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((((ச�க�ச�க�ச�க�ச�க�    கா�சிக�கா�சிக�கா�சிக�கா�சிக�))))    
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Source Source Source Source ::::    
தாமைர� ெபா	ைக 
(ச�க� கா�சிக�) 
கி. வா. ஜக�நாத� 
அ�த நிைலய� �மிெட� 
ெச�ைன, 3� பதி�� 1967  
--------------------------------------------    

உ��ைறஉ��ைறஉ��ைறஉ��ைற    
    �க�ைர  
1. உமாபாக� 8.  !�ைக இ#��� 
2. தாமைர� ெபா	ைக 9. பாைல  ளி%�த& 
3. ெந'(ைடய ெச'வ� 10. உைட*ெத+ ெவ�ள� 
4. அ�ப,-� உ.டா? 11. இ�ப வா/� 
5. தைழ விைல 12. உ.ணா விரத� 
6. உற2க� ெக3*தவ� 13. கட�ைள வ+*&� காத� 
7. மணிகிற மா'வைர 14. க. �ைத*த காாிைக 

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

�க�ைர�க�ைர�க�ைர�க�ைர    
 
 தமிழி' ெபா#ைள அக�ெபா#� எ�!� �ற�ெபா#� எ�!� இர.3 
வைகயாக� பிாி*தா%க�. ம�ற ெமாழிகளி' எ+*ைத-� ெசா'ைல-� ப�றி 
இல2கண 'க� ெசா'கி�றன. தமிழி' ெபா#ைள�ப�றி-� இல2கண 'க� 
வைரய!2கி�றன, மிக� பைழய இல2கண ' எ�! இ�ேபா& வழ� � 
வரலா!களா' ெதாிவ& அக�திய�அக�திய�அக�திய�அக�திய�. அதைன இய�றியவ% அக*திய%. அவ% 
தைல7ச�க*தி' இ#�தவ%. தைல7ச�க*தா#2  அவ#ைடய ேல இல2கணமாக 
இ#�த&. அக*திய*தி' இய', இைச, நாடக� எ�ற 8�! தமி+2 � 
தனி*தனிேய இல2கண� இ#�த&. 
 
 நாளைடவி' இைச2 � நாடக*&2 � தனி 'களாக இல2கண� 
இய�றினா%க� சில �லவ%க�. இைட7ச�க கால*தி' ெதா'கா�பிய% 
இய�றமி+2 * தனிேய இல2கண� இய�றினா%. அ&தா� ெதா�கா�பிய�ெதா�கா�பிய�ெதா�கா�பிய�ெதா�கா�பிய�. 
இ�ேபா& கிைட2 � 'க92 � மிக�� பைழயதாக உ�ள& அ&. 
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 ெதா'கா�பிய� எ+*&, ெசா', ெபா#� எ�ற 8�! ப திகைள-� ப�றிய 
இல2கண�கைள விாிவாக� �ல�ப3*&கிற&; ஒ;ெவா�ைற-� ஒ;ேவா% 
அதிகாரமாக வ *&7 ெசா'கிற&. 
 
 ெபா#ளதிகார� ஒ�ப& பிாிைவ உைடய&, அவ�றி' அக�ெபா#�, 
�ற�ெபா#�, ெச	-�, அணி, மர� எ�பவ�ைற�ப�றிய இல2கண�கைள2 
காணலா�.  
 
 எ+*&, ெசா' எ�ற இர.ைட-� ப�றி* தனிேய இல2கண 'க� 
பி�கால*தி' எ+�தன. ெபா#� இல2கண*ைத7 சா%�த ப திகைள விாி*&* 
தனி*தனி 'க� பலவ�ைற� �லவ%க� இய�றனா%க�. அக�ெபா#� இல2கண�, 
�ற�ெபா#� இல2கண�, யா�பில2கண�, அணி இல2கண�, பிரப�த இல2கண�, 
ெபா#*த இல2கண� எ�! பல பிாி�களாக� ெபா#ளில2கண� பிாி�& தனி 
'களி' ெசா'ல� ெப�ற&. 
 
 அக�ெபா#� இல2கண*ைத* ெதா'கா�பிய*&2 � பி� விாி*&7 
ெசா'(� 'க� வ#மா!: இைறயனா% அக�ெபா#�, ந�பி அக�ெபா#�, 
தமி/ெநறி விள2க�, களவிய� காாிைக, <ரேசாழிய� - ெபா#�படல�, இல2கண 
விள2க�-ெபா#ளிய', ெதா�='-ெபா#� அதிகார� �த�யன. 
 
 அக�ெபா#92  இல2கியமாக உ�ள 'க� பல. ப*&�பா�,' உ�ள 
�'ைல� பா�3,  றி>சி� பா�3, ப�,ன�பாைல எ�ற 8�!� அக*&ைறக� 
அைம�தைவ. ந�றிைண,  !�ெதாைக, ஐ� !!, க�*ெதாைக, அகநா=! 
எ�பைவ-�, பாிபாட�' சில பாட'க9� அக*&ைற இல2கிய�கேள. 
பதிென.கீ/2கண2கி' கா% நா�ப&, திைணமாைல �ைற�ப&, திைணெமாழி 
ஐ�ப&, ஐ�திைணஎ+ப&, ஐ�திைண ஐ�ப&, ைக�நிைல எ�ற 'க9� 
நால,யா%, தி#2 ற� எ�பவ�றி' உ�ள காம*&� பா'க9� அக*&ைறக� 
அைம�தைவேய. பி�கால*தி' எ+�த பல ேகாைவ 'க9�, கிளவி2ெகா*&, 
கிளவி மணிமாைல எ�பன ேபா�ற 'க9� அக�ெபா#� இல2கண*&2  
இல2கியமாக உ�ளைவ.  
 
 ெபா#ைள அகெம�!�, �றெம�!� பிாி2 � �ைற தமி+2ேக சிற�பான& 
எ�! ெதாிகிற&. ம2க92  உ!தி பய2 � ெபா#�க� அற�, ெபா#�, இ�ப�, 
<3 எ�ற நா� � ஆ �. இவ�ைற உ!தி�ெபா#ெள�!� �#ஷா%*தெம�!� 
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ெசா'வா%க�. இ�த நா�கி' அக�ெபா#�, இ�ப*ைத� ப�றி7 ெசா'வ&, அற�, 
ெபா#�, <3 எ�ற 8�ைற-� ப�றி7 ெசா'வ& �ற�ெபா#�. இ�த 8�ைற-� 
ப�றி7 ெசா�னா(� �ற�ெபா#� இல2கண*தி' ெப#�பா(� ெபா#ளி� 
பிாிவாகிய அரசியைல7 சா%�த ேபாேரா3 ெதாட%�ைடய ெச	திகைளேய காணலா�. 
சி!பா�ைம ேவ! ெச	திக9� உ.3.  
 
 காதலC� காத�-� ஒ�!ப�3 இ��!வைத* தைலைமயாக2 ெகா.ட 
அக�, அவ%க9ைடய உண%7சிகளி� ேவ!பா�ைட விாி*&ைர�ப&. உண%7சி 
உ�ள*ேத எ+வ&; அக*ேத அைமவ&. ஆத�� அக� எ�ற ெபய% வ�த&. ‘ஒ*த 
அ�ப� ஒ#வC� ஒ#*தி-� D3கி�ற கால*தி' பிற�த ேபாி�ப� அ2D�ட*தி� 
பி�ன% அ;வி#வ#� ஒ#வ#2ெகா#வ% த*தம2 � �லனாக, இ;வா! இ#�த& 
என2 Dற�படாததா	, யா.3� உ�ள��உ�ள��உ�ள��உ�ள��    உண�ேவஉண�ேவஉண�ேவஉண�ேவ Eக%�& இ�ப� உ!வேதா% 
ெபா#ளாத�� அதைன அக� எ�றா%’ எ�! ந7சினா%2கினிய% இ�த� 
ெபய#2 ாிய காரண*ைத2 D!கிறா%. உண%7சியி� ேவ!பா3க� மிக�� 
E�பமான ெம	�பா3களா' �ல�ப3�. அவ�ைற எளிதி' உணரெவா.ணா& 
உண%7சி-ைடயா% த� நிைன�கைள7 ெசா�னா' ஒ#வா! அ;�ண%7சிைய* 
ெதாி�& ெகா�ளலா�. உண%7சி வச�ப�டவ%க� த��ைடய ெசயலா' அைத� 
�ல�ப3*&வதி'ைல. ெப#�பா(� ெசய�ழ�& நி�பேத இய'�. ஆத�� 
அக�ெபா#� இல2கியமாகிய உண%7சி ப�றிய கவிைதக� அ*தைன-� 
D�!வைகயாக அைம�தி#2கி�றன. தைலவ�, தைலவி, ேதாழி �த�யவ%களி� 
D�!2களாகேவ அக*&ைற� பாட'க� எ'லா� அைம�தி#�பைத2 காணலா�. 
 
 அற�, ெபா#�, <3 எ�பவ�ைற� ப�றிய ெசய�க�ெசய�க�ெசய�க�ெசய�க� பலவாக இ#2கி�றன. 
அ7ெசய'கைள� பிற% க.3 ெசா'லலா�. அைவ �ற*தா#2 � �லனாகி�றன. 
ஆத�� அவ�ைற� �ற� எ�! ெசா�னா%க�, ‘ஒ*த அ��ைடயா% தாேமய�றி 
எ'லா#� &	*& உணர�ப3தலாC� இைவ இ;வா! இ#�தெவன� பிற%2 2 
Dற�ப3தலாC�  அ& �றெமனேவ ப3�’ எ�! ந7சினா%2கினிய% எ+&கிறா%. 
 
 இ�பமாகிய காம*ைத 8�! பிாிவாக� பிாி*தா%க�. ஆேணா,ெப.ேணா 
யாேரC� ஒ#வ% மா*திர� காத' ெகா�வைத7 ெசா'வ& ைக�கிைளைக�கிைளைக�கிைளைக�கிைள; அைத 
ஒ�தைல�ஒ�தைல�ஒ�தைல�ஒ�தைல�    காம�காம�காம�காம� எ�!� ஒ�ம���ஒ�ம���ஒ�ம���ஒ�ம���    ப றியப றியப றியப றிய    ேக!ைமேக!ைமேக!ைமேக!ைம எ�!� ெசா'வா%க�. 
F%�பணைக இராமைன வி#�பிய& ைக2கிைள. வ�ய இ�ப� Eக%த' �த�யைவ 
ெபா�"தா�ெபா�"தா�ெபா�"தா�ெபா�"தா�    காம�காம�காம�காம�,,,, அைத� ெப��திைணெப��திைணெப��திைணெப��திைண எ�பா%க�. இைவ இர.3� Gய அக� 
ஆகா. இைவ அக*&2 7 சிறி& �றமாக இ#�பைவ. ஆத�� இவ�ைற அக�#ற�அக�#ற�அக�#ற�அக�#ற�    
எ�!ெசா'வா%க�. தாமைரயி� �றவித/ ேபால�� வாைழ�பழ*தி� ேதா' 
ேபால�� இ#�பைவ இைவ. 
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 அக�அக�அக�அக� எ�ேற வழ� � காம*ைத அ$#ைட�அ$#ைட�அ$#ைட�அ$#ைட�    காம�காம�காம�காம� எ�! ெசா'வா%க�. 
அைத ஐ�& திைணகளாக� ப *&7 ெசா'வதா' ஐ"திைணெநறிஐ"திைணெநறிஐ"திைணெநறிஐ"திைணெநறி எ�!� 
வழ� வா%க�.  றி>சி, பாைல, �'ைல, ம#த�, ெந	த' எ�ற ெபய#ைடய இ�த 
ஐ�ைத-� 8�! வைகயான ெபா#�களா' �லவ%க� விாி*&7 ெசா'வா%க�. 
�த�ெபா#�, க#�ெபா#�, உாி� ெபா#� எ�பைவ அைவ. நில�, சி!ெபா+&, 
ெப#� ெபா+& எ�பைவ �த�ெபா#ளி� வைக. இ�ன இட*தி' இ�ன 
ப#வ*தி' இ�ன ேபாதி' இ�ன நிக/7சி நிக/�த& எ�! அக�ெபா#� 
நிக/7சிகைள வ#ணி2 �ேபா& நில� �த�யன வ#�. அ�த அ�த நில*&2ேக 
உாிய ெத	வ�, வில� , பறைவ, ம2க�, ப., உண� �த�யவ�ைற2 
க#�ெபா#� எ�! ெசா'வா%க�. உாி�ெபா#� எ�ப& காத' ஒ+2கமாகிய 
நிக/7சி. இ&தா� தைலைமயான&. 
 
 �றி(சி�றி(சி�றி(சி�றி(சி2  நில� மைல-� மைலைய7 சா%�த இட��; ெப#�ெபா+&: 
Dதி%கால�. �� பனி2கால�; சி!ெபா+&: ந3யாம�; க#�ெபா#� வைககளாவன-
ெத	வ�; �#க�; உண�: மைல ெந', திைன, 8�கிலாிசி �த�யன; வில� : ��, 
யாைன, கர,, ப�றி �த�யன; மர�: அகி', ச�தன�, ேத2 , ேவ�ைக 
�த�யன;பறைவ: கிளி, மயி' �த�யன; பைற: ெதா.டக�பைற, �#கிய�; 
ெதாழி': ேத� அழி*த', கிழ�  அக/த',திைனவிைன*த',கிளிக,த' �த�யன; 
யா/.  றி>சியா/; H: கா�த�, ேவ�ைக, Iைன2 வைள �த�யன; நீ% அ#வி, 
Iைன; ஊ%: சி! ,,  றி7சி. 
 
    பாைலபாைலபாைலபாைல2  நில� தனிேய இ'ைல. ேவனி� கால*தி'  றி>சி நில*தி� சில 
ப திக9�, �'ைல நில*தி� சில ப திக9� த� வள�ப� இழ�& த.ைமயி�றி 
ெவ�ப� மி2 � பாைல நிலமாகிவி3�. தமி/நா�,' இய�ைகயாக� பாைலநில� 
இ'ைல. ெப#�ெபா+&: இளேவனி', �&ேவனி', பி�பனி; சி! ெபா+&: 
ந.பக'; க#� ெபா#�-ெத	வ�: காளி (இ& ப�றி ேவ!ப�ட ெகா�ைகக� சில 
உ.3); உண�: வழி�பறி, ெகா�ைள இவ�றா' ெப�ற ெபா#�க�; வில� : 
வ�ைம யிழ�த யாைன, ��, ெச�நா	 �த�யன; மர�: இ#�ைப, ஒைம, 
உழிைஞ,ெஞைம �த�யன ; பறைவ: க+ , ப#�&, �றா �த�யன; பைற: 
ெகா�ைளய,�ேபா#�, மா3 பி,�ேபா#� அ,2 � பைற; ெதாழி': 
வழி�பறி,ெகா�ைளயி3த'; யா/: பாைல யா/; H: மரா,  ரா, பாதிாி; நீ% : வ�றின 
கிண!�, Iைன-�; ஊ%: பற�தைல. 
 
 )�ைல)�ைல)�ைல)�ைல2  நில� கா3� கா�ைட7 சா%�த இட��; ெப#� ெபா+&: 
கா%கால�; சி!ெபா+&: மாைல; க#�ெபா#� ெத	வ�: தி#மா'; உண�: வர , 
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சாைம, பிற ��ெச	* தானிய�; வில� : மா�, �ய' �த�யன; மர� ெகா�ைற, 
 #�&, காயா �த�யன; பறைவ: கா�32ேகாழி,சிவ' �த�யன; பைற 
ஏ!ேகா�பைற: ெதாழி': மா3 ேம	*த', வர  �த�யன விைத*த' �த�யன; 
யா/. �'ைல யா/; H �'ைல, பிடா, தள�, ேதா�றி, நீ% : கா�டா!; ஊ%: பா,, 
ேசாி, ப�ளி. 
 
    ம�தம�தம�தம�த*&2  நில� வய(� வயைல7 சா%�த இட��; ெப#� ெபா+&: கா%, 
இளேவனி', �&ேவனி'; சி! ெபா+&: ைவகைற, வி,ய�கால�; க#�ெபா#�-
ெத	வ�: இ�திர�; உண�: ெச�ெந',ெவ.ெண'; வில� : எ#ைம: நீ%நா	; மர�: 
ம#த�, வ>சி, கா>சி �த�யன; பறைவ: தாரா, நீ%2ேகாழி �த�யன; பைற : மண 
�ழ�, கிைண; ெதாழி': ெந' ேவளா.ைம; யா/ : ம#தயா/; H: தாமைர, க+நீ%; 
நீ% : ஆ�!நீ%, ெபா	ைக நீ% �த�யன; ஊ%: ஊ% என வழ� பைவ.  
 
 ெந*தெந*தெந*தெந*த(2  நில� கட(� கடைல7சா%�த இட��; ெப#� ெபா+&: கா%, 
இளேவனி', �&ேவனி'; சி!ெபா+&; எ�பா3; க#�ெபா#�-ெத	வ�: வ#ண�; 
உண� மீைன-� உ�ைப-� வி�!�ெப�ற தானிய�க�; வில� : எ#&; மர�: 
��ைன, ஞாழ' �த�யன; பறைவ: அ�ன�, அ�றி' �த�யன; பைற: மீைன� 
பி,2 �ேபா& அ,2 � பைற; ெதாழி': மீ� பி,*த', உ�� விைள*த', அவ�ைற 
வி�ற' �த�யன, யா/. ெந	த' யா/, H தாழ� H, ெந	த' �த�யன ; நீ% : மண� 
கிண!, உ��2 கிண!, ஊ%: ப�,ன�, பா2க�, 
 
 உாி�ெபா#�:  றி>சி2 � �ண%த(� அவ�ேறா3 சா%�தன��; 
பாைல2 � பிாித(� பிாித' நிமி*த��; �'ைல2  இ#*த(� இ#*த' 
நிமி*த�� (தைலவ� பிாி�& மீ.3 வ#� வைர அவ� வ#வா� எ�ற 
ந�பி2ைகேயா3 தைலவி <�,' இ#*த'); ம#த�: ஊட(� ஊட' நிமி*த��; 
ெந	த': இர� த(� அத� நிமி*த��. 
 
 உாி�ெபா#ளாகிய நிக/7சி இ�ன நில*தி' இ�ன ேபாதி' இ�ன 
ெபா#�க� F/நிைலயாக அைமய நிக/வ& எ�! கவிஞ%க� பா3�ேபா& இ�த 
8வைக� ெபா#�கைள-� காணலா�. இ�த�ெபா#�க� யா�� வரேவ.3� 
எ�ற வைரயைறயி'ைல. இவ�றி' சில�� பல�� வரலா�. ஆனா' உாி�ெபா#� 
அவசிய� வரேவ.3�. அ& இ'லாவி�டா' அக*&ைறேய இ'ைல. தி#2 ற� 
காம*&�பா�' இ�ெபா#�களி' உாி�ெபா#� மா*திர� வ�த பாட'க� பல 
உ.3. 
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  றி>சியாகிய நில*தி'  றி>சி* திைணயி� உாி� ெபா#ளாகிய �ண%7சி 
நிக/வதாக7 ெசா'(வ& கவி மர�. இ�ப,ேய அ�த அ�த நில*தி� ாிய 
ஒ+2க*ைத இைண*&7 ெசா'வா%க�. உலகிய�' ேவ! இட�களி(� காதலC� 
காத�-� ஒ�!ப3வ& உ.3. இல2கிய*தி(� அைதெயா�,� பிற நில�களி' 
பிற ஒ+2க�க� நிக/�ததாக7 சி!பா�ைம D!வா%க�. ஆனா(�  றி>சி 
நில*தி'  றி>சி2 க#�ெபா#�களி� Fழ�ைடேய  றி>சி உாி�ெபா#ளாகிய 
�ண%7சி நிக/வதாக7 ெசா�னா' Iைவ மி தியா �. இல2கிய*தி' Iைவ 
மி வத�காக2 கவிஞ%க� த� க�பைனயா' பல�ைறகைள ேம�ெகா�வா%க�. 
அ�த வைகயி' �ண%தெல�ற நிக/7சி2  இய�ைக வள�� தனிைம-� மி2க 
 றி>சி நில*ைத ஏ�றதாக அைம*த' ஒ�!. பா�32  ஏ�றப, I#தி அைம*&2 
ெகா�வ& ேபால�� ஒவிய*&2  ஏ�ற நிைல2கள� வைரவ& ேபால�� சிைல2  
ஏ�ற Mட� ெபா#*&வ& ேபால�� காத' நிக/7சிக92  ஏ�ற �த�ெபா#ைள-� 
க#�ெபா#ைள-� வ *&2ெகா�வதா' இல2கிய7 Iைவ மி கி�ற&. 
 
 பாைல நில*தி' பிாி� நிக/வதாக7 ெசா'வ& கவி மர�. பிாி� அவல7Iைவ 
அ'ல& ேசாக ரச*ைத உ.டா2 வ&. ம#த நில*& ஊாிேல பிாி� நிகழலா�; 
 றி>சி நிலமாகிய மைல7சார�(� பிாி� நிகழலா�. ஆனா' எ� � ெவ�ப� 
F/�& மர�கெள'லா� காி�& ஓ	�த களி!� வா,ய ��-� த3மா!� 
பாைலநில*தி' பிாி� நிக/வதாக7 ெசா�னா', அவல7Iைவ பி�C� சிற�பாக 
இ#2 �; I#தி-� ப2க வா*திய�க9� ேச%�த பா�ைட�ேபால இ#2 �. 
அதனா' தா� இ�த வைரயைறக� அைம�தன. இைவ கவிைத2  அைம�த ேவ� 
அ'ல; அத� அழைக மி தி�ப3*&� அ�க�க�.  
 
 ஆயிC� ம#த*தி' �ண%7சி நிக/வதாக7 ெசா'வ&�, பிற நில�களி' ேவ! 
ேவ! நிக/7சிக� நிக/வதாக7 ெசா'வ&� �லவ%களி� ெச	-�களி' உ.3. 
அைவ உலகியைல* த+வி அைம�தன. �த', க#, உாி எ�ற 8�!� இைண�& 
அைம�தைவ க�பைன*திற�; இைத நாடக வழ2  எ�! ெசா'வா%க�.  
 

2222    
 தனி* தனி�பாட'களி� ெதா �பாக இ'லாம', ஐ�& திைணக92 � உாிய 
பாட'கைள* தனிேய ஐ�& �லவ%க� பா,ய 'க� இர.3, எ�3* ெதாைகயி' 
உ�ளன. அைவ ஐ� !!, க�*ெதாைக எ�பைவ. ஐ�& திைணகளாக� ப *& 
ஒேர ஆசிாிய% பா,ய 'க� பதிென.கீ/2கண2கி' இ#2கி�றன. ஐ�திைண 
ஐ�ப&, திைணமாைல �ைற�ப&, திைணெமாழி ஐ�ப&, ஐ�திைண எ+ப&, 
ைக�நிைல எ�ற ஐ�& 'க9� அ;வா! அைம�தைவ.  
 
 ஐ� !�றி�#�& எ3*த பதிெனா# பாட'களி� விள2க� இ�த� 
�*தக*தி' இ#2கிற&.  
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 ஐ� !! எ�3*ெதாைககளி' அக�ெபா#� ப�றிய 'களி' ஒ�!. 
�த�' பாரத� பா,ய ெப#�ேதவனா% பா,ய கட�� வா/*&�, அ�பா' 
ஐ�ெப#� �லவ%க� ஒ;ெவா# திைண2 � ! ! பாட'களாக� பா,ய 
ஐ�! பாட'க9� உைடய&. 8�ற, �த' ஆற, வைரயி(� அைம�த 
பாட'க� இ��' இ#2கி�றன.  றிய அளைவ-ைடய ! பாட'க� அட�கிய 
ஐ�& பிாிைவ உைடயதாக இ#�பதா' இத�  ஐ� !! எ�ற ெபய% வ�த&. 
இதி' திைணக� ம#த�, ெந	த',  றி>சி, பாைல, �'ைல எ�ற வாிைசயி' 
அைம�தி#2கி�றன. இைவ நில*ைத�ப�றி வ�த ெபய%க�. அ�த அ�த நில�களி' 
ேவ! நில�களி� ஒ+2க�� வ�தி#2 �. இ�த� �*தக*தி' உ�ள இர.டாவ& 
பா�3 ம#த� எ�ற பிாிவி' வ#வ&. அதி'  றி>சியி� உாி�ெபா#� 
வ�தி#2கிற&. இ�ப,ேய ேவ! சில பாட'களி' இ#�பைத2 காணலா�. இ�த 
ஐ�& பிாி�களி' ம#த*ைத� பா,யவ%    ஓர�ேபாகியா�ஓர�ேபாகியா�ஓர�ேபாகியா�ஓர�ேபாகியா�; ெந	தைல� பா,யவ% 
அ�-வஅ�-வஅ�-வஅ�-வனானானானா����;  றி>சிைய� பா,யவ% கபில�கபில�கபில�கபில�; பாைலைய� பா,யவ% 
ஓதலா�ைதயா�ஓதலா�ைதயா�ஓதலா�ைதயா�ஓதலா�ைதயா�; �'ைலைய� பா,யவ% ேபயேபயேபயேபயனா�னா�னா�னா�. இ�த� �*தக*தி' இ�த 
ஐவ#ைடய பாட'க9� இ#2கி�றன. ம#த�: 2, 3; ெந	த': 4, 5, 6,  றி>சி: 7, 8: 
பாைல 9, 10; �'ைல: 11. 
 
 ம�தநில��ம�தநில��ம�தநில��ம�தநில��* தைலவனாகிய ஊரைன இர.3 பாட'களி(� நா� 
கா.கிேறா�. அவ� ஊாி' த.3ைற-� மல%�த ெபா	ைக-� அத�க. �ைக*த 
தாமைர-� கா�சி அளி2கி�றன. வய'களி' ெந' வள%�& H*& அ�த� H 
உதி%�& கிட2கிற&. அ�ேக ந.3க� வைளகளி' வா/கி�றன. அ�த வைள 
நிைற-�ப, ெந'�� H உதி%கி�ற&. ந.ைட2 க�வ� எ�!� வழ� வா%க�. 
ந.,ன& க. ேவ�ப�  Hவி� ெமா�ைட�ேபால இ#2கிறெத�! �லவ% 
வ#ணி2கிறா%. 
 
    ெந*த�ெந*த�ெந*த�ெந*த�    நிநிநிநில��ல��ல��ல��* தைலவைன* &ைறவ� எ�!� ெகா.க� எ�!� 
அறி�க� ப3*&கிறா% �லவ%.  கட�கைரயி' மண' ேம3க� இ#2கி�றன. அ�ேக 
��ைன-� ஞாழ(� H2கி�றன, ��ைன ெபா�னிற*ைத விாி2கிற&. ஞாழ�' 
சில சமய� H இ'லா வி�டா(� அத� தைழைய� பறி*&2 ேகா*& மகளி% 
தைழயாைடயாக அணி�& ெகா�கிறா%க�. பரதவ% �*ெத3*& அைத 
வி�கி�றன%. 
 
    �றி(சி�றி(சி�றி(சி�றி(சி    நிலநிலநிலநில��������2கானவைர-� தைலவCகிய நாடைன-� ெதாி�& 
ெகா�கிேறா�. மைலகளி' பல சிகர�க� உய%�தி#2கி�றன. ெபாிய மைல 
நீலமணி நிற� ெப�!* ேதா�!கிற&, கானவ% மைல2கா�,' கிழ� கைள* 
ேதா.3கிறா%க�. அதனா' அ�க�ேக  ழிக� உ.டாகி�றன. அ�ேகவள%�& 
மல%�தி#2 � ேவ�ைகயி� மல%க� உதி%�& அ�த2  ழிைய நிர��கி�றன, அ�த 
மலைர� பா%*தா' ெபா�ைன� ேபால இ#2கிற&. பலா மர�க� ந�றாக 
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வள%�தி#2கி�றன. அவ�றி' பழ�க� ெதா� கி�றன. அ�க�ேக  *&2  *தாக 
உய%�த �த%க� உ�ளன. அவ�றி� மைறவிேல ெப. யாைன க�! 
ேபா�,#2கிற&. அ�த2 க�! ந3�கி நட2கிற&. அைத அறி�த �� பலாமர*தி� 
நிழ�ேல ப&�கியி#�& அ�த2 க�றி�ேம' எ�ேபா& பாயலா� எ�! பா%2கிற&. 
இ;வா! ெகாைல �ாிவதி' வ'ல& ��. அத� �� கா'க�  !கியைவ. 
அவ�ைற2 ைகெய�!� ெசா'வா%க�. ‘ !�ைகயி#���’ எ�! �லவ% 
பா3கிறா%. 
 
    பாைலபாைலபாைலபாைல    நிநிநிநில�தி�ல�தி�ல�தி�ல�தி�     ஓ	�த களி! ெச'கிற&. அ& கீேழ த� &தி2ைக ப�டா' 
ெவ�&வி3ெம�! அ>சி அைத ேமைல G2கியப,ேய ெச'கிற&. எ�ேக 
பா%*தா(� ெவயிலா' மர�க� உ#வேம ெதாியாம' உல%�& ேபாயி#2கி�றன. 
8�கி' மா*திர� உய%�& நி�கிற&.  
 
 )�ைல)�ைல)�ைல)�ைல    நிநிநிநில�தி$ல�தி$ல�தி$ல�தி$ அழ கைள அதிகமாக* ெதாி�& ெகா�9� கா�சிகைள 
இதி' உ�ள ஒேர பாடலா' அறிய �,யவி'ைல. ஆயிC� �'ைல நில*&2 � 
ெபய% த�த �'ைல�H இ#2கிற&. இ'வா/2ைக நட*&� காத� அைத7 
F,2ெகா�கிறா�. �'ைல� ப.ைண� பாண%க� பா3கிறா%க�.  
 
தைலவ�, (5, 9), ேதாழி (2, 3, 4, 5, 7, 8, 10), ெசவி� (11) ஆகிேயா% இ�த 
�*தக*தி' உ�ள பாட'களி' ேபIகிறா%க�. கள�� ப தி2 ாிய நிக/7சிக� 
ஆ!� (3;4, 5, 6, 7, 8) க��2 ாிய நிக/7சிக� நா� � (2,9,10,11) அைம�த, 
பாட'க� இதி' இ#2கி�றன. 
 
 தைலவ$தைலவ$தைலவ$தைலவ$ பிற% அறியாதவா! தைலவிைய7 ச�தி*& அளவளா�வ&�, பி�� 
அவைள2 க'யாண� ெச	& ெகா�வ& தா� ந'ல& எ�! உண%�& அத�காக� 
ெபா#� ேதட7 ெச'வ&�, ெச�ற இட*தி' தைலவியி� நிைனவாகேவ இ#�ப&�, 
உற�காம' ெபா+&ேபா2 வ&�, பிற  மீ.3� வ�& பாிச� அC��வ&�, 
தைலவியி� ெப�ேறா% ேக�டைத2 ெகா3�ப&�, தைலவி2 * தைழவிைலயாக 
நா�ைடேய ந' வ&� நம2 * ெதாியவ#கி�றன. பி�� தைலவ� தைலவிைய 
மண�& வா/கிறா�. இைடயிேல ெபா#� ேத,வர� பிாி�& ெச'கிறா�. அ�ப,� 
பிாி�& ெச'(�ேபா& தைலவியி� இனிய இய'ைப-� எழிைல-� தின�&, 
பாைலயி� ெவ�ைமைய மற�& நட2கிறா�. அவ9ைடய ப.�க� த.ைமைய 
உ.டா2 கி�றன. பிாி-�ேபா& தைலவி ப�ட வ#*த*ைத உண%�தவனாதலா', 
ேபான இட*தி' ெந3� கால� த�காம' இ�றியைமயாத அள�2 � ெபா#ைள7 
ேசமி*&2ெகா.3 மீ.3� வ#கிறா�. வ�& இ'லற� நட*தி� �த'வைன� 
ெப!கிறா�. காத' மைனவிேயா3� �த'விகேளா3� கைலயி�ப� Eக%�& இ�ப 
வா/� வா/கிறா�. 
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 தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி    தைலவேனா3 பிற% அறியாம' அளவளா�கிறா�. அ�ேபா& 
அவைன2 காP� ேபாதி(� காணா� ேபா& ெபாிதாைகயா' ெகா	தி3 
தளிைர�ேபால வா3கிறா�; கவிைன இழ2கிறா�. அவ� உட�� ேவ!பா�ைட 
அைடகிற&. தைலவைன� பிாி�தி#2 � கால*தி' அவ� மைலைய2 க.3. 
ஆ!த' ெப!கிறா�. அ& மைற-� ேபா& அவ� க.களி' நீ% ம' கிற&. ஒ# 
தைலவி த� காதல� எ�ப,-� த�ைன மண�& ெகா�வா� எ�ற ைதாிய*தா' 
மண� ெச	& ெகா.ட பி�ன% எ�ப, இ#�பாேளா அ�ப, இ#2கிறா�. ‘ேவ�த� 
வாழேவ.3�’ எ�! வா/*&கிறா�. தைலவைன மண�&ெகா.3 வா/கிறா�. 
அவ� ெபா#92காக� பிாி-�ேபா& க. கல� கிறா�; உைட*ெத+ ெவ�ள� 
ேபால2 க.ணீ% ெப#2 கிறா�. அவ� வ�தபிற  �த'வைன�ெப�! வா/கிறா�. 
�'ைல மலைர7 F,2ெகா�கிறா�. ெசவி�*தா	 க.3 மகி+�ப, காதலC� 
�த'வC� ேச%�&: இ#2க, பாண% �'ைல� ப.ைண� பாட, அ�ேக அவ9� 
ஒ�றி இ#2கிறா�. 
 
 ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி தைலவியி� நல*ைதேய த� நலமாக எ.ணி வா/கிறவ�. கள�2 
கால*தி' தைலவி2  உ.டா � &யர*ைத2 க.3 க.3 &யரைடகிறா�. 
தைலவ� தைலவிைய மண�& ெகா.டா' ந'ல& எ�ற நிைனவினா', அவ� 
தைலவிைய7 ச�தி�பத�காக மைறவி' வ�& நி� �ேபா& தைலவியிட�,தைலவ% 
ெபா#�3 வ#�&வாேன� எ�! ேக�பவைள� ேபால� ேபIகிறா�. அ�த� 
ேப7சி', தைலவ� களவிேல வ�& தைலவி-ட� அளவளா�தேலா3 நி�பவ� 
எ�பைத2  றி�பாக� �ல�ப3*&கிறா�. அைத2 ேக�3* தைலவ� 
தி#மண*&2  ேவ.,ய �ய�சிகைள7 ெச	ய�3ெம�பேத அவ� எ.ண�. 
‘தைலவ� இவைள2 க'யாண� ப.ணி2 ெகா�9� �ய�சியிேல ஈ3படேவ.3�; 
இவ� த�ைத-� அவC2  இவைள2 ெகா32கேவ.3�’ எ�! ெத	வ*தினிட� 
ேவ.,2ெகா�கிறா�. த�Cைடய தா-� தைலவிைய வள%*தவ9� ஆகிய 
ெசவி�யிட�,  றி�பாக* தைலவி தைலவனிட� காத' ெகா.3�ளா� எ�பைத* 
ெதாிவி2கிறா�. ெதாிவி*த பிற , தைலவCைடய க'யாண*&2  வி�டா%, 
ச�மதி*த பி�பா3 தைலவி ��ப�ட வ#*த*ைத7 ெசா'�, 'உ�ளா' அ�த 
நிைலமாறி ந�ைம விைள�த&’ எ�! ெசவி�ைய� பாரா�3கிறா�. தி#மண� ஆன 
பிற  தைலவனிட�, தைலவி ைதாிய*ேதா3� ந�பி2ைகேயா3� இ#�தைத7 
ெசா'கிறா�.  
 
 ெசவி/�தா*ெசவி/�தா*ெசவி/�தா*ெசவி/�தா* தைலவி-� தைலவC� �த'வைன� ெப�!, இனிதாக 
இ'லற� நட*தி இ�ப வா/� வா/வைத, அவ%க� வா+� <�32 7 ெச�! 
க.3, மீ.3� வ�& தைலவியி� தா	2 7 ெசா'கிறா�. 
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 ககககட�� வா/*தி' சிவபிரா� அ%*தநாாீசராக2 கா�சி த#கிறா%. 
நீலேமனிைய-� வா�ைழைய-� உைடய உமா ேதவியாைர* த� ஒ# ப தியிேல 
ெகா.ட அ�ெப#மா� 8�! உலக*ைத-� உ.டா2 கிறா%.  
 
