�ப! எ�றா-, 

ெப�ெணா� வாG! அக�ெபா#? இ�ப வா�ைவ� ப(றி� ேப�! தமி� ;(க? 

த#! இ�பேமா, ச4கைர� ப�த<- ேத�மாாி ெபாழி�த� ேபா�றதா!. 

 

ஆ!! 'இ�ப வா��' எ�6! ெபயாிய இ�;- �G4க �G4க அக�ெபா#? இ�ப8 

�ைற ப(றியேத. தமிழிH?ள சிற�த சில இ�ப ல4கிய$கைள அE�பைடயாக4 

ெகா�� எG�தேத இIெவளி��. 

 

இ�த ;<� பாயிரவிய<- இ�ப இல4கிய$க? ப(றிய ய ஆரா,AசிJ!, 

அஃறிைணயிய<- மர*ெசE ெகாEகL! பறைவகL! வில$0கL! ஆM! 

ெப�Mமா, இைண�� நட8�! இ-லற இ�ப வா��!, உயதிைணயிய<- 

ம4களி� உய�த காத- இ�ப வா�� �ைறJ! இட! ெப()?ளன. 

 

இ�;( க5�ைரகைள அA�404 ெகா�40! அளவி- அழகாக� ெபய8ெதGதி8 

த�த எ� ந�பக? தி# வி.தி#ேவ$கட!, தி# �#க.சடேகாப� ஆகிேயா40 எ� 

ந�றி. 

 

இ�;- ெவளியாவத(0� பலவைகயிH! உதவி �ாி�த ைப�தமி�� பதி�பக� 

�ரவல உயதி# சி$கார 0மேரசனா அவக50 எ� ந�றி மிக�! உாி8�. 

 

       ��தர ச��க� 

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

இர�டா% பதி(பி� பதி()ைரஇர�டா% பதி(பி� பதி()ைரஇர�டா% பதி(பி� பதி()ைரஇர�டா% பதி(பி� பதி()ைர    

 

ேபராசிாிய ��தர ச��கனாாி� 'ைத8தி$க?' ;<� மதி��ைர ��Aேசாி �லவ 

�. இைறவிழியனா நட8�! ந(றமி�' இதழி- ெவளியாகியி#�த� இைத4 

க�M(ற பரம40E அ�ப தி#.பா.சரவண4 0மா அவக? ஒ# பE ேக5� 

எGதியி#�தா. ;H! அ6�பி ைவ4க�ப5ட� ;ைல� பE8� அத� சிற�ைப� 

பாரா5E எGதியி#�த கEத8தி- ேபராசிாிய ��தர ச��கனாாி� தமி� இல8தீ� 

பால!', 'உல0 உ,ய', ம()! 'இ�ப வா��' �த<ய ;-கைள� �க��� 

எGதியி#�தா. 'இ�ப வா��' ப(றி அவ எGகியி#�த� வ#மா): "இ4கால 
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இைளஞக? பா<ய- - பாHற� ப(றிய மித மி*சிய க(பைனயி- ஒ# விதமான 

தவறான ேபா4கி- உ?ளன. ஆதலா- ேபராசிாிய எGதிய இ�ப வா��' எ�ற 

பா<ய-- பாHற� வா�4ைக� ப0திைய விள04! ;ைல ம)பதி��A ெச,� 

ெவளியி5டா- நல! விைளJ!." 

 

��Aேசாி பிெர*�� ேபராசிாிய 'பிெர*� தமி� ஆ,� மாமணி', 'சி)வ மனA 

ெச!ம-', உயதி# க.சAசிதான�த! அவக? ேபராசிாிய ��தர ச��க னாாி� 

;-கைள ஆ��4ெகா�றாக ெவளி4ெகாண#! அ#! பணியி- 

ஈ�ப5�?ளாக?. அIவாேற 'O�! விள40!', ம()! 'ைத8தி$க?' ;-கைள4 

கட�த இ# ஆ��களி- ெவளியி5�?ளாக? இ�த ஆ�� எ�த ;ைல 

ெவளியிடலா! எ�) எ$கைள அMகிய ேபா� உயதி# சரவண40மா கEத! 

ப(றி Pற�ப5ட�. உடேன இ�ப வா��' ;<ைனேய இIவா�� ெவளி�டாகA 

ெச,� விடலா! எ�) Pறி அIவாேற ெவளியி5�?ளாக?. இ� தா� 

ேபராசிாிய ��தர ச��கனாாி� நா(ப8திர�டாவ� ெவளி�டான இ�ப வா��' 

��ப8ெத5� ஆ��க? கழி8� மீ��! மல�த வரலாறா0!. 

 

தமி� இல4கண இல4கிய$க? ப(றி எG�! ேப�! ஆ5க? அ#கி வ#! இ4காலA 

Qழ<- இ�;- ெவளி வ#வ� கால8தி� க5டாயமா0!. இ-லற இ�ப வா�� 

இ�) பல �ைன8 தா40தH40 உ?ளாகி யி#4கிற�. இ�ப8 �ைற ப(றிய 

இ�;- இ-லற இ�ப வா�ைவ� ேபணி� பா�கா40! ேகடயமாக அைம��?ள� 

இ�;<- ��ப�40! ேம(ப5ட தமி� இல4கண இல4கிய ;-களி<#�� 

ேம(ேகா?க? எ�8தாள�ப5�?ளன. தமிழா,வி- தட! பதி8த ேபராசிாிய ��தர 

ச��கனா ;<� பல இட$களி- த! ஆ,� �8திைரைய� பதி8�?ளாக?. 

 

இ�;- ெவளிவர8 R�� ேகாலாயி#�த பரம40E அ�ப#40! த! ெபா#5 

ெசலவி- ெவளியி5ட ேபராசிாிய க. சAசிதான�த! அவக50! ெவளி�5E- 

உ)�ைணயாயி#�த கடS 'இல4கியA ெச!ம-' �லவ வ. ஞான� பிரகாச! 

அவக50! எ$க? ெந*சா�த ந�றியிைன4 காணி4ைகயா40கி�ேறா!. 

ேபராசிாிய ��தர ச��கனா அற4க5டைள உ)�பினகL40! ேபராசிாியாி� 

மாணா4ககL40! எ$க? ந�றியிைன8 ெதாிவி8�4 ெகா?கிேறா!. ;<ைனA 

சிற�த �ைறயி- விைர�� அAசி5�8 த�த சித!பர! �ப! அAசக8 தா#40! 

எ$களி� இதய$கனி�த ந�றி. 

 

ேபராசிாிய ��தர ச��கனாாி� ;-கL40� ேபராதர� த�� வ#! தமி� 

ெந*ச$க? இ�;<ைனJ! ஆதாி8திட ேவ��கிேறா!. 
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ந�றி! வண4க!! 

 

��Aேசாி        ��ைவ� ைப�தமி�� பதி�பக! 

20-10-2003 

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

ெபா+ளடெபா+ளடெபா+ளடெபா+ளட-க%-க%-க%-க%    

I. பாயிர விய- 

 1. இ�ப இல4கிய! 

 2. இ�ப8 தமி� 

II. அஃறிைண யிய- 

 3. மலகளி� மைனயற! 

 4. பறைவகளி� இ�ப இ-லற! 

 5. மா4களி� மைனவா�4ைக 

 

III. உயதிைண யிய- 

 6. 0(றால4 0றவ*சி யி�ப! 

 7. இனி8த கச�� 

 8. அணிலா� ��றிலா 

 9. ஓ ஏ உழவ� 

 10. ஓ இ- பிAைச 

 11. பி?ைள த�த ெப#வா�� 

 12. ெகா�! �#வ4 ேகா5ட! 

 13. ஓ உைட�தேத! 

 14. அணிகல� ேதைவயா? 

 15. க?L! காம�! 

 16. இ# ேநா40 வி�ைத! 

 17. வ?Lவ க�ட இ�ப இல4கிய! 

----------------------- 
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இ�ப வா�இ�ப வா�இ�ப வா�இ�ப வா�� � � � ----    I. I. I. I. பாயிர விய�பாயிர விய�பாயிர விய�பாயிர விய�    

1. 1. 1. 1. இ�ப இல-கிய%இ�ப இல-கிய%இ�ப இல-கிய%இ�ப இல-கிய%    

 

தமி� ெமாழி ேதா�றிய நா?ெதா5� இ(ைற நா? வைர இ�ப இல4கிய8தி(04 

0ைறேவயி-ைல. அக� ெபா#? எ�)! சிலரா- சி(றி�ப! எ�)! 0றி4க� 

ப�கி�ற காத- இ�ப வா��, ெப#!பாலான தமிழில4 கிய$களி- ெபாி�ப�8தி� 

ேபச� ெப()?ள�. இ�6! ேக5டா-, இ�த இ�ப4 காத- வா�வி(ெக�) இல4 

கண�! வைரய)4க� ப5�?ள�-இத(காக8 தமிழி- இல4கண ;(கL! உ��. 

 

பழ�தமி�A சா�ேறாக?, ம4க? வா�விைன அக� ெபா#? வா�� எ�)! 

�ற�ெபா#? வா�� எ�)! இர�டாக� ப08தன. அக�ெபா#? எ�ப�, 

ஒ#வ6! ஒ#8திJ! உ?ள! ஒ�றி4 காத<8� மண�� வாG! 0�!ப 

வா�4ைகைய4 0றி�பதா0!. �ற�ெபா#? எ�ப� 0�!ப வா�வ-லாத ெவளிJலக 

வா�ைவ4 0றி�பதா0!. Uவாயிர! ஆ��கL40�� ெதா-கா�பியரா- இய(ற� 

ப5ட ெதா-கா�பிய! எ�6! ெபாிய இல4கண ;<- அக�ெபா#L40! 

�ற�ெபா#L40! இல4கண$க? வ04க�ப5�?ளன. இத(ெக�ேற 

ெபா#ளதிகார! எ�6! ஒ# ெபாிய பாக8ைத8 ெதா-கா�பிய! ெசலவழி8 �?ள�. 

இ8�ைற40� ெபா#? இல4கண!' எ�) ெபயரா!. நா! ஈ�� இ�பவா��8 

�ைறயாகிய அக� ெபா#? இல4கண8ைத ம5�! எ�8�4 ெகா?ேவா!. 

 

கைடAச$க கால8தி- 'இைறயனா களவிய-' எ�6! அக�ெபா#? இல4கண ;- 

எG�த�. இஃ� இைறவனா- (கட�ளா-) பாட�ப5டதாக4 கைத ேபச�ப�கிற�. 

இைட4கால8தி- நா(கவிராசந!பி எ�பவ 'அக�ெபா#? விள4க!' எ�6! ஓ 

அழகிய அக�ெபா#? இல4கண ;- எGதிJ?ளா. இதைன 'ந!பி யக�ெபா#?' 

என�! அைழ�ப. பி(கால8தி- ைவ8தியநாத ேதசிக இய(றிய 'இல4கண 

விள4க!' ேபா�ற இல4கண ;(களிH! அக�ெபா#? இல4கண! விாிவாக4 

Pற�ப5�?ள�. இ�த அக�ெபா#? இல4 கண! உலகி- ேவ) எ�த ெமாழியிH! 

இ-லா�, தமி� ெமாழி40 ம5�ேம கிைட4க� ெப()?ள ஒ# சிற�பா0! எ�) 

�கழ�ப�கிற�. 

 

தமிழிH?ள இ�ப இல4கிய$க ெள-லா! சிறி�! �ைற பிறழா� அக�ெபா#? 

இல4கண8ைத ஒ5Eேய அைம��?ளன. ேமH!, ெப#!பாலான தமிழில4கிய$க? 

இ�ப8�ைற ப(றியனவாக இ#�ப� ஆரா,த(0ாிய�. ேவ) �ைறக? ப(றிய 

சிலவைக இல4கிய$க? Pட இைடேய இ�ப8 �ைறைய4 கல4க மற�பதி-ைல. 
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ச$க கால எ5�8ெதாைக ;(கL?, ந(றிைன, 0)�ெதாைக, ஐ$0);), 

க<8ெதாைக, அகநாW) ஆகிய ஐ��! �G4க �G4க இ�ப8�ைற ப(றியனேவ. 

பாிபாட<H! இத(04 0ைறவி-ைல. ப8�� பா5� ;(கL?, 0றி*சி� பா5�, 

�-ைல� பா5�, ெந�ந- வாைட எ�6! U�)! �(றிH! இ8�ைறயினேவ. 

கீ�4கண40 ;(கL?, கா நா(ப�, ஐ�திைண ஐ!ப� திைணெமாழிைய!ப�. 

ஐ�திைண எGப�, திைணமாைல ;(ைற!ப� ஆகிய ;(க? அக�ெபா#? 

ப(றியனேவ. ம()! தி#40ற?, நாலEயா, இ�னிைல எ�6! U�) 

கீ�4கண40 ;(களி- காம8��பா- எ�6! ஒ# ப0தி தனிேய அைம4க� 

ெப()?ள�. இைவெய-லா! �(கால! என�ப�! ச$க கால8ைதA சா�த 

;(களா0!. அதாவ� ஆறா! ;(றா��40 �� எG�தைவக? 

இIவில4கிய$க? எ�) ஒ# ேதா(றமாகA ெசா-லலா!. 

 

அ�8�, ஆறா! ;(றா�� �த- பதிென5டா! ;(றா�� வைரயான 

இைட4கால8தி- எG�த இல4கிய$களிH! இ�ப வா�விய- ெப#வாாியாக� 

ேபச�ப5�?ள�. இIவிைட4கால ;(க? ெப#!பாH! சமயA சா�ைடயனவாக - 

கட�? ெநறிப(றியனவாக இ#�பி6!, இவ()?L! இ�பியH404 க#�ேப 

(ப*சேம) இ-ைல. தி#ஞான ச!ப�த, மாணி4கவாசக, ந!மா�வா, ஆ�டா? 

�த<ய ைசவ� ெபாியா களாH!, ைவணவ� ெபாியாகளாH! அ#ளிA ெச,ய� 

ப5ட ேதவார!, தி#வாசக!, திIய� பிரப�த! �த<ய அ#? ;-களிH! 

இ�ப8�ைற இர�டற4 கல��?ள�. 

 

ம()!, சிவ� ேம- சி(றில4கிய$க? பல பாEய சிவ�பிரகாச �னிவ, 

தி#மா<�ேம- சி(றில4கிய$க? பல பாEய பி?ைள�ெப#மா? ஐய$கா 

�த<ேயா பைட8�?ள ேகாைவ, கல!பக!, அ�தாதி, R�, உலா, மாைல �த<ய 

ப-வைக� பைட��4களிH! தாராளமாக- ஏராளமாக4 காத-�ைற கல��?ள�. 

ேம(Pறிய சமய� ெபாிேயாக? எ-லா#!, கட�ைள4 காதலனாக�! 

ம4கLயிைர4 காத<யாக�! க(பைன ெச,� ெகா�� காத- மைழைய� ெபாழி 

ெபாழி எ�) ெபாழி�� த?ளிவி5டாக?. 

 

�(கால - இைட4கால இல4கிய$க? ம5�� தாமா இ�பE? பி(கால! என�ப�! 

ப8ெதா�ப� - இ#பதா! ;(றா�E- எG�த இல4கிய� பைட��4 கL! 

��னவ(றி(0 இைள8தைவய-ல. இ4 கால8ைதA ேச�த பாரதியா, பாரதிதாச� 

�த<ய ம)மலAசி4 கவிஞகL! த! பைட��4களி- இ�ப8 �ைறைய 

மற�தாாில. ெச,தி8தா? கால! (Jக!) ஆகிய இ�த4 கால8தி- நாளித�, 
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கிழைமயித�, தி$க? Uவித�, தி$க? ஈாித�, தி$களித�, ஆ�� மல 

�த<யவ(றி(04 0ைறேவயி-ைல. இ8தைகய இத�கL5 சில, காத- �ைறயி� 

ெமா8த (Whole sale) வி(பைனயாளராக4 கா5சியளி4கி�றன. ேமH! காத- 

கனிAசா(ைற� பிழி�� ெகா�40! �தின$க? (நாவ-க?) பல �(றீச-க? ேபால� 

�ற�ப5� வி5டன. காத- �க� பாடாத எG8தாளேர இ-ைல எ�) PடA 

ெசா-<விடலா!. 

 

ஏ� இ�த நிைல? அ�)ெதா5� இ�)வைர தமி� ;(களி- இ�ப4 காத-�ைவ 

வ(றா� ெப#4ெக�8 ேதா�வத(04 காரண! எ�ன? இIவினாவி(0� பல 

ேகாண$களி- விைடயி)4கலா!. சில விைடக? வ#மா): 

 

1. இ�பியலாகிய காத- இ�றி உயி8ேதா(ற! இ-ைல - உலக! இ-ைல; 

அதனா- அத(0 இ�றி யைமயாத இட! கிைட8த�. 

 

2. ப-வைகA �ைவகL? காத- �ைவயிைனேய பE�பவக? ெபாி�! 

வி#!�கி�றன. 

 

3. எG�பவ40!Pட4 காத-�ைவ ப(றி� �ைனவதிேலேய வி#�ப! மி0தி. 

 

4. கட�? ெநறி, நீதிெநறி ேபா�ற எ8�ைற ப(றி எGதி6!, ெவ-ல! அ-ல� 

ேதேனா� ம#�ைத4 கல�� 0ழ�ைத404 ெகா��ப�ேபால, காத- �ைவேயா� 

கல�� எGதினா-தா� ம4க? வி#!பி� பE�ப. 

 

5. ஆ� ெப� உறவி- தா)மாறாக நட�� சீரழிேவா40 உ�ைமயான அ�� 

(காத-) வா�4ைகயி� அ#ைம ெப#ைமயிைன எ�8ேதாதி, அவகைளJ! ேநாிய 

ெநறியி- ெசH8த ேவ��! எ�பேத இ�ப இல4கிய$களி� ேநா4க!! 

 

இ�பE� பல விள4க$க? த��ெகா�ேட ேபாகலா!. 

 

ேம(Pறியவ()? ��ைனய நா�0 காரண$களா- இ�ப இல4கிய$க? 

பைட4க�ப5E#40மாயி�, அவ(ைற அIவள� சிற��ைடயனவாக4 ெகா?ள 

�Eயா�. இ)தியாக ஐ�தாவதாக4 0றி4க�ப5�?ள ேநா4க8ைத அE�பைடயாக4 

ெகா�� இ�ப இல4கிய$க? பைட4க�ப5E#�பதா-தா� அவ(ைறA 

சிற�தனவாக4 ெகா?ள�EJ! வரேவ()� ேபா(ற�EJ!. 
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ஆ!! ெநறி பிற��த ம4கைள8 தி#8தி, உ?ள! ஒ�றிய காத- மைனவா�4ைகயி- 

உ,�பத(காகேவ ப�ைட4 கால8தி- இ�ப இல4கிய$க? பைட4க� 

ப5E#4கேவ��!. அ!மர� வழிவழி வ�த இல4கிய$ களிH! ேபா(றி4 

கா4க�ப5� வ�தி#4கிற�. இI ��ைம உணராத சில நாளைடவி- தா)மாறான 

�ைறயி- இ�ப இல4கிய! எGத�!, தவறான �ைறயி- இ�ப இல4கிய$கைள� 

�ாி��ெகா?ள�! �(ப5� வி5டன. அ� அவகளி� தவேற! 

. 

அ�நா? ெதா5� இ�நா? வைர, ந-லாசிாியரா- இய(ற�ெப(ற எ�த இ�ப 

இல4கிய8ைத நா! �ர5EனாH!, 'ஒ#வ640 ஒ#8திேய ஒ#8தி40 ஒ#வேன; 

இவக? உடலா- ேவ)ப5E#�பி6!, உ?ள8தா- - உயிரா- ஒ�)ப5டவரா, 

எ�)! இைண�� இ�பமா, வாழேவ��!' எ�) அறிவி40! 0றி�பிைன4 

காணலா!. இதைன8 தமிழில4கிய! க(றவ ஐயமி�றி அறிவ - ந!�வ. இதைன 

ேமH! வ(�)8�வத(காகேவ "இ�ப வா��" எ�6! இ க5�ைர ;H! எG�த�. 

 

ஈ�� இ�ெனா# ெச,திJ! இ�றியைமயாததா, நிைன�Pர8 த4க�. 

தமி�நா5E- இடறிவிG�தா- இ�ப இல4கிய$களி� ேம-தா� விழேவ��! 

எ�6! நிைலயி<#��!, இ�த இ�ப8�ைறைய இைடயிைடேய இழி8�! 

பழி8�! சாE� பாEயவகL! இ#4க8தா� ெச,தாக?. இவக? ைகயா�ட 

�ைற க�E4க8 த4க� - இ�பEெயா# நிைல ஏ(ப5ட� வ#�த8த4க�; அதாவ�, 

இவக? ஆ� ெப� P5�றைவேய க�E4க8 ெதாட$கிவி5டாக?. இவக? 

எ�பE� பிற�தாகேளா ெதாியவி-ைல! அேதா�Pட இவக? ெப�கைள 

இழி8�� ேபச8 ெதாட$கிவி5டன. ெப�க? மய40! மாய� ெபா!ைமகளா! - 

கல40! காம� ெப5டக$களா!! இ�6! நிைன4க�! P�கி�ற ��ெசா(களா- 

மட�ைதயைரA �5�8 த?ளின. 

 

இஃெத�ன வி�ைத! காம உண�40� ெப� Eதா� காரணமா? ஆ� இ�றி� 

ெப�க? ம5�! எIவா) காம8ைத வள4க �EJ!? ஆ�களிட! ெநறிJ! 

ேநைமJ! இ#�தா- ெப�க? எ�பE அவகைள மய4கிவிட �EJ!? ஆ�க? 

கட�ைள வழிப5� O�ேப) (ேமா5ச!) அைடவத(0� ெப�க? இைடXறாக 

இ#4கிறாக? எ�) ேப�வ� ெபாிய ேக<4P8�! இ�த அறி�40 ஒIவாத 

க#8ைத இ�த4 கால8�4 0ழ�ைதJ! ஒ8�4ெகா?ள �Eயா�. 

 

"ம$ைகய ராக� பிற�பத(ேக - ந-ல 

      மாதவ! ெச,திட ேவ��! அ!மா! 
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ப$கய4 ைகநல! பா8தலேவா-இ�த� 

      பாாி- அற$க? வள#! அ!மா!' 

 

எ�) இIவி#பதா! ;(றா�E- கவிமணி ேதசிக விநாயக!பி?ைள பாEJ?ளா. 

ெப�களா-தா� எ-லா அற$கL! வள#கி�றனவா!. அவகைள 

ெவ)4கலாமா? ஆகேவ, தைலவ6! தைலவிJ! ஒ�றி வாG! இ-லற வா�வினா- 

அைடய�Eயாத ந�ைமேய இ-ைல ெயனலா!. 

 

இ�றியைமயாத இ�ெனா# ெச,திையJ! இ$ேக 0றி�பிடேவ��!. இ�த4 

கால8தி- ஆ�க? சில#! ெப�க? சில#! மண! ெச,� ெகா?ளா� தனி8� 

வா�கி�றன. இவகL? ஒ# சாரா நாகாிக8தி� ேபராH!, இ�ெனா# சாரா 

மண��ெகா�� த4க�ைறயி- வாழ�EJ! எ�ற த�ன!பி4ைக யி�ைமயாH!, 

ம(ெறா# சாரா த! வி#�ப!ேபா- உாிைமJட� வாழ�Eயா� எ�ற 

த�னல8தினாH! - இ�பEேய இ�6! சில காரண8 தினாH! தனி8ேத 

வா�கி�றன. இவகள� ேபா4ைக ஏ()4ெகா?வத( கி-ைல. அ� அவரவ#ைடய 

தனி Jாிைம-அதி- தைலயி�வத(0� பிற40 உாிைம கிைடயா� எ�) த5E4 

கழி8�விட �Eயா�. இ�பEேய வி5டா-, எவ#! எ��! ெச,ய8 தைல� ப�வ- 

பிற0 அவைர ஒ#வ#! க�E4க (த�E4க) �Eயாம( ேபாகலா!. எனேவ, த4க 

காரண$கLட� இ�த� ேபா4ைக4 க�E8�8 தி#8�வ� நம� தைலயாய 

கடைமயா0!. க�டன8�40ாிய காரண$களாவன: 

 

1. மா)ப5ட உ#வ அைம��ட� ஆM! ெப�Mமா,� பைட8தி#4கி�ற 

இய(ைகயி� ேநா4கேம, இ# சாரா#! மண�� வாழேவ��! எ�பேத. 

 

2. இய(ைகயி� �ைற�டாகிய காம உணைவ அட40வ� எவ40! அாி�, 

அட4க�$ Pடா�. 

 

3. நீ�டநா? மண��ெகா?ளா� தனி8� வா��த சில, பி�ன அ8தனி-

வா�4ைகயி- ேதா-வி J() வயதான கால8தி- மண�� ெகா�E#4கிளறன. 

 

4. இ)திவைரJேம மண��ெகா?ளாத சில இைடயிைடேய தவறி-

வி5E#4கி�றன. 
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5. இ)தி வைரJேம மண�� ெகா?ளாமH! இைடேயJ! தவறாமH! 

ெவ(றிக�E#4கிற சில#!, இய(ைக ேநாயாகிய காம உணைவ8 தணி�பத(0 

எIவளேவா ேபாராEயி#�ப --அத(காக8 உயிரா(றைல எIவளேவா 

ெசலவழி8தி#�ப. O� ெதா-ைல ஏ�? 

 

6. தி#மண! ெச,�ெகா?ளாதவக?, இ-வா�4 ைகயா- ெபற4PEய 

எ8தைனேயா வா,�� வசதிகைள எ8�ைணேயா வள$கைள- எIவளேவா 

ந(ேப)கைள Oணா, இழ�� வி�கி�றன. 

 

7. இவக? தி#மண! ெச,�ெகா?ளா� த�பி8�4ெகா�டாக?; ஆனா- 

இவக50 அ�றாட! ேதைவ�ப�கி�ற உண� ஆ40த-, பிணி வ��விE� 

ம#8�வ ேவைல, வயதான கால8தி- பணிவிைட, சா��ப�ைகயி- மல! வா#த- 

�த(ெகா�� ெச,J! ெதா��-இ�ன பிறவ(ைற யா ஆ()வ�? தி#மண! 

ெச,�ெகா�� வாG! 0�!ப8தாக?தாேம இவ க50 இைவெய-லா! 

ெச,ய�EJ! - ெச,�! வ#கி�றாக?? இவக? மீ��ெகா?ள இ�ெனா#வ 

உைழ�பதா? இ� எ�ன �ைற? 

 

8. ேமH! இவகLைடய ெப(ேறாக? வய� �தி�� வ#��$ கால8தி-, 

அவக50 உண� �த<ய வசதிகைள இவக? எIவா) ெச,தளி4க �EJ!? அ� 

இவகLைடய இ�றியைமயா4 கடனாயி(ேற? அ�ேபா� இ�ெனா#வர� ைகைய 

எதிபா8�4 ெகா�E#4க �EJமா? 

 

9. வி#�தின, இரவல �த<ேயா வாி� எ�ன ெச,வாக?? இவக? பாேட 

தி�டா5டமாயி(ேற! 

 

10. ஐேயா, நம4ெக�) மைனவிேயா-கணவேனா, ம4கேளா இ-ைலேய! நா! எ�ன 

ெச,வ�! நம40 யா உதவ�ேபாகிறாக?? நா! எ�பE வாழ� ேபாகிேறா! -- 

எIவா) பிைழ4க�ேபாகிேறா!? எ�) ஏ$கி8 தவி4க4PEய இ4க5டான நிைல 

இவகL40 வா�4ைகயி- பல�ைற ேந�ேத தீ#!. அ�ேபாெத-லா! இவக? 

ேத? ெகா5Eய தி#ட� ேபால விழி�பாக?. யாாிட! ெசா-< ேநாவ�! 

 

எனேவ, ஆணாக5�!-ெப�ணாக5�!! தி#மண! ெச,�ெகா?ளாம- தனி8�  
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வாழலாகா�; மண�� இைண�ேத வாழேவ��!, எ�ப� ெதளிவா0ேம! 

 

இவ(ைறெய-லா! ஆரா,�� பா8தா� ப�ைட8 தமிழ� ம4களின8திேல 

அறிவாH! ப�பாH! அவ� �தி�தவ� அ-லவா - �(ப5டவ� அ-லவா! 

அதனா-தா�, ஒ#வ� ஓ#8திையJ! — ஒ#8தி ஒ#வைனJ! மண�� 

இ)திவைரJ! இைணபிாியா� இ�பமா, இ-லற! நட8தி வாழேவ��!, என 

இ�ப இல4கிய$க? பல பைட8தா� பழ$கால8தமிழ�. இர�டாயிர! Uவாயிர! 

ஆ��கL40 ��பி#�ேத தமிழ� உண�� பி�ப(றிவ#! இ�த நாகாிக8ைத 

இIவி#பதா! ;(றா�E-Pட இ�6! சில ப0தியின உணராம- 

இ#4கி�றனேர! அ�ேதா அவ அளிய! 

 

இ�ப இல4கிய8தி� ேநா4க! இ�ெபா� �ாிJேம! 

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

2. 2. 2. 2. இ�ப  தமி�இ�ப  தமி�இ�ப  தமி�இ�ப  தமி�    

 

�(கால8 தமிழில4கிய$க?�த- பி(கால8 தமிழில4கிய$க?வைர ெப#!பாலான 

தமி� ;(க?, எ�த4 ேகாண8திலாவ�, அக�ெபா#? இ�ப4 க#8� 

அைம�தனவாக சி(றி�பA �ைவ ெசறி�தனவாக இ#�பதாக �� க5�ைரயி- 

ேபசிேனா!. அ� 0றி8� ஆரா,�� ஒ# �E�40! வ�ேதா!. அIவள� ஏ�? 

ெபா�வாக, தமி�ெமாழிைய - தமி� ;(கைள4 க(ப�! ேக5ப�! ஆரா,வ�! 

சிற�த இ�ப! பய40!. அ8தமிழி�ப!, சி(றி�ப8தி(ேகா அ-ல� ம(ற இ�ப$ 

க5ேகா எIவைகயிH! 0ைற�ததாகா�. தமி�ெமாழிேய ஒ# சிற�த இ�ப� 

ெபா#ளா0! இதைன8 தமிழ பல உண�தாாில. எனேவ, அவக50 இ�ப8 

தமிழி� இனிய �ைவைய� பாி��ைர4கA சில இல4கிய$க? �ய�)?ளன. 

அ�பணி �ாிJ! ெச,J5க? சிலவ(ைற ஈ�� விள40ேவா!: 

 

ெப)த(காிய காத< ஒ#8திைய� ெப(ற ெப)த( காிய காதல� ஒ#வ�, தா� 

அவளிட! Yக�த இ�ப8தி� �ைவைய� �ைன��ைர4கவி-ைல; உ�ைம 

யாகேவ உைர4கி�றா�. அவ� அவ? கனிவாைய Yகா�தானா!, அ�YகAசியி� 

பயைன எIவா) ெவளியி�வ�? அவ640� ப5டைதA ெசா-< வி�கிறா�. 

இ-ைல, அவ� ெசா-ல ேவ��! எ�) எ�ணிA ெசா-லவி-ைல. 

அவைனயறியா� அ�YகAசியி� ேத4ெகறி� ெசா(களாக ெவளி�ப�கி�ற�. 

அ�த4 கனிவா,A �ைவ அவன� உயி40 இனிதா!-இனி4 கி�றதா!. அ� 

ம5�மா? அமி�தாகி அவன� ஆ#யி40 எGAசி ந-0கி�றதா!? ஒ# �ைறயா? 
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இ# �ைறயா? பல�பல �ைறJ! இனி4கி�றதா!. ஆ#� ேதா)! ஆ#�ேதா)!-

அ6பவி40�ேதா)! அ6பவி40� ேதா)! அமி�த மகி�� மி0கி�றதா!; மி0�� 

ெகா�ேட இ#4கி�றதா!. 

 

இ� அவன� ப5டறி� (அYபவ!). அதாவ� தைலசிற�த தமி� மகன� ப5டறி�. 

ஆ��40 இ# �ைற �!�ைற மண வில40A ெச,� ெகா�� ம)மண! �ாி�� 

ெகா?கி�ற மன வளAசிய(ற மா4கL40 இ� வி�ைதயி6! வி�ைத! விய�பி6! 

விய��! பழக� பழக8 தமிழ640 மைனவிேம- இனி�� மி0கி�றேத தவிர4 

0ைறயவி-ைல; கச�பாக மாற�! இ-ைல. எைத�ேபால...? 

 

இ$ேகதா� பா8�� பதி<)4கேவ��!! கனிவா, இ�ப8�40 எதைன 

உவைமயா40வ�? "பழக� பழக� பாH! �ளி40!” எ�கி�றனேர. பாேல-தீ!பாேல 

இ8தைகய� எனி�, ேவ) எ8தைகய இனி��� ெபா#ைள ஈ�� இய!�வ�? 

அ�பழெமாழிேய ெசா-Hகிறேத. ‘பாH!' எ�பதிH?ள உய� சிற�� உ!ைமேய 

ெதாிவி4கிறேத. நாேடா)! நம40 ந-Hணவாகி�ற பாHேம �ளி40! எ�றா- 

பி�� ேப�வாேன�? 

 

கனிவா, இ�ப8�40 ஓ உவைம Pற இIவள� தி�டா5டமா? திணறலா? 

தி40�4காடலா? அவ� - அ4கனிவா, இ�பிைன Yக�தவ� ஏேத6! உவைம 

Pறியி#4கி�றானா? ஆ!, Pறியி#4கி�றா�. ஒ�ற� சிற�ைப உண8�த(0 

உவைம P)வெத�றா- அதனி� சிற�த ெபா#ைள எ�8�4 P)த-தாேன மர�? 

ந�0 �டவி�! விள40 ஒ�றி(0 மி�மினிையயா ஒ�பி�வ�? கதிரவைன�ேபா- 

ஒளிகிற� இIவிள40, என-தாேன உவைமயிய-? 

 

ஆயி6!, கனிவா, இ�ப8�40 அவ� எ�ன உவைம - ஒ��ைம PறிJ?ளா�? 

தமிழகேள, ந!� Oகளா? அ�ைறய தமிழ� த� ப5டறிவி(0 எ5E யைதA 

ெசா�னா�. ஆனா- இ�ைறய தமிழேனா, அதைன� �ாி��ெகா?L! நிைலயி- - 

ந!ப4PEய நிைலயி-, த�6ணAசி உைடயவனா, - த�ன!பி4ைக 

உைடயவனா, இ-ைல. அ�ேதா தமிழகேம! நீ அளிைய! நீ ந-ைல! நீ வா�க! 

 

அவ� அ�பE எ�ன ெசா-<யி#4கிறா�? எ�ன உவைம Pறியி#4கிறா�? 

ேத#�ேதா)! ேத#�ேதா)!- ஆராJ�ேதா)! ஆராJ�ேதா)! இனி4கி�ற 
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ெச�தமிைழ� ேபால, இவ? ெச$கனிவா, ஆ#�ேதா)! இனி4கிற�; ஆ#�ேதா)! 

அமி�தாகி�ற� - எ�ப�தா� அவ� ெச!ெமாழி. 

 

இ� ெபா#? ெசறி�த உவைமயி- எ8�ைண உ�ைம ெபாதி�� கிட4கி�ற�. இ4 

இ4 க#8�, எ8�ைண ஆழ�ைடய�. எ8�ைண அகல�ைடய�; எ8�ைண 

உயAசிJைடய�! இஃ� எ$கி#�� ெபற� ப5ட�? இ$கி#��தா�:- 

 

'"ேத#�ெதா)! இனிதா� தமி�ேபா�) 

      சில வ? ெச$கனிவா, 

ஆ#�ெதா)! இனிதா, அமி�தா! 

      என தா#யி4ேக" 

      (த*ைசவாண� ேகாைவ-59) 

 

எ�6* ெச,J5 ப0தியி<#��தா�. இA ெச,J? எவ வாயி<#�� வ�த�? 

"ெபா, பிற�த� �லவ வாயிேல' எ�ப சில. இ-ைலயி-ைல; �லவக50? 

ேளேய "ெபா,யாெமாழி� �லவ" பாEய ெச,J? இ�. ஈ�பா� ெகா?ள ஈ�பா� 

ெகா?ள8 தமி� மிகமிக இனி40! எ�ப� �E�த க#8�. 

 

தமிழி- ஈ�பா� ெகா�டவக? இதைன உணவ, ந!�வ. க(க�E� 

இனிைமையA �ைவ8ேத உணர ேவ��! உணர �EJ! அ-லவா? இ�த8 

த*ைசவாண� ேகாைவA ெச,Jளா-, தமிழி�ப! எ8�ைண உய�த� எ8�ைண 

சிற�த� எ�ப� �லனா0ேம! இA ெச,Jேளா� ஒ8த க#8�ைடய இ�ெனா# 

ெச,J? த�Eயல$கார! எ�6! அணி யில4கண ;<� உைரயி- காண4 

கிட4கி�ற�. அத� க#8தாவ�: 

 

ெசவிைய அள4க4 PEயைவJ! சி�ைதயிேல நி�ற அளவி- இ�ப! நிைற4க4 

PEயைவJ! ஆய ெபா#?க? உலகி- இர�� உ?ளன. அவ()? ஒ�): 

ெப�ணி� ேநா40; ம(ெறா�); ஒ5ட4 P8தர� வா40, இதைன, 

 

'ெச�) ெசவியள40! ெச!ைமயவா,A சி�ைதJ?ேள 

நி�றளவி- இ�ப! நிைற�பவ()? - ஒ�) மலாிவ#! P�தலா மாதேநா40 

ஒ�) மலாிவ#! P8த�ற� வா40'' 
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எ�6! த�Eயல$கார உைரA ெச,Jளா- உணரலா!. ெப�களி� க�க? 

தம40! கா�கL40! உ?ள ெதாைலவிைன அள�பைவேபா- கா�கைள ேநா4கி 

நீ�E#�பதாH!, P8தர� தமி� வா40! ேக5பவர� ெசவி ேநா4கிA ெச�) 

�0வதாH! 'ெச�) ெசவி யள40! ெச!ைமயவா,' எ�6! ெபா�8த�ைம 

இர�E(0! இய!ப�ப5ட�. ஒ#வ� த� காத<யி� க�ேணா4கிைன நிைன8த 

அளவி- அவன� சி�ைதயி- இ�ப! ேதா�)வ� ேபாலேவ, P8தர� அ#? தமி� 

வா4ைக நிைன8தாேலேய ெந*ச8தி- ேபாி�ப! மி0மா!; இ� 0றி8ேத 

சி�ைதJ?ேள நி�றளவி- இ�ப! நிைற�பைவ' என இர�E(0! ெபா�8 த�ைம 

�கல� ப5�?ள�. ஈ�� ஒ5ட4P8தர� வா40 எ�ப�, அவ எGதிய தமி� 

;(கைளேய 0றி40ம�ேறா? எனேவ, ெப�ணி�ப8தி(0 எ�த வைகயிH! 

தமிழி�ப! 0ைற�ததாகா�; இ�6! ேக5டா- சிற�ததாகேவ இ#4க �EJ! எ�) 

Yனி8�ணரலாேம! 

 

ேம(Pறிய இ# ;(களி� ெச,J5கேளா� ஒ8த க#8�ைடய சிற�த 

ெச,Jெளா�), மாணி4கவாசகரா- அ#ளிA ெச,ய�ப5ட தி#4ேகாைவயா 

என�ப�! தி#Aசி(ற!பல4 ேகாைவயா எ�6! ;<H! ெபா<�� மிளிகி�ற�. 

அத� க#8�: 

 

தைலவிேயா� களி8� மகி��த தைலவெனா#வன� ேதா(ற8தி� மா)தைல4 

க�ட ேதாழெனா#வ� அத(04 காரண! வின�கிறா�: "தைலவா! உ� 

ேதா(ற8தி- மா)த- ெதாிகிறேத! காரண! எ�ன? ம�ைரயி- கட�L! ச$க8தி- 

ேச�� ஆரா,�� Yக�த தமிழி�ப8ைத நீJ! ஆரா,�� ெப() Yக�தாயா? 

அ-ல� ஏழிைச ெவ?ள8�? U�கினாயா?” எ�) ேதாழ� தைலவைன 

வினவினா�. இதைன, 

 

"சிைறவா� �ன-தி-ைலA சி(ற!பல8�! 

      எ� சி�ைத J?L! 

உைறவா� உயமதி( Pட<� ஆ,�த 

      ஒ� தீ�தமிழி� 

�ைறவா, Yைழ�தைனேயா ஏழிைசA 

      Qழ- �4ேகா 

ைறவா தடவைர8ேதா5 ெக�ெகாலா! 

      வ� ெத,தியேத!" 
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எ�6! தி#4ேகாைவயாA ெச,Jளா- ெதாி�� ெகா?ளலா!. இதனாH!, 

தமிழி�ப! சி(றி�ப8தி(0A சிறி�! 0ைற�தத�) - ெபாி�! உய�தேத எ�ப� 

ெபற�ப�ேம! 

 

எனேவ, சி(றி�ப8தி(ேகா அ-ல� ம(ற இ�ப8 தி(ேகா எIவைகயிH! 0ைறயாத 

இ�ப8 தமிைழ இைளஞ �த- �திேயாவைர எ-லா#ேம க()4 களி8�A 

ெச!மா�� சிற4கலாேம! 

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

II. II. II. II. அஃறிைணயிய�அஃறிைணயிய�அஃறிைணயிய�அஃறிைணயிய�    

3333. . . . மல�களி� மைனயற%மல�களி� மைனயற%மல�களி� மைனயற%மல�களி� மைனயற%    

 

ம4க? மைனயற! - மைனவா�4ைக நட8�வ� ேபாலேவ மலகL! மைனயற! 

நட8தி இ�ப வா�� வா�கி�றன. ம4க? ஆM! ெப�Mமா யிைண�� இ-லற$ 

கா8� வி#�ேதா!பி ேவளா�ைம (உபகார!) ெச,த- ேபாலேவ, மலகL! ெச,� 

வா�கி�றன. ஈ�� மலக? எ�றா-, சிைனயா0 ெபயராக4 ெகா��, மர*ெசE 

ெகாEகைள ெய-லா! 0றி8�4 ெகா?ள ேவ��!. இ#�பி6!, 0றி�பி5ட 

பயனாகிய மைனயற�ப0தி மலகளி� வாயிலாகேவ நட8த<� சிற�பாக 

மலகைள� ப(றிேய எ�8�� ேபசி ஆரா,ேவா!. 

 

மைனயற! எ�றா- கணவ�, மைனவி, 0ழ�ைதக?, வி#�தின �த<ேயா 

இ#�ப. "இ#�ேதா!பி இ-வா�வ ெத-லா! வி#�ேதா!பி ேவளா�ைம ெச,த( 

ெபா#5�" எ�ற வ?Lவாி� வா,ெமாழி�பE, மைனயற8தா- பல40! பலவைக 

ந�ைமகL! இ#40!. அ$ஙனெமனி�, மலகளி� மைனயற வா�4ைகயி- 

கணவ� யா - மைனவி யா என �த<- க�� பிE8தாக ேவ��!. பிற0 

பய�கைள� ப(றி� பா4கலா!. 

 

ெபா�வாக� �லவக? சில மலைர மைனவியாக�!, ஞாயி) (Qாிய�) அ-ல� 

தி$கைள (ச�திர�) கணவனாக�! உ#வகி8�� பா�வ���. கா5டாக கவிமணி 

ேதசிக விநாயக! பி?ைள, Qாியகா�தி மலைர ேநா4கி, 

 

"ஆகாய Oதி உலாவிவ#! இ�த 

      ஆதி8தேனா உன� அ�பனE! 

ேவகாம- ெவ�� ெவயி<- உல�� நீ 

      வி�ணிேல க�ணாக நி(ப ேதேனா? 
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காJ! கதிரவ� ேமனிைய ேநா4க உ� 

      க�கL! Pசி4 கல$காேவா? 

ேநய! மி0�தவ காய வ#8த! 

      நிைன�ப�! இ-ைலேயா? ெசா- அEேய! 

 

ெச$கதி ெச-H! திைசய� ேநா4கி 

      ெச-வ �க�! தி#!�வ ேத�? 

ம$ைகேய உ� மணவாளனாகி- - அவ� 

      வா8ைத ெயா�)! ெசா-<� ேபாகாேனா? 

 

ஆைச நிைற�த உ� அ�ணைல ேநா4கிட 

      ஆயிர! க�கL! ேவ�� ேமாE? 

