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""""�ர� உலக��ர� உலக��ர� உலக��ர� உலக�""""    
கிகிகிகி. . . . வாவாவாவா. . . . ஜக
நாத�ஜக
நாத�ஜக
நாத�ஜக
நாத�    

 
Source:  
�ர� உலக� 
கி. வா. ஜக
நாத� 
மணிவாசக� �லக�. சித�பர� 
உாிைம ஆசிாிய���.  
�த� பதி��: நவ�ப�, 1966; விைல  . 3 - 00 
ந!ப�க" அ$சக�, ஆ%வா�ேப'ைட ெச�ேன 18 
---------------  

���ைர���ைர���ைர���ைர    
 
தமிழி, சிற
தெத�. ேபா�ற�ெப.� ெபா�" இல�கண0தி, ஒ� ப�தி 
�ற�ெபா�" இல�கண�. �ற�ெபா�ளி� இல�கண0ைத$ ெசா,3� �, க4� 
இல�கியமாக அைம
த ப5வ,க4� தமிழி, பல உ"ளன. �ற�ெபா�", 
ெப��பா3� �ர0தி� ப,ேவ. நிைலகைள$ ெசா,வ6. �7யா'சியி�
த 
பழ8கால0தி, ேபா� நிக%$சிக" எ:வா. நட
தன எ�ப6�, ம�ன�க" 
பைடகைள� கா�பா�றி� பைக வ�கைள ெவ,வத�� எ�ன எ�ன வைகயி, 
�ய�றன� எ�ப6� ேபா�ற பல ெச;திகைள அ
 �,க" கா'<கி�றன. 
அவ�றி=�
6 தமி% ம�க" உ"ள0ேத கன�. ெபா8கிய �ர உண�ைவ0 ெதாி
6 
ெகா"ளலா�. 
 
அக� ெபா�" இல�கிய8க" அ0தைன>� க�பைன� கா'சிக" அட8கியைவ. 
ஆனா,, �ற� ெபா�" இல�கிய8களாக வழ8�� பழ� பாட,களி, 
ெப��பா�ைமயானைவ வரலா�ேறா< சா�
த உ!ைம நிக%$சிகைள 
அ7�பைடயாக� ெகா!டைவ. ச8க கால06 �,களாகிய �றநா?., பதி�.� 
ப06 எ�பவ�றி3"ள பாட,கைள>� அவ�றி��� பி�5"ள �றி���கைள>� 
பா�0தா, இ:@!ைம �லனா��. 
 
ெதா,கா�பிய� �ற0திைண இய3�, �ற�ெபா�" ெவ!பாமாைல$ A0திர8க4� 
இ�.� இ
த �ர� உலக நிக%$சிகைள அறிய0 6ைண ெச;கி�றன. அ�ப7ேய 
�றநா?.� பதி�.�ப06� �ற�ெபா�" ெவ!பா மாைலயி, உ"ள உதாரண$ 
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ெச;>'க4� பைழய உைரயாசிாிய�க" கா'<� ேம�ேகா' பாட,க4� அவ�றி� 
விாிைவ அறி
6ெகா"ள� பய� ப<கி�றன. இவ�ைறெய,லா� ைவ06�ெகா!< 
ேகாைவ�ப<0தி எBதியேத இ
த� �0தக�. 
 
�ற�ெபா�ளி� இல�கண0ைத விள�க ேவ!<ெம�ேறா, அ: வில�கண� 
எ:வா. ேதா�றி விாி
6 வள�
த6 எ�பைத ஆரா;$சி �ைறயி, உண�0த 
ேவ!<ெம�ேறா எ!ணி இதைன யா� எBதவி,ைல. அ
த இல�கண 
இல�கிய8களா, �லனா�� �ர� ப!பி� சிற�ைப>� அதனா, விைள
த �ர� 
ெசய, கைள>� ஒB8�ப<0தி இைண06� கா'டேவ!<� எ�பேத எ� க�06. 
 
சீன� ந� பாரத நா'7�ேம, பைடெய<0த கால0தி, நா< �Bவ6� ஒேர 
எ!ண0ேதா< எB
6, பைகவ5�� மாறக ஒேர �ரைல எB�பிய6. அ
த$ 
சமய0தி, தமி% இல�கண இல�கிய8களி, வ�� �ர� உலக0ைத ஒ�வா. 
காD�ப7 ெச;யலா� எ�ற வி��ப0தினா, இ
த� க'<ைரகைள எBத0 
ெதாட8கிேன�. 'கைலமகளி, பதிேனB மாத8க" இ� க'<ைர0 ெதாட� 
ெவளியாகிய6. க'<ைரகைள0 ெதா�06 ெவளியிட எ!ணியேபா6 இ.தியி, 
*பி�5ைர' எ�ற ஒ�ைற எBதி$ ேச�0ேத�. 
 
தமி% ம�களி� �ர� பழ8கால0தி, எ:வா. உய�
6 நி�றெத�பைத ஓரள@ 
அறிவத�� இ$ சி. �, உத@ெம�ேற ந��கிேற�. இதைன :ெ◌ளி யி<� 
மணிவாசக �லக0தா��� எ� ந�றியறிைவ0 ெதாிவி06� ெகா"கிேற�. : 
 

கி. வா. ஜக
நாத�, 15-11-68 
கா
த மைல, க,யாண நக�, ெச�ைன -28 

--------------- 
பதி	பக�தா உைரபதி	பக�தா உைரபதி	பக�தா உைரபதி	பக�தா உைர    

 
தமி% கா'7� �க% ெப�ற எB0தாள�க4" தி� கி. வா. ஜக�னாத� அவ�க4� 
ஒ�வ� எ�பதைன நா< ந�கறி>�. ந,ல �,க" ��.��ேம, எBதிய 
ந,லாசிாிய�. அறிஞ� �,க4�� �த�ைம ெகா<06 ெவளியிட ேவ!<� எ5� 
ேநா�க0தி�� ஏ�ப ��� கவி பாடலா� எ5� �ைல ெவளியி'ேடா�. இ�ெபாB6  
தமிழ� த� �ர வா%விைன விள�கி� கா'<� �ர� உலக� ெவளியி<கிேறா�. 
ெதாட�
6 ேதவார� பா7ய Iவ� ப�றி I�. �,க" ெவளியிட இ��கி�ேறா� 
எ�பதைன>� மகி%$சிேயா< ெதாிவி06� ெகா"4கிேறா�. 
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விர0தி� விைள நிலமா� தமிழக0தி� ெபா�கால வா%விைன ஆசிாிய� தம�ேக 
உாிய அழகான நைடயி, விள��கிறா�. ெதா,கா�பிய� ெதாட8கி இல�கிய 
இல�கண8களி, �ைத�6 சி��� தமி%: ேபரா�றைல - ேபரா!ைமைய ெவளி� 
ெகாண�
6"ளா�. க�ற6ணர விாி06ைர��� ஆசிாிய� தமிழ�தா� காவிய0ைத 
வாாி வழ8�கிறா�. ஆ%
6 க�.� பழ
தமி%� �ல� ப!��, ெபா�ளி, அழ� 
காD� �திய திறனா;@� ப!�� �, �B6� மிளிர� கா!கிேறா�, மர�வழி� 
�லைமயி� ஆழ��, �திய அறிவி� ஒளி>� நா3��$ சிற�� ந,�கி�றன. ேப$J, 
எB06 ஆகிய இ06ைறயி3� வ,ல ஆசிாிய� த�ேபா� உ"ள� ெகா"4மா. 
க�0திைன0 ெதா�06ைர�ப6 �றி�பிட0 த�க6. 
 
எ8க"பா, அ��மி�க ஆசிாிய� அவ�க'��, �, ெவளிK'<0 6ைறயி, 
க�க�06�கேள க,கி� ெபா=ேவா< �திய தமி% �,க" ெவளிவர0 6ைண 
ெச;>� தி� ச. ெம;ய�ப� எ�. ஏ., அவ�க'�� எ� ந�றி எ�.� உாிய6. 
 
சித�பர�, 11-11-68   ச. �06�பழநிய�ப� 
------------ 

    
உ��ைறஉ��ைறஉ��ைறஉ��ைற    

     ��5ைர 9. மதி, காவ, ேபா� 
     பதி��ைர 10. ேபா��கள0தி, 
1. எ,ைலயி, ேபா� 11. ெவ�றி மாைல 
2. நிைர மீ'�� ேபா� 12. ஞான�� தவ�� 
3. நா< ெகா"4� ேபா� 13. பாசைறயி, 
4. சிற
த �ர� 14. வாைகயி� வைக 
5. ேபா��� எதிேர ேபா� 15. அரச� �க% 
6. ேபாாிைட� பல நிக%$சிக" 16. ஆ�.�பைட 
7. மதி, ��.ைக 17. �ர வழிபா< 
8. ��.ைக ெவ�றி 18. பி�5ைர 
-------------------------- 
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�ர உலக��ர உலக��ர உலக��ர உலக�    
1. 1. 1. 1. எ�ைலயி� ேபாஎ�ைலயி� ேபாஎ�ைலயி� ேபாஎ�ைலயி� ேபா    

 
எ,ைலயி, ெபாிய �ர �ழ�க�! ேபா� �ரJ எ8�� ஒ=�கிற6. ஊ��� ஊ�, 
�'<�� �< இ6ேவ ேப$J, இய�ைகயாக நா'7, நட��� பலவைகயான இ�ப 
விைளயாட,களி, ஈ<ப'7�
த ஆடவ�� மகளி�� நிமி�
6 நி�கிறா�க". 'யா� 
பைகவ�? எ8ேக ேபா�?’ எ�ற ேக"விக" எBகி�றன. ஆ!ைம மி�க காைளய� 
ேதா"க" Nசி�கி�றன; த8க" ேதா"களி� தினைவ� ேபா�கி� ெகா"4� 
வா;��� கிைட0தி��கிறேத எ�ற கிள�$சி அவ�க4��. அவ�கைள 
எ!ணி0தா�, 
 

”ேபா� எ�ன �8� ெபா��ப�ன  
திர"ெகா� தி!ேடா�” 

 
எ�. க�ப� பா7னா�. ேபாாி, ெவ�றி ெப�ம, தி��ப� Oடா6 எ�. அவ�க" 
உ.தி NDகிறா�க". 
 
ெப!மணிக4��� ஒேர ஊ�க�. தா;மா�க" த8க" �த,வ�கைள வா%0தி� 
ேபா��� அ5��கிறா�க". காத=மா� த� அ�ைம� காதலைர� ேபா���$ ெச�. 
ெவ�றி>� �கB� ெப�. வ�மா. அ5��கிறா�க". 
 
பைகவ� பல காலமாக$ ெச;6 வ�� தீைமகைள எ0தைன நா'களாக� ெபா.�க 
�7>�? இ�ெபாB6 நா'7ன� 6ணி
6வி'டா�க", எ�ப7யாவ6 பைகைய� 
க�வ.06 ெவ�றிைய நிைலநா'ட ேவ!<ெம�.. தைலவ�க" உ.திெமாழி 
Oறிவி'டா�க". அரச� ேபா� �ரJ ெகா'7வி'டா�. '�ர� வ�க! காைளய� வ�க! 
விடைலக" வ�க! ஆ! சி8க8க" வ�க! பைகைய ஒழி�க� பைட�கல� ஏ
6� 
ப!பின� வ�க! ேதா"வ= மி�க Aர�க" வ�க! சிறி எB��� தீர�க" வ�க!" எ�. 
Iைல�� Iைல அ
த �ரசி� ேபெரா= ேக'கிற6. 
 
ேபா� ெதாட8கினா3� அற0ைத மற
6 விடவி,ைல அரச�. பைகவ�க" 
ெகா<ைம ெச;தா3�, பைக நா'7, ந,லவ�க4� இ��கிறா�க"; ெபாியவ�க" 
வா%கிறா�க" ெப!க" இ��கிறா�க"; பிணி>ைடயவ�க" இ��கிறா�க"; 
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பJமா<க" உ"ளன. நா< �Bவைத>� அழி06� ெபா7ப<0தலா�. ஆனா, இ
த 
அ�பாவிகைள அழி�கலாமா? அதன, �ரJ அைற>�ேபா6 �ர��ரேலா< 
அற��ர3� உட� �ழ8�கிற6. பைக கா'7, உ"ள க,லவ�க4�� எ$சாி�ைக 
அ6. 
 
"நா8க" பைட>ட� வ�கிேறா�. ேபா� Iள� ேபாகிற6. எ8க4�� 
ந,லவ�களிட� பைக இ,ைல. அவ�கைள>� பல� இ,லாதவ�கைள>� ேபாாி, 
அழி�க எ8க4�� வி��ப� இ,ைல. அவ�கைள இ�ேபாேத எ$சாி�ைக 
ெச;கிேறா�. அவரவ�க" த8க" த8க4�� ஏ�ற பா6கா�ைப0 ேத7� 
ெகா"4வத�காகேவ இ
த எ$சாி�ைக, ெகா7யவ�கைள எதி�06� ேபா� ெச;6 
ெவ�றி ெகா"ள0 6ணி
6வி'ேடா�. அவ�களிைடேய இ���� ந,லவ�க4� 
பல� இ,லாதவ�க4� இ�ேபாேத �ற�ப'< எ8காவ6 ேபா; வி<8க"!" 
 
இ�ப7 அற0ைத அைற
6 �ரJ ெகா'<கிறா�க". இ6 அற� ேபா�. 
 

"ஆ@�, ஆனிய� பா��பன மா�க4�, 
ெப!7��, பிணி>ைடK��, ேபணி0  
ெத��ல வா%ந��� அ�8கட� இ.���  
ெபr" ேபா� �த,வ� ெபறாஅ தீ��  
எ�அ�� க7வி<6�; P�அர! ேச�மி�என  
அற0தா. Pவ3� N'ைக மற�"  

 
எ�. இ
த0 த�ம >0த0ைத� பழ8கால� �லவ� ெசா,கிறா�, பைகவாி� கா'7, 
வா%
தா3� இவ�கைள� பா6கா�ப6 யாவ���� கடைம. பJ�க4� பJவி� 
த�ைமைய>ைடய அ
தண�க4� ெப!7�� பைக�கன3�� இைரயாக0 
தகாதவ�க". ேநா>ைடயவ�க4�, பி"ைள ெபறாதவ�க4� இர�க06��� 
பா0திரமானவ�க". "எ��ைடய அ�ைப இனி0 தாமத� ெச;யாம, ேவகமாக விட� 
ேபாகிேறா�; நீ8க" உ8க4�� அரணமான இட8கைள அைட
6 வி<8க"' எ�. 
அறெநறிைய$ ெசா,3� ெகா"ைகைய உைடய6 இ
த �ர�. 
 
அ
தண�� மகளி�� ேநாயாளிக4� �த,வ�கைள� ெபறாதவ�க4� இ
த 
எ$சாி�ைகைய� ேக'<� பா6கா�ைப0 ேத7�ெகா"ள �ய,வா�க". ஆனா, 
பJமா<க4�� அ6 ெதாி>மா? அவ�ைற அைழ06� ெகா!< பா6கா�பான 
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இட8க4�� அவ�ைற உைடயவ�க" ேபாகலா�. ேபா��� அQசி ஒ<�ேபா6 
பJமா< எ,லாவ�ைற>� அைழ06�ெகா!< ேபாக �7>மா? ஆகேவ பல 
மா<கைள அ�ப7 அ�ப7ேய ஒ'<வி'<� ேபா;வி<வா�க". அவ�ைற� கா�க 
ேவ!<�. இத�காக0தா� இ�ேபா6 �த=, நா'7� எ,ைலயி, இ
த நா'< 
�ர�க" மா<கைள� பி706 வ�வத�காக� �ற�ப<கிறா�க". அ
த மா<கைள 
எளிதி, ைக�ப�றி� ெகா!<வர �7>மா? அவ�ைற� கா��� �ர�கேளா< 
ெபா�ேத பி706வர ேவ!<�. ஆத=� �ர�ேகால� N!< �ற�ப<கிறா�க". 
"ச!ைட�� எ<பி7 மா<பி7” எ�. பழெமாழிOட உ!டாகியி��கிற6. 
இ:வா. பைகவ� நா'<� பJ�கைள அ706� ெகா!< வ�வ6 அற0தி�பா�-
ப'ட ெசயெல�. O.வ� �லவ�. 
 
”கள@ நிக%கி�ற �றிQசி� ெபா�ளாகிய க
த�வ மண� ேவதவிதியாேன இ,லற� 
ஆயினா�ேபால, இ� ெப�ேவ
த� ெபா�வ6 க�திய�கா, ஒ�வ� ஒ�வ� நா'< 
வாB� அ
தண�� ஆ@� �த=யன தீ8� ெச;ய0 தகாத சாதிகைள ஆ!< கி�.� 
அக�ற, ேவ!7� ேபாத�கெவன� �கற3�, அ8ஙன� ேபாத�த�� அறிவி,லாத 
ஆவிைன� களவினா, தாேம ெகா!< வ
6 பா6கா0த3� தீெதன� படா6, 
அறேமயா�?” [1]  
எ�ப6 ந$சின��கினிய� உைர. 
--------  
[1]. ெதா,கா�பிய�, �ற0திைண இய,, 1, உைர. 
 
அரச� ஏவ=�ேம, மா<கைள� ைக�ப�றி� ெகா!<வர� �ற�ப<கிறா�க" 
�ர�க". அ
த$ சமய0தி, அ8ேக யாேரா ஒ�வ� ெதாBவ0தி, இ���� மா'ைட� 
பி706 வ��ப7 ஒ�வைன ஏ@கிறா�: "அ
த மா'ைட� பி706� ெகா!< வா" 
எ�. உர�க� O.கிறா�. அ6 இ
த �ர�க" காதி, ப<கிற6. அவ�க4�� ஒேர 
ெகா�மாள�; “ேட;! ந,ல ச�ன� ஆகிற6. அசாீாி வா�� உ0தரவி<கிற6. 
�ற�ப<8க"!” எ�. ேதா"ெகா'7 ஆ��கிறா�க". இ:வா. ேந�� ந,ல 
நிமி0த0ைத விாி$சி எ�. ெசா,வ�க". 
 
�ர�க" �ற�ப'< வி'டா�க". அவ�க4��� பJமா<க" எ8ேக இ��கி�றன, 
நா'7� எ,ைலயி, எ8ேக ேம;கி�றன எ�. ெதாிய ேவ!டாமா? அத�காக 
��O'7ேய ஒ�ற�கைள அ5�பி யி��கிறா�க". ேபா� ெதாட8கினா, �ர�க" 
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ெவளி�பைட யாக� ேபாாி<வ6 எ:வள@ அவசியேமா, அ:வள@ அவசிய� 
பைகவ�க4ைடய இரகசிய8கைள0 ெதாி
6 ெகா"வ6. அத�காக ஒ�ற� பலைர� 
பயி�.வி06, மிக@� சாம�0தியமாக� பைகவ�களிைடேய மைற
6 ெச�. 
பலவைக0 த
திர8களினா, அவ�க4ைடய பைட�பல0ைத>�, பல�ன0ைத>�, 
தி'ட0ைத>� ெதாி
6 ெகா"4�ப7 ெச;வா�க", அரசிய, த
திர0 தி, அ�.� 
சாி, இ�.� சாி, இ
த ஒ�ற�களி� ெசய, ேபா��� மிக@� உபேயாகமாக 
இ��ப6. 
 
ஒ�ற�க" மைறவாக$ ெச�. எ,லாவ�ைற>� ெதாி
6 ெகா!< இரேவா< 
இரவாக வ
6 ேச�
தி�� கிறா�க". பJமா<க" நி��� இட�, அவ�றி� 
எ!ணி�ைக, அவ�ைற� கா06� ெகா!7���� வி�பைடயினாி� நிைல 
ஆகியவ�ைற அவ�க" ெசா,கிறா�க". 
 
அரச� ஓ� ஒ�றைன மா0திர� விடவி,ைல. ஒ�வைர ஒ�வ� ெதாி
6 ெகா"ளாதப7 
ெவ:ேவறாக இர!< ஒ�ற�கைள அ5�பியி�
தா�. சில சமய8களி, I�. 
ஒ�ற�கைள>� அ5��வ6!<. �த=, ேபானவ� ஏமா
6 ேபான3�, 
பைகயாளியி� ஆைச வா�0ைதயா, மய8கி0 6ேராக� ெச;ய� ��
தா3�, 
ேசா�பலாேலா ேவ. காரண8களாேலா ெபா; ெசா,ல0 6ணி
தா3�, 
பைகவ�ைடய க'<�காவ=, அக�ப'டா3�, பி�னேல ேபானவ� உ!ைமைய 
உண�
6 வ
6 ெசா,ல �7>�. அதன,தா� இர!< ஒ�ற�கைள0 தனி0தனிேய 
அ5�பினா�. 

#   #   # 
 
ஒ�ற�க" எ�ப7 இ��க ேவ!<�, அரச� அவ�கைள எ�ப7 நட0த ேவ!<� 
எ�5� க�06�கைள இ
த நா'< அ�0த சாSதிர8க4�, ேம,நா'< அரசிய, 
�,க4� விாிவாக$ ெசா,கி�றன. தி���றளி, 'ஒ�.ட,’ எ�. ஓ� அதிகாரேம 
இ��கிற6. 
 
அரச5�� இர!< க!ைண�ேபால ஒ�.� அரசிய, �3� உத@கி�றன. 
பைகவாிட06� அயலாாிட06� ந!ப�களிட06� எ�ன எ�ன நிக%கி�றன 
எ�பைத நா"ேதா.� ஒ�ற�கைள� ெகா!< ெதாி
6 ெகா"வ6 அரச5��ாிய 
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��கியமான கடைம. அ:வா. ஒ�றைர� ெகா!< நிக%$சிகைள அறி
6 ஆரா;
6 
நடவாத அரச5�� ெவ�றி கி'டா6. 
 
அரச காாிய� ெச;கி�ற பலவைக அதிகாாிக", அரச5ைடய J�ற0தா�, பைகவ�க" 
ஆகிய அைனவ�ைடய ேப$J�கைள>� ெசய,கைள>� அவ�க" அறியாம,, 
ஒ�ற�களி� Iலமாக0 ெதாி
6 ெகா"ள ேவ!<�. 
 
ஒ�ற�க", யா�� ஐ>றாத வைகயி, நட
6 ெகா"ள ேவ!<�; அத�� ஏ�ற 
ேகால0ேதா< உலவ ேவ!<�. ஒ�கா, யாேர5� ஐ>�றா, அQசாம, 
சமய06��0 த�கப7 நட
6 ெகா"ள ேவ!<�. அக�ப'<� ெகா!டா, 
உ"ளைத$ சிறி6� ெவளி விடாத உ.திேயா< இ��க ேவ!<�. 
 
ஒ�ற�க" சில சமய� 6றவிகைள� ேபால ேவட� �ைன
6 ெச,வா�க", 6றவிக" 
எ�ேற த�ைம ந���ப7 ெச;6 மிக@� இரகசியமான இட8க4��� Oட� 
ேபா;வி<வா�க". அவ�க" ஒ�கா, அக�ப'<� ெகா!டா,, அவ�கைள எ�ன 
ெச;தா3� எைத>� சிறிதள@Oட வா;விட மா'டா�க". அ8க8ேக நட�பவ�ைற 
அ:வ:விட8களி, பழ�பவ�கைள� ெகா!< ெதாி
6 ெகா"வா�க". தா� அறி
6 
ெகா!டைவ உ!ைமயா எ�பைத>� ேசாதி06� பா�060 ெதளி@ ெப.வா�க". 
 
இ:வா. ெச�. ஓ� ஒ�ற� பைகவாிட� உ"ள ெச;திகைள0 ெதாி
6 ெகா!< 
வ
6 ெசா�னா, அவ�ைற� ேக'ட அளவி, அரச� தி��தியைடய மr'டா�. 
ேம3� ஓ� ஒ�றைன அ5�பி அவ� ெகாண�� ெச;திகைள>� ைவ06 
ஒ��ேநா�கி உ!ைமைய உண�வா�. அ�பா3� I�றா� ஒ�ற� ஒ�வைன 
அ5�பி அவ� ெதாி�� வ�வனவ�ைற>� ேக'<, Iவ� ெசா,3� ெச;திகளி, 
ெபா6வாக இ��பவ�ைற உ!ைம எ�. ெதாி
6 ெகா"வா�. இ
த I�. ேப�� 
ஒ�வ���0 ெதாியாம, ம�ெறா�வ� ெச�. ஆரா;வா�க". இ:வா. ெச�. 
வ
த ஒ�ற�க4�� அரச� ெவளி�பைடயாக$ சிற��$ ெச;ய மா'டா�. அ�ப7$ 
ெச;தா, அ
த ஒ�ற�ைடய இரகசிய நிைல ெவளி�ப'<வி<� அ,லவா? 
 
இ:வா. ஒ�ற�கைள ஆ4� �ைறைய� ப�றி0 தி�வ"4வ� O.கிறா�, 
#   #   # 
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ஒ�ற�களா, பJமா<கைள�ப�றிய ெச;திகைள அறி
த �ர�க" எ,ைலைய ேநா�கி 
�.நைட ேபா'<$ ெச,கிறா�க". பைகவ� நா'< எ,ைலைய அைடகிறா�க". 
ெபாிய வழிகளிைடேய>� ெச,3கிறா�க"; Pைழ
6 ெச,3� �.கிய வழியி3� 
ெச,ல ேவ!7 ேந�கிற6. கைடசியி, பJமா<க" இ���� இட0ைத 
அD�கிறா�க"; பா6கா�ைப� கட
6 மா<கைள� ைக�ப�றி� ெகா"கிறா�க". 
 
பைக நா'< �ர�க" ஓ7 வ�கிறா�க". ஆவின0ைத� ைக�ப�றிய �ர�கேளா< 
ேபாாி<கிறா�க". பைகவ�கேளா< ெபா�6 அழி06, அவ� ைக�ப�றிய 
மா<கேளா< தி���கிறா�க" �ர�க". வழியி, மா<கைள வயிறார ேமய$ ெச;6 
த!ணி� கா'7 ெவயி, ேவைளயி, நிழ=ேல த8க$ ெச;6 ெச,கிறா�க". 
 
எ,ைல��$ ெச�ற �ர�க" மா<கேளா< வர� ேபாகிறா�க" எ�. கா'7, 
உ"ளவ�க" ஆ�வ0ேதா< எதி�பா�06� ெகா!7��கிறா�க". மா<கைள 
அ706�ெகா!< வ�கிறவ�க" ெவ�றி ஆரவார0 ேதா< 67கைள �ழ�கி� 
ெகா!< வ�கிறா�க". 
 
அவ�க4ைடய வரைவ எதி�ேநா�கி அவ�க4ைடய மைனவிமா� கா06� 
ெகா!7��கிறா�க". அ
த� ெப!7��� ந,ல நிமி0த� உ!டாகிற6. 
அவ�க4ைடய இட� க!க" 67�கி�றன. நி$சய� ெவ�றி>ட� தி���வா�க" 
எ�. ைகைய� க�ன0திேல ைவ06�ெகா!< நி��� அ
த ம8ைகயாி� 
உ"ள0தி, மகி%$சி ெவ"ள0ைத� ��06கிற6, �ர�க" ஒ=��� 67களி� 
�ழ�க�. 
 
மா<க" வ
6 வி<கி�றன. ம
ைத ம8ைதயாக அைவ வ�கி�றன. அ8க8ேக 
உ"ள ெதாBவ8க" நிைறய அவ�ைற� க'<கிறா�க". அரச� அ0தைன 
மா<கைள>� தன�ெக�. ைவ06� ெகா"வானா? அவ� அவ�ைற� பல���� 
ப8கி'< வழ8க ஏ�பா< ெச;கிறா�. வாேள
தி� ேபா� ெச;த �ர�க4�� �த=, 
ஒ� ப8ைக வழ8�கிறா�க"; த� உயி��� ஏத� வ�வைத>� ேநா�காம, மைற
6 
ெச�. இரகசிய8கைள அறி
6 வ
த ஒ�ற�க4��� பிாி060 த�கிறா�க"; ச�ன� 
பா�06$ ெசா�னவ�க4���Oட� ப8� கிைட�கிற6. 
 
�ர�க" ெவ�றி� களி�பினா, தா�வி��பிய பான8கைள உ!< மகி%கிறா�க". 
த8க4��� ப8காக வ
த மா<கைள0 த� வி��ப06�� ஏ�றப7 
ேவ!7யவ�க4�ெக,லா� தாராளமாக வழ8�கிறா�க". கிைண எ�5� பைறைய 
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அ70தவ5���, 67ைய �ழ�கினவ5���, பா'<� பா<� விற=���, 
பாண5���, க" வி�பவ���� ெகா<�கிறா�க". த8க4�� ெவ�றிைய 
உ!டா�கியத��� ெகா�றைவயாகிய 6��ைகயி� அ�ேள காரண� எ�. 
அ�பிரா'7ைய வழிப<கிறா�க". ��கைன� பா7 வ"ளி�O0ைத ஆ7 
அகமகி%கிறா�க". 
 
இ:வா. ேபாாி� ஆர�ப� க'ட� உ�வாகிற6. பைகவ� இனி எ�ன ெச;தா3� 
அவேன� �ற8கா'7 ஒட$ ெச;யலா� எ�ற 6ணிேவா< �ர�க" இ�ேபா6 விழா� 
ெகா!டா<கிறா�க". 
-------- 
 

2. 2. 2. 2. நிைர மீ��� ேபாநிைர மீ��� ேபாநிைர மீ��� ேபாநிைர மீ��� ேபா    

 
அய, நா'டா� த� கா'7� எ,ைல�� வ
6 த��ைடய ஆநிைரைய அ706� 
ெகா!< ெச�. வி'டா�க" எ�பைத ஆய�க" வ
6 ெசா�னா�க". எதி�பாராத 
இ
த$ ெச;திைய� ேக'< ஆநிைர��ாிய நா'7ன� ேதா"க" 670தன. அரச� 
�.ெகா!< எB0தா�. உடேன அ
த� பJ� O'ட0ைத மீ'< வா�8க" எ�ற 
ஆைண பிற
த6. "�ர� சிற
த காைளய� ைக�ப'ட பJ� O'ட0ைத மீ'க 
�7>ேமா? கால� வாயிேல ��
த உயிைர மீ'டா3� மீ'கலா�; ேபான பJ�கைள 
மீ'க இயலா6” எ�. யாேரா ெசா�னா�க". பைகவ�களி� வ=ைம மிக அதிக� 
எ�ப6 அவ�க" நிைன@. ேக'ட �ர�க4��$ சின� ெபா8கிய6. 'யமனிட� 
ெச�ற உயிைர>� மீ'< வ�� விற3ைடேயா� யா�’ எ�. நிமி�
6 நி�. 
ேபசினா�க". 
 
ஆநிைரைய மீ'<வர ேவ!<� எ�. ம�ன� க'டைள பிற�பி0த@டேன கிைண� 
பைறைய �ழ�கினா�க". �ர�க" திர!டன�. பJ�கைள மீ'பத��� �ற�ப'ட 
அவ�க" தமி% மர��ப7 கர8ைத மாைலைய அணி
6 ெகா!டா�க". ேபாாி� 
ஒ:ெவா� நிைலயி3� ெவ:ேவ. N�கைள அணிவ6 �ர�களி� வழ�க�. த� 
அரச��ேக உாிய அைடயாள மலேரா< இ�த� ேபா�� Nைவ>� அணி
6 
ெகா"வா�க". பைகவ� ேபான வழிைய� பி�ப�றி$ ெச�றா�க" �ர�க". 
ஆவின8க" நா'7� ெச,வ� அ,லவா? 
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ச8�க" �ழ8கின; ெகா��க" ஒ=0தன; பல வைக �ரச8க" ஒ= எB�பின. 
பJமா<க" ெச�ற வழிைய$ Jவ'7னா, அறி
6 அ
த வழிேய ெச�றா�க" 
�ர�க". அவ�க" நைடயி, மி<�� ஒளி�
த6. அவ�க" ைகயி, ேவ,க" 
மி�னின. எ8ேக பைகவைர� க!டா3� அ8ேக மட�கி அவைர$ சா;�க 
ேவ!<� எ�ற 6767��ட� நட
தா�க". 
 
இேதா �Bதி ெதாிகிற6; ஆரவார�� ேக'கிற6. ஆநிைரைய வைள06$ 
ெச�றவ�களி� O$ச,தா� அ6. விைரவி, அவ�கைள$ J�றி வைள�க 
ஓ7ன�க"; அவ�கைள அ!7 ேமாதினா�க". சி8க�� சி8க�� யாைன>� 
யாைன>� ெபா�வ6ேபால இர!< ப�க06 �ர�க4� எதி�06� ேபாாிட0 
ெதாட8கின�க". த��ைடய நா'<$ ெச,வமாகிய ஆநிைரகைள� ெகா!< ெச�ற 
க"வ� இவ� எ�ற சின0தா, அவ�ைற0 ேத7 வ
த �ர�க" மி<��ட� ேபா� 
ெச;தா�க". ேதனீ� O'ைட� கைல06 வி'டவ�களி� கதிைய அைட
தா�க", 
பJ�கைள� ெகா!< ெச�றவ�க". 
 
பJ�கைள மீ'ட பிறேக �'<�� வ�ேவா� எ�. சபத� ெச;6ெகா!< வ
த 
மறவ�களி� �ர0ைத எ�னெவ�. ெசா,வ6 சமய� வ��ேபா6தா�, இ�னாி'� 
இ�ன வ=ைம இ��கிற6 எ�ப6 ெதாிய வ��. 
 
ஒ:ெவா� �ர5� ஒ:ெவா� வைகயி, �ர$ ெசயைல ஆ�.கிறா�.  
 
ஒ� �ரைன� பல� A%
6 ெகா!டா�க". அவ� பJமா<கைள மீ'<0 த� 
கா'<�� அ5�பி வி'டா�. அ
த நிைலயி, அவைன� பைகவ� J�றி நி�. 
ெமா;0தா�க" ெவ8கைண ஏவினா�க". அவ� பலைர மா;06, �ர மரண� 
எ;தினா�. 
 
அேதா ம�ெறா� �ர� தனியாக நி�. த�ைன$ A%
தவ� உட,கைள ெய,லா� 
ெவ'7� �வி06 வி'டா�. அவைன எதி�0தவ�களி, பல� �%
தன�; பல� 
�6கி'< ஓ7ன�. அவ� இ�5� த� ேகாப� ஆறாம,, தனிேய யா� வ
தா3� ஒ� 
ைக பா��கிேற� எ�. நி�. ெகா!7��கிறா�. 
 
ம�ெறா� �ர� த� வாைள உைறயினி�.� உ�வி ஏ
தி�ெகா!< 
ேபா��கள0தி, ெப�மித0தா, ஆ7� ெகா!7��கிறா�. அவ� த�ைன 
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எதி�0தவ�கைள வி!Dல��� ஏ�றியவ�. 67ைய அ706 ஒ= ெயB��கிர�க", 
அ�கி, நி�றவ�க". அ
த ஒ=�� ஏ�றப7 அ
த �ர� த� அ7ைய மாறி மாறி 
ைவ06 ெவ�றி� களி��ட� ஆ<கிறா�. 
 
பி�5� ஒ�வ� ேவைல$ Jழ�றி� ெகா!< ஆ<கிறா�. வ
த காாிய� 
நிைறேவறிய6 எ�5� மகி%$சி� கட=, அவ� மித�கிறா�, 67 ெகா'<கிற6; 
அத� தாள06�� ஏ�றப7 அவ� ைகயி, ேவ, Jழ,கிற6; அவ� கா,க" 
சதியி'< நடன� ெச;கி�றன. அவ� ைக ேவ=, மாைலைய அணி
தி��கிறா�. 
ஆ! எ�ன ெவறி அவ5��! பைகவ�ைடய �டைல எ<06 அைதேய மாைலயாக 
அத��� க'7 ஆ<கிறா�! 
 

'மா'7ய பி"ைள மறவ� நிற�திற
6 
O'7ய எஃக� �ட�மாைல - A'7யபி�  
மா. இாிய$ சீறி Pட8�வா� ைக�ெகா!ட  
ேவ�திாிய வி��� 67." 

 
[பைகவைர மா4�ப7 ெச;த இ
த� காைள, பைக �ர�க4ைடய மா��கைள� 
பிள
6 பறி0த ேவ�பைட�� அவ�க4ைடய �டைலேய மாைலயாக$ A'7வி'<, 
பிற� பைக ெக'< ஓ<�ப7 சீறி ஆ<கிறா�; அவ5ைடய ைகயிேல ைவ0தி���� 
ேவ, Jழல$ Jழல0 67 ஒ=�கிற6.] 
 
இ:வா. ஆவிைன மீ'��ேபா�'< நைடெப.� ேபாாி, சில� பைகவ� பலைர 
மா;060 தா�� �ர Jவ��க� ��
தா�க". அவ�கைள எ!ணி� பாண�க" 
வ�
தின�க". �ர� �கைழ� பா<� இய,� உைடயவ�க" அவ�க". இ�ேபா6 
ெப��ர5ைடய மைற@ க�தி� �ல��கிறா�க". ‘ெச
நா� �லவ�க4ைடய �க% 
மாைலகைள அணி
தவ� அவ�; பைகவ� பைடைய� �=ேபாேல ெச�. தா�கி 
அழி0தா�; அவ� இ� ேபா6 �%
6 வி'டா�; இ6 க!<� ந� க!க" விழ 
வி,ைலேய!" எ�. இர8கி வ�
தினா�க". இ:வா. அவ�க" பா<வைத� 
ைகய.நிைல எ�. தமி% �,க" O.�. 
 
ம�றவ�க" தா� ெப�ற ெவ�றிைய� பாரா'7� க" உ!< மகி%
தா�க". ஒ� 
�ர�, மீ'<� யாேர5� வ
தா, எதி��கலா� எ�. தா� அ
த உ!டா'7, 
ஈ<படாம, தனிேய நி�றா�. 
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த� நா'<� பJ�கைள மீ'< வ
த மறவ�க4�� அரச� பலவைக� பாிJகைள 
வழ8கினா�, நில8கைள அளி0தா�. அவ�ைற� ெப�ற �ர�க" ம�னைன� 
பாரா'7 வா%0தினா�க"; "இ0தைகய ம�ன5ைடய ஆ'சியி� கீேழ வாB� 
சிற�ைப>ைடய நா8க" பைக வைர எறி
6 ேபா��கள0தி, எ8க" உயிைர0 
தியாக� ெச;ய@� சி0தமாக இ��கிேறா�; அ6 ெப.த�காிய ேப.’ எ�. 
ெப�மித06ட� ெசா�னா�க". 
 
இ0தைகய �ர��7 ம�க" இ
த நா'7, ம=
தி�
தா�க". அவ�க" வழி வழிேய 
�ர0ைத வள�06 வ�கிறவ�க". அவ�க" வாB� ம! �ரமண� �Jவ6. அவ�க" 
உட=, ஒ<� ��தி �ர$ ெச���ைடய6. இ�. ேந�. வ
த �7 அ,ல அைவ. 
Nமி ேதா�றின நா"ெதா'< வா4� விர�� ஏ
தி� �க%ெப�. வ�� �7க". 
அ0தைகய �7யி� பிற
தவ�க", த� நா'< ஆ� நிைரைய மீ'< வ
6 �க% ெப�. 
நி�ப6 ஒ� விய�ேபா? 
 

”ெபா; அகல நா4� �க%விைள0த, எ"விய�பா�? 
ைவயக� ேபா�0த வய8ெகா=நீ� - ைகயகல�  
க,ேதா�றி ம!ேதா�றா� கால0ேத வாேளா<  
��ேதா�றி I0த �7.”  

 
[ெபா;யான6 நீ8க, இ
த� �7 நா"ேதா.� �கைழ உ!டா��த, எ�ன 
அதிசய�? இ6 எ0தைகய �7 ெதாி>மா? Nமி �Bவைத>� மைற06� ெப�கிய 
>கா
த கால06� பிரளய ெவ"ள� வ7
6 ேபாக, �த, �த=, மைல ேதா�றிய6; 
ம! ேதா�ற வி,,ைல; அ
த� பைழய கால0திேலேய அ
த மைலயி, ைகயி, 
வா4டேன எ,ேலா���� �த=ேல ேதா�றி இ�. கா.� வள�
6 பழைம ெப�ற 
�7 இ6.] 
 
இ:வா. அ�த� �7யி� ெப�ைமைய� �ற�ெபா�" ெவ!பா மாைல O.கிற6. 
 
பைகவ� நா'<� பJ�கைள� ெகா!< வ�வேதா< ெதாட��ைடய �ர$ 
ெசய,கைள$ ெசா,3� ப�தி�� ெவ'சி0 திைண எ�.�, பைகவ� அ706$ 
ெச�ற ஆநிைரைய மீ'<� ெகாண�� �ர நிக%$சிகைள$ ெசா,3� ப�தி��� 
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கர
ைத0 திைண எ�.� தமி%� �லவ�க" ெபய� ெகா<06 வழ8�வா�க". இ
த 
இர!<� பி�னாேல நிகழ� ேபாகிற ெப�� ேபா��� ��� நிகB� ெசய,க". 
@ # # 
 
6ாிேயாதனதிய� விராட ம�ன5ைடய நா'7=�
6 ஆநிைரகைள� ெகா!< 
ெச�றா�க"; அவ�ைற மீ'< அ�ேபா6 நிக%
த ேபாாிேல அ�$Jன� 
6ாிேயாதன� �த=ேயாைர� �ற�6கி'< ஒட$ ெச;தா�. இைத� பாரத0தி, 
காணலா�. 
 
பா!டவ�க" ப�னிர!< ஆ!<க" கா<களி, இ�
6 வா%
6, அ�பா, 
ஓரா!< மைறவாக ம$ச நா'< அரசனாகிய விராட5ைடய நகர0தி, ெவ:ேவ. 
ேகால� �ைன
6 மைற
6 வா%
தா�க". த�ம� �ேராகிதராக@�, �ம� 
சைமய,காரனாக@�, அ�$Jன� ேப7யாக@�, ந�ல� �திைர0 தைலவனாக@�, 
சகாேதவ� பJைவ� கா�பவனாக@�, திெரளபதி வ!ண மகளாக@� மைற
6 
விராV5ைடய நகாி, இ�
தா�க". “பதி�I�. ஆ!<க" நிைறேவறினா, 
பா!டவ�க" தம��ாிய நா'ைட� ெப�.� ெகா"வா�க". அத��" நா� அவைர� 
க!<பி706 வி'டா, மீ!<� கா'<�� அ5�பிவிடலா�" எ�. எ!ணிய 
6ாிேயாதன� ெவ:ேவ. திைசகளி, ��.�கண�கான ஒ�ற�கைள ஏவினா�. 
அவ�க" பல இட8களி3� ெச�. ேத7>� பா!டவ�கைள� காணவி,ைல. 
 
அ�ேபா6 WXம� 6ாிேயாதனைன� பா�06, "இ
த ஒ�ற�களா, அவ�கைள� காண 
�7>ேமா? த�ம�0திர� எ8ேக இ��கிறாேன, அ8ேக மைழ வள� சிற���; 
விைள@ மி��. இ
த அைடயாள0ைத� க!< ேத7னா, ஒ�கா, கிைட�கலா�" 
எ�. ெசா�னா�. அ�ேபா6 ஒ�ற�களி, ஒ�வ�, 'விராட5ைடய வள கா< 
அ:வா. சிற
6 விள8�கிற6” எ�றா�. "ஒ�கா, அ8ேக பா!டவ�க" 
இ��க�O<�. இைத� க!<பி7�க தா� ஒ� வழி ெசா,கிேற�. விராட� 
நகர0தி, உ"ள ஆநிைரகைள நா� வைள06� ெகா!< வ
6விடலா�. அ8ேக 
பா!டவ�க" இ�
தா, அ
த� பJ�O'ட0ைத மீ'<$ ெச,வா�க". இ,லாவி7, 
பJ�O'ட� மீளா6" எ�. க�ண� ெசா�னா�, 
 
அவ5ைடய ேயாசைனயி�ப7ேய திாிக�0தராய� எ�5� ம�னைன0 
6ாிேயாதன� பைட>ட� அ5�பினா�. அவ� ெவ'சி மாைல �ைன
6 ெச�., 
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விராட� நக���ற06 எ,ைலயி, ேம;
தி�
த நிைரகைள� கவ�
6ெகா!< 
வ
தா�. 
 