 ஆத� அவினி எ�ற ேசர அரச� ெபய% இர.டாவ& பா�,ேல வ#கிற&. 
 
 அரச%க� பைக தணி�& வாழேவ.3ெம�!� அவ%க9ைடய வா/நா� 
ெப#கேவ.3ெம�!� வா/*&வ& மர�. உலக�கைள ேம' கீ/ ந3 எ�! 
வைக�ப3*தி 8வைக உலக� எ�பா%க�. பழ�கால*தி' மகளி% தைழ- 
ைடைய2க�3வ& உ.3. அணிகைள அணித(�, க��2  அைடயாளமாக 
�'ைல� Hைவ அணித(�மகளி#2  வழ2க�. பாண% இட*&2  ஏ�ற 
ப.கைள�பா3வா%க�. அவ%க� பா3� பா�ைட ஆடவ% மகளி%  ழ�ைதக� 
யாவ#� ேச%�& ேக�பா%க�.  
 
 இ�த� �*தக*தி' உ�ள பதிெனா# பாட'கைள2 ெகா.3 இவ�ைற 
உணரலா�. இ�C� �லவ%க� ஒ# ெச	திைய7 ெசா'(� �ைற-� இய�ைகைய 
வ#ணி2 � திற�� உ�9ைற-வம*தா'  றி�பாக7 ெச	திகைள� �ல�ப3*&� 
வைக-� உ�ேள உ�ள விள2க�களி�#�& ெதளிவா �. I#�கிய உ#வ*தி' 
பாட' அைம�தி#�தா(�, அ�பாடலாகிய D�!2 ாிய நிைல2கள�� 
பா�,=ேட பல பல க#*&2க9�  றி��க9� பா�,� பயனாகிய ெச	தி-� 
விாி*& உண#�ப, அைம�தி#2கி�றன. ச�க� �லவ%களி� வா2கி' எ'லா� 
இ�த7 ெசா� I#2க*ைத2 க.3 மகிழலா�. 
 

3333    
 பழ�கால*தி' எ�3*ெதாைக'கைள* தனி*தனிேய ெதா 2 �ேபா& 
ஒ;ெவா�ைற-� யாேரC� ஒ# ெச'வ% ெதா 2க7 ெச	தா%. ஒ# �லவ% அைத* 
ெதா *தா%, ஐ� ! �ைற* ெதா 2 �ப, ெச	தவ% யாைன�க0ேச*யாைன�க0ேச*யாைன�க0ேச*யாைன�க0ேச*    மா"தர(மா"தர(மா"தர(மா"தர(    
ேசர�ேசர�ேசர�ேசர�    இ��ெபாைறஇ��ெபாைறஇ��ெபாைறஇ��ெபாைற    எ�C� ேசர அரச%. அவ% ேவ.3ேகாளி�ப, இைத* 
ெதா *தவ% #ல��ைற#ல��ைற#ல��ைற#ல��ைற    ) ) ) ) றிறிறிறியயயய    2ட3�2ட3�2ட3�2ட3�    கிழா�கிழா�கிழா�கிழா� எ�C� �லவ% ெப#மா�. 
 
 இத� � பைழய உைர ஒ�! உ.3. அ& சில  றி��கைள மா*திர� 
த#கிறேதய�றி� ெபாழி��ைரயாகேவா விாி�ைரயாகேவா அைமயவி'ைல. இ�த� 
�*தக*தி' வ#� பாட'க92  அ;�ைரயாசிாிய% எ+தி-�ளவ�ைற அ�க�ேக 
எ3*&2 ெகா3*தி#2கிேற�. 
 
 ஐ� !�ைற-� அத� உைரைய-� ஆரா	�& ெச�ப> ெச	& �த' 
�த�' 1903-ஆ� ஆ.,' எ�Cைடய ஆசிாிய� பிரானாகிய மகாமேகாபா*தியாய 
டா2ட% ஐயரவ%க� ெவளியி�டா%க�. அவ%க� எ+திய �க�ைரயி' இ��� 
ெப#ைமைய, ‘ெசா�Iைவ ெபா#�Iைவகளி� சிற�த&. ெபா#�களி� இய�ைக 
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அழைக-� தமி/� பாைஷயி� இனிைமைய-� ந�  ெதாிவி�ப&. இ* தமி/ 
நா�,� பைழய கால*தி� நிைலைமைய-� சில சாி*திர�கைள-� �ல�ப3*&வ&’ 
எ�! எ+தியி#2கிறா%க�. ச�க 'களி� Iைவைய ந�  அறி�& மகி/�& 
ஆரா	7சி-�: விள2க�� சாி*திர�� கைத-� எ+&� &ைறயி' பல அ�ப%க� 
இ2கால*தி' ஈ3ப�,#2கிறா%க�, அ*தைன2 � வி*தி�ட ெப#�தைக 5555ம�ம�ம�ம�    
ஐயரவ�க�ஐயரவ�க�ஐயரவ�க�ஐயரவ�க� எ�பைத. நிைன2 �ேபா&�, அவ%க� தாளிைண2கீ/ இ#�& தமி/ 
க� � ேப! எளிேயC2 2 கிைட*த& எ�பைத நிைன2 �ேபா&� ெப#மித� 
உ.டாகிற&. எ'லா� �#க� தி#வ#�.  
 
 இத� �� ெவளியான மைனவிள�ைக�மைனவிள�ைக�மைனவிள�ைக�மைனவிள�ைக� க.3� �றி(சி�ேதைன6�றி(சி�ேதைன6�றி(சி�ேதைன6�றி(சி�ேதைன6    
Iைவ*&� இ���!� பாரா�,ய அ�ப%க� இ�த* தாமைர� ெபா	ைகயி(� 
8/கி உள�  ளி%வா%க� எ�! ந��கிேற�.  
7–3–52                       கி. வா. ஜக�நாத� 
 
 
 றி��  
இர.டா� பதி�பி' �தியனவாக 8�! பாட'களி� விள2க2 க�3ைரக� 
ேச%�தி#2கி�றன.  
7–8–58                        கி. வா. ஜ. 
 
 
 

உ��ைற 
 
எ..       ப2க� 
 )க7ைர)க7ைர)க7ைர)க7ைர    
1111            உமாபாக$உமாபாக$உமாபாக$உமாபாக$    
2222            தாமைர�தாமைர�தாமைர�தாமைர�    ெபா*ைகெபா*ைகெபா*ைகெபா*ைக        
3333            ெந�8ைடயெந�8ைடயெந�8ைடயெந�8ைடய    ெச�வ$ெச�வ$ெச�வ$ெச�வ$    
4444                அ�ப9:�அ�ப9:�அ�ப9:�அ�ப9:�    உ!டாஉ!டாஉ!டாஉ!டா? ? ? ?     
5555                தைழதைழதைழதைழ    விைலவிைலவிைலவிைல        
6666                உற�க�உற�க�உற�க�உற�க�    ெக;�தவ�ெக;�தவ�ெக;�தவ�ெக;�தவ�        
7777            மணிகிறமணிகிறமணிகிறமணிகிற    மா�வைரமா�வைரமா�வைரமா�வைர        
8888                �<�ைக�<�ைக�<�ைக�<�ைக    இ��#/இ��#/இ��#/இ��#/        
9999            பாைலபாைலபாைலபாைல    �ளி�"த��ளி�"த��ளி�"த��ளி�"த�    
10101010                உைட�ெத=உைட�ெத=உைட�ெத=உைட�ெத=    ெவ�ள�ெவ�ள�ெவ�ள�ெவ�ள�        
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11111111            இ$பஇ$பஇ$பஇ$ப    வா>7வா>7வா>7வா>7        
12121212                உ!உ!உ!உ!ணாணாணாணா    விரத�விரத�விரத�விரத�    
13131313                            கட7ைளகட7ைளகட7ைளகட7ைள    வ=���வ=���வ=���வ=���    காத/காத/காத/காத/        
11114444            க!க!க!க!    #ைத�த#ைத�த#ைத�த#ைத�த    காாிைககாாிைககாாிைககாாிைக    
  --------------------------- 
 
                            

1111.... உமாபாக
உமாபாக
உமாபாக
உமாபாக
    
 
 க.ணாேல காP� உலக� எ;வள� விாிவாக இ#2கிற& ! ஆ#யி%க� 
யா�� உட�ைப* தா�கி வா/வத�  இடமாக இ#�ப& இ�த உலக�.  ந��ைடய 
க.P2 * ெதாி�த இ�த உலக� அ'லாம' நம2 * ெதாியாத பல உலக�க� 
இ#2கி�றன. இ2கால*தி' ேம�ேம(� வள%�& வ#� வி>ஞான ஆரா	7சியிேல 
ஈ3ப�ட ேபரறிஞ%க� அகில�பிரப>ச ெம�ப& எ.ணி2ைகயி' அட�காத 
அ.ட�கைள உைடய& எ�! ெசா'கிறா%க�. நா� வா+� Hமி நம2  ஒளிைய* 
த#� கதிரவைன நாயகனாக2 ெகா.ட ஒ#  3�ப*ைத7 சா%�த&. ச�திர� 
ெச;வா	 �த�ய கிரக�க� Hமியி� ேதாழ%க�. Hமிையய�றி ம�ற2 கிரக�களி' 
உயி%க� இ#2கி�றனவா, இ'ைலயா எ�பைத இ�C� ெதளிவாக* ெதாி�& 
ெகா�ள இயலவி'ைல. 
 
 Fாிய� ஒ�!தா� எ�! ஒ# கால*தி' நிைன*ேதா�. இ�! வி>ஞான 
ஆரா	7சியினா' பல ேகா, Fாிய%க� உ.3 எ�! அறிஞ%க� க.டறி�& 
ெசா'கிறா%க�. வான*தி' காP�. ஒ;ெவா# ந�ச*திர�� ஒ;ெவா# 
கதிரவனா�.அ�த2 கதிரவC2 * தனிேய  3�ப�க� உ.டா�. இ�த விவர*ைத 
நா� ேக�க� � �தா', ந��ைடய Hமி, அள�2  அட�காத அ.ட�களி� 
D�ட*தி' ஒ# சிறிய க3  எ�ேற நிைன2க* ேதா�!�. Hமிேய அ;வள� 
சிறியதாக* ேதா�றமானா' தனி மனிதராகிய நா� எ;வள� அP� பிரமாணமாக 
ஆகி வி3ேவா�! 
 
 ந��ைடய ��ேனா%க� பிரப>ச� மிக மிக விாி�த& எ�பைத ந�  
உண%�தி#�தா%க�. ந� க.P2 * ெதாியாத அ.ட�க� பல உ.3 எ�! 
'க� ெசா'கி�றன. மாணி2கவாசக% �ெறா# ேகா,2  ேம' உ�ளன எ�! 
ெசா'கிறா%. 
 
         ““““அ!ட�அ!ட�அ!ட�அ!ட�    ப�தியி$ப�தியி$ப�தியி$ப�தியி$    உ!ைட�உ!ைட�உ!ைட�உ!ைட�    பிற�க�பிற�க�பிற�க�பிற�க�        
                            அள�ப�"அள�ப�"அள�ப�"அள�ப�"    த$ைமத$ைமத$ைமத$ைம    வள�ெப��வள�ெப��வள�ெப��வள�ெப��    கா0சிகா0சிகா0சிகா0சி; ; ; ;     
                            ஒ ற?��ஒ ற?��ஒ ற?��ஒ ற?��    ஒ$<ஒ$<ஒ$<ஒ$<    நி$ெறழி�நி$ெறழி�நி$ெறழி�நி$ெறழி�    பகாி$பகாி$பகாி$பகாி$        
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                            @ ெறா@ ெறா@ ெறா@ ெறா����    ேகா9யி$ேகா9யி$ேகா9யி$ேகா9யி$    ேம படேம படேம படேம பட    விாி"தனவிாி"தனவிாி"தனவிாி"தன’’’’’’’’        
எ�ப& அவ% தி#வா2 . 
 
 �ராண�களி' பதினா�  உலக�க� எ�! ஒ# கண2 7 ெசா'� 
யி#2கிறா%க�. அவ�ைற-� 8�! வைககளாக வ *தா%க�. ேம', கீ/, ந3 எ�! 
8�! அ32 களாக உலக�க� இ#2கி�றன எ�! Dறின%. அ�த% ம*திய 
பாதல� எ�! வட ெமாழியிேல ெசா'வா%க�. 
 
                                    """")�#ண)�#ண)�#ண)�#ண����    அ;�கியஅ;�கியஅ;�கியஅ;�கிய    )ைற)ைற)ைற)ைற    )த )த )த )த     க0;க0;க0;க0;""""        
எ�! #றநாA றி�#றநாA றி�#றநாA றி�#றநாA றி�    இ�த உலக வாிைசைய ஒ# �லவ% எ3*&7 ெசா'கிறா%. 
இவ�ைற 8வைக உலக�, 8�லக� எ�! பழ� �லவ%க� வழ� வா%க�.  
 
 நா� காP� உலக�� காணாத அ.ட�க9� 8வைக உலகிC� அட� �. 
இ�த 8வைக உலக�களி(� உயி%க� வா/கி�றன. ேதா�றி மைறகி�றன. 
உலக�க92 * ேதா�ற�� ஒ32க�� உ.3. ேதா�றிய உலக*ைத அ;வா! 
ேதா�!�ப, ெச	-� ஒ# ெபா#� எ�!� அழியாம' இ#2கி�ற&. ேதா�ற�� 
ஒ32க�� உைடய உலக�கைள� பைட�பவ� அவ�றி� ேதா�ற*&2  ����, 
ஒ32க*தி� � பி��� இ#�பவனாக இ#�தா'தா� அவ�ைற� பைட2க இய(�. 
ஆகேவ உலக�கைள உ.டா2கிய இைறவC2 * ேதா�ற�� ஒ32க�� இ'ைல 
எ�! 'க� ெசா'கி�றன.  
 
             அகரஅகரஅகரஅகர    )தல)தல)தல)தல    எ=�ெத�லா�எ=�ெத�லா�எ=�ெத�லா�எ=�ெத�லா�; ; ; ; ஆதிஆதிஆதிஆதி    
                                                    பகவ$பகவ$பகவ$பகவ$    )த ேற)த ேற)த ேற)த ேற    உல�உல�உல�உல�,,,,    
 
 தி#2 றளி� �த�பா�3 உலக*ைத2 கா�, அைத உ.டா2கிய 
�த�கட�ைள-� கா�3கிற&. 
 
 8வைக உலக�� இைறவனிட*தி�#�& ேதா�றின எ�! ந� 'க� 
D!கி�றன. பழ�தமி/ 'களி' பல இட�களி' இ�த2 க#*ைத2 காணலா�. 
 
 'இைறவ� உலக*ைத* ேதா�!வி*தா�’ எ�பைதேய பல விதமாக� 
�லவ%க� ெசா'வா%க�. பாரத�பாரத�பாரத�பாரத�    பா9யபா9யபா9யபா9ய    ெப�"ேதவெப�"ேதவெப�"ேதவெப�"ேதவனானானானா���� எ�ற �லவ% ஐ��<ஐ��<ஐ��<ஐ��<    @<@<@<@< 
எ�ற ெதாைக �' கட�� வா/*தாக உ�ள ெச	-ைள� பா,யி#2கிறா%. 
‘உலக� யா�� இைறவனிடமி#�& ேதா�றின’ எ�! அவ% D!கிறா%. உலக� 
ேதா�றின எ�! ெசா�னா(� இைறவனிடமி#�& ேதா�றின எ�! 
ெசா�னைமயா' உலக�க� தாேம ேதா�!வன அ'ல, ஒ#வ� ேதா�ற7 
ெச	தைமயா' ேதா�றின எ�!தாேன ெகா�ள ேவ.3�? தி#2 றளி' ‘உலக� 
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ஆதி பகவனாகிய �தைல உைடய&’ எ�! தி#வ�9வ% ெசா'கிறா%. "ஆதிபகவ� 
�த�ேற உல " எ�! அவ% D!� ேபா&, உல  எைதேயா ஒ# ெபா#ைள உைடய 
ெத�! ெசா'வ& ேபா' இ#2கிற&. உலக� ஒ�ைற உைடய தைலைமைய� 
ெப�ற& ேபால��, ஆதிபகவ� அதCைடய உைடைம ேபால�� அ�த வா2கிய� 
அைம�தி#2கிற&. ஆனா' தைலைம� ெபா#ளாக நி�பவ� இைறவ� தா�. 
இதைன உண%�த    பாிேமலழக�பாிேமலழக�பாிேமலழக�பாிேமலழக� விேசட�ைரயி' இ�த �த� றளி� க#*ைத 
விள2 கிறா%. 
 
    "காண�ப�ட உலக	தா� காண�படாத கட�� உ�ைம �ற 
ேவ��த��, ‘ஆதிபகவ� �த�ேற’ என உலகி�ேம� ைவ	�� �றினா . 
�றினாேர"#, உலகி�� �த� ஆதிபகவ� எ�ப� க%	தாக� ெகா'க"  
எ�! அவ% எ+தியி#�பைத2 கா.க. 
 
 ெப#�ேதவன%, ‘8�! வைக உலக�க9� �ைறயாக* ேதா�றின’ எ�! 
ெசா'கிறா%. 
 
             -வைக-வைக-வைக-வைக    உலக)�உலக)�உலக)�உலக)�    )கி>�தன)கி>�தன)கி>�தன)கி>�தன    )ைறேய)ைறேய)ைறேய)ைறேய. . . .     
    
 இைறவCைடய தி#வ, நிழ��கீ/ இைவ ேதா�றின எ�! ெசா'ல 
வ#கிறா%. இைறவேன இவ�ைற* ேதா�ற7 ெச	தா� எ�! ெசா'�யி#2கலா�. 
அ�ப,7 ெசா'லாம' உலகி� ெசயலாக ைவ*&7 ெசா�னதி' நய� உ.3. 
பாிேமலழக% ெசா'வ& ேபால, ‘காண�ப�ட உலக*தா' காண�படாத கட��  
உ.ைம’ Dறியதாக இ#�ப& ஒ�!. ம�ெறா�! இைறவ� ஒ# காாிய*ைத 
நிைன*&7 ெச	தா� எ�! ெசா�னா' அவC2  அ�த2 காாிய*ைத7 ெச	வதி' 
ஒ# தனி �ய�சி இ#�ப& ேபால* ேதா�!�. அவCைடய அ#ளா�ற' எ�ேபா&� 
ஒழியாம' நில�கிற&. அத��� உலக� யா�� இய� கி�றன. இத�காக அவ� 
ெப#�ய�சிைய ேம�ெகா�வதி'ைல. Fாிய� ேதா�!� ேபா& அவCைடய 
��னிைலயி' தாமைர மல%கிற&;  �த�  விகிற&. அைவ இய�ைகயாக 
நிக/வனேபால அைமகி�றன. உலகிCைடய ேதா�ற�� இய'பாக அைமவ& 
ேபால* ேதா�!கிற&. இைறவ� �ய�சி ெச	யாம' த� அ#ளாைணயி� 
ேபா2கிேல உலைக �கி/2க7 ெச	கிறா�. இதனா'தா� அவCைடய ெசய'கைள 
விைளயா�3 எ�! ெசா'கிேறா�,  
 

  உலக�உலக�உலக�உலக�    யாைவ:�யாைவ:�யாைவ:�யாைவ:�    தா�தா�தா�தா�    உளஉளஉளஉள    ஆ�க8�ஆ�க8�ஆ�க8�ஆ�க8�    
நிநிநிநிைலைலைலைலெபெபெபெப    <�த8�<�த8�<�த8�<�த8�    நீ�க8�நீ�க8�நீ�க8�நீ�க8�    நீ�கலாநீ�கலாநீ�கலாநீ�கலா    
அலகிஅலகிஅலகிஅலகி    லாவிைளலாவிைளலாவிைளலாவிைள    யா0;ைடயா0;ைடயா0;ைடயா0;ைட    யா�அவ�யா�அவ�யா�அவ�யா�அவ�    

                        தைலவ�தைலவ�தைலவ�தைலவ�; ; ; ; அ$னவ��அ$னவ��அ$னவ��அ$னவ��    ேகசர!ேகசர!ேகசர!ேகசர!    நா�கேளநா�கேளநா�கேளநா�கேள    
எ�! க�ப% ெசா'கிறா% அ'லவா? 
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 '8வைக உலக��    )ைறயாக)ைறயாக)ைறயாக)ைறயாக �கி/*தன' எ�! ெசா'கிறா% �லவ%. 
இைறவCைடய பைட�பாகிய எ&�� ஒ+�கி' அட�கிய&. அத�  ஒ#    )ைற)ைற)ைற)ைற 
உ.3. மனித� த� அறியாைமயா' �ைறயி�றி வா/கிறா�. �ைறயி�றி7 ெசய' 
ெச	கிறா�. கதிரவ� உதய�� மைற��, ச�திர� ேதா�ற�� மைற��, ஐ�ெப#� 
Hத�களி� நிைல-� யா�� ஒ+� 2 � அைம�தி#2கி�றன. ஆ#யி%க� பிறவி 
ெய3�ப& வா/வ& இற�ப& ஆகியவ�றி� � ஒ# �ைற உ.3. அைதேய 
ஊ/விைன எ�!� பா' எ�!� ெசா'வா%க�. இைறவ� இ�த� பாைல 
வைரய!�பதனா' அவைன� பா�வைரபா�வைரபா�வைரபா�வைர    ெத*வ�ெத*வ�ெத*வ�ெத*வ� எ�! ெதா'கா�பிய� 
 றி2கிற&. ஊ/, பா', விதி எ�பைவ ஒேர ெபா#ைள* த#� ெசா�க�. �ைற 
எ�!� ஊ/விைனைய2  றி�பி3வ& உ.3. 
 

நீ�வழி�நீ�வழி�நீ�வழி�நீ�வழி�    பபபபEEEEஉ�உ�உ�உ�    ####ைணைணைணைணேபா�ேபா�ேபா�ேபா�    ஆ�யி�ஆ�யி�ஆ�யி�ஆ�யி�    
)ைறவழி�)ைறவழி�)ைறவழி�)ைறவழி�    பபபபEEEEஉ�உ�உ�உ�    எ$ப�எ$ப�எ$ப�எ$ப�    திறேவா�திறேவா�திறேவா�திறேவா�    

                                                                                                                                                        கா0சியி�கா0சியி�கா0சியி�கா0சியி�    ேத�"தன�ேத�"தன�ேத�"தன�ேத�"தன�    
 

எ�! கணிய� H� �ற� D!வைத� �றநா=�றி' காணலா�. 
 
 உல  எ�பத�  உயி%2 D�ட� எ�!� ெபா#� ெகா�ளலா�. 8வைக 
உல  எ�பத�  8வைக உயி%2 D�ட�க� எ�ற ெபா#� கிைட2 �. உயி%2 
D�ட�கைள* ேதவ%, ம2க�, வில�  �த�யைவ எ�! 8வைகயாக� 
பிாி�ப&.3. �.ணிய*தி� பயனாக7 ெசா%2க பதவியி' இ#�& இ�ப� 
Eக%பவ%க� ேதவ%க�. பாவ*தி� பயனாகிய &�ப*ைத Eக%பைவ 
வில�கின�க�. �.ணிய�, பாவ� எ�C� இர.,� பயைன-� இ�ப &�பமாக 
Eக%பவ%க� மனித%க�. இ�ப, 8�! வைகயாக� பிாி*&7 ெசா'வைத* த+வி, 
இ�பேம Eக#� உயி%க�, &�பேம Eக#� உயி%க�, இ�ப�� &�ப�� கல�& 
Eக#� உயி%க� எ�! 8�றாக2 ெகா�ளலா�. 8வைக உல  எ�ப& இ�8வைக 
உயி%2 D�ட�கைள-� I�3�. 8வைக உயி%*ெதாைகக9� �ைறயாக, 
ஊ/விைன2  ஏ�றப, ேதா�!கி�றன. 
 

-வைக-வைக-வைக-வைக    உல��உல��உல��உல��    )கி>�தன)கி>�தன)கி>�தன)கி>�தன    )ைறேய)ைறேய)ைறேய)ைறேய    
    

எ�பத�  அ�ப,� ெபா#� ெகா�வ&� ெபா#*தமாக இ#2 �.  
 
 உஉஉஉயி%களான(� சாி, உலக�கைள ஆனா(� சாி, அவ�றி� ேதா�ற*தி' ஒ# 
�ைற உ.3. அைவ �ைற�ப, �கி/2 �. அவ�ைற அ�ப, �ைற�ப3*தி 
�கி/2க7 ெச	கிறவ� இைறவ�. 
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 இைறவ� அ#� நிர�பியவ�. இைறவ� ேவ!, அ#� ேவ! ஆவதி'ைல. 
ஆனா(� அ#ைள* தனிேய ைவ*& நிைன�ப&� ேபIவ&� வழ2கமாகி வி�டன. 
எ� உயி% எ�! ெசா'கிேறா�. உயிாினி�!� நா� ேவ! அ'ல; ஆனா(� நா� 
எ�ப& ேவ!, உயி% எ�ப& ேவ! எ�! நிைன2 �ப,யாக எ� உயி% எ�! 
ெசா'வ& ேப7சளவி' வ�& அைம�&வி�ட&. அ;வாேற அ#ெள�ப& கட�ைள 
வி�3 ேவறாக நி�பதி'ைல யானா(�, ேப7சிேல ேவறாக ைவ*&� ேபIவ& 
வழ2கமாகி வி�ட&. இைறவனிட� உ�ள அ#�தா� உலக*ைத* ேதா�!வி*&2 
கா�பா�றி அழி2கிற&. இைறவனிட*திேல இய2க� உ.டாவேத அ#ளா' தா�. 
இைறவென�C� ெச�ெபா#� ஆ#யி% இய�!� ெசய'க� யா�� 
அ#�ெசய'கேள. 
 
 இைறவைன7 சிவென�!�, அவனிட*தி' பிாிவி�றி அவC2  ேவறாக 
நி'லாம' ஒ�றி நி� � அ#ைள7 ச2தி எ�!� ெசா'வா%க�. சிவெப#மாCைடய 
அ#ேள ச2தி எ�! ஞான 'க� D!கி�றன. இைறவ� உலக*ைத� பைட*தா� 
எ�! ெசா'வைதேய இைறவ� அ#� உலக*ைத� பைட*த& எ�!� 
ெசா'வ&.3. ‘நா� இைத எ+திேன�’ எ�! ெசா'வத� �, ‘எ� ைக இைத 
எ+திய&’ எ�பத� � க#*& ஒ�!தா�. ஆன(� ெசா'(� �ைறயி' ேவ!பா3 
இ#2கிற&. சிவபிரா� உலக*ைத� பைட*தா�, சிவபிரா� தி#வ#� உலக*ைத� 
பைட*த& எ�! இ# வைகயாக7 ெசா�னா(� க#*& ஒ�!தா�. 
 
 இைறவ� தி#வ#ைள7 ச2தி எ�! வழிப3வ& வழ2க�. அ�த7 ச2திைய� 
ெப.P#வாக2 ெகா.3 அத�ேக�ற ேகால�க� �ைன�& ஞான� ெப#ம2க� 
அ�� ெச	தன%. இைறவCைடய ஒ# ப தியாக உமா ேதவி எ+�த#ளியி#2கிறா� 
எ�! 'க� ெசா'கி�றன. இைறவC� அவன#9� ஏ�ற* தா/வி�றி ஒேர 
அளவி' நி�கி�றன%. அவ� எ& ெச	தா(� அ& அ#ளி� ெவளிSேட. 
 
 எ�ெப#மா�, அ#ளி� தி#�#வ�. அ�ெப#மா�,யி� தி#ேமனி நீல 
நிற�ைடய&. எ�ெப#மாCைடய இட� பாக*தி' ஒ�றிய அ#9#வ� 
ெப#மா�,2  அைம�த நீல நிற� க.ைண2  ளி%வி�ப&. அ�ெப#மா�,யி� 
அழகிய தி#ேமனியி' ஆபரண�க� இல� கி�றன. அவ�ைற யா#� ைகயா' 
ெச	யவி'ைல. ஒ#வ% �ய�! ெச	தா' அதி'  �ற� இ#2 �. பிறரா' இய�ற� 
ெபறாம' இய'பாக அைம�த Gய இைழகைள அ�ைம அணி�தி#2கிறா�. நீல 
ேமனி-� வா�ய (Gய) இைழகைள-� பைட*த இ�த� ெப#மா�, இைறவCைடய 
பாக*தி' ஒ�றி விள� கிறா�. 
 

இைழயணிஇைழயணிஇைழயணிஇைழயணி    சிற�பி சிற�பி சிற�பி சிற�பி     பைழேயா�பைழேயா�பைழேயா�பைழேயா�    
    
எ�! ந2கீர% தி#�#கா�!�பைடயி' அ�ைம அணிகைள அணி�தி#�பைத 
நிைன2க7 ெச	கிறா%. 
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 உமாேதவி பாக*தி' இ#�பதனா'தா� இைறவ� ெசய' ெச	கிறா�. 
 

சிவெமசிவெமசிவெமசிவெம    ?�ெபா���?�ெபா���?�ெபா���?�ெபா���    ஆதிஆதிஆதிஆதி    ச�திெயா;ச�திெயா;ச�திெயா;ச�திெயா;    
ேசாி$ேசாி$ேசாி$ேசாி$    எ�ெதாழி8�எ�ெதாழி8�எ�ெதாழி8�எ�ெதாழி8�    வ�லதா�வ�லதா�வ�லதா�வ�லதா�    

                                                அவ�பிஅவ�பிஅவ�பிஅவ�பி    ாி"தி9$ாி"தி9$ாி"தி9$ாி"தி9$    இய��த ��இய��த ��இய��த ��இய��த ��    அாி�அாி�அாி�அாி�    
 
எ�! ச�கராசாாியா% ெசா'�யி#2கிறா%, பராச2தி இைறவனிட*தி' ேதா�றாம' 
ஒ3�கியி#�தா' இைறவ� எ�த7 ெசயைல-� ெச	த' இயலாதா�. ந�றாக* 
G� கிறவ� ஏதாவ& ேவைல ெச	வாேனா? மா�டா�. சிவெமC� 
பர�ெபா#ளிட� அ#� ேதா�றினா'தா� உலக� �கி/2 �.  
 
 பல% ேச%�& இ�த உலக*ைத உ.டா2கவி'ைல. ஒ#வனா'தா� 
உலக�க� ேதா�!கி�றன. அவC� அ#ேளா3 சாராதெபா+& அைவ 
ேதா�!வதி'ைல. அவ� அள�2 7 சாியள� அ#� சா%�தா'தா� உலக� 
�கி/2கிற&. அவ� பாதி, அ#� பாதி; சிவ� பாதி, ச2தி பாதி. இ�த இர.3� 
ேச%�த ஒ#வ� அவ�; இர.3 பாதி ேச%�த ஒ#வ�, நீலேமனிநீலேமனிநீலேமனிநீலேமனி    வா/ைழவா/ைழவா/ைழவா/ைழைய� 
பாக*தி' உைடய ஒ#வ�; இ�ப, அைம�தவ% ேவ! யா#� இ'லாத ஒ#வ�, 
அவCைடய தா� நிழ� கீேழ உலக�க� ேதா�றின. 
 
 இைறவேனா3 எைதேயC� ெதாட%�ைடயதாக7 ெசா'(�ேபா& 
அவCைடய அ,ேயா3 ெதாட%�ைடயதாக7 ெசா'வ& வழ2க�. இைறவ� 
ெதா.ட% எ�! ெசா'வைத விட இைறவ� தி#வ,*ெதா.ட% எ�! ெசா'வ& 
உய%�. இைறவ� தி#வ,2 � பிைழ ெச	ேத� என இர� வ& மர�.  
 
 ஆத��, இைறவனிடமி#�& உலக� ேதா�றின எ�! ெசா'வைதவிட 
இைறவ� தி#வ,யி�#�& ேதா�றின எ�ப& இ�C� சிற��. அைத� பி�C� 
சிற�பாக, 'இைறவ� தி#வ, நிழ��கீ/* ேதா�றின’ எ�! ெசா'கிறா% �லவ%.  
 
 நீல* தி#ேமனிைய-� Gய அணிகைள-� உைடய உமாேதவி அ#ளி� 
உ#வ�. அ�ெப#மா�,ைய* த� தி#ேமனியி� ஒ#பாதியி' உைடயவ� 
இைறவ�. எ�ெப#மா�,ேயா3 இைண�த ஒ#வனாகிய அ�ெப#மாCைடய 
தி#வ,யிைண* தாமைர நிழ�� கீேழ உலக�க� 8�!� �ைறயாக* ேதா�றின. 
 
 இ;வா! ெப#�ேதவனா% பா3கிறா%:  
 
            நீலநீலநீலநீல    ேமனிேமனிேமனிேமனி    வா�வா�வா�வா�    இைழஇைழஇைழஇைழ    பாக��பாக��பாக��பாக��    
            ஒ�வ$ஒ�வ$ஒ�வ$ஒ�வ$    இ�தா�இ�தா�இ�தா�இ�தா�    நிநிநிநிழ கீ>ழ கீ>ழ கீ>ழ கீ>    
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            -வைக-வைக-வைக-வைக    உல��உல��உல��உல��    )கி>�தன)கி>�தன)கி>�தன)கி>�தன    )ைறேய)ைறேய)ைறேய)ைறேய....    
 
* நீல நிற�ைடய ேமனிைய-� (பிற% ைகயா' ெச	யாத) G	ைமைய -ைடய 
அணிகைள-� உைடய உமா ேதவிைய ஒ# பாக*திேல உைடய ஒ�ப�ற 
இைறவCைடய இர.3 தி#வ, நிழ�� கீ/ 8�! வைக உலக�க9� 
�ைறயாக* ேதா�றின. 
 
 ேமனிெய�ப& உட�பி� நிற*ைத2  றி2 �. வா' Gய; வா�ைம-G	ைம, 
இைழ-ஆபரண�, வா' இைழ-வா' இைழைய அணி�த உமாேதவி: 
அ�ெமாழி*ெதாைக. பாக�-ஒ# பாதி. ஒ#வ�-ஒ�ப�றவ�. �கி/*தன.ேதா�றின. 
�ைறேய-�ைறயாக.* 
 
பாக� எ�ப& பாதி. இ�த� பா�,' அைர, ஒ�!, இர.3, 8�! எ�ற எ.க� 
ஒ�ற�பி� ஒ�றாக வ�& நயமாக அைம�தி#2கி�றன. 
--------------------   

    
2222.... தாமைர�தாமைர�தாமைர�தாமைர�    ெபா�ைகெபா�ைகெபா�ைகெபா�ைக    

 
 கள�2 காத�' சிற�& நி�ற இள�காதல%களாகிய அ;வி#வ#� 
பழ �ேபா& இ;�லக*ைதேய மற�& பழகினா%க�. இ*தைகய நிைலயிேல எ�!� 
இ#2கலா� எ�! நிைன�தவ%கைள� ேபால அவ%க� அளவளாவினா%க�. மண� 
ெச	& ெகா.3 உலகறிய2 கணவ� மைனவியராக வாழேவ.3� எ�ற எ.ண� 
சிறிேதC� அவ%களிட� ேதா�றியதாக* ெதாியவி'ைல.  
 
 ஆனா' தைலவியி� ஆ#யி%* ேதாழி2  மா*திர� அ�த2 கவைல இ#�த&. 
ஒ;ெவா# நா9� அ;வி# காதல%க9� ஒ�!ப3�ப, ெச	வதி' எ;வள� 
இைடT!க� உ�ளன எ�பைத அவ� அEபவ*தி' உண%வா�. ஒ;ெவா# 
கண�� அவ� வயி�றி' ெந#�ைப2 க�,2ெகா.டவைள�ேபால அ>சி 
ந3� வா�. ஆயிC� காதல%க� வ#�கால வா/ைவ� ப�றி2 கவைல 
ெகா�பவ%களாக* ேதா�றவி'ைல. 
 