ேபச�! நாெவழ வி-ைலேயாE! ெகா*ச! 

      பி8த- ெப#ைமJ! வ�த ேதாE? 

 

ம*ச? 0ளி8� �கமி64கி - இ�த 

      மாய�ெபாE Oசி நி(0! நிைல 

க*ச ச மக? வ�� காணி( சிாி40ேமா? 

      க�ணீ உ040ேமா? யாரறிவா!'' 

 

எ�) ேக5ப�ேபா- மிக இனிைமயாக�! நயமாக�! பாEJ?ளா. 

இ�பாட-ெதாடாி-, Qாியகா�தி மலாி� கணவனாகA Qாியைன4 0றி�பி�கிறா. 

அ! மல த� மணவாளனாகிய கதிரவைனேய எ�)! பா8�4 

ெகா�E#4கிறதா!. ேநய! மி0�தவ� ஆதலா- அவ� த�ேம- கா,வத(0! 

வ#�த வி-ைலயா!. அவைன ேம�ேமH! மய40வத(காக, ம*ச? 0ளி8� �க! 

மி64கி மாய� ெபாEJ! (மகர�த8 R?) O�கிறதா!. இ�த� ேபா5E4 கா5சிைய4 

கதிரவன� ம(ெறா# மைனவியாகிய தாமைர மல க�டா- எ?ளி நைகயாEA 

சிாி8தாH! சிாி40மா!- அ-ல� கவைலயா- க�ணீ ெசாாி�தாH! ெசாாிJமா!. 

எIவள� க(பைனயான பாட-! இ)தி� பாட- இ# ெபா#? (சிேலைட) நிைற�த�. 

 

Qாிய கா�தி� ]�40! தாமைர மல#40! கதிரவைன4 கணவனாக4 P)! மர� 

உ�ெட�ப� ேம(Pறிய பாட-களா- �லனா0!. ேமH!, கAசிய�ப �னிவ 

க�த�ராண8தி-, 
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"சகட ச4கர8 தாமைர நாயக�" 

 

எ�)!, சிவ�பிரகாச �னிவ தி#ெவ$ைகJலாவி-, 

 

"ெச�தாமைர நாத� ேதாி- பதாைகேயா� 

ந�தா மதி( ெகாEக? ந5பாட" 

 

எ�)! Pறியி#�பதி<#��, கதிரவ640, 'தாமைர நாயக�', 'தாமைர நாத�' 

எ�6! ெபயக? உளவாதH! அறிய� ெப)!. நாயக�-நாத� எ�றா- 

கணவ�தாேன! 

 

ந! �லவக? தி$கைள வி5� ைவ8தாகளா எ�ன! 0�த (ஆ!ப-) மலாி� 

கணவனாக மதிய8ைத4 Pறி ைவ8தாக?. இதைன, 

 

"ஆ!ப- களிPர வ#! ெவ�ணிலாேவ-உன40 

அ!�ய! ெச, தீ$ ெக�ேவா ெவ�ணிலாேவ" 

 

எ�6! ேதசிகவிநாயக! பி?ைளயி� பாடலாH!, 

 

"காம4 க#8தா4 0�த நாத� 

க$0- வர4 க��!" 

 

எ�6! தனி�பாட- திர5�A ெச,JளாH! உணரலா!. தி$க? 0�த நாதனா!-

ஆ!ப<� கணவனா!! 

 

ஆனா- உ�ைமயி- ஞாயி)! தி$கL! மலகளி� கணவ�மாகளாக �EJமா? 

�Eயாேத! கதிெராளியாH! நிலெவாளியாHமா மலக? க#�()4 கா, 

கா,4கி�றன? இ-ைலேய! கதிரவ6! மதிய�! �ற�ப�! ேநர8தி- வழ4கமாக 

மலக? மலவதா- அவ(ைற அ!மலகளி� கணவ�மாகளாக4 Pறியி#�ப� 

ஒ#வைக இல4கிய மரேபயா0!. கா, கா,40! மலகளி� கணவ�மாக? ேவேற 

உள. எனேவ. கதிரவைனJ! தி$கைளJ!, மலகளி� மலAசி40 உத�! 

உதவியாளராக ஆதரவாளராக -ந�பராக ேவ��மானா- ஒ# வைகயி- Pறலா!. 
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இதைன ந�0 உண�ததனா-தாேனா, பி$கல �னிவ த! பி$கல நிக�E- '0�த 

சகாய�' எ�)!, ம�டல �#ட த! Qடாமணி நிக�E- '0�த ந�ப�' எ�)! 

தி$க50� ெபய PறிJ?ளனேரா எ�னேவா? சகாய�, ந�ப� எ�6! ெசா(க? 

கணவைன4 0றி4கா அ-லவா? 

 

ஆனா- ஒ# சில, மலகளி� கணவராக வ��கைள4 P)வ� வழ4க!. இதைன, 

 

''காம ெசIவி4 கEமல அவி��த� 

உதய 0மர� எ6! ஒ#வ�� உணீஇய" 

 

எ�6! மணிேமகைலயEகளாH �ணரலா!. அதாவ�, மாதவியி� மகளாகிய 

மணிேமகைல எ�6! மலைர, இளவரச� உதய0மர� எ�6! வ�� உ�ண 

வி#!� வைத� ப(றி4 P)கிற� இ�ப0தி. இதி<#��, மலைர� ெப�ணாக�! 

வ�ைட ஆணாக�! P)! ஒ# வைக மர� உ�� எ�ப� �லனா0!. இ8தைகய 

இல4கிய வழ4கா(ைறA ச$க ;(களிH! காணலா!. அ�பEெயனி-, வ��க? 

மலகளி� கணவராக �EJமா? �Eயா�. உ�ைமைய ஆராயி�, கா, கா,40! 

மலகL40! அவ(றி� கணவ�மாகL40! இைடேய R� ெச-H! 

R�வகேள வ��க? எ�ப� �ாிJ!. இ�த ேவைல ெச,வத(காக வ��க? 

ெப)! P<- இ-ைலயி-ைல பாி�- இ-ைலயி-ைல ைகX5ேட (இல*சேம) அைவ 

0E40! ேதனா0!. இ�பEA ெசா�னா- ஒ�)! �ாியா�தா�! இதைன ஈ�� 

விள4கமாகA ெசா-ல ேவ��!. அத(காக நா! இ$ேக, ெபா�வாக� ] கா, (கனி) 

ஆகியவ(றி� வரலா(ைற ஆரா,�� காணேவ��!. இனி அIவாரா,Aசியி- 

ஈ�ப�ேவா!. 

 

]வி� வரலா) 

 

இ$ேக விள4க8தி(காக� ]வரச! ]விைன எ�8�4 ெகா?ேவா!. நகர$களிH?ள 

சில அறியா விE6!, சி(^களி- உ?ள பல#! ]வரச! ]விைன� ப(றி ந�0 

அறி�தி#�ப. சி)வ சி)மிய ]வரச! ]விைன� பறி8�� பாவாைட க5Eய 

ெப�0ழ�ைத ேபா- ெபா!ைம ெச,�!, இத�கைள4 கைள�ெதறி�� வி5� 

அEயி<#40! கா,�ப0திைய4 க!மலாக�! ப!பரமாக�! பய�ப�8திJ! 

விைளயா�வ� வழ4க!. எனேவ, சிறாகL! ந�கறி�த ]வரச! ]விைன எ�8�4 

ெகா?வ� ெபா#8த�தாேன. ேமH! அ� ]4கL40?ேள அரச� அ-லவா? 
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ஆகேவ. அைத�ப(றி8 ெதாி�� ெகா?வ�, ம(ற ]4கைள�ப(றி8 ெதாி�� 

ெகா?வத(0� ெபாி�! �ைண�ாிJ!. 

 

]வரச$ கிைளயி� கMAச��களி<#�� நீ�ட கா!�கLட� ]4க? 

ேதா�)கி�றன. கா!�40 'வி#�த!' (Pedici) எ�) ெபய P)கி�றன. மர 

(தாவர) ;லா. இதைன மலாி� தா? எ�)! ெசா-லலா!. வி#�த8தி� Yனியி- 

ஒ# கி�ண! ]வி� ம(ற ப0திகைள உ?ளட4கி UE4ெகா�E#40!. சிறிய 

அ#!பாயி#�தேபா� UE4ெகா�E#40! இ4கி�ண!, ெபாிய ெமா5டான�! 

ேம(�ற8� விாிகிற�. உடேன உ?ளி#40! பாக$க? ெவளி�ப5� வள#கி�றன. 

இ�]4கி�ண8ைத '�_பேகாச!' (calyx) எ�றைழ4கி�றன. 

 

�_ப ேகாச! என�ப�! ]4கி�ண! ]வி� ெவளி�பாகேம. உ5�ற8ேத அழகிய 

ம*ச? நிற$ெகா�ட ஐ�� தள$க? உ��. ]வி� ந�வி- நீள4க!பி ேபா�ற ஒ# 

பாக! உ?ள�. அதி-, 0ழா, ேபா�)! ஊசி ேபா�)மாக இர�� உ5பிாி�க? 

உ��. 0ழா, ேபா�ற� ஊசிேபா�றைதA �(றி4ெகா�E#40!. இ�த4 

0ழாயி� ெவளி��ற8ைதA �(றியி#4கிற ;- ேபா�ற க!பிகளி� Yனிகளி-, 

ம*ச? நிற�ைடய சி)சி) உ#�ைடக? இ#40!. இ40ழா, ேகசர4 0ழா,' 

(Stamina) tube) எ�)!, ம*ச? நிற உ#�ைட 'மகர8த�ைப (Anther) எ�)! 

அைழ4க�ப�!. ேகசர4 0ழா,40? உ?ள க!பி 'கீல!' (Style) என�ப�!. கீல8தி� 

Yனி�ப0தி 'கீலா4ர!' (stigma) அ-ல� கீல Yனி என�ப�!. கீல! அEயி- 

பி*�ட� ெதாட�(றி#40!. இ�த� பி*� ‘அ�டாசய!' (Ovary) என�ப�!. 

இ�த4 கீல!, கீலா4ர!, அ�டாசய! ஆகிய U�)! ேச�� 'அ�டேகாச!' 

(Gynaecium) எ�றைழ4க�ப�!. 

 

]வி- காயாக மா)! ப0தி இ�த அ�டேகாச!தா�. எனேவ, இதைன� ]வி� 

ெப�பாக! எ�) Pறலாம�ேறா? ேகசர� ப0தியிH?ள மகர�த� ைபயி- 

இ#4கிற 'மகர�த�ெபாE' (Pollen) எ�6! ]�R?, அ�ட ேகாச8�? விG�� 

ெதாட� ெகா�டாலதா� கா, உ�டா0மாதலா-, அ!மகர�த� ெபாE உ?ள 

ேகசர� ப0திைய� ]வி� ஆ�பாக! எ�) ெசா-லலாம�ேறா? 

 

இைணயின� ]*ெசEக? 

 

]வரசி- ஒேர ]வி- ஆ�பாக!, ெப�பாக! இர��! உ?ளன. ச�பா8தி. அக8தி  
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�த<யவ(றிH! இ�பEேய. இ8தைகயனவ(ைற 'மி�னA ெசE' எ�ப. நா! 

இவ(ைற இைணயின� ]*ெசE' என அழ0 தமிழி- அைழ�ேபா!. 

 

ஈாின� ]*ெசEக? 

 

எ-லாA ெசEகளிHேம ஒேர ]வி- ேகசரமாகிய ஆ�பாக�! அ�ட ேகாசமாகிய 

ெப� பாக�! இ#�பதி-ைல. சில ெசEகளி- ஒ# கிைளயிH?ள ஒ# ]வி- 

ஆ�பாகமாகிய ேகசர! ம5�! இ#40!; அத(0 ஆ� ] எ�) ெபயரா!. அேத 

அ-ல� ேவ) கிைளயிH?ள ம(ெறா# ]வி- ெப�பாக! ஆகிய அ�டேகாச! 

ம5�! இ#40!; இத(0� ெப� ] எ�) ெபயரா!. ]சணி, பாக-, 0�ைபேமனி, 

ஆமண40 �த<யைவ இIவைகையA ேச�தைவ. இ8தைகயனவ(ைற '�வி<$கA 

ெசEக?' எ�ப. தமிழி- 'ஈாின� ]*ெசEக?' எ�) நா! ெசா-லலா!. 

 

ஓாின� ]*ெசEக? 

 

ேவ) சில வைககளி-, ஒ# ெசEயிேலா அ-ல� ெகாEயிேலா ஏதாவ� ஓாின� ] 

ம5��தா� இ#40!. அதாவ� ேகாைவ4 ெகாEைய எ�8�4 ெகா?ேவா!. ஒ# 

ேகாைவ4 ெகாEயி- ஆ� ]4க? ம5�ேம இ#40!. இ�ெனா# ேகாைவ4 

ெகாEயி- ெப� ]4க? ம5�ேம இ#40!. ஆ� ]-ெப� ] எ�) ெசா-வத(0� 

பதிலாக, ஆ� பைன. -ெப� பைன' எ�ப�ேபால, ஆ�ேகாைவ ெப�ேகாைவ 

எ�ேற ெசா-<விடலா!. இ8தைகயனவ(ைற 'ஏக<$கA ெசEக?' எ�ப. தமிழி- 

'ஓாின� ]*ெசEக? அ-ல� ெகாEக?' எ�) ெசா-லலா!. 

 

மகர�தA ேச4ைக 

 

ஒேர ]வி- ஆ� பாக�! ெப� பாக�! இ#�தா-, ஆ� பாக8திH?ள மகர�த8 

�M404க? ெப� பாக8ேதா� ெதாட�ெகா�� க#�()4 கா, கா,�ப� 

த�னி-தாேன இய(ைகயாக நிகG!. இத(08 'த� மகர�தA ேச4ைக' எ�) 

ெபயரா!. ஆ� ]�! ெப� ]�! தனி8தனியாயி#40மானா-, கா(), வ��, 

ேதனீ, பறைவ, வில$0 �த<யவ(றி� வாயிலாக, ஆ� ]விH?ள மகர�த8 

�M404க? ெப�]வி(0 வ�� ெதாட�)வதா- க#�()4 கா, கா,40!. 

இத(0� 'பிறமகர�தA ேச4ைக' எ�) ெபயரா!. 
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இனிேம-தா� மலகளி� காத- வா�ைவ நா! ஆ��� ஆராயேவ��!. ெசகதீச 

ச�திரேபா� PறிJ?ளா$0, அவ(றி(0! எ-லாவைக உண�கL ���. 

 

ெப#!பாH! மலக? த�மகர�தA ேச4ைகைய வி#!பாம-, பிற மகர�தA 

ேச4ைகையேய வி#!�கி�றன. உலகிய<-Pட மணம4க? சில, ெசா�த4கார� 

ெப� அ-ல� ஆணி�ேம- கவAசி ெகா?ளா� �தியவைரேய வி#!பி நா�வைத4 

கா�கிேறாேம! வி*ஞான �ைற�பE ேநா4கி�, ெசா�த4கார மணம4கL40� 

பிற40! 0ழ�ைதக? அறிவிேலா உ#விேலா ேபாதிய வளAசி ெப)வ� ஐயேம. 

�திேயா40� பிற40! பி?ைளக? ேபாதிய வளAசி ெப)வ� தி�ண!. 

அேதேபால, த�மகர�தA ேச4ைக உைடய மலக? ேபாதிய மணேமா, நிறேமா, 

ேதா(றேமா, கவAசிேயா உைடயனவாக இ#4கமா5டா, தாழ! ]�!, சில �- 

ெசE� ]4கL! இ8தைகயனேவ. கா(றி� உதவியா- மகர�த� ெபாEக? 

ெப�பாக8ைத அைடவதா- இைவ க#�)கி�றன. மகர�த� ெபாE ெகா*சமாக 

இ#�தா- ெப�பாக8தி- ப5டாH!ப�!, படாம- ேபானாH! ேபா0மாத<�, 

தாைழ ேபா�ற வ(றி- மகர�த� ெபாEக? மி0தியாக�!, கா(றி- மித�பத(-

ேக(றவா) கனம() ெம-<யனவாக��?ளன. இைவJ! பிற ]4களி<#�� 

பிறமகர�தA ேச4ைக ஏ(பட வழியி-லா� ேபாவதனாேலேய, ேவ�டா 

ெவ)�பா,8 த! ]வி<#�ேத த�மகர�தA ேச4ைக ெப()4ெகா?கி�றன. 

 

மலக? த�மகர�தA ேச4ைகைய வி#!பாம- இ#�பத(0 இய(ைகJ! 

ஒ8�ைழ�ப�! உ��. அதாவ�, சில இைணயின� ]*ெசEகளி-, ஒேர 

மலாிH?ள ஆ� பாக�! ெப� பாக�! ஒேர ேநர8தி- �()த- (ப40வ!) 

ெபறாம-, ��பி�னாகேவ பத� ப�கி�றன. இதனா- த�மகர�தA ேச4ைக40 

வழியி-லாம-, பிற ]4கைள எதிபா4க ேவ�E J?ள�. சி) 0ழ�ைதJ! 

ெபாியவ#! மண��ெகா?ள �Eயா�தாேன! ேபரா�5E, க!�, ேசாள! �த<யன 

இ�த வைகையA ேச�தைவ. 

 

எனேவ, மலக? பிறமகர�தA ேச4ைகையேய வி#!�கி�றன. ஒ# ]வி� ெப� 

பாக8தி- ேவ) மலாிH?ள ஆ� பாகமாகிய மகர�த� ெபாEைய4 ெகா�� வ�� 

ேச40! ேவைலைய வ��, ேதனீ, வ�ணா8தி�]Aசி �த<யைவ ெச,கி�றன. 

இIவா) பிறமகர�தA ேச4ைகயா- க#�)! மலக? மி4க மண�!, நிற�!. 

ேத6!, ேதா(ற4 கவAசிJ! உைடயனவாக இ#40!. இIவைக மலக? மண�! 

நிற�! கவAசிJ! ெப(றி#�ப� வ�� �த<யன வ(ைற4 கவ�� மய4கி8 

த!பா- இG�பத(ேகயா!. அத(காக8 ேத6! ெகா�4க�ப�கிற�. வ�� 
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�த<யன ஒ# மலாி- ேத�0E40!ேபா� அதிH?ள மகர�த8 �M404கைள8 

த!ேம- ஒ5E4ெகா��, ேவெறா# மலாி- ெச�) அ8�M404கைள8 

த(ெசயலாகA ேச4கி�றன. மலகளிட! கவAசியி-ைலெய�றா- வ��க? 

அவ(ைற ேநா4கிA ெச-லமா5டா அ-லவா? 

 

"ம*ச? 0ளி8� �க!மி64கி இ�த 

மாய�ெபாE Oசி நி(0! நிைல'' 

 

எ�) கவிமணியவக? Qாிகா�திைய�ப(றி4 0றி�பி5E #�ப�, உ�ைமயி- 

Qாியைன மய40வத(க�); வ��கைள மய4கி வரேவ(பத(ேகயா!. இதைன 

அவேர ம(ெறா# பாட<- மலகளி� வாயி- ைவ8�, 

 

'வ�E� வரெவதி பா8� நி(ேபா! - ந-ல 

வாசைன Oசி நி(ேப!" 

 

எ�) Pறியி#�பதனாH! உணரலா!. ம()! ெபாG� சாJ! மாைல ேவைளயி- 

மல#! �-ைல �த<ய மலக? பளிAசி5ட ெவ�ணிறமா யி#�பத� காரண�! 

வ��கைள மய4கி வரேவ(0! ேநா4கேமயா!. இ#5� ேநர8தி- 

ெவ�ணிற�தாேன பளிAசி5�8 ெதாி�� பா�பவைர4 கவ#!! இதைன, 

ேபராசிாிய ��தர! பி?ைளயவக? இய(றிய மேனா�மணீய! எ�6! 

காவிய8திH?ள 

 

" .... ..... ..... .... நிசியல மல40 

ெவ�ைமJ! ந�மண! உ�ைமJ! இலேவ- 

எIவண! அவ(றி� இ5ட நாயகரா! 

ஈயின! அறி��வ�ெத,தி�!? அ$ஙன! 

ேமவிE- அ�ேறா கா,த#! க#வா!?" 

 

எ�6! (U�றா! அ$க! -- நா�கா! கள!) அEகளா- அறிய� ெபறலா!. 

 

இ$ேக YMகி ேநா40ேவா40 ஓ ஐய! எழலா!. அதாவ�, �-ைல மல ஒ�றி- 

ேத� அ#�தி மகர�த� ெபாEJ! ஒ5E4ெகா�ட ஒ# வ��, அ�8தா(ேபா- 

ம(ெறா# �-ைல மல#4ேக ெச�) அ! மகர�த� ெபாEையA ேச40! எ�) 
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எ�பEA ெசா-ல�EJ!? ஏ�, அ�த வ�� அ�8தா(ேபா- ஓ ஆ!ப- மல#4ேகா 

அ-ல� ேவெறா# மல#4ேகா ெச-ல4Pடாதா? அ$ஙன! ெச-<� ஒ# 

�-ைலயி� மகர�த! ம(ெறா# �-ைலயி- ேச�� க#�)வ� எ�பE? இ�பE ஓ 

ஐய! எழலாம�ேறா? ஆனா- இ�த ஐய8தி(0 இடேமயி-ைல. இ� உ(றா,�� 

க��பிE4க�ப5E#4கிற�. அதாவ�, ஒ# �-ைல மலாி- ேத� 0E8த வ��, 

0ைற�த� அைர மணி அ-ல� ஒ# மணிேநர! வைரJ! �-ைல மலகைள ம5�ேம 

Q��� ெகா�E#40மா!. அேத ேபால ம�தாைரயி- ேத�0E8த வ�� 

ெதாட�� ம�தாைரையேய ேதE8 திாி�� ேத� 0E40மா!? ஆகா, இய(ைகயி� 

விய8த0 ெசயைல எ�ென�ப�! மல களி� காத- வா�4ைக40 இய(ைக 

எ�பEெய�பE ெய-லாேமா உத�கி�ற த-லவா? 

 

ேமH!, ெப� மலக? ஆ� மலகளி� P5�றைவ8 தவ$கிட�� ெப()4 

க#�() இன வளAசி ெச,வேதாட-லா�, காயாகி4 கனியாகி� பிற 

உயிாின$க50! உதவி ஒ��ர� ெச,� ெச,� வாG! மைனயற8ைத எ�M$கா- 

மயி4PA ெசறிகி�ற�. இ$ேக, நா! உ�M! ெந-, ேக�வர0 �த<ய வ(றி� 

வா�4ைகையA சிறி� நிைன8�� பா�ேபா!. இவ(றி� ]4கதிக? தைல40ேம- 

மிக உய�� நீ�E#�பத(04 காரண! எ�ன? தா$க? அட8தியாக ெந#$கி 

வா�வதா-, ]4கதிக? அEயிேலா ந�விேலா ஏ(பE�, பிறமகர�தA ேச4ைக40� 

ேபாதிய வசதியிரா�. அதனாேலேய, ]4கதிகைள8 தைல40ேம- மிக 

நீ5E4ெகா�� பிறமகர�தA ேச4ைகைய எதிேநா4கி4 கா8� நி(கி�றன. எ�ேன 

இ�தA ெசய-! 

  

ம()!, த�ணீ#40? வாG! 'ேவல!பாசி' எ�6! ஒ#வைகA ெசEயி� காத- 

வா�ைவ ஆரா,�ேதாமாயி� விய�பி6! விய�பாயி#40!. இA ெசE த�ணீ#4 

ேம- ம5ட8தி- ெதாியா�. உ?ேளேய இ#40!. ேமH! இஃ� ஓாின� ]*ெசE 

வைகையA ேச�ததா0!. அதாவ�, சில ெசEகளி- ஆ� ]4க? ம5�ேம இ#40!; 

சில ெசEகளி- ெப� ]4க? ம5�ேம இ#40!. இவ(றி(0? மகர�தA ேச4ைக 

உ�டாக ேவ��ேம? அ�பE உ�டா40வத(0 வ�� �த<யன�! 

த�ணீ#40? �Gகி வர �Eயாேத. இ� நிைலயி- மகர�தA ேச4ைக ஏ(ப5�4 

க#�)வ� எ$ஙன!? இத(காக இ! மலக? ைகயாL! வழி யா�? 

 

த�ணீ#40? இ#40! ஆ� ேவல!பாசிA ெசEயி <#�� ப#வ! �(றிய ஆ� 

]4க? பிாி�� நீாி� ேம-ம5ட8தி(0 வ�� காத<ைய8 ேதE மித�� திாி�� 

ெகா�E#40மா!. அேதேபால நீ#40? இ#40! ெப� ேவல!பாசிA ெசEயிH?ள 
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ப#வ! �தி�த ெப� ]4க? காதலகைள8 ேதE8 தா! ம5�! நீ ம5ட8தி(0 

ேமேல வ�� தைலைய நீ5E4 ெகா�E#40மா!, இ#4கேவ, ஏ(ெகனேவ 

மித��ெகா�E#4கிற ஆ� ]4களி<#�� இ� ெப� ]4கL40 மகர�தA 

ேச4ைக கிைட4கிற�. கிைட8த�! ெப� ]4க? த�ணீ#40? இற$கி4 

க#�() வளAசி ெப)மா!. எ�ேன இய(ைகயி� வி�ைத! இ4 கா5சிைய அ�8� 

வ#! ஓவிய8தி- க�� ெதளியலா!: 

 

ேவல!பாசிA ெசEக? 

 

இ�த ஓவிய8தி- வல4ைக� ப4க! இ#�ப� ஆ� ெசE; இட4ைக� ப4க! இ#�ப� 

ெப� ெசE; ஆ� ெசEயி<#�� ]4க? பிாி�� ேம- ேநா4கிA ெச�) 

மித��ெகா�E#�பைதJ!, ெப� ெசE தன� ]ைவ ம5�! த�ணீாி� 

ேம-ம5ட8தி(0 நீ5E ஆ�]ேவா� ெதாட� ெகா?வைதJ! காணலா!. 

 

எனேவ ம4க? ம5�ேம மைனயற! ஓ!பி� பிற40! பய�ப�கிறாக? எ�) 

எ�Mவத(கி-ைல; அஃறிைணயாகிய மர* ெசE ெகாEகளி� மலகL$Pட 

மைனயற! நடா8தி� ப-வைக உயிக50! பய� 

 

த#கி�றன எ�ப� �லனா0!. இதைன� ேபராசிாிய ��தர! பி?ைள தம� 

மேனா� மணீய! எ�6! நாடக4 காவிய8தி- மிக அழகாகA 

ெசா-ேலாவிய�ப�8திJ?ளா. அவ P()�பE: ஒ# சி) �- உ5பட எ-லா 

உயிகLேம 0றி4ேகாLட� வா�கி�றன. எனேவ எைதJ! தா�வாக 

எ�Mவத(கி-ைல. ஒ# சி) �-லான� த� சி) ]40ைலைய ேமேல உய8தி, 

ேத� �ளியிைனJ! தா$கி, ஈ4கைள அைழ8�8 ேத� அ#�தி மகர�தA ேச4ைக 

உ�டாகA ெச,� க#�()4 கா, கனிகைள ஆ4கி� பல40! பயனளி4கிற�. 

க#8ைத அவ பாEJ?ள 

 

''இேதாஒ! இ4கைர �ைள8த இA சி)�- 

சதாத� 0றி�ெபா� சா#த- கா�E 

அத�சி) ]40ைல அEெயா� )ய8தி 

இத�ற8 ேத��ளி தா$கி ஈ4கைள 

நல�ற அைழ8� ந-S� அ#8தி� 

பல�ற8 தன� ]!பராக! பர�பி8� 

ஆசிலாA சி)கா, ஆ4கி இேதா.. ?" 
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எ�6! மேனா�மணீய (U�றா! அ$க! - இர�டா! கள!) அEகளா- 

அறியலா!. 

 

ஆகேவ, அஃறிைண� ெபா#ளாகிய மலகேள இIவா) மைனயற$ கா8� 

மாநில8தி(0� பய�ப5�4 ெகா�E#4க, அேத ேநர8தி- உயதிைணயாகிய 

ம4கL? சில, ந��ைறயி- மைனவா�4ைக நட8தாமH! பிற40� 

பய�படாமH! வறி� கழிவைத எ�M$கா-, அ! ம4களின8ைதA ேச�த 

அைனவ#! ெவ5க�பட ேவ��ம�ேறா? 

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

4. 4. 4. 4. பறைவகளி� இ�ப இ�லற%பறைவகளி� இ�ப இ�லற%பறைவகளி� இ�ப இ�லற%பறைவகளி� இ�ப இ�லற%    

 

Uவாயிர! ஆ��கL40 �� ெதா-கா�பிய! எ�6! மாெப#� தமிழில4கண 

;ைல இய(றிய ெதா-கா�பிய, பறைவகL! வில$0கL! �ைவ, ஒளி, ஊ), 

ஓைச, நா(ற! எ�6! ஐ�� அறி�கைளJைடய உயிகளா0! எ�) PறிJ?ளா. 

இதைன, 

 

"மா�! �?L! ஐயறி வினேவ” 

 

எ�6! ெதா-கா�பிய ;(பாவா லறியலா!. அ�8� அவேர, ம4க? (மனிதக?) 

மன அறிேவா� ஆ) அறி�கைளJைடய உயி எ�)!, பறைவ வில$0க5 0?L! 

ஆ) அறி� ெப(றைவ உ�� எ�)! Pறி� ேபா�தா. இதைன, 

 

''ம4க? தாேம ஆறறி �யிேர 

பிற�! உளேவ அ4கிைள� பிற�ேப 

ஒ#சா வில$0! உளெவன ெமாழிப" 

 

எ�6! ெதா-கா�பிய ;(பாவா Hணரலா!. 

 

Uவாயிர! ஆ��கL40 �� வா��த ெதா- கா�பிய இ$ஙன! Pறியி#4க, சில 

;(றா��கL40 �� (13-ஆ! ;(றா�E-) வா��த பவண�தி �னிவ எ�பவ 

தா! இய(றிய ந�W- எ�6! இல4கண ;H?, பறைவ - வில$0கைள� 
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ேபாலேவ ேதவ, நரக, ம4க? ஆகிய அைனவ#ேம ஐ�� அறி� உயிக? எ�) 

PறிJ?ளா. இ� விய�பாக இ-ைலயா? 

 

"வானவ ம4க? நரக வில$0�? 

ஆதி ெசவியறிேவா� ஐயறி �யிேர" 

 

எ�ப� ந�W- ;(பா. 

 

ஒ# ேவைள, ெத,வ8 த�ைமJ! ம4க5 ப��! நாளாக நாளாக4 0ைற�� 

ெகா�� வ#கி�றன எ�) இத(0� ெபா#ேளா? அ-ல� பவண�தியா சாியாகA 

ெசா-லவி-ைலயா? அ-ல� ெதா-கா�பிய Pறிய� சாியி-ைலயா? எ�பEயாவ� 

இ#4க5�!! ெதா-கா�பிய, பவண�தியா ஆகிய இ#வ P()4களி<#��ேம, 

பறைவ வில$0க50?L! ம4கL40 நிகரானைவ உ?ளன எ�6! க#8ைத 

ஈ�� நா! சாறாக� பிழி� ெத�8�4 ெகா?ளலா!. ம4கL40?ேளேய பறைவ 

வில$0கைளவிட ேக� ெக5டவக? இ#40!ேபா� அ�பறைவ 

வில$0க50?ேளேய உய�த ம4க5 ப�� ைடயைவ ஏ� இ#4க4Pடா�? 

இ#4க4 P�ேம! அIவா) உயம4கைள� ேபா- ஆறறி� உைடயைவக?, 

அ�றி-, அ�ன!, �றா, கிளி �த<ய பறைவகL!, மா�, 0ர$0, யாைன �த<ய 

வில$0கLமா!. 

 

எனேவ, ம4க? ஆM! ெப�Mமா, இைண�� இ�பமா, இ-லற! 

நட8�த-ேபாலேவ ஒ#சில பறைவ வில$0கL$Pட, �ைறயாக ஆM! 

ெப�Mமா யிைண�� இ�பமா, இ-லற வா�� நட8த4P�!. அவ()? 

சிலவ(றி� இ�ப வா�ைவ இல4கிய$களி� �ைணெகா�� இனி� 

ேநா40ேவா!. 

 

இ4க5�ைரயி- U�) பறைவகைள� ப(றிJ! அ�8த க5�ைரயி- U�) 

வில$0கைள� ப(றிJ! பா�ேபா!. �த<- பறைவ வாிைசயி- அ�றி- 

பறைவைய எ�8�4 ெகா?ேவா!.   

 

அ�றி- 

 

அ�றி- பறைவைய� ெப#!பாலான ம4க? பா8திராத� ம5�ம-ல - 

ேக?வி�ப5�! இ#4கமா5டா க?. தமி� இல4கிய$ க(ேறாேர இதைன மிக�! 
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அறிவ. இஃ� ஒ#வைக விய8த0 பறைவ. ஆ� அ�றிH! ெப� அ�றிH! 

எ�ேபா�! இைணபிாியா� வாGமா!. ஒ�ைற ஒ�) பிாி�� பிற0 Pட�Eயா� 

ேபா,வி5டா- இற�� ேபா0மா!. ஒ�றிய காதல40 ஒ��ைம P)த( ேக(ற 

விைலமதி4க�Eயாத ெபா#? அ�றி-. ‘அ�றி- ேபா- ஒ�றி வா�க' எ�) 

தி#மண ம4கL40 வா�8� வழ$0வத(0� பய�பட4PEய ெபா#? அ�றி-. 

பழ$காலA ச$க இல4கிய$களி- அ�றிைல�ப(றி மி0தியாக4 காணலா!. அ�றி- 

க#நிற! உைடயதா!. அத� தைலயி- ெந#���ேபா- சிவ�த ]�ேபாH! ேதா(ற 

�ைடய ெகா�ைட இ#40மா!. அத� அல0 வா, இறாமீ�ேபா- வைள�� Yனி 

Pராயி#40மா!. கா-க? மிக�! க)8தி#40மா!. ைத8� உண� ைவ8� 

உ�Mவத(0 ஏ(ப அகலமாயி#4கிற இைலகைளJைடய ‘தட�' எ�6! ஒ#வைக 

மர8திலாவ�—அ-ல�— �லவகளா- 'ெப�ைண எ�) அழ0ப�8திA 

ெசா-ல�ப�கிற பைனமர8திலாவ� அ�த� பறைவ P� க5E வாGமா!. ஆ� 

சிறி� ேநர! பிாி�தி#�தாH!, ெப� அதைன4 Pவி4 Pவி அைழ8�4ெகா�ேட 

யி#40மா!. ந?ளிரவி-, பிாி�� வ#��கிற காதலக? ேக5�4 ேக5� ஏ$கி 

ெநா�� ைவJ!பE, ஆ� அ�றிH! ெப� அ�றிH! காத- களியா5ட� 

ப�ெணா< எG��மா!. பிாி�� தனி8தி#4கி�ற காதலக?, எ�)! 

ஒ�றியி#4கிற அ�றி- இைண (ேஜாE) ைய� ெபாறாைம4 க�கLட� பா8�, 

'இைவ ெப(ற ேப) நா! ெபறவி-ைலேய' எ�) ெப#UA ெசறி�� ைந�� 

உ#0வாகளா!. எ�ேன அ�றி<� ஒ�றிய வா��! இ�தA ெச,திகைள ெய-லா! 

0)�ெதாைக எ�6! ச$க;<- உ?ள, 

 

ெந#�பி� அ�ன ெச�தைல அ�றி- 

இறவி� அ�ன ெகா�வா,� ெபைடெயா� 

தடவி� ஓ$0சிைன4 க5சியி-, பிாி�ேதா 

ைகயற நரH! ந?ெள� யாம8�� 

ெப#�த� வாைடJ! வாரா 

இஃேதா ேதாழிந! காதல வைரேவ" (160) 

 

"ம�றவ! ெப�ைண மட-ேச வா�4ைக 

அ�றிH! ைபெயன நரH! இ�றவ 

வ#வெகா- வாழி ேதாழி" (177) 

 

"க#$கா- அ�றி- காம க�*Q- 

வய��ெபைட அக�! பானா5 க$0- 
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�யி-�ற� தனவா- ேதாழி எ� க�ேண" (301) 

 

எ�6! அமி�த� பாட-களாH!, ம()! மணிேமகைல எ�6! காவிய8தி- உ?ள, 

 

"அ�றி- ேபைட அாி40ர- அைழஇA 

ெச�)O� ெபாG� ேசவ(0 இைச�ப" 

 

எ�6! அEகளாH!, மேனா�மணீய8திH?ள. 

 

"எ$கி#� தனஇI அ�றி- ேப,க?! 

ந*ேசா நாவிைட ெந*ச� �ைள40!!'' 

 

எ�6! அEகளாH!, இ�6! பல இல4கிய$களாH! ந�கறியலா!. 

 

அ�றி( ேபைடJ* ேசவH! உயி40யிரா, ஒ�றி வாG! இ�பவா�� உ?ள8ைத 

உ#40கிற த�ேறா? காைலயி- மண�� மாைலயி- மணவில40A ெச,� 

ெகா?L! ம4க? -இ-ைலயி-ைல-மா4க? இதைன உணரேவ��!. அ�8� 

அ�ன� பறைவைய எ�8�4 ெகா?ேவா!. 

 

அ�ன! 

 

ேநேர பா8திராவிE6! அ�றிைலவிட அ�ன� பறைவைய� ப(றி ம4க? மிக�! 

அறி�தி#�ப; பல ;-களிH! பE8தி#�ப. அ�ன! ெவ�ைமயான பறைவ எ�ற 

ெச,திJ!, நா! விைல40 வா$0கி�ற பா- கல�த நீைர -இ-ைல யி-ைல-நீ 

கல�த பாைல அ�ன� பறைவயி� ��� ைவ8தா-, அ� பா- ேவ)- நீ ேவ) 

பிாி8�� பாைல ம5�! ப#0! எ�ற ெச,திJ! நம408 த�ணீ ப5டபா�. 

அ�ன� பறைவைய� ப(றி� பல இல4கிய$களி- பல ெச,திக? 

ேபச�ப5E#�பி6!, அத� இ�ப இ-லற வா�ைவ� ப(றி மணிேமகைல எ�6! 

காவிய8தி- காண�ப�! கா5சி ெயா�றிைன ம5�! ஈ�� நா! கா�ேபா!: 

 

ஓ அ�ன� ெபைடJ! ஓ அ�னA ேசவH! ஒ# தாமைர� ெபா,ைகயி- வா��� 

வ�தனவா!. இர��! இைண பிாியா� ஆEJ! ஓEJ! நீ�திJ! பற��! 

களி40மா!. ஒ# நா? ெபாG� சாJ! ேவைள; ெபைடயான� விாி�தி#�த ஒ# 
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ெபாிய தாமைர மலாி- விைளயாE4 ெகா�E#�ததா!. அ�ேபா� மாைல ேநர 

மாத<�, அ8தாமைர மல த� ேம- விைளயாE4 ெகா�E#�த அ�ன� 

ெபைடையJ! ேச8� UE4 ெகா�டதா!. மாைலயி- தாமைர P!பி40விவ� 

இய(ைகதாேன! ெபைட4ேகா ஒ�)! ஓடவி-ைல; எ$கி#4கிேறா! - எ�பE இ�த 

இ#5டைறயி- அக� ப5�4 ெகா�ேடா!-ேசவ- எ$ேக இ#4கிற�- அைத எ�பE 

எ�ேபா� அைடவ�- எ�ெற-லா! பல எ�ணி(); ெச,வெதா�)! அறியா� 

திைக8�8 தி40�4காEய�. 

 

அ�ேநர! எ$ேகேயா கவனமாயி#�த ேசவ- அ�ன! திbெரன8 தி#!பி� பா8த�-

-ெபைடைய4 காணவி-ைல. அ� எ$ேக ெச�றேதா-அத(0 எ�ன ேந�தேதா 

எ�) ஏ$கி4 கவ�ற�. எ�பEயாவ� உயி4 காத<ைய8 ேதE4 க��பிE8தாக 

ேவ��ேம! எ�ன ெச,வ�! 0றி�பாக� ெபைட விைளயாE4 ெகா�E#�த தாமைர 

மல�ப4க! க� பாைவைய ஆராயவி5ட�. 0வி�தி#�த அ!மல இய(ைக40 

மாறாக� ெபாிதாயி#� தைமயாH!, ஆEயைச�� அைல4 கழி4க�ப5�4 

ெகா�E#�ததாH!, உ?ளி#�� எG�த ஒ<4 0றி�பாH!, அ! மலராகிய 

சிைற40?ேளதா� த� ெப5ைட அைட4க�ப5E#4கிற� எ�) �ணி�� மலாி� 

இத�கைள4 கிழி8�� ெபைடைய வி�தைல ெச,த�. உடேன அைத அைழ8�4 

ெகா�� அ#கி<#�த ஓ உய�த ெத�ைன மர8தி� மட<- ஏறி4ெகா�� 

மகி�Aசியைட�ததா!. இ�த அ�ன� பறைவகளி� அ�� வா�4ைக எ8�ைண 

இனிய� பா#$க?! இ�த அ��4 கா5சியிைன, 

 

'அ�னA ேசவ- அய�� விைளயாEய 

த�6) ெபைடைய8 தாமைர அட4க� 

]!ெபாதி சிைதய4 கிழி8�� ெபைடெகா�� 

ஓ$கி#� ெத$கி� உயமட- ஏற" 

 

எ�6! மணிேமகைல� ப0தியி- காணலா!. நிக�Aசியி- காவிய� �லவ 

சா8தனாாி� க(பைனJ! கல�தி#�தாH!, நா! நய�� மகிழ8த4க நய$கL! 

இ�ப0தியி- உ��. மைனவிைய� ேபணி4 கா4க ேவ��! எ�பதி- ஆ� 

அ�ன8தி(0 இ#40! அ4கைறJ! ஆவ�! விைர�! நம40� �ல�ப�ேம. 

இ�பாட- ப0தியிH?ள 'த�6)ெபைட' எ�6! ெதாடைர ேநா40க! 'தன40 

உ(ற மைனவி' எ�ப� அத(0� ெபா#ள�ேறா? 'உ(ற மைனவி' எ�பதி-, 

மைனயாL40 இ#4க ேவ�Eய ேபாில4கண$க? அ8தைனJ! அட$கி 

விடவி-ைலயா? ம4கL40? ஒ#வ40 உ(றவ ஒ#வேர - பலர-ல எ�6! 

க(�ைடைம ேபால, அ�ன$கL40?L!, ஒ�)40 உ(ற� ஒ�ேற - தன408 
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தன40 உாிய ஆைணேயா அ-ல� ெப�ைணேயா தவிர, ேவெறா�ைற ஏெற�8�! 

பா�பதி-ைல எ�6! ஒG$0 ெநறி4 க(�4 கட�பா� உ�ெட�பைத இ�த8 

'த�6) ெபைட' எ�6� ெதாட அறிவி4கவி-ைலயா? 

 

அ�8� 'ெபைட ெகா��' எ�6! ெதாடைர ேநா40க. ஏேதா U5ைட 

�EA�கைளேயா அ-ல� சி) 0ழ�ைதகைளேயா எ�8�4 ெகா��- R4கி4 

ெகா�� ெச-வைத� ேபால, ேசவ- அ�ன! ெபைடய�ன8ைத4 ெகா�� 

ெச�ற� எ�6! 0றி���பா#? இ8 ெதாடாி- �ல�படவி-ைலயா? உ�ைமயி- 

அ�பEயா நட�தி#4க �EJ!? ெப� அ�ன�! பற��தா� ெச�றி#40!. 

ஆயி6!, இ�ேநர! அ� இத�கL40? அைட�ப5�4 கிட�� ெநா�� ேபாயி() 

எ�6! பாிவா- - ப()ணவா- அைத ஏ�தி எ�8�4ெகா�� ெச-வ� ேபா- 

ேசவ- அ�ன! ெந#$கி8 தா$கிA ெச�)?ள� எ�6! நய8ைத� 

'ெபைடெகா�� எ�6! ெதாட ந-கவி-ைலயா? 