வி,=�06ரா%வா� தா� இய�றிய பாரத0தி, திாிக�0தராய� பJமா<கைள� 
கவ�
6 ேச�றா� எ�பைத$ ெசா,3�ேபா6, தமி% மரைப இைண06, அவ� 
ெவ'சி மாைலைய$ A7னா� எ�. ெசா,கிறா�. 
 

"த�ேகா� த�Qெசா�க" ேகளாத 
        6ாிேயாதன� ெசா,=னா,  
மி�ேகா� மிைல$J� ெசB
தாம 
        விற,ெவ'சி மிைலேதாளினா�  
தி�ேகாைத எழவி�ம �ரச8க" 
        அரசான திாிக0த�ேகா�  
அ�ேகாணி பைடேயா< ேபா;ஆ�  
        அ70தா� அவ�சா�பிேல."  

 
[ ந,லவ�க" O.� ெசா�கைள� ேகளாதவ� 6ாிேயாதன�. அவ5ைடய 
க'டைளயினா,, �ர� மி�கவ�க" அணிகி�ற வள�பமான மாைலயாகிய �ர0ைத� 
கா'<� ெவ'சிைய0 ேதாளி, அணி
6 ெகா!டா�. அரசனான திாிக�0தராய�; 
திைசகெள,லா� ஓைச எB�ப7 �ரJக" �ழ8கின; ஒ� அ��ேராணி பைட>ட� 
அவ� ெச�. பJமா<கைள0 6ாிேயாதன� சா�பிேல வைள06 வ
தா�.] 
 
பJமா<கைள ேம;0த ஆய�க" ஓ7$ ெச�. விராட5��� பைகவ� 
நிைரெகா!டைத$ ெசா�னா�க". உடேன விராட� பைடக4ட� எB06 
நிைரைய மீ'��ெபா�'<� �ற�ப'டா�. அவ5ட� பா!டவாி,,ேப7யாக 
இ�
த அ�$Jனைன0 தவிர ம�ற நா,வ�� ெச�றா�க". பைட ெச�. பJ�கைள 
மீ'பத�� ��ேனறின. 6ாிேயாதன5ைடய ேசைன சிறிேத பி�னி'ட6. அ6 
க!ட திாிக�0தராய� விராட�ேம, அ��மாாிைய� ெபாழி
தா�. இைத 
வி,=�0Yரா� ெசா,3�ேபா6, தமி% மர��ப7 விராட� கர
ைத மாைல 
அணி
தி�
தா� எ�. பா<கிறா�. 
 

"ெம;�ெகா!' �!ேணா< த�ேசைன  
        நி,லாம, ெவ�இ'டபி�  
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ைக�ெகா!' நிைரைய� கட0தி�  
        ெபால�ெபா� கழ�கா=னா�  
ெச;�ெகா!' கBநீ� அல8க�  
        கர
ைத0 தி�0தாம�ேம,  
ைம�ெகா!ட, எனவி, வள0தா. 
        ப0த�� மைழசி
தினா�."  

 
[உட�பிேல ப'ட �!கேளா< த� ேசைன நி,லா லாம, �6� கா'7யபிற�, 
ெபா�கழைல அணி
த காைல>ைடய திாிக�0தராய�, தா� ைக�ப�றிய பJ 
மா<கைள� கட0திவி'<, வய=, விைள
த கBநீ�மாைலேயா< கர
ைத 
மாைலைய>� அணி
த விராட�ேம, காிய ேமக� ேபால வி,ைல வைள06 அ.ப6 
அ��களாகிய மைழைய� ெபாழி
தா�.] 
 
அவெனதி� நி�. ெபா�த விராட� அவன6 ேதைர �%0தினா�. உடேன 
திாிக�0தராய� ேவ. ேதாி, ஏறி� ெபா�6 �ராடைன� ைக�ப�றி0 த� ேதாி, 
க'7வி'டா�. அ8ேக �ேராகித உ�வ0தி, இ�
த த�ம�0திர� அ6 க!<, 
அ�கி, சைமய� கார� உ�வி, நி�ற �ம5��� �றி�பா, உண�0த, அவ� 
ேபா� ெச;ய0 ெதாட8கினா�. அவ5�� �� நி��� ஆ�ற, யா��� உ!<? 
அவ� திாிக�0தராயைன மட�கி விராடைன வி<வி0தேதா< பைகவைன0 த� 
ேதாி, க'7� ெகாண�
தா�. ெபாB6 சா;
த6. த�ம�0திர� ஏவ=�ப7 �ம� 
திாிக�0தைன அவி%06 வி'டா�, அவ� 6ாிேயாதனனிட� ெச�. தன�� 
ேந�
தைத$ ெசா�னா�. 
. 
ம. நா" 6ாிேயாதனைன 6ேராண� �த=யவ�கேளா< பைடெய<06 வ
தா�. 
விராட� மக� உ0தர� ேபா��ைன ெச�றா�. அவ5��� ேப7யாகிய 
அ�$Jன� ேத�வி'டா�. ேபா�i�ைன�� வ
த@ட� அ8�"ள பைடகைள� 
க!< உ0தர� அQசி ந<8கி ஒடஅ�$Jன� அவைன எ<060 ேதாி, க'7னா�. 
தாேன ேபா� ெச;ய எ!ணிணா�. தா� ஓாிட0தி, மைற06 ைவ0தி�
த த� 
ஆ>த8கைள எ<06 வ
தா�. உ0தர5�� அறி@ைர Oறி அவைன0 ேத� விட$ 
ெச;6 தாேன ேபாாி'<0 6ாிேயாதன� பைடகைள0 ேதா,வி>ற$ ெச;6 
ஓ'7னா�. அ�ேபா6 பா!டவ�க" மைறவாக வாழ ேவ!7ய கால எ,ைல �7@ 
அைட
த6. அதனா, அ�$Jன� ெவளி�ப'<� ேபா� ெச;6 ெவ�றி ெகா!டா�. 
ேமேல கைத பட�கிற6.  
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பாரத� ேபா��� �� நிக%$சியாக இ
த நிைரமீ'சி� ேபா� நட�கிற6. தமி% 
இல�கண மர��ப7 இ
நா'7, நிக%
த ெப��பாலான ேபா�களி,, ேபா� 
நட�பத�� �� நிைரைய� ெகா"வ6� மீ'ப6� நட
தன எ�. ெதாியவ�கிற6. 
அ:வா. ம�ற இட06 �ர�க4� ெச;வா�க" எ�பைத� பாரத� கைத 
ெதளிவி�கிற6. 
------------ 
 

3. 3. 3. 3. நா� ெகா��� ேபாநா� ெகா��� ேபாநா� ெகா��� ேபாநா� ெகா��� ேபா    

 
இ�ேபா6 உ!ைமயாகேவ ேபா� ெதாட8கி வி'ட6. இத�� �� ஆநிைரைய� 
ப�றி�ெகா!< வ
தா�க". இனிேம,தா� �ைறயான ேபா� நிகழ� ேபாகிற6. த� 
பைகவ�ைடய நா'ைட� ைக�ப�றி அ7�ப<0த ேவ!<� எ�ற ஆ�வ0ைத� 
ெகா!டா� அரச�. பைழய மர��ப7 அவ� வQசி மாைலைய அணி
6 
ெகா!டா�. இதைன அறி
த@ட� �ர�க4�� உ!டான ஊ�க06�� 
அளவி,ைல. அ6 ேபாதாெத�. இ�5� கிள�$சி உ!டாக அவ�க" �ர 
பான8கைள Pக�
தன�. 
 
ப'ட06 யாைனைய அல8கார� ெச;6 ெகா!< வ
தா�க". �ர�க" ஆரவார� 
ெச;வைத� பா�06 அத�� உ!ைம விள8கிவி'ட6. ேபா� நிகழ� ேபாகிற6 
எ�பைத அ6 எ�ப7ேயா உண�
6 ெகா!ட6. அத���Oட எB$சி உ!டாகிற6. 
அ6@� �ழ8�கிற6. ேமக�ேபால நி��� அத� �ர, இ7��ரைல� ேபால 
ஒ=�கிற6. அைத� ேக'டா, பைகவ� கி<கிடா;06� ேபா;விட மா'டா�களா? 
 
இ:வா. நா< ெகா"ள� க�தி அரச� ேபா� ெச;ய� �ற�ப'<$ ெச,வைத வQசி 
எ�ற �ற0திைணயி, அட�கி� பா<வ� �லவ�,  
 

”எQசா ம!தைச ேவ
தைன ேவ
த� 
அQJதக0 தைல$ெச�. அட,�றி0 த�ேற." 

 
[இ� ெப� ேவ
த���� இைடேய உ"ள நா'7� ேம, ஆைசயா,, அ8ேக 
வா%பவ�க4�� அ$ச� உ!டாக அ
நா'7ட0ேத ேபா; ஒ� ம�ன� ம�ெறா� 
ம�னைன ெவ,3தைல� �றி0த6 வQசி0 திைண.] 
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இ6 ெதா,கா�பிய0தி, வQசி0 திைணயி� ெபா6 இல�கண0ைத$ ெசா,3� 
A0திர�. 
 
ேபா� ெச;ய� �ற�ப<வத�� ��� ந,ல நா" பா�06 அ
த நாளி, அரச� த� 
�ைடைய� �ற�பட$ ெச;வ6 ஒ� வழ�க�. அைத� �ைடநிைல அ,ல6 �ைட 
நா'ேகா" எ�. ெசா,வா�க". அரச5ைடய ��கியமான அ8க8களி, �ைட 
ஒ�.. அவ5ைடய பா6கா��� ஆ�ற3�� அைடயாளமாக இ��ப6 அ6. 
எ,லா� �7ம�கைள>� 6�ப� வராம, பா6கா�ேப� எ�பைத$ J'<வத��� 
�ைட பி7�ப6 அரச� வழ�க�, Aாியைன மைற��� ேமக�ேபால அ
த� �ைட 
ேதா�றினா3�, அ6 ெவயிைல மைற�பத�காக� ெகா!ட6 அ�.; வ�
திய 
�7ம�களி� 6�ப0ைத� ேபா�கி அவ�க4�� நிழ, ெச;வத�காக எ<0த6' எ�. 
கி"ளிவளவன6 �ைடைய ெவ"ைள��7 நாகன� எ�ற �லவ� பா<கிறா�. 
 

“ஞாயி. Jம
த ேகா<திர" ெகா!I  
மாக விJ�பி� ந<நி� றா8��  
க!ெபார விள8��தி� வி!ெப�� விய��ைட  
ெவயி,மைற� ெகா!ட�ேறா அ�ேற; வ�
திய 
�7மைற� ப6ேவ, O�ேவ, வளவ!" 

 
[Aாியைன0 த�ேம�ெகா!ட ப�க� திர!ட ேமக� மாகமாகிய உய�
த வான0தி� 
ந<@ நி�. அத� ெவயிைல மைற0தா�ேபால� க! ஒளிேயா< மா.பட 
விள8�கி�ற, வான �'7ய பர
த நின6 ெவ!ெகா�ற��ைட ெவயிைல 
மைற0த��� ெகா!டேதா எ�றா,, அ�.; வ�0த��ற �7ைய நிழ, ெச;த, 
காரண0தா, ெகா"ள�ப'ட6; Oாிய ேவ=ைன>ைடய வளவேன! ] 
 

"ேவ
த� கவிைக�கீ%0 த8�� உல�?” 
 
எ�. வ"4வ�� Oறின�. ச0திரபதி எ�ற ப'ட� ம�ன�க4�� இ��பைத 
யாவ�� அறிவ�. 
 
�ைடைய� �ற�பட$ ெச;த6 ேபாலேவ �ர வாைள>� ந,ல ேநர� பா�06 
ெவளியிேல அ5��கிறா�க". இனிேம, ேபா;� ேபா� ெச;6 ெவ�றி யைடவ6 
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கிட�க'<�. இ8ேக ந,ல ேவைளயி, வா" �O�0த� ெச;த அ�ேபாேத அ8ேக 
பைகவ� நா'7, தீய ச�ன8க" உ!டாகி�றன. ப'ட�பக=, ேகா'டா� �ர, 
கா'<கிற6. 
 
�ர மகளாகிய 6��ைகைய ம�ன� மற�பானா? ெகா�றைவயி� தி�வ�" 
இ�
தா, ெவ�றி ெப.வ6 உ.தி. எ"4�!ைட, ெபாாி, அவைர, 6வைர, அவ, 
�த=யன@� இர0த�, நிண� ஆகியன@� ைவ06� Nைச ேபாட$ ெச;கிறா�. 
"தாேய, எ8க4�� ��ேன ேபா��கள06��$ ெச�. 6ைணயாக இ��க 
ேவ!<�" எ�. �ர�க" ேவ!7� ெகா"கிறா�க". 
 
�ர�க", நா� �
தி, நா� �
தி எ�. பைடயி, ேச�
6 �த�பைடயாக$ ெச,ல 
வி��பி0 67�கிறா�க". 'நா� இத�� �� இ�ன ேபாாி, இ�ன பைடயி, 
ெபா�6 ெவ�ேற�" எ�. அவரவ� த� ெப�ைமைய மி<�ேகா< 
ேபசி�ெகா"கிறா�க". கா'<0 தீயான6 பரபரெவ�. பட�வ6 ேபால 
�
6கி�றன�. "நா� எ0தைகய ம�ன� கீ%� ேபா� ெச;ய� ேபாகிேறா� எ�பைத 
எ!ணி� பா�8க". ந� ம�ன� த� ைகயி, ேவைல ஏ
தி� ேபா���$ ெச�றா,, 
நா� பைட�கல� ஏ
தி� ேபா� ெச;>� அவசிய8Oட இரா6ேபா, இ��கிற6. 
அரச5ைடய நிைலைய� க!< அQசி ந<8கி� பைகவ�க" அவ� கா=, வ
6 
விBவா�க"’ எ�. �ர� த� ம�னைன� பாரா'7� ேபJகிறா�க". "ஐேயா பாவ� 
ந� அரச5ைடய க!க" சிவ
6 வி'டன. இனிேம, பைகவ� நா< பாழா;� ேபா; 
வி<� எ�பதி, எ�ன ச
ேதக�? தைலயி, Nைவ ைவ06�ெகா!< சி. ேதைர� 
�ழ
ைதக" உ�'7 விைளயா<� நா< அ6. அ
த நா< �ணாக� பா%பட� 
ேபாகிற6!’ எ�. சில� பைகவ�க4�� இர8�வ6 ேபால� ேபJகிறா�க". 
 
பைட �ற�ப'<$ ெச,கிற6. ெப��ேபா� நிக%கிற6. அ
த� ேபாாி, மி�க 
�.ட5� மி<��ட5� �ர�க" ேபாாி<கி�ற�க". பைகவ�பா, அவ�க4��$ 
சின� I"கிற6. ஆனா3� சில அற8கைள அவ�க" மற�கவி,ைல. பைகவ� 
நா'<��" ��
6 பல ஊ�கைள� பா%ப<06கிறா�க". ஆன3� ந,லவ�க4��0 
தீ8� உ!டா�கவி,ைல. ேகாயி,கைள அழி�கவி,ைல, அவ�.��$ சிறிதள@ 
தீ8�� வராம, மிக@� பா6கா�பாக� ேபாகிறா�க". தவ� ெச;>� ெபாிேயா�க" 
உைற>� மட8கைள$ சிைத�கவி,ைல. ேபாாினா, ம�க4��0 தீ8� 
உ!டானா3� 6றவிக4�� யாேதா� இ�ன3� ேநரவி,ைல. அ
தணாள�க" 
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உைற �� இட8கைள>� �ர�க" அDகவி,ைல. ஏைனய இட8கைள அழி06, 
எதி�0தவ�கைள� ெபா�6 ஒழி�கிறா�க".  
 
இ:வா. ெச;த �ர�க4�� அ:வ�ேபா6 பாிJகைள அளி�கிறா� ேவ
த�. மி�க 
ஆ!ைமைய>ைடய �ர�க4�� அரச� அ�� ெகா!< இ:வா. ஆதர@ 
ெச;வைத� ேபரா! வQசி எ�ற 6ைறயாக ைவ06� பா<வா�க" கவிஞ�க". 
 

"ப=ெப.� ந�னக�� ப"ளி யிட5� 
ஒ=ெகB நா�மைறேயா� இ,3� – ந=ெவாாீ இ�  
�,லா� இசிய� ெபா�தா� �ைனெக<0த  
வி,லா�� க�"Jர
தா� ேவ
6.”[1] 

 
[ Nைச ெச;>� ந,ல ேகாயி,க4�, 6றவிக" இ���� மட8க4�, இனிய 
மைறெயா= ெபா�
திய அ
தண� �<க4� ��
6 ந=தைல வி'<வி'<, 
பைகவ�க" ேதா�. ஒ<�ப7 ேபா� ெச;த, �ராி� ெச�ைவ ெவ�ற வி,ேல
திய 
த� �ர�க4��� பல பாிJகைள வழ8கி அ�" Jர
தா� ேவ
த�.] 
-----  
[1]. �ற�ெபா�" ெவ!பா மாைல, 44.” 
 
சில சமய8களி, பைக ேவ
த� ேபா��� ஆ�றாம, அQசி� பணி
6 வ
6 
சமாதான� ேபJவா�. அவ� காணி�ைகயாக� பல ெபா�"கைள� ெகாண�
6 
ெகா<�க, எதி�06$ ெச�ற அரச� சின� ஆறி� ேபாைர நி.0தி வி<வ6� உ!<. ་་ 
ேபாாி, அரச5ைடய பாிJகைள� ெப�ற �ர�கைள ம�றவ�க" ேபா�றி� 
பாரா'<வா�க". �ர�க4�� ஏனாதி, காவிதி எ�ற ப'ட8கைள அளி�ப6 
வழ�க�. அ
த� ப'ட8க4�� அைடயாளமாக� ெபா�N�கைள அணிவி�பா�க". 
நா<� ஊ�� வழ8�வா�க". 
 
ஏனாதி எ�ப6 ேசனாதிபதிக4��� ெகா<��� ப'ட�. ஏனாதிநாத நாயனா� எ�. 
ஒ� நாயனா� ��� இ�
தன�. ஏனாதி தி��கி"ளி எ�ற பைட0தைலவ�ைடய 
�க% �றநா?�றி, வ�கிற6. ஏனாதி� ப'ட� ெப.பவ��� ேமாதிர� ெகா<�ப6 
மர�. அத�� ஏனாதி ேமாதிர� எ�. ெபய�. ஒ� பைட0 தைலவ� ஏனாதி� ப'ட� 
ெப�. அத�� அைடயாளமாகிய ேமாதிர0ைத>� அரச� வழ8க� ெப�றா�. 
அவைன� ேபா�றி� பாரா'7ய பழ�பா'< ஒ�. உ!<. 
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“ேபா��கட, ஆ�.� �ரவி0ேத�� ப,பைட��� 
கா��கட, ெப�ற கைரய�ேறா – ேபா��ெக,லா� 
தா� ஆதி யாகிய தா�ேவ
த� ேமாதிர�ேச� 
எனாதி� ப'ட0 திவ�." 

 
[எ,லா� ேபா�க4��� தாேன �த,வனாக உ"ள மாைலைய அணி
த ேவ
த� 
த
த ேமாதிர0ைத� ெப�. ஏனாதி� ப'ட�� ெப�ற இ
த� பைட0 தைலவ�, 
ேபா���� பல0ைத உ!டா��� �திைர N!ட ேத� கைள>ைடய பல 
பைடக4���, ச�0திர� ெப�ற கைரைய�ேபா, நி�. பா6கா�பவ� அ,லவா?] 
 
ேபா� நிகB�ேபா6 �ர�க4ைடய மற$ ெசயைல எ�ப7 விாி�ப6? "எ:வள@ 
ெபாிய �ரனாக இ�
தா, எ�ன? எ� ��ேன வ
6 ேபா� ெச;ய'<�. 
அவ5ைடய உட�ைப� ப�
6�� இைரயா��ேவ�. அவைன யாவ�� �கழ �ர 
ெசா��க06�� அ5��ேவ�" எ�. ஆரவாாி�கிறா� ஒ� �ர�. “எ�5ைடய 
பர�பைரேய மறவ� பர�பைர. எ8க" தக�ப� வாைள ஏ
தி� �ற�ப'டேபா6 
அவ��� ேபாாி, எ0தைன ேப� இற
6ப'டா�க" ெதாி>மா? எ�. த� �7� 
ெப�ைமைய$ ெசா,= �. ேபJகிறா� ஒ� �ர�, அ:வா. வழிவழிேய 
�ர8கா'7 ெவ�றி ெப.பவ�க4�� ந,ல வய,கைள� பாிசாக0 த�வா� அரச�,  
 
'ப�வ கால0தி, ெப;>� மைழைய� ேபால� பைகவ�ைடய அ��க" �%
தா3�, 
வய=3"ள ெக!ைடகைள�ேபால ேவ,க" பிற%
6 ஒளிவி'டா3�, 
ெபா�னாலாகிய ெந�றி� ப'ட0ைத>ைடய ெபாிய யாைனகளி� த
த8களி� Pனி 
�0தினா3� ஓடாம, நி�. ெபா�6 ெவ�றிெப�ற ெப�ைமைய>ைடயவ�க" 
�ர�க". அவ�க" ஆழமான நீைர>ைடய ெபா;ைகயி, பிற%
த வாைள மீ�, 
ெபாிய �<களி, ெந,ைல ைவ0தி���� ேச�க4�� அ7யி, �ர4வத��� 
காரணமான வய,கைள� ெப.வா�க"; அ6 ெபாிய காாியமா? எ�. ஒ� 
�றநா?�.� பாட, ெசா,கிற6. 
 

”கால மாாியி� அ�� ைத�பி5� 
        வய�ெக!ைடயி� ேவ,பிறழி5�  
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ெபால� �ைன ஓைட அ!ண, யாைன  
        இல8�வா� ம��பி� Pதிம<06 ஊ�றி5�  
ஒட, ெச,லா� W<ைட யாள�  
        ெந<நீ�� ெபா;ைக� பிறழிய வாேள  
ெந,3ைட ெந<நக�� O'<�த� �ர4�  
        த!ணைட ெப.த, யாவ6!" (�றநா?., 287) 

 
பைகவ�க" நி�. ெபார மா'டாம, ஒட, அவ�க4ைடய நா'ைட� ெகா406வ6� 
உ!<. ெப!க" அQசி அB6 ஊ���� ெபா6வான இட0திேல திர!< அலமர, 
அ:Z�களி, எாி['<வா�க". பா�ப'ட பைகவ� நா'<��"ேள ��
6, அ8ேக 
கிட��� மணிகைள>� ெபா�ைன>� ைக�ப�றி�ெகா!< வ�கிறா�க" �ர�க". 
ைவர��, மாணி�க��, �06�, ெபா�5� அவ�க" ெகா!< வ
தி��கிறா�க", 
அவ�ைற0 த� நா'7, பல���� வழ8�கிறா�க". �த=, �ர�க" எB$சி 
ெப.�ப7யாக� பா7ய �லவ�க4��� பாிJ வழ8�கிறா�க". யாைழ மீ'7� 
பா<� பாண�க4��0 த�கிறா�க". நா'7, மறேவ
த� �கைழ� பா7� கால� 
கழி��� �லவ�க4���, பா'<�பா7 யாவைர>� இ��.06� பாண�க4��� 
இ6 அ.வைட நா". இ6வைரயி, பைக நா'7� ெச�. ேபாாி'< �ர� கா'7 
ெவ�றி ெகா!ட �ர�க" இனி இைள�பாற� ேபாகிறா�க". அவ�க" இ�ப வா%@ 
ெப.�ேபா6 அ
த வா%@ பி�5� Jைவ>ைடயதா��ப7 �லவ�க" அவ�கைள� 
�க%கிறா�க"; பாண�க" இைச பா7 இ��.06கிறா�க". 
 
�ர�க" ெப�ற ெவ�றி அவ�க4��� �கைழ ஈ
த6; அரச5��� �திய நா'ைட0 
த
த6; கைலஞ�க4��� ந,ல வள0ைத உ!டா�கிய6. அ0தைகய ெவ�றிைய� 
ெப�ற �ர�கைள� �க%வ6 ெபா�0தமான காாிய
தாேன? 
------------- 
 

4. 4. 4. 4. சிற"த �ர�சிற"த �ர�சிற"த �ர�சிற"த �ர�    

 
ெப�� ேபா� நட�கி�ற6. பைட எ<06 வ
த ேவ
தேனா< எதி� நி�. ெபா�� 
ம�ன�, வ
தவ5ைடய பைடயி� வ=ைமைய� பா��கிறா�. வரவர0 த�பைட 
ேசா�வைட>� எ�பைத அவ� உண�கிறா�. எ0தைன கால� ேபாாி'டா3� 
ெவ�றி த� ப�க� கி'டா6 எ�ப6 உ.தியாக அவ5��0 ெதாிகிற6. அ�ேபா6 



24 

 

�! ெப�ைமயினா, ேபாைர நி.0தமா'ேடென�. ெசா,= ேம3� ெபா�தா, 
அவ5ைடய பைட அழி>�; கா< அழி>�, பணிய ேவ!7ய இட0தி, பணித3� 
நிமிர ேவ!7ய இட0தி, நிமி�த3� ந,ல ம�ன5�� இல�கண�. ேபா� 
ெதாட�
6 நைடெப�றா, �7ம�க" விேன அழி
ெதாழிவா�க" எ�ற உ!ைமைய 
��O'7ேய ெதளி
6, ேபா� ெதா<0த அரசேனா< சமாதான� ெச;6ெகா"வ6� 
அரச நீதியி, ஒ� வைக, பைகயரச� வி���� திைறைய� ெகா<06, ேபா� ேம3� 
நடவாம, ச
தி ெச;6ெகா"4� அரச�, த� �7ம�களிட� உ"ள க�ைணயா, 
அ�ப7$ ெச;கிறா�. அ�ப7யி�றி �ர'<0 6ணிவினா, வ�கி�ற ேக'ைட 
மதியாம, ேபா� ெச;கிறவ� த� ெப�ைமைய>� உயிைர>� இழ
6, த� நா'< 
ம�கைள� ெபாிய அவல நிைலயி, ஆ%0தி வி<கிறா�, 
 
இ:வா. பைகயரச� திைற ெகா<06$ சமாதான� ெச;6ெகா"ள �
6�ெபாB6, 
ேபா� ெதா<0த ம�ன�, 'இவேன� N!ேடா< ஒழி06வி'<0தா� தி���ேவ�' 
எ�ப6 �ரமாகா6. அ6 வில8கின06�� வ�� ெவறி ேபா�ற6. ஆகேவ அரச 
நீதிைய ந�� உண�
த ம�ன�க", பணி
6 வ
6 திைற ெகா<��� 
பைகயரச�கைள ஆதாி06� ேபாைர நி.0தி வி<வா�க". இ6 சிற
த �ர� எ�ேற 
ேபா�.வத� �ாிய6. திைற ெகா<��� அரச� த� கா< �ணாக அழி
6 ேபா�ேம 
எ�ற க�ைணயின, சரணைடகிறா�. அ
த� க�ைண ேபாாி, ெவ�. வ�� 
அரச5��� இ��கேவ!<�. பைகவ� காடாக இ�
தா3� அ8�"ள ம�க" 
�ணாகஅழிவைத அவ� வி��பமா'டா�. 
 
ெப�Qேசர, இ��ெபாைற எ�ற ேசர ம�னைன அாிசி,கிழா� எ�5� �லவ� 
ப06� பாட,க" பா7� �க%
தி��கிறா�, பதி�.�ப0தி, அ� பாட,க" உ"ளன. 
அவ5ைடய �ர0ைத>� ஈைக$ சிற�ைப>� விாிவாக அ
த� பாட,களி, 
ெசா,கிறா�. ஒ� பா'7,, பைகவ� திைற ெகா<�க அவ� ேபா� ெச;யாம, 
தி��பியைத$ ெசா,கிறா�. 
 
ேப; மி<��ட� வ�கிற6; உயிைர உறிQJேவ� எ�. வ�கிற6. அைத� 
க!டவ� அத��ாிய ப=ைய இ<கிறா�. உடேன ேபயி� சின� ஆ.கிற6. அ6 
ப=ைய� ெப�.�ெகா!< மீ!< ேபா;வி<கிற6. ேபேய இ0தைகய க�ைணைய� 
கா'<�ெபாB6 அரச� கா'டாம, இ��கலாமா? "நீ அ0தைகய ேப; ேபால0 
திைறைய ஏ�.�ெகா!< தி���கிறா;, உ�னிட� இ
த� க�ைண இ��பதனா, 
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நீ நிைறயா4ட� வாழ ேவ!<�. இவ� அறி@ைடயவ�, இவ� அறிவி,லாதவ� 
எ�. ந�� ஆரா;
6, இ:வா. நீ அ�" ெச;யாம� ேபானா, உலக0தி, யா� 
வா%வா�க"? எ�. பா<கிறா� �லவ�:  
 

”ெம;பணி Oரா அண8ெகன� பராவ=�  
ப=ெகா!< ெபய�� பாச� ேபால0 
திைறெகா!< ெபய�தி வா%கநி� ஊழி  
உரவ�� மடவ�� அறி@ ெதாி
 ெத!ணி  
அறி
தைன அ�ளா யாயி�  
யா�இவ! ெந<
தைக வாB ேமாேர."[1] 

 
[பனிOரா - ந<�க� மி��, அண8� என - ெத;வ� எ�.. பாச� - ேப;. ெபய�தி - 
மீ"கிறா;, ஊழி- நிைற ஆ>", உரவ� - அறி@ைடேயா�. மடவ� - அறிவி,லா�. ெந< 
நதைக - உய�
த �ண8கைள>ைடய அரசேன. வாBேமா� - உயி�ட� 
வா%கிறவ�க".] 
 
ேபாாி, ேசா�@�றவ�கேளா< ெபா�வ6 அற� ேபா� ஆகா6. சிற��ைட 
அரசியலாவன: ம7
த உ"ள0ேதாைன>�, மக� ெபறாேதாைன>�, மயி��ைல
 
ேதாைன>�, அ7பிற�கி'ேடாைன>�, ெப!ெபயேராைன>�, பைட 
யிழ
ேதாைன>�, ஒ0த பைடெயடாேதாைன>�, பிற@� இ0த�ைம 
உைடேயாைர>� ெகா,லா6 வி<த3�, Oறி� ெபா�த3� �த=யனவா�’ எ�. 
சிற�பான �ர06��ாிய இல�கண0ைத ந$சினா��கினிய� ெதா,கா�பிய� 
ெபா�ளதிகார உைரயி, எB6கிறா�. 
 
�ற� கா'7ேன�ேம, பைடைய விடாம, இ����" 6ைற��0 தழிQசி எ�. 
ெபய�. அ
த �ர0ைத� கழித.க!ைம எ�. O.வ�.  
 

”அழி�ந� �ற�ெகாைட அயி,வாி� ஒ$சா� 
கழித. க!ைம காத=0 6ைர0த�." [2] 
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எ�ப6 அ06ைறயி� இல�கண�. 'தன��0 ேதா�. ஓ<வா� �6கி�ேம, 
O�ைமைய>ைடய வாைள �சாத மி�க �ர0ைத வி��பி$ ெசா,=ய6' எ�ப6 
இத� ெபா�". தி���றளி, இ
த உய�
த ப!ைப� பாரா'<� பாட, ஒ�. 
உ!<. 
----  
[1] பதி�.�ப06, 71 [2]. �ற�ெபா�" ெவ!பாமைல, 55.  
 

"ேபரா!ைம எ�ப த.க!ஒ� .�ற�கா, 
ஊரா!ைம ம�றத� எஃ�” [1] 

 
’பைகவாிட� மி<��ட� ேபா� ெச;த, ெபாிய �ர�; ஆனா, பைகவ5�� ஒ� 
ேசா�@ வ
தா, அ�ேபா6 க�ைணேயா< உத@த, அ
த �ர0தி� O�ைமயான 
ப�தி’ எ�ப6 இத� ெபா�". த� �ர� ேதா�ற� ேபா� ெச;வ6 ேபரா!ைம; 
ஆனா, பைகவ� ேசா��ேபா6 அவைன� ெகா,லா6 வி<த, அ
த� 
ேபரா!ைமயி3� சிற�பான �ர� எ�ப6 க�06. 
---------- 
[1]. தி���ற", 773. 
 
இராம� இராவணேனா< ேபா� ெச;த �த, நா" இ.தியி, அ:வர�க� த� 
பைட�கல8கைள இழ
6 கி�றா�. ெவ.8ைகயாக நி�ற அவைன ஒ� கண0தி, 
ெகா�றி��கலா�. ஆனா, சிற
த �ரனாகிய இராம� அ:வா. ெச;யவி,ைல. 
‘நீஆ"வத�� இ�ேபா6 ஒ�.� இ,ைல; உன�� அைம
தி�
த பல� எ,லா� 
கா�றிேல �ைல
6ேபான Nைள� N�ேபால ஆயின; இைத நீேய பா�0தா;. இ�. 
ேபா; இைள�பாறி, ம.ப7>� ேபா� ெச;ய ேவ!<ெம�. எ!ணிைனயாயி� 
நாைள�� வா’ எ�. ெசா�னானா�, இதைன� க�ப� பா<கிறா�:  
 

”ஆள யாஉன� கைம
தன மா�த� அைற
த  
Nேன ஆயின க!டைன; இ�.ேபா;� ேபா���  
நாைள வா; என நவி�றன�, நாகிள8 க�கி�  
வாேள தா@. ேகாசல நா<ைட வ"ள,." 
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இ�ேபாைத�� உயி�� பி$ைச ெகா<0த=� வ"ள, எ�றா�. இ
த$ ெசயைல� 
�றளி, வ�� ஊரா!ைம�� உதாரணமாக எ<06� கா'<கிறா� பாிேமலழக�. 
'அஃதாவ6 இல8ைகய� ேவ
த� ேபாாிைட0 த� தாைன �B6� பட0 தமியனா; 
அக�ப'டான6 நிைலைம ேநா�கி, அேயா0திய� இைற ேம�ெச,லா6, 'இ�. 
ேபா; நாைள நி� தாைனேயா< வா' என வி'டா, ேபா,வ6' எ�. அவ� 
எB6கிறா�, 
 
�ற�6கி'டா�ேம, பைட�க,� ேபா��த, �ர� அ�. எ�பைத உண�06� 
நிக%$சி ஒ�.� இராமாயண0தி, வ�கிற6. இராவணைன இராம� த� அ���� 
இைரயா�கினா�. ேபா��கள0தி, அர�க ேவ
த� பிணமாக� கிட�கிறா�. 
அவ5ைடய �6கி, ஒ� தB�� இ��பைத� க!< இராம� ச�ேற திைக�கிறா�, 
‘�ற8ெகா<0த ஒ�வைன, நா� ெகா�. வி'ேடாேமா? எ�ற ஐய� ேதா�.கிற6. 
அ�ேபா6 இராம� விWடணைன ேநா�கி, "ேபாாி, �ற8ெகா<0த வைர� ேபா�ற 
�ர�கைள� ெகா�. ெப�ற ெவ�றி, �ணான6. நா� அைத0தா� ெப�ேறேன? 
எ�., ேக'கிறா�. 
 

"மா!ெடாழி
 6லகி, நி��� 
        வய8கிைச �ய8க மா'டா6  
ஊ!ெதாழி, உக
6 ெத:வ� 
        �.வ�எ� �கைழ உ!ண�  
N!ெதாழி, உைடய மா�பா  
        ேபா��ற� ெகா<0ேதா� ேபா�ற  
ஆ!ெதாழி ேலாாி� ெப�ற  
        ெவ�றி>� அவ0த� எ�றா�."  

 
[அணி
த Nணான6 ேவைல�பா'ேடா< விள8�� மா�ைப>ைடய விWடணா, 
இற
6 ேபா>� உலக0தி, நி�கி�ற விள8�� �கைழ� ெபறமா'டாம,, உ!D� 
ெதாழிைலேய வி��பி ஏ�., பைகவ� பாிகாச0தா, நைக��� சிாி�� எ� �கைழ 
அழி�க, ேபாாி, �ற� ெகா<0தவைர� ேபால0 ேதா�.கி�ற �ரைர� ெகா�., 
அதன, ெப�ற ெவ�றி �ணா�� எ�றா�.] 
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விWடண� அ�ேபா6 உ!ைமைய விள�கினா�; "இவ� �ற8ெகா<06� ெப�ற 
�! அ�. இ6. தி�கய8கேளா< ேபாாி'டேபா6 அவ�றி� ெகா��க" இவ� 
மா�பி, �0த, அைவ �6� வைரயி, பா;
6 நி�றன. பி�� அPம� இவ� 
மா�பிேல �0தியேபா6 அ0தைன>� கழ�. விB
தன. அதன, உ!டான தB�ேப 
இ6” எ�. ெசா�ன பிறேக இராம� ஐய� நீ8கி0 ெதளி@ ெப�றா�.  
 
இ�ப7, �ர0ைத0 கா'<� ேபாாினிைடேய க�ைண>� அற�� ெவளி�ப<கி�றன.  
பைகவ�க" திைற ெகா<06� ேபா�றி வழிபட, ேபா� ெதா<0த ம�ன� பி�5� 
சில கால� த� பாசைறயி, த8கியி��கிறா�. திைற ெகா<0தவ�க" உ!ைமயி, 
மனமா�ற� ெப�.வி'டா�களா எ�பைத அவ� ஆரா;
6 ெதாி
6 ெகா"கிறா�. 
 
--------------- 
ப�க� 35 பய�ப<0த�ப'ட �0தக0தி, காண�படவி,ைல  
-------- 
 
உண@�ெபா�" ேபாதிய அள@��� கிைட�கவி,ைல. இதைன அறி
த ேசர� 
தமி%நா'7=�
6 உண@��ாிய தானிய8கைள மி�தியாக அ5�பி� பாரத� ேபா� 
�ாி
த பைட�ர�க4�� உண@ அளி�க$ ெச;தானா�. இ:வா. ெப�Qேசா. ஒ� 
ெபாிய ேபாாி, அளி0த ெப�ைமயா, அ
த$ ேசர ம�ன5��� ெப�Qேசா�. 
உதியQ ேசரலாத� எ�ற ெபய� வழ8கலாயி�.. 
 
�ரQசி[� �7நாக ராய� எ�ற �லவ� அ
த அரசைன� பாரா'7� பா<�ேபா6 
இ
த நிக%$சிைய$ ெசா,கிறா�, "அைசகி�ற பிடாி மயிைர>ைடய �திைரகைள� 
ெப�ற பQச பா!டவேரா< பைக06 நில0ைத� ைக�ப�றிய, ெபா� 6�ைப�Nைவ 
யணி
த ��.வராகிய ெகளரவ�க" ேபா��கள0தி, ேபா� ெச;6 அழிய, அ
த� 
ேபாாி, ெப�Qேசாறாகிய மி�க உணைவ எ,ைலயி,லாம, அளி0தவேன!” எ�. 
பா<கிறா�. 
 

”அல8�ைள� �ரவி ஐவெரா< சிைன இ  
நில
தைல� ெகா!ட ெபால�N
 6�ைப  
ஈனிர� பதி�ம�� ெபா�6கள0 ெதாழிய�  
ெப�Qேசா�. மி�பத� வைரயா6 ெகா<0ேதா;" [1] 
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[அல8� உைள-அைச>� பிடாி மயி�. சிைன இ –ேகாபி06, தைல�ெகா!ட – 
கவ�
த, பத�-உண@, வைரயா6-க'<�பா< இ�றி.] 
 
இ8ேக "வைரயா6 ெகா<0ேதா;" எ�பத��, இ�ன க'சியின� எ�. ேவ. 
பிாி06� பாராம, அளி0தவேன! எ�.� ெபா�" ெகா"ளலா�. இ
த� 
�றநா?�.� பாட3�� உைர எBதிய பைழய உைரயாசிாிய� அ�ப70தா� 
ெகா!டா�; இதேன, "ெப�Q "ேசாறாகிய மி�க உணைவ இ� பைட��� வைரயா6 
வழ8கிேனா;’ எ�. எBதியி���� உைரயினா, உணரலா�. 
--------  
[1]. �றநா?., 2. 
 
“எ8ேகா நட�கிற ேபாாி, ெபா�� �ர�க" எ�ப7� ேபானா, எ�ன? ந� 
நா'டவ��காக நா� ேசமி�க ேவ!7ய உண@� ெபா�" இ6’ எ�. எ!ணி$ 
ேச�06 ைவ�காம, க�ைணயினா, இ
த$ ேசர� உண@� ப!ட8கைள 
அ5�பினா�. ஆத=� சில�பதிகார� இவ� �கைழ, 
 

"ஓ�ஐவ� ஈைர� பதி�ம� உட�ெறB
த  
ேபாாி� ெப�Qேசா. ேபா�றா6 தா� அளி0த ேசர�" 

 
எ�. பா<கி�ற6. 
★ 
 
இ:வா. �ர�க4�� நல� ெச;6, ெபா�த ேபாாி, ெவ�றி உ!டாகிற6. 
”இ�5� பைகவ� இ�
தா, அவைர அ7ேயா< மா;�ேப�” எ�. அரச� 
சீ.கிறா�. 
 
அரச� ெவ�றி மி<��ட� தி���கிறா�. அவ5ைடய ேகாப06�� 
ஆளானவ�களி� நா< வள� இழ
6 நி�கிற6. மாட8க" எாி>!டைமயா,, 
�ைல
6 இ7
6 கி�கி�றன. Jைர>� ேப;�W���� அ8ேக பட�கி�றன. வாB� 
ம�க" இ,லாைமயா, ஊ�க" பாழாகி வி<கி�றன. ேபா� ெதா<0த அரச5ைடய 
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பைட�பல0ைத� க!< பணி
6 அவைன� �க%
6 அவைன அ!7யி�
தா, 
இ�ப7 ஆகியி���மா? 
 
இ�ப7 ஆன நா'7� நிைல க!< �லவ�க4� ெவ�றி ெகா!ட ேவ
த5� 
அவைன$ ேச�
தவ�க4� இர8�கிறா�க". 'பாவ�! �ர'<� பி7வாத0தா, த� 
நா'ைட� பாழா��ப7 ெச;6வி'டா� அ
த அறிவி=!” எ�. பைகயரசைன>� 
அவ� நா'ைட>� எ!ணி இர8�கிறா�க".  
 

”�ைரயழ� ம!7ய ேகா<ய� மாட� 
Jைரெயா<ேப;� W���� Jம
த" [1] 

 
எ�. அB8�கிறா�க". 
 
ெவ�றி ெப�ற உவைகயி3� அயலா��� இர8�� க�ைண>� அவ�க" உ"ள0ேத 
நிழ=<கி�ற6. சிற
த �ர0தி� அைடயாள� அ6. 
--- 
1. �ற�ெபா�" ெவ!பா மாைல, 60, 
-----------  
 

5. 5. 5. 5. ேபா#$� எதிேர ேபாேபா#$� எதிேர ேபாேபா#$� எதிேர ேபாேபா#$� எதிேர ேபா    

 
பைகவ�ைடய நா'ைட� ைக�ப�.� ேநா�க0ேதா< ெச�. பைடெய<�பைத 
வQசி0திைண எ�5� �ற�ெபா�" திைண��" அட�கி� பா<வா�க" அ:வா. 
பைடெய<06$ ெச,3� அரச� வQசிமாைல அணி
6 ெச,வா�. பைட�ர�க" 
வQசி�Nைவ அணிவா�க". 
 