 தைலவC2 2 கவைல இ'லாம' இ#�ப& விய�ப�!. அவ� ஆடவ�; 
மன உ!தி உைடயவ�. தைலவி2  அ'லவா அைத� ப�றிய கவைல இ#2க 
ேவ.3�? அவ92  இ�மியளேவC� த� இ'லற வா/ைவ� ப�றிய சி�தைன 
இ'ைல. தி#மண� ஆகி வி�டா' எ�ப,யி#�பாேளா அ�ப, அ'லவா அவ� 
இ#2கிறா� ? எ�ன ஆ7சாிய�! 
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 ேதாழி நிைன2கிறா�; ‘தைலவ% இவைள வ�& ச�தி*&7 ெச'கிறாேர ஒழிய, 
இவைள மண�பத� ாிய �ய�சிகைள7 ெச	வதாக* ெதாியவி'ைல. பாிச*ேதா3 
�தியவ%கைள அC�பி மண� ேப7ைச* ெதாட�க7 ெச	ய ேவ.டாேமா? அவ% 
அ;வா! ெச	தா(� இ; <�,' உ�ள ெபாியவ%க� ஏ�!2 ெகா�ள ேவ.3�. 
இவ� மண� ப#வ*ைத அைட�& வி�டதனா', இவைள வி#�பி� பல ேப% மண� 
ேபச வ#வா%க�. அவ%க92 � தா	 த�ைதய#2  வி#�ப��ள யாேரC� 
இ#*த' D3�. அவ%கைள இவ%க� ஏ�!2 ெகா.3 வி�டா' ெபாிய இ�னலாக 
வ�& �,�& வி3ேம ! காாிய� மி>சிவி�ட பிற  தைலவ% மண� ேபச �ய�றா' 
அ& எளிதிேல ைக D3மா? இவ� க��2  இ+2  வ�& வி3ேம! இவ92க'லவா 
அைத� ப�றிய கவைல இ#2க ேவ.3�?’ எ�! அவ� எ.Pகிறா�. 
 
 தைலவி அைமதியாக இ#2கிறா�; தைலவைன மண� ெச	&ெகா.ட பிற  
எ�ப, அைமதியாக இ#�பாேளா, அ�ப, இ#2கிறா�.  
 
ேதாழி2  அவ� மனநிைல விள�கவி'ைல. ஒ# நா� தைலவியினிடேம இைத2 
ேக�கிறா�.  
 
"இ�ப,ேய களெவா+2க*ைத நிக/*தி2 ெகா.,#2கலா� எ�! நீ 
எ.ணியி#2கிறாேயா?" எ�! ேக�டா�. 
 
    தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி::::  ஏ� அ�ப,2 ேக�கிறா	? 
 
 ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: க�32 காவ(2  அட�கி நி� � நா� ஒ;ெவா# நா9� பிற%  
  அறியாம' தைலவைர7 ச�தி2கிேறா�. இ�த2 கள� ெவளி�ப�3  
  வி�டா' எ*தைன பழி உ.டா � எ�! நீ சி�தி2கேவ இ'ைலேய! 
 
 தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி:::: எ�ன ெச	ய ேவ.3ெம�! ெசா'கிறா	? 
 
    ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: உலக*தி' ஆடவ#� ெப.,#� எ�ப, வா/கிறா%கேளா, அ�ப, 
  வா/வத�  ஆவன ெச	ய ேவ.டாமா? 
 
 தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி:::: ஆடவ#� ெப.,#� காத' ெச	& வா/கிறா%க�. அ�த   
  நிைலயி'தாேன நா�க� இ#2கிேறா�? 
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 ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: க��2  இைடT! ேநராத வ.ண� பா&கா�ைப7 ெச	&ெகா�ள 
  ேவ.டாமா? 
 
    தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி:::: எ� க��2  இைடT! இனி ேநர வழி ஏ&? இ�த உலகேம தைல 
  கீழானா(� எ� க�� நிைல2 2  ைறேவா மா!பாேடா உ.டாகா&. 
  இ�C� அத� தி.ைமைய நீ உண%�& ெகா�ளவி'ைல ேபா(�! 
 
    ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: உ� க��2  மாI வ#ெம�! நா� ெசா'ல வி'ைல. எ�ன  
  இ#�தா(� நீ�க� இ'வா/2ைகயி' ஈ3ப�ட கணவ�   
  மைனவியராக மா�U%கேள! 
 
 தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி    :::: தனி <�,' ம2க9டC� உறவின#டC� ஆP� வா/�தா'தா� 
  கணவ� மைனவியரா? அ�ேபா& மா*திர� க��2 * தனி7சிற��  
  வ�& வி3மா?  
 
 ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: அ�ப, இ'ைல. இ�ேபா& நீ உ� காதலைர7 சில காலேம ச�தி2க 
  �,கிற&; பல கால� பிாி�& வாழ ேவ.,யி#2கிற&. மண� ஆகி  
  வி�டா' எ�ேபா&� பிாிவி�றி வாழலா�. 
 
 தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி:::: மண� ஆகிய பி� மா*திர� பிாி� இ'ைலயா? ஆடவ%க� த�  
  ெதாழி'களி' ஈ3ப�3� பக' ேநர*ைத� ேபா2 வா%க�. அ�ேபா& 
  மைனவிய#ட� இ#2க �,-மா? ெபா#� ேதட ெவளிT#2 �  
  ேபானா' சில கால� அவ%க� இ#வ#� ஒ#வைர ஒ#வ% பா%2காமேல 
  இ#2கேவ., ேந%கிற&. அ�ேபா& அவ%களிைடேய உ�ள  
  காத(2 � க��2 � ஏேதC� இ+2  உ.டாகிறதா? இ�ேபா& 
  அவைர� பிாி�& வா+� ேநர*ைத அ*தைகயெத�ேற நா� எ.ணி 
  அைமதி ெப!கிேற�. கணவ� மைனவியராக வா+� வா/2ைக2 � 
  இ�த வா/2ைக2 � எ� அளவி' ேவ!பா3 ஒ�!� இ'ைல.  
  அ�ேபா& உ�ள இ�ப� இ�ேபா&� கிைட2கிற&. 
 
 ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: இ�ப� கிைட�ப& உ.ைமதா�. நீ�க� இ#வ#� இ'லற� �ாி�& 
  வாழ ேவ.டாமா? 
 
 தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி:::: நா�க� இ#வ#� இ'லற� �ாிவெத�ப& வா%*ைத அளவி'தா�. 
  உ.ைமயி' அவ%தா� எைத-� ெச	-� த தி-� உாிைம-�  
  உைடயவ%.  நா� நிழைல�ேபா' அவ#ட� நி�பவ�. என2ெக�! 
  ஒ# தனி7 ெசய' இ'ைல. நா� அவ#ைடய அ�ைப� ெப�றி#2க 
  ேவ.3�. அ& இ�! �+ைமயாக என2 2 கிைட*தி#2கிற&.  
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    ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: இ�ப,ேய இ#�தா' ேபா&மா? தி#மண� ெச	& ெகா�ளேவ  
  ேவ.டாமா? 
 
    தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி::::  யா% அ�ப,7 ெசா�னா%க�? தி#மண� ெச	&ெகா�வ&  
  இ'வா/�  நட*&வ& ஆகியவ�ைற� ப�றி2 கவைல�பட   
  ேவ.,யவ%  அவேர. நம2  அவ�ைற� ப�றி எ.Pவத� * த தி 
  இ'ைல; எ.ண ேவ.,ய&� இ'ைல. 
 
 ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: அவ% அைத�ப�றி2 கவைல�ப3பவராக* ெதாியவி'ைலேய! 
 
 தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி:::: அவ% உ�ள2 க#*ைத அ;வள� எளிதிேல உ�னா'   
  அறி�&ெகா�ள �,யா&. அவ% எ�ப, எ�ப,7 ெச	கிறாேரா அ�ப, 
  அ�ப, அவைர� பி�ப�றி ஒ+ த' எ� கடைம. இ�! கனவிேல 
  வ�& எ�ைன7 ச�தி*& எ� உயி#2  மல%7சிைய* த#கிறா%.  
  அ�ப,7 ெச	வேத அவ% தி#��ளமானா', அைத ஏ�!  நட�பேத 
  என2 � இ�ப�. அவ% மண� �ாி�& வா/வாரானா' அ�ேபா&  
  அவ#ைடய இ'ல2 கிழ*தியாக வா/வேத என2 � இ�ப�. எ�ப, 
  இ#�தா(� எ� அ��� இ�ப�� க��� ேவ!பா3 அைடவதி'ைல. 
  நா� எ�!� அவேரா3 இைண�தவ�. ஊரறிய மைனவிெய�!  
  ெதாியாவி�டா(� எ� உளமறிய நா� அவ#2  மைனவிதாேன? 
 
 ேதாழி2 * தைலவியி� ேப7ைச2 ேக�க2 ேக�க விய�� அதிகமாயி�!. 
இவ� சி�ன>சி! ெப. ேபIவ& ேபால� ேபசவி'ைலேய! க�பரசியாக அ'லவா 
ேபIகிறா�? அறிவிேல தைல சிற�தவ� ேபால� ேபIகிறா�. ெத	வ* தி#வ#ளிேல 
உ�ள*ைத2 கைர*&வி�ட ெம	>ஞானிய%க� ந�றானா(� அ�றானா(� 
இைறவ� தி#வ#ெள�! சி�ைத7 சலனம�!7 I�மா இ#�பா%க� எ�! 
ெசா'வா%க�. இவ� மனநிைல-� அ�ப,*தாேன இ#2கிற&? எ�! நிைன�& 
தைலவிைய மன*தா' வண�கினா�. 
 
 தைலவி-� ேதாழி-� நீராட7 ெச�றா%க�. அழகான ெபா	ைகயி' நீ%  
நிைற�தி#�த&. விாி�த ெபா	ைக அ&. ஒேர சமய*தி' பல% வ�& ஆ3வத�  
ஏ�றதாக இ#�ப&. தாமைர மல%க� காைலயி' விாி�& மல%�& மண�& அழ ட�  
நி�றன. இ;வள� நா�களாக அ�த* தாமைர� ெபா	ைகைய* ேதாழி 
பா%*தி#2கிறா�. இ�! அவ� பா%ைவ அ�த� ெபா	ைகயி' ஆ/�& பதி�த&. த� 
க.கைள அகல விாி*& அைத� பா%*தா�. ெபா	ைகயி' நீ% நிர�பியி#�த&. 
அதனா' அ& பல#2 � பயCைடயதாயி�!. அதி' ஆ�ப' அ'� �த�ய 
மல%க9� இ#�தன. அவ�றா' அ�த2  ள*&2 7 சிற�� உ.டாகவி'ைல. 
அைத* தாமைர� ெபா	ைக எ�! ஊரா% வழ�கின%க�. அ�ப,7 சிற�பாக7 
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ெசா'வத�  ஏ�ற த திைய அத�  உ.டா2கிய& அதி' ேதா�றி வள#� 
தாமைரேய. அ& ெவ!� ெபா	ைகயாக இராம' H�ெபா	ைகயாக அழ  ெப�! 
விள�கிய&; ம�ற� H2க� இ#�தா(� தாமைர� H இ#�ப& ேபா' ஆ மா? ேவ! 
H ஒ�!� இ'லாம' இ#�தா(� தாமைர ஒ�! இ#�தாேல ேபா&ேம! HவிC2  
அ#�கல� ெபா�  தாமைர அ'லவா? தமிழ%க� தாமைரைய2 கட��H எ�! 
ேபா�!வா%க�. தாமைரதா� அ�த� ெபா	ைக2ேக சிற�ைப* த#வ&; 
அ#�கலமாக, அணியாக இ#�ப&. 
 
 ேதாழி2 * தைலவCைடய ஊ% நிைன�2  வ�த&. ‘இ�ேக இவ�  
நீரா3கிறா�. தி#மண� ஆன பிற  தைலவ% இவைள* த� ஊ#2  அைழ*&7 
ெச'வா%. த� இ'ல*&2  அரசியாக இவைள ைவ�பா%. அ� � இ*தைகய 
தாமைர� ெபா	ைக இ#2 �. நீரா3� &ைறகளிேல தாமைரைய உைடய ஊ% அ&. 
அ�த� ெபா	ைகயிேல இவ� நீரா3வா�. தாமைர* த.3ைற ஊர� எ�! �லவ% 
பா3� �க+ைடயவ% இவ� காதல%.’ 
 
 ச�ெட�! அவ� நிைன� மாறிய&. ‘இ�C� அவ% இவைள* தி#மணேம 
ெச	& ெகா�ளவி'ைலேய! அவ% இ'ல� ெவ!� ெபா	ைக ேபால'லவா இ#2 
கிற&? அவ% ஊ%� ெபா	ைகயி' தாமைர இ#2கிற&. ஆனா' அ& அ#�பாக 
இ#2கிற&. அ& மல%�& விள�க ேவ.டாமா? ெவ!� ெபா	ைக மா*திர� 
இ#�தா' சிற�� இ'ைல. அதி' தாமைர இ#2க ேவ.3�, காதல% த� 
இ'ல*&2 ாிய தாமைரைய� ெப�றி#2கிறா%. ஆனா' �ைகயாக உ�ள அ�த* 
தாமைர, �ைக�த H, விாிய ேவ.டாமா? யாவ#� தாமைரயி� அழைக ெமா�டாக 
இ#2ைகயி' உணர �,-மா? அ& விாி�& மல%�தா'தாேன உணரலா�? இவைள* 
த� மைனவியாக ஏ�! இ'வா/2ைகைய* ெதாட�கினா'தா� இவ� ெப#ைமைய 
யாவ#� உண%வா%க�. இவ%க� இ'வா/2ைக மல%7சி ெப�! விள� �.'  
 
 இ�ப,* தாமைர� ெபா	ைகைய உவைமயாக ைவ*&* தைலவ� 
இ'ல*ைத-� தைலவிைய-� எ.ணிய ேதாழி தைலவCைடய ஊ%� 
ெபா	ைகைய2 க�பைன ெச	& பா%*தா�. அவ� எ.ண*&2  ஏ�றப,தாேன 
அ�த2 க�பைன இ#2 �? மிக�� விாிவான ெபா	ைக அ&; மல%�த 
ெபா	ைகதா�. தாமைர இ#2கிற&. யாவ#� நீரா3� &ைற-� இ#2கிற&. 
தாமைர*த. &ைற எ�! ெசா'வதி' தவ! இ'ைல. ஆனா' மல%�த தாமைரைய2 
காணவி'ைல. �ைக� ப#வ*தி' உ�ள தாமைரைய*தா� அவ� க�பைன2 
கா�சியி' கா.கிறா�. )ைக"த)ைக"த)ைக"த)ைக"த    தாமைர�தாமைர�தாமைர�தாமைர�    த!;ைறத!;ைறத!;ைறத!;ைறைய அவ� அக2 க.ணி' 
நி!*&கிறா�. 
 
 'இ& மல%�த தாமைர� ெபா	ைக ஆகேவ.3�’ எ�பேத அவ� ஆைச. 
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 நீரா,னா%க�. <�32 7 ெச'ல� �ற�ப�டா%க�. ெபா	ைக2 கைரயி' 
உ�ள சிறிய ேகாயி(2 7 ெச�றா%க�, வழிப�டா%க�. ேதாழி2  இ�ேபா& ஒ# 
ேயாசைன ேதா�றிய&. ‘இவ� ஒ# கவைல-� இ'லாதவ� ேபால� ேபசினா�. 
ஆனா(� மனI2 �ேள கவைல இ#2கலா�. அைத-�, க.3 பி,2க வழி ஒ�! 
ப.ணேவ.3�’ எ�! எ.ணினா�. 'கட�ளிட� ந� ேவ�ைகைய 
வி.ண�பி*&2 ெகா�ளலாேம!’ எ�! ேதாழி ெசா'லேவ, அ;வி#வ#� ேவ.,2 
ெகா�ள* ெதாட�கினா%க�. &ைணவி எ�ன ேவ.,2 ெகா�கிறா� எ�! 
ெதாி�& ெகா�வதி' ேதாழி2  மி தியான ஆவ' இ#�த&. 
 
 தைலவி, "கட�ேள, ந��ைடய அரசனாகிய ஆத� அவினி வாழேவ.3�. 
அ;ேவ�தC2  எ�த� பைக-� இ'லாம' இ#2க ேவ.3�. அவ� ப'லா.3 
வாழேவ.3�!“ எ�! ேவ.,2 ெகா.டா�. 
 
 ேதாழி இைத2 ேக�டேபா& அவ� உட�� �'லாி*த&. ‘எ�ன இ&! இவ� 
மனI� வா2 � ஒ�றாகேவ இ#2கி�றனேவ! தைலவ% த�ைன மண�& ெகா�ள 
ேவ.3ெம�ற கவைல சிறிதள�� இ#�பதாக* ேதா�றவி'ைலேய! அ& 
மா*திரமா த�னல*ைத அ,ேயா3 இழ�த நிைலைய அ'லவா இவ� 
ெப�றி#2கிறா�? நா�32  அரச� வாழேவ.3ெம�ற'லவா பிரா%*தைன 
ெச	கிறா�?  ,ம2க� யாவ#� வாழ ேவ.3�, மாதவ% வாழேவ.3�, மடவா% 
க��7 சிற2க ேவ.3� எ�! பல வைகயி' வா/*&வத� 7 சமானமான& இ�த 
வா/*&. ேவ�த� வா/�தா'  , ம2க� வா/வா%க�. மாதவ% ேநா��� மடவா% 
க��� காவல� காவ' இ'ைலயானா' இ'ைலயா �.# ஆத�� அவ� வா/�தா' 
ேகா�� வா+�, க�� வா+�, நா3 வா+�. இதைன அறி�த ெப#8தா�, ேபால, 
அரச� வா/க எ�! இவ� வா/*&கிறா� த� நல*ைத மற�& வா/*&கிறா�; இ& 
ெப#� க#ைணய'லவா? தாயி� த�ைம இ&தாேன? இவ� என2 * ேதாழி அ'ல, 
தா	. அறிவினா(� அ#ளினா(� தா	 எ�! நிைன2க* த �தவ�’ எ�! அவ� 
மன� தைலவியி� ேவ.3ேகா92 � பல பல வைகயிேல ெபா#� விாி*த&. 
----------   
#  ”மாதவ% ேநா��� மடவா% க���, காவல� காவ' இ�ெறனி� இ�றா'.” – 
மணிேமகைல, 22: 208-9. 
 
 சாி, சாி. நா� இவைள� ேபா�ற உய%�த  நிைல2  வர எ;வளேவா 
பிறவிகைள எ32க ேவ.3�. நா� இ�C� ந� நல*ைத மற2 � ஆ�ற' 
ெபறவி'ைல. நாமாவ& இவ92காக இைறவனிட� ேவ.,2ெகா�ேவா�. விாி�த 
ெபா	ைகயிேல �ைக�த தாமைரைய-ைடய த.3ைறTர% ஆகிய தைலவ% இவைள 
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வைரவாராக எ�! பிரா%*தைன ெச	ேவா�. அவ% மண� ேபச வி3வைத 
ஏ�!2ெகா.3 எ� த�ைதயா#� இவைள அவ#2  மண� ெச	& ெகா3�பாராக 
எ�! ெத	வ*தினிட� ந� ேவ.3ேகாைள7 சம%�பி�ேபா� எ�! அவ� ேம(� 
எ.ணினா�. 
 
தைலவி, ''''வாழிவாழிவாழிவாழி    ஆத$ஆத$ஆத$ஆத$! ! ! ! வாழிவாழிவாழிவாழி    அவினிஅவினிஅவினிஅவினி!!!! ஆத� அவினியாகிய அFேவ"த$அFேவ"த$அFேவ"த$அFேவ"த$    பைகபைகபைகபைக    தணிகதணிகதணிகதணிக! 
அவ� வா+� யா.3க� பலவாக� ெப��கெப��கெப��கெப��க!' எ�! ேவ.,2 ெகா.டா�. 

 
ேதாழிேயா, “மல�"தமல�"தமல�"தமல�"த    ெபா*ைகயி�ெபா*ைகயி�ெபா*ைகயி�ெபா*ைகயி�    )ைக"த)ைக"த)ைக"த)ைக"த    தாமைரையதாமைரையதாமைரையதாமைரைய உைடய த!;ைறGர$த!;ைறGர$த!;ைறGர$த!;ைறGர$    
வைரகவைரகவைரகவைரக! ! ! ! எ"ைத:�எ"ைத:�எ"ைத:�எ"ைத:�    ெகா;�கெகா;�கெகா;�கெகா;�க    ““““ என ேவ�டா�. 

★ 
 
 ேதாேதாேதாேதாழியி� ேவ.3ேகா� ப�*த&. தைலவ� தைலவிைய மண�& 
ெகா.டா�. தி#மண� சிற�பாக நைடெப�ற&. தைலவC� தைலவி-� இ' 
வா/2ைக நட*த* ெதாட�கினா%க�. ேதாழி-� உட� இ#�தா�. 
 
 ஒ#நா� தைலவ� ேதாழியிட� ேபசி2 ெகா.,#�தா�. பைழய கால*&2 
கைதைய ெய'லா� இ#வ#� ேபசினா%க�.  
 
 தைலவ�, "நா� அவைள மைறவிேல ச�தி*& அளவளாவிய அ�த2 
கால�களி' நீ�க� எ�ன ெச	& ெகா.,#�தீ%க�?’ எ�! ேக�டா�. 
 
 ேதாழி, தைலவி ேவ.,2 ெகா.டைத-�, தா� ேவ.,2 ெகா.டைத-� 
அவC2  எ3*&7 ெசா�னா�. 
 
    ''''வாழிவாழிவாழிவாழி    ஆத$ஆத$ஆத$ஆத$! ! ! ! வாழிவாழிவாழிவாழி    அவினிஅவினிஅவினிஅவினி!!!!    

                                                    ேவ"�பைகேவ"�பைகேவ"�பைகேவ"�பைக    தணிகதணிகதணிகதணிக! ! ! ! யா!;பலயா!;பலயா!;பலயா!;பல    ந"�கந"�கந"�கந"�க!!!!''''    
                எனேவ0எனேவ0எனேவ0எனேவ0    ேடாேளேடாேளேடாேளேடாேள, , , , யாேயயாேயயாேயயாேய    ;;;;    யாேமயாேமயாேமயாேம, , , ,     
                ''''மல�"தமல�"தமல�"தமல�"த    ெபா*ைகெபா*ைகெபா*ைகெபா*ைக    )ைக"த)ைக"த)ைக"த)ைக"த    தாமைர�தாமைர�தாமைர�தாமைர�        
                த!;ைறத!;ைறத!;ைறத!;ைற    ஊர$ஊர$ஊர$ஊர$    வைரகவைரகவைரகவைரக! ! ! !     
                எ"ைத:�எ"ைத:�எ"ைத:�எ"ைத:�    ெகா;�கெகா;�கெகா;�கெகா;�க!!!!’’’’    எனேவ0எனேவ0எனேவ0எனேவ0    ேடேமேடேமேடேமேடேம....    
 
 # ‘ஆத� வா/க! அவினி வா/க! அ;வரச� பைகவ%க� தா/�& 
ேபாவா%களாக! அவC2  ஆ.3க� பல வள%க!’ எ�! தா	* த�ைமைய உைடய 
இவ� ேவ.,2ெகா.டா�. நாC� எ�ைன7 சா%�த சில#�, விாி�த 
ெபா	ைகயிேல அ#�பிய தாமைரைய-ைடய த.ணிய நீ%*&ைறைய-ைடய 
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ஊ%2 * தைலவCகிய இவ� காதல� இவைள மண�& ெகா�வானாக ! எ� 
த�ைத-� இவைள அவC2  மண� ெச	& ெகா3�பானாக!' எ�! ேவ.,2 
ெகா.ேடா�. 
 
 ஆத� அவினி எ�ப& ேசர அரச� ஒ#வCைடய ெபய%, பைக பைகவ%. 
ேவ�த� பைகைம தணி�தவனா க எ�ற& பைகவ%க� அட�கி� ேபாக�3� 
எ�றப,. யா.3-வா/நாளாகிய ஆ.3க�. ந�&க-ெப# க. ேவ�ேடா�-
வி#�பினா�; ேவ.,2 ெகா.டா�. யா	-எ�க� தா	. மல%�த-விாி�த, ெபா	ைக - 
மானிட% ஆ2காம' இய�ைகயாக அைம�த நீ%நிைல. �ைக�த - அ#�பின. ஊர� - 
ம#தநில* தைலவ�. வைரக - க'யாண� ெச	& ெகா�ள�3�. ேவ�ேட� - 
ேவ.,2 ெகா.ேடா�. த�ைன� ேபால* தைலவி-ட� ெந#�கி� பழ � ேதாழி 
யைர-� ேச%*&� ப�ைமயாக7 ெசா�னா�. # 
 
�ைற�ைற�ைற�ைற    ::::    களவினி களவினி களவினி களவினி     பலபலபலபல    நா�நா�நா�நா�    ஒ=கிஒ=கிஒ=கிஒ=கி    வ"�வ"�வ"�வ"�    வைர"�வைர"�வைர"�வைர"�    ெகா!டெகா!டெகா!டெகா!ட    தைலமக$தைலமக$தைலமக$தைலமக$    ேதாழிெயா;ேதாழிெயா;ேதாழிெயா;ேதாழிெயா;    
    ெசா�லா9ெசா�லா9ெசா�லா9ெசா�லா9, , , , யா$யா$யா$யா$    வைரயா�வைரயா�வைரயா�வைரயா�    ஒ=�கி$றஒ=�கி$றஒ=�கி$றஒ=�கி$ற    நா�நா�நா�நா�    நீயி�நீயி�நீயி�நீயி�    இ��இ��இ��இ��    இைழ�தி�"தஇைழ�தி�"தஇைழ�தி�"தஇைழ�தி�"த    
    திற�திற�திற�திற�    யா�யா�யா�யா�????    ““““    எ$றாஎ$றாஎ$றாஎ$றா � � � �    அவ�அவ�அவ�அவ�    ெசா�/ய�ெசா�/ய�ெசா�/ய�ெசா�/ய�....    
 
[ெசா'லா,-ேபசி. இைழ*தி#�த-ெச	& ெகா.,#�த, திற�-ெசய' வைக.] 
 
 ஐ� !  �றி� பைழய உைரயாசிாிய% இ�த� பாட�� உைரயி' 
எ+தி-�ளைவ வ#மா!: 
 
 "நி�ைன எதி%�ப�ட அ�ேற நீ வைர�தா	 என2 ெகா.3 இ'லற*தி�  
ேவ.3வன வி#�பி ஒ+கியத'ல& தைலவி பிறிெதா�!� நிைன*தில�; யா�க�, 
‘அக�ற ெபா	ைக2  அணியாக* தாமைரைய -ைடய ஊரனாதலா', 
அ*த.3ைறTர� மைன2  அணியா� வ.ண� இவைள வைரவானாக! எ�ைத-� 
ெகா3�பானாக! என வி#�பிேனா�” எ�றவா!. 
 
 ”ஈ.3* தைலவிைய யாெய�ற&, எதி%�ப�ட ஞா�ேற க��� H.3 
ஒ+ கி�ற சிற�ைப ேநா2கி." 
 
இ& ஐ� !நா�றி� �த�ப தியாகிய ம#த*தி', �த'ப*தாகிய ேவ0ைக�பேவ0ைக�பேவ0ைக�பேவ0ைக�ப�தி��தி��தி��தி�    
உ�ள ஆறா� பா�3. 
இதைன இய�றிய �லவ% ஓர�ேபாகியா�ஓர�ேபாகியா�ஓர�ேபாகியா�ஓர�ேபாகியா�.... 

----------------------- 
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3333.... ெந��ைடயெந��ைடயெந��ைடயெந��ைடய    ெச�வ
ெச�வ
ெச�வ
ெச�வ
    

 
 ததததைலவC� தைலவி-� ஒ#வ#� அறியாம' ச�தி*& அளவளாவி வ�தன%. 
இ�த2 கள�2 காத�' பலவைக இைடT!க� இ#*தைல* தைலவ� உண%�தா�. 
‘இ�ப,ேய  நா� ஒ+ வ& Dடா&. இவைள மண�&ெகா.3 இ'வா/2ைகயி' 
ஈ3ப3வ& தா� த2க&. எ*தைகய அ7ச�� தைட-� இ'லாம' ஒ�றி வாழலா�’ 
எ�! எ.ணின�. தைலவி2 � பாிசாக வழ� வத� ாிய ெபா#ைள7 ேசமி*தா�. 
அறி�� ஆ.3� �தி%�த சா�ேறா%கைள* தைலவியி� <�32 7 ெச�! ெப. 
ேபசி வ#�ப, அC�பினா�. 
 
 அவ%க� ெச�! தைலவியி� த�ைதைய அPகி* தா�க� வ�த ெச	திைய 
�ைற�ப, எ3*&ைர*தா%க�. தைலவCைடய சிற�ைப-� இய'ைப-� 
தைலவியி� <�டா% அறியாதவ%க�. அவ92 * தா�க� அறி�த ந'ல இடமாக 
இ#2கேவ.3� எ�! வி#�பினா%க�. அ*தைன அழ � அறி�� வா	�த 
ெப.P2  ஏ�ற கணவ� கிைட�ப& அாிதா? இ�த ைம�தைன� ப�றி 
அவ%க92  ஒ�!� ெதாியா&. அயV%2கார� இவ�. இவ� அழ  எ�ப,ேயா? 
அறி� எ*தைகயேதா? ெச'வ நிைல எ;வா! இ#2கிறேதா? ெதாியாத இட*தி' 
 ெப.ைண2 ெகா3*&வி�3, ேபான இட*தி' வா/2ைக ெபா#*தமாக இ'லாம' 
அவ� க.ைண2 கச2கி2 ெகா.3 நி�றா' எ�ன ெச	வ&? எ�த2 காாிய*ைத-� 
ஆ	�& ஓ	�& பா%*&7 ெச	ய ேவ.3�. ெப.களி� க'யாண*ைதேயா பல 
தடைவ ேயாசி*&* ெதாி�&, ெப.P2  எ;வைகயி(� ஏ�ற இட� எ�! 
உ!தியாக7 ெதளி�& ெகா.ட பிறேக ெச	ய ேவ.3�. 
 
 க.மணிைய� ேபால� பா&கா*& வ#� ெப.ைண ந'ல இட*தி' 
ெகா3*ேதா� எ�ற ந�பி2ைக இ#�தா'தா� ெப�ேறா%க92 � மனஅைமதி 
கிைட2 �; ெப.P2 � இ�ப� உ.டா �. அ�ப,யி�றி� ெப. ேபச 
வ#பவ%க9ைடய ேப7சிேல மய�கிேயா ேவ! காரண�களாேலா தகாத இட*தி' 
ெப.ைண2 ெகா3*&வி�3, அவ� &��!�ேபா& மா�ற �,யாம' 
விழி�பைதவிட� ேபைதைம7 ெசய' யா&� இ'ைல. 
 
 வ�தவ%க� தைலவைன� ப�றி உய%வாக*தா� ெசா�னா%க� . அவ%க� 
த�ைம7 சா%�தவைர�ப�றி7 சிற�பாக7 ெசா'வ&தாேன இய'�? அவ%க� 
ெசா'வதி' எ;வள� ப தி உ.ைமெய�! ெதாி�& ெகா�ள வழி இ'ைல. 
ெப#�ய�சிைய ேம�ெகா.3 அவைன� ப�றிய ெச	திகைள* ெதாி�& 
ெகா�ளலா�. ஆனா' அ;வா! ெச	வ& அவசியமா? ெப.P2  மணாள� 
கிைட2காம' அவ%க� தி.டாடவி'ைலேய! 
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 இ*தைன எ.ண�க� தைலவியி� தம%க92 * ேதா�றி�."அவ#2  ந'ல 
ெச'வ� இ#2கிறதா? நிலவள� உ.டா? ந'ல பிர�வா? க'வியறி��ளவரா?” 
எ�ற ேக�விகைள2 ேக�3* த�க� ஐய�கைள� ேபா2கி2 ெகா�வ& நாகாிகமாக* 
ேதா�றவி'ைல. 
 
 ஆகேவ, அவ%க� இ�த மண*தி�  உட�படவி'ைல. ஏேதா ஒ# விதமாக* 
த�க� க#*ைத2  றி�பி*&வி�டா%க�. 
 
 அவ%க92 ,"அவ�தா� தைலவியி� அ��2 ாியவ�, ஆ#யி%2 காதல�, 
வழிப3ெத	வ�” எ�ற ெச	தி ெதாியா&. அ& ெதாி�தா' ம!*தி#2கமா�டா%க�. 

      * 
    ததததைலவ� தைலவிைய வைர-� ெபா#�3� ெபாிேயா%கைள 
அC�பியைத-�, அவ� வைரைவ ஏ�!2 ெகா�ளாம' த�ைத-� பிற#� 
ம!*தைத-� தைலவி உண%�தா�. இ, வி+�த நாக� ேபாலாகிவி�டா�. ஒ# 
ைம�தனிட� காத' H.3 அவைனய�றி ேவ! ெத	வ*ைத அறியாத க��* திற� 
அவளிட� இ#�த&. அ�த* தைலவC2  வா/2ைக�படாவி�டா' அவ� வா/� 
எ�னாவ&? இனி ேவ! ஒ#வைன மண�& வா/வ& எ�பைத அவ� மன� 
க�பைன ெச	ய�� அ>சிய&.  ‘இனி நம2  ஒ# �,�தா� உ.3. ந� 
காதலேரா3 வா+� வா/2ைக நம2  இ'ைல. இனி இ�த உட�' உயிைர* 
தா� வதா� பய� இ'ைல’ எ�! அவ� உ!தி H.டா�.  
 
 அ�த2 கண*தி�#�ேத அவ� உட�பிேல ெபா��  ைறய* ெதாட�கிய&. 
�க� மல%7சியி�றி வா,ய&. க. ஒளி இழ�த&.  
 
 ேதாழி தைலவியி�  நிைலைய2 க.டா�. தைலவி அ;வா! ஏ� வத� 2 
காரண� அவ92 * ெதாி�த&தாேன? உயிாிC� சிற�த க��2  இ+2  
வ#ெம�! ேதா�றினா' உயிைர வி�32 க�ைப2 கா*&2 ெகா�வ& உ*தம 
மகளிாி� இல2கண�. க�ைப2 கா�பா�ற இ�C� வழியி#2கிறதா எ�! 
ஆரா	�& பா%*த பிற தா� இ*தைகய �,�2  வரேவ.3�. தா	 த�ைதய#2  
உ.ைம ெதாியாைமயா' இ�த இ�ன' வ�தி#2கிற&. ஆகேவ அவ%க92  
உ.ைமைய* ெதாிவி�ப& த� கடைம எ�பைத* ேதாழி ெதளி�தா�. அற*தி� 
வழிேய வா/2ைக நிகழ ேவ.3�. மகளி#2 * தைலைமயான அற� க��. 
ம2க92 * தைலைமயான அற� உ.ைம. இ�த இர.3. அற*ைத-� 
சிதறவிடாம' அர.ெச	ய* ேதாழி �ைன�தா�. உ.ைமைய* தா	 த�ைதய#2  
எ3*&2 Dறி, தைலவ� மண� ெச	&ெகா�ள வி#��வத�  உட�பட7 ெச	&, 



29 

 

தைலவியி� விைழைவ நிைறேவ�றி அவ� க�ைப2 கா�பா�ற ேவ.3� எ�! 
உ!தி H.டா�. இ& அற*தி� வழி நி� � நிைல; அற*ெதா3 நி�ற'. 
 
 உ.ைமைய எ�ப,* ெதாிவி�ப&? காதல� ஒ#வ�பா' தைலவி 
அ��ைடயவளாக இ#2கிறா� எ�! ெசா�னா' ேபாதா&. யா#ைடய மண*ைத* 
தா	த�ைதய% ம!*தா%கேளா அ�த* தைலவேன தைலவியி� காதல� எ�பைத� 
�ல�ப3*தேவ.3�. அவ� த�க�  ல*&2 � ெச'வ நிைல2 � ஏ�றவ� 
எ�பைத-� ெதாிவி2க ேவ.3�. ேந%�கமாக* ெதாிவி2காம' மைற�கமாக, 
 றி�பாக அறிவி2க ேவ.3�.  
 