 

அ�8� ‘ஓ$கி#�ெத$கி� உயமட- ஏற’ எ�6! நய*ெசறி�த ெதாடைர 

ேநா40க. த�ணீாிேல தாமைரயிேல ெபாG� ேபா4கி4 ெகா�E#�த அ�ன$க?, 

தாமைர மலரா- ஏ(படவி#�த உயி4 ேக5Eனி�)! த�பி� பிைழ8த பிற0 யா� 

ெச,தன? நா! எ�ன ெச,ேவா!? அ*ச8த4க--இடரான இட8தி- சி4கி8 தவி8த 

எ�த உயி#! அIவிட8ைத வி5� ெவ0 ெதாைலவி(க�பா- அகல �ய-வ� 

இய(ைகதாேன! அIவாேற இ�த அ�ன$கL!, த$கைள8 தவி4கA ெச,த 

தாமைர�] இைலகைள வி5�, அ8தாமைர இ#40! த�ணீாி- நீ�திJ! மித��! 

வா�வைதJ! வி5�, அ8 த�ணீாி� அ#கிH?ள தைரயிைனJ! வி5�, அ8தைர 

ம5ட8தி- தா��� 0)கிJ?ள மர* ெசE ெகாEகைளJ! வி5�. ஓ$கி வள��?ள 

ெபாிய ெத�ைன மர8தி� உயரமான மட<- ஏறி4 ெகா�டனவா!. உ�ைம 

தாேன! இ�ப0தி �ைவ�ப பத(0 எ8�ைண இனிய�! 

 

ஈ�� உலகிய- ெச,தி ெயா�) எ� நிைனவி(0 வ#கிற�. நா� ஒ# �ைற, 

நகர8தா அ-ல� நா5�4 ேகா5ைட ெச5Eயா எ�) ெசா-ல�ப�கி�ற வ0�பா 

மி0�� வாG! ெச5Eநா5�� ப4க!, அIவ0�ைபA ேச�த ந�ப ஒ#வைர4 

காணAெச�றேபா� அ�ப0தி நீவள! இ�றி வர��கிட�பைதJ!, O�க? - 

0றி�பாக ந�பாி� O� மிக உயரமான அE8தள8தி�ேம- எG�ப�-

ப5E#�பைதJ! க��, ந�பைர ேநா4கி, "இ$ேகதா� த�ணீ கிைடயாேத - 

ெவ?ள8ைத� ப(றிய அAச�! ேவ�Eயதி-ைலேய; அ�பEயி#4க, இIவள� 
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உயரமான அE8தள! இ5� O� க5Eய� எத(காக?" எ�) வினவிேன�. ந�ப 

�ைவயானெதா# விள4க! த�தா: 

 

"எ$க? ��ேனாக? ச$ககால4 காவிாி�]! ப5Eன8தி- வா��த வணிகக?, 

அ� கட(கைர நகராதலா-, அE4கE கட- ெவ?ள8தி� அA�)8த- 

இ#��ெகா�ேட வ�த�. மணிேமகைல எ�6! காவிய8தி- 0றி�பிட�ப5�?ள 

வரலா()A ெச,தியி�பE, ஒ#�ைற காவிாி�]!ப5Eன! �G�! கடலா- 

U�கE4க�ப5ட�, ெச�ைன நகர8தி6! சிற�ததா, அ4கால8தி- இல$கிய 

அ�ப5Eன! இ�) இ-ைல ய�ேறா? அ4கட-ேகாளி<#�� த�பிய எ$க? 

��ேனா, த�ணீ ப(றிய அAச! இ-லாத ேம5��பா$கான இராமநாத�ர! 

மாவ5ட8ைத8 ேத�ெத�8� வ�� 0Eேயறின. 

 

ெவ?ள8தினி�)! த(கா8�4 ெகா?வத(காக O�கைள ேமடான அE8தள8தி�-

ேம- அைம8தன. இதனா- அவகLைடய உ�� �த<ய வாணிக� ெபா#?கL! 

ஓத$கா8�4 ெக5�� ேபாகாம- இ#4க �EJம�ேறா?" - இ�தா� எ� ந�பாி� 

விள4க!. 

 

கட- ெவ?ள8தா- ப��ைற பா�ப5�� பா�ப5�8 ேதறிய அI வணிககேள 

ேபால8 தாமைர மலாி� தகாத ெசயலா- தவி8��ேபான அ�த அ�ன$க? அ8 

தாமைர8 தடாக8ைத வி5� உயரமான ஓாிட8தி- ஏறி4 ெகா�ட� இய(ைகதாேன! 

காவிய��லவ சா8தனா, அ�ன$க? ஏறி4ெகா�ட மர8தி� உயர8ைத மி0தி� 

ப�8தி4 Pற- எ�6! அள�க#வியி� வாயிலாக, பறைவக? தாமைர8 

தடாக8தி�ேம- ெகா�E#�த அAச8தி� மி0திைய நம40 அள�� கா5EJ?ளா. 

ெத$0 (ெத�ைன) எ�) ெசா�னாேல ேபா�! - அ� மிக�! உயரமான ெபா#? 

எ�) எ-ேலா#40! ெதாிJ!. உலக வழ4கி-Pட மிக உயரமா#யி�பவைன� 

பா8�, ெத�ைன மர!ேபால வள�� வி5டா� எ�) ெசா-கி�றனர-லவா? 

சா8தனாேரா, (ஓ$0 ெத$0 - இ#! ெத$0) 'ஓ$0 இ#! ெத$0' என அைடெமாழி 

களி� வாயிலாக அ! மர8தி� உயர8ைத ேமH! மி0தி�ப�8தி4 கா5�கிறா. 

 

அதாவ�, இய(ைகயிேலேய உயரமாயி#4கிற ெத�ைனமர$கL40?ேளேய 

அ!மர! ஓ$கிய மரமா!-இ#! (ெபாிய) மரமா!. இ#! எ�றா- ெபாிய எ�) 

ெபா#ளா!. இ$ேக ெபாி� எ�ப�! உயர8ைத4 ெகா��தாேன! அ�பEேயதா� 

எ�றாH!, 'ெத$கி- ஏறி4ெகா�டன' எ�) P)வேதா� �லவ வி5டாரா? 

இ-ைல! ெத$கி� 'உய மட- ஏறின' எ�) PறிJ?ளா. ெத�ைன மர8தி- 
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அ�ன$க? ஏறி4 ெகா�டன எ�றா-, அத� மட<- (ம5ைடயி-) ஏறி4 

ெகா?வைத8தா� 0றி40!. ெத�ைனயி� ம5ைட கL40? மிக�! நா?ப5ட 

ம5ைடக? பG8�4 கீ�ேநா4கி8 ெதா$கி4 ெகா�E#40!. 

 

எனேவ, ெதா$0! ம5ைடயி- அ�ன! அமர�Eயா�. ந�8தரமான ம5ைடக? ப4க 

வா5ட8தி- நீ5E4ெகா�E#40!. அ8த0 ம5ைடகளிH! அ�ன$க? அமர 

வி#!பவி-ைல. ஆனா- �திய பAசிள$ 0#8�ம5ைடகேளா ேம-�றமாக 

வி�ைண ேநா4கி ெந5ட ெந�� ேதா(ற8திேல நீ�� நிமி�தி#40!. 

ெத�ைனமர8தி� ப0திகL40? இ�ப0திதா� மிக�! உயர8தி- உ?ளதா0!. 

இ�த மிகமிக உயரமான ப0தியி-தா� அ�ன$க? த$கின எ�) 0றி4கேவ 

'ெத$கி� உய' மட- எ�றா ஆசிாிய. 

 

அ��ம�றி, ஓ$கி#� ெத$கி� உய மட- 'அமர' எ�) பாடா� உய மட- ‘ஏற’ 

எ�) பாEயி#�பதிH?ள நய8ைதJ! நா! �ைவ4க ேவ��!.'அமர' எ�) 

ெசா-<வி5டா-, உயர8தி� எ-ைலைய வைரய)8� �E8� வி5டதா, வி�!. 

ஆனா- 'ஏற' எ�) ெசா�னதி� வாயிலாக, இ�6! உயர ஏ)�க8திேலேய 

இ#4கி�றன – அத(0 ேம- இ�6! உயரமான ெபா#? ஏேத6! 

இ#40மானாH! ஏறி�ேபா0! என உயர8தி� ஏ(ற8தி(04 Pசீவி 

வி5E#4கிறா மாெப#! �லவ சா8தனா. எ8தைன ெசா-நய!! எ8�ைண 

ெபா#5ெசறி�!  இ� ப0தியி<#�� அ�ன$களி� இ�ப அ�� வா�விைன 

இனிேத அறி�ேதா!. இனி� �றா4களி� இ�ப இ-லற$ 0றி8� ஒ# சிறி� 

ேப�வா!. 

 

�றா 

 

�றா4கைள நா! அைனவ#! பா8தறி��?ேளா!. ம4கL? உய�த ஒG4க! 

உைடயவைர� ேபாலேவ, �றா4கL! ஆ� ெப� 0�!ப உறவி- உய�த ெநறி 

�ைறகைள4 கைட�பிE8� வ#கி�றன. ஒ# ெப� �றா தன4ெக�) தா� 

வாி8�4 ெகா�ட ஓ ஆ� �றாைவ8 தவிர, ேவ) ஆ� எைதJ! ெந#$க 

விடாதா!. அேத ேபாலA ேசவ- �றா�! த� ெபைடைய8 தவிர, ேவெறா# ெபைட 

எIவள� தா� கவAசியாயி#�தாH! அதைன8 தி#!பிJ! பா4காதா!. 

�றா4கL? ஆணாக5�! ெப�ணாக5�!- த� �ைண இற�� வி5டா-தா� 

ம(ெறா�ைற8 �ைணயாக4 ெகா?Lமா!. எIவள� அழகிய அ�� த�!�கிற- 

அேத ேநர8தி- அறி� நிர!பிய வா�4ைகயிைன� �றா4க? ேம(-

ெகா�E#4கி�றன பா#$க?! மா�� மி4க க(�ெநறி கடவாத �றா4க?, 
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மணவில40A ெச,� ெகா?வ� இ-ைலெய�றாH!, �ைண இற��விE� 

ம)மண! ெச,� ெகா?ள8 தய$0வ� இ-ைல ேபாH!! இதி- தவெறா�)! 

இ-ைலேய! சாியான �ைறதாேன! 

 

இ8த0 சிற�த க(ெபாG4க �ைடய �றா4 கL?L!, விதிவில40 உைடயைவ சில 

இ#4க8தா� ெச,J! ேபாH!! ெப� �றா உட�படா� ம)4க�! ேவ() ஆ� 

ஒ�) அதைன வ(�)8�வ�! உ��. இ� ம4க5 பதகளிடமி#�� க()4 

ெகா�ட தீய பழ4கமாக இ#40ேமா! 

 

ஆ� �றா�! ெப� �றா�! நிக�8�! காத- களியா5�க? கவAசியாயி#40!. 

அ�ம5�ம�); இர��! த! 0*���றா�40 உணd5�! அ�பி(0 எ-ைல 

யி-ைல. இA ெச,திகைள ெய-லா! பாேவ�த பாரதிதாசனா ‘அழகி� சிாி��' 

எ�6! ;<- �றா4க? எ�6! தைல�பி- பாEJ?ள 

 

"ஒ#ெப5ைட த� ஆ� அ�றி 

      ேவெறா�)4 0ட� படாதா!; 

ஒ#ெப5ைட ம8தா�ைப� ேபா- 

      ஒளி �ாி�திட நி�றாH! 

தி#!பிJ! பா�ப தி-ைல 

      ேவெறா# ேசவ-! த!மி- 

ஒ#�றா இற�தி5 டா-தா� 

      ஒ�)ம( ெறா�ைற நா�!." 

 

"அவ? தனி ஒ�ப வி-ைல; 

அவ�, அவ? வ#��! வ�ண! 

தவறிைழ4 கி�றா�; இ�த8 

      தகாA ெசய- த�ைன, அ�� 

தவ�கி�ற �றா4க? த!மி- 

      ஒ#சில த)தைலக? 

கவைலேச ம4களி� பா- 

      க()4ெகா� E#8த- P�!!' 

 

"தைலதா�8தி4 0�0 ெட�) 

      தைனA�()! ஆ� �றாைவ4 

ெகாைலபா,A�! க�ணா- ெப�ேணா 
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      0)4கி( ெச�ேற தி#!பி8 

தைலநா5E8 தைரைய4 கா5E 

' இ$0வா', என அைழ40!. 

மைலகா5E அைழ8தா H�தா� 

      ம)�பாேரா ைமய- உ(றா?'' 

 

"தா, இைர தி�ற பி�� 

      த�0*ைச4 P5E( க�� 

வாயிைன8 திற40!; 0*� 

      தா, வா,40? ைவ40! U4ைக; 

தா, அ#�தியைத4 க4கி8 

      த� 0*சி� 0ட- நிர��!; 

ஓ,�த�! த�ைத ஊ5�!, 

      அ��4ேகா எ�8�4 கா5டா!!' 

 

எ�6! பாட-களி<#�� வE8ெத�8�4 ெகா?ளலா!. எIவள� �ைவயான 

பாட-க?! 

 

ம4களாகிய நா! ம5�ேம உய�தவக? எ�) எ�ணி4ெகா� E#4கிேறாேம - 

ெதா-கா�பிய Pறி J?ளபE, பறைவ யின$க50?L! எ8�ைண உய�தைவ 

உ?ளன பா#$க?! அ�றி-களி� - அ�ன$களி� - �றா4களி� இ�ப இ-லற 

வா�� ம4கL? தா)மாறா, நட�பவ40 ஓ அைறPவல�ேறா? 

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

5. 5. 5. 5. மா-களி� மைனவா�-ைகமா-களி� மைனவா�-ைகமா-களி� மைனவா�-ைகமா-களி� மைனவா�-ைக    

 

உய�த உயி� ெபா#ளாகிய ம4களின8ைத� ேபாலேவ பறைவ 

வில$0கL40?L! உய�தைவ உ?ளன எ�), �� க5�ைரயாகிய 

‘பறைவகளி� இ�ப இ-லற!' எ�6! க5�ைரயி- ஆரா,�� �ணி� ேதா!. 

இ4க#8�408 ெதா-கா�பிய! எGதிய ெதா- கா�பிய#! நம408 �ைண 

�ாி�தா. ந�W- எGதிய பவண�தியா#$Pட மைற�கமாக நம40 ஆதர� 

த��ளா. அ8த0 பறைவ வில$0க50? U�) வைக� பறைவகளி� காத- 

வா�விைன �� க5�ைரயி- க�ேடா!. அ�த அE�பைட நிைனேவா� 

இ4க5�ைரயி- U�) மா4களி� (வில$0களி�) இ�ப4 காத- மைன 

வா�4ைகைய4 கா�ேபா!. மா வில$0) அ!மா4களி� வாிைசயி- �த<- மாைன 

எ�8�4ெகா?ேவா!: 
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மா� 

 

வில$0க50? மா� மிக இனிய� - அழகிய� - ெம�ைம இய-பின� �?ளிேயா�� 

த�ைமய�. இ8த0 மாைன, ெப�கL40 - அவ த! க�கL40- அவர� 

�?ளH40 ஒ��ைம Pற8 தமி�� �லவக? தவ)வேத இ-ைல. கா�களி- இ! 

மானின! PE வா�வேத ஒ# தனி அழகா0!. 0றி�பி5ட பிைண  (ெப�) மா6! 

கைல (ஆ�) மா6! �ாிJ! காத- வா�� கவAசி மி4க�. இ8த0 மா�களி� 

காத- வா�4ைகயிைன, ‘ஐ�திைண ஐ!ப�' எ�6! ச$க ;<-, மாற� 

ெபாைறயனா எ�6! �லவ மிக அழகாக� பட! பிE8�4 கா5EJ?ளா. அவ, 

ஒ# தைலவ�-தைலவியி� காத- மைனவா�வி( கிைடேய அ�த மா�களி� அ�� 

வா�4ைகைய ஓ அைறPவலாக எ�8� அைம8�?ளா. காத- காவிய8தி- 

மா�களி� நடமா5ட8தி(04 க5��பா�தா� ஏ�? இனி அ4 கா5சியிைன4 

கா�ேபா!:- 

 

தைலவைன� பிாி�த தைலவி ெயா#8தி பிாி�8 ��ப! ெபறா� ெபா#�கி�றா?. 

தைலவ� த�6ட� இ#�� தன40 ஆ)த- அளி4கவி-ைல எ�) அவல 

�)கிறா?. த� ேதாழியிட! பி�வ#மா) பித()கி�றா?: 

 

"எ� அ�� மி0 ேதாழிேய! எ� காதல அE4கE எ�ைனவி5�� பிாி�� வி�கிறா. 

எ� நிைன� அவ#40 இ#40ேமா இராேதா! அவ ெச-H! வழியிH?ள 

கா�களி- வாG! அஃறிைண உயிராகிய வில$0கL!Pட ஆM! ெப�Mமா, 

எ�)! இைண பிாியா� வாGேம! அவ(ைற அவ பா8ததி-ைலயா? அ-ல� 

பா�பேத இ-ைலயா? அ-ல�, பா8�! அ8த0 உண� ேதா�றாதவரா, 

உ?ளாரா! அI வழியாகA ெச�) வ�தவகளி� வாயிலாக, ஆ$0 மா�க? 

நடா8�! இ�த அ��4 காத- மைனவா�4ைக யிைன� ப(றி நா� 

ேக?வி�ப5E#4கிேற�: 

 

'ஒ# �ைற, காதலகளாகிய ஒ# பிைணமா6! ஒ# கைலமா6! ேகாைடயி� 

ெகா�ைமயா- த�ணீ கிைட4காம- தவி8தனவா!. எ$ெக$ேகா நீ�ட ேநர! 

�(றி� பா8�! பயனி-ைல. இய(ைகயாயி#�த தாகவிடாேயா� �()வதா- 

ஏ(ப5ட கைள��! ேச�� தா4கி வ#8திய�. இ�6! சிறி� ேநர8தி(0? நீ 

கிைட4காவிE� உயிேர ேபா,வி�!. அ�ேநர! ஓாிட8தி- ஒ# சி) �ைன 

ெத�ப5ட�. மா�க? இர��! ஆவHட� �ைனைய அMகின. வர5சியி� 

ெகா�ைமயா- �ைனயி- சிறிதள� த�ணீேர இ#�த�. ஒ# மா� 0E�பத(0! 
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ேபாதா� அ�நீ. எ�ன ெச,வ�-- அ�வா யி6! கிைட8தேத! அ�நிைலயி- 

ெப�மா� ஆ� மாைன ேநா4கி, 'ந!�? ஒ#வ 0E40மளேவ த�ணீ உ?ள�; 

அதனா- நீ$க? 0E8� உயிைர4 கா�பா(றி4 ெகா?L$க?' என 

ேவ�E4ெகா�ட�. 

 

ஆ�மா� ஒ8�4ெகா?Lமா? அ�பான ெப�ைண ேநா4கி, 'நா� இ�6! 

எIவள� ேநர! ேவ��மானாH! த�ணீ8 தாக8ைத8 தா$கி4 

ெகா�E#4க�EJ!; உ�னா-தா� �Eயா�; எனேவ, நீ 0E8� உ� உயிைர4 

கா8�4ெகா?' எ�) Pறிய�. ெப� அIவா) ெச,Jமா? ஆைண ேநா4கி, 'என40 

அ�பEெய�)! தாக! இ-ைல; நீ$கேள ப#0$க?' எ�ற�. ஆ� ம)8த�. 

இ�பE நீ�ட ேநர! ஒ�)4ெகா�) வி5�4ெகா��பதி- �த�ைம ெபற 

�ய�றன. இ)தியி- ெப�மாேன ெவ(றிெப(ற�- அதாவ�, ஆ� மா�தா� 

�த<- நீைர4 0E8த�. 

 

ஆனா-, அIெவ(றிைய8 தன4ேக Jாி8தா4கி4 ெகா?ள ஆ� ஒ# Q�Aசி ெச,த�. 

அதாவ�, ஆ�மா� நீைர உறி*சி� ப#0வ�ேபா- பாசா$0 கா5E(). ஒ# 

ெசா5�8 த�ணீPட உ?ேள ேபாகவி-ைல. பிற0 வாைய8 த�ணீைரவி5� 

ேமேல எ�8�4ெகா��, ெப�ைண ேநா4கி, 'ேயI-ேயI' எ�) ெபா, ஏ�ப! 

வி5ட�. "எ� காத<ேய! நா� வயி) நிர!ப4 0E8� வி5ேட�. இ�6! 0E8தா- 

வயி) ெவE8�வி�! ேபா<#4கிற�. இA �ைன நீ ப#க� ப#க ேமH! ேமH! 

ஊறி� ெப#0கிற�. எனேவ இனி நீ ப#கலா!’ என அ�� ெமாழி �க�ற�. அதைன 

உ�ைமெய�) ெப� ந!பி8 தா� வயி) நிர!ப நீ ப#கியதா!.' 

 

எ� இனிய ேதாழிேய! இ8த0 அ��4கா5சிக? பலவ(ைற எ� காதல தா! ெச�ற 

வழியி- க�E#4க மா5டாரா? ஓ ஆ� மா� த� மைனவி40 எIவள� த�ணளி 

ெச,தி#4கிற� பா8தாயா? இதைன4 க��மா எ� கணவ#40 எ�மீ� நிைன� 

வரவி-ைல! யா� ெச,த ேப) இIவள� தாேனா!" எ�) தைலவி தைலவன� 

பிாிவா(றாைமைய8 ேதாழியிட! Pறி� �ல!�கிறா?. இ� நிக�Aசிைய ஐ�திைண 

ஐ!ப� எ�6! ;<H?ள, 

 

''�ைனவா,A சி)நீைர எ,தாெத� ெற�ணி� 

பிைணமா� இனி��ண ேவ�E4 கைலமா8த� 

க?ள8தி� ஊA�! �ரெம�ப காதல 

உ?ள! பட�த ெநறி" (38) 
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எ�6! அழகிய இனிய உமி�த� பாடலா- அறியலா!. இ�பாட<H?ள 'காதல 

உ?ள! பட�த ெநறி' எ�6! ெதாட சால�! �ைவ4க8த4க�; அதாவ�, "காதல 

எ�6ட� இ#�தேபா�!, அவ உட-தா� இ$ேக இ#�தேத தவிர, உ?ளேமா 

எ�ைனவி5�, ெபா#L4காக அ�த வழி�ப4கேம பட�� ெச�)ெகா�E#�த�. 

அ� ேபாக5�!! காதல அ�த வழிேய பிாி�� ெச�றாH!, அவர� உ?ளமாவ� 

எ� ப4க! தி#!பி எ�ைன நிைன8�4 ெகா�E#4கலாம-லவா? அஃ� மி-ைல! 

அவர� உ?ள�! அ�ப4கேம ெச�)ெகா�E #4கிற�”—எ�6! நயெம-லா! 

'காதல உ?ள! பட�த ெநறி' எ�6! பாட( ப0தியி- அட$கி4 கிட4க 

வி-ைலயா? இIவா) தைலவர� உ?ள! பட�த ெநறியி-தா� இைண மா�க? 

இ�பவா�� நட8� கி�றன; அதைன அவ அறியாேபாH!! என8தைலவி 

�5டாம- க5Eயி#�ப� �ைவ மி04கி�றத�ேறா! இ� பாட<- �லவாி� 

க(பைன கல�தி#�தாH!, மா�களி� இைண�த அ�பி- உ�ைமJ! 

இராம(ேபாகா�. மைனவி ம4கைள8 தவி4கவி5�8 தா! ம5�! உண�4 

கைட40? Yைழ�� க�டனவ(ைற விG$கிJ! ம(ற �ல� Yக�கைள8 

�,8�! ெவளி ஆட!பர வா�4ைக வாG! �-லகL40 இ�பாட<� உ5ெபா#? 

உைற40மா? 

 

இ�கா)! ெம�ைம இய-�ைடய மா�களி� காத- வா�ைவ4 க�ேடா!. இனி 

ேந எதிமாறான 0)!�8தன�ைடய 0ர$0களி� காத- வா�ைவJ� தா� 

கா�ேபாேம! 

 

0ர$0 

 

0)!� ெச,J! 0ழ�ைதA சிறாகைள4 0ர$0- ெபாிய வா- எ�ெற-லா! 

உலகிய<- 0றி�பி�வ� வழ4க!. 0ர$க�ண� அ�த8 �ைறயி- ேப ேபானவ. 

0ர$கின8தி� கனி�த காத- வா�ைவ அ8த0 இல4கிய4 க� ெகா�� ஈ�� 

கா�ேபா!: 

 

திாிPட ராச�ப4 கவிராய எ�6! �லவ 0(றால4 0றவ*சி எ�6! தம� ;<- 

0ர$04 காதைலA �ைவ ெபற4 PறிJ?ளா. 0(றால மைலயி� இய(ைக 

வள8ைதA சிற�பி8�4 P)�க8தா� 0ர$0களி� வா�� ேபச�ப5�?ள�. 

 

0(றால8தி- நீ வள�! மைல வள�! நிைற� �?ளன. மைலயி- மர*ெசE 

ெகாEக? ந�0 ]8�4 கா,8�4 கனி�� 0H$0கி�றன. கனிக? நிைற� தி#40! 

இட8தி- 0ர$0கL404 0ைறேவ இரா த�ேறா! பழ$க? எ�றா- அIவின8தி(0 
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மிக�! ப(றாயி(ேற! "வாைழ�பழ! ேவ�டா! எ�6! 0ர$0 Pட உ�டா?" 

எ�ப� பழெமாழியாயி(ேற! 

 

0(றால மைலயி- வானர$க? (ஆ� 0ர$0க?) பழ$கைள� பறி8�4ெகா�� 

வ�� த8த! ம�திகL40 (ெப� 0ர$0கL40) ஈ�� ெகா*சி4 0ல�மா!. 

ம�திகL404 கனி பறி4க8 ெதாியாதா எ�ன! வானர$க? பறி8� வ�� வழ$க 

ேவ��மா எ�ன! ேதைவயி-ைல-ம�திகேள கனி ெகா,� �சி4க�EJ!. 

இ#�பி6! ம�திேம- உ?ள காத<னா- வானர! ெகா��வ�� ெகா��4கிற�. 

அ!ம5E- ஆ� 0ர$0 இ�ப! அைட�� வி5டதா? இ-ைலயி-ைல, ம�தியி� 

ைகயா- கனிவா$கி உ�� மகிழேவ��! எ�) அவா�கிற�. அ�த ம�தி சி��! 

கனிகL4காக வானர! ைகேய�தி4 ெக*�கிற�. உ�ைமதாேன! 

தா� உைழ8�8 ேதE4ெகா�� வ�� மைனவி ைகயி- ெகா�8த ெபா#ைளேய, 

தி#!ப உணவாக அவ? ைகயாேலேய ெப() உ�� மகிழ8தாேன கணவ� 

வி#!�கிறா�! இத(0 வானர$கL! விதிவில40 இ-ைலேபாH!! இ�தA 

�ைவயான நிக�Aசிைய, 

 

“வானர$க? கனிெகா�8� ம�திெயா� ெகா*�! 

ம�திசி�� கனிகL40 வா�கவிக? ெக*�!......  

Pன-இள! பிைற�E8த ேவணியல$ கார 

0(றால8 திாிPட மைலெய$க? மைலேய.' 

 

எ�6! 0(றால4 0றவ*சியி� பாட- ப0தியா- ெதாி��ெகா?ளலா!. 

 

இ�ப0தி யாரா- யா#40 ஏ� ெசா-ல�ப5ட� எ�பைத ஆராயி� மிக�! 

�ைவயாக இ#40!: 

 

0(றால8 தைலவனிட! ைமயH(ற வச�தவ-< எ�6! தைலவி, அவன� காத- 

தன404 ைக P�மா எ�பைத அறிய4 0ற8திெயா#8தியிட! 0றி ேக5கிறா?. 

அ�த4 0ற8தி த� ெசா�த இ#�பிட8ைதA ெசா-H �க8தா- 0(றால மைலையA 

சிற�பி8�� பா�வேத இ�பாடலா0!. இதி- சில நய$க? அைம�� கிட4கி�றன. 

'ஏ அ!ேம! ம�தி பி0வாக இ#4க, வானரேம வைள�� ெகா�4கிற�; ஆனா- 

காதல� கவனியாதி#4க�! நீயாக வ<�� அவைன நா�கிறாேய! எ�) 

தைலவிைய4 0ற8தி 08தி� ேப�வ�ேபா- அைம�தி#40! இ�ப0தி நயமாக 

இ-ைலயா? 'ஆனா-, 0(றால மைனயி- ஆ� 0ர$0கேள தாமாக வ<யA ெச�) 

த! ெப� 0ர$0களிட! ெக*சி4 0ைழவதா-, அ40(றால மைல8 தைலவ6! 
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எ�பEJ! உ�ைன வி#!பி ஏ(ேற தீவா�' எ�) 0ற8தி ைதை◌வி40 ஆ)த- 

P)வதாக�! இதி- ஒ# நய! மைற�� கிட4கவி-ைலயா? அேதா� Pட, நீ எ$க? 

மைல8 தைலவைன மண��ெகா�டா- அவ� உ�ைன4 ைக விடமா5டா�; 

பாி�ட� உ�ைன� ேபா(றி4 கா�பா�. அத(0 வானர$களி� ெசய- சா�)!' 

எ�) 0ற8தி உ)திெமாழியளி�பதாக�! ஒ# ெபா#? இத6? ெபாதி�� 

கிட4கவி-ைலயா? இல4கியA �ர$க8ைத அகழ அகழ எ8�ைண வள$க? - 

எ8தைன ைவர$க? கிைட4கி�றன பா8தீகளா! 

 

ஓ ஆ� 0ர$0 (க�வ�) தா� காத<40! ெப� 0ர$ைக8 (ம�திைய) தன40 

மண�E8�4 ெகா�40மா) ம�தியி� P5டமி0�த �(ற8தாாிட! 0ைறயிர�பதாக 

ஒ# 0றி�� க<8ெதாைக எ�6!ச$க ;<- ெசா-ல�ப5�?ள�. அ� வ#மா):- 

 

"க-லா4 க�வ� கணம< �(ற8� 

ெம-விர- ம�தி 0ைறP)! ெச!ம(ேற 

ெதா-ெலழி- ேதா,�தா ெதாைலயி� அவாி6! 

அ-ல( ப�வா� மைல" (40) 

 

இ� கபில பாEய 0றி*சி4 க<யி- உ?ள ப0தியா0!. இ� கபிலர� க(பைனயாக 

இ#�பி6!, தைலமக� �ைற�பE மண! ேபசி8 தைலமகைள மண�� ெகா?ள 

ேவ��! எ�பைத அறிவி4க எG�த உ?Lைற Jவம! எ�பைத நா! 

மற8தலாகா�. இஃ� உ�ைமேயா- ெபா,ேயா! 0ர$0களி� வாயிலாகவாவ� 

�லவ நம40 ந�ெனறிைய வ(�)8திJ?ளா எ�ப� வைரயிH! ெதளி�! இனி 

இ)தியாக யாைனகளி� காத- வா�ைவ� பா�ேபா!:- 

 

யாைன 

 

வில$0கL5 ெபாியதாகிய யாைனகளி� காத- மைன வா�4ைக இல4கிய$கL? 

மிக�! �ைவயாக� �ைனய�ப5�?ள�. கா5டாக, �8ெதா?ளாயிர! எ�6! 

இல4கிய8ைத எ�8�4ெகா?ேவா!. இ�, ேசர ேசாழ பா�Eய எ�6! �EJைட 

Uேவ�தைர� ப(றிJ! ெதா?ளாயிர! பாட-களா( பாட�ப5டெதா# ;லா0!. 

ஆசிாிய ெபய ெதாியவி-ைல. இ�^<- ேசாழைன� ப(றிய ப0தியி- 'யாைன 

மற!' எ�6! தைல�பி- இனி��! கார�! கல�த பாடெலா�) நம40 அாிய 

ெபாிய வி#�தளி8�4ெகா��?ள�.  அதைன Yகேவாேம! 
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ஒ#கா- ேசாழ� (கி?ளி) பைகவ ேம- பைட ெய�8தா�. மத�! கத�! மி4க 

களி() (ஆ�) யாைனகL! ேபா#40� �ற�ப5டன. எதிாியி� ேகா5ைட 

�()ைகயிட� ப5டைத8 ெதாட�� க�! ேபா நிக��த�. ேசாழ� யாைனக? 

பைகவர� மதி- ேம- பா,�� த! ெகா!�களா- மதிைல8 தா4கி யிE8�8 

தக8ெதறி�தன. அதனா- த! ெகா!�க? �றி�ப5டைதJ! அைவ 

ெபா#5ப�8தவி-ைல. ேமH!  அ4களி)கL? ஒ�), மா(றரசைர ேமாதி �Eைய 

இடறி8 த?ளி8 த� கா<� கீேழ ேபா5� மிதி8�8 ேத,8� ந�4கிய�. அதனா- 

அத� கா- நக$க? சிைத�தைதJ! அ� ெபா#5ப�8தாம- ேமH! ேபா 

ேவ5ெடG�த�. இ)தியி- ேசாழ64ேக ெவ(றி! 

 

ெவ(றி4 ெகாE நா5Eய ேசாழ� பைடகLட� ஊ தி#!பினா�. கா8�4 

ெகா�E#�த அரசி அரசைன வரேவ() அ�த��ர8தி- மகி��தா?. பைட மறவர� 

வ#ைகைய� பா8த க� வா$கா� எதி ேநா4கியி#�த அவ த! மைனவிய, 

இ*ஞா�) கணவ மீ�டதா- கல��றவாE4 களி��4 கடH? ஆ��தன. 

ஆனா-, ேசாழன� களி() யாைனயி� வர�4காக4 கா8� நி�ற -- அத� காத- 

மைனயா5Eயாகிய பிE (ெப� யாைன) ம5�! ஏமா�� நி�ற�. ஏ�? ஆ� 

யாைன ெவ(றி ேதE8 த�� வி5� Oர�ேபாாி- இற�� வி5டதா? இ-ைலயிலைல. 

அஃ�! ெவ(றி வாைகJட� ேசாழேனா� மீ��தா� வ��?ள�. ஆனாH!, 

அர�மைன4 ெகா5EH40? Yைழயா� �ற$கைட யிேலேய 

நி�)ெகா�E#�ததா!. ஏ�? 

 

பைகவர� மதிைல இE8�8 த?ளியதா- �றி�� ேபான ெகா!�!, பைகவர� 

�Eைய இடறி8 ேத,8ததா- ேத,��ேபான நக�! த�ைன�ெபா<விழ4கA ெச,� 

வி5ட ெபா-லாைமைய4 க��, பிE எ�ன எ�ணி4 ெகா?Lேமா என நாணி, 

அ�பிEயி� ��� ெச-ல மனமி-லா� �ற$கைடயிேலேய களி) நி�) ெகா�E 

#�ததா!. ந-ல களி)! இதைன, 

 

"ெகாEமதி- பா,�தி(ற ேகா�!. அரச 

�Eயிடறி8 ேத,�த நக�!-பிE��� 

ெபா-லாைம நாணி� �ற$கைட நி�றேத 

க-லாேதா? கி?ளி களி).' 

 

எ�6! �8ெதா?ளாயிர� பாடலா- அறியலா!. 

 

ஆடவ ெப�E�� அழகிய ேதா(ற8�ட� கா5சி யளி4க ேவ��ெம�)  
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வி#!�வ�ேபாலேவ களி)! பிEயி��� ெபா<�மி4க ேதா(ற8�ட� 

ேபாகேவ�� ெம�) வி#!பியி#4கிற� பா#$க?! இ�பாடைல8 �#வ8 �#வ 

ேமH! �ைவJண�க? ேதா�)கி�றன. த� ஒE�த ெகா!�கைளJ! சிைத�த 

நக8ைதJ! க��, தா� எதிாிகளிட! அEப5� - உைதப5�8 ேதா(ேறாE 

வ��வி5டதாக ந!பி8 த�ைன� 'ேபE' எ�) பிE க#திவி5டா- எ�ன ெச,வ� 

எ�)! களி) நாணி4 கல$கியி#4கலாம-லவா? அ�பEெயனி-, பிEயான� 

ெபாிய அளவி- த� களி(றிட! Oர8ைத எதி பா8தி#4க4P�!! ஒ#ேவைள 

இ�பEJ! இ#4கலாேமா! அதாவ�, ந! கணவர� ெகா!�! நக�! சிைத�ததா- 

அவர� உட- ேநா0ேம - அவ ���)வாேர எ�) பிE இர$கி� பாி�()4 

கவ�) வ#��! எ�) களி) க#தியி#4கலா!. பிE40� ெப# மகி�� 

ெச,வத(0� பதி- ெப#$கவைல உணடா4க4 PEய அளவி- நா! இ#4கிேறாேம 

எ�) களி) த� நிைல40 நாணி4 கவைலெகா�� கைடவாயி<ேலேய 

நி�)வி5டேதா! காரண! எ�வாயி6!, களி)-பிE யிவ(றி� காதHற� 

க#த8த4கதா!! 

 

க<8ெதாைக எ�6! காத- இல4கிய8திH! யாைனகளி� இ�ப 

மைனவா�4ைகைய� பலவிட$களி- பரவலாக4 காணலா!. பிEயான� ேவழ8தி� 

அ#கிேலேய இ#40மா!. க�ைமயாக இE இE8� மைழ ெப,J! ந?ளிரவி- 

மி�ன- ெவளிAச8தி- ெப� யாைன ேம, வத(0 ஆ� (ேவழ!) �ைண 

ெச,Jமா!. பிE நிைற Q- உ()8 தானாக8 தீனி ேதட �Eயாம- வ#��! 

கால8தி-, க#!� �த<யவ(ைற �றி8� வ�� ேவழ! ஊ5�மா!. இ�னபிற 

�ைவயான நிக�Aசிகைள, 

 

"வற6ற- அறியாத வைழயைம ந)*சார- 

விற�மைல வியலைற O�பிE உைழயதா 

மறமி0 ேவழ�த� மா)ெகா? ைம�தினா- 

�கYத- ��ெச,த �,ேகா� ேபால" (53) 

 

இEJமி� பிர$கிய இர�ெபய- ந�நா? 

ெகாEவி� பி#ளிய மி�6Aெச, விள4க8�� 

பிEெயா� ேமJ! ெச,�� யாைன 

அEெயா�$ கிய4க$ ேக5ட கானவ�" (41) 

 

'ஒ�$கா எழி-ேவழ! O�பிE4 0(ற 

க�*Q- வயாவி( கம�� ெந�*சிைன8 
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தீ$க5 க#!பி� கைழவா$0!'' (40) 

 

�தலான க<8ெதாைக� பாட-களா- ெதாி�� ெகா?ள லா!. பிE40! 

ேவழ8தி(0! இைடேயJ?ள ெப#$காத- எ�ேன! 

 

ம4கL? ஆ� ெப� உறவிH!, 0�!ப வா�விH! �ைறய() நட�பவைர� 

பா8�, வில$0க? ேபால நட�� ெகா?கிறாக? எ�) இழி8�� ேப�கி�ேறாேம- 

அI வில$0கL40?L! ம4களி6! ேநாிய ஒG4க �ைடயைவ உ�ெட�ப� 

�லனாகிறத�ேறா? வில$0 களி� ஒG4க ெநறிைய ந!பா�, �லவகளி� ெவ)$ 

க(பைனேய எ�) ஐJ)ேவா, வில$0களி�ேம- உய�த ஒG4க4 

க5��பா5ைட ஏ(றிA ெசா-வத� Uல!, ம4கL40 உய�த ஒG4க ெநறிைய� 

�லவக? வ(�)8திJ?ளாக? எ�பைதயாவ� �ாி�� ெகா?வாகளா? 

 

இ-லற வா�� 

 

உலக ம4கைள இ-லற8தா, �றவற8தா எ�6! # பிாி�40? அட4கிவிடலா!. 

�றவற8தாேரா ;()40 ஒ#வ ேத)வேத: அாி�. எனேவ, மிக மிக� 

ெப#!பாேலா இ-லற8தாக?தாேன. எனேவ ம4க? வ?Lவ ெநறி நி�) த8த! 

இ-ல4 கடைமகைள ஒG$கா, நிக�8தினா- அவத! இ-லற வா�� இனி� 

ெசழி40!  ;-; வ?Lவ இ-ல!  ��தர ச��கனா 

-------- 

III. III. III. III. உய�திைண யிய�உய�திைண யிய�உய�திைண யிய�உய�திைண யிய�    

6. 6. 6. 6. 3#றால- 3றவ4சி யி�ப%3#றால- 3றவ4சி யி�ப%3#றால- 3றவ4சி யி�ப%3#றால- 3றவ4சி யி�ப%    

 

"0(றால4 0றவ*சி" எ�6! ெபயைர4 ேக50! ேபாேத 0ளி#கி�ற� மன!. ஏ�? 

த�னிட! உ?ள நீ O�Aசியா-, த�ைன உலக8தா#40 விள!பர! ெச,� 

ெகா�E#40! 0(றால மைலயி� 0ளிAசியிைன வி#!பாதவ எவ? 

உ?ள8ைத4 ெகா?ைள ெகா?L! 0றவ*சி நாடக8ைத4 ெகா?ளாதவ எவ? 

 

ெத�பா�E நா5டாராகிய திாிPடராச�ப4 கவிராய எGதிய நாடகேம 0(றால4 

0றவ*சியா0!. 0(றால8 திலம�� P8தா�! சிவைன8 தைலவனாக4 ெகா�ட 

தைலவி404 0ற8தி 0றி ெசா-Hவைத� ப(றிய� ஆைகயாH!, 0றவ� - 
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0ற8தியி� காதைல ஓவிய� ப�8�வ� ஆைகயாH!, இ�நாடக ;H404 “ 

“0(றால4 0றவ*சி' எ�6! ெபய ெகா�4க�ப5ட�. பE4க� பE4கA �ைவ 

த#கி�ற இ�;H?, பழ�தமி�4 0Eகளி� ப��க? பல பகர�ப5E#�ப� 

உ?ள8தி(0 மகி�Aசி த#கி�ற�. இனி நய! மி0�த இ� நாடக8�? �0ேவா! நா!: 

 

0(றால8�A சிவ� ெத#வி- உலா வ�� ெகா� E#4கி�றா. அவைர4 காண4 

க�னிய பல கEதி� ஓ�கி�றன. ஒ# ெப� ஒ# ைகயி- வைளய- ேபா5�4 

ெகா�E#�தா?. இA ெச,தி ெதாி�த�! ம(ெறா# ைக40 வைளய- 

ேபா�வைதJ! மற�� ஓ�கி�றா?. இ�ெனா# ெப� ஆைடயணிகைள இட! 

மா(றி அணி��ெகா�� இைர4க இைர4க ஓ�கி�றா?. ம(ெறா# ெப� ஒ# 

க�M40 ைமயி5�4 ெகா��, ம(ெறா# க�M40 அ$ேக ேபா, ைமயி5�4 

ெகா?ள லா! எ�) ைகயி- எ�8�4 ெகா�� கEய ஓ�கி�றா?. P�தH! 

வைளயH! ேசா�த ேவெறா#8தி, சைட தா$கிய சிவைன ேநா4கி, 

 

"ைமவைளJ! 0ழ-ேசார4 

ைகவைள ெகா�டா� இ� எ�ன 

மாயேமா சைடநாி8த ஞாயேமா" 

எ�கி�றா?. 

 

இ� ெப�கைள எ-லா! அ$0?ளா பா8� நைக4கி�றாக?. எ�ன ெச,வ�? 

ஆவH40 அEைம� ப5�வி5டா- இ�நிைலதாேன! 

 

இ� நிைலயி-, ப�தாE4 ெகா�E#�த வச�தவ-< எ�6! தைலவிJ! ஓEனா?. 

அ$ேக ேதாழிமாகளி� நிைலேய இ�பE எ�றா- தைலவிைய� ப(றிA ெசா-லவா 

ேவ��!? அIவள�தா�! எதிபா8தி#�த அ�த4 0(றால நாத#ட� 

P5Eய6�பிவி5டா? த� உ?ள8ைத. உ?ள! அவ?பா- இ-லாததா- 

உணவிழ�தா?, உைட ேசா�தா?, உற4க! வி5டா?. உைர த�மா)கி�ற�. 

�#$க4 Pறி� அவ? உட!ைபA �5ெடாி4கி�ற� காம8 தீ. 