பைகயரச� த� நா'ைட� ைக�ப�.வைத எ!ணி� ேபா��� வ
தா, J�மா 
இ��ப6 �ர� ஆ�மா? எ
த நா'7�ேம, அவ� பைடெய<06 வ
தாேனா, அ
த 
நா'< அரச�, வ
த ேபா��� எதிேர ேபாாி'<0 த� �ர0ைத நிைல நா'<வா�. 
வ=ய� ேபா���� ேபாகாவி'டா3� வ
த ச!ைடைய விட�Oடா6 அ,லவா? 
அ:வா. எதி�06 நி��� அரச5ைடய பைட$ ெசய,கைள� காQசி எ�5� தனி0 
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திைணயாக� பிாி06$ ெசா,வ6 ஒ�சா� �லவ�களி� மர�. ெதா,கா�பிய� 
அவ�ைற>� வQசியிேலேய அட�கி$ ெசா,வா�. 
 
த� நா'7� ேம, பைடெய<06 வ
த ேவ
த5�� எதிேர பைட>ட� ெச�. 
ெபா�� அரச� காQசி� Nைவ அணிவ6 வழ�க�. 
 

”ேவQசின மா��� வி<தர, ேவ
த�  
காQசி �7� க7�! க�தி�.."  

 
[ேவகி�ற ேகாப0ைத>ைடய பைகயரச� வ
6 த� எ,ைலயி, பாைளய� ெகா"ள, 
அரச� காQசி� Nைவ அணி
6 காவ, ெச;ய ேவ!7ய இட8கைள� கா�பைத� 
க�6வ6 காQசி0திைண.] 
 
இ:வா. �ற�ெபா�" ெவ!பா மாைல காQசி0 திைணயி� இல�கண0ைத 
வ��கிற6. 

*  *   * 
 
பைடெய<06 வ
த பைகயரசைன எதி�06� ெபார ேவ!<� எ�. தீ�மானி0த 
அரச� அ
த$ ெச;திைய எ8�� பர�ப$ ெச;கிறா�. 67>� �ரJ� 
�ழ8�கி�றன. பைகவ�க" நா'<��" ��� வழிக" எைவ எ�. ஆரா;
6, 
அ8ெக,லா� காவ, பைடைய நி.06கிறா�க". நா'<��"ேள ��
த பி�ன�� 
பைகவ�கைள� ெபா�6 ஒ'<வைதவிட, எ,ைலயி, நி�றப7ேய அவ�கைள0 
த<06 நி.0தி� ெபா�வேத சிற
த6 அ,லவா? அரச� த�5ைடய 
பைட�ர�களி, மிக@� சிற
தவ�களாக இ��பவ�கைள ஆரா;
6 எ<06 
எ,ைலைய� பா6கா�க அ5��கிறா�. ேபா� வ
தா,, ஆ>த8க4�� எ�ன 
ெச;வ6 எ�. ைகைய� பிைசவ6 �ர06�� அழக�.. அரச� பல ேவ. 
பைட�கல8கைள ��ேப ேசமி06 ைவ0தி��கிறா�. இ�ப7 ஓ� ஆப06 
வ��ேபா6 �திய ஆ>த8கைள$ ெச;ய0 ெதாட8�வேதா, பிறாிட� வா8�வேதா 
எளிய காாிய� அ�. எ�பைத அவ� அறிவா�. ஆகேவ, வ��� கா��� 
அறிஞ�களி� அறி@ைரைய� ேக'<, எ0தைகய ஆ>த8க" ேவ!7யி���� 
எ�பைத ��O'7ேய ெதாி
6ெகா!<, அவ�ைற0 ெதா�06 ைவ06"ளா� 



32 

 

அரச�. த!ணி�0 தாக� எ<���ேபா6 கிண. ெவ'ட� ��
தா, தாக� தணிவ6 
எ�ப7? 
 
அரச� இ�ேபா6 அ
த� பைட�கல8கைள எ<060 த�தி அறி
6 பைட0 
தைலவ�க4��� �ர�க4��� வழ8�கிறா�. அவ�ைற� ெப�ற �ர�க4�� 
உ!டான மகி%$சி ெசா,= �7யா6. அவ�க" ேதா"க" Nாி�கி�றன. 
ெவ�றிையேய ெப�.வி'ட ஊ�க� ெபா8�கிற6. 
 
இ:வா. அரச� �ர�க4��� பைடகைள அளி��� ெசயைல� பைடவழ�� எ�. 
ெசா,வா�க". இ
த வழ�க0ைத$ சில�பதிகார0தி, ஓ� இட0தி, இள8ேகாவ7க" 
�றி�கிறா�: ேகாவல� தி�மண� ஆன@ட� தனிேய ஒ� மாளிைகயி, 
க!ணகி>ட� இ,வா%@ நட0த� ��கிறா�. அ�ேபா6 க!ணகியி� ேபரழைக� 
க!< பாரா'<கிறா�. ‘சிவெப�மா� தா� �70த பிைறைய உ� ெந�றியா��ப7 
வழ8க'<� ம�மத� த� க���வி,ேல உ� ��வமா��ப7 தர'<�; இ
திர� 
த� வ$சிர0ைத மி� இைடயாக எ�. அளி�க'<�’ எ�.� பிறவா.� 
ெசா,கிறா�, காம� க�� ��வமாக� க��ைப0 தர'<� எ�. ெசா,கிறா�; 
அத�� ஒ� காரண0ைத� O.கிறா�, காம5��� ெப!கைள பைட. ‘ேபா� 
ெச;>� �ர�க4�� அரச� பைட வழ8�� வழ�க� உ!டாதலா,, 
உ�விலாளனாகிய காம� த� ெபாிய க���வி,ைல இர!< க�� ��வமாக 
அைம06 உன��0 தர'<�" எ�. அவ� O.கிறா�.  
 

”அைடயா� �ைனயக06 அம�ேம� ப<ந����  
பைடவழ8 �வேதா� ப!�உ! டாக=�  
உ�வி லாள� ஒ�ெப�8 க���வி,  
இ�க�� ��வ மாக ஈ�க" [1] 

 
எ�ப6, அவ� ெசா,வதாக$ சில�பதிகார0தி, அைம�த ப�தி. 
---- 
[1]. அைடயா� �ைனயக� - பைகவேரா< ேபா� ெச;>� - ேபா��கள�, 
அம�ேம�ப<ந� - ேபாாி, சிற�பைடய இ���� �ர�. உ�விலாள� - அக8க�; 
காம�, ஈ�க - வழ8க'<�. 
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அ�ச� ைகயா, தர�ெப�ற பைட�கல�கைள� ெப�ற மறவ�க". அதைன$ சிற
த 
ேபறாக எ!ணி� ெப�மித� அைடகிறா�க". பிற� அவ�க4�� உ!டா�� 
மி<����� எB$சி��� ேக'பாேன�? 
 
ேபா��� எதிேர ேபா� ெதாட8கிவி'டா�க". அரச� த� வாைள$ சிற��ட� 
ஏ
தி$ ெச,3�ப7 ��ேன வி<�கிறா�, அரச5ைடய பிரதிநிதியாக� ேபா� 
ெதாட8கியத�� அறி�றிெய�. யாவ�� க!< ஊ�க� ெகா"ள அ:வா", 
இ�னிய� இய8க ��ேன ெச,கிற6. அ�ப7ேய அவ5ைடய �ைட>� 
ஆரவார06ட� ேபாகிற6.  
 
�ர�க" ஆ�06 எBகி�றன�. அரச5� ேபா���� �ற�ப<கிறா�. அவ5ைடய 
ேதா" வி��கிற6. உ"ள�� �ர0தா, வி��கிற6. “இ�. கதிரவ� 
மைறவத���� எ� பைகவைன ெவ�. ேபா��கள0ைத� ைக�ப�றி� 
ெகா"ளாம� ேபானா,, எ� பைகவ��� �� நி�. இ$சக� ேபசி� பணி
6 
நி�ேபணா�க!” எ�. வQசின� O.கிறா�, த�5ைடய �ல06��ாிய Nைவ>�, 
ெபா�னாலாகிய காQசி� Nைவ>� பைட0 தைலவ�க4�� அளி06 அணி
6 
ெகா"ள$ ெச;கிறா�. எ,ேலா�ைடய உைடகளி3� காQசி� N ஒளி வி<கிற6. 
"நா8களாக வ=ய� ேபா���$ ெச,லவி,ைல. அ�கிரமமாக நாடாைசயினா, 
பைகவ� எ8க" கா'7�ேம, பைடெய<06 வ
தி��கிறா�, அவைன எதி�06 
விர'7 அ7�கேவ இ
த� ேபாைர ேம�ெகா!7��கிேறா�' எ�. அ
த �ர�க" 
ெசா,ல ேவ!7யைத அவ�க" அணி
த காQசி� N� �3�ப<06கிற6. 
 
இேதா பைட, �ரJ �ழ8க@� ஊ6 ெகா��க" ஊத@� 67 ஒ=�க@� �ர�க" 
மி<��$ ெசா�கைள$ ெசா,ல@� நைடேபா'<$ ெச,கிற6. மா�றா� வ
6 
த8கியி���� எ,ைலைய அைடகிற6. இ�ேபா6 ேபா� ேநர7யாக0 
ெதாட8�கிற6. 
 
மா�றா� ��ேப தி'டமி'< இ
த0 தா��தைல ேம�ெகா!7��கிறா�. ெப�� 
பைட>ட� வ
தி��கிறா�. ��னணி� பைடேய க!டா� அQJ�ப7 நி�கிற6. 
பைகவைன எதி�06$ ெச�ற �ர�பைடயி� ��னணியிேல சிற
த �ர�க" 
இ��கிறா�க". எதிாிகளி� ��னணி� பைட�� ஏ�றப7 ெபா�6 ஒ'<� வ=ைம 
பைட0தவ�களாக� ெபா.�கி அ5�பியி�� கிறா�க". 
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இர!< ��னணி� பைடக4� ெபா�கி�றன. வ
த பைகவன6 பைடயி� 
அளைவ இவ�க" ந�� உண�
6 ெகா"ளவி,ைல. அ6 மிக� ெபாியதாகேவ 
இ��கிற6. ேபா� க<ைமயாக நட�கிற6. �ர�க" கன, ெகா��ளி��� 
க!க4ட� ேபாரா<கிறா�க". அேதா ஒ� �ர� எ:வள@ உ�சாக06ட� ேபா� 
�ாிகிறா�! வி,ைல வைள06 அ�ைப மாாிேபால� ெபாழிகிறா�. ஒ:ெவா� 
�ைற>� அவ5ைடய அ���� எதிாியி� பைடயி, �திைரேயா, �ரேரா 
ப=யாகிறா�க". பைகவ�கைள அவைன� க!< விய�ைப அைடகிறா�க". 
 
எ�ன இ6? இ6 உ!ைமதான? ஆ�; உ!ைமதா�. அ
த� ெப��ரைன எதிாியி� 
பைடயி=�
6 வ
த அ�� �%0திவி'டேத! அவ� தைலைய0 தறி06� கீேழ 
�%0திவி'ட6. அ
ேதா பாிதாப� பைட�ர�க" ச�ேற கல8�கிறா�க". �%
தவ� 
தைல பைகவ� ைகயி, அக�படாதப7 எ<06 அரசைன ேநா�கி ஓ7 வ�கிறா�க". 
அ
த �க0தி, இ�5� �.வ, வாடவி,ைல. த� நா'<�காக உயி� ெகா<0த 
ெப�மித
தா� அ
த �.வ3��� ெபா�ேளா? 
 
அரச� அ
த �ர �க0ைத� பா��கிறா�. அவ� �க0தி, சி. வா'ட� பட�கிற6. 
ஆனா, இழ@ ெகா!டாட இ6வா ேநர�? ”இ
த0 தைலைய உறவின�களிட� 
ெகா<06வி<8க". தைலைய� ெகா!< வ
த �ர5��� பாிJ ெகா<8க"?” எ�. 
அரச� க'டைள பிற�பி�கிறா�. “இவ5��$ சமானமான �ர� யா�� இ,ைல 
எ�. ெபய� ெப�றவ5ைடய தைலைய, பைகவ� ெகா!< ேபாகாம, இ8ேக 
6ணி
6 எ<06 வ
த �ர5�� எ:வள@ ெகா<0தா3� த��" எ�. �ர�க" 
ேபசி� ெகா"கிறா�க". 
 
அ
த0 தைல�� மாைலயி'< �ர5ைடய மைனவியிட� அ5��கிறா�க". 
அத��" அ
த ந8ைகேய ெச;திைய� ேக"வி>�. ஓ7 வ�கிறா". �ர5ைடய 
தைலைய அவ" ைகயி, அளி�கிறா�க". அவ" அைத� கா!கிறா". அவ" 
க!ணி, நீ� ெப�கவி,ைல. உ�.� பா��கிறா". த� மா�பிேல அைத அைண06� 
ெகா"கிறா". த� �க0ேதா< ேச�06 ைவ�கிறா". ஒ� ெப�I$J வ�கிற6. ஆ 
இ6 எ�ன? அ
த� ெப! கீேழ விBகிறாேள! அவ" கணவ5ைடய தைல>� அவ" 
ைகயி=�
6 நBவி விBகிற6. அ�கி, உ"ளவ�க" பைதபைத06 ஓ7$ ெச�. 
பா��கிறா�க". அவ" உட=, உயி� இ,ைல. த� கணவ� ெப�ற �ர 
ெசா��க0தி, அவைன0 தனிேய வாB�ப7 ெச;ய மன மி�றி அவ4� 
ேபா;வி'டா"! அவ" உயி� பிாி
த அ��த0ைத� பி�வ�� பா'<$ ெசா,கிற6: 
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”ெகாேல ஆனா� O�ற� ெகா7ேத! ெகாBந�  
தைல ஆனா" ைதயலா" க!ேட - �ைலயா,  
�ய8கினா"; வா"�க�� ேச�0தினா"; ஆ8ேக  
உய8கினா" ஓ8கி�. உயி�.” [1] 

 
'ெகா,3தேல நி.0தாத யம� ெகா7யவ�! இ8ேக நட
தைத� பா�0தா, இ6 
ெதாியவி,ைலயா? த� கணவைன� பிாி
6 வாழ வி��பாத இ
த ம8ைக அவ� 
தைலைய$ சிறி6� இைம�காம, உ�. ேநா�கினா"; த� மா�ேபா< ைவ06 
அைண0தா"; அவ" �க� ஒளி வி'ட6; அதேனா< ேச�06 �0தமி'டா"; சிறிேத 
வ�
தினா"; அ:வள@தா�; அவ" உயி� ேமேல ேபா; வி'ட6!’ எ�. இ
த� 
கா'சிைய� க!டவ�க" விய�பைட கிறார�க", 
----  
[1]. �ற�ெபா�" ெவ!பா மாைல, 77 
 
இ:வா. தைலசிற
த �ர� ஒ�வ� த�னா, இய�ற அள@ பல� உயிைர� ப= 
வா8கிவி'<0 த� உயிைர வி'டதனா,, அரச� தள�$சி அைடயவி,ைல. 
அவ5�� இ�ேபா6 பி�5� சின�� ஊ�க�� ெபா8�கி�றன. த� பைடகைள 
��ேனறி$ ெச,3�ப7 ெச306கிறா�. ெப��ர� �%
ததனா, பைடயிேல 
சலசல��� தள�$சி>� உ!டா�� எ�. எதிாிக" எதி�பா�0தா�க". ஆனா, 
��ேனயி5� ��மட8� இ
த� பைட �.ெகா!< எBவைத� க!< அவ�க" 
விய
தா�க". 
 
க<� ேபாாிேல ஒ� மறவ� மா�பி, எதிாிகளி� ேவ=னா, ெபாிய �! 
உ!டாகிற6, அதி=�
6 ��தி ெவ"ளமாக வ�கிற6. அவனா, நி�க 
�7யவி,ைல. அ�கி, உ"ளவ�க" அவைன� பி706 நி.06கிறா�க", 
எதிாிகேளா அ�� மாாிைய �Jகிறா�க". �ர�க" ேமேல ெச�. ேபா� ெச;யாம, 
த�ைன0 தா8கி நி�பைத அ:�ர� பா��கிறா�. த�னா3� ேபாாிட �7யாம,, 
பிறைர>� ேபா� ெச;ய விடாம, தா� இ��பைத அவ� எ!ணி இர8�கிறா�. 
திVெர�. அவ5�� ஒ� ேயாசைன ேதா�.கிற6. ப,ைல� க706� ெகா!< 
த� மா��� �!ணி, ேவைல வி'<� கிழி06 வி<கிறா�. ஒ� கண
தா�; அ<0த 
கண� அவ� �ர மரண� ெப�.வி<கிறா�. அவ� உடல0ைத அ8ேக வி'<வி'< 
�ர�க" ேபா� ெச;ய �
6கிறா�க". “ந�ைம0 த<06 நி�க$ ெச;6வி'டைத� 
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ெபாறாம, த� உயிைர� ெகா<0தாேன! இ6 அ,லேவா �ர�? எ�. �ர�க" 
அவ� இய,ைப� பாரா'<கிறா�க". 
 
கீேழ விB
6 கிட��� �ரன6 உடைல� ேபா�� கள0தி, உண@ கிைட��ெம�. 
வ
த ேப;க" அD�கி�றன. ேபாாி,தா� ேப;க4�� உண@ கிைட�க ேவ!<� 
எ�ப6 ஒ� சாபமா�, ஆைகயா, எ8ேகயாவ6 ேபா� வராதா எ�. வயி. ஒ'7� 
கிட��� ேப;க" கா06� கிட��மா�. எ8�� ஒ�.ைம>� சமாதான�� 
வளவா%@� சா
தி>� உ!டாக ேவ!<ெம�. ெபாிேயா�க" வி���வா�க". 
பிற� அ706� ெகா!< அழி>�ேபா6, நா� நல� ெபறலா� எ�. 
வி���பவ�க4� இ��கிறா�க". அவ�க" ேப;�� ஒ�பானவ�க". பிற�ைடய 
ேவ�.ைமயி3�, பிாி@ மன�பா�ைமயி3� வாB� இய,�ைடேயா� 
எ�கால0தி3� இ��கிறா�க". அவ�கைள� ேபயாக உ�வக� ெச;6 �லவ�க" 
பா7ன�க". ேபா��கள0 தி, ேப;க" வ
6 O% சைம06 உ!டதாக� பரணி 
�,களி, வ��. அ8ேக வ�� கா'சிக" க�பைனேய ஆன3� அவ�றி?ேட ஓ� 
உ!ைம �ைத
தி��கிற6. கவிஞ�க" P'பமான க�06�கைள இ�ப7 அNதமனா 
கா'சிகளா�கி� �ல�ப<06வ6 ஒ� மர�. அைத� கவி சமய� எ�. ெசா,வா�க". 
ெதா,கா�பிய0தி3� இ0தைகய கா'சிக" வ�கி�றன. 
 
இ�5� �ர5�� உயி� இ��கிறெத�. எ!ணி, உயி� ேபான@ட� உ!ணலா� 
எ�. ேப; அ�ேக இ�
6 கா0தி���மா�. பசிேயா<"ளவ� அ<�பி, ெவ
6 
ெகா!7���� ேசா�ைற� க!<, "ஆ�க� ெபா.�ப6ேபா, இ��கிற6 இ
த� 
ேபயி� நிைல. ஆன3� அத��� ெபா.ைம இ,ைல. ஒ� J�.$ J�.கிற6. 
உ'கா�கிற6. ம.ப7>� நிமி�
6 நி�கிற6. �ர5�� அ�கி, ேபா;� �னி
6 
பா��கிற6. ப�க0தி, கிட��� ேவ. ஒ� �ட�மாைலைய$ A7� ெகா!< 
சிாி�கிற6. ��தி ெவ"ள0திேல கிட��� �ர5ைடய க!ேண� பா��கிற6; அதி, 
இ�5� கன, ெகா��ளி�கிற6. அதனா, ெதாட அQJகிற6 ேப;. 
 

”ெகா'��, நிமி��, �.4�, �ட�A7� 
ெப'ய ந��ெபய��, ேப;மக"-உ'க�  
�னல8 ��தி� �லா,வா;� கிட
6  
கனல விழி�பவ� க!<.” [1] 

 
[ெகா'�� - Jழ3�; ெப'ப - வி����ப7, உ'க - அQச.] 
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------- 
[1]. �ற�ெபா�" ெவ!பா மாைல, 78, 
 
கைடசியி, ேப; 6ணி
6 �ர� மா�பி, �!ைண0 ெதா'<0 ேதா!ட0 
ெதாட8�கிற6. சில சமய� ெதாடாம, அQJகிற6. ெகாQச Yர� ேபா;வி'< 
ம.ப7>� வ�கிற6. 
 
உயி� 6ற
த �ரைன எ!ணி� பல�� வ�
6 கிறா�க". 'இவைன� ேபால� 
ேபாாி, நி�பவ� யா�? இவ� ேபாெர�5� கடைல� கட�க0 ெத�ப0ைத� ேபால 
உத@கிறவனாயி�ேற!” எ�கிறா� ஒ�வ�. '�ர� எ�றா, சாமானிய �ரனா? 
எ:வள@ உய�
த ப!�ைடயவ�! உய�
த ெபாியவ�க4�� ந<ேவ இ���0 
Yைண�ேபால0 6ள8காம, இ���� விற, �ரனாயி�ேற! இனி இவைன எ8ேக 
காண�ேபாகிேறா�? எ�. �ல��கிறா� ம�ெறா�வ�. "இவ� தா� பிற
த ஊ��ேக 
உயி� ேபா�றவ�, ஊ� ம'<மா? உல��ேக உயி� ேபா�றவ� எ�ேற ெசா,ல 
ேவ!<�’ எ�. ேவ. ஒ�வ� இர8�கிறா�. அவ5ைடய அற இய,ைப$ ெசா,= 
வ�
6கிறா� ஒ�வ�: “இவ� மா�ைப0 திற
த ேவ,, அற� நிர�பிய வாயி, ஒ�ைற 
அைட06 வி'ட6. �ர0தா, ெப.� ெபா�ைள ெய,லா� வாாி வழ8�� 
அற�ைடயவ� இவ�. அ�ப7 அற� திற
த வாயிைல, இ:வ!ண=� மா�ைப0 
திற
த ேவ, அைட06வி'டேத' எ�ப6 அவ� �ல�ப,. 
 

"ேபா���� �ைணம�; �ைரேயா���0 தாDம�;  
ஊ���� உலகி��� ஓ�உயி�ம�; - யா����  
அற�திற
த வாயி, அைட0ததா,, அ!ண,  
நிற� திற
த நீ"இ, ேவ,." [1] 

 
[ �ைண – ெத�ப�, ம�: இ�ேபா6 ேபா;வி'டாேன எ�ற இர�க0ைத� 
�றி�பி0த6. �ைரேயா�-உய�
ேதா�. தாD-Y!. நிற�-மா��.] 
----- 
[1]. �, ெவ. 80. 
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----------- 
 

6. 6. 6. 6. ேபாாிைட	 பல நிக&'சிக�ேபாாிைட	 பல நிக&'சிக�ேபாாிைட	 பல நிக&'சிக�ேபாாிைட	 பல நிக&'சிக�    

 
அதிகமா� ெந<மா� அQசி எ�பவ� பழ8கால0தி, இ�
த ெப�வ"ள,. சிற
த 
வ"ள,க" ஏB ேபைர0 தனிேய எ<06$ ெசா,வ6 ஒ� வழ�க�. அ
த ஏB 
ேப�களி, ஒ�வ� அதிகமா�. ெகாைடயி, சிற
த அவ� �ர0தி3� சிற
தி�
தா�. 
அவ5��� ேசரமா� ெப�Qேசர, இ��ெபாைற��� ேபா� I!ட6. அதிகமா� 
பலமான ேகா'ைட��"ேள இ�
6 ேபா� ெச;தா�. இ.தியி, அதி=�
6 
ெவளிவ
6 ேபாாி<�ப7 ஆயி�.. அ
த� ேபாாி, அதிகமா� உயி� இழ
தா�. 
ேபா� மிக@� க<ைமயாக நைடெப�ற6. அ
த� ேபா� ச�ப
தமாக ஒ� தனி� 
காவியேம தமிழி, உ!டாயி�.. பல �லவ�க" பா7ய பாட,க" அைம
த அ
த� 
காவிய06��0 தக\� யா0திைர எ�. ெபய�. இ�ேபா6 த�ம�ாி மாவ'ட0தி, 
த�ம�ாி எ�. வழ8�� இடேம தக\�. அத�� அ�கி, இ�.� அதிகமா� 
ேகா'ைட எ�ற இட� இ��கிற6. தக\ைர ேநா�கி$ ேசரமா� பைடெய<06$ 
ெச�. ெவ�றைத$ ெசா,வதாத=� அ
த� காவிய0 6��0 தக\� பா0திைர எ�ற 
ெபய� உ!டாயி�.. �, �Bவ6� இ�ேபா6 கிைட�கவி,ைல. சில பாட,க" 
ம'<� கிைட�கி�றன. 
 
அதிகமா� இற
6ப'டெபாB6 �லவ�க" மிக வ�
தினா�க". அவனா, பல 
ெபா�"கைள� ெப�றவ�க" அவ�க". அவ�க" இர8கி� பா7ய பாட,க" பல. 
அதிகமானிட� பலகால� உயிேரா< இ����ப7 ெச;>� ெந,=�கனிைய� ெப�ற 
ஒளைவயா� பா7ய பாட, அவ�ைடய உ"ள0தி� 6யர0ைத ந�றாக எ<06� 
கா'<கிற6. பாண�, �லவ�, O0த� �த=ய பல�ைடய உண�$சிைய>� ஒ�8ேக 
�ல�ப<06� வ!ண� அ�பாட, அைம
தி��கிற6. 
 
*எ
த உண@ கிைட0தா3� �த=, பிற���� ெகா<06வி'< எQசியி�
தா, 
அவ� உ!Dவா�. சிறிதள@ ம6ைவ அவ� ெப�றா3� எ8க4�� ஈ
6 
வி<வாேன! மி�தியாக� ெபாிய அளவி, அதைன� ெப�றா, நா8க" �த=, 
உ!< உவைக மி�தியினா, நா8க" பாட, எQசியைத0 தா� உ!Dவாேன! 
இ�ேபா6 அ
த� கா'சிைய� காண �7யாம, ேபாயி�ேற!? 
 

”சிறியக" ெபறிேன, எம�� ஈ>� ம�ேன!  
ெபாியக" ெபாிேன,  
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யா�பாட0 தா�மகி%
6 உ!D� ம�ேன!" 
 
'சி. வி�
தான3� பல��� இைல ேபா'< உ!ண$ ெச;வா�. ெப� 
வி�
தானா, ெசா,லேவ ேவ!டா�; அ�ேபா6� பலைர உ!பி�பா�!’ 
 

”சி.ேசா� றா5� நனிபல கல0த� ம�ேன! 
ெப�Qேசா� றா5� நனிபல கல0த� ம�ேன!" 

 
எ8ெக8ேக ந,ல ந,ல உண@ கிைட�கிறேதா அ8ெக,லா� எம��0 த
6 எ�ைம 
நி.06வா�. எ3��� ஊ5ண@� கிைட��� இட8கைள எம��� ெகா<�பா�. 
அ��� ேவ3� Pைழ>� ேபா�� கள0தி, தா� ��ேபா; நி�. த� �ர0ைத� 
கா'<வா�. ஊD�� �
6� எ8க4�� ஏ�றவ�ைற0 த
6 பைட�� �
6� 
ெப��ர� அவ�.” 
 

“எ� ெபா< த7ப< வழி எ,லா� எம�� ஈ>� ம�ேன!  
அ�ெபா< ேவ,Pைழ வழிஎ,லா� தா�நி��� ம�ேன!"  

 
" நர
த� Nமாைலைய0 ெதா'டதனா, அ
த மலாி� மண� �J� அவ� கர8க". 
எ8க" தைல ஒேர நா�ற� அ7���. ஆனா3� எ�னிட� உ"ள ஆதரவா, த� 
மண�ைடய ைகயா, எ� நா�ற�ைடய தைலைய0 தடவி அ�� பாரா'<வா�." 
 

”நர
த� நா.� த�ைகயா, 
�ல@ நா.� எ�த, ைதவ�� ம�ேன!" 

 
இ:வா. �லவ�க4�� அ�ைப>� உணைவ>� ெபா�ைள>� ெபாழி
த 
அதிகமா� இற
6ப'டா�. அவ�ேம, ேவைல ஏவி� பைகவ� அவைன� 
ெகா�றன�. அ
த ேவ, அவ� மா�பி, ம'<மா இய8கிய6? அ6 எ0தைனேயா 
ெபா�"கைள0 6ைள06வி'ட6. . இைத ேமேல ெசா,கிறா� ஒளைவயா�. 
 
’சிற
த இைச�கைலயி, தைலவ�களாகிய பாண�க" த� ைகயி, ைவ0தி���� 
பி$ைச� பா0திரமாகிய ம!ைடைய அவ� மா�பி, 6ைளெச;த ேவ, 6ைள0த6. 
அ6ம'<மா? அதிகமானிட� ெச�. இர
த இரவல�களி� ைககைள0 6ைள06 
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வி'ட6. அவ�க" இனி� ைக நீ'ட இட� இ,ைல. J�ற0தா�க" க!க" ஒளி 
மB8கி நி���ப7யாக, அழகிய ெசா,ைல>� P'பமாகிய ஆரா;$சிைய>� உைடய 
�லவ�க" நாவிேல ேபா; அ
த ேவ, விB
த6. இனி அ
த� �லவ�க" எ�ப7� 
பா<வா�க"? 
 

"அ�
திைல இ��பாண� அக,ம!ைட0 6ைள>ாீஇ 
இர�ேபா� ைக>4� ேபாவி� 
�ர�ேபா� ��க! பாைவ ேசார  
அQெசா,P! ேத�$சி� �லவ� நாவி,  
ெச�. �%
த�. அவ�  
அ�நிற06 இய8கிய ேவேல!" 

 
‘எ8க4�� எ�ேபா6� ஆதாரமாக இ�
த எ� அ�ப� இ�ேபா6 எ8ேக 
இ��கிறாேனா? இனிேம, வ"ள, எ�. ெசா,= வாயார� பா<� �லவ�� 
இ,ைல; அ�ப7 யாராவ6 பா7னா3� அவ��� ஒ� ெபா�ைள வழ8�பவ�� 
இ,ைல.’ 
 

”ஆசா� எ
ைத யா!<ள� ெகா,ேலா! 
இனி�, பா<ந�� இ,ைல;  
பா<ந��� ஒ�. ஈ�ந�� இ,ைல." 

 
*உலக0தி, பண� பைட0தவ�க4��� பQச� இ,ைல. ஆனா, எ,லா�� த�மிட� 
உ"ளைத� ெகா<�கிறா�களா? அ6தா� இ,ைல. �ளி�
த நீ�0 6ைறயிேல 
பக�ைற எ�ற ெகா7யி, நிைறய� N இ����. அதி, ேத� Oட இ����. ஆனா, 
அ
த� Nைவ யா�� அணி
6 ெகா"கிறதி,ைல. அ6 த� பா'<��� N���; பிற� 
வா7$ ச�காகிவி<�. அ6 ேபால� பண0ைத ைவ06� ெகா!7�
6� பிற���� 
ெகா<�காம, விணாக மா;கி�ற உயி�க" மிக� பல. எ,லா�� அதிகமா� 
ஆகிவிட �7>மா? 
 

”பனி06ைற� பக�ைற நைற�ெகா" மாமல� 
Aடா6 ைவகியா8�� பிற���ஒ�.  
ஈயா6 வி>� உயி�தவ� பலேவ!"  
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இ:வா. ெசா,= �7�கிறா� ஒளைவயா�. பா'7, ம�ேன எ�ற ெசா, 
அ<0த<06 வ�கிற6. அ6 கழிவிர�க0ைத$ J'7 நி�ப6; அதாவ6, 'இ�ேபா6 
இ,லாம� ேபாயி�ேற! எ�ற வ�0த0ைத உ"ளட�கிய6. இ
த�பா'ைட ம�ைன� 
காQசி�� உதாரணமாக ந$சினா�கினிய� ெதா,கா�பிய உைரயி, கா'7 
யி��கிறா�. 
 
பா'< �Bவைத>� ெதாட�$சியாக� பா�0தா, இ
த� கழிவிர�க� ந�றாக0 
ெதாியவ��. 
 

”சிறியக� ெபறிேன எம�� ஈ>� ம�ேன! 
ெபாியக" ெபறிேன  
யா�பாட0 தா� மகி%
6 உ!D� ம�ேன!  
சி.ேசா� றா5� நனிபல கல0த! ம�ேன!  
ெப�Qேசா� றா5� நனிபல கல0த� ம�ேன!  
எ�ெபா< த7ப< வழி எ,லா� எம�� ஈ>� ம�ேன!  
அ�ெபா< ேவ,Pைழ வழி எ,லா�  
தா�நி��� ம�ேன!  
நர
த� நா.� த�ைகயா,  
�ல@ நா.� எ�தைல ைதவ�� ம�ேன!  
அ�
தைல இ��பாண� அக,ம!ைட0 6ைள>ாீஇ  
இர�ேபா� ைக>4� ேபாகி�  
�ர�ேபா� ��க! பாைவ ேசார  
அQெசா, 6! ேத�$சி� �லவ� நாவி,  
ெச�. �%0த�., அவ�  
அ�நிற06 இய8கிய ேவேல ! 
ஆசா ெக
ைத யா!<ள� ெகா,ேலா ! 
இனி�,  
பா<ந�� இ,ல; பா<ந��� ஒ�. ஈ�ந�� இ,ைல;  
பனி06ைற� பக�ைற நைற�ெகா" மாமல�  
Aடா6 ைவகியா8�� பிற��� ஒ�.  
ஈயா6 �>� உயி�தவ� பலேவ.” 
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[ கல0த� - கல0ைத ைவ�பவ�. த7 - தைச, நர
த� - நர
த� N. �ல@ - �லா, 
நா�ற�, ைதவ�� - தட@வா�. இ��பாண$ - க�கிற� ெப�ற பாண�. ம!ைட - 
வாயக�ற பா0திர�. உாீஇ - உ�வி. ��க! - ஒளி இழ
த க!. ேத�$சி - ஆரா;$சி. 
�%
த�. - �%
த6. நிற� - மா��. ஆJ - ப�.�ேகா<. பனி06ைற - �ளி�$சிைய 
உைடய நீ�06ைற. பக�ைற-நீ�06ைற யி, வள�� ஒ� ெகா7. நைற-ேத�. 
ைவகியா8� - �ேண இ�
தா�ேபால. தவ�பல-மிக�பல.] 
 
இ:வா. பல�� வ�
த� பைகயரச� மாள அம� ெபா�6 ெவ�ற �ர�க" �706 
மகிB�ப7 அரச� ம6ைவ வழ8க$ ெச;கிறா�. அைத$ ெசா,வ6 க'காQசி. 
 
ேபாாி, இற
6வி'ட �ர�களி� மைனவிமா� தா�� அவ�க4ட� உயி�விட0 
6ணிகி�றன�. �ர�களி� உடைல எாி��� எாியிேல தா�� �%
P த� க�பி� 
திற0ைத உலக� ேபா�ற$ ெச;கி�றன�. அவ�க4ைடய 6ணிைவ� க!< உலக� 
அQJகிற6. 
 
சில சமய8களி, �ர5ைடய மா�ைப0 6ைள06 அவைன �%0திய ேவைலேய 
எ<06 அதைன0 த� மா�பி, பா;$சி�ெகா!< அவ� மைனவி இற
6ப<வ6� 
உ!<. “உலக0தி, க�� எ�ப6 நா� க!< அQJ� க<ைமைய உைடய6. 
பைகவ� ஒ$சிய ேவைல0 த� மா�பி, ஏ�.� ேபா�கள0தி, �%
தா� �ர�. அ6 
பாரா'<த��ாிய6. ஆனா, அ
த ேவேல அவ5ைடய மைனவி��� 
O�றாகிவி'ட6. எ�ன க<ைமயான ெசய, இ6!’ எ�. ஒ� பாட, ெசா,கிற6. 
 

”க:ைவநீ� ேவ=� க7ேதகா! க��ைடைம ! 
ெவ:ேவ,வா; �%
தா� விற,ெவ;ேயா�-அ:ேவேல  
அ�பி� பிறB� தட8க! அவ�காத�  
ெகா����� ஆயி�ேற O�.! ” 

 
�ர�க" ேபா��கள0தி, அQசா6 ெபா�6 த� மா�பி, பைடகைள ஏ�. 
உயி�வி<வ6 ெப��ர�. அ
த �ர0தினா, ம�றவ�க4�� உ!டா�� விய�ைப$ 
சிறிதா�கி வி<கிற6, இ0தைகய மகளிாி� 6ணிவான ெசய,. ஆடவ�க" ஒ� 
வைகயி, �ர0ைத� கா'<கிறா�க" எ�ப6 உ!ைம; ஆனா, இ
த ம8ைகயேரா 
அதனி5� ெபாிய �ர0ைத� கா'7 உயிைர விட$ சிறி6� அQசாம, க�ைப நிைல 
நி.06கிறா�க". 
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காQசி0 திைணயி, ெப!களி� ச�ப
தமான பல 6ைறக" உ!<. அவ�றி, 
ஒ�. மக'பா� காQசி. பைழய கால0தி, ம�ன� �ல0தி, பிற
தவ�க4�, �.நில 
ம�ன�களாகிய ேவளி� �ல0தி, பிற
தவ�க4� தம�� ஏ�ற �ல0திேல ெப! 
ெகா!< மண�ப6 வழ�க�. ஒ� ம�ன5ைடய மகைள ேவ. ஒ� ம�ன� 
தன�ேகா, த� மக5�ேகா மண� ெச;6 ெகா<�க ேவ!<ெம�. ேக'��ேபா6, 
மகைள� ெப�றவ� அ
த$ ச�ப
த0ைத வி��பாம, இ��ப6� உ!<. ஆகேவ, 
அவ� மகைள மண� ெச;6 ெகா<�க வி��ப� இ,ைல எ�. ம.06$ ெசா,= 
அ5�பிவி<வா�. அ
த ம.�ைப� ேக'<, ெப! ெகா"ள வி��பிய ம�ன� 
ேகாப� ெகா!< ேபா��� எBவ6� உ!<. அ�ேபா6 மகைள� ெப�றவ5��� 
அவ5��� ேபா� நிகB�. அ
த� ேபாைர$ ெசா,வேத மக'பா�காQசி எ�5� 
6ைறயா��. 
 
பாாிெய�5� ெப�வ"ள3�� இர!< ெப!க" இ�
தா�க". உ�வா3� 
தி�வா3� க,வியா3� ப!பினா3� சிற
தவ�க" அவ�க". �7>ைட 
ம�ன�களாகிய ேசர ேசாழ பா!7ய�க" தனி0தனிேய தம�� அ
த� ெப!கைள 
மண� �ாிவி�க ேவ!< ெம�. Oறி ஆ" அ5�பின�. பாாி அத�� இைசய 
வி,ைல. ம
ைத ம
ைதயாக� பல மைனவிமா�கைள ஆ
த� �ர0தி, 
ைவ06�ெகா!7���� அவ�கைள மன0தா, த� ெப!களி� வா%@ ஒ�வைக 
அ7ைம வா%வாக �7>� எ�. பாாி எ!ணினா�. ஆகேவ அவ� த� ெப!கைள 
அவ�க4�� மண� ெச;6 ெகா<�க இைசயவி,ைல. அவ� ம.06வி'டைத 
உண�
த �7ம�ன� Iவ�� ேகாப� ெகா!டன�. பாாி ஏB வ"ள,களி, ஒ�வ�. 
அவ� �க% தமி%நா< எ8கD� பரவியி�
த6. �லைமயி� சிற
த ெப�மானாகிய 
கபில� அவ5ைடய ஆ�யி� ந!பராக@� அைவ�கள� �லவராக@� விள8கினா�. 
இவ�ைறெய,லா� க!ட �7>ைட ம�ன�க4�� ��ேப ெபாறாைம இ�
6 
வ
த6. இ�ேபா6 பாாி த� ெப!கைள மணQெச;6 தர ம.�கேவ, இ6ேவ 
காரணமாக� ெகா!< அவேனா< ேபாாி'< அவைன அழி06விடலா� எ�. 
எ!ணினா�க". அவ�க" த��' கல
6 ேயாசி06� ேபாாி<வெத�. உ.தி 
ெச;6 ெகா!டா�க". 
 
பற�� எ�5� மைலயி�ேம, ேகா'ைடைய அைம06�ெகா!< வா%
தா� பாாி. 
அவ5ைடய கா'<��� பற�� எ�ேற ெபய�. �
�. ஊ�கைள உைடய6 அ6. 
பாாி நாளைடவி, த�பா, வ
6 பா<� �லவ�க4��� ம�றவ�க4��� ஒ:ேவா� 
ஊராக வழ8கி� ெகா!< வ
தா�. அதனா, அவ5ைடய �க% எ8�� பரவிய6. 
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Iேவ
த�� பற�� மைலைய ��.ைகயி'டா�க", அவ�களா, பற�பி�ேம, ஏற 
�7யவி,ைல. கீழி�
த ப7ேய அ�ைப எ;தா�க". அ�த அ�பா, ேமேல 
இ��பவ�க4�� எ
த0 தீ8�� உ!டாகவி,ைல. அவ�க" வி'ட அ��கைள கீேழ 
இ�
த பைடகளி�மீ6 ப'<0 6�ப0ைத உ!டா�கின. ேமேல இ��பவ�க4�� 
மைலயி, விைள
த உண@� ப!ட8கைள ேபா6மானைவயாக இ�
தன. ேபா� 
ெந<நா" நீ70த6. கைடசியி, Iேவ
த�� ேசா�
6ேபா;0 த� பைடக4ட� 
மீ!டன�. கைடசியி, வQசக0தா, பாாிைய� ெகா�றன�.  
 
த� ெப!கைள அவ�க4��� ெகா<�க� Oடா6 எ�ற உ.திைய� 
கைட�பி70தா� பாாி. அைத� காரணமாக ைவ06 Iேவ
த�� ேபா� ெச;தா�க". 
மகளி� ெபா�'<� ேபா� நிக%வ6!< எ�பத�� இ
த நிக%$சி சிற
த சா����. 
#                                 #                                    # 
 
இ�ப7� பலவாறாக� ேபா� நிகB�ேபா6, பைடெய<06 வ
த அரச5ைடய 
ேபா��பைடகைள எ,லா� ேதா,வி>ற$ ெச;கிறா�, நா'ைட ஆ4� அரச�; 
அவ�தா� காQசிமாைல யணி
6 ேபா� ெச;கிறவ�. கைளைய ��.� கைள06 
எறிவ6ேபால� பைக�பைடகளி, ஒ� சி. ப�திOட எQசாம, அ7ேயா< அழி06� 
ேபா��கள0ைத �� இ�
த6ேபால ஆ�கிவி<கிறா�. பைகம�ன� தம��0 
6ணயாக ேவ. பலைர>� ேச�06�ெகா!< வ
6 ேபா� ெச;கிறா�க". அ�ப70 
6ைண ெப�.� அவ�களா, ெவ�றிெபற �7யவி,ைல. யாவ�� ேதா,வி 
>.கிறா�க". 
 

