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பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    

 

பிாி !" மா$ப�%" உ�ள இ�வைர ேவெறா�வ� ஒ�றாக, ேச��! ைவ�க 

-ய." -ய/சிேய 	!. பிாி தி��0" தைலவ� தைலவிய�� ஒ�வாிட" 

ம/ெறா�வ� அ�2 காரணமாக அ3�2" 	! அக�!ைற� 	தி�பா/ப%". பைக 

காரணமாக� பிாி தி��0" ம�ன� இ�வ� பா." ெச5." 	! 2ற�!ைற� 	! 

என�ப%". இ7வா$ அ�ைப� ெதாிவி�பத/காக8" பைக தீ��பதறகாக8" பல 

	த�க� ெச�$�ளன�. அைவ ப5ேவ$ இல�கிய 95களி5 :ற�ப�%�ளன. 

அவ/றி5 சிலவ/ைற ம�%" எ%�!�ெதா0�! இல�கிய, ;ைவ ெவளி�பட 

இய/ற� ப�டேத ‘இல�கிய� 	த�க�’ எ�3" இ 95. அ�ன� பறைவயி>� ! 

ஆ?டவ� வைர எ5ேலா�ேம சிலசில சமய�களி5 	தராக, ெச�$ 

ெதா?டா/றி@�ளன�. 

 

சமய�0ரவ� நா5வ�� ஒ�வரான ; தர��காக� பாைவ நா,சியாாிட" 

சிவெப�மாேன 	! ெச5கி�றா�. ெச�ேகாேல !" இ�வாிைட� 	! 

ெச5கி�றா� 0ழB!" க?ண�. அ� தமிC� பா��யாராய ஒளைவ 

Dதா��யாேர அதியமானி� 	தராக� ெதா?ைடமானிட" ெச5கிறா�. 

மைறவழிகா�%" மா-! பா��பா� மாதவி�காக� ேகாவல�பா5 	! 

ெச5கி�றா�. இல�ைக ேவ த� இராவணனிட" இராமபிரானி� 	தனாக, 

ெச5கிறா� அ3ம�. இவ�கைள� 

 

இல�கிய� 	த�க� 
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ேபா�ற இல�கிய� 	த�க� இ�3" பல� உள�. இவ�கைள� ப/றி@" இவ�க� 

ேம/ெகா?ட 	திைன� ப/றி@" விள�0வேத இ 95. 

 

இ 9ைல, ;ைவபட, நய"மிக இய/றி� த தவ� தி��0ற�மணி அ. க. நவநீத 

கி���ண� எ�பவ� ஆவ�. ெசா/;ைவ ெபா��;ைவபட எE!வதி5 தனி�திறைம 

பைட�தவ� இவ�. இவ�ைடய நைட இைளஞைர ஈ��0" இனியநைட. இ த� 

பய3ைட 9ைல எEதி� த த இவ��0� கழக" த� ந�றிைய� ெதாிவி�!� 

ெகா�கி�ற!. 

 

இ 9ைல� பல�" ப��!� பய�ெப$வேதா%, 0றி�பாக� ப�ளியி5 பயி.H 

சிறா� அைனவ�" க/$� ெதளி ! களி�2$வ� என ந"2கிேறா". 

 

ைசவசி�தா த 9/பதி�2� கழக�தா�. 

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

அணி��ைரஅணி��ைரஅணி��ைரஅணி��ைர    

 

இர?டாயிர" ஆ?%க�0 -/ப�ட ச�ககால" -த5 இ�கால" வைர எE த 

அ� தமிC இல�கிய�க� பலவ/றி." 	த�கைள� ப/றிய ெசIதிக� 

காண�ப%கி�றன. தமிழி5 ‘	!’ எ�3" வைகைய, சா� த சி/றில�கிய�கJ" 

பல8ள. ெதயவ� 2லவராகிய தி�வ�Jவ� த" 9>5 	தி� இல�கண�ைத, 

திற"பட வ0�!ைர�கி�றா�. இவ/ைறெய5லா" ஆதாரமாக� ெகா?ேட 

‘இல�கிய� 	த�க�’ எ�3" இ,சிறிய 9ைல உ�வா�கிேன�. இ 9>5 காத5 

0றி�!, ெச5." அக�!ைற� 	த�", ேபா�0றி�!, ெச5." 2ற�!ைற� 

	த�" ஆகிய இ�வைக� 	தைர@" காணலா". 

 

இ 95 ெவளிவ�வத/0, ைசவ சி�தா த 9/ பதி�2� கழக ஆ�சியாள�" 

தமிC9/ காவல�மாகிய தி�வாள� வ. ;�ைபயா பி�ைளயவ�க� கா��ய 

க�ைண�திற� ெபாி!" பாரா�%த/0ாிய!. அ,சிட� ெதாட�கி 

இர?டா?%க�0� பி� இ 95 நிைற8$கிற!. நீ?ட கால�தாC8�0ாிய 

காரண" ெபா� தாத ெநறியி/ ெச�ற என! தி� தாத அறிேவ. எனி3" என! 

நல�தி5 ெபாி!" க��!ைடய கழக ஆ�சியாளரவ�க� எ�ைன ந�ெனறி�ப%�தி 

யா�ெகா?% மீ?%" எ� எE�!� பணி�0 ஊ�க-" உர3" ஊ��யத� 

விைளவாகேவ இ 95 ெவளிவரலாயி/$. ஆத>� கழக ஆ�சியாள� தி�. வ. 

;�ைபயா பி�ைள யவ�க�0 யா� ெபாி!" கட�பா%ைடேய�. 

 

இல�கிய� 	த�க� 
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இ 95, உய�நிைல�ப�ளி ேம5 வ0�2 மாணவ��0 மி�க பய� விள�0" 

வைகயி5 சிற த தமிC இல�கிய�களி>� !. எ%�த அாிய க��!�கைள� 

!ைணயாக� ெகா?% ஆ�க� ெப/ற!. ஆத>� இதைன� க?L$" 

உய�நிைல�ப�ளி� தைலவ�கJ", தமிC� 2லவ�கJ" த�த" ப�ளிகளில 

இதைன� பாடமா�கி, எளிேயன! தமிC�பணி�0 ஏ/ற ந5லாதரைவ ந50மா$ 

பணி8ட� ேவ?��ெகா�கிேற�. 

 

 தமிC ெவ5க! 

 அ. க. நவநீதகி���ண� 

----------- 

உ�!ைறஉ�!ைறஉ�!ைறஉ�!ைற    

1. தமிழி5 	! 6. இராம� வி%�த 	த� 

2. வ�Jவ� க?ட 	த� 7. பா?டவ� வி%�த 	த� 

3. ேதாழ� வி%�த 	த� 8. ேவள� வி%�த 	த� 

4. அதியமா� அ3�பிய 	த� 9. இ திர� வி%�த 	த� 

5. மாதவி ய3�பிய 	த� 10. சீவக� வி%�த 	த� 

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

இல�கிய� �த�க�இல�கிய� �த�க�இல�கிய� �த�க�இல�கிய� �த�க�    

1. 1. 1. 1. தமிழி% ��தமிழி% ��தமிழி% ��தமிழி% ��    

 

தமிழி5 சி$ 95க� 

 

ஆ@ ெதா$  ெதா$" இ�ப  த�" ெமாழியாகிய ந த" ெச தமிC ெமாழியி5 

நவி5ெதா$" நய த�" சி$ 95க� எ?ணிற தன உள. அைவ ப5ேவ$ 

வைகயினவாI அைம !�ளன. அவ/ைறெய5லா" ஒ�வா$ ெதா0�! வ0�த ந" 

-�ேனா� ‘ெதா?O/றா$ வைக� பிரப த�க�’ எ�$ அ$தியி�டன�. ஆனா5 

இ7ெவ5ைல�0 அ�பா/ப�ட சி/றில�கிய�கJ" இ�நாளி5 வழ�0கி�றன. 

 

ெதா5கா�பிய� ெசா5." வி� ! 

 

ப5லாயிர" ஆ?%க�0 -/ப�ட பழ தமிழ இல�கணமாகிய ெதா5கா�பிய" 

சி/றில�கிய�க�ெக5லா" அ��பைடயான ஓ� இல�கண�ைத வ0�!� 

ெகா%�!�ள!. ெதா5கா�பிய� கால�தி5 இ� நாளி/ ேபால� ப5வைக, 

சி/றில�கிய�க� வழ�கா/றி5 இ� திலேவ3" கால�ேபா�கி5 அைவ 
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ேதா�$த/0ாிய விதிைய அவ� வ0�!�ளா�. அஃ! அவ� எதி� கால�ைத Rனி�! 

ேநா�0" பE�த மதிநல�ைத� 2ல�ப%�!வதா0". ெதாட�நிைல, ெசI@�0 

உாியனவாக உைர�க�ெப/ற வன�2 எ�ட3� ‘வி� !’ எ�ப!" ஒ�$. 

2லவ�க� தா தா" வி�"பியவா$ தனி�!", பல பா�க� ெதாட� !" வர� 

2தியதாக� பாட�ெப$வேத வி� ெதன�ப%". இ�ெபா! விதிேய அ தாதி� 

ெதாைடயி5 அைம ! வ�" கல"பக", அ தாதி, மாைல ேபா�ற சி$ 95க�0", 

அ தாதியாI வாராத உலா, 	!, ேகாைவ, பி�ைள�தமிC, பரணி -தலான 

ைப தமிC, சி/றில�கிய�க�0" இல�கணமாயி/$. இ7விதிைய ஆதாரமாக� 

ெகா?ேட மதி நலH சா�ற 2லவ� ெப�ம�க� பல !ைற, சி$ 95கைள� 

பைட�!�ளன�. அ�தைகயவ/$� ஒ�றாக விள�0வேத ‘!ா!’ எ�3" 

பிரப தமா0". பா��ய5 95க� 

 

இ�தைகய பிரப த�க�0 இல�கண" :$" 95க� தமிழி/ பல8ள. ப�னி� 

பா��ய5, ெவ?பா�பா��ய5,நவநீத�பா��ய5, சித"பர�பா��ய5, இல�கண 

விள�க�பா��ய5 ேபா�ற 95க� அ7வைகைய, சா� தனவா0". இ�பா��ய5 

95களி5 ஒ�றிேல3" ‘பிரப த�க� ெதா?O/றா$’ எ�3" வைரயைற 

உைர�க�படவி5ைல. இவ/றி5 :ற�படாத சி$ 95க� பல இ�$ வழ�கி5 

இ��கி�றன. இ�3" கால�தி/ேக/ப� ப5ேவ$ இல�கிய�க�, எEத.� :%". 

எனேவ, சி/றில�கிய�க� இ�!ைண வைக�ப%ெமன அ$தியி�% உைர�த5 

இயலா!. 

 

	! 95க� 

 

இல�கிய வளHசா�ற இனிைம� தமிC ெமாழி�க? 9/$� கண�கான 	!� 

பிரப த�க� உ�ளன. ெநH;வி% 	!, தமிCவி% 	!, ெந5வி% 	!, !கி5வி% 

	!, மா�வி% 	!, வ?%வி% 	!, விற>வி% 	!, கா�ைகவி% 	!, பணவி% 

	!, 2ைகயிைலவி% 	!, வனசவி% தா!.-த>ய பல 	! 95க� ஓத/கினிய 

உ$ ;ைவ@ைடயனவாI உ�ளன. இவ/$� கால�தா5 -/ப�ட! உமாபதி 

சிவனா� இய/றிய ெநH;வி% 	தா0". 

 

பிற 95களி5 	! 

 

இைவய�றி� ேதவார", தி�வாசக", தி7விய� பிரப த" ஆகியவ/றி5 0யி5, கிளி, 

2றா, நாைர, நாகணவாI�2�, அ�றி5, வ?% -த>யவ/ைற� 	! வி%�ததாக 
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அைம த பா�க� பல காண�ப%கி�றன. கல"பக", அ தாதி -த>ய 

சி/றில�கிய�களி." அ7வாறைம த பா�கைள� பா��கலா". 

 

	தி� இல�கண" 

 

ஒ�வ�, த"-ைடய க��ைத� காதல�, ந?ப�. பைகவ� ஆகிேயாாி5 யாேர3" 

ஒ�வ��0 ம/ெறா�வ� வாயிலாக� :றி வி%�பேத !ாதா0". ம�களி5 

ஒ�வைரேயா, அ�றி வில�0, பறைவ -தலான அஃறிைண� ெபா��களி5 

ஒ�றைனேயா 	! வி%�பதாக� க>ெவ?பாவா� யா�க�ெப$" இய5பினேத 

இ 9லா0". ெதIவ� 2லவராகிய தி�வ�Jவ� த" 9>5 	! எ�3" 

அதிகார�தி5 	தில�கண�ைத� திற"பட வ0�ேதாதி@�ளா�. 

 

அஃறிைண�	!� ெபா��க� 

 

ஒ�வ� உைர�0" க��ைத அறி ! ம/ெறா�வ��0 உண��!" ஆ/ற5 வாI த 

ம�கைளேய 	தாக வி%�த5 இய5பாயி3" அ�தைகய ஆ/ற>5லாத அஃறிைண� 

ெபா��கைள@" 	! வி%�0" -ைற, இல�கிய வழ�கி5 காண�ப%கி�ற!. 

இ7வழ�0� ப/றிேய, 

 

“ேக�0ந ேபால8" கிள�0ந ேபால8" 

இய�0ந ேபால8" இய/$ந ேபால8" 

அஃறிைண ம��கி3" அைறய� ப%ேம” 

 

எ�$ பி�னாளி5 ந�Tலா� இல�கண" வ0�க ேவ?�யதாயி/$. 

 

	! ெச5." ப�! 

 

இர�தின, ;��க" எ�3" 95 	! வி%�த/0ாிய ெபா��களாக� ப�திைன� 

0றி�பி%கி�ற!. அ�ன", மயி5, கிளி, ேமக", நாகணவாI� 2�, ேதாழி, 0யி5, 

ெநH;, ெத�ற5, வ?% எ�3" இவ/$� ஒ�ைற� ெபா�ளாக� ெகா?%, 

2லவ�க� த" 2லைம கல ேதா�$ மா$" இல�கிய நய" ெபா!Jமா$" 

	தில�கிய�ைத ஓ!கி�றன�. 

 

“இய"2கி�ற கால� ெதகினமயி5 கி�ைள 

பய"ெப$ேம க"Uைவ பா�கி-நய த0யி5 
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ேபைதெநHச" ெத�ற5 பிரமர" ஈ ைர !ேம 

	!ைர�! வா�0" ெதாைட” 

 

எ�3" பழ"பா�டா5 அ78?ைம 2லனா". 

 

ச�க கால� 	! 

 

கைட, ச�க� ெதாைக 95கJ� தைலைம சா�ற 2றநாT/$� பிசிரா ைதயா� 

எ�3" ெப� தமிC� 2லவ� த" ஆ�யி� ந?பனாகிய ேகா�ெப�H ேசாழ3�0 

அ�ன,ேசவைல அ� 	! வி%�ததாக ந$ தமிC� பாடெலா�$ உ�ள!. 

2ண�,சி, பழ0த5, உண�,சிெய�3" Dவைக ந�2� -த�ைம வாI த உண�,சி 

ெயா�தலாகிய ந�பா5 உ�ள� கல ! நி�ற அ7வி�வ�� ஒ�வராய 

பிசிரா�ைதயா� த"பா5 ேசாழ� ெகா?�� த அ�பிைன@" ந�மதி�ைப@" அ� 

பா�டா5 இனி! விள�0கி�றா�. 

 

அ�ன,ேசவ5 	! 

 

“அ�ன,ேசவேல! ேபா� ெவ�றி மி�க 2ரவலனாகிய ேசாழ� த�னா�ைட� 

தைலயளி ெசI@" ந�னராள�. நீ ெத�றிைச� 0மாி�!ைறயி.�ள அயிைர 

மீ�கைள அ� தி வடதிைச�க? உ�ள இமய" ேநா�கி� ெபய�0ைவயாயி� 

இர?ட/0" இைட�ப�ட ேசாழநா�%� ேகாழிVைர� 0$0வாI. அ நகாி� 

ந%வ? அைம த ெந%நிைல மாட�ேத நி� காத/ ேபடாகிய இள வ�ன�!ட� 

ெச�$ த�0வாI. நி� வரவிைன வாயி/ காவல��0 உண��தாேத தைடயி�றி 

ம�னவ� ேகாயி.� 20வாI. எ" ந?பனாகிய ேகா�ெப�H ேசாழ� ேக�0மா$ 

‘யா" பிசிரா ைதயி� அ��கீC இ��ேபா"’ எ�$ உைர�பாI. அ! ேக�ட வளவி5 

ேசாழ� மகிC8/$, நி� ேபைட ய�ன" ULமா$ நின�0� ெபா�3" 

மணி@மாய அணிகல�கைள யளி�பா�” என� :றி இ�2/றா�, 

 

“அ�ன, ேசவ5 அ�ன, ேசவ5 

ஆ%ெகா� ெவ�றி அ%ேபா� அ?ண5 

நா%தைல யளி�0" ஒ?-க" ேபால� 

ேகா%:% மதிய" -கிCநிலா விள�0" 

ைமய� மாைலயா" ைகய$ பிைனய� 

0மாிய" ெப� !ைற அயிைர மா தி 

 

வடமைல� ெபய�0ைவ யாயி� இைடய! 
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ேசாழந� னா�%� ப�ேன ேகாழி 

உய�நிைல மாட�!� 0$"பைற யைசஇ 

வாயி5 விடா! ேகாயி5 2�ெக" 

ெப��ேகா� கி�ளி ேக�க இ�"பிசி� 

ஆ ைத அ�@ைற எனிேன மா?டநி� 

இ�2$ ேபைட யணிய�த� 

ந�2$ ந�கல" ந50வ� நின�ேக.” -2ற", கன. 

 

எ�ப! அ�2லவாி� 	!� பாடலா0". 

 

நாைர வி% 	! 

 

ச�தி -/ற" எ�3" ஊாி5 ேதா�றிய 2லைம,சா�றா� ஒ�வ�, பா?�யைன� 

பா�� த" வ$ைம ேநாைய� கைள !ெகா�J" ெபா��% ம!ைரமாநக� 2�கா�. 

அவ? பா?�யைன� கா?ட/கியலா! வ� தி ஒ�பா5 ஒ!�கியி� தா�. 

அ!ேபாC! ஒ�நா� மாைல ேவைளயி5 வானி5 வடதிைச ேநா�கி� பற ! ெச�ற 

நாைரயின�ைத விளி�!� பாட./றா�. 

 

“நாராI ! நாராI! ெச�கா5 நாராI ! 

பழ" ப% பனயி� கிழ�0பிள  த�ன 

பவள� :�வாI, ெச�கா5 நாராI!” 

 

எ�$ நாைரைய விளி�த ந/றமிC� 2லவ�, “நாைரேய! நீ@" நி� ேபைட@" 

ெத�திைச� 0மாியா� வடதிைச இமய�!�0 ஏ0Wராயி� எ" ஊராகிய 

ச�தி-/ற�! வாவி@� சி$ெபாE! த�0மி� அத/0 அணி�தாக அைம !�ள! 

எ� 0�5; அ! மைழயா5 நைன த ;வ�கேள @ைடய!: சிைத !ேபான 

:ைரைய@ைடய!; ஆ�ேக கைன 0ர/ ப5>யி� ந5ல ெசா5ைல எதி�ேநா�கி� 

பா% பா��தி��பா� எ� மைனயா�; அ�னவைள� க?%, மாற� ம!ைரயி5 

ஆைடயி�றி வாைடயி� ெம> !, ைகய! ெகா?% ெமIய! ெபா�தி�, 

கால!ெகா?% ேமல! தEவி�, ேபைழ@�ளி��0" பா"ெபன உயி��0" 

ஏைழயாளனாகிய நி� கணவைன� க?ேட� எ�$ க�%ைர�பாI” என� பா�ய 

ச�தி -/ற� 2லவாி� ந/றமிC� பாட5 நயமி�கெதா�றா0". 

 

காவிய�களி5 	! 
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0ணமாைல ெய�3" அண�0, சீவக�பா5 கிளிைய� 	! வி%�த ெசIதியிைன, 

சி தாமணி� கா�பிய�தி/ காணலா". வாசவத�ைதயி� பிாி8� !ய��0 ஆ/றா! 

ைவய� காவலைன உதயண� மா� -த>யவ/ைற ேநா�கி விாி�!ைர�த 

க��!�கைள� ெப��கைத ேப;கிற!. நளனிடமி� ! 	! ெச�ற ந5ல�ன", 

தமய திைய� க?% நளனி� ந5விய5ெப5லா" ெசா5> இ�வ��0ேம 

தி�மண�ைத -��! ைவ�த ெசIதிைய நளெவ?பா நய"பட எ%�!ைர�0". 

வடெமாழியி." ேமகச ேதச", ேமகச ேதச" அ"ச ச ேதச" ேபா�ற 95க� 

உ�ளன. 

 

	தி� காரண" 

 

பிாிவா5 வ� !" தைலவ� தைலவிய� அஃறிைண� ெபா��கைள� 	! 

வி%�த/0 அவ�த" உ�ள� கல�கேம உ/ற காரணமா0". அ�ெபா��க� 	! 

ெச�$ மீளேவ?%ெம�ப! அவ�க� க��த�$, காம ேநாயா5 !�2$" த" 

உ�ள�தி/0 ஆ$த5 உ?%ப?ணேவ த" !யைர� பலவா$ 2ல"பி ெவளியி%வ�. 

இதைன� ‘காம மி�க கழிபட� கிளவி எ�ப� இல�கண 9லா�. 

 

இ�!ைற� 	! 

 

இஃத�றி அக�!ைற� க/ெபாE�க�தி5 நிகE" பிாி8களி5 ஒ�றாக� 	தி/ 

பிாிைவ@" 0றி�ப�. பைக தணி�0" விைன�ெபா��%� தைலவ� தைலவிைய 

வி�%� பிாி தகறேல 	தி/ பிாி8 எ�ப� இல�கண ஆசிாிய�. எனேவ தமிழி5 உ�ள 

	!� பிரப த�கைள@" 	!� பாட5கைள@" ெப�"பா�ைம ப/றி இ�வைக@� 

அட�கலா". காத5 ப/றிய அக�!ைற� 	ெதன8", பைக தணி�0" விைன0றி�! 

ேவ/$ ேவ த�பா/ ெச5." 2ற�!ைற� 	ெதன8" அவ/ைற� 0றி�பிடலா", 

அ"-ைறயி5 	!� பிரப த�க� அைன�!" அக�!ைற இல�கிய�கேளயா0". 

இ 9.� இ�!ைற� 	த�கைள� ப/றி@", அவ�க� ஆ/றிய அ�Hெசய5கைள� 

ப/றி@" விாிவாக� கா?ேபா". 

------------ 
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2. 2. 2. 2. வ�!வ� க&ட �த�வ�!வ� க&ட �த�வ�!வ� க&ட �த�வ�!வ� க&ட �த�    

 

தி��0றளி5 	த� இய52 

 

‘எ5லா� ெபா�J" இத�பா5 உள; இத�பா5 இ5லாத எ�ெபா�J" 

இ5ைல’ெய�$ ெசா5>� ேபா தா� ந5>ைச� 2லவ�� ஒ�வராய ம!ைர� தமிC 

நாகனா�. அ�தைகய சிற�2 வாI த அ� தமிC� தி�மைறயா" தி��0றளி5 

	தாி� இய52க� வ0�ேதாத�ப%கி�றன. 0றளாசிாியராகிய தி�வ�Jவ� ஒ� 

ெபா�ளி� இல�கண�ைத� திற"பட ஆராI ! வ0�!ைர�ப! ேபா�$ உலகி5 

ேவெற த� 2லவ�" :றினார5ல�. அ�த0 -ைறயி5 	தி3�0" இல�கண" 

வ0�ேதா!" திற" க/பவ� க��ைத� கவ�வதா0". 

 

அைம,சிய.� 	திய5 

 

-�பா.� ந%வ? அைம த ெபா��பா5 தி�வ�Jவாி� பல !ைற� 2லைம 

நல�ைத� 2ல�ப%�!" கைல� க�Yலமா0". எEப! அதிகார�கைள� ெகா?ட 

அ�ப0தியி5 -த5 இ�ப�ைத ! அதிகார�களா� அரசியைல வ0�!ைர�தா� 

அ�2லவ�. அர;�0 அ�கமாக அைம த பைட, 0�, :C, அைம,;, ந�2, அர? 

எ�3" ஆற3� அரச/0 இைணயாய தைலைம சா�ற அைம,சனி� இய52கைள 

அ%�!�ள ப�! அதிகார�களா� விள�கினா�. அைம,சியைல விாி�!ைர�க� 

20 த ெப�நாவல�, அைம,சராயின� 	! ேபாத." உ?ெட�3" க��தா3" 

தைலயாய 	த� அைம,சேனா% ஒ�பாவானாக லா3" 	தாிய5ைப ேயா!" ‘	!’ 

எ�3" அதிகாரெமா�ைற அைம,சிய.� 20�தி@�ளா�. 

 

பிாி�த." ெபா��த." 

 

‘	!’ எ�3" ெசா5.�0 உைரவைர த பாிேமலழக�, ‘ச திவி�கிரக�க�0’ ேவ/$ 

ேவ தாிைட, ெச5வார! த�ைம’ எ�$ 0றி�பி�டா�. ெபா��த." பிாி�த.மாய 

ெசய5களி� ெபா��% ேவ/$ ேவ த�பா5 ெச5.த/0ாியா� 	த� எ�$ 

க�தினா� அ78ைரயாசிாிய�. பைகவ��0� !ைணயாயினாைர அவாி/ பிாி�க 

ேவ?�� பிாி�த.", த" பாலாைர அவ� பிாியாம5 ெகாைட இ�ெசா/களா5 

ேபணி� ெகா�Jத.", -�ேன த"மி3" த"பாலாாி3" பிாி தாைர மீ?%" 

ெபா��த ேவ?�� ெபா��த.மாய ெசய5கேள யா/$வதி5 வ5லவராக� 	த� 

இ��த5 ேவ?%". த� பைகவேரா% ேசராதாைர� தன�0 ந�பா�கி� ெகா�J" 

ெசய5, த� ந?ப��0 இனியவ/ைற, ெசIத>3" விைர ! ெசIய� 
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த0வெதா�$". இ78?ைமைய� 	தராயின� ந�கறி ! ெபா��த5 ெதாழிைல� 

2ாித5 ேவ?% ெம�பா� ெபாIயி5 2லவ�. 

 

‘ந�டா��0 ந5ல ெசய>� விைர தேத 

ஒ�டாைர ஒ��� ெகாள5’ 

 

எ�ப! அவ�த" ெபாIயா ெமாழி. 

 

Dவைக� 	த� 

 

தி�வ�Jவ� 	தைர� ‘தா� வ0�!� :$வா�, :றிய! :$வா�’ என 

இ�வைக�ப%� !ைர�தா�. வட9லா� இ7வி�வைகயா�ட� ஓைல ெகா%�! 

நி/பாைன@" :��� 	தைர� தைலயிைட கைடெய�$ வ0�!ைர�தன�. தா� 

வ0�!� :$வா� தைலயாய 	த� :றிய! :$வா� இைடயாய 	த� ; ஓைல 

ெகா%�! நி/பா� கைடயாய 	த� எ�ப�. 

 

‘தானறி ! :$" தைலம/ றிைடய! 

ேகானைற த தீத�$ :$மா5-தானறியா 

ேதாைலேய கா�%" கைடெய�($) ஒ�D�$ 

ேமைலேயா� 	!ைர�த வா$’ 

 

எ�3" ெப� ேதவனாாி� பழ தமிC� பாரத ெவ?பா� பாட5 வட9லா� 

க��தி/0 அர? ேகா.வதா0". தா� வ0�!� :$வாைய தைலயாய 	த� 

அைம,ச3�0 ஒ�பானவ�. :றிய! :$வாைய இைட� 	த� அவனி3" 

கா/:$ 0ண" 0ைற ேதா�. கைட�	தேன த/கால அHச5!ைற� கைடநிைல 

Vழிய/0 ஒ�பானவ�. 

 

தைலயாய 	த� நிைல 

 

தைலயாய 	த3�0 அைமய ேவ?�ய அாிய ப?2கைளெய5லா" 

ஈர�ெயா�பாவி5 ஆராI !ைர�0" ெதIவ�2லவாி� திற" எ?ணிெய?ணி 

இ�2$த/ 0ாியதா0". 

 

‘கடனறி ! கால" க�தி இடனறி� 

ெத?ணி @ைர�பா� தைல’ 
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எ�ப! அவ� வாIெமாழி. ேவ/$ ேவ த�பா5 தா� ெசயலா/$" -ைறைமைய� 

ெதாித5, அவ� ெச7வி பா��த5, ெச�ற க�ம�ைத, ெச�2த/ ேக/ற இடமறித5, 

ெசா5." வைகயிைன -�ேன எ?ணியாIத5 இவ/ைறெய5லா" R?ணிதி� 

ேநா�கி யாI !ைர�0" வா�0 நல" வாI�தவேன தைலயாய 	தனாவா�. 

 

தி�வ�Jவ� திற" 

 

ேவ/றரச�பா5 	! ெச5வா�, அவ� நிைல@", த� அரச� நிைல@", த� 

நிைல@" 	�கி, அவ/றி/ேக/ப� காL" -ைறைம@", ேப;" -ைறைம@" 

உைடயனாத5 ேவ?%". அ7வரச� த� ெசா5ைல ஏ/$�ெகா�J" 

மனவிய5ைப� ெதாி ! ேப;த5 ேவ?%". தன�0� !ைணயாவா� உடனி��0" 

இடனறி !" இய"2த5 ேவ?%". அவ�பா5 தா� ெசா5ல வ ததைன, ெசா5.  

திற-", அத/0 அவ� ெசா5." ம$ ெமாழி@", அத/0� பி� தா� ெசா5.வன8" 

ஆயவ/ைற ேம�ேம5 தாேன க/பி�! வைக�ப%�தி� ெகா�ள ேவ?%". 

இ7விய52கெள5லா" ஒ��கைமய� ெப/ற ெப��கைல, ெச5வேன தைலயாய 

	த� எ�3" உ?ைமைய இர?ட�� பாவி5 எ?ணியைம�!�ள வ�Jவாி� 

R?ணிய 2லைம�திற" விய�த/0ாியத�ேறா! 

 

-த>ைட� 	த� ெபா!விய5 

 

-த5 இ�வைக� 	த��0" ெபா!வாக அைமய ேவ?�ய 

இல�கண�கேளெய5லா" இ� 0ற�பா�களா5 வ�Jவ� வ0�கி�றா�. 	!, 

Uண/0ாிய உய�0�� பிற�2, த� உறவின� மா�% அ�2ைடைம, ேவ த� 

விைழ@" ப?2, த� அரச� மா�% அ�2ைடைம, அவ3�0 ஆவன அறி@" 

அறி8ைடைம, அவ/ைற ேவ/றரசாிைட விள"2�கா5 ஆராI ! :$" வ�ைம 

ஆகிய ஆ$ இய52கJ" 	!ைர�பா3�0 அைமய ேவ?�யனவா0". பி�ன�� 

:றிய Dவிய52" ‘இ�றி யைமயாத D�$’ எ�$ 0றி�பா� தி�வ�Jவ�. 

 

0லவி,ைச நல" 

 

அரசிய>/ ப�டறி8ைடய ந�ம�க� 0�யி/ பிற ேதானாயி� -�ேனா� 	திய5 

ேக�டறி த வைக இ��பா�. உறவின�மா�% அ�2ைடேயானாயி� 

அ�னவ��0� தீ�0 வாராம5 தா� ேபணி ெயாE0வா� ; இ�ேற5 த�ைன� 

ேபணிெயாE0" ெப/றியினனாவ�. 	தராயினா� 0�யி/ பிற ேதானாயி� அ! 



13 

 

0லவி,ைசயாI� க5லாம/ பாக" ப%ம�ேறா? ‘ப?ெபன� ப%வ! பாடறி  

ெதாEக5’ எ�ப� ஆ�ேறா�. வழிவழியாக� பல ம�னைர, ேச� ெதாEகிய 

திற�தா� ேவ தவா" ப?2" இய5பி5 அைமவெதா�றா". 

 

ம�ன� மதி�0" மா?2 

 

	தனாவா� அைம,ச��0ாிய நீதி 95கைளெய5லா" ஓதி@ண� ! 9லா�� 95 

வ5லனாக ஒளி�த5 ேவ?%". இய5பாகேவ R?ணறிைவ� ெப/றவனாக8", 

க?டா� வி�"2" ேதா/ற� ெபா>ைவ� ெகா?டவனாக8", பலேரா%" பல கா." 

ஆராய� ெப/ற க5விநலH சா�றவனாக8" திகCத5 ேவ?%". இவ/றா5 

அய5ேவ த� ந�0 மதி�0" திற" 	த3�0 அைமவதா0". அதனா5 அவ� 

ெச�ற விைன இனிதி� -�@" எ�பா�, 

 

“அறி8� ஆராI த க5வியி" D�ற� 

ெசறி8ைடயா� ெச5க விைன�0” 

 

எ�$ 0றி�பி�டா� தி�வ�Jவ�. 	ேதா!" திற" 

 

ேவ/$ ேவ த�பா5 	த� ேபசேவ?�ய -ைறயிைன� ெப�நாவல� இ� 

பா�களா� விள�கி@�ளா�. அவாிட" பல காாிய�கைள� :ற ேந� த வழி� காரண 

வைகயா5 ெதா0�!, ெசா5ல ேவ?%". அவ� வி�"பாத காாிய�கைள� :ற 

ேந� த வழி வ�ெசா/கைள நீ�கி இ�ெசா/களா� மனமகிழ, ெசா5ல ேவ?%". 