 த�ைத2 � தைமய�மா#2 � இ�த7 ெச	திைய* ேதாழி அறிவி2க 
அ>சினா�. அ& �ைற-� அ�!. தைலவிைய� ெப�ற தா	2 7 ெசா'லலாமா? 
ந�றாயாகிய அவ92 7 ெசா'வத� � அவ� அ>சினா�. தைலவிைய வள%*த 
தா	2 7 ெசா'வ&தா� ெபா#*தெம�! ேதா�றிய&. அ�த7 ெசவி�* தாேய 
ேதாழிைய� ெப�ற தா	. தைலவிைய இள� ழ�ைத� ப#வ*தி�#�& க.P� 
க#*&மாக வள%*& வ#கிறவ� ெசவி�. அவ92 * &�ப� உ.டானா' அைத 
�த�' உண%�& பாிகார� ேத3கிறவ� ெசவி�. அவ� உ.ைமைய உண%�தா'  
தைலவியி� வி#�ப*ைத நிைறேவ�!வைதேய வி#��வா�. ந�றாேயா ஒ#கா' 
 ல�, ேகா*திர�, ெபா#� நிைல எ�! ேயாசைன ெச	ய� � �& த3மா!வா�. 
ெசவி�* தா	 உ.ைமைய உண%�& ெகா.டா' எ�ப,யாவ& ந�றா	2 � 
ப2 வமாக7 ெச	திைய7 ெசா'வா�. தைலவி2 * ேதாழி எ;வள� ந��ாிைம 
H.டவேளா, அேத வைகயி' ந�றா	2 7 ெசவி� ேதாழைம உைடயவ�. அ�த 
ந�றா-� கள�2 காத' ெச	தவ�. அ�ேபா& இ�த7 ெசவி�யி� &ைணைய� 
ெப�!* த� காதலைன7 ச�தி*&� பழகியவ�. ஆத�� ெசவி�2  ந�றாைய 
உட�ப3�ப, ெச	ய�� வைக ெதாி-�. 
 
 ந�றா	 இ�த மண*&2  உட�ப�3வி�டா' அவ� த� கணவாிட*தி' 
எ3*&7 ெசா'� அவைர-� உட�பட7 ெச	வ& மிக எளி&. தைலவியி� த�ைதயா% 
த� காத�யி� உைர2  மா! ெசா'(� இய'�ைடயவ% அ'ல%. 
 
 இ�ப,ெய'லா� ேயாசி*த ேதாழி, த� தா-�, தைலவிைய வள%*தவ9�, 
தைலவியி� தா	2 * ேதாழி-மாகிய ெசவி�2  உ.ைமைய2 Dறி அற* 
ெதா3 நி�க �,� ெச	தா�, 
      ★  
 
ெசவி/�தா*ெசவி/�தா*ெசவி/�தா*ெசவி/�தா*:::: இ�த� ெப. உட�� ெம��& நி�கிறாேள! எ�ன காரண�?  
    ெதாியவி'ைலேய! 
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ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: நா�Dட அைத2 கவனி*ேத�. இவ� எ;வள� அழகியாக இ#�தா�! 
 இவ9ைடய ேபரழ   ைற�& வ#கிற& ேபால* ேதா�!கிற&. 
 
ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/:::: எ�ன ேநா	 வ�தி#2கிறேதா, ெதாியவி'ைலேய! ந�றாக இ#�த ெப. 
    இ�ப,* திUெர�! ெம�ைவ அைடவ& ஏ�? 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: என2  இவ� அழ  ம� வத� 2 காரண� ெதாி-�. ஆனா' அ�த2 
 காரண*தா' இவ� இ;வள� ெம�வ& என2 7 சாியாக* ேதா�றவி'ைல. 
 
ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/:::: எ�ன காரண� அ&? 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: அ�! சில% இ�ேக ெப. ேக�க வ�தா%கேள! 
 
ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/:::: ஆ�. 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி    :::: நீ�க� அ�த மண*&2  உட�படவி'ைல. அ& �தேல இவ� ெம��&   
   வ#கிறா�. 
 
ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/ : ஏ� ? 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: அ�ைற2 � ெப. ேபI�ப, ெபாியவ%ைள வரவி�ட ெச'வைன நிைன�& 
   நிைன�& உ# கிறா�. 
 
ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/:::: அவ� யா%? 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: ந'ல ஊைர உைடயவ� அவ�. 
 
ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/:::: ந'ல ஊ% எ�! எதனா' ெசா'(கிறா	? 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: ெசா'(கிறவ%க� ெசா'(� ெச	திைய2 ேக�3*தா� ெசா'(கிேற�. 
 
ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/:::: ந'ல ம2க� வா+கிற ஊ% எ�! ெசா'கிறாயா ? 
 
ேதாழி: ந'ல மனித%க� வா/கிறா%க�, அேதா3 நீ%வள� நிலவள� நிர�பிய ஊ% 
 அ&. அ�த ஊ#2  உாியவ� அ�த* தைலவ�. 
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ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/:::: நிலவள� நிர�பியெத�! எ�ப,* ெதாி-�? 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: அ;W% வய' வழிேய ந� ஊ%2கார% ஒ#வ% ேபா	2 ெகா.,#�தாரா�. 
 வர�பி� ேமேல ேபானாரா�. நீ%வள� நிர�பி* த.ெண�! இ#�ததா�. 
 அ�ேக ந.3க� ம.ைண� பறி*& வைளகைள2  ைட�தி#�தன. அ�த 
 ம.ணைளக� ேமலாக ேநா2 ேவா#2 � �ல�ப3வதி'ைல. ெந�கதிாி' 
 இ�C� பா' ைவ2க வி'ைல. H*& அ�த� H2க� உதி%�தி#�தன. அ�ப, 
 உதி%�த H ந.,� வைளகைள 8,யி#�தன. சிறி& ேநர� நி�! பா%*தா' 
 அ�த� Hவி�  விய��#�& ந.3க� ெமா( ெமா( ெவ�! ெவளி 
 வ#வைத2 காணலா�. அ�த ந.3களி� க.ைண� ப�றி2Dட அவ% 
 ெசா�னா%. ேவ�ப� H மல%வத�  �� அ#�பாக இ#2 ேம, அ�த 
 அ#�ைப� ேபால அவ�றி� நீ.ட க. ேதா�!மா�. ேவ�� நைனய�ன 
 ெந3�க.ைண-ைடய ந.3களி� த.ணிய அக*ைத-ைடய ம. அைள 
 நிைறய ெந'�� H உதி#� ஊைர-ைடயவ� அ�த7 ெச'வ�. அவ% 
 ெசா�னைத2 ேக�டேபா& அ�த7 ெச'வ� ெந'லா'  ைறவி'லாதவ� 
 எ�! ெதாி�& ெகா.ேட�. அவைன நிைன�& நிைன�& இவ� த� 
 கவிைன இழ�& வ#கிறா�. இ�ப,-� ஒ#*தி உ.ேடா? எத�காக இ;வா! 
 இ#2கிறாேளா ெதாியவி'ைல. 
 
 ேதாழி எத�காக* தைலவி ெம�வைடகிறா� எ�! ெசா�னா(�, ம!ப,-� 
சா&ாியமாக, "எத�காக இ�ப,2 கவிைன இழ2கி#ேளா? “ எ�! ேக�கிறா�. "இ& 
எ�ன ைப*திய2கார*தன� ! “ எ�! ெதானி2 �ப,, "எவ�ெகா' அ�னா	?” 
எ�கிறா�. 
 
 அவ� ேக�வி ேக�ப& ேபால� ேபசினா(� ெசவி�* தா	2  உ.ைமைய* 
ெதாிவி*&வி�டா�. அத� பய� தைலவைன* தா	 த�ைதய% ஏ�!2 ெகா.3 
தைலவிைய அவC2  மண� ெச	வி�ப&தா�. 
 
 ேதாழி D�! வ#மா!: 
 
  ேவ�#ேவ�#ேவ�#ேவ�#நநநநைனைனைனைன    அ$னஅ$னஅ$னஅ$ன    ெந;�க0ெந;�க0ெந;�க0ெந;�க0    க�வ$க�வ$க�வ$க�வ$        
        த!அகத!அகத!அகத!அக    ம!அைளம!அைளம!அைளம!அைள    நிைறயநிைறயநிைறயநிைறய    ெந�/$ெந�/$ெந�/$ெந�/$        
        இ��Iஇ��Iஇ��Iஇ��I    உைற���உைற���உைற���உைற���    ஊர �இவ�ஊர �இவ�ஊர �இவ�ஊர �இவ�        
        ெப��கவி$ெப��கவி$ெப��கவி$ெப��கவி$    இழ�ப�இழ�ப�இழ�ப�இழ�ப�    எவ$ெகா�எவ$ெகா�எவ$ெகா�எவ$ெகா�    அ$அ$அ$அ$னானானானா****???? 
 
 #அ�ைனேய, ேவ�பின& அ#�ைப� ேபா�ற நீ.ட க.கைள-ைடய 
ந.,ன&  ளி%�த உ�ளிட*ைத-ைடய ம.வைள நிைற-�ப, ெந'�� ெபாிய H 
உதி#� ஊைர-ைடய தைலவC2காக இவ� த� ெபாிய அழைக இழ�ப& எ�ன 
ேபைதைம! - 
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நைன-அ#��. க�வ�-ந.3. அைள-வைள. இ#�H-ெபாிய H; ெச'வ� 
ெப#ைம2 2 காரணமாத�� இ#�H எ�றா�. உைற2 �-உதி#�, ஊர�-
ம#தநில* தைலவ�. கவி�-அழ . எவ�ெகா'-ஏ�.#  
 
&ைற, வைர� எதி%ெகா�ளா% தம% அவ. ம!��ழி* ேதாழி ெசவி�2  அற*ெதா3 
நி�ற&. 
 
(வைர�-தைலவன& மண*ைத. எதி% ெகா�ளா%-ஏ� !2 ெகா�ளாராகி. தம%-
தைலவியி� I�ற*தா%. அவ.-தைலவியி� <�,'.) 
 
இத� பைழய உைரகார%, 'அலவ� ம. அைள நிைறய ெந'�� H உைற2 � 
ஊரென�ற&, தைலவ� மைனயிட*& உளவாகிய வ#வா	7 சிற��2 Dறியெதன2 
ெகா�க’ எ�! எ+&வ%. 
 
ஐ� ! �றி' �தலாவதாகிய ம#த*தி' 8�#வ& ப*தாகிய க�வ$க�வ$க�வ$க�வ$    ப��ப��ப��ப�� 
எ�C� ப தியி' ப*தா� பா�3 இ&. 
 
இைத� பா,யவ% ஓர�ேபாகியா�ஓர�ேபாகியா�ஓர�ேபாகியா�ஓர�ேபாகியா�. ம#த� ப தியி' உ�ள ! பா�ைட-� 
பா,யவ% அவேர. 

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

4444.... அ�ப���அ�ப���அ�ப���அ�ப���    உ�ேடாஉ�ேடாஉ�ேடாஉ�ேடா????    
 
    JJJJ�,' தா-� த�ைத-� எ�னேவா ேபசி2 ெகா.,#2கிறா%க�. 
தைலவிைய மண� ேபIவத�காக அ�ேறா ம!நாேளா யாேரா வர� ேபாகிறா%க� 
எ�! ேதா�!கிற&. அவ%கைள�ப�றி இ�த2  3�ப*தின#2  ஒரள� ெதாி-�. 
மண� ேபச வர� ேபாகிறவ%க� யா#2காக வ#கிறா%கேளா அவ� இவ92  
உறவின� அ'ல�; அயலா�தா�.  வ#கி�றவ%க� ெநா&மல% (அயலா%). 
அவ%க� வ�தா' அவ%களிட� எ�ன ெசா'வ& எ�பைத� ப�றி* தா� 
<�,(�ளவ%க� ேபசி2ெகா.,#2கிறா%க�. தைலவியி� தா-� த�ைத-� 
ேபIகிறா%க�. த�ைத-� தைமய�மா#� ேபசி2ெகா�கிறா%க�. தா-� ெசவி�* 
தா-� ேபசி2ெகா�கிறா%க�. தைலவியிடேமா, ேதாழியினிடேமா இைத�ப�றி2 
ேக�பவ% யா#� இ'ைல. 
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 மண� �ாிவத� ாிய ெப. ஒ# வி�,' இ#�தா' அவைள மண� ெச	& 
தரேவ.3ெம�! ேக�பத� � பல% வ#வ& இய'�தா�. வ#கிறவ%களி� 
த திைய ஆரா	�& ெப.ைண� ெப�றவ%க� த�க� க#*ைத7 ெசா'வா%க�. 
இதி' �&ைமேயா, பிைழேயா ஒ�!� இ'ைல. 
 
 ஆனா' தைலவி-� ேதாழி-� அ;வா! எ.ணவி'ைல. ெச	ய* தகாத 
காாிய� ஒ�ைற7 ெச	வத�  எ'ேலா#� தி�ட� ேபா�32 ெகா.,#�பதாக 
எ.ணினா%க� அ;வி#வ#�. அத� 2 காரண� எ�ன? இனிேம' ஒ#வ� வ�& 
தன2  அவைள மண� ெச	& ெகா32க ேவ.3� எ�! ேக�க ேவ.,ய 
அவசிய� இ'ைல. அ�த நிைலைய அவ� கட�&வி�டா�. தன2  எ�! ஒ# 
காதலைன அவ� ேத,2ெகா.3 வி�டா�. இ'ைல, இ'ைல; அவ92 ாிய 
காதல� அவைள யா#� அறியாம' க.3 அவைள* த� காத�யாக 
ஏ�!2ெகா.3 வி�டா�. அ�ப,7 ெசா'வ&Dட� ெபா#*த� அ�!. அவ%                                                                                                                              
க9ைடய ந'ல ஊ/விைனயான& அவ%க� இ#வைர-� ஒ�!ப3*தி வி�ட&. 
யாரா(� பிாி2க ெவா.ணாம' இ!கி அைம�த உற� அ&. 
 
 ஆகேவ, அவ� இ�ேபா& க�னிஅ'ல; ஊரா#2 2 க�னி ேபால* ேதா�றி 
னா(� அவ� ஒ# காதலC2  உாியவளாகி, அ#�ததி-� ெதா+� க��*திற� 
பைட*தவளாகி வி�டா�. இனி ம�றவ%க� அவைள மண�&ெகா�ள நிைன�ப&�, 
அத� ாிய �ய�சிகைள7 ெச	வ&� பயன�ற ெசய'கேள ஆ �.  
 
 இ�த உ.ைம தைலவி2 * ெதாி-�; ேதாழி2 * ெதாி-�. <�,' 
உ�ளவ%க92 * ெதாியாேத! ஆகேவ, அவ%க� வ#கிற ெநா&மல#2  எ�ன 
ெசா'வ& எ�! ேயாசி*&2 ெகா.,#2கிறா%க�. இ#2கிற நிைலைய� பா%*தா' 
அவ%க92  அ�த ஆடவ� மனI பி,*தவனாகேவ இ#�பாென�! ேதா�!கிற&. 
அவ%க� அ�த ஆடவைன ம#மகனா2கி2 ெகா�ள�� உட�படலா�. 
 
 ஆனா' ேவ! ஒ#வைன ஏ�!2ெகா.டா'? அ& நிகழலாமா? நிக+�ப, 
விடலாமா? நிக/�தா' தைலவியி� க�� எ�னாவ&? த� ஆ#யி%2 
காதலைனய�றி* ெத	வ� ேவறி'ைலெய�!�, உயி% ேவறி'ைலெய� !�, 
அவனி�றி வா/ேவ இ'ைலெய�!� இ#�பவ� தைலவி. ெநா&மல% வைர-�ப, 
அவ� வி�3வி3வாளா? அவ� இ#2க�3�; அவ9ைடய உ�ள� ேபால� பழ � 
ேதாழி வி�3வி3வாளா? நட�பைத� பா%*&2ெகா.3 I�மா இ#�பாளா? 
ேதாழியி� &ைணைய� ெப�ேற அ;வி#வ#� அ,2க, ச�தி*தா%க�. 
அவ%க9ைடய காத' பட%வத� * ேதாழி ெகா+ெகா�பாக நி�றா�. அவ� 
எ'லா� அறி�&�, ெநா&மல% வைரவைத� பா%*&2 ெகா.,#�பாளா ? 
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‘எ�ப,யாவ& உ.ைமைய7 ெசா'�* தைலவைனேய மா�பி�ைளயாக 
ஏ�!2ெகா�9�ப, ெச	யேவ.3� எ�! அவ� தீ%மானி*தா�. 
  
த� தா-� தைலவியி� வள%��* தா-மாகிய ெசவி�ைய அPகினா�. 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி: அ�னா	! 
 
ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/    ::::    எ�ன அ�மா, சமாசார�? உ� ேதாழி2 2 க'யாண� வ#�ேபா' 
 இ#2கிறேத! 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி    :::: ஆ� நாC� ேக�வி-�ேற�. ஆனா'...  .  
 
ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/:::: ஆனா' எ�ன? 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: நீ வாழி! நா� எ'ேலா#� ந�றாக வாழேவ.3�. ந��ைடய ெப.P� 
 இ���! வாழ ேவ.3�. 
 
ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/:::: அத� *தாேன நா�க� ேவ.,ய �ய�சிகைள7 ெச	கிேறா�? 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: நா� ெசா'(� சில வா%*ைதகைள நீ ேக�க ேவ.3�; வி#�பி2 
 ேக�கேவ.3�. 
 
ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/:::: ெசா', ேக�கிேற�. 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: அ�! ஒ# <ர� இ�ேக வ�தாேன; நிைன� இ#2கிறதா?  
 
ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/:::: அவ� யா%? 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: ப2க*& ஊாி� தைலவ�. கட�கைரயி' உ�ள அவ� ஊைர� ப�றி2Dட7 
 சில% ேபசினா%கேள! நீ ேக�கவி'ைலயா? 
 
ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/:::: நீ தா� ெசா'ேல�. 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: ��ைன மர�க� அட%�த கட�கைர அவ� ஊாி' இ#2கிறதா�. ��ைன 
 H*தா' அத� இதழிCேட ேகசர�க� ெபா�ைன� ேபால ஒளி வி3�. 
 ��ைன மர�களி' ெபா$னிற�ெபா$னிற�ெபா$னிற�ெபா$னிற�    விாி:�விாி:�விாி:�விாி:�    I�கI�கI�கI�க����    ெக=மியெக=மியெக=மியெக=மிய    �ைறவ$�ைறவ$�ைறவ$�ைறவ$ அவ�. 
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 அவைன நா� ந�  அறிேவ�. நாC� பிற ேதாழிய#� அவைன*தா� 
 எ�க� தைலவ� எ�! ெசா'�2 ெகா.,#2கிேறா�. ந� தைலவி-�, 
 ‘அவேன எ� காதல�’ எ�! நிைன*&2ெகா.,#2கிறா�. 
 
ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/:::: இ&வைரயி' இைத நீ ெசா'லவி'ைலேய!  
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: ெசா'ல ேவ.,ய அவசிய� வரவி'ைல. தைலவியி� வி#�ப*ைத நீ�க� 
 அறி<%கெள�! எ.ணிேன�. எ�ப,-� அவ�தா� ந� <�3 
 மா�பி�ைள எ�! தீ%மான� ெச	தி#�ேதா�. அ& மா*திர� அ�!. ேவ! 
 யாைர� ப�றி-� நா�க� நிைன2கேவ இ'ைல. இ�ேபா& எ� காதி' ேவ! 
 ெச	தி வி+�த&. 
 
ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/:::: எ�ன ெச	தி? யா% ெசா�னா%க� ? 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: கட�ளிCைடய தி#வ#ளா' அ;வள� சிற��ைடய &ைறவ� ந� 
 தைலவி2  வா	2க� ேபாகிறா� எ�! நிைன*& மகி/�ேதா�. அவ9ைடய 
 ஊழி� ெப#ைமைய நிைன*& அைத வா/*திேனா�, பிறவிேதா!� 
 ஒ�!ப�3 வ#வ& இ�த உற� எ�! ெபாியா%க� ெசா'கிறா%கேள! 
 அ�ப, வ�த உற� ��ைன* &ைறவC2 � இவ92 � அைமய� 
 ேபாகிற& எ�! �,� க�,யி#�ேதா�. ஆனா' அ�த ஊ/விைன ேவ! 
 ஏதாவ& ெச	ய2 கா*தி#2கிறேதா, எ�னேவா? 
 
ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/:::: இ�ப,ெய'லா� நீ ேபச2 காரண� எ�ன? 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி.... இ�த ஊரா% த�க92 � ேபசி2 ெகா.ட& காதிேல ப�ட&. 
 நா�கெள'லா� #$ைன#$ைன#$ைன#$ைன    ெபா$னிற�ெபா$னிற�ெபா$னிற�ெபா$னிற�    விாி:�விாி:�விாி:�விாி:�    I�ெக=I�ெக=I�ெக=I�ெக=    �ைறவ$�ைறவ$�ைறவ$�ைறவ$ இ�த 
 <�3 மா�பி�ைள எ�!�, எ�க� தைலவ� எ�!�, தைலவியி� காதல� 
 எ�!� ெசா'�2 ெகா.,#2கிேறா�. இ�த ஊேரா ேவ! எைதேயா 
 ெசா'கிற&. இவ9ைடய மண*&2  ேவ! யாேரா தி�ட� ேபா3வதாக 
 ஊாின% ேபசி2ெகா�கிறா%க�. அ�னா	, அைத2 ேக�ட& �த' எ� 
 உ�ள� அைமதி இழ�& தவி2கிற&. நா�க� ந�பியி#�த ந'ல ஊழாகிய 
 பா�பா�பா�பா�, நா�க� வா/*திேனாேம அ�த ஊ/, அ�ப,-� ெச	-ேமா! 
 
ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/:::: எ�ப,? 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி::::  'ஊழி� ந�பயனாக இவ� த� மனெமா*த காதலைன மண�& ெகா�வா�; 
 தா	 த�ைதய% இ�த மண*&2  உட�ப3வா%க�: இவ� க��* தவறாம' 
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 இ�பவா/� வா/வா�' எ�ப& நா�க� நிைன*த எ.ண�. ஆனா' 
 ஊ/விைன ேவறாக �,�தா' தைலவியி� நிைல எ�னாவ&? அைத நா� 
 வாயா' ெசா'ல ேவ.3மா? ெசா'ல நா2 DIகிறேத! அ�ப,-� நட2 மா? 
 ஊ/விைன நட2க வி3மா? க��ைடய காாிைகயாகிய தைலவி2  வழி 
 கா�,ய அ�த ஊ/ இ�ேபா& ேவ! வழியா கா�3�? அ�ப,2 கா�,னா' 
 அ& வா/�& ேபாக�3�! தைலவி எ�னேவா வாழமா�டா�. 
 
 ேதாழி எ;வள� ெபா#மேலா3 ேபIகிறா� எ�பைத7 ெசவி� 
ெதாி�&ெகா.டா�. உ.ைமைய-� உண%�தா�. தைலவியி� உ�ள*ைத2 
ெகா�ைள ெகா.ட காதல� இ�னாென�!�, அவC2  அவைள மண� ெச	& 
தராவி�டா' அவ� க��2  ஏத� வ#ெம�!�, அ�ப, வ#வத�  �� அவ� 
உயி#2  அழி� ேந#ெம�!� ெதளி�தா�. இனி எ�ன ெச	யேவ.3� எ�ப& 
அவ92 * ெதாியாதா?  
 
 ெநா&மல% வைரைவ அ�த <�,ன% ஏ�!2 ெகா�ளவி'ைல. தைலவ� 
மண� ேபச� ெபாிேயாைர அC�பினா�; அைத ஏ�!2ெகா.டா%க�. தி#மண� 
நிைறேவறிய&. 
 
 இ;வா! நிைறேவற2 காரணமாக இ#�த& ேதாழி ெசவி�யிட� ேபசின 
ேப7I.  
 
  அ$ைனஅ$ைனஅ$ைனஅ$ைன, , , , வாழிேவ!;வாழிேவ!;வாழிேவ!;வாழிேவ!;    அ$ைனஅ$ைனஅ$ைனஅ$ைன, , , , #$ைன#$ைன#$ைன#$ைன        
                        ெபா$னிற�ெபா$னிற�ெபா$னிற�ெபா$னிற�    விாி:�விாி:�விாி:�விாி:�    I�ெக=I�ெக=I�ெக=I�ெக=    �ைறவைன�ைறவைன�ைறவைன�ைறவைன    எ$ைனஎ$ைனஎ$ைனஎ$ைன        
                        எ$<�எ$<�எ$<�எ$<�    யாேமயாேமயாேமயாேம; ; ; ; இFK�இFK�இFK�இFK�        
                        பிறி�ஒ$பிறி�ஒ$பிறி�ஒ$பிறி�ஒ$    றாறாறாறாக�க�க�க�    2<�2<�2<�2<�; ; ; ;     
                        ஆ���ஆ���ஆ���ஆ���    ஆ��ேமாஆ��ேமாஆ��ேமாஆ��ேமா? ? ? ? வாழியவாழியவாழியவாழிய    பாேலபாேலபாேலபாேல????    
 
 #   அ�மா, நீ வா/க, (நா� ெசா'வைத) வி#�பி2ேக�; அ�னா	, 
��ைனயான& ெபா�னிற� உ�ேள விாி�த மல%கேளா3 ெபா#�திய &ைறைய 
உைடயவைன எ� தைலவ� எ�! ெசா'ேவா� நாC� தைலவி-�. (ஆனா') இ�த 
ஊாி' உ�ளவ%கேளா ேவ! ஒ�றாக7 ெசா'கிறா%க�; அ�ப,-� ஊ/விைன 
ஆ2 ேமா? அ& வாழ�3�! 
 
 ேவ.3-வி#��வாயாக! நா� ெசா'வைத2 ேக�க வி#��வாயாக எ�றப,, 
��ைனயி� இத/ ெவ�ைளயாக இ#2 �; அதC�ேள உ�ள ேகசர�க� 
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ெபா�னிற� உைடயன. H ெக+-மல%க� நிர�பிய, &ைறவ�-ெந	த' நில* 
தைலவ�. எ� ஐ- எ� தைலவ�. தனி*தனிேய ெசா'வைத நிைன*&7 
ெசா'கிறாளாைகயா' எ� தைலவ� எ�னாம' எ� தைலவ� எ�றா�. எ� 
தைலவ� எ�ற அ%*த*தி' �த�' ேதா�றிய எ�ைன எ�ற ெசா' பி�னா' 
எ�க� தைலவ� எ�ற ெபா#ளி(� வழ�கலாயி�ெற�! ேதா�!கிற&. ேவ! 
ஒ#வ� இவ92 2 கணவனாவா� எ�! ெசா'ல வி#�பமி'லாதவளா	� ‘பிறி& 
ஒ�றாக’ எ�! ெசா�னா�. பிறி& எ�ற& அயலா% வைரைவ2  றி*த&, ஆ� �-
அ�ப,-�. பா'-ஊ/விைன. # 
    
    �ைற�ைற�ைற�ைற    : : : : ெநா�மல�ெநா�மல�ெநா�மல�ெநா�மல�    வைரவி$க!வைரவி$க!வைரவி$க!வைரவி$க!    ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி    ெசவி/��ெசவி/��ெசவி/��ெசவி/��    அற�ெதா;அற�ெதா;அற�ெதா;அற�ெதா;    நிநிநிநி$ற�$ற�$ற�$ற�....    
[ெநா&மல% - அயலா%, வைரவி�க.-மண*&2 ாிய �ய�சிகைள7 ெச	-�ேபா&.] 
 
 தா� ெசா'(� ெச	தி மிக�� �2கியமான&, ஆதலா' அைத2 கவனி*&2 
ேக�கேவ.3ெம�!, "ேவ.3" எ�றா�. <�,(�ேளா% இ�ேபா& ெச	-� 
�ய�சி தவ! எ�பைத� �ல�ப3*த வ#கிற ேதாழி ஒ#கா' அ&ேக�37 ெசவி� 
சின� ெகா�ள2 D3மாதலா' “வாழி “ எ�! ெசா�னா�. அ�� அதிகமாக* 
ேதா�!�ப, ேபIகிறா�. ஆத�� இர.3 �ைற அ�ைன எ�! அைழ2கிறா�. 
 
 த�க� மன*&2  வி#�ப� இ'லாத ஒ�ைற விாிவாக7 ெசா'ல* ேதாழி2  
வா	 வரவி'ேல. அதனா' "பிறி& ஒ�!" எ�! அைத2  றி*தா�. இ�ேக க�ப% 
வா2  ஒ�! நிைன�2  வ#கிற&. 
 
 ைகேகயி தசரதனிட� இர.3 வர�கைள2 ேக�ட ேபா& அவ� 
எ*தைனேயா ப�னி� ப�னி7 ெசா'�-� அவ� த� பி,வாத*ைத விடவி'ைல. 
தசரத�, “பரத� நா�ைட எ3*&2ெகா�ள�3�, இராமைன மா*திர� கா�32  
அC���ப, ெசா'லாேத” எ�! ெக>Iகிறா�. 
 

க!ேணக!ேணக!ேணக!ேண    ேவ!;�ேவ!;�ேவ!;�ேவ!;�    எ$னி?�எ$னி?�எ$னி?�எ$னி?�    
ஈய�ஈய�ஈய�ஈய�    கடேவ$கடேவ$கடேவ$கடேவ$; ; ; ; எ$எ$எ$எ$    

உ!ேண�உ!ேண�உ!ேண�உ!ேண�    ஆவிஆவிஆவிஆவி    ேவ!9?�ேவ!9?�ேவ!9?�ேவ!9?�    
இ$ேறஇ$ேறஇ$ேறஇ$ேற    உனத$உனத$உனத$உனத$ேறாேறாேறாேறா    ????    

ெப!ேணெப!ேணெப!ேணெப!ேண, , , , வ!ைம�வ!ைம�வ!ைம�வ!ைம�    ேககய$ேககய$ேககய$ேககய$    
மாேனமாேனமாேனமாேன, , , , ெப<வாேய�ெப<வாேய�ெப<வாேய�ெப<வாேய�    

ம!ேணம!ேணம!ேணம!ேண    ெகா�ெகா�ெகா�ெகா�    நீநீநீநீ; ; ; ; ம றைதம றைதம றைதம றைத    
ஒ$<�ஒ$<�ஒ$<�ஒ$<�    மமமமறறறறஎ$எ$எ$எ$றாறாறாறா$$$$....    
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 இராமைன2 கா�32 � ேபாக7 ெச	த' எ�பைத* த� வாயா' ெசா'வைத 
வி#�பாத தசரத�, “ம�றைத ஒ�!�” எ�! I�3கிறா�. அ&ேபால, “இ�ேக 
ேதாழி தா� வி#�பாத ெநா&மல% வைரைவ� பிறிெதா�!” எ�! I�,னா�.. 
 
 இ& ஐ� !�றி' இர.டாவ& பிாிவாகிய ெந	த�' பதிேனாரா� 
ப தியாகிய தா*��ைர�ததா*��ைர�ததா*��ைர�ததா*��ைர�த    ப�தி�ப�தி�ப�தி�ப�தி� ப*தாவ& ெச	-�.  
 
ெந	த' �+வைத-� பா,ன �லவ% அ�அ�அ�அ�-வனா�-வனா�-வனா�-வனா�....    

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

5555.... தைழதைழதைழதைழ    விைலவிைலவிைலவிைல    
 
    ேதாேதாேதாேதாழி-� தைலவி-� ேபசி2 ெகா.,#2கிறா%க�. 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி::::  ந��ைடய <�,' உ�ளா% அைனவ#� இ�ேபா& மகி/7சி2 கட�' 
 ஆ/�தி#2கிறா%க�.  
 
தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி:::: ந�ைம விடவா அவ%க92  மகி/7சி அதிக�?  
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி: ந��ைடய மகி/7சி ஒ# வைக; அவ%க9ைடய மகி/7சி ஒ# வைக. l 
 
தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி    :::: மகி/7சியி(� அ�ப, ேவ!பா3 இ#2கிறதா  
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி    : ஏ� இ'ைல? ஒ#வ� ந'ல பசி-ட� இ#2கிறா�. அவC2  ஒ#வ% 
 அ!Iைவ உ., அளி2கிறா%, அதைன அவ� உ.3 மகி/7சி அைடகிறா�. 
 அவC2  உண� அளி*த அ�த அற� ெப#> ெச'வ#� மகி/7சி 
 அைடகிறா%. இ#வ#2 � மகி/7சி எ�ப& ஒ�!தா�. ஆயிC� 
 இர.32 � ேவ!பா3 உ.3. உ.டவ� த� பசி தீ%�ததனா' மகி/7சி 
 அைடகிறா�. அவ� மகி/7சி அைடவைத� பா%*& உணவளி*தவ% மகி/7சி 
 அைடகிறா% 
 
தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி    :::: இ�ேக இ�த உவைமைய எ�ப,� ெபா#*தி2 ெகா�வ&?  
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: நா� ெசா'ல ேவ.3மா? 
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தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி:::: உண� உ.டவ� யா#2  உவைம? 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: உன2 *தா�. 
 
தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி    ::::நா� இ�C� உ.ணவி'ைலேய! 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: உ.ணவி'ைலயா? தைலவ#ட� அளவளாவி இ�ப*ைத� ெபறாமலா நீ 
 இ#2கிறா	? 
 
தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி:::: ( நாண*&ட�) ேபா, ேதாழி. அத� �. இத� � எ�ன ெதாட%�? எ� 
 தா	 த�ைதய% மகி/7சி அைடகிறா%க� எ�! ெசா�னா	. அ�த மகி/7சி 
 தனி வைகயான& எ�! விள2க வ�தா	. ந3விேல அவைர ஏ� இ+2கிறா	? 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: அவ% இ'லாம' உன2 � மகி/7சி இ'ைல; அவ%க92 � மகி/7சி 
 இ'ைல. 
 
தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி. சாி, சாி; உ� உவைமைய� ெபா#*தமாக விள2கி7 ெசா'; ேக�கிேற�. 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: நீ பசிேயா,#2கிறா	 எ�! உ�ைன7 ேச%�தவ%க92 * ெதாி-�. உன2  
 ந'ல உணைவ வழ�க ேவ.3ெம�! ஆைச�ப�டா%க�. ஏ�ற உண� 
 கிைட*த&. அ�த உண� நீ வி#�பிய உண� எ�! நீ மகி/7சி அைடகிறா	. 
 அ*தைகய உணைவ உன2 , வழ� வதா' நீ மகி/7சி அைடவா	 எ�ப& 
 அவ%க92 * ெதாி-�. ஆதலா' உ� மகி/7சிைய நிைன�& அவ%க� 
 மகி/7சி அைடகிறா%க�. 
 
தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி:::: உ� உவைம என2  விள�கிய&. தைலவைர நீ உண� எ�! 
 ெசா'கிறா	. நா� உணவா? அவ% உணவா? நா�தா� உண�. அவ% 
 உ.பவ%. ந'ல உணைவ நா-.Pம' த2ேகா% உ.Pவ&ேபால 
 இைறவ� தி#வ#� எ�பிராைன என2 2 காதலரா2கி ைவ*த& எ�! 
 ெசா'. 
 
ேதாேதாேதாேதாழிழிழிழி:  நீ ெசா'வ& ேவ!. நா� உ� ெப�ேறா%கைள� ப�றி7 ெசா'கிேற�. 
 உ�ைன ந'ல இட*தி' தி#மண� ெச	& ெகா32க ேவ.3ெம�! 
 அவ%க� நிைன*தா%க�. அறி�� அழ � தி#�� உ�ள ைம�தைன நா,2 
 ெகா.,#�தா%க�. தைலவ% மண� ேபச7 சா�ேறா%கைள அC�பினா%. 
 உன2 � பாிசமாக* த� ஆ�சி2 � அட�கிய ஒ# நா�ைடேய 
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 வழ� வதாக7 ெசா'�யC�பினா%. அைத2 ேக�3 உ� ெப�ேறா%க� 
 மிக�� களி�பைட�தன%. 
 
தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி:::: நா�ைடயா ெகா3*தா%? 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: உலக*ைதேய ெகா3*தி#�பா%. அவ% உலக� அைன*&2 � அரச% 
 அ'லேவ! அவ#ைடய ஆ%வ*&2  எ'ைலேய இ'ைல. 
 
தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி    :::: அவ% என2  ஏ�றவ% எ�பைத நா3 ெகா3*ததனா'தா� இவ%க� 
 உண%�தா%கேளா? 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: வ�த சா�ேறா%களி� இ�Cைரயிேலேய உ� தா	 த�ைதய% 
 மய�கிவி�டா%க�. 
 
தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி:::: அவ%க� எ�ன ெசா�னா%க�? 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: தைலவ#ைடய ெப#ைமைய� பலப,யாக எ3*&7 ெசா�னா%க�. 
 தமி/7Iைவ உண#� திற� மி2கவ% அவ% எ�! ெசா�னா%க� . தமி/� 
 �லவ%க� பல% அவ#ைடய ப.�கைள-� ெகாைட7 சிற�ைப-� 
 பா,யி#2கிறா%களா�. �லவ%க� பா3� �க+ைடயவ% அவ% எ�ப& 
 அவ%க� ெசா'ல*தா� என2 * ெதாி-�. 
 
தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி    ::::அ�ப,யா! எ�னிட� ஒ# �ைறDட அைத� ப�றி அவ% 
 ெசா'லவி'ைலேய! 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: த� �கைழ* தாேம Dறி2 ெகா�வாரா?  
 
தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி    :::: வ�த சா�ேறா%க� �லவ% பாட'க� எவ�ைறேயC� ெசா�னா%களா?. 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: ெசா�னா%க� . அவ#ைடய நா�ைட-�. அ�த நா�32 கட�கைரைய-� 
 அ� �ள ேசாைலைய-� ப�றி� �லவ%க� பா,யி#2கிறா%க�. மலைர-� 
 தைழைய-� அழ ெபற2 ேகா*& ஆைடயாக அணிவ& அ�த நா�3 
 மகளி#2  வழ2க� எ�ப& ெதாி�த ெச	தி தா�. நா�� அ*தைகய 
 தைழயாைடைய அணிகிேறாேம, தைலவ% பாிசமாக* ெகா3*தாேர அ�த 
 நா3Dட* தைழதைழதைழதைழ    விைலவிைலவிைலவிைலயாக* த�த& தாேன?  
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தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி:::: அ�த நா�3 மகளி% தைழ-ைடைய உ3*&கிறா%க� எ�ப& விய�பான 
 ெச	தி அ'லேவ? 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: மல#� தைழ-� கல�& ேகா*& அணிவ& வழ2க�. மல% இ'லாவி�டா(� 
 தைழையேய ேகா*& அணிவா%களா�. 
 
தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி    :::: ஏ� அ�ப,7 ெச	யேவ.3�? 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி    :::: ெந	த' நில*தி� கட�கைரயி' மண'ேம�,' ஞாழ' மர�க� 
 வள%�தி#2கி�றன. அ�மர�க� மல#� ப#வ� ஒ�! உ.3. அைவ 
 மலேரா3 இ#�தா' மலைர-� தைழைய-� பறி*&* தைழயாைடைய� 
 �ைனவா%க�. மலராத ப#வமானா' அ�மகளி#2  மல% கிைட2கா&. 
 அ�ேபா& எ�காி�எ�காி�எ�காி�எ�காி� வள%�த ஞாழ/$ஞாழ/$ஞாழ/$ஞாழ/$    தைழையேயதைழையேயதைழையேயதைழையேய வி#�பி� பறி*&* 
 தைழயாைட �ைனவா%களா�. ஒ�ளிய தைழைய வி#��� மகளி% இய'� ந� 
 ெப#மாCைடய இய'ைப� ேபாலேவ இ#2கிற&. 
 
தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி    ::::உன2  எைத-� உவைம கா�,� ேபI� பழ2க� உ.டாகிவி�ட&. 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி    :::: அ& தவறா? க#*& விள�கேவ.3மான' உவைமைய7 ெசா'� எளிதி' 
 விள�க ைவ2கலா�. I�றி7 I�றி� பல ெசா'� விள2 வைத விட* த2க 
 உவைம ஒ�றா' ெதளிவாக2 க#*ைத� �ல�ப3*திவிடலா�. 
 
தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி:::: ெப#� �லைம� பிரா�,யாேர, த�க� உவைமைய* தைய ெச	& ��!� 
 Dறி விள2 �க�. (��னைக H2கிறா�.) 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: (சிாி*தப,) எ�க�எ�க�எ�க�எ�க�    ஞாழ/$ஞாழ/$ஞாழ/$ஞாழ/$ மல% ெபறாத மகளி�மகளி�மகளி�மகளி�, , , , ஒ!ஒ!ஒ!ஒ!    தைழையதைழையதைழையதைழைய வி#��� 
 &ைறவ% எ�! �லவ%க� பா,யி#2கிறா%க�. மல% இ'லாத மகளி% அத� 
 தைழைய வி#�பினா%க�; அ�த* &ைறைய உைடய தைலவேரா 
 உலக*ைதேய உன2 * தைழ விைலயாக வழ�கேவ.3ெம�ற 
 ஆ%வ�ைடயவ%; அவாிட� உலக� இ'லாைமயா' நா�ைட வழ�கின%. 
 
தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி:::: உ� உவைம ந�றாக இ#2கிற&. அவ#ைடய வரைவ ந�மவ%க� 
 ஏ�!2ெகா.3 வி�டா%க� எ�ப& உ!திதாேன ? 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: எ�ன அ�ப,2 ேக�கிறா	? ஊ% �+வ&� - அேதேப7சாக இ#2கிற&. 
 இ�ேபாேத தி#மண*&2  ேவ.,ய ஏ�பா3க� நைடெப!கி�றன. 
 தைலவ% உ�ைன மண�& ெகா�ள� ேபா � ெச	தி எ� � பரவிவி�ட&. 
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 எ'ேலா#2 � ெப#�களி��. உ� தைலவ% தைழ விைலயாக நா�ைட* 
 த�தாேர. அதனா' வ�த மா�சி இ&. 
 
       எ�க�எ�க�எ�க�எ�க�    ஞாழ�ஞாழ�ஞாழ�ஞாழ�    மல�மல�மல�மல�    இ�இ�இ�இ�    மகளி�மகளி�மகளி�மகளி�        
                                ஒ!தைழஒ!தைழஒ!தைழஒ!தைழ    அய��அய��அய��அய��    �ைறவ$�ைறவ$�ைறவ$�ைறவ$        
                                த!த!த!த!    தைழதைழதைழதைழ    விைலஎனவிைலஎனவிைலஎனவிைலஎன    நநநந�கின$�கின$�கின$�கின$    நாேடநாேடநாேடநாேட. 
 
 #   கட�கைரயி' உ�ள மண' ேம�,' ஞாழ' மர*தி' தம2  ேவ.,ய 
மல% இ'லாம� ேபான ெப.க� வள�பமான அத� தைழைய* த� ஆைட2காக, 
வி#�பி2ெகா�9� &ைறைய-ைடய தைலவ� உ�Cைடய த.ணிய தைழ2  
விைலெய�! நா�ைட வழ�கினா�. 
 
எ2க%-மண' ேம3, ஞாழ'-கட�கைர7 ேசாைலயி' வள#� ஒ#வைக மர�; ப�னி 
எ�!� சில% ெசா'வ%. அய#�-வி#���, தைழ விைல-தைழயாைட2  உாிய 
விைல;. மணமக92 ாிய பாிச�. ந'கின�-ெகா3*தா�.# 
    
�ைற�ைற�ைற�ைற    ::::    N ற�தா�N ற�தா�N ற�தா�N ற�தா�    ேவ!9யேவ!9யேவ!9யேவ!9ய    ெகா;���ெகா;���ெகா;���ெகா;���    தைலமக$தைலமக$தைலமக$தைலமக$    வைர7வைர7வைர7வைர7    மா0சிைம�மா0சிைம�மா0சிைம�மா0சிைம�    ப;�தைமப;�தைமப;�தைமப;�தைம    
அறி"தஅறி"தஅறி"தஅறி"த    ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி    உவ"தஉவ"தஉவ"தஉவ"த    உ�ள�தளா*�உ�ள�தளா*�உ�ள�தளா*�உ�ள�தளா*�    தைலமக0�6தைலமக0�6தைலமக0�6தைலமக0�6    ெசா�/ய�ெசா�/ய�ெசா�/ய�ெசா�/ய�....    
 
 'தைலவியி� தா	 த�ைதயராகிய உறவின% த� மக92 � பாிசமாக வி#�பி2 
ேக�டவ�ைற2 ெகா3*&* தைலவ� த� க'யாண �ய�சிைய7 சிற��!�ப, 
ெச	தைத* ெதாி�&ெகா.ட ேதாழி, மகி/7சிைய� ெப�ற மன*&ட� தைலவியிட� 
ெசா'�ய&’ எ�ப& இத� ெபா#�. 
 
 இத� உைரயி' பைழய உைரயாசிாிய%,’ஞாழ' மல% இ'லாத மகளி% அத� 
தைழைய வி#��� &ைறவ� எ�ற& உலைக வழ�க ேவ.3� உ�ள*த�, அஃ& 
இ�ைமயா' நா�ைட வழ�கினா� எ�பதா�’ எ�! எ+தி-�ளா%. இதைன 
உ�9ைற உவைம எ�! D!வ%. ெவளி�பைடயாக இ'லாம', உ�ேள 
உபேமய*ைத அட2கி ைவ*தி#*தலா' அ�த� ெபயைர� ெப�ற&. 
 
 ததததைழெய�ப& மலரா(� தைழயா(� அழகாக� �ைன�& மகளி% உ32 � 
உைட வைக; பழ�தமி/ நா�,' சில விேசட கால�களி', இ*தைகய, ஆைடைய 
அல�காரமாக� �ைன�&ெகா�வ& வழ2கெம�! ெதாிகிற&. இ�!� 
மைலயாள*தி' மைலயி' வா+� சில சாதியின#�, அெமாி2காவி' உ�ள சிவ�� 
இ�திய#�, ப�* தீவி(�ள மகளி#� ஒ# வைக* தைழ-ைடைய அணிவ& உ.3. 
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 தைலவ� தைலவிைய* ேதாழியி� 8ல� ச�தி2கலா� எ�ற எ.ண*ேதா3 
அவைள அP �ேபா& தைலவியிட� ேச%�பி2 �ப, ஏேதC� ைக-ைறைய2 
ெகா.3 வ#வ& வழ2க�. ெப#�பா(� அ& தைழயாைடயாகேவ இ#2 �. ஆைட 
அளி*&2 காத�ைய� ெப!� வழ2க� மைலநா�,' இ�!� உ.3 : ‘�.3 
ெகா3*&’ மைனவியா2கி2 ெகா�வா%க�. 
 
 ஒ# ெப.ைண மண� ேபI� ெபா#�32 த2க ெபாிேயா%கைள 
வி32 �ேபா& ஏேதC� பாிச� ேபா3� வழ2க� இ2கால*&� பல சாதியினாிட� 
இ#2கிற&. இ�த� பாிச*ைத, மணமக92 � பய�ப3� ஒ# ெபா#ளி� ெபயைர7 
ெசா'� வழ� வ& வழ2க�. மணமகளி� ம>ச�H7I2 � பய�பட2 
ெகா3*ததாக2 க#தி """"ம(ச0ம(ச0ம(ச0ம(ச0    காணிகாணிகாணிகாணி"""" எ�! நில*ைத வழ� வ& இ�!� வழ2கி' 
இ#2கிற&. அ;வாேற தைழவிைலதைழவிைலதைழவிைலதைழவிைல எ�! பாிச*ைத2  றி�ப& பழ�கால வழ2க�. 
)ைல)ைல)ைல)ைல    விைலவிைலவிைலவிைல எ�!� பைழய இல2கிய இல2கண�களி' இைத வழ� வ% �லவ%. 
நா�கவிராச ந�பி எ�பவ% இய�றிய அக�அக�அக�அக�    ெபா��ெபா��ெபா��ெபா��    விள�க�விள�க�விள�க�விள�க� எ�ற ' உைரயி' 
இ�த ஐ� !�!� பா�3 ேம�ேகாளாக வ#கிற&. ‘காதல� �ைலவிைல 
வி3*தைம பா�கி காத�2  உண%*த'’ எ�ற &ைற2  உதாரணமாக இ& கா�ட� 
ெப�!�ள&. அ�ேக ெசா�ன �ைலவிைல-�, பா�,' வ#� தைழ விைல-�, 
வழ2கி' உ�ள பாிச�� ஆகிய எ'லா� ஒ�!தா�. 
 
இ& ெந	த� பிாிவி' பதிைன�தாகிய ஞாழ ஞாழ ஞாழ ஞாழ     ப�தி�ப�தி�ப�தி�ப�தி� உ�ள ஏழாவ& பா�3, இைத� 
பா,யவ% அ�-வஅ�-வஅ�-வஅ�-வனா�னா�னா�னா�.... 

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

6.     உற�க�உற�க�உற�க�உற�க�    ெக��தவ�ெக��தவ�ெக��தவ�ெக��தவ� 
 
    அஅஅஅவ� ப32ைகைய* த�, விாி*&� ேபா�32 ெகா.டா�. ப3*தா�. 
G2க� வ�தா'தாேன?  ��ளா' அைம�த ப32ைகேபால இ#�தேத ஒழிய, 
உற� வத� ாிய ப32ைகயாக அ& ேதா�றவி'ைல. அ�த� ப32ைகயி' ஒ�!� 
 ைற� இ'ைல. ��ெப'லா� அ*தைகய ப32ைகயி'தாேன ப3�பா�? 
அ�ெபா+ெத'லா� எ;வள� இனிைமயாக* G� வா� ! க!க!க!க!    ப;வத �ப;வத �ப;வத �ப;வத �    இனியஇனியஇனியஇனிய    
பாயலாகபாயலாகபாயலாகபாயலாக    ���, இ#�த ப32ைகக� எ'லாேம இ�ேபா& அ�த* த�ைமைய 
இழ�& வி�டன ேபால* ேதா�றின. 
 
 ப32ைகயி' ப3*தப,ேய க.ண �,னா�. அவ� அக2 க.�� அவ� 
வ�& நி�#�; அவCைடய ஆ#யி%2காத�தா�. அவைள �த�' பக� 
கால�களிேல ச�தி*தா�. பிற  இர�2 கால�களிேல ச�தி*தா�. எ;வளேவா 
இைடT!க� இ#�தா(� அவ�ைற� ெபா#�ப3*தாம' அவ� அவைள7 
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ச�தி2க� ேபாவா�. எ�த� ெபா#9� ெதளிவாக* ெதாியாத ெசறி�த இ#ளி' 
காெட�!� மைலெய�!� பாராம' ேபாவா�. மைழெப	& கா�டா�றி' ெவ�ள� 
ஒ3� அதி' நீ�தி7 ெச'வா�. வழியிைடேய வன வில� க� வ#�; அவ�றி�  
அ>சாம' வழி கட�பா�. இ*தைன இ�ன'க92 மிைடேய த� காத�ைய 
நி7சயமாக7 ச�தி2கலா� எ�ற உ!திதா� அவC2  ஊ2க*ைத அளி*த&. 
 
 `காத�ேயா3 ஒ#வ#� அறியாம' காத' ெச	தா�. அ�த இ�ப நிைன�க� 
இ�ேபா& அவ� உ�ள*தி' ஓ,ன. இைடயிேல க.ைண* திற�& பா%*தா�. 
தாC� தனிைம-மாக இ#�பைத உண%�& ெப#87I வி�டா�.   
 
 ப32ைகயி' எ+�& உ�கா%�&ெகா.டா�. இ�த ஊாி' அவ� மன 
நிைலைய உணர யா% இ#2கிறா%க�? அவCைடய ஊரானா' பா�கனிட� த� 
Cைடய &யைர7 ெசா'�2 ெகா�ளலா�. இ&ேவா அய' ஊ%. இ�ேக அவ� 
ெபா#� ஈ�3வத�காக வ�தி#2கிறா�. வ�தி#2கிற ஊாி' த� ேசா%ைவ2 
கா�டலாமா? I!I!�பாக7 ெச	ய ேவ.,யவ�ைற7 ெச	தா'தா� ேபாதிய 
ெபா#ைள விைரவி' ஈ�ட �,-�. 
 
 கள�2 காத�' ஈ3ப�,#�த காதலC� காத�-� மண� ெச	&ெகா�ள 
நிைன*தா%க�. இ#வ#� நிைன2கலாேமய�றி அத�  ேவ.,ய �ய�சிைய7 
ெச	ய ேவ.,யவ� காதல�தா�. அவைள மண� ெச	&ெகா�வத� �� 
அவ92  ஏ�ற வைகயி' பாிச� அளி2க ேவ.3�. அவ� த தி2  ஏ�ற சிற���ள 
பாிசமாக அ& இ#2க ேவ.3�. அவ� தாேன ஈ�,ய ெபா#ளாக இ#�தா'தா� 
சிற��. வைர�&ெகா�வைத2 காரணமாக2 ெகா.3 அத� ாிய ெபா#ைள 
ஈ�3வத�  ஆடவ% ேவ�!ா#2 7 ெச'வ& வழ2க�. அ�த வைகயி' இ�த*    
தைலவC� வ�தி#2கிறா�. தாC� காத�-� களவிேல ஒ�! ப3வைத7 சிறி& 
நி!*தி, வைர�&ெகா�ள ேவ.3� எ�ற காரண*ைத இைடயிேல ைவ*& 
அத� ாிய ெபா#92காக� பிாி�& வ�தி#2கிறா�. 
 
 வைர� இைட ைவ*&� ெபா#� வயி� பிாி�& வ�&�ள இ�த* தைலமக�, 
தைலவிைய2 காணாதத�  ��� தனிேய வா/�தா�. அ2 கால*தி' அ�த* தனிைம 
அவC2 * &�ப*ைத2 ெகா32க வி'ைல; இய�ைகயாக இ#�த&. ஆனா' 
தைலவிேயா3 அ�� ெச	& பழகிய பிற  அவைள� பிாி�& வா+� ஒ;ெவா# 
கண�� அவC2 * &�ப� த#வதா* இ#2கிற&. 
 
 இ�ேக வ�த சில நாளாக அவைள2 காண �,யாத நிைலயி', 
சிைற�ப�டவைன� ேபால அவ� இ#2கிறா�. ெபா#ளி�ெபா#�3 அவ� தாேன 
ேம�ெகா.ட சிைற இ&. உலக*ேதா3 ஒ�ட ஒ+ வ&தா� க�ேறா%2  அழ . 
ஒ#வ� தா�. வி#�பிய காத�2  ேவ.,ய பாிச� வழ� வ& மரபாகிவி�ட&. 
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அைத அ2காத� வி#�பவி'ைல, அவ� வி#��வ& ஒ�ேற; அவCைடய அ�ெப� 
C� ஒ�ைற*தா� அவ� வி#�பினா�. ஆனா' அவ9ைடய I�ற*தா%, "எ�ன 
பாிச� வழ� <%க�? “ எ�! ேக�பா%கேள! அ& வழிவழி வ�த பழ2கமாகி 
வி�ட&. அதனா' ந'லவ% மதி2க�� தைலவியி� I�ற*தா% ெகா.டாட�� 
�ைறயறி�& பாிச� வழ�க ேவ.3� எ�ற எ.ண*தா' ெபா#� ேதட 
வ�தி#2கிறா� தைலவ�. 
 
 வ�த இட*தி' இரெவ'லா� தனிைம அவைன* &��!*&கிற&. பக�' 
ெபா#� ஈ�3� �ய�சியி' ஈ3ப3கிறா�. ‘இரேவ இ'லாம' பகலாகேவ 
இ#2கலாகாதா?’ எ�! நிைன2கிறா�. அ& நட2கிற ெசயலா? ‘பக(� இர�� மாறி 
மாறி வ#வேத இய�ைக நியதி. அ�ப,ேய இ�ப�� &�ப�� மாறி வ#வ&� 
இய�ைகேய. பிாி�� D�ட�� மாறி வ#வ&� அ�த வைகயி' ேச%�த&தாேன? 
ேசேச! அ�ப, அ�!. இ�ேபா& இ�த� பிாி� ஒ�!தா� ந�ைம* 
&��!*&கிற&.  இ�ேபா& ெபா#� ஈ�,2ெகா.3 ஊ%ேபா	7 ேச%�& அவைள 
மண�& ெகா.ேடனானா' பிற  எ�!� அவேளா3 பிாிவி�றி வா/ேவ�.' 
 
 விாி�& பர�& கிட2 � கடேல அவ%க92 7 ெசா�தெம�! ெசா'வதி' 
பிைழ எ�ன? நிைன*த ேபா& நிைன*த இட*தி' ேதாணிைய விடலா�: படைக 
விடலா�; பா	மர2 க�பைல ஒ�டலா�, எ�!� வ�றாத நீைர-� ெபா#ைள-� 
உைடய கடைல* தம2 ாிய விைள நிலமாக� ெபா#�திய ெந	த' நில*& ம2களி� 
தைலவ�, அ�த மடமகளி� த�ைத.  
 
 அ�த2 கட�கட�கட�கட�    ெக=ெக=ெக=ெக=    ெகா!க?��ெகா!க?��ெகா!க?��ெகா!க?�� ஏவலராக உ�ள பரதவ% எ*தைன 
I!I!�� உ�ளவ%க�? கட�ேல ெச�! ஆழமான நீாி' 8/கி �*ெத32 � 
ெதாழி�' ஈ3ப�டவ%க�. நா�ற�ைடய மீைன� பி,*& அைத வி�! வயி! 
வள%2 � வைலஞ%க� அ'ல. ச� க� நிர�பிய& கட', அ�த7 ச� க� கட�� 
ஆழ*தி' �*&2கைள* த� அக*ேத ெபாதி*& வா/கி�றன. இ�த� பரதவ% 
�*ைத* த#� ச� க� எ*தைன ஆழ*திேல இ#�தா(� அ>சாம' ச�யாம' 
ெச�! 8/கி அவ�ைற* திர�, எ3*& வ#வா%க�. அவ�றி' உ�ள �*&2கைள 
எ3*& நகர�களி' வி�பா%க�. �*& வியாபார� எ;வள� சிற�த ெதாழி'! 
 
 �*ைத� பரதவ% விைல பக%�& வி�பைன ெச	வத�  உதவியாக இ#�ப& 
கட'. அ�த2 கட' ெக+ ெகா.கCைடய அ��2 ாிய இைளய மக� இ�த* 
தைலவCைடய காத�. அ�த� பரதவ% 8/கி எ3*&2 ைக2ெகா�9� �*& 
உய%�த ெபா#�; ெபா�ேனா3� மணிேயா3� ேச%�& அணிகல�களிேல ெபா�� 
ெப!வ&. அ�த நில*&* தைல மகனிட*தி(� ஒ# �*& இ#2கிற&. அ& ஈ3� 
எ3��� இ'லாத �*&; அழேக வ,வான �*&: எ�த இட*தி' இ#�தா(� அ�த 
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இட*&2  ஒளிைய* த#� �*&; யாவ#� எளிதிேல ெப!வத�காிய �*&. 
தைலவியாகிய �*&.  
 
 பரதவ% �*ைத வி�கிறா%க�. த2க விைல ெகா3�பவ%க� அவ%க� எ3*த 
�*ைத� ெப!கிறா%க�. கட' ெக+ ெகா.கC� த� மகைள� பிற#2 * 
த#பவ�தா�. த2க விைல ெகா3�பா#2 * த#பவ�. அ�த �*ைத இ�ேபா& 
இ�த2 காதல� ெப�!2 ெகா.3வ�& த� இ'ல*தி2  அணியா2கி2 ெகா�ள 
நிைன*தி#2கிறா�...அ�த �*&2  விைலயாக� ெபா#� தரேவ.3ேம! அைத 
ஈ�டேவ இ�  வ�தி#2கிறா�, அ�த �*ைத அவ� இனி ேம' �திதாக* 
த�Cைடயதா2கி2 ெகா�ள ேவ.3� எ�ப& இ'ைல. ��ேப அவC2  
உாியதாகி வி�ட&. விைல ெகா3*& <�32  எ3*&வர ேவ.,ய&தா�.  
 
 வைளயிேலவைளயிேலவைளயிேலவைளயிேல (ச�கிேல) ப;�ப;�ப;�ப;� (உ.டா �) )�ைத�)�ைத�)�ைத�)�ைத�    பரதவ�பரதவ�பரதவ�பரதவ�    பக��பக��பக��பக�� (வி� �) 
கட�கட�கட�கட�    ெக=ெகா!க?ைடயெக=ெகா!க?ைடயெக=ெகா!க?ைடயெக=ெகா!க?ைடய    காத�காத�காத�காத�    மடமக�மடமக�மடமக�மடமக� இவC2  எ*தைன இ�ப� த�தா�! 
இ�! அவேள &�ப*ைத-� த#கிறா�. இ�த* தனிைம* &�ப� நீ�க2 D,ய 
தாக இ'ைல, படேவ.,யதாகேவ இ#2கிற&. தனிைம இ#2 � வைரயி' அ& 
ெகட' அ#� &யரமாகேவ இ#2 �. க. ப3வத�  இனிதாக இ#�த 
ப32ைகைய-� அவ� பறி*&2ெகா.டா�. ப32ைகயி� ப3*ேதா�, Iகமாக* 
G�கிேனா� எ�ப& இ'லாம', த�ைன நிைன�&, ப32ைக ��ளாக உ!*த 
இரெவ'லா� விழி*தி#2 �ப,யாக அவ� ெச	&வி�டா�. உற2க� ெக3*தவ� 
அவ�. க.ப3த�  இனிய பாயேல ெவளவினா�: ெகடல#� &யர*ைத ந'கினா�.  
 
 இ�ப, எ.ணி எ.ணி� ெப#87I வி3கிறா� தைலவ�. 
 

        வவவவைளைளைளைளப;ப;ப;ப;    )�த�)�த�)�த�)�த�    பரதவ�பரதவ�பரதவ�பரதவ�    பக��பக��பக��பக��    
                கட�ெக=கட�ெக=கட�ெக=கட�ெக=    ெகா!க$ெகா!க$ெகா!க$ெகா!க$    காத�காத�காத�காத�    மடமக�மடமக�மடமக�மடமக�    
                ெகடல��ெகடல��ெகடல��ெகடல��    �யர��யர��யர��யர�    நநநந�கி��கி��கி��கி�    
                படபடபடபட�இ$�இ$�இ$�இ$    பாய�பாய�பாய�பாய�    ெவளவிெவளவிெவளவிெவளவி    ேயாேயாேயாேயாேளேளேளேள!!!!    
 
 # ச�கிேல ேதா�!� �*&2கைள� பரதவ% வி�பத� 2 காரணமாகிய 
கடைல� ெபா#�திய ெந	த' நில* தைலவCைடய அ��2 ாிய இைளய மக�, 
ெக3வத�காிய &யர*ைத* த�&, இத�  �� ப3*& உற� வத�  இனியதாக 
இ#�த பாயைல� பறி*&2 ெகா.டா�.  
 
 வைள-ச� . ப3-உ.டா �. பரதவ%-வைலய%. பக#�-வி� �; ெகா��த' 
இ;வள�, லாப� இ;வள� எ�! ெவளி�பைடயாக7 ெசா'� வி�பதா' 
வி�பைன2 � பக%த' எ�! ெபய% வ�த&. ெகா.க�-ெந	த' நில*&* 
தைலமக�. காத'-அ��. பட' இ� பாய'-க. உற�க இனிய 
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ப32ைக.ெவளவிேயா�-பறி*&2ெகா.டா�.பாயைல ெவளவிேயா� எ�ப& 
உற2க� வராம� ெச	தவ� எ�ற க#*ைத உைடய&. 
    
�ைற�ைற�ைற�ைற:  :  :  :  வைரவிைட ைவ��� ெபா��வயி  பிாி"த தைலமக$ தனி�� உைறயவைரவிைட ைவ��� ெபா��வயி  பிாி"த தைலமக$ தனி�� உைறயவைரவிைட ைவ��� ெபா��வயி  பிாி"த தைலமக$ தனி�� உைறயவைரவிைட ைவ��� ெபா��வயி  பிாி"த தைலமக$ தனி�� உைறய    
    ஆ றானாஆ றானாஆ றானாஆ றானா****6666    ெசா�/ய�ெசா�/ய�ெசா�/ய�ெசா�/ய�. . . .     
 [வைர�-மண�. இைட ைவ*&-இைடயிேல நி!*தி ைவ*&.] 
 
 ‘ெப!வத�  அாிய �*ைத� பரதவ% வி� � கட' ெக+ ெகா.க� எ�ற&, 
அவ%க� தாராதா% அ'ல%, யா� அவ%க92  ேவ.3வன ெகா3*&2 
ெகா�ளமா�டா& வ#�&கி�ேறா� எ�பதா�’ எ�ப& பைழய உைர. . 
 
ெந	த�' 20-ஆவ& ப*தாகிய வவவவைளைளைளைள�ப�தி��ப�தி��ப�தி��ப�தி� ஐ�தா� பா�3 இ&. இைத� பா,ய 
�லவ% அ�-வஅ�-வஅ�-வஅ�-வனா�னா�னா�னா�.... 

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

7777.... மணிநிமணிநிமணிநிமணிநிறறறற    மா�வைரமா�வைரமா�வைரமா�வைர    
 
    மமமமைலைய7 சா%�த  றி>சி நில� அ&. அ�ேக மர�க� வள%�& 
ஓ�கியி#2கி�றன. கா�,' உ�ள கானவ%க92 * திைன �த�ய உண�� 
ெபா#�க� இ#�தா(�, உ+& �ய�சி ப.ணாமேல விைள-� உண�� 
ெபா#�க9� அ�ேக மி தியாக2 கிைட2கி�றன. பலா�பழ�, மைல வாைழ�பழ� 
�த�ய பழ�கைள அவ%க� விைளவி�பதி'ைல. அைவ தாேம வள%�& 
ப+2கி�றன. அவ�ைற �ய�சியி�றிேய அ�த2  றவாண% ெப!கி�றன%. மைல7 
சார�' ெபாிய ெபாிய ேதனைடக� இ#2கி�றன. அவ�ைற எ3*&� பிழி�& 
8�கி�  ழா	களி' நிர�பி ைவ*&2 ெகா�கி�றன%. 
 
 பழ�க� இய�ைக*தா	 த#� உண�. அ�ப,ேய பலவைக2 கிழ� க9� 
அவ%க9ைடய உண� வைகக� ஆகி�றன. வ�ளி2 கிழ�ெக�#' அவ%க92  
உயி%. அைத7 I�3* ேதேனா3 கல�& தி�றா' எ*தைன Iைவயாக இ#2 � ! 
கவைல2 கிழ�  ேவ! இ#2கிற&; மைல2 கா�,' எ�ேக பா%*தா(� கவைல 
ெகா,ேயா,2 கிட2கிற&. ெகா,ைய� பா%*த அளவிேல கிழ�  எ;வள� ெபாிதாக 
இ#2 � எ�பைத அவ%க� உண%�& ெகா�வா%க�. பா%*&� பா%*&� 
பழ2கமான க.கைன உைடயவ%க� அ'லவா? கிழ�  ந�றாக� ப#* 
தி#2 ெம�! ெதாி�தா' அவ%க� உடேன அைத� பறி*& வி3வா%க�. இதனா' 
அ�த இட*தி' அ�க�ேக  .3�  ழிக9மாக இ#2 �. கிழ�  எ;வள� 
ஆழமாக7 ெச�றி#�தா(� விடாம' அ,ேயா3 அக/�&வி3வா%க�. இ;வா! 
கானவ�கானவ�கானவ�கானவ�    கிழ��கிழ��கிழ��கிழ��    அக>"தஅக>"தஅக>"தஅக>"த    ெந;�ெந;�ெந;�ெந;�    �ழிக��ழிக��ழிக��ழிக�    பல அ�ேக இ#2 �. 
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 மைல7 சார�ேல மைழ வள*&2 2 ேக�க, ேவ.3மா? ந'ல மைழ 
ெப	வதனா'  றி>சி நில*&2 ாிய மர�களாகிய கட��, ச�தன� �த�யைவ 
வள� ெப�! ஓ�கியி#2 �. ேவ�ைக மர�க� ந�றாக வள%�தி#2 �. உாிய 
கால�களி' அைவ மல%�& அழ  ெப�! விள� �. 
 
 ேவ�ைக மர� மல%�தா'  றமகளி#2 2 ெகா.டா�ட�. அ�த� ப#வ*தி' 
திைனைய அ!*& வி3வா%க�. திைன விைள�& ேவ�ைக மல% மல#� கால*தி' 
 றி>சி நில*& ஊ%களி' எ'ேலா#� விழா2 ெகா.டா3வா%க�; மண� 
ெச	வா%க�. சி! ெப.க� ேவ�ைக மர*தி�ேம' ஏறி அத� Hைவ� பறி�பா%க�.  
 
 ேவ�ைக மல% ம>சளாக� ெபா�ைன�ேபால இ#2 �. �தியதாக ேவ�ைக 
மர�க� H*& நி�கி�றன. அ�த மர�களி� அ,யிேல கவைல2ெகா, 
பட%�தி#2கிற&. சில இட�களி' கவைல2 கிழ�ைக2 கானவ% 
அக/�&வி�டா%க�. அ�த2 கிழ�ைக அக/�த இட�களி' ெந3� ழிக� 
இ#2கி�றன. இத�  �� அைவ க.ணி� ப�டன. யாேரC� இ�த� ப2கமாக 
கட�தா'  ழிகைள* ெதாி�& ஒ&�கி கட2கலா�. ேவ�ைக H*த பிறேகா 
ேவ,2ைகயான கா�சிைய அ�ேக கா.கிேறா� 
 
 சில ெப.க� ேவ�ைக மர*தி' ஏறி� H�பறி2க வ#கிறா%க�. மர*ைத நா, 
வ#�ேபா& அத� அ,யிெல'லா� மல%க� உதி%�& கிட2கி�றள. சமநில� எ�! 
எ.ணி அவ%க� கட�& வ#�ேபா& தி32ெக�! அவ%க� கா' கீேழ �ைதகிற&. 
அ�ேக ஒ#  ழி. அ�த2  ழியி�ேம' H உதி%�& மைற*& வி�ட&. கானவ% 
கிழ�ைக அக/�த  ழி அ&; அ& நிைற-�ப, ேவ�ைகயி� ெபா� நிற� மல%�த 
�&� Hவான& உதி%�& பர�தி#2கிற&. அதனா' தா� அ�த� ெப.க� 
ெநா,*தா%க�. உடேன கலகல எ�! சிாி2கிறா%க�. 
 
 கிழ� , மல%, சிாி�ெபா� இ*தைன சிற�ேபா3 அைம�த இ�த மைல7 
சார(2 * தைலவ� ஒ#வ� இ#2கிறா�. அவைன2 காத�*தா� ஒ# ெப.. 
அவ� அ�த மைலைய அ3*த ேவ! ஒ# மைல7 சார�' வா/கி�றவ�. 
 
 இ#வ#� கள�2 காத�' ஈ3ப�டா%க�. சில நா�க� அவ%க� கல�& 
அளவளாவ �,யாம' ேபா	வி3�. அ�ெபா+ெத'லா� காத�2  உ.டா � 
&�ப*&2 2 க�  கைரேய இ'ைல. த� உ�ள* &யர*ைத� பிற% க.டா' பழி 
வ#ேம எ�! அ>Iகிறா�. அவ9ைடய &யரேமா அட2க ெவா.ணாதப, 
மீ&ா%�& நி�கிற&. இ�த நிைலயி' எ�ன ெச	வ&?  
 
 அவைள காணா வி�டா(� அவேனா3 ெதாட%�ைடய எைதயாவ& க.3 
ஆ!த' ெபறலா� எ�! எ.ணினா�. அவ� அளி*த ைக-ைறைய2 க.3 &யைர 



49 

 

மற2கலா�. ஆனா' பக' ேநர*தி', நா( ேப#2  ந3வி' அைத ைவ*&2 
ெகா.3  பா%2க �,-மா? &யர*தினா' மன� ைந�& சா�பினா�. 
 