”ம�ன�யாைர>� மற�கா�றி 
��இ�
த �!க7
த�.” 

 
எ�. இ
த$ ெசயைல$ சிற�பி�கிற6 �ற�ெபா�" ெவ!பா மாைல. ’ேவ
த� 
எ,லாைர>� சின� ெபா8கி� க�க$ ெச;6, அவைர ��� இ�
த 
ேபா��கள0தினி�.� அ706 ஒ'7ய6' எ�ப6 இத� ெபா�". இ
த0 6ைற�� 
�ைனக7 ��இ��� எ�. ெபய�. 
 
இ:வா. நைடெப.� ேபாாினிைடேய ேவ. சில நிக%$சிக4� நிக%வ6!<. 
அவ�ைற0 ெதா,கா�பிய0தி� உைரகார� �றி0தி��கிறா�. க7மர� த7த, எ�ப6 
அவ�றி, ஒ�.. 
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பழ8கால0தி, ஒ:ெவா� ம�ன� �ல0தி��� ஒ:ெவா� காவ, மர� உ!<. 
இ�ேபா6 இைறவ� எB
த�ளிய தல8களி, சிற�பாக ஒ� மர0ைத� ேபா�றி 
வழிப<வா�க". அைத0 தல வி�'ச� எ�பா�க". அ6ேபால வழிவழி வ
த 
ம�ன�க" பா6கா06 வ�� �ல வி�'ச0ைதேய காவ, மர� எ�.�, க7மர� 
எ�.� ெசா,வா�க". த�க �ர�கைள ைவ06 அ
த மர0ைத� கா06 வ�வ6 
ம�ன� கடைமகளி, ஒ�.. காவ, மர06�� ஏேத5� தீ8� வ
தா, ம�ன� 
�ல06�ேக தீ8� வ�� எ�ற எ!ண� இ�
6 வ
த6. பைகயரச�க" அ
த� 
காவ, மர0ைத ெவ'7வி<வா�க". ெவ'7ய மர0தி=�
6 �ரJ ெச;6 த� 
ெவ�றி��றியாக ைவ06 �ழ��வர�க". 
 
ேசர நா'<�� ேம�ேக ேம,கட=, சில தீ@களி, கட�ப� எ�ற அரச�க" 
வா%
தா�க". அவ�க4ைடய காவ, மர� கட��. ேசர� அவ�கைள ெவ�றன�. 
கட�பாி� காவ, மர0ைத ெவ'7 அைத� ெகா!< �ரJ ெச;6 அ70தன�. இைத� 
பதி�.�ப06 எ�ற ச8க �, O.கிற6. 
 

”பல�ெமாசி
6 ஓ�பிய திர"N8 கட�பி� 
க7>ைட �B�த, 6மிய ஏஎ;  
ெவ�.எறி �ழ8�பைண ெச;த ெவ,ேபா�." 

 
[ பல� A%
6 பா6கா0த, திர!ட N8ெகா06� கைள>ைடய கட�ப மர0தி� 
காவைல>ைடய திர!ட அ7மர0ைத ெவ'<�ப7 �ர�கைள ஏவி, அ
த அ7 
மர0தினா, பைகவைர ெவ�றி ெகா!< அ706 �ழ��� �ரைச$ ெச;த ெவ,3� 
ேபா�.) 
 
இ�ப7ேய பைழய� எ�பவேன ெவ�. அவ5ைடய காவ, மரமாகிய ேவ�ைப 
ெவ'7னா� ஒ� ேசர�. 
 
ந�ன� எ�5� ம�ன5ைடய காவ, மர� மா, அத� காைய ஒ� ெப! பிற� 
அறியாம, ெப�.0 தி�றா" எ�பத�காக அ
த� ெப!ைண� ெகா,3�ப7 
ெச;தா� அரச�. இதி=�
6 காவ, மர0ைத அரச�க" எ:வா. கா�பா�றின�க" 
எ�பைத உ;06ண�
6 ெகா"ளலா�. 
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காவ, மர0ைத0 த7வ6 ஒ� �ர நிக%$சி. பைடைய$ ேச�
த யாைன>� �திைர>� 
நீ�06ைற�� வ
6 ப7>�ேபா6 அவ�ைற$ சில� ெகா�. வி<வா�க". ஊ���� 
�ற�ேப உ"ள �திகைள$ J'<வி<வா�க". இைவ ேபா�ற பல ெசய,கைள 
இல�கண0தி, ெபய� ெசா,=� �றி0த 6ைறக4��" அட�கி�ெகா"ள ேவ!<� 
எ�. உைரகார� O.வா�. "க7மர� த7த3�, களி.� மா@� 6ைற�ப7வன 
வ�ைற� ேகாற3�, �றQேசாிைய$ J<த3� �த=யன@� அ<0Y�
த'ட 
ெகா�ற0தி�பா� ப<�" எ�. ந$சினா��கினிய� எB6கிறா�. 
----------- 
 

7. 7. 7. 7. மதி� �()ைகமதி� �()ைகமதி� �()ைகமதி� �()ைக    

 
தைரயி,ம'<� ேபா� ெச;>� வழ�க� பழ8கால0தி, இ�
த6. சி.பா�ைம 
கட�ேபா� நிக%
த6. பைகவ�க" நா'ைட� �ைல�காதவ!ண� பல வைகயான 
பா6கா���கைள அரச�க" ெச;தி�
தா�க". அ8க8ேக ேகா'ைடகைள� க'7 
�ர� பலைர ைவ0தி�
தா�க". ஒ� கா'7, இ:வா. அைம
த ேகா'ைடக" பல 
உ!<. ேகா'ைடைய அர! எ�. ெசா,வா�க". 
 
அரச5��ாிய உ.���களி, அரD� ஒ�.. நில அர!, நீ� அர!, மைலயர!, 
கா'டர! எ�. பலவைக அர!க" உ!<. நில0தி3� மைலயி� ேம3� 
ேகா'ைடகைள� க'7�ெகா!< அரச�க" பா6கா��$ ெச;6ெகா!டா�க". 
ேகா'ைடைய$ J�றி ஆழமான அகழி இ����. அதி, �தைலகைள வி'< 
வள��பா�க". பைழய காவிய8களி, மதிைல>� அகழிைய>� வ�ணி0தி���� 
ப�திகைள� காணலா�. இ�.� தQைச, ேவ]� �த=ய நகர8களி, ேகா'ைட 
ெகா0தள8க4� அகழிக4� இ��கி�றன. 
 
அரச�க" ஒ�வைர ஒ�வ� பைக06 எதிாி'< வ
6 ஒ� ேபா��கள0ேத 
ெபா�வா�க". அ�ப7யி�றி ஓ� அரச� ம�ேற� அரச5ைடய தைலநகைர ��.ைக 
யி'< அ8�"ள மதி3�� ெவளிேய நி�. ெபா�வ6� உ!<. மதி3��" 
இ���� அரச� உ"ளி�
தப7ேய ஆ>த8கைள எறி
6 ேபா�ெச;வா�. 
 
மதி=�ேம, பல வைக ஆ>த8கைள$ ேசமி06 ைவ0தி��பா�க". எதிாிகளி�ேம, 
�சி அவ�கைள அழி�க அைவ உத@�. பைட�கல8கைள எறி>� �ர�க" 
அ8க8ேக மைறவி, நி�. ேபாாி<வா�க" அ�� �த=யவ�ைற மைறவாக 
ைவ0தி���� 6வார8க4� மைறவிட8க4� மதி=�ேம, இ����. ஏணி ைவ06 
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ஏறாத வைகயி, பலவைகயான பா6கா���கைள மதி=, அைம0தி��பா�க". 
மதி,ேம, மைறவாக நி�. அ�ைப எ;>� இட06�� ஏ��ைழ எ�. ெபய�. 
வைள@ வைளவாக மதி=�ேம, இ���� உ.���கைள ஞாயி, எ�. 
ெசா,வா�க". மதி3��"ேள �ர�க" மைறவாக நி�பத�� ேமைடக" உ!<. 
அவ�ைற� பதண� எ�. ெசா,3வா�க". 
 
மதிைல$ J�றி>"ள அகழிைய� கட�க� பலைகயினா, பால� அைம0தி��பா�க". 
ேபா��கால8களி, அவ�ைற0 Y�கிவி<வா�க". மதி�கத@க" மிக@� 
உ.தியானைவ. உ"ேள ெபாிய ெபாிய மரவி'ட8கைள� கத@���பி� பலமாக 
அைம0தி��பா�க". யாைனகைள� ெகா!< மதி�கத@கேள இ706 
ேமா6வா�க". அைவ த��ைடய ெகா��களா, கத@கைள ேமா6�. 
 
அகழி�� அ�பா, கா<கைள வள�0தி��பா�க". அவ�ைற மிைள எ�.� 
�.8கா< எ�.� ெசா,வா�க". அ6ேவ கா'டர!. மதிைல ��.ைகயி'<� 
ேபா� ெச;6 ெவ,வ6 எ�ப6 மிக@� அாிய ெசய,. மதி3��" இ��பவ� மிக@� 
பா6கா�பாக இ��பவனாத=� அவைன எளிதிேல ேதா,வி>ற$ ெச;ய �7யா6. 
ெவளியி=�
6 உண@� ப!ட8க" ேபாகாதப7 பல நா'க" �ற0ேத த8கி 
��.ைகயிட ேவ!7 வ��.  
 
மதிைல ��.ைகயி'<� �ற0ேத இ�
6 ேபாாி<� ப�திைய உழிைஞ0 திைண 
எ�பா�க". மதி3��" இ��பவ� ெச;>� ேபா��ப�திைய ெநா$சி0 திைண 
எ�ப�. இர!ைட>ேம உழிைஞ எ�. ெதா,கா�பிய� O.கிற6. 
 
இராமபிரா� இல8ைக��$ ெச�. இராவணேனா< ேபா�ெச;வத�� �� 
விWடண� அவ�பா, அைட�கல� ��
தா�. அ�ெபாB6 இராம� 
இல��வைன� ெகா!< அவ5�� �7A'<�ப7 ெச;தா�. உ.தியாக� 
பைகவைன ெவ�. விடலா� எ�ற மன வ=ைமயினா, ெச;த காாிய� இ6. இைத, 
’ெகா"ளா� ேதஎ� �றி0த ெகா�ற�' எ�. ெதா,கா�பிய� வ��கிறா�, "பைகவ� 
நா'7ைன0 தா� ெகா"வத�� ��ேன>� ெகா!டா�ேபால ேவ!7ேயா���� 
ெகா<0தைல� �றி0த ெவ�றி" எ�ப6 இத� ெபா�".  
 
ஒ� �ரேன� பாரா'<�ேபா6, "பைகவ�க4ைடய மதி, இ�5� அவ�க" ைகயி, 
இ��க@� பாண�க4�� அ
நா'73"ளவ�ைற� ெகா<�பதாக உ.தி O.� 
வ"ள�ைம>ைடயவேன!’ எ�. �லவ� ஒ�வ� பா<கிறா�; 
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”ஒ�னா� 
ஆ�எயி, அவ�க' டாக@�  
பா! கட� இ.��� வ"ளிேயா;"  

 
எ�ப6 �றநா?�றி, வ�வ6. 
 
‘இராம� இல8ைக ெகா"வத��� �டண��� ெகா<0த 6ைற>� அ6’ எ�. 
உைரயாசிாிய� அ8ேக எB6வ�. . 
 
இ:வா. உ.திெமாழி Oறிய அரச� த� வ=ைமயினா, தா� Oறியவாேற 
பைகவைர ெவ�. த� உ.திெமாழிைய� கா�பா�.கிறா�. இதைன� க!< 
�லவ�க" பாரா'<கிறா�க". 
 
தக\� யா0திைர எ�ற பழ8காவிய0தி, ஒ� �லவ� இ
த நிைலைய� பாரா'<� 
பாட, ஒ�. வ�கிற6. 'அரச5��$ சீ�ற0 தீ� ெபா8கிய6. அ6 வி'< எாி
த6. 
அத� பயைன இ�ேபா6 பா��கிேறா�. ேகாடாிகைள எ<06$ ெச�. அகழி��� 
�ற�ேப உ"ள �.8காடாகிய மிைளைய அழி0தா�க" �ர�க". பிற� அகழிைய0 
தா!7$ ெச�. மதிைல இ70தா�க". மதி=� இ7பா<களா, அகழிைய0 
Y�0தா�க". வாைள ஏ
திய அரச� த� பைட�ர�கேளா< மதி3��" இ��த 
அரசைன எதி�06 ெவ�றா�. அவனிட� இ�
த ெபா�"கைளெய,லா� ப�றி� 
ெகா!< பல���� �சினா�. அவ�ைற� பல�� ெப�. இ���றா�க". இ:வா. 
ஏ�. உ!டத� ெக,லா� காரண� எ�ன ெதாி>மா? அரச5ைடய சி�ற0 தீ வி'< 
எாியவி'ட சிற��0தா�." - இ�க�0ைத$ J��கமாக$ ெசா,கிற6 அ
த� பா'<. 
 

“மBவா, மி� ேபா; மதிலா, அக%Y�06 
எBவாேளா< ஏ�.!ட6 எ,லா� - இBெமன  
ம'டவி% க!ணி மறேவ
த� சி�ற0தீ  
வி'ெடாிய வி'ட மிைக." 

 
[மB-ேகாடாி. மிைள-கா'டர!. ஏ�.-எதி�06. உ!ட6-Pக�
த6. ம'< அவி% 
க!ணி மறேவ
த� - ேத� ெசாாி>� மாைலைய>ைடய �ர0ைத� ெப�ற அரச�. 
மிைக - சிற��.] 
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மதி3��" இ���� ேவ
தைன� ெபா�6 அழி�க ேவ!<� எ�ற மனேவக� 
மீY�வதனா, �ற0ேத ��.ைகயி'ட அரச� சில சமய8களி, சபத� ெச;வா�. 
‘இ�. பக3��" இ
த மதிைல� ைக� ெகா"ளாம, நா� உ!பதி,ைல’ எ�. 
அவ� வQசின� O.கிறா�. இ�ப7$ ெசா�னைத� ேக'ட �லவ�க" 
விய�பைடகிறா�க". ‘இவ� வயி. வாட இ
த மதிைல ெவ�. பலைர அழி06 
வி'<� பி�ேப உ!ண� ேபாகிறா�. இ:வள@ நா" ஆறாம, பசி0 தீயினா, 
ந=
த O�.வ5ைடய வயி. எ�ப7� �ைட06 ெவ7��ேமா, அறிேயா�’ 
எ�கிறா�க". 
 

”இ�ைற� பக3" எயிலக� ��க�றி� 
ெபா�றாரா� ேபான க8ைக� ெகா"ளானா,!-எ�றா8ெகா,  
ஆறாத ெவ�பசி0தீ ஆற உயி�ப�கி 
மாறா மற= வயி..” 

 
[எயிலக� - மதி=� உ"ளிட�. ெபா�றாரா� - ெபா� மாைலைய அணி
த அரச�. 
ேபானக�-உண@. எ�றா� ெகா, - எ�ன ஆ�ேமா? மற= - O�.வ�.] 
 
இ:வா. மதிைல ��.ைகயிட$ ெச,3� அரச5� ந,ல நா" பா�06� 
�ைடைய>� வாைள>� �ற�பட வி<வா�. �ரச06��� Nைச ெச;6 �ழ���ப7 
ெச;வா�. 
 
த� பைடகேளா< அரச� �ற�ப'< வி<கிறா�. அவ5ைடய ஊ�க0ைத>�, 
பைகவ�பா, ெகா!ட சி�ற0ைத>�, த�கப7 ஆரா;
6 ேபாைர நட06� 
திறைமைய>�, ேபா��� ஏ�ற ெபா�'சிற�ைப>� க!< �லவ�க" 
பாரா'<கிறா�க"; இ:வள@ த�திகைள>� ெப�ற அரச5�� எ:வள@ ெபாிய 
அரணாக இ�
தா, எ�ன? இவ5�� அக�படாத ேகா'ைடேய இ,ைல’ எ�. 
விய�பைடகிறா�க". அரச5ைடய நிைலைய� காD�ெபாB6 அவ�க4��� 
பைழய ெச;திகெள,லா� நிைன@�� வ�கி�றன. தி�மா, ேசா எ�5� 
அரண0ைத ��� அழி0தா�. அவ� தானா இவ�?’ எ�. �லவ�க" 
பாரா'<கிறா�க". "சிவபிரா� அ�. உழிைஞைய$ A7 வானிேல பற
த I�. 
மதி,கைள அழி0தா�’ எ�. திாி�ரா
தகைன நிைன�கிறா�க". �ர�களி, 
�ரனாகிய ��கைன மற
6 வி<வா�களா? Aரப�மனாகிய அJர� கட3��" 
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மைற
6 மாமரமாகி நி�ற�. கடைலேய நீரரணாக� ெகா!< அவ� நி�றேபா6 
த� ேவைல ஒ$சி அவைன அழி0தா� ��க�, இைத� பாரா'<கிறா�க" 
�லவ�க". இ
த0 6ைறைய� கா
த" எ�. O.வ�. 
 

”க�8கட3" மா0த7
தா� 
ெசB8கா
த' சிற��ைர0த� .." 

 
[காிய கட=னிைடேய Aரனாகிய மாமர0ைத அழி0தவ5ைடய கா
த' க!ணியி� 
சிற�ைப எ<06$ ெசா�ன6.] 
 
ெப��பைட மதிைல ேநா�கி$ ெச,கிற6. மதி=� �ற0ேத வ
6 த8�கிற6. 
�ர�க" மதிைல� பா��கிறா�க". அ6 எளிதிேல கவ�வத�� உாியதாக0 
ேதா�றவி,ைல. "�ரபானமாகிய ம6ைவ மயிைல� ேபா�ற ம8ைகய� ெகா<�க 
அதைன உ!< �ர�க" க!க" கன, ெகா��ளி�க� ேபா� ெச;ய0 ெதாட8கி, 
மதி=, உ"ளவ�க" அழி>�ப7 ெபா�தா3�, பைகயரச5ைடய மதிைல ெவ,வ6 
அாி6’ எ�. O.கி�றன�. ‘�க% ெக<�ப7 ந� உயிேர ெபாிெத�. பா6கா06� 
ெகா!டா நி�ப6? இைதவிட இழிவான காாிய� ேவ. இ,ைல. எ,லா�� 
வாைள>� ேகடய0ைத>� எ<06� ெகா"48க". மதி=5"ளி�
6 அ�� 
வ�ெம�. ஏ� அQச ேவ!<�? ைகயி, கி<�கைள எ<06� ெகா!டா, அ
த 
அ����� பய�பட ேவ!7ய அவசிய� இ,ைல’ எ�. பிற� ைதாிய� 
ெகா"கிறா�க". ேகடய0ைத� கி<� எ�.� ேதா, எ�.� ெசா,வா�க". அைத 
ஏ
6� பைடைய� கி<�பைட எ�ப�. அத� சிற�ைப$ ெசா,3� 6ைற��0 
ேதா=ழிைஞ எ�. ெபய�. 
 
மதிைல அD�வத�� ��� மிைளைய� கட
6 ெச,வா�க". மிைள எ�ப6 
அகழி�� அ�பா, பா6கா���காக அைம
த கா<. அதைன அழி06வி'< ேமேல 
ெச,3கிறா�க". கா'<�� அ�பா, மதிைல$ J�றியி��ப6 அகழி. அைத� கிட8� 
எ�.� ெசா,வா�க". ேதாணிைய� ெகா!<� ெத�ப� �த=யவ�ைற� 
ெகா!<� அகழிைய� கட�க �ய,கிறா�க". அ�ெபாB6 பைகவ�க" மதி,ேம, 
இ�
தப7ேய அ��கைள �Jகிறா�க". அ�ப7 �சி>� அவ�றினி�.� அவ�க" 
த�ைம பா6கா06� ெகா"கிறா�க". ேபா� அகழியிேல>� நைடெப.கிற6. இைத� 
பாசி நிைல எ�ப�. நீாி�ேம, மித
6 அைல>� பாசி ேபா�ற நிைலயி, அ
த 
�ர�க" இ��கிறா�க". 
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அகழிைய� கட
6 ஏறிவி<கிறா�க". அ�பா, வாைனயளாவிய மதி, இ��கிற6. 
அத�ேம, ெபாிய ஏணிைய� க'7 நி.0தி ஏ.கிறா�க". அ�ேபா6 ேம=�
6 
மதி=��ாிய ம��5ைடய �ர�க" பலவைக ஆ>த8கைள �Jகிறா�க". 
பழ8கால0தி, அவ�க" பய�ப<0திய பைட�கல8க4�� ெவ:ேவ. ெபய� 
இ��கிற6. க,3��!<கைள� ேபா�றன சில; அவ�ைற இட8கணி எ�ப�; 
பா�ைப� ேபால சில சீறி வ��; �ர8ைக� ேபால$ சில பா;
6 ப�.�; அவ�ைற� 
பா�� எ�.� க7�ர8� எ�.� வழ8�வா�க". வி,==�
6 அ�ைப 
�Jவா�க"; ேவைல �Jவா�க"; பB�க� கா;
த மணைல �Jவா�க". 
இவ�.�ெக,லா� த�பி�ெகா!< ��.ைகயி<� �ர�க" ஏணியி�ேம, 
ஏ.கிறா�க". உ<�ைப� ேபால@� பா�ைப� ேபால@� விடா�பி7 யாக� 
ப�றி�ெகா!< ஏ.கிறா�க". 
 
எ�ப7ேயா மதி=�ேம, �ர�க" ஏறிவி<கிறா�க". மதி3��"ேள>� காவ�கா< 
இ��கிற6. பறைவைய� ேபால அத5"ேள �தி�கிறா�க". 
 
’ெகா<�7க" உய�
6 நி��� மேலயி=�
6, நில0ைத� பா�06 அதி, உ"ள 
இைரைய� ெகா"ள நிைன��� பறைவ� O'ட0ைத�ேபால, பைகவ�ைடய 
பலெம,லா� ஒழி>�ப7, ம0தள0ைத� ேபா�ற வ=ய ேதாைள>ைடய �ர�க" 
மதி3��"ேள ஆரவார� ெச;தப7 பா;
6 இற8கினா�க"’ எ�. �ற�ெபா�" 
ெவ!பா மாைல இ
த� கா'சி�ய$ ெசா,கிற6. 
 

”ேகா<ய� ெவ�பி� நில�க!< இைரக�6� 
ேதா<ெகா" �"ளி� ெதாைகஒ�ப� - Oடா�  
�ரணக06� பாற �ழ@0ேதா� ம"ள�  
அரணக06� பா;
திழி
தா� ஆ�06." 

 
[ேகா<-சிகர�. ேதா<-O'ட�. Oடா�-பைகவ�. �ர!-பல�. பாற-அழிய, �ழ@-
ம0தள�. ம"ள�- �ர�. அர! அக06-மதி3��"ேள. இழி
தா�. இற8கின�.] 
 
சில ெபாிய இராசதானி நகர8களி, I�. மதி,க" இ����. �ற மதி, ஒ�.; 
அ�பா, இ��ப6 இைட மதி,; அத��� அ�பா, அர!மைனைய$ J�றியி��ப6 
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அக மதி,. ஒ� மதிைல0 தா!7 உ"ேள ��
6 உ"ேள உ"ள கா'ைட>� 
தா!<வத��" மதி3��" உ"ள �ர�க" ெபா�6 எதி��பா�க". ஒ�வா. 
ெவ�. ேம,ெச�றா3� அ�பா, ம�ற இ� மதி,கைள>� ெவ�. உ'ெச,ல 
ேவ!<�. 
 
மதி=� �ற0ேத ��.ைகயி'ட பைட த8�கிற6. மதி, �.�ேக நி�ப6 க!< 
பைட�ர�க" ச�ேற திய8�கிறா�க". அ�ேபா6 காைல ேநர�. மதி3��"ளி�
6 
�ரச� �ழ8�கிற6. அத� ஒ= �ற0ேத உ"ள �ர�க4��$ ச@�க7 ெகா<0த6 
ேபால இ��கிற6. அரச5�� மான உண�$சி எBகிற6. அவ� க!க" 
சிவ�கி�றன. த� ேவைல� பா��கிறா�; பைட0 தைலவ�கைள$ சீ.� �= 
ேநா��வ6 ேபால� பா��கிறா�. அ�ேபா6தா� அ8ேக சில �ர�க" அ<�� I'7 
உண@ சைம�க ஏ�பா< ெச;கிறா�க". �ரெசா= அவ�க" காதி, விBகிற6. 
அரச� க!களி, கன, ெகா��ளி�பைத>� பா��கிறா�க". அ:வள@தா�. 
அவ�க4ைடய மான�� ெகாB
6விட0 ெதாட8�கிற6. சைமய, ெச;>� 
பா0திர8கைள>� அக�ைபகைள>� கர!7கைள>� அ�ப7ேய �சி மதி3��" 
எறிகிறா�க": "இனிேம, மதி3��" ��
6 மாைலயி, அ8ேக சைமய, ெச;6 
சா�பி<ேவா�' எ�. உ.தி NDகிறா�க". 
 

”கா, �ரச� மதி, இய�ப� க!கன�. 
ேவைல விற,ெவ;ேயா� ேநா��த3�-மாைல 
அ<க� அ7சி,எ�. அ�மதி3" இ'டா�  
ெதா<கழலா� Iைழ 6<��.”  

 
[மதி, இய�ப-மதி3��" ஒ=�க. ேவைல-த� ைகயி, உ"ள ேவலா>த0ைத. விற, 
ெவ;ேயா�. ெவ�றிைய வி���� அரச�. அ<க� அ7சி,-ேசா. சைம�ேபா�. 
ெதா< கழலா�-�ர க!ைடைய அணி
த �ர�க". Iைழ-அக�ைப, ெதா<கழலா� 
மதி3" இ'டா�] 
--------- 
 

8. 8. 8. 8. �()ைக ெவ(றி�()ைக ெவ(றி�()ைக ெவ(றி�()ைக ெவ(றி    
 
பைகவ�ைடய மதிைல ��.ைகயி'<� ேபா� ெச;6 ெகா!7��கிறா�க" 
�ர�க". மதி3��" இ���� ேவ 
த� மதி�கதைவ0 திற
6 ெவளிேய வ
6 
ேபாாிடவி,ைல. பல கால� இ
த ��.ைக ெதாட�
தா, உ"ேள இ���� 
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ம�க4�� உண@�ெபா�" �ைற
6வ��. அவ�க4ைடய வா%@ அ,ல3�� 
இடமா��. மதி3�� உாியவனாகிய அரச� ெவளிேய வ
6 ேபாாி<� ைதாிய� 
இ,லாம, மதி, கைதைவ0 திற
6 சமாதான� ேபச ��வராம3� இ��ப6!<. 
அ�ேபா6 ��.ைகயி<� ேவ
த� உ"ேள உ"ள ம�க" 6��.வைத எ!ணி 
இர8கி மதி��" இ���� அரச5��, “ நீ மதி�கதைவ0 திற
6 சமாதான� ேபச 
வ
தா, நா� ஏ�.� ெகா"கிேறா�” எ�. ெசா,= அ5��வா�. 
 
பழ8கால0தி, இ�ப7 நிக%
த நிக%$சி ஒ�ைற� �ற நா?�றி=�
6 அ�கிேறா�. 
நல8கி"ளி எ�5� ேசாழ ம�ன� உைற[ைர இராசதானியா� ெகா!< 
ஆ!<வ
தா�. ேசாழ� �ல0தி, பிற
த ெந<8கி"ளி எ�பவாி� �. நில 
ம��னாக வா%
6 வ
தா�. அவ5��$ ேசாழ� ேபரரைசேய ைக�ப�ற ேவ!<� 
எ�ற ஆைச உ!டாயி�.. ஆயி5� அத��ாிய பைட�பல� அவனிட� இ,ைல. 
நல8கி"ளி ேவ. நா'<��� ேபாாிட$ ெச�றி�
தேபா6 அவ5��ாிய ஆZ� 
எ�5� இட0ைத� ைக�ப�றி�ெகா!< அ8கி�
த ேகா'ைடயி, பைடக4ட� 
��
தா� ெந<8கி"ளி.  
 
நல8கி"ளி�� அவ� ெசய, ெதாிய வ
த6. உடேன ஒ� சி. பைடைய அ5�பி� 
ேகா'ைடைய ��.ைகயிட$ ெச;தா�. ேகா'ைட� கதைவ உைட�காம,, 
மதி3��$ ேசத� ஏ6� ேநராம,, ேகா'ைட�� ெவளிேய பைடகைள நி���ப7 
ம'<� ஏவின�. த� ேகா'ைட பிற� ைகயி, அக�ப'7�
தா3� அதைன அழி�க 
அவ5�� மன� வரவி,ைல. சில கால� மதி=� �ற0ேத பைட பா6கா�பாக 
இ�
தா, உ"ேள உ"ளவ�க" உண@�� வழியி,லாம, தி!டா<�ப7 ேந��. 
அ�ேபா6 உ"ேள ��
தி�
தவ� தாேன கதைவ0 திற
6 ெகா!< 
சமாதான06�� வ
6 வி<வா� எ�. நல8கி"ளி எ!ணினா�. ஆனா, 
ெந<8கி"ளி அ:வா. ெச;யவி,ைல. உ" இ�
த ப7ேய த� �ர�கைள 
ெவளியிேல உ"ள பைடயி� மீ6 அ�ைப எ;ய$ ெச;தா�; ஆ>த8கைள �ச$ 
ெச;தா�. அவ�றினி�.� த8கைள� பா6கா06� ெகா"4� கவச8க4� 
ேகடய8க4� �ற0தி, இ�
த பைட�ர�களிட� இ�
தன. ஆைகயா, உ"ேள 
இ�
6 வ�� ஆ>த8க4�� அவ�க" அQசவி,ைல. 
 
த8க" ஆ>த8களா, ஒ�.� பய� இ,லாத6 க!< உ"ேள இ�
த �ர�க" 
J�மா இ�
6வி' டா�க". ெவளியி, நல8கி"ளியி� பைட பாைளய� 
இற8கியி�
த6. நாளாக ஆக உ"ேள உணவி,லா� பQச� தைலகா'7ய6. 
�ர'<� பி7வாதமாக ெந<8கி"ளி இ��பதன, மதி3��" இ���� ம�க4��0 
6�ப� உ!டா�� எ�பைத நல8கி"ளி உண�
தா�. த� அைவ�கள� �லவராகிய 
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ேகாZ�கிழாைர உ"ேள ேபா;0 Y6 ெசா,ல அ5�பினா�. பய0தினா, அ5�ப 
வி,ைல; க�ைணயின, அ5�பினா�. 
 
�லவ� உ"ேள ெச�றா�, அவ� வ�வைத ஓ� ஒைலயி, எBதி அ�பிேல ேகா06 
உ"ேள விழ$ ெச;தா� நல8கி"ளி. ஒைலயி, உ"ள ெச;திைய� க!ட 
ெந<8கி"ளி ேகாZ�கிழாைர வரேவ�க$ சி0த மானா�. அவைர ம'<� உ"ேளவிட 
ஏ�பா< ெச;தா�. 
 
ேகாZ�கிழா� மதி3��"ேள ெச�றா�. அ8ேக உ"ள கா'சிகைள� க!டா�. 
ம�க" ப<� இட�க" அவ���0 ெதாியவ
தன. யாைன�பைடைய� பா�0தா�. 
ேபாதிய கவள� கிைட�காைமயா, யாைனக" எ3��� ேதா3மாக இ�
தன. பசி 
தா8காம, அ7�க7 பிளிறின. மகளி� �க0தி, ெபா=ேவ இ,ைல. ேவ!7ய அள@ 
த!ணி� இ,லாம, ம�க" வ�
தினா�க". இவ�ைற ெய,லா� க!< மன� 
வ�
திய அவ� ெந<8கி"ளி�� ெச�றா�, அவைன� பா�06� ேபச0 
ெதாட8கின�; "இ8ேக உ�ைன$ Aழ இ���� கா'சிகைள� பா�0தாயா? உ� 
பைடயி3"ள யாைனக" ��� எ�ப7 இ�
தன? இ�ேபா6 எ�ப7 இ��கி�றன? 
நா"ேதா.� ெப! யாைனகளி� O'ட0ேதா< ஆ!யாைனக" �ள06��$ 
ெச�. ப7
6 நீரா7 மகிB�, ெந,ைல� கதிேரா< தி�பன அைவ, ெந;>� 
ேசா.மாக� பிைச
6 த�� கவள0ைத உ!< நைடேபா<வன அைவ. இ�ேபா6 
அைவ க'<0தறிைய �றி�கி�றன; ெவ.� நில0ைத0 6தி�ைகயா, 
6ழா@கி�றன; பசி தா8காம, �ழ8�கி�றன; அ7�க7 ெப�I$J வி<கி�றன.” 
 
ெந<8கி"ளி இ�ேபா6 ெப�I$J வி'டா�. அவ� ஏ6� ேபசவி,ைல. 
ேகாZ�கிழா�, அவ� ஏதாவ6 ெசா,வா� எ�. எ!ணி$ சிறிேத நி.0தினா�, 
அவ� உ!ைமைய எ�ப7 ம.�க �7>�? �லவ� மீ!<� த� ேப$ைச0 
ெதாட�
தா�; ”யாைனக" இ��க'<�. ம�க" எ�ன ெச;கிறா�க"? 
�ழ
ைதகைள� ெப�ற தா;மா�க" ேபாதிய உண@ இ,லாம, ெம=
தி��-
கிறா�க". த� �ழ
ைதக4�� ஊ'<வத��� ேபாதிய பா, அவ�களிட� இ,ைல. 
அ
த� �ழ
ைதக" பசியினா, அல.வ6 உ� காதி, விழவி,ைலயா??” 
 
ெந<8கி"ளியி� �க0தி, வா'ட� உ!டாயி�.. அவ� ேகாப� ெகா"ளவி,ைல. 
இ
த அவல� கா'சிகைள நா"ேதா.� பா��கிறவ�தாேன அவ�? 
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“ம8கல�"ள அ
த ம8ைகய� நிைல எ�ப7 இ��கிற6? அவ�க" ந�றாக 
வாB�ேபா6 ேவைள�� ஒ� Nைவ �706� ெகா"கிறவ�க". இ�ேபா6 
கணவ�மா� அ�கி, இ��க@� N இ,லாம, ெவ.� O
தைல �706� 
ெகா"கிறா�க". தி�மக" விலாச� நிர�பி நி�க ேவ!7ய இட0தி, இ
த� 
கா'சிைய� கா!கிேற�. ம�க4�ேகா ேபாதிய உண@ இ,ேல. �7�க ந,ல 
த!ணீ� கிைட�கவி,ைல. இவ�ைற ெய,லா� நீ பா��கிறாயா, இ,ைலயா? இ6 
உ� ஆ!ைம�� அழகா? அற
தா� ஆ�மா?" 
 
ெந<8கி"ளியி� உ"ள0ைத� �லவாி� ெசா,ல��க" 6ைள0தன. அவ� 
அழா��ைறயாக� ேகாZ�கிழாைர� பா�0தா�; “தா8க" எ�ன எ�ன ெச;ய$ 
ெசா,கிறீ�க"?’ எ�. ேக'டா�. இ
த$ ச
த��ப0ைத எதி�பா�0தி�
த �லவ� த� 
அறி@ைரைய உடேன ெசா,லலான�. 
 
”நீ இ�ேபா6 இர!< காாிய8க" ெச;யலா�. ஒ�. அற$ெசய,; ம�ெற�. 
ஆ!ைம$ ெசய,, அற0ைத� க�தினயானா, ேகா'ைட� கதைவ0 திற
6, இ6 
உ� ேகா'ைட” எ�. ெசா,=$ சமாதான� ெச;6ெகா"வ6 ந,ல6. 
ஆ!ைமைய� க�தினயானா, ேகா'ைடைய0 திற
6 ெவளியிேல வ
6 எதி�06� 
ேபா� ெச;வ6 �ைற. ேகா'ைட� கதைவ அைட06� ெகா!< ம�க" பசியா3� 
தாக0தா3� வா<�ப7 ெச;வ6 அற�� அ�.; ஆ!ைம>� அ�..” 
 
இைத� ேக'ட ெந<8கி"ளி சமாதான06�� வர0 6ணி
6 மதி�கதைவ0 
திற
தா�. ேகாZ� கிழா� Y6 ெச�. ச
6 ெச;வி0தேபா6 Oறிய அற@ைர 
�றநா?�றி, 44-ஆவ6 பாடலாக அைம
தி��கிற6. 
 

"அறைவ ஆயி� நின6 என0 திற0த, 
மறைவ ஆயி� ேபாெரா< திற0த,  
அறைவ>� மறைவ>� அ,ைல யாக0  
திறவா6 அைட0த தி!ணிைல� கதவி�  
நீ"மதி, ஒ�சிைற ஒ<8�த,  
நாணா0தக @ைட06இ6 காD8 காேல"  

 



56 

 

எ�. �7வ6 அ
த� பாட,. " நீ அற0தி� வழி நட�பவனாக இ�
தா,, ”இ6 
நி�5ைடய ேகா'ைட' எ�. ெசா,= இைத0 திற
6வி<வாயாக! மற� 
ெபா�
தியவ னானா, ேபா�ெச;வத�காவ6 திற
6 வி<வாயாக! அ:வாற�றி 
அற� மற� இர!<� இ,லாதவனாக, திற�காம, அைட0த தி!ணிய நிைலைய 
உைடய கதவிைன� ெப�ற உய�
த மதி=� ஒ� ப�க0ேத ஒ68கி யி�0த, 
நாண0த�� ெசய, ஆ��, ஆரா;
6 பா�0தா," எ�ப6 இத� ெபா�". 
 
இ:வா. ேகா'ைடைய ��.ைக இ<�ேபா6 சமாதான� ெச;6ெகா"4� 
நிக%$சி>� நட�ப6!<. 
★ 
 
��.ைக நட���ேபா6 மதி,கதைவ உைட06 உ"ேள ��கி�றன� பைட �ர�. 
அ8ேக உ"ள யாைன� பைடைய>� மதி=� காவைல>� அவ�க" ைக� 
ெகா"கிறா�க".  
 
சில சமய8களி, உ"ேள இ��பவ5�� ந!பனாகிய அரச� அவ5��0 
6ைணயாக� பைட>ட� வ�வ6!<. 
 
மதிைல அழி0த அரச� அத��" கBைதைய வி'< ஒ'<கிறா�, ேசாழிைய>� 
ேவல �"ைள>� Y@கிறா�. "கBைதேயரா, உB6 உ!ணா வரைக>� 
ெகா"ைள>� விைத0தா�’ எ�. இைத� �லவ�க" பா<வா�க". வர� எ�ப6 
ேசாழிைய; ெகா" எ�ற6 �"ைள, 
 

”எBெதழி, மாட06 இடெனலா� �ாறி� 
கBைதஏ� ைகெயாளி�ேவ, ேகாலா - உBதத�பி�  
ெவ"வர� ெகா"வி0 தி75� விளியாதா, 
க"விர@ தாரா� கத�," 

 
[சி0திர8கைள எBதிய அழகிய மாட8களி� இட8கைளெய,லா� இ706� 
கBைதேய ஏராக@� ைகயி, விள8�� ேவேல ேகாலாக@� உB6 அத�பிற� 
ேசாழிைய>� ேவல �"ைள>� விைத0தா3�, ேத� கல
த மாைலைய>ைடய 
அரசன6 ேகாப� ேபாகவி,ைல. �றி-அழி06. விளியா6-ேபாகா6. கத�-ேகாப�.] 
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இ6 “உB6 வி0தி<த," எ�5� �ற06ைற. 
 
மதிைல� ைக�ெகா!ட ேவ
த� த� ைக வா4�� நீரா'7 அத��� Nைச இட$ 
ெச;கிறா�. அதி, ெவ�றி த�� கட@ளாகிய ெகா�றைவைய ஆவாகன� ெச;6 
வழிப<கிறா�. தா5� அ8ேக ெவ�றி நீரா'ைட நட06கிறா�. இ6வைரயி, பிற� 
ைகயி, அக�படாத அ
த மதிெல�5� �மாிைய� ைக�ப�றி நீரா7யதனா, 
இதைன ம!D ம8கல� எ�ப� �லவ�. பைகயரச5ைடய மதிலாகிய �மாிேயா<� 
தி�மண� ெபா�
திய சிற�ைப$ ெசா,3வ6 இ
த0 6ைற. 
 

”வண8காதா� மதி��மாி ெயா<  
மண8O7ய ம=�ைர0த�.”  

 
எ�ப6 இத� இல�கண�. 
 
மதி3��" இ�
த அரச5ைடய மகைள ேவ'< ேவ. அரச� எதி�06 வ
6 
மதிைல ��.ைகயி<வ6� உ!<. பாாி மகளிைர வி��பிய ேசர ேசாழ 
பா!7ய�க4�� அவ� த� மகளிைர� ெகா<�க ம.0தா�. அ6 காரணமாக அ
த 
I�. ம�ன�க4� ேச�
6 பாாியி� பற�� மைலைய ��.ைகயி'டா�க". 
 
உ"ேள இ���� அரச� த� வ=யி�ைமைய உண�
6 ��.ைகயி'ட ேவ
தன� 
பணி
6 திைறகைள அளி�ப6�, அவ�ைற� ெப�.�ெகா!< சின� ஆறி எதி�06 
வ
த அரச� த� நா< தி���வ6� உ!<. 
 
மதிைல� ைக�ெகா!< த� அதிகாாிைய அ8ேக ைவ06வி'<$ ெச,லாம, அரச� 
சில கால� அ8ேக த8�கிறா�. பைகவைர$ சா�
தவ�க" திVெர�. 
எ8கி�
தாவ6 வ
6 எதி��க�O<மாத=� இ:வா. ெச;கிறா� த� பைடகைள-
ெய,லா� வ�வி06 �ர�க4�� ஏ�ற வைகயி, தனி0தனிேய சிற��$ ெச;கிறா�. 
அரச5ைடய அ�ைப>� ஆ!ைமைய>� க!< விய
6 அ:�ர�க" தம��$ 
ெச;த சிற���கைள ஏ�.�ெகா"கிறா�க". 
 
ேவ. மதி,களி, உ"ள பைகயரச�க" இ
த உ.தியான மதி, இ:வரச5�� 
உாிைமயானைத� க!< த�மா, இனி ஒ�.� ெச;ய இயலா6 எ�. 
அQJகிறா�க". ‘இனி இவைன� பணி
6 வா%வைதய,லாம, ேவ. காாிய� 
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இ,ைல" எ�. உண�
6 யாவ�� த�மதிைல வி'< வ
6, ெவ�றி ெப�ற அரச� 
தாளி, விB
6 பணிகிறா�க". ஒ� மதிைல ��.ைகயி'< ெவ�ற �ர0தி� உர� 
எ8�� பரவி� ேபா� இ,லாமேல பல பைகவைர அ7பணிய$ ெச;6வி<கிற6. 
இ:வா. ��.ைகயி, ெவ�றி ெப�ற �.ைடய ேவ
த�, பைகவ� த� தா" 
பணிய, தா� ைக�ப�றிய ேகா'ைடயினிைடேய ெவ�றி சீரா7, மன நிைறேவா< 
��றி��கிறா�. 
 