தா� ெச�ற க�ம�ைத� பைக ேவ த� மன�ெகாள, ெசா5ல ேவ?%". அவ� 

ெவ0?% ேநா�கி� அ ேநா�கி/0 அHசாம5 கால�தி/ேக/ப அ! -��க� த�க 

உபாய�ைத ஓ� !ணரேவ?%". இ�தைகய ெசா5வ�ைமயா5 த� அரச3�0 

ந�ைமைய நா� விைள�பவேன ந/[தனாவா�. 

 

இைட�	த� இய52 

 

இைட�ப�ட 	தனாய :றிய! :$வா� இல�கண�ைத வ�Jவ� D�$ 

பா�களா� வ0�!ைர�தா�. அவைன வழி@ைர�பா�, வி%மா/ற" 

ேவ த��0ைர�பா� எ�3" ெதாட�களா5 0றி�பி�டா�. அ�னா3�0� 	Iைம, 

!ைணைம, !ணி8ைடைம, வாIைம, வாIேசாரா வ�க?ைம, அHசாைம எ � 3 

" இய52க� அைமத5 ேவ?%" எ�றா�. ெபா�ளாைசயினாேலா சி/றி�ப�தி5 

ெகா?ட ப/$ மி0தியினாேலா ேவ$பட� :றாைம� ெபா��%� 	Iைம 
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ேவ?%வதாயி/$. 	த� த� அரசைன உய��!�:றிய வழி ‘எ"மேனா��0 அஃ! 

இய52’ என� :றி� பைக ேவ த� ெவ0ளிைய நீ�0த/ ெபா��%� தன�0 

அவனைம,ச� !ைண ேவ?%வதாயி/$. இ,ெசIதியிைன� :றி� இவ� நம�0 

ஏத" விைள�ப� எ�$ அHசி ஒழியா! அைன�!" உைர�த/0� !ணி8" 

ேவ?%வதாயி/$. யாவரா3" ெதளிய�ப%த5 ந"ப�ப%த/ ெபா��% 

வாIைம@" ேவ?%வதாயி/$. தன�0 வ�" !�ப�தி/0 அHசி� த� 

அரச3�0� தாC8 த�" ெசா5ைல மற !" ெசா5லாத தி?ைம ேவ?%மாத>� 

அதைன வாIேசாரா வ�க?ைம எ�$ 0றி�பி�டா�. ேவ/$ ேவ தாிைட� :$" 

அ,ெசா5 த�3யி��0 இ$தி த�மாயி3" அத/0 அHசி ஒழியா!, த� அரச� 

ெசா5>யவாேற ெசா5." உ�Jர-" ேவ?%". ஆத>�, 

 

“இ$தி பய�பி3" எHசா திைறவ/ 

0$தி பய�பதா" 	!” 

 

எ�$ 	தில�கண�ைத அ$தியி�ேடாதினா� தி�வ�Jவ�. 

 

ெப� ேதவனா� ேப;வ! 

 

இ7வா$ தி�வ�Jவ� வ0�!ைர�த 	தில�கண�ைதெய5லா", ெதா0�!� 

பழ தமிC� 2லவராகிய ெப� ேதவனா� D�$ ெவ?பா�களா5 ெமாழி@  திற" 

ப��! இ�2ற/ பாலதா0". 

 

“அ�2ைடைம ஆI த அறி8ைடைம இ/பிற�2 

ந�0ைடைம ந5ல நய3ைடைம-ந�கைம த 

;/ற -ைடைம வ�8ைடைம ெசா5வ�ைம 

க/றட�க5 	தி� கட�.” 

 

“த%மா/ற மி�றி� தைகசா�ற ெசா5லா� 

வ%மா/ற" வாIேசாரா னாகி-வி%மா/ற" 

எHசா! :றி இக5ேவ த� சீ$�கா5 

அHசா(!) அைமவ! 	!.” 

 

“பைடயள8 :றா� ெபாியா�-� மா/றா� 

பைடயளவி/ ெற�$ வியவா�-ெகாைடேவ த� 

ஈ�த!க? ��2றா� ஏ திைழயா� ேதா�ேசரா� 

பா��திப� 	தாயைட தா� ப?2.” 
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(மா/றா�-பைகவ�, ஏ திைழயா�-ெப?க�, பா��திப� - அரச�.) . 

----------- 

3. 3. 3. 3. ேதாழ� வி*�த �த�ேதாழ� வி*�த �த�ேதாழ� வி*�த �த�ேதாழ� வி*�த �த�    

 

ெபாிய 2ராண�தி� ெப�ைம 

 

தமிழி5 ேதா�றிய 2ராண�கJ� பைழைம@" தைலைம@" வாI த அாிய 95 

ெபாிய 2ராண" ஆ0". இைறவ� தி�வ�� !ைணெகா?% ெசய/காிய ெசயைல, 

ெசI! ெபாியராய சிவன�யா�க� அ$ப�!Dவாி� அ�� வரலா/ைற 

விாி�!ைர�0" ெப�ைம சா�ற! அ 95. -�க� ெப�மானாகிய சிவபிரா3�0, 

ெச�கதி� வல�க? எ�$ மதி�க� ெப$" மா?2ைடய!. ெதIவ மண�0" 

ெசI@�களா5 ப�தி,;ைவ நனிெசா�ட, ெசா�ட� பாட� ெப/ற பா�ைம@ைடய!. 

இைட�கால, ேசாழ� ேபரரசனாக இல�கிய அநபாய 0ேலா�!�கனி� 

அ�"ெபற5 -தலைம,சராகிய ேச�கிழா� ெப�மானா5 ஆ�க�ெப/ற 

அ�ைம@ைடய!. இைட�கால�தி5 எE த அ� தமிC இல�கிய�கJ� ெசா5நய" 

ெபா�� நய�களா5 இைணய/ற 9லாக இல�0வ!. தமிழக�தி� இ�?ட கால 

வரலா/ைற விள�0" கல�கைர விள�கமாக விள�0வ!. தமிழக�தி� ஐ 9$ 

ஆ?%, சாித�ைத அறிவி�0" வரலா/$ 9லாக8" வய�0வ!. ைசவ சமய� 

ேதா�திர 95களா" ப�னி� தி�-ைற@� இ$தி� தி�-ைறயாக� திகCவ!. 

தி5ைல� :�தனாகிய இைறவேன ‘உலெகலா"’ எ�$ அ�ெய%�!� ெகா%�க, 

அதைனேய -தலாக8" ந%வாக8" இ$தியாக8" ெகா?% பாட�ெப/ற ெதIவ 

மா?2ைடய!. ‘தி��ெதா?ட� 2ராண"’ எ�$" வழ�0" ெப�ைம ெப/ற!. 

வரலா/$, சமய 95 

 

இ�தைகய ெபாிய2ராண" பழ�கைத பா%" பா�ைமய8", இ5ல! 

2ைன !ைர�0" இய5பின8மாய பிற 2ராண 95கைள� ேபால�றி உ?ைம 

வரலா/ைற உ$;ைவ கனிய� த�க சா�$கJட� தி?ைம@ற� ேப;" 

ெப/றி@ைடய!. ேம." இ 95 ைசவ சமய உ?ைமகைள இனி! விள�0" 

ெதIவ� காவியமாக8" திகCவதா0". 

 

வி�தி�ட வி�தக� 

 

இ 95 ேதா�$த/0 -த�-த5 வி�தி�ட வி�தக� ஆலால ; தர� எ�3" சமய 

0ரவராவ�. அவ� பா�ய�ளிய தி��ெதா?ட� ெதாைக� பதிகேம ெபாிய 2ராண" 
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எEத/0 அ�ேகா>ய!. அவ� உலகி5 ேதா�$த/0 உ/றெதா� காரண�ைத 

உைர�க� 20 த ேச�கிழா�, 

 

“மாத வ"ெசIத ெத� திைச வாC திட� 

தீதி லா�தி�� ெதா?ட� ெதாைகதர� 

ேபா! வா� அவ� ேம5மன" ேபா�கிட� 

காத5 மாத�" கா�சியி5 க?ணினா�.” 

 

எ�$ க�%ைர�தன�. 

 

ஆலால ; தர� அவதார" 

 

‘ெத�றிைச� தி�நா% ெப� தவ" ெசIத ெப/றி@ைடய!; அஃ! இைறய�� 

நிைற ! இனி! வாழ ேவ?%"; அத/0 ஆ�0�ள ம�கைள� தி�வ�� ெநறியி/ 

ெச.�தவ5ல ஞான, ெச5வ�க� ஆ?%� ேதா�ற5 ேவ?%"; த�கல" 

எ?ணா! பிற�நலேம ேபணி� பணி ெசI! கிட�பேத கடனாக� U?ட 

தி��ெதா?ட�க� வரலா/ைற அ�னா� அறித5 ேவ?%"; அவ�கைள 

வழிகா��களாக� ெகா?% வாCவிைன அ�� ெப��0" தி�ெநறியி.", அற" 

பிறழா� ெப� ெநறியி." ெச.�த ேவ?%"; இத/காகேவ இைறய�� உ த 

ஆலால ; தர� உலகி5 ேதா�றிய�ளினா�’ எ�ப� ேச�கிழா�. 

 

காவிய� தைலவ� ; தர� 

 

ைசவ சமய 0ரவ�� ஒ�வராய ஆலால ; தரேர ெபாிய2ராண� காவிய�தி� 

தைலவராவ�. மாெதா� பாகனா��0 வழிவழி அ�ைம ெசI@" ேவதிய� 0லமாகிய 

ஆதிைசவ மரபி5 சைடயனா��0" இைசஞானியா��0" அ�"ெபற5 மகவாI, 

; தர� அவதாி�த�ளின�. ந"பியா]ர� எ�3" பி�ைள�தி�நாம�!ட� அவ� 

ேபரழகி� ெகாE தாI வள� ! வ தா�; க?ெகா�ளா� கவி� ெபாழி த தி�ேமனி 

கதி�விாி�ப, வி?ெகா�ளா� ேபெராளி� ெப�வ�வினராI விள�கி வ தா�. 

 

அரசிள�0மர� ; தர� 

 

அவ�ைடய எழி5 நல�க?ட தி�-ைன�பா� நா�% ம�னனாய நரசி�க 

-ைனயைரய�, ெப/றவ� பா5 ேவ?�� த� மகனாக� ெகா?% அரசிள� 
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0மரனாக வள��! வ தா�. அதனா5 ந"பியா]ரராய ; தர� ம�னவ� தி�8" 

த�க� ைவதிக� தி�8" ெபா�க W$சா5 ஏெறன விள�கின�. இவைர� தி�வா]�� 

தியாேகச� ‘ேதாழைமயாக உன�0 ந"ைம� த தன"’ எ�$ :றிய�ளி� தம�0� 

ேதாழராக ஏ/$�ெகா?டா�. அதனா5 ; தரைர, சிவன�யா�க� எ5லா" 

‘த"பிரா� ேதாழ�’ எ�ேற தைல�ெகா?% ேபா/றின�. பரைவயா� ச�கி>யா� 

மண" 

 

இ�தைகய சிவபிரா� ேதாழராய ; தர�, தி�வா]�� ெப�மா� தி�வ�ளா5 

அ�பதியி5 ேதா�றிய�ளிய பரைவ நா,சியாைர� தி�மண" 2ாி ! ெப�மகிC8ட� 

வாC ! வ தா�. இைடயிைடேய பல தல�க�0" ெச�$ சிவபிராைன� தாிசி�!, 

ெச தமிC� பதிக" பா�வ�" ப?பினராய அவ� ஒ�கா5 தி�ெவா/றிV� எ�3" 

சிவ�தல�ைத@/றன�. ஆ�0 எE த�ளி@�ள சிவபிரா3�0" தியாேகச� எ�பேத 

தி�நாம". தி�வா]�� தியாக� தி�வ�ைள� ெபாி!"ெப/ற அ�ளாளராய ; தர� 

ஒ/றிV�� தியாகனி� தி�வ�ைள@" ெப$த/0� தி��ேகாவி.� 20 தா�. 

ஆ�0� Uம?டப�தி5 த�கி இைறவ3�0� தி��ப�ளி� தாம" ெகா%�!� 

ெகா?�� த ச�கி>யாெர�3" ம�ைக ந5லாைர� க?% காத5 ெகா?டா�. 

அவைர� தி�ெவா/றிV�� ெப�மானி� தி�வ�� ெப� !ைண ெகா?% மண" 

2ாி ! மகிC தா�. 

 

தி�வா]�� ெப��காத5 

 

ஒ/றிVாி5 ம/ெறா� மண" U?ட ; தர� ப�0னி @�தர� தி�நா� ெந��0வைத 

உண� தா�. தி�வா]ாி5 ப�0னி @�தர� தி�நா� ெப�-ழ�ெகா% நட�0". 

அ7விழாவி5 ஆ]��தியாேகச� அ�தாணி W/றி��0" அழ0, க?ெகா�ளா� 

கா�சியா0". அ நாளி5 ெப�மா� தி�-�2 அவாி� காத5 மைனவியாராய 

பரைவயாாி� ஆட." பாட." அணிெபற நிகE". அவ/ைறெய5லா" பலகா/ 

க?% களி�த ெதா?டராகிய ; தர��0� தி�வா]�� காத5 கைரகட ! 

ெப�கிய!. ‘-�!" -E மணி@" ஒ�த தி�வா]�� ெப�மாைன எ�தைன நா� 

பிாி தி��ேப�? ஏழிைசயாI, இைச�பயனாI, இ�ன-தாI, எ�3ைடய 

ேதாழ3மாI, யா� ெசI@" !ாி;கJ�ெக5லா" !ைணயி� !, மாைழெயா?க? 

பரைவைய� த ! ஆ?டாைன எ�தைன நா� ஏைழேய� பிாி தி��ேப�?’ எ�$ 

ஏ�கி� 2ல"பியவாேற தி�வா]ைர ேநா�கி� 2ற�ப�டா�. 

 

க?கைளயிழ ! ெப$த5 

 

அவ� ச�கி>யாைர� தி�மண" ெசI! ெகா?ட நாளி5 மகிழ�யி5 அவ��களி�த 

உ$தி ெமாழிைய மற ! பிாி த காரண�தா5 க?ெணாளி யிழ ! கல�கினா�. 
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பிE�ைக வாாி@" பா5 ெகா�J" ெப/றிைம ேபா5 சி/ற�ேய� 0/ற" 

ெபா$�!� 0ைற நீ�கிய�ள ேவ?%ெமன இைறவைன உ�ள� கைர ! கைர !, 

ஊ3" உயி�" உ�க� ேதன-த� தி��பா�%�களா5 பரவி� பணி ! 

ேவ?�னா�. D�$ க?Lைடய வி?ணவேன! அ�ேய� இ� க?கைள@" 

பறி�ப! நின�0 -ைறயானா5 ஊ�$ ேகாேல3" உதவிய��வாI எ�$ 

ேவ?�, ஊ�$ேகாெலா�ைற� ெப/$, அத� !ைண ெகா?% காHசிமாநகைர 

அLகினா�. ஆ�0� க,சிேயக"ப� க�ைணயா5 இட�க? ெப/$� தி�வா]ைர 

@/றா�. அவ? ஆ]��தியாக� அ�ளா5 ம/ெறா� க?ைண@" ெப/$ 

மகிC தா�. 

 

; தா� வி��2" பரைவயா� ெவ$�2" 

 

இழ த க?ெணாளியிைன இைறவனாகிய ேதாழாி� த?ண�ளா5 இ�ஙன" 

ெப/ற ; தர�, த" -த5 மைனவியாராய பரைவயாைர� க?% மகிE" 

வி��பினராI� தம! வரவிைன அ�யா�க� வாயிலாக அவ��0 அறிவி�த�ளினா�. 

அத/0 -�ேப ; தர� ஒ/றிVாி5 ச�கி>யாைர மண த ெசIதியறி த பரைவயா� 

சின�ெகா?% மனHேசா� தா�. U"ப%�ைகயி/ ெபா� தா! ெப� !ய� ெகா?% 

வ� தினா�. அவ� ெகா?ட! பிண�ேகா பிாி8�!யேரா இ�னெதன 

அறிய�:டவி5ைல. 

 

ந�ம�க� பாைவயா� க��ைத� பக�த5 

 

இ7வா$ பரைவயா� ெசயல/$ வ� !" நாளி5 ; தர� தி�வா]��0 வ த 

ெசIதிைய� ெதாி தா�. அவர! வரைவ� ெதாிவி�க வ த அ�யா�க� பரைவயா� 

மாளிைகைய� 0$கின�, அ! க?ட பா�கிய� கதவைட�! வரைவ� த%�தன�. 

அவ�க� ; தர�பா/ ெச�$ பரைவயா� நிைலைய� பக� தன�. அவ� 2� 

-$வ.ட� உலகியலறி த ந�ம�க� சிலைர� பரைவயா�பா5 	! வி%�தன�. 

அ�னவ�" பரைவயாைர அLகி, இ! தகாெதன� பல வைகயா� உலகிய5 

எ%�ேதாதின�. எனி3" அவர! சீ/ற" அகலவி5ைல. ‘0/ற" நிைற த அவ� 

ெபா��% நீவி� இ�த0 ெமாழிகைள யிய"2Wராயி� எ�3யி� நி5லா!’ எ�$ 

ெவ0?%ைர�தன�. அ78ைர ேக�ட ந�ம�க� அHசி யக�றன�; ; தரைர 

யLகி� பரைவயா� க��ைத உைர�தன�. 

 

ேதாழ� !ய�" இைறவ� ேதா/ற-" 

 

இ�நிைலயி5 ; தர� !ய��கட5 நீ !" 2ைணயறியா! உ�ள" இைன தா�.  
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ேப@" உற�0" பிற�கி�� யாம�ேத உடனி� த அ�யவ� 0ழாெம5லா" 

உற�க8" ; தர� உற�க� ெகா�ளா! தனி�தி� ! இைறவைன நிைன ! 

வ� தினா�. 

 

“எ�ேன உைடயாI ! நிைன த�ளாI 

இ தயாம� ெதE த�ளி 

அ�ன" அைனயா� 2லவியிைன 

அக/றி5 உIய லா"அ�றி� 

பி�ைன இ5ைல, ெசய5” எ�$ 

ெப�மா� அ�க� தைமநிைன தா�. 

 

அ�யா� இ%�க? தாியாத இைறவ� த" ேதாழராய ; தர� 0ைறைய அக/$த/0 

அவ� -� ேதா�றினா�. ெந�ேயா3" காணாத அ�க� ப�ேதாய நி�ற பரமைன� 

க?ட வ�ெறா?டராய ; தர� அ தமிலா மகிC,சியினா5 உட"ெபலா" 

மயி��:,ெசறிய, மல��ைகக� தைலேம/ 0விய அவ� அ��தாமைரயி5 விE ! 

பரவி� பணி தா�. 

 

பரைவயா5 	! ெச5ல� பணித5 

 

உ%�ைக இழ தவ� ைகைய� ேபால� ேதாழ�� 0/ற இ%�க? ெதாைல�பத�ேறா 

உ?ைம� ேதாழாி� உயாிய ெசயலா0" ! த"ைம� ேதாழராக, ; தர��0� 

த த�ளிய ெப�மா� ந?பைர ேநா�கி, ! “நீ உ/ற 0ைற யா!?” எ�$ 

வினவிய�ளினா�. “தி�ெவா/றிVாி5 அ�ேய� நீேர ேபர�� ெசIய ேநாிைழயா" 

ச�கி>ைய மணH ெசIத சீெர5லா" பரைவ அறி !, த�பா5 யா� எIதி� உயி� 

நீ�ேப� எ�$ உ$தி U?டா� ; நா� இனி, ெசIவ! யா!? நீேர எ� தைலவ� ; 

நா� உம�0 அ�ேய� ; நீ� என�0� தாயி/ சிற த ேதாழ�" த"பிரா3மாW� 

எ�ப! உ?ைமயானா5 அறிவிழ ! உளமழி@" எளிேய ன! அய�8 நீ�க, 

இ7விரேவ பரைவயா/ ெச�$ அவள! ஊட5 ஒழி�த�J"” எ�$ ேவ?�னா�. 

 

ேதாழ��0� 	தராI� ேபாத5 

 

ேதாழாி� ேவ?%ேகாைள ஏ/ற�ளிய ெப�மா� “நீ !�ப" ஒழிவாI; யா" ஒ� 

	தனாகி இ�ெபாEேத பரைவபா/ ேபாகி�ேறா"” எ�$ அ�� 2ாி தா�. அ! 

க?ட ; தர� அளவிற த களி�பினராI� ெப�மா� தி�வ�யி5 விE ! வண�கி�, 

‘பரைவயி� மாளிைக�0 விைரவி/ ெச5W�!’ எ�$ ேவ?�னா�. ெதா?டனா� 
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!ய� நீ�க� 	தராI எE த�ளிய ஆ]�� ெப�மா� Uதகண நாத�கJ" 2�கவ�" 

ேயாகிய�" 2ைட `ழ� 2னிதமி0 Wதியினி/ 2ற�ப�டா�. அ7 ேவைளயி5 

தி�வா]ாி5 உ�ள ஒ� Wதியிேலேய சிவேலாக" -E!" காLமா$ உளதாயி/$. 

 

ஆதிைசவ� தி��ேகால" 

 

பரைவயா� தி�மாளிைகைய� 0$கிய ெப�மா� உட� வ தா� 0ழாெம5லா" 

2ற�ேத நி$�தி, ஆ]ாி5 த"ைம அ�,சி�0" ஆதிைசவாி� ேகால�தி5 மாளிைகயி� 

வாயிைலயைட தா�. அவ? நி�$ ‘பரவாI! கதவ" திறவாI’ எ�$ அவ� அைழ�த 

வளவி5, !யி>�றி அய� !ழ." பரைவயா�, ந"ெப�மா3�0� Uசைன 2ாி@" 

2ாி95 மணி மா�ப� 0ர5ேபா." எ�$ !ணி தா�; இவ� ந�ளி�ளி5 இவ? 

ந?ணியத� காரண" எ�ைனேயா ? எ�$ எ?ணி� பைத பைத�! வாயி5 

திற தா�. அவைர வண�கி “-E!" உற�0" ெபாEதி5 எ�ைன ஆJ" 

இைறவேன எE த�ளிய! ேபால நீவி� எIதியத� காரண" யாேதா?” எ�$ 

ேவ?�னா�. 

 

	தாி� உைரயாட5 

 

ேதாழ��0� 	தனாI வ த ெப�மா�, “ந�ைகேய! நா� ேவ?%வதைன நீ 

ம$�கா! ெசIயி� வ த காாிய�ைத வி��ேபா% உைர�ேப�” எ�றா�. “நீ� வ த 

காாிய�ைத� :றி ய�J"; அஃ! என�0 இைச@மாயி3" இயலமாயி3" ெசய5 

2ாிேவ�” எ�$ பரைவயா� ம$ெமாழி பக� தா�. ‘ந�ைகேய ! ந"பியா]ர� இ�0 

வ�த/0 நீ இைசய ேவ?%"’ எ�றா� இைறவ�. “மிக8" ந�$! R" தக8�0 இ" 

ெமாழி அழகிேத ! ப�0னி� தி�நாJ�0� ப?% ேபா5 வ�வாராI ! எ�ைன� 

பிாி ! ஒ/றிVைர உ/$, அ�0, ச�கி>யா/ க�ட� ெப/றவ��0 இ�ெகா� 

சா�2" உ?ேடா ? நீ� இ  ந�ளி�ளி5 வ ! நவி�ற காாிய" ந�$ ந�$” எ�$ 

பரைவயா� இய"பின�. 

 

பரைவயா� ம$�2ைர 

 

அவ� ெமாழிேக�ட !ரத�, “ந�ைகேய ! ந"பியா]ர� ெசIத 0/ற�கைள மன�தி/ 

ெகா�ளாம5 நீ ெகா?ட ெவ0ளி நீ�கி, இ�வ� !யைர@" கைள வத/க�ேறா நா� 

நி�ைன ேவ?��ெகா?ேட�; ஆத>� நீ ம$�ப! சிற�ப�$” எ�$ 

0றி�பி�டா�. அ! ேக�ட பரைவயா� ெப�H சின� ெகா?%, “நீ� இ�0 வ த 
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காாிய" இஃேதயாயி� R" ெப�ைம�0� ெபா� தா!; ஒ/றிVாி5 ம/ெறா��தி�0 

உ$தி ந5கியவ� இ�0 வ�த/0, சிறி!" இைசேய�” எ�$ ம$�!ைர�தா�. 

இைறவ� தி�விைளயாட5 

 

பரைவயாாி� ம$�2ைர ேக�ட பரம� தம! உ?ைம� ேகால�ைத� கா�டாம5 

உள�!� நைக�! அ7விட�ைத வி�% அக�றா�. ேதாழாி� காத5 ேவ�ைகைய� 

காL" வி��பினராI விைர ! ெவளி�ேபா தா�. த"பிராைன� 	த3�பிய 

ந"பியா]ரேரா அவர! வ�ைகைய ஆவ.ட� எதி�ேநா�கியி� தா�. “நா� 

அறிவி5லாம5 இைறவைன� பரைவபா5 2லவி நீ�க� 	! வி%�ேதேன” எ�$ 

எ?ணி� 2ல"பினா�. ‘அ�2? ணிய� அவ� மைனயி5 ந?ணி எ� ெசIதாேரா? 

ெப�மாேன எ�ெபா��%� 	! வ தி��பைத� க?டா5 அ�ேபைததா� 

ம$�பாேளா? அவள! ஊடைல ஒழி�தால�றி அவ� மீளா�’ எ�$ த"-� ேபசி� 

	தைர எதி�ெகா�ள எE ! ெவளிேய ெச5வா�. அவர! வரைவ� காணா! 

அய�8ட� மய�கி நி/பா�. க?Lத/ ெப�மா� கால  தாC�தனேர எ�$ 

கவ5வா�. 

 

	த� ஓதிய ெசIதி 

 

	! ெச�ற இைறவ� !�3" ெபாEதி5 ; தர� அைணகட த ெவ�ள" ேபா5 

ஆ�வ" ெபா�0ற எE ! ெச�$ அவைர எதி�ெகா?% ெதாEதா�. ெப�மா� 

தி�விைளயா�ைட அறியாத ேதாழ�, “-�னாளி5 எ�ைன நீ� ஆ�ெகா?டத/0 

ஏ/பேவ இ�$ அ�� ெசIதீ�” எ�$ மகிCெவா% 2க�றா�.அ!ேக�%� 

2�-$வ5ெகா?ட 2ாிசைட� ெப"மா�, “நி� வி��பி� வ?ண" ந�ைகபா5 

ந?ணி நா" எ�தைன ெசா5>@" ஏ/காம5 வ�ெசா5ேல வழ�கி ம$�தா�” 

எ�றா�. ; தா� ெகா?ட ெவ !ய� 

 

இைறவ� இ7வா$ இய"பிய ெமாழி ேக�%� ேதாழ� !L�0/றா�, “R" 

உைரையேயா அ�யாளான பரைவ ம$�பா�? நா�க� யா��0 அ�ைம ெய�ற 

உ?ைமைய இ�$ நீ� க�$ அறிவி�தீ�! அமர�க� உIயேவ?� ஆல�ைத 

உ?ட�ளின�! திாி2ர�ைத அழி�! அ8ணைர� தவி��! ஆ�ெகா?a�! 

மா��க?ட3�காக� காலைன� காலா/ க� ! க�ைண ெசIதீ�! இ�$ யா� 

உம�0 மிைகயானா5 எ� ெசIWேரா? நீ� எ� அ�ைமைய இ�$ வி�"பாவி�� 

அ�$ வ>ய ஆ�ெகா?ட! எ/$�0? எ� !யெர5லா" ந�0க?ட நீ� 

ந�ைகபா/ ெச�$ அவ� சின" தணி�! எ�ைன மன" ெகா�Jமா$ ெசIbராகி5 

உயி�வி%ேவ�” எ�$ உைர�!� ெப�மா� தி�வ�யி5 விE தா�. 
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மீ?%" ஆ?டவ� 	! 

 

ந"பியா]ர� தள� ! விE" நிைலைமயிைன ந" ெப�மா� க?ட�ளினா�. ‘நா" 

மீ?%" பரைவபா5 ெச�$ ேவ?� நீ அவைள அைட@மா$ ெசIேவா", !ய� 

நீ�0க’ எ�$ :றி� தி�"ப8" 2ற�ப�டா�. அவ� அ�ளிய இ�ெசா5லாகிய 

ந5ல-த" ேதாழ��0� 2�!யி� ந5கிய!. அ�யவைன� பய�ெக%�!� பணி 

ெகா�J" திற" இஃத��ே◌!’ எ�$ ேபா/றி� பணி தா�. ந" ெப�மா� 

பரைவயா� மாளிைக ேநா�கி கட தா�. 

 

மாளிைகயி5 அதிசய" 

 

இஃ! இ�ஙனமாக� பரைவயா� மாளிைகயி5 ஆதிைசவராக� 	! வ தவ� ஆ]�� 

ெப�மாேன ெய�3" உ?ைம 2லனா0மா$ அதிசய" பல ேதா�றின. அ! க?% 

விய த பரைவயா�, “எ"பிராேன த"பிரா� ேதாழ��0� 	தராI எE த�ள8" 

அதைன அறியா! உைரம$�ேதேன! ஐேயா! பாவிேய� எ� ெசIேத�?” எ�$ 

ஏ�கியவராI வாயி>5 வ ! நி�$ பா�கியேரா% கல�கினா�. 

 

மாளிைக-கயிைல மாமைல 

 

அ7ேவைளயி5 ெகா�ைற ேவணியா�, த"ைம பறி@" ெச"ைம� ேகால-ட� 

ேதவ�" -னிவ�" Uத நாத�" 2ைட`ழ வ !, பரைவயா� மாளிைக 2� 20 தா�. 

இ7வா$, 

 

‘ேபர� ளாள� எIத� 

ெப/றமா ளிைகதா� ெத�பா5 

சி�வள� கயிைல ெவ�ளி� 

தி�மைல ேபா�ற த�ேற 

 

எ�$ பாரா��ணா� ேச�கிழா�. பரைவயா� தி� மாளிைக கயிைல� தி�மைல-

ெயன� கா�சியளி�க� ெப�மாைன எதி�ெகா?% வரேவ/ற பரைவயா� ெமI@$ 

ந%�க�ேதா%" மி�ெகE" மகிC,சிேயா%" அவ� அ�யிைணயி5 விE ! 

பணி தா�. 

 

பாைவயா� பணி8ைர 

அ�ேபா! 	தராI வ த ெப�மா�, “ந"பியா]ர� உாிைமேயா% எ�ைன மீள8"  
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ஏவியதனா5 உ�பா5 வ ேதா"; நீ -�2ேபா5 ம$�காம5 அ�2ட� நி�பா5  

அவ� வ�த/0 இைசத5 ேவ?%"” எ�$ ேவ?�ய�ளினா�. ஆ]�� ெப�மா� 

அ��ெமாழி ேக�ட பரைவயா� விழிநீ� ெபாழிய� ெதாE! வி?ண�ப" ெசIதா�. 

 

“ஒளிவள� ெசIய பாத" 

வ� தேவா� இர8 மாறா 

தளிவ�" அ�ப�� காக 

அ�ெகா�� 0ழ5W ராகி 

எளிவ� W�மானா5 

எ�ெசIேக� இைசயா(!)” 

 

எ�றா�. ‘ேதாழரா" அ�யவ� ெபா��% ந%நிசி� ெபாEதி5 இ�-ைற எளியராI� 

	! வ�Wராயி� அ�ேய� இைசயா! எ� ெசIேக�’ எ�$ பணி த ெமாழி 

பக� ! நி�றா�. 

 

ேதாழாி� !யைர நீ�க5 

 

அ! ேக�ட ெப�மா�, “ந�ைகேய! நி� த�ைம�ேக/ற ந�ெமாழிேய நவி�றாI” 

எ�$ பரைவயாாி� ப?பிைன� பாரா�� எE தா�. 	! ெச�ற காாிய�ைத� 

தீதி�றி இனி! -��த இைறவ� விைர ! தி��ேகாவி5 ேதவாசிாிய ம?டப�ைத� 

0$கினா�. அவைர� 	தாக வி%�!� !யி5ெகா�ளாம5 !ய�ட� 

உழ�$ெகா?���0" ெதா?டைர அLகினா�. ‘ந"பியா]ர ! ந�ைகயி� 

சின�ைத� தணி�ேதா"; இனி நீ ேபாI, அவைள எI!வாI’ எ�$ அ��2ாி தா�. 

அ!. க?% சி�ைத களி:� த ; தர�, “எ ைத பிராேன! என�0 இனி இட� ஏ!?” 

எ�$ அவ� அ�மலாி5, விE தா�. ேசயிைழபா/ ெச5.கெவன அ�� :� ! 

ஆ]��ெப�மா� தி��ேகாவி.� 20 தா� 

 

மாளிைகயி5 ; தா��0 வரேவ/2 

 

ந"பியா]ர� எ"பிரா� இ�ன�ைள விய ! மகிC தவராI� பரைவயா� 

தி�மாளிைக�0� 2ற�ப�டா�. கால�ெபாEதி5 க�மண� ெத�ற5 எதி�ெகா?% 

வரேவ/க, அ�யவராய ; தர� ந$மண� ெபா��கJ" க�மணி� U?கJ" 

ெபா�னவி� ஆைடகJ" பாிசன" ஏ தி, ெச5ல இனி! கட ! ெச�றா�. இவர! 

வ�ைகைய எதி�ேநா�கிய பரைவயா�" த" தி�மாளிைகைய அணி ெசI! 

ெநIவிள�0" நிைற0ட-" ந$ 	ப-" நிைர�! ைவ�தா�. Wதியி/ U8" ெபா/ 

;?ண-" Wசி� பாைவய� பல� ப5லா?�ைச�!, ; தரைர வரேவ/க�  
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பரைவயா�" மாளிைகயி� மணிவாயி5 -�2 வ ! அ�ேபா% எதிேர/றா�. 

 

சிாி தவ� :�ன� 

 

வ�ெறா?ட� த" வாயி>5 வ ! நி�றேபா! க?ட பரைவயாாி� உ�ள�தி5 

காத5 ெவ�ள" கைர2ர?ட!. நாL" அ,ச-" ெப�க� கர� :�பி� கணவைர 

வண�கினா�. ; தர�" அவ� ேச தளி�� கர"ப/றி, ச த-ற மாளிைக@� சா� தா�. 