 வி,�த&. ெச�கதிேரா� த� ேசாதி2 கர�கைள <சி உலக� 
ெபா#�க92ெக'லா� உயிைர-� எழிைல-� ஊ�,னா�. ‘இ�ைற� ெபா+& 
எ�ப,� ேபாக� ேபாகிறேதா?’ எ�ற கவைலேயா3 எ+�தா� தைலவி. எ+*& வ�& 
<�3 வாச�' நி�#�. அவ� க. எதிேர ேநா2கிய&. அ&கா!� அவ92  
இ'லாத மகி/7சி ஒ�! திUெர�! ஏ�ப�ட&. க.ைண* &ைட*&2ெகா.3 
பா%*தா�. தன2 �ேள சிாி*&2ெகா.டா�. 
 
 த� ேபைதைமைய நிைன*&*தா� அவ� சிாி*தா�. தைலவேனா3 
ெதாட%�ைடய ெபா#ைள� பா%*&2ெகா.,#�தா' த� &யர*ைத ஆ�றி2 ெகா� 
ளலாெம�! நிைன*தாேள; அ�ேபா& அவ� நிைன*&� பா%2காத ஒ# ெபாிய 
ெபா#ைள அவ� த� எதிேர இ�ேபா& க.டா�. அ�த� ெபா#ைள யா#2காக�� 
மைற2கேவ ேவ.டா�; மைற2க�� �,யா&. அைத� பா%*&2ெகா.,#�தா' 
யா#� தவறாக எ.ணமா�டா%க�. அ�த� ெபா#� எ�ன? தைலவCைடய மைல! 
அ&தா� வானள�� ஓ�கி� ெபாிதாக எதிேர ேதா�!கிறேத; அ;வள� ெபாிய 
ெபா#ைள அவ� நிைன2கவி'ைல; அைத� பா%*&� பா%*&* &ய% ஆறலா� எ�ற 
எ.ண� இ&கா!� அவ92  உதி2கவி'ைல. இ�ேபா& கதிரவ� உதய*தி' அ; 
ெவ.ண� ேதா�றிய&. ெதளிவாக* ெதாி-� ஒ�ைற ெவ�ளிைட மைலெய�! 
ெசா'வா%க�. அ�த மைலையேய அவ� மற�தி#�தா�. இ& ேபைதைம அ'லவா? 
அவ� அைத* தின�ேதா!� க.3� காணவி'ைல. அவ� சி�ைத, அ& தைலவ% 
மைல எ�ற எ.ண*ைத2 ெகா�ளவி'ைல. 
 
 இ�ேபா& அ�த எ.ண� வ�&வி�ட&. இனி வி3வாளா? தைலவைன2 
காணாம' வ#�&� கால�களி' அ�த மைலைய� பா%*& ஆ!த' ெப�றா�. 
ம�றவ%க92  இ�த இரகசிய� ெதாிய வழியி'ைல. 
 
 பக' கால*தி' மைலைய� பா%*&2ெகா.,#2கலா�. ெபாிய மைல அ&; 
அ�த மா�வைரமா�வைரமா�வைரமா�வைர, வள� ெப�றைமயா' மணி ேபா�ற நீல நிற*ேதா3 விள�கிய&. 
பக' ேநர�  ைறய2  ைறய அவ92  வ#*த� ஏ!�. கதிரவ� மைற�தா' ெம'ல 
ெம'ல மைல-� மைற-�. அத� உ#வ� மைறய மைறய அவ� க.களி' 
நீ%�படல� பட#�. பா*தியிேல ந�றாக நீைர* ேத2கி2 க#விள மலைர வள%*தா' 
அ& க# க#ெவ�! வள#�. அத� ேதா�ற*ைத அவ9ைடய க.க� 
ெப�றி#�தன; தைலவCைடய மணிமணிமணிமணிநிநிநிநிறறறற    மா�லைரமா�லைரமா�லைரமா�லைர    மைற:"ேதா<�மைற:"ேதா<�மைற:"ேதா<�மைற:"ேதா<� மல% ேபா�ற 
அவ9ைடய நீ.ட க.களி' நீ%*&ளிக� நிைற-�, 
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 பக' ேநர*தி' ெச;வி ேந#�ேபாெத'லா� தைலவி த� <�,�  எதிேர 
சிறி& Gர*தி' ேதா�!� மைலைய� பா%*&2ெகா.ேட நி�பைத ம�றவ% யா#� 
கவனி2கவி'ைல; ஆனா' அவ9ைடய உயி%* ேதாழி அைத2 கவனி*தா�. 
தைலவியி� உ�ள*ைத ந�றாக உண%�தவ� அவ�. மைலைய2 க.3 ஆ!த' 
ெப!வைத-�, அ& மைற�தா' க. கல� வைத-� அவ� D%�& ேநா2கினா�. 
தைலவியி� ெசய(2 ாிய காரண�� அவ92 * ெதாி-�. 
 
 தைலவி வரவர ெம��& வ�தா�. தைலவைன2 காணாம' உ�ள கால� 
மி தியாக இ#�ப&தா� அத� 2 காரண�. இனி இ�ப, இ#�தா' இவ92 * 
தீ�  ேந#�. தைலவC2 � இவ92 � தி#மண� நிைறேவ!�ப, ஏ�பா3 
ெச	யேவ.3�' எ�! ேதாழி தீ%மானி*தா�. தைலவியி� உட�� ெம�ைவ 
அறி�த தா	மா%க� கவைல�ப�டா%க�. அ�த7 சமய� பா%*&* ேதாழி தைலவியி� 
ெசவி�* தா	2  உ.ைமைய உண%*தினா�; அற*ேதா3 நி�றா�. ெசவி�* தா	 
ேதாழிைய� ெப�ற தா	 அ'லவா? ஆத�� ேதாழி ெதளிவாக* த� க#*ைத 
அவளிட� ெசா'ல �,�த&. 
 
 ெசவி�* தைலவிைய� ெப�ற தா	2 � ப2 வமாக உ.ைமைய எ3*&7 
ெசா�னா�. த� ஊ#2  அணிைமயி' உ�ள மைல2  உாிய தைலவ� பா' த� 
மக� காத' H.,#2கிறா� எ�பைத அவ92 � �ல�ப3*தினா�. ேதாழியி� 
G.3தலா' தைலவ� தைலவிைய வைர-�ெபா#�3� பாிச� அC�பினா�. 
தைலவிைய� ெப�ேறா% அவCைடய வைரைவ ஏ�!2 ெகா.டா%க�. 
தி#மண*&2 , ேவ.,ய காாிய�க� சிற�பாக நைடெப�றன. 
 
 தைலவியி� மன�ேபா' வா/� அைமய� ேபாகிறெத�பைத அறி�த ேதாழி 
மி2க மகி/7சிைய அைட�தா�. இ�த நிைல ெசவி�* தாயினா' அைம�த&. 
எ�பைத அவ� அறிவா�. ஆகேவ அவைள அPகி, "அ�மா, இ*தைன-� நி�னா' 
வ�த ந�ைம" எ�!  றி�பாக� ப3�ப, ெசா'கிறா� : "அ�ைனேய,  வா/வாயாக! 
நா� ெசா'வைத வி#�பி2 ேக�. இவ� எ*தைன &�ப�ப�டா� எ�பைத நா� 
ந�  அறிேவ�. கானவ�கானவ�கானவ�கானவ�    கிழ�ைககிழ�ைககிழ�ைககிழ�ைக    அக=�அக=�அக=�அக=�    ெந;��ழிெந;��ழிெந;��ழிெந;��ழி    ம���ம���ம���ம��� ப,யாக, 
ேவ�ைகயி� ெபா$ம/ெபா$ம/ெபா$ம/ெபா$ம/    �&� Hவான& உதி%�& பர�� அ�த* தைலவCைடய 
கா�,' அேதா ெபாிய மைல ஒ�! நி�கிற& பா%. அ�த மணிமணிமணிமணிநிநிநிநிறறறற    மா�வைரமா�வைரமா�வைரமா�வைர இரா2 
கால*தி' மைறமைறமைறமைற    ெதா<�ெதா<�ெதா<�ெதா<� இவ� மல�மல�மல�மல�    ெந;�க!ெந;�க!ெந;�க!ெந;�க!    பனிபனிபனிபனி    ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�""""தனதனதனதன.... வைரயி', அ& நி� 
அ#ளா' மாறிய&’ எ�! ெசா'�� பாரா�3கிறா�. . 
 
        அ$அ$அ$அ$னானானானா****! ! ! ! வாழிேவ!;வாழிேவ!;வாழிேவ!;வாழிேவ!;    அ$ைனஅ$ைனஅ$ைனஅ$ைன    !!!!    கானவ�கானவ�கானவ�கானவ�        
                                    கிழ��அக>கிழ��அக>கிழ��அக>கிழ��அக>    ெந;��ழிெந;��ழிெந;��ழிெந;��ழி    ம�கம�கம�கம�க, , , , ேவ�ைக�ேவ�ைக�ேவ�ைக�ேவ�ைக�        
                                    ெபா$ம/ெபா$ம/ெபா$ம/ெபா$ம/    #�#�#�#�JJJJ����    தாஅ�தாஅ�தாஅ�தாஅ�    அவ�நா0;அவ�நா0;அவ�நா0;அவ�நா0;        
                                    மணிமணிமணிமணிநிநிநிநிறறறற    மா�வைரமா�வைரமா�வைரமா�வைர    மைறெதா<மைறெதா<மைறெதா<மைறெதா<    இவ�இவ�இவ�இவ�        
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                                அைறமல�அைறமல�அைறமல�அைறமல�    ெந;�க!ெந;�க!ெந;�க!ெந;�க!    ஆ�"தனஆ�"தனஆ�"தனஆ�"தன    பபபபனினினினிேயேயேயேய....    
 
# அ�ைனேய, நீ வா/வாயாக! நா� ெசா'(� இதைன2 ேக�க வி#��வாயாக; 
அ�ைனேய,  றவ% கிழ� கைள� பறி*த ஆழமான  ழிக� நிைற-�ப,யாக 
ேவ�ைக மர*தி� ெபா�னிற� மி2க �திய மல% உதி%�& இைற�& கிைட2 � 
தைலவ#ைடய நா�,' உ�ள, நீலமணி ேபா�ற நிற*ைத-ைடய ெபாிய மைல 
மைற-� ேபாெத'லா� இவ9ைடய, பா*தியிேல வள%�த மல% ேபா�ற நீ.ட 
க.க� நீ%* &ளிக� நிர�பின. 
 
 ேவ.3-வி#��. கானவ%-மைலயி' வா+�  றவ%. அக/-பறி*த, ெபா�-
ெபா� நிற�. <-மல%, தாஅ�-தா��: பர2 �. மா'-ெப#ைம. வைர-மைல. அைற-
பா*தி. ஆ%�தன-நிைற�தன. பனி-நீ%*&ளி. # 
    
�ைற�ைற�ைற�ைற    : : : : ெசவி/��ெசவி/��ெசவி/��ெசவி/��    அற�ெதா;அற�ெதா;அற�ெதா;அற�ெதா;    நிநிநிநி$ற$ற$ற$ற    ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி    அவளா�அவளா�அவளா�அவளா�    வைர7வைர7வைர7வைர7    மா0சிைம�ப0டமா0சிைம�ப0டமா0சிைம�ப0டமா0சிைம�ப0ட                            
                                பி$#பி$#பி$#பி$#, , , , ““““இவ�இவ�இவ�இவ�    இFவா<இFவா<இFவா<இFவா<    ப0டப0டப0டப0ட    வ��த�வ��த�வ��த�வ��த�    எ�லா�எ�லா�எ�லா�எ�லா�    நிநிநிநி$னி�$னி�$னி�$னி�    தீ�"த�தீ�"த�தீ�"த�தீ�"த�””””        
                                எ$ப�எ$ப�எ$ப�எ$ப�        �றி�பி��றி�பி��றி�பி��றி�பி�    ேதா$றேதா$றேதா$றேதா$ற    அவ0�6அவ0�6அவ0�6அவ0�6    ெசா�/ய�ெசா�/ய�ெசா�/ய�ெசா�/ய�. . . .     
 
[வைர� மா�சிைம�ப�ட பி��-மண*&2 ாிய ஏ�பா3 சிற�பாக அைம�த பிற . 
நி�னி'- உ�னா'. அவ� - ெசவி�2 .] 
 
 தைலவCைடய  நா�ைட வ#ணி2 �ேபா&, ‘கானவ% அக/�த  ழி நிைறய 
ேவ�ைகயி� மல% உதி%�& நிர���’ எ�! ேதாழி ெசா'கிறா�. இ�ப, அ�த 
நில*தி' உ�ள ெபா#�கைள� ப�றி7 ெசா'(� ப திக� அ�ெபா#�களி� 
த�ைமைய ெவளி�பைடயாக எ3*&7 ெசா'வேதா3, தைலவ� த�ைமைய-� 
 றி�பாக� �ல�ப3*&கி�றன எ�! ெகா�வ& �லவ% மர�. இ�ப,2  றி�பாக 
அைம�த க#*&, ெவளி�பைடயாக உ�ள வ#ணைன2 �ேள உைறவ&. அ�த 
உ�க#*ைத உ�உ�உ�உ�����ைறைறைறைற ெய�ப%. வ#ணைனயி' வ#� ெபா#�க� அவ�றி�  
ஒ�பான ேவ! ஒ# க#*ைத அறிவத� � பய�ப3வதனா' உவைம ேபால 
இ#2கி�றன. ஆத�� இவ�ைற உ��ைறஉ��ைறஉ��ைறஉ��ைற    :வம�:வம�:வம�:வம� எ�! �லவ% வழ� வ%. 
சாதாரண உவைமயானா' உபேமய�� இ#2 �. இ�ேக அ�ப, இ'ைல. 
ஆனா(� உவைம ேபால2 ெகா.3 இவ�றி�  ஒ�பான ேவ! ெபா#ைள நிைன2க 
�,வதா' இைத உஉஉஉவவவவமமமம����    ேபா/ேபா/ேபா/ேபா/ எ�!� இல2கண ' D!�. . 
 
 இ�த� பா�,', ‘கானவ% கிழ�  அக/ ெந3�  ழி ம'க ேவ�ைக� 
ெபா�ம� �&<* தாஅ�’ எ�ப& உ�9ைற உவம�. இத� * தைலவCைடய 
இய'ைப விள2 � உ�க#*தாகிய உ�9ைற ஒ�! உ.3. கிழ�  கானவ#2 � 
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பய� ப�ட&. ஆனா' தைரயி'  ழி அைம�&வி�ட&. அ�த2  ழி  ழியாகேவ 
இராம' மல% அைத நிர�பிய&. அ&ேபால* தைலவ� பல#2  உபகார� �ாிபவ�. 
அதனா' அவC2 � ெபா#�  ைற� ேந%வ& இய'ேப. ஆனா' அ�த2  ைற� 
ேதா�றாதப, அவC2 � �க/ வ�& நிர���. 
 
 பைழய உைரயாசிாிய% இ;வா! இ�த வ#ணைன2  உ�9ைற 
விாி*&�ளா%. ‘கிழ�  அக/  ழி நிைறய ேவ�ைக மல% பர2 � எ�ற&, 
ெகா�வா%2 � பய�ப�3* தம2  வ�த  ைறைய* த� �க/ நிைற2 � ெப#ைம 
உைடயா% எ�பதா�.’ 
 
 இ�த� பா�3 8�றா� ப தியாகிய  றி>சியி' 21-ஆவதாகிய அ$அ$அ$அ$னானானானா****    
வாழி�வாழி�வாழி�வாழி�    ப�தி�ப�தி�ப�தி�ப�தி� உ�ள எ�டாவ& பா�3.  றி>சி� ப தியி' உ�ள ! 
பாட'கைள-� பா,ன �லவ% கபில�கபில�கபில�கபில�....  

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

8888.... ���ைக���ைக���ைக���ைக    இ �!"இ �!"இ �!"இ �!"    
 
 ேதாழி  றி�பாக�� ெவளி�பைடயாக�� தைலவனிட� தைலவியி� 
நிைலைய7 ெசா'�யி#2கிறா�, ஆயிC� அவ� அைத உ�ள� ெகா.டவனாக* 
ெதாியவி'ைல. சில சமய�களி' அவ� அைத2 கவனி�பவைன�ேபால 
இ#2கிறா�. ஆனா' ெசய�' ஒ�!� ெச	பவனாக இ'ைல. எ�ேபா&�ேபால2 
கள�2 காத�' ஈ3ப�,#2கிறா�. வைரவத�  ேவ.,ய �ய�சி ஏ&� 
ெச	யவி'ைல.  
 
 தைலவி2ேகா வரவர உட�� ெம�கிற&. தைலவைன2 காP� 
ெபா+ைதவிட2 காணாதெபா+& மி தியாக இ#�ப& ஒ# காரண�. அவ� 
இரவிேல வ#� ேபா& வழியி(� வ�த இட*தி(� ஏேதC� இைடT! ேந%�தா' 
எ� ெச	வ& எ�ற அ7ச� ஒ# காரண�. இனி-� த� உ�ள*&�ேள ம! � 
ப,யாக* தைலவிைய விட2Dடா& எ�! எ.ணினா� ேதாழி. அவைள-� 
ைவ*&2ெகா.3, மண�& ெகா�ள ேவ.3ெம�! தைலவனிட� வ��!*தலா� 
எ�! நிைன*தா�. ஆனா' அ& நயமாக இரா&. ஆத�� அவ� காதிேல ப3�ப, 
 றி�பாக2 க#*ைத* ெதாிவி�ப& எ�! �,� க�,னா�. 
 
 அஅஅஅ�! வழ2க�ேபா' தைலவ� த� காத�ைய7 ச�தி2க வ�தி#2கிறா� 
வ�& மைறவான ஓாிட*திேல நி�!ெகா.3 த� வரைவ7 சில ஒ�களா' 
�ல�ப3*&கிறா�. இர�2 கால�. மைன2 � �ற�ேப  றி�பி�ட இட� ஒ�றி' 
அவ%க� ஒ#வைர ஒ#வ% க.3 அளவளா�வா%க�. ேதாழி தைலவிைய 
அைழ*&2ெகா.3 அ;விட*த#ேக ெச�! வி�3வி�3 வ#வா�. 
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 இ�!� அ�ப,ேய தைலவிைய அைழ*&7 ெச�றா�. தைலவ� மைறவாக, 
சிைற��றமாக நி�கிறா�. அ#ேக தைலவி-ட� ேதாழி ெச�றா�. தைலவிைய* 
தனிேய வி�37 ெச'வ& வழ2க�. இ�! த� க#*ைத எ�ப,யாவ& ெவளி�ப3*தி 
விடேவ.3� எ�! அவ� உ!தி ெச	தி#2கிறா�. ஆைகயா' சிறி& ேநர� 
தைலவி-ட� அ�ேக நி�! அவளிட� ேபச* ெதாட�கினா�. அவேளா3 
ேபசினா(� அ�த� ேப7I மைறவிேல நி� � தைலவ� காதி' விழ ேவ.3� 
எ�ப&தா� அவ� வி#�ப�.  
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி    :::: இ�த இரவி' கா�3 வழியி' வ#வ& எ;வளேவா அ7ச*ைத* த#வ&.  
 
தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி : ஒ;ெவா# நா9� நா� அைத எ.ணி*தாேன ம! கிேற�?  
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி    :::: ��க� உலா�� கா3க� பல, மைலைய7 சா%�த இட�களி' இ#2கி�றன.  
 
தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி    :::: அைவ உயிைர ெவள�� ெகா3ைமைய உைடயன ஆயி�ேற!  
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி    :::: ந��ைடய தைலவ#ைடய கா�,' அ*தைகய கானக�க� பல உ.3. 
 
தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி    :::: �� உலா�� கா�,' ேவ! ஏ&� இ#2க �,யாேத!  
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி    :::: �� ெவளி�பைடயாக உல�மா? அ& மிக�� த�திர��ள வில� .  
 
தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி    :::: பி� எ�ன ெச	-�? 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி    :::: அ& மைற�& நி�! தன2  ஏ�ற இைர2காக2 கா*தி#2 �. 
 
தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி    :::: அத�  ஏ�ற இைர எ&? மனிதனா? 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி    :::: ��2  யாைன2  �,ெய�றா' வி#�ப� அதிக�. பசி இ#�தா(� 
 இ'லாவி�டா(� க. எதி%�ப�டைத2 ெகா�!வி3� இய'�ைடய& அ&; 
 ெகாைலயிேல வ�ைம-ைடய&. ஒ# வில�ைக� பி,*&வி�டா' த� 
 ��ன� காலாேல அைற�ேத ெகா�!வி3�. பி�காைல விட அைவ 
  !கியைவ. ஆைகயா' �<�ைக�<�ைக�<�ைக�<�ைக எ�! ெசா'வ&.3. உட�� ெபாிதாக* 
 தா� இ#2 �. �<�ைக�<�ைக�<�ைக�<�ைக    இ��#/இ��#/இ��#/இ��#/ மர*தி� நிழ�ேல ஒளி�தி#2 �. பலா 
 மர�களி'  ைல  ைலயாக� பழ�க� ெதா� �. அ�த மர*தி� வள�பமான 
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 நிழ�'தா� �� ஒளி�தி#2 �. பலா2 கா-� பழ�� இைல-� அட%�த 
 அ�ேக அ& ஒளி�தி#�ப& க.P2 * ெதாியா&. பலாவி$பலாவி$பலாவி$பலாவி$    பழ�பழ�பழ�பழ� ெதா� � 
 ெகா=ெகா=ெகா=ெகா=    நிநிநிநிழ/�ழ/�ழ/�ழ/� �<�ைக�<�ைக�<�ைக�<�ைக இ#��� ஒளி�தி#�ப& எத�காக* ெதாி-மா? 
 அ�த� பழ*ைத அ& உ.Pமா எ�ன? கா�,' எ� � ெச,க� அட%�த 
 �த%க� உ�ளன. அட%�& உய%�த �த#2 � ெப.யாைன  �, 
 ேபா�,#2 �. ெந3� �தாி' கான*& வா+� மட�பி, ஈ�ற  �, 
 பிற�தெபா+ேத நட2 �. ஆனா' அ& ந3�கி ந3�கி நட2 �. அ�த 
 இள�க�ைற இைரயாக2 ெகா�ளேவ.3ெம�! ��2  நாவி' நீ% ஊ!�. 
 பி, இ#2 �ேபா& ஏதாவ& ெச	தா' அ& பிளி!�. அ& ேக�32 களி! 
 வ�&வி3�. அ& ��ைய எளிதி' விடா&. ��2 � களி�!2 � ேபா% 
 8.டா' எ& ெவ'(� எ�! ெசா'ல�,யா&. களி! த� ெகா�பினா' 
 ��ைய2  *தி2 ெகா'வ&� உ.3. �� அ�ப,7 ச.ைட ேபாட 
 வி#�பாம', ஒளி�தி#�& சமய� பா%*& இைரைய* த�,2 ெகா�ளலா� 
 எ�! நிைன2 �. 
 
தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி    :::: �� வ�ைம-ைடய வில�காயி�ேற? 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி    :::: இ#�தா' எ�ன? உலக*தி' ஆ.ைம-� ஆ�ற(� உைடயவ%க� 
 எ;வள� ேப% இ�ப, மைற�& இ�ப� ேத3கிறா%க�? 
 
தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி    :::: மனித#2 �9� வில� * த�ைம பைட*தவ%க� இ#2கிறா%க� எ�ப& 
 உ.ைம தா�.  
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி    :::: உ.ைமெய�! ஒ# �ைற ெசா�னா' ேபாதா&. �2கா(� உ.ைம. 
  !�ைகயி#� ��யாகிய ெகாைல* ெதாழி�� சிற�த ஆ. வில�  
 கா�,ேல ெச	கிற&�, இ�த ஆடவ%க� நா�,ேல ெச	கிற&� ஒ�றாகேவ 
 இ#2கி�றன. அ�த� ��ேய�ைற (ஆ. ��) ெந3� �தைல-ைடய 
 கான*தி' மட�பி, ஈ�ற ந3�  நைட2 ழவிைய இைரயாக2 ெகா�ள 
 வி#��கிற&. இ�த ஆடவ%க� ெப.களி� நல*ைத ெவளவ 
 வி#��கிறா%க�. #/#/#/#/ பலவி� பழ�பழ�பழ�பழ�    P���P���P���P���    ெகா=ெகா=ெகா=ெகா= நிழ/�நிழ/�நிழ/�நிழ/�    ஒளி��ஒளி��ஒளி��ஒளி�� 
 ெவள�கிற&. இவ%கேளா ஊாின% அறியாம' மைறவிேல 
 வ�& த�க� காாிய*ைத7 சாதி*&2 ெகா�கிறா%க�. ேந%ைமயான �ைறயி' 
 உலகவ% அறிய மண� �ாி�& ெகா�ளலா�. அைத வி�3வி�3 மைற�& 
 மைற�& வ�& ெப. நல*ைத ெவள�வ& ஆ.ைமயா மா ? 
 
தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி    :::: ��, யாைன எ�ெற'லா� நீ ெசா'வைத2 ேக�டா' எ� உட�� 
 ந3� கிற&. 
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ேதாழி: உ� உட�ைப� பா%*தா' எ� உ�ள� கைரகிற&. எ�ேபா&� 
 கவைல�ப�3� ப�3 உ� உட�பி� ெபா�ேவ ம�கிவி�ட&; வா�ட� 
 அைட�&வி�ட&; பசைல H*தி#2கிற&. மர*தி' இ#2 � தளி% ேபால* தள 
 தளெவ�! இ#�தாேய! இ�ேபா& ெகா	& ேபா�ட தளி% வா,2 கிட�ப& 
 ேபால அழகிழ�& நி�கிறா	. தைலவைர நிைன�& இ�ப, ம! கிறா	. 
 அவேரா உ� நிைலைய உண%�& ெகா.டவராகேவ ெதாியவி'ைல. அவ% 
 நா�32 கா�,' உ�ள  !�ைகயி#���யி� த�ைம தா� இ�ேபா& எ� 
 நிைன�2  வ#கிற&.  !�ைகயி#��� ெந3��த� கான*தி' மட� பி, 
 ஈ�ற ந3�  நைட2  ழவிைய இைரயாக2 ெகா�9� ெபா#�3� பலவி� 
 ெந3நிழ�' ஒளி2 � நாட% ெபா#�3 நீ ெகா	தி3 தளிைர� ேபால வா,, 
 ேமனி நிற� ேவ!ப3வ& ஏ� அ�மா ? 
 
 இ�த� ேப7ைச2 ேக�ட தைலவ� த� கடைம இ�னெத�பைத உண%�& 
வைர�2  ேவ.,யவ�ைற உடேன ெச	ய ��ப3வாென�! ேதாழி  
நிைன2கிறா�. அ��� அறி�� உைடய தைலவ� அ;வா! ெச	வ& 
இய'�தாேன ? 
 
      �<�ைக�<�ைக�<�ைக�<�ைக    இ��#/�இ��#/�இ��#/�இ��#/�    ேகா�வ�ேகா�வ�ேகா�வ�ேகா�வ�    ஏ ைறஏ ைறஏ ைறஏ ைற        
                            ெந;�#த ெந;�#த ெந;�#த ெந;�#த     கான��கான��கான��கான��    மட�பி9மட�பி9மட�பி9மட�பி9    ஈ$றஈ$றஈ$றஈ$ற        
                            க;��நைட�க;��நைட�க;��நைட�க;��நைட�    �ழவி�ழவி�ழவி�ழவி    ெகாளீஇயெகாளீஇயெகாளீஇயெகாளீஇய, , , , பலவி$பலவி$பலவி$பலவி$        
                            பழ�பழ�பழ�பழ�PPPP��������    ெகா=நிழ�ெகா=நிழ�ெகா=நிழ�ெகா=நிழ�    ஒளி���ஒளி���ஒளி���ஒளி���    நாட ��நாட ��நாட ��நாட ��        
                            ெகா*தி;ெகா*தி;ெகா*தி;ெகா*தி;    தளிாி$தளிாி$தளிாி$தளிாி$    வா9நிவா9நிவா9நிவா9நி$$$$        
                            ெம*பிறிெம*பிறிெம*பிறிெம*பிறி    தாத�தாத�தாத�தாத�    எவ$ெகா�எவ$ெகா�எவ$ெகா�எவ$ெகா�    அ$அ$அ$அ$னானானானா****????    
    
#  !கிய ��ன�கா'கைள உைடய ெபாிய ��யின& ெகாைலயி' வ'ல 
ஆணான&, உய%�த �த%க� நிைற�த கா�,' ெம�ைமயான பி, ஈ�ற, ந3� � 
நைடைய-ைடய க�ைற இைரயாக2 ெகா�9�ெபா#�3, பலா மர*தி� பழ�க� 
ெதா� � வள�பமான நிழ�' ஒளி*தி#�பத�  இடமாகிய நா�ைட உைடயவ� 
ெபா#�3, ெகா	& கீேழ ேபா�ட தளிைர� ேபால வா�ட� அைட�&, நி�Cைடய 
உட�� ெபா�விழ�& ேவ!ப3வ& ஏ� அ�மா? 
 
இ#���-ெபாிய ��. ேகா�-ெகாைல. ஏ�ைற-ஆ. வில� . �த'-�த%. ெச,2 � 
ெபயராக இ#�& ெச,க� அட%�த D�ட*&2  இ�ேபா& வழ� கிற&.  ழவி. 
யாைன2 க�!. ெகாளீ இய-ெகா�9� ெபா#�3. பலவி�- பலாமர*தி�. G� -
ெதா� �. நாட�- றி>சி நில* தைலவ�, ெகா	& இ3 தளிாி�-பறி*&2 கீேழ 
ேபா�ட தளிைர�ேபால. பிறி& ஆத' - இய�ைகயான எழி' மாறி ேவ!ப3த'. 
எவ�.ஏ�. ெகா': அைச, # 
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�ைற�ைற�ைற�ைற: : : :     வைர7வைர7வைர7வைர7    நீடநீடநீடநீட, , , , ஆ ஆ ஆ ஆ றாறாறாறாளாகியளாகியளாகியளாகிய    தைலமக0��தைலமக0��தைலமக0��தைலமக0��    தைலமக$தைலமக$தைலமக$தைலமக$    சிைற�#ற�தாசிைற�#ற�தாசிைற�#ற�தாசிைற�#ற�தானானானானாக�க�க�க�    
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி    2றிய�2றிய�2றிய�2றிய�....    
[நீட - தாமதமாக. ஆ�றாளாகிய - சகி2கமா�டாத, சிைற��ற�-மைறவிட�, ] 
 
��ேய�ைற பி,S�ற  ழவிைய2 ெகா�ள ேவ.,2 கால� பா%*& 
மைற�தி#2 � நாட� எ�ற&, த� வ>சைனயா' நி� ெப.ைமைய 
ெவள�கி�றா� எ�பதா� எ�ப& பைழய�ைர. 
 
இ&  றி>சி� ப தியி' 22-ஆவதாகிய அ$அ$அ$அ$னானானானா****    ப�தி�ப�தி�ப�தி�ப�தி� உ�ள ஆறாவ& பா�3. 
பா,யவ% கபில%. 

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

9999.... பாைலபாைலபாைலபாைல    �ளி%&த'�ளி%&த'�ளி%&த'�ளி%&த'    
 
 எ�ேக பா%*தா(� ஒேர ெவ�ப�. ஒ# கால*தி' கா3 இ#�த இட�, 
இ�ேபா& எ'லா� வா,� பIைமய�!� பாைல நில� ஆகிவி�ட&. அேதா ஒ% 
யாைன த�3* த3மாறி நட2கிற&. அட! எ�ன இ&? யாைன எ�றா' எ;வள� 
க�Mரமாக அைச�& அைச�& கட2 �! த� &தி2ைகைய ��C� பி�C� ஆ�, 
நில*திேல �ர�3ேம! ம.ைண* &தி2ைகயா' அ�ளி அ�ளி ேமேல <சி2ெகா� 
9ேம! ‘யாைன த� தைலயி' தாேன ம.ைண வாாி� ேபா�32 ெகா�வ&ேபால’ 
எ�! பழெமாழி வழ� கிற&, அ�த� பழெமாழி இ�த யாைன2 � ெபா#*தமி'ைல 
ேபா�#2கிற&. &தி2ைகைய மிக�� ஜா2கிரைதயாக* G2கியப,ேய நட2கிற& 
இ&. 
 
 ெபாறிகைள-� வாிகைள-� உைடய வைள�த &தி2ைக அ&. அைத 
நீ�,வி�டா' தைரயிேல �ர9�. ஆனா' அ& அ;வா! ெச	யாம' I#2கி2 
ெகா.3 நட2கிற&. &தி2ைக நில*திேல ப�டா' ெவ�&வி3ேம! அதCைடய 
�ர�3 அ,2 2 Dட இ�த� பாைலவன*தி� ெவ�ைம உைற2கிற&. அ�ப, 
இ#2க மிக�� E�பமான Eனிைய உைடய &தி2ைக அ�த ெவ�ப*ைத* தா� மா? 
ெபாறிவாி* தட2ைக ேவ ெம�! அ>சி அ�த* &தி2ைகயா' நில*ைத* ெதா�3 
நட2கவி'ைல. மனித#ைடய க.ேண இ� �ள ெவ�ைமயா', விாியாம' I#�கி2 
DIகிற&. யாைன2 2 க. சிறிய&. அத� க. DIவத� 2 ேக�பாேன�? அ& 
ெம'ல ெம'ல நட2கிற&; ஒ	�& ேபா	 நி�கிற&. அ;வள� க3ைமயான ெவ�ப� 
ெசறி�த Iர� இ&. 
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 ���, மர�க� அட%�த ேசாைலக� இ�ேக ந�றாக வள%�& வள� 
ெப�றி#2கேவ.3�. எ�ேக பா%*தா(� காி�& ேபான மர�க9� ெமா�ைட 
மர�க9மாக இ#2கி�றன. ெவயிலா' எ'லா� வ�றி உல%�& வா,* தீ	�& 
ேபாயின. 8�கி'க� மா*திர� ஓ�கி நி�கி�றன. ெவயிலா' �ளி�த (உல%�த) 
ேசாைலைய உைடயன. இ�த� பாைல நில*தி' உ�ள இட�க�; ேவ	 (8�கி') 
உய%�த Iர� இ&. 
 
 இ*தைகய பாைல நில*தி� வழிேய அவ� வ#கிறா�. த� இ'ல2கிழ*திைய 
வி�3� பிாி�& ெபா#� ேத3�ெபா#�3 வ#கிறா�. விைரவிேல ெபா#ைள* 
ேத,� ெப�! மீளேவ.3� எ�ற ஊ2க*ேதா3 அவ� வ�&ெகா.,#2கிறா�. 
ெபா#� கிர�ப�ெப�! மீ.3 த� ஊ% ெச�றா' ��ைனயிC� பல மட�  
வசதிகைள� ெப�! இ��றலா� எ�! எ.ணினா�.  
 
 அவ� தைலவிைய� பிாி�& வ�தா(� அவ� நிைன� �+வ&� அவளிடேம 
இ#2கிற&. அவ9ைடய எழி' அவ� அக2க.ணி=ேட நி�கிற&. காிய D�த(� 
���!வ' H*த �க�� அவ� உ�ள*ைத* G.,' ேபா�3 இ+2 � க.க9� 
அவCைடய நிைனவிேல இ�ேபா& நடமி3கி�றன. அ,2  ஒ# தடைவ அவ� 
இத/2கைடயி' ���!வ' அ#��கிற&. அவ9ைடய இனிய  ண�கைள 
நிைன�2 2 ெகா.3வ#கிறா�. ெம*ெத�! ெமாழி ேபசி அ�ைப2 கா�,* த� 
 றி�ைப அறி�& ேவ.,யவ�ைற7 ெச	&ைவ2 � திற*ைத எ.ணி� 
பா%2கிறா�. எ*தைன ேவைலக� இ#�தா(� ச��பி�றி �க� க32காம' 
ெச	&வி�3*. த�Cட� சிாி*&7 சிாி*&� ேபI� அவ� ெபா!ைமைய எ.ணி 
விய2கிறா�, அவ� எ�ேபாதாவ& சின� ெகா.டா(� அதனா' வ#�தாம' அவ 
Cைடய உ�ள*&2  ஏ�ற வைகயிேல பழகி, ‘நா� இவைள ஏ� ேகாபி*&2 
ெகா.ேடா� !' எ�! அவைனேய இர� �ப,7 ெச	-� அவ9ைடய உய%�த 
ப.� அவ� உ�ள*திேல இ�ேபா& த.ைமைய� ெப	த&. 
 