 

அIெவ�ப8ைத� ேபா4க எ�ணிய ேதாழிக?, வச�த வ-<ைய ேம-மாEயி- நிலா 

�(ற8தி(04 ெகா�� ேபானாக?. வாைழ4 0#8தி- கிட8தினாக?. ேமேல 

0ளி�த மலகைள4 ெகா5Eனாக?. ச�தன4 0ழ!ைப� ]சினாக?. ெவ5Eேவ 

விசிறி ெகா�� விசிறினா க?. இ�ப4 கைதக? பல எ�8�ைர8தாக?. ஆனா-, 

கிண) ெவ5ட� ]த! �ற�ப5டைத�ேபா- 0ளிAசி4 காகA ெச,த �ய(சி-

கெள-லா! தவி�ெபாEயாயின. ஒேர ெவ�ப!! ஒேர ெவ�ப!!! ச�தன4 0ழ!� 
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ெகாதி4 கி�ற�. மலக? க#கின. �8�மாைலக? ெபாாி�தன. ெவ5Eேவ விசிறி 

O�கி�ற� அனைல. வாைழ4 0#8� இ#40 மிடேம ெதாியவி-ைல. எ�ன 

ெச,வா? ஐேயா! ேபாதா40ைற40 அ�த� ெபா-லாத நிலேவா6! (ச�திர6!) 

ெபா�40கி�றா�. எ-லா40! இ�ப! த#! நிலா4கார� வச�தவ-<40 ம5�! 

ெவ�ப! O�பவனாக ெவளி�ப�கிறா�. அ�ேதா! இ�தா� காம8தீயி� 

இய(ைகேபாH!! 

 

ெவ�ப! தா$க�Eயாத வச�தவ-< அ�த ெவ�ணிலாைவ ேநா4கி ெவ�� 

விள!ப8ெதாட$0 கி�றா?. “ஏ நிலேவ! க�ணி<#�� ெந#�ைப4க40! அ�தA 

சிவ� �Eயி- ேச�� ேச��, நீJ! ெந#�ைப Oச4 க()4ெகா�டாேயா? 

த�ணிய 0ளி�த அமி�த�!தி#மகL! தி#�பா( கட<<#�� ேதா�றியதாக� 

�ராண$க? �கHகி�றனேவ! த�ணிய அமி�த8ெதா� நீJ! பிற�தா, எ�றா- நீ 

ம5�! ஏ� அ�த8 த�ைமைய மற�தா,? ெப�ேணா� பிற�தவ கL40� 

ெப�Eேம- இர4க! இ#40! எ�) ெசா- வாகேள! தி#மகேளா� பிற�த நீ 

ம5�! நீ ஒ# ெப�ணாகிய எ� ேம- ஏ� இர4க! ெகா?ளாம- ெவ�ப8ைத 

O�கி�றா,? அ�பE எ�றா- அைவ ெய-லா! �ராண$க? �Lகிய 

ெபா,தாேனா?" எ�) �ல!�கி�றா? வ-<. இதைன� பாட- வEவி- பா�ேபா!. 

 

''த�ண� �ட�பிற�தா, ெவ�ணிலாேவ - அ�த8 

த�ணளிைய ஏ� மற�தா, ெவ�ணிலாேவ 

ெப�Mட� பிற�த��ேட ெவ�ணிலாேவ-எ�ற� 

ெப�ைம க��! காயலாேமா ெவ�ணிலாேவ". 

 

ேமH! அவ? ெமாழிகி�றா?: "ஓேகா மதியேம! இ�ேபா� �ாி��ெகா�ேட� நீ 

எ�ைன எாி�பத(0 எ�ன காரண! எ�பைத! இேதா பா! இ� எ�6ைடய 

P�த-. க)8�A �#�� வைள�� ெநளி�� காண�ப�கி�ற�. இேதா 

எ�6ைடய பி�ன- சைட. நீ இ�தA சைடைய� பா8த�! கிரகண கால8தி- 

உ�ைன� பிE4கி�ற நாக�பா!பி� ந� உட- எ�)!, தைலைய� பா8த�! 

பா!� படெம�8� நி(கி�ற� எ�)! எ�ணி4ெகா�டா, ேபாH!. உ� 

எதிாியாகிய பா!ைப நா� ைவ8�4ெகா�E#4கிேற� எ�ற காரண8தா- எ�ைன 

எாி4கி�றாயா? அ-ல�, வச�த வ-<யி� �கமதிைய அ�த� பா!� விG$க� 

பா4கி�ற�; ஆத<� அ�த� பா!ைப இ�ேபாேத �5ெடாி8� விடேவ��! 

எ�ெற�ணி அ�த� பா!ைபA ��கி�றாயா? ஐேயா, ஒ�)! �ாியவி-ைலேய! இ� 

பா!ப�); பி�ன- சைட! இனிேமலாயி6! எாி�பைத நி)8�! இ�த ேமாகினி 

த�6ைடய ேமாக� வரவி-ைலேய எ�) வ#��கி�றா?. உன40 ஏ� இ�த 

ேவக! ெவ�ணிலாேவ!" 
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''ேமாக� வர4 காேண� எ�றா- ெவ�ணிலாேவ-இ�த 

ேவக! உன4 கானெத�ன ெவ�ணிலாேவ 

நாக! எ�ேற எ�ணேவ�டா! ெவ�ணிலாேவ - இ� 

வா0 0ழ- பி�ன- க�டா, ெவ�ணிலாேவ. 

 

அ� இ#4க5�!. ேபEைய�ேபால ஒ# ெப�ணி� ேம- வ�� கா,கி�றாேய! 

இ�தானா Qர8தன!? ெவ5 க8�ட� Oர�! இ#40மானா- அ�தA சிவ� ��� 

ெச�) காய4Pடாதா?' எ�) வ#�தி� ேபசினா? வச�தவ-<. 

 

பி�ன அவ? ம�மதைன விளி8�, "ஏ ம�மதா! அ�த� பாவி நிலா கா,கிற� 

ேபாதாெத�) இ�த8 ெத�ற- கா() எ�6! �<J! பா,கிற�. 'ஒ�)40 

இர�� உப8திரவ8�40 U�)' எ�ற �ைறயி- ப(றா40ைற40 நீJ! ஏ� 

எ�ைன4 ெகா-லா� ெகா-கிறா,? உ� ைகவாிைசைய அ�த4 0(றால நாதாிட! 

ேபா,4 கா�பி பா4கலா!! ஏ�, அவ ெந(றி4 க�ணா- �5ெடாி8� வி�வா 

எ�) அ*� கி�றாயா? ஒ# ெப�ணிட! ேபாெதா�40! நீJ! ஓ ஆ� மகனா? 

ேபEேய ேபாதா,!" எ�) ஏசி� ேபசினா?, 

 

தைலவியி� ��ப8ைத4 க�ட ேதாழி ஆ)த- பல ெசா�னா?. ெசா-<J! 

ேத)த- உ�டாகவி-ைல. பி�� ேதாழிைய ேநா4கிA சிவ� தி#��� R� ெச�) 

வா எ�) ெசா�னா? வ-<. 

 

ஐேயா! நா� எ�பE அவ ��� R� ெச-ேவ�. அவ எ�ைன�ப(றி எ�ன 

எ�ணி4 ெகா?வாேரா” எ�) ெவ5க�ப5டா? ேதாழி. 

 

அத(0 வச�தவ-<, "R� ெச�றா- சிவ� ஒ�)! எ�ணி4ெகா?ளமா5டா. அ� 

அவ#40 வழ4கமான வாE4ைக. அவாிட! R� அ6��ேவா மிக� பல. 

அIவள� ஏ�? அவேர ��தர#4காக� பரைவ நாAசியாாிட! ஒ#�ைற40 

இ#�ைறயாக8 R� ெச�)?ளாேர! ஆைகயா- அவைர� ெபா)8தம5E- 

ெவ5கேம ேவ�Eயதி-ைல" எ�) Pறினா?. 

 

'அ�பE எ�றா- நா� எ�ன ெசா-லேவ��!' எ�) ேக5டா? ேதாழி. 
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எ�ன ெசா-லேவ��மா? எ� நிைலைமைய எ-லா! அறிவி8�, 

 

"வ�தா- இ�ேநர! வரAெசா-H வராதி#�தா- 

மாைல யாகிH! தரAெசா-H" 

 

எ�)Pறி அ6�பினா? தைலவி. பி�� 0(றாலநாத த�6ட� P�வாேரா? 

மா5டாேரா? எ�) 0றிைய எதிபா8�4ெகா�E#�தா?. 

 

அ�த ேநர8தி- '0றி ேக5கைலேயா 0றி 0றி'- '0றி ேக5கைலேயா 0றி 0றி' எ�) 

Pவி4ெகா�� 0ற�ெப� ஒ#8தி 0)கினா? அ$ேக. அவ? இைடயி- ஒ# 

0H40!, நைடயி- ஒ# தL40!, விழியி- ஒ# சிமி5�!, ெமாழியி- ஒ# 

பக5�மா,4 காண�ப5டா?. ைகயி- 0றிெசா-H! ேகா-; கG8தி- பAைசமணி- 

பவளமணி; க#$ P�த<- ெசAைச மல; ெந(றியி- நீலநிற� ெபா5�; இ��பி- 

Pைட- இைவகளி� ெதா0�ேப அ40ற�ெப�. 

 

0றி ெசா-வதாக4 0ற8தி Pவியைத4ேக5ட வச�தவ-<, 0(றாலநாதேர 

கிைட8�வி5டதாக எ�ணி ஓேடாEJ! வ�� உ?ேள அைழ8�4 ெகா�� 

ெச�றா?. ெச�ற�! 0ற8திைய ேநா4கி, "ஏ 0றவ*சிேய! உ� ெசா�த மைல எ�த 

மைல? அ�த மைலயி� வள8ைத அறிவி4க4 Pடாதா" எ�) ஆவHட� ேக5டா?. 

உடேன ெதாட$கிவி5டா? 0ற�ெப�.''ஓ அ!ேம! எ$க? மைலயி� வள�ப8ைதA 

ெசா-Hகிேற� ேக?! எ$க? மைலயி-, 

 

"வானர$க? கனிெகா�8� ம�திெயா� ெகா*�! 

ம�திசி�� கனிகL40 வா�கவிக? ெக*�!.'' 

 

எ$க? மைலயிேல ஆ� 0ர$0க? ெப� 0ர$0 கL408 தாமா,� 

பழ$ெகா�8�4 ெகா*�!. ெப� 0ர$0க? சி��கி�ற பழ$கL40 ஆ� 

0ர$0க? ைகேய�தி நி(0!. ஊ! ெதாிகிறதா?'' எ�றா? 0றவ*சி. இ�பா5E- 

ஆழ! மிக�! உ��. எ�ன அ�? 

 

இைத4ேக5ட வச�தவ-<, ஆகா! வில$காகிய ெப�0ர$0 ெச,த ந(ேப)Pட 

நா� ெச,யவி-ைலேய. ெப�0ர$கினிட! ஆ�0ர$0 தானாகேவ ெச�) 



48 

 

ெகா*�கிறதாேம! ெக*�கிறதாேம! நானாக வி#!பிJ!, 0(றாலநாத எ�ைன 

வ�� Pடமா5ேட� எ�கிறாேர! எ�) ஏ$0!பEயாக, அவைள4 08தி4-

கா5�வ�ேபால இ#4கி�றத-லவா இ�த�பா5�? 

 

ேமH! 0றவ*சி P)கி�றா?: 

 

"கிழ$0 கி?ளி8 ேத�எ�8� வள!பாE நE�ேபா! 

கி!�ாியி� ெகா!ெபாE8� ெவ!�திைன இE�ேபா! 

ெசG$0ர$0 ேதமாவி� பழ$கைள� ப�தE40! 

ேதனல ச�பகவாச! வா6லகி- ெவE40!" 

ெதாிJதா அ!ேம! 

 

வ-<: ஊ! ெதாிகிற� ெதாிகிற�. சாி உ� மைலயி� வள�ப8ைத� பா�கி�றாேய, 

அ!மைலயி� ெபயைரA ெசா-லமா5ேட� எ�கிறாேய! 

 

0ற8தி: ஓேகா மைலயி� ெபயரா? இேதா ெசா-H கிேற�. அ!ேம! 

 

"Pன-இள! பிைற�E8த ேவணி அல$கார 

0(றால8 திாிPட மைலெய$க? மைலேய” 

 

எ$க? மைல 0(றாலநாத எG�த#ளிJ?ள திாிPட மைல அ!ேம எ�) Pறினா?. 

 

ஒேகா அ�பEயா! எ�) ெப#UA� வி�கிறா? வ-<. அ-வாவி�ேம- ஆவ- 

ெகா�E#40! சி)வனிட!, அ-வாைவ�ப(றிJ!, அ� இ#40! 

இட8ைத�ப(றிJ! ெசா�னா- எ�பE இ#40!? �E4காதா மன!? அேத நிைல 

தா� இ�ேபா� வ�த வ-<40!. "சாி உ� இ#�பிட! 0(றாலமைல எ�) 

Pறினா,. உ� ெசா�த4கார இ#40! மைலக? எைவ எைவ எ�) எ�8�Aெசா- 

பா�ேபா!'' எ�றா? வ-<. 

 

பி� 0றவ*சி த� ெசா�த4காரகளி� மைலகைள ெய-லா! ெசா-ல8 

ெதாட$கிவி5டா?. 

 

0ற: ேக? அ!ேம ெசா-கிேற�. என40 இைளய ெச-< மைல எ� ெதாிJமா? 
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"ெகா-<மைல என4கிைளய ெச-<மைல அ!ேம" 

 

வ-<: அ�பEயா! உ� கணவ� மைல? 

 

0ற: 'ெகாGந6404 காணிமைல பழநிமைல அ!ேம" 

 

வ-<: உ� த�ைத மைல? தைமய� மைல? 

 

0ற: "எ-Hல�! வி�ைதமைல எ�ைதமைல அ!ேம! 

இமயமைல எ�6ைடய தமய�மைல அ!ேம!" 

 

0ற: எ! மாமிமைலJ! ேதாழிமைலJ! ேக?! 

'ெசா-லாிய சாமிமைல மாமிமைல அ!ேம! 

ேதாழிமைல நா*சி-நா5� ேவ?விமைல அ!ேம!" 

 

வ-<: ஓ அ�பEயா! உ$க? ெகா?வைன ெகா��பைன எ�பE? 

 

0ற: ேகள!ேம! 

'ஒ#0ல8தி- ெப�க? ெகாேடா! ஒ# 0ல8தி- ெகா?ேளா! 

உற��பிE8 தாH! விேடா! 0றவ0ல! நா$க?' 

வ-<: அ�பEெய�றா- உ$க? ம#வின#? 

 

(ச!ப�திகL?) ஒ#வைர4 P)! ேக5ேபா!. 

 

0ற: ''அ#ளில*சி ேவல தம40 ஒ# ெப�ைண4 ெகா�8ேதா! 

ஆதீள8� மைலக? எ-லா! சீதனமா4ெகா�8ேதா! 

 

�#க640 எ$க? வ?ளிைய மண*ெச,வி8�, எ$கைளA ேச�த 

மைலகெள-லா! சீ வாிைசயாக4 ெகா�8�வி5ேடா!. எ�பE எ$க? 

0ல�ெப#ைம! எ�) விளா� விளா� எ�) விளா�கி�றா? 0றவ*சி. 

 

இ$04 P�� ேநா4க ேவ�Eய� ஒ�)��. அஃெத�ன! தமி�நா5�4 

0ற�ெப� ஒ#8தி இமயமைல �த- நா*சி- நா5� ேவ?விமைல வைரJ! உ?ள 
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ப0திகைள எ-லா!, த$கLைடயதாக�!, த$கைளA ேச�தவகLைடயதாக�! 

கா5Eயி#40! ெதாட�, எ�ண8ைத4 கிள)கி�றத-லவா? ம()! "�#க640 

உாிய� மைல உலக!'' எ�6! க#8தி- உ?ள "ேசேயா� ேமய ைமவைர உலக!” 

எ�6! ெதா-கா�பிய ;(பாவி(0 ஏ(ப, 0ற� ெப�ணாகிய வ?ளிைய மண�த 

�#க640A சீவாிைசயாக மைலகைள ெய-லா! ெகா�8�வி5டதாக4 PறிJ?ள 

0ற8தியி� P(), ெகா?ைள ெகா?Lகி�றத-லவா உ?ள8ைத! 

 

பி�� வ-< 0றவ*சிைய ேநா4கி, 'மைலவள$ Pறினா, - நா5� வள8ைதJ! 

P)க' எ�றா?. ெதாட$கிவி5டா? 0ற8தி: 

 

"மாத! U�) மைழJ?ள நா� 

வ#ட! U�) விைள�?ள நா�" 

 

இ�6! ேக?. அ�நா5E-, 

 

"நீ$க4 கா�ப� ேச�தவ பாவ! 

ெந#$க4 கா�ப� க�ன<- ெச$ெந- 

R$க4 கா�ப� மா!பழ4 ெகா8� 

�ழல4 கா�ப� தீ�தயி ம8� 

ஓட4கா�ப� ]!�ன- ெவ?ள! 

ஒ�$க4 கா�ப� ேயாகிய உ?ள! 

ேபாட4 கா�ப� ]மியி- வி8� 

�ல!ப4 கா�ப� கி�கிணி4 ெகா8�' 

ெதாிJமா அ!ேம! எ�றா?. 

 

ஓ ஆ��40! U�) மைழ காண�Eயாத நம408 தி$க? U�) மைழ 

ெப,ததாக ஏ5Eலாயி6! க�� இ��)! வா,��4 கிைட8தேத இ�நாடக8தா-! 

 

இ�த விதமாக4 0றவ*சி மைலவள!, நா5�வள!, ஊ வள! Pறி4 

0(றாலநாதாி� சிற�ைபJ! சிறி� ெச�பினா?. ேக5�� பைதபைத40! 

வச�தவ-<, "ஏ ந$கா,! நீ ந�றாக4 0றி ெசா-Hவாயா" எ�றா?. உடேன 

0றவ*சி "ஓ அ!ேம! பார!ேம! ம�ைரயி- மீனா5சியி� மண8தி(04 0றி 

ெசா-<யவகL எ$க? 0ல8தாகேள! நா6! அ�பE8தா�! 
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வ*சி மைலநா� ெகாAசி ெகா$0 

ம4க மராட� �H4காண ெமAசி 

ெச*சி வடகாசி நீள! சீன! 

சி$கள! ஈழ! ெகாG!� வ$காள! 

த*ைச சிரா�ப?ளி4 ேகா5ைட தமி�A 

ச$க ம�ைர ெத� ம$கல� ேப5ைட 

மி*� 0றி ெசா-<� ேபரா,8 திைச 

ெவ�)நா� ெப(ற வி#�க? பாரா," 

 

எ�) த� �()� பயண8ைதJ!, 0றி ெசா-<8 தா� ெப(ற ெவ(றி 

வி#�கைளJ! ெவளி�ப�8தினா?. 

 

�()� பயண8தா- அறி� வளAசிJ! ஆ(றH! உ�டா0! எ�பத(0 

இ40ற�ெப� சா�) எ�பைத எவ#! மற��விட �Eயா�. 'பல ஊ8 த�ணீ 

0E8தவ' எ�ப� ��ெமாழியாயி(ேற. 

 

பி�� வ-< த� உ?ள4க#8ைத4 0றியி� வாயிலாக வி?ளA ெசா�னா?. 

0றவ*சிேயா வழ4க�பE �த<-, 

 

'எ�ன0றி யாகிHநா� ெசா-Hேவ ன!ேம ச� 

ஏ)ேவ ெனதி8தேபைர ெவ-Hேவன!ேம 

ம�னவக? ெமA�0ற வ*சிநான!ேம ெய�ற�  

வயி()4கி8 தைனேபா�$ க*சிவார!ேம 

பி�னமி�றி4 Pெழனி6$ ெகா��வா அ!ேமவ�தா- 

ெபாிய 0�4ைக �5ட ம��ேவன!ேம 

தி�ன இைல J!பிள� ம?ளி8தா அ!ேம க�ப( 

சீனAசர408 �4கிணி கி?ளி8தா அ!ேம" 

 

எ�) ேக5� உண�! ெவ(றிைலபா40 �ைகயிைலJ! வா$கி உ5ெகா�டா?. 

ஈ�� க�ப- சீனAசர40 எ�றா- �ைகயிைல. அ�ைறய தமிழ640! சீன640! 

நட�த க�ப- வாணிக� ெப#4ைக ேநா40$க?. �4கிணி �ைகயிைல எ�ப� உலக 

வழ4ைக ஒ5E உ?ள த�ேறா? 

 

பி�� 0ற8தி 0றி ெசா-ல8 ெதாட$0கி�றா?. ‘ஏ அ!ேம! எ-லா நிமி8த$கL! 

(ச0ன$கL!) சாியா, உ?ளன. ஆ�ைதயி� அலறH! ந�). �!மHட� காக�! 

இட! ெசா-H�. UA�! ந-ல ப4கேம ெச-H�. ப-<J! பல ெபெல�னன� 
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பக#�. ஆைகயாேல உன40 ந-ல மா�பி?ைள வ#வா� அ!ேம. அவ� கG8திேல 

க)�� இ#40! அ!ேம சாி உ� ைகைய4 கா5�. 

 

(வச�தவ-< ைகைய4 கா5�கிறா?) 

 

ஓேகா ந-ல ைக ய!ேம! எ�ைன�ேபா�ற நாH ேப#40 அ?ளி4ெகா�40! ைக 

அ!ேம! சாி, உத�! நா40! �E4கி�றன. 0றி ெசா-Hகிேற� ேக?. 

 

வ-<: ெசா-H ெசா-H! 

 

0ற: ஒ#நா? தைலவ� ெத#வி- வ�தா�, ப�தாE4 ெகா�E#�த நீ அவைன� 

பா8� அ*சிய தாக8 ெதாிகி�ற�. சாிதாேன அ!ேம! 

 

வ-<: எ�னE நீ 0றிெசா-Hவ�? எ-லா வ(ைறJ! எ� வாயி<#�ேத 

வரவைழ4க� பா4கி�றா,. அAச8தினா- இ�த4 கா,AசH! கி)கி)��! வ#மா? 

 

0ற:- இ-ல!ேம! உ?ளைதA ெசா�னா- சீ(ற! வ#ெம�) ஒளி8ேத�. உ$க? 

கா,Aச- காம4கா,Aச- அ!ேம! கி)கி)�� ேமாக4 கி)கி)�� அ!ேம! இ�ேபா� 

சாிதானா? 

 

வ-<:- எ�னE! நா� பிற�த வEவமா, இ#4கிேற�. இ�த4 க�னியி�ேம- 

எ�ென�னேவா பழி ேபா�கிறாேய! சாி, நா� ஒ#வைன4 காத<8த� உ�ைம 

யானா- அவ� ெபயைரA ெசா-லE. 

 

0ற:- ேபரா!ேம! அவ� ேப "ெப� ேசர வ-லா�' எ�ப�. அவ� உன404 

க5டாய! கிைட�பா�. (சிாி4கிறா?). 

 

வ-<: எ�னE மத! உன40! இIவள� ஏளனமாகA ெசா-Hகிறா,. நா4ைக 

அட4கி� ேப�. 

 

0ற:- இ-ைலய!மா! ெப� எ�றா- Bதிாி; ேசர எ�றா- Pட; வ-லா� எ�றா- 

நாத�. "ெப� ேசர வ-லா�” எ�றா- "திாிPடநாத�". அ� தா� 0(றாலநாத 

ெபய. அவ உன404 க5டாய! கிைட� பா. உ)தி உ)தி உ)தி. சாிதானா! 

(சிாி4கிறா?). 
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ேக5டா? வச�தவ-<. உ�ைம அ�தாேன! அ�பEேய நாணி8 தைல கவி��தா?. 

0ற8தி408 த0�த பாி� ெகா�8த6�பி, தா� இைறவ6ைடய ேபாி�ப8தி- 

ஈ�படலானா?. 

* * * 

வச�தவ-< ஒ#�ற! ஆ)தலைடய, ம(ெறா# �ற! 0ற8திைய8 ேதE4ெகா�� 

அவ? கணவனாகிய 0றவ� ஊ ஊரா,8 திாிகி�றா�. எ$0! கிைட4க வி-ைல 

அவ?. 0றவ� ேதE8 ேதE� ப*� ]8த க�ணனாகி, "ஆகா ஆகா! அவைள 

இைணபிாியா தி#�பத(0 அவLைடய ஆைட அணிக? ெச,த ந-விைன Pட நா� 

ெச,யவி-ைலேய!" எ�) ஏ$0கிறா�. 

 

அ�ேபா� அவ6ைடய ேதாழனாகிய ;வ� வ�தா�. 0ற8திைய8 ேதE 

அைழ8�4ெகா�� வ#!பEயாக ;வைன4 ேக5�4ெகா�டா�. "அத(0 எ�ன 

ைக!மா) ெச,வா,” எ�றா� ;வ�. "ைக!மாறா? என40A சில ம�திர$க? 

ெதாிJ!. அதாவ�, PE யி#�பவைர� பிாி40! ம�திர!, பிாி�தி#�பைர4 P5�! 

ம8திர!, க�க5E வி8ைத �த<யன�! க()8 த#ேவ�" எ�றா� 0றவ�. 

அத(0 ;வ�, "பேல ெக5E4காரன�பா நீ! உ�ைன ஆ(றி<#�� அ�பா- 

கட8திவி5� வி5டா-, பி�� வி�ெவளியி- பற�ேப� எ�பா, ேபா<#4கிற�. 

உன408தா� பிாி�தவைர4 P5�! ம�திர! ெதாிJேம- பிற0 ஏ� 0ற8திைய8 

ேத�!பE எ�ைன4 ெக*�கிறா,? நீJ! ெக5டா,. உ� ம�திர�! ெக5ட�. 

ம�திர4காரக? எ-ேலா#ேம இ�பE8தா�ேபா- இ#4கிற�" எ�) எ?ளி நைக 

யாEனா�. 

 

பி�� 0றAசி$க� ஒ�)! பதி-ேபச �Eயாம- ேப�த� ேப�த விழி8�8 தா� 

தனி8�8 ேதடலானா�. த(ெசயலாக4 0றAசி$க6! 0றAசி$கிJ! 0(றால8தி- 

ஒ�) PEனாக?. பிாி�தவ PEனா- ேபச�! ேவ��ேமா? சி$க�, சி$கி எ�) 

ெபயாி5�4ெகா�� ஒ#வ4ெகா#வ உைரயாடலாயின. 

 

0றAசி$க� 0றAசி$கிைய4 ேக5கி�றா�: 

 

இ8தைன நாளாக எ�6ட� ெசா-லாம- 

எ$ேக நட�தா, நீ சி$கி 

எ$ேக நட�தா, நீ சி$கி'' 

 

சி$கி ெசா-Hகி�றா?: 
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"ெகா8தா 0ழலா40 வி8தாரமாக4 

0றிெசா-ல� ேபானனடா சி$கா 

0றிெசா-ல� ேபானனடா சி$கா" 

 

சி$க�: அ�பEயா! அ� இ#4க5�!. உ� 

'காH40 ேமேல ெபாிய விாிய� 

கE8�4 கிட�பாேன� சி$கி 

கE8�4 கிட�பாேன� சி$கி" 

 

சி$கி: இ� விாிய� பா!ப-ல- 

"ேசல8� நா5E( 0றிெசா-<� ெப(ற 

சில!� கிட40தடா சி$கா 

சில!� கிட40தடா சி$கா" 

 

பிற0 சி$க� சி$கியி� இ��ைப4 கா5E: 

"ெம-<ய ]�ெதாைட வாைழ40#8ைத 

விாி8� மE8ததா சி$கி 

விாி8� மE8ததா சி$கி” 

 

சி$கி: இ� வாைழ4 0#8த-ல- 

'ெந-ேவ<யா த�த ச-லாA ேசைல 

ெநறிபிE8 ��8திேன� சி$கா ெநறிபிE8 ��8திேன� சி$கா'' 

 

சி$க�: ஓேகா ேசைலயா? இIவள� ேப�வத(0 நீ எ$ேக க()4ெகா�டாயE? 

 

சி$கி: "பல ஊ த�ணீ 0E8தா- ப8ெத5�! ெதாிJ!” எ�6! பழெமாழி 

உன408 ெதாியாதா சி$கா? சாி! நீ இ$ேக எ�ைன எ�பE4 க��பிE8தா, 

சி$கா? 

 

சி$க�: 0(றால நாதைர ேவ�E4ெகா�ேட�; அவ P5E ைவ8தாரE சி$கி. 

சி$கி: அ�பEெய�றா- அவைர4 0றி8� ஆ�ேவாேம - ப?L பா�ேவாேம சி$கா! 

 

சி$க�: ஆ�வ� யா? பா�வ� யா சி$கி? 
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சி$கி - நீ இைறவைன� ப(றி இைசயாக� பா�. நா� அத(ேக(ப ஆ�கிேற� 

சி$கா. 

 

சி$க�: நீ ஆ�வைத� பா8தா- என40 ெந*� ெபா)4காதE சி$கி. 

 

சி$கி:- ஏ� சி$கா? என40 உட!� ேநா0! எ�றா? 

 

சி$க�:- இ-ைல இ-ைல! ஆட ஆட உ� ேம- ஆவ- பிற�� வி�மE சி$கி. 

 

சி$கி:- ேச! ேச! கட�ைள4 0றி8� நீ பாட அத( ேக(ப நா� ஆ�!ேபா� எ�ைன4 

கட�ளாகேவ எ�ண ேவ��!. ெபா#ளறி�� ஆ5ட பா5ட$கைளA �ைவ4க 

ேவ��!. ஆ�பவைரJ! பா�பவைரJ! பா8�A �ைவ4க4 Pடா�. ெதாிகிறதா? 

ஊ!, பா�. நா� ஆ�கிேற�. 

 

கணீ கணீ எ�) சி$க� பாEனா�. கg கgெர�) சி$கி ஆEனா?. இ#வ#! 

இைறவனி� இைணய(ற ேபாி�ப8தி- U�கி8 த!ைம மற�� திைள8தாக?. 

 

வச�தவ-<J! 0றAசி$க6! 0றAசி$கிJ! சி(றி�ப! எ�6! கட<-, காத- 

எ�6! க�ப<- ஏறி� ேபாி�ப! எ�6! அ�த4 கைரைய அைட�ததாக 

அைம��?ள இ40றவ*சி நாடக! சிற�த ெபா#? ெபாதி�ததாக4 

காண�ப�கி�றத-லவா? ெவ-ல4 க5Eையேய வி#!�! 0ழ�ைத40, அத6? 

ம#�ைத மைற8�ைவ8�4 ெகா��பைத� ேபால, நாடக8ைதJ! உலகA 

சி(றி�ப8ைதJ! வி#!�! ம4கL40, அவ()ட� ேபாி�ப4 க#8ைதJ! கல�� 

த#வேத இ�நாடக! எ�றா- மிைகயாகா�. 

 

இ�;லாசிாிய உலக நிக�Aசிக? பலவ(ைற அைம8� மிக எளிைமயாக�! 

இனிைமயாக�! பாமர#! வி#!�!பE� பாEயி#�ப� மிக�! பாரா5ட8 

த4கதா0!. ேமH!, பழ�தமி�A ச$க இல4கிய$களாகிய அகநாW), ஐ$0);), 

ந(றிைண, 0)�ெதாைக, க<8ெதாைக �த<ய அக�ெபா#? ;-களாகிய 

மைலகளி� உAசியி- ஏ)வத(0ாிய பEகL? இ4 0(றால4 0றவ*சிJ! ஒ�) 

எ�) Pறினா- அ� 0(றமாகா�. 

 

�#$க4 Pற ேவ��மானா-, ஒ#வ பாைல வன8தி� ந�வி- நி�)ெகா��  
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இ40றவ*சி நாடக8ைத� பE�பாேரயானா-, அ� அவ#40� பாைலவனமாக8 

ேதா�றாம- 0ளி�த ேசாைலவன மாகேவ ேதா�)!. 

 

அ!ம!மா! 0(றால4 0றவ*சி ;<� இ�ப! எ8�ைண �ைவ மி4க�! 

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

7. 7. 7. 7. இனி த கச()இனி த கச()இனி த கச()இனி த கச()    

 

இனி�� இனி4க8தா� ெச,J!. கச�� கச4க8 தா� ெச,J!. இத(0 மாறாக 

இனி�� கச4கேவா உவ4கேவா ெச,யா�. கச��! இனி4கேவா �ளி4கேவா 

ெச,யா�, ஆனா- இ� எ-ேலா#40! ெபா#��மா எ�ப� சிறி� ஐய�தா�! 

கச�� இனி�ப தாக�! இனி�� உவ�பதாக�! ெசா-H! ம4க? இ-லாம( 

ேபாகவி-ைல. இ#4க8தா� ெச,கி�றாக?. அI விய8த0 மா�த யாவ? சில 

ேநாயாளிகL! ந*� தீ�ட�ப5டவகLேம அவக?. இIவ�ைம, ேநா,40! 

ந*சி(0! உ�� ேபாH!? ஆனா- அவ64ேகா ேநாJ! இ-ைல; ந*� தீ�ட�! 

இ-ைல. இ#�பி6! அ�த விய8த0 ெசயH40 ஆளானா� அவ�. அவ� யா? 

அ�பE ஆனத(04 காரண! எ�ன? 

 

பற!� மைலAசார-; ந-லா�மக� ஒ#வ�; தி�ணிய ேதாள�: பர�த மாப�. 

நிமி�த நைடய�; ேவ5ைட வி#�ப�; வி-ேல�திய ைகய�; சார<� இ# 

ப4க$கைளJ! மாறி மாறி ேநா4கிA ெச�றா�. ெச�றவ� த� 0றி��40 மாறாக 

ேவெறா�) க�டா�, 

 

இள! ெப�க? இ#வ. அழகாH! ஆைட அணிகளாH! ஒ#8தி தைலவி எ�)!, 

ம(ெறா#8தி ேதாழி எ�)! சி)வ#! உண�� ெகா?ள�EJ!. உய ெப�க50 

உாிய இல4கண$க? �G�! உைடயவ? தைலவி, க�னி�ெப�. ேதாழிJட� 

ெபாG�ேபா4காக� ]8ெதா�8�4 ெகா�E#�தா?. ேவ5ைட வி#�பனா,A 

ெச�ற ஆ�மக� க�ட கா5சி அ�தா�. அவகL! அவைன4 க�டாக?. 

தைலவியி� பாைவயா- தைலமக640!, தைலமக� பாைவயா- தைலவி40! 

ஒ# �8�ணAசி ஏ(ப5ட� எ�றா- அதைன இய(ைக எ�ேற Pறேவ��! 

அ-லவா? உடேன அவ? அவைன ேநா40வைத வி5டா?. ேதாழியிட! 

உைரயாE4ெகா�ேட ]8ெதா�4கலானா?. அ��! வழ4க�தாேன. அவ6!, 

���ெப�க? உ?ள இட8தி- நம4ெக�ன மி4க பாைவ எ�ெற�ணி8 த� 

காாிய8தி�ேம- க�Mைடயவனா,A ெச�றா�. இ#வ#! பிாி��வி5டாக? 
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எ�) ெசா-ல�Eயா�. ம(ெறா#�ைற க�� ெகா?ளேவ��! எ�ற ஆவH40 

அEைம�ப5�வி5டாக?. 

 

ம)நா?. அேத ேநர!. தைலவி நீ திர5E4 ெகா�� வ�தா?. தைலவ� ேவ5ைட 

வி#�பனா, வி-ேல�திA ெச�றா�. அவகளி� வ#ைகைய ஒ# மர! 0)4கி5� 

மைற8த�. ஒ#வ4ெகா#வ வ#வைத அறி��ெகா?ளவி-ைல. அதனா- ெந#$கி 

இE8�4 ெகா�டாக?. இIவா,�ைப உ�டா4கி8 த�த ெப#ைம அ! மர8தி(ேக 

உாிய�. அவக? அ!மர8ைத <வா�8தாம- இ#4க�Eயவி-ைல. ஓ$கி வளக! 

எ�6! வா�8ைத� ெப(ற� அ!மர!. ேதாழிJ! இதைன அறி��ெகா�டா?. 

 

அ�றிர� காதல இ#வ40! R4க! பிE8தி#40! எ�) எவேர6! 

ெசா-ல�EJமா? ெசா�னா-தா� ெபா#��மா? 

 

U�றா! நா?, அேத மைலAசார-. தைலவி ஊ*ச<- உ5கா�� ெகா�E#�தா?. 

ேதாழி ஆ5E4 ெகா�E#�தா?. ஊ*ச- க5EJ?ள கிைளயி- க#நாக! ஒ�) 

ஊவைத4 க�டா? தைலவி; "பா!�! பா!�!" எ�) க8தினா?. அIேவாைச 

அ$0வ�த தைலமக� கா�4ெக5Eய�. ஊ*சல#ேக ஓEவ�தா�. த(ெசயலாக 

ஊ*ச- அ)�த�. விழ8ெதாட$கிய தைலவிைய ஏ�தி4 ெகா�டா�. விG�த� 

��தியா? ஏ�திய� ��தியா? எ�) உணர�Eயாதவளா,8 திைக8தா? ேதாழி. பி� 

தைலவி408 த�ணீ ெகா��வர ஓEனா?. ெசIவி அறி�� காதலக? 

உைரயாE4 ெகா�டாக?. ஒ#வ4ெகா#வ மண�� ெகா?வதாக உ)திJ! 

ெகா�டாக?. உ�ைம உண�த ேதாழிJ! உ)�ைணயா, இ#4கலானா?. 

 

�த- நா? தளி8�, இர�டா!நா? அ#!பி, U�றா!நா? மல�� ெசா5�! 

காத- ேதைன�ப#கி வரலானாக?. நாேடா)! ச�தி�� நிக��த�. இைடயி- ஒ# 

நா?, ேதாழி உ5பட Uவ#! ஓ அழகிய பாைறயி- அம�தி#�தன. தைலவி ஒ# 

ெபா#ைள8 தைலவ� ைகயி- ெகா�8தா?. "இ� ந-ல தி�ப�ட!, தி�) 

வி�$க?" எ�)! Pறினா?. அவ6! வாயி- ேபா5�4 ெகா�டா�. அ� 

அவ640 மிக�! இனி8த�! ஆகா! எ�ன இனி��! எ�) �க���ெகா�ேட 

ெம�) தி�) வி5டா�. தைலவியாH! ேதாழியாH! சிாி4காம- இ#4க�Eய 

வி-ைல. காரண! எ�ன? தைலவி த�த தி�ப�ட! இனி�ப�); கச40! ேவ!ேப. 

ேவ! ெப�றாH! பழம�); பAைச� ப�$கா,. அ� இனி�பதாக ஓ ஆ�மக� 

தி�றா- எ�ெப�தா� சிாி4காம- இ#4க�EJ!? யா� ேவ�ப$காைய அ-லேவா 

த�ேத� தா$க? இனி�பதாக4 P)கிறீகேள! எ�) ேக5டா? தைலவி, அ-ல 

அ-ல! நீயா என40 ேவ�ப$காைய அளி�பா,? ச4கைர4 க5Eைய அ-லவா 
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அளி8தா,? ேவ!ெப�) ெபா, Pறி4 ேக< ெச,கி�றா, எ�) த� 

ந!பி4ைகைய4 Pறினா� தைலவ�. ேக5டா? தைலவி. எ�ன! நா! ெகா�8த 

ேவ!�! இனி8ததாேம! ஆகா எIவள� காத- இவ40? எ�ெற�ணி உட- 

சி<8தா?. 

 

நா5க? பல நட�� கட�தன. காதலக50A சிற�பாக8 தி#மண! நைடெப(ற�. 

இ#வ#! �ைறேய இ-லற! நடா8தி வ�தாக?. ஒ# 0ழ�ைத408 தா, 

த�ைதயராக�! ஆனாக?. 

 

ஆ��க? சில ெச�றன. திbெரன அவ� 0றி�� ேவெறா# காம4 கிழ8திேம- 

ெச�ற�. அ��திய அ�� நாL40 நா? வளர8 ெதாட$கி(). த� மைனவிைய 

மற�தா�. ஏெற�8�! பா�பதி-ைல. உணைவJ! �தியவளிடேம ைவ8�4 

ெகா�டா�. அவ? O5Eேலேய எ�ேபா�! த$கியி#4கலானா�. 0ழ�ைத 

நிைன� வ#!ெபாG� ம5�! தைலவியி#40! O5E(0 வ#வா�. உடேன தி#!பி 

வி�வா�. இAெசயH408 தைலவிJ! ேதாழிJ! வ#�தாம- இ#4க �EJமா? 

ம4க? வா�வி� மா(ற�தா� எ�ேன! ெகா�ைம! 

 

ஒ#நா? தைலவிJ! ேதாழிJ! தைலவைன� ப(றி� ேபசி4 ெகா�E#�தாக?. 

அ�ேபா� அவ6! வ�தா�. தைலவி எG�� வரேவ(றா?. ெகா*ச! தாக8தி(0 

அ#��!பE ேவ�Eனா?. காம4 கிழ8தியி� O5E- உ�� களி8த அவ6408 

தைலவி தாக8தி(04 ெகா�8தா- பிE40மா? ேவ�டா ெவ)�பா,, ெகா*ச! 

0ளிAசியான த�ணீ ெகா��வா எ�) க5டைள யி5டா�. அவL! அ�பEேய 

0ளிAசியாக4 ெகா�8தா?. வா$கிA சிறி� ப#கினா�. அIவள�தா�. ெதாட$கி 

வி5டா� கைதைய. ‘எ�ன! இ8 த�ணீ ெவ�பமாகA ��கி�றேத! நா� 

0ளிAசியாக அ-லேவா ேக5ேட�? அேதா� உவ4கி�றேத!' (உவ�� - காி��) 

எ�) உ)8தலாக4 Pறி� �ற�பட8 ெதாட$கினா�. ேக5டா? ேதாழி. அவளா- 

ெபா)4க�Eயவி-ைல. அவைன வழி மறி8�4 ெகா�டா?. "ஐயேன! இ� எ�ன 

வி�ைத! அ�) அவ? த�த பAைசேவ�ப$கா, இனி8த�. இ�ேறா, பல#! 

வி#!�! இனி��ைடய பாாியி� பற!�மைலA �ைனநீ ைதமாத8திH! ��கி�ற� 

- அேதா� உவ4 கி�ற�. இ� உ�ைமதானா? இத(04 காரண! எ�ன? பைழய 

அ�ைப மற(�வி5b ேபாH!? த$க? அ�பி� ப0திைய எ�ென�)ைர�ேப�! 

ேவ�டா! எ�ற மைனவி ைக ப5டாH! 0(ற!, கா- ப5டாH! 0(றமா?” எ�) 

இர4கமாக4 ேக5டா?. அ8 தள�த ெசா-ைல8 தைலவ� ேக5டா�. தைலவியி� 

வாEய �க8ைதJ! க�டா�. அவனா- த� 0(ற8தி(0 நாணி8 தி#�தாம- 

இ#4க �Eயவி-ைல. இ�த நிக�Aசிைய, 
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"ேவ!பி� ைப$கா, எ�ேதாழி தாிேன 

ேத!]$ க5E எ�றனி இனிேய 

பாாி பற!பி- பனிA�ைன8 ெத�ணீ 

ைதஇ8 தி$க? த�ணிய தாி6! 

ெவ,ய உவ40! எ�றனி 

ஐய! அ(றா- அ�பி� பாேல.' 

 

எ�6! பழ�தமி�4 0)�ெதாைகA ெச,Jளா- உணர� ெபறலா!. அ�) 

தைலவ6404 கச��! இனி8த�. இ�ேறா, த�ணிய இனிய பற!�மைலA �ைன 

நீ ைத8 தி$களிH! ��கிற� - உவ4கிற�. இ�பE உலகி- பல இ#4கி�றன 

எ�) 0றி4கேவ, ஒ# தைலவ�ேம- ஏ(றி4 PறிJ?ள� 0)�ெதாைக� பாட-. 

எனேவ, இனியாயி6! உலகி- 0�!ப8தைலவ#! தைலவிய#! தா! காத<8த -

மண��ெகா�ட அ�)ேபா- எ�)! ஒ�றிய ஒேர நிைல உ?ள8தினரா, 

உவைகJட� வா�வாகளாக! 

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

8. 8. 8. 8. அஅஅஅணிலா� ��றிலா�ணிலா� ��றிலா�ணிலா� ��றிலா�ணிலா� ��றிலா�    

 

க#8� ஒ#மி8த காதல இ#வ இனிேத இ-லற! நட8தி வ�தாக?. காத- 

வா�4ைகயி� இல4கண8ைத அறிய வி#!�ேவா40 அவத! உயாிய வா�4ைக 

இனியேதா எ�8�4கா5டா0! எ�பதி- எ?ளள�! ஐயமிரா�. மா��மி4க 

மைனயாLட� PE வா�வதா- ஏ)ேபா- h�நைட உைடயவனாக8 திக��தா� 

காதல�. க�ணி6! இனிய கணவ6ட� PE வா�வதா- தனியழ0 ெப()8 

திக��தா? காத<J!. இ$ஙன! இவக? இ�ப வா�வி� எ-ைலயி- நி�) 

இ)மா�தி#�தன. 