இ�வ�" த"பிரா� தி�வ�� திற�ைத� ேபா/றி மகிC ! இ�ப ெவ�ள�!� 

இனி! DCகின�. ஒ�வ�� ஒ�வ� ேம8" நிைலைமயி5 இ�வ�" உயி� 

ஒ�ேறயாயின�. பிாி தவ� :�னா5 ேபச8" ேவ?%ேமா ? 

 

சிவபிரா� தைல� 	த� 

 

இ7வா$ த"பிரா� ேதாழராய ; தர��0� காத5 	தராI� பரைவயா� மைன�0 

ந�ளி�ளி5 இ�-ைற கட ! ெச�$ அவ�கைள ஒ�$ ேச��க -ய�ற சிவபிரா� 

தி�வ�� திற�ைத எ� ென�ப! ! 

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

4. 4. 4. 4. அதியமா+ அ,�பிய �த�அதியமா+ அ,�பிய �த�அதியமா+ அ,�பிய �த�அதியமா+ அ,�பிய �த�    

 

அதியமா� சிற�2 

 

கைட, ச�க கால�தி5 வாC த ெகாைட வ�ள5க� எEவ��ேள அதியமா� 

ெந%மா� அHசி எ�பா3" ஒ�வ�. அவ� அதிய� எ�3" 0$நில ம�ன� 

0�யி/ பிற த சிற த ெகா/றவ�. அவ� தன! ஈைக நல�தா." Wர வல�தா." 

இைணய/$ விள�கினா�. அதனா5 அதிய� 0��2கC சிற�2/$ ஓ�கிய!. 

0��ெப�ைமைய� ெப��கிய அதியமாைன� 2லவ� பல�" அதியமா� ெந%மா� 

எ�$ அகமகிC ! ேபா/றின�; அவன! இய/ெபய� அHசி எ�பேத. அவ� மழவ� 

எ�3" Wர� 0ல�தி/0� தைலவனாத>� மழவ� ெப�மக� எ�$" 

அைழ�க�ெப/றா�. 

 

நா%" நக�" 

 

ேசல" மாவ�ட�தி5 இ/ைற நாளி5 த�ம2ாி எ�$ வழ�0$" தகdைர� 

தைலநகராக� ெகா?% அதிய� எ�3" அரச மரபின� ஆ?% வ தன�. அவ�க� 

ேசர ம�ன�ட� ேப�ற8 U?% ஒE0 பவராத>� அ,ேசர��0ாிய பன"U 

மாைலையேய தா-" மாைலயாக� 2ைன ! ெகா�வ�. ெப$த/காிய இனிைம 
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வாI த க�"ைப� பிற நா��னி�$" -த� -த5 தமிழக�தி/0� ெகா?% வ த 

ெப�ைம இ7வதிய��0 உாியேத. 0திைர மைல@" அதைன, `C த ெகா5>� 

:/ற-" இவ��0ாிய நாடாI இ� தன. Wர-" 2கE" 

 

இ�தைகய ெப�ைம சா�ற அதிய� மரபிேல பிற த அHசி எவ��0" அHசாத 

ஆ?ைம@ைடயா�. 

 

“பிைறம�� வா�ேகா�% அ?ண5 யாைன 

சினமி0 -�பி� வாமா� அHசி” 

 

எ�$ அதியமா� பைடவல�ைத� பாரா��� ேபசினா� ஆசிாிய� மாDலனா�. 

இவ3�0 எழினி எ�ற ம/ெறா� ெபய�" வழ�0". இ�ேகாமாைன�பா�ய ெகாழி 

தமிC� 2லவ� பலராயி3" பாாிைய� பா�ய கபிலைர� ேபால8" ஆைய� பா�ய 

ேமாசிைய� ேபால8" இவ� 2கெழாளி எ�0" ெப�0மா$ விாிவாக� பா�யவ� 

ஒளைவயா� ஒ�வேர. 

 

ஒளைவயா� அைம,சராத5 

 

அதியமா� ெந%மா� அHசியி� பைடவல�ைத@" ெகாைட நல�ைத@" பல� 

வாயிலாக� ேக�%வ த தமிC Dதா��யாராய ஒளைவயா� அவ� வாE" தகdைர 

நா�, ெச�றா�. அவைன� க?% த?டமிC� பா�களா5 அவ� 2கைழ� பா�னா�. 

ஒளைவயாாி� ெச7விய 2லைமைய@" ெசI@� நலைன@" க?% அதியமா� 

கழிேப�வைக ெகா?டா�. அவைர� த� அரசைவ� 2லவராக8" அைம,ச�� 

ஒ�வராக8" ஏ/$� ேபா/றி மகிC தா�. 

 

அதியமா� ஒளைவயா� ந�2 

 

அதியமா� த� பைடவ>யா5 ப�னா�%ம�னைர@" ெவ�$ பைகவைர� 

ெப��கி ைவ�தி� த காரண�தா5 ஒளைவயாாி� அறி8ைர அவ3�0 மிக8" 

இ�றியைமயாததாக இ� த!. அதைன உண� த அதியமா� அவைர அைம,சராக 

ஏ/$� ெகா?டதி5 சிறி!" விய�பி5ைலய�ேறா? அதனாேலேய அவ� 

ஒளைவயாைர, சி$ெபாE!" பிாித/0 விைழ தான5ல�. அவ� எ�ெபாE!" 

அ�கி� ! அறி8ைர@" ஆ$த.ைர@" தன�0� :றி�ெகா?���தைல� 

ெபாி!" வி�"பினா�. 

 

பாண�0ல� பாைவய� 
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அதியமா� அைவயி5 அைம,சராக8" அரசைவ� 2லவராக8" விள�கிய 

ஒளைவயா� பாண� மரபி5 ேதா�றிய பாைவயாராவ�. பாண� 0ல�தி5 உதி�த 

மகளிைர� பா�னிய�, விற>ய� எ�3" ெபய�களா5 0றி�ப�. ப?ணைமய� 

பா%" இ�னிைச வ5ல மகளி� பா�னிய� என�ப%வ�. பாண� பா%" 

பாட.�ேக/ப இனிதா%" இய5பின� விற>யராவ�. பா�னிய� தாேம பா�� 

ெகா?% ஆ%" ப?2ைடயாராவ�. 

 

ஒளைவயா� பாிசி5 வாC�ைக 

 

ஒளைவயா� இளைமயிேலேய ஆட." பாட." வ5ல அாிைவயராI� 2லைம மி�0 

விள�கினா�. அவ�ைடய அறி8" திற." க?ட ஆடவ� ஆவைர மணH ெசI! 

ெகா�ள அHசின� ேபா."! அ�றி� த" 2லைமைய@" திறைமைய@" உலகி/0 

ந�0 பய�ப%�த ேவ?%" எ�ற அ�� உ�ள�தா5 அவ� இ5லற வாCைவ� 

ெகா�ளாதி� தனேரா? இ�னெதன அறிேயா".அவ� இளைமயிேலேய !ற8ெநறி 

U?% 	ய வாCைவ ேம/ெகா?% ஒEகினா�. ந5>ைச� 2லைம ெம5>யலாராI 

நாெட�0" ;/றி ம�ன�கைள@" வ�ள5கைள@" இ�னிைச� பா�களா5 2கC ! 

பா�னா�. அவ�க� அ�2ட� வழ�கிய ெகாைட� ெபா�ைள� ெப/$� த" 

வாCைவ� தைடயிலா! நட�தி வ தா�. 

 

அ-த ெந5>� கனி 

 

இ�தைகய பாிசி5 வாC�ைகைய@ைடய ைப தமிC Dதா��யாைர அதியமா� 

தன�0 அறி8ைர வழ�0" அைம,சராக� ெப/றா�. அவ3�0 ஒ� நா� 

அ�ைமயானெதா� ெக5>�கனி கிைட�த!. அஃ! அவ� நா�% மைலெயா�ற� 

உ,சியி5 ம�க� ஏ$த/ெகா?ணாத உயர�தி5 அைம த பிளவி5 -ைள�த ெந5> 

மர�தினி�$ அாிதாக� கிைட�த!. அ�கனி ப�னிர?% ஆ?%க�0 ஒ� -ைற 

பE�பதாய சிற�2ைடய!. அதைன உ?டவ� ெந%நா� உட.ர�!ட� ஊறி�றி 

வாCவ�. 

 

ஒளைவயா��0� கனிைய அளி�த5 

 

அ�தைகய அ��கனிைய� ெப/ற அதியமா� த� அரசைவயி5 W/றி� த 

அ� தமிC Dதா��யாைர ேநா�கினா�. இதைன இ�ெப�மா��யா� உ?% 

ப5லா?% வாCவாராயி� எ�தைன எ�தைன உ?ைமகைள ம�க� உI@மா$ 

உத8வா�! இதைன நா" உ?% ெந%நா� வாC ேதாமாயி� அ%பைடெகா?% 

அளவ/ற உயி�கைள� ெகா�$ 0வி�ேபா". ஆத>� இதைன ஒளைவயாேர அ� த 

ேவ?%ெமன� !ணி தா�. உடேன அதைன ஒளைவயா� கர�தி/ ெகா%�! 

உ?Lமா$ ேவ?�னா�. ஒளைவயாாி� விய�2 
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பிற� அ�2ட� அளி�0" ெபா�� எ!வாயி." இ�2ட� ஏ/$� ெகா�J" 

ந5>ய5பினராகிய ஒளைவயா� அதைன இகழா! மகிC8ட� வா�கி உ?டா�. 

அதைன உ?டபி� அத� அ-தைனய அ�H;ைவயிைன� க?டா�. 

ந5ல-தைனய இ ெந5>�கனியி� இனிய ;ைவ 2!ைமயாக வ�ேறா 

இ��கி�ற! எ�$ விய தா�. 

 

அதியமா� அ�2" ப?2" 

 

ஒளைவயாாி� விய�பிைன� க?ட அதியமா� அத� சிற�2�கைள 

விாி�!ைர�தா�. “இ,ெசIதிகைள -�னேர யா� ெமாழி தி��ேபனாயி� நீ� இ� 

கனியிைன அ� தியி��க மா�a�; R"ைம� ேபா." R?ணறிவாள� 

ப�ென%�கால" இ� பா�லகி5 வாழ ேவ?%" எ�3" ேபரா�வ�தாேலேய 

அதைன Rம�களி�ேத�” எ�$ உவைக@ட� உைர�தா�. அதியமானி� 

ப?2மி�க அ�2ைரகைள� ேக�% அக-�கிய தமிC Dதா��யா� அவன! உய� த 

ப?ைப உளமார� பாரா��, சிற தெதா� ெச தமிC� பாவா5 அவைன 

வாC�தினா�. 

 

“ேபார% தி�வி/ ெபால தா� அHசி 

பா52ைர பிைறRத5 ெபா> த ெச�னி 

நீல மணிமிட/ ெறா�வ� ேபால 

ம�3க ெப�ம நீேய ெதா�னிைல� 

ெப�மைல விடரக� த�மிைச� ெகா?ட 

சிறியிைல ெந5>� தீ�கனி 0றியா! 

ஆத5 நி�னக� தட�கி, 

சாத5 நீ�க எம�கீ� தைனேய” 

 

“பைக� ெதE த ேபாாி5 எதி��! வ த ம�னைர ெவ�$ ெவ/றிமாைல 2ைன@" 

அHசிேய! பா5 ேபா." ெவ?ைமயான பிைறமதிைய, சைட -�யி5 அணி !�ள 

ஆல-?ட நீலக?டைன� ேபால நீ எ நாJ" ம�னி வாCவாயாக ெபாிய 

மைலயி� அாிய பிளவி5 ேதா�றிய ெந5> மர�தி5 ப5லா?%க�0 ஒ� -ைற 

பE�பதாய கனியி� சிற�பிைன எ�பா/ சிறி!" 0றி�பிடா! மன�தி� க? 

மைற�தவ3I யா� இறவா தி��0மா$ அ�Jட� ஈ தைனேய! நின! அ�ைப 

எ�ென� ேப�!” எ�$ அவைன வாயார வாC�தி மகிC தா�. 

 

2லவ�க� ேபா/$த5 
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அதியமா� அறிவி/ சிற த ஒளைவயா��0 அ-த ெந5>�கனி அளி�த  

அ�Hெசயைல� பிற 2லவ�கJ" விய ! ேபசின�. ‘மா5வைர�, கமC UHசார5 

கவினிய ெந5>, அமிC! விைள தீ�கனி ஒளைவ�0 ஈ த அதிக�’ எ�$ ந5.ர� 

ந�த�தனா� எ�3" 2லவ� நய ! ேபா/றினா�. இனிய கனிைய�ப/றி� :றவ த 

உைரயாசிாியராகிய பாிேமலழக�, ‘ஒளைவ@?ட ெந5>�கனி ேபால 

அமிCதாவனவ/ைற எ�$ பாரா��ன�. 

 

ஒளைவயாாி� அரசிய/ பணி 

 

ெகாைட வ�ளலாகிய அதியமா� உட5வ>@" பைடவ>@" ெபாி!" பைட�தவ�. 

அதனா5 அவ� ேபா�ேவ�ைக மி�க ெப�WரனாI விள�கினா�. அவ3�0� 

பைகவ�" பலராயின�. அ�பைகவரா5 அதியமா3�0 ஊ$ ேநராவா$ கா�பைத� 

தம! கடைமெயன� க�தினா� ஒளைவயா�. த"ைம� ேபL" ம�ன3" அவ� 

நா�% ம�கJ" அைமதியான ந5வாCைவ நட�த ேவ?%ேம எ�$ க��!� 

ெகா?டா�. ஆத>� தகd� நா��� மீ! பைடெய%�க -/ப%" பைகவ�கைள� 

பாிசிலாள ைர� ேபா5 ெச�$ க?% ந5.ைர ெசா5> வ�வா�. அதியமா� 

பைடவ>ைய எ%�!ைர�!� பைகவைர அ,;$�தி வ�வா�. அ"-ைறயி5 

ஒளைவயா� அதியமா� பைகவ��0� :றிய அறி8ைரக� பலவா0". 

 

அதியமா� பைகவ��0 அறி8ைர 

 

அதியமா� த�பா5 வ�" இரவல��0 எ?ண/ற ேத�கைள� பாிசாக ஈ ! 

மகிCவா�. 2லவ�க� அவ� ேத��பைட�0 உவைமயாக மாறா! ெபI@" 

மைழ�!ளிகைள� 0றி�ப�. அ�ஙனமாயி� அவ� ேத��பைடயி� அளைவ 

எ�னா5 இய"பலா0ேமா? அவ� நா�%� த,ச� ஒ7ெவா�வ�" நாெளா�றி/0 

எ�%� ேத�கைள� க�%ற அைம�0" ெதாழி5 திற-ைடயா�. ேகா%களி5 ெசறி�த 

இ��2� ெதா�க� பிள�0மா$ பைகவ�த" ேகா�ைட வாயி/ கதைவ� 0�தி, 

சிைத�0" 0�றைனய யாைன� பைடைய மி0தியாக� ெகா?டவ�. 

ேபா��கள�தி/ :��தா�0" ெகா%"பைட Wர�களி� மா�2 0ைல ! பிள ! 

சிைத@மா$ மிதி�ேதா%" 0திைர�பைடயிைன� ெபாி!"ெப/றவ�. பைகவைர 

ெவ�� ெவ��� :�ைம மE�கிய வாைள@", 0�தி�0�தி� ேகா%" Rதி@H 

சிைத ! ெச�பனிட� ெப/ற ேவைல@" தா�கிய Wர�க� அவ�பா/ கட5ேபா/ 

பர ! காண�ப%வ�. அ7Wர�க� அ��0� ேகா.�0 அHசா! எதி� ம?%" 

அரவிைனெயா�த ஆ/ற5 பைட�தவ�. இ�த0 ெப�" பைடயிைன� பணிெகா�J" 

ேபரா/ற5 பைட�தவ� அதியமா�. ஆதலா5 பைகவ�கேள ! அதியமா� இைளய�, 

எளிய� எ�$ இகழ�மி�! அவேனா% எதி��!� ேபாாி�% ெவ5.ேவா" எ�$ 

எ?ண�மி�! உ�க� நா%" நக�" உ�கJ�ேக உாியனவாக இ��க வி�"பி�, 
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அவ� ேவ?%" திைற ெகா%�! உI"மி�! ம$�பி� அவ� விடா�. நா� :$" 

இ  ந5.ைரகைள� ேக�% நடவா ெதாழிWராயி� நீவி� R த" உாிைம மகளிைர� 

பிாி ! உய� ேதா� உலக" 20வ! உ$தி. 

 

அதியமா3�0 அறி8ைர 

 

இ7வா$ அதியமானி� பைகவ�பா5 அைமதி விைள�0" 	தராI, ெச�$ 

அறி8ைர :றிவ த ஒளைவயா�, அ7வதியமா3�0" அறி8ைர :ற� 

தவறினர5ல�. “அ�"ேபா� வ5ல அதியமாேன! வ>மி�க 2>ெயா�$ 

சீறிெயE தா5 அதைன எதி��!� தா�கவ5ல மா� :�ட-" இ" மா நில�தி5 

உ?ேடா? வானி5 ெச�கதிேரா� ெவ�கதி� பர�பிெயE த பி�ன� இ�� நீ�கா! 

நி/ப!?ேடா? பா�" அ,;" ஒ�ேறாெடா�$ உரா@மா$ மி�க பார�ைத ேய/றிய 

வ?� மண>5 ஆழ�2ைத த வழி@" அ�பார" க?% கல�கா!, மண5 பர�க8" 

க5 பிள�க8" ெச5ல வ5ல எ�தி/0� ேபாத/காிய வழியி!ெவ�$ :ற�த�க 

வழி@" உளேதா? இைவ ேபா�ேற நீ ேபா��கள" ேநா�கி� 2ற�ப�� நி�ைன 

எதி��க வ5ல Wர�" உளேரா?” எ�$ அதியமா3�0" அறி8ைர :றி, அவன! 

ேபா� ேவ�ைகைய� தணி�க -ய5வா�. 

 

ஒளைவயாாி� !ணி8" நா�ட-" 

 

ஒளைவயா� :$" அறி8ைரக� சில சமய�களி5 அதியமா� ெசவியி5 

ஏ$வதி5ைல. ‘பைகவைர அ,;$�தி� பணிய ைவ�த5 தகா! ; ஆத>� அவைர� 

ேபாாி5 W$ட� எதி��ேத ெவ5.ேவ� எ�$ அவ� ெவ0?%ைர�பா�. அவ� 

அ7வா$ ெவ0?ட ேபா!" ஒளைவயா� அவ3�0 அறி8ைர :ற அH;வதி5ைல. 

நா��� அைமதிைய@" ம�க� நலைன@ேம ெபாிதாக� க�திய ெப�மா�� யா��0 

அவன! ெவ0ளி சிறி!" ேவதைனைய விள�கவி5ைல. இ�ஙன" அதியமா3�0" 

அவ� பைகவ��0" அறி8ைர :றி நா��� அைமதிைய� கா�பதி5 நா�ட�ைத, 

ெச.�தினா�. 

 

ெதா?ைடமானிட�!� 	! ேபாத5 

 

அ நாளி5 காHசி மாநகைர� தைலநகராக� ெகா?% ெதா?ைட நா�ைட யா?ட 

ம�ன� ெதா?ைடமா� எ�பா�. அவ� அதியமானிட�!� பைகைம ெகா?% 

ேபா��0� பைட திர��னா�. அவ� த�பா5 பைடவ> மி�கி��பதாக எ?ணி, 

ெச��0/றா�. அவன! அறியாைமைய� ெதாி த அதியமா�, ேபாாி� 
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ெகா%ைமைய@", த�ைன எதி��தா5 அவ� வ>யிழ ! அழிவ! 

உ$திெய�பைத@", அதனா5 நா��/0" ம�கJ�0" ேந�" ேக�ைட@" 

ெதளி !ெகா�Jமா$ அவ3�0 அறி8$�த நிைன தா�. அவ�பா5 	! ெச�$ 

அ,ெசயைல, ெச"ைமயாக, ெசI! வ�த/0� த0தி@ைடயா� ஒளைவயாேர எ�$ 

எ?ணினா�. அ7வாேற த� க��ைத அவ�பா5 ெதாிவி�! அவைர� 

ெதா?ைடமானிட�!� 	! வி%�தா�. அய5நா�% அரச� ஒ�வ�பா5 

ெப?ெணா��தி 	!ெச�$ ஓதினா� எ�3" ெப�ைம உலகிேலேய -த�-த5 

தமிழக�தி/0" தமிC Dதா��யாராகிய ஒளைவயா��0ேம வாI�த!. 

 

அரசிய5 	த� ஒளைவயா� 

 

தைலயாய 	த��0 அைமயேவ?�ய நிைலயாய ப?2கெள5லா" ஒ��ேக 

அைமய�ெப/ற ஒளைவயா� அதியமா� 	தராக� காHசிமாநகர" 20 தா�. அவ� 

	தராக வ தா." அ� தமிC�2லைம சா�ற ெப�மா��யா� எ�பைத 

ந�0ண� த ெதா?ைடமா� அவைர அ�2ட� வரேவ/$ உபசாி�தா�. அவ� 

த�பா5 வ !�ளத� ேநா�க� ைத@" 0றி�பா5 உண� !ெகா?டா�. 

அதியமானி3" மி0தியான பைடவ>@ைடேயா" எ�பைத அவ��0 அறி8$�தி 

வி�டா5 அவ� ஒ�$ேம ேபசா! ெச�$வி%வா� எ�$ எ?ணினா�. அவ� 

தன! எ?ண�ைத வாயா/ :ற வி�"பவி5ைல. அவ��0� த� அர?மைன 

-/$" ;/றி� கா�%வாைன�ேபால அவைர அைழ�!, ெச�$ பல இட�கைள@" 

கா��னா�. பைட�கல�கைள� தி��தி அணிெசI! ைவ�தி��0" த� பைட�கல, 

சாைல�0�J" அவைர அைழ�!, ெச�றா�. ஆ�ேக அணியணியாக அ%�கி 

ைவ�தி��0" பைட�கல" அைன�ைத@" பா��0மா$ ெசIதா�. 

 

ஒளைவயாாி� பழி�2" பாரா�%" 

 

ெதா?ைடமா� உ�ள�0றி�ைப� ெத�ளிதி� உண� ! ெகா?டா� ஒளைவயா�. 

ெதா?ைடமாேன 	! வ த Dதா��யா��0� த�க அறி Y��ேனா" எ�ற 

ெப�மித உண�,சி@ட� நி�றா�. அதைன� க?ட ஒளைவயா�, “அரேச! இ�0�ள 

ேவ/பைடெய5லா" எ�!ைண அழ0ட3" ஒளி@ட3" விள�0கி�றன! e>@" 

மாைல@" `�ட� ெப/$", திர?ட கா"2 தி��த� ெப/$", ெநI Uச�ெப/$" 

ஒளி@ட� திகCகி�றன. இைவெய5லா" காவைல@ைடய ேகாவி>� க? அழகாக 

ைவ�க�ப�%�ளன. ஆனா5 அதியமா3ைடய ேவ/பைடகேளா காவ5 மைனயி5 

ைவ�க�படவி5ைல. அைவெய5லா" பைகவைர� 0�தி� 0�தி� க�0" Rனி@" 

-றி ! சிைத தைவ. அைவ ெச�பனி%த/காக� ெகா5ல� உைல� களமாகிய சிறிய 

ெகா��>5 எ நாJ" கிட�0"” எ�$ :றி� ெதா?ைடமாைன இகC ! 

ேநா�கினா�. 
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‘இ7ேவ, e> யணி ! மாைல `��� 

க? திர� ேநா�காC தி��திெநI யணி ! 

க�@ைட வியனக ர7ேவ ய7ேவ 

பைகவ�� 0�தி� ேகா% !தி சிைத ! 

ெகா/$ைற� 0/றில" மாேதா எ�$" 

உ?டாயி� பத�ெகா%� 

தி5லாயி� உட3?3" 

இ5ேலா� ஒ�க5 தைலவ� 

அ?ணெல� ேகாமா� ைவ !தி ேவேல’ 

எ�ற அாிய பாடைல� பா�னா�. 

 

	தாி� கால" 

 

அ! ேக�ட ெதா?ைடமா� உ�ள" மகிC,சியா5 !�ளிய!. ந" க��ைத@" 

பைட� ெப��க@ை◌" ஒளைவயா� ந�றாக� ெதாி ! ெகா?டா�; இனி அதியமா� 

நம�0 அHசி அ�பணிவா� எ�$ தவறாக� க�தினா�. ஒளைவயாேரா அவன! 

அறியாைம�0 இர�கினா�. அதியமா� அ3�பிய 	தராக வ த அ"Dதா��யா� 

த" கடைமைய, ெச7வேன தவறா! ெசI!வி�டா�. 

 

வHச� 2கC,சி 

 

அவ� ெதா?ைடமா� -�ன�� பா�ய பாட5 வHச� 2கC,சியாக அைம த!. அ! 

ெதா?ைடமா� பைட�கல� ெப��ைக� பாரா�%வ! ேபால� ேதா�றினா." 

பழி�2ைரேய. அதியமா� பைட� கல�கைள இகC !ைர�ப! ேபால இ� தா." 

2கC !ைர�0" ெபா� ெமாழியாகேவ அ�பாட5 அைம த!. ெதா?ைடமா� 

பைட�கல�க� எ�$" ேபாாி/ பய�ப%�த�படாதைவ; காவ/ :ட�ைத வி�% 

ஒ� நாJ" அகலாதைவ ; ேபா�� கள�ைதேய க?டறியாதைவ; அதனா5 அைவ 

எ�$" :�ைம மE�கா! அழ0ட� ஒளி Wசி� ெகா?���கி�றன எ�$ 

2ல�ப%�தி, அவன! ஆ?ைமைய நயமாக எ�ளி நைகயா�ய ஒளைவயாாி� 

நாவ�ைமைய எ�ென�ப! ! 

 

ஒளைவயா� தைல�	த� 

 

இ7வா$ ெதா?ைடமா� பைட�கல�ைத� பழி�!ைர�த ைப தமிC Dதா��யா� 

அதியமா� பைடயா/றைல� பாரா�டாதி��க8" இ5ைல. அ�ெதா?ைடமா� 
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எதிாிேலேய அதியமா� பைட�கல�க� அ�@" Rனி@" சிைத ! ெகா5ல� 

உைல�கள�தி5 கிட�கி�றன எ�$ :றினா�. அதனா5 அதியமா� பைடக� 

ேபாாி/ பலகா/ பய�ப%�த�ப�டைவ ; பைகவ� பைடகைள� தா�கி�தா�கி� 

பE!/றைவ; மீ?%" ேபா�வாி� பய�படேவ?%" எ�பத/காக� ெகா5ல� 

உைல�கள�தி5 வ ! 0வி !�ளன எ�$ 2ல�ப%�தி அவ3ைடய 

ேபாரா/றைல@" பைட வ>ைய@" பழி�ப! ேபா�$ 0றி�பாக� பாரா��ய 

Dதா��யாாி� அரசிய5 R?ணறிைவ எ�ென�$ ேபா/$வ!! இவைர� 

தைலயாய 	த� வாிைசயி5 ஒ�வராக மதி�பதி5 தைட@" உ?ேடா? 

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

5. 5. 5. 5. மாதவி ய,�பிய �த�மாதவி ய,�பிய �த�மாதவி ய,�பிய �த�மாதவி ய,�பிய �த�    

 

தமிழி5 -த/ காவிய" 

 

ந/றமிC ெமாழியி5 இ/ைற நா� வைரயி5 ேதா�றி@�ள காவிய�க� 

எ?ண/றைவ. அவ/$� ெப��காவிய�க� சிலேவ. சில�பதிகார", மணிேமகைல, 

சி தாமணி, 0?டலேகசி, வைளயாபதி ெய�3" ஐ தைன@" ஐ"ெப�� 

காவிய�க� எ�$ ஆ�ேறா� சிற�பாக� 0றி�ப�. அவ/$� ஒ�றாகிய 

சில�பதிகார" தமிழி5 ேதா�றிய -த/ ெப��காவியமா0". அ! ேதா/ற�தா� 

ம�%ம�றி ஏ/ற�தா3" -த�ைம ெப/ற காவியமா0". 

 

-�தமிC� கா�பிய" 

 

இ 95 -த� -த5 தமிழிேலேய ஆ�க� ெப/ற!. பிற ெமாழியினி�$ ெமாழி 

ெபய��க� ெப/ற வழி9ல�$. இய5 இைச நாடக" எ�3" -�தமிE" 

விரவ�ெப/ற இைணய/ற இனிய காவியமா0". இைடயிைடேய உைரநைட@" 

ம�விய உய� த இல�கியமா0". ஆத>� ‘-�தமிC� கா�பிய"’ எ�$ Dதறிஞ� 

ேபா/$" ஏ/ற-ைடய!. நாடக�தி/0 அைமய ேவ?�ய இய5ெப5லா" 

ந�கைம த காவியமாத>� ‘நாடக� கா�பிய"’ எ�$" இதைன ந5ேலா� ஏ�!வ�. 

 

பாவல� பாரா�% 

 

இ  9>� இனிைமயி5 மன�ைத� பறிெகா%�த உாிைம� கவிஞராகிய பாரதியா�, 

 

“ெநHைசஅ�J" சில�பதி கார"எ� ேறா�மணி 

யார" பைட�த தமிCநா%” 



33 

 

 

எ�$ பாரா��ன�. க/பவ� ேக�பவ� உ�ளெம5லா" ெகா�ைள ெகா�J" 

ேபரா/ற5 அ�ெப�� காவிய�தி/0?% எ�$ ந�றாக� க?% :றினா� 

அ ந5>ய/ கவிஞ�. இ�காவிய�தி� கனி த ;ைவயி5 ஈ%ப�ட கவிமணி 

ேதசிகவிநாயக�, தமிழ� இ�றியைமயா! க/க ேவ?�ய ஐ"ேபாில�கிய� கJ� 

இதைன@" ஒ�றாக அறி-க" ெசI! ைவ�கிறா�, 

 

‘ேதனிேல ஊறிய ெச தமி ழி�;ைவ 

ேத�" சில�பதி காரமைத 

ஊனிேல எ"-யி�, உ�ளள 8"நித" 

ஓதி @ண� தி� 2$ேவாேம’ 

 

எ�ப! அ�கவிஞாி� கவிைதயா0". ேதனி5 ஊறிய தீ தமிழி� ;ைவயான 

ப0திகைளெய5லா" ேத� ெத%�!� ெதா0�தெதா� ெப�9ேல சில�பதி 

காரமா0". அதைன� தமிழ� வாCநா� -E!" பலகா5 ஓதி வளமான இ�ப�ைத� 

ெப$த5 ேவ?%ெமன அறி8$�தின� அ�கவிஞ�. 

 

இள�ேகாவி� ஏ/ற" 

 

இ�தைகய ந$H;ைவ� ெப��காவிய�ைத� தமிEலகி/0� த த�ளிய ெச தமிC 

வ5லா� ேசர நா�%� ேபரரச� இமயவர"ப� ெந%Hேசரலாதனி� இைளய 

மகனராவ�. இள�ேகாவாகிய அவ� இளைமயிேலேய !ற8 U?% 

இள�ேகாவ�கெளன விள�கிய ெப��கவிஞராவ�; 	Iைமயான !ற8 ெநறியி5 

நி�ற வாIைமயாள�; அறி8 நல� கனி த அரச� !றவியா�. அவ� தம! 2லைம 

நல�ைதெய5லா" சில�பதிகார� காவிய" ஒ�ற/ேக பய�ப%�தினா�. ஆத>� 

-த� -த5 தமிழி5 அவரா5 உ�வா�க� ெப/ற ெப�� காவியமாகிய சில"2, 

ெச5வ" ப5லா/றா3" -த�ைம ெப$" ந5>ய52/ற!. 

 

மாதவியி� மா?2 

 

க?ணகியி� க/2 மா?ைப� ெபா/2ற விள�க வ த இ�ெப��காவிய�தி5 வ�" 

சிற�2ைட உ$�பின� பல�. அவ��ேள க?ணகி�0 இைணயாக ைவ�! 

எ?ண�த�க க/பரசியாI மாதவிெய�3" ம�ைக ந5லா� விள�0கி�றா�. 

ேசாழ நா�%� ெப�நகராக விள�கிய காவிாி� U"ப��ன�! நாடக� கணிைகய�� 

ஒ��தியாகிய சி�திராபதி ெய�பா�0 மகளாக� பிற தவ� இ" மாதவி. இவ� 

ஆட5, பாட5, அழ0 எ�3" D�$ !ைறயி." ஒ� 0ைற@மி�றி நிைற8/$ 
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விள�கினா�. ஐ தாவ! வய! ெதாட�கி� ப�னிர?டாவ! வய! வைரயி5 

ஆட." பாட." அ� தமிC� க5வி@" ந�0 பயி�$ ேத� தா�. 

ப�னிர?டா?%� ப�வ�தி5 மாதவி கைலநலH சா�ற எழி5நிைற தைலவியாI� 

கா�சியளி�தா�. 

 

மாதவியி� கைலயர�ேக/ற" 

 

காிகா/ ெப�வள�தானாய ேசாழ ம�ன� -�னா5 மாதவியி� கைலயர�ேக/ற" 

கவி3ற நைடெப/ற!. நாடக அர�க" மிக,சிற த -ைறயி5 அைம�க� 

ெப/றி� த!. அஃ! ஓவிய� திைரகளா.", ஒளி நிைற விள�0�களா.", விய�த0 

விதான�களா.", மண த� மாைலகளா." அணி ெசIய�ப��� த!. நா��ய 

ஆசிாிய�, இைசயாசிாிய�, தமிழாசிாிய�, த?Lைம ஆசிாிய�, 0ழ லாசிாிய�, 

யாழாசிாிய� ஆகிேயா� அர�கி5 உடனி� ! !ைண2ாி தன�. மாதவி 

அ7வர�கிேல வல�காைல -� ைவ�! ஏறி, வல�	ைண� ெபா� தி நி�றா�. 