 வி#�தின%கைள உபசாி�பதி' அவ92  ஈ3 அவ�தா�. அவ� <�3 
விஷய�கைள* தி#*தமாக அைம2 � திறC�, வ#வா	2  ஏ�ப7 ெசல� ெச	-� 
மா�சி-� அவCைடய இ'வா/விேல அற� ெபா#� இ�ப� எ�ற 8�ைற-� 
ெப#2கி வ�தன. 
 
 ம!ப,-� அவ9ைடய எழி�ேகால� நிைன�2  வ�த&. அவ9ட� 
ெகா>சி� ேபசிய ேப7I2கைள-�, உ�ள� ஒ�றி� ேபசிய உைரகைள-�, அளவ 
ளாவி2  லாவிய இ�ப*ைத-� நிைன�& நிைன�& �ளக� ேபா%*தா�. 
 
 இ�ப, அவ� உ�ள� இ�ப�லக*திேல உலவி2 ெகா.,#2கிற&. 
உட�ேபா பாைல நில*தி' நட�&ெகா.,#2கிற&. 
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 ஓ	�த யாைன-� உல%�த ேசாைல-� உய%�த 8�கி(� உ�ள Iர*தி' 
ெந3�&ார*ைத அவ� கட�&வி�டா�. கா' நட�&ெகா.ேட இ#2கிற&; க#*& 
அவCைடய காத�யி� ப.�கைள நிைன�& இ��!கிற&. ஆத�� ெவ�ப� 
ெதாியவி'ைல. 
 
 ஓாிட*தி' யாைன ெவ�ப� தா�காம' பிளிறிய&. அ& காதி' வி+�த�ட� 
அவCைடய உ�ள*திேல ஒ,2ெகா.,#�த இ�ப2 கா�சிக� நி�றன. 
க.ேணா3 க#*& இைண�த&. க. திற�தி#�&� ��ேன-�ள ெபா#�கைள2 
காணாம' நட�&ெகா.,#�தவ�, இ�ேபா& அவ�ைற2 க.டா�. இ&கா!� 
க. இ#�&�  #டைன� ேபால இ#�தா�.  நிைனெவ'லா� உ.�கமாக 
இ#�த&. இ�ேபா&  நிைன� ெவளி�க�ப�ட&. க. �+ உண%7சிேயா3 
பா%*த&. க.ணா� க.ட ெபா#�களி' க#*&7 ெச�ற&. 
 
 ‘எ�ன இ& ' எ�! அவேன விய�பி' 8/கினா�. ‘பாைல நில*தி' 
ெந3�Gர� வ�&வி�ேட� ேபா' இ#2கிறேத! அைச-� வில� � அைசயா மர�� 
வா, வத� � இ�த நில*தி� ெவ�ப� என2  இ&கா!� ேதா�றவி'ைலேய! 
எ;வள� இ�ன' த#� வழி இ& ! ெபாறி-� வாி-� உ�ள தட2ைக ேவ � எ�! 
அ>சி நில*ைத* ெதாடாம' ெச'(கி�றன, சி! க. யாைனக�. ேசாைலக� 
ெவயிலா' உல%�தி#2கி�றன. 8�கி'க� மா*திர� தனிேய ஓ�கி நி�கி�றன. 
இ*தைகய ெகா3ைமயான இடமாக இ#�தா(� என2  இ&கா!� இ�த ெவ�ைம 
ெதாியவி'ைலேய! த.ெண�! இ#�தேத! இ& எ�ன ஆ7சாிய�! இ*தைன2 � 
காரண� எ�ன? எ� மன*&2 �ேள ேகாயி' ெகா.,#2கி#ேள, எ� காத�, 
அவ9ைடய நிைன�தா� அ�த* த.ைமைய உ.டா2கிய&. அவ9ைடய இனிய 
 ண�கைள நிைன2க, நிைன2க பாைல நில*திேல ேபாகிேற� எ�ற நிைனேவ 
இ'லாம� ேபா	வி� ட&. அ��தமான எழி(� அதிசயமான ப.�க9� 
உைடயவ� எ� காத�. இ�தைகேயா�இ�தைகேயா�இ�தைகேயா�இ�தைகேயா�    ப!ேபப!ேபப!ேபப!ேப இ�த அாிய வழியி' த!ைமைய6த!ைமைய6த!ைமைய6த!ைமைய6    
ெச*தனெச*தனெச*தனெச*தன....    
 
 இைத எ.ண எ.ண அவC2  விய�� மீ&%கி�ற&. உடேன, 
இ*தைகயவைள வி�3வர ேந%�தேத! எ�ற வ#*த�� உ.டாகிற&. 
 
       ெபாறிவாி�ெபாறிவாி�ெபாறிவாி�ெபாறிவாி�    தட�ைகதட�ைகதட�ைகதட�ைக    ேவத�ேவத�ேவத�ேவத�    அ(சி6அ(சி6அ(சி6அ(சி6        
                                சி<க!சி<க!சி<க!சி<க!    யாைனயாைனயாைனயாைன    நில�ெதாட�நில�ெதாட�நில�ெதாட�நில�ெதாட�    ெச�லாெச�லாெச�லாெச�லா, , , ,     
                                ெவயி�)ளிெவயி�)ளிெவயி�)ளிெவயி�)ளி    ேசாைலயேசாைலயேசாைலயேசாைலய, , , , ேவ*உய�ேவ*உய�ேவ*உய�ேவ*உய�    NரேனNரேனNரேனNரேன; ; ; ;     
                                அ$னஅ$னஅ$னஅ$ன    ஆாிைடஆாிைடஆாிைடஆாிைட    யா?�யா?�யா?�யா?�, , , ,     
                                த!ைமத!ைமத!ைமத!ைம    ெச*தெச*தெச*தெச*த    இ�இ�இ�இ�    தைகேயா�தைகேயா�தைகேயா�தைகேயா�    ப!ேபப!ேபப!ேபப!ேப....    
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 #  ��ளிகைள-� ம,��2 ேகா3கைள-� உைடய, வைள�த &தி2ைகயான& 
ேவவத� � பய�& சிறிய க.ைண-ைடய யாைனக� அ�த2 ைகயா' நில*ைத* 
ெதாட மா�டா; ெவயிலா' உல%�த ேசாைலகைள உைடயன 8�கி' உய%�& 
நி� � பாைல நில*&� ப திக�; அ*தைகய நட�பத�  அாிய வழியி(� 
 ளி%7சிைய7 ெச	தன, (நா� நிைன*& இ��!�) இ*தைகய தைலவியி� 
 ண�க�. 
 
ெபாறி-��ளி. வாி-ேகா3. தட-வைள�. ெதாட' ெச'லா-ெதாடமா�டா. �ளி-
உல%�த. ேவ	-8�கி'. Iர�-பாைல நில�. அ�ன-அ*தைகய. ஆ%இைடயாC�-
நட�பத�  அாிய வழியி(�. ெச	த-ெச	தன. த� மன*திேல நிைன*தி#�ததா' 
அவைள இ*தைகேயா� எ�! I�,2 Dறினா�. இ�ப, உ�ள I�ைட ெந>சறி 
I�3 எ�! ெசா'வா%க�. ப.�- ண�க�. # 
 
�ைற�ைற�ைற�ைற    :  :  :  :  பிாி"தபிாி"தபிாி"தபிாி"த    தைலமக$தைலமக$தைலமக$தைலமக$    இைட6Nர�தி$க!இைட6Nர�தி$க!இைட6Nர�தி$க!இைட6Nர�தி$க!    தைலதைலதைலதைல    மக�மக�மக�மக�    �ண��ண��ண��ண�    நிைனநிைனநிைனநிைன"�"�"�"�    
    இர�கி6இர�கி6இர�கி6இர�கி6    ெசா�/ய�ெசா�/ய�ெசா�/ய�ெசா�/ய�....    
 
 [இைட7Iர*தி�க. – பாைல நில*தி� ந3வழியி' இர�கி-வ#�தி,] 
 
இ& ஐ� !�றி� நா�காவ& ப தியாகிய பாைலயி' 33-ஆவதாகிய 
இைட6Nர�ப�தி�இைட6Nர�ப�தி�இைட6Nர�ப�தி�இைட6Nர�ப�தி� ஏழாவ& பா�3, பாைல� ப திைய� பா,யவ% ஓதலா�ைதயா�ஓதலா�ைதயா�ஓதலா�ைதயா�ஓதலா�ைதயா�. 

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

10101010.... உைட(ெத)உைட(ெத)உைட(ெத)உைட(ெத)    ெவ*ள�ெவ*ள�ெவ*ள�ெவ*ள�    
 
 அவ� ெபா#� ஈ�3வத�காக7 ெச'ல எ.ணினா�. த� க#*ைத* 
ேதாழியி� வாயிலாக* தைலவி2 * ெதாிவி*தா�, தைலவி2#� ெபா#� 
அவசியெம�ப& ந�றாக* ெதாி-�. ஆடவ% ெபா#ளீ�3� கடைமைய உைடயவ% 
எ�பைத-� அறிவா�. ஆயிC� த� காதலைன� பிாி�தி#�பத�  அவளா' 
�,யாெத�! ேதா�றிய&.  
 
 அவ�பா' வ>சக� இ'ைல. அவ9ைடய அ�� அ;வள� ெசறி�த&; 
ஆ/�த&. காதல� பிாிய� ேபாகிறா� எ�! ெதாி�த& �த' அவ� உட�பிேல 
வா�ட� உ.டாயி�!. உண� இற�கவி'ைல. ஒ�ைற7 ெச	ய�ேபானா' 
ம�ெறா�ைற7 ெச	கிறா�. அ,2க, ெப#87I வி3கிறா�. அட2கி அட2கி� 
பா%*தா(� க.ணிேல நீ% த&��கிற&.  
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இ�த நிைலைய* தைலவ� கவனி*தா�. அவைள� பிாிவ& பாவ� எ�ேற 
ேதா�றிய&. ஆயிC� ெபா#ளி�றி இ;�லகேம இ'ைலேய! இ'வா/வாC2  
அற�� இ�ப�� நிர�ப ேவ.3மானா' ெபா#� நிைறய ேவ.3ம'லவா? 
அவC2 � ெபா#ைள ஈ�3� திற� ந�றாக இ#2கிற&. ேவ�! நா�32 7 ெச�! 
ெபா#ைள* ேதடேவ.3�. அ& வைரயி' அவ� காத� அவைன� பிாி�& வா/2 
தி#�ப& அாி&. 
 
 ெபா#� ேதடாம' இ#�தா' நா( ேப#2  ந3வி' மதி��ைடய மகனாக 
வாழ�,யா&. எ�ப,ேயா சில நா�க� ேபா	வி�3 வ�தா' பி�� கிைட*த 
ெபா#ைள2 ெகா.3 இ�பமாக வாழலா�. தைலவியிCைடய &யர*ைத ம�3� 
நிைன�&, ேபாகாம' இ#�தா' வ!ைமெய�C� �� வாைய* திற2க* 
ெதாட� �. அத��� ேவ! எ�ன சிற�� இ#�தா(� பய� இ'ைல. 
 
 இ;வா! தைலவ� பலவ�ைற7 சி�தி*தா�. ஆனா' தைலவிைய2 
காP�ேபாெத'லா� அவ� த� பிாிைவ ஆ�றமா�டா� எ�பைத அறி�தா�. 
இனிேம'தா� அவ� பிாிய� ேபாகிறா�. அத� �ேள அவ� ப3� &யர� ெபாிதாக 
இ#2கிற&. 
 
 கைடசியி', ெபா#� இ�றி வாழ இயலாெத�ற நிைனேவ அவைன� பிட% 
பி,*& உ�திய&. �ற�ப�37 ெச�!வி�டா�. 
 
 ேபான இட*தி' அவ� மன� அைமதி ெபறவி'ைல. தைலவியி� 
வ#*த*ைத2 க�பைன ெச	& பா%*தா�. தா� பிாிவத�  ��ேப அவ� க.P� 
க.ணீ#மாக நி�றைத� பா%*தவ� அவ�. 'இ�ெபா+& எ�ப,ெய'லா� ஏ�கி* 
தவி2கிறாேளா ! உட�� எ;வா! ெம��& ேபாயி�ேறா !‘  எ�! எ.ணி எ.ணி 
மன� கல�கினா�. ெபா#� ேதடாம' தி#�பி7 ெச'வ& Dடா&. மி தியாக�  
ெபா#� ேத,ன பிறேக தி#�பி7 ெச'ல ேவ.3� எ�! அவ� எ.ணவி'ைல. 
ேபா&மான அள�2 * ேதடேவ.3� எ�!தா� எ.ணியி#�தா�. இ�ேபாேதா 
உடன,யாக ேவ.,ய அள�2  ஈ�,னா' ேபா&� எ�! நிைன�தா�. விைரவாக 
ஈ�, அைத2 ைக2ெகா.3 தி#�பேவ.3� எ�ற ஆவ' உ.டாகிவி�ட&. 
 
 அ�ப,ேய விைரவி' அவ� ஓரள� ெபா#ைள ஈ�,னா�. அதைன 
எ3*&2ெகா.3 த� ஊ% வ�தைட�தா�. 
 
 அவ� வ�தைத2 க.ட ேதாழி விய�பி' ஆ/�தா�. அவ� இ�C� சில 
கால� த�கி� ெபா#� ேசமி*&2ெகா.3 வர2D3� எ�! அவ� எ.ணி 
யி#�தா�. அவேனா, ேபாேன�, வ�ேத� எ�! விைரவி' வ�&வி�டா�. அத� 2 
காரண� எ�ன?  
 



61 

 

 'இவ�தா� ேபாவத�  ��ேப வ#*தமைடய* ெதாட�கிவி�டாேள! 
அ�ேபாேத இவ� க.ணி' நீY�!* ேதா�றிவி�ட&. அைத இவ% பா%2காமலா 
இ#�தி#�பா%? அத� பயனாகேவ, ச�3� ��ெட�! த� ேவைலைய 
�,*&2ெகா.3 வ�&வி�டா%.’  
 
 இ�ப,* ேதாழி எ.ணினா�. 
 
 ஊாி' உ�ளவ%க� ேபசி2 ெகா�வைத அவ� ேக�,#2கிறா�, பல 
மைலகைள-� கா3கைள-� கட�& ெந3�Gர� ெச�! ெபா#� ேதடேவ.3� 
எ�! அவ%க� ெசா'வ&.3. அ�ப,* தைலவC�, உய%�த சிகர�கைள-ைடய 
பல மைலகைள2 கட�& ேபாயி#�பா� எ�! அவ� எ.ணியி#� தா�.  
 
 ‘எ;வள� Gர�தா� இ#2க�3ேம ேகா;ேகா;ேகா;ேகா; (ெகா3�,) உய�உய�உய�உய�    ப$மைலப$மைலப$மைலப$மைல 
கட�தாராயிC�, அ�ேக அவைர* த� �ப, வி3மா, இவ� க.?’ 
 
 இ�த நிைனேவா3 பைழய கா�சி ஒ�! அவ� அக2க.�� எ+�த&. - 
 
 ”ஏ� நீ அ+கிறா	? அவ% விைரவிேல வ�& வி3வா%. அவ% உ� 
இ�ப*ைத2 க#தி*தாேன பிாி�தா%?” எ�! ேதாழி Dறினா�. - 
 
 தைலவி அைத2 ேக�3� ேகளாதவைள�ேபால அ+& ெகா.,#�தா�. 
 
 "நீ இ�ப, அ+தா' பா%�பவ%க� எ�ன நிைன�பா%க�? உ�ைன இக/வ& 
இ#2க�3�. உ� தைலவைர இக/வா%கேள! அைத நிைன*&� பா%*தாயா? 
அத�காவ& உ� அ+ைகைய அட2கி2 ெகா�ள2Dடாதா ? “  
 
 தைலவி த� க.ணீைர* &ைட*&2 ெகா.டா�. சிறி& ேநர� I�மா 
இ#�தா�, ஒாிட*தி' உ�கா%�& ஏேதா ேயாசைனயி' ஆ/�தா� : நீ3 
நிைன�தா�. உடேன மீ.3� க.ணி�#�& ெவ�ள� எ+�& வி�ட&. 
 
 "இ�ேபா&தாேன ெசா�ேன�? அவ% உ� வ#*த மி திைய ந�#க 
உண%வா%; ஆத�� வ�&வி3வா%. உலகி' ஆடவ% சில கால� பிாி�& ெச�! 
ெபா#னீ�, வ#வ%. அ�த2 கால*தி' மகளி% பி� விைள-� அற*ைத-� 
இ�ப*ைத-� நிைன�& அ�த� பிாி�* &�ப*ைத அட2கி2ெகா.3 இ#� 
பா%க�. அ&தாேன அறி�ைடைமயா �? நீ ேபைத ேபால இ;வா! க.ணீ% 
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வி�32 ெகா.,#2க2 Dடா&” எ�! ம!ப,-� ேதாழி ெசா�னா�: தைலவி த� 
க.ணீைர* &ைட*&2ெகா.டா�. சிறி& ேநர� ஏேதா ேவைலைய2 கவனி*தா�. 
அ�ேபா& Dட2 க.ைண அ,2க, &ைட*&2 ெகா.டா�. 
 
 ம!ப,-� சிறி& இைள�பாற ஓாிட*தி' அம%�தா�. சி�தைனயி' 
8/கினா�. எைதேயா நிைன�& ெந3ேநர� இ#�தா�. அ�ேபா& மீ�3� 
திUெர�! க.ணி�#�& உைட�ெப3*&2 ெகா.ட&ேபால நீ% ெப#கிய&. 
உைட*& எ+�த ெப#ெவ�ளமாக2 க.ணீ% பா	�த&. அ�த ெவ�ள மயமாகேவ, 
க.க� ஆகிவி�டன.  

****    
 இ�த� பைழய கா�சி ேதாழியி� அக2க.�� நி�ற&. ‘அ�ேபாேத  
நிைன*ேத�. அவ% இவ� வ#*த*ைத* ெதாி�& ெகா.,#2கிறா%; அ�ேக பல 
நா� த�கமா�டா% எ�! நிைன*ேத�. அ& சாியாகிவி�ட&. அவ% ேகா;ேகா;ேகா;ேகா;    உய�உய�உய�உய�    
ப$மைலப$மைலப$மைலப$மைல    இறஇறஇறஇற""""தன�தன�தன�தன� (கட�தன%) ஆயி?�ஆயி?�ஆயி?�ஆயி?� அ�ேக அவ% நீ.ட நா� இ#2க 
�,-மா? இவ9ைடய க!க!க!க!    �ைட�ெதா<��ைட�ெதா<��ைட�ெதா<��ைட�ெதா<�    �ைட�ெதா<��ைட�ெதா<��ைட�ெதா<��ைட�ெதா<� கல�கிய�கல�கிய�கல�கிய�கல�கிய�; அ& 
உைட��உைட��உைட��உைட��    எ=எ=எ=எ=    ெப�ெப�ெப�ெப�    ெவ�ள�ெவ�ள�ெவ�ள�ெவ�ள�    ஆகிய�ஆகிய�ஆகிய�ஆகிய�; ; ; ; அ& அவைர அ�ேக நீ3�ப, வி3மா? 
இ�த2 க.ைண-� க.ணீைர-� அவ% நிைன*தா' ேபா&ேம, மைல கட�& 
ேகா3 கட�& நா3 கட�& இவ� க. இ+*& வ�& வி3ேம! அ& அ�ேக அவைர 
நீடவி3ேமா?’ எ�! தாேன ெசா'�2 ெகா�கிறா�.  
 
        ேகா;ய�ேகா;ய�ேகா;ய�ேகா;ய�    ப$மைலப$மைலப$மைலப$மைல    இற"தன�இற"தன�இற"தன�இற"தன�    ஆயி?�ஆயி?�ஆயி?�ஆயி?�, , , ,     
                                நீட நீட நீட நீட வி;ேமாவி;ேமாவி;ேமாவி;ேமா    ம ேறம ேறம ேறம ேற, , , , நீநீநீநீ;;;;நிைனநிைனநிைனநிைன"�"�"�"�    
                                �ைட�ெதா<��ைட�ெதா<��ைட�ெதா<��ைட�ெதா<�    �ைட�ெதா<��ைட�ெதா<��ைட�ெதா<��ைட�ெதா<�    கல�கிகல�கிகல�கிகல�கி        
                                    உைட��எ=உைட��எ=உைட��எ=உைட��எ=    ெவ�ள�ெவ�ள�ெவ�ள�ெவ�ள�    ஆகியஆகியஆகியஆகிய    க!க!க!க!ேணேணேணேண. 
 
 #  (தைலவ%) சிகர�க� உய%�தி#2கி�ற பல மைலகைள2 கட�& ெச� 
றாரானா(�, ெந3ேநர� நிைன�&(வ#�தி அ+&) &ைட2 �ேதா!� 
&ைட2 �ேதா!� (அட�காம') கல2க*ைத அைட�&, கைரைய உைட*&� 
ெபா�கி வ#கி�ற ெபாிய ெவ�ள மயமாக ஆகிய (இவ�) க.க� (தைலவைர� 
ேபான இட*தி') நீ.ட நா�க� த� �ப, வி3மா? 
 
ேகா3-ெகா3�,. இற�தன%-கட�& ெச�றன%. நீட-நீ�,2க; ெந3நா� த�க. ம�!, 
ஏ: அைச நிைலக�. நீ3-ெந3 ேநர�. உைட*&-கைரைய உைட*&. நீாினா' 
மைற�& க.ேண ெதாியாைமயா' ெவ�ளமாகிய க. எ�றா�. ஏ. அைச நிைல. 
க. நீட வி3ேமா? # 
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�ைற�ைற�ைற�ைற: : : : தைலமக�தைலமக�தைலமக�தைலமக�    ஆ ஆ ஆ ஆ றாறாறாறாைமைமைமைம    க!;க!;க!;க!;    பிாி"தபிாி"தபிாி"தபிாி"த    தைலமக$தைலமக$தைலமக$தைலமக$    வ"தவ"தவ"தவ"தனனாகனனாகனனாகனனாக, , , , ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி    
    ெசா�/ய�ெசா�/ய�ெசா�/ய�ெசா�/ய�....    
 
 (ஆ�றாைம க.3-த� பிாிைவ� ெபா!2காதைத உண%�&. வ�தனனாக-வர.) 
 
இ& பாைல� ப தியி' 36-ஆவதாகிய வவவவரரரர7ைர�த7ைர�த7ைர�த7ைர�த    பபபப�தி��தி��தி��தி� எ�டாவ& பா�3. இைத 
இய�றியவ% ஓஓஓஓததததலா"ைதயா�லா"ைதயா�லா"ைதயா�லா"ைதயா� 

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

11111111.... இ
பஇ
பஇ
பஇ
ப    வா+�வா+�வா+�வா+�    
 
 மாைல ேநர� ெவ�ளிய நிலாவி� எழிெலாளி எ� � பரவிய&. அழகான 
அ�த <�,� ��ற*தி' <�32  உைடய தைலவ� அம%�தி#�தா�. 
 
 <�,' எ'லா� நிர�பியி#�தன. ெபா#9� ப.ட�க9�  ைறவி�றி 
நிைற�தன. மன*தி(� நிைற� இ#�த&. ஒ*த அ���ள தைலவிேயா3 அவ� 
வா/�தா�. இ#வ#2 � உ�ள�� உயி#� ஒ�!தா�. அவ%க9ைடய காத' 
கனி�த&; அ�த2 கனியி� வி*ேத ேபால ஒ% ஆ.  ழ�ைத பிற�த&. 
 
 ெபா#� நிர�பிய , அ� ெபா#ைள2 ெகா.3, காதலC� காத�-� 
ஒ�!ப�3 அற7ெசய'கைள7 ெச	தா%க�. தம2  வ#� மன நிைறைவ எ.ணிேய 
அவ�ைற7 ெச	தா%க�. வி#�தின%கைள நைக�க� கா�, வரேவ�!, இ�Cைர 
ேபசி, அ!Iைவ -., அளி*&� ேபா�றினா%க�. ெச' வி#�ைத ஓ�பி 
வ#வி#�ைத� பா%*& நி�றா%க�. ெச'வ*&2  அழ  இ& தா� எ�! சா�ேறா% 
பாரா�3� வ.ண� உறவின%கைள* தா�கினா%க�.  
 
 காத��ப*ைத* ேதவ%கைள2 கா�,(� சிற�பாக Eக%�தா%க�. 
கைலயி�ப*தி(� ஈ3ப�டா%க� அவ%க9ைடய வா/2ைகயி' இைச-� ஒவிய�� 
இைணயி'லாத இ�ப*ைத* த�தன. பிற#2 2 ெகா3�பதி' க�பக� ேபால* 
தைலவ� வா/�தா�. க�றவ%2  ந�!ைணயாக இ#�தா�. த.டமி/� �லவ%க� 
அவைன நா, வ�தன%. அவ� ெச	-� உபசார�கைள� ெப�! மகி/�தன%. அவ� 
�கைழ இனிய தமி/� பாவிேல அைம*தன%. அ�ப,ேய பாண#� D*த#� 
அவCைடய பாரா� ைட-� பாிைச-� ெப�றா%க�. வாிைசயறி�& பாிசி' ந' � 
திற� பைட*தவனாக* தைலவ� விள�கினா�. 
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 மன*&2  இைச�த மைனவி-� அழ  நிர�பிய �த'வC� ெபா#� வள�� 
இைண�த அவC2 2  ைற ஏ&? ந'லவ%க� வா+� ஊ% அ&. அவCைடய 
வா/�2  இைணயான இ�ப வா/ைவ ேவ! யாாிட� காண�,-�? 
 
 த� <�3 ��ற*தி' அவ� அம%�தி#�தா�. அவ� உய%�த  ண�க� 
நிர�பியவ� ெந3� தைகைம உைடயவ�; அ"தஅ"தஅ"தஅ"த    ெந;"தைகெந;"தைகெந;"தைகெந;"தைக நிலா ��ற*தி' 
மனநிைறேவா3 இனி�இனி�இனி�இனி�    இ�"தன$இ�"தன$இ�"தன$இ�"தன$. தனிேய இ#�தா' அ*தைன இனிைம 
இ#2 மா? அ#கி' அவCைடய காத' மைனவி இ#�தா�. 
 
 அவ� க�பிேல தைலசிற�& நி�றா�. ஊாின% யாவ#� அவைள� 
�க/�தா%க�. அவ9ைடய அறிைவ-�, வி#�தினைர� ேபP� திறைமைய-�, 
இ'லற� கட*&� ஆ�றைல-�, எ�ேபா&� ��னைக H*த �க*ேதா3 ேதா�!� 
எழிைல-�, இ�Cைரைய-�, நாயக� மன� ேகாணாம' நட2 � சிற�ைப-�, 
அவைனேய ெத	வமாக மதி*& ஒ+ � ெப#ைமைய-�, ெப#�த�ைமைய-� 
தனி*தனிேய ம2க� எ3*&� பாரா�,னா%க�. ெபா#ளிேல  ைற� இ#�தா'Dட 
அ& �ற*தா#2 � �லனாகாதப, மைற*&, ெச	ய ேவ.,யவ�ைற ந�றாக7 
ெச	-� திறைம அவளிட� இ#�த&. அ�ப, இ#2க, ெபா#� நிர�பிய இ'ல*தி' 
அவ� நட*&� இ'லற� உலக*&2ேக உதாரணமாக அைமவ& விய�பா? இ'லற 
வா/2ைகயி' த� தைலவC2  எ*தைகய கவைல-� சாராம' எ'லாவ�ைற-� 
தாேன கவனி*&2ெகா.3, பி� வ#வைத �� அறி�&, அத�  ஏ�ற 
பா&கா�ைப7 ெச	& ெகா�9� அறி� பைட*தவ� அவ�. ஏேதC� சி! வ#*த� 
த� கணவC2  வாிC� அைத* த� இனிய உைரயா(� உபசார*தா(� 
ேபா2கிவி3� ச&ர�பா3 அவளிட� இ#�த&. 
 
 அவ9� அ�ேக அம%�தி#2கிறா�. அவ� அழேக வ,வாக அைம�தவ�. 
தி#மகளி� அ#� நிர�பிய அ�த இ'ல*தி' அணிவைகக92 2  ைறவி'ைல. 
அவ� உட�பிேல ெபா� இைழக� Iட% வி3கி�றன. அவ9ைடய ெந�றியி'தா� 
எ�ன ஒளி ! வா� Eத(ைடய அ�த அாிைவைய� பா%*தா', ‘தி#மக�தா� இ�ப, 
வ�தி#2கி#ேளா?’ எ�! ேதா�!�.  
 
 அவ� தைல நிைறய� H7 F,யி#2கிறா�. க��2  அைடயாளமாக �'ைல� 
Hைவ7 ெசா'வா%க�. நிற*தா' க.ைண ஏமா�!� மல%கைள� ேபா' இ'லாம', 
மண*தா' சிற�பைட�த H அ&. ெபாிய இத/கைள விாி*&* த� மண*ைத விள�ப 
ர� ெச	-� இய'� அ�த �'ைல2  இ'ைல. அட�கிய ெப.ைண�ேபால 
அளவிேல அட�கி இ#�த&. ஆனா' அவ9ைடய �கைழ�ேபால அ& மண� 
<சிய&. இ'ல2கிழ*தி எ*தைனதா� அட�கியி#�தா(� அவ� இ#�பதனா' 
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அ�த <3 விள2க� ெப!�; அவ� �க/ அவைள உண#�ப, ெச	& வி3�. �'ைல 
மல#� தா� இ#2 மிட*&2  அழ  த#கிற&. I�றி(� மண*ைத� பர��கிற&.   
 
 த� க�ன� காிய D�த�' ெவ�ைள ெவேளெர�ற �'ைல மலைர அவ� 
மைல�தி#�தா�. அவ%க� வா+� இட� கா�ைட7 சா%�த �'ைல நில*& ஊ%. 
அ�ேக �'ைல2ெகா, மி தியாக உ.3. �'ைல, மாைல ேநர*தி' மல#�. 
அ�ேபா&தா� மல%�த �'ைல மலைர* ெதா3*& அவ� த� D�த�' 
�,*தி#2கிறா�. Nட�Nட�Nட�Nட�    இைழையஇைழையஇைழையஇைழைய உைடய வாRத�வாRத�வாRத�வாRத�    அாிைவயாகியஅாிைவயாகியஅாிைவயாகியஅாிைவயாகிய த� காதவி 
)�ைல)�ைல)�ைல)�ைல    மைல"�மைல"�மைல"�மைல"�    ெகா!;ெகா!;ெகா!;ெகா!; அ#கி' இ#2க, அ�த ஆணழக�, அற� 
ெப#>ெச'வ�, காரணி க�பக�, க�றவ% ந�!ைண, பாண% ஒ2க', அ#�கைல 
விேநாத�, ெந;"தைகெந;"தைகெந;"தைகெந;"தைக இனி& அம%�தி#2கிறா�. 
 
 அவCைடய வா/�2  ம�கலமாக அவ� இ#�தா�. அத�  ந�கலமாக ஒ# 
�த'வ� இ#�தா�. அ�த2  ழ�ைதைய* த� ம,யி' ைவ*&2ெகா.3 அவ� 
ெச�மா�& <�றி#2கிறா�. அவ� காத� �,*தி#�த �'ைலயி� மண� 
க�ெம�! <Iகிற&. 
 
 காதலC� காத�-� அ�� ெச	& வா+� நிைலயி' இர.3 வைக உ.3. 
மண� ெச	&ெகா�9வத� �� கள�2 காத' ெச	வ& ஒ�!; மண� 
ெச	&ெகா.3 கணவ� மைனவியாக வா/வ& ம�ெறா�!. ��னதாகிய 
களெவா+2க*தி' இ#வ#2 � இ�ப� ஒ�ேற நா�டமாக இ#2 �; பிற% 
அறியாதப, ஒ�!ப3� அவ%க� இ�ப*தி�  வைரயைறேய இ'ைல.  
 
 மண� ஆனபிற  அவ%க� இ�ப� Eக%�தா(� அதேனா3 அற�� ெச	ய* 
தைல�ப3வா%க�. அத�  �� அவ%க� ெவ!� காதல%க�. இ�ேபாேதா கணவ� 
மைனவிய%; ஆத�� இ'லற� நட*&� கடைமைய உைடயவ%க�. இ'லற� 
எ�ப& கணவC� மைனவி-� ஒ�!ப�3 இ�ப� �ண%வ& மா*திர� அ�!; 
வி#�தினைர ஓ�பி, இர�ேபா#2  ஈ�&, உறவினைர� பா&கா*& வாழ ேவ.3�. 
இ�த நிைலயி' வரவர அற7ெசய'க� மி தியா �. அத� ாிய ெபா#ைள 
ஈ�3வா� தைலவ�. அற7ெசய' மிக மிக, இ�ப�  ைற-�. ஆனா' அ�� 
 ைறயா&. காதலC� காத�-� இைடவிடா& ஒ�!ப�3 வா/�தா(� அவ%க 
9ைடய இ�ப*திேல பைழய ஊ�ற� இரா&. இய�ைகயி� நியதியினா' உட' 
தளர* தளர இ�ப*தி' ெவ!��2Dட நிழ�3�. . 
 
 அ�ேபா& அவ%க9ைடய வா/2ைக2 � �திய இ�ப� ஊ�ட ம2க� 
பிற2கிறா%க�. இைறவ� அைம*தி#2 � நியதியி� உய%ைவ எ�னெவ�! 
ெசா'வ&! தா� ஒ#வனாக இ#�தவ� மைனவிைய அைட-�ேபா& அவன& 
நிைன�� அ��� அவைள� ப�றி7 ெச�! பட%கி�றன. அ�பா'  ழ�ைதக� 
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பிற�தா' அ�த அ�� பி�C� விாிகிற&. தா	 த�ைதய#ைடய தள%7சிைய� 
ேபா2க ம2க� பிற2கிறா%க�. அ&ம�3� அ�!; ‘நா� இ�ப� ந�  Eக%�ேதா�. 
உட' தள%�ேதா�. இனி வா/வி' எ�ன இ#2கிற&?’ எ�ற எ.ண� வராம', ம2 
கைள� ேபP� இ�ப��, அவ% அறி�ைடயராதைல2 காP� இ�ப��, அவ% 
ந'வா/� ெப!வைத� பா%2 � இ�ப�� இ'வா/2ைகயி' அைமகி�றன. 
ஆகேவ, �த'வ� இ'வா/2ைகயி� தள%7சியினா' ேதா�ற இ#2 � ெவ!�ைப� 
ேபா2 பவனாக இ#2கிறா�. 
 
 இ�ேக, �'ைல மைல�& அம%�தி#2 � அாிைவேயா3 இனி& <�றி#2 � 
ெந3�தைக2  வா	*த �த'வC� அ*தைகயவ�தா�. அவ%க92  இ' 
வா/2ைகயி' &னி (ெவ!��) வராம' தீ%2 � ஆ�ற(ைடயவனாக இ#2கிறா�. 
அவ� தனியாக ஒ� !� ெச	யேவ.,யேத இ'ைல. பிற�& ெமாழி பயி'வேத 
ேபா&�; அவ%க92  இ'வா/2ைகயி' ெவ!��* தைலகா�ட இட� இ'ைல. 
 
 த� மைனவி-� மகC� உட� இ#2க, நிலாெவாளி பட%�த அ�த 
��ற*திேல தைலவ� <�றி#�தேபா& சில பாண% வ#கி�றன%. இைச� ெப#� 
�லவ%களாகிய அவ%க� ைகயி' அழகிய யா/க� இ#2கி�றன. அ�த அைமதியான 
ேநர*தி' இைசைய Eக%வைத2 கா�,(� சிற�த இ� ப� ேவ! இ'ைல. அவ%க� 
இ�த ெந3�தைகயி�  றி�ைப அறி�& யாைழ மீ�,� பாட* ெதாட� கி�றன%. 
 
 கால*&2 � இட*&2 � ஏ�றப, இைச பாடேவ.3�. அ�ேபா&தா� அ& 
சிற�பாக இ#2 �. இ�ேபா& இ�த7 F/நிைல2  ஏ�ற&. �'ைல�ப.. அைத 
இனிைமயாக� பா3கி�றன% பாண%.  
 