 

வா�4ைகயி- இ�ப! என ஒ�றி#�தா- ��ப! என ஒ�)! இைடேய இ#40! 

அ-லவா? அId அரச� ேவ() நா5E�ேம- பைடெய�8தா�. அரச6ட� 

ேபா மறவனாகA ெச�றா� காதல�. காத< O5E- தனி8தா?. நா5க? பல 

கட�� மைற�தன. காதல� வ�� ேச�தானி-ைல. எனேவ காத<யி� �ல!பைலA 

ெசா-ல�! ேவ��ேமா? உ�E �#$கிய�. உற4க! 0ைற�த�. உட- 

ெம<�த�. காதல� P5�றவா- ெப(ற �8தழ0 ேபாயி(). �8தழ0 ம5�மா? 

இத(0 �� இ#�த இய(ைகயழ0! இட! வி5�� ெபய�த�. �#$க4 Pறி�, 

ெசயல(றவளாக4 காண�ப5டா? அவ?, ஏ�? ெச�ற காதல இ�6! 

மீளவி-ைலேய! அவ வ#வதாக4 0றி8�A ெச�ற ப#வ�! கட�� வி5டேத! இனி 

எ�ெபாG� வ#வாேரா? ேபா#40A ெச�ற இட8தி- எ�ன ேந�தேதா? நா! 
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இ$ேக இ$ஙன! இ�6! எ8�ைண நா5க508 தனி8�� �ல!�வ�? அவ 

ெவ(றிJட6! உயிேரா�! தி#!பி வரேவ��ேம! எ�ற எ�ண அைலக? ஒ�ற� 

பி� ஒ�றாக அைல4க8 ெதாட$கின. க(�மி4க ெப�Eாி� இல4கண�! 

இ�தாேன! 

 

தைலவியி� கல4க�(ற நிைலைய உயி8ேதாழி க�டா?. ெபாி�! கவ�றா?. 

தைலவியி� கவைல எ�) தீ#ேமா எ�) எ�ணி ெநா�தா?. கவல(க எ�) 

அவL40 ஆ)த- Pறி8 ேத)த- ெச,யலானா?. எ�ன ெச,யி6! யா� பய�? 

ெச�ற தைலவ மீ�ட ேபாத�ேறா ேமனி ெபா<� ெப)!. தைலவி த� உட- 

ேவ)பா5ைட4 க�� கவ�ற ேதாழி40� பி�வ#மா) த� உ�ைம நிைலைய 

உைர4கலானா?: 

 

"எ� அ#ைம8 ேதாழிேய! எ� காதல#ட� இனி� வாG! ேபா� உ�டா0! 

உவைக மிக� ெபாியதா0!. அI�வைகயி� மி0திைய, எ�8�4 கா5ெடா�றா- 

இய!பி விள40கி�ேற�, ேக? : ஓ ஊ; த?ளா விைளJ? த$க� ெப(ற�. த4கா 

உைறJ! த0தி உைடய�. தா�விலாA ெச-வ வாG! சிற�� மி4க�. அ8தைகய 

ஊாி- தி#விழா ஒ�) நட4கி�ற�. அ� ேபா�� அId ெப(றி#40! விள4க! 

விள!�! த�ைமயேதா? அIdரா அைனவ#! ஆEJ! பாEJ! உ��! உ�8�! 

ெபாி�! மகி�Aசியைடவாக? எ�ப� தி�ண!. அ! மகி�Aசி எ8�ைண சிற��! 

ெப#ைமJ! உைடயேதா, அ8�ைண மகி�Aசி காதல#ட� PE வாG! ேபா� 

என40! இ#40! எ�ப� உ)தி. காதல பிாி�� வி5டாேலா, அIவி�ப8தி(0 

மாறாக8 ��ப! வ�� ேதாJ!. அ8��ப8தி(0 ஆ5ப5ட இர$க8த4க எ� 

நிைலைமைய எ$ஙன! Pறி விள40வ�"? 

 

"ஒ# வற�ட பாைல நில!. அத� ந�வி- ஒ# சி(^. பாைல நில8தி� வற5சியா- 

0E த�ணீ#! கிைட4கவி-ைல. ெவ�ப�! தா$க �Eயவி-ைல. ெகா?ைள4 

P5ட8தின#! அE4கE வ�� தா40 கி�றன. இ�நிைலயி- அId4 0Eம4க? 

எ$ஙன! வாழ �EJ!? அைனவ#! அIdைர வி5� ெவளிேயறி ேவ(^ைர 

அைட�தன. ஆத<� அIdாி- உ?ள O�க? பழ! �தன. O�களி� �(ற$க? 

ெபா< விழ�தன. ம4க? பயிலாைமயா- �(ற$களி- அணி-க? பயி�) 

எ*ஞா�)! விைளயாE4 ெகா�E#4க8 ெதாட$கின. அ8தைகய அணிலா�! 

��றிைலJைடய தனி8த O�க? எ$ஙன! ெபா<விழ�� காண�ப�ேமா, 

அ$ஙனேம யா6! காதல பிாி�தேபா� ெபா<விழ�� காண�ப�கி�ேற�” எ�) 

Pறி ஏ40(றா?. இ� நிக�Aசிைய 
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'காதல உைழய ராக� ெபாி�வ�� 

சா)ெகா? ஊாி� �க-ேவ� ம�ற 

அ8த! ந�ணிய அ$0EA சீ^ 

ம4க? ேபாகிய அணிலா� ��றி- 

�ல!பி- ேபால� �-ெல�) 

அல�ெப� ேதாழி அவ அக�ற ஞா�ேற" 

 

எ�6! 0)�ெதாைகA (43) ெச,Jளா- இனி� உணரலா!. 

 

(உைழய - ப4க8திH?ளவ; சா) - தி#விழா; �க-ேவ� - வி#!பி மகி�ேவ�; 

ம�ற - உ)தியாக; அ8த! - பாைல நில!; ��றி- - �(ற!; �ல!� இ- - தனி8த 

O�; �-ெல�) - ெபா<வழி��; அல�ெப� - வ#��ேவ�.) 

 

திைண: பாைல. பாைல40ாிய பிாிைவ� ப(றி4 Pறியி#8தலா6! பாைல நில8தி� 

இய-� விள4க� ப5E#8தலா6! இ� பாைல8 திைணயாயி(). 

 

�ைற: பிாிவிைட ேவ)பா� க�� கவ�ற ேதாழி404 கிழ8தி உைர8த�. இ� 

ெபா#? ெவளி�பைட. 

 

பாEயவ: அணிலா� ��றிலா. பாைல நில8தி- உ?ள�!, ம4க? இ-லாைமயா- 

தனி8�� ெபா< விழ�த�! ஆகிய O5E� �(ற8ைத அணிலா� ��றி- எ�) 

சிற�பி8�� பாEய காரண8தா- இ� �லவ ‘"அணிலா� ��றிலா” எ�6! ெபய 

ெப(றா. இ$ஙன! பாEயதி- எ�ன சிற�� நய! உ?ள� எ�) ேநா40ேவா!: 

 

ெபய4காரணA சிற��: 

 

�லவ பா�மைனயி� �(ற8தி- அணிலா�! இய(ைக8 த�ைமைய உ?ளவா) 

எ�8திய!பிJ?ளா. ஆனா- இ$ேகா ஐய8தி(0! இட���. ம4க? பயிHகி�ற 

O�களி� �(ற8திH! அணி(பி?ைளகைள4 க� Pடாக4 

கா�கி�ேறாம-லவா? அ$ஙன! இ#4க "ம4க? ேபாகிய அணிலா� ��றி-" 

எ�) �லவ பாEயி#�ப� ெபா#��மா? அதி- எ�னதா� சிற� �?ள�? எ�ற 

ேக?வி இ$0 எG!. உ�ைம அ�பEய�). இ$ேக �லவ எG8ெத�ணி� பாE 

J?ளா. ஊ�றி ேநா40ேவா4ேக உ�ைம �ல�ப�!. ம4க? பயிHகி�ற O5� 

�(ற8திH! அணி-கைள4 காண�EJ! எ�ப� உ�ைமேய. ஆயி6!, அ$0 

அணி-க? ஓ�வைத4 காண�EJேம தவிர எ*ஞா�)! விைளயா�வைத4 
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காண�Eயா�. ம4க? பயிH! இட8தி- இைர ேத�வத(காகA ச(ேற ஓட �EJேம 

தவிர, எ*ஞா�)! விைளயாE4 ெகா�E#4க �Eயா த-லவா? இதைன "வாி��ற 

அணிெலா� க#�ைப (எ<) ஆடா�" எ�6! ெப#!பாணா()� LIGOL (85) 

அEயா6! உணரலா!. ஆ�! எ�ற ெசா-லா-, ம4க? பயிலாத O� என எளிதி� 

உணரலா!. இ$ஙன! ஆ�! ��றி- எ�) பாடாம- ஓ�! ��றி- எ�) பாE 

யி#�பாேர யானா- இ8 ெதாடாி- ஒ# சிற��! இ-ைலயா!; இ8ெதாடாிைனJ! 

இ� �லவ40� ெபயராக ைவ8தி#4க �Eயா�. ம()! ��றி<- 0ழ�ைத� 

பி?ைளக? விைளயா�வைதேய அைனவ#! எதிபா�ப. இ$0 அத(0 மாறாக 

அணி( பி?ைளக? ஆ�வதாக4 Pற�ப5E#�ப� பE�பவாி� உ?ள8ைத8 

�M40றA ெச,� க#8R�ற�! ெச,கி�ற�. 

 

ேமH!, அணி- ஆ�வ�$Pட, O5E� Pைரயிேலா அ-ல� ெகா-ைல�-

�ற8திேலா இ�றி, ம4க? பயிH! ��றி<- நிக�வதாக4 Pறியி#�பத� நய! 

0றி�பிட8த4க�. எனேவ, இ$ஙன! இடமறி�� ெசா(கைள� ெப,� பாEய 

திறைமயா- ெபய ெப(ற �லவ இவ எ�ப� இனி� விள$0!. 

 

ஆகேவ, அணிலா� ��றி- எ�ப� ஒ; அI dாி- பிற�த காரண8தா- இ��லவ 

இ�ெபய ெப(றா எ�)! Pற�Eயா�. அ-ல� இவ O� அணிலா� 

��றிைலJைடய�; அ4காரண8தா- இ�ெபய ெப(றா எ�)! Pற�Eயா�. 

 

இ��லவ இய(ைக� ெபா#?கைளJ! இய(ைக நிக�AசிகைளJ! P�� ேநா4கி 

ஆராJ! இய-�ைடயவ எ�ப�!, இய(ைக இ�ப8தி- ேதா,�� திைள�பவ 

எ�ப�! இAெச,Jளா- இனி� ெபற�ப�!. 

 

ெபா,தா6! இ-ைலயி� ெபா#8தேம ெத,வ8ைத 

ைவதாH! தமிழினா- வாழைவ40! அ!மாைன 

ைவதாH! தமிழினா- வாழைவ40! எ�ப�தா� 

ெம,தா� எனி�தமி�40 ேம�ைமய�ேறா அ!மாைன 

தமி�40?ள ேம�ைம தமிழ40! அ!மாைன 

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

  



63 

 

9. 9. 9. 9. ஓ� ஏ� உழவ�ஓ� ஏ� உழவ�ஓ� ஏ� உழவ�ஓ� ஏ� உழவ�    

 

ஓ அழகிய மாளிைக. மாளிைக40ாிய ம$ைகJ! மணவாள6! மகி��� 

அளவளாவி4 ெகா�E#�தன. மணவாள�, ம$ைக ஏமா)! ெசIவிைய எதி 

ேநா4கி4 ெகா�E#�தா�. ேவ() நா� ேபா�� மி4க ெபா#ளீ5E வரேவ��! 

எ�ப� அவன� ேவணவா. ஆனா- மைனவி உட�ப�வாேளா மா5டாேளா எ�ப� 

அவ640 ஐய!. இ#�பி6! த4க ெசIவி ேநா4கி8 த� க#8ைத ெவளியி5டா�. 

ேக5ட அவ? சிறி� பி� வா$கினா?. “த$க? ெபா#? ேவ5ைக404 காரண!, எ� 

ேம- அ#? ேவ5ைகயி�ைமேய ேபாH!. த$கைள� பிாி�� யா� வா�வெத�பE? 

என40 உயி தா$கேள ய�ேறா? உயி பிாிJ! உடH40 மதி�ெப�ன உ?ள�?” 

எ�) இர$க8 த4க நிைலயி- பதி<)8தா?. அவ640 ஒ�)! �ல�படவி-ைல. 

ச() ேநர! வாளா இ#�தா�. பி��, விைரவி- தி#!பி வி�ேவ� எ�) அ�� 

கனிய அவL40 ஆ)த- Pறினா�. அவL! உட�ப5டா?. ஆனா-, தா$க? 

மீ�� வ#! கால! எ�? எ�) வினவினா?. கா கால8தி- வ�� வி�ேவ�; இ� 

தி�ண! எ�) காலவைரயைற Pறி உ)திJ! ெச,தா� அவ�. அவேளா, 

'அ$ஙனேம தா$க? 0றி8த கால8தி- தி#!பி விட ேவ��!; கா கால! கட�� 

வ#Oகளாயி� இ$0 எ�ைன4 காணலாி�; ேவெறா# மட�ைதைய மண4க 

ேவ�E வ#!; நிைனவி#4க5�!. எ�) வ(�)8தினா?. அவ6! அ$ஙனேம 

ஒ8�4 ெகா�டவனா,� ெபா#? ேநா4கி� �ற�ப5டா�. 

 

ேவ()நா டைட�த தைலமக� அறவழியி- ெபா#? ஈ5டலானா�. எ�ணியபEேய 

திர�ட ெச-வ! 0வி�த�. வ�த ேவைலJ! �E�த�. தைலவியிட! 0றி8� வ�த 

காகால�! எ5E� பா8த�. ேமக4 P5ட$க? மி�னலாH! இEயாH! 

�ளியாH! ப#வ வரைவ அவ640 உண8தின. த� கடைமைய உண�தா�. 

காகால8தி- தைலவிைய அைடயாவிE� அவ? இற��ப�வா? எ�ற நிைன� 

வ#8திய�. எனேவ தன40? பி�வ#மா) பித(றலானா�: 

 

"யா� தைலவியிட! 0றி8�வ�த ப#வேமா ெந#$கிவி5ட�. யாேனா இ�6! 

இ$ேகேய உ?ேள�. தைலவி த$கியி#40! ந!Uேரா ெந��ெதாைலவி- உ?ள�. 

அIdைர அைடத(0ாிய வழிJ! கர��ரடான க�ைம வா,�த�. அIவழியி- 

எளிதாக விைர�� ெச-ல�! �Eயா�. ஆனா- யா� 0றி8த கால8தி- தைலவிைய 

அைடய8 தவறினாேலா அவ? இற�� ப�வா? எ�ப� உ)தி. தைலவிைய 

விைர�தைடவ� எ$ஙன!? எ� ெந*�4கி#40! விைரைவ எ�ென�) 

எ�8�ைர�ேப�!” 
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" ஒ# வய- - ந-ல பா$0ைடய�. இ�ேபா� மைழ ெப,ய�ப5� ஈர�! ெப() 

உGத(ேக(ற ெசIவியதாJ?ள�. அ8தைகய வயH40ாியா� ஒ#வ�, ஒேர ஏ 

உைடயவ�. அவ� த� ஒேர ஏைர4ெகா�� வய- �GவைதJ! மிகமிக விைர�� 

உGவா� அ-லவா? அவ64கி#40! விைர� எIவளேவா, அIவள� விைரவிைன 

உைடயதா, இ#4கி�ற� எ� ெந*�. எனேவ, காகால8தி� வரவிைனJ! 

தைலவி யி#40! ஊாி� ெதாைலவிைனJ! வழியி� ெகா�ைம யிைனJ! ெந*சி� 

விைரவிைனJ! ஒ8தி5�� பா40$கா- ஒ�)4ெகா�) �ரணா,8 

ேதா�)கி�ற�. இ�நிைலைய எ�ணி ெய�ணி யா� மிக வ#�� கி�ேற�” 

எ�) ைந�� த� ஆவைல அட4க �Eயாதவனா, விைர�� �ற�படலானா�. இ� 

நிக�Aசிைய, 

 

'ஆடைம �ைரJ! வன�பி� பைண8ேதா� 

ேபரம4 க�ணி இ#�த ஊேர 

ெந�*ேச� ஆாிைட ய�ேவ ெந*ேச 

ஈர! ப5ட ெசIவி� ைப!�ன8� 

ஓ ஏ உழவ� ேபால� 

ெப#வி��� உ(ற�றா- ேநாேகா யாேன.'' 

 

எ�6! 0)�ெதாைகA (131) ெச,J? இனி� �லனா40கி�ற�. 

 

0றி��ைர 

ேபரம4 க�ணி = தைலவி; ெந�*ேச�= ெந�� ெதாைல�; ஆாிைடய� = 

அைடத(காிய இட8தி- உ?ள�; ெசIவி = பத!; வி��� விைர�. 

 

திைண 

பாைல8திைண. பிாிைவ�ப(றி Pறியி#8த<� இAெச,J? 

பாைல8திைணயாயி(). 

 

�ைற: 

 

விைன �(றிய தைலமக� ப#வ வரவி�க� ெசா-<ய�. வ�த காாிய8ைத �E8த 

தைலவ�, தா� தைலவியிட! 0றி8�வ�த கா�ப#வ! வ�� ேதா�றிய ேபா� 

தன40? ெசா-<ய� எ�ப� �ைற� ெபா#?. 

 

பாEயவ: 
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ஓ ஏ உழவனா. இ��லவ இAெச,Jளி- எ�8�4ெகா�ட ெபா#L40 

ஏ(�ைடயதாக ஓ ஏ உழவைன உவைம�ப�8தி4 Pறியதா-, ஓ ஏ உழவனா 

எ�6! ெபய ெப(றா. இI�வைம எ$ஙன! சிற�ததா0! எ�) ேநா40ேவா!. 

 

ெபய4காரணA சிற��: 

இ$0 இI�வைம Pற�ப5ட�, தைலவன� ெந*�4கி#40! விைரைவ 

விள40வத(கா!. ெபா�வாக உலகி- ஒ#வ விைர�� ெச-வத(0 உவைமயாக 

மேனாேவக! — வாJ ேவகமாகA ெச�றா எ�) P)! வழ4க! உ��. ஏைனய 

ெபா#?களி6! கா() மிக�! விைர�� ெச-H! ஆ(றHைடய�. எ�ப� 

அைனவ#! அறி�த ஒ�ேற. அ4கா(ைறவிட விைர� மி4க� மனமா0!. 

அ!மனமான� இைம� ெபாGதி(0? தா� இ#40! ஊைரவி5� ேவேறா ஊைர 

யைடJ!. ேவெறா# நா5ைடJ! அைடJ!. ேவெறா# க�ட8ைதJ! அைடJ!. 

வா6லக! ேபா�ற ேவேறா உலைகJ! அைடJ!. அைடவேதாட-லாம- அேத 

இைம�ெபாGதி(0? தி#!பிJ! வ��வி�! வ�ைமJ! உைடயதா0!. இதைன 

ஒIெவா#வ#! த! ப5டறி� வாயிலாக (அYபவ ]வமாக4) க�E#4கலா!. 

ம()! இ!மன!, �#கன� விைர��ெச�) மீL! ேவH40 உவைமயாக8 "Rர! 

ேபா, மீLதலா- ெசா- மனமா!” எ�) “தி#�ேபா@A ச�நிதி�ைற”யி- 

Pற�ப5E#�ப�! இ4க#8ைத வ<J)8�!. எனேவ மன8தி6! விைரJ! 

ெபா#? ேவெறா�)! இலெத�ப� ெவளி�பைட. ஆத<� விைரவி� மி0தி40 

எ-ைலயாக உவைமெயா�) Pற வி#!பி� மன8ைதேய Pறேவ��!. அ$ஙன! 

P)பவ வைமயில4கண8ைத ந�0 உண�தவ ஆவ. ஆனா- அ8தைகய 

மனமாகிய ெந*சி� விைர�4ேக ேவேறா உவைம Pற� �0��வி5டா 

இAெச,Jளி- இ��லவ. அ�ெபா#8த8திைனA சிறிதா,ேவா!. 

 

உலகி- உழவக? பயி அ)4க�ப5�4 கிட40! வயைல உGத(0 மைழைய எதி 

ேநா4கி4 ெகா�E#�ப� வழ4க!. அ$ஙன! ஒ# மைழ ெப,� வி5டாேலா 

உழவகளிைடேய ஒேர ஆரவார! காண� ப�!. காைலயி- ஞாயி) (Qாிய�) 

ேதா�)வத(0? கல�ைபைய8 R4கி4 ெகா��! காைளகைள ஓ5E4 ெகா��! 

வயைல ேநா4கி� �ற�ப5� வி�வாக?. எ$0! ஒேர பரபர��8தா�. 

இ�நிக�Aசிைய நா! சி(^களி- (கிராம$களி-) ெத(ெறன4 காணலா!. 

ப8� ஏ உைடயவகL! பரபர��?ளவராகேவ காண�ப�வாக?. ஆனா- 

ஒ#வ� ம5�! ஒேர ஏ உைடயவனா, உ?ளா�. தா6! ஏைனேயாைர� ேபா�) 

ஈர! கா,வத(0? வய- �GவைதJ! உGதாக ேவ��!. தவறி�, பி�ன 

உழ�Eயாத வ�ண! பத! ெக5� வி�!. ெகE� விைளவ()� ேபா0!. ேபாகேவ 

உ�ண உணவ() உயி வா�4ைக அாிதா, �EJ!. எனேவ, அவ� விைர�� 

உழேவ��வ� இ�றியைமயாததா0!. ஆனா- அவ640 இ#�பேதா ஒேர ஏ. 

ேவ) ஏகைள4 P<40 அம8தலா! எ�ப�! இயலாத காாிய!. காரண! 

அைனவ#! அIேவைலயி- ஈ�ப5�?ளைமேயயா0!. ேமH!, வய<� ஈர!, 
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இ#4க ேவ�Eய அள�404 0ைற�ேதா அ-ல� மி4ேகா இ#40மாயி6! 

ம(ெறா# சமய8தி- உG� ெகா?ளலா! எனA ேசா!பி இ#4 கலா!. இ$0 

அ�பEJ! இ-ைல. உGத(ேக(ற பத�?ளதாக ஈர! அைம��?ள�. இதைன 'ஈர! 

ப5ட ெசIவி' (ெசIவி - பத!) எ�6! ெதாடரா- உணரலா!. ம()! ஈர! ப5ட 

ெசIவியதா, இ#� பி6!, உG� விைத8தா- ேபாதிய விைளAச- விைளய4 PEய 

இய(ைக வள! இ-லாத நிலமாயி#�பி6! ேபாக5�! எ�) ேசா�� வி5� 

விடலா!. இ� அ8தைகயத�). ேபா5டா- ெபா� விைளய4 PEய �க�Aசி மி4க�. 

இதைன� 'ைப!�ன8�' எ�6! ெதாடரா- உணரலா!. ஆத<� இ8தைகய 

நில8ைத உழாம- வறிேத ைவ8தி#4க யா#408தா� மன! �ணிJ!. எனேவ, 

ப8ேத உ?ளவகL! பரபர40! ேபா�, ஓ ஏ உ?ளவனி� விைரவி� மி0திைய 

விள!ப�! ேவ��ேமா? அவ� கா-க? விைரJ!. ைகJ! வாJ! காைளகைள 

விர5�!. அவ� விைர வாகA �ழH! ஓ (இய�திர�) ெபாறிைய� ேபா- ேதா(ற! 

அளி�பா�. �#$க4 Pறி�, அவ� மன! மிகமிக விைர�� ���! எ�பதி- 

தைடயி-ைல. எனேவ, உலகி- ஒ# ெபா#ளி� விைர�40 உவைம Pற வி#!� 

ேவா, ெபா�வாக மன8ைத4 0றி�பிE� மிக�! ெபா#��ேம! 

 

இAெச,Jளி- �லவ இடமறி�� ஏ(ற உவைமைய4 ைகயா�ட திற8தா- 'ஓ ஏ 

உழவனா' எ�6! ெபய ெப(றா எ�ப� ெபற�ப�!. 

 

ெமா8த8தி-, 'ஓ ஏ உழவ�' எ�6! ெதாட, அ��40! அளி40! 

(அ6தாப8தி(0!) உைழ��40! ஊ4க8தி(0! உாியதா0!. 

------ 

தமி�நா5E- தமிைழேய தா,ெமாழியா4 ெகா�டசில 

தமிழேர ��தமிைழ8 தா��தெத�றா அ!மாைன 

தமிழேர ��தமிைழ8 தா�நதெத�றா ராமாயி� 

தமி�40#தி அவ4கி-லா8 த�ைமேயா அ!மாைன 

0#திவட ந*�தீ�ட4 0ைல�த�தா� அ!மாைன. 

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

10. 10. 10. 10. ஓ� இ� பி8ைசஓ� இ� பி8ைசஓ� இ� பி8ைசஓ� இ� பி8ைச    

 

ஒ�றிய அ��ைடய ஒ# தைலவ6! தைலவிJ! ந-லறமா! இ-லற8தி� 

வழிநி�) வா��� வ�தன. இ#�ேதா!பி இ-வா�வ� எ-லா! வி#�ேதா!பி 

ேவளா�ைம ெச,த( ெபா#5�' எ�6! 0றளி� க#8ைத8 த! ெசயலா- விள4கி 

ெம,�பி4கலாயின. வ�த வி#�தினைர� ேபணி, இனி வ#! வி#�தினைரJ! 
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எதிேநா4கி நி(0! இய-�ைடய ஆயின. இI வி#�ேதா!�! வா�4ைக40� 

ெபா#? மிக�! ேதைவ� ப�! அ�ேறா? அத(காக8 திர�ட ெபா#ளீ5E வர 

வி#!பினா� தைலவ�. உ?ள4 க#8ைத8 தைலவியிட! உைர8தா�. அவL! 

இைச�தா?. ஆனா-, எ*ஞா�) மீ�� வ#Oக? எ�) ஆவHட� வினவினா?. 

அத(கவ�, வாைட4கா() O�! கால8தி- வ�� வி�ேவ� எ�) பதி<)8�� 

பிாி�தா�. தைலவைன� பிாி�� தைலவி தனி8ததா-, ேதாழியி� �ைணெகா�� 

ஒ#வா) கால$ கழி8� வ�தா?. 

 

தைலவ� 0றி8�A ெச�ற நா5களி� அள�0ைறய4 0ைறய8 தைலவியி� �ய 

ெப#கிய�. ேதாழி ஆ)த- பல Pறி8 ேத(றி வ�தா? வாைட� ப#வ! எ�) வ#! 

எ�) வ#! எ�) எதிேநா4கி4 ெகா�E#�தன. அIவமய! அறிவ ஒ#வ 

அவகைள அைட�தா. அறிவ எ�பா �ற� ]�டவ; �4கால�! அறிJ! 

ேபரா(ற- மி4க ெபாிேயாராவ; தைலவ� தைலவிய கைள இE8�ைர8� அறி� 

ெகாL8�! அ#Lைடயவ அ�ேனாாிட8தி- அறிவ40 ந�மதி��! ெச-வா40! 

உ��. அறிவ P(ைற மைறெமாழியாக ந!பி அைனவ#! அத�வழி நட�ப� 

வழ4க!. அIவறி வாிட8தி- தைலவியி� ஆ(றாைமயிைன8 ேதாழி அறிவி8�8 

தைலவ� 0றி8த ப#வ வரைவ வினா வலானா?. 

 

அ#?மி4க அறிவேர! எ�)வ#ேமா என எதி பா8�8 தைலவி ந�$0த(04 

காரணமான வாைட4 கா() O�! ப#வ! எ�ேபா� வ#! எ�) எ$க50 

எ�8�ைர�hராக! அ�ப#வ! எ4கால8தி- வ#வதாக8 த$க? தி#வாயா- 

அறிவி4கி�றீகேளா அ4கால8தி- தைலவியி� காதல#! வ�� வி�வா. எ�ப� 

எ$க? ந!பி4ைகயா0!. ேமH! Y! வாயா- ேக5பி� எ$க50! ெபாிய 

அைமதிJ! ஆ)தH! உ�டா0!. ஆத<� அ#? P�� அறிவி�hராக! Yம40! 

ந�ைம வ��) வதா0க! 0(றம(ற ெதா# ெத#வி-, ஒேர O5E-, நா, இ-லாத 

அக�ற ெபாிய வாயி(பEயி-, உய�த ெச�ெந( ேசா()4 0விய<- மிக�! 

ெவ�ைமயான ெந, வா8� அளி40! பிAைச உணைவ (�றவிக? உ�M! 

உண�40� பிAைச என� ெபய) வயி) நிைறய உ�hராக! உ��, 

பனி4கால8தி(0 உக�ததாகிய ெவ� நீைர, ேசமி8�4 ெகா?வத(காக ைவ8தி#40! 

இ4கல8தி- நிர!ப� ெப()4ெகா?Oராக!" எ�) Pறினா?. 

 

தைலவிJ! ேதாழிJ! வாைட�ப#வ8ைதJ! தைலவ� வரைவJ! எதிேநா4கி4 

ெகா�E#�தன. ஆத<� அைவ ப(றிய ந(ெச,திைய ேவெறா#வ வாயிலாக4 

ேக5பி� மன8தி(0� ெபாியேதா ஆ)த- உ�டா0!. ேமH! �4கால�! 

அறியவ-ல �றவி ஒ#வாி� வாயா- ேக5பி� இர5ைட மகி�Aசி ய-லவா? 
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அதனாேலேய ேதாழி இ$ஙன! அறிவைர வினவினா?. ம()!, தம40 ந(ெச,தி 

ெசா-Hவா எ�ற மகி�Aசி ேமg5Eனா- அறிவ40! ந�ைமவ� ெத,�வதா0க 

என வா�8தலானா?. இைவெய-லா! உலக இய(ைக ய�ேறா? இ�நிக�Aசிைய 

 

"ஆசி- ெத#வி- நா,இ- விய�கைடA 

ெச�ெந- அமைல ெவ�ைம ெவ?ளிG� 

ஓாி- பிAைச ஆர மா�தி 

அ(சிர ெவ,ய ெவ�ப8 த�ணீ 

ேசமA ெச�பி- ெபறீஇயேரா நீேய 

மி�னிைட ந�$0! கைட�ெபய- வாைட 

எ4கா- வ#வ� எ�றி 

அ4கா- வ#வெர! காத ேலாேர.'' 

 

எ�6! 0)�ெதாைகA ெச,Jளா- ந�0ணரலா!. 

 

0றி��ைர: ெச�ெந- அமைல = ேசா()40விய-; ெவ?ளிG� = ெவ�ைமயான 

ெந,; அ(சிர! = �� பனி4கால!; ெவ�ப8 த�ணீ - ெவ�நீ; ேசமAெச�� = 

நீேசமி8� ைவ8�4 ெகா?L! ஒ#வைக4 கல!; மி�னிைட தைலவி. 

 

திைண: பாைல பிாிைவ�ப(றிய ெச,தி Pற�ப5E#8 த<� இAெச,J? 

பாைல8திைண யாயி(). 

 

�ைற: 

தைலமக� பிாி�தவழி, அவ� 0றி8த ப#வ வர� ேதாழி அறிவைர4 க�� 

வினாய�. இ� ெவளி�பைட. 

 

பாEயவ: 

ஓாி- பிAைசயா. இ��லவ இAெச,Jளி- ஒேர இ-<- (O5E-) ெபற4PEய 

பிAைசைய� ப(றிA சிற�பி8�� பாEJ?ளா ஆத<� 'ஓாி-பிAைசயா' எ�6! 

இ�ெபய ெப(றா. இதிெல�ன சிற��ள� எ�றாரா,ேவா!: 

 

ெபய4காரணA சிற��: 

உலகி- பிAைசேய() உ�M! ஒ#வைன எ�8�4 ெகா?ேவா!. அவ� ஒIெவா# 

ேநர8தி- ஒ#ேவைள உண�4காக ஊபல �(றி உழ-வா�. ஒIேவா ஊாிH! பல 

ெத#4களிH! திாிவா�. ஒIெவா# ெத#விH! பலO�களிH! 0ைறயிர�பா�. 
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ஒIெவா# ேநர8தி-, எ$ேகா ஒIெவா# O5E- ஒ#பிEA ேசா) கிைட�ப�! 

அாிதாயி6! ஆ0!. அவ640 அைரவயி)! நிர!பாம( ேபாயி6! ேபா0!. இ� 

உலகி- க�P�. சில பிAைச4 கார40மன அைமதிJ! நிைற�! உ�டா 

காைம404 காரண�! இ�ேவ. இ�ப(றிேய சில வயி) நிைற�தாH! வாளா 

இ#�பதி-ைல. அ�8த ேவைள4 காக ��P5Eேய O�க? ேதா)! ெச�) 

உணைவA ேசமி4க8 ெதாட$0வாக?. ேசமி8� ஓரள� U5ைடJ! 

க5E4ெகா?வாக?. அ!U5ைடயிைனJ! �ம�� ெகா�� ேமH! ேமH! த! 

ெதாழி<- க�M! க#8�மா,8 திாிவாக?. 

 

ஓாி- பிAைச 

 

ஆனா-, இAெச,Jளி- Pற�ப5�?ள பிAைச அ$ஙன! எளிய த�); சிற�த�! 

ெப#ைம உைடய�! ஆ0!. அ�� கல�த மதி�பி(0ாியதா0!. இAெச,Jளி- 

உ?ள ஓாி- பிAைச எ�6! ெதாடெமாழி ேம(Pறிய உலக� பிAைச4காரகளி� 

நிைலேயா� ஒ8தி5�4 0றி40$காைல ெபா#�தாததா0!. ஓாி- எ�பேதா� பிAைச 

ெய�6! ெசா-H!, பிAைச எ�பேதா� ஓாி- எ�6! ெசா-H! ஒIவா� 

மா)ப�!. இ$ஙன! இ�றி, 'ஓாி- வி#��' எ�ேறா அ-ல� ‘பலவி- பிAைச' 

எ�ேறா இ#�தாேலேய ஒ�)4 ெகா�) ெதாட�ைடயதாகி� ெபா#��!. ஏ�? 

உலக� பிAைச4 காரகளி� நிைலேயா� ஒ8தி5� ேநா40$கா-, ஒேர இ-<- 

கிைட�ப� பிAைசயாகாம- வி#�தாக வ�ேறா க#த�ப�!? பல வி-<- 

கிைட�ப� தாேன பிAைசயாக4 க#த�ப�!? ஆனா- இ��லவ 0றி�பி5�?ள 

ஓாி- பிAைசயான� ஓாி- வி#�திைனJ! பலவி- பிAைச யிைனJ! கட�த ெதா# 

தனி8த0தி உைடயதா0!. 

 

இ$ஙன! இைய�த இIஓாி- பிAைச எ�6! ெதாட மாழியான�. நம40A சில 

அ#!ெப#! க#8�4 கைள அறிவி8� நி(கி�ற�. உண� இ�பவாி� உய�த 

மன�பா�ைமயிைனJ! ஏ(பவாி� ஏ(ற8 திைனJ! அள8த(0ாிய 

அள�க#வியா0! இ8ெதாட ெமாழி ெய�றா- அ� சால�! ெபா#��!. இ$0 

அIவி-<� சிற�பிைனJ! பிAைசயி� ெப#ைமயிைனJ! YMகி ேநா4க 

ேவ��!. 

 

இ-<� சிற�� 

 

உலகி- 0)கிய மன�பா�ைம4காரக? சில பிற வ�� ெந#$காம- 

இ#�பத(காக8 த! O5� வாயி(பEயிைன இ#!�4 க!பி �த<யவ(றா- 0)4கி 

ைவ8தி#�பாக?. வாயி(பE ெபாிதா, இ#�பி6! கதைவ8 தாளி5� 
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ைவ8தி#�பாக?. இIO� இ�பE� ப5டத�), பல#! ெந#$கி� பழ0வத(0 

ஏ(றவ�ண! அக�ற வாயி(பEைய உைடயதா0!. இ� ப(றிேய 'விய� கைட' 

(அக�ற வாயி-) என��லவ பாEJ?ளா. ம()!, சில O5� வாயி( பEயி- 

எ*ஞா�)! நா, த$கியி#40!. எவேர6! அ$ேக ெச-வாராயி� 0ைர8�8 

�ர8�!. இIவித இழி�த இய-�ைடயத�) இIO�. இ�க#திேய 'நா, இ- 

விய� கைட' என� பாEனா �லவ. (நா, ம�ைத ேம,�பவக? இதைன 

உணரேவ��!) ஆனா-. ஒ# ெத#வி- இர�ெடா# O5Eன ந-லவரா, 

இ#4கலா!; ஏைனேயா க�ென* சரா, இ#4கலா!. அ8ெத#வி- 

பிAைச4காரக? ெச-வாகேள யானா-, அவக50� ேபாதிய வசதி ேய(படா�. 

ஒ# O5Eன தி5�வா; ஒ# O5Eன �ர8�வா. இ�ெனா# O5Eன பிAைச 

ேபா�பவ கைள8 த��பா. ம(ெறா# O5Eன பிAைச ேபா�பவ கைளJ! 

ேச8�8 தி5�வா. இ8தைகய ெத#வி- ெச�) பிAைசேய()� 

பிைழ�பைத4கா5EH! ப5Eனி கிட�� உயி வி�வ� ந�ற�ேறா? ஆனா- 

இIO� இ#40ம ெத# அ8தைகய தா�நிைல உைடயத�). அ8ெத#வி- உ?ள 

அைன8� O5Eன#! வி#�ேதா!�! ேவளா�ைம உைடயவக?. இர�பா40 

ஈJ! இய- �ைடயவக?. பல வித8திH! 0(ற மி-லாத ப��ைட யவக?. 

இ4காரண! ப(றிேய 'ஆ� இ- (0(றம(ற) ெத#வி-‘ எ�) �லவ ெப#மா� 

பாE� ேபா��ளா. எனேவ, இ8தைகய ெத#வி- உ?ள நாயி-லாதன�! அக�ற 

வாயிைல உைடயன�! ஆகிய O�களி-, ஒ#வ#40 உணவளி4க ஒ# Oேட 

ேபா�!, பல O�க?, ேவ�டா அ-லவா? 

 

பிAைசயி� ெம#ைம 

 

சில பிAைச ேபா�கி�ேறா! எ�) கடைமைய4 கழி8� வி�வாக?; மிகA 

சிறிதளேவ இ�வாக?. தம40� பிE4காத�! ேவ�டாத�மான பைழயஉணைவ4 

ெகா��பாக?. உ�� மி*சிய எAசி- உணைவ இ�$ ெகாEயவ சில#! உ��. 

ேமH!, பிAைச4காரக? கறிவைககைள4 காண�! �Eயா�. இ�6!சில ஓரள� 

ஒG$காக� பிAைசயி�வதாகA ெசா-<4ெகா?வாக?. அ$ஙன! ெசா-<4 

ெகா�� பிAைச4கார4ெகன8 தனியாகA சைம�பாக?. கீ�8தரமான அாிசியா- 

ேசாறா40வாக?. கீேழ எறி�� விட4PEய கா,வைக கைள4 ெகா�� கறி 

சைம�பாக?. 0E�பத(0 எ�த8 த�ணீைர யாவ� ஊ()வாக?. இ$ஙன! 

இ�! பிAைச எ$ஙன! சிற�ததாக �EJ!? இ��லவ 0றி�பி5�?ள பிAைச 

இ�னத�). ெச�ெந- எ�6! உயதரமான அாிசியா- ஆ4க�ப5ட உணவா0!. 

0ைற�த அளவின த�); வயி) நிைறJ! அளவாக8 திர�ட உணவா0!, இதைனA 
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ெச�ெந- அமைல" (அமைல - திர5சி) எ�6! ெதாடரா- �லவ 0றி� பி5�?ளா. 

ேமH! நிர!ப ெந, விட�ெப)! உணவா0!. ெந,ெய�றா- பதமாக4 கா,Aசி 

உ#4க� ெப(ற�; மிக�! ெவ�ைமயான�; எனேவ �8�#40 ெந, எ�ப� 

�ல�ப�!. இதைன ெவ�ைம ெவ?இG�‘ (இG� = ெந,) எ�பதா- உணரலா!. 

ெந, Pறேவ ஏைனய கறி வைககL! Pறாமேலேய அட$0!. இIவித உண� 

வயி) நிர!ப� பைட4க�ப�மா!. இதைன ஆர மா�தி, எ�பதா- அறியலா!. 

0ளிர4PEய ��பனி4 காலமானதா- ‘விடா,‘ (தாக!) தீ4க ெவ�நீ ெகா�� 

பாகளா!. ெவ�நீ எ�றா- ெபய#4க-ல; 0E�பவ எIவள� Q5ைட வி#!பி4 

0E�பாேரா அIவள� Qடாக4 ெகா��பாகளா! இதைன ெவ,ய ெவ�ப8 

த�ணீ' எ�பதா- உணரலா!. ெவ,ய எ�பத(0 வி#!ப8த4க எ�ப� ெபா#?. 

இ�ேபா� ெகா��பேதா டைமயாம-, பி�6! உத�!பEயாக அவ ைவ8 தி#40! 

கல8ைதJ! (பா8திர8ைதJ!) நீரா- நிர�� வாகளா!. இதைனA 'ேசமA ெச�பி- 

ெபறீஇய' எ� பதா- உணரலா!. இ�6!, ெவ,ய எ�6! ெசா-H40 வி#!ப8 

த4க எ�) ெபா#? ப�ணாம- Qடான எ�) ெபா#? ப�ணி, 'ெவ,ய ெவ�ப' 

எ�பத(0 'மிகA Qடான' எ�)! ெபா#? Pறி4 ெகா?ளலா!. ஏ�? 

 

பி�� 0E�பத(காக4 கல8தி- ேசமி8� ைவ8�4 ெகா?L! ெவ�நீ மிகA Qடாக8 

தாேன இ#4க ேவ��!? எனேவ, இ8தைகய பிAைசயி� ெப#ைமைய எ�ென�) 

ேப�வ�? 

 

உலக8தி- ஊேதா)! ெத#8ேதா)! O�ேதா)! பிAைசேய() உழ-பவகளி� 

எளிய நிைலைய4 க� Pடாக4 க�� வ#! நா! 'ஓாி- பிAைச' எ�ற ெதாடைர4 

ேக5ட�! தி�4கிடாம- இ#4க �Eய வி-ைல. காரண!, அ8ெதாடெமாழி ஈேவா 

– ஏ( ேபாகளி� இய-�A சிற�பிைன இனி� விள40 கி�றைமேயயா0!. எனேவ, 

ஓாி- பிAைச எ�ற ெதாடாி- உ?ள சிற�� நய! இ�ேபா�இனி� �லனா0!. 

இ8தைகய அ#! ெப#* சிற�� வா,�த ெதாட ெமாழிைய� பாEய �லவ40 

இ8ெதாட ெமாழியிைனேய ெபயராக ைவ8� வழ$0வ� சால�! ெபா#8தமா0! 

எ�பதி- தைடெய�ன உ?ள�? எனேவ இ��லவ, ஒேர இ-<- பிAைசேய() 

உ�� வா��� வ�தவ; அ4காரண8தா- இ�ெபய ெப(றா எ�) விள!� 

வத(0A ச()! இடமி-ைல எ�ப� ெவளி�பைட. 

 

இ�த4 கால8தி- பிAைச எ��பைத ஒழி40! இய4க! வள�� வ#கிற�- அ� 

வரேவ(க8 த4க�. ஆனா- இ�த இய4க8ேதா� இ�த� பா5ைட� ேபா5�4 
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0ழ�ப4 Pடா�. இ4 0)�ெதாைக� பாட- அ�த4 காலA Q�நிைலயி- 

உ#வானதா0!. 

 

ெமா8த8தி-, 'நா, இ- விய� கைட', 'ஓ இ- பிAைச' எ�6! ெதாடக? 

சி�தைன40 வி#��! 