ம�கல இைச -ழ�கிய!. அவ� ெபா�னலாகிய U�ெகா� பா�0ற ஆ%வ! ேபா5 

நா��ய 9>� இல�கணெம5லா" ந�0 கைட�பி��! ஆ�னா�. 

 

கைலயரசி ெப/ற சிற�2 

 

ம�ன� அவ� கைல�திற� க?% விய�! மகிC ! ேபா/றின�. ஆயிர�ெத�%� 

கழH;� ெபா�ைன� பாிசாக அளி�தா�. ‘தைல�ேகா5 அாிைவ’ெய�3" 

தைலசிற த வி�திைன வழ�கினா�. ப,ைச மணிமாைல ெயா�ைற@" 

இ,ைசேயா% அளி�! இ�2/றா�. இ7வா$ மாதவியி� ஆட/கைல அர�ேக/ற" 

அழ0ற நைடெப/ற!. சி�திரா பதி@" அவைள, ேச� ேதா�" சி ைத மகிC தன�. 

மாதவி கைலயரசியாக� தைலசிற ! விள�க� ெதாட�கினா�. 

 

பணி�ெப?ைண� பணி�த5 

 

மைனயக" 20 த மாதவி, பணி�ெப? ஒ��திைய அைழ�தா�. ம�ன� வழ�கிய 

மரகத மாைலைய அவ� ைகயி/ ெகா%�தா�. “இதைன� ைகயி5 ஏ தி, ெச5வ� 

காைளய� வ ! ேச�" நா/ச தியி5 நி/பாயாக. இ"மாைல�0 விைலயாக 

ஆயிர�ெத�%� கழH;� ெபா�ைன அளி�0" இைளஞைன நம! இ5ல�தி/0 

அைழ�! வ�க. அவைனேய எ� காதலனாக யா� ஏ/$� ெகா�ேவ�” எ�$ 

:றிய3�பினா�. மாதவி மைனயி/ ேகாவல� 

 

அவJ" நகர ந"பிய� பல�" உல8" நா/ச தியி5 வ ! நி�றா�. அ7வழிேய வ த  



35 

 

ேகாவல� அ"மாைலயி� விைல, மாதவியி� பாிசெமன� ெதாி தா�. பணி�ெப? 

பக� தவாேற ஆயிர�ெத? கழH;� ெபா�ைன@" ெகா%�! மாதவியி� 

மைனயக" அ%�தா�. அவள! கைலயி3" அழகிய காத5 மய�கி3" DCகினா�. 

அவ� தன! மைனயக�ைத அறேவ மற தா�. 

 

இ திர விழா 

 

காவிாி�U"ப��ன�தி5 ஆ?%ேதா$" இ திர விழா மிக, சிற�பாக நைடெப$" 

சி�திைர� தி�க� நிைறமதி நாளி5 ெதாட�கி இ�ப�ெத�% நா�க� அ�ெப�விழா 

நிகE". விழாவி� -�வி5 -E நிலா நாளி5 நகரமா த� எ5ேலா�" கடலா%த/0� 

களி�2ட� ெச5வ�. ேகாவல� மாதவி@ட� :� வாE" நாளி5 இ திரவிழா 

வ !/ற!. 

 

விழாவி5 மாதவி :�! 

 

அ7விழாவி5 மாதவி அர�ேகறி� திற"பட ஆ�னா�. தி�மா/0ாிய 

ேதவபாணி-த5, தி�கைள� பா%" ேதவபாணிbறாக� பலவைக� 

ேதவபாணிகைள� பா�னா�. பாரதி, ெகா%ெகா��, பா?டர�க" ேபா�ற 

பதிெனா� வைக� :�!" ஆ� ம�கைள மகிCவி�தா�. அவJைடய ஆட." 

பாட." அழ0" ம�க� மன�ைத இ�ப ெவ�ள�தி5 ஆC�தின. அ! க?% 

ேகாவல� ஊட/ேகால" ெகா?டா�. இ�ேகதா� அவ� மாதவிைய� பிாித/0� 

காரணமான மன�பிள8 ேதா�$கிற!. கட/கைரயி5 காதல� 

 

இ திர விழாவி� இ$திநா� வ தைட த!. மாதவியி� ஆட." ேகால-" ஒ�வா$ 

-� தன. அவ/ைற� க?% ெவ$�ேபா�� த ேகாவல� வி�"பி மகிEமா$, 

அவ� த� ேகால�ைத மா/றி� 2திய வைகயி5 த�ைன� 0ைறவற� 2ைன ! 

ெகா?டா�. ேகாவலேனா% இ� ! அவைன மகிCவி�தா�. விழாவி� -�வி5 நகர 

ம�க� கடலாட, ெச�றன�. மாதவி கட5 விைளயா�ைட� காண வி�"பினா�. 

ேகாவல3" மாதவி@" கட/கைர� ெபாழிைல ேநா�கி� 2ற�ப�டன�. ேகாவல� 

ேகாேவ$ கEைதமீ! ஏறி, ெச�றா�. மாதவி ந�றாக அல�காி�த 

வ?�ெயா�றி5 ஏறி, ெச�றா�. இ�வ�" கட/கைர யைட !, ஆ�0� 

2�ைனமர நீழ>/ 2!மண/ பர�பி�ேம5 அைம�த இ��ைகயி5 த�கின�. 

ஓவிய�திைரகைள, `ழவி�%, ேமேல விதான-" க��யைம�த சிற த இ��ைகயாக 

அ! திகC த!. அத3�ேள யாைன ம��பா5 அைம த ெவ?கா5கைள@ைடய 

க��>5 மாதவி@" ேகாவல3" இ� தன�. 
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யாைழ� தி��தி யளி�த5 

 

அ7ேவைளயி5 ேதாழியாகிய வச தமாைல ைகயி5 மகர யாைழ ைவ�!� ெகா?%  

நி/பைத மாதவி க?டா�. அதைன� ெதாE! வா�கிய மாதவி அத� நர"2கைள� 

கா த� மல� ேபா�ற ெம5>ய விர5களா5 தடவி இைசெயE�பி� பா��தா�. 

இைச 9>5 வ0�!�ள இல�கண வைகயி5 யாC ெபா� த� தி� த 

அைம தி��பைத� க?டா�. ேகாவல� ைகயி5 அ த யாைழ� ெகா%�தா�. காத/ 

0றி�2ட� கனியிைச 

 

அ7யாைழ� ைகயி5 வா�கிய ேகாவல� காவிாிைய� ப/றிய ஆ/$வாி� 

பாட5கJ" கான5வாி� பாட5கJ" பா�, மாதவி� மன" மகிEமா$ 

யாழிைச�கலானா�. அவ� இைச�த பாட5க�, காதல� ஒ�வ� த� காத>ைய 

ேநா�கி� :$" காத/ க��!�க� நிைற தனவாக இ� தன. அவ/ைற� ேக�ட 

மாதவி, அவ� நிைல மாறியி��பதாக நிைன தா�; ேவ$ மாதிட�ேத காத5 

ெகா?���பதாக� க�தினா�; அதனா5 மகிC தவ� ேபா5 ந��! மன�தக�தி5 

ஊட5 ெகா?டா�. அவ� ைகயி>� த யாைழ� த� ைகயி5 வா�கி இைச�க� 

ெதாட�கினா�. ேகாவல� பா�ய! ேபாலேவ, தா3" காத/0றி�2� 

ெகா?டவைள� ேபால� காத/ க��!�க� நிைற த பாட5கைள� கனி த 

இைசெயா% 0ைழ�!� பா�னா�. அவ� நிலமக� விய�0மா$" உலகம�க� 

உவ�0மா$" யாழிைசேயா% ெபா� த இனிைமயாக� பா�னா�. 

 

ஊCவிைனயா5 உ/ற பிாி8 

 

மாதவி பா�ய பாட5க�, காத>ெயா��தி காதல�பிாி8�0 ஆ/றாம5 

வ� தி@ைர�0" காத/ க��!�க� அைம தனவாக இ� தன. அவ/ைற� ேக�ட 

ேகாவல�, ‘இவ� ேவேறா� ஆ?மகனிட�!� காத5 வி��ப� ெகா?% இ7வா$ 

பா�னா� ; மாய� ெபாI பல :�%" மாய�தா ளாத>� இ7வா$ பா�னா�’ 

எ�ெற?ணி மன" மாறினா�. அதைனேய காரணமாக� ெகா?%, ஊCவிைன 

வ ! உ��தைமயா5 உடேன மாதவிைய வி�%� பிாி தா�. ஏவலாள� `C !வர� 

ேகாவல� அ�0 நி�$" அக�றா�. அ! க?% மன" ேசா� த மாதவி வ?�யி5 

அம� !, தனிேய ெச�$ மைனைய அைட தா�. 

 

மாதவியி� க�த" 

 

இ7வா$ இவ�க� பிாி த! இளேவனி/ப�வ". அதைன� ெபாதிய� ெத�ற."  
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0யி>� 0ர." அறிவி�தன. ேகாவல� பிாி த காரண�தா5 வ� தி� தி�"பிய 

மாதவி வானளாவிய ேம� மாட�! நிலா -/ற�தி5 ஏறியம� தா�. யாைழ� ைகயி5 

எ%�! இனிய இைசைய� ெதா%�!� பா�னா�. ெவ7ேவ$ ப?ைண வி�"பி 

இைச�தா�. அவ� உ�ள" அைமதி இழ தைமயா5 இைச மய�கிய!. 

ேகாவல3�0� க�த" எEதி அைழ�க ேவ?%ெமன� க�தினா�. மாதவி, ச?பக", 

ப,சிைல, க�-ைக, ெவ?U, ம5>ைக, ெச�கEநீ� ஆகியவ/றா5 

அட��தியானெதா� மாைலைய� ெதா%�தா�. அவ/றி� இைடேய அைம த 

தாைழயி� ெவ?ணிற� ேதா��5 பி�திைக (சி$ ச?பக") அ�"ைப 

எE�தாணியாக� ெகா?%, ெச"பHசி� 0ழ"பி5 ேதாI�! உதறி எEதினா�: 

 

‘ம�3யி� எ5லா" மகிC!ைண 2ண��0" 

இ�னிள ேவனி5 இளவர சாள� 

அ தி� ேபாதக� த�"பிட�� ேதா�றிய 

தி�க� ெச5வ3" ெச7விய� அ5ல� 

2ண� த மா�க� ெபாEதிைட� ப%�பி3" 

தண�த மா�க� த !ைண மற�பி3" 

ந$"U வாளியி� ந5.யி� ேகாட5 

இற"U த�$ இஃதறி  தீமி�.’ 

 

‘உலகி5 உ�ள எ5லா உயி�கைள@" த�த" !ைணேயா% 2ண��! மகிCவி�0" 

இளேவனி5 அரசா� கிறா�. இ நாளி5 மாைல�ெபாEதி5 ேதா�$" மதியாகிய 

ெச5வ3" ேந�ைமயாள� அ5ல�. :�ேனா� இைடேய ஊ�னா.", பிாி தவ� 

!ைணகைள மற தா." மார� மண-�ள மல��கைணயா5 அவ� உயிைர� 

ெகா�ைள ெகா�Jவா�. இஃ! அவ3�0 இய5ேபய�றி� 2திய ெசயல�$. 

இதைன நீ� அறி த�ள ேவ?%". 

 

வச தமாைல 	! 

 

இ7வா$ அ$ப�!நா�0 கைலகJ" இைச� ெதாEக, இைசைய� பழி�த இனிய 

ெமாழியி5 விைள த மழைலயா/ பலகா/ ெசா5>, ெசா5>, மாதவி த� காத/ 

ப3வைல எEதினா� பிாி8� !யரா5 பச த ேமனிெயா% வச தமாைலைய 

அைழ�தா�. அவளிட" மாைலைய� ெகா%�!, “இ" மல� மாைலயி/ ெபாதி த 

ெபா�ைளெய5லா" ேகாவல3�0 எ%�!ைர�! அைழ�! வ�க” எ�$ 

பணி�தா�. 

 

ேகாவல� ம$�2 
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மாைலைய� ெப/ற வச தமாைல :லம$கி5 ேகாவலைன� க?% அதைன� 

ெகா%�தா�. அவ�, ‘நாடக மகளாத>� பல வைகயா." ந��த5 அவ�0 இய52’ 

எ�$ ெவ$�2ட� :றி அதைன வா�க ம$�தா�. அதனா5 வா� வ� திய 

வச தமாைல, மாதவியிட" ெச�$ ெசIதிைய ஓதினா�. அ! ேக�ட மாதவி, ‘இ�$ 

மாைல வாராம/ ேபாயி3" நாைள� காைலயி5 வர� கா?ேபா"’ எ�$ தள� த 

மன�ேதா% மல��ப%�ைகயி/ ெபா� தா! வ� தினா�. 

“மாைல வாரா� ஆயி3" மாணிைழ 

காேலகா? 0வ"என� ைகய$ ெநHசெமா% 

Uமல� அமளிமிைச� ெபா� தா! வதி தன� 

மாமல� ெந%�க? மாதவி தாென�.” 

 

மாதவி ெப� !ய� 

 

ம$நா� ெபாE!2ல�வத/0 -�ேன ேகாவல� க?ணகிேயா% 2ற�ப�%� 

ெப/ேறா��0" ெதாியாம5 நகைரவி�%� ெபய� தா�. அவைன� ேத� ஏவலாள� 

பல� பல திைசகளி." விைர ேதகின�. இ,ெசIதிைய அறி த வச தமாைல 

ஓேடா�@" வ ! மாதவியிட" அதைன ஓதினா�. அைத� ேக�ட!" மாதவி 

ெப� !ய�/$ வ� தினா�. அவJைடய ெப� மாளிைகயி� ஒ�பா5 ப%�ைகயி5 

விE ! கிட ! ெவ!"பினா�. அவ� அைட த !யைர� ப/றி� ேக�வி@/ற 

ேகாசிக� எ�3" அ தணாள� மிக8" வ� தி ஆ$த5 :ற, ெச�றி� தா�. 

 

ேகாசிக� 	! 

 

அ� ேகாசிகைன� க?ட மாசிலா மாதவி !யர� ேகால�ேதா% அவைன� ெதாE! 

ேவ?�னா�. ‘எ� ஆ/ெறாணா� !யைர நீேர ஆ/$த5 ேவ?%"; நா� எEதி� 

த�" க�த�ைத எ� க?மணியைனயாைர எ�ேக3" ேத�� க?% அவாிட" 

ேச��க ேவ?%"’ எ�$ ேவ?�னா�. 

 

மாதவியி� க�த" 

 

‘அ�களி� தி�வ�கJ�0 வண�க". ெபாI"ைம நீ�கிய ெமIயறி8ைடய 

ெபாிேயாI! எ� தி� தா, ெசா/கைள� த�க� தி�8ள�தி/ ெகா�ளேவ?%". 

ெப/ேறாாி� க�டைளயி5லாம ." உய�0லமகளாகிய !ைணவிேயா% 

இரவிேலேய பிாி ! ெச�றத/0� காரணமான எ� பிைழைய ஒ� சிறி!" 

அறியாம5 கல�கி நி/0" எ� ெகHச�தி� கவைலைய மா/றிய�ள ேவ?%".’ 
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‘அ�க� -�ன� யா�அ� WC ேத� 

வ�யா� கிளவி மன�ெகாள5 ேவ?%" 

0ரவ�பணி ய�றி@" 0ல�பிற� பா��ேயா% 

இரவிைட� கழித/ ெக�பிைழ� பறியா! 

ைகய$ ெநHச" க�ய5 ேவ?%" 

ெபாIதீ� கா�சி� 2ைரேயாI ேபா/றி’ 

 

எ�$ ஓைலெயா�றி5 எEதி� த� : தலா5 -�திைர@" இ�டா�. 

 

ேகாசிக� -ய/சி 

 

மாதவியி� காத5 	தனாக� ேகாவல�பா/ 2ற�ப�ட ேகாசிக� அ�க�த�ைத 

எ%�!� ெகா?% பல வழியி." திாி ! அவைன� ேத�னா�. ம!ைர�0, 

ெச5." வழியி5 ஒ� பா��பன,ேசாியி� ப�கமாக� ேகாசிக� ேபாI� 

ெகா?�� த ேபா!, ஊ��0 ெவளிேய வழிேயார�தி5 அைம த நீ�நிைல 

ெயா�ைற� க?டா�. அைத ேநா�கி� ேகாவலைன� ேபா�ற ஒ�வ� 

ேபாI�ெகா?���பைத@" :� ! ேநா�கினா�. க/2 மைனயாெளா%" கா� 

வழியி5 நட ! வ தைத நிைன ! நிைன ! வ� தி உட5 ெம> ! வா�, உ�வ" 

ேவ$ப��� த காரண�தா5, அவைன� ேகாசிகனா5 எளிதி/ க?%ெகா�ள 

-�யவி5ைல. எனி3" த� ஐய�ைத அக/றி� ெகா�வத/காக ஒ� -ய/சி 

ெசIதா�. அ தண� ஐய ெதளித5 

 

அ�ேகாசிக� ஒ�பா/ பட� தி� த 0��க�தி� ெகா�யி� அ�ேக ெந��கினா�. 

அத� ம/ெறா� ெபயராகிய ‘மாதவி’ எ�பைத, ெசா5> விளி�தா�. மாதவி� 

ெகா�ேய! நீ இ த ேவனிலா5 ெவ!"பி� ேகாவலைன� பிாி ! ெகா% !ய� 

அைட ! வ� !" மாதவிைய� ேபா�ேற மலாிழ ! வா%கி�றைனேய!” எ�றா�. 

 

‘ேகாவல� பிாிய� ெகா% !ய� எIதிய 

மாமல� ெக%�க? மாதவி ேபா�றி5 

வ� திற5 ேவனி/ கல�கைள� !டேன 

வ� திைன ேபா." நீ மாதவி!’ 

எ�$ ேகாசிக� அ�ெகா�ைய ேநா�கி� :றினா�. 

 

ேகாவல� ேகாசிக� உைரயாட5 

 

இ,ெசா/கைள� ேக�ட!" ேகாவல� தி�"பி� பா��தா�. ேகாசிகைன ேநா�கி, “நீ  
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இ�ெபாE! இய"பிய! எ�ன?” எ�$ ஆவெலா% வினாவினா�. உடேன 

ேகாசிக� ஐய" நீ�கி, அவேன ேகாவல� எ�$ ெதளி ! ெந��கி, ெச�$ 

நிகC தவ/ைறெய5லா" ெமாழி தா�. 

 

“ஐயேன! இ�நிதி� கிழவனான நி� த ைத மாசா�!வா3", மைனமா�சி மி�க 

தா@" நி�ைன� பிாி ! மணியிழ த நாக" ேபா�$ ஒளியிழ ! வ� !கி�றன�. 

உயிாிழ த உடைல� ேபா�$ உ� உறவினெர5லா" ெசயல/$� !ய�� கட>5 

DCகின�. த ைத நி�ைன� ேத��ெகா?% வர ஏவலாளைர எ�0" அ3�பினா�. 

த ைதயாகிய தயரத� ெசா5ைல� கா�த/காக� கானக" 20 த மானவனா" 

இராமைன� பிாி த அேயா�தி ேபா�$, 2கா� நகர" உ� பிாிவா/ ெப� !ய�/$� 

ெபா>விழ த!. மாதவியி� க�த�ைத நீ ம$�ததாக வச தமாைல ெசா�ன!" 

அவ� ேமனி பச ! ெந%நிைல மாட�தி� இைடநில�தி� ஒ�பா5 அைம த 

ப%�ைகயி5 நி�ைன நிைன ! வ� தி WC தா�. அவ� அைட த !ய�ேக�% 

அவJ�0 ஆ$த5 :$த/காக யா� ெச�ேற�. அவேளா எ� இர?% 

அ�கைள@" ெதாE!, ‘என� 0/ற !யர�ைத� தீ��பாயாக!’ எ�$ தன! 

மல��ைகயா5 இ த ஓைலைய எEதி, ‘எ� க?மணியைனய ேகாவல��0 இதைன� 

கா�%க!’ எ�$ த தா�. இதைன எ%�!�ெகா?% நி�ைன� காணம5 

எ�ெக�ேகா ேத�யைல ேத�” எ�$ :றி, மாதவியி� ஓைலைய� ேகாவல� 

ைகயி/ ெகா%�தா�. 

 

ேகாவல� 0/ற" உண�த5 

 

ஓைல ம��பி� 2ற�ேத மாதவி த� : தலா5 இ�ட இலாHசைன இனிய ெநI 

மண" கமC த!. அ! ேகாவல� -�2 Rக� த ந$மணமாத>� பைழய நிைனைவ 

உண��திய!. அைத� ைகவிடாம/ பி��தி� !, பி�ன� அவ� ஓைலைய� பிாி�! 

ேநா�கினா�. மாதவி எEதிய ெமாழிகேள உண� ! வ� தினா�. ‘இஃ! அவ� 

0/றம�$, எ� 0/றேம’ எ�$ மன� 0ைழ ! நிகC தைத எ?ணி 

ெந�0�கினா�. ஒ�வா$ தள�8 நீ�கி, ‘அ தணாள இ த ஓைலயி� ெபா�� எ� 

ெப/ேறா��0 யா� எE!வ! ேபால8" ெபா��தமாக அைம !�ள!. ஆத>� 

இ த ஓைலையேய அவ�க�0� ெகா?% கா�%க! அவ�க� மலர� வண�கிேன� 

எ�$ என! வண�க�ைத, ெசா5.க! நி� ந%�க�ைத ெயாழி�! எ� ெப/ேறாாி� 

ந�மன�தி/ ெபா� திய ெப� !யைர�கைளய விைர ! ெச5.க!’ எ�$ :றி� 

ேகாசிகைன, ெச5ல வி%�தா�. 
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மாதவியி� மாளா� !யர" 

 

அவ� த� -ய/சி பய�படாைம உண� ! வ� தி� காவிாி�U"ப��ன�தி/0� 

தி�"பினா�. மாதவியிட" ேகாவல� மன�பா�ைக எ%�!ைர�தா�. அவ� 

இ�ன! ெசIவெதன� ெதாியா! திைக�! இ�ன./றா�. தா� பிற த 

0ல�ைத@", கணிைகய� வாCைவ@", க/ற கைலைய@" பழி�!� த�ைனேய 

ெநா ! ெகா?டா�. 

 

கைட� 	த� இ�வ� 

 

இ�ேக மாதவியி� காத5 	தாக வச தமாைலெய�3" அவ� ேதாழிைய� 

க?ேடா"; ேகாசிக� எ�3" அ தணாள� ஒ�வைன@" க?ேடா". இவ�க� 

இ�வ�" ஓைல ெகா%�! நி/பாராய கைட� 	த� இன�ைத, சா� தவராக� கா�சி 

த�கி�றன�. ேம." ேகாசிக�, ேகாவல3�0" 	தாI அைமகி�ற சிற�ைப 

இ�0� கா?கி�ேறா". 

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

6. 6. 6. 6. இராம+ வி*�த �த+இராம+ வி*�த �த+இராம+ வி*�த �த+இராம+ வி*�த �த+    

 

தமிE�0� கதி 

 

‘தமிE�0� கதி, க"ப�" தி�வ�Jவ�"’ எ�$ க/ேறா� ேபா/$" 2லவ�கJ� 

ஒ�வராகிய கவியரச� க"ப� ெப�மான5 ஆ�க�ெப/ற அாிய காவிய" 

இராமாயண" ஆ0". ;ைவக� அைன�!�0" நிைல�களமாக விள�0" 

அ�ெப��காவிய�ைத ஆ�கி @தவிய க"பநாடாி� ெப�ைமயிைன� 

தமிEலகேமய�றி, ஏைன� கவி@லக�கJ" க?%ண� ! ெகா?டா%கி�றன. 

‘க5விசிற த தமிCநா%-2கC� க"ப� பிற த தமிCநா%’ எ�$ பா�ய கவிஞ� 

பாரதியாாி� கவிநய" எ?ணிெய?ணி இ�2$த/0 உாியதா0". 

 

அரசேகசாியி� பாரா�% 

 

ஓ� உய� த கவியி� இய5ைப அள�த/0 ம/ெறா� கவி@�ளேம சிற த 

க�வியா0". அ"-ைறயி5 இர0வமிச" எ�3" ெப��காவிய�ைத அ� தமிழி/ 

பா�ய அரசேகசாி எ�3" 2லவ�, 

 

“க/றா� க5வியி/ ெபாிதா  தமிC�க"ப நாட� 



42 

 

உ/றா� 0ைர�தா� உைரயாதன ஓ! நி/பா"” 

எ�$ கவியரசராகிய க"ப� ெப�ைமயி5 ஈ%ப�%� பாரா�%வாராயின�. 

 

Dவைக நா�-ைற 

 

உய� த க��!�கைள எ%�!ைர�!� ேக�ேபாைர, ெசய/ப%�!" ெநறியி5 ஒ� 

ெபா�ைள மைற95 :$த5, தைலவ� த� பணியாள3�கி%" 

க�டைளயிைனெயா�0". அதைனேய அற95 :$த5, ஓ� அ�ப� த� 

ந?ப3�0� :$வதைனெயா�0". அதைன� காவிய" :$த5, காத>ெயா��தி 

த� இனிய காத5 தைலவ3�0� :$வைத ெயா�0". இ"Dவைக -ைற@� 

இ$தியி/ :ற�ப�டத/0, சிற த எ%�!�கா�டாக இல0வ! 

க"பராமாயணமா0". 

 

க"ப� காவிய அைம�2 

 

ச�க�!, சா�ேறா� பா�கJ�0� பி� சில�பதிகார", மணிேமகைல, சி தாமணி 

-த>ய ெச தமிC� காவிய�க� ேதா�றின. இைவ கைத தEவிய ெதாட�நிைல, 

ெசI@�களாதேலய�றி� பாநல" பE�!� பயி5வா��0 இ�பH ெசI@" 

இ�;ைவ@ -ைடயன ஆத>� அறி8ைடேயாரா5 மிக வி�"பி� க/க�த0" 

மா?2ைடயனவா0". இவ/$� சி தாமணி� காவிய நைடயிைன ேம/ெகா?%, 

தி��0ற� தமிC மைறயி� அாிய க��!�களி5 ேதாI !, இனிய ஓைச நய  

ேதா�ற� பி/கால�தி5 எE த அாிய கைத, ெசI@� 95 க"பராமாயணேம ஆ0". 

 

காவிய, சிற�2 

 

ஒ� சிற த இல�கிய�ைத அஃ! எE த கால�!வாC !வ த ம�கJைடய 

வாC�ைக ஓவியமாக8", அ"ம�களி� அாிய ப?பா�ைட� த�3� ெகா?% 

கா�%" க?ணா�யாக8" க/ேறா� ேபா/$வ�. அத/0, சிற த எ%�!�கா�டாக 

விள�0" க"பராமாயணேமா இனிைம, எளிைம, ஆழ" ஆகிய D�$ 

0ண�கைள@" ெகா?ட த?டமிC, ெசI@� நைடயா� இய�ற!. இ! ம�க 

Jைடய வாCவி5 நிகE" ப/பல ெசIதிகைள@" த�க இட�களி5 ெபா/2ற8" 

ெமI�பா% ேதா�ற8" :$" தி�ப-ைடய!. வரலா/$ மா த� இய52கைள� 

த�கவா$ அவ� த" வாIெமாழியி5 ெவளி�ப%�!  திற� விய�த/0ாிய!. 

‘ெச7விய ம!ர" ேச� த ந/ெபா�ளி/ சீாிய :ாிய தீHெசா5 வ7விய கவிஞ�’ எ�$ 

க"ப� 0றி�பி%" கவிஞ� இல�கண�தி/0 அவேர ஓ� அாிய எ%�!�கா�டாக 

விள�0கி�றா�. 
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அ3ம� ெசIதி அறித5 

 

இ�தைகய அ�H;ைவமி�க ெப��காவிய�தி5 இராம�, சீைத, அ3ம� -தலான 

காவிய மா த�களி� இய52க� நய"ெபற8" ெதளி8ற8" 

க�%ைர�க�ப%கி�றன. வி5>� ெச5வனாகிய இராம� ெசா5>� ெச5வனாகிய 

அ3மைன� த� ேதவியாகிய சீைதைய� க?% வ�" ெபா��%� ெத�றிைச 

ேநா�கி� 	! ேபா�கினா�. அ நாளி5 அ3மைன� தனிேய யைழ�!, சீைதைய 

உண� !ெகா�J" ெபா��%, உ/ற அறி0றிக� பலவ/ைற உைர�தா�. 

ஐயமக/$" அைடயாள�க� பலவ/ைற அறி8$�தினா�. இ$தியி5 

ஒளிெபா� திய கைணயாழி ெயா�ைற@" அளி�! வாC�தி வழிய3�பினா�. 

அ3ம� இராமைன வண�கி விைட ெப/$� ெத�றிைச ேநா�கி, ெச�றா�. 

அவ� ெச5." வழியி5 ச"பாதிைய, ச தி�! சீைதைய� ப/றிய ெசIதிைய� 

ெதாி தா�. அ�பிரா��ைய இராவண� தன! இல�ைக மாநகாி5 சிைற 

ைவ�!�ளா� எ�பைத உண� தா�. வானர Wர�கJட� அ, ெசIதிைய�ப/றி 

ஆராI தா�. இல�ைக ெச�$ இ78?ைமயிைன அறி ! வர� த�கவ� அ3ம� 

ஒ�வேன எ�$ அைனவ�" -�8 ெசIதன�. 

 

அ3ம� இல�ைகைய யைடத5 

 

அ7வாேற வானர Wர�களிட" விைடெப/ற அ3ம� மேக திர மைலயி�ேம5 

ஏறினா�. கடைல� தா?� இல�ைகயிைன அைட@" எ?ண�!ட� ேப��வ� 

ெகா?% நி�றா�. அ�ேபா! அ3ம� உட5, அ?ட�தி� -�ைய -�%மா$ 

ஓ�கி உய� த!. அதனா5 வி?ணவ� நா�ைட� க?ணா5 க?ட அ3ம�, 

‘இ!தா� இல�ைகேயா?’ என ஐ@/றா�. அ! ேதவ�க� வாE" தி�விட" 

எ�ப!ண� ! கீேழ ேநா�கினா�. இல�ைக D	� அவ3ைடய விழிக�0 

இல�காயி/$. அ நகாி� வாயி5, மதி5, ெத��க� -த>ய அைன�ைத@" க?ட 

அ3ம� மகிC,சி ெகா?டா�. த� ேதா�கைள� த�� ஆரவார" ெசIதா�. வானி/ 

பற ! ெச5.மா$ த� கா5கைள மேக திர மைலயி� -�ேம5 அE�தி 

V�றினா�. அ"மைலயி� -ைழகளி5 வாC த அரவ�க�, அ3மன! உட/ 

;ைமைய� தா�கலா/றா! ெவளி� ேபா தன. வானவ� மல� 	வி வாC�!ைர 

வழ�க அ3ம� மைலயி>� ! ேமெலE தா�. திாி:ட மைல ெத�கடைல 

ேகா�கி, ெச5வ!ேபா5 அ3ம� ெத�றிைச ேநா�கி, ெச�றா�. அவ� 

இல�ைகயி5 அைம த பவள மைலயி� மீ! 0தி�! நி�றா� அ3ம� 0தி�தைல� 

தா�காத அ"மைல த�னிட�!�ள ெபா��கJட� த�ளா� நிைல0ைலயலாயி/$. 

இல�ைகயி� எழிைல� கா?ட5 
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அ3ம� பவள மைலயி�ேம5 நி�றப�ேய இல�ைக மாநகைர உ/$ ேநா�கினா�. 

இராவண� வாE" இல�ைக D	��0 வா3ல0" ஈடாகா! எ�$ எ?ணினா�. 

ேவ?�ய ேவ?�யா�ெகIதி ெவ$�பி�றி� !I�0" சிற�2ைடய !ற�க" இ! 

தாேனா எ�$ விய ! ேபா/றினா�. எE9$ ேயாசைன� பர�2ைடய இ நகாி� 

எ?ண/ற கா�சிகைள -Eவ!" கா?ட5 அ�ைம எ�$ எ?ணினா�. நக� 

வாயிைல� கட ! நக�� 20த/0 விைர தா�. அ த வாயிைல அர�க�க� பல� 

பலவைக� பைட�கல�கJட� பா!கா�! நி/பைத� பா��தா�. இ7வாயி>/ 

20 ! ெச5வதாயி� அர�க�கJட� ேபா�2ாிய ேநாி%"; ஆத>� ேவ$ வழியாக, 

ெச5.தேல ேநாி! எ�$ நிைன ! ேவ$ ப�கமாக விைர தா�. அ நகைர� 

கா�!நி�ற இல�கா ேதவிைய ெவ�$ நகாி3� ெச�றா�. இராமபிரான மன�!� 

நிைன�! வண�கியவாேற இல�ைகமாநக� Wதிகளி5 ஓரமாக கட ! ெச�றா�. 

மல�களி5 ேதைனநா�, ெச5." வ?ைட�ேபா5 க?ட இடெம5லா" சீைதைய� 

ேத��ெகா?ேட ெச�றா� 

 

அ3ம� சீைதைய� ேத�� கா?ட5 

 

அ�0�ள ெபாழி5களி." ேத�� பா��க ேவ?%" எ�3" எ?ண�!ட� 

அ3ம� அ�கி� த அேசாகவன�ைத யைட தா�. அ� ெபாழி>� பல 

இட�களி." ேத�ய அவ� அர�கிய� ந%வி5 சீைத வா�ய ேதா/ற�!ட� 

வ� தியி��தைல� க?டா�. இராமைன� பிாி த !யர�தா." அ,ச�தா." 