இ0தைன>� உழிைஞ0 திைணெய�5� ப�தியி, வ�� ெச;திகளா�. 
--------------  
 

9.9.9.9.    மதி� காவ� ேபாமதி� காவ� ேபாமதி� காவ� ேபாமதி� காவ� ேபா    

 
மதிைல ேவ�. அரச� ��.ைக இ<�ேபா6 அ
த மதிைல>ைடய ேவ
த� பல 
வைகயா3� மதிைல� கா�பா�றி� பைகேவ
தைன� �ற8கா'7 ஒட$ ெச;6 
வி<வா�. அய=ட0தி=�
6 வ
6 ெபா�� ேவ
த5ைடய நிைலையவிட� 
ேகா'ைட ெகா0தள8க4ட� இ���� ேவ
த� நிைல மி�க பா6கா�ைப 
உைடய6. ��.ைகயி<� ேவ
த� மிக� ெபாிய பைட>� சிற
த பைட�கல8க4� 
உைடயவனாக இ�
தா,தா� ஒ� ேகா'ைடைய ��.ைக இட�7>�. 
 
பழ8கால0தி, அரச�க" த8க" இராசதானி நகாி, ேகா'ைடைய அைம06� 
பைகவரா, ஊ.பா< ேநராம, காவ, ெச;6 வி
தன�. பி�கால06 ம�ன�க4� 
ேகா'ைட ெகா0தள8கைள� க'70 த� நகர8கைள� கா06 வ
தா�க". சில 
நகர8களி, இ�.� ேகா'ைடக" இ��பைத� பா��கலா�, இராசதானி நக� 
ம'<ம�றி ேவ. ��கிய இட8களி3� ��.களி3� அரச� ேகா'ைடகைள� 
க'7யி��கிறா�க". எ�ேபா6� தைலநகாிேலேய அரச� இ��பா� எ�. 
ெசா,வத�கி,ைல. த� நா'7, உ"ள இட8க" பலவ�றி��� ெச�. ெச�. 
பா�06 வ�வ6� �7ம�க4ைடய �ைறகைள அறி
6 ஆவன ெச;வ6� அரச5�� 
இய,�. சில சமய8களி, ேவ. நக�களி, சில கால� த8�வ6� உ!<. அ:வா. 
த8�� இட8களி, ேகா'ைடகைள� க'7�ெகா!டா�.  
 
ம6ைரமா நகாி, ��� ெபாிய மதி, இ�
ததாக0 ெதாிகிற6. ைவையயா. ஒ� 
ப�க06 மதிைல�ேபால இ�
தெத�. �லவ�க" பா7யி��கிறா�க". 
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”மதிம= �ாிைச மாட� Oட,” எ�. ெதாட8�� தி��க� பாJர0தி, ம6ைரயி� 
மதிைல�ப�றி, "மதிம= �ாிைச” எ�. அைத� பா7ய ஆலவா; இைறயனா� 
ெசா,கிறா�, 
 
பைகயரச� மதிைல ��.ைகயி<�ேபா6 அவேன எதிாி'<� ேபா� �ாி
6 
அதைன� பா6கா��� ேபா�� ப�திைய ெநா$சி0 திைண எ�. �ற0திைணயி, 
எ<06$ ெசா,வா�க". மதி3�� உ" இ�
6 பா6கா�ேபாைர அக0ேதா� எ�.� 
��.ைகயி'ேடாைர� �ற0ேதா� எ�.� வழ8�வ�. மதி3��" இ�
6 காவ, 
�ாிேவா� ெநா$சி� Nைவ அணி
6 ெகா"வ�. அதனா, ெநா$சி0 திைணெய�. 
அக0ேதா5ைடய மதி�ேபா�$ ெச;திக4��� ெபய� வ
த6. நாளைடவி, ெகா$சி 
எ�பத�ேக மதி, எ�ற ெபா�" வ
6வி'ட6. 
 
ெதா,கா�பிய� மதிைல ��.ைகயி<த,, கா0த, இர!ைட>� உழிைஞ எ�பதி, 
அட��வ�. அக0 ேதா�, �ற0ேதா� எ�5� இ�வ���� சிற�பாக உ"ள 
6ைறகைள>� ெபா6வாக உ"ள 6ைறகைள>� ெசா,கிறா�. 
* * * 
 
மதிைல ��.ைகயி<வத��� பைகவ�க" வ
6 வி'டா�க" எ�ற ெச;தி 
ெதாி
த@ட� மதி3��" இ��பவ�க" அைத� பா6கா�பத��ாிய �ய�சிைய 
ேம�ெகா"கிறா�க". மதி=� உ.���க" ஒB8காக இ��கி�றனவா எ�. 
ஆரா;
6, பைகவ� உ"ேள மைற
6 வ�வத���, மதி=�ேம, ஏறி வ�வத��� 
இட� இ,லாம, ெச;6வி<கிறா�க". அரச5� பைட0 தைலவ�� பிற�� ெகா$சி� 
Nைவ அணி
6 ெகா"கிறா�க". பைகவ� எ:வள@ கால� ��.ைகயி'டா3� 
தா��� பி7�பத�� ேவ!7யப7 ப!ட8கைள$ ேச�06� ெகா"கிறா�க". த8க" 
காவ�கா'7ேல பைகவ� ��தாதப7 மதி3��� �ற�ேப வ
6 ஒ� �ர� O'ட� 
ேபாரா<கிற6. அகழியிேல வராதப7 ஒ'<கிற6. மதி3�� அ�கி, வ
6 
��.ைகயி<வத�� இட� ெகா<�காமேல �ற0தி=�
6 ஒ'7வி'டா, மதி3�� 
எ
த விதமான சிறிய ஊ.பா<� நிகழா6 அ,லவா? அ�ப7� காவ�கா'ைட� 
கா06� பைகவேரா< ேபா� ெச;த சில �ர�க" கள0தி, �%கிறா�க". இ
த உட�� 
எ�ைற�ேக5� ஒ� நா" இற
6ப<வ6 தா�. ேநா; வ
6 இறவாம, பைகவைர� 
ெபா�6 �ர8 கா'<ைகயி, உயி� வி<வைத� ெபாிதாக எ!Dவ� J0த �ர�. 
அ0தைகய �ர�கைள ம�றவ�க4� பாரா'<வா�க". 
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அகழிைய>� காவ�கா'ைட>� கா06, எதி�0த பைகவேரா< ெபா�6 �%
த 
மறவைர� பாரா'<கிற6 �ற�ெபா�" ெவ!பா மாைல. பிண8கிய ெகா7க4� 
�த�க4� நிர�பிய6 காவ� கா<. தாமைர �த=ய N�க" மல�
தி��ப6 அகழி. 
இ
த இர!ைட>� காவ, �ாி>� கடைமைய� ெகா!டவ�க" சி8க� ேபா�ற 
�ர�க"; ேவைல ஏ
திய மறவ�க". அவ�க4��� காவ,கா'ைட>� கிட8ைக>� 
பைகவாிட� அக� படாம, கா�க ேவ!<� எ�ற ஒேர எ!ண�; த� உட�ைப>� 
உயிைர>� கா06�ெகா"ள ேவ!<� எ�ற எ!ணேம அவ�க4�� இ,ைலயா�. 
 

"ஈ!டாி, A%
த இைள>� எாிமல�� 
கா!த� நீ"கிட8�� கா�பாரா;-ேவ!டா�  
மட8க� அ!ய மறேவேலா� த0த�  
உட�ெபா< காவ, உயி�,” 

 
[திர!ட, ஒ�ேறா< ஒ�. பி�னி� கிட��� காவ� கா<�, ெந���� ேபா�ற 
Nவிைன>ைடய காண0த�க மீ!ட அகB� காவ,�ாிவாரா;, சி8கெமா0த 
�ர�ைடய ேவைல ஏ
தியவ�க", த� உட��. இ� உயிைர� கா�பைத ேவ!ட 
மா'டா�க". அாி, - பி�னி� கிட��� பிண��. இைள - காவ�கா<. எாிமல� -
தாமைர, மட8க, - சி8க�. உட�ெபா< உயி�காவ, ேவ!டா� எ�. O'7� 
ெபா�" ெச;க.] 
 
மதி3��" உ"ள பைடகளி, �திைர�பைட>� இ��கிற6. �திைரக" யாரா3� 
அட�க �7யாதப7 ெப�மி<��ட� தா@கி�றன. மதிேலேய தா!7வி< 
வனேபால0 6"4கி�றன. மதி3�க�கி, பைகேவ
த� பைட வ
6வி'ட6. ”இனி 
மதி=�ேம=�
6, பைகவ� J�றி$ Aழ நி,லாதவ!ண� பைட�கல8கைள எறி
6 
ஒ'டேவ!<�” எ�. Oறி �ர�க" மதி=�ேம, ஏ.கிறா�க". மைற
6 
ஆ>த8கைள ஏ@� இட8களி, த8கி� ேபா� �ாிகிறா�க". 
 
த8க" மதி=� ெப�ைமைய� பைகவ� உண��ப7 ெதாிவி�ப6 ஒ� வழ�க�. 
அக0ேதா� ெச,வ� O.த, எ�. அைத� O.வ�. 
 
பற�� மைலயி�ேம, ேகா'ைட க'7 வா%
6 வ
தா� பாாி எ�5� சி�றரச�. 
அவ� கைடெயB வ"ள,களி, ஒ�வ�. அவ�ேம, ெபாறாைம ெகா!< ேசர� 
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ேசாழ� பா!7ய� எ�5� Iவ�� த��ைடய பைடக4ட� பற�� மைலைய 
��.ைகயி'டன�. பைடகைளெய,லா� மேலயி�ேம, ஏ�.வெத�ப6 நடவாத 
காாிய�. ஆத=� கீ% இ�
தப7ேய மதிேல ேநா�கி அ�ைப எ;6 
ெகா!7�
தா�க". அ�ப7$ ெச;வதனா, யாெதா� பய5� இ,ைல எ�. 
அவ�க4��0 ேதா�றிய6. 'மைலைய$ J�றி3� பைடகைள நி.0தி ைவ0தா, 
கீேழயி�
6 யா�� ேபாக�7யா6. ேமேல உ"ளவ�க4��� கீழி�
6தாேன 
உண@� ப!ட8க" ேபாகேவ!<�? சில நா'க" ஒ�.ேம ெச;யாம, கீேழ 
வைள0தி�
தா, கைடசியி, பாாி சமாதான06�� வ
6வி<வா�' எ�. அவ�க" 
எ!ணினா�க". ��றி�ேம, உ"ள வள0ைத அவ�க" அறியவி,ைல, 
 
ேமேல பாாியி5ட� அவ5ைடய அைவ�கள� �லவராகிய கபில� இ�
தா�. பல 
நா'க" ��.ைக யி'<$ J�மா இ�
தாேல ேமேல இ��பவ�கைள� ப'7னி 
ேபா'<� ெகா�.விடலா� எ�ற ைப0திய�கார எ!ண� Iேவ
த�க4�� 
இ��பைத அவ� உண�
6ெகா!டா�. த8களிட� உ"ள வள0ைத� பைகவ� 
உணர'<� எ�. எ!ணி ஒ� பா'ைட ஒைலயி, எBதி� கீேழ உ"ளவ�க" 
ெதாி
6 ெகா"4�ப7 ஓ� அ�பிேல ேகா06 அைத அ5�ப$ ெச;தா�. 
 
அவ� அ
த� பா'7, ெசா,=யி�
த6 இ6தா�: "இ
த� பாாியின6 பற�� நீ8க" 
நிைன�கிறப7 அ:வள@ எளிய மைல அ�.. �ரைச அ706 ஆரவார� 
ெச;6ெகா!< I�. �7 ம�ன�க4� வ
தி��கிறீ�க". நீ8க" I�. ேப�� 
எ:வள@ நாைள�� ��.ைகயி'டா3� எ8க4��� கவைல இ,ைல. எ8க4�� 
உண@� பQச� இ,ைல. உழவ�க" உழாமேல, உ!D� ெபா�"க" நா�� 
எ8க4��� கிைட� கி�றன. உழவ�க" உB6 பயி� ெச;6தா� ெந, விைள>� 
எ�ற அவசிய� இ8ேக இ,ைல. சி�ன$சி�ன இைலகைள>ைடய I8கி,களி, 
நிைறய ெந, விைள
6 உதி�கிற6. அைத� ெகா!< நா8க" ேசா. சைம�கலா�. 
இர!டாவ6: எ8ேக பா�0தா3� பலா மர8க" இ��கி�றன. அவ�றி, பழ� 
ெவ706$ சித.கி�றன. அவ�ைற உ!< பசிையயா�றி� ெகா"ளலா�. Jைவ மாறி 
மாறிஇ�
தா,தாேன உண@ சிற�பாக இ����? ந�றாக� ெகா7ேயா7� கிட��� 
வ"ளி� ெகா7யி, ெபாிய ெபாிய கிழ8�க" இ��கி�றன. அவ�ைற$ J'< 
உ!ணலா�. ந�றாக �தி�
த ேதனைடக" ேதைன$ ெசாாி
6 ெகா!ேட 
இ��கி�றன. இ:வா. ெந,3� பழ�� கிழ8�� ேத5� நிர�பிய இ
த இட0தி, 
எ8க4�� உண@� பQசேம இ,ைல. கீழி�
6 பா�0தா, இ
த மைலயி� பர�� 
உ8க4��0 ெதாியா6. ஆகாச0ைத� ேபால� பர
தி��கிற6 இ
த மைலயி� ேம, 
இட�. ஆகாச0தி, ந'ச0திர8க" இ��ப6 ேபால அ8க8ேக Jைனக" பலபல 
இ��கி�றன. த!ணி���0 த'ேட இ,ைல. 
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"நீ8க" எ:வள@ பைடகைள� ெகா!< வ
6 நி.0தியி�
தா3� எ8க4�� 
அ$ச� இ,ைல. மர06�� ஒ� யாைனைய� க'7 ைவ>8க"; நிைறய0 ேத�கைள� 
ெகா!<வ
6 நி.068க". அ�ப7 இ�
தா3� உ8களா, இ
த மைலைய� 
ைக�ப�ற �7யா6. உ8க" �ய�சியின, இைத அைச�க �7யா6. வாைள 
எ<06� ேபா� �ாிகிேறா� எ�. 6ணிபவ�க4�� இ8ேக ஒ�.� கிைட�கா6. 
ஆனா, இ
த மைலைய� ைக� ெகா"ள ஒ� த
திர� என��0 ெதாி>�. இ
த 
ஆ>த8கைளெய,லா� எறி
6வி'< ஆ4�� ஒ� யாைழ எ<06� ெகா"48க". 
பாணராக வா�8க". உ8க" மைனவிமாைர>� பா'<� பா<� விற=யராக 
அைழ06�ெகா!< வ
6 பா�8க" ஆ<8க". அ�ப7 நீ8க" வ
6 ஆ7� பா7 
நி�றா, பாாி த� மைல மா0திரமா, த� கா'ைட>� ேச�060 த
6வி<வா�." 
 
இ:வா. ெபா�"ப<�ப7 அ
த� பாட, இ��த6. அதி, உழவ� உழாத நா�� 
ப!ட8கைள$ ெசா,3� ப�தி இ6: 
 

”உழவ� உழாதன நா��பய� உைட0ேத; 
ஒ�ேற, சிறியி, ெவதிாி� ெந,விைள >�ேம;  
இர!ேட, தீQJைள� பலவி� பழ�வா%� ��ேம;  
I�ேற, ெகாB8ெகா7 வ"ளி� கிழ8��%� ��ேம;  
நா�ேக, அணிநிற ஒாி பா;த=� மீதழி
6  
திணிெந<8 ��ற� ேத�ெசாாி >�ேம." 

 
[பய�-உ!D� ெபா�". ெவதி� - I8கி,. தீQJைன - இனிய Jைன. ஊ%���-
உதி����. �%��� Nமி�� அ7யி, விைளய$ ெச;தி����. ஒாி - �தி�
த ேபா6 
உ!டா�� நிற�.] 
 
இ
த� பா'7, கபில� அக0ேதா� ெச,வ0ைத மிக ந�றாக$ ெசா,=யி��கிறா�. 
★ 
 
ேபாாி, ��ெச�ற �ர�க" சிறிேத தள�$சி அைடகிறா�க". அதேன அறி
6 �திய 
பைடகைள அவ�க4��0 6ைணயாக அ5�பி� �திய ஊ�க0ைத 
உ!டா��கிறா� அரச�. 
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��.ைகயி<� அரச� மதி3" இ���� மறவ� மக" ஒ�0திைய� க,யாண� 
ெச;6 த
தா, ��.ைகைய வி'< வி<வதாக$ ெசா,= ஒ� Y6வன 
அ5��வா�. அ�ேபா6 அ
த மறவ�க4�� வ�� ேகாப0ைத� பா��க ேவ!<ேம! 
”மக" ம.06 ெமாழித," எ�. இ
த0 6ைற��� ெபய� ெசா,வா�க".  
 
மறவ�க" வ
த Y6வைன� பா�06� ேபJகிறா�க". 'த�பி, ந,ல ெச;தி ெகா!< 
வ
தா; நீ. எ8க" ெப!ைண மண� ேபசியா வி'டா� உ8க" �'டா" அரச�? 
இ8ேக பா� இ
த� க'7ைல. இ6 தா� அ
த� ெப! ப<06 உற8�வ6. இத� 
கா,கைள� பா�0தாயா? எ,லா� யாைன0 த
த0தா, ெச;தைவ. உ8க" 
ம�னைன� ேபால� பல� இவைள� க'7� ெகா"ள ேவ!<ெம�. வ
தா�க". 
ேபா� ெச;தா�க". யாைன� பைட>ட� வ
தா�க". அவ�கைள அ706 
ஒ'7ேனா�, யாைனகைள� ெகா�ேறா�, அவ�றி� த
த8கைள� ெகா!<தா� 
இ
த� க'7, கா,கைள$ ெச;ேதா�. ெதாிகிறதா? ேபா; உ8க" அரசனிட� ேபா;$ 
ெசா," எ�கிறா�க". 
 

”ஒ"வா� மறவ� உ�0ெதB
6 உ�ப�நா" 
க"வா� ந.8ேகாைத காரணமா� - ெகா"வா�  
ம�8ெக!ணி வ
தா� மழகளி�றி� ேகா<இ� 
க�8க!ணி ெவ!க'7� கா,.” 

 
[உ�06 - ேகாபி06. உ�ப�நா" - ��நாளி,, ந.8 ேகாைத எ�ற6 மற��ல� 
ெப!ைண. க�8க!ணி. காிய க!ைண>ைடய ெப!.) 
 
இ:வா. அரச� ெப! ேவ!7 வி<��� Yதாிட� சின
6 மறவ� ேபJ� ேப$ைச0 
தமிழி, உ"ள கல�பக0தி, ‘மற�’ எ�ற 6ைறயாக ைவ06� பா7யி��கிறா�க" 
�லவ�க".  
 
தி�வர8க� கல�பக0தி, வ�� மற0ைத இ8ேக பா��கலா�.  
 
தி�வர8க� ெப�மாளிட� ப�தி N!ட மறவ� �ல� அ6. அ
த� �ல06� 
ெப!ைண� ேக'< ஒ� ம�ன� ஒைல>ட� Yதைன அ5�பியி�
தா�. Yத� 
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ஒைலைய� கா'7$ ெச;திைய>� ெசா�னா�. அ
த மறவ� ஒைலைய� 
ப7�கவி,ைல; ப7�க0 ெதாியாதவ�. அவ� ந,ல ஒைலயி, ெச,லாி0தா�ேபால 
எைதேயா கி.�கி யி��கிறா� எ�. இழிவாக எ!ணி� ெகா!டா�. சின� 
ெபா8க0 Y6வைன� பா�06� ேபJகிறா�. 
 
“மண� ேபச வ
த Yதா, இ
த ஒைல எத�� ஆ��? இ6 ெச, அாி0த 
ஒைலய,லவா? இ6 ெச,3மா? எ8க4�� ேவ!7ய ெபாிய வர8கைளெய,லா� 
அ�4கிறவ� தி�வர8க�. ந�பி�ைனயி� கணவராகிய அவ�ைடய தி�வ7யிேல 
அ�� ைவ0த மறவ�க" நா8க". எ8க" ெப!ணினிட� ஆைச ைவ06 வ
த 
ம�ன�க" ப'ட பா'ைட� பா��கிறாயா? எ8க" ஊ���"ேள வ
6 பா�. 
�<களி, வாச3�� இ<� பட, எ6 ெதாி>மா? அ
த ம�ன�க" பி706�ெகா!< 
வ
த �ைடகைளெய,லா� பட,களாக� க'7யி��கிேறா�. நா8க" திைனயள�கிற 
மர�கா3� ப7>� அவ�க" ம�ட8க". ெபாிய ம�டமாக இ�
தா, மர� 
காலாக@�, சிறியதாக இ�
தா, ப7யாக@� ைவ06 அள�கிேறா�. எ8க" 
�7ைசகளி, க'<வத��� க�ைறநா� அவ�க" �சிவ
த சாமர8க". �'7, 
J�றி3� ேவ= இ'7��பைவ, அவ�க" ேதா�.� கீேழ ேபா'< ஓ7�ேபான 
வி,3� வா4� ேவ3ேம.” 
 

”ேபசவ
த Yதெச, அாி0தஓைல ெச,3ேமா? 
ெப�வர8க" அ�" அர8க� பி�ைனேக"வ� தாளிேல  
பாச�ைவ0த மறவ�ெப!ைண ேநச�ைவ06 ��னேம  
ப'டம�ன� ப'டெத8க" பதி��
6 பாரடா! 
வாச3�கி <�பட, கவி06வ
த கவிைக;மா  
ம�டேகா7 திைனஅள�க ைவ0தகா3� நாழி>�;  
�Jசா மர��7, ெதா<0த க�ைற; J�றி3�  
ேவ=யி'டதவ�க" இ'ட வி,3�வா4� ேவ3ேம!"  

 
மக" ம.06 ெமாழித, எ�ற �ற06ைறைய0 தா� மற� எ�. கல�பக0தி, 
�றி�பி<கிறா�க". 
 
மதி==�
6 ேபா� ெச;பவ�களி� ெசய,கைள$ ெசா,3� ெகா$சி0திைண இ
த 
மக" ம.06 ெமாழித, எ�5� 6ைறேயா< �7வைடகிற6. 
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----------- 
 

10. 10. 10. 10. ேபா$கள�தி�ேபா$கள�தி�ேபா$கள�தி�ேபா$கள�தி�....    

 
பிற�ைடய நா'ைட� ைக�ப�ற ேவ!<� எ�ற ஆைசேயா< ேபா� �ாிய எBவ6 
ஒ� வைக; த��ைடய �ர0ைத நிைலநா'<வத��� ேபா� �ாிவ6 ம�ெற� வைக, 
இ
த இர!ைட>� ெவ:ேவ. திைணயாக வ�06$ ெசா,கிறா� ெதா,கா�பிய�. 
பிற� ம!ணி�ேம, நைசைய>ைடய ேவ
த� ெச;>� ேபாைர வQசி0 திைணயாக 
அைம0தா�. �ர� க�தி� ேபா� ெச;வைத0 6�ைப0 திைணயாக வ�0தா�. 
நாடாைசைய வள��காம, �ர உண�$சிைய வள��பேத சிற
த6 எ�ப6 பழ8கால 
ம�ன� ெகா"ைக. த��ைடய �ர06�� இB�� வ�மானா, உடேன சீறி 
எBவா�க". 
 

”ைம
6 ெபா�ளாக வ
த ேவ
தைன$ 
ெச�. தைலயழி��� சிற�பி�. எ�ப" 

 
எ�. 6�ைபயி� இல�கண0ைத0 ெதா,கா�பிய� ெசா,கிற6. தன6 வ=யிைன 
உலக� மீ�O.தேல தன��� ெப. ெபா�ளாக� க�தி ேம�ெச�ற ேவ
தைன 
அ8ஙன� மா�. ேவ
த5� அவ� க�தியைம�ேத தா� ெப.ெபா�ளாக 
எதி�ெச�., அவைன0 தைலைம தீ���� சிற�பிைன>ைட06, அ0 6�ைப0திைண 
எ�. ெசா,3வ� ஆசிாிய�' எ�ப6 இ$ A0திர0தி�� ந$சினா��கினிய� எBதிய 
உைர. இ� ேவ
த�� த8க" த8க" �ர0ைத நிைலநா'ட� ேபா�ெச;வா�க". 
 
�ற�ெபா�" ெவ!பா மாைல, அதிர� ெபா�வ6 6�ைப எ�. ெசா,3�. இ
த 
இர!< ேவ. ெகா"ைககளி3� ேவ.பா< இ�
தா3� ேபா� நிகB� 6ைறகளி, 
ெபாிய ேவ.பா< இ,ைல. 
 
6�ைப இ� சாரா�� ெபா�� நிைலைய$ ெசா,வதாத=� இத�� இனமான ேவ. 
திைண இ,ைல. ெவ'சி��� கர
ைத>�, வQசி��� காQசி>�, உழிைஞ�� 
ெநா$சி>� எதிெரதிேர அைம
த6ேபால0 6�ைப�� எதிராக0 திைண ஏ6� 
இ,ைல. அ6 இர!< க'சி��� ெபா6வான6. 
★   ★   ★ 
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ேபா��கள0தி, த� �ர0ைத நிைலநா'<� ெபா�'< இேதா ேவ
த� 6�ைப� 
Nைவ� �ைன
6 ெகா"கிறா�. த�5ைடய பைட0தைலவ�க4��� �ர�க4��� 
பல ெபா�"கைள �சி ஊ�கI'<கிறா�. சில� அைடயாள� ெபாறிைய� 
ெப.கிறா�க". சில� பண� ெப.கிறா�க". சில� யாைனகைள அைடகிறா�க". 
சில���� �திைரக" கிைட�கி�றன. சில� சி. நா<க4� சில� வய,க4� 
ெப.கிறா�க". ேபாாி, ெவ�. பைகவாிடமி�
6 பல ெபா�"கைள� கவ�
த 
பி�� அவ�ைற� பகி�
6 ெகா<�க� ேபாகிறா� அரச� எ�ப6 கிட�க'<�. 
ேபா� எ�. Oவி �ரJ ெகா'7ன�க". நா8க" வ�கிேறா� எ�. �ர� ேதா" 
ெகா'7ன�க". அ�ெபாBேத அவ�க" ைகேம� பலனாக ேமேல ெசா�னைவ 
கிைட0தன. அவ�க4�� ஊ�க� நிமி�
6 வ�� எ�. ெசா,ல@� ேவ!<மா? 
உ.தி>ட� ேபாராட �ைனகி�றன� யாவ��. "இைத ��ற நிைறேவ�ற �7>மா?” 
எ�. யாேர5� ஐய� ெகா!டா, அவ�க" சீ.கிறா�க". ‘ேயாசி06$ ெச;>8க"’ 
எ�. யாேர5� அறி@ைர Oற ��வ
தா,, "எைத ேயாசி�ப6? எ8க" அரச� 
�� ைவ0த காைல� பி� ைவ�க மா'டா�. நா8க" ஏ
திய வாைள ெவ�றி 
ெப�றால�றி உைறயினி, இடமா'ேடா�” எ�. தாேன �ர�க" த� மற0ைத� 
கா'ட� ��கிறா�க". �தியவ� எவேர5� பைடக4�� ஏேத5� ேந�
6 வி<ேமா 
எ�. இர8கினா,, "எ8க4�காக இர8க ேவ!டா�. உ!ைமயி, உ8க4�� 
இர�க� உ!டானா,, நா8க" யாைர எதி�06$ ெச,ல� ேபாகிேறாேமா, 
அவ�க4�காக இர8�8க". ந��ைடய அரச� இ
த� பைடைய நட0தி$ 
ெச,3�ேபா6 பைகவ� பைட எ�ன ஆ�ேமா எ�. இர8�8க". ெபாிய 
ேத�க4�, பாிக4�, யாைனக4�, �ர�க4� உ"ள அ
த$ ேசைனயி� 
தைலவிதிைய எ!ணி இர8கின3� ெபா�" உ!<” எ�. ேபJகிறா�க". 
 
ேபா���� �ற�ப'ட பைடகளி� சிற�ைப எ�ப7 வ�ணி�ப6 ! ேவ
த5ைடய 
யாைன�� எ0தைன அறி@ அ6 இ�ேபா6 ேபா��கள0தி, ��
6 பைகவ�கைள$ 
சாட�ேபா�� மி<��ட� நி�கிற6. அத� க!க" கனைல� ெகா��ளி�கி�றன. 
அ6 ேபா��கள0தி, ��
6 உழ�கினா, எ0தைன ேப� ப'< விBவா�க"! இைத 
எதி�பா�06 அ
த மதகளி�ைற0 ெதாட�
6 ெச�. ேபா��கள0தி, வி�
6ண@ 
ெப.� ஆ�வ0தினா, ேப;க4� கB�க4� O�.வ5� அத� பி�ேன 
ெச,கி�றனவா�. 
 

”அட�க�
 தாைன அல8�தா� ம�ன� 
விட��� உயி�� மிைசய� - கட�பைட>"  
ேப>� எ�ைவ>� O�.�த� பி�படர�  
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கா>� கழலா� களி..” 
 
[வில��த�� அாிய ேசைன, அவ�ைற>ைடய அரச� ஆகிேயா�ைடய தைசைய>� 
உயிைர>� உ!Dவத�காக, கட, ேபா�ற ேசைன��"ேள ேப>� கB�� 
O�.வ5� த�ைன� பி�ப�றி வர, �ர� கழைல>ைடய ேவ
தன6 களி. சீ.�.] 
 
களி�றி� நிைல இ6. �திைரேயா அ��ேபா, ேவகமாக0 தாவி வ�கிற6. 
ேசைனயி, ��னணியாக உ"ள பைட��0 தா� எ�.�, Yசி எ�.� ெபய�. பல 
�ர�க" தா� தாேம ��னணியி, ேச�
6 ெபார ேவ!<� எ�. �
6கிறா�க". 
ஓ� அரசைன� பல அரச�க" பைக�பைடயி, நி�. எதி�0தா3� தாேன தனி நி�. 
த� அரசைன� பா6கா��� மா�ர5� இ
த� பைடயி, இ��கிறா�. 
 
இ:வா. எB
த பைட ேபா� ெச;கிற6. மறவ�� மறவ�� �'<கி�றன�. அ
த� 
ேபாாி, பல� �%கிறா�க". அவ�க4�காக இர8கி� பாண�க" விளாி� ப!ணி, 
இர8க� பாட,கைள� பா<கிறா�க". விளாி இர8�வத�ெக�ேற அைம
த ப!. 
சில சமய8களி, இர!< க'சி��� தைலவ�களாக உ"ள இர!< ம�ன�க4� 
ேபாாி, சா;
6 வி<வ6!<. இ�வ�� த� நிைல எ�ற 6ைறயாக அைத 
அைம06$ ெசா,வா�க". 
 
ேபா� நைடெப.�ேபா6 ஒ� க'சியின� வ= ��றி ெம,ல கBவ0 ெதாட8�-
கிறா�க". அைத� க!< அ�பைடயி, உ"ள �ர� ஒ�வ5�� உ"ள� 67�கிற6. 
ஒ<� பைடயிைன0 6ர0தி�ெகா!< பைகவ�க" வ�கிறா�க". அ�ேபா6 
பைடயி� கைடசியி, இ�
த இ
த �ர� திVெர�. தி��பி நி�., 6ர0தி வ�� 
பைடைய எதி��கிறா�. ேவ. ஒ�வ� யாைனைய0 0� ைகேவ=ன, எறிகிறா�.  
 
பைகவ�க" ேபா��கள0தி, ப<கி�றன�. த� ைக ேவலா, பல களி.கைள 
மா;06� பல �ர�களி� மா��கைள0 திற
6 ெவ�றி ெப�. அ:ேவைல� 
ெப�மித06ட� �ர� ஏ
தியி��கிறா�. இ�ேபா6 அத�� ேவைல இ,ைல. அவ� 
அைத$ Jழ�றி�ெகா!< ஆ<கிறா�. ேவ. ஒ� �ர� ெச;வ6 ெப� விய�ைப 
உ!டா��கிற6. அவ� த� மா�பிேல ஊ<�விய ேவைலேய பறி06� ேபா� �ாிய 
��ப<கிறா�. இ�ப7 வ�� கா'சி ஒ�ைற0 தி���றளி, காணலா�. 
 
த� ைகயி, ேவ3ட� இடசாாி வலசாாியாக0 திாி
6ெகா!7��கிறா� ஒ� �ர�. 
ேவ=னா, களி�ைற �%06த, ெப� �ர�. 
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“ஒளி.வா" அ�Qசம� ���கி� 
களி. எறி
6 ெபய�த, காைள��� கடேன"  

 
எ�. �றநா?. ெசா,கிற6. இ
த �ர� ஒ� களி�றி�ேம, த� ேவைல 
எறிகிறா�. அ6 பிளிறி�ெகா!< எ8ேகா ஒ7$ ெச�. விBகிற6. அைத0 ேத7$ 
ெச�. ேவைல� பறி�ப6 இ
த� ெப�Q ேசைனயினிைடேய நி�பவ5�� 
இய3மா? இ�ேபா6 இவ� ைகயி, ஆ>த� இ,லாம, இ��கிறா�. சிறி6 
ேநர06�� ��தா� இவ�ேம, பைக �ர� த� ேவைல �ச அ6 இவ� மா�பி, 
ைத06 நி�கிற6. களி�ைற �%06� ேவக0தி, அ
த ேவைல இவ� ச'ைட 
ெச;யவி,ைல. இ�ேபா6 ைக ேவைல யாைனயி�ேம, �சிவி'< ெவ.8 
ைகேயா< நி���ேபா6 ச�ேற தைலைய� �னிகிறா�. த� மா�பிேல பைகவ� 
பதி0த ேவ, இவ� க!ணிேல ப<கிற6. இவ5�� மகி%$சி ெபா8�கிற6. 
ச'ெட�. அைத� பறி06� ைகயி, எ<06�ெகா!< ���.வ, N�கிறா�, 
இ�ேபா6 இவ5�� ஒ� ேவ, கிைட06வி'ட த,லவா? 
 

”ைகேவ, களி�ெறா< ேபா�கி வ�பவ� 
ெம;ேவ, பறியா ந��” 

 
எ�ப6 இ
த �ர� கா'சிைய� கா'<� �ற". 
 
அரச� ெவ�றிேம, ெவ�றியாக� ெப�.0 ேதாி� ேம, ஏறி$ ெச,கிறா�. 
�ர�க4�� உ!டா�� உவைக ெசா,ல0 தர� அ�.. அவ�க" O'டமாக� 
O7�ெகா!< அரச5ைடய ேத����� ஆரவார� ெச;6 O0தா<கிறா�க". 
ேத���� பி�னா3� ஆரவார
தா�. அ8ேக �ர�கேளா< ஆட=, வ,ல 
விற=ய�� ேச�
6 ஆ<கிறா�க". 
 
ேபா��கள0தி, இ6வைரயி, கிைட�காத ெப� வி�
6 த8க4��� 
கிைட0தெத�ற மகி%$சியி, ேத��� ��5� பி�5� ேப;க" ைகேகா06� 
ெகா!< ஆ<வதாக$ ெசா,3வ6 ஒ� மர�. அ
த0 6ைறைய� ேப;��ரைவ எ�. 
ெசா,வா�க". 
 
ேபா��கள0தி��" ��
6 பா�0தா, எ0தைன விதமான கா'சிகைள� 
காDகிேறா�. இேதா ஒ� �ர� ஒ� களி�றி�ேம, த� ேவைல �சி விழ$ 
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ெச;தா�. அேத சமய0தி, பைகவ�ைடய அ��� அவ� மா�ைப0 6ைள0த6. 
அ
த யாைன விழ அத� கீேழ அவ� விB
6 கிட�கிறா�.  
 
இேதா ஒ� ப�க� வா" �ர�க" ஆ<கிறா�க". த8க" பைட0 தைலவ5ட� 
ேச�
6 ெவ�றி ெப�ற மகி%$சியினா, அவ�க" ஆ<கிறா�க". இ� ெப�� 
பைட��� ந<வி, அQசாம, Yைண�ேபா, நி�ற �ர� ஒ�வைன ஓாிட0தி, 
கா!கிேறா�, 
 
இேதா ஒ� �ர� ேபா��கள0தி, �%
6 கிட�கிறா�. அவ� உட�� நில0திேல 
படவி,ைல. உட�ெப,லா� அ��க" ைத0தி��பதனா, அவ� உட�� அ��� 
ப<�ைக��ேம, WXம� ப<0தி�
த6 ேபால� கிட�கிற6. இ�ப7� கிட
தவைன� 
பா�06, “உட�ெப,லா� �"ைள>ைடய �"ள�ப�றிைய�ேபால� கிட�கிறா�” 
எ�.�, ”கழ�சி�காைய�ேபால அ,லவா Nமியி, உட�� படாம, கிட�கிறா�?" 
எ�.� சில� ேபசி� ெகா"கிறா�க". 
 
த� கணவ� ேபா��கள0தி, பைகவைர� ெபா�6 �%
தா� எ�பைத அறி
6 ஒ� 
�ர5ைடய மைனவி ஓ7 வ�கிறா". ேவ. சில ெப!க4� வ�கிறா�க". மா�பி, 
விB��! ப'< �ர� இல�� நிைலயி, கிட
த த� கணவ�கைள அவ�க" 
தBவி�ெகா"கிறா�க". 'எ� கணவ�, எ� கணவ�" எ�. ெசா,=$ ெசா,=0 
தB@கிறார�க". அேதா ஒ�0தி அBகிறா"; ஆனா, �ல�ப வி,ைல. அவ4�� 
ஆன
த� க!ணி� வ�கிற6. மா�பிேல �!ப'<$ J0த �ரனாக உயி� மீ0தா� 
எ�பைத அறி
6 அ
த �ர மக4�� உவைக உ!டாயி�.. அவ" நிைலைய� 
க!< O�.வ5�, “ந�மிட� இ0தைன �ர� இ,ைலேய!” எ�. நாDகிறனா�. 
 

”ெவ
ெதாழி� O�ற�� நாணி�.; ெவ8கள06 
வ
த மறவ�ைக வா"6மி�ப� - ைப
ெதா7  
ஆடாிமா அ�னா� கிட�ப அக06வைக  
ஓடாி�க! ணிரா; உக." 

 
[மீரா; உக, O�ற�� நாணிய6. நாணி�. - நாணிய6. மறவ� - �ர�. 6மி�ப – 
ெவ'ட, ைப
ெதா7- வைளைய >ைடயவ"; �ர� மைனவி. ஆ< அாிமா அ�னா� - 
ெவ�றி ெப.� சி8க0ைத� ேபா�றவ�, ஓ< அாி�க! - ஒ<கி�ற அாிைய>ைடய 
க!. உவைக மீரா; உ�க6.] 
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பைக ேவ
த� அ<சமாி� ப<கிறா�. அவ� இற
தா� எ�. அவ5ைடய 
பைட�ர� த� உயிைர0 தாேன ேபா�கி� ெகா"கிறா�. அ�ப7ேய ேபாாி, 
இற
6ப'ட கணவேன ம.ைம>லக0தி� காணலா� எ�. அவ5ைடய மைனவி 
உயி� நீ�கிறா". 
 
சில சமய8களி, ேபாாி, ��க இர!< க'சியின�� ஒ�வைர ஒ�வ� ம706� 
ெகா!< மா;வ6!<. ேபா��கள0தி, யாவ�� ம7ய அவ�க4ைடய �க% ம'<� 
எQசி நி���. இ:வா. அைமவைத$ ெசா,வ6 ெதாைகநிைல எ�5� 6ைற. 
எ,லா�� ஒேர ெதா�தியாக� �கBட�ைப ந'<� Nத@ட�ைப வி'<$ ெச,வைத 
அ6 ெசா,கிற6. 
 
இ:வா. 6�ைப0 திைணேயா< ெதாட��ைடய நிக%$சிக" நைடெப.கி�றன. 
------------ 
 

11. 11. 11. 11. ெவ(றி மா�ெவ(றி மா�ெவ(றி மா�ெவ(றி மா�    

 
ம�ற எ
த0 திைண��ாிய Nைவ�ப�றி0 ெதாி
தா3� ெதாியாவி'டா3�, வாைக0 
திைண��ாிய Nவாகிய வாைகைய� ப�றி0 தமி% இல�கிய� பயி,கிறவ�க" 
பல���� ெதாி
தி����. வாைக மாைல ெவ�றி�� அறி�றி எ�பைத 
அறியாதவ�க" மிக� �ைற@. “வாைக A7 வ�கிறா�’ எ�. ெவ�றியைட
6 
வ�பவைர� க'<ைரகளி3� கைதகளி3� இ�ைற எB0தாள�க4� �றி�பைத� 
கா!கிேறா�, இல�கிய8களி3� ம�ற� N�கைள�ப�றிய ெச;திக" வ�வைதவிட 
வாைக A<வைத� ப�றிய ெச;திகைள மி�தியாக வ��. 
 
க�பராமாயண06��ாிய பயைன$ ெசா,ல வ��, 
 

”நா7ய ெபா�"ைக O<�; ஞான�� �கB� உ!டா�; 
�7ய, வழிய தா���; ேவாிய8 கமைல ேந����;  
நீ7ய அர�க� ேசைன நீ.ப' டழிய வாைக  
A7ய சிைலஇ ராம� ேதா"வ= O. ேவா��ேக" 
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எ�5� பாட, இராம� அர�கைர அழி06 ெவ�றி ெகா!டா� எ�பைத, வாைக 
A7ய" எ�ற ெதாடரா, �றி�கிற6. பைழய ெச;>" ஒ�., �ர$ ெசய,கைள� 
�ல�ப<06� ெவ'சி �த=ய திைணகளி� இல�கண0 ைத$ J��கமாக$ 
ெசா,கிற6. 
 

”ெவ'சி நிைரகவ�த,; மீ'ட, கர
ைதயா�; 
வ'கா�ேம� ெச,வ6 வQசியா�; - உ'கா6  
எதி �ற, காQசி; எயி,கா0த, ெநா$சி;  
அ6வைள0த, ஆ�� உழிைஞ;--அதிர� 
ெபா�வ6 6�ைபயா�; ேபா��கள06 மி�ேகா�  
ெச�ெவ� ற6வாைக ஆ�” 

 
எ�ப6 அ�பாட,. அதி, வாைகயி� இல�கண� ’மி�ேகா� ெச� ெவ�ற6 
வாைகயா�’ எ�. உ"ள6. 
 
இ6வைரயி,, இர!< ேவ
த�க" த��" பைக06� ேபாாி<�ேபா6 நிகB� 
பலவைக நிக%$சிகைள� பா�0ேதா�. ேபாாி� �7@ ஒ�வ��� ெவ�றி, 
ம�ெறா�வ���0 ேதா,வி எ�ேற5�, இ� சாரா�� ஒ�8ேக �7த, எ�ேற5� 
இ����. ெவ�றி0 திற0 ைத$ ெசா,வ6 வாைக0 திைண. 
 
ஆனா, வாைக0 திைணயி, உ"ள எ,லா0 6ைறக4� ேபாைர� ப�றிய 
ெச;திகைளேய O.வன எ�. ெசா,வத�கி,ைல. கைல, அற� �த=ய 6ைறகளி, 
பிறைர� கா'73� சிற
6 நி�பவ�க4ைடய ெப�Q சிற�ைப$ ெசா,3� 
6ைறக4� வாைக எ�ற அைடயாள0ேதா< வ�கி�றன. அ�ப7ேய 
அவரவ�க4ைடய இய,ைப$ ெசா,3� 6ைறக" �,ைல எ�ற ெபயேரா< வ�� 
�த=, ேபா� நிக%$சிகைள� பா��கலா�. 
★   ★   ★ 
 
ெவ�றி ெப�ற ம�ன� வாைக மாைல �<கிறா�. அவ5ைடய �கைழ� பல 
�லவ�க" பா<கிறா�க". பைகவ�கைள அ'< அ
த ெவ�றி மி<�கினாேல அவ� 
ஆரவார� ெச;கிறா�. அவ5ைடய பைடயி, ேச�
6 ேபாைர$ ெச;த �ர�க4� 
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ெவ�றிைய� ெகா!டா<கிறா�க". ெவ"ைள மாைலைய அணிகிறா�க"; �ர� 
கழைல� க'<கிறா�க"; ெச8க$ைச� �ைனகிறா�க". அவ�க4ைடய மா�பி3� 
�க0தி3� ேபாாி, ப'ட விB� �!க" இ��கி�றன. அைவ �ற8ெகாடா� 
ெப��ர06�� அறி�றியாக விள8�கி�றன. இனிேம, பைகவரா, உ!டா�� 
6�ப06�ேக இட� இ,ைல. 
 