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

11. 11. 11. 11. பி�ைள த�த ெப+வா��பி�ைள த�த ெப+வா��பி�ைள த�த ெப+வா��பி�ைள த�த ெப+வா��    

 

அவ? வ#8த8தி(0 அளேவயி-ைல. ஏ�? அவ� அ�) ேபா- இ�) நட�� 

ெகா?ளவி-ைல. அ�) அ�பி� உAசியி- நி�றா�. இ�) அவ� நட8ைதயி- 

ெபாிய மா)த- காண�ப5ட�. ஆனா- அவ? வி�வாளா? ேவ) எத(0! வி5�4 

ெகா�4கலா!. இ�நட8ைத40 ம5�! வி5�4 ெகா�4க எ�ெப�தா� மன! 

�ணிவா?? அ�பE எ�ன அ�? 

* * * 

 

அ�ெறா# நா?, மண! ஆகாத கால!, அவL! க�னி�ெப� - த� 

ேதாழிமாகேளா� ேதா5ட8தி- விைளயாE4 ெகா�E#�தா?. அவ6! 

க5Eள$காைள - அ$0 வ�தா�. அவ� க�க? அவ? உள8தி(08 R� 

ெசா-<ன. இ#வ உள�! இைய�தன. பிைண�த உற� உ�டாயி(). உற� 

காதலாக�! மாறிய�. �#$க4 Pறி� ஒ#வைரெயா#வ மண�� ெகா?வதாக 

உ)திJ! ெச,� ெகா�டாக?. தா, த�ைதயகL! உட�ப5டன. தி#மண! 

இனி� நிைறேவறிய�. 

 

காதல இ#வ#! களி��ட� 0�!ப! நட8தி வ�தாக?. அவகளி� அ�பி(0 

அைடயாளமாக ஒ# ைம�த6! பிற�தா�. சீரா5E� பாரா5E வள8தன. 0ழ�ைத 

தவ��� தவ��� த8தEயி5�8 தா, த�ைதயைர இ��றA ெச,தா�. 0�திJ! 

0)0) நட��! உ?ள8ைத4 0ளிரA ெச,தா�. ைகயாலE8�! காலாHைத8�! 

களி4கA ெச,தா�. உ�M! உணைவ8 �ழவி� பிைச�� த� ேமH! தா, ேமH! 

த�ைத ேமH! ]சி� ]ாி4கA ெச,தா�. யாழி6! இனிய-0ழ<6! இனிய த� 

மழைல ெமாழிகளா- உள8ைத மகிழA ெச,தா�. ெப(ேறா இ#வ#! பி?ைளயா- 

ெபற4 PEய இ�ேபாி�ப� ெப#வா�வி- U�கி8 திைள8தாக?. 

பி?ைளயி-லாேதா வா�4ைக நலமி-ைலய-லவா? அவக50 இI�லகி- 

இ�ப�தா� ஏ�? இைசதா� ஏ�? ஒ�)! இ-ைலெயன� ெபாிேயா பல#! 

PறிJ?ளனேர. 

* *  
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அ4காைல அவ� நட8ைதயி- ெபாிய மா)த- காண�ப5ட�. அவ� அவளிட! 

இ#�த பைழய அ�ைப ெநகிழவி5டா�. அ�8த ெத#வி- உ?ள அயலா? 

ஒ#8திைய4 கா�(றா�. அ$0 அE4கE ெச�) வ#வைதJ! வழ4கமாக4 

ெகா�டா�. 0�!ப8தி- சிறி�! க#8தி-ைல. வி#�தின� ேபா- ஏேதா ஒ# ேநர! 

வ#வா�. உடேன தி#!பி வி�வா�. 0�!ப8தி- வ#வா, 0�ற8 ெதாட$கி(). 

PEய விைரவி- 0�!பேம ெநாE8� வி�!ேபால8 ேதா�றிய�. ஊரா பல#! 

பலபட� ேபசி4 ெகா�டன. இைவெய-லா! இய(ைக தாேன! 

 

அதனா- அவ? வ#8த8தி(0 அளேவயி-ைல. அ�) அவ� அ�பி� உய 

க5ட8தி- நி�ற அ#ைமைய எ�ணிெய�ணி இர$கினா?. இ�) ஏறி5�! 

பா4காத எளிைமைய எ�ணி ெய�ணி ஏ$கினா?. ேமH!, 0�!ப! ெநாE8� 

வி5டா-, கணவ எ�ன ஆவா? 0ழ�ைத எ�ன ஆவா�? நா! எ�ன ஆேவா!? 

எ�) அ*சி அய�தா?. பி?ைளெப()! பாவியாேனேன எ�) பதறினா?. 

கணவைர எIவைகயி- ந-வழி408 தி#!பA ெச,யலா! எ�) எ�ணலானா?. 

க(�ைட� ெப�Eாி� இய-� இ�தா� அ-லவா? 

 

வழ4க!ேபா- அவ� ஒ# நா? ஒ�பைன ெச,� ெகா�டா�. ப5டாைட உ�8தி4 

ெகா�டா�. விைல Jய�த அணிகல�கைள அணி�� ெகா�டா�. ந)! 

]A�4கைள� ]சி4ெகா�டா�. அழகிய�! ந)மண! O�வ�மான ]மாைல 

ஒ�ைற4 கG8தி- ேபா5�4 ெகா�டா�. இIவித ஆட!பர8ேதா� அ�8த 

ெத#வி- உ?ள அயலா? O5E(0� �ற�ப5டா�. இ4கால8�A ெச-வ 

ேமா5டா ைவ8தி#�ப� ேபால அ4கால8�A ெச-வக? ேத ைவ8�4 

ெகா�E#�தன. அ4 கால8� வழ4க� பEேய அவ6! த� ேதாி� ேம- 

அம�தா�. பாக6! 0திைரைய ��4க8 ெதாட$ கினா�. 

 

அவ? அ4கா5சிைய4 க�டா?. வாளா வி�வாளா? த� 0ழ�ைத மகைன4 

P�பி5டா?; தக�ப� �ற� ப�வைதA �5E4 கா5Eனா?. 'எ� க�ேண! இேதா- 

உ� அ�பா எ$ேகேயா ேபாகி�றா; நீ விடாேத; அG� அவைர அைழ�பாயாக' 

எ�) R�E வி5டா?.0ழ�ைதக?, தா, த�ைதய ெவளிேய �ற�ப5டா-, 

இய(ைகயாகேவ அG� ெகா�� பி� ெதாட#! இய- �ைடயவக?; ' 

இ�ேபாேதா தாJ! R�E வி5டா?. ேதாிH! 0திைரயி� கG8திH! க5EJ?ள 

மணிகளி� ஒ<J! 0ழ�ைதைய "வா வா” எ�) அைழ4கி�ற�. எனேவ 

அ40ழ�ைத வாளா இ#�பானா? அ�பா! அ�பா! எ�) அைழ8� அG�ெகா�ேட 

ெவளியி- வ�தா�. வாச(பEையJ! தா�Eனா�. ெத#ைவJ! அைட�தா�. 

தக�ப� க�டா� 0ழ�ைதைய. 
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0ழ�ைதயி� வாேயா 0ழ)கி�ற�. க�க? கல$0கி�றன. வாயி� உமி�நீ#! 

க�ணீ#! கல�� உட!ைப நைன4கி�றன. வயி) 0H$0கி�ற�. ைகக? 

ேசா�� விGகி�றன. கா-க? தள�� மE�� ஒE�� வி�! ேபா- 

ேதா�)கி�றன. �#$க4 Pறி�, அ�ேநர! அ40ழ�ைதைய4 க�டா- க- 

ெந*சின#! கைர�� இர4க! ெகா?வாக?. ேமH! இய(ைகயி ேலேய, 

பைகவராH! வி#!ப�ப�! அள� அழ0 வா,� தவ� அ40ழ�ைத. எனேவ, 

0ழ�ைதயி� இ4 ேகால8ைத4 க��! எ8த�ைததா� ேம(ெச-ல8 �ணிவா�? 

'கட�த மா�னிவ#! கட�பேரா ம4க?ேம- காத-?" எ�ப� ப5டறி�� 

பாடலாயி(ேற! எனேவ 0ழ�ைத த� த�ைதயி� மன8ைத4 ெகா?ைள ெகா�டதி- 

ஒ# விய��! இ-ைலய-லவா? 

 

தக�ப6! ேதைர நி)8�! பEயாக� பாக6404 க5டைளயி5டா�. பாக� 

நி)8தினா�. உடேன த�ைத ேதைர வி5� இற$கி ஓேடாEJ! வ�� 0ழ�ைதைய8 

R4கி4 ெகா�டா�. �8த! ெகா�8தா�. 0ழ�ைதயி� பவள! ேபா�ற அழகிய 

வா, த� மாபி- அG��! பEயாக அைண8�4 ெகா�டா�. ெகா*சி4 0லா 

வினா�. பி�� 0ழ�ைதைய ேநா4கி, 'எ� ெச-வேம! அ!மா அைழ4கி�றா?; 

அழாம- O5�40� ேபா! நா� தி�பத(0 வா$கி4 ெகா�� விைரவி- வ�� 

வி�கி�ேற�,' எ�) ேபா404 கா5Eனா�. உ?ேள அ6��வத(0� ெபாி�! 

�ய�றா�. அ40ழ�ைதயா அIவளேவா� வி5�வி�வா�? தக�ப6ைடய 

கா-கைள இ)க4 க5E4ெகா�டா�; நா6!தா� வ#ேவ� எ�) ேமH! 

அழ8ெதாட$கினா�. எ�ன ெச,வா� த�ைத! ேவ) வழியி-ைல. ம)பEJ! 

0ழ�ைதைய8 R4கி4 ெகா�டா�. ‘எ� ெச-வேம'! எ�) �க��� ெகா�ேட 

உ?ேள Yைழ�தா�. 

 

த�ைத மகேனா� Yைழவைத8 தா, க�டா?. அIவிதமாக மகைன8 R�E 

வி5டவL! அவேள ய-லவா? ஆனா-, அவ? ஒ�ைறJ! அறியாதவ? ேபால 

நE4க8 ெதாட$கினா?. 0ழ�ைதைய ேநா4கி, 'ஏ�டா 0)!பா! எ$ேகேயா பற�� 

பற�� �ற� ப5டாகேள - நீ ஏ� அG� த�8� அைழ8�4 ெகா�� வ�� 

வி5டா,? உ�ைன ந�றாக உைத4க ேவ��!' எ�) ெசா-< மிர5Eனா?. 

அE�பவ?ேபா- ேகா- ஒ�ைறJ! எ�8�4ெகா�� 0ழ�ைதைய4 0)கினா?. 

த�ைததா� அE4க வி�வானா? த�8�4 ேகாைலJ! வா$கி4 ெகா�டா�. 

அ�ேபா� அ�8த ெத#வி- அயலா? O5E- ம8தள!, யா� �த<ய இய$க? 

இனிைமயாக வாசி4க�ப5டன. அIெவா< 'வா வா' எ�) த�ைன அைழ�ப� 
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ேபால8 த�ைத404 ேக5ட�. மைனவிையJ! ைம�தைனJ! வி5�A ெச�றானா 

அவ�? இ-லேவயி-ைல. 

 

அ�), மண! ஆவத(0 ��, த� மைனவி ேதாழி மாகேளா� ேதா5ட8தி- 

விைளயாE4 ெகா�E#�த ேபா� நிக��த நிக�Aசிக? அைன8�! நிைன�40 

வ�தன. ஆகேவ, அ�)ேபா- இ�)! அ�� ெவ?ள! ெப#4ெக�8த�. த� 

ைகயி<#�த 0ழ�ைதைய அவ? ைகயி- ெகா�8தா�. அவL! மகி��� வா$கி4 

ெகா�டா?. அ8தைலவ6! அ8தைலவிJ! அ�) தா� �திதாக4 காத<8த 

காதலக? ேபா- காண� ப5டாக?. அவகளி� மகி�Aசி40 அளேவயி-ைல. 

'பிாி�தவ PEனா- ேபச ேவ��ேமா' எ�ப� க!ப வா4க�ேறா? 

 

ம)நா? காைல, தைலவ�ேம- பாி�� �க��� ெகா�ேட தைலவியி� 

உயி8ேதாழி உ?ேள Yைழ� தா?. தைலவிJ! ேதாழிைய அைழ8� அ#கி- 

அம8தி4 ெகா�டா?. �த- நா? நட�த நிக�Aசிக? அைன8 ைதJ! ஒ�) 

விடாம- உைர8தா?. ேமH! ெதாட�� சில உ�ைம4 க#8�4கைள4 

Pறலானா?: 

 

"எ� அ#ைம8 ேதாழிேய! எ�ேபா�! ெபாிேயா வா40 ெபா,4கா�ேபாH!. 

எ�னெவ�) ேக?! எ� கணவாி� ெக5ட நட8ைதைய� ேபா4கி ந-வழி�ப�8த 

எ� 0ழ�ைத மிக�! உதவியா, இ#�தா�. இ�ேபா� இ40ழ�ைதேய 

இ-லாவி5டா-, எ$க? 0�!பேம ெநாE8�� ேபா,வி�!. 0ழ�ைத� 

0ழ�ைத� ப#வ8திேலேய இ8த0 ேப#தவிையA ெச,தா� எ�றா-, ெபாியவனான 

பி�ன இ�6! மிக� ெபாிய உதவிகைளெய-லா! ெச,வா� அ-லவா? நா$க? 

இற�த பி�6! அவனா- எ$க? ேப#! �கG! விள$0! அ-லவா? பி?ைள 

J?ளவகளி� ெப#ைமேய ெப#ைம!' எ�) Pறி8 த� ]ாி�ைப8 ெதாிவி8தா?. 

அ!மட�ைதயி� ம5ட(ற மகி�Aசிதா� எ�ேன! பி?ைள த�த ெப#வா�� 

அ-லவா? 

 

இ�ேபா�ற நிக�Aசிக? பலவ(ைற நா�! உலக வழ4கி- க�Pடாக4 காணலா!. 

இ�நிக�Aசி �GவைதJ!, பழ�தமி�A ச$க இல4கிய$கL? ஒ�றாகிய அகநாW) 

எ�6! ;<- உ?ள ெச,J? ஒ�றி- அழகாக அைம8�� பாEJ?ளா 

'ெச-S4 ேகாசிக� க�ணனா' எ�6! �லவ ெப#மா�. 

 

அAெச,J? வ#மா): 
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"இ!ைம Jலக8 திைசெயா�! விள$கி 

ம)ைம Jலக�! ம)வி� ெற,�ப 

ெச)ந#! விைழJ* ெசயிதீ கா5சிA 

சி)வ� பய�த ெச!ம ேலாெரன� 

ப-ேலா Pறிய பழெமாழி எ-லா! 

வாேய யா0த- வா,8தன! ேதாழி 

நிைரதா மாப� ெந#ந- ஒ#8திெயா� 

வ�ைவ அயத- ேவ�E� ��வதி� 

இய�ற அணிய� இ8ெத# இற�ேபா� 

மா�ெடாழி� மாமணி கற$க4 கைடகழி�� 

 

கா�ட- வி#�ெபா� தள�தள ேபா�! 

]$க5 �த-வைன ேநா4கி ெந��ேத 

தா$0மதி வலவஎ� றிழி�தன� தா$கா� 

மணி�ைர ெசIவா, மாபக* சிவண� 

�-<� ெப#ம ெச-<னி அக8ெதன4 

ெகா��ேபா40 ஒ-லா� கH�த<� த�8த 

மாநிதி4 கிழவ6! ேபா�ெமன மகெனா� 

நாேன �0த� ேதாேன யான� 

ப�8தென� ஆ0த- நாணி இE8திவ� 

கல4கின� ேபாHமி4 ெகாEேயா� எனAெச� 

றைல40$ ேகாெலா� 0)க8 தைல4ெகா� 

Eமி�க� �ழவி� இ�சீ அவமைன� 

பயிவன ேபாலவ� திைச�ப�! தவிரா� 

கழ$கா டாய8 த�)ந! அ#ளிய 

பழ$க� ேணா5ட�! ந<ய 

அ�$கின� அ-லேனா அய�தத� மணேன.' 

 

ெபா#? உண�� பE�ேபா40 இAெச,J? ேபாி�ப! ெகா�40! எ�ப� 

தி�ண!. இ4கைத இA ெச,Jளி� �G விள4கேம. இ�பாட-, தைலவி த� 

உயி8ேதாழி404 Pறியதாகேவ அைம��?ள�. இ$0, காத- கைத ஒ�ைறJ! 

ேநா4கா�, பாட<� உ�ைம4 க#8ைத ஊ�றி உணரேவ��!. 

பி?ைளைய4ெகா�� தி#8தேவ�Eய - தி#�த ேவ�Eய நிைலயி- ெப(ேறா 

இ#8தலாகா�. 

------------- 
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12. 12. 12. 12. ெகா�% )+வ- ேகா
ட%ெகா�% )+வ- ேகா
ட%ெகா�% )+வ- ேகா
ட%ெகா�% )+வ- ேகா
ட%    

 

எவராH! எ�ணி� பா4க�! �Eயாத ஒ#வைக4 க(பைன4 க#8ைத8 

தி#வ?Lவ ஒ# 0ற? உ#வி- எGதியைம8�?ளா. ஒ# காதல� த� காத<யி� 

�#வ$க? ெச,J! ெபா-லாைமைய ெநா�� �ல!�வதாக அ40ற? 

அைம4க�ப5E#4கிற�. 

 

'இ�த� ெப�ணி� ெபா-லாத �#வ$க? ேகாணி வைள�� க�களி� ேம-�ற! 

ெச-லாம- ஒேர ேந ெந5டா,4 க�களிWேட ெச�) திற4க �EயாதபE 

அவ(ைற மைற8தி#40மாயி�, அ4 க�க? இ�ேபா� என40 இIவள� ��ப! 

ெச,தி#4கமா5டா' எ�ப� தா� அவன� �ல!ப-. இ4 க#8�ைடய 0ற? 

வ#மா); 

 

''ெகா�!�#வ$ ேகாடா மைற�பி� ந�$கஞ 

ெச,யல ம�னிவ? க�" 

 

இ40றளிைன ஆரா,வா!: 

(பத�ைர) ெகா�! �#வ! = இவLைடய ெகாEய) வைள�த �#வ$க?,ேகாடா(�) = 

அIவா) வைளயாம-, மைற�பி� = (க�களி� ேந 0)4ேக ெச�) 

திற4க�EயாதபE) மைற�தி#40மாயி�, இவ? க� = இவLைடய க�க?, 

ந�$0 அஞ - ந�$க4 PEய ��ப8ைத, ெச,யல ம� = உ�டா4கியி#4க 

மா5டா; அIவா) அ�த� �#வ$க? மைற4காைம யினாேலேய இவ? க�க? 

எ�ைன8 ���)8�கி�றன. 

 

ெகா�ைம ெகாEய ெபா-லாத த�ைம, வைள�; ேகா�த- = ேகாMத-; ேகாடா� 

ேகாணா� = வைளயா�; அஞ = ��ப!; ம� - ெசா-லா� ஒழி�த “ஒழியிைச”� 

ெபா#? த#வேதா இைடA ெசா-. 

 

(ஆரா,Aசி விாி�ைர) இ�த4 0றளி-, உய�த ெசா- நய$கைளJ! ெபா#? 

நய$கைளJ! உலக� ெப#! �லவனா! வ?Lவ� வாாி வாாி4 ெகா5E 

யி#4கிறா�! அவ(ைற நா! அ?ளி4 ெகா?Lவமா? தைலமகளி� க�வைலயி- 

சி4கி8 தவி40! தைலமக�, அவ? க�ணி� ேம-�ற8�?ள �#வ8ைத4 

கா,கிறா�. �#வ! க�M408 �ைண ெச,கி�றதா!. மிகமிக அழகா, 
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அைம�த�! ேமேல ைம ]ச�ப5ட�மான �#வ8தி� ேதா(ற� ெபா<� க�M40 

ேமH! ேமH! அழ0 த#வ� இய(ைகதாேன! இய(ைகயாகேவ வ#8�$ 

க�ேணா� இ�த� �#வ�! ேச�� ெகா�டா- அவ� எ�ன ஆவா�? 

அதனா-தா� �#வ8ைத4 “ெகா�! �#வ!" எ�றா�. 

 

இ$ேக ெசா-ல�ப5�?ள 'ெகா�ைம' (ெகா�!) எ�6* ெசா-H40, ெபா-லாத 

ெகாEய த�ைம என�! வைள� என�! இ# ெபா#? உ��. இவ()? �த- 

ெபா#ைள எ-ேலா#! எளிதி- அறிவ. வைள� எ�ற ெபா#?தா� பல408 

ெதாியா�. அவகL! ெதாி��! ெதாியாம- இAெசா-ைல இ�ெபா#ளி- ைவ8�� 

ேப�கி�றன. ம4க? அகராதிைய� (ேபA� வழ4ைக) �ர5�ேவா!. ெகா� வா? 

க8தி, ெகா�4கா,� �ளி மர! எ�6! ேபA� வழ408 ெதாடகளிH?ள 'ெகா�' 

(ெகா�ைம) எ�6! ெசா-, வைள�த வா?, வைள�த கா, என வைள�� 

ெபா#ைள8 த#வ�ணக. இ�த இ#ெபா#? (சிேலைட) அழ0ேதா�ற4 'ெகா�! 

�#வ!' எ�றா� அவ�. �#வ! வைள�தி#�பதா-, வி(�#வ! -- �#வ வி- 

எ�ெற-லா! �லவக? உவம�! உ#வக�! ெச,வ� வழ4க!. அதனா- 

'ெகா�! (வைள�த) �#வ!' எ�ற� சாிேய! ேமH!, வ#8�கி�ற க�M408 

�ைணயா, நி�) ெகா�ைம ெச,வதா- 'ெகா�! (ெபா-லாத ெகாEய) �#வ!' 

எ�ற�! சாிேய! ஒேர ெசா-<- இ# ெபா#? அைம8� விைளயா�! வ?Lவாி� 

ெசா-நய�! ெபா#? நய�! எ�ேன எ�ேன! ேமH! சில அழ0 கா�மா!: 

 

�#வ8தி� �ற�பா5ைட4 காM$கா-, அ� க�ைண மைற4க ேவ��ெம�றா- 

மைற8தி#4கலா!; ஆனா- அIவா) ெச,யவி-ைல எ�ப� �லனா0!. இர�� 

க�கL40! ந�விட! இ#4கிறேத, அ$கி#�� தா� �#வ! �ற�ப�கி�ற�. 

அதாவ�, ஒIெவா# �#வ�! ஒIெவா# க�ணி� �த- ப0தியி<#�� 

�ற�ப5�, க�ைண� பாதியள� �(றி வைள8�, கைட4க� �ைனயி- வ�� 

�E�� வி�கிற�. வி-<� இ# �ைனகைள� ேபாH?ள �#வ8தி� இ# �ைன 

கL!, க�ணி� இ# �ைனகைள8 ெதா5�4 ெகா��?ளன. �#வ! இIவா) 

ேதாடாம- - வைளயாம-, க�ணி� நீ? 0)4கிேல ேந4 ேகாடா, 

நீ�E#40மாயி�, ஏ� - அ��#வ8தி� வைளவான ேகாணைல நிமி8திவிE�, 

அ��#வ8தி� அட�த மயி� ப0தி, திற��காண ெவா5டாம- க�ைண மைற8� 

வி�!. அ$ஙன! மைற8தி#�பி�, அ4க�பாைவயா- அவ� கல$கியி#4க 

மா5டா�. இைத8தா�, 'ெகா�! �#வ! ேகாடா மைற�பி�' எ�றா. 

அ� இ�த� �#வ! ெபா-லாத �#வமா, இ-லாம- ந-ல �#வமா,  
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இ#�தி#�தா-, உ�ைமயி- எ�ன ெச,தி#4கேவ��!? த� ந�பனாகிய 

க�ைண� பா8�, 'ஏ க�ேண! நீ ஏ� அ�த ஆடவைன வ#8� கிறா,? அ� 

�ைறய�)' எ�ற-லவா கE�தி#4க ேவ��!? அIவா) இE8�ைர�பத(0 

இதனிட! ேநைம யி#�தா-தாேன �EJ!? இ�தா� ேகாணி 

J?ளேத! ேகாண- 0ண! (ஓரவ*சைன) உைடயவ களிட! ேநைமைய 

எதிபா4க �EJமா? அவக? த! ந�ப� பிறைர8 தா4கிவ#8�வைத� பா4காத 

வக?ேபா- வைள�� ஒ�$கி8தா� ேபாவாக?! ந�ப640 ஆதரவாகA �(றி 

வைள8�8தா� ேப� வாக?! இ�த நய$கைளெய-லா! அைம8�8தா�, 'ெகா�! 

�#வ$ேகாடா(�) மைற�பி�' எ�றா. சிறி� இைடெவளி ெதாியி6! அத� 

வாயிலாக அ4க� வ#8�!; ஆத<� அதைன �()! மைற8�விட ேவ��! 

எ�பத(காக 'மைற�பி�' எ�றா. 

 

�#வ8�40! க�M40! உ?ள ெதாட� வி-H40! அ!�40! உ?ள� 

ேபா�றதா!. �#வ வி-<னி�) க�ண!� பா,�� தா40கிற�. அத(0 ஆ(றா� 

ந�$0கிறா� அவ�. அதனா-தா� 'ந�$0 அஞ' எ�றா. (அ�8த 0றளி- 'ஓ' 

எ�) அலறி அழேவ ேபாகிறா� தைலமக�) 'வி- வண4க! தீ$0 0றி8தைமயா�' 

எ�) வ?Lவ ம(ேறாாிட8தி- Pறி J?ளபE, வி-வைளவி� ேநா4க! பிறைர8 

���)8தேல. வ*சக ந-லவேபா- வைள�� ெகா��ப�! பிற0 ���)8தேவ. 

இ�த4 ெகா�! �#வ8தி� ேகா5ட�! அ�ேவதா�. அதனா-தா� அவ� 

ந�$0கிறா�, எ�ன ெச,Jேமா எ�)! 

 

அ� �#வ�! க�M! ஒ�)4ெகா�) ேதாழைம ]�� ஒ8�ைழ��ட� 

ெசயலா()வதாக இIவள� ேநர! ேபசி ேனா!. இஃ� உ�ைமயா? இஃேதா 

இல4கிய மர�. அIவள�தா�! இ�ேபாலேவ அ!பிகாபதி ேகாைவயிH! ஓ 

ஒ()ைம4 க#8� உ?ள�. ஒ#8தியி� க�க? ஒ#வைன4 க�டன. காத- 

பிற�த�. காதலராயின. பி�ன பிாி�தன. பிாி� தாளா� தைலவியி� உட- 

ேசா�த�. ைகக? ெம<�தன. அதனா- வைளய-க? கழ�றன. வைளய- இழ�த 

ைககைள4 க�க? க��, ஐேயா நம40 ைம ]சிய ைககளாயி(ேற! நா! 

தைலவைன �த- �த- க�டதனால-லேவா இIவா) ேந�த� எ�) 

அGதனவா!. அதாவ� தைலவைன� பிாி�த �யர8தா- தைலவி அGதா?. அதைன 

இ$ஙன! க(பைன ெச,� வி5டா �லவ. இதைன. 

 

'ப�� நம40� பாி�� ைமX5Eய ப$கய4ைக 

ஒ�ெடாE ேசார உய$0த ேனா4கி8 தய$0�� 
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த�டைல த�னி- தைல�ப5ட நாளி- தைலவைனநா! 

க�ட� ெகா�ட-லேவா எ�) ேபாH$ கH�கி�றேத” 

 

எ�6! அ!பிகாபதி ேகாைவ (338) ெச,Jளா- அறியலா!. உ)��4களி� 

ஒ()ைம4காக இ$ேக இஃ� எ�8�4 கா5ட�ப5ட�. 

 

வடெமாழியி- காளிதாசன� ைக��ைன� ஒ�) இ$ேக நிைனவி(0 வ#கி�ற�. 

இ$ேக அைதJ$ Pற ஒ��தH! ம�னி��! ேவ��!. ஒ# ெப� ஒ# 

நீ8�ைறயி- த� மா�4 கAைச4 க-<- அE8�8 �ைவ8�4ெகா�E#�தா?. 

அதைன4 க�� க(பைன ெச,கிறா� காளிதாச�. அ�த4 கAசான� மாபிH?ள 

ெகா$ைககைள4 க5Eயட4கிA சிைற�ப�8தி இIவள� ேநர! வ#8தி(றா!. 

அ4ெகா�ைமைய4 க�� ெபா)4க�Eயாத ைகக?, அ�த4 கAசிைன4 க-<- 

அE8�� பழி40� பழி வா$கினவா!. அE வா$0பவ� ேசா�� விG�� விடாம- 

இ#�பத(காக8 த�ணீ ெகா�8�4 ெகா�8� அE�பைத� ேபால, அ�த4 கAைச8 

த�ணீாி- நைன8� நைன8�4 ைகக? அE8தனவா!. இஃ� ஓ இல4கிய இ�ப!. 

அIவள� தா�! இஃ�! உ)��4களி� ஒ()ைம4காக இ$ேக 

எ�8�4கா5ட�ப5�! 

 

அ!பிகாபதி ேகாைவயி�பE க� ைககளி� ேசா�4காக அGதி#�ப�!, 

காளிதாசன� கவியி�பE ெகா$ைககL4காக4 ைகக? கAசிைன4 க-<- 

அE8தி#�ப�!, �!ைப வி5�4 ெகா!ைப� பிE�ப� ேபால�!, இ�பிறவியி- 

வி5� ம)பிற�பி- வ#8�வ� ேபால�!, �த<- வ#�தவி5�� பி�னA 

ெசயலா()! மEைமயா0!. ஆனா-, �#வ! �த<<#�ேத க�ேணா� 

ஒ8�ைழ�பதாக4 க(பைன ெச,�?ள வ?Lவ404 ைக!மா) யாேதா? 

 

இ�த4 0றளி- ெமாழியழ0 ஒ�) ெபாதி�� கிட4கிற�. 'மைற�பி� ந�$0 அஞ 

ெச,யலம�’ எ�ப� 0ற? ப0தி. '�#வ$க? க�கைள மைற8 தி#�தா- அைவ 

��ப! ெச,தி#4கமா5டா' எ�ற க#8ைத "மைற�பி� ந�$0 அஞ ெச,யல” 

எ�ற ப0திJ!, 'மைற4காததனாேலேய இIவா) எ�ைன8 ���)8�கி�றன' 

எ�ற க#8ைத 'ம�' எ�6! ஒேர ெசா-H! அறிவி�பைத Yனி8�ண�� மகி�க. 

•மைற4காததா- ���)8�கி�றன' எ�ற க#8�, 0றளி- ெவளி�பைடயா,A 

ெசா-லா ெதாழி�த க#8�. இ�த ஒழி�த (வி5ட) க#8ைத ‘ம�' எ�ப� இைச8�4 

ெகா��பதா-, இத(0 'ஒழியிைச� ெபா#?' எ�) இல4கண8தி- ெபயரா!. 
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இர�ெடG8தி- இ8�ைண� ெபாிய ெபா#? ெபாதி�� கிட4கிற ெமாழியழ0தா� 

எ�ேன!இ� விள$காம- இ40றைள4 க() எ�னபய�? 

 

ஊசி �ைனயி- நி(பேத கEன!; P8தா�வேதா அதனி6! அ#ைம! இ�த 

அ#*ெசயைல8 தாேன இ�த4 0றளி- வ?Lவ ெச,தி#4கி�றா! இ�பE ஒ# 

க#8ைத4 க(பைன ப�Mவெத�ப� கி?Lகீைரயா? 

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

13. 13. 13. 13. ஓ உைட�தேத!ஓ உைட�தேத!ஓ உைட�தேத!ஓ உைட�தேத!    

 

விற- மறவ� ஒ#வ� திர? ேதாள� தி�ணிய மாப� - அ*சா ெந*ச� - 

ஆ�ைம மி4கவ�. ேபா4கள8தி- அவைன4 க�ட அளவி-, எ8தைனேயா �ைற 

பைகவாி� பைடயணிக? பல உ5கி உைட�� ஓEவி5டன. ஆனா- அ8தைக 

ேயான� ஆ�ைமJ! ஒ#�ைற உைட�� சிைத�� சிதறிவி5ட�. எ�ேபா�? அவ� 

த� காத<யி� கவAசியான ெந(றியழைக4 க�டேபா� அவன� வ�ைம தள�� 

ேசா��வி5டதா!. ேபா� பைடயி6! காத<� வ�ைம மிக� ெபாி� ேபாH!! 

இதைன அவேன ெசா-வதாக8 தி#வ?Lவ ஒ# 0றளி- �ைவயாகA 

ெசா-<J?ளா. அ40றளிைன ஈ�� ஆ,வா!: 

 

ஒ�Mத(0 ஓஒ உைட�தேத ஞா5பி6? 

ந�ணா#! உ50ெம� h�." 

 

இ40றளி� ெபா#? வ#மா): 

 

(பத�ைர) ஞா5பி6? = ேபாாிேல, ந�ணா#! = பைகவ#!, உ50! -நாணி 

அ*ச4PEய, எ�h� = என� ெபாிய வ-லைம, ஒ� Yத(0 = (இ�த� ெப�ணி� 

அழகிய ெந(றி40 (அதாவ�, ெந(றிைய4 க�ட�!) ஓஒ - ஐையையேயா, 

உைட�தேத - உைட�� ஒழி�� வி5டேத, எ� ெச,ேவ�! 

 

(ஒ�ைம = அழ0; Yத- = ெந(றி; ஞா5� = ேபா; ந�ணா = பைகவ; உ50த- - 

அ*�த- - நாMத-; h� = ெப#ைம, வ<ைம.) 

 

இ40றL40� பாிேமலழக எGதிJ?ள உைர வ#மா): 

ேபா4கள8� வ�� ேநராத பைகவ#!, ேந�தா வா,4 ேக5ட*�த( ேக�வாய  
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எ� வ<, இ! மாதர ெதா?ளிய Yதெலா�ற(0ேம அழி�� வி5ட�. 

 

(ஆரா,Aசி விாி�ைர) ஆசிாிய இ�த4 0றளி- உயி இய-�கL? ஒ�றிைன� 

பிழி�� ைவ8�?ளா. இ40றைள� பE40$கா-, அ�த4 க#8ேத ெந*ைச 

அ?Lகிற�. உயிகளி� உ?ள8� இய-ைப இ$ேக ஒளி�பதி- பயனி-ைல. 

கால640! அ*சாத க�$க� மறவக?Pட க#8�4கினிய காத- ந-லாாிட!, 

வ)40* ச5Eயி- இ5ட ெவ�ைட4கா,ேபால வாE வத$கிA �#�� 

மட$கிவி�கி�றனேர! பறைவ, வில$0களிட�! இIவிய-ைப4 காணலா!. 

இஃேதா உயிாிய-�. இனஊ4க$கL? ஒ�றாக4 ' காத- ஊ4க!' (Mating) என 

உள;லா இதைன4 0றி�பி5E#�ப� நிைன� Pர8த4க�. ேபா4கள8தி- 

பைகவகைளெய-லா! கல$கA ெச,J! ேபரா�ைமJைடய ஒ# தைலமக� ஒ# 

ெப�ணி� ெந(றியழ040 உைட�ேத ேபான எளிைமைய எனென�ப�! 

‘அHவலக8தி- ஆரவார* ெச,கி�ற ஐயா, அ��ப$கைரயி- அ!மாவிட! 

அட4க�தா�' எ�) உலகிய<- ேபச�ப�வ�! இ�த4 க#8ைத8 தGவிய� 

தாேனா? 

 

காத- �ைவயி- வி)வி)��ைடயவக? இ�த4 0றைள ஊ�றி4 கவனி4க 

ேவ��!. இ�ேபா� ஒ# சில நாடக4 கைதகளாH! நா5Eய$களாH! 

பர�ப�ப�கி�ற நா,4 காதல�) இ40றளி- ெசா-ல�ப�$ காத-. பைகவகைள 

�றியE8�8 தா, நா5�408 ெதா� டா()! த)க� மறவன� தமி�4 காதலா0! 

இ�. Oரம(ற ேகாைழ ெந*ச$கL40 -- ேசைல க5Eய உ#வ$களி� பி�ேன 

திாி�� ெவ!பி�ேபா0! இள! பி*�கL40 நிைனவி#4க5�! இ�! 

இ�ேனா404 காதைல�ப(றி நிைன4க உாிைம ஏ�? 

 

இ�த4 0றளி- 'ந�ணா#!' எ�ற ெசா-H40, "ேபா4கள8தி- வ�� ந�ணாத-

ேசராத பைகவ' என� பாிேமலழக உைர பக��?ளா. இIவா) ெபா#?Pற- 

தமிழில4கிய மரபாகா�. இவ இIவா) ெபா#? உைர8தத(04 காரண!, 

ந�ணா#! (ந�ணா + உ!) எ�பதி- உ?ள 'உ!'ைம இற�த� தGவிய எAச 

உ!ைம' என4 ெகா�ட�தா�. ‘அ�ண6! வ�� வி5டா' எ�றா-, இத(0 ��� 

இ�6! யாேரா வ�தி#4கிறா என இற��ேபான — அதாவ� நட�� ேபான, 

எAசமா, உ?ள அதாவ� மைற�தி#4கிற ம(ெறா# க#8ைதJ! தG�கிற 'உ!' தா� 

'இற�த� தGவிய எAச உ!ைம (உ!)' என�ப�வ�. எனேவ, ந�ணா#! அ*�வ 

எ�றா-, இ�6! யாேரா அ*சி J?ளா என மன8தி( ெகா��, ேபா4கள8தி- 
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வ�த பைகவ அ*�வத-லாம-, வராத பைகவ#! அ*�வ எ�) பாிேமலழக 

PறிJ?ளா. தமிழி- ‘ந�ணா' எ�ற ெசா-H40 இஃத�) ெபா#?. அதாவ�, 

ந�Mபவ - ந�ணாதவ எ�றா- ேபா4கள8தி- வ#பவ - வராதவ என- 

தமி� மர� அ�). ந�M பவ – ந�ணாதவ எ�றா-, வ�� ந5� ெகா?பவ -

ெகா?ளாதவ எனேல சாி. 

 

எ�ேபா�ேம பைகவ� அ*சமா5டா�. அIவா) அ*�பவ� பைகவனாக 

மா5டா�. த�னா- �Eயா வி5டாH! பைகவ� பணியமா5டா�. அ*�பவேன 

பணிவா� பணிபவேன அ*�பவ� அEைமேய அ*�வா�. ஆனா-, 'ந�ணா#! 

உ50! h�' எ�ப� 0ற5ப0தி. இ$ேக ந�ணா#! எ�பதிH?ள ‘உ!’ 

உய�சிற�� உ!ைம'யா0! அதாவ�, அ*சாத உய�த சிற��ைடய பைகவைரJ! 

அ*சி ெவ5கி8 தைல0னியA ெச,கி�ற அIவள� ெபாியh� என� ெபா#? 

ெகா?க. 'ந�ணா#! உ50!h�' எ�ப�, '0றவ#! ம#L! 0�)' எ�ப� 

ேபா�ற ெதாட எ�பைத� பாிேமலழக உணராவிE6!, இல4கண$க(ற 

ஏைனேயாராயி6! உணக. ேமH! இ$ேக உ50த- எ�றா- ெவ)! பணிவAச! 

அ�); த� �Eயாைம40 நாணி8 தைல 0னிJ!பEயான ேதா-வியAசேம உ50த- 

ஆ0!. 

 

அ�8�, 'h�' எ�6! ெசா-H40� ெபா#? காண 'வ?Lவ அகராதி'ையேய 

�ர5�ேவா!. வ?Lவ ம(ேறாாிட8தி- 'ஏ)ேபா- h� நைட' எ�)ளா. ஏ) == 

ஆ� சி$க!. ஆ� சி$க! ேபா�ற ெப#மித நைட எ�ப� அத� ெபா#?. எனேவ 

அைனவைரJ! ஆ5E� பைட40! 'ஆடவேர)' (ஆ� பி?ைளA சி$க!) ஆகிய 

தைலமக�, ஒ#8தியி� ெந(றியழ0408 த� ஆ�ைமைய4 ேகா5ைடவி5� 

வி5டா� எ�ப� �லனாகிற�. 

 

இ40றளி- உ?ள 'ஓஓ' எ�ப� உயி அளெபைட. இல4கண4காரக? இ�ேபா� 

ெசா-ல5�!, இ�த உயிரளெபைட இட! நிைற�பத(காகவா எ�)? 'ஓஓ' எ�) 

நீ�ட ேநர! க8தி4 கத)வ� தாேன இத� ெபா#?! இ�த 'ஓ' எ�6! இைடA 

ெசா- கழிவிர4க� ெபா#ளி- உ?ள�. ��� இ#�� இ�ேபா� கழி�� 

ேபானத(காக வ#��வ�தா� 'கழிவிர4க!.' ��பி#�த தன� h� இ�ேபா� 

ஒழி��ேபானதாக 'ஓஓ' என வ#��கிறா� அ-லவா? இ�த 'ஓ' எ�6! இைடA 

ெசா-H!, ந�ணா#! எ�பதிH?ள 'உ!' இைடA ெசா-H! க�ப<- �4கா� 

தி#��வ� ேபா�ற இல4கண8 தி#�ப$களா!. ந�ணா#! எ�பதிH?ள 'உ!' 
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எ�ப� தைலவ640 ��பி#�த ெப#ைமையJ!, 'ஓஓ' எ�ப� இ�ெபாG� 

ஏ(ப5�?ள சி)ைமையJ! எ�8�4கா5�! இ# �#வ$கLமா0!. 

 

அ�8�, 'உைட�தேத' எ�6! ெசா-ைல4 கா�பா!. உைடத- எ�ப�, அழிவி� 

இ)தி எ-ைலேய. ஒ# கலேமா (பா8திரேமா), ஒ# க�ணாE� ெபா#ேளா 

ஓ5ைடயானாH! கீற- விG�தாH! ஓரள� பய�ப�8த �EJ!; ஆனா- உைட�� 

ேபாயி� �Eயேவ �Eயா த�ேறா? இ�ெபாG� கா�க, h� உைட�தேத' 

எ�பதிH?ள ெபா#? YM4க8ைத!ேமH!, உைட�த�' எ�பேதா� நி-லாம-, 

இ)தியி- 'ஏ' ேச8� 'உைட�தேத' எ�) Pறியி#�ப�, உைட�ேத வி5ட� எ�ற 

உ)தி�பா5ைடJ!, உைட�த� உைட�த�தாேன எ�ற வ#8த8தி� 

அG8த8ைதJ! அறிவி�பைத ஓக! 

 

ஒ#வாி� �க4 கவAசி40 ெந(றியி� அழகிய அைம�� சிற�தெதா# காரண! 

எ�6! உட( P(றிய-� இ40றளா- விள$0கிறத�ேறா? மய4க8ைத� ேபா40! 

தி#நீ) (வி]தி) 'மாைய' எ�6! ெப�ணி� மய40கிற ெந(றியி- இட�ப5ட�!, 

காM! இைளஞகளி� காம மய4க8ைத மி0தியா4கி வி5ட� எ�6! க#8�ைடய 

 

இன8 திய-பா! அறிெவ�ப ��ைமேய 

மன8�ய ெசJ! மய-மா() நீ)தா� 

அனிAச ெம-லEயினா Yத- அ�8தH! 

பனி8�ட- ெவ�!� மா-ப�8தலா- எ�பா.' 

 

எ�6! பிர�<$க gைல� பாட- ஈ�� ஒ�� ேநா4க( பால�. 

 

பழியி- ��பிரமணிய பாரதியா பக�த� ேபா- 

ெமாழிகளிேல இனிய�ந! �8தமிேழ ய!மாைன 

ெமாழிகளிேல இனிய�ந! �8தமிேழ எ�பத(0 

வழிJட� ஓ அகAசா�) வ08�ைர�பா, அ!மாைன 

தமி� எ�றா ேலயினிைம தானறிவா, அ!மாைன. 

------------------- 
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14. 14. 14. 14. அணிகல� ேதைவயாஅணிகல� ேதைவயாஅணிகல� ேதைவயாஅணிகல� ேதைவயா????    

 

ெம�கைள� ேபாலேவ ஆ�கL! �க�]A� (Face Powder) ]சி4 ெகா?L! 

இIவிய8த0 கால8தி-, ெப�கL40 நைக�பி8� எ$ேக 0ைறய� ேபாகிற�? 