சிறி!" உற�கமி�றி ஒளி மE�கிய வ�வ�!ட� அவ� 2Eைவ� ேபா5 !��!� 

ெகா?�� தா�. கணவைன� பிாி த பிாி8� !�ப�தா5 ெப�கிய க?ணி� அவ� 

ஆைடைய நைன�ப!", உட>� ெவ�ப�தா5 அ த ஆைட உடேன காI ! 

ேபாவ!மாக இ� த!. எ7வித�தி." இராமபிரா� வ�த5 :%" எ�ற நிைனவா5 

அவ� எ�ெபாE!" தி�0கைளேய ேநா�கி� ெகா?�� தா�. இராமபிரா3ைடய 

இனிய ப?2க� பலவ/ைற@" எ?ணிெய?ணி வ� தி� ெகா?�� தா�. 

 

அேசாகவன�தி5 சீைத@" திாிசைட@" 

 

இ�தைகய ந�ளிரவி5 சீைதைய, `C தி� த அர�கிய� அைனவ�" த"ைம மற ! 

உற�கலாயின�. அ7ேவைளயி5 Wடண� அ�ைம� தி� மகளாகிய திாிசைட 

ெயா��திதா� சீைத�0 அவ? இனியளாI அைம !, அவ� !யர�கைள ஒ�வா$ 

மா/றி�ெகா?�� தா�. சீைத�0, சில ந/0றிக� காண�ெப/றன. அவ/ைற� 

திாிசைடயிட" ெதாிவி�!, அவ/றி� பயைன வினவினா�. நீ விைரவி5 உ� 

கணவைன அைடவ! உ$திெயன� பய3ைர�த ேதாழியாகிய திாிசைட, 

அ,சீைதைய ேநா�கி ேம." :றினா�; “இ�ெபாE! ஒ� வ?% ெம5ெலன வ ! 
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உ� காதி5 இைச பா�, ெச�ற! க?டைனேயா ? அத� பயைன ஆI ! 

ேநா�கினா5 உ� தைலவனா5 உI�க�ெப/ற 	த� ஒ�வ� இ� 0/$ உன�0 

ந5ல ெசIதி உைர�ப! உ$தி; நா� கனெவா�றைன� க?ேட� ; 0/ற" நிைற த 

இ  நா��5 காL" கன8க� Wணாவதி5ைல” ெயன� :றி� தா� க?ட கனைவ 

விள�கினா�. அத� பயனாக விைரவி5 இல�ைகமாநக� அழிவ! உ$திெய�$", 

அர�க� 0லேம அழி ெதாழி@" எ�$" விள�கினா�. அ!ேக�ட சீைத, 

திாிசைடைய மீ?%" உற�0மா$", அவ� க?ட கனவி� 0ைறைய@" 

க?%ண� ! :$மா$" ேவ?�னா�. 

 

அ3ம� அைட த மகிC,சி 

 

இ,சமய�தி5 சீைதைய� க?ட அ3ம3�0� !�ப�க� எ5லா" பற ! ேபாயின. 

இ த� ெப?ணரசிேய சீதாபிரா��யாத5 ேவ?%ெம�$ எ?ணினா�. அவைள 

ய30த/0 -/ப%" ேவைளயி5 உற�க�தி5 ஆC தி� த அர�கிய� விழி� 

ெதE தன�. சீைதைய, `C ! ெகா?% அவைள அ,;$�தின�. அவ�கைள� 

க?% அHசிய சீைத யா!" ேபசாம5 இ� தா�. அ3ம� 

அ நிகC,சிகைளெய5லா" ஒ� மர�தி�மீ! ஏறி மைற தி� ! ேநா�கின�. 

அர�கிய� ந%வ? அம� தி��பவ� சீதாபிரா��ேய எ�$ ெதளி தா�; மி0 த 

களி� பைட தா�. “அற" ெபாI�! வி�டெத�$ நா� -�2 எ?ணிேன�. அஃ! 

அ�ப�யாகவி5ைல; நா3" இனிேம5 இற�கமா�ேட�” எ�$ :றினா�. 

இ�பமாகிய ேதைன@?% த�ைன மற ! :�தா�ன�. “இ"ம�ைகய��கரசியி� 

ேபரழ0, இராமபிரா� இய"பிய அைடயாள�தி/0, சிறி!" மா$படவி5ைல , 

க�ள, ெசயைல@ைடய இராவண� இராமபிரா3ைடய உயி�� !ைணவியாகிய 

இவைள ஒளி�! ைவ�த!, த�3யிைர இழ�த/ேக எ�பதி5 சிறி!" ஐயமி5ைல ; 

அ த இராமபிரா� தி�மாேல; இ�பிரா�� ெச தாமைர மலாி5 த�கியி��0" 

தி�மகேள ஆவ�” எ�$ அ3ம� மர�தி� மைறவி5 த�கி� பலவா$ எ?ணி� 

ெகா?�� தா�. 

 

2>ைய� க?ட மா� 

 

இ7ேவைளயி5 இராவண� சீைத இ��0" இட�தி/0� 2ற�ப�% வ தா�. 

அவைன� க?ட சீதாபிரா�� சி ைத கல�கி� :/$வைன� க?ட உயி� ேபால 

ந%ந%�கினா�. த�ைன� தி�3த/0 வ�" க%"2>ைய� க?% அHசி ந%�0" 

இள"ெப? மா� ேபா�$ அHசிெயா%�கினா�. அவ� ஏ�க�ைத@" இராவண� 

ஊ�க�ைத@" அ3ம� ேநா�கி அளவிலா, சின� ெகா?டா�. இராவண� 

சீைதைய� பலவா$ 2கC !ைர�! -�மீ! 0வி�த ைகயினனாI� ப�மீ! WC ! 
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பணி தா�. அவ� :றிய ெசா/க� சீைதயி� கா!களி5 காராச" ேபா5 Rைழ தன. 

அவ� இ�விழிகளி." 0�தி ஒEகிய!. அவ� த� உயிைர@" ெபா�� ப%�தாம5 

இராவணைன, சி$ !�"பி3" கீழானவனாக எ?ணி� பலவா$ 

இகC !ைர�தா�. அவ� :றிய ெமாழிகைள� ேக�ட இராவண3�0� ெப�H 

சின" எE த!. அவ3ைடய இ�ப! விழிகளி.மி� ! தீ�ெபாறிக� பற தன. 

அவ� த� ப�! வாIகளா." அத�� ஆரவார" ெசIதா�. அHசாம5 நம�ெகா� 

ெப? அறி8ைர :$வேதா எ�$ எ?ணின�. அதனா5 நாண-" சின-" மி0 த 

அவ� ‘இவைள� பிள ! தி�ேப�’ எ�$ எE தா�. ஆனா5 அ, சீைதமீ! அவ� 

ெகா?ட காதேல அ,சி/ற�ைத மா/றிவி�ட!. அ3ம� சின-" அர�க� 

ஆைண@" 

 

இ த நிகC,சிகைளெய5லா" மைற ! பா��!� ெகா?�� த அ3ம3�0 

அளவிலா, சின" ெபா�கிய!. ‘பிரா��ைய இகC !ைர�த இ7வர�கைன 

அழி�ேப�; இல�ைகைய� கட>3� DCக, ெசIேவ� ; இ�பிரா��ைய 

இ�கி� ! எ%�!� ேபாIவி%ேவ� அ7வா$ ெசIவ! இராமபிரா3ைடய 

ெப�ைம�0 இE�கா0ேம’ எ�$ எ?ணினா�. ெசIய� த0 த! எ! எ�$ 

ேதா�றாம5 ைககைள� பிைச ! ெகா?ேட ேபசாதி� தா�. சீைதயி� மீ! 

ெகா?ட காதலா5 சின தணி ! இராவண� ம$ெமாழி பலவ/ைற� பக� தா�. 

அவ� உ�ள�ைத� த�பா5 தி��2மா$ அர�கிய��0 ஆைணயி�% அ7விட" 

வி�டக�றா�அர�கிய� !யி." சீைதயி� !ய�" 

 

பிரா��ைய� காLத/0 இ!ேவ ஏ/ற சமயெமன எ?ணிய அ3ம� தன! ம திர 

வ�ைமயா5 அர�கிய� உற�க" ெகா�Jமா$ ெசIதா�. உ/ற ேதாழியாI 

அைம த திாிசைட@" !யி5 ெகா�ளலானா�. அ7ேவைளயி5 தன! !�ப�தி/0 

ஒ� -�8 காணாம5 சீைத வ� தினா�. ‘பைகவ� ஊாி5 சிைறயி� தவளாகிய 

எ�ைன அ�	Iைமயாள� ேச��!� ெகா�வேரா ? பிற� எ�ைன வி�"பியைத 

உண� !" நா� இ�3" உயிைர ைவ�!� ெகா?���கிேற�: எ�னி3" 

ெகா�ய அர�கிய� உளேரா? கணவைன� பிாி !" உயி�வாC தி��0" ெப?க� 

எ�ைன� தவிர ேவ$ யா�ள�?’ இ�ஙன" பலவா$ நிைன த சீைத, த�ைன 

மாI�!�ெகா�ள� !ணி ! 0��க�தி� 2தெரா�ைற� 0$கினா�. இராம 

	தைன, சீைத கா?ட5 

 

இ7ேவைளயி5 சீைதயி� க��ைத @ண� த அ3ம�, “இராமபிரான5 அ3�ப� 

ெப/ற 	த� நா�” எ�$ :றியவாேற அவைள வண�கி -�ேன ெச�றா�. 

“இராமபிரா� உ"ைம� ேத�� க?% வ�மா$ உலெக�0" 

	த�கைளய3�பி@�ளா� ; அவ�கJ� நா3" ஒ�வ� நா� ந5விைன ெசI 

!�ளைமயா5 உ"ைம� க?ேட� ; இவ? நீ� இ��தைல இராமபிரா� அறியா�; 
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அவ� அறி தி��பாராயி� இ�0�ள அர�க�க� இ நா� வைரயி." உயி�ட� 

இ��க மா�டா�க� எ�ைன� 0றி�!, சிறி!" ஐ@ற ேவ?டா"; அ�ெப�மா� 

அ�ளிய அைடயாள" எ�பா5 இ��கிற!” எ�$ :றி வண�கினா�. 

 

சீைதயி� உயி� கா�த Wர� 

 

சீைத அ7வ3மைன ேநா�கினா�. அவJ�0 இர�க-" சின-" ஒ��ேக எE தன. 

“எ� எதிாி5 நி/பவ� அர�க� அ5ல� ; ந5ெலாE�க ெநறியி5 நி�$ 

ஐ"2ல�கைள@" ெவ�றவனாக விள�0கிறா� ; இ5ைலேய5 ேதவனாக இ��த5 

ேவ?%"; இவ� உைரக� ந5லறிைவ� 2ல�ப%�!கி�றன; இவ� அர�கேனா, 

அ�றி� ேதவேனா, 0ர�கின� தைலவேனா, யாவனாயி3" ஆ0க. இவ? எIதி 

எ"ெப�மா� தி��ெபயைர, ெசா5வி எ� உ�ள�ைத உ�க, ெசIதா� ; என! 

உயிைர� கா�தா�. இதனி3" ெசIய�த�க உதவி ேவ$�ளேதா ? இவ� உைரக� 

அர�க�களி� இர�கம/ற உைரைய� ேபா�றனவ5ல ; இவ� யாெரன 

உசா8த/0ாிய�” எ�$ உ�ள�தி5 எ?ணி “Wரேன ! நீ யாவ� ? ” எ�$ 

அ3மைன வினாவினா�. 

 

“அர�கேன யாக, ேவேறா� 

அமரேன யாக, அ�றி� 

0ர�கின� தைலவ ேனதா� 

ஆ0க, ெகா%ைம யாக 

இர�கேம யாக வ தி� 

ெக"பிரா� நாம" ெசா5> 

உ��கின� உண�ைவ� த தா� 

உயிாிதி� உதவி @?ேடா ?” 

 

ஆழி க?ட சீைத அ3மைன வாC�!த5 

 

இ7வா$ உ�ள  ேதறி, ‘Wர ! நீ யாவ�?’ எ�$ வினவிய சீைத�0 அ3ம� 

த�வரலா/ைற� :றி வண�கினா�. அவ� எ%�!ைர�த இராமபிரா� எழி5 

நல�ைத� ேக�% அவ� இதய" உ�கினா�. இராமபிரா� :றியனவாக அ3ம� 

:றிய அைடயாள ெமாழிகைள@" ேக�% உ�ள" உ�கினா�. பி�ன�, 

இராமபிரா� அளி�த கைணயாழி ெயா�ைற எ%�!� பிரா���0� கா��னா�. 

அதைன� க?ட சீைத ெப�மகிC,சி ெகா?டா�. அதைன அ�2ட� வா�கி� த� 
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மா�பி5 ைவ�!� தEவி� ெகா?டா� ; தைலேம5 தா�கினா�; க?களி5 ஒ�தி� 

ெகா?டா�; அதைன� ெகா?%வ தளி�த அ3மைன வாயார வாC�தினா�. 

“இராம பிரானி� 	தனாக வ ! என! உயிைர� ெகா%�த உன�0 எ�னா/ 

ெசIய�:�ய ைக"மா$" உளேதா ? ஈேரE உலக�கJ" அழிவைட த கால�தி." 

நீ இ/ைற நா� இ��ப! ேபா�ேற எ/ைற�0" ஒ� த�ைம@ட� 

வாC தி��பாயாக!” எ�$ வாC�தினா�. `ளாமணி ெப$த." `C,சி 2ாித." 

 

பி�ன�, சீைத, அ3ம� த�ைன� க?% ேபசியத/0 அைடயாளமாக� த�பா5 

இ� த `ளாமணி ெய�3" அணிகல�ைத அவனிட" ந5கினா�. அதைன� 

ெதாE! வா�கிய அ3ம� த� ஆைட யிேல -� ! பா!கா�2, ெசI! 

ெகா?டா�. பிற0, பிரா��யிட" விைடெப/$ அ7விட" வி�%� ெபய� தா�. 

சிறி! ேநர�தி5 அவன! எ?ண" மாறிய!. நா� சீதாபிரா��ைய� க?% ேபசிய 

சி$ெசயைல ம�%" -��!� தி�"2த5 எ� ெப�ைம�0 இE�கா0". இ�0�ள 

அர�க�கைள யழி�!, சீதாபிரா��ைய மீ�%, ெச�$, இராமபிரா� தி�வ�களி5 

ேச��காம5 இ� தா5 நா� இராமபிரா3�0 அ�யவனாவ! எ�ஙண" ? ஆத>� 

நா� இ�ெபாE! ெசIய ேவ?%வ!, இ�0�ள அர�க�கைள� !�2$�தி என! 

ஆ?ைமயிைன� கா�ட ேவ?�யேதயா0". ஆகேவ இ7வர�க�கைள� ேபா��0 

இE�பத/0 யா! ெசIயலா" ?’ எ�ற எ?ணமி�டா�. அேசாக வன�ைத 

யழி�பேத த�க! எ�$ நிைன தா�. 

 

அேசாக வன-" அர�க� இன-" அழி�த5 

 

இ7வா$ அர�க�கைள� ேபா��கிE�க எ?ணிய அ3ம� ேப��வ� 

ெகா?டா�. த� கா5களா5 அ7வன�ைத மிதி�!� !ைவ�!, சிைத�தழி�தா�. 

ஆ�கி� த உய� த ெசI0�$ ஒ�றைன@" 	�கி இல�ைக நகர�தி�மீ! 

Wசினா�. இதனா5 அHசிேயா�ய அர�க�க�, இராவண� இ��0" 

இட�ைதயைட ! -ைறயி�டன�. இ�தைன@" ஒ� 0ர�கி� ெசய5 எ�$ 

:ற�ேக�ட இராவ ண�, அவ�கைள எ�ளி நைகயா�னா�. வ>ைம மி�க 

அர�க�க� பலைர ேநா�கி, அ த� 0ர�0 த�பிேயா�� ேபாகாதவா$ அதைன� 

பி��!� ெகா?% வ�க; ெகா�$ விடாதீ�க�” எ�$ பணி�தா�. அ�பணியிைன, 

சிரேம/ ெகா?% அ3மைன எதி��த அர�க� தைலவ� பல� அழி ெதாழி தன�. 

இ$தியி5 இராவண� மகனாகிய இ திரசி�! அ3மைன எதி��தா�. அவ3" 

த�3ட� வ த பைடெய5லா" அழி ெதாழிய� தன! ேத�ட� வி?ணி5 

ெந% ெதாைல ெச�றா�. அ�0நி�$ ேபரா/ற5 வாI த நா�-க� கைணயிைன, 

ெச.�தி, அ3ம� ேதா�கைள இ$க� க��னா�. 
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க�%?ட அ3ம�, இராவணைன� கா?ட5 

 

அதனா5 கீேழ சாI த அ3ம� அ�க��ைன ய$�!�ெகா?% எழவ5ல 

ஆ/ற.ைடயனாயி3" நா�-க� கைணயி� ெதIவ�த�ைமைய இகC ! 

அக.த5 தகா! எ�$ எ?ணினா�. ெசயல/றவைன� ேபா5 க?கைள 

D��கிட த அவன! ஆ/ற5 அழி !வி�டெத�$ நிைன ! இ திரசி�! அவைன 

ெந��கினா�. அர�க�க� அவைன� பிணி�!�ள கயி/ைற� ப/றி� ெத� வழியாக 

இE�!, ெச�றன�. இ திரசி�!" அ3மேனா% இராவண� அர?மைன 

யைட தா�. இராவண3�0 அ3மைன, ;���கா��, “0ர�0 வ�வமாக இ��0" 

இ�ேபரா?ைமயாள� தி�மாைல� ேபால8", சிவபிராைன� ேபால8" Wர" 

வாI தவ�” எ�$ :றி� ைக:�பி வண�கினா�. அ! ேக�ட இராவண� மி0 த 

சின�!ட� அ3மைன ேநா�கி, “நீ யாவ�? இ�0 வ த காரண" யா!? உ�ைன 

இவ? அ3�பியவ� யா�?” எ�$ வினவினா�. 

 

அ3ம� அறி8ைர 

 

அமர� 2கைழெய5லா" ேவ�ட� விE�கிய இராவண�, அ3மைன ேநா�கி 

இ7வா$ வினவிய!" அவ3�0� பல அறி8ைரகைள வழ�கினா�. “உன! 

எ5ைலய/ற வர" -த>யவ/ைற� தன! நீ��ய பகழிெயா�றா5 -தெலா% நீ�க 

நி�றவனாகிய இராம� வி%�த 	த� யா�; அ3ம� எ�ப! என! ெபய�; 

சீதாபிரா��ைய� ேத� நா�0 திைசகளி." வானர Wர� ெச�$�ளன�; ெத�பா5 

வ த :�ட�தி/0 வா>யி� மகைன அ�கத� தைலவனாவ� ; நா� அவன! 

ஏவலா5 இ�0� தனிேய வ ேத�” எ�$ :றினா�. 

 

இராவண� வினா8" அ3ம� விைட@" 

 

அ!ேக�ட இராவண� த� ப/க� ெவளிேய ெதாி@மா$ நைக�தா�. “வா>யி� 

மகனா5 அ3�ப�ப�ட 	தேன ேபரா/ற5 பைட�தவனாகிய வா> நலேமா? 

அவன! அரசா�சி ந�0 நைடெப$கி�றேதா ?” எ�$ ேக�டா�. இராவண� 

வினா�கைள� ேக�ட அ3ம� தா3" நைக�தா�. அர�கேன! அHச/க: வா> 

இற !ேபானா� அவன! வா." அ�ேற ேபாIவி�ட!; அவ� இராமபிரா3ைடய 

கைணெயா�றினாேல இற !ேபான� ; இ�ேபா! ;�கிாீவ�தா� எ�க� அரச� ; 

அவ� இராமபிரா3�0 இனிய ந?பனானா�; அ�ெப�மா� தன! 



50 

 

கைணெயா�றினா5 வா>ைய� ெகா�$ ;�கிாீவ� மைனவிைய மீ�%� 

ெகா%�தா�; அரசியைல@" அவ3�ேக வழ�கினா�; அ7வா$ தன�0 உதவி 

ெசIத இராமபிரா3�0� தா3" உதவி ெசIய வி�"பி� த� பைடைய� 

திைசெய5லா" அ3�பி, சீதாபிரா��ைய� ேத%மா$ ெசI!�ளா�” எ�$ 

அ3ம� :றினா�. 

 

அ3ம� 	!, ெசIதி அறிவி�த5 

 

ேம.", அ3ம� இராவணைன ேநா�கி, “நா� ெசா5ல வ த ெசIதிைய� ேக�; 

உன! ெச5வ வாCைவ Wணா�கி� ெகா?டாI; அரச த�ம�ைத, சிறி!" நீ 

நிைன தாய5ல; ெகா�ய ெசயைல, ெசI!வி�டாI; அதனா5 உன�0 அழி8 

ெந��கி@�ள!; இனிேமலாயி3" நா� இய"2" உ$தியிைன�ேக�% நட தா5 

உன! உயிைர ெந%�கால" கா�!�ெகா�வாI, சீதாபிரா��ைய� !�2$�திய 

தீவிைனயா5, தவHெசI! ஈ��ய ந5விைனைய அ�ேயா% இழ தாI; உன! 

ெப�ைம -Eவ!" அழி !வி�ட!; ‘தீவிைன ந5விைனைய ெவ5லமா�டா!’ 

எ�3" ெபாிேயா� உைரைய நீ உள�ெகா�ளாம5 ஒழி தாI ; ேந�ைமயி5லாத 

சி/றி�ப ேவ�ைகயினா5 ந�ெனறிைய மற தவ�க� ேம�ைமயைடய விய.ேமா ? 

சிவபிரா� உன�களி�த வர" தவறினா." இராமபிரான! அ"2 தவறி� 

ேபாகமா�டா!; ஆைகயா5 உன! ெச5வ" அழியாதி��க8", உறவின�க� 

ஒழியாதி��க8" நீ வி�"பினா5 கவ� ! வ த சீைதைய உடேன வி�% வி%மா$ 

;�கிாீவ� உ�பா5 உைர�! வர,ெசா�ன�” எ�$, தா� 	! வ த ெசIதியிைன 

ஓதி -��தா�. இராவண� சின-" அ3ம� மன-" 

 

அ3ம� :றிய ெசIதிகைள இராவண� ேக�டா�. மைலயி5 வாE" 0ர�ேகா 

இ�!ைண அறி8ைரகைள எ%�திய"பிய!! எ�$ :றி� ெப�நைக 2ாி தா�. 

‘ஒ�வ3ைடய 	தனாக இ நகர" 20 த நீ அழகிய ெபாழிைல யழி�த!", 

அர�க�கைள� ெகா�ெறாழி�த!" ஏ�?’ எ�$ வினவினா�. ‘உ�ைன� 

கா�%ேவா� எவ�" இ�ைமயா5 அேசாக வன�ைத யழி�ேத� எ� 

க��ைத�ேக�%� ெதாி ! ெகா�ளாம5 எ�ைன� ெகா5ல வ தவ�கைள நா� 

ெகா�ெறாழி�ேத� ; இ$தியி5 க�%?டவ� ேபா5 நா� வ த!" உ�ைன� 

காணேவ’ எ��� அ3ம�. 

 

அ3ம� மேக திர" அைடத5 
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அ3ம� ம$ெமாழி ேக�%, சின�ெகா?ட இல�ைகேவ த� க�டைளயா5  

அர�க�க� அவன! வா>5 தீ ைவ�தன�. அவ� அ�தீயினா5 இல�ைக மாநகைர 

அழி�! ெவளி�ேபா தா�. இராமபிரா� தி�வ�கைள� தி�0 ேநா�கி 

இைறHசினா�. வி?வழிேய பற ! வ ! இைடவழியி5 ைம நாகமைலயி5 சிறி! 

ேபாC! த�கினா�. மீ?%" அ�கி� ! எE ! மேக திர மைலயி/ 0தி�தா�. 

மன� கவைல@ட� அ�கி� த வானர Wர�க�, அவன! -க� 0றி�ைப� பா��! 

அக�களி�2 அைட தன�. அ3ம� அ�கி� த அ�கத� -தலான வானர 

Wர�கைள� க?% வண�கினா�. அவ�க� பா5 அ3ம� இல�ைக ெச�$ 

மீ?டெசIதிகJ� சிலவ/ைற உைர�தா�. அவ� :றாதவ/ைற@" வானர 

Wர�க� 0றி�பினா5 உண� ! மகிC தன�. 

 

அ3மைன� க?ட இராம� 

 

இராமபிரா3�0, ெசIதி :$" ெபா��% எ5ேலா�" 2ற�ப�டன�. 

அைனவ��0" -�ேன அ3ம� விைர ! ெச�றா�. இராமபிரா� ;�கிாீவ3ட� 

உைரயா�� ெகா?�� தா�. சிறி! ேபாCதி5 அ3ம� இராமபிரா� இ��0" 

இட�ைதயைட தா�. அவ� அ�0 இராமபிராைன வண�கவி5ைல. சீைத இ��0" 

தி�ைக ேகா�கி வண�கி வாC�தினா�. 0றி�பறிவதி5 வ5ல இராமபிரா� 

அ3மன! ெசயைல உ/$ ேநா�கின�. சீைத நலமாக உ�ளா� ; இ7வ3ம� 

அவைள� பா��!வி�% வ !�ளா� அவJைடய க/2" கல�கா! இல�0கி�ற! 

எ�$ அறி ! ெகா?டா�. அவ3�0 உ/ற !ய� நீ�கிய!; உவைகயா5 ேதா�க� 

Uாி�தன. 

 

ெசா5>� ெச5வனாய அ3ம� உைர 

 

இ7ேவைளயி5 அ3ம� இராமைன ேநா�கி, “ேதவ�க� தைலவேன! க?ேட� 

க/பி3�கணியா" சீதாபிரா��ைய இல�ைகயிேல; இனி நீவி� ஐய-" !ய�" 

அறேவ நீ�0W�! எ� ெப� ெதIவ" ேபா5 திகE" அவ�, R" 

ெப� ேதவிெய�3" த0தி�0", R"ைம� ெப/ற தசரத ம�னாி� ம�மக� எ�3" 

வாIைம�0", சனக ம�னாி� மக� எ�3" தைகைம�0" ஏ/ப, சிற�2ட� 

விள�0கி�றா� ; வி5>5 வ5ல Wரேன நா� இல�ைகமாநகாி5 சீதா 

பிரா��யாைர� காணவி5ைல; ஆனா5, உய�0�� பிற�2" ெபா$ைம@" க/2" 

ஒ� ெப?L�வ" ெகா?% களிநட" 2ாிதைல� க?ேட�; நீ� அ�பிரா��யி� 

க?ணி." க��தி." வாயி." எ�ெபாE!" இ��கி�றீ�; அ�ஙனமாக8" 

பிரா�� R"ைம� பிாி தா� எ�ப! ெபா� தியதா0ேமா? நா�-க� ெகா%�த 
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சாப�தா5 இராவண� சீதாபிரா��ைய� ெதா%த/கHசி நில�ெதா% 

ெபய��ெத%�!, ெச�றா� , அ�பிரா��யி� க/2, சிற�பா5 ேதவ மாத�க� 

யாவ�" மி0 த சிற�2/றன�” எ�$ பலவா$ சீைதயி� க/2 மா?பிைன� 

ெபா/2ற விள�கினா�. ‘இ�3" ஒ� தி�க� வைரயி." உயிேரா���ேப�; 

அத/0� இராகவ� இ�ேக வாரா ெதாழியி� உயிாிழ�ேப�’ எ�$ :றி�, பி� த� 

ஆைடயி5 மைற�! ைவ�தி� த `ளாமணிைய எ%�!, R"பா5 ெகா%�0மா$ 

அ�பிரா�� எ� ைகயி5 த த�ளின� என அ3ம� உைர�!, `ளாமணிைய 

இராமபிரா� ைகயி5 ெகா%�தா�. அதைன� ெப/ற இராம� களி�ெப�3" 

கட>5 DCகி� திைள�தா�. 

 

இ�வைக� 	!�0 ஒ�வ� 

 

இ�ஙன" இராம� வி%�த 	தனாய அ3ம� அ7விராமைன� பிாி த சீைத�0� 

கணவ� வி%�த காத5 	தனாகம�%" ெதா?டா/றவி5ைல. த� 

ெப� தைலவனாகிய இராம� வி%�த ேபா��	தனாக8" இல�ைக ேவ தைன� 

க?%, அவன! உ�ள-" !ள�0மா$ ெசI! மீ?டா�. அதனாேலேய 

கவியரசராகிய க"ப�, அ7வ3மைன, ‘ெசா5>� ெச5வ�’ எ�$ த" காவிய�தி5 

ேபா/றி� 2கCகி�றா�. எனேவ, அ7வ3ம� தைலைம� 	த3�0ாிய 

த0திெய5லா" ெப/$,சிற ! திகCகி�றா�. 

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

7. 7. 7. 7. பா&டவ� வி*�த �த+பா&டவ� வி*�த �த+பா&டவ� வி*�த �த+பா&டவ� வி*�த �த+    

 

க"ப�" வி5>@" 

 

பாரத நா��5 ேதா�றிய பைழைமயான வடெமாழி இதிகாச�க� இராமாயண-" 

பாரத-" ஆ0". அவ/ைற� தமிழி/ பா��த த அ�  தமிC� கவிவாண� பல�. 

ஆயி3" இராமாயண�ைத� பா�ய க"ப�", பாரத�ைத� பா�ய வி5> 2�	ர�ேம 

க/ேறாரா5 விய ! ேபா/ற�ப%கி�றன�. இ� ெப��கவிஞ� இ�வ�" அ7 

விதிகாச�கைள� க/றவ� விய�க8" நய�க8" ந/றமிழி/ பா�ய பி�ன�, -�ன�� 

தமிழி5 ேதா�றிய இராமாயண பாரத 95க� வழ�கா/றினி�$ ம�கி 

மைறயலாயின. 

 

தமிE�0� கவி 

 

ெநHைச ய�J" ெசHெசா/ காவியமாகிய சில�பதிகார� கால�தி/0� பி�,  
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அ� தமிழி/ ெப�� காவிய" ஆ�கியவ�களி5 சிற ! நி/ேபா� க"ப�" 

வி5>2�	ர�ேம எ�$ ெசா5லலா". பி/கால�தி5 தமிE�0� ‘கவி’ எ�$ 

சிற�பாக� 0றி�பி�%, ெசா5ல�த�கா� க"ப�" வி5>@" எ�$ கவி@லக" 

ெகா?டா%". இராமாயண பாரத வரலா$கைள, ெசவி�கினிய ெசHெசா/ 

பா�களா5 ெதவி�டாத ெத�ள-தமா�கி� த த இ7வி�வ��0" ஒ�பாவா� 

பி/கால�தி5 எவ�மில�. கவி,ச�கரவ��தி எ�$ க"ப� சிற�பி�க� ெப/ற!ேபா5, 

வி5>2�	ர�" ‘கவி சா�வ ெபளம�’ எ�$ சிற�பி�க�ெப/றா�. இவ� த" 

கால�தி5 பிைழ@ைடய கவிபா%" 25லறிவாளாி� ெசவிகைள� 0ைட ! ேதா?�, 

எ��ன ம�%" அ$�! வி%" ெகா%Hெசயைல� 2ாி ! வ தா� எ�ப�. ஆத>�, 

“0$"பியளவா� காைத� 0ைட ! ேதா?�, எ��ன ம�ட$�பத/ேகா 

வி5>யி5ைல” எ�$ பி/கால� 2லவ� ஒ�வ� பா�ன�. 

 

வி5> பாரத, சிற�2 

 

இ�தைகய ெப��கவிஞராகிய வி5>யா� தா" ‘பிற த திைச�0 இைசநி/ப� 

பாரதமா" ெப�� கைதைய� ெபாிேயா� த�க� சிற த ெசவி�0 அ-தெமன� பா�� 

த தன�. இவ� பா�க� ெசா/;ைவ ெபா��;ைவ ம> ! மி%�கான நைடெகா?% 

மிளி�வனவா0". இவ� த" காலவிய52�ேக/ப மணி@" பவள-� ேகா�த! ேபால, 

வட ெசா5ைல@" ெதாட�கைள@" இைடயிைடேய கல ! வள"பட� பா%வைத 

இ 9>/ காணலா". Wர,;ைவ, ெவ0ளி,;ைவ மி�க கைத�ப0திகளி5 ;ைவ 

கனி த ச த�பா�களா5 ஓைசகய" சிற�0மா$ இவ� பா�@�ள திற" 

விய�க/பாலதா0". 

 

பாரத�கைத அைம�2 

 

பாரத" ஒ� 0ல�!தி�த தாய�தா�களி5 ஒ� சாரா� ஒEகிய அறெநறிகைள@", 

ம/ெறா� சாராாி� மறெநறியா� விைள த தீய விைள8கைள@" விாி�!� :$வ!. 

0�0ல ேவ த�களாகிய ெகளரவ��0" பா?டவ��0" நிகC த `!�ேபாாி5 

பா?டவ� த" அர;ாிைம யா8" இழ தன�. ெகளரவ� தைலவனாகிய !ாிேயாதன� 

நியமி�தவாேற அ�பா?டவ� ப�னிர?டா?%க� கா��5 வாC தன�; 

ஓரா?%� கால" விராட நகாிேல கர !ைற வாCைவ நட�தின�. அ�ஙன" 

பதி�D�$ ஆ?%க� கழி த!" பா?டவ� ஐவ�" ெவளி�ப�டன�. தம�0ாிய 

தாயபாக�ைத� த�மா$ ேவ?� -த>5 உBக -னிவைர@", பி�ன�� 

க?ணபிராைன@" !ாிேயாதன�பா5 	! அ3�பின�. 

 

க?ணைன� 	! ெச5ல ேவ?%த5 
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!ாிேயாதன� வி%�த 	தனாI� பா?டவ� உைறவிட" அைட த சHசய -னிவ�, 

Rம�0 இனி� தவ" ெசIவேத த�கெதன உைர�! அக�றா�. அவ� ெச�ற பிற0, 

பா?டவ� தைலவனாகிய த�ம� அரச��0ாிய அறெநறிைய ஆராI தா�. 