அரச� இனி� பைகவைர� ப�றிய சி
தைனேய இ,லாம, �ைற�ப7 ஆ'சிெச;ய� 
��கிறா�. ஓ6த,, ேவ'ட,, ஈத,, பைட�கல� பயி3த,, ப,3யி� ஒ��த, ஆகிய 
ஐ
6 ெதாழிைல>� அவ� வBவாம� ெச;கிறா�. நா�மைறகைள>� ஓ��கிறா�. 
�0தீ வள��கிறா�. அவ5� மா�பி, �
�, அணிபவனாத=� இ� 
பிற�பாளனாக இல8�கிறா�. அவ5ைடய சிற�ைப� பா<� 6ைற�� அரச வாைக 
எ�. ெபய�. 
 
அரச5ைடய �ரைச� �லவ�க" பாரா'<கிறா�க". ��� ேபாாி�ேபா6 ம�கைள 
ஒ�. திர'ட �ழ8கிய �ரJ இ�ேபா6 ெவ�றியிேன �ழ��கிற6. அரசைன 
உழவனாக ைவ06� �கBகிறா�க" �லவ�க". வய=, உB� உழவனாக அ�.; 
ேபா��கள0தி, அவ� உBதா��. ேசைனகளாகிய வர�ைப>ைடய 
ேபா��களமாகிய ெபாிய வய=,, மி�க ேகாப� எ�5� விைதைய விைத06, 
ெவ�றி ெப�. அதனா, வ
த �க% எ�5� பயிைர விைளவி�கிறானா�. அவ� 
ைகயி, ேவலாகிய ேகா, இ��கிற6; யாைனேய அவ5��� பகடாக இ��கிற6. 
"இ0தைகய அரச� எ8கைள� பா6கா�பதா, எ8க4�� வ.ைம �த=ய 
6�ப8கேள இ,ைல’ எ�. �7மக" மகி%$சி ெப.கிறா�க". 
 
ெவ�றி ெப�ற அரச� ‘களேவ"வி’ ெச;வதாக$ ெசா,வ6 இல�கிய மர�. ேப;க" 
பசியினா, மிக@� 6���. வ�
6மா�. ேபா��கள0தி, இற
த பிண8கைள 
உ!ண ேவ!<� எ�ப6 அைவ ெப�ற சாப�. ஆகேவ எ8ேக5� ேபா� 
நிக%
தா, தம�� வி�
6 கிைட�க�ேபாகிற6 எ�. அைவ மிக@� ஊ�க� ெப�. 
அ:விட06��$ ெச,3மா�. �ர0 ெத;வமாகிய ெகா�றைவ த�5ைடய 
கண8களாகிய ேப;க4��� ேபா�� கள0தி, வி�
ைத Pக��ப7 ஆைண-
யி<வாளா�, ேப;க" இற
6 கிட
த உட��கைள ைவ06� O% அ'<� 
ெகா�றைவ�� நிேவதன� ெச;6வி'<� பிற� தா� உ!< O0தா<�. இைதேய 
களேவ"வி எ�. ெசா,வா�க". 
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தமிழி, பரணி எ�. ஒ�வைக� பிரப
த� உ!<. க=8க06�பரணி, பரணி 
�,களி, சிற
த6. அ
த� பிரப
த�, ேபாாி, ெவ�றி ெப�ற �ர0 தைலவ5ைடய 
சிற�ைப எ<06ைர�பத�காக அைம
த6. ஒ� தைலவ� பைடெய<06$ ெச�. 
த� பைகவேரா< ெபா�6 ெவ�றைத விாிவாக$ ெசா,3�, இ.தியி, ேபா�� 
கள0தி, களேவ"வி நிக%
தைத>� பல பாட,களா, விாி06 உைர�ப6 பரணி 
பா<� �லவ�க" வழ�க�, ேப;க" கள0தி, O% அ<த3�, பி�� O% இ<த3�, 
Oைழ உ!< ெவ�றி ெப�ற �ரைன வா%06வ6� பரணி �,களி, இ.தி� 
ப�திகளாக அைம>�. �றநா?�றி3� களேவ"விைய� ப�றிய ெச;திக" 
வ�கி�றன.  
 
�70தைலைய அ<�பாக@� இர0த0ைதேய உைல சீராக@� தைச, Iைள 
�த=யவ�ைற உண@� ெபா�ளாக@� ைவ06� ேப;மக" இற
தவ�களி� 
ேதாளாகிய 6<�பினா, 6ழாவி� களேவ"வி��� O% அ<வதாக ஒ� பாட, 
O.கிற6: 
 

”�70த, அ<�பாக� �ன���தி உைல�ெகாளீஇ0  
ெதா70ேதா" 6<�பி� 6ழ
த வ,சியி� 
அ<கள� ேவ'ட அ<ேபா�$ ெசழிய” 

 
[ெகாளிஇ - ெகா!<. ெதா7 - வைள. 6ம
த – 6ழாவிய, வ,சி – உண@] 
 
ேப;க4��� ெப�வி�
6 இ<வைதேய கள ேவ"வியாக� O.வ�. 
 

”அ<கிற, அண8�ஆர 
வி<திறலா� கள�ேவ'ட�.” [1] 

 
எ�ப6 அத� இல�கண�. 'ெகா,3� வ=யிைன>ைடய ேப; வயி�ர உ!ண� 
பர
த வ=யிைன>ைடயா� கள ேவ"வி ேவ'ட6” எ�ப6 இத� ெபா�". 
--- 
[1]. �ற�ெபா�" ெவ!பா மாைல, lổ0. 
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க=8க06� பரணியி, விாிவாக இ
த� கா'சிைய$ சய8ெகா!டா� வ�ணி�கிறா�. 
 
ேப;க" யாைன ம0தக8கைளேய அ<�பாக ைவ�கி�றன. தைல>� கா3� அ�ற 
ஆைனையேய பாைனயாக ஏ�றி, �திைரயி� இர0த0ைத உைலமீராக� ெப;6, 
�திைர� ப,ைலேய உ"ளி� N!டாக@� நீக0ைதேய உ�பாக@� இ'<, 
வாைள>� அ�ைப>� ேவைல>� விறகாக இ'<, சின0 தீைய எாியாக 
I'<கி�றன. க=8க �ர�களி� ப,ைல0 தக�06� பழ அாிசியாக ைவ06� கிழி
த 
�ரைசேய உரலாக@� யாைன0 த
த0ைதேய உல�ைகயாக@� ெகா!< ச3�� 
ெமா3�ெக�. பா'<� பா70 தீ'<கி�றன. 
 

”இ
த உர�க! இ:வாிசி 
எ,லா� ெப;6 ெகா,யாைன0  
த
த உல�ைக தைனஓ$சி$ 
ச3�� ெமா3�ெகன� �0தீேர." 

 
தீ'7ய அாிசிைய உைலயி, இ'< அ
த� O% ெபா8கி வழியாம, �ர�களி� 
ைககைள 6<�பாக@� �திைரயி� �ள��� கா,கைள அக�ைபகளாக@� 
ெகா!< 6ழா@கி�றன. இ:வா. O% அ'<� ேப;க ெள,லா� உ!< 
O0தா<கி�றன. 
 
களேவ"விைய$ ெச;6வி'< அரச� ெவ�றி மி<��ட� ேதாி, ஏறி வ�கிறா�. 
கள0தி, வயிறார உ!ட ேப;க" அ
த0 ேத��� ��ேன ெச�. மி�க 
மகி%$சிேயா< ஆ<கி�றன. ேத���� பி�ேன அரசைன� �க%
6 பா7 �ர�க4� 
பா'<� பா<� ெப!க4� ைகேகா06 ஆ<கிறா�க". 
         *       * * * 
 
இ:வ!ண� வாைகயி� ஒ� ப�தி, ேபாாி� �7வி, நிகB� நிக%$சிகைள$ 
ெசா,3கிற6. ஏைன� ப�திக", ெவ:ேவ. நிைலயி, இ��பவ�க" த� த� 
கடைமைய$ சிற�பாக ஆ�றி வ�வைத$ ெசா,3கி�றன. 
 

" நாவி, ெகா"ைக0 த0த� O�ைற� 
பா�பட மி�தி� ப<0த, எ�ப" 
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எ�ப6 ெதா,கா�பிய�. வ=>� வ�0த�� இ�றி இய,பாகிய ஒB�க0தாேன 
நா�� வ�ண0ேதா�� அறிவ�� தாபத� �த=ேயா�� த��ைடய O.பா<கைள 
இ�வைக�பட மி�தி�ப<0த, எ�. O.வ� ஆசிாிய� எ�. இத�� 
ந$சினா��கினிய� ெபா�" உைர0தா�. த�ைம0 தாேம சிற�பி06$ ெசா,=� 
ெகா"4வ6�, ம�றவ�க" அவ�கைள� பாரா'7$ ெசா,3வ6மாகிய இர!< 
வைகயி, இ
த$ சிற�� இ����. இ:வா. இய,ைப$ சிற�பி06� O.� 
6ைறகளி, அரச வாைக, அரச �,ைல எ�பைவ ேபால இ�வைகயான ேப�க" 
அைம>�. ‘உற%$சியா, ெப�ற ெவ�றிைய வாைகெயன@�, இய,பாக� ெப�ற 
ெவ�றிைய �,ைல ெயன@� O.ப' எ�. ந$சினா��கினிய� விள��கிறா�, 
பிறேரா< ஒ�� ேநா��� ேபாேதா, ேபா'7யி<�ேபாேதா ெப�ற சிற�ைப$ 
ெசா,வ6 வாைக; இய,பான நிைலைய$ ெசா,வ6 �,ைல. 
 
அரச� சிற�ைப>� பா��பன�, வணிக�, ேவளாள� ஆகியவ�க" சிற�ைப>� 
இ:வா. பாரா'<வா�க". வா%�ைகேய ஒ�வைக� ேபாரா'ட0தாேன? ஆத=� 
ந,ல �ைறயி, த� இய,பிேல பிறழாம, கடைமகைள ஆ�றி வ�வேத 
வா%�ைகயி, ெவ�றி ெப�றதாக அைம>�. அதனா,தா� இவ�ைற 
ெவ�றிைய�ப�றி$ ெசா,3� வாைக0 திைணயி, ேச�06� பா7னா�க" எ�. 
ேதா�.கிற6. 
அ
தண�க" தா� ெச;>� கடைமகளிேல சிற
6 நி�. வா%வைத$ சிற�பி�ப6 
பா��பன வாைக. அவ�கைள அ.ெதாழிேலா� எ�. தமிழி3�, ஷ'க�ம நிரத� க" 
எ�. வடெமாழியி3� O.வ�. 
 

"அ.வைக� ப'ட பா��பன� ப�க��” 
 
எ�. ெதா,கா�பிய� O.�, அத� உைரயி, ந$சினா��கினிய� மிக விாிவாக 
அ0ெதாழி,கைள விள��கிறா�, ஓத,, ஒ6வி0த,, ேவ"வி ெச;த,, ேவ"வி 
ெச;வி0த,, ஈத,, ஏ�ற, எ�பைவ அவ�க4��ாிய ஆ. ெதாழி,க". 
 
ேவத�, அ8க�, த�மசாSதிர�, இராமாயண�, பாரத�, �ராண�, அக0திய� �த=ய 
இல�கண8க", இைறயனா�, அக0தியனா� ஆகிய ெப�ம�க" பா7ய �,க" 
ஆகியவ�ைற ஓத ேவ!<� எ�. அ:@ைர யாசிாிய� O.கிறா�, 
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அரச5��ாிய ெதாழி,க" ஐ
6. 
 

”ஐவைக மரபி� அரச� ப�க�"  
 
எ�ப6 ெதா,கா�பிய�. ஓ6த,, ேவ"வி ெச;த,, ஈத,, கா0த,, த!ட� ெச;த, 
எ�பன அவ� ெதாழி,க". 
 
வாணிக��� ஒ6த,, ேவ"வி ெச;த,, ஈத,, உழ@, பJைவ� பா6கா0த,, 
வாணிக� எ�5� ஆ.� உாியைவ. வாணிக� ெச;>�ேபா6 விைலைய மி�தி� 
ப<0தாம3�, ப!ட0ைத� �ைற�காம3�, லாப0ைத ெவளி�பைடயாக$ 
ெசா,=>� கடைமயா�.வா�களா�. 
 

”ெந<Pக06� பக,ேப�ல 
ந<@நி�ற ந�ெனQசிேனா�  
வ<அQசி வா;ெமாழி
6  
தம@� பிற@� ஒ�ப நா7�  
ெகா"வYஉ� மிைகெகாளா6  
ெகா<�ப6 உ� �ைறெகாடா6 
ப,ப!ட� பக�
6�J�” 

 
எ�. ப'7ன�பாைல எ�5� ச8க�, வணிக�களி� இய,ைப� O.கிற6. 
'Pக0தி� ந< எ�ப7 ந<கிlஐ பிறழாம, இ��கிறேதா அ�ப7, பழி�� அQசி 
உ!ைமையேய ேபJவா�க"; த� ெபா�ைள>� பிற� ெபா�ைள>� ஒ� மாதிாிேய 
பா��பா�க"; ப!ட8க4��ாிய விைலயாக0 தா� ெப.வைத அதிகமாக� ெபற 
மா'டா�க"; ப!ட0ைத>� �ைறவாக� ெகா<�க மா'டா�க"; பல வைகயான 
ப!ட8கைள>� ெகா"�த, இ:வள@, லாப� இ:வள@ எ�. ெவளி�பைடயாக$ 
ெசா,= வி�பா�க"’ எ�. இ:வ7க" ெசா,கி�றன. காிகால� அரJ ெச;தி�
த 
கால0தி, ேசாழ நா'7, வணிக�க" இ
த �ைறயி, வியாபார� ெச;6 
வ
தா�களா�. பிற நா'< ம�க" எ,லா� காவிாி�N�ப'7ன06��� ம6ைர��� 
வ
6 த� நா'<� ப!ட8கைள� ெகா<06வி'< இ
த நா'<� ப!ட8கைள 
வா8கி$ ெச�ற கால� அ6. வியாபார0தி, ேந�ைம சிற
6 நி�ற கால�. உ"ளைத 



77 

 

மைற06 லாப0ைத அதிகமாக� ெப�றா, பழி உ!டா�� எ�. அ�கால06 
வணிக�க", அ
த வ<@�� அQசின�களா�. 
 
அரச� �த=ய Iவேரா<� ஒ06ைழ06 அவ�க4�� ேவ!7ய உதவிைய$ 
ெச;வ6 ேவளாள� ெதாழி,, ேவத� ஒழி
த �,கைள ஓ6த,, ஈத,, உழ@, 
பJைவ>� எ�ைத>� பா6கா0த,, வாணிக�, வழிபா< எ�5� ஆ.� 
அவ�க4ைடய ெதாழி, வைகக", அவ�களி, உB6 உ!பவ� எ�.�, உBவி06 
உ!பா� எ�.� இ�வைக உ!<, அவ�க4ைடய சிற�ைப, 
 

”உB6!< வா%வாேர வா%வா�; ம�ெற,லா�  
ெதாB6!< பி�ெச,பவ�"  

 
எ�. தி���ற" எ<06ைர�கிற6. 
 
இ:வா. கா,வைக வ�ண0தாாி� சிற�ைப>� எ<06� �கB� 6ைறக" 
வாைக0திைணயி, வ�கி�றன. 
----------- 
 

12. 12. 12. 12. ஞான�� தவ��ஞான�� தவ��ஞான�� தவ��ஞான�� தவ��    

 
ெவ.� சா�ப, எ�. எ!ணி அைத எ<0தா�. ைகயி, எ<���ப7 அ6 க'7$ 
சா�பலாகேவ இ�
த6. எ<0த அ<0த கண0தி, ‘A, A’! எ�. ைகைய 
உதறி�ெகா!< அைத� கீேழ ேபா'<வி'டா�. அ6 இ�5� �Bைம>� ஆறாத 
ெந���: மீ. N0த ெந���, ேம,ேதா�ற0ைத� க!< ஏமா
6ேபா; எ<0தா�. 
இ�ேபா6 அ6 J'<வி'ட6. 
 
நீ. N0த ெந���� ேபால$ சில� இ��பா�க". ' நா� இவ�கைள ெவ�. 
வி'ேடாேம! இவ�க4� �ற8 கா'7 ஒ70 த� மான� இழ
6 மதி இழ
6 வாைல$ 
J�'7�ெகா!< இ��கிறா�கேள! எ�. பைகவ�கைள எ!ண�Oடாதா�. தம�� 
ெவ"ள� ேபா�ற ேசைன இ��கிறெத�. த�ைம0 தாேம விய
6 ெகா!<, 
பைகவைர எ"ளி இழிவாக நிைன�க� Oடா6. எ
த$ சமய0தி3� அவ�க" 
6ைணவ= ெப�.� ேபா� ெச;ய வ
6விடலா�.  
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உ!ைமயான �ர�க" எ�ேபா6� விழி��ட� இ��க ேவ!<�. எ:வள@ பல� 
இ�
தா3�, ‘இனி இ
த� பய, எ�ன ெச;வா�’? எ�. எ!ணி� பரா�காக 
இ��க�Oடா6. �ர0தி� இல�கண� இ6. இைத� ெபா�ந வாைக எ�5� 
6ைறயி, விள��கிறா� �ற�ெபா�" ெவ!பா மாைல ஆசிாிய�, !  
 

”ெவ"ள�ேபா, தாைன விய
6 விரவாைர 
எ"ளி உண�த, இய,ப�.; - ெத"ளியா�  
ஆ.ேம, ஆறியபி� அ�றி0த� ைக�ெகா"ளா�  
நீ.ேம, N0த ெந���.” 

 
[கடைல� ேபால0 தம��"ள ேசைனகைள0 தாேம பாரா'7� ெகா!<, த� 
பைகவ�கைள� �ைறவாக மதி�பி<த, �ர06��ாிய இய,� அ�.; அறிவிேல 
ெதளி@ைடயவ�க", ெந��� ஆ.கிற ப��வ0தி, இ�
தா, அ6 �Bவ6� 
ஆறியபிற� அ�றி இைடயிேல அ
த நீ. N0த ெந��ைப0 த� ைகயி, ஏ
த 
மா'டா�க". தாைன - ேசைன. விய
6 - பாரா'7. விரவா� - பைகவ�. எ"ளி-
இக%$சியாக மதி06. ெத"ளியா� - ெதளி@ைடயவ�.] 
 
ஒ� நா'7, அரச� த�கப7 ஆ'சி நட0தி வ
தா, அவ5ைடய �ைடநிழ=�கீ%� 
�7ம�க" பசி, பிணி, பைக இ,லாம, வா%வா�க". இ6 அ7�பைடயான நிைல. 
இ�ப7யி�
தா, ம'<� ேபாதா6. உயி� ேபாகாம, உட�ேபா< ஒ'7�ெகா!< 
நி�ப6 ஒ� சிற�பா? உட�� அழேகா<� ெபா=ேவா<�, உ"ள� அறிேவா<� 
உண�$சிேயா<� நிைறேவா<� இ��க ேவ!<�. அ:வா. �7ம�க" வா%
தா, 
ம'<� ேபாதா6. அவ�க" வளவா%@ வாழேவ!<�. �ைற விலா நிைறேவா< 
வாழேவ!<�. �ைற@ைட யா���� ெகா<06 வாB�ப7 அவ�க" வா%@ 
நிைற
6 வழி
6 ெபா8க ேவ!<�. 
 
அவ�க4ைடய வா%வி, கைல>� ெதாழி3� சிற�க ேவ!<�. அறிஞ�க" 
தம��ாிய சிற��ட� வாழ ேவ!<�. ஞானிக" பிற�ைடய மதி�ைப� ெப�. 
விள8க ேவ!<�. பாண��, O0த��, �லவ�� இனி6 வாழ ேவ!<�. 
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இ�ப7ெய,லா� இ�
தா, அ
த நா'< அரச� ெவ�றி ெப�ற6 ��.� ெப.�. 
பைகவைர அழி06 வி'<0 தா� ம'<� அர!மைனயி, உ!< உ<06 உற8கி 
மகி%
தா, ேபாதா6. அ6 தவ.Oட, நில0தி3"ள கைளகைள� பறி06� 
N!<கைள அழி06 உBத பிற�, பயி� ெச;ய ேவ!<�. நா< �Bவ6� ந,வள� 
நிர�ப� பா<படேவ!<�. அ�ேபா6 அவ� ெப�ற ெவ�றி�� உ!ைமயான பய� 
உ!<. அரச� தா� ெப�ற ெவ�றியினா, ஊ�க� ெப�., �7ம�க" த� த� 
6ைறயி, இ�ன3� , இைட[.� இ,லாம, அவ�ைற� ேபா�கி ெவ�. இ�ப 
வா%@ வா%வத�� ஏ�பன ெச;யேவ!<�. நா< ஒ�மி�க நி�. ெவ�றிெப.வ6 
�த, ப7. அத�பி� ஒ:ெவா� �<� வ.ைம� பைகைய� ேபா�கி ெவ�றிெபற 
ேவ!<�. ஒ:ெவா� மனித5� அறியாைம� பைகைய� ேபா�கி அறிெவாளி 
பைட�க ேவ!<�. 
 
அ:வா. �திய ஒளி பைட��� நா'7ேல ேமதாவிக" ேதா�.வா�க"; 
மகா0மா�க" அவதார� ெச;வா�க"; I�. கால�� அறி
6ண�� ேபரறிஞ�க" 
உதி�பா�க". அ
த� ெபாிேயா�களி� வா;$ெசா, எ�.� பிறழா6. யாவ�� 
ேபா�.�ப7யாக ��கால0தி� நிக%$சிகைள>� அறி>� ெபாிேயாைர அறிவ� 
எ�. ெசா,வ6 வழ�க�. ’இ
த I�. உலக0தி3� இ�ைள� ேபா��� 
கதிரவேன� ேபா�றவ�க" அவ�க". இற��, நிக%@, எதி�@ எ�ற I�. கால 
நிக%$சிைய>� ந�� அறிவா�க". பா, �ளி0தா3�, பக, இ�!< மாறினா3�, 
கதிரவ� வட�ேக ேதா�றினா3� அவ�க" வா;ெமாழி மாறேவ மாறா6’ எ�. 
அ
த அறிவாி� சிற�ைப �, O.கிற6.[1] 
----------  
[1] �ற�ெபா�" ெவ!பா மாைல, 167. 
 
ெதா,கா�பியனா�, "ம.வி, ெச;தி Iவைக� கால��, ெநறியி� ஆ�றிய அறிவ�' 
எ�. அறிவ� இய,ைப� O.வா�. ’காம� ெவ�ளி மய�க� இ,லாத 
ஒBகலா�றிைன இற��� நிக%@� எதி�@� எ�5� Iவைக� கால0தி5� 
வழ8�� ெநறியா� அைம0த �B6ண�@ைடேயா�' எ�ப6 ந$சினா��கினிய� 
உைர. சிற
த ெம;Qஞானியைரேய அறிவ� எ�. ெசா�னா�க". அக0திய�, �0த 
பகவா� �த=ய ெப�ம�கைள>� அறிவ� O'ட0தி, ேச��பா�க". 
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அறிவ� வாைக�� உதாரணமாக� �0தைர� ப�றிய பழQ ெச;>" ஒ�ைற0 
ெதா,கா�பிய உைரயி, பா��கிேறா�. அவ�ைடய �ற�� அக�� அதி, அழகாக� 
ேகால� ெப.கி�றன. 
 
�0த� அம�
தி��கிறா�. ஞான0தி� வ7வாக, ஞானேம த� ெபயராக உ"ள ேபாதி 
மர0தி� அ7யி, எB
த�ளியி��கிறா�. அ
த� ேபாதி மர� வாடாத6. அத� 
இைலக" மரகத0தா, அைம
தைவ ேபால� ப$ைச� பேசெல�. பளபள�கி�றன. 
அத� கீ% ஒளி >�வ� கா'7 அம�
தில8�� அ�ெப�மா5ைடய தி�@"ள� 
எ�ப7 இ��கிற6? அ8ேக எ:@யி���� க�ைண0ேத� பி,�கிற6. அ
த 
உ"ள� விாி@ைடய6, மிக மிக ெம�ைமயான6; மலாி5� ெம,=6, 
க�ைணயினா, அ6 ெம�ைம>ைடயதாக இ��பி5�, அத� தி!ைம 
வைரயைற��" அட8காத6. த!ைம>� ெம�ைம>� உ"ள இட0தி, தி!ைம 
இ���ேமா? மலாி, தி!ைம ஏ6? ஆனா, இ
த �னிவ�பிரா� ெநQச0தி!ைம 
உலக� அறி
த6. 
 
அ
த0 தி!ைமைய� �ைல06விட ேவ!<� எ�. எ!ணினா� மார�. 
அவ5ைடய அ�பிேல ப'< மய8காதவ� யா�? அவ� த� பைடகளாகிய அழகிய 
ப�வ ம8ைகயைர மரகத� பாசைட நிர�பிய ேபாதி மர0த7�� அ5�பினா�. 
அ8ேகதா� ஞான �ரராகிய ேபாதிநாத� இ�
தா�. அ
த மகளி�, க!டா� வி���� 
எழிைல>ைடயவ�. அவ�க" க!�$சி, �ைலயாத ெநQச� இ,ைல. �ராி� வா" 
ெச;யாத காாிய0ைத அ
த� க! ெச;6வி<�. பா��பத��� �ளி�$சியாக நீ!< 
ெந<மா மைழ� க!ணாக0தா� ேதா�.�. ஆனா, அைத$ Jழ�றி எதிாிைய 
ெவ,ல� �ற�ப'< வி'டா�களானா, அ
த மைழ�க! வா'க! ஆகிவி<�. 
வாைள� �.��� ெந<��� J�றி3� Jழ�.வ6ேபால அ
த ேமாகினிக" த� 
க!கைள$ Jழ�றின�. அ� க!க" �.�ேக பா;
6 வில8கின. �0த�ைடய 
ேதாைள>� மா�ைப>� அளெவ<0தன. தைல�த, அ7 வைரயி, பா;
6 
ெவ'7ன. எ8கைள எதி��பா� யா� எ�. நிமி�
6 நி�றன. எ�ன ெச;6� அ
த� 
Oாிய வா"க" �0த பகவா5ைடய ெநQைச� பிள�க �7ய வி,ைல. அவ�றி� 
�ைனக" சிறி6� அைத0 ெதாட �7யாம, மB8கின. 
 
அ
த ெநQச0ைத0தா� ெம,=ய மல� எ�கிறா�க". அ6 ெம,=ய6 எ�ப7 
ஆ��? 
 
இ:வா. அ
த அழகிய பாட, ேக'கிற6. 
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"வாடா� ேபாதி மரகத� பாசைட 
மரநிழ, அம�
ேதா� ெநQச�, யா����  
அ�" இ� தீ
ேத� உைற06நனி ெஞகி%
6  
மலாி5� ெம,=6 எ�ப; அதைன�  
காம� ெச:வி மார� மகளி�  
ெந<மா மைழ�க! வில8கிநிமி�
 ெத<0த  
வா4� ேபா%
தில ஆயி�  
யாேதா ம�ற6 ெம,=ய வாேற? 

 
[ேபாதி - அரசமர�. பாசைட - ப$ைச இைல. உைற06 - 6ளி06. எ�ப - எ�. 
ெசா,வா�க". காம� -அழ�, ெச:வி - ப�வ�, வில8கி - �.�ேக பா;
6. மைழ� 
க!ணாகிய வா". ேபா%
தில - பிள�கவி,ைல. ெம,=ய வா. - ெம�ைமயாக 
இ���� வித�.] 
★ ★ ★ 
 
நா'7, த� நல0ைத0 6ற
6 தவ� �ாி>� ம�க". பல� இ��ப6 இ
த நா'<��$ 
சிற��. உலக0தி, அதிகமான 6றவிகைள உைடய நா< இ6. தா� ெபற ேவ!7ய 
கல8கைள ஏைனயவ� ெப.�ப7 வி<வ6 6ற@. த� �<�ப� எ�ற 
வைரயைறயி�றி உலகேம �<�பமாக எ!ணி வா%வ6 6ற@. 
 
அவ�க" தனிைமைய நா70 தவ� �ாிவா�க". தா� ெச;த தவ0தா, அவ�க4�� 
ஆ�ம ச�தி மி�தியா��. அ�ப7$ ேச�06�ெகா!ட ேபரா�றைல உலக06��� 
பய�ப<06வா�க". மகா0மா கா
தி வார06�� ஒ� �ைற ெமௗனமாக இ�
தா�. 
ஒ:ெவா� நா4� பிரா�0தைன நட0தின�. அ7�க7 உ!ணா6 ேநா�ற�. இைவ 
அவ�ைடய ஆ�ம ச�திைய விள�க�ற$ ெச;தன. உ"ெளாளி ெப��கின. 
உ"ெளா=ைய� ேக'��ப7 ெச;தன. தவ� �ாிபவ�க4ைடய ெப�ைமைய0 
தி���ற" பலப7யாக விாி06ைர�கிற6. 
 
தவ� ெச;பவ�கைள0 தாபத�க" எ�பா�க". தவ ஒB�க0தி, நி�பவ�க" தம�� 
வ�� 6�ப8கைள� ெபா.�பா�க". பிற��� எ"ளள@� 6�ப0ைத$ 
ெச;யமா'டா�க", 
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”உ�றேநா; ேநா�ற, உயி���.க! ெச;யாைம 
அ�ேற தவ0தி� ��" 

 
எ�ப6 �ற" O.� தவ0தி� இல�கண�. தவ0தின ாி� சிற�ைப$ ெசா,3வ6 
தாபத வாைக. 
 
ம�றவ�கைள� ேபால� �ல� Pக�$சியிேல ஈ<படாம,, ேதைவகைள� �ைற06� 
ெகா"வ6 தவ� பயி, பவ�க4�� இய,�. அவ�க" நீாிேல பலகா, I%�வா�க". 
தைரேய ப<�ைகயாக� கிட
6 உற8� வா�க". ேதாைலேய ஆைடயாக 
உ<�பா�க". தைலைய மழி�காம, சைடைய வளர வி<வா�க". Jடைர 
வழிப<வா�க". ம�க" வாB� ஊ�க4��$ ெச,லாம, தனிைமைய நா7� கா'7, 
த8�வா�க". கட@ைள� ேபா�.வா�க". த�ைம நா7 வ�� வி�
தின�கைள 
வரேவ�. உபசாி�பா�க". 
 
இ0தைகயவ�கைளேய ாிஷிக" எ�.�, �னிவ�க" எ�.� ெசா,கிேறா�. 
 
சிற
த அரச வா%ைவ>� 6ற
6 தவவா%�ைகைய ேம�ெகா!டவ�க" 
பழ8கால0தி, இ�
தா�க". அ0தைகயவ�களி� 6ற@ நிைலைய� க!< 
�லவ�க" பா7ய பாட,க" �றநா?. எ�5� ச8க �=, உ"ளன. ஒ� பாட,, 
ஒ�வ� 6ற@ NDவத���� இ�
த நிைலைய>�, N!ட பி� ேம�ெகா!ட 
நிைலைய>� ெசா,கிற6. 
 
அவ� 6ற�பத�� �� அழகிய மாளிைகயி, வா%
தி�
தா�. அ
த மாளிைகயி, 
எ8ேக பா�0தா3� கைல மண� கமB�. ஓவிய� கா'சிக" ஒளி��. அ
த 
மாளிைகயி� �B உ�வ0ைத>� பா�0தா, க$சிதமான சி�ப வ7வமாக0 
ேதா�.�. சிறிய மாளிைகயா அ6? பல� O7� ேபச ேவ!<மா? விாிவான இட� 
அ8ேக உ!<. ஒ� நடன அர8� நட�க ேவ!<மா? அத�� ேவ!7ய இட� 
உ!<. ஒ� ெபாிய விழா நைடெபற ேவ!<மா? பல ஊ��கார�க4� வ
6 
வசதிகேளா< த8��ப7 விாிவான ப�திக" இ�
தன. அ0தைகய விாிவான 
இட0ைத>ைடய வைர�� அ6. 
 
அ8ேக சி�ப�கைலயி, சிற
ேதா� ெச6�கி அைம0த பாைவகைள� ேபா�ற அழ� 
மகளி� உலா@வா�க". அவேனா ெப� �ர�. அவ� தி!ேடா"கைள� க!ட 
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மகளி� அவைன அைணய ேவ!<ெம�. அவா@வா�க". அ
த� ேப. 
கிைட�காவி'டா, ெம=
6 வா<வா�க". அவ�க" வைளக" ெநகிB�; இைழ 
ெநகிB�. இ:வா. பல மகளி�ைடய இைழகைள நB@�ப7 ெச;த �ர� அவ�. 
தி�@� அழ�� �ர�� வ=ைம>� உைடய அவ� இ�ேபா6 6றவியாகி வி'டா�.  
 
இ�ேபா6 எ�ப7 இ��கிறா�?  
 
இ�ேபா6 அவ� வாB� இட� கா<. I8கி,க" வள�
த மல$சார� கா< அ6, 
மைலயி=�
6 வ�� அ�வியி, அவ� பலகா, நீரா<கிறா�. அ8ேக 
எாிேயா��கிறா�. அத��ாிய சமி0ைத� கா'< யாைன ெகா!<வ
6 த"4கிற6, 
வில8கின8க" அவ5�� அQJவதி,ைல; அவைன அ$J.06வ6� இ,ைல. பிற 
உயி�க4��$ சிறிதள@� தீ8� �ாியாத விரத0ைத அ,லவா அவ� 
ேம�ெகா!7��கிறா�? அதனா, அைவ அவ5�� ஏவ, �ாிகி�றன. 
 
அவ5ைடய ேகச� சைடயாகிவி'ட6. நீாி, I%கி அ
த$ சைடைய உல�06கிறா�. 
’அ�வி ஆ7$ ெச
தீ ேவ'<$ சைடைய� �ல�06� இவனா ��� பாைவ ய�ன 
மகளிாி� ெதா7ைய ெநகி%0த ம"ள�!’ எ�. க!ேடா� விய��� வ!ண� அவ� 
தாபத� ேகால0தி, ஒளி�கிறா�. - இ�ப7 மா�பி0தியா� எ�ற �லவ� பா<கிறா�: 
 

”ஒவ06 அ�ன இட5ைட வைர�பி� 
பாைவ அ�ன �.
ெதா7 மகளி�  
இைழநிைல ெநகி%0த ம"ள� க!7��; 
கைழ�க! ெந<வைர அ�வி ஆ7�  
கான யாைன த
த விறகி�  
க<
ெதற, ெச
தி ேவ'<�  
�ற
தா% �ாிசைட �ல�06 ேவாேன." 

(�றநா?., 251) 
 
ஒவ� - சி0திர�. வைர�� - க'7ட�; மாளிைக, ெதா7 – வைள,. இைழ - அணிகல�. 
ம"ள� - �ர�, க!7�� - க!ேடா�. கைழ - I8கிேல>ைடய க!. 
இட0ைத>ைடய. க<
ெதற, - மி�க ெவ�ப0ைத>ைடய, ெச
தீ ேவ'< - அ�கினி 
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காாிய8கைள$ ெச;6. �ற� தா% - �6கிேல ெதா8��. �ல�06ேவா� - 
உல�06பவ�. ம"ளைன� �ல�06ேவானாக� க!ேடா�.] 
 
ப,வைக� ெபா�ைள� ெப�. Pக�� �ர0தி5� அதைன� பிற� பய� 
ெகா"4�ப7 தியாக� ெச;6 நி��� �ர� சிற
த6 எ�ப6 ஆ�ேறா� ெகா"ைக. 
---------- 
 

13. 13. 13. 13. பாசைறயி�பாசைறயி�பாசைறயி�பாசைறயி�    

 
ேபா� ெச;ய� ��
த ம�ன5�� எ�ப7ேய5� ேபாாி, பைகவைன ெவ,ல 
ேவ!<� எ�ற எ!ணேம �
6ற நி���. எ
த0 தைட ேந�
தா3� அதனா, 
உ"ள� தளராம, ேம�ேம3� �.ெகா!< எBவேத �ர�. நக�� சைத>� 
ேபால� காத=>ட� இைண பிாியா6 ஒ�றி வாB� உய�
த காத, வா%@ 
உைடயவ னானா3�, அைத>� இ�ேபாைத��0 6ற
6வி'<� பைகவைர 
ஒ<��வைதேய ல'சியமாக� ெகா"வ6 அரச� இய,�. 
 
காதல�க" Oதி��கால0தி, ஒ�றியி��பா�க". �ண�$சி எ�5� 
உாி�ெபா�ைள>ைடய6 �றிQசி0 திைண. அ
த0 திைண��� Oதி�� கால� 
உாிய6. �ளிரா, ந<8�� அ�கால0தி, கணவ� மைனவிய� பிாியாம, 
ஒ�.ப'< வா%வ6 மர�. ஆனா, �ர� மி�க அரச� ேபா��கள0தி, அ�கால0தி, 
த8��ப7 ேந�
தா, அவ� காம0ைத>� ெவ�. �ர உண�$சி>ட� 
விள8�வா�. இ6 பாரா'<வத��ாிய நிைல. 
 
’Oதி�� ப�வ� வ
6� இவ� த� காத=ைய எ!ணாம, பைகவைர ெவ,3� ஒேர 
ேநா�க0ேதா< பாசைறயி, த8கியி��கிறாேன!’ எ�. �லவ�க" அ�ேபா6 
விய�பா�க". இ�ப7 விய
6 பா<வைத� கதி�� பாசைற எ�ற 6ைறயாக 
இல�கண� O.�. 
 
’பலபல ெத��க4ட� பாசைற இ��கிற6. அ8க8ேக Oடார� ேபா'<�ெகா!< 
த8கியி��கிறா�க" �ர�க". Oடார8களி� ேமேல தைழைய� ேபா'< 
ேவ;
தி��கிறா�க". Oதி�� ப�வ� ஆத=� சி.சி. 6ளிகைள �Jகிற6 வான�. 
உட, ந<8�கிற6. �ர�க" த� த� Oடார0தி, ஒ<8கியி��கிறா�க". இ
த� 
�ளிரா, ந<8கி>� அரச�, நிைன0தா, ேபா; வர0 ேதைர� பைட0தவ�, த� 
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மைனவிைய� ேபா;� பா�06 வரேவ!<� எ�. நிைன�கவி,ேல. இவ� �ர� 
இ�
தப7தா� எ�ேன!’ எ�. விய
6 ப<� பா'< ஒ�. வ�மா.. 
 

”கவைல ம.கி� க<8க! மறவ� 
உவைலெச; Oைர ஒ<8க0 - 6வைலெச;  
Oதி� ந=ய@� உ"ளா�, ெகா70ேதரா�,  
Iதி, மடவா" �ய��? [1] 

 
[கவைல-சி�கலான வழி. ம.� - ெத�. க<8க! - ெகா<ைம. மறவ� - விர�. உவைல 
- தைழ. 6வேல-சிறிய 6ளி. Iதி, -பைழய அர!மைண. �ய�� - ேச�த,.] 
--------- 
[1]. �ற�ெபா�" ெவ!பா மாைல, 169, 
 
இ�ப7ேய, சலா� சலா� எ�. வாைட� கா�. �ச@� மன� சலனமி�றி 
இ��கிறா� எ�. பா<வ6 வாைட� பாசைற எ�5� 6ைற. ப06�பா'< எ�5� 
ச8க �=, ெந<ந, வாைட எ�ற மீ!ட பா'< இ�� கிற6. அ6 வாைட� 
கால0தி3� பாசைறயி, இ�
6 �ர� ம8காம, விள8கிய பா!7ய� 
ெக<Qெசழியேன ந�கீர� பா7ய6. 
 
வாைடயினா, ம�க4��� பிற���� உ!டா�� 6�ப0ைத>�, பாசைறயி, 
அரச� ேபாாி, �!ப'ட �ர�க4�� ஆ.த, Oறி�ெகா!< உல@வைத>�, 
அர!மைனயி, அவ5ைடய மைனவி அவைன எதி� ேநா�கி வா7யி��பைத>� 
ெந<ந,வாைட அழகாக$ ெசா,கிற6.  
 
மைழ ெப;தைமயா, எ8�� �ளி� பட�கிற6. ம�களி� ப�க" �ளிாினா, 
பைறய7�கி�றன. ெந��பிேல ைகைய� கா'7� கா'7 அ
த$ A'ைட� 
க�ன0தி, ஒ0தி� ெகா"கிறா$க", ஆ<மா<க" ேமய� ேபாகாம, அ�ப7 
அ�ப7ேய நி�. வி<கி�றன. �ர8�க" ைகைய� க'7�ெகா!< 
�
தியி��கி�றன. பறைவக" சி=$ சி`� எ�. �J� வாைட� கா�.0 தா8காம, 
மர8களி=�
6 கீேழ விBகி�றன. க�. ஊ'ட� ேபானா, பJமா< அைத 
உைத�கிற6. Oதி�� கால06� �ளி� ��ைறேய ந<8க$ ெச;6வி<� ேபால0 
ேதா�.கிற6. 
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இ
த� ப�வ0தி, �J'ைட N�கிற6; W���� ெபா�ேபால மல�கிற6. 
ெகா��க4� காைரக4� ஈரமான மண=, நி�றப7ேய ஓ<� கய, மீைன� 
ெகா06கி�றன. ெவ"ைளயாக உ"ள ேமக8க" வான� எ8�� பரவி$ சி. சி. 
6ளிகளக0 Y@கி�றன. 
 
ெந, வய,களி, கதி�க" ��றி வைள
6 நி�கி�றன. க�க8 �ைலக" ந�றாக 
��.கி�றன. ேசாைலகளி, மர� ெக��களி=�
6த ெசா'<$ ெச'ெட�. மைழ0 
6ளிக" ெசா'7� ெகா!7��கி�றன. 
 
நகர0தி� ெத��களி, நீ� ஓ<கிற6. ஆ.க" கிட
 தா�ேபா, அைவ ேதா�ற� 
அளி�கி�றன. உட, வ=ைமைய உைடய அய, நா'< ம�க" க"ைள உ!< 
மைழ06ளி�� அQசாம, அ8�� இ8�� திாிகிறா�க". �<களி, உ"ள 
மகளி���� ெபாBேத ெதாியவி,ேல. வான� I7� கிட�கிற6தா� கரண�. 
அவ�க" பி$சி ய���கைள� பறி060 த'7, ைவ0தி��கிறா�க". அைவ 
��ெப�. மல�கி�றன. அைத� க!< பக� கால� கட
6 மாைல 
வ
6வி'டெத�பைத அவ�க" அறி
6 ெகா"கிறா�க". உடேன விள�கி� 
திாிைய� ெகா40தி ெந,3� மல�� Yவி0 ெத;வ0ைத வண8�கிறா�க". 
கைட�தி �Bவ6� மாைல வ
தைத அறி
6 அ
த� கால0தி, ெச;ய 
ேவ!7யைத$ ெச;கிறா�க". 
 