இ�6! ஆ�கL4ேக 0ைறயவி-ைலேய! ஆனா- அணிகல�க? அணி�� 

ெகா?வ� ேதைவ தானா? அணியா� வாழ�Eயாதா? இIவினாவி(0 

விைடேவ��!. சீதி#8த வி*ஞான கால! என�ப�! இ�த4 கால8�40 

இர�டாயிர! ஆ��க50 ��னேர ஒ#வ இ�த வினாவி(0 விைடயளி8�?ளா. 

அ�தA சீதி#8த4கார யா? வ?Lவதா�! தா� க�� காத<8த காத<ைய 

ேநா4கி4 காதல� ெசா-வதாக வ?Lவரா- இய(ற�ெப(ற ஒ# 0றைள ஆ,�தா- 

உ�ைம �லனா0!. அ40ற? வ#மா): 

 

"பிைணேய மடேநா40! நாM �ைடயா5 

கணிஎவேனா ஏதில த��." 

 

(பத�ைர) பிைணஏ - ெப�மாைன� ேபா�ற, மடேநா40! - ம#�ட பாைவJ!, 

நாM!  உைடயா50 = இய(ைகயா, நாண�!, உைடய இ�த� ெப�M40, ஏதில 

த�� அணி எவேனா? =அயலான அணிகல�கைள4 ெகா�� வ��அணி�தி#�ப� 

எத(ேகா? (ஏதில + அயலானைவ -ஏ� இல = ஏ�!— எ�த8ெதாட�! இ-லாதைவ; 

த�� - ெகா��வ�� த��; பிைண = ெப�மா�; ஏத- - ேபாHத--ஏ =ேபா�ற; 

மட! ம#5சி-ம#�ட த�ைம. மா� ேபா�ற மடேநா40 எ�றா- ம#�� ம#�� 

பா40! ேநா40தாேன!) 

. 

(விாி�ைர) இ�த4 0றளி-, தைலமக� வாயிலாக வ?Lவ உலக ம4கைளA 

சா�வதான 0றி�பி� வாைட O�கி�ற�. மா�ேபா�ற ம#�ட பாைவையJ! 

நாண8ைதJ!விட ஒ# ெப�M40 அழ0 த#! அணி கல� (ஆபரண!) ேவ) 

எ�ன இ#4க �EJ!? அ�த இய(ைக அணிகல� இர��! உைடயவL40 ேவ) 

நைககL! ேவ��மா? 'அ-வா' ���40A ச4கைர ெதா5�4ெகா?வ��ேடா? 

மடேநா40! நாண�! இ-லாதவL40 எIவள� நைக ேபா5டாH! எ�40மா? 

கச40! கா*சிர$காயான�, எIவள� இனி��A ேச8தாH! இனி40மா! 

உலகிய<- பலேரா� ெபா#8தி� பா40!ேபா�, இ�த4 க#8�4க? எ-லா! 

உ�ைம எ�ப� �லனா0!. 
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இ$ேக Pற�ப5�?ள ள இய(ைகயணிக? இர�EைனJ! இ�6! சிறி� 

ஊ�றி4 கவனி4க ேவ��!. மடேநா40 எ�ப�, �ற உ)�பாகிய க�M40 

அணிகல!; நாண! எ�ப� அக உ)�பாகிய உ?ள8�40 அணிகல!. 

இைவயிர��! ெதாட�ைடயன. அக8தி- நாண! இ#�தா-தா�, �க8தி--- 

க�ணி- மடேநா40 இ#4க�EJ!. அக8தி� அழ0 �க8தி- ெதாிJம-லவா? 

அக8தி- நாண! இ-லாத காளிகL40-உ?ள8தி- PAச! இ-லாத ேப,- பிசா�- 

பிடாாிகL40 மடேநா4காவ� ம�ணா$க5E யாவ�! 

 

எனேவ, உலக ம4கேள! இரவ- நைக Pடா�; ெசா�த நைகேய 

ேபா5�4ெகா�E#4க ேவ��!. இரவ- நைக எ�றா-, ஒ#வ�, நைகயி-லாத 

த� மைனவி40� ேபா�வத(காக, நைக ைவ8தி#4கி�ற ம(ெறா#வனிட! ெச�) 

மானமி�றி- த� ைகயாலாகா8 தன8ைத8 தாேன ெவளி�பைடயா, ஒ8�4 

ெகா?பவ� ேபால இரவ- ேகா5கிறாேன, அ�த இரவ- நைகைய4 

0றி�பிடவி-ைல. ஒ#வ�, த� மைனவி40 ந-ேநா40! நாண�மாகிய 

நைககL40� பதிலாக, த� ெசா�த� பண8தி- தாேன வா$கி� ேபா5�?ள ெசா�த 

நைகைய8 தா� இரவ- நைக எ�) ெசா-கிேற� நா�. இ-ைல ம�னி4க�!! 

இIவா) நா� ெசா-லவி-ைல. வ?Lவ தா� ெசா-<யி#4கிறா “அணி எவேனா 

ஏதில' எ�)! இ$ேக 'ஏதில' எ�றா- அயலானைவ - இரவலானைவ எ�) 

ெபா#ளா!. ஏதிலா� எ�றா- அயலா�; ஏதில எ�றா- அயலானைவ. எனேவ, மட 

ேநா40! நாண�ேம ெசா�த நைகக?; தைலமகL40 அைவகேள ேபா�!, 

எ�கிறா� தைலமக�. 

 

ேமH!, 'அணி எவேனா? எ�) அ$கலா,4 கி�றா� தைலமக�. எவ� எ�றா- 

ஏ�-எத(0 எ�) ெபா#?. ேமH! 'ஓ' ேச8� எவேனா- எத(ேகா எ�) 

வ�ைமயாக4 க�E4கிறா�. அவ� ம(ற அணிகல�கைள� ெபா#5ப�8த-

வி-ைல- �ற4கணி4கிறா� எ�பைத ‘ஏதில த��' எ�6! ‘ஏேனா தாேனா’ ெதாட 

அறிவி4கி�ற�, அதாவ� ேவ�டாத ேவ()� ெபா#ைள வ<ய4 ெகா��வ�� 

�08�கிறாக? எ�ற க#8ைத8தா� 'ஏதில த��' எ�ப� அறிவி4கி�ற�. 

 

‘அணிகல� அணிவ� அழ0 த#வத(காக! இவL4ேகா அழ0 இய(ைகயிேலேய 

இ#4கிற�. அ$ஙனமி#4க, அணிகல� அணிவி40! காரண! எ�ன? எ$களிட! 

இIவள� ெச-வ! இ#4கிற� எ�பைத ெவளியி- கா5�! த(ெப#ைம விள!பரமா 
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இ�? அ-ல�, இ�த நEைகJ! இைத8தா� பய�ப�8� கிறா? எ�) நEைகயி� 

பட8�ட� ஆட!பர� ெபா#ைள அறி�க�ப�8தி அவ? வாயிலாக 

அ�ெபா#L40� ெப#ைம ேத�கி�ற வாணிக விள!பர! ேபால, தைல மகL40 

அணிவத� வாயிலாக இ�த நைககL40 அழ0 ேதடேவ��! எ�ற அவாவா இ�? 

அ-ல� தைலவியி� இய(ைகயழைக� �ாி��ெகா?ள�Eயாத 0#5� மைடைமயா 

இ�? அ-ல�, இவL40 ேமH! ேமH! அழ0 ெச,� எ�ைன�ேபா�ற 

இைளஞகைள இ�ன( ப�8த ேவ��ெம�ற இழி ேநா4க�தானா இ�? பி�ேன 

எ�ன காரண!?” எ�) காலா- தைரைய இE8�4 ைகயா- பலைகைய4 

08தி�ேபசி4 ேக5பவைன�ேபால ''அணி எவேனா" எ�) அலறிJ?ளா� அவ�. 

 

இ�த4 0றளி<#��, 0றி�பாக� ெப�மணிக?. அவ#?L! சிற�பாகA ெச-வ 

ம$ைகய ெதாி�� ெகா?ள ேவ�Eய ெத�ன? ஆடவக? அவத! ெச-வ8தி� 

அளைவ அறிவி40! விள!பர வ�Eயாக8 த$கைள� பய�ப�8தி4 ெகா?ள 

இட�தரலாகா�. நா$கெள�ன அல$கார� ப�ைமகளா? அ-ல� �ைம 

தா$கிகளா? எ�) ஆடவைர4 ேக5கேவ��!. ஆனா- ஆடவ நைக வா$கி� 

ேபாடாவி5டா-, ேபா�!பE அவ கைள வ(�)8�கி�ற ம$ைகய40 நம� 

இர4க! உாி8 தா0க! 

 

ந�தமி� ம4க? ெச, ந-லெதா# தி#மண8தி- 

ெச�தமிழினா- நிக�Aசி ெச,யேவ��! அ!மாைன 

ெச�தழி னா-நிக�Aசி ெச,யேவ�� மாமாயி� 

வ�தவட ெமாழிேபா0! வழிெய�ன அ!மாைன 

வ�தவழி ேயேபா0! வடெமாழிதா� அ!மாைன 

தமிழத! தி#மண8தி- த4கமண நிக�Aசிகைள8 

தமி��ெபாியா நிக�8�தேல த0திகா� அ!மாைன 

தமி��ெபாியா நிக�8�தேல த0தியா! எ�பைதந! 

தமி�4கிழவ சிலாி�) த�4கி�றா ர!மாைன 

த��பவைர மணம4க? த�4க ேவ��! அ!மாைன 

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

15. 15. 15. 15. க�:% காம�%க�:% காம�%க�:% காம�%க�:% காம�%    

 

உலகிய<- க?, காம! இர�ைடJேம சில க�E8�?ளன - க�E8� 

வ#கி�றன. காரண!: இர��ேம க#8ைத அழி40மா! தீைமைய� ெப#40மா!. 

ஆனா-, த� இ�ப4 காத<ைய4 க�� களி8த காதல� ஒ#வ� அIவிர�ைடJ! 
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ப(றிA ெச,�?ள 'திறனா,�' ஒ�றிைன8 தி#வ?Lவ ஒ# 0றளி- 

ேவE4ைகயாக4 0றி�பி5�?ளா. இல4கியA �ைவJண#! திற� வளAசி4காக 

ஈ�� அ40றைள ஆரா,வா!: 

 

உ�டாக ண-ல த�நறா4 காம!ேபா( 

க�டா மகி�ெச,த <�) 

 

(உ�டாக� அ-ல� அ�நறா காம!ேபா- க�டா மகி�ெச,த- இ�).) 

 

(பத�ைர) அ�நறா = அட�ப5ட அதாவ� ெச,� உ�டா4க�ப5ட க?ளான�, 

உ�டா க� அ-ல� = அ#�தியவகளிட8தி-தா� மகி�Aசிைய உ�டா40ேம 

தவிர. காம!ேபா- = காம8ைத� ேபால, க�டா மகி� ெச,த- இ�) = பா8த- 

ம5�! ெச,தவாிட8�! ம5�! ெச,தவாிட8�! மகி�Aசிைய உ�டா40வதி-ைல. 

(அ�த- = உ�டா40த- - தயாாி8த-; நறா = க?. க? உ�டா4க�ப�வதா- 'அ� 

நறா' என�ப5ட�.) 

 

(விள4க�ைர) "உ$க? பி?ைளகL40? எ�த� பி?ைள ந-ல பி?ைள?" எ�) ஒ# 

O5�40 வ�தவ ேக5டாரா!. அத(0, "அேதா Pைர ேம- ஏறி4ெகா?ளி 

ைவ4கிறாேன, அவ�தா� இ#�பவகL40? ந-ல பி?ைள" எ�) O5�4கார 

பதி- ெசா�னாரா!. இேத கைததா� இ�த4 0றளி- 'க?ைள4 கா5EH! காம! 

சிற�த�' எ�) ெசா-< இ#�ப�!! ஒ# தைல மகைள4 க�� அவள� அழ08 

ேதா(ற8தி- ஈ�ப5�8 த�ைன மற�� மகி�Aசி ெகா?கிற ஒ# தைலமக� P(றாக 

ைவ8� வ?Lவ ேவE4ைக ெச,�?ளா. அIவள�தா�! 

 

அவ� அவள� அழ08 ேதா(ற8ைத4 காMகிறா�. அ�த4 கா5சியி�ப8தி- 

இர�டற4 கல�� திைள4 கிறா�. இ�6! அவைள ெந#$க�! இ-ைல; 

அவேளா� ேபச�! இ-ைல; அவைள8 ெதாட�! இ-ைல. 'க�டேத கா5சி' 

எ�றபE, க�ட அளவி ேலேய காமA�ைவ Yககிறா�. க? எனி- இ� ைக 

வர�ெப)மா? கா� ெகா�4கேவ��!; கலய8ைத4 ைகயி- எ�4கேவ��!; 

'கடகட' ெவ�) உ?ேள ெந5டேவ��!. அத� பி�னதா� ஆ5ட பா5ட 

ெம-லா!! ஆனா- காம8�40 அIவள� ேவ�Eய தி-ைல ய�ேறா? 

அதனா-தா�. “காம!ேபா- க�டா மகி� ெச,த- இ�)" எ�றா� தைலமக�. 
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ெதாிகிற� ெதாிகிற�! இ�த4 0ற5க#8ைத ம)�பவைர� ப(றி� �ாிகிற� �ாிகிற�! 

"காம8ைத� ப(றியாவ� மைனவி வாயிலாக அறி�தி#�பா; க?ைள� ப(றி 

வ?Lவ40 எ�ன ெதாிJ!? அதைன அவ அ#�தி யறி�தி#4கமா5டா; அதனா- 

தா� இ�பE எGதிவி5டா' எ�), க? கிைட4காத கால8திேல - கிைட4காத 

இட8திேல, க?ைள4 க�ட-ல -- க?ைள எ�ணிெய�ணிA ெசா40பவ P)! 

மதி��ைர கா(றி- மித�� வ#கிற�! இஃ� எ�ன சி4கலாயி#4 கி�றேத! 

 

ெம,, வா,, க�, U40, ெசவி எ�6! ஐ!ெபாறி களி� வாயிலாக ம4க? 

உலக8ேதா� - உலக� ெபா#?கேளா� ெதாட� ெகா?கி�றன. நா! உலக� 

ெபா#?கL? சிலவ(ைற ெம,யி� (ேதா<�) Uல! ெதா5�A �ைவ4கிேறா!; 

சிலவ(ைற வாயி� (நா4கி�) Uல! உ�� �ைவ4கிேறா!; சிலவ(ைற4 க�ணி� 

Uல! க�� �ைவ4கிேறா!; சிலவ(ைற U4கி�Uல! ேமா�� �ைவ4கி�ேறா!; 

சிலவ(ைறA ெசவியி� Uல! ேக5�A �ைவ4கிேறா!. இவ()? எ� மிக எளி�? 

எ� மிக அாி�? இ�த வினா�40 விைட க�� வி5டா-, இ�த4 0ற5 க#8தி� 

சி4கைல அவி�8� வி5டவகளாேவா!. அ� ம5�ம�); ேவ) எ8தைனேயா வைக 

இ�ப� ெபா#?க? இ#4க, இ�த4 0றளி- உண�� ெபா#ளான க?ைள எ�8�4 

ெகா�டதி� காரண�! விள$0!. 

 

ேம(Pறிய ஐ�த6?, க�ணா- காMவத� Uல! ெபா#?கேளா� ெதாட� 

ெகா?Lத- மிக எளி� - எைதJ! எளிய �ய(சியி- க��ண�� ெகா?ள �EJ!. 

காMத(0 அIவள� ெபாிய கவன! ேவ��வ தி-ைல. இதனி6! காதா- ேக5� 

உணவத(0 மி0தியான கவன�! �ய(சிJ! ேவ��!. இதனி6! U4கா- 

ேமா�� உணவத(0 இ�6! மி0தியான கவன�! �ய(சிJ! ேவ��! - 

ெபா#ளினிட! ��ைனய இர�E6! மிக�! ெந#$கேவ��!. இதனி6! 

ெம,யா- - ேதாலறிவா- ெதா5� உணவத(0 ேமH! மி0தியான கவன�! 

�ய(சிJ! ேவ��! - ��ைனய U�றி6! ெபா#ைள மிகமிக அMகி உட- 

ெதாட� ெகா?ள ேவ��!. இதனி6! வாயா- உ�� ெதாட� ெகா?வத(0 

�ய(சிJ! ெந#4க�! ேமH! மிகமிக ேவ��!. உண�, உடேலா� இர�டற4 

கல�� வி�கிற�. 

 

ஒ#வர� O5EH?ள ஒ�பைனகைள4 (அல$கார$ கைள4) காசி�றி4 காண4 

P�வதி-ைல. அவ O5E- எG! இ�னிைசைய4 காசி�றி4 ேக5க ெவ50 

வதி-ைல. அவ O5� ந)மண� �ைகைய� பணமி�றி Yகர நாMவதி-ைல. அவ 

O5�4 கா5சி� ெபா#? கைள4 காசி�றி8 ெதாட உ50வதி-ைல. ஆனா- அவ 

O5� உணைவ ம5�! காசி�றி (இலவசமாக) உ�ண ெவ5க�ப�கி�ேறா!. 
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பல�ைற வ#�தி அைழ8தா-தா� ஒ# �ைற தய4க8�ட� அ#�� கிேறா!. 

எனேவ, உண�� ெபா#ைள Yகவத(0 அ#! ெப#! �ய(சிJ! ெந#4க�! 

ேவ��!. ேம( Pறிய ஐ�� �ய(சிகL! ஒ#$ேக ெப�ணி�ப8தி- உ?ளன 

எ�பைத, "க�� ேக5� உ�� உயி8� உ() அறிJ! ஐ!�ல6! ஒ�ெடாE 

க�ேண உள” எ�6! ேவெறா# 0றளி- வ?Lவேர ெதாிவி8�?ளா. இனி நா! 

க?L40! காம8�40! வர இIவள� அE�பைட4 க#8�4க? ேபா�!. 

 

க? ேபா�ற உண�� ெபா#ைள� ெப()8 �,� பத(0 மி0தியான �ணி�! 

ஆ(றH! �ய(சிJ! ெசலவழி4க ேவ��!. அதனி6! மி0தி காம8�40! 

அதனா-தா�, காம8��பா<- காம8ைத� �கழவ�த இட8தி-, க?ைள அள� 

ேகாலாக ைவ8� அதனி6! சிற�ததாக4 காம8ைத4 Pற ேந�த�. கி5ட8த5ட 

இர�ைடJ! ஓ ஏாி- க5டலா! ேபா- ேதா�றி6! இ$ேக ஒ# Y5ப! 

ேநா4க8த4க�. ஐ�� �ய(சி கL?, காMத- மிக�! எளி� எ�)!, உ�Mத- 

மிக�! அாி� எ�)!, ��ன ஆரா,�� க�E#4 கிேறா!. இ�த4 0றளிேலா, 

உ�டாைர மகிழAெச,J! க?ைளவிட, க�டாைர மகிழA ெச,J! காம! உய�த 

தாக� ேபச�ப5�?ள�. இதிH?ள உ�ைம யா�? 

 

பைழய தமி� ;ேலா காம இ�ப8ைத உ?ள� �ணAசி, ெம,J) �ணAசி என 

இர�டாக� பிாி8 �?ளன: 

 

'உ?ள� �ணAசிJ! ெம,J) �ணAசிJ! 

க?ள� �ணAசிJ? காதல4 0ாிய" 

 

எ�ப� ந!பியக�ெபா#? ;(பா. உ?ள��ணAசி எ�ப�, க�ட அளவி- 

மன8தா- P�த-. ெம,J) �ணAசி எ�ப� உட- ெதாட�. எனேவ காம! 

எ�ப� க�டாக�M! மகிழA ெச,J!. க?ைள� ேபால உ�டாக�M! 

அதாவ� உடேலா� ெதாட� ெகா�டா க�M! மகிழA ெச,J!. ஆகேவ, 

உ�டாக� ம5�! ெதாட� ெகா?L! க?ைளவிட, க�டா க�M! ெதாட� 

ெகா?L! காம! உய�த ெதன அவ� �க���?ளா�. அவ� இ�ெபாG�தா� 

அவைள �த- �த- க�� காத<8� உ?ள��ணAசி4 க5ட8ைத 

அMகியி#4கிறான�ேறா? ஐ!�ய(சிகL? எளிதான காMதைல4 ெகா�ேட, ஐ! 

�ய(சிகL? அாிதான உ�MதH40 ேமேல ேபா, வி5ட அவ�, ஏ� 

ெசா-லமா5டா� “உ�டாக� அ-ல� அ�நறா4 காம!ேபா- க�டா மகி� 

ெச,த <�)" எ�)! "ஐ�� ேபரறி�! க�கேள ெகா?ள” என� ெபாிய �ராண8தி- 
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ேச4கிழா Pட ெமாழி��?ளாேர. ஆனா- அ� ேபாி�ப8�40! இ4 0றேளா 

சி(றி�ப8�40! 

 

இறவாத �8திைய எ�ணிA சில#லகி- 

பிறவாைம ேவ��ெமன� பி8��டா அ!மாைன 

பிறவாைம ேவ��ேவாைர� பி8த எனலாேமா 

பிற�� பயென�ன ெப#���ப! அ!மாைன 

பிற�� தமிழி�ப! ெபறேவ��! அ!மாைன 

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

16. 16. 16. 16. இ+ ேநா-3 வி�ைத!இ+ ேநா-3 வி�ைத!இ+ ேநா-3 வி�ைத!இ+ ேநா-3 வி�ைத!    

 

உலகி- உயிக50 ஒ# 0றி�பி5ட ேநாைய உ�டா40! ஒேர ெபா#ேள அேத 

ேநாைய� ேபா40! ம#�தாக�! இ#40! வி�ைதைய� ெப#!பாH! பா4க 

�Eயா�. அ�பEேய எ�த� ெபா#ளாவ� ஒ# ேநர! ேநா, உ�டா4கினா- 

இ�ெனா# ேநர8தி- ேவ�� மானா- அ�ேநா,40 ம#�தாக இ#4க �EJ!. 

ஆனா- 0றி�பி5ட ஒ# ெபா#?, ேநாJ�டா4கிய ேநர8திேலேய ம#�தாக�! 

மா)கிறதா!. இதி- விய8த0 வி�ைத எ�ன ெவனி-, அ�ெபா#?, ஒ# ெநாE 

(விநாE ேநர! ேநா, த��! ம)ெநாEயி- ம#�தாகிJ!, மீ��! அ�8த ெநாE 

ேநா, த��! அத(க�8த ெநாE ம#�தாகிJ! இ�பE மாறிமாறி 'மா, மால!' (மாயா 

சால!) �ாிகிறதா!. அ�ெபா#?, �த- க�M)ைகயி- (ச�தி�பி- ஒ# 

தைலமகன� உ?ள8ைத ஊ*சலா5�! ஒ# தைல மகள� க� ேநா408தா�! ஓ 

ஐேரா�பியாி� உ?ள8ைத4 ெகா?ைள ெகா�ட மாநய! மி0�த இ�த4 க(பைன4 

க#8�, தி#வ?Lவனாாி� ஒ# தி#40றளி- அைம�� மிளிகிற�! காத<யி� 

க�ேநா4ைக4 க�� காதல� P)வதாக உ?ள அ40ற? வ#மா):- 

 

"இ#ேநா4 கிவL�க M?ள ெதா#ேநா40 

ேநா,ேநா4ெகா� ற�ேநா, ம#��.'' 

 

(இ# ேநா40 இவ? உ� க� உ?ள�: ஒ# ேநா40 ேநா, ேநா40; ஒ�) அ�ேநா, 

ம#��) 

 

(ெதளி�ைர) இவ? க�களி� பாைவ இ#வைக யா,8 ெத�ப�கிற�. அவ()? 

ஒ# பிாி�, ேநா, த#! ேநா40; ம(ெறா�) அ�ேநா,40 ம#��. 
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(பத�ைர) இவ? உ� க� - இவLைடய ைமJ�ட க�களிேல, இ# ேநா40 

உ?ள� = இர5ைட ேநா4க! இ#�பதாக8 ெதாிகிற�. ஒ# ேநா40 ேநா, ேநா40 

அவ()? ஒ# பாைவ (காம) ேநாைய உ�டா40! பாைவயா0!; ஒ�) அ�ேநா, 

ம#�� = ம(ெறா# பாைவேயா அ�த (காம) ேநாைய8 தீ40! ம#�தா0!. எ�ேன 

விய��! (உ�Mத- = ைம]�த- - உ� க� - ைமJ�ட க� - ைம ]சிய க�.) 

 

(விாி�ைர) இ40றைள� ப(றிய ெச,திெயா�) மிக�! �ைவயான�. தி#40ற? 

�Gதி(0! ஆ$கில ெமாழிெபய�� உ�ட-லவா? டா4ட கிெரௗ- (Dr. Graul) 

எ�6! ஐேரா�பிய (ெசமனி4கார) அ!ெமாழிெபய�� ;ைல ஒ# �ர5�� 

�ர5Eயேபா�, த(ெசயலா, இ4 0ற? அக�ப5டதா!. அ�பEேய ெம,!மற�� 

வி5டாரா!. "ஆ! இ�பEJ! ஒ# க#8�?ள பாட- இ#4கிறதா? ஒ#8தியி� 

ேநா4கிேலேய இ# ேநா40; அவ()? ஒ�) ேநா, த#கிற�; ம(ெறா�) அத(0 

ம#�தாகிற�. எ�ன அழகான க#8�! எIவள� அ#ைமயான க(பைன! இ�;- 

�G�! பE4கேவ��!; ெமாழிெபய8�4 ெகா?ள�! ேவ��!” - எ�) 

பலவா) பாரா5E, அIவாேற பE8�, ெசமனியிH! இல8தீனிH! ெமாழி 

ெபய��! ெச,தாரா!. எ�ன விய��! 

 

இ$ேக இ# ேநா4க! எ�றா-, இர�� ேநா4க$க? இ-ைல. ஒேர ேநா4க�தா�. 

இர�� க�க? இ#�தாH! இர��! இைண��தா� ேநா4க �EJ!. அ��! 

ஒ# ேநா4க�தா� ெச,ய �EJ!. இ$ேக இ# எ�ற�, ஒ#வன� இர5ைட நE�� 

(Double Act) ேபால, ஒ# ேநா4கின� இர5ைட நிைலைமைய4 0றி4 கிற�. 

அதனா-தா� ஆசிாிய 'இ# ேநா40' எ�) ஆர!பி8தி#��! 'உ?ள�' என 

ஒ#ைமயி- �E8�� ேபா�தா. இ�த இர5ைட நE�பி-, ஒ�) ேநா, ெச,கிற�, 

ம(ெறா�) ம#�தாகிற�. அ�பE எ�றா- எ�ன? 

 

மாைல நா�0 அ-ல� ஐ�� மணியானா- சில#408 தைலவ< ஏ(ப5�வி�!. 

ேதநீ அ#�தினா-தா� அ� ேபா0!. அ8 தைலவ<40 ம#�� எ�? ேதநீ. அ�த8 

தைலவ<404 காரண! எ�ன? அ��! அ�த8 ேதநீ தா�. கிைட4காதேபா� 

ேநா, - கிைட8தேபா� ம#��. ம��! அ�பEேய - ம$ைகJ! அ�பEேய! இ�த4 

க#8ைத, '0ண நா(ப�' எ�6! ;<-, தைலமக� தைலமகைள ேநா4கி4 

P)வதாக உ?ள 

 

"ம#�தி� தீரா� மணியி� ஆகா� 
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அ#�தவ �ய(சியி� அகறH! அாிேத 

தா�ெச, ேநா,408 தா�ம#� தாகிய 

ேதனிமி நறவி� ேதற- ேபால 

நிதர வ�த நிைறயழி �யர!நி� 

அ#ளி� அ-ல� பிறிதி� தீரா�." 

 

(நறவி� ேதற- = ம�; நீ எ�ற� தைலமகைள) எ�6! பாட( ப0திேயா� ஒ8தி5� 

ேநா4கி மகி�க! எனேவ தைலமகள� ேநா4க!, பி?ைளையJ! கி?ளி வி5�8 

ெதா5EைலJ! ஆ5E வி�கி�ற கைதயாJ?ள� எ�ப� �லனா0!. உ�ைமயி- 

அIவா) ெச,யேவ��! எ�பதா அவள� ேநா4க!? இ-ைல. அவள� பாைவ 

யிேல உ?ள கவAசி இய(ைகயா, அவன� காமேநாைய8 R��கிற�; அவள� 

பாைவயிேல உ?ள காத- 0றி�� அவ640 அமி�த ம#�தாகி ஆ)த- 

அளி4கிற�. அIவள�தா�! நாடக8திேல P8தE4கிறாகேள, அIவாறா ந! 

வ?Lவ பைட�பாகிய தைலமக? நட�� ெகா?வா?? இ-ைல; அவ? 

நாண�ைடயவளாத<�, க� OAசிேல காதைலA ெசாாிகிறா?. அ�த4 0றி�ைப 

அறி�� ெகா?கிறா� அவ�. எ8�ைண இனிய 0ற?! 

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

17. 17. 17. 17. வ�:வ� க�ட இ�ப இல-கிய%வ�:வ� க�ட இ�ப இல-கிய%வ�:வ� க�ட இ�ப இல-கிய%வ�:வ� க�ட இ�ப இல-கிய%    

. 

வ?Lவ க�ட இ�ப இல4கிய! எ�ப� தி#வ?Lவ எGதிய தி#40றளிH?ள 

இ�ப8�� பா- என�ப�! காம8��பா-தா�. வ?Lவ அ�ப0தியி-, இ�ப 

இ-லற வா�வி(0 மிக இ�றியைமயாததான அ�பி� சிற�ைப - காத<� 

ெப#ைமைய மிக�! அழகாக�! இனிைமயாக�! எ�8�ைர8� உய�த க(� 

ெநறி40 வழிவ08�ளா. 

 

அ�பEயி#��!, தி#40ற? காம8��பா- சிலைர மிர5Eயி#4கி�ற�. 

தி#வ?Lவரா இதைன� பாEனா! இIவா) பாEனா! அவ பாடலாமா? 

எ�ெற-லா! எ�ணA ெச,�?ள�.- ேபசAெச,�?ள�. அற8�� பா- 

ெபா#5பா- ம5�! க(றவ உ��. அ!ம5�! பாட*ெசா�னவ உ��. 

தி#40றைள இல8தீ� ெமாழியி- ெபய8த Oரமா�னிவ (ெபBகி) எ�6! 

இ8தா< நா5�8�றவியாPட காம8��பாைல வி5� வி5டா. 

 

ஏைனய பா-களி6! �த<- காம8��பா-தா� பரவேவ��!; உலெக$கM! 

பரவேவ��!. பரவினா-, வில$0களி6! ேகடாக ம4களிட! இ�) 
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காண�ப�கி�ற இழிநிைல4 காம உணAசி மா)!; மணவில404 0ைற�� 

மைறJ!. ஒ#வ640 ஒ#8தி-ஒ#8தி40 ஒ#வ� எ�ற உயாிய இ�ப வா�� �ைற 

உலெக$கM! நி�) நிைல40!. அத(0 வழி ேகாHகிற� வ?Lவாி� 

காம8��பா-. இதனி6! இIவி#பதா! ;(றா�E- ெச,ய ேவ�Eய தைலயாய 

பணி ேவ) யாேதா? O� தி#�தி� நா� தி#�தாதா? இனி காம8ைத� ப(றிA சிறி� 

ஆ,வா!: 

 

காம உண� பசிJணAசிைய�ேபா�ற ெதா�றா0!. ஆயி6!, அIவள� ெகாEய 

த�); அத(0 அ�8த வாிைசயி- நி)8தலா!. நி)8தலா!. பசியி-லாதவாில; 

காம! இ-லாதவ#! இல. பசிைய ஒழி8தவாில; காம8ைத ஒழி8தவ#! இல. 

பசிைய எவராH! ஒழி4க�! �Eயா�; காம8ைதJ! எவராH! ஒழி4க�! �Eயா�. 

எ�த8 �றவியாயி6!, மணமாகாத எ�த ஆ� ெப�ணாயி6! காம8ைத ஒழி4கேவ 

�Eயா�. இதைன நா(பதாயிர! ேகாயி-களி- ெசா-லலா!. இதனா-, 

�றவியைரேயா, மணமாகாேதாைரேயா பழி�பதாக� ெபா#ள�). அவகL5 பல 

கள$கமிலாதவ-மா� ம)வ(றவ. அ$ஙனெமனி�, இதி- ெபாதி�� கிட40! 

உ�ைம யா�? 

 

பசிைய இனி வராதபE ஒழி4க �Eயா�; ஆனா- அட4க �EJ!. சின8ைத இனி 

எழாதபE ஒழி4க �Eயா�; ஆனா- வ�த சின8ைத அட4கி ெவ-ல �EJ!. 

அ�ேபாலேவ காம8ைதJ! ஒழி4க �Eயா�; அதைன அட4கியா�� ெவ(றிெபற 

�EJ!. ஒ# சில ேபEகளிட8ேத அஃ� ஒ�$கி உற4க8திலா���?ள�. இ� விதி 

வில40. அதனாேலேய இ� பசி40 அ�8தபE எனA ெசா-ல�ப5ட�. 

 

இI�ணAசிக? எ-லா! எ-லா#40! உ��. இவ(ைற உள;லா (Psychologist) 

இய-]4க$க? (Instincts) எ�கி�றன. இைவ Q�நிைல8 ெதாடபா- சிலாிட8ேத 

அட4கமாக�! சிலாிட8ேத �ைன�பாக�!, சில ேநர8திேல அட4கமாக�! சில 

ேநர8திேல �ைன� பாக�! இ#�ப���. இவ(ைற இவ(றி� ேபா4கிேலேய 

வி5�விடாம-, ேநாிய-Rய பாைதயி- தி#�பிA ெசH8தேவ��!. அIவா) 

ெச,வைத8தா� 'R,ைம ெச,த-' (Sublimation) என உள;லா 0றி4கி�றன. 

இைத8தா� க(பி4கி�ற� தி#40ற?. 

 

பசிெய�8தா- நம� உணைவ உ�கி�ேறா!. பிற#ணைவ அவ அறியாம--அவ 

வி#!பாம- வ<ய உ�பைத இழிவாக4 க#�கிேறா!. காம�! அ� ேபாலேவ 



95 

 

க#த�படேவ��!. வ#�தி யைழ8தாH! வி#��40A ெச-லாத ‘ெபாிய மனித' 

சில பிற ெப�கைள வி#!�கி�றன. இ�நிைலையA சாE, உ�ைம4 காத- 

வா�ைவ உலகி(0 வ(�)8�வேத வ?Lவாி� காம8��பா-! இைத ெம,�பி4க4 

காம8�� பா<H?ள சில க#8�4கைள4 கா�பா!: 

. 

ஒ# தைலவ� த� தைலவிைய மிக�! மதி4கிறா�- வி#!�கிறா�. அவைள வி5�� 

பிாிய அவ640 மனமி-ைல. அவ? த� வா�4ைக40 மிக�! இ�றியைமயாத 

ெபா#ளாக�! இ#4கி�றா?. எனேவ அவைள8 த4க இட8தி- ைவ8�� ேபா(றி4 

கா4க �யHகிறா�. அவL40 ஏ(ற இட! எ�? அவைள4 க�ணாE 

நிைல�ெப5Eயி- (அலமாாியி-) ைவ4கலாமா? அ-ல� இ#!��ெப5Eயி- 

ைவ8�� ]5டலாமா? அ�பEெய-லா! ெச,வத(0 அவ? எ�ன அIவள� 

ம5டமான ெபா#ளா? பி� எ�த இட! ஏ(ற�. த� வா�நா? �G�! அவைள8 

த�6டேனேய ைவ8�4 ெகா?வ� எ�பE? சிவ� த� மைனவிைய8 த� 

இட�ப4க8திH!, தி#மா- த� மைனவிைய மாபிH!, நா��க� த� மைனவிைய 

நா4கிH! ைவ8�4ெகா�டதாக� �ராண$க? �கHகி�றன. ஆனா-, 'எ�சா� 

உட-பி(08 தைலேய இ�றியைம யாத�' எ�ப� அவ6408 ெதாிJ!. 

அ8தைலயிH?ள உ)��4கL?L! க�ேண மிக மிக இ�றியைமயாத� எ�ப�! 

அ�8த�பE அவ640 மிக ந�றாக8ெதாிJ!. எனேவ, தைலவிைய8 த� 

க�ணி(0? ைவ8�4 கா4க வி#!பினா�. 

 

க� மிக�! இ�றியைமயாத உ)�� எ�ப� எ-லா#40! ெதாிJேம! 

0ழ�ைதேயா� ெகா*�பவக? Pட 'எ� க�ேண!' எ�கி�றனேர தவிர, எ� 

�4ேக நா4ேக--காேத காேல எ�பதி-ைல. அதனாேலேய அவ� க�ைண8 

ேத�ெத�8தா�. 

 

க�ணி6?L! எ$ேக ைவ�ப�? க�ணிH?ள ெவ?ைள� ப0தியி- ைவ�பதா? 

அ-ல� அIெவ� ப0தியி� ந�ேவ க)�பா, வ5டமா, இ#40! க#மணியி- 

ைவ�பதா? அ-ல� அ4க#மணி40 ந�ேவ ஒ# சி) க#வ5டமாக உ?ள பா�பா 

என�ப�! ப0தி யி#40மிட8தி- ைவ�பதா? 

 

உடH)��4கL?ேள மிக இ�றியைமயாததான க�M40?ேளJ! ெவ?ைள 

வ5ட8தி(0 ந�ேவJ?ள ெபாிய க# வ5ட8தி(0 ந�ேவJ?ள சிறிய 

க#வ5டமாகிய பா�பாதா� கா�பத(0 மிக�! இ�றியைமயாததா0!. 

ெபா-லாதவ� ஒ#வைன4 0றி40!ேபா�, 'அவனா! க�ணி<#40! 
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பா�பாைவ4Pட அவ� ெகா�� ேபா, வி�வாேன!' எ�) P)! உலக 

வழ4கி<#�ேத அ�த� ‘பா�பா’வி� இ�றியைமயாைம ந�0 �லனா0!. 

 

அ8த0 பா�பாவி6! சிற�தவளாக8 தைலவ� த� தைலவிைய மதி8தா�. அதனா- 

அ�த� பா�பா இ#40மிட8தி- அவைள ைவ8�4 கா4க �யHகிறா�. அத(காக, 

கா�பத(0 மிக�! இ�றியைமயாததான அ� பா�பாைவJ! இழ4க8 

�ணிகிறா�—அ�த� பா�பாைவ அக(றி அ��ற�ப�8திவி5�, இ�த� பா�பாைவ -

அதாவ�, த� தைலவிைய அ�த இட8தி- ைவ4க வி#!�கிறா�. அத(காக, ஒ# 

க�ணாE�� நி�) அ�த� பா�பாைவ ேநா4கி, 'எ� க�ணி� க#மணி40? 

இ#40! பா�பாேவ! எ� வி#�ப8தி(0ாிய மைனவி இ#�பத(0, நீ இ#40! இ�த 

இட8தி6! சிற�த இட! ேவெறா�)! இ-ைல. எனேவ, நீ இ#40 மிட8தி- 

நிைலயாக இவைள40E ைவ4க�ேபாகிேற�. ஆத<� நீ இட8ைத4 கா< 

ெச,�வி�!' எ�) அறிவி�� (ேநா5b�) ெகா�4கிறா�. எ�ேன இவன� காத-! 

இ�த4 க#8ைத, 

 

*க#மணியி- பாவா, நீ ேபாதா, யா! OG! 

தி#Yத(0 இ-ைல இட!.'' 

 

(பாவா, - பாைவேய = பா�பாேவ; ேபாதா, - ேபாவா,; O�! - வி#!�கிற; 

தி#Yத- = அழகிய ெந(றிைய உைடய ெப� - தைலவி.) 

 

எ�6! 0ற5பாவா- அறி�� இ��றலா!. தைலவ� த� க�ணி� க#மணியி� 

பா�பாவி6! சிற�தவளாக8 தைலவிைய மதி4கிறா� எ�றா- இத(0� ெபா#? 

எ�ன? க� ெதாி�தாH! தைலவியி-லாவிE� வாழ �Eயா�; க� 

ெதாியாவிE6! த� தைலவியி#�தா- தன40 எ-லா வா��! கிைட40! எ�) 

த� தைலவிைய ந!�கிறா� மதி4கிறா� வி#!�கிறா� எ�) �ாியவி-ைலயா? 

அத(ேக(ற ப�பிைன அவளிட! க�டதனா-தாேன அவைள அ�த அள�40 

மதி8தி#4 கிறா�. உலகி- ஒIெவா#வ#! இIவா) நட�� ெகா�டா- 

0�!ப8தி- பிண40 இ#40மா? 

 

இ�வைரJ! தைலவன� அ�பி� எ-ைலைய4 க�ேடா!. தைலவிேயா 

தைலவைன விட சில பEக? ேமேல ெச�) வி5டா?. அவL! தைலவைன8 

த�6டேனேய ைவ8�4 ெகா?ள வி#!பினா?. தைலவ� தைலவிைய8 த$க 

ைவ�பத(0� �ற உ)� பாகிய க�ைண8 ேத�ெத�8தா�. ஆனா- அவேளா, 
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தைலவைன8 த$க ைவ�பத(0 அக உ)�பாகிய ெந*ைச8 ேத�ெத�8தா?. ெவளி 

உ)�பாகிய க�ணிேல ைவ8தா- தவறி விG�� வி5டாH! விG�� விடலா!. 

உ?L)�பாகிய ெந*சி(0? ைவ8தா- தவறி விழ �Eயாத-லவா? ேமH!, 

காM! க�ைண விட நிைன40! ெந*� இ�றியைமயாதத-லவா? நிைன40! 

ெந*சி�றி மனித� எ�ன எ�ண �EJ!- எGத �EJ!-ேபச �EJ!-வாழ 

�EJ!? க�ணி-லாத 0#டகL! த5�8 த�மாறி வா�கி�றன -- ஆனா- 

அவக50! ெந*� உ��. 

 

ெந*ச! எ�ப� கG8தி� உ5ப0தி எ�) ெபா#? ப�வ� ேபாலேவ, மன! 

எ�)! ெபா#?ப�!. (வி*ஞான �ைற�பE, மன! என ஒ�) தனியாக இ-ைல. 

Uைளயி� ெசயைல8 தா� மன! எ�கி�றன ம4க?) ெந*� விG$0வத(0� 

பய�ப�வ� ேபாலேவ, நிைன� பத(0! பய�ப�வதாக ம4கL! �லவகL! 

ெசா-Hவ� மர�. இ�த இ# வைக நிைலயிைனJ!, ‘ெந*சி- அைட8�4 

ெகா�ட�', 'அ�த� ெபய ெந*சி- இ#4கிற�, வாயி- வர மா5ேட� எ�கிற� 

எ�6! உலக வழ404களா- உணரலா!. 'ெந*ேச நீ நிைனயா,' என 

அ�பரEகL! பாEயி#4கிறார-லவா? ேமH!, ெம,, வா,, க�, U40, ெசவி 

எ�6! ஐ! ெபாறிக50! பி� நி�) அவ(ைற இய40வ�! இ�த ெந*ச! 

என�ப�! மன! தா�. ெந*ச! சாியி-ைல எ�றா- ைப8திய�தா�! பி�ன 

வா�ேவ�? 

 

ஆகேவ, க�ணி6! ெந*ச! சிற�த� எ�ப� ெதளி�. எனேவ க�ைண8 

ேத�ெத�8த தைலவைன, விட ெந*ைச8 ேத�ெத�8த தைலவி ஒ#பE ேம- 

தாேன? அ�றிJ!, தைலவ� தைலவிைய இ�6! க�ணி(0? ைவ4கவி-ைல. 

இ�ெபாG�தா� இட! ேதE4 ேக5�4 ெகா�E#4கிறா�. ஆனா- தைலவிேயா 

எ�ெபாGேதா தைலவ640 இட! ேதE� பிE8�வி5டா?- அதாவ� தைலவைன8 

த� ெந*சி(0? ��ேப பதி8� உ)தியாக8 த$க ைவ8� வி5டா?. அதனா- 

அவ? அவைன விட ேமH! ஒ# பE ேமலா!! 

 

தைலவ� த� ெந*சி- இ#�பைத8 தைலவி த� ேதாழியிட! மிக�! அ#ைமயாக 

அணி��ைர8தா?: "ேதாழிேய! எ� காதல எ� ெந*சி- எ�ேபா�ேம 

எG�த#ளியி#�பதா-, Qடான உண�� ெபா#?கைள உணMவத(0 யா� மிக�! 