!ாிேயாதன�பா5 க?ணபிராைன� 	த3�பி, இ�3" ஒ� -ைற அவ� 

எ?ண�ைத� தி?ணமாக� ெதாியலா" எ�$ எ?ணினா�. பி�ன�� 

க?ணபிரானிட", “நீ 	தாக, ெச�$ எ"-ைடய எ?ண�ைத அ� 

!ாிேயாதனாதிய��0, ெசா5 , அவ�க� எம�0ாிய ப�ைக� ெகா%�பத/0 

ம$�பராயி� ேபா� 2ாி ேத3" நா�ைட� ைக�ப/$ேவா" ; நீ -த>5 எம�0ாிய 

பாக�ைத� ேக� , அதைன� த�த/0� !ாிேயாதன� ம$�பானாயி� எ�க� ஐ ! 

ேப��0" ஐ ! ஊ�கேள3" ேக�; அவ� அதைன@" ம$�பானாயி� ஐவ��0" 

ஐ ! இ5ல�கைளேய3" ேக� ; அதைன@" அளி�க ம$�பானாயி� ேபா��0� 

தயாரா0மா$ அறி8$�தி வ�க ” எ�$ ேவ?�னா�. 

 

க?ண� அ�தினா2ர" அைடத5 

 

பா?டவ� தைலவனாகிய த�ம� ேவ?%ேகாJ�0 இைச த க?ணபிரா� 

அ�தினா2ர�ைத யைட தா�. 2றநகாி5 அைம தெதா� ெபாழி>5 த�கினா�. 

அவன! வ�ைகைய� 	த� !ாிேயாதன3�0 அறிவி�தன�. !ாிேயாதன� நகைர 

அணி ெசI@மா$ க�டைளயி�%� க?ணைன எதி� ெகா�ள� 2ற�ப�டா�. அவ� 

மாமனாகிய ச0னிேயா, த� ம�கைன� த%�! நி$�தினா�. ஆத>� 

!ாிேயாதன� க?ணைன எதி�ெகா�ளா!, அவ3�0 இ��ைக யைம�!� த"பிய� 

2ைட`ழ W/றி� தா�. 

 

வி!ர� மாளிைகயி5 வி� ! 

 

2றநகாி5 வ ! த�கிய க?ணைன W%ம�, வி!ர�, !ேராண�, அ;வ�தாம� 

-த>ய பல� எதி�ெகா?% வரேவ/றன�. அவ�கJட� நக�� Rைழ த க?ண� 

எ5ேலாைர@" அ3�பிவி�%, வி!ர� மாளிைகயி5 வி��2ட� 20 ! த�கினா�. 

தன! மாளிைகயி5 த�கிய க?ணைன வி!ர� பலவா$ ேபா/றி வழிப�டா�. 

“ெப�மாேன! எளிேயன! இ,சிறிய 0�ைச எ�ன அாிய தவ�ைத, ெசIதேதா ? நீ 

-�2 அறி!யி5 2ாி த�ளிய பா/கடேலா இ!! அ�றி ஆதிேசடனாகிய பா"2� 

பாயேலா! ப,ைச ஆ>ைலேயா? அ5ல! நா5வைக ேவத�கேளா ? நீ இ�0 

எE த�ளியைத எ�ென�$ ேபா/$ேவ�?” எ�$ பாரா�� மகிC தா�. 
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“-�ன ேம!யி� ற�ளிய -!பேயா ததிேயா? 

ப�ன காதிப� பாயேலா? ப,ைச ஆ5 இைலேயா? 

ெசா�ன நா5வைக, ;�திேயா? க�தி எIத/ 

ெக�ன மாதவ" ெசIத!இ, சி$0�5! எ�றா�.” 

 

பி�2 க?ணபிரா3�0" உட� வ தவ��0" சிற த வி� ! நைடெப/ற!. 

எ5ேலா�" த�த" உைற@� எIதின�. 

 

க?ண3" வி	ர3" கனி !ைரயாட5 

 

பி�ன�� க?ண3" வி!ர3" தனிேய அம� ! உைரயாட� ெதாட�கின�. வி!ர� 

க?ணைன ேநா�கி, “க�ைணய� கடேல ! நீ இ�0 எE த�ளியத� காரண�ைத� 

:றிய��க” எ�$ அ�2ட� ேவ?�னா�. அ! ேக�ட க?ண�, “!ாிேயாதன� 

க��!�ப�ேய பா?டவ�க� கா% ெச�$ மீ?%ளார�ேறா? அவ�க�0ாிய 

நா�ைட� ேக�ட/ ெபா��ேட யா� இ�0 வ ேத�!” எ�$ இய"பிய�ளினா�. 

அ78ைர ேக�ட வி!ர�, “ெப�மாேன ! அ� !ாிேயாதன�, த�ம3�0ாிய நா�ைட 

ஒE�காக� தரமா�டா�; அவ� அறெநறியிைன, சிறி!" அறியாதவ� ; அவைன, 

`C !�ள :�ட-" அ�தைகயேத. ஆத>� அ� !ாிேயாதனைன� ேபாாி5 

எதி��!� கல�கினால�றி அறியா�” எ�$ உைர�தா�. “!ாிேயாதன� ஒE�காக 

நா�ைட� ெகாடாவி�� பா?டவ� அ�"ேபா� 2ாி ! அைனவைர@" 

அழி�ெதாழி�ப�; இஃ! உ$தியா0"; ேம." அ�!ாிேயாதன� அவ�க�0ாிய 

பாக�ைத� ெகாேட� எ�$ :$வ! 2!ைமய�$; இ78லக�தி� இய5ேப; 

ேபாாி5 எதி��! அவ�க� மீ! ெபா�$மா$ அ"2கைள, ெச.�!" ேபா!தா� 

ெசா�னைவெய5லா" த�த/0 -� வ�வ�” எ�$ க?ண� க�%ைர�! 

வி!ர3�0 விைடயளி�தா�. !ாிேயாதன� அரசைவயி5 க?ண� 

 

ம$நா� காைலயி5 க?ண� !ாிேயாதன� அரசைவ ந?ணினா�. ஆ�கி� த 

W%ம� -த>ய பல� க?ணைன� ேபா/றி வரேவ/றன�. அ7 வ?ண5 

தன�ெகன அைம�த இ��ைகயி5 எE த�ளினா�. உடேன !ாிேயாதன�, 

க?ணைன ேநா�கி, இ த நக��0 வ த நீ என! மாளிைக�0 வராம5 வி!ர� 

மாளிைகயி/ ெச�$ த�கியேத�?” எ�$ வினவினா�. “எ� W%, உ� W% எ�$ 

என�0 எ த ேவ$பா%" இ5ைல வி!ர� அ�2ட� எதி�வ ! வரேவ/$� 

ேபசினா� ; ேம." நா� பா?டவ� வி%�த 	த3" ஆேவ�; அ7வாறி��க உன! 
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W��5 உண8?%, பி�ன�; ெவ$�0மா$ உ�3ட� உைரயா%வ! -ைற 

யா0ேமா ? அைம,ச�களாக இ� !ெகா?ேட ஒ�வ�ைடய ஆ�சியிைன 

அழி�தா.", ெபாிேயா� அறி8ைரைய ம$�! கட தா.", பிற� ெசIத ந�றிைய 

மற தா.", ஒ�வ� மைனயி5 உ?% பி�2 பைக ெகா?% அவ�ட� ெபா�த/0� 

20 தா." இவ�கJைடய பழி எ�$" அழியா!; இவ�க� நா5வ�" நரகி5 

WCத/ேக உாியவராவ�.” எ�$ க?ண� ம$ெமாழி ய�ளினா�. 

 

“அரவ ம5கிய பதாைக யாI! மதி 

அைம,ச ராI அற சழி�பி3" 

0ரவ� ந5.ைர ம$�கி 3"பிற� 

2ாி த ந�றிய! ெகா5>3" 

ஒ�வ� வாCமைனயி5 உ?% பி�3" அவ 

�ட�அ ழ�$ெபாற உ�னி3" 

இரவி உ�ளள8" மதிய" உ�ளள8" 

இவ�கேள நரகி5 எI!வா�.”  

 

க?ண� 	!வ த ெசIதிைய ஓ!த5 

 

க?ணனி� க�%ைரைய� ேக�ட க?ணிலா� மகனாகிய !ாிேயாதன� 

நைக�தா�. ‘நீ 	! வ த ெசIதி யா!?’ எ�$ வினவினா�. “`தினா5 அரசிழ த 

நி� !ைணவராகிய பா?டவ� நீ ெசா�ன ெசா5 தவறாத வ?ண" 

பைகவ�கைள�ேபா5 கா��/0, ெச�$ 0றி�த கால�ைத� கழி�! மீ?%�ளன�; 

இனி அவ�க�0ாிய நா�ைட ந�2ட� ெகா%�பேத அறமா0"; அ�ஙன" ெசIதா5 

பிற அரச�கJ" உ�ைன உவ ! ேபா/$வ�; ம$�பாயானா5 அஃ! அறம�$; 

ஆ?ைம@" அ�$; 2கE" அ�$” எ�$ அ�ேளா% க?ண� அற8ைர 

:றினா�. 

 

!ாிேயாதன� ம$�2ைர 

 

க?ண� ெமாழிகைள� ேக�ட !ாிேயாதன� க%Hசின�!ட� ேபச� 

ெதாட�கினா�. இ� பா?டவ� அ�$ `தா�� த" உாிைமெய5லா" இழ ! வன" 

20 தன�; இ�$ அ78ாிைமகைள நீ `C,சியாக� கவர நிைன�தா5 நா� 

அவாி3" எளியேனா? அவ�க� இ�3" கா��5 ெச�$ திாிவேத உ$தியா0" ; நீ 

எ�ைன ெவ$�தா5 எ�ன ? இ�0�ள அரச�க� திைக�தா5 எ�ன ? மைறவாக, 
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ெச�$ நைக�தா5தா� எ�ன? உ?ைம ெபாI�!�ேபாIவி�ட! எ�$ ேதவ�க� 

:றினா5 எ�ன ? பா?டவ� எ�3ட� மா$ப�%� ேபாைர� ெதாட�கினா." 

எ�ன? ஈ இ��0" இட�:ட இனி நா� அவ�க�0� ெகா%�கமா�ேட�” எ�$ 

:றினா�. க?ண� அறி8ைர@" அற8ைர@" 

 

இ7வா$ :றிய !ாிேயாதனனி� ெகா%ெமாழிகைள� ேக�ட க?ணபிரா�, 

“அவ�க�0ாிய நா% -Eவைத@" ெகா%�பத/0 வி��பமி5ைலயானா5 அதி/ 

பாதியாவ! ெகா%” எ�றா�. அ!8� ெகா%�க -�யாெதன அவ� ம$�கேவ, 

க?ண�, “ஐ ! ேப�கJ�0" ஐ ! ஊேர3" உத8க” எ�$ ேக�டா�. “கா��5 

திாி ! நா�%� 20 த அவ�க�0 நா%" ஊ�" ேவ?%ேமா? ஐ ! W% 

ெகா%�பி3" அவ�க� அவ/ைற ம$�பா�கேளா?” எ�$ ம$ெமாழி பக� தா� 

!ாிேயாதன�. அதைன� ேக�ட க?ண�, “த ைதயி� காத.�காக� த� த"பி�0 

இ த வாCைவ@" அரைச@" ெகா%�த நி� 0ல�! அரச� ஒ�வ3" இ த 

அைவயி5 இ��கிறா�; அ7வாறாக இ த நா% -Eைம�0" உாிைம@ைடயவ��0 

ஐ ! ஊ�கைளேய3" நீ உதவமா�ேட� எ�றா5 உன! அரசா�சி 

அறெநறி@ைடயதா0ேமா?” எ�$ இ��!ைர�தா�. இைத� ேக�ட !ாிேயாதன�, 

“இ78லக" ஆ?ைம@ைடயவ��ேக உாியதா0". இத/0 உாிைம 

ேவ?%வதி5ைல” எ�$ விள"பினா�. “அ�ஙனமாயி� ேபா� ெசIவத/காவ! 

உட�ப����பதாக உ$திெமாழி :றி� ைகய��!� த�க” எ�$ க?ண� 

:றினா�. 

 

!ாிேயாதன� பழி�!ைர�த5 

 

ெபாIயனாகிய !ாிேயாதன3�0� 2?ணியனாகிய க?ண� 2க�ற ெமாழிக� 

ேம." சின�ைதேய விைள�தன. அவ� க?ணைன� பலவா$ இழி�!" பழி�!" 

உைர�தா�. யாைனக� பைக ெகா?% எதி��தா5 சி�க�க� வாளாவி��0ேமா? 

ேபா��0 உட�ப�%� ைகயைறய ேவ?%" எ�$ நீ :றிய! த0மா? எ�$ 

சின தா�. பா?டவ�கைள� பலவா$ இகC ! ேபசினா�. அவ� பழி�!ைர�த 

ெமாழிகைளெய5லா" க?ண� ெபா$ைம@ட� ேக�டா�. பி�2 அ த 

அைவயினி�$ நீ�கி வி!ர� மாளிைகைய அைட தா�. இனிேம5 பா?டவ� 

எ?ண" இனி! நிைறேவ$" எ�$ நிைன ! மகிC தா�. 

 

வி!ரைன இகCத." வி5ைல -றி�த." 
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க?ணபிரா� அரசைவயி� நீ�கிய பி�ன�� !ாிேயாதன� க?ணபிரா3�0 

வி� தா��யத/காக வி!ர�மீ! சின�ெகா?டா�. ‘விைலமக� மகனாகிய 

வி!ர� இ�$ க?ண3ட� உற8 ெகா?டதாகிய விய�ைப எ�ெசா5> 

ெவ$�ப!?’ எ�$ :றி அவைன இகC தா�. நாைவ� காவாம5 !ாிேயாதன� 

நவி�ற ெமாழிக� வி!ர3�0� ெப�Hசின�ைத விைள�தன. ‘எ�ைன 

விைலமகளி� மக� எ�$ இகC !ைர�த உ� ப�க�தி5 !ைணயாக நி�$ 

வி5ைல� ெதாேட�’ எ�$ வி!ர� வHசின" :றி� த� வி5ைல -றி�! இ5ல" 

ேநா�கி விைர தா�. அ! க?ட W%ம� !ாிேயாதனைன� க� !ைர�தா�. 

அவேனா W%ம� ெமாழிகைள@" ெபா��ப%�தா!, க�ன� வி5லா?ைமையேய 

விய ! ேபசினா�. 

 

வி!ர� க?ண3�0 விள"பியன 

 

வி!ர� வி5ைல -றி�! விைர ! வ�தைல� க?ட க?ண�, அதைன 

-றி�த/0� காரண" எ�னெவ�$ உசாவினா�. “ஒ�வ� நட�கேவ?�யவ/ைற 

ஆராI ! பாரானாயி3", அைம,ச�க� அறி8ைரைய� ேகளானாயி3", அழிைவ 

எ?ணாதவனாயி3", நாவிைன� காவானாயி3" அ�தைகேயா3�0� 

!ைணயாக, ெச�$ ேபாாி5 இற�ப! Wெண�$ உலக" :$" ; அ�ஙணமி��க� 

!ாிேயாதன� ெபா��%� ேபா�2ாி ! ஏேனா Wணி5 இற�கேவ?%"? 

இ78லகம�க� தம�0, ெச5வ" வ ! ேச�" ெபாE! அத/0� காரணமான 

ெதIவ�ைத, சிறி!" ேபா/றமா�டா�க� ; எதைன@" எ?ணி� பா��!� 

ேபசமா�டா�க�; உறவின� எ�$" உ/ற ந?ப� எ�$" உ�ள�தி/ ெகா�ளா�; 

தா�க� ெவ/றியைடவ! ப/றி எ?Lவா�கேள ய5லாம5, த" பைகவ�களி� 

வ>ைமைய எ?ணி�பாரா� ; ஊCவிைனயி� விைளைவ@" உ/$ேநா�கா� 

நிைன�க8" ெதாழ8" எ�டாத சிற�2ைடய நீ இ�0 எE த�ள� ெப/$" 

!ாிேயாதன� நி�ைன� ேபா/றா! ஒழி தா�; உறவின�ட� வாழ ெவ$�தா�; 

அவ� :றிய ெகா%H ெசா/கைள எ�னா5 ெபா$�க -�யவி5ைல; அதனாேலேய 

எ� வி5ைல -றி�ெதறி  ேத�” எ�$ வி!ர� விள"பினா�. 

 

“ெச5வ"வ  !/ற காைல� 

ெதIவ-" சிறி! ேபணா�; 

ெசா5வன அறி ! ெசா5லா� ; 

;/ற-" !ைண@" ேநா�கா� 

ெவ5வேத நிைனவ க5லா5 
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ெவ"பைக வ>ெத� ெற?ணா�; 

வ5விைன விைள8" ஓரா� 

ம?ணி�ேம5 வாE" மா த�.” 

 

அ�தினா2ாியி5 க?ண� அ�Hெசய5க� 

 

வி!ர� விள"பிய ெமாழிகைள� ேக�%� க?ண� மகிC தா�. “ெநIைய, 

ெசாாி ! விற0கைள அ%�கினா." கா/$ Wசவி5ைலயாயி� அ7விறகி5 

தீ�ப/றமா�டா!. அ!ேபா5 நி� ைகவி5 -றி ! ேபானதனா5 !ாிேயாதன� 

பைட அழிவ! உ$தியா0"; நி�ைன� !ாிேயாதன� இகC !ைர�த ெசா/கைள 

மன�தி/ ெகா�ளாம5 மற தி%க” எ�$ :றினா�. பி�ன�", இ�றியைமயாத பல 

ெசய5கைள� 2ாி த�ளினா� பா?டவ�களி� அ�ைனயாகிய 0 திேதவிைய, 

ச தி�!� க�ன�, அவ� ெப/றைம தேன எ�பைத அறி8$�தினா�. அவனிட" 

உ�ள அரவ�கைணைய வர�ேபா0" ேபாாி5 அ�,;ன� மீ! ஒ� -ைற�0ேம5 

ெச.�தாதி��0மா$ உ$திெமாழி ெப/$வர, ெசIதா�. இ திரைன� 

க�ன�பா5 அ3�பி, அவ3ட� பிற த கவச0?டல�கைள� கவ� ! வ�மா$ 

ெசIதா�. !ாிேயாதன�, த�ைன� ெகா5.த/ெக�$ ெசIத `C,சியிைன 

ெவ�$, த� ெப� வ�ைவ� கா��ய�ளினா�. !ாிேயாதன3�0� ேபாாி5 

!ைணயாவதி5ைலெய�$ அ;வ�தாமனிட" உ$திெமாழி ெப$பவைன�ேபா5 

`C,சி 2ாி தா�. 

 

க?ண� தைலைம� 	த� 

 

	தனாக அ�தினா2ர" அைட த க?ணபிரா� தி�"பி, ெச�$ த�ம� 

-த>ேயாைர� க?% அ�தினா2ர�தி5 நிகC த அாிய ெசIதிகைளெய5லா" 

விாி�!ைர�தா�. ஆனா5 க�ன3�0" 0 திேதவி�0" இைடேய நிகC த 

ெசIதிகைள ம�%" ெவளி�ப%�தா! மைற�த�ளினா�. இ"-ைறயி5 	! ெச�$ 

மீ?ட க?ணபிரா� தைலயாய 	த��0 நிைலயாய எ%�!�கா�டாக 

இல�0வைத� காணலா". 

------------- 
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8. 8. 8. 8. ேவல+ வி*�த �த+ேவல+ வி*�த �த+ேவல+ வி*�த �த+ேவல+ வி*�த �த+    

 

தமிழி5 சிற த 2ராண�க� 

 

ந த" ெச தமிC ெமாழியி.�ள 2ராண�க� பலவ/$�J" சிற தனவாக� 

திகCவன ஒ�ப! 2ராண�க� எ�$ ஆ�ேறா� உைர�ப�. அைவதா" 

ெபாிய2ராண", தி�விைளயாட/ 2ராண", க த 2ராண", ேகாயி/ 2ராண", ேச! 

2ராண", காள�தி� 2ராண", காHசி� 2ராண", தணிைக� 2ராண", தி��0/றால� 

2ராண" எ�பனவா". இ7ெவா�ப! 2ராண�கJ�J" D�றன. மிக, 

சிற தனவாக� க/ேறா� ேபா/$வ�. ெபாிய 2ராண", தி�விைளயாட/ 2ராண", 

க த 2ராண" எ�3" இ" D�$ 95கைள@" சிவெப�மா3�கைம த D�$ 

விழிகைள� ேபா�றைவெய�$ ேபா/றி மகிCவ�. ெதா?ட�த" ெப�ைமைய� 

ேப;" தி��ெதா?ட� 2ராண" ெபாிய 2ராண" என�ப%". சிவ0மாரனாகிய 

-�க� ெப�ைமைய விாி�!ைர�0" க த2ராணேமா ‘2ராண ந�னாயக"’ எ�$ 

ேபா/ற�ப%". 

 

க த2ராண, சிற�2 

 

ெபாிய 2ராண�ைத ய�ளிய ேச�கிழா� ெப�மா� அ�2ராண�ைத ‘மா�கைத’ எ�$ 

சிற�பி�த வாேற, க த 2ராண ஆசிாிய�" க த 2ராண�ைத ‘அ$-க" உைடயேவா� 

அமல� மா�கைத’ எ�$ சிற�பி�!�ளா�. தி5ைல� :�தனாகிய சிவெப�மா�, 

‘உலெகலா"’ எ�$ அ�ெய%�!� ெகா%�க, ேச�கிழா� ெபாிய 2ராண" பாட� 

ெதாட�கிய! ேபா�ேற, க த2ராண ஆசிாிய�" காHசி� 0மர. ேகா�ட�! 

-�கேவ� ‘திகடச�கர"’ எ�$ அ�ெய%�!�ெகா%�க, அ�ெதாடைரேய -தலாக� 

ெகா?% 9ைல� பா�ன�. சிவெப�மா� ெந/றி� க?ணி>� ! ேதா�றிய ஆ$ 

ெந��2� ெபாறிகேள ஆ$-க�ெப�மானாக வ�ெவ%�தனவாத>�, 

அ�ெப�மானி� வரலா/ைற� :$" க த 2ராண-" சிவெப�மான! ெந/றி� 

க?L�0 ேநரானெதன� பாரா�ட�ெப$". 

 

க,சிய�ப� இ�ெமாழி� 2லைம 

 

காHசி� 0மரேகா�ட�தி5 எE த�ளி@�ள -�கேவைள -�ேபா!" தி�ேமனி 

தீ?� வழிப%" ெதாE"2 U?டவராகிய க,சிய�ப� வடெமாழி� 2லவ�" 

ெத�ெமாழி� 2லவ�" ஒ��ேக ெகா?டாட இ�ெமாழி�2லைம@" சா�ற 

ெப��கவிஞராக விள�கினா�. இ�தைகய வி�தகைர� காHசியி5 வாC ! வ த 
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க/ேறா� பல�" -�க� வரலா/ைற இனிய தமிழி5 பா��த�மா$ பலகா5 

ேவ?�ன�. -�க�ெப�மா3" ஒ�நா� இர8, அவர! கனவி5 ேதா�றி, 

“அ�பேன! நம! 2ராண�ைத ந/றமிழி/ பா�� த�க” எ�$ க�டைளயி�ட�ளி 

‘திகட ச�கர"’ எ�$ -த." எ%�!� ெகா%�!வி�% மைற த�ளினா�. 

 

-�க� தி��திய -E95 

 

அ� க�டைளைய, சிரேம/ ெகா?% க,சிய�ப� க த2ராண 9ைல� பாட� 

ெதாட�கினா�. நா� ேதா$" தா" பா�ய பாட5கைள ெயEதிய ஓைல, ;வ�கேள 

ந�ளி�� Uசைன -�8/ற!" -�க� ெப�மா� தி�வ�யி5 ைவ�!� 

தி��கதவ�ைத அைட�! வ�வா�. ம$கா� காைலயி5 தி��கதவ" திற�0" 

ெபாE!, அவ� ைவ�!வ த ;வ�களி5 தி��த�க� ெசIய�ெப/றி��0". அ� 

தி��த�கைள -�க� ெப�மாேன ெசIத�ளினா� எ�$ கா! வழி, 

ெசIதிெயா�$ வழ�கி வ�கி�ற!. ஆதலா5, தமிC� ெதIவமாகிய 

-�க�ெப�மா� தி��கர�தா5 தி��த" ெசIய�ெப/ற ெதIவ, ைசவ� 

தி�9லாக� திகCவ! க த 2ராண" ஆ0". 

 

Wரேசாழிய விதி�0 இல�கிய" 

 

இ�தைகய க த 2ராண�ைத 9லாசிாியராகிய க,சிய�ப� தா" வழிப%" காHசி� 

0மரேகா�ட�தி5 அர�ேக/ற� ெதாட�கின�. அ�ேபா! இ  9>� -த/ பாட>5 

‘திகC தச�கர"’ எ�ப! ‘திகடச�கர"’ என ஆனத/0 இல�கண விதி :$மா$ 

அைவயி>� ேதா� வினவின�. அ7ேவைளயி5 ஒ�வ� அ�0 விைர ! வ !, 

Wரேசாழிய" எ�3" 9>.�ள விதிைய எ%�!�கா��, அைவேயா� விய�0மா$ 

விைட:றி மைற தன�. அ7வா$ வ தவ� -�க� ெப�மாேன எ�$ அறி !, 

க,சிய�பாி� கவி�திறன� பலவா$ ெம,சின�. 

 

9>� உய�8" உ�ெபா�J" 

 

-�க�ெப�மா� தி�வ�� நல�கனி த ெதIவ 9லாகிய க த 2ராண" W$ெப/ற 

ெச தமிC நைட@ைடய!. உவைம நலHெசறி த எளிய இனிய ெசI@�களா5 

இய�ற!. அணிக� பல8" அைம ! சிற த காவியமாக� திகCவ!. 

பதினாயிர�!�0 ேம/ப�ட ைப தமிC� பா�கைள� ெகா?ட!. சிற தேதா� 

உ�ெபா�ைள� த� னக�ேத ெகா?ெடாளி�வ!. விதிவழி விலகிய இ திர� 

-தலான வானவ�, `ர� -தலான அ;ர�களி� வாயிலாக விைனவழி வ�" 
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!�ப�களா5 !யர" அைடகி�றன�. பி�2 இைறவைன நிைன8 :� !, அ�பா5 

வழிபாடா/றி, -�க�ெப�மா� !ைணெகா?% `ர� -தலாேனாைர அழி�! 

இ�2$கி�றன�. இ7வரலா/றா5 உய� த சமய உ?ைமைய� க,சிய�ப� 

தி?ைம@ற� 2ல�ப%�!கி�றா�. ‘விதிவழி தவறிய உயி�க� ஆணவ", க�ம", 

மாைய எ�3" -"மல�களி� விைன� பய�களா5 ெவ !ய� எI!"; அ�ேபா! 

இைறவைன நிைன ! அ�பா5 வழிபா% 2ாிய� தி�வ�� வாI�0"; அ� தி�வ�� 

!ைணெகா?% -"மல�கைள நீ�க, இறவாத இ�ப -�திவ !$", எ�3" 

த�!வ�ைத உ�ெகா?ட க த 2ராண" ெசா5லா." ெபா�ளா." அழ0/$ 

விள�0வ!; உய� த ேவைல� பா�%ட� இைழ�க�ெப/ற மாணி�க" ேபா5வ!. 

 

9>� அைம�2" சிற�2" 

 

ேம.", இ 95 இல�கண ேம/ேகாளாக� கா�ட�ெப$" சிற த இல�கியமா0". 

இ 9லாசிாிய� ஒ� ெபா�ைள� 0றி�0"ேபா! அத� ெபயராகிய பல 

ெசா/களா." 0றி�பி%வ�. இவ� நைடயிேல ெதானி� ெபா�� சிற தி��0". 

இ 9>� நைட, ெதளி த நீேரா�ட" ேபா�$ ஒேர த�ைமயாக W$ெப/$, 

ெச5." ந5>ய52ைடய!. இ 9>�க? ைசவாகம�களி� க��!�கJ", 

ேவேதாபநிடத�களி� க��!�கJ" இனி! விள�க�ப%கி�றன. க,சிய�ப� 

வாC த கால" 

 

இனி� க"பேர க த 2ராண�ைத� பாட இ� தன� எ�$", க,சிய�ப� அதைன 

-�னேர பா�@�ளா� எ�பைத அறி ! இராமாயண�ைத� பாட� ெதாட�கின� 

எ�$" கா! வழி, ெசIதிெயா�$ வழ�0கி�ற!. இ! 0றி�!� ‘க,சிய�ப� 

எ�3" ;றாவா க த 2ராண� கடைல� கல�கிய!?’ எ�$ க"ப� வினவியதாக� 

பழெமாழிெயா�$ வழ�0". இதனா5 க,சிய�ப�, க"ப� கால�தி/0, சிறி! 

-/ப�டவ� எ�$ க�தலா". Wரேசாழிய இல�கண விதிைய� கைட�பி��த 

க,சிய�ப� அ7 Wரேசாழிய கால�!�0� பி�3", க"ப� கால�!�0 -�3" 

வாC தவராத5 ேவ?%". 

 

கைதயைம�பி5 இ�95களி� ஒ/$ைம 

 

இ78?ைம க த 2ராண", இராமாயண" ஆகிய இ� 95களி� கைதயைம�பி5 

உ�ள ஒ/$ைமகளா5 ெத�ளிதி/ 2லனா0". இல�ைகயி5 இராவண� நி$விய 

அர; இராமன! வி5லா5 அழி த!. Wரமேக திர�தி5 `ர� அைம�த அர; 



63 

 

-�கன! ேவலா5 -றி த!. இராவண� ெந% தவ" 2ாி ! ெப/ற வர�தா." 

வ>ைமயா." ேதவைர@" Dவைர@" ெவ�றா�. மாநில ம�ன�, அவ� பைடவ> 

க?% அHசி அ� பணி தன�. இ�தைகய WரH ெசறி த ேவ த� 0"பக�ண� 

-தலான த"பியேரா%", ேமகநாத� -தலான ைம தேரா%" இல�ைகயி/ சிற ! 

விள�கினா�. வானவ� அ நா��5 வாயட�கி� பணி2ாி தன�, எ�0" அற" 

தள� !, மற" வள� த!. இ7வாேற `ர3" ெப� தவ" 2ாி ! அ?ட�க� 

பலவ/ைற @" ஆJ" அாிய வர" ெப/றா�. வி?ணவைர� பி��! வ !, த� 

நகரமாகிய Wரமேக திர�தி5 சிைறைவ�தா�. சி�க -க� -தலான த"பியேரா%", 

பா3ேகாப� -தலான ைம தேரா%" மா?2/$ விள�கினா�. 

 

இராம3" ேவல3" 

 

உலகி5 மற" ெப�கி அற" அ�0"ெபாE! இைறவ� ேதா�றி, மற�திைன 

ேவேரா% அ$�!, அற�திைன, சீேரா% நி$�!வா� எ�ப! ஆ�ேறா� 

க��தா0". அத/ேக/ப அர�க�ேகா� ெசIத ெகா%ைமயா5 இராம� 

அவதாி�தா�. அ;ர� ேகா� விைள�த தீைமயா5 -�க� அவதாி�தா�. சீைதைய, 

சிைற மீ�பத/0 இராம� வி5.ட� எE தா�. சய த� -தலான வானவைர, 

சிைற மீ�பத/0 -�க� ேவ.ட� விைர தா�.இல�ைக ேவ த� த�ைகயாகிய 

`��பணைகேய அ?ண� அழி ெதாழிய வழிேத�னா�. `ர� த�ைகயாகிய 

அ;-கி@" த� அ?ண� அரேசாெடாழித/0 அ�ேகா>னா�. அழேக 

உ�வாயைம த சீைதைய� கவ� ! ெச�$ த� அ?ணனிட" ேச��க எ?ணினா� 

`��பணைக. அதனா5 இராம� த"பியாகிய இல�0வனா5 D�க$ப�%� 

தைமயனிட" ஓ� -ைறயி�டா�. 

 

அச-கி@" `��பணைக@" 

 

ெபா�னா% !ற ! ெபா�னி நா�ைடயைட த இ திர� சிவமண� கமE" 

சீ�காழி� பதியி5 ெபாழி5 ஒ�ைறயைம�!,அ�0� த� ேதவி@ட� த�கியி� தா�. 

தனி�தி� த அவ� ேதவிைய, `ர� த�ைகயாகிய அச-கி க?L/றா�. 

அவைள� த� தைமயனிட" ெகா?% ேச��க வி�"பிய அச-கி, பலவா$ 

இழி�!ைர�! எ%�!, ெச5ல� !ணி தா�. அ7ேவைளயி5 ேசாைலைய� காவ5 

2ாி த மாகாள� ெவளி�ப�% அச-கியி� ைகைய வாளா5 ெவ�� WC�தினா�. 

இல�0வனா5 D�கிழ த `��பண ைகைய� ேபா�$ மாகாளனா5 ைகயிழ த 

அச-கி கதறியEதா�. Wரமேக திர�தி5 W/றி� த `ரைன நிைன�! ஓலமி�டா�. 

அவன! அைவயி/ 20 ! தன�0 ேந� த சி$ைமைய -ைறயி�டா�. 
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இராம� வி%�த 	த� 

 

இராம 	தனாகிய அ3ம� இல�ைகயைட தா�. அவ� சிைறயி>� த 

ெச5வியாகிய சீைதைய� க?% ஆ$த5 :றினா�. WரமாநகரமாI விள�கிய 

இல�ைகயி5 வி?ணவ�, அர�க�ேகா� அ�பணி ! ெதா?% 2ாி@" 

நிைலயிைன� க?% விய தா�. இராவண� அரசைவயைட ! இ$ மா தி� த 

அவ� ெசவிகளி5, த�ைன ஆ�ெகா?ட நாயக� ெப�ைமைய ந�றாக 

எ%�!ைர�தா�. அறெநறி தவறிய அ7வரசைன ேநா�கி, “உ� ெச5வ" 

சிைதயாதி��க ேவ?%மாயி� உடேன சீைதைய வி%க; உன! ஆவிைய ஒ� 

ெபா�ளாக� ேபா/$வாயாயி� அ� ெப�மா� ேதவிைய வி%க” எ�$ அ7வ3ம� 

அ$தியி�% உ$தியாக உைர�தா�. 