�'<� ெகா<8ைககளி, ஆD� ெப!Dமாக உ"ள �றா�க4�� இர@ பக, 
ெதாியவி,ைல. அதன, பற
6ேபா; ெவளியிட8களி, இைர ேதடாம, அ�ப7 
அ�ப7ேய நி�கி�றன. கா, வ=0தா, காைல மா�றி� ெகா"கி�றன. �<களி, 
உ"ள ேவைல�கார�க" க0Yாி �த=யவ�ைற�ெகா!< அைம��� ஒ�வைக� 
கலைவ�ெபா�ைள அைர�கிறா�க". இமய மைலயி=�
6 வ
த ச
தன� க,3� 
ெபாதிய மைலயி=�
6 வ
த ச
தன�� ேக'பார�. �ேண கிட�கி�றன. �ளி� 
காரணமாக� ெப!ம�க" த8க" O
த=, மாைலைய� �ைன
6 ெகா"ளவி,ைல; 
சில N�கைள ம'<� ெச�கி� ெகா"4கிறா�க". ெந��ைப I'7 அதி, அகி,, 
க�க!< �த=யவ�ைற� ேபா'<� �ைக�கிறா�க". ந,ல சி�ப ேவைல�பா'ைட-
>ைடய விசிறிகைள உைறயிேலயி'< �ைளயிேல ெதா8க� ேபா'7��கிறா�க". 
அவ�றி�� இ�ேபா6 எ�ன ேவைல? அவ�றி, சில
தி O< க'7யி��கிற6. 
 
உய�
த மாளிைககளி, ேவனி� கால0தி, கா�. வ�வத�காக0 திற
6 ைவ��� 
சாளர8களி� இர!< கத@கைள>� இ.க I7யி��கிறா�க". வாைட� கா�றி� 
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�ளி� தா8க �7யவி,ைல. �வி
த வாைய>ைடய பா0திர0தி, த!ணி� 
ைவ0தி��பா�க"; அைத அ7�க7 எ<06 ��ெப,லா� �7�பா�க". இ�ேபா6 
யா�� அத� ப�கேம ேபாவதி,ைல. கண�பி3"ள ெந��ைபேய சா�பி'< 
வி<வா�க" ேபா=��கிற6! எ,ேலா�� அைத$ J�றி உ'கா�
தி�� கிறா�க".  
 
ஆ<� மகளி� யாைழ$ J�தி ேச��க� பா��கிறா�க". �ளிரா, அ6 பத� 
ெக'7��கிற6. அைத0 த� மா�பிேல தடவி�ெகா!< அ
த$ A'7, J�தி 
ேச��கிறா�க", கணவ�மாைர� பிாி
த மகளி� தனிைம0 6�ப� ெபாறாம, 
வ�
6கிறா�க". 
 
இ:வா. Oதிராகிய ப�வ� த� இய,ைப� கா'7�ெகா!< நில@கிற6. 
 
அரசி அர!மைனயி, ப<�ைகயி, கிட�கிறா". த�ைன அல8காி06� 
ெகா"ளாம,, பா!7ய ம�ன� பிாி
6 ேபா��கள06��$ ெச�றி�0தலா, பிாி@0 
6�ப0தா, வ�
6கிறா". அ�கி, ேதாழிமா�க" அவ� காைல வ�7� 
ெகா!7��கிறா�க", வயசான Iதா'7ய� பல வைகயான கைதகைள$ ெசா,=� 
ெபாB6 ேபா�க �ய3கிறா�க". “உ� கணவ� இேதா வ
6வி<வா�!" எ�. 
ேத.த, Oறி�ெகா!7��கிறா�க". 
 
அ8ேக, ேபா��கள0தி, பா7 �< அைம06� ெகா!< �ர�கேளா< த8கியி���� 
அரச� எ�ப7 இ��கிறா�? 
 
யாைனகைள ேவலா3� வாளா3� 6ணி06 ெவ�ற �ர� பல� பாசைறயி, 
�க0தி3� மா�பி3� �!ைண >ைடயவராகி� கிட�கிறா�க". அவ�கைள� 
பா���� ெபா�'< அரச� த�5ைடய Oடார0தி=�
6 �ற�ப<கிறா�, இர@ 
ேநர�. அ8க8ேக வ'ட வ'டமான விள��களி, ப�0த திாிகைளயி'< 
ஏ�றியி��கிறா�க". வட�கி�
6 வ�� வாைட� கா�. �Jகிற6. 
அ�ேபாெத,லா� விள�கி3"ள Jட�க" ெத��� ப�கமாக$ சா;
6 ஒளி 
வி<கி�றன. அரச5�� ��னாேல ேசனாபதி ெச,கிறா�. அவ� ைகயிேல ேவ, 
இ��கிற6. அத� தைலயிேல ேவ�ப மாைலைய� க'7யி�� கிறா�க". பா!7ய 
ம�னன6 ேசைன0 தைலவ� அ,லவா? ேசனாபதி ஒ:ெவா� Oடாரமாக� ��
6 
�ர�கைள இ�னா� இ�னா� எ�. அரச5��� கா'<கிறா�. 
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பாசைற நைடபாைத�� அ�கி, �திைரகைள� க'7 யி��கிறா�க". ேசண� 
�த=யவ�ைற� கழ�றாம, அ�ப7 அ�ப7ேய நி.0தியி��கிறா�க". 
மைழ06ளிக" த� ேமேல ப'ட@டேன �திைரக" அவ�ைற உத.கி�றன. இ
த0 
ெத� வழிேய அரச� ெச,கிறா�. அவ� த�ேமேல ெம,=ய ேமலாைடைய� 
ேபா'<� ெகா!7��கிறா�. அ6 நB@கிற6. நBவ நBவ அைத இட�ைகயினா, 
இ<�கி� ெகா"கிறா�, அவ� ப�க0திேல அவ5ைடய ெம;கா�பாள� த� 
ேதாளிேல வாைள0 ெதா8க வி'<�ெகா!< வ�கிறா�, அவ 5ைடய ேதாளி, 
வல�ைகைய ைவ06�ெகா!< நட
6 வ�கிறா� அரச�. �06மாைலைய>ைடய 
ெவ! ெகா�ற� �ைடைய மைழ0 6ளி��� பா6கா�பாக ஒ�வ� பி706� 
ெகா!7��கிறா�. �!ப'ட �ர�கைள� க!< இ�ெசா, O.�ெபா�'< 
இனிய �க0ேதாேட ெச,3கிறா� அரச�. 
 
ேநர� ந< இர@. ேமேல மைழ, கீேழ ஈர�, இ
த� �ளிாி3� ந"ளி�ளி3� அரச� 
Y8கவி,ைல, த� மைனவிைய>� நிைன�கவி,ைல. த� பாசைறயி, �ர�கைள� 
க!< �கமல�
6 பாரா'7 ஊ�க� உ!டா��� ேவைலயிேல அவ� �ைன
6 
நி�கிறா�. 
 
”அ0தைகய அரச� ேபாாி, ெவ�றி ெப.வானாக!” எ�. ேவ!7�ெகா"4� 
�ைறயி, ெந<ந, வாைட அைம
தி��கிற6. 
 
அ
த அரச5ைடய நிைலைய$ ெசா,3� அ7க" வ�மா.: 
 

”�ைட�% அ
6கி, இடவயி� தழீஇ 
வா"ேதா" ேகா0த வ�க! காைள 
Jவ,மிைச அைச0த ைகய�, �க�அம�
6 
�, கா, யா0த மாைல ெவ!�ைட 
த:ெவ�. அைசஇ0 தா6ளி மைற�ப, 
ந"ெள� யாம06� ப"ளி ெகா"ளா� 
சிலெரா< திாித�� ேவ
த�” 

 
[ �ைட �% - ப�க0தி, நBவி விB�. அ� 6கி, - அழகிய ேமலாைட. இடவயி� 
தழீஇ - இட� ப�கமாக இ<�கி, �க� அம�
6 - �க0தி, அ�ைப0 ேதா�.வி06� 
ெகா!<. �, கா, யா0த மாைல - �லாேல க'7ன �06மாைல. த:ெவ�. 
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அைசஇ0 தா 6ளி - த:ெவ�5� ஓைசைய உ!டா�கி அைச
6 பர@� மைழ0 
6ளிைய.) 
---------- 
 

14. 14. 14. 14. வாைகயி� வைகவாைகயி� வைகவாைகயி� வைகவாைகயி� வைக    

 
இ
த நா'7, ெவ:ேவ. ெதாழிைல>� ெவ:ேவ. கடைமகைள>� ெகா!ட 
ம�க" அவ�ைற$ சாிவர$ ெச;6 ச�தாய� �Bவ6� ந,வா%@ வாழ$ 
ெச;தா�க". ஒ:ெவா� 6ைறயி, ஈ<ப'<0 ெதாழிலா�.� பிாிவின� 
ச�தாயெம�5� உட�பி, ெவ:ேவ. உ.���கைள�ேபால இ�
6 வ
தன�. 
ச�தாய ந�ைம�� ஒ:ெவா�வ�ைடய உைழ��� இ�றியைமயாததாக இ�
த6. 
கா'ைட� கா06$ ெச8ேகாேலா$J� அரச��, எ�.� நிைலயான உ!ைமகைள 
நிைன�N'7�ெகா!< சமாதான0ைத>� ந<நிைலைய>� நிைலநி.0திய 
அ
தண��, ெபா�"கைள� ெகா"ளேவ!7ய இட0தி, ெகா!< ெகா<�க 
ேவ!7ய இட0தி, ெகா<06 யாவ�� யா@� ெபற$ ெச;த வணிக��, 
ேவளா!ைமயி3� பிற ெதாழி,களி3� ஈ<ப'ட தாளாள�� ச�தாய0தி� உயி� 
நா7களாக விள8கின�. அ:வவ� ெதாழி,கைள� �லவ�க" பாரா'7� பா7ன�க". 
ஒ:ெவா�வ� நிைலைய>� ந�� உண�
6 சிற�பி0தா�க". அ:வா. சிற�பி06� 
பா<வைத0 6ைறயா�கி அத�� இல�கண�� அைம0தா�க". 
 
��ற� ெச;யாம, ெச8ேகா, ெச30தி �ர �ரச� �ழ8க எ,லா உயி�க4��� 
நல� ெச;ய ேவ!<ெம�ற எ!ண0ேதா< ந<நிைலைமயி, நி�. 
Aாியைன�ேபால ஒளி�பவ� அரச�. அவ� இய,ைப அரச �,ைல எ�5� 
6ைறயா, �லவ� ேபா�றின�. �0தீ ஓ�பி கா�மைறைய� பயி�. வாB� 
அ
தண�, இ� ேவ
த� �ர! ெகா!< பைக0தா, அவ�களிைடேய Y6 ெச�. 
சமாதான0ைத விைளவி0தன�. இைத� பா��பன �,ைல எ�5� 6ைறயாக 
ைவ06� பாரா'7ன�. 
 
அ�கால0தி, அரச�க" வழ�ைக ஆரா;
6 நியாய0ைத நிைல நி.06வத�� 
அைவய0ைத நி.வினா�க". அத�� அற8Oறைவய� எ�. ெபய�, அ
த 
அைவய0தி, க,வி �த=யவ�றா, சிற
த ெபாிேயா�கைள நியமி06 அரச� 
தைலைம தா8கி நியாய� வழ8�வா�. உைற[ாி, இ�
த அற8Oறைவய� மிக$ 
சிற� �ைடய6. ம6ைரயி, இ�
த அைவய0ைத�ப�றி ம6ைர� காQசி எ�ற �, 
சிற�பி06$ ெசா,கிற6. 
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அைவயி3"ள ெப�ம�க" எ'< வைக� �ண� உ"ளவ�களாக இ��க ேவ!<�. 
ந,ல �7�பிற��� க,வி>� ந��ண8க4� வா;ைம>� Y;ைம>� ந<நிைல>� 
அழி�காறி�ைம>� அவாவி�ைம>� ஆகிய எ'< இய,�க" உைடயவ�கைளேய 
அரச� அற8Oறைவய மா
தராக நி.@வா�. இ
த� �ண8கைள, உைட 
�த=யனவாக உ�வக� ெச;6 ஒ� பழ� பா'<� O.கிற6. ந,ல �7�பிற�பாகிய 
உைடைய உ<06, �லறிவாகிய மாைலைய$ A7, ந,ெலாB�கமாகிய அணிைய 
அணி
6, ச0திய� எ�பைத உணவாக� ெகா!<, Y;ைமயாகிய காத=யி� 
இ�ப� Pக�
6, ந<நிைல எ�5� நகாி, த8கி, அB�கா. இ�ைம, அவாவி�ைம 
எ�5� இர!< நிதிகைள ஈ'<பவ�களா� அவ�க". அைவய �,ைல எ�5� 
6ைற இ
த அைவயின� இய,ைப� O.�. பிற வைகயான அைவகைள>� இ
த0 
6ைறயி, சிற�பி�ப6 உ!<. 
 
ேசாதிட� O.பவ5��� கணி எ�.� கணிவ� எ�.� ெபய�, N8��ற0தி, ஒ� 
ேசாதிட� ந,ல �லவராக இ�
தா�. அவ� கணிய� N8��றனா� எ�. வழ8க� 
ெப�றா�. "யா6� ஊேர யாவ�� ேகளி�? எ�. நா� அ7�க7 ேக'�� 
ெதாட�க0ைத >ைடய பாடைல� பா7யவ� அவ�. ேசாதிட �,க" பலவ�ைற>� 
அறி
6 வி!ணி3� ம!ணி3� நிக�� நிக%$சிகைள ��O'7ேய ெசா,3� 
ஆ�ற, உைடயவ� கணிவ�. அவ� சிற�ைப$ ெசா,வ6 கணிவ� �,ைல எ�ற 
6ைற. 
 
பல காலமாக� பல ேபா�களி, ஈ<ப'< �ர0ைத நிைல நி.0திய பழ8�7க" பல 
தமி% நா'7, இ�
தன. அ
த� �7யி, பிற
த ப$சிள8 �ழ
ைத��� �ர உண�$சி 
மி�தியாக இ����. மகளி�� விர உண�$சி உைடயவ�களாக விள8�வா�க". 
அவ�க4ைடய �ர0ைத� �ல�ப<06� கா'சிக" சில, இல�கண இல�கிய8களி, 
வ�கி�றன. 
 
ஒ� மற��7 மக" த� �ழ
ைத��� பா]'7� ெகா!7�
தா". அ�ெபாB6 
அ
த நா'7�ேம, பைக�பைட ேபா��� வ
த ெச;திைய அவ" உண�
தா". 
உடேன அவ4�� �ர உண�$சி மி�க6. பி"ைளைய$ ச'ெட�. எ<06 
நி.0தினா". ��� அவ4ைடய �'7, உ"ளவ�க" பைகவைர� �0தி வைள
6 
ேபான ேவ, ஒ�. இ�
த6. அைத விைரவாக எ<06 அத� வைளைவ$ 
ச'ெட�. நிமி�0தினா". அைத அவ� ைகயி, ெகா<0தா", பர�பைர 
பர�பைரயாக� ேபாாி, ��
6 �ர விைளயாட, �ாி
தவ�க" அவ4ைடய �7யி� 
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��ேனா�க". அ0தைகயவ�க4ைடய ெபய�� W<� எBதி அைம0த ந<க�க" 
அ8ேக இ�
தன. அவ�ைற� கா'7 அ
த� ெப! பா,மண� மறாத த� 
�த,வைன, “நீ ேபா���$ ெச,” எ�. Y!7னா". தன�� அவ� ஒ�வ�தா� 
ைம
த� எ�பைத நிைனயாம,, ேவ. ஆடவ� இ,லாத அ
த� �ல06�� அவ� 
ஒ�வேன5� இ��கிறேன எ�ற தி��தி அவ4��. அ0தைகய மட
ைதயைர Iதி, 
மட
ைதய� எ�. ெசா,3வா�க". 
 
மற��7யி, பிற
த ம�ெறா� ெப!, ேம3� ேம3� �ர� சிற
6 நி�ற த�5ைடய 
�7யி� ெப�ைமைய எ<06$ ெசா,3கிறா". அவ4ைடய தக�ப� ேபாாி, த� 
�ர0ைத� கா'7� ப'டா�. அவ� இ�. ந<க,லாக நி�. N@� �ைக>� 
ெப.கிறா�. அவ4ைடய கணவேனா சில கால06���� ேபா��கள� ெச�. 
�க0தி3� மா�பி3� �!ைண� ெப�. �ர ெசா��க� அைட
தா�. அவ4��$ 
சில தைமய�மா�க" இ�
த�க". அவ�க4� பைடயி� ��னணியி, நி�. 
உயிைர� ப= ெகா<0தன�. எ,லா���� ேமலாக, அவரைடய �த,வ� பைடயி, 
ேச�
6 ேபாாிட$ ெச�றா�. அவ� ெச�ற பைட பி�னி'ட6. அதனா, அQசாம, 
அ
த� பைடயி�பி�ேன நி�. பைகவைர எதி�0தா�. அ�ெபாB6 பைகவ�ைடய 
அ��க" அவ� உட,ெப�லா� ைத0தன. கீேழ விB
6 கிட
த அவைன� பா�0தா, 
�"ள� ப�றிைய� ேபால இ�
த6. இ:வா. த�5ைடய உறவின�க" 
ேபா��கள0தி, கா'7ய விர$ சிற�ைப அ�த மற��7 ம8ைக ெசா,3கிறா".  
 

”க,நி�றா� எ
ைத; கணவ� கள�ப'டா�; 
��நி�. ெமா; அவி0தா� எ�ைனய� – பி�நி�.  
ைகேபா;� கைணஉைத�ப� காவல� ேம,ஓ7 
எ;ேபா, கிட
தா�எ� ஏ.." 

 
[க, - ந<க,. ெமா; - வ=ைம. எ�ைனய� - எ� தைமய�மா�. கைண - அ��, 
உைத�ப -ெச30த. எ; - �"ள�ப�றி. ஏ. - ஆ! சி8க� ேபா�ற மக�.] 
 
இ�ப7ேய இ,ல0ைத>� ஊைர>� �ர� உைடயனவாக$ ெசா,3வ6� உ!<. 
 
அரச� த�5ைடய நா'ைட ந�� பா6கா06, ஆறி, ஒ�. வாியாக வா8கி, 
காவ, ெதாழிைல ேம�ெகா"4வைத>�, ேபாாி, ��
6 ெவ�. ேபா�� கள0ைத0 



92 

 

த�5ைடயதா�கி� ெகா"4வைத>� பல ப7யாக� �லவ� பாரா'<வ�, 
அவ5ைடய �ைடைய� �க%வ�. அவ� உற8�வைத$ சிற�பி�ப�. 
 
ம�ன� தன�� ேவ!7யைத� ெகா<�க@� தி��தி அைடயாம,, �ர 
விைளயா'ைடேய எதி� ேநா�கி$ சில �ர�க" இ��பா�க". அரசனா, பல 
வள8க" ெப�. வா%
த �ர�க" ேபாாி, த� உயிைர� ெகா<06$ ெசQேசா�.� 
கட� கழி�பா�க". இவ�க4ைடய �கைழ>� �லவ� எ<06 உைர�ப�. சா,� 
நிைற
த சா�ேற�க4ைடய சிற�ைப>�, ஒ� ப�க0ைத உைடய கிைண எ�5� 
பைறைய அ7� ேபாாி� இய,ைப>� பாரா'<வ�. 
 
உலக0தி3"ள ப�ைற ஒழி06 ெம;யான ெபா�ைள வி��பி வா%வ6�, 
உலக0தி3"ள 6யைர� க!< ப�ைற ஒழி
6 நி�ப6� சிற
த ம�க4ைடய 
இய,�. சில அரச�க" அரச உாிைமைய� ைகவி'< விர�திேயா< இ��ப6 உ!<. 
‘பரத5� பா�0த5� ேபா,வா� அரJ 6ற
த ெவ�றி உைடயா�’ எ�. O.வ�, 
6ற@� ஒ�வைக ெவ�றிேய. 
 
ஒ�யி���0 6�ப� வ
தா, அைத0 த� உயிைர� ெகா<06� கா�ப6�, அத� 
வ�0த0ைத0 த�5ைடயதாக� ெகா!< வ�
6வ6�, ெபா; O.த, 
க"4!Dத, �த=யவ�ைற0 6ற
6 நி�ற3� அ�ெளா< �ண�
த 6றவற0தி� 
இல�கண�. எ
த� ெபா�ளினிட06� ப�றி�றி நி��� த�ைம>� அ
த0 6றவி� 
இல�கணமா��. இைவெய,லா� அக� பைகைய ெவ�ற ெவ�றி. 
 
இ�ப7யாக �ர0ைத விாிவாக$ ெசா,3� �ற� ெபா�ளி,, பல வைக ெவ�றிைய$ 
ெசா,3� வாைக0 திைணயி,, ம�க4ைடய நிைல>� சிற��� அக��ற� 
ேபாரா'ட8களி, ெவ�. நி��� �ர�� ேபச�ப<கி�றன. 
----------  
 

15. 15. 15. 15. அரச� /க&அரச� /க&அரச� /க&அரச� /க&    

 
அரசைன0 தைலவனாக� ெகா!ட �7யா'சிையேய பழ8கால0தி, உலக0தி, 
உ"ள யாவ�� ேபா�றினா�க". பாரத நா'7ன� அரச� தி�மா=� அ�ச� எ�. 
எ!ணி$ சிற�பி0தா�க". 'தி�@ைட ம�னைர� காணி, தி�மாைல� க!ேடேன 
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எ�5�’ எ�. ஆ%வா�� அ�ளின�. ேவ
6 அைம@ இ,லாத நா< ந�ைம 
ெபறா6 எ�. தி�வ"4வ� O.கிறா�. அரச� ச�தாய0தி� தைலவனாக, 
ச�தாய0தி� ந�ைமைய� கா�பா�.பவனாக விள8கினா�. எ,லா�� அவ� 
ந�� வாழ ேவ!<ெம�. வி��பினா�க". அவ� எ,லா�� ந�� வாழ 
ேவ!<ெம�. வி��பினா�. அ�பி, தாைய� ேபால@�, ந�ைம பய�பதி, 
தவ0ைத� ேபால@�, ேபா�� வழி��� �!ணிய� ஈ'70 த�வதனா, மகைன� 
ேபால@�, தவ. ெச;பவ�க4�� ேநாைய� ேபால@�, 6�ப� வ
தா, ம�
ைத� 
ேபால@�, ஆரா;$சி ெச;ய� ��
தா, அறிைவ� ேபால@� இ�
6, யா� யா��� 
எ�ப7 எ�ப7 இ�
தா, உவ�� உ!டா�ேமா அ�ப7 அ�ப7 இ��பா� அரச�. 
தசரத� அ:வா. இ�
ததாக� க�ப� பா<கிறா� 
 

”தா;ஒ��� அ�பி,; 
தவ�ஒ��� நல�ப ய�பி,;  

ேச;ஒ��� ��னி�ெறா� 
ெச,கதி உ;��� நீரா,;  

ேநா;ஒ���; எ�னி� 
ம�
ெதா���; Pண8� ேக"வி 

ஆய� ��8கா, 
அறிெவா���; எவ���� அ�னா�." 

 
இ0தைகய அரசைன� �லவ�க" �க%
6 பாரா'<வா�க", அவ5ைடய 
�ர0ைத>� ஈைக0 திற0ைத>� சிற�பி06� பா<வ�க". �ர� விைள06� ேபாாி, 
ெவ�றி ெப�. ஆதனா, ெப.� ெபா�"கைளெய,லா�, த�பா, வ�� 
கைலஞ�க4��� �லவ�க4��� ஏைழக4��� வாாி வழ8�வா� அரச�, ஆகேவ 
அவ5ைடய ஈைக��ாிய �தைல0 த�வ6 �ர$ெசய,, இ
த இர!ைட>� 
இைண06� ப<வா�க" �லவ�க". 
 
�ற�ெபா�ளி, வ�� திைணகளி, ெவ'சி �த, வாைக ஈறாக@"ள திைணக" 
அரச5ைடய �ர$ சிற�ைபேய ெப��பா3� �க%கி�ற �ைறயி, அைம
தைவ. 
ேவ. ேவ. இய,�கைள� பா7� பர@வத�ெக�ேற தனியாக ஒ� திைண உ!<. 
அைத� பாடா! திைண எ�. ெசா,வா�க", பா<வத�� ஏ�ற ஆ!மக5��ாிய 
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ெசய,வைககள$ ெசா,வ6 எ�ப6 அத��� ெபா�". “பாடா! எ�ப6 பா<த, 
விைனைய>� பாட�ப<� ஆ! மகைன>� ேநா�கா6 அவன6 ஒBகலாறாகிய 
திைண உண�0தினைமயி� விைன0ெதாைக� �ற06� பிற
த அ�ெமாழி0ெதாைக" 
எ�. இ
த0 ெதாட���� ெபா�4� இல�கண�� O.வ� ந$சினா��கினிய�. 
அரச5ைடய �கைழ>�, வ=ைமைய>�, தன�ெகன ைவ06� ெகா"ளாம, 
ெகா<��� ெகாைடைய>�, மி�க இர�க0ைத>� எ<06$ ெசா,வ6 பாடா! 
பா'< எ�. �ற� ெபா�" ெவ!பா மாைல�கார� ெசா,வா�. 
 

”ஒளி>� ஆ�ற3� ஓ�பா ஈைக>� 
அளி>� எ�றிைவ ஆ;
6ைர0 த�.." 

 
எ�ப6 அவ� O.� இல�கண�. 'இைச>� வ=>� சீ�Y�கா� ெகாைட>� 
த!ணளி>� எ�. ெசா,3� இவ�ைற0 ெதாி
6 ெசா,=ய6" (�. ெவ. 189) 
எ�ப6 இத� பைழய உைர. 
 
இேதா ஒ� �லவ� அரசைன� பாரா'<கிறா�. அ:வரச� ம�ற ம�ன�க" 
எ,லா� அQசி ஒ<8��ப7 �ர0ைத ெவளி�ப<06கிறா�. சி8க� �ழ8கினா, 
காேட எ:வா. கி<கிடா;06� ேபா�ேமா, அ:வா. ேபா� ெச;வதாக அவ� 
வQசின� Oறினா, பைகயரச�க" ந<8கி� ேபாவா�க". ம�ன�களி, சி8க� 
அவ�.  
 
ேவத� வ,ல அ
தண�க" அவைன� பாரா'<கிறா�க". அற0ைத நிைல நி.0தி 
ந,ல ெசய,கெள,லா� �ைறவற நட���ப7 ெச;6, கட@'ப�தி >ைடயவனா; 
இ�0த=னா, அவ�க" பல இனிய ெசா�கைள� ேகா06� �க%மாைல 
A'<கிறா�க". அவ�க4ைடய ெசா�க4��0 ெதாட�N'<� மாைலயாக அவ� 
விள8�கிறா�. 
 
அ6 ம'<மா? த� நா'7, இ,லற வா%�ைக நட06பவ�க" யாவ�� �ைறயி�றி 
வாழ$ெச;>� அவ�, தா5� சிற
த �<�பியாக வா%கிறா�, பல மகளிைர 
மண�ப6 அ
த� கால அரச� வழ�க�. அழ�� ெம�ைம>� உைடய அவ5ைடய 
ேதவிமா�க" அவனா, இ�ப� ெப�. அவ5�� இ�ப� வழ8�கிறா�க". 
அ�ன� ேபா�ற நைடைய>ைடய அவ�க4�� அவ� அாிய அ�த�ேபா, 
இல8�கிறா�. 
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அவ� ஈைகைய�ப�றி எ�ன ெசா,வ6? �லவ�க4� கைலஞ�க4� த�ைன� 
�க%வா�க" எ�. எதி�பா�06 அவ� ெகாைட வழ8�வதி,ைல, �,ைல�N0 
த�ைன� பறி06 ஒ�0தி அணிய� ேபாகிறா" எ�. எ!ணியா மல�கிற6? �யி, 
த� இைசைய� ேக'<� கவிஞ� பாரா'<வா� எ�றா O@கிற6? அரச5� பிற� 
த�சீன� பாரா'ட ேவ!<� எ�. எ!ணி வழ8�வதி,ைல. அ6 அவேனா< 
பிற
த இய,�. மைழ எைத>� எதி�பாராம, ெப;கிற6 ேபா�ற6 அவ� ெகாைட. 
அதனா, பயி� வள�வ6ேபால அவ� ெகாைட யா, பாிசில�க" வா%கிறா�க". 
பாிசில�க4�� வான� ேபா�றவ� அவ�. 
 
�ளி�$சியான அழகிய மாைலைய மா�� நிைறய அணி
6 அவ� தி�ேவால�க0தி, 
அம�
தி���� ேபா6 பா�0தா, அவ5ைடய அரச0 தி�வி� சிற��0 ெதாியவ��. 
அவ� இ8ேக இ�ப7 அைமதி>ட� ��றி�
தா3�, பைகவ� தைலெய<�க-
ெவா'டாம, அ7ேயா< அழி06வி<� ஆ�ற3� ேகாப�� பைட�கல�க4� 
உைடய ெபாிய பைடக" அவனிட� இ��கி�றன. ேபா� வ
தா, அவ�றினிைடேய 
அவைன� காணலா�. 
 
இ
த எ!ண8கைள ெய,லா� இ
த� பாட, நிைன�பி�கி�ற6. 
 

”ம�ன� மட8க,, மைறயவ� ெசா,மாைல, 
அ�ன நைடயினா�� கார�த�, - 6�5�  
பாிசில��� வான�, பணிமல�� ைப
தா�  
எாிசினேவ, தாைனஎ8 ேகா." 

 
[மட8க, - சி8க�. 6�5� - த�பா, வ��. பாிசில� - பாிJ ெப.�ெபா�'< 
வ�பவ�க". வான� - மைழ, பனி - �ளி�$சி. தாைன-பைட. ேகா - அரச�.] 
 
அரச� காைலயி, எB
த6 �த, மாைலயி, 6யில$ ெச,3� வைரயி, நிகB� 
ெசய,கைள0 தனி0தனிேய பாரா'7� பா7 மகி%வா�க" �லவ�க". அவைன0 
தி�மாலாக@� பிற ெத;வ8களாக@� ைவ06 �க%வா�க". 
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அரச� உற8க$ ெச,கிறா�, �ழ
ைதயானா, 6யி3�ெபா�'< அ�ைன>� பிற 
மகளி�� தாலா'<� பா<வா�க", அரச� உற8க$ ெச�றா� எ�பைத>� 
அழ�ெபற$ சில� பா<வா�க". 'த�5ைடய �ர0தா, ெபா,லாதவ�கைள அட�கி0 
தீ8ைக ெய,லா� ேபா�கி, இனிேம, ெகா<ைமேய தைலY�கா6 எ�. நி$சய� 
ப<0தி�ெகா!<, சிறிேத ஓ;@ ெபறலாெம�. 6யில$ ெச�றி��கிறா� அரச� 
எ�. பா<வா�க". இைத� க!பைட நிைல எ�. ெசா,வா�க". “ நீ 6யில$ 
ெச,லேவ!<�’ எ�. ��னிைல� ப<0தி>� ெசா,வ6!<. ’ேசாழ அரசேன, ஒ� 
கண8Oட இைடK< இ,லாம, வாாி வாாி வழ8�கிறா; நீ. அதனா, �லவ� 
�த=ய பாிசில�க4�� I$Jவிட�Oட ேநர� இ,ைல. அவ�க4�� யாைனகைள 
வழ8�கிறா;. அவ�ைற வா8கி வா8கி அவ�க" ச=06�ேபானா�க". நீ 
உலக0ைத� காவ, ெச;வதனா, உற8காம, விழி06�ெகா!ேட இ��கிறா; 
ேபா3�. அத�� அவசிய� இ,ைலேய! ேலாகபாலக�களாகிய எ! திைசைய� 
கா��� ேதவ�க" விழி06� ெகா!ேட இ��கிறா�க". ஆத=� நீ சிறிேத 6யி, 
ெகா!ட�ள ேவ!<�. பாிசி, வா8�பவ�க4� சிறி6 6யில'<ேம!’ எ�. 
ெசா,3� பழ�பாட, ஒ�. உ!<. 
 

”வா;வா" தாைன வய8��க%$ ெச�னி, நி�  
ஒவா ஈைகயி� உயி���இட� ெபறாஅ�,  
க�.கவ� �ய�சியி� ெபாி6வ�
 தினேர;  
உலக� காவல� பல�விழி0 தி��ப  
வறி66யி, ேகாட, ேவ!<�; நி�  
பாிசி, மா�க4� 6யி,கமா சிறிேத” 

 
[வா; வா" - �றிைய0 த�பாம, ெவ'<� வா". ெச�னி - ேசாழ அரசேன. ஒவா -
நி�காத, உயி��� இட� - I$Jவி<� அவகாச�. உலக� காவல� - ேலாக பாலராகிய 
தி��� பாலக�. வறி6 - சிறி6.] 
 
வி7ய�காைலயி, அரசைன� பா'<� பா70 6யி, எB��வ6 வழ�க�. 
நி�றப7ேய பாடைல� பா70 6யிெலB��� ேவைலைய >ைடயவைர$ Aத� எ�. 
ெசா,வா�க". 
 

"தாவி, ந,இைச க�திய கிட
ேதா���$ 
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Aத� ஏ0திய 6யிெலைட நிைல” 
 
எ�. இத� இல�கண0ைத0 ெதா,கா�பிய� வ��கிற6. "தம6 வ=ைமயாேல 
பாசைற�க! ஒ� மன� கவ�சியி�றி0 6யி�ற அரச��� ந,ல �கைழ� 
ெகா<��� ெபா�'<$ Aத� 6யி=�.� எB�பி ஏ0திய 6யிெலைட நிைல" எ�ப6 
இத� ெபா�". பி�கால0தி, தி��ப"ளிெயB$சி எ�. வழ8�வ6� இைத� 
ேபா�றேத. ெத;வ8கைள0 6யிெலB��வைத0 தி��ப"ளிெயB$சி எ�ப�. 
’பைகவைர� ப�றி$ சிறி6� கவைல�படாம, நீ நி� பாய=, ப<06 உற8கின;, 
6யி�ற6 ேபா6�. உ� பைகவ�க" ெக<
6யி, ெகா"4�ப7 மீ6யி3ண�
6 
எBவாயாக!’ எ�. அரசைன0 6யிெலB��வா�க". "இேதா உ�5ைடய 
அர!மைண வாயி=, தா� தா� ெச30த ேவ!7ய க�ப8கைள அள
6 
�வி06வி'<, நி�ைன0 தாிசி�க ேவ!<ெம�. பல ம�ன�க" கா06� 
கிட�கிறா�க". அவ�க4�� அ�" ெச;வத�காக நீ 6யிெலB
த�ள ேவ!<�" 
எ�.� பா<வா�க".  
 
6யிெலB
த அரச� பல ம8கலமான காாிய8கைள$ ெச;கிறா�. மல� �த=ய 
ம8கல� ெபா�"கைள0 தீ!<கிறா�, க!ணா7 �த=ய ம8கல� ெபா�"கைள� 
காDகிறா�. ந,ல 6திகைள$ ெசா,கிறா�. ம8கல வாசக8கைள� ேக'கிறா�. 
பJைவ>� க�ைற>� ெகாண�
6 நி.0த, அவ�ைற� கா!கிறா�. மைற 
வ,லவ�க4�� அவ�ைற0 தான� ெச;கிறா�, 
 
உலக� இனி6 வாB�ெபா�'<� பல ந,ல காாிய8கைள அரச� ெச;6� 
ெச;வி06� வ�கிறா�. ேதவ�க" மகிழ ேவ"விகைள$ ெச;>� கடைமைய 
ேம�ெகா"கிறா�. அரச�க4��ாிய கடைமகளி, ேவ"வி ெச;த3� ஒ�.. பல 
ேவ"விகைள$ ெச;தைமயா, ப,யாகசாைல �6�<மி� ெப�வBதி எ�ற சிற��� 
ெபயைர ஒ� பா!7ய அரச� ெப�றா�. அரச� ேவ"வி ெச;தைத� �க%
6 
பாரா'<� பாட,க" பைழய �,களி, உ!<. ேவ"வி நிைல எ�5� 6ைறயாக 
அ
த� �கைழ அைம�பா�க". 
 
’ேவத� ஒ6� மைறயவ�களி� J�ற0தின� அரச� ெச;>� ேவ"வியா, மகி%$சி 
ெப�றா�க"; இ6 ெபாிய விய�பாகா6. வி!Dலக0தி, உ"ள ேதவ�க4� இவ� 
ெச;த ேவ"வியி, அ�கினியாகிய வாயினா, அவி>ணைவ நிர�ப� ெப�. 
மகி%
தா�க"’ எ�ப6 ஒ� பா'<. 
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”ேக"வி மைறேயா� கிைளமகி%த, எ�விய�பா�?  
ேவ"வி விற,ெவ;ேயா� தா�ேவ'ப - நீ"விJ�பி�  
ஈ�
தா� இைமேயா�� எ;தி அழ,வாயா,  
ஆ�
தா� �ைறயா, அவி"  

 
[ேக"வி - ேவத0ைத>� சா0திர8கைள>� ேக'ட,. விற,ெவ;ேயா� - ெவ�றிைய 
வி���� அரச�. ஈ�
தா� - �ளி�$சிைய>ைடய மாைலைய அணி
த, அழ, வா;: 
அ�கினிைய0 ேதவ�க4�� வா; எ�. ெசா,வா�க"; அதி, ெப;த அவி>ணைவ0 
ேதவ� Pக�வ� எ�ப6 வழ��. ] 
 
இ:வா. ந,ல ெசய,கைள$ ெச;வதனா, நா< வள� நிர�பி விள8�கிற6. 
நில8க" ந�றாக விைளகி�றன. வி'7,, கிளி, யாைன, ேவ�. அரJ, த� 
அரசி��'ப'டவ�க", விைள@ �ைற@, ெப�மைழ, ெப�8கா�. ஆகியவ�றா, 
வ�� ேக<க" இ,லாம, பயி� பய� த�கிற6. அவ5ைடய அர!மைனயி, 
�லவ�� கைலஞ�� �Bமி� �க% பா7� பாிJ ெப.கிறா�க". வி7ய� காைலயி, 
தடாாி எ�5� ேதா�க�விைய� ெபா�ந� வாசி�கிறா� ஆ7>� பா7>� இ�ப� 
ெச;>� பாண�க" அவ5ைடய ெவ�றிைய>� ேபா��கள0தி, அவ� ெப�ற 
வள0ைத>� பா<கிறா�க".  
 
அாியைணயி, யா���� இ,லாத ெப�Qசிற��ட� அரச� ��றி��கிறா�. 
"கன, ெகா��ளி��� க!ைண>ைடய சி8க� Jம
த ஆதன0தி,, ம�ற ம�ன�க" 
எ,லா� இ�ம�8�� நி�. ஏ0த, �ர�கழைல� கா=3� மாைலைய மா�பி3� 
அணி
6 நாவல
 தீ@��ாிய ம�னனாகி இ:வரச� ��றி��கிறா�” எ�. அவ� 
ஓல�க0தி, ��. னி6 இ�
த ெப�ம8கல0ைத� �லவ�க" வா%06கிறா�க". 
 
பைகவ�ைடய மதிைல அழி06 அவைர0 ேதா,வி>ற$ ெச;ேவ� எ�. உ.தி 
N!ட அரச� அைத ஒ� விர0மாக ேம�ெகா"கிறா�, த� �ர0தா, அ:வாேற 
ெச;6 பிற� மதிைல0 த�5ைடயதா�கி� ெகா"கிறா�. ச8க�ப� ந�� நிைற 
ேவறி�ெற�. தீ'சா நிவ�0தி ெச;6 ெகா"கிறா�. இ:வா. �<மி கைள
த 
�கைழ>� �லவ�க" சா�.கிறா�க", அவ� மகளிைர மண
6 ெகா"கிறா�; 
�லவ�க" மணம8கல� பா<கிறாfக". அவ5�� மக� பிற�கிறா�; éவ=ய �ர� 
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கழைல>� ெவ!�ைடைய>� உைடய அரச5��$ சிவ
த வாயிைன>� ெபாிய 
க!ணிைன>� உைடய ைம
த� பிற
தா�; அதன, ெபாிய �கைழ>ைடய 
ேதவ�க" மகி%
தன�; N@லகி, உ"ளவ�க" வா%0தினா�க"; பைகவ� த� 
பைகமன�பா�ைமைய வி'<� பணி
தா�க"’ எ�. ெபா=@ ம8கல� 
பா<கிறா�க". 
 

"க�8கழ, ெவ!�ைட� க�வல��$ ெச:வா;� 
ெப�8க' �த,வ� பிற�ப�-ெப��ெபய�  
வி!ணா� மகி%
தா�; விய=ட0தா� ஏ0தினா�;  
எ!ணா� அவி
தா� இக,."  

 
[க�8கழ, - வ=ைமயான �ர�கழ,, ெப�� ெபய� - ெபாிய �க%. விய=ட� - Nமி. 
எ!ணா� - பைகவ�. இக, - பைக.] 
 
அரச5ைடய பிற
த நாைள ெவ"ளணி நா" எ�. ெசா,வா�க". அ�. நா< 
�Bவ6� ெபாிய ெகா!டா'ட� நிக%கிற6. பாிசில�க" ெபா�5� யாைன>� 
ஆைட>� ெப.கிறா�க". அரச� நீ\ழி வாழேவ!< ெம�. யாவ�� 
வா%06கிறா�க". ந,லவ�க" ந,3ைர Oறி வழி�ப<0த@�, பாிசில� பாிJ 
ெப�.� �கழ@�, �7ம�க" இ�� வா%@ ெப�. ஏ0த@�, பைகவ�� பணி
6 
ஏவ, ெச;ய@� மைனவி ம�கேளா< அரச� பிற� வாழ வைக ப!ணி0 தா5� 
உலக� ேபா�ற வா%கிறா�. 
------------ 
 

16. 16. 16. 16. ஆ()	பைடஆ()	பைடஆ()	பைடஆ()	பைட    

 
ஒ�வைன� �கB�ேபா6 ேந��கமாக, “ நீ இ0தைக யவ�” எ�. �க%வ6 ஒ� 
வைக. அ�ப7யி�றி� �றி�பாக, மைற�கமாக, அவ5ைடய �கைழ எ<06ைர�ப6 
ஒ� வைக. அ�ப7� O.வதி,தா� Jைவ மி�கிற6. �கB� வைகக" பலவ�ைற$ 
ெசா,3� பாடா!திைணயி, ஆ�.�பைட எ�ற ஒ�வைக அைம�ைப� 
காணலா�. அதைன$ சி. �லாக@� இய�றி யி��கி�றன� �லவ�. 
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ஆ�.�பைட எ�ற ெசா,3�� வழியிேல ேச�0த, எ�ப6 ெபா�"; வழிகா'7 
எ�. ெசா,லலா�. பாிசி, ெப�ற ஒ�வ� ெபறாதவ�க4��, நா� 
இ�னாாிட0தி, ெச�. இ�ன பாிைச� ெப�ேறென�. Oறி, அ
த உபகாாியிட� 
ேபாவத��ாிய வழி �த=யவ�ைற$ ெசா,3� வைகயி, அைமவ6 அ6. 
 