அ*�கிேற�. ஏெனனி- Qடானைத உ�டா- அ� ெந*சி� வழியாகA ெச-H! 

ேபா�, அ�ெந*ச8தி- இ#40! காதலைரA �5� வி�ேம-அவ ெவ�� வி�வாேர!" 



98 

 

எ�) P)கிறா?. தைலவி408 தைலவ� ேம- எ8�ைண தைலய��! இ�த4 

க(பைனைய, 

 

ெந*ச8தா காத லவராக ெவ,��ட- 

அ*��! ேவபா40 அறி��.'' 

(ெவ,� = ெவ�பமான�; ேவபா40 = ேவத-.) 

 

எ�6! 0றளா- அறி�� மகிழலா!. காதலைரA �5� வி�! எ�பத(காகA Qடான 

உணவிைன உ�ணாத தைலவி, 'ஐ�கிாீ!' த�தாH! அ� அவ ேம- ப5டா- அவ 

0ளிரா- ந�$0வா எ�) அ*சி அைதJ! உ�ண ம)8தாH! ம)�பா? 

ேபாH!! 

 

தைலவியி� ெந*சி- தைலவ� 0Eெகா�E#4 கிறா� எ�றா-, அவ? அவைன 

மறவா� எ�ேபா�! நிைன8�4 ெகா�ேடயி#4கிறா?, எ�) ெபா#ளா!. 

எ8�ைண ஈ�பா�! ஈ��, 'க?ளி- ஆ8திைரயனா' எ�6! �லவ, தா! 

எ�ேபா�! நிைன8�4 ெகா�E#4 0! ஆத6$க� எ�6! அரசைன ேநா4கி, 

"எ� ெந*ச! திற�ேபா நி� கா�0வேர' 

எ�) பாEJ?ள �ற�பாட- ஒ�� ேநா4க8 த4க�. 

ேம(ெசா�ன இர�� நிக�AசிகL! இ�ப8 �ைறயி- வ?Lவ க�ட க(பைன4 

கா5சிக? எ�றாH!, தைலவ6! தைலவிJ! எIவா) தைலய�� ெகா�� 

வாழேவ��! எ�பைத உலகின40 நயமாக உண8தியி#40! ஆசிாியாி� உைர 

உண�� �ைவ8� மகி�வேதா� பி�ப(ற�பட ேவ�Eய�மா0!. எனேவ 

வ?Lவ க�ட இ�ப இல4கிய! எIவள� தர�ைடய� பா#$க?! 

 

இைண பிாியாத அ�பி� உய எ-ைல408 தா� ெச�) வி5டதாக8 தைலவ� 

எ�ணி4 ெகா�E#4க அைத விட மிக உய�த 'எவெரB5' எ-ைல408 தைலவி 

ெச�) வி5டதாக உ?ள இ�ெனா# கா5சி யிைனJ! ஈ�� கா�ேபா!. 

 

த�ைன வி5� எ�)! தைலவ� பிாியாதி#4க ேவ��ெம�) தைலவி 

வி#!பினா?. 

அத(08 தைலவ� அவைள ேநா4கி, “எ� இ�6யி8 தைலவிேய! நா� 

உ�ைனவி5�� பிாிேய�. அ$ஙன! பிாியாதி#�ப� நா5கண4கி- அ-ல 

ஆ��4கண4கி- அ-ல — எ� வா�நா? �G�ேம அதாவ� இ�த� பிறவி 

�GவதிHேம உ�ைன வி5�� பிாியமா5ேட� இ� �(றிH! உ�ைம!” எ�) 

உ)தி Pறினா�. தைலவன� உ)திெமாழிையA ெசவி ம�8த தைலவியி� 
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க�கைள நீ �ர�� நிர�பிவி5ட தா!. த�ேம- தைலவ� ெகா��?ள பாி� 

காரண மாக8 தைலவி40 உ�டான அ��4 க�ணீ ம5� ம�) இ�; இ�த� 

பிறவியி- பிாியமா5ேட� எ�றா- அ�8த பிறவியி- பிாி�� வி�வாேரா எ�) 

ஐJ(றதனா- உ�டான அAச4 க�ணீ#மா0! இ�! எ8தைன பிறவி எ�8தாH! 

இைண பிாியா� வாழேவ��! எ�ப� தைலவியி� ேபரவா! 

 

இ�த� பிறவியி- பிாியமா5ேட� எ�) ெசா�னதி� Uல! த� அ�பி� 

எ-ைலைய அறிவி8� வி5டதாக எ�ணி8 தைலவ� மனநிைற� ெகா�டா�. 

ஆனா- எ8தைன பிறவி எ�8தாH! இைணபிாிய4 Pடா� எ�) 

ேவ�E4ெகா?L! 0றி�பி� Uல! தைலவைன விட பல பEக? தா�E உய�� 

வி5டா? தைலவி. ஆ� ெப� உறவி- மணி40 மணி மா)! மன�ைடய 

மா4களி� ம�ைடயி- அE40! ச!ம5E அEயாகிய இ�த4 க#8திைன, தைலவ� 

P)வதாக உ?ள. 

 

''இ!ைம� பிற�பி- பிாியல! எ�ேறனா4 

க�ணிைற நீெகா� டன?" 

 

எ�6! விைலமதி4க ெவா�ணாத 0ற5பாவா- உண�� ெதளியலா!. இ�த 

உய�த க#8�, 

 

"சாத- அ*ேச� அ*�வ- சாவி- 

பிற��� பிறிதா0வ தாயி� 

மற40வ�ெகா- எ� காத- எனேவ” (397) 

எ�6! ந(றிைண� பாட<H!, 

 

"இ!ைம மாறி ம)ைம யாயி6! 

நீயாகிய எ� கணவைன 

யானாகிய நி� ெந*� ேநபவேள" ( 49) 

எ�6! 0)�ெதாைக� பாட<H$Pட அைம�� கிட4கிற�. ேமPறிய இ# 

பாட-களிH! தைலவி த� க#8ைத ெவளி�பைடயாக8 ெதாிவி8ததாக 

அைம�தி#40! �ைறைய விட, தைலவி த� க#8ைத4 க�ணீரா- 0றி�பாக 

அறிவி8ததாக8 தி#40றளி- Pற�ப5E#40! �ைற மிக�! நயமான� - �ைவ 

யான�! இதனி6! நயமாக - �ைவயாக -- சிற�பாக எ�த நா5E- எ�த ெமாழியி- 

எ�த ;<- எ�த� �லவ� பாEயி#4கிறாேனா, ெதாியவி-ைல! 
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எனேவ, வ?Lவ க�ட இ�ப இல4கியமாகிய காம8��பா-, க�டவைர 

ேநா4கி4 க� சிமி5�! கயைம40 இட! த#வத�); கனி�த காத- இ�ப 

வா�ைவ� பாி��ைர�ப� - கல$காத க(� ெநறிைய வ(�)8�வ�, எ�ப� 

�லனா0ேம! வ?Lவ க�ட இ�ப இல4கிய! எ�ெற�ன! தமி�ெமாழியி- 

உய�த �லவகளா- எGத�ெப(ற எ-லா இ�ப இல4கிய$கLேம, தி#40றளி� 

வாிைசயி- ைவ8� மதி8�� ேபா(ற8 த4கனேவ! எ-லாவ(றிH! உ?ள 

அE�பைட4 க#8� இ�ப வா�ேவ! 

 

இIெவளி�5E- எ�8தாள�ப5�?ள ;(க? 

 

த*ைசவாண� ேகாைவ அ!பிகாபதி ேகாைவ 

த�Eயல$கார உைர ெதா-கா�பிய! 

ந(றிைண 0)�ெதாைக 

க<8ெதாைக ெபாிய �ராண! 

அகநாW) க!ப ராமாயண! 

�றநாW) தி#40ற? 

ஐ�திைண ஐ!ப� மணிேமகைல 

0ணநா(ப� �8ெதா?ளாயிர! 

அ�ப ேதவார! தி#4ேகாைவயா 

பி$கல நிக�� Qடாமணி நிக�� 

ந�W- ந!பி யக�ெபா#? 

க�த �ராண! தனி� பாட- திர5� 

பிர� <$க gைல தி#ெவ$ைகJலா 

0(றால4 0றவ*சி மேனா�மணீய! 

அழகி� சிாி�� (பாரதிதாச�)  

மல#! மாைலJ! (ேதசிகவிநாயக! பி?ைள)  

காளிதாச� கவி (�த<யைவ)  

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

ஆசிாியாி� சில "�க� 3றி ! ஒ+ பா�ைவஆசிாியாி� சில "�க� 3றி ! ஒ+ பா�ைவஆசிாியாி� சில "�க� 3றி ! ஒ+ பா�ைவஆசிாியாி� சில "�க� 3றி ! ஒ+ பா�ைவ    

 

1. 1. 1. 1. =�% விள-3%:=�% விள-3%:=�% விள-3%:=�% விள-3%: இ� ேபராசிாிய ��தரச��கனாாி� �த- ;லா0!. இ� ஒ# 

வா�விய- ;லா0!. இ�;H40� ேபராசிாிய அ. சித!பரநாத� அவக? அளி8த 

மதி��ைர: ''இ�;லாசிாிய வைர� �?ள தமி�நைட மி4க எளிைமJ! இனிைமJ! 

வா,�� பிைழயி-லாம- இ#�ப� மன8தி(0 மகி�Aசி த#கி�ற�. இனிய அழகிய 

தமிழி- இ�;ைல எGதி வழ$0! வி8�வா� ச��கனா அவக? ேம�ேமH! 

இ8தைகய ;-க? எGதி ந! இனிய தமிழக8தி(08 ெதா�டா(றிA 

சிற�ெப,�வாராக 
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2. 2. 2. 2. தனி  தமி�- கிள�8சி:தனி  தமி�- கிள�8சி:தனி  தமி�- கிள�8சி:தனி  தமி�- கிள�8சி: எG�த-, ேப�த-, தி#மண!, தி#4ேகாயி- வழிபா�, 

அரசிய- அHவலக? �த<ய பல �ைறகளிH! தமிைழேய ைகயா��, தமி�4ேக 

�த�ைமயளி4க ேவ��!. இ� ேநா4க8�ட� இ�;- எGத�ப5டதாக ஆசிாிய 

த! ��6ைர யி- PறிJ?ளா. இ� ஒ# அ!மாைன� பா5� ;லா0!. 

இ�;H40� பாேவ�த பாரதிதாச� சிற��4கவி வைர��?ளாக?. 

 

3. 3. 3. 3. ெசெசெசெச�தமிழா#?(பைட:�தமிழா#?(பைட:�தமிழா#?(பைட:�தமிழா#?(பைட: இ4 கவிைத ;H4காக நாவல ச. ேசாம��தரபாரதி 

அவக? ��தர ச��கனா அவகL40 இய(கவி' எ�6! ப5ட! வழ$கிA 

சிற�பி8தா. இ�;<� க#: தமி� க(ற ஒ# தமிழ�, தமி� க(காத ம(ெறா# 

தமிழைன8 தமி� க()8 தா, நா5E(08 ெதா�� �ாிவத(காக8 தமி�8தாயிட! 

ஆ()�ப�8தலா0!. 

 

4. 4. 4. 4. தமிழ� க�ட க�வி:தமிழ� க�ட க�வி:தமிழ� க�ட க�வி:தமிழ� க�ட க�வி: இ�;<- க-வியி� இய-�, சிற��, ந�ைமக?, க5டாய!, 

க(0! �ைற, க(பி40! �ைற, மாணவ கடைம, ஆசிாிய கடைம, ெப(ேறா 

கடைம, க(ேறா கடைம �த<ய ப-வைக4 க#8�4க?, பழ�தமிழ ;(க? 

பலவ(றி� �ைண ெகா�� விாிவாக ஆராய�ப5�?ளன. தமிழ க�ட க-வி4 

ெகா?ைககளி� கள*சியமாகிய இ�;- ைகயி<#�பி� சீாிய வா�4ைக40 

உத�வ� அ-லாம-, ெசா(ெபாழி� ஆ()வத(0!, க5�ைர வைரவத(0!, 

ஆரா,Aசி ;- ெவளியி�வத(0! ெப#��ைண �ாிJ!. 

 

5. 5. 5. 5. தமி� அகராதி-கைல:தமி� அகராதி-கைல:தமி� அகராதி-கைல:தமி� அகராதி-கைல: அகராதி4கைல எGதி அழியா� �க� ெப(றவ' எ�6! 

சிற�பிைன இவ#40� ெப()8 த�த 'தமி� அகராதி4கைல' 524 ப4க$க? 

ெகா�ட�. இ�;- ஐ�� பாகமாக� ப08� எGத� ப5�?ள�. இ�;<- தமி� 

அகராதி4 கைலயி� வரலா(றாரா,Aசி, நிக��க? ப(றிய ஆரா,Aசி ம()! 

ெசா(ெபா#? ப(றிய ெமாழியாரா,Aசி அைம4க� ப5�?ளன. ;ைல� ப(றிய 

மதி��ைரக?:  

 

�ேதசமி8திர� நாளித�: ஆரா,Aசி அE�பைடயி- பைட4க�ப5�?ள இIவாிய 

;- �8த!�தியெதா# ந��ய(சியா0!. தமிழக! இIவாிய ஆரா,Aசி ;ைல வர 

ேவ()8 த4க �ைறயி- பய�ப�8தி4 ெகா?L! எ�) ந!�ேவாமாக. 

 

Uதறிஞ இராஜாஜி: Your தமி� அகராதி4கைல is a most informative and useful 

publication.I congratulate you on this valuable production. 
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�ைனவ �.வரதராசனா: இIவாரா,Aசி ;<- விாிவாக� ப(பல 0றி��கைள 

உதவிJ?ளா. ஆசிாியாி� உைழ��! ஆரா,Aசி8 திற6! பாரா5�40ாியன. 

 

E எ�. �கி. ��பிரமணிய!: இ�த ;- அகராதிக? ப(றிய கைல4கள*சிய!. தனி 

மனிதனி� உைழ��4 கள*சிய!. தமி�மீ� ஆரா,Aசி ெச,த �லவ ெப# ம4கL? 

இ�;லாசிாிய தனி8த�ைம ெப() நி(கிறா. 

 

�ைனவ மா. இராசமாணி4கனா: அாிய ெச,திக?- �திய ெச,திக? - மி0�த 

உைழ�� - ஆ��த �லைம- மிக�! அாிய �ய(சி - உ�ைம ெவ)! �க�Aசி 

யி-ைல. 

 

6. 6. 6. 6. தமி� இல தீ� பால%:தமி� இல தீ� பால%:தமி� இல தீ� பால%:தமி� இல தீ� பால%: 338 ப4க$க? ெகா�ட இ�;- ஆசிாியாி� ஐ!பதாவ� 

ெவளி�� ஆ0!. இ� ;<- தமி� ெமாழி40! இல8தீ� ெமாழி40! பால! ேபா- 

ெதாடபாக உ?ள ெச,திக? 0றி8� ;லாசிாிய ஆரா,��?ளா. 

 

7. 7. 7. 7. ெகAல-கைர நாகாிக%:ெகAல-கைர நாகாிக%:ெகAல-கைர நாகாிக%:ெகAல-கைர நாகாிக%: 51 பட$கLட� ப4க! ெகா�ட இ�ெபாிய ;- 

ஆசிாியாி� ம()ெமா# �க� ெப(ற ;லா0!. இ�;<- ெகEல4கைரயி- பிற��, 

வள��, வா���, பழகிய ஆசிாிய ெகEல4 கைர நா� ப(றி� ப-லா��க? 

ேநாி- பா8�� ப5டறி�த ெச,திகைளJ!, பE8தறி�த ெச,திகைளJ! ேக5டறி�த 

ெச,திகைளJ! தன408 ேதா�றிய சில ஆரா,Aசி �E�கைளJ! இைண8�8 

த��?ளாக?. 

 

8. 8. 8. 8. தமி� "� ெதா3()- கைல- கள4சிய%:தமி� "� ெதா3()- கைல- கள4சிய%:தமி� "� ெதா3()- கைல- கள4சிய%:தமி� "� ெதா3()- கைல- கள4சிய%: ெட! மி ைசசி- 824 ப4க$க? ெகா�ட 

இ�;- ��தர ச��கனா எGதிய ;-களிேலேய மிக� ெபாியதா0!. இ�;- 

தமிழி- ெவளி வ��?ள ெதாைக ;-கைள� ப(றிய ஆ,� ஆ0!. இத(0 மதி��ைர 

வழ$கிய �ைனவ வ.�ப. மாணி4க! அவக? இ�;- தமிGல கி(0� �திய�, 

தமி� வளAசி40 உ)�ைணயாவ�, தமிழாரா,Aசி40 வழிகா5ட வ-ல� எ�) 

0றி� பி5�?ளா. இ�;ைல�ப(றி8 தி#�பதி தி#ேவ$கடவ� ப-கைல4கழக8 

தமி�8�ைற� ேபராசிாிய �ைர ேமாக� அர$கசாமியவக? எGதிய�. எ�ன 

அழகிய வாத!; எIவள� க#8தினிைம ெசறி�த நைட; எ8தைகய விய�பி(0ாிய 

சிற�த உைழ��; எ�ன ேமைதைம; எ�ன ஆழ!; எ�ன பர��; த$கைள நா$க? 

ெப(ற� எ$க? பா4கிய!. ேத�த ஆ,விய- அறிஞராகிய தா$க? தி#ேவ$கடவ� 

தமி�8�ைறைய8 த$க? அ�பிடமாக4 ெகா�� எ�)! இ$ேக வரலா!. 

எ$களா- இய�ற வ(ைற8 த$க? பணியா5க? ேபாலA ெச,ேவா!" 
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9. 9. 9. 9. உல3 உ�ய:உல3 உ�ய:உல3 உ�ய:உல3 உ�ய: இ�;ைல உலக அைமதி ஆ�� (1987) ெவளி�டாக ஆசிாிய 

ெவளியி5�, இIவள� நா? தமி� அறி�தவக50 ம5�! ;- எGதிேன�. 

இ�ெபாG� உலகின40 ;- எGதிJ?ேள� எ�) ;- ��6ைரயி- 

0றி�பி5�?ளா. இ�;H40 தினமணியி- வ�த மதி��ைரயி<#��... ஆசிாியாி� 

பர�� ப5ட ப5டறி� ப4க�ேதா)! பளிAசி�கிற�. தமிG40 இஃ� ஓ ��வர� 

 

10. 10. 10. 10. வ�:வ� இ�ல%:வ�:வ� இ�ல%:வ�:வ� இ�ல%:வ�:வ� இ�ல%: இ�;- தி#40றளி� அற8�� பா<- உ?ள இ-லறவிய- 

ப(றிய ஆ,� ;லா0!. தினமணியி- வ�த மதி��ைரயி<#�� ஒ# ப0தி. 0ற? 

ப(றிய ஆரா,Aசி4 க5�ைரக?, விள4க4 க5�ைரக? ஏராளமாக வ��?ளன. 

ஆனா- �லவ ��தர ச��கனாாி� விள4க�! நைடJ! அறி�40 

வி#�தாவெதா# தனி வழியா0!. ஆரா,Aசி8 திற6! கைலJ! ஆதாி�பாாி�றி8 

தமி� நா5E- சாகாம- இ#4க ேவ��மானா- இ! மாதிாி ;-கL408 தமிழ 

ஆதர� அவசியமா0!. 

 

11. 11. 11. 11. ெகளதம( ) த� கா(பிய%:ெகளதம( ) த� கா(பிய%:ெகளதம( ) த� கா(பிய%:ெகளதம( ) த� கா(பிய%: ;லாசிாியாி� ��6ைரயி<#�� "இர5ைட4 

கா�பிய$களாகிய சில�பதிகார! - மணிேமகைல, ஆகியைவ ேபால�!, என� 

அ!பிகாபதி காத- கா�பிய! ேபால�!, இ�த4 கா�பிய8ைதJ! ��ப� காைதக? 

உைடயதாக யா8�?ேள�. ெவ�பா, ஆசிாிய!, ம#5பா, ஆசிாிய வி#8த!. 

க5டைள4 க<8�ைற, க�ணிக? �த<ய பலவைக� பா4களா- ஆன இ�;<-, 

உைர நைடJ! ஒ# காைதயி� இைடேய இட! ெப()?ள� 

 

12. 12. 12. 12. ெதா� திராவிட ெமாழி க�� பிA():ெதா� திராவிட ெமாழி க�� பிA():ெதா� திராவிட ெமாழி க�� பிA():ெதா� திராவிட ெமாழி க�� பிA(): தமிழி� சிற�ைபJ! ெதா�ைமையJ! 

ஏ(க வி#!பாத சில த�ெமாழிக? தமிழி<#�� பிற4கவி-ைல. மாறாக8 ெதா- 

திராவிட ெமாழி எ�) ஒ# ெமாழி இ#�த தாக�! அதி- இ#�� கிைள8தைவேய 

தமி� உ5ப5ட ெத� ெமாழிக? எ�ற அE�பைடய(ற ஒ# க(பைனைய4 Pறி 

வ#கி�றன. இதைன ம)4க4 க#திய ��தர ச��கனா இ�;- Uல! ெதா- 

திராவிட ெமாழி தமிேழ எ�)! அதி<#�� கிைள8தைவேய பிற திராவிட ெமாழிக? 

எ�)! மிக8 ெதளிவாக விள4கிJ?ளா. 

 

13. 13. 13. 13. மல� மண%:மல� மண%:மல� மண%:மல� மண%: இ� �தின ;<� ெகாLவாக ஆசிாிய எGதிJ?ள�; ெபாியவக? 

த$க? ெசா�த வி#�� ெவ)�ைப ம5�! அE�பைடயாக4 ெகா��, h?ைளகளி� 

வா�ைவ வ<�� அைம4க �யல4Pடா�; பி?ைளகளி� இய-ைபJ! உண�� 

வி#�ப8ைதJ! மதி8�, இய�றவைரJ! அவக50 ஏ(றா(ேபா- ஒ8� ஒGகிேய 
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அவத! வா�ைவA ெச!ைம ெச,ய ேவ��! - எ�ப� உள;- உ�ைம. 

ெப(ேறாைர� ேபMதைல விட, பி?ைளக50� ெபாிய கடைம ேவ) இ#4க 

�Eயா�: ெப(ேறா#4காக, காத- எ�) எ�ன உட- ெபா#? உயி 

அைன8ைதJேம வி5�4 ெகா�4கலா! எ�ப� அற;- அைமதி. எனேவ, 

ெப(ேறாக? வி5�4 ெகா�4க ேவ��மா? - பி?ைளக? வி5�4 ெகா�4க 

ேவ��மா? கைத40? ெச-லலாேம! 

 

14. 14. 14. 14. சில%ேபா சில%):சில%ேபா சில%):சில%ேபா சில%):சில%ேபா சில%): இ�;<� பதி��ைரயி <#�� ெந*ைச அ?L! 

சில�பதிகார8தி� �ைவையA ��தர ச��கனா அவக? நீ�ட நா5க? ெச,த 

ஆரா,Aசியி� விைளவாக இ�;- வEவி- தமி� அறி�த ம4கL40 

வழ$கிJ?ளாக?. �8தமி�4 கா�பியமான சில�பதிகார8தி(0A சிற�தெதா# 

திறனா,� ;-, ஒ# ��� பைட�பில4கிய! ேபாலேவ பைட4க�ப5�?ள�. இனிய 

எளிய நைகA�ைவ கல�த தமிழி- சில�பதிகார8 தி(04 கிைட8�?ள சிற�த இ�த 

ஆ,� ;ைல� பE�பவக? சில�பதிகார! �GவைதJ! பE8�A �ைவ4க 

ேவ��ெம�) ஆவ- ெகா?வாக? எ�ப� உ)தி. 

 

15. 15. 15. 15. ��தரகா�ட8 �ரBக%:��தரகா�ட8 �ரBக%:��தரகா�ட8 �ரBக%:��தரகா�ட8 �ரBக%: இ�;- ஆசிாிய#404 க!பராமாயண8தி- மிக�! 

பிE8த ��தரகா�ட! ப(றிய8 திறனா,� ;லா0!. ;<� ��6ைரயி- 

ஆசிாிய PறிJ?ளதாவ�: "க!பராமாயண! மிக�! சிற�த க#8�க? அட$கிய ஒ# 

�ர$க!; அதிH!, ��தரகா�ட! மிக உய�த க#8�கைள உ?ளட4கிய மாெப#* 

�ர$க� ப0தியாக உ?ள�. அ�தA �ர$க8தி<#�� சில க#8�� ெபா#?கைள 

எ�8� விள4கி அ4 க#8�� ெபா#5க50 இ�;- வEவ! த��?ேள�'' ஆசிாிய 

��தரகா�ட8ைத8 ெதாட�� அேயா8யா கா�ட!, பால கா�ட!, கி5கி�தா 

கா�ட! ம()! ஆரணிய 

ம()! ஆரணிய கா�ட$கL40! தனி8 தனிேய திறனா,� ;-க? எGதி 

ெவளியி5�?ளாக?. 

 

தமி� அ�ைன40 அழியா அணிகல�]5Eய ெப#! �லவ 

 

"��ெப#! �லவ ��தர ச��கனாைர4 கட�த 50 ஆ��கL40 ேமலாக 

என408 ெதாிJ!. அவ ெச�ைன ைசதா�ேப5ைடயி- உ?ள ஆசிாிய பயி(சி4 

க-Sாியி- �மா 50 ஆ��கL40 ��ன (1948 - 49 ஆ, இ#4கலா!) ஆசிாிய 

பயி(சி ெப(றேபா�, அIவ0��40 உளவிய- க(பி40! ஆசிாியரா, இ#�ேத�. 

அ�ேபா� அவ#ைடய ஆ��த தமி�� �லைமைய அறி�ேத�... ெப#!�லவ ��தர 

ச��கனா ஒ# தமி�4கட-. எ� 0#மாகளி- ஒ#வரான அமர வாகீச கலாநிதி 
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தி#. கி.வா. சக�நாத� அவகL40� பி�ன, அவைர ஒ8த தமி�4 கடலாக 

விள$கியவ ச��கனா... அவைர� ேபா�) தமி� இல4கிய இல4கண$கைள 

�()! க()8 �ைற ேபாகிய தமி�� ேபரறிஞ எ8தைன ேப இ#�ப? எ�) எ� 

மன! எ�ணி� பா4கி�ற�. . இ-ைல எ�ேற எ� உ?மன! உணகி�ற�.... 

அவ எ�ண(ற ;-கைள� பைட8�8 த�னிகர()8 தமி� மைலயா,, தமி� 

இமயமா, உய�� நி(கி�றா. அவ#ைடய ெகEல4கைர நாகாிக!, அகராதி4 

கைல �த<ய ஆ,� ;-க? தமி� வாG! வைர நிைல8� வாG!... 

தி#வ?Lவ ஆ,� ;-க?, மிக Y�ைமயான இ�வைர 0றளா,வாள எவ#! 

க�டறியாத ஆ�ெபா#? ெபாதி�தைவ... த!ைம ஒ�பா#! மி4கா#! இ-லாத 

மாெப#! �லவ ெப#மகனா ��தரச��கனா. அவ பைட8�?ள அைன8� 

;-கL!, க- ேதா�றி ம� ேதா�றா4 கால8ேத �� ேதா�றிய தமி� 

அ�ைனயி� விைலமதி�ப(ற அாிய அணிகல�க?. தமிழ�ைன வாG!வைர 

அIவணிக? அவள� தி#ேமனியி- ஒளிOசி நி(0! எ�பதி- ஐயமி-ைல.” 

 

ெச�ைன-20        ேபராசிாிய �ைனவ தி.�8� க�ண�பனா 

அ4ேடாப, 1998.       ��னா? ேமலைவ உ)�பின, க-Sாி �த-வ (ஓ,�),  

 தைலவ, தமிழக� �லவ 0G 

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

ேபரா. ��தர ச��கனா� ேபரா. ��தர ச��கனா� ேபரா. ��தர ச��கனா� ேபரா. ��தர ச��கனா� ----    ஒ+ 3றி(ேப�ஒ+ 3றி(ேப�ஒ+ 3றி(ேப�ஒ+ 3றி(ேப�    

 

Q5Eய ெபய : ச��க! 

Q5E4ெகா�ட ெபய: ��தர ச��கனா 

ெப(ேறா : ��தர! - அ�ன]ரணி 

 

பிற�த நா? : 13-07-1922 

பிற�த ஊ : ��வ�E�பாைளய!,கடS. 

மைற�த நா? : 30-10-1997 

 

பயி�ற நி)வன$க?: 

1. சிவ8தி# ஞானியா மடாலய!, தி#�பாதிாி� �<X, 

(ஐ�தா! ப5ட8� ஞானியா அEகளி� மாணா4க) 

2. Rய வளனா ேம-நிைல� ப?ளி, தி#�பாதிாி� �<X. 

3. அரச க-Sாி, தி#ைவயா),(வி8�வா�) 
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4. ஆசிாிய க-Sாி, ைசதா�ேப5ைட, ெச�ைன. 

 

த(பE��: இ�டமீEய5, இள$கைல. ேமH! சில க-விAசா�றித�க?: 

1. ெச�ைன - �திேயா இல4கிய� ப�ைண� பயி(சிA சா�றித�. (அர�) 

2. ெச�ைன ைசவ சி8தா�த� ெப#ம�ற8தி� ைசவ சி8தா�தA சா�றித�. 

3. த#ம�ர ஆதீன! - சமய4 க-வி� பயி(சிA சா�றித�. 

4. பிர*� இ�BEEX5, ��Aேசாி - பிர*� ப5டய!. 

 

பணியா(றிய பதவிகL!-நி)வன$கL!: 

1. 1940-46 விாி�ைரயாள, �ைண �த-வ, சிவஞான பாலய அEக? தமி�4 

க-Sாி, மயில!. 

2. 1949-58 தமி�8�ைற8 தைலவ, ெப8தி ெசமினா ெம5ாி40ேலச� ஆ$கில� 

பிர*�4 க-வி4Pட!, ��Aேசாி. 

3. 1958 - 80 தமி�8 �ைற8 தைலவ, அரசின ஆசிாிய பயி(சி ைமய!, ��Aேசாி. 

4. 1982-83 ேபராசிாிய, ெதா0�பிய- �ைற8 தைலவ, தமி�� ப-கைல4 கழக!, 

த*சாd. 

5. வா�நா? உ)�பின, க-வி40G ம�ைர4 காமராச ப-கைல4கழக!, ம�ைர. 

 

ெப(ற சிற��� ெபயக?: 

1. இய(கவி - "ெச�தமி� ஆ()�பைட" ;H4காக நாவல ேசாம��தர பாரதியா 

வழ$கிய�. 

2. ெச�தமி�A ெச!ம- - ��ைவ8 தமி�A ச$க!. 

3. ���பைட��4 கைலஞ -ெதா0��4கைல ;- பாரா5� விழாவி- ��ைவ 

ஆLநரா- அளி4க� 

ெப(ற�. 

4. ெச�தமி�4 ெகா�ட- ��ைவ ��பிரதீப4 கவிராய ம�ற!. 

5. ஆரா,Aசி அறிஞ-சிவ8தி# ஞானியா மடாலய!. தி#�பாதிாி��<X. 

6. தமி�A சா�ேறா - ேசல! தமி�A ச$க!, தமிழக� �லவ 0Gவி� ெவ?ளி 

விழாவி- வழ$கிய�. 

7. தி#40ற? ெநறி8ேதா�ற- -தமிழக அர� வழ$கிய�. 

8. 0றளாயA ெச-வ - ஈேரா� 0றளாய இய4க8தி� ��ைவ4கிைள வழ$கிய�. 

9. தமி� ஆ,�4 கட- - தமிழகA ெச$0�த ெப#ம�ற! அளி8த�. 
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10.�ைனவ - உலக� ப-கைல4 கழக!. அெமாி4கா. 

11. தமி�� ேபரைவA ெச!ம- - ம�ைர4 காமராச ப-கைல4கழக! ம�ைர. 

 

பாி�க?: 

1. "பண4கார ஆ0! வழி" ;H40 ம8திய அரசி� பாி�. (1965) 

2. "தமி� அகராதி4 கைல" அரசி� பாி�. (1969) 

;H408 தமிழக 

3. History of Tamil Lexicography" ;H408 தமிழக அரசி� பாி�. (1973) 

4. "க�தம �8க கா�பிய!' ;H40� ��ைவ அர� பாி� (1987) 

5. "தி#வ?Lவ வி#�" 15-01-1991-இ- தமிழக அர� வழ$கிய�. 

6. "தமி�;- ெதா0��4 கைல4 கள*சிய!' ;H40 U�) பாி�க?: 

அ) தமிழக அரசி� பாி� (1992) 

ஆ) த*ைச8 தமி�� ப-கைல4 கழக8தி� பாி� (1992) 

இ) ெச�ைன M.A.C. அற4க5டைள� பாி� (1994) 

 

பைட��க? 

சி)கைத: 

1. ஆ8திQE அமி�த! (1948,50) 

 

கவிைத ;-க?: 

2. தமி� அ!மாைன - தனி8தமி�4 கிளAசி (1948, 1998) 

3. 0ழ�ைத� பா5� (1948, 1951) 

4. ெபா$க- வா�8�4 கீ8தைனக? (1948) 

5. சி)வ ெச,J5 ேசாைல (949,1950) 

6. ெச�தமி� ஆ()�பைட (1951) 

7. அ�ணா நா(ப� (1969) 

8. அ!பிகாபதி காத- கா�பிய! (1982) 

(அகவ- யா�பி- 30 காைதகளாக அைம�த�) 

9. க�தம �8த கா�பிய! (1986) 

10 �8த ெபா�ெமாழி ;) (1986, 1987) 

(ப-ேவ) யா�பி- 30 காைதகளாக அைம�த�) 

(101 அ)சீ ஆசிாிய வி#8த$களா- அைம�த�) 
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11. ப-ேவ) தனி� பாட-க?. 

 

உைரநைட ;-க?: 

12. O�! விள40! (0�!ப ;-) (1947, 1958.2001) 

13. வா�4ைக ஓவிய! (வா�விய-) (1950) 

14. வாG! வழி (க5�ைர8 ெதா0��)(1962) 

15. தமிழ க�ட க-வி (க-வி இய-) (1964) 

16. பண4கார ஆ0! வழி (ெபா#ளிய-) (1964) 

17. இ�ப வா�� (பா<ய-) (1965.2003) 

18. தமி� அகராதி4 கைல (ஆ,�-அகராதியிய-) (1965) 

19. ேபா �ய(சியி- நம� ப$0 (இ�திய பாகிBதா� (ேபாாி�ேபா� 

எGதிய�.(1965) 

20. ைத8 தி$க? (ஆ,�) (வானிய-) (1972, 2002) 

21. ெகEல4 கைர நாகாிக! (ப�பா5� இய-) (1975) 

22. ெகEல வள! (ப�பா5� இய-) (1984) 

23. உல0 உ,ய (உலக ஒ#ைம�பா�) (987) 

24. தமி�4 காவிாி (அரசிய-, தைர;-) (1988) 

25. க#8�4 க�கா5சி (ஆ,�4 க5�ைரக? (1988) 

26. இல4கிய8தி- ேவ$கடேவலவ� (தி#�பதி ேகாயி- ஆ,�) (1988) 

27. ம4க? 0G ஒ�ப�த! (ஆ,�4 க5�ைரக?) (1989) 

28. இய- தமி� இ�ப! (ஆ,�4 க5�ைரக?) (1992) 

29. மன8தி� ேதா(ற! (ஆ,�4 க5�ைரக?)(1992) 

30. தமி� அ$காE (ஆ,�4 க5�ைரக?) (1993) 

31. ப-ேவ) மலக? ம()! இத�களி- பல ஆ,�4 க5�ைரக?. 

 

தி#40ற? ஆ,�க?: 

32. ெதவி5டாத தி#40ற? (ஆ,�) (1948-1958) 

33. தி#40ற? ெதளி� (ஆ,�) (1948-1958) 

''தி#4 0ற? ெதளி� எ�6! தி$க? இ#�ைற இத� நட8திJ?ளா. 

34. வ?Lவ க�ட மைனயற! (ஆ,�) (1957) 

35. வ?Lவ இ-ல! (தி#40ற? இ-லற இய- விள4க ;-)1963) 
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36. ஆ�கட<- சில ஆணி �8�4க? (ஆ,� ;-) (1991) 

 

க!பராமாயண8 திறனா,�க?: 

37. ��தர கா�டA �ர$க! (1939) 

38. அேயா8தியா கா�ட ஆ�கட- (1990) 

39. ��தர கா�டA Qறாவளி (மதி��ைர40� பதி-) (1990) 

40. பாலகா�ட� ைப!ெபாழி- (1991) 

41. கி5கி�தா கா�ட8 திறனா,� (1992) 

42. ஆரணிய கா�ட ஆ,� (1993) 

 

அறிவிய- ஆ,�க?: 

43. உலக�! உயிகL! உ�டான வரலா) (1988) 

44. கட�? வழிபா5� வரலா) (1988) 

45. ம#�தாகி8 த�பா மர இன� ெபயக? (1989) 

46. மர இன� ெபய ைவ��4 கைல (1990) 

47. மாதவ! �ாிவா? (1991) 

48. விைளJ! பயி �ைளயிேல ெதாிJ! (1993) 

 

இல4கண!: 

49 எG8தாள �ைணவ� (1954) 

50. ெதா�m)! ெதா?ளாயிர�! (1971) 

 

ெமாழியிய-: 

51. History of Tamil Lexicography (1967) 

2. தமி� இல8தீ� பால! (1970) 

53. ெதா- திராவிட ெமாழி க�� பிE�� (1988) 

 

ெதா0�பிய-: 

54. தமி�;- ெதா0��4 கைல (1972) 

55 தமி�;- ெதா0��4 கைல4 கள*சிய! (1990) 

 

�G உைர ;-க?: 
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56. தி#40ற? ெதளி�ைர (1966, 2000) 

57. நாலEயா நய�ைர (1970) 

58. தி#�#கா()� பைட ெதளி�ைர (1973) 

59. இனியைவ நா(ப� இனிய�ைர (1987) 

60. ந�ெனறி நய�ைர (1989) 

61. ��ெமாழி4 கா*சி உைர (1991) 

62. ந-வழி உைர (1993) 

சில�பதிகார8 திறனா,�: 

63. சில!ேபா சில!� (1992) 

 

வரலா): 

64. கா�தியி� நாகாிக! (1948) 

65. �<ைச ஞானியா அEகளா (1973). 

66. பாரதிதாசேரா� பல ஆ��க? (1987) 

67. ஞானியா அEகளா (1993) 

 

�தின!: 

63. மல மண! (1961) 

69. ெத,விக8 தி#மண! (1990) 

 

பாடமாக அைம4க� ெப(ற ;-க?: 

1. "அகராதி4 கைல'' - ெச�ைன, ம�ைர4 காமராச ப-கைல4கழக$க?, 

வி8�வா�, ��கைல வ0�� கL40!, ப-கைல4 அ�ணாமைல� கழக! �லவ 

வ0��40! பாடமாக அைம�த�. 

2. History of Tamil Lexicography ெச�ைன� ப-கைல4கழக! ��கைல வ0��� 

பாட! 

3. ''வாG! வழி'' - அ�ணாமைல� ப-கைல4கழக!, �0�க வ0��� பாட! 

4. தமிழ க�ட க-வி" - ம�ைர� ப-கைல4 கழக!, �0�க வ0��� பாட!, 

ெப$கn ப-கைல4 கழக!, இள$கைல வணிகவிய-, பாட!. 

5. "தி#�#கா()� பைட ெதளி�ைர" - ம�ைர� ப-கைல4 கழக!, ��கைல� 

பாட!. 

-- 
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ெதா0��: 

�லவ வி.ஞான�பிரகாச!, பி.<5.,பி.எ5., 43. சி$காரேவ- நக, கடS - 607 004 

(04142-223214) 

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

அறிஞ�க� பா�ைவயி� ஆசிாிய�அறிஞ�க� பா�ைவயி� ஆசிாிய�அறிஞ�க� பா�ைவயி� ஆசிாிய�அறிஞ�க� பா�ைவயி� ஆசிாிய�    

 

பர�த அறி�. பணி40 உைறவிட!,தL!பாத நிைற 0ட!, ப�பி� உைறவிட!, 

எ�ேபா�! யாாிட8�! இ��க!, க�*ெசா- இ-லாைம, இனியேவ P)! 

ெசா-லா�ைம இ8தைகய பல ப��க? உ#4ெகா�� திக��த ேபரறிஞ. பிறரா- 

நிர�ப �Eயாத இல4கிய ெவ(றிட8ைத ஏ(ப�8திA ெச�ற ெப#! ேபராசா�. 

      -- இரா.�8�40மாரசாமி. ைசவ சி8தா�த ;(பதி��4 கழக!, ெச�ைன 

 

பல�ைற� பணியா-, தா�டா- இய(கவி, ெச�தமி�A ெச!ம-, தமி� ெச!ம-, 

தமி� ஆ,�4கட-. தமி�� ேபரைவA ெச!ம- (ம�ைர4 காமராச ப-கைல4கழக!) 

ேபா�ற பதிெனா# வி#�க? வ�� 0வி�தன. இைவ ெய-லா! �!மாவா வ�தன? 

ப-ேலா விய40! வ�ண! ஈ�பா5�ட� பணியா(றியத� விைளவாகேவ வ�த 

ெதா��A சி�ன$க? இைவ. இதனா- இ�ெப#மகனா ��தர ச��கனா 

ெபாியா�வா 0றி�பி�! ெதாG 0லமா! ெதா�ட4 0ல8ைதA சா�தவராகி 

அழியா� �கGட� திக�கி�றா. 

      -- ேபராசிாிய ந. ��� ெர5Eயா, ெச�ைன. 

 

இல4கண8தி- �லவ. இய(றமிழி- �லவ. ஆ$கில!, பிர*� வ-லவ, தமிழி� 

பல �ைறகளிH! க#8�4க? ஊறிய ய ஊ(றாகA ச�தர ச��கனா திக��தா. 

அகராதி4 கைலேயா� அவைர� பிாி8�� பா4க இயலாத உற� ெகா�E#�தா. 

எளிய வா�� வ<ய ேதா(ற!. ெபாிய உ?ள!. அாிய �லைம. 

      -- ேபராசிாிய தி. �#கர8தன!, ம�ைர. 

 

��தர ச��கனா தமி� இல4கிய8தி- ஆழமான அறி�ைடயவ. அயரா� 

உைழ8தவ. ெதா0�பிய<H! தனி�8திைர பதி8தவ. 

      --�ைனவ வி ஐ.��பிரமணிய�, த*ைச� ப-கைல4 கழக �த- �ைணேவ�த. 

 

உட- நல! 0ைற�தி#�தாH! அவ தமி� மீ� ெகா�ட ப(றினா- பிற ெதாட 

�Eயாத ெதாட எ�ணாத த! ஆ(றH40 மீறிய பல �ைறகளி- ஈ�ப5�A சிற�த 

;-கைள எGதிA சாதைன பைட8 �?ளா. 

      -- ேபராசிாிய க.சAசிதான�த!, ��Aேசாி 
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எ$04 0ைற காணி6! ெபாறாத உ?ள�ைடயவ �ைனவ ��தர ச��கனா. 

தவ) ெச,தவ எவேரயாயி6! அ*சா� எ�8�4 கா5�! ெந*�ர! மி4கவ. 

-- �லவ � . இைறவிழிய�, ஆசிாிய, ந(றமி�, ��Aேசாி. 

 

I came to know about Prof. Sundara Shanmuganar initially as a patient and then as 

the literary giant. In spite of various health problems that would have dis- couraged 

most people, Sundara Shanmuganar overcame them with determination and 

continued to enrich Tamil Nadu and Tamil literature by his timeless efforts. 

      -- பிாிேகEய பி. இராமU8தி நர!பிய- ம#8�வ ேமைத, ெச�ைன. 

. 

கால8தா- அழி4க�பட �Eயாத க#8தாழ! மி4க ஒ�ப(ற ஆ,�8 

தமிழில4கிய$கைள உயி#?ளதாக� பைட8�, ஒ�டமி�8 தமிGலகி(களி8� 

ஒளி#! வரலாறாக நிைல8� வாG! சி�தைனA ெச!மைல, ெச�நா� �லவைர, 

இல4கிய அர$0கைள4 கல4கிய ஏ�தைல எ� தமி� ெந*ச! மற�பதி-ைல. 

      -- பாவல ேகா. இள$ேகா பா�Eய�, ��Aேசாி. 

 

------------------------xxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------    