 

ேவல� வி%�த 	த� 

 

அ�ஙனேம Wரமேக திர�ைத யைட த -�க 	தனாகிய Wரவா08" அ  நகாி� 

சிற�ைபெய5லா" க?% விய தா�. அ�0 வானவ� அ;ரைர வண�கி ஏவ5 2ாி@" 

இழிநிைலைய� க?% இர�கினா�. மீென%�! வ�" ஈன�ெதாழிைல வானவ� 

2ாி ! வ�தைல� க?% ெபாி!" வ� தினா�. இ திர� ைம தனாகிய சய த� 

சிைறயி� த இட�தி/0" ெச�$, அவைன� ேத/றினா�. நகைர -/$" ;/றி� 

பா��த அ7 Wரவா0, `ர� ேபரைவைய, சா� தா�. அ, `ரனிட" ேவேல திய 

-�க� ெப�ைமைய விள�கி @ைர�தா�. -� ெதாழி5 2ாி த�J" இைறவேன 

-�கனாI� ேதா�றி@�ள சிற�பிைன விாி�!ைர�தா�. ‘நி� கிைளெயா% ெந�! 

வாழ நீ வி�"பினா5 இ�ெபாEேத வி?ணவைர, சிைறயினி�$" வி%க; 

ேவேல திய -�க� தி�வ�ைய� பணிக’ எ�$ 	தைர ேயாதினா�. 

 

ேவ த� இ�வாி� WC,சி 

 

இல�ைகைய அழி�! மீ?ட அ3மைன� ேபா�ேற Wரவா08" மேக திர நகைர 

யழி�!� தி�"பினா�. இ$தியி5 இல�ைக ேவ த� இராமெனா% ேபா�2ாி ! 

WC தா�. `ர3" ேவல3ட� க?ேடா� விய�2ற� க%"ேபா� 2ாி ! 

மா?ெடாழி தா�. இராவண� மைனவியாகிய ம?ேடா தாி@", `ர� 

மைனவியாகிய ப!ைம@" க/2ெநறி வEவாம5 த�த" கணவ�ட� உயி� நீ�தன�. 

இ�ஙன" -த>>� ! -�8கா$" கைதயைம�பி5 ெபாி!" ஒ/$ைம@ைடய 

இராமாயண", க த 2ராண" ஆகிய இ�ெப�� காவிய�கJ" தமிழக�தி5 நில8" 
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ைவணவ", ைசவ" ஆகிய இ� சமய�களி� உ?ைமகைள இனிதி� 

விள�0வனவா0". ேவல� 	! வி%�த5 

 

வானவைர� ெகா%H சிைறயி5 இ�ட அ;ர� ேகாமானாகிய `ரன! உயிைர� 

கவ�த/0 வ த வ�ேவ5-�க�, -த>5 ஒ� 	தைன வி%�! அவன! க��ைத 

அறிய வி�"பினா�. அ, `ர3ட� Wர� ேபா� ெதாட�0 -�ேன ஆ/ற5 மி�க 

	த� ஒ�வைன அ3�2தேல அறெநறியா0" எ�$ மலரவ3" மாயவ3" :றின� 

அ! ேக�ட ேவ5 Wரனாகிய -�க� அ�ேக நி�ற Wர வா0ைவ அ�ெளா% 

ேகா�கினா�. “Wரேன! நீ மேக திர நக��0 இ�ேற விைர ! ெச�$ `ரைன� 

க?%வர5 ேவ?%"; அவ�பா5 இ திர� ைம தைன@" ஏைனய வானவைர@" 

உடேன சிைறயினி�$ வி%வி�த5 ேவ?%" எ�$", அறெநறி வEவாம5 அரசாள 

ேவ?%" எ�$" அறிவி�பாI; அ;ர� ேகா� அத/0 இைசயானாயி� அவ� 

இன�ைத அ�ேயா% அழி�த/0 வ�ேவ5 எ%�! நாைளேய நா" ேபா��0 

வ�ேவா". இஃ! உ?ைமெய�$ உைர�! மீ�க” எ� பணி�த�ளினா�. 

 

Wரவா0 Wரமேக திர" அைடத5 

 

ேவல� ஆைணைய, சிரேம5 தா�கிய Wரவா0, இ திர� -த>ய ேதவாிட" 

விைடெப/$� கட/ கைரயி� அ�கைம த க தமாதன மைலயி�மீ! ஏறினா�. 

அ"மைலயி� உ,சியி5 நி�$ -�க� ெப�மா� தி�வ�ைய� ெதாE! 

தியானி�தா�. வானவ� க?% விய�0" ேப��ைவ� ெகா?டா�. `ரன! 

நகரமாகிய Wரமேக திர�தி� மீ! பாய� !ணி ! காைலV�றினா�. ேவலைன 

வாC�தி வானி5 விைர ெதE ! பற தா�. இைடயி5 அ;ர�களா5 ஏ/ப�ட 

இைடV$கைள ெய5லா" ெவ�$ `ரன! Wரமாநகைர யைட த Wரவா0, ேவல� 

தி�வ�ைய வாC�தி வண�கினா�. அ� ெப�மா� தி�வ�ளா5 ஓ� அLவி� 

உ�வ� ெகா?% மேக திர மாநகாி� வள�கைள� க?% விய தா�. சய த3" 

வானவ�" சிைறயி� த இட�ைத� க?% சி ைதைந  !�கினா�. 

 

வானவ� வாC�ைத� ெப$த5 

 

இ திர� ைம தனாகிய சய த3�0 இ�3ைர :ற எ?ணிய Wரவா0 ஆெறE�! 

ம திர�ைத அ�2ட� ஓதினா�. அ7ேவைளயி5 சிைற, சாைலைய� கா�!நி�ற 

அ;ர� ம திர வைலயி/ப�% மய�0/றன�. உடேன, அ7 Wரவா0 சிைறயி3�ேள 

20 ! சீாிழ ! வா%" சய�த� -�ேன அம� தா�. த�ன� க?% விய ! நி�ற 

சய த3�0� த� வரலா/ைற எ%�!ைர�தா�. ேவல� வி%�த 	தனாI 

வ தைட த சிற�பிைன விாி�!ைர�தா�. அவன! ெமாழிகைள� ேக�ட இைமயவ� 
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அைனவ�" மனமகிCெவIதின�. ‘ேவல� வி%�த 	தேன! நீ ெவ/றி எI!க!’ எ�$ 

வாC�!� :றி வழிய3�பின�. 

 

`ர� அ�தாணியி5 Wரவா0 

 

அ7விட�தினி�$ வா� வழிேய விைர ! பற த Wரவா0, `ரன! மாளிைகைய, 

சா� த ெசI 0�றி�ேம5 நி�$ அவன! அர?மைன வள�ைத ெய5லா" :� ! 

ேநா�கினா�. பி�ன� அ�கி� ! எE !, Wரனாகிய `ர� W/றி� த அ�தாணி 

ம?டப�ைத யைட தா�. ேம� மைலைய வி5லாக� ெகா?ட ேமலவ� 

ைம தனாகிய ேவலவ� வி%�த 	த� யா�; இ,`ர� அாியாசன�தி5 W$ட� 

இ��க, எளியனாI அவ�-� ெச�$ நி/ற5 எ" ெப�மா� ெப�ைம�0 இழிைவ� 

த�" எ�$ எ?ணினா�. அ�ெப�மா� தி�வ�ைய நிைன ! உ�கினா�. 

அ நிைலயி5 -�கேவ� தி�வ�ளா5 ேபெராளி W;" eடெமா�$ விைரவி5 அ�0 

வ !/ற!. அதைன� க?ட Wரவா0, ‘இஃ! எ" ெப�மா� அ3�பிய�ளிய 

ஆசன" ேபா."!’ எ�ெற?ணி அகமகிC ! அத� மீ! ஏறியம� தா�. 

 

`ர� வினா8" Wர� விைட@" 

 

Wரவா0வி� ெசயைல� க?ட `ர� ெவHசின� ெகா?% உட"ெப5லா" 

விய��க8", விழிகளி5 தீ�ெபாறி பற�க8" ப/கைள� க��தா�. ‘இ�0� !ணி ! 

வ த நீ யாவ�?’ எ�$ வினவினா�. அ! ேக�ட Wரவா0, ‘அ;ரேன! இ திர� 

!யைர� ேபா�கி�, ேதவைர, சிைறயினி�$" நீ�கி, அவ��0� ப?ைட, 

சிற�ைபெய5லா" ஆ�கி ைவ�த/0 ஆதி -த5வனாகிய -�கேவ� தி�,ெச !ாி5 

எE த�ளி@�ளா�; அ�ெப�மா3�0 அ�யவ� நா�; நி� த"பியாகிய 

தாரகைன@" கிர8Hச" எ�3" ெப� ெவ/ைப@" எளிதி/ ெகா�ெறாழி�த ேவ5 

Wரனாகிய 0மரேவ� உ�னிட" இ�ன�� ெகா?% எ�ைன� 	! அ3�பினா�; 

வானவ��0� த ைத -ைறயினரான காசிப -னிவ� த த ைம தனாகிய நீ 

அ7வானவைர, சிைறெசIத5 -ைறயாேமா? நீ ேவத 95 -ைறயினி�$" 

விலகினாI, அ/பமான ெபா��களி5 ஆைச ெகா?டாI அளவிற த கால" நீ 

அ� தவ" 2ாி ! இைறவ�பா5 அழியாத ஆ@ைள@" ெச5வ�ைத@" ெப/றாI; 

அவ/ைற� தவ�ண ெநறியிேல ெச�$ அழி�!� ெகா�Jத5 த0ேமா? நீ@" நி� 

;/ற-" நீ?ட ெச5வ�!ட� வாழ ேவ?%மாயி� வானவைர, சிைறயினி�$" 

வி%க! அறெநறியிேல அர; 2ாிக! அ�ஙன" ெசIய� தவறினா5 ெச7ேவ� இ�0 
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எE த�ளி, நி�ைன@" நி�ைன, ேச� த அ;ர� :�ட�ைத@" ெகா�ெறாழி�த5 

உ$தியா0"” எ�$ 	தைர ேயாதினா�. 

 

`ரனி� Wரெமாழி 

 

Wரவா0 விள"பிய ெசா/கைள� ேக�ட `ர� மன�தி5 க%Hசின" D?ட!. அவ� 

ைகெயா% ைகயைற ! க%ைமயாக� ேபச� ெதாட�கினா�. “ஆயிர�ெத�% 

அ?ட�கைள@" ெவ�$, இைணய/ற தனியர; 2ாி@" என�0 இ,சி$வேனா 

அறி8ைர ெசா5ல� தைல�ப�டா�? அ;ர� 0ல�ைத வ��திய வானவைர, 

சிைறயி5 ெகாண� ! அைட�த! தவ�0ேமா? -�கனாகிய இ,சி$வ� த ைதயா� 

என�0 -ைறயாக அளி�த வர�க� விணா0ேமா? ேபா� 2ாி ! எ�ைன ெவ5ல 

வ5லா� யாேர? நா� அ7வானவைர விடமா�ேட�; ஏ!" அறியாத 

இள"பி�ைளயி� ெசா5ைல� ேக�%, இ�0� 	தனாக வ த உன�0 உயி��பி,ைச 

த ேத�; பிைழ�!� ேபாவாI” எ�$ `ர� Wரெமாழி :றினா�. 

 

ேவல� ெப�ைமைய விள�0த5 

 

இ"ெமாழிகைள� ேக�ட -�க	தன! உ�ள�தி5 ெப�Hசின" -$கி எE த!; 

ெமI"மயி� சி>��த!; க?க� சிவ�தன. “ம�3யி��0 இ�3யிராI, 

த�ேனாி5லா� தைலவனாI, அைனவ��0" அ"ைமய�பராI அம� த 

பர"ெபா�ேள அ$-க� ெப�மா�; எ�0" நிைற ! இ�ன�� 2ாி@" 

அ�ெப�மா3�0 எ�0" தி�-க�க�; எ�0" தி�விழிக�; எ�0" தி�,ெசவிக�; 

எ�0" தி��கர�க�; எ�0" Wர�கழ52ைன த தி�வ�க�; எ�0" அவ� 

தி�8�வேம. இ�தைகய ேபரா/ற5 பைட�த ெப�மா�, வானவ� !யைர� 

ேபா�க8", அ;ர�கைளைய ேவர$�! அற�பயிைர� கா�க8" இ�0 

எE த�ளி@�ளா�; அ�ெப�மான இழி த ெசா/களா5 இகC !ைர�த உ� நாைவ 

அ�ேபாேத அ$�தி��ேப�; உ�3யிைர2" பிாி�தி��ேப�; எ� தைலவனாகிய 

ேவல� எ�ைன அத/காக அ3�பவி5ைலயாத>� உ�ைன உயிேரா% 

வி%கிேற�; ேவ/பைட�0 இைரயாக இ��பவேன! இ�3" ஒ� நா� உயி� 

வாC தி�; மீ?%" ஒ� -ைற உ$தி :$கி�ேற�; நீ@" நி� ;/ற-" வாழ 

வி�"பினா5 வானவைர, சிைற W% ெசIக! பைகைம ெயாழி�!� பர"ெபா�ளாகிய 

-�க� தி�வ�ைய� பணிக!” எ�$ அ,`ர3�0 ந5.ைர பக� தா�. 
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அ;ரைர அழி�!, ெச திைல அைடத5 

 

Wரவா0வி� சீாிய உைரக� `ரன! உ�ள�தி5 சின�ைதேய விைள�தன. 

‘விைரவி5 இவைன� பி��!, சிைறயி5 இ%க’ எ�$ அ;ர Wர��0 

ஆைணயி�டா�. அ நிைலயி5 Wரவா0 ஆசன�ைதவி�% எE தா�. த�ைன 

வைள த அ;ர� தைலகளி� சிைகைய� கர�தா/ பி��! நில�தி5 அ��தா�. பி�2 

`ரைன ேநா�கி, “நீ எ� ஆ?டவன! ெந%ேவலா5 மா?ெடாழிவாI; அ! கா$" 

ஐ"2ல இ�ப�கைள ஆர� !I�தி�; நா� ேபாI வ�கிேற�” எ�$ :றி� 

2ற�ப�டா�. அ�ேபா! அவ� அம� தி� த அாியாசன-" வான�தி5 எE ! 

மைற த!. ெப�மா� அ�ளா5 உலகள த தி�மாைல� ேபா5 ெந�யேதா� உ�வ� 

ெகா?% நி�றா�. அற" திற"பிய அ;ர ேவ த� W/றி� த அ�தாணி 

ம?டப�ைத, சி�னா பி�னமாக, சிைத�தா�. த�ைன எதி��!� தா�கிய அ;ர 

Wர�கைளெய5லா" அழி�ெதாழி�தா�. க��கட5 கட ! க தமாதன மைலைய, 

ேச� த ெச தி/ பதியிைன வ தைட தா�. அ�பினா5 எ�2" உ�ள-" உ�க8", 

விழிகளி5 ஆன த ெவ�ள" ெப�க8", -�க வ�ள>� தி�வ�ைய வண�கினா�. 

தா� 	! ெச�$ மீ?ட ெசIதிைய� பணி8ட� பக� ! நி�றா�. 

 

இ�ஙன" ேவல� வி%�த 	தனI, `ரன! Wரமேக திர" அைட த Wரவா0 

தைலைம� 	த3�0ாிய த0திக� பல8" பைட�தவ� எ�பைத அவ� :றிய 

ெமாழிகளா.", சீாிய ெசய5களா." அறி ! மகிழலா". 

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

9. 9. 9. 9. இ�திர+ வி*�த �த+இ�திர+ வி*�த �த+இ�திர+ வி*�த �த+இ�திர+ வி*�த �த+    

 

நள� வரலா/ைற� :$" இ�95க� 

 

-த5 ஏE வ�ள5களி5 ஒ�வனாகிய நளன! வரலா/ைற� :$" 95க� தமிழி5 

இர?%ள. அவ/$� தைலயாய! நளெவ?பா. ம/ெறா�$ ைநடத" எ�3" 

ந/காவியமா0". ‘ெவ?பாவி/ 2கேழ தி’ எ�$ 2லவெர5லா" விய ! ேபா/$" 

சிற த கவிஞராகிய 2கேழ தியா� நளெவ?பா 9ைல யா�தன�. ‘ைநடத" 2லவ��0 

ஒளடத"’ எ�$ நாவல� நய ! ேபா/$" ைநடத� காவிய�ைத ந/றமிC வ5ல 

சி/றரசனாகிய அதிWரராம பா?�ய� ஆ�கினா�. 

 

ஆதாரமாI அைம த 95க� 

 

2லைம நல�தா5 2கேழ திய 2லவராகிய 2கேழ தியா� பாரத� கைதயி5 வ�"  
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நள� சாிைதைய ஆதரவாக� ெகா?% நளெவ?பா 9ைல� பா�ன� எ�ப�. 

`தா�ட�தா5 நா�ைட யிழ ! கா�ைட யைட ! கவ./$� ெகா?���0" 

பா?டவ��0 ஆ$த5 :$" ேவதவியாச�, நள� வரலா/ைற எ%�!�கா�டாக� 

:றிவிள�கினா�. அதைன அ��பைடயாக�ெகா?ேட 9ைல�பா�யதாக� 

2கேழ தியா� நளெவ?பாவி� ேதா/$வாயி5 நவி5கி�றா�, நளனா5 

ஆள�ெப/ற நா% நிடத" என�ப%"; ஆத>� அ நா�% ம�ன� வரலா/ைற� 

:$" காவிய" ‘ைநடத"’ என�ப�ட!. இ 95 வடெமாழியி5, ஹ�ஷ கவி எ�பா� 

இய/றிய ‘ைநஷத"’ எ�3" காவிய�தி� ெமாழிெபய��பா0". அ7வடெமாழி 

9>� ;ைவ 0�றாம5 அதிWரராம பா?�ய� ெமாழி ெபய��!�ளா� எ�$ 

இ�ெமாழி 95கைள@" ஒ��ேக பயி�ற அறிஞ�க� உைர�ப�. 

 

ெவ?பாவி/ 2கேழ தி 

 

தமிழி5 உ�ள நா5வைக� பா�களி5 ெவ?பாேவ -த�ைம வாI த!. 2லவ�க� 

அதைன� பா%வ!" அ�ைமயா0". ஆத>� ‘2லவ��0 ெவ?பா� 2>’ எ�ேற 

வழ�0" பழெமாழி@?%. ெவ?பா வைகயி3� ஒ�றாகிய 0ற� ெவ?பா�களா5 

த" 9ைல�பா�ய தி�வ�Jவைர ‘-த/பாவல�’ எ�$ பாரா�%வ!" இ� 

காரண�தாேலேய ஆ0". எனேவ, ெச�பேலாைசயி/ சிற ! விள�0" ெச7விய 

இனிய ேநாிைச ெவ?பா�களா5 நள� வரலா/ைற� பா�ய 2கேழ தியாைர 

ெவ?பா� பா%வதி5 W$ ெப/றவ� எ�$ விய ! ேபா/$வாராயின�. 

 

2கேழ தியா� ைவணவ� 2லவ� 

 

நளெவ?பா ;ய"வர கா?ட", க>ெதாட� கா?ட", க> நீ�0 கா?ட" என 

D�$ பிாி8களாக� பிாி�க�ெப/$�ள!. ஒ7ெவா� கா?ட�தி� ெதாட�க�தி." 

9லாசிாிய� தி�மா.�0 வண�க� :றி@�ளா�. ேம.", க> ெதாட� கா?ட�தி5 

நளைன� க> ெதாட� தவா/ைற� 0றி�பி%" 2லவ�, ‘நாராயணாய நமெவ�$ 

அவன�யி/ ேசராைர ெவ !யர" ேச� தா/ ேபா5’ க> ெதாட� த! எ�$ 

க�%ைர�கி�றா�, க>நீ�0 கா?ட�தி." ‘மி�ேகா� உலகள த ெமIய�ேய 

சா�வாக� 2�ேகா� அ�விைன�ேபா5’நளைன� க> நீ�கியெத�$" நவி5கி�றா�. 

ஆத>�, 2கேழ தியா� தி�மா5 அ�யவ� எ�ப! ெத�ளிதி/ 2லனா0". 

 

2லவைர� ேபா/றிய வ�ள5 

 

2கேழ தியா� த"ைம யாதாி�த 0$நில ம�னனாகிய ச திர� ;வ��கி எ�பானி�  
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அ�பான ேவ?%ேகாJ�0 இண�கிேய நளெவ?பாைவ யா�தன� எ�ப�. 

ஆத>� ெசI ந�றி மறவா, ெச தமிC� 2லவராகிய 2கேழ தியா�, த" 9>5 அ" 

ம�னைன� த�கவா$ ேபா/றி� பர8கி�றா�, ம3-ைற தவறா! ெச�ேகா5 

ெச.�திய அ" ம�னேன ‘மாம3 95 வாழ வ�ச திர� ;வ��கி’ எ�$ 

வாC�தினா�. அவன! வள" ெபா� திய ம�Jவ நா�ைட, ெசா5."ேபா!, 

‘வ?டா� வள வய5`C ம�Jவநா� ெட�ேகாமா� - த?டா� 2ைன ச திர� 

;வ��கி’ எ�$ ேபா/றின�. அவன! ெகாைட நல�ைத� ெகா?டா%" 2லவ�, 

‘தா�ெவன� பா�ேம5 த�ச திர� ;வ��கி’ எ�$", ‘ச�கநிதிேபா5 த�ச திர� 

;வ��கி’ எ�$" 0றி�பி%கி�றா�. 

 

நளெவ?பா அர�ேக/ற" 

 

ெகாைட வ�ளலாகிய ச திர� ;வ��கியி� அரசைவயி5 2கேழ தியா� த" 

நளெவ?பா 9ைல அர�ேக/றின�. அ�ேபா! அ தி� ெபாEதி� வ�ணைனைய� 

0றி�0" அழகிய பாடெலா�ைற� பா�� 2லவ� விள�கினா�. 

 

“ம5>ைகேய ெவ?ச�கா வ?%த, வா�க��2 

வி5> கைண ெதாி ! ெமIகா�ப,--5ைலெய3" 

ெம� மாைல ேதாளைசய, ெம5ல நட தேத 

2� மாைல அ தி� ெபாE!.” 

 

அ தி�ெபாEதாகிய அரச� ெம5ல கட ! வ�கிறா�. வ?%, அ7ேவைளயி5 

ம5>ைக ெய�3" ச�ைக ஊ!கிற!. ம�மத� ெமIகா�பாளனாக� கா�! 

வ�கி�றா�. அவ� ைகயி5 க�"2 வி5 விள�0கி�ற!. -5ைல மல�மாைல, 

அவ� ேதாளி/ கிட ! !வ�கி�ற!. எ�!ைண அழகிய க/பைன! 

 

அைவயி5 எE த தைட 

 

பா�ைட@" விள�க�ைத@" ேக�ட 2லவெர5லா" உ�ள� கிள� ! -கமல� த 

தைலயைச�தன�. ஒ� 2லவ� ம�%" எE !, இ7வ�ணைனயி5 தவ$�ளெதன� 

தைட :றினா�. ச�கிைன ஊ!வா� அத� அ��2ற�தில�ேறா வாIைவ�! 

ஊ!த5 மர2; அ�ஙணமி��க, மலாி� ேம/2ற�தி>� ! ஊ!" வ?% 

ச�:!வாைன ெயா�ப! எ�ஙன" ? ஆத>� இ�க/பைன தவ$ைடயதா0" எ�$ 

2கேழ தியா� க��ைத ம$�!ைர�தா�. 
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2கேழ தியாாி� 2லைம 

 

அ! ேக�ட 2கேழ தியா� மகிCேவா% அ� 2லவைர ேநா�கினா�. “நீவி� :றிய 

க��!� ெபா��த-ைடயேத; ஆயி3" க�J?ட களி மய�0ட� ச�ைக 

ஊ!வா�, அத� பி�ப�க" -�ப�க�கேள யறியான�ேறா? ஆத>� ேத3?ட 

வ?%" களிெகா?% ேமலம� ! ஊதி/$; இதி5 ஏ!" ஐய-?ேடா?” எ�$ 

அைவயி>� த 2லவெர5லா" விய�0மா$ விைடயி$�! ேம/ ெச�றா�. 

ம$�2ைர :றிய 2லவ� வாயைட�! வாளா அம� தன� எ�ப�. இ�நிகC,சி, 

2கேழ தியாாி� நிகாிலா� 2லைம நல�ைத விள�0வதா0". 

 

ம�ன� அ�ன�ைத� க?Lற5 

 

இ�தைகய இனிைம வாI த நளெவ?பா 9>5 இர?% 	! நிகC,சிக� 

சிற�பான இட" ெப/$�ளன. அவ/$� ஒ�$ அ�ன�தி� 	!. ம/ெறா�$ 

நள� 	!. -த>5 அ�ன�தி� 	! ப/றிய ெசIதிகைள ஆI !ண�ேவா". நிடத 

நா��� தைலநகரமாகிய மாவி த நகாி� ந%ேவயைம த மாளிைகைய, `C ! 

மாமல�, ேசாைல விள�கிய!. அரசனாகிய நள� அ,ேசாைலயி.�ள 

ந�மல�கைள� ெகாIத/0� ேதாழிய� பல� 2ைட `ழ ெம5ல நைடபயி�$ 

ெச�றா�. அ,ேசாைலயி� ந%வ? அைம த ெபாIைகயி5 U�த ந$மல�� 

தாமைரயி�ேம5 அ�ன" ஒ�$ அம� தி��தைல� க?டா�. அதைன� 

பி��!�ெகாண�மா$, அவ� ேதாழியைர ஏவினா�. அவ�கJ" அ7வாேற 

அ�ன�ைத� பி��! ம�ன� தி�-�ன�� ெகா?% வ ! ைவ�தன�. ம�னைன� 

க?ட அ�ன" மல�கிய!; த� இனமான பிற அ�ன�கைள� காணா! கல�கிய!. 

அ7வ�ன�தி/0 அரச� ஆ$த5 :றினா�. 

 

அ�ன" ெசா�ன அாிைவ 

 

நள� :றிய ஆ$த5 ெமாழிைய� ேக�%� த%மா/ற" தீ� த அ�ன" 

அவ3�ெகா� ந/ ெசIதிைய� :றிய!. ‘அரேச! நி� ேதாJ� கிைச த ேதாைக 

ந5லாளாக� தமய தி எ�3" ைதயலா� ஒ��தி @�ளா�’ எ�$ உைர�த!. அவ� 

ப?2 நல�ைத ெய5லா" அ�ெபாEக, ெசா5>ய!. அவ� ெப?ைம ெய�3" 

நா�ைட� ேபணி யரசா?ட திற", 2லவரா5 நய"பட உைர�க� ப%கி�ற!. 

நாண", மட", அ,ச", பயி��2 எ�3" நா/0ண�கைள@", தமய தி ேத�, யாைன, 

0திைர, காலா� எ�3" நா/பைடகளாக� ெகா?டா�; ஐ"ெபாறிகைள@" அாிய 
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அைம,ச�களாக� ெகா?டா� ; கா5களி5 அணி !�ள சில"2கைள� க�-ரசாக� 

ெகா?டா�; க?க� இர?ைட@" ேவ." வாJமாக� ெகா?டா�; -கமாகிய 

மதியிைன� ெகா/ற� 0ைடயாக� ெப/றா�; இ7வா$ அவ� ெப?ைம யரைச� 

ேபணி ெயாEகினா� எ�$ அ�ன�தி� வாயிலாக� 2லவ�, தமய தியி� 

நல-ைர�0" திற" பாரா�ட/ 0ாியதா0". 

 

அ�ன" 	! ேபாத5 

 

தமய தியி� சிற�ைப� 0றி�! அ�ன" ெசா�ன அாிய ெசIதிகைள� ேக�ட நள� 

அவ� மீ! அளவிலா� ெப��காத5 ெகா?டா�. அதனா5 அவன! ெநHச" 

இ/ற!; மான" அ/ற!; நாண" அழி த!. ‘இனி எ� வாC8, உ� 

வாI,ெசா/களி5தா� உ�ள!’ எ�$ :றி, அ�ன�ைத அ� தமய தியி�பா5 	! 

ேபா�கினா�. அ�0 நி�$ அ�ன" வானி5 எE ! வித��ப நா��� 

தைலநகரமாகிய 0?�ன2ர�ைத ேநா�கி விைர ! பற�க./ற!. அதைன� 

	த3�பிய நள� உ�ள", காத5 ெவ�ள�தா5 அைலேமாதி� த%மா$" 

நிைலயிைன� 2லவ� விள�0" திற" ெபாி!" ேபா/ற/0ாியதா0". 

 

நளன! காத5 உ�ள" 

 

‘அ�ன" இ ேநர�தி5 0?�ன2ர�ைத� 0$கியி��0ேமா ? இ ேநர�தி5 

அ�ெப?ணரசிைய� க?���0ேமா ? இ ேநர�தி5 அவ�பா5 என�0�ள 

காதைல இய"பியி��0ேமா? அ�கி� ! தி�"பி யி��0ேமா?’ எ�$ :றி� 

ெப�D,;வி%" நளன! காத5 உ�ள�ைத� 2லவ� 2ல�ப%�!கிறா�. 

 

அ�ன" தமய திைய� க?Lற5 

 

நள� அ3�பிய காத5 	தாக� 0?�ன 2ர, ேசாைலைய� க?டைட த அ�ன", 

ஆ�0� ேதாழிய�ட� விைளயா�� ெகா?�� த தமய திைய� க?ட!. அவJ" 

அ7வ�ன�ைத� தனியிட�ேத அைழ�!, ெச�$, த�ைன நா� வ த ெசIதிைய 

நவி.மா$ ேவ?�னா�. அவ� உ�ள� களிெகா�Jமா$, அ�ன" நளன! 

ெப�ைமைய ந�0 விள�கிய!. “ெப?ணரேச! உன�ேக/ற ம�ன� ஒ�வ� 

உ�ளா�; அவ� அறெநறி பிறழாத அ�2ைடயா� ; த?ணளி நிைற த 

உ?ைமயாள� ; ெச�ேகா�ைம தவறாத சீாிய ேவ த� ; ம�ைகய� மன� கவ�" 
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தட ேதாளா� ; ம?Lலகி." வி?Lலகி." த�ேனாி5லாத தைலவ�; 

அற�கிட த ெநH;", அ�� ஒE0" க?L", மற�கிட த தி?ேடா� வ>@" 

ெகா?டவ�; அவ3�0� தி�மாைலய�றி உலகி.�ள ேத�ேவ த� எவ�" 

ஒ�பாகா�; அ�னவைனேய நீ ந�மண" 2ாி ! வாழேவ?%"” எ�$ அ7வ�ன" 

	!ைர பக� த!. தமய தியி� உ�ள� காதைல உண� த!. ‘ேவ த3�0 என! 

உ�ள நிைலயிைன விள�கி@ைர�பாI’ எ�$ ேவ?�ய அவ� வி��பிைன அறி ! 

மகிC த!. அவJ�0 ஆ$த5 :றி, வானி5 பற ! மாவி த நகைரயைட த!. 

 

அ�ன" ம�னனிட" தி�"2த5 

 

	! ெச�ற அ�ன�தி� வரைவ எதி�ேநா�கி நி�ற நள� வானி5 விைர ! பற ! 

வ�" அ� பறைவைய� க?டா�. அதைன அ�ேபா% வரேவ/$� த�மீ! 

தமய தி�0 உ?டான ெப�� காதைல� :ற�ேக�% இ�2/றா�. ‘அ�ன� 

0ல�தி� அரேச! அழிகி�ற என! உயிைர மீள8" என�0� த தாI!’ எ�$ 

அதைன� பாரா��னா�. 

 

நள� இ திர� வி%�த 	தனாத5 

 

தமய தியி� ;ய"வர� தி�நாைள� ெதாிவி�த/0 வித��ப நா��னி�$" Wம� 

வி%�த 	த� மாவி த நகைர யைட தன�. நிடத நா�% ேவ தனாகிய நளைன 

ந?ணி� தா" ெகாண� த ந/ெசIதியிைன� ெதாிவி�தன�. தமய தியி� 

;ய"வர,ெசIதிைய� ேக�ட நள� ேதேரறி வித��ப நா��� தைல நக��0 

விைர தா�. தமய தியிட" ெச�ற தன! மன�ைத� காணாம5 ேத� வ�பவைன� 

ேபால� ேதேரறி வ�" நளைன இ திர� -தலான இைமயவ� நா5வ� இைடவழியி5 

க?டன�. இ திர�, நளைன ெந��கி, “ேவ ேத! யா�க� ஏ8" ெதாழிைல, 

ெசIத/0 நீ இைசய ேவ?%"” எ�$ ேவ?�னா�. அவ� ஏவ� க�திய பணி 

இ�னெதன அறியாத நள� அ� ெதாழிைல, ெசIத/0 இைச தா�. 

 

நளன! உ�ள-" இ திர� ம திர-" 

 

இ7வா$ நளன! இைசைவ�ெப/ற இ திர�, “ேவ ேத! தமய தி த� ;ய"வர 

மாைலயிைன எ�களி5 ஒ�வ��0, `�ட ேவ?%ெம�$ அவ�பா5 	! ெச�$ 

ஓதி வ�க!” எ�$ ேவ?�னா�. இ, ெசIதிைய� ேக�ட நளன! உ�ள" 

த%மாறிய!; பாவினிட�ேத 9ைல, ெச.�!" 0ழைல� ேபால, அஃ! அ�0" 

இ�0" திாி ! த�ளா�ய!. அவ� தன! உ�ள�ெதE த காத5 ெவ�ள�ைத 
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அட�கி� ெகா?டா�. இ திரைன ேநா�கி, “ேதவ� ேகாேன! நீ ஏவிய பணியிைன� 

2ாிய இைச ! நி�ேற� ; காவைல� கட ! க�னி மாட�!� 20வ! எ�ஙன"?” 