”O0த�� பாண�� ெபா�ந�� விற=>� 
ஆ�றிைட� கா'சி உறழ0 ேதா�றி� 
ெப�ற ெப�வள� ெபறாஅ�� கறி@றீஇ$ 
ெச�.பயெனதிர$ ெசா�ன ப�க��"  

 
எ�. ஆ�.�பைடயி� இல�கண0ைத0 ெதா,கா�பிய� O.கிறா�, 'ஆட, 
மா
த�� பாட� பாண�� க�வி� ெபா�ந�� இவ�' ெப!பாலாகிய விற=>� 
எ�5� நா�பாலா�� தா� ெப�ற ெப�Q ெச,வ0ைத எதி�வ
த வறிேயா��� 
அறி@.0தி அவ�� ஆ!<$ ெச�. தா� ெப�றைவ எ,லா� ெப.மா. ெச;த 
O. பா<�" எ�. இத��� ெபா�" எB6வா� ந$சினா��கினிய�, 
 
பழ8கால0தி, தமி% நா'7, இய,, இைச, நாடக� எ�5� I�. தமி%களி3� 
வ,லவ�க" பல� அ8க8ேக இ�
தா�க". அவ�க", த��ைடய கைல0 திற0ைத 
உண�
6 பாரா'<பவ�க" எ8ேக இ��கிறா�க" எ�. ேத7$ ெச�.ெகா!ேட 
இ��பா�க". யாேர5� அவ�க4�� அக�ப'டா, அவாிட0தி, த� �ைடய 
திறைமைய� கா'7� பாிJ ெப.வா�க". ெபா6வாக� கைல0திறைம 
பைட0தவ�க4ைடய உ"ள� ெம�ைமயான6; உண�$சி வச�ப<வ6; இ�ப 
6�ப8களி� சி. O.பா'ைட>� உண�
6 கிள�$சி>� தள�$சி>� ெப.வ6; 
ஏைழகைள� க!டா, இர8�வ6. �லவ� �த=ேயா� ஏைழயராக இ�
தா3� பிற 
ஏைழயைர� க!டா, வா<வா�க". தம��� கிைட0தவ�ைற� பகி�
6 
ெகா<�பா�க". அதன, அவ�க" எ0தைன பாிைச� ெப��3� விைரவி, ெசல. 
வழி06வி'<� பைழய வறிய நிைலயிேல இ��பா�க". 
 
தம�� ேவ!7ய ெபா�ைள ஈ'<� �ய�சிைய விட0 த��ைடய கைலயா, பலைர 
இ��ற$ ெச;ய ேவ!<� எ�பேத அவ�க4ைடய எ!ண�. அதனா, கைல$Jைவ 
ேத�� உபகாாிகைள நா7 எ�ேபா6� திாி
6ெகா!ேட இ��பா�க". 
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இய,தமி% வ,ல �லவ��, இைசயி, வ,ல பாண��, தடாாி� பைற ெகா'<� 
ெபா�ந��, பாட3� ஆட3� வ,ல விற=ய��, O0தி, வ,ல O0த�� இ:வா. 
எ8ேக விழா நட�கிற6, எ8ேக கல$Jைவ Pக�� வ"ள, இ��கிறா� எ�. ேத7$ 
ெச,வா�க". �லவ�க" இ�ன சாதி, இ�ன சமய�, இ�ன பா, எ�ற 
வைரயைறயி,லாம, எ,லா வ��ைப>� ேச�
தவ�களாக இ�
தா�க". �7>ைட 
ம�ன�க4� �.நில ம�ன�க4� தமி%��லைம>ைடயவ�களாக விள8கின�க"; 
ஆனா, அவ�க" பிற�ைடய உபகார0ைத எதி�பா�06$ ெச,லேவ!7ய அவசிய� 
இ,ைல. கபில�, ந�கீர� �த=ய அ
தண��, சீ0தைல$ சா0தனா� �த=ய 
வணிக��, ேகாZ� கிழா� �த=ய ேவளாள�� �லவ�களாக விள8கின�. அ.ைவ 
வாணிக� இளேவ'டனா�, Oலவாணிக� சி0தைல$ சா0தனா� �த=யவ�க" 
ெவ:ேவ. வியாபார� ெச;தவ�க". 
 
�லவ�க" உபகாாிகைள நா7$ ெச�றா3� த��ைடய மான06��� �ைல@ 
வ��ப7 நட
6 ெகா"ள மா'டா�க". தர� அறி
6 பாரா'<� வ"ள,களிட� 
அவ�க4�� ஈ<பா< மி�தி. தர� அறிவைத வாிைச பறித, எ�. ெசா,வா�க".  
 

”வாிைச�� வ�
6�இ� பாிசி, வா%�ைக"  
 
எ�. த��ைடய நிைலைய� O.வ� �லவ�. 
 

“ஈத, எளிேத மாவ! ேதா�ற, 
வாிைச அறிதேலா அாிேத” 

 
எ�பா�க". 
 
பாண�க" ஒ� தனி$ சாதியின�. அவ�களி, வா;� பா'<� பா<கிறவ�க4� 
வா0திய� வாசி�கிறவ�க4� உ!<. வா0திய� வாசி�கிறவ�கைள� க�வி� 
பாண�க" எ�. ெசா,வா�க". இைச�பாண�, யா%� பாண�, ம!ைட� பாண� 
எ�. Iவைகயினைர ந$சினா��கினிய� O.வ�.  
இைச� க�விக" பல தமி% நா'7, இ�
தன. அவ�றி, �த=, நி�ப6 �ழ,, அ6 
சி. �ழ,, ெப�8�ழ, எ�. இ�வைக�ப<�. சி. �ழைல வ8கிய� எ�.� 
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ெப�8�ழைல� ெப� வ8கிய� எ�.� O.வ6 வழ�க�. ெப�வ8கிய� எ�ப6 
இ�ேபா6 தமி% நா'<�ேக உாிய இைச� க�வியாக விள8�� நாதJர0ைத� 
ேபா�ற6 எ�. ேதா�.கிற6. 
 
�ழ3�� அ<0தப7 வ�வ6 யா%. �ழ, 6ைள� க�வி. யா% நர��� க�வி. 
யா%களி3� பல வைக உ!<. ெபாிய யா%, சிறிய யா% எ�ற பிாி@ இ�
தெத�. 
ெதாிய வ�கிற6. அவ�ைற� ேபாியா%, சீறியா% எ�ப�. அவ�ைற 
வாசி�கிறவ�கைள �ைறேய ெப�� பாண� எ�.� சி.பாண� எ�.� வழ8�வ�. 
பாைற ய�றி ேவ. வைகயான க�விகைள வாசி�கிறவ�க4� உ!<. 
 
பாண�களி� மைனவிய� விற=ய� எ�ற ெபய� ெப.வ�; பா7னி எ�.� 
ெசா,வ6!<. விற, எ�ப6 பாவ� அ,ல6 ச06வ0ைத� �றி�ப6. பாவ� 
ேதா�ற ஆ<வதி, வ,லவ�களாைகயா, விற=ய� எ�ற ெபயைர� ெப�ற�க". 
ஆட,, பாட,, அழ� எ�ற I�றி3� சிற
6 நி�பவ�க" அவ�க". 
 
ெபா�ந� எ�. ஒ� சாதியின� உ!<. அவ�க" ஒ� ைகயா, அ7��� கிைண 
அ,ல6 தடாாி�பைறைய �ழ��பவ�க". ஏ�� கள� பா<ந�, ேபா��கள� பா<ந�, 
பரணி பா<ந� எ�ற பிாி@கைள உைடயவ�க" அவ�க". ேகால� �ைன
6 
வ�பவ�கைள>� ெபா�ந� எ�பா�க". ஒ�வைர�ேபால ேவ. ஒ�வ� ேவட� 
�ைனவைத� ெபா�Pத, எ�ப6 மர�. 
 
பல வ��பின�"4� O06� பயி�சி>ைடய கைலஞ�கைள� O0த� எ�பா�க". 
பல வைகயான O06�கைள$ சமய� அறி
6 ஆ<வ6 இவ�க" வழ�க�, 
எ8ேக விழா நட
தா3� பாண�� விற=ய�� O0த�� ெச�. பா7>� ஆ7>� 
ம�கைள மகி%வி�பா�க". அரச�� ெச,வ�� பாண�க4��� ெபா�னா, ெச;த 
Nைவ� பாிசாக அளி�பா�க". விற=ய�க4�� அணிகல�கைள வழ8�வா�க". 
�லவ�க4�� நா'ைட>� �'ைட>� விைள நில8கைள>� யாைனகைள>� ஆைட 
அணிகைள>� ெகா<�பா�க". 
 
இ:வா. த��ைடய கைலயின, ெச,வ�கைள>� பிறைர>� உவைகயி, ஆ%06� 
கைலஞ�கைள0 தமிBலக� பாரா'7ய6. அவ�க4ைடய பாரா'<�� 
உாியவ�களாவைத$ ெச,வ�க" வி��பினா�க". �லவ�களா, பாட, 
ெபறாதவ�க" வா%
6� பய� இ,ைல எ�ற எ!ண� எ8�� நிலவிய6. 
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இ
த� கைலஞ�கைள ஆ�.�ப<06வதாக அைம
த �,கேள ஆ�.�பைட. 
யா��� வழிகா'<கிறா�கேளா அவ�க4ைடய ெபய�கேளா< சா�0தி ஆ�.�பைட 
�,க4��� ெபயைர அைம�பா�க". �லவ� ஆ�.� பைட, பாணா�.�பைட, 
விற=யா�.�பைட, ெபா�ந� ஆ�.�பைட, O0த� ஆ�.�பைட எ�. அைவ 
ெபய� ெப.�. 
 
பழ8கால0தி, ஆ�.�பைட$ ெச;>'க" மி�தியாக இ�
தி��க ேவ!<�. ச8க 
�,க" எ�. வழ8�� ெதா�திகளி, �த=, நி�ப6 ப06�பா'<: அ6 ப06 
ெந<� பாட,க" அைம
த ெதா�தி. அதி, சாிபாதியாக ஐ
6 பா'<�க" 
ஆ�.�பைட �,க". ��க�ெப�மாைன� �க%
6 ந�கீர� பா7ய தி��� 
கா�.�பைட ப06� பா'7, �த=, உ"ள6. அ6 �லவரா�.�பைடைய$ 
சா�
தேத. ��க� தி�வ�" ெபறேவ!<� எ�. வி��பி� ��க �லவ�, 
ஒ�வ5�� வழிகா'<� வா;பா'7, அைம
த6 அ6. ேசாழ� காிகா� 
ெப�வள0தாைன �ட0தாம� க!ணியா� பா7ய6 ெபா�நரா�.�பைட. அ6 
ெபா�நைன ஆ�.�ப<0திய6. அ<0த6 சி.பாணா�.�பைட. சிறிய யாைழ 
வாசி��� சி. பாணைன ஆ�.� ப<06வதாக அைம
த6; ந,=ய�ேகாட� 
எ�பவேன ந0த0தனா� எ�ற �லவ� பா7ய6. அதி,, 
 

'இ��ர� சீறியா% இ'வயி� தழிஇ'  
 
எ�. வ�கிறதன, அ
த� பாண� சிறிய யாைழ வாசி��� சி.பாண� எ�பைத 
அறியலா�. 
 
ப06�பா'7, நாலாவதாக உ"ள6 ெப��பாணா�.�பைட, 
 

”இட5ைட� ேபாியா% �ைற>ளி� கழி�பி"  
 
எ�. அதி, வ�கிற6. ேப�யாைழ வாசி��� பாணைன ேநா�கி$ ெசா,=ய6 அ6. 
இ
த �லா, ெதா!ைடமா� இள
திைரயைன� க7ய]� உ�0திர8க!ணனா� 
பா7ன�. ப06�பா'7� இ.தியி, இ��ப6 மைலப< கடா� எ�ற பா'<. 
அத��� O0தரா�.� பைட எ�ற ெபய�� உ!<. O0தைர ஆ�.�ப<06� 
�ைறயி, அைம
த6 அ6. ந�ன� எ�5� வ"ளைல� ெப�8ெகளசிகnஆ� 
எ�5� �லவ� �க%
6 பா7ய6 அ�பா'<. 
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இவ�ைற ய�றி� �றநா?�றி, ஆ�.�பைடயாக அைம
த பாட,க" பல 
இ��கி�றன. 
 
இ
த ஆ�.�பைடகளி, �லவரா�.�பைட ம'<� இைறவனிட06 அறி@ைடய 
�லவைன ஆ�.�ப<06வதாக� ெகா"வ�. தி���கா�.�பைட, ‘ெச:ேவ, ேசஎ; 
ேசவ7 பட�� ெச�ம, உ"ளெமா<’ �ற�ப'ட �லவ5��$ ெசா,வதாக 
அைம
தைத� ெகா!< இ�ப7 வ�0தன� ேபா3�! 
 

”இ�8க!வான06 இைமேயா�ைழ�  
ெப���லவைன ஆ�.�ப<0தி�.” 

 
எ�. பி�கால0தி, எB
த �ற�ெபா�" ெவ!பா மாைல�கார� இ�ப7ேய 
இல�கண� வ�0தா�. அவ� இத�� உதாரணமாக� கா'<� ெவ!பா தி�ேவ8கட 
�ைடயானிட� �லவைன ஆ�.�ப<06கிற6. 
 

”ெவறிெகா" அைறய�வி ேவ8க'06$ ெச,=� 
ெநறிெகா" ப7வ0ேதாி; நீ>�-ெபாறிக'  
கி�ளி>� ஞால0 தி'ெர,ல�� நீ8க  
அ�ளி>� ஆழி யவ�.” 

 
[ந.மண0ைத>ைடயதா;, ஒ=��� அ�வியினா, விள8�� தி�ேவ8கட06�� நீ 
ேபானா,, �ைறயி, அைம
த ேவட0ைத>ைடயவேன, நீ>� இ
திாிய8க4�� 
மய�க0ைத� ெகா<��� உலக0தி, உ!டா�� 6யர8கெள,லா� ஒழி>�ப7, 
ச�கர�பைடைய>ைடய தி�மா, உன�� அ�ைள வழ8�வா�.] 
 
�ர0ைத>�, ெகாைடைய>�, பிற ப!�கைள>� �க%
6 பா<வத�காக 
அைம06�ெகா!ட ெச;>" வ7வ8க" பல. அவ�றி, பழ8கால0தி, 
ஆ�.�பைட எ�ற வ7வ� சிற
ததாக இ�
தெத�. இ6கா.� Oறியவ�றா, 
ெதாிய வ�கிற6. ஆ�.�பைட எ�ப6 பாடா! திைணயி, வ�� 6ைறக4" 
ஒ�.. 
----------- 
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17. 17. 17. 17. �ர வழிபா��ர வழிபா��ர வழிபா��ர வழிபா�    

 
�ர�க" இற
த பிற�� அவ�கைள வண8கி வா%06வத�� ஏ�ற சி�ன8கைள 
அைம06� ெகா!டா<த, இ
த நா'< மர�. க,=, �ர� வ7வ0ைத>� 
அவ5ைடய ெபயைர>� �ர$ெசய,கைள>� ெபாறி06 வழிப<� வழ�க� 
ெதா,கா�பிய� எB
த பழ8கால06�� ��பி�
ேத நிலவி வ�கிற6. 
ெதா,கா�பிய��, �றநா?. �த=ய ச8க �,க4� பி�கால0தி, எB
த 
�ற�ெபா�" ெவ!பா மாைல �த=யன@� இ
த �ர வழிபா'ைட� ப�றிய 
ெச;திக" பலவ�ைற$ ெசா,கி�றன.  
 
�ர�க4�காக ந<� க,ைல �ர� க, எ�பா�க". ஒ� �ர� இற
6ேபாnஆ, 
அவைன அேதா< மற
6 ேபாகாம,, ந,ல இட0தி=�
6 க, எ<06 வ
6 ந'< 
வழிப<வா�க". இதனா, ’க,ெல<��’ எ�. வழ�கி, ஒ� ெதாட� வழ8�கிற6. 
�ர�க" பைகவ�ட� ேபாாி'< எதி�06 நி�. உயி� நீ0த இட0தி3� ேவ. 
இட0தி3� இ
த� க�கைள ந<வ6!<. இற
த �ரைன0 ெத;வமாக� 
ேபா�.வா�க". இ�ப7 அைம
த பல இட8கைள பி�கால0தி, �ர� �த=ய 
கிராம ெத;வ8களி� ேகாயி,களாக மாறிவி'டன எ�. ேதா�.கிற6. 
 
கட@ைள� க,3�வ0தி, ைவ06 வழிப<� வழ�க� மிக� பழ8கால� 
�த�ெகா!< இ
த நா'7, இ�
6 வ�கிற6 எ�பத���, அ0தைகய 
உ�வ8கைள எ<06� ெகாண�
6 நீாி, இ'< ைவ06 ந'< வழிப<த, �த=ய 
சட8�க4� ெந<8கால வரலா�ேறா< ெதாட��ைடயன எ�பத��� 
�ற0திைணயி, அைம
6"ள க�கா'சி �த=ய 6ைறகைள சா�ற��.  
 
�ரைன வழிப<வத�காக அவ5ைடய உ�வ� �த=யவ�ைற� ெபாறி�பத�� ஏ�ற 
க,ைல ந,ல இட0தி=�
6 ேத�
ெத<�பா�க". இைத� கா'சி எ�.� 
க�கா!ட, எ�.� இல�கண� �லவ� O.வ�. 
 
ஒ� மைலயி, ஒ� �ர5�� ஏ�ற க, ஒ�ைற0 ேத�
ெத<0தா�க". அ
த மைல�� 
உ!டான ேப�ைற� பாரா'7$ ெசா,கிற6 ஒ� பா'<. “ெபாிய பாைன��" 
இ�
6 தவ� ெச;பவ�க" ம!ேணா< ம!ணாக� ேபாகிறா�க". அ�ப7யி�றி நீ 
நி�றப7ேய ெச;த தவ� ெபாி6. இ
த உலக �Bவ6� தா8கமா'டாத ெப�� 
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�கைழ>ைடய இ
த �ரனி� சீ�0திைய� ெபாறி�க உ�னிட� ஒ� க,ைல� 
க!ேட�’ எ�ற க�0ைத உைடய6 அ6. 
 

“தாழி கவி�ப0 தவ�ெச;வா� ம!ணாக  
வாழிய ேநா�றேன மா,வைர - ஆழிA%  
ம!டல� ஆ�றா மற��கேழா� சீ�ெபாறி�ப�  
க!டென� நி�மா'ேடா� க,,"  

 
[தாழி - பாைன. ேநா�றைன - தவQ ெச;தா;. மா, வைர- ெபாிய மைலேய. மற� 
�கேழா� - �ர0தா, உ!டான �கைழ உைடயவ�.) 
 
ெத;வ ஆேவச� ெகா!டவ�க", “இ
த� க,ைல எ<06� ெகா"க!” எ�. கா'ட� 
Nமாாி ெபாழி
6 அைத0 ேத�
ெத<�ப6� ஒ� வழ�க�. 
 
இ:வா. ேத�
ெத<0த க,ைல, நா'<வத��ாிய இட06��� ெகா!< 
வ�வா�க". அ8ேக கா,ேகா" விழா$ ெச;வா�க". ெகா!< வ
த க,ைல0 
Y;ைம ெச;வத�காக� �னிதமான நீ�நிைலயி, ேபா'< ைவ�பா�க". இைத 
நீ��பைட எ�. ெசா,வா�க". க8ைக, காவிாி ேபா�ற ஆ.களி, நீ��பைட 
ெச;வா�க". பிற� அ
த� க,ைல உாிய இட0தி, ந'<� ெபய� �த=யவ�ைற� 
ெபாறி�பா�க". ’சீ�0த� சிற�பி� ெப�� பைட’ எ�ற 6ைற இ
த நிக%$சிைய� 
O.வ6. 
 

“மாைல 6யல மணிஎறி
6 ம'<�06� 
W= அணி
6 ெபய�ெபாறி06 - ேவலம�"  
ஆ!டக நி�ற அம�ெவ;ேயா� காெக�.  
கா!டக நா'7ன� க,. ” 

 
[மாைல அைசய மணிைய அ706 ம6ைவ0 ெதளி06 மயி�W=ைய$ A'7 �ர� 
ெபயைர எBதி, ேவெல<06� ேபாாி'ட ச!ைடயி, ஆ!ைம0 த�ைம மி��ப7 
நி�ற, ேபாைர வி��பிய அவ5��� கா'சி அைம>�ப7 க,ைல நா'7ன�.] 
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இ:வா. நா'7ய க,=��� Nைச ெச;ய அதி, �ரைன வ�வி06$ சட8� 
ெச;வா�க". அத�� நீரா'7� ெப�Q சிற��கைள$ ெச;வா�க". பலவைகயி, 
வழிப'< வா%06வா�க". இ:வா. நா'7ய �ர� க,3��� ேகாயி3� மதி3� 
வாயி3� ஏைனய சிற���க4� பைட�பா�க". 
 
இ�ப7 அைம
த �ர�க�கைள வழி�ேபாேவா� ��பி'<$ ெச,வா�க". �ரவலைர 
நா70 த� ஏைழ$ J�ற0ேதா< ேபா�� பாண� ஒ�வைன ேநா�கி$ ெசா,வதாக 
ஒ� பாட, அைம
தி��கிற6. "உ�5ைடய 6�ப� மி�
த J�ற0ேதா< அ
த 
�ர5ைடய �கைழ� பா7� பிற��� நிைறய� ெகா<0த அவ5ைடய க,ைல0 
ெதாB6 ெச,வாயாக, பாணேன. அவ� எ'<0 திைச��� ெத;வமாக அ
த� 
க,=, நிைல ெப�றி��கிறா�' எ�. ெசா,கிற6 பா'<. 
 

”அ<��க% பா7, அBதB6 ேநானா 
இ<�ைப>" ைவகி இ�
த - க<�ெபா<  
ைகவ! ��சி,க� ைகெதாBஉ$ ெச,பாண  
ெத;வமா; நி�றா� திைச��.” 

 
[அ<��க% - பைகவைர� ெகா�ற �கைழ. ேநானா - ெபா.�க இயலாத. இ<�ைப-
6�ப�. க<�ெபா< - J�ற0ேதா<, ைகவ! - வ!ைமைய� ெப�ற ைகைய >ைடய. 
ைகெதாBஉ - ைகயா, ��பி'<.] 
 
இ0தைகய ந<க�கைள யாவ�� க!டேபா6 வண8கி$ ெச,வா�க". ெபாிய 
ம�ன�க" இற
த இட8களி, ேகாயி, ெச;வா�க". அத�� ஒ� ெபய�� வழ8��. 
�ள��ற060 6Qசிய கி"ளிவளவ�, சி�க�ப"ளி0 6Qசிய ெச,வ� க<8ேகா 
வாழியாத�, இலவ
திைக� ப"ளி0 6Qசிய நல8கி"ளி ேச'ெச�னி �த=ய 
ெபய�கைள� கா!க. 
 
�ர�கைள வழிப<வத��� க, ந<� இ
த வழ�க0ைத� ப0தினி� ெப!7ைர 
வழிப<வத��� பழ8கால0தி, ேம�ெகா!டா�க". ப0தினிைய>� ெத;வமாக 
வழிப<வ6 பைழய மர�. இ:வா. அைம
த க,ைல மாசதி�க, எ�. O.வ6 
சில� வழ�க�. ப0தினி0 ெத;வமாகிய க!ணகி��$ ேசர� ெச8�'<வ� வQசிமா 
நகாி, ேகாயி, எ<0தா�. இதைன விாிவாக$ சில�பதிகார0தி3"ள வQசி� 
கா!ட� ெசா,கிற6. கா'சி� காைத, கா,ேகா' காைத, நீ��பைட� காைத, 
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ந<க�காைத, வா%06� காைத, வர
த� காைத எ�. அ�கா!ட0தி, வ�� 
காைதகளி� ெபய�கைள ப0தினி� க,ைல நா'<வத�காக$ ெச;த சட8�கைள� 
�றி���. 
 
ெச8�'<வ� த� ப'ட0தரசிேயா< மைலவள� காண$ ெச,கிறா�. அ8ேக>"ள 
ேவ'<வ�க", க!ணகி த� கணவேனா< வான விமான� ஏறி$ ெச�ற 
அ��த0ைத$ ெசா,கிறா�க". அ6 ேக'ட ம�ன� க!ணகி�� ஒ� ேகாயி, 
அைம�க ேவ!<� எ�. எ!Dகிறா�. அ�கி, இ�
த �லறி �லவைர 
ேநா��கிறா�. அவ�க", ”அரேச, ெபாதியி, மைலயி=�
6 க, ெகா!< வரலா�; 
இமய0தினி�.� ெகா!< வ
6 கட@" உ�ைவ$ சைம�கலா�. நீ��பைட 
ெச;வத��� க8ைக>� காவிாி>� த�தி>ைடயன” எ�கிறா�க". 
 
ெச8�'<வ� அைத� ேக'<, 'இ8ேக அ�கி3"ள ெபாதியி=, க, எ<06 வ
6 
காவிாியி, இ'< ைவ0த, ெபாிய காாிய� அ�.. �ர� கிைற
த எ� �7யி, 
பிற
தவ�க4��$ சிற�பான ெச;ைக>� அ�.. இமய06��$ ெச�. க, 
ெகா!< வ
6 க8ைகயி, நீ��பைட ெச;6ெகா!< வ�ேவ�’ எ�. 
ெசா,கிறா�. அ�ப7ேய வடநா< ெச�., பணி>� ம�னைர0 6ைண�ெகா!<, 
பணியா ம�னைர ெவ�. இமய0தினி�.� க, ெகாண�
6 க8ைகயி, சில கால� 
நீ�� பைட ெச;6, பிற� வQசிமாநக���� ெகாண�
6 வி�கிரகமாக$ ெச;6 
ேகாயி=, நி.@கிறா�. ப0தினி0 ெத;வமாகிய க!ணகி>� �ர�ைடயவேள, 
�ரப0தினி எ�ற �கைழ� ெப�றவ". 
 
�ர0ைத>� காதைல>� வா%�ைகயி� இ� I$Jகளாக� ெகா!< ேபா�றினவ�க" 
தமிழ�க". தனி மனித5ைடய வா%@ இ�ப�ைடயதாக நில@வத��� காத, 
6ைண ெச;>�. இ,லற� நிகழ@� மைனவி>� ம�க4� இ���. வாழ@� இ
த� 
காத, அ7�பைடயாக நி���. இ6 ப�றிய ப�திகைளெய,லா� அக� ெபா�ளாக 
ைவ06 விாி06 இல�கண இல�கிய8க" O.கி�றன. 
 
ச�தாய வா%�ைகயி, அரச5� �7ம�க4� மனெமா�றி வாழேவ!<�. பிறரா, 
வ�� ஏத8கைள மா�றி நா'ைட� பா6கா�ப6 அரச� கடைம. அவ5�� 
இ�றியைமயாத அ8க8க4" ��கியமான6 பைட, தி�வ"4வ� அரச5��ாிய 
உ.���க" ஆ. எ�. O.வா�. 
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”பைட�7 O% அைம$J ந'பர! ஆ.� 
உைடயானா� ேவ
த�� ெகாளி” 

 
எ�பதி, எ,லாவ�றி��� �த=, பைடைய ைவ0தி��கிறா�, �7ைய� பா6கா�க 
இ�றியைமயாத6 பைட. பைட அளவி3� வைகயி3� ெபாியதாக இ�
தா, 
ேபாதா6. பைடைய ஆ4� ம�க" �ர� உைடயவ�களாக இ��கேவ!<�. 
�ர�க" நா'7� பா6கா���� உயி�நா7 ேபா�றவ�க". காத, இ,ல0தி, 
இ�ப0ைத வள��ப6. �ர� கா'7, 6�ப0ைத0 6ைட�ப6. காத, பயிரானா, 
�ர� ேவ=யாக உத@வ6. காத�பயி� வளரேவ!<மானா, அ6 சிைதயாம, 
பா6கா�க �ரேவ= ேகாலேவ!<�. 
 
காத3லக0தி, தைலைம தா8�பவ" ெப!. ெப!D��ாிய மாத� எ�ற 
ெசா,3��� காத, எ�ற ெபா�ைள வ��கிற6 ெதா,கா�பிய�. ெப!ணி� 
இய,பாகிய ெப'� எ�ப6 வி��ப0ைத� �றி�ப6, அக உலக� இ6.  
 
�ற உலகமாகிய ச�தாய0தி, தைலைம தா8�கிறவ� ஆ!மக�. ஆ!ைம எ�ப6 
�ர0ைத� �றி��� ெசா,. காதைல வள�06 அைமதிைய>� இ�ப0ைத>� ஓ8க$ 
ெச;கிறவ" ெப!ணானா,, பைகைய அ.06 �ர0ைத வள�060 6�ப0ைத� 
ேபா��கிறவ� ஆ!. காத=� உ�வ� ெப!; �ர0தி� வ7வ� ஆ!, காதலா, 
இ,ல� உய��; �ர0தா, நா< உய��. ஒ�.�� ஒ�. ஆதரவாக நி�ப6. 
 
காத� சிற�பா, இ,ல0தரசியாக விள8�பவ" ெப!; அதனா, அவைள மைனவி 
எ�.� இ,லா" எ�.� வழ8�வ�. இ,ல0தி, அரசி உ!ேடய�றி அரச� 
இ,ைல. மைனவ�, இ,லா� எ�. ஆ!மகைன$ ெசா,3� வழ�� இ8ேக 
இ,ைல. �ர$சிற�பா, ச�தாய06��0 தைலைம தா8கி� கண06�� நாயகனாக 
இ��பவ� கணவ�. O'ட06��0 தைலவ� எ�ப6 கணவ� எ�பத��ாிய 
ெபா�". O'ட06��0 தைலைம தா8க �ர� ேவ!<�. அவேன கணவ�. 
மைனவிைய� கணவி எ�5� வழ�� இ,ைல. 
 
�ர0ைத� ேபணி� பைகைய அழி06 ெவ�றி ெகா!< வா%
த ம�ன�களி� 
வரலா.கைள உலக06 நா<க" எ,லாவ�றி3� ேக'கலா�. தமி% நா'7, 
�ர0ைத வைரயைற ெச;6 �ர$ெசய,கைள ஒB8� ப<0தி இல�கிய 
இல�கண8களி3� அ
த வைரயைறைய வ��.0தி ைவ0தா�க" தமி% ம�க". 
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இ
த �ர உலக0ைத0 ெதா,கா�பிய� �த=ய இல�கண8களி, உ"ள 
�ற�ெபா�ைள� ப�றிய ப�திகளி3�, அ�ெபா�ைள0 தனிேய ெசா,3� இல�கண 
�,களி3�, �றநா?., பதி�.�ப06 �த=ய இல�கிய8களி3� கா!கிேறா�, 
க�பராமாயண�, வி,=பாரத�, க=8க06� பரணி �த=ய இல�கிய8களி3� �ர 
நிக%$சிகைள� க!< களி�கிேறா�. தமிழில�கண0திேல வ�� சில கவிசமயமாகிய 
�லவ� மர�கைள அ
த இல�கிய8களினிைடேய �லவ�க" அைம0தி��பைத>� 
காண�7கிற6. 
 
காத=ேல கனி@� அ��� கா'7ய தமி% ம�க" �ர0திேல மற�� மி<��� 
கா'7னா�க" எ�பைத இ
த இல�கண இல�கிய ஏ<க" நிைன@.06கி�றன. 
-------- 
 

18. 18. 18. 18. பி��ைரபி��ைரபி��ைரபி��ைர    

 
தமிழி, இல�கண� வரவர விாி
6ெகா!ேட வ�கிற6. அ6 �த=, எB06, ெசா,, 
ெபா�" எ�. I�. பிாிவாக இ�
தெத�பைத0 ெதா,கா�பிய0தி=�
6 
ெதாி
6ெகா"ளலா�. I�றவ6 பிாிவாகிய ெபா�ளதிகார0தி, அக�ெபா�", �ற� 
ெபா�", ெச;>" இல�கண�, உவைமயி� இல�கண� எ�5� ப�திக" உ"ளன. 
நாளைடவி, யா�� இல�கண� தனியாக விாி
த6; பிற� அணி>� தனிேய விாி06$ 
ெசா,3� நிைலைய� ெப�ற6. இ�. I�. ஐ
தாக விாி
6 தமி% ஐ
6 
இல�கண8கைள உைடய6 எ�ற நிைலயி, உ"ள6, ‘அ��ெபா�" ஐ
ைத>�" 
எ�. ந�?� சிற��� பாயிர� இ
த ஐ
6 பிாி@கைள>� �றி�கிற6. அத�� 
ேம3� விாி
6 பா'7ய, எ�ற பிாி@ ஒ�. பி�கால0தி, ேதா�றியி��கிற6. 
 
தமி% இல�கண0தி, சிற
த6 ெபா�ளில�கண� எ�. ெசா,வா�க". அ
த� 
ெபா�4� அக�, �ற� எ�. இ� ேவ. பிாிவாக� பிாி>�. �ற�ெபா�ளி� 
இல�கண0ைத0 ெதா,கா�பிய0தி, உ"ள �ற0திைண இய, ெசா,கிற6. அதி, 
வ�� A0திர8களி, பல இட8களி,, “எ�ப" எ�.�, “எ� மன� �லவ�* எ�.�, 
'ைவ0தன� வழிேய’ எ�.�, "உளெவன ெமாழிப' எ�.� வ�� ெசா�கைள>� 
ெதாட�கைள>� பா�0தா, ெதா,கா�பிய� O.� இல�கண� அவரா, �தியதாக� 
பைட�க�ப'டத�. எ�ப6� ெதா�. ெதா'< வ�வெத�ப6� �லனா��. 
இ
த� �ற� ெபா�ைள� �ற�, அக��ற�, �ற��ற� எ�. I�றாக� ப�06$ 
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ெசா,வ6 ஒ� �ைற. அக� ெபா�ளி, அைம
த6 ேபால� �ற�ெபா�4��� 
திைணக4� 6ைறக4� உ!<. 
 
இ�ேபா6 �ற�ெபா�" இல�கண0ைத� O.வனவாக நம��� கிைட�பவ�." 
ெதா,கா�பிய� �ற0திைண இய3�, �ரேசாழிய0தி3"ள ெபா�ளதிகார0தி, �ற� 
ெபா�ைள�ப�றி� O.� �0திர8க4�, �ற�ெபா�" ெவ!பாமாைல>� 
பைழயைவ. பி�னா, ேதா�றிய இல�கண விள�க�, ெதா�?, எ�பனவ�றி3� 
�ற�ெபா�" இல�கண0ைத� O.� ப�திக" உ"ளன. அக� ெபா�", யா��, 
அணி ஆகியைவ வரவர� பல தனியில� கண8களாக விாி
த6 ேபால� �ற�ெபா�" 
இல�கண� மி�தியாக விாியவி,ைல. அ:வில�கண0ைத ஆ%
6 பயி,வா� 
இ�ைம>� �ற06ைறைய அைம06� பா<� இல�கிய8க" �ைற
6 
ேபானைம>ேம இத��� காரண� எ�. ேதா�.கிற6. 
 
யா��, அணி ஆகிய இல�கண8களி, ெவ:ேவ. ெநறிக" உ!<. யா�பி, 
ெதா,கா�பிய� வ���� �ைற ேவ.; யா�ப�8கல� வ���� �ைற ேவ.. 
அ�ப7ேய அணியி, த!7யல8கார� கா'<� வைக ேவ.; மாறனல8கார� 
வ���� வைக ேவ.. இ�ப7ேய �ற�ெபா�ளி3� இ� ேவ. ெநறி�ைறக" 
இ�
தன எ�. ெதாியவ�கிற6. ெதா,கா�பிய ெநறி ஒ�.; �ற� ெபா�" 
ெவ!பாமாைல கா'<� ெநறி ஒ�.. ெதா, கா�பிய� �ற�ெபா�4�� ஏB 
திைணக" வ��கிற6. �ற�ெபா�" ெவ!பாமாைலேயா ப�னிர!< ப�திகளாக 
வ�06$ ெசா,கிற6. ெதா,கா�பிய� ெபா�ளதிகார உைரயி, ஓாிட0தி, [1] 
ந$சினா��கினிய� பி� வ�மா. எB6கிறா�: “��பட� கிள
தெவன எ<0த 
ேலாைசயா� Oறேவ, பி�பட� கிள
த எBதிைண உளவாயின. அைவ ெவ'சி, வQசி, 
உழிைஞ, 6�ைப, வாைக, காQசி, பாடா!திைண என வ��. ஒழி
ேதா� 
ப�னிர!< எ�றாராத=� �ற0திைண ஏB எ�ற6 எ�ைனெயனி�, அக8ைக 
இர!<ைடயா���� �ற8ைக நா�காகா6 இர!டாயவா.ேபால, அக0திைண 
ஏழ��� �ற0திைண ஏB எ�றேல ெபா�0த�ைட0 தாயி�.. இதி=�
6 
�ற0திைண� ப�திக" ப�னிர!< எ�ற வழ��� ஒ� சாராரா, ேம�ெகா"ள� 
ெப�றெத�ப6 ெதளிவா��. 
------ 
[1]. ெதா,கா�பிய�, அக0திைணயிய,, A. 1, உைர. 
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ப�னிர!< எ�. O.� �ற�ெபா�" ெவ!பா மாைல�� Iல�, ப�னி� 
படல� எ�. ெதாிய வ�கி�ற6. �ற�ெபா�" ெவ!பாமாைலயி� சிற��� 
பாயிர0தி,, 
 

”ம�னிய சிற�பி� வாேனா� ேவ!ட0  
ெத�மைல இ�
த சீ�சா, �னிவர�  
த�பா, த!டமி% தாவி� .ண�
த  
6�ன�8 கீ�0தி0 ெதா,கா�பிய��த,  
ப�னி� �லவ�� பா8�ற� பக�
த  
ப�னி� படல�� பழி�பி� .ண�
ேதா�"  

 
எ�. வ�வதனா, அ$ ெச;தி ெதாிவேதா<, ப�னி� படல� ெதா,கா�பிய� 
�த=ய ப�னி� �லவ�க" இய�றிய இல�கண �, எ�ப6� ெதாிய� கிட�கிற6. 
ப�னி� படல0தி, �த� ப�தியாகிய ெவ'சி� படல0ைத0 ெதா,கா�பிய�� 
ம�ற� பதிென� ப�திகைள ேவ. பதிென�வ�� பா7ன� எ�. ெகா"ளேவ!<�. 
ஆனா, இள�Nரண� ெதா,கா�பிய உைரயி,, 'ப�னி� படல06" ெவ'சி� படல� 
ெதா,கா�பிய� Oறினா ெர�ற, ெபா�
தா6’ [1] எ�. எB6கிறா�, ப�னி� 
படல� இ�ேபா6 கிைட�கவி,ைல. ஆயி5� அதி3"ள A0திர8க" சிலவ�ைற� 
பைழய உைரயாசிாிய�க" எ<06� கா'<கிறா�க". 
------- 
[1]. ெதா,, �ற0திைண இய,, 35, உைர. 
 
�ற�ெபா�4�� இல�கியமாக உ"ளவ�றி, சி�
தைவ எ'<0ெதாைக �,கைள$ 
சா�
த பதி�.� ப06� �றநா?.� ஆ��. �றநா?�.��0 திைண>� 6ைற>� 
வ�0தவ�க" ப�னி� படல �ைறைய0 தBவிேய வ�0தி��கிறா�க". 'த0த� 
�6�, வழி களா, �றநா?�றி��0 6ைற Oறினேர5�, அக0திய�� 
ெதா,கா�பிய�ேம ெதாைகக4�� �லாக=� அவ� A0திர� ெபா�ளாக0 6ைற 
Oற ேவ!<ெம�. உண�க" எ�. ந$சினா��கினிய� எB6வ6 கா!க.  
 
ப06�பா'7, வ�� தி���கா�.�பைட, ெபா� நாரா�.�பைட, 
சி.பாணா�.�பைட, ெப��பாணா�.� பைட, ம6ைர�காQசி, ெந<ந,வாைட, 
மைலப<கடா� எ�5� ஏB� �ற06ைறகளி, அைம
த பாட,கைள பாிபாட=, 
வ�� சில பாட,க4� ந�றிைண, �.
ெதாைக, ஐ8�.�., க=0ெதாைக, 
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அகநா?. எ�பவ�றி3"ள கட@" வா%06� பாட,க4� பாடா!7ைணைய$ 
ேச�
தைவ.  
�ற�ெபா�" ெவ!பாமாைல ஆசிாிய� இல�கண0ைத$ A0திரமாக@� அத��ாிய 
இல�கிய0ைத ெவ!பா�களாக@� தாேம இய�றின�. இல�கண0ைத விட 
இல�கியேம சிற��ைடயெத�பைத அத�� அைம
த ெபயேர கா'<�. 
ெவ!பாமாைல எ�.� அ
 �ைல வழ8�வ�. அதைன இய�றியவ� ஐயனாிதனா�. 
 
ெதா,கா�பிய06�� உைர எBதிய ஆசிாிய�க" �ற�ெபா�ளில�கிய06�� 
உதாரணமாக� பல �� ெச;>'கைள� கா'<கி�றன�. இராமாயண�, பாரத�, 
தக\� யா0திைர, �றநா?., பதி�.�ப06, ெப��ெபா�" விள�க�, 
ெவ!பாமாைல �த=ய ��ெச;>'கைள அவ� உைரகளி, காணலா�. இவ�றி, 
ெப��ெபா�" விள�கெம�ப6. �ற�ெபா�" ெவ!பாமாைலைய� ேபால� 
�ற�ெபா�" 6ைறக4�ெக,லா� இல�கியமான ெச;>'கைள உைடயெத�. 
ேதா�.கி�ற6. அ
த �, இ�ேபா6 கிைட�கவி,ைல. அவ�க" கா'<� 
இராமாயண பாரத8க4� மைற
ெதாழி
தன. தக\� யா0திைர>� இ,ைல. ��ேன 
ெசா�ன6ேபால �ற�ெபா�" 6ைறகளி� இல�கண0ைத ஆரா;வா� வரவர� 
�ைற
6 ேபாகேவ அ0 6ைறகைள எ!ணி� பி�கால0தி, இல�கிய� 
பைட�பவ�க4� �ைற
6 ேபாயின�. 
 
�ற�ெபா�" இல�கண இல�கிய8கைள ஆரா;
தா, �ர0ைத0 தமி%� 
�லவ�க4� ம�ன�க4� எ:வா. பாரா'7� ேபா�றி வ
தா�க" எ�ப6 
ெதளிவா��. �றநா?.� பதி�.�ப06� அ
த �ர$ ெசய,கைள� கா'<� 
வரலா�.� ெப'டக8களாக நில@ கி�றன. அற�, ெபா�", இ�ப�, �< எ�ற 
நா�� உ.தி� ெபா�" ஒளி3� இ�ப0ைத� O.வ6 அகெம�.�, ஏேனய 
I�ைற>� O.வ6 �றெம�.� ெசா,வ�. ஆயி5� �ற�ெபா�ளி, உ"ள 
திைணகைள>� 6ைறகைள>� பா�0தா, ெப��பா3� �ர$ ெசய,களி� 
O.பா<கைள ஆரா;வேத �றெம�பைத உணரலா�. 
 
�ர$ ெசய,க" பல நிக%
த தமிழக0தி, அவ�ைற� �லவ�க" சிற�பி06� 
பா7னா�க". அ:வா. எB
த இல�கிய06��� �லவ�க" இல�கண� 
அைம0தா�க". இ
த இல�கண� மிகமிக� பழ8கால �தேல வழ8கி வ�வதனா, 
அத��ாிய இல�கிய� அதனி5� பைழயெத�ப6�, அ:வில�கிய0தினா, 
உண�0த�ப<� �ர� ப!�� �ர நிக%$சிக4� ெதா�. ெதா'ேட இ
நா'< 
ம�களிட� அைம
6 கிட
தன எ�ப6� ந�றாக ெவளியா��. 
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இ0தைகய �ர� அ�.ம'<� ேவ!7யி�
த6 எ�பத�� இ,ைல; இ�.� 
ேவ!<�; எ�.� ேவ!<�. 
------------ 
 