எ�$ வினவினா�. இ திர� அவ3�0 ம திர" ஒ�ைற� க/$� ெகா%�!, 

“இதைன நீ உ,சாி�!� ெகா?% ெச�றா5 எவ�" உ�ைன� காணமா�டா� ; நீ 

க�னிமாட�தி5 20 ! தமய திைய எளிதி/ க?% வரலா"” எ�$ :றி, நளைன 

நக�� அ3�பினா�. 

 

க�னிமாட�தி5 தமய திைய� கா?ட5 

 

இ திர� வி%�த 	தனாI� தமய தியி� க�னி மாட" 20 த ம�னனாகிய நள� 

ஆ�கி� த அ� ெப?ணரசிைய� க?L/றா�. அவ�க� இ�வ�" 

ஒ�வைரெயா�வ� ேநா�கிய ெபாE! க��0வைள மலாி5 ெச தாமைர மல� U�த! 

ேபா�$", ெச தாமைர மலாி5 க��0வைள மல� U�த! ேபா�$" விள�கிய!. 

தமய தியி� ேவ�ைக நிைற த உ�ள மாகிய உ�ளைறயி5 க/ெப�3" தாழி�%� 

U��யி� த நிைற�கதவ" அவ� காத5 ேவக�தா5 தாேன திற த!. அவ� நளன! 

ேபரழைக� த� க?களா5 ந�0 ப�கினா�. ‘காவைல� கட ! க�னிமாட" 20 த 

நீ யா�?’ எ�$ அவைன வினவினா�. ‘வி?ணவ� வி%�த 	தனாக யா� இ�0 

வ ேத� ; நா� நிடத நா�% ேவ த�; நள� எ�ப! எ�, ெபய�’ எ�$ நள� 

த�ைன இ�னாெனன அறிவி�தா�. 

 

தமய தியி� ேவ?%ேகா� 

 

நளன! 	! ெமாழிகைள� ேக�ட ந�ைகயாகிய தமய தி, “ம�னேன ! நி�ைன 

மண" 2ாிவத/ ெக�ேற இ,;ய"வர" நைடெப$வ! எ�பைத அறிக” எ�$ 

மன-�க� :றினா�. நா� ;ய"வர மணமாைலைய, `�%வத/0 அ� 

ேதவ�கJட� நீ@" ;ய"வர ம?டப�தி/0 எE த��க” எ�$ கனி !�கி 

ேவ?�னா�. 

 

நள� தைல�	த� 

 

தமய தியி� மன�க��ைத யறி ! மீ?ட ம�ன�, இ திரைன, ச தி�தா�. அவ� 

உைர�த வ�ெமாழி@", தா� உைர�த இ�ெமாழி@" எ%�திய"பினா�. அவ�, 

தம�0, ெசIத ந�றிைய� பாரா�� இ திர�, இயம�, வ�ண�, தீ�கட8� ஆகிய 

ேதவ�க� நா5வ�" வர�க� பல வழ�கின�. இ"-ைறயி5 இ திர� வி%�த 



75 

 

	தனாI� தமய தி பா/ ெச�ற நள� காத.ைர�0" 	தனாயி3" தாேன 

வ0�!ைர�0" வ5லவனாத>�, அவ� 	த�� தைலயாயவ� ஆவா�. 

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

10. 10. 10. 10. சீவக+ வி*�த �த+சீவக+ வி*�த �த+சீவக+ வி*�த �த+சீவக+ வி*�த �த+    

 

0ைற ேபா�க வ த நிைற95 

 

இய5, இைச, நாடக" எ�3" -�பிாிவிைன உைடயதாகிய ஒ�பாிய 

தமிCெமாழியி5 ப?ைட நாளி5 ப/பல நாடக 95க� இ� தன எ�ப�. 

சி ைதய�J" சில�பதிகார" ஒ�ேற ெச தமிC நாடக� கா�பியமாக இ�$ நா" 

காண� கிைட�கி�ற!. அைத� ேபா�றெதா� நாடக95 இ5லாத ெப�� 

0ைறயிைன� ேபா�க ெவE த அ� தமிC நாடக 95 மேனா�மணீய" ஆ0". 

மேனா�மணி ெய�3" ம�ைக ந5லாைள� தைலவியாக� ெகா?% ஆ�க�ெப/ற 

அாிய 95 அ!வா0". 

 

; தர� ெச தமிC� திற" 

 

ெச�ற 9/றா?�5 தி�வன த2ர" அரச� க5Bாியி5 த�!வ� ேபராசிாியராக8", 

பி�2 ெந5ைல இ !� க5Bாியி� -த5வராக8" விள�கிய ேபரறிஞ� ; தர" 

பி�ைளயவ�க� தமிC� தாயி� -�மணியாக அணிய� த�க மேனா�மணிய�ைத 

இய/றியளி�தன�. அவ� ஆ�கில�தி." அ� தமிழி." சிற த 2லைமயாள�; 

த�!வ 9லாராI,சி@ட� வரலா/றாராI,சி, ெமாழி யாராI,சி -த>யவ/றி." 

சிற தவ�. தமிழி/ கவி பா%" திற� ந�0 வாI�க�ெப/றவ�. ைசவசமய� 

0ரவ�களி5 ஒ�வராகிய தி�ஞான ச"ப தாி� கால�ைத -த� -தலாக ஆராI ! 

அ$தியி�% உைர�தவ� இ7வறிஞேர. அ! தமிC இல�கிய ஆராI,சி ெசIவா��0 

ஒ� கல�கைர விள�கமாக விள�கிவ�கிற!. தமிC�ெதIவ வண�க�தி� 

தனி,சிற�2 

 

மேனா�மணீய 9>� தமிC�ெதIவ வண�க� பாட5 தனி�ெப�H சிற�2ைடய!. 

அ! 9லாசிாியாி� சிற த ெமாழியாராI,சி� திறைன@", தாI ெமாழியாகிய 

தமிழி�பா5 அவ��கி� த அளவிற த ப/றிைன@" ெதளி8ற விள�0". 

‘பர"ெபா�ளாகிய இைறவ� ப5.யி�" பல8ல0" பைட�!� கா�!� 

!ைட�தா.", தா� எ த ேவ$பா%" அைடயா! -� இ� தப�ேய இ��கிறா�. 

அ78?ைமைய� ேபா�ேற, தமிC�தாI க�னட", ெத.�0, மைலயாள", !J 

ஆகிய ெமாழி� 0ழ ைதகைள� ெப/றா." உலக வழ�கி5 அழி ெதாழி ! 
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சிைதயாத அ� திற� பைட�!�ளா�. அ�தைகய தமிC�தாயி� இளைம� திற�ைத 

விய !" ெசய5 மற !" வாC�!ேவா"’ எ�$ தமிC�ெதIவ�ைத வாC�தி 

வண�0" 9லாசிாியாி� தமிE�ள" சால, சிற ததா0". தமிழி.�ள இைணய/ற 

95களாகிய தி��0ற�, தி�வாசக" எ�3" இர?டைன@" அவ� பாரா�%  

திற� பலகா/ ப��! இ�2ற� த�கதா0". 

 

‘வ�Jவ�ெசI தி��0றைள ம$வறந� 0ண� ேதா�க� 

உ�Jவேரா ம!வாதி ெயா�0ல�!� ெகா�நீதி?’ 

‘கைடVழி வ� தனிைம கழி�கவ�ேறா அ"பல�!� 

உைடயா�� வாசக�தி5 ஒ�பிரதி க�தினேத.’ 

‘மன�கைர�! மல�ெக%�0" வாசக�தி5 மா?ேடா�க� 

கனHசைடெய� $�ேவ/றி� க?D�� கத$வேரா?’ 

 

தி��0ற�, தி�வாசக� ெப�ைம 

 

தி�வ�Jவ� அ�ளிய தி��0றைள� 0/றமற� க/$ண� த ந5ேலா�, ஒ� 

0ல�தி/0 ஒ� நீதி ேயா!" ம3வாதி 95கைள மன�தி/ ெகா�J வேரா? 

உலக-E!" அழி ெதாழி@" கைடVழி� கால�தி5, தன�0 ஏ/ப%" தனிைமைய� 

ேபா�கி� ெகா�வத/ேக இைறவ� தி�வாசக�தி5 ஒ� பிரதிெயEதி 

ைவ�!�ெகா?டா�. ஓ!வா� உ�ள�ைதெய5லா" உ��கி, அவ�க� உயிைர� 

ப/றிய ஆணவ" -தலான 0/ற�கைளெய5லா" ஒழி�0" ெப/றி வாI த 

தி�வாசக�தி5 ப/$� ெகா?ேடா� க?D�� க% தவ" 2ாிய ேவ?%வதி5ைல. 

இைவ ேபா�ற பல அாிய க��!�கைள� ெகா?ெடாளி�" தமிC�ெதIவ வண�க" 

தமிழறிஞ� பல�" ஒ��ேக பாரா�%" உய�8ைடய!. 

 

மேனா�மணீய 9>� அைம�2 

 

இ நா5 >�ட� ெப�மகனாரா5 ஆ�கில�தி5 எEத�ெப/ற ‘இரகசிய வழி’ (The 

Secret Way) எ�3" கவிைத� கைதைய� தEவி இய/ற�ப�டதா0". எனி3" 

ஆசிாிய� தமிC நா�%�0 ஏ/ற வைகயி5 வாC�! வண�க�கJட� 9ைல� 

ெதாட�0கிறா�. 9/பயனாகிய அற", ெபா��, இ�ப", W% எ�3" 

நா/ெபா�J" விள�க8", மைல, கட5, நா%, வளநக�, ப�வ", இ�;ட�� ேதா/ற" 

-த>யவ/ைற இட�!�0 ஏ/ற வைகயி5 அைம�! 9ைல ஆ�கி@�ளா�. ம திர", 
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	!, ெவ/றி -த>ய அரசிய5 நிகC,சிகைள@" இைடேய கல !�ளா�. அ�க", 

கள" எ�3" பா0பா%கேளா%" ம�கல -�ேவா%" 9ைல ஆசிாிய� 

-��தி��ப! பாரா�ட/பால!. 

 

மேனா�மணீய�தி5 சிவகாமி சாிைத 

 

ேம.", ஆசிாிய� இ நாடக 9.� ‘சிவகாமி சாிைத’ெய�3" கிைள�கைத 

ெயா�ைற� 20�தி @�ளா�. அ�கைத ஆ�கில�தி5 ஆ>வ� ேகா5�hமி� எ�பா� 

ஆ�கி@�ள ‘!றவி’ (The Hermit) எ�3" கவிைத� கைதயிைன� தEவிய தா0". 

அதைன@" ஆசிாிய� தமிC� ப?பா�%�0 ஏ/ற வைகயி5, க/ேபா� உ�ள�ைத� 

கவ�மா$ ெபா/2ற� பா�யி��ப! பாரா�ட� த�கதா0". 

 

மேனா�மணீய�தி� மா?2 

 

இ நாடக 95 ேதா�றிய நா� ெதா�% அறிஞ�களி� மதி�பி/0" பாரா��/0" 

உாியதாயி/$. அ நா� -த5 இ நா� வைர இைத� ேபா�றெதா� 95 

ேதா�றாதி��பேத இத� ெப�ைம�0 ஏ/ற சா�றா0". இ 9>5 ம�க� 

அறியேவ?�ய அாிய ெபா��க� பலவ/ைற, உாிய இட�களி5 

ெவளி�பைடயாகேவ விள�கி@�ளா�. 95 -E!" த�!வ� க��!�கைள 

உ�Jைறயாக அைம�தி��ப! ஆசிாியாி� உய� த ேநா�ைக@" ஆC த 

2லைமைய@" 2ல�ப%�!". இ 95 ெசI@� நைடயி5 அைம தி��பி3" ெப�" 

ப0தியான ஆசிாிய�பா�க� உைரநைட ேபா�ேற ேதா�$". இைடயிைடேய வ�" 

பல வைகயான பா�கJ" பாவின�கJ" க��!�கJ�ேக/ற ச த-ைடயனவாக 

வ !�ளன. தமிழாி� உய� த ப?பா�ைட� 2ல�ப%�!வ! ஒ�ேற ஆசிாியாி� 

0றி�ேகாளாத>�, அத/ேக/ப நாடக" நிகE" இட�ைத@" நாடக� 

பா�திர�கைள@" அைம�!� ெகா?டா�. 

 

நாடக உ$�பின� 

 

இ நாடக�தி5 வ�" உ$�பின� எ?ணிலராயி3" அவ�� -�கியமானவ� 

ஒ�பதி�ம� ஆவ�. சீவக�, 0�ல�, ; தர -னிவ�, நடராச�, நாராயண�, 

பலேதவ�, 2�ேஷா�தம� ஆகிய எEவ�" ஆ?பாலா� ; மேனா�மணி, வாணி 

ஆகிய இ�வ�" ெப?பாலா�. 95 -Eவ!" மேனா�மணிைய� 0றி�த 

ெசIதிகளாகேவ அைம தி��தலா5, ஆசிாிய� இத/0 ‘மேனா�மணிய"’ எ�ற 

ெபயைர, `��@�ளா�. 
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பா�திர�களி� ப?2க� 

 

ஆசிாிய� ; தர" பி�ைள நாடக உ$�பின�களி� ப?2கைள 9>� 

ெதாட�க�தி>� ! இ$தி வைர சிறி!" வEவாத -ைறயி5 பட" பி��!� 

கா�%வ!ேபால வ0�!ைர�ப! விய�த/0ாிய ஓ� அமிசமா0". சீவகைன� க�ள 

மி5லாத ெவ�ைள உ�ள�தைக8", 0�லைன வHசக"நிைற த ெநHசினனாக8", 

; தர-னிவைர உய� த சி ைத@ைடய ெச த?ைமயாளராக8", நடராசைன ஒ� 

ந5லறிஞனாக8", நாராயணைன ந/0ண�க� நிைற த ேபா� Wரனாக8", 

பலேதவைன� கயைம� 0ண-ைடய இழி மகனாக8", 2�ேஷா�தமைன வ5லைம 

வாI த ந5லா�சி 2ாி@" அரசனாக8", மேனா�மணிைய அறி8" அழ0" 

அ��0ண-" ஒ��ேக அைம த தைலவியாக8", வாணிைய� க/பி/ சிற த 

ெபா/2ைடய ேதாழியாக8" வ0�!� ெகா?% கைதயிைன அைம�0" ஆசிாியாி� 

கைல�திற" க/பாைர விய�பி5 ஆC�!வதா0". 0�ல�, நடராச� -தலாேனா� 

இய52கைள அவரவ� வாI, ெசா/களி� வாயிலாகேவ ெவளி�ப%�தியி��ப! 

ப��பவ��0� ெப�மகிC,சி த�வதா0". மேனா�மணீய� கைத 

 

சீவக� எ�3" பா?�ய ம�ன�, தீய நிைன8" திறமான `C,சி@" உைடய 

0�ல� எ�3" அைம,ச� வய�ப�டா�. அவ� ெசா/ப�ேய ம!ைரைய வி%�!, 

ெந5ைலயி/ ேகா�ைடயைம�!, அத�க? உைறயலானா�. சீவக3�0� 0ல 

0�வாக விள�கிய ; தர -னிவ�, அவைன இைடV/றினி�$" கா�த/ ெபா��%, 

ெந5ைல� ேகா�ைடயி5 தம�ெகன ஓ� அைறைய வா�கின�. அதி>� ! அரணி� 

2ற�ேதயைம�த தம! உைற@�வைர பிற� அறியா!. ;��ைக வழி ெயா�ைற 

அைம�தா�. 

 

சீவக� ெப/ற ஒேர ெச5வியாகிய மேனா�மணி@" ேசர நா�டரச� 

2�ேடா�தம3" ஒ�வைர ெயா�வ� கனவி/ க?% காத5 ெகா�கி�றன�. அத/0 

-�ேப மேனா�மணியி� ேதாழியாகிய வாணி@" பா?�ய� பைட�தைலவனாகிய 

நடராச3" ஒ�வைர ெயா�வ� க?% காத5 ெகா?%�ளன�. வாணியி� 

த ைதயாகிய சகட� ெபா�ளாைசயா5 0�ல� மகனாகிய பலேதவ3�ேக 

த�மகைள மணH ெசIவி�க� !ணி தா�. அத/0� பா?�ய� இைசைவ@" 

ேவ?�� ெப/றா�. 

 

மேனா�மணியி� மனநிைலைய� க?ட ; தர -னிவ� இளவரசி�ேக/ற 

மணவாள� ேசர ேவ தனாகிய 2�ேடா�தமேன எ�$ அரச3�0 அறிவி�தா�. 
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இதைனயறி த 0�ல�, மனஎ�மணி@" அவJ�0ாிய பா?�ய அர;" த� மக� 

பல ேதவ3�0� கிைட�தலாகாதா எ�$ ேபராைச ெகா?டா�. உடேன `C,சி 

ெயா�ைற, ெசI! பல ேதவைனேய ேசரனிட" 	! வி%�0மா$ பா?�யைன� 

	?�னா�. ேசர3�0, சின�ைத விைள�!� பா?� நா���மீ! பைடெய%�! 

வ�மா$" ெசI!வி�டா�. 

 

உ?ைம� காத>� ெவ/றி 

 

ேபாாிேல பா?�ய� ேதா5வி@ற ேந� த!. அ7ேவைளயி." அவ� 0�ல� 

:/ைறேய ெமIெயன ந"2கிறா�. அவன! `C,சியா5 மேனா�மணிைய� பல 

ேதவ3�0 மணHெசIவி�க ம�ன� !ணிகி�றா�. மேனா�மணி@" 

கடைம@ண�,சியி� காரணமாக அத/0 இைசகி�றன�. ந�ளிரவி5 மணவைறயி5 

; தர -னிவ� மண,சட�கிைன கடா�த, மேனா�மணி பலேதவ� எதிேர 

மணமாைல தா�கி வ ! நி/கி�றா�. அ த மணேவைளயி5 ேசர ேவ தனாகிய 

2�ேடா�தம�, ெகா�ய வHசகனாகிய 0�ல3�0 வில�0 U��, அவ� கா��ய 

;��ைக வழிேய அர?மைன@� 20 ! மேனா�மணியி� க?ெணதிேர 

கா�சியளி�தா�. கனவி/ க?ட காதலைன� க?L/ற ெப?ணரசியாகிய 

மேனா�மணி, அ�னவ3�ேக மணமாைலைய, `�� மகிC தா�. உ?ைம� காத5 

ெவ/றி@/ற!. 

 

9>� த�!வ உ?ைமக� 

 

இ7வரலா/ைற நாடக -ைறயி5 வ0�!� கா�%" ஆசிாிய� த�!வ� ெபா��கைள 

உ�Jைறயாக� ெகா?% 9ைல ஆ�கி@�ளா�. சீவகைன� 0�ல� த� 

வய�ப%�தி ஆ�%வி�த5, சீவா�மாைவ மாைய ஆ�%வி�0" திறேமயா0". 

அ��0ரவ�ைடய அற8ைரகைள� பா?�ய� ந"பாதவா$ ெசI@" அ" 

மாையயி� வ5லைமைய எ�ன ெவ�$ ெசா5வ!! ‘ஆ$ேகா� மாயா ச�திக�, 

ேவ$ ேவ$ த" மாையக� ெதாட�கின’ எ�$ மணிவாசக� ெப�மா3" 

ேபசி@�ளா�. எனி3", இைறவன! அ��ச�தியான! -�வி5 மாையயி� 

ஆ/றைலயழி�!, உயிாி� த/ேபாத�ைத� ெக%�!, அதைன� த�வயமா�கி� 

ெகா�J" எ�ப! இ  9>� -� த ெபா�ளா0". இ 9>5 ; தர -னிவாி� 

சீட�களாக நி�டாபர�, க�ணாகர� எ�3" இ�வ� வ�கி�றன�. இவ�கைள 

-ைறேய ேவதா தியாக8" சி�தா தியாக8" ெகா�ளலா". பா?�ய3�0" 

ேசர3�0" ேபா� D?டதைன அறி தேபா! க�ணாகர� பாி8/$ இர�0கிறா�. 

அ! க?% நி�டாபர� க�%ைர�ப!", அத/0 மாறாக� க�ணாகர� :$வ!" 
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ேவதா த சி�தா த உ?ைமகைள� திர�� @ைர�0" இ� விாி8ைரகளாக 

விள�0கி�றன. 

 

மேனா�மணியி� கன8" -னிவ� வர8" 

 

பா?�ய� மகளாகிய மேனா�மணி ஒ� நா� இர8 உற�0"ெபாE! கனெவா�$ 

க?டா�. அ�கனவி5 ேசர ேவ த� 2�ேடா�தமைன� க?%, அவன! ேபெரழி>5 

மன�ைத� பறிெகா%�தா�. அவைனய�றி� பிறைர மண�பதி5ைல ெய�$" 

மன8$தி U?டா�. அதனா5, அவ� உண8 ெகா�ளா! நிைன8 ேநாயா5 

ெபாி!" உட5 ெம> ! வா�னா�. இ நிைலயி5 ம�னவ�, ; தர -னிவ�ட� 

அ த�2ர" அைட !, மகளி� நிைலைய� க?% மன-ைட தா�. 

மேனா�மணியி� கல�தி5 ெபாி!" க��!ைடயவராகிய -னிவ�, அவள! 

மனநிைலைய அறி ! ெகா?டா�. பி�ன� ம�ன3�0 மேனா�மணியி� 

மணவிைன 0றி�! நிைனY��னா�. அவைள மண�பத/0ாிய த0தி வாI த 

மணவாள� ேசரேவ த� 2�ேடா�தமேன எ�பைத@" அவ� சி ைத ெகா�Jமா$ 

அறி8$�தினா�. ‘அ,ேசரனிட�! நடராசைன� 	த3�2க; அவ� ெச�$ 

காாிய�ைத ந�ேற -��!� ெகா?% தி�"2வா�’ எ�$" நிைனY��னா�. 

 

0�ல� `C,சி 

 

-னிவாி� ெமாழிகைள� ேக�ட ம�ன�, அைம,சனாகிய 0�லனிட" இ!ப/றி� 

கல ! ெகா?ேட 	த3�2த5 நலெமன� க�தினா�. அவேனா த�3ைடய 

`C,சிக�ெக5லா" ; தர -னிவ� தைடயா@�ளன� எ�$ நிைன�தா�. 

அ"-னிவ� மீ! அரச3�0 ெவ$�பிைன விைள�த5 ேவ?%ெமன நிைன�தா�. 

நடராச3�0� பதிலாக� த� மக� பலேதவைன� 	!த3�2மா$ ெசIயேவ?% 

ெமன உ$தி U?டா�. பலேதவ� ேசரனிட" 	! ெச�$, அவைன இகC ! 

ேப;மா$ ெசI! வி�டா5 சின�ெகா?ட ேசர� ேபா��0, சீறிெயEவா�; 

அ7வா$ ேபா� நிகC ! ெகா?���0"ேபாேத மைற-கமாக, `C,சி ெசI! 

ஆ�சிைய� ைக�ப/ற ேவ?%ெமன� தி�டமி�டா�. 

 

சீவக3" 0�ல3" 

 

ம$நா� 0�ல�, ம�ன� மாளிைகைய அைட தா�. இளவரசியி� தி�மண, 

ெசIதி ேக�%� ெப�மகிC8/ற ெசIதிைய அரச3�0 அறிவி�தா�. த�க 

காரண�!ட� அ,ேசர3�0� 	த3�2த5 ேவ?%" எ�$" விள"பினா�. 
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“வHசி நா��� ஒ�ப0தியாகிய ந�ெசI நா% நீ� வள-" நிலவள-" நிைற த!. 

அ! ந" பா?� நா�ைட, ேச� த ப0தியா0". அ�0 வாCவா� ேப;" ெமாழி ந" 

தமிேழ. இஃ! ஒ�ேற அ�ப0தி ந"-ைடய! எ�பைத நா�ட� ேபாதிய சா�றா0". 

அ நா��ைன, சில காலமாக, ேசர� ஆ?% வ�கிறா�. அதைன எ7வித�தி." 

மீ�ட5 ேவ?%" எ�ற நிைனவாேலேய யா� இ  ெந5ைலயி5 ேகா�ைட@" 

பைட@" ெகா?% நி$விேன�. ஆத>� அ,ேசர�பா5 நா" ஒ� 	தைன ய3�பி, 

ந�ெசI நா��� உாிைமைய விள�0ேவா"; அதைன ந"பா5 ஒ�பைட�! 

வி%மா$ அறி8$�!ேவா" ; ந" Wர�ைதயறி த ேசர� ந"பா5 அதைன ஒ�2வி�! 

ந"-ட� ந�2� ெகா?ெடாEக வி�"2வா�. அ�ேபா! நா-" அத/0 இைச !, 

ந" ஒ/$ைம�0 அறி0றியாக மேனா�மணியி� தி�மண�ைத� ப/றி ெம5ல 

உைர�தா5 அவ� அத/0 ம$�பி�றி வி��2ட� ஒ��ப%வா�. மண-" நா" 

நிைன�தவாேற இனி! நிைறேவ$"” எ�$ ப�0வமாக� பக� தா�. 

 

பலேதவ� 	! ேபாத5 

 

0�ல� :றிய ெமாழிகைள� ேக�ட சீவக� சி ைத ெபாி!" மகிC தா�. அவைன� 

ெபாி!" பாரா��, இ, ெசயைல இனி! -��த/ேக/ற ேபரா/ற5 பைட�தவ� R" 

மகனாகிய பலேதவேன எ�$ பக� தா�. அ! ேக�% அளவிற த மகிC,சி யைட த 

0�ல�, த� மகைன� 	த3�ப உட� ப�டா�. சீவக� வி%�த 	தனாI, ேசர� 

ேபரைவ யைட த பலேதவ� அவ� -� ெச�$ ெச��0ட� நி�றா�. அவன! 

நிைல, ேசர3�0, சின�ைத@" ெவ$�ைப@" விைள�ததாயி3" 

அட�கி�ெகா?%, அவ� 	! வ த காரண�ைத வினவினா�. 

 

ேசர� ேபரைவயி5 பலேதவ� 

 

அ�ெபாE! பலேதவ�, “மைலய ம�னவ ! ெந5ைலயி>� ! பா?� நா�% 

எ5ைலைய ஆJ" சிவக ேவ த� வி%�த 	த� யா�. அ7வEதியி� ம திர� 

தைலவனாகிய 0�ேல திர� மக� பலேதவ� எ�ப! எ� ெபய�. எ" ம�னனாகிய 

சீவக�, த� பைகவைர ெய5லா" ெவ5.த/ேக ெந5ைலைய� தைலநகரா�கி 

ஆ�0 வ5லைம வாI த அரைண@" அைம�!�ளா� ; ேவ ேத ! நீ ஆJ" வHசி 

நா��� ெத�கீC� திைசயி5 அைம த ந�ெசI நா% எ�க�0 உாிய!. அ�0�ளா� 

ேப;" ெமாழி@", ஆJ" ஒE�க-ேம அத/0� த�க சா�$க�. -�னி� த ம�ன� 

ேசா� தி� த ேவைளயி5 எ�க� எ5ைல�0� 20 ! சி�னா� நீ அ நா�ைட 

ஆ?டாI. அ  நா��� உாிைமைய மீ�0" ேநா�0டேனேய ெந5ைலைய 
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வ5ைலயி5 தைல நகரா�கிேனா". பைடகJ" ஆ�0� திர?% வ !�ளன” 

எ�றா�. 

 

ேசர� சின-" சீவக� மன-" 

 

பலேதவ� ெமாழிகைள� ேக�ட ேசர� சிாி�தா�, சின தா�. ‘அத/காக யா" ெசIய 

ேவ?%வ! எ�ன?’ எ�$ வினவினா�. அ!ேக�ட பலேதவ�, “ேசர3" 

ெசழிய3" ேபாாினி5 எதி��தா5 யா� பிைழ�பேரா? நீவி� இ�வ�" ேபா� 

2ாி தா5 Wேண பல� இற ெதாழிவ�. அ�தைகய !�ப" ேநராதி��கேவ 

பா?�ய� எ�ைன இ�0 ஏவினா�. ந�ெசI நா�ைட உாிைம ேநா�கி� 

பா?�ய3�0 அளி�பேத கடெனன� :ற8" நி� க��ைத யறி ! மீள8ேம 

எ�ைன� 	! வி%�தா�-ேவ ேத ! நின�0 ந�ைம விைள�0" உ?ைம 

சிலவ/ைற உைர�கிேற�. நீவி� இ�வ�" பைக�தா5 யா! விைள@ேமா? 

அறிேயா". ேபாாி5 அHசாத ஏறைனய சீவக3ட� நீ ெவHசம� விைள�த5 

ந�ற�$. ேம." ந�ெசI நா�ைட உாிைம பாரா�� நீேய அைடத/0ாிய 

வழிெயா�$" உள!. எ�க� ம�ன3�0� க?ணைனய ெப?ெணா��தி 

@�ளா� அவ� ேபெரழி5 ெப/றவ�; அ-ேத உ�ெவ%�தா/ ேபா�ற ஆரண�0 

அ�னா�. அழகிய ந$மலராI மல� !�ளா� அவ�. அ  ந$மல�� ேதைன நா�� 

ப�0" வ?%, இேதா! இ7வாியைணயி5 W/றி��கிற!. அ"மேனா�மணி நி� 

அாியைணயி5 அம� தா5 ெத�னவ� மன" தி� !" ; ந�ெசI நா%" 

நி�னதா0"” எ�$ :றி நி�றா�. 

 

ேசர� Wரெமாழி 

 

அ!ேக�ட ேசர�, ‘ந�$ ! ந�$!’ எ�$ சிாி�தா�. “ஒேகா ! உ�க� நா��5 

மலைரயைண த/0 வ?�ைன� ெகா?% வி%வா�க� ேபா." ! இ�2ற� 

காத>�றி எ" நா��5 தி�மண" இ5ைல. ேம.", ந" அாியைண இ�வ��0 இட� 

ெகாடா!. ந�ெசI நா% 0றி�! நீ நவி�ற ெசா/க� நிைன�0�ெதா$" 

நிைன�0 ெதா$" என�0 நைக�ைபேய த�கிற!. ந" அர?மைன� கைட� 

தைலயி5 அைட�கல" 20 த ம�ன� பல� நைட� பிணமாI� 

திாி !ெகா?���தைல� க?�ைலேயா ? அவ�க� -�@" ெச�ேகா." ந" 

அ�யி5 ைவ�! வாI2ைத�! நி�$, த�த" மைனவியாி� ம�கல நாைண இர ! 

நி/0" எ" அரசைவ 20 !, நா�:சாம5 ந�ெசI நா�ைட� பா?�ய3�0� 

த�க! எ�$ பக� த பி�3" நீ உயி� தா�கி நி/ப! 	த� எ�ற ஒேர காரண�தா5 

எ�பைத அறிவாI! ஆராயா! உ�ைன இ�0� 	த3�பிய பா?�ய� இ!கா$" 
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-�யணி ! அரசா�வ! யாரா5 எ�பைத இ�3" ஒ� வார�தி/0� தாேன 

உண�வா�. இதைன உ�க� அரச3�0 அறிவி�பாI” எ�$ Wர-" ெவ0ளி@" 

ேதா�ற� :றி� பலேதவைன அ3�பினா�. 

 

பா?�ய� அைவயி5 பலேதவ� 

 

ேசர� அரசைவயினி�$ நீ�கிய 	தனாகிய பலேதவ� த� த ைதயி� `C,சி 

ப>�த! எ�$ மகிC தா�. ெந5ைலைய, சா� ! சீவக� தி�-� ெச�$ வண�கி 

நி�றா�. அவன! -க�0றி�பிைன� க?ட 0�ல� தன! `C,சி ப>�! 

வி�டெதன� த�3� எ?ணி இ$மா தா�, அதனா5 அரச3�0 இ$தி@" தன�0 

உ$தி@" விைளவ! தி?ணெமன எ?ணி இ�2/றா�. பலேதவ�, பா?�யைன 

வண�கி, “அரேச! ேசர ேவ த� ந"ைம, சிறி!" மதி�தில�; அவ� இழி�!ைர�த 

ெமாழிகைள� :ற எ� நா எழவி5ைல ; வHசி நா�%� பைட இ�ேற ெந5ைலைய 

ேநா�கி� 2ற�ப%" எ�$" அவ� W$ட� :றினா�” என, ெசா5> யக�றா�. 

 

பலேதவ� இைட�	த� 

 

இ�ஙண" 0�ல� :றிய க��!�கைள அவ� :றியவாேற :றி, ேசர� 

சீறிெயEமா$ ெசI! வ த பலேதவ�, :றிய! :$வானாகிய இைட� 	த3�0 

ஏ/ற சா�றாக விள�0வைத மேனா�மணிய 9லா5 அறிகி�ேறா". இ7விட�!� 

0�ல� வாயிலாக� 	த� இல�கண�ைத எ%�!ைர�0" 9லாசிாிய�, வ�Jவ� 

உ�ள�ைத� ெத�ளிதி� உண� ! ெசா5.வைத� க?% மகிழலா". 

 

“விைன ெதாி ! உைர�த5 ெபாிதல, அஃ! 

தைணந� கா/றேல ஆ/ற5, அதனா5, 

அ�2" 0�ைம� பிற�2" அரசவா" 

ப?2" அறி8" பர895 உண�8" 

	Iைம@" ம�னைவ யHசா� தி?ைம@" 

வாIைம@" ெசா5>5 வEவா வ�ைம@" 

!ணி8" கால-" நள-  !ணி@� 

0ண-" ம திர� தைலவ� !ைணைம@" 

உைடயேன விைனயா� 	த�எ�($) ஓதின�.” 

 

------------------------xxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------    

 