 �'ைல நில*தி' அத� ாிய மாைல ேநர*தி' �'ைல மண� பரவ, 
�'ைலயி� இைச ெம'ல� பர�கிற&. அ�த யாழி� இைசேயா3 பாணாி� பா�3� 
ஒ�!கிற&. நிலா��ற*தி' த� காத�-� �த'வC� உடனி#�ப �'ைல� 
ப.ணிைசைய2 ேக�3 <�றி#2 � அ�த ெந3�தைகயி� உ�ள நிைற�2  
உவைம எ�ேக கிைட2 �? இ�திர ேபாக� எ�! ெசா'லலாமா? அைமதி நிர�பிய 
வா/� இ�திரC2  ஏ&? 
 
 ததததைலவிைய வள%*த ெசவி�*தா	 அ;<�,�  வ�தி#�தா�. அவைள� 
ெப�ற ந�றா	 த� ேதாழியாகிய ெசவி�*தாைய, “அவ%க� எ�ப, வா/� 
நட*&கிறா%க� எ�! பா%*&வி�3 வா" எ�! ெசா'� அC�பியி#�தா�. 
ெசவி� வ�& இர.3. நா�களாயின. அவ� <�,� � இ#2தா�. பாண#ைடய 
இைச அவ� காதி' வி+�த&. அவ� ெம'ல எ�,� பா%*தா�. த� மக9� அவ� 
காதலC� அவ%க9ைடய ெச'வ மகC� ஒ#�ேக இ#2 � கா�சிைய2 க.டா�. 
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அவ� க.ேண ப�3வி3� ேபா�#�த&. கட�ைள* &தி*&. “இ�ப,ேய இவ%க� 
வா/க!" எ�! வா/*தினா� .  
 
 சில நா�க92 �பி� அவ� த� ஊைர அைட�தா�. தைலவிைய� ெப�ற 
தா	2 * தா� க.ட கா�சிைய மி2க மகி/7சிேயா3 ெசா�னா�. அ�த2 கா�சிைய 
உ�ளப, ெசா�னா' ேபாதாதா? அவ%க� அ�� கல�த இ�ப வா/� 
வா/கிறா%க� எ�! தனியாக எ3*&7 ெசா'ல ேவ.3மா? 
 
         பாண�பாண�பாண�பாண�    )�ைல)�ைல)�ைல)�ைல    பாட6பாட6பாட6பாட6    Nட�இைழNட�இைழNட�இைழNட�இைழ        
                            வா�Sத�வா�Sத�வா�Sத�வா�Sத�    அாிைவஅாிைவஅாிைவஅாிைவ    )�ைல)�ைல)�ைல)�ைல    மைலயமைலயமைலயமைலய, , , ,     
                                இனி�இ�"இனி�இ�"இனி�இ�"இனி�இ�"    தனேனதனேனதனேனதனேன    ெந;"தைகெந;"தைகெந;"தைகெந;"தைக, , , ,     
                                �னிதீ��னிதீ��னிதீ��னிதீ�    ெகா�ைக�த$ெகா�ைக�த$ெகா�ைக�த$ெகா�ைக�த$    #த�வ#த�வ#த�வ#த�வெனாெனாெனாெனா;;;;    ெபா/"ேதெபா/"ேதெபா/"ேதெபா/"ேத. 
 
[  பாண% �'ைல� ப.ைண� பாட, ஒளி <Iகி�ற அணிகல�கைள-� 
ஒளிைய-ைடய ெந�றிைய-�ைடய தைலவி �'ைல மலைர7 F, <�றி#2க, 
ெவ!�� வாராம' தீ%2கி�ற இய'ைப-ைடய �த'வேனா3 ேச%�& விள�கி, 
இனிைமயாக இ#�தா�, உய%�த  ண�கைள-ைடய தைலவ�.  
 
 பாண%-பா�3� பா3� இைச� �லவ%; இவ%க� ஒ# சாதியா%. '�'ைல பாட-
�'ைல� ப.ணி' அைம�த பா�ைட� பாட.  Iட%-ஒளி <I�. இைழ-ஆபரண� 
வா�-ஒளி. �'ைல மைலய-�'ைல மலைர அணிய. இனி&. இனிைமயாக. 
ெந3�தைக-உய%�த  ண�கைள உைடயவ�; அ�ெமாழி*ெதாைக. &னி-ெவ!��. 
ெகா�ைக. ஆ�ற', இய'�. ெபா��&-விள�கி. ] 
 
    �ைற�ைற�ைற�ைற: : : :     க9மக9மக9மக9மைனைனைனைன6666    ெச$<வ"தெச$<வ"தெச$<வ"தெச$<வ"த    ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/    உவ"தஉவ"தஉவ"தஉவ"த    உ�ள�தளா*உ�ள�தளா*உ�ள�தளா*உ�ள�தளா*        
                ந ந ந ந றாறாறாறா*��6*��6*��6*��6    ெசா�/ய�ெசா�/ய�ெசா�/ய�ெசா�/ய�. . . .     
 
[ க,மைன- தைலவC� தைலவி-� மண� ெச	&ெகா.3 வா+� <3; க,-
க'யாண�.] 
 
 இ& ஐ� ! �றி' ஐ�தா� ப தியாகிய �'ைலயி' உ�ள&. 41-
ஆவதாகிய ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/    2 <�2 <�2 <�2 <�    ப�தி�ப�தி�ப�தி�ப�தி� எ�டாவ& பா�3.  இைத� பா,யவ% ேபயேபயேபயேபயனா�னா�னா�னா�....    
--------------------------------------------            
    

12121212....     உ�உ�உ�உ�ணாணாணாணா    விரத�விரத�விரத�விரத�    
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அவ� இர.3 கா�களாக உ.ணவி'ைல. எ� ேபா&� ேசா%வாக இ#2கிறா�. த� 
தா	 அ��ட� பாைல2 ெகா3*தா' எ;வள� ஆ%வ*ேதா3 அவ� உ.Pவா�! 
அவ9ைடய ெசவி�*தா	2  இ�ன இ�ன உணவிேல அவ92  வி#�ப� உ.3 
எ�ப& ந�றாக* ெதாி-�. அ�த� ெப.ணி� ேபா2  அறி�&, Iைவ அறி�&, 
இளைம �தேல அவ92  ஊ�, வ#கிறவ� ெசவி�. இ�ேபா& அவ� எ& 
ெகா3*தா(� ேவ.டா� எ�கிறா�. 
 
அவ� உட��2  ஏேதC� ேநா	 வ�&வி� டதா?  ந�றாக ஒ, ஆ, விைளயா,2 
ெகா.,#�தவ� இர.3 நா�களாக இ�ப, இ#2கிறா�. திUெர�!  ேநா	 
வ�&வி3�? அ&�� உ.ணாம' இ#2 �ப, க3ைமயான  ேநா	 வர  நியாய� 
ஏ&? 
 
ஒ#கா' அவ92  யா%மீதாவ& ேகாப� இ#2 ேமா? அ�ப,யானா' அைத 
ெவளி�பைடயாக2 கா�, விடலாேம! அவ� யா#2 � பய�படேவ.3�? இ�த 
<�,� க.ணாக, க.மணியாக வள%கிறவ� அவ�. அவளிட� எ'ேலா#2 � 
அ�� இ#2 �ேபா& அவ� த�  ைறையேயா ேகாப*ைதேயா ெவளி�பைடயாக7 
ெசா'லலா�.  
 
தளதள ெவ�! வள%�& அழ  ெபா�க நி� � அ�த இளம�ைக ேசா! 
உ.ணாம' இ#2 �ேபா&, ம�றவ%க92 7 ேசா! ேவ.,யி#2 மா? அவைள 
வள%*த ெசவி�*தா	2  உ.டான கவைல2  அளேவ இ'ைல.  
 
இ�ப, அ�த� ெப. இ#�பத� 2 காரண� எ�ன எ�! ெசவி� ஆரா	�தா�. 
அவ92  ஒ�!� ேதா�றவி'ைல. இ�த7 சமய*தி' அ�த� ெப. எ�ப, 
இ#2கேவ.3�? அவ92 * தி#மண� நிக+� வா	�� உ.டாகியி#2கிற&. யா% 
யாேரா பாிச� ேபாட ��&கிறா%க�. த� க.  ளிர அவ� க'யாண*ைத7 சிற�பாக  
நட*தி� பா%2கேவ.3 ெம�! தா	 த�ைதய#� பிற#� ஆ%வ*ேதா3 
இ#2கிறா%க�. இ�த7 சமய*தி' அ�த அழகி பி�C� கிள%7சி-டC� 
மகி/7சிேயா3� இ#2கேவ.,யவ�, நீ% இ'லாம' வா,ய ெகா,ேபால 
இ#2கிறாேள ! 
 
தைலவிேயா3 ெந#�கி� பழ � ேதாழி ஒ#*தி உ.3. அவ� அ�த7 ெசவி�யி� 
மக�தா�. அவளிட� ேக�டா' உ.ைம விள� � எ�! ெசவி� நிைன*தா�. 
அவளிட� ேக�கலானா�. 
 
ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/    :::: ஏ� உ� ேதாழி வா�ட*&ட� இ#2கிறா�? அவ� மகி/7சிேயா3 இ#2க 
ேவ.,ய சமய� ஆயி�ேற! 
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ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி    ::::  திUெர�! அவ� மகி/7சி அைடவத�  எ�ன �&ைம ேந%�&வி�ட&?  
ெபாிய இட*தி�#�& மனித%க� வ#கிறா%கேள! 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி    :::: அதனா'தா� அவ� வா�ட*ைத அைட2தி#2கிறா�, 
 
ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/    :::: அவ92 * தி#மண� ெச	&ெகா�9� பிராய� ஆகவி'ைலயா? மண� 
எ�றா' ஏ� வா�ட� அைடய ேவ.3�? 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி    :::: �ைற�ப, மண�  நைடெப�றா' அவ� இ�ப� அைடவா�. �ைற 
தவறினான' அவ92  எ�ப, மகி/7சி உ.டா �? .  
 
ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/    : �ைற தவ!வதா? எனன �ைற தவறி வி�ட&? 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி    :::: ெபாியவ%க92  இள� ெப.களி� உ�ள*ைத அறி�&ெகா�ள ேவ.3� 
எ�ற நிைனேவ இ#�பதி'ைல. யாராவ& அயVாி�#2& வ�& பாிச� ேபா�3� 
ெப.ைண2 ேக�டா' உடேன தி#மண*&2  ஏ�பா3 ெச	வ&தா� �ைறயா? 
மண� ெச	& ெகா�ள�ேபாகிறவ92 � உ�ள� உ.3, உண%� உ.3; அ�� 
உ.3; ஆ%வ� உ.3 இவ�ைற� ப�றிய சி�தைனேய ெபாியவ%க92  
இ#�பதி'ைல. 
 
ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/    :::: நீ எ�ன ெசா'கிறா	? நா�க� ஏேதா தவ! ெச	& வி�ட&ேபால 
அ'லவா ேபIகிறா	 ? 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி    ::::  காத' எ�ற E�பமான உண%7சிைய2 கட�� ம2க92  
அ#ளியி#2கிறா%. அேதா3 க�� எ�C� விைல மதி2க �,யாத மாணி2க*ைத-� 
மகளி#2  வழ�கியி#2கிறா%. காத' நிைறேவறி2 க�� வ+வா& வாழேவ.3� 
ெப.க� எ�ப& அவர& தி#��ள�. காத(� க��� ஒ�ற�ெகா�! ப�!2 
ேகாடாக நி�பைவ. இைத* ேத%�& அைவ  ைலயாம' ெச	வேத �ைறயான 
தி#மண�. அ�த �ைறைய அறியாதவ%க� வா/ைவேய  ைல*& வி3கிற%க�. 
 
ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/    :::: ம�கலமான தி#மண*ைத� ப�றி� ேபI�ேபா& நீ வா/2ைக  ைலகிற& 
எ�! ேபIகிறாேய! 
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ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி    :::: ஆ�; நீ�க� ம�கலமான தி#மண*ைத� ப�றி*தா� ேபசினீ%க�. ஆனா' 
எ� ேதாழி ஒ# ப#2ைக7 ேசா! தி�னவி'ைல; பா(� அ#�தவி'ைல. இ&தா� 
உ�க� ம�கலமான �ய�சி2 * ெதாட2கேமா? 
 
ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/:::: இதி' ஏேதா தவ!  ேந%�தி#2கிற&. உ� ேதாழி ஏ� இ�ப, இ#2கிறா�? 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: அவ� ஒ#வ�பா' ��ேப காத' ெகா.,#2கிறா�. அவைன* தி#மண� 
�,*தா' அவ� மல%7சி ெப!வா�. 
 
ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/    :::: அ�ப,யா? அ�த2 காதல� யா%? . 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி    :::: அவ� கட�கைர2 * தைலவ�; வள� வா	�த ெந	த' நில* தைலவ�. 
உயிாின�களிட*தி' க#ைண உைடயவ�. அவCைடய ெபாிய கட�கைரயி' 
உ�ள கா2ைக, க+*திேல ம�3� ெவ9*த கா2ைகDட7 Iகமாக2 காத' ெச	& 
அத� பயனாக2  >I  ழ�ைதகைள� ெப�! இ��!�. 
 
ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/    :::: எ� �தா� கா2ைக  >Iகைள ஈCகிற&. 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி:::: அவCைடய கட�கைர* &ைறயிேல சில ஒட�க� கட�' ெச'லாம' 
ப+&ப�3* &ைறயிேல கிட2 �. அவ�றி' கா2ைகக� த��ைடய ��ைடகைள 
இ�3� ெபாாி*&2  >Iகைள� பா&கா2 �; ஒட�களி� உ�ேள உ�ள 
க�ைடகளி' ��ைடயி�32  >I ெபாாி2 �. அ� �ளா% அவ�ைற ஒ�!� 
ெச	வதி'ைல. அ;வள� க#ைண-ைடேயா% வா+� நா3 அ�த* தைலவCைடய 
நா3. 
 
ெசவி�: அவ� இவைள மண� ேபச ஆ� வி3வாேனா? 
 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி    ::::  நீ�க� யா% யாைரேயா வரேவ�! உபசாி�பைத� பா%*&, அவ� த�ைன 
ஏ�!2 ெகா�<%கேளா மா�U%கேளா எ�ற ஐய�பா�,C' I�மா இ#2கிறா�. 
அவ� எ� ேதாழிைய மண� ேபசி7 சா�ேற%கைள வி�டா�னா' அவ�  மகி/7சி 
அைடவா�. அவ� ெந�றியிேல பைழய ஒளி உ.டா �. பா' உ.ண* 
ெதாட� வா�. த� க��2  ஊ!பா3 வ#வதாக இ#�தா' உ.ணாமேல உயிைர 
வி�3வி3வா�.  
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ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/    ::::  அ�ப,� ேபச2Dடா&. அவ92  இனிய காதல� ஒ#வ� இ#2கிறா� 
எ�ற உ.ைமைய இ�!தாேன நா� அறி�ேத�? இனி அவ� காத(� க��� 
சிற��!� �ய�சிகைள7 ெச	ய ��&ேவ�. 
#                  #  
 
ேதாழி ெசவி�2 * தலவியி� நிைலைய7 ெசா'வதாக அைம�தி#2கிற& பா�3. 
 

ெப��கட�ெப��கட�ெப��கட�ெப��கட�    கைரய�கைரய�கைரய�கைரய�    சி<ெவ!சி<ெவ!சி<ெவ!சி<ெவ!    கா�ைககா�ைககா�ைககா�ைக        
�ைறப9�ைறப9�ைறப9�ைறப9    அ�பிஅ�பிஅ�பிஅ�பி    அகமஅகமஅகமஅகமைணைணைணைண    ஈ?�ஈ?�ஈ?�ஈ?�        
த!ண�த!ண�த!ண�த!ண�    �ைறவ$�ைறவ$�ைறவ$�ைறவ$    ந�கி$ந�கி$ந�கி$ந�கி$, , , ,     
ஒ!Rத�ஒ!Rத�ஒ!Rத�ஒ!Rத�    அாிைவஅாிைவஅாிைவஅாிைவ    பா�ஆபா�ஆபா�ஆபா�ஆ    ��ேம��ேம��ேம��ேம....    
 

[ ெபாிய கட�கைரயி' உ�ளதாகிய சிறிய ெவ.ைமைய2 (க+*திேல) உைடய 
கா2ைக, நீ%*&ைறயிேல ப,�& கிட2கிற ஒட*தி� உ�வா	2 க�ைடயிேல 
��ைடயி�32  >I ெபாாி*த�  இடமாகிய  ளி%�த அழகிய கட�கைரைய-ைடய 
தைலவ� (இவைள மண� ெச	ய7 சா�ேற%கேள அC�பி) அ#� ெச	தா', 
விள2க*ைத� ெப�ற ெந�றிைய-ைடய தைலவி பாைல உ.பா�.] 
 
தைலவCைடய ெச'வ*ைத2  றி�பத� � ெப#� கட�கைர எ�றா�. சி!ெவ. 
கா2ைக எ�ற&, த� உட�ெப'லா� க#ைம-� க+*தி' சிறிதள� ெவ.ைம-� 
உைடய கா2ைக எ�றப, ெபாிய கட�கைரயான(� சிறிய கா2ைக2 � 
பா&கா�பான இட� கிைட2 � எ�கிறா�. கட' நீாி' ெச'லேவ.,ய ஒட� 
ப+&ப�டைமயினா' &ைறயிேல ப,2 & கிட�த&. அதி' உ�ள ம2க� அம#� 
மைணயி' இ�ேபா& கா2ைக  >I ெபாாி*த&. ந' தலாவ&, வைர-� 
�ய�சிைய7 ெச	த' ஒ.Pத' அாிைவ எ�ற&. இ�ேபா& அ�த Eத' ஒளியிழ2க 
வா,யி#2கிறா� எ�ற இர2க2  றி�ைப� �ல�ப3*திய&. பல  நா� ப�,னி 
கிட�தவ% ப�,னிைய நீ2 �ெபா+& உடேன ெப#வி#�ைத Eக%�தா' தீ�   
ேந#மாதலா'  ,�பத� ாியைதேய உ�ெகா�வ%. ஆத�� பா' ஆ%வா� 
எ�றா�. 
 
’&ைறப, அ�பி அகமைண ஈC� எ�ற&, யாவ%2 � எ;விட*&� தீ�  வாரா* 
&ைறவ� என அவ� சிற��2 Dறியவாறாயி�!' எ�! பைழய உைரயாசிாிய% 
எ+&வ%. 
 
’’’’ெநா�மல�ெநா�மல�ெநா�மல�ெநா�மல�    வைர7வைர7வைர7வைர7    ேவ!9ேவ!9ேவ!9ேவ!9    வி;�தைமவி;�தைமவி;�தைமவி;�தைம    அறி"தஅறி"தஅறி"தஅறி"த    தைலமக�தைலமக�தைலமக�தைலமக�    ஆ ஆ ஆ ஆ றாறாறாறாளா*�ளா*�ளா*�ளா*�    பசிபசிபசிபசி    அடஅடஅடஅட    
நி #ழிநி #ழிநி #ழிநி #ழி, , , , ””””இத ��இத ��இத ��இத ��    காரண�காரண�காரண�காரண�    எ$எ$எ$எ$?”?”?”?” எ$<எ$<எ$<எ$<    ெசவி/ெசவி/ெசவி/ெசவி/    விவிவிவினனனனவ�வ�வ�வ�    ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி    அற�ெதா;அற�ெதா;அற�ெதா;அற�ெதா;        
நிநிநிநி$ற$ற$ற$ற’’’’����    எ�ப& இத� ாிய &ைற. ’அயலா% தைலவிைய* தி#மண� ெச	& 
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ெகா�வைத வி#�பி மனித%கைள வி�ட ெச	திைய* ெதாி�&ெகா.ட தைலவி, 
அைத� ெபாறாம', உ.பைத வி�3� பசி வ#*த நி�ற கால*தி', "இவ� இ�ப, 
இ#�பத� 2 காரண� எ�ன?" எ�! ெசவி�*தா	 ேக�க* தைலவியி� 
உயி%*ேதாழி உ.ைமைய2 Dறி2 க��  ெநறிேயா3 ெபா#�திய நிைலயி' நி�ற&' 
எ�ப& இத� ெபா#�. 
 
இ�த�பா�3 ஐ� !�றி' அ�-வஅ�-வஅ�-வஅ�-வனானானானா���� பா,ய இர.டாவ& ப தியாகிய 
ெந	த�' ஏழாவ& ப*தாகிய சி<ெவ!சி<ெவ!சி<ெவ!சி<ெவ!    கா�ைக�கா�ைக�கா�ைக�கா�ைக�    ப�தி�ப�தி�ப�தி�ப�தி� எ�டாவ& பா�3. 
-------------------   
 

13131313.... கட�ைளகட�ைளகட�ைளகட�ைள    வ)('�வ)('�வ)('�வ)('�    காத"காத"காத"காத"    
 
அவC� ஒ# மைல2 * தைலவ�. அவ9� ஒ#  �ற*தி� தைலவCைடய 
அ#�ெபற' மக�; ெச'வ*தி#2  ழ�ைத.  �ற2  றவ� காத' மடமகளாகிய 
அவைள அவ� க.டா�; காத' ெகா.டா�. இ#வ% காத(� மைறவிேல 
வள%�த&. அவ%க9ைடய களவி�ப� நிைற�!�ப, &ைணயாக நி�றா� ேதாழி. 
 
ெந3நா� கள�2 காத' ெச	ய இயலா& எ�பைத அறி�த காதல� த� காத�ைய 
உலகறிய மண� ெச	&ெகா.3 த� ஊ#2  அைழ*&7 ெச�! கணவC� 
மைனவி-மாக வாழேவ.3� எ�! எ.ணினா�. அ�ப,7 ெச	ய ேவ.3மானா' 
தாேன ஈ�,ய ெபா#ைள� பாிசமாக� ேபாடேவ.3�. இ�த மரைப அறி�த அவ� 
தி#மண*தி�  உாிய ெபா#ைள* ேதட7 சில கால� ெவளிT% ேபாயி#�தா�. 
இ�ேபா& ெபா#ைள ஈ�, வ�தி#2கிறா�. இனி2 க'யாண*&2  ேவ.,ய 
�ய�சிகைள* ெதாட�2 ேவ.,ய&தா�. அவ� ஆ.மகனாத�� ஒ�ைற 
நிைன�ப&�, நிைன*தப,ேய ெச	வ&� அவCைடய இய'�2  ஏ�றைவயாக 
இ#�தன. அ;வா! ெச	வத�  ஏ�ற ெக>ச* &ணி�� உட�பா�ற(� 
உைடயவ� அவ�. 
 
ஆன' அ�த2  றவCைடய காத' ம,மகேளா ெம'�ய'. த� காதலCட� 
பிாியாம' ஒ�றி வாழேவ.3� எ�! ஆைச�பட*தா� அவ92 * ெதாி-�, அ�த 
ஆைசைய  நிைறேவ�றி2 ெகா�ள அவளா' இயலா&. த� வி#�ப*ைத* த�  
ேதாழியிட� அ,2க, ெசா'லலா�; அவைள* தைலவC2 7 ெசா'ல7 ெச	யலா�; 
அத� ேம' அ�த� ெப.ணா' ெச	ய எ�ன இ#2கிற&? 
 
இ�ேபா& தைலவ� அவைள வைர�& ெகா�ள - தி#மண� �ாி�& ெகா�ள –* 
&ணி�&வி�டா�. ஆயிC� அ�த� ெப.ணி� ேபைத மன� உ!தி ெபறவி'ைல. 
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தி#மண� ந�  நைடெபற ேவ.3ேம; அத�  இைடT! ஒ�!�  ேநர2 Dடாேத 
எ�! அ>சினா�. த� காதல� �ய�சி ெச	வா� எ�பதி' அவ92  ஐய� 
இ'ைல. அயலா% யாேரC� அத� � வ�& மண� ேபசினா' எ� ெச	வ&?  
ந��ைடய காதைல�ப�றி அறியாத ந� தா	 த�ைதய% அயலா% மண� ேபச 
வ#ைகயி' ஏ�!2ெகா.3 வி3வா%கேளா? ந� காதல% பாிச*ேதா3 சா�ேற%கைள 
அC���ேபா& இவ%க� ஏ�!2 ெகா�ளாம' ம!*&வி�டா' எ�ன ெச	வ&? 
ேவ! ஏதாவ& வைகயி' இைடT!க� ேந%�தா' தி#மண� தைட� ப3ேம!’ -
இ�ப, அவ9ைடய உ�ள� ஐ-�! ம!கிய&. ேதாழி எ�ன ெசா'�-� 
அவ92 * ெதளி� பிற2கவி'ைல. கைடசியி' ேதாழி2  ஒ# வழி ேதா�றிய&. 
 
"நீ ஏ� இ�ப,2 கவைல�ப�32 ெகா.,#2கிறா	? உ� தி#மண� நி7சய� 
ந��க நிைறேவற� ேபாகிற&. எ�த2 கட�� உ�க� இ#வைர-� D3�ப, 
ெச	தாேரா, எ�த2 கட�� உ�ைன-� தைலவைர-� உ�ள� கல�& அ�� 
ெகா�ள7 ெச	தாேரா, அ�த2 கட�� உ�க92 * &ைண நி�! உ�க� 
தி#மண*ைத-�  ந�  �,*& ைவ�பா%. நீ அ>சாேத. அவைர வழிப�3 
ேவ.,2ெகா�. அவ% தி#வ#ளா' எ'லா� இனி& நிைறேவ!�” எ�! அ�த 
இள� ெப.ணிட� ெசா�னா�. 
 
தைலவி2  அ&  ந'லெத�! ேதா�றிய&. த��ைடய  ல*&2ெக'லா� 
தனி�ெப#� கட�ளாகிய �#கைன வழிபட* தீ%மான� ெச	தா�. 
 
�#க�  றி>சி2 கிழவ�, மைல:ைறமைல:ைறமைல:ைறமைல:ைற    கட7�கட7�கட7�கட7�. அவC2  அ�ேக ஒ# ேகாயி' 
இ#�த&. மைலயி' வள#� ேவ�ைக மர*தி� மல% �#கC2  வி#�பமான&. 
அவேன ேவ�ைக மரமாக நி�றவ� எ�ற வரலா�ைற அவ� ேக�,#2கிறா�. 
 
ஊாி' நா( ேப% D3� மர*த,2  ம�ற� எ�! ெபய%. அ�த ம�ற*தி' ேவ�ைக 
மர� இ#�த&. அதி' உ�ள மல%கைள� பறி*&2 ெகா.டா�. இ�C� �#கC2  
வி#�பமான ேதC� திைனமா�� பிற உண�க9� எ3*&2 ெகா.டா�. 
த.ணீ#� திைனயாிசி-� ஏ�தி7 ெச�றா�. 
 
�#கCைடய தி#2ேகாயி�' அவ�ைற ைவ*&� Hைச ெச	தா�. நீரா' ஆ�, 
ேவ�ைக மல% Gவி நிேவதன�கைள' ைவ*&� பணி�தா�.   "�#கா, எ� உ�ள� 
நிைற�த காதலைர மண� ெச	&ெகா�ள உ� அ#� &ைண இ#2கேவ.3�. எ�த 
இைடT!� இ'லாம' இ�த* தி#மண� ந�  நிைறேவற ேவ.3�’ எ�! 
ேவ.,2 ெகா.டா�; உ.ைம அ�ேபா3 மன� உ#கி வழி ப�3 ேவ.,னா�. 
அ�ேபா& அவ� க.ணி' நீ% &ளி*த&. அ��2  அைடயாள� அ'லவா அ&? 
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அ�ப, அவ� �#கைன2  �பி�32 ெகா.,#�தேபா& அவ� காதல� 
வ�&வி�டா�. அவ� வரைவ* ேதாழி அறி�& அவைன� ேபா	7 ச�தி*தா�. 
 
"எ�ன, தி#மண �ய�சி எ�த ம�,' இ#2கிற&?” எ�! ேக�டா�. 
 
"ேவ.,ய ெபா#ைள ஈ�,வி�ேட�. இனி ந'ல கா� பா%*&� ெபாியவ%கைள 
உ�க� <�32  அC�ப ேவ.,ய&தா�” எ�றா� அவ�. 
 
"நீ ஆடவC2ேக�ற வைகயி' �ய�சி ெச	கிறா	. உ� காத�ேயா தன2  ஏ�ற 
�ைறயி' �ய�சி ெச	கிறா�.” 
 
"அவ� எ�ன �ய �சி ெச	ய �,-�” 
 
 "எ�ன அ�ப,2 ேக�கிறா	? மனித%க� ெச	-� �ய�சிக� அவ%க� எ.ணிய-
ப,ேய நைடெப!வதி'ைல. இைறவ� தி#வ#� &ைணயி#�தா'தா� அைவ 
நிைறேவ!�. அவ� அ#ேள ேதா�றா* &ைணயாக இ#�& எ'லாவ�ைற-�  
நட*தி ைவ2கிற&. அ�த அ#ைள� ெப!� �ய�சியிேல அவ� ஈ3ப�,#2கிறா�. 
நீ ெபா#� ஈ�,னா	, அவ� அ#� ஈ�3கிறா�.” 
 
“அவ� எ�ன ெச	கிறா� இ�ேபா&?” 
 
"அேதா பா% அவ� எ�ன ெச	கிறா� எ�ப& ெதாி-�.” 
 
தைலவ� பா%*தா�. �#கC2 � Hைச ெச	த ஈர2ைகேயா3, அவC2  இனிய 
நிேவதன�கைள வழ�கிய ைகேயா3, அவ� அ2கட�ைள வ+*தி2 
ெகா.,#�தா�. அவ� க.ணி' அ�பி� அைடயாளமாகிய  நீ% �கி/*தைத2 
க.டா�. அவC2 � உ�ள� உ#கிய&. “ந�ைம* த� அழகினா' வ#*திய 
இ�த� ெப.,  �ற2 றவ� காத' மடமக�, எ�ன ந'ல காாிய� ெச	கிறா�! 
கா�த� Hவி� மண� <I� இ�த மடம�ைக, மைல-ைற கட�ளாகிய த�  ல 
�த'வேன ேவ�ைகமல% ெகா.3 Hசி*தி#2கிறா�; இனிய நிேவதன�கைள 
வழ�கி அ�த ஈர2ைகேயாேட  �பி�3  நி�கிறா�. ஆ�:  நம2 � ெபா#� 
கிைட*த& ெபாித�!; இைறவ� அ#9� கிைட*&வி�ட&. அைத இவ� 
ஈ�3கிறா� எ�ப& உ.ைம” எ�! ெசா'�2 ெகா.டா�. அவC� 
அ�கி#�தப,ேய �#கC2  ஒ#  �பி3 ேபா�டா�. 
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தைலவ� தன2 �ேள ெசா'�2 ெகா�வ& ேபால அைம�தி#2கிற& பா�3, 
 

�$ற��$ற��$ற��$ற�    �றவ$�றவ$�றவ$�றவ$    காத�காத�காத�காத�    மடமக�மடமக�மடமக�மடமக�        
ம$றம$றம$றம$ற    ேவ�ைகேவ�ைகேவ�ைகேவ�ைக    மல�சிலமல�சிலமல�சிலமல�சில    ெகா!;ெகா!;ெகா!;ெகா!;        
மைலஉைறமைலஉைறமைலஉைறமைலஉைற    கட70கட70கட70கட70    �ல)த��ல)த��ல)த��ல)த�    வ=�தி�வ=�தி�வ=�தி�வ=�தி�        
ேத�ப/6ேத�ப/6ேத�ப/6ேத�ப/6    ெச*தெச*தெச*தெச*த    ஈ�த<�ஈ�த<�ஈ�த<�ஈ�த<�    ைகய�ைகய�ைகய�ைகய�        
மல�"தமல�"தமல�"தமல�"த    கா"த�கா"த�கா"த�கா"த�    நாறி�நாறி�நாறி�நாறி�    
    
க/>"தக/>"தக/>"தக/>"த    க!ண�எ�க!ண�எ�க!ண�எ�க!ண�எ�    அண�கிஅண�கிஅண�கிஅண�கி    ேயாேளேயாேளேயாேளேயாேள!!!!    
 

 [  �ற*&2 ாிய  றவCைடய அ��2 ாிய இ�த இைளய மக�, எ�ைம* த� 
அழகா' &��!*தியவ�, இ�ேபா& ஊ%� ெபா& இட*தி' வள#� ேவ�ைக 
மர*தி� மல%க� சிலவ�ைற2 ெகா	& ெகா.3, மைலயி' உைற-� கட�ளாகிய 
த��ைடய  லெத	வ*ைத வண�கி, இனிய நிேவதன�கைள7 ெச	த ஈரமான 
ைகைய உைடயவளாகி, மல%�த கா�தளி� மண� உட�� �+வ&� <ச, 
அ�பினா' நீ% &ளி*த க.ைண-ைடயவளாகி விள� கிறா�. 
 
காத' - இ�ேக, த�ைத மகளிட*தி' ைவ*த அ��; மடமக� - இைளய ெப.. 
ம�ற� - ஊ%2 � ெபா&வான மர*த,, ேவ�ைகயி' நிர�ப மல% இ#�பிC� இவ� 
சிலவ�ைறேய பறி*தா�; ஆத��, 'மல% சில ெகா.3’ எ�றா%. கட�ளாகிய 
 ல�த'; �த' - தைலவ�; இ�ேக ெத	வ�. கட�9ைடய தி#2ேகாயி�ட*தி' 
எ�!� ெபா#� ெகா�ளலா�;  ல� - ேகாயி'; �த' - இட�. வ+*தி - வழிபா3 
ெச	&, &தி*& எ�!� ெசா'லலா� ேத�ப� இனிய நிேவதன�. நீ#� உண�� 
எ3*ததனா' ஈரமாகி-� மலைர எ3*ததனா' மண�ைடயதாகி-� இ#*த��, 
"ஈ%ந!� ைகய�’ எ�றா�. 
 
 
கா�த� மலாி� மண� ேபால ந'ல மகளி#ைடய ேமனியி� மண� இ#2 �. 
ேவ�ைக-� கா�த9� நாறி ஆ�ப' மலாிC� தா�த. ணியேள” ( !�. 84) எ�! 
வ#வ& கா.க. க�/�த - அ+த; இ�த அ+ைக அ�பி� ெம	�பா3, எ�-எ�ைம, 
அண�கிேயா� - வ#*தினவ�; �த� கா�சிய�!அவ� அழகிC' க�3.3, 
இவ� நம2  உாியளாவாேளா எ�! வ#�தியைத எ.ணியப,. 
 
மடமக�, அண�கிேயா�, ெகா.3, வ+*தி, ைகய�, நாறி2 க�/�த க.ண� 
எ�! D�,� ெபா#� ெகா�ள ேவ.3�.]  
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"அ�!, "இவ� இ�ப�  நம2 2 கிைட2 மா? எ�! ஏ�கிேனா�; இ�! எ�க� 
மண� இனி& நிைறேவற ேவ.3ெம�! இவேள இ;வா! கட�ைள 
ேவ.3கிறாேள! எ�! எ.ணி விய�தா�. 
 
"வைரய�வைரய�வைரய�வைரய�    �ணி"த�ணி"த�ணி"த�ணி"த    தைலமக$தைலமக$தைலமக$தைலமக$    வைர7வைர7வைர7வைர7    )9�த ��)9�த ��)9�த ��)9�த ��    தைலமக�தைலமக�தைலமக�தைலமக�    வ�"�கி$றவ�"�கி$றவ�"�கி$றவ�"�கி$ற    வ��த�வ��த�வ��த�வ��த�, , , , 
ேதாழிேதாழிேதாழிேதாழி    கா0ட�கா0ட�கா0ட�கா0ட�    க!;க!;க!;க!;, , , , இனிஇனிஇனிஇனி    அ�அ�அ�அ�    க;கக;கக;கக;க    )9:�)9:�)9:�)9:�    எனஎனஎனஎன    உவ"தஉவ"தஉவ"தஉவ"த    உ�ள�தஉ�ள�தஉ�ள�தஉ�ள�தனானானானா*�*�*�*�    
த$?�ேளத$?�ேளத$?�ேளத$?�ேள    ெசா�/ய�ெசா�/ய�ெசா�/ய�ெசா�/ய�" எ�ப&, இத� &ைற, 
 
[ வைரய - மண� ெச	ய வைர� = மண�. வ#�&கி�ற வ#*த� - ெச	கி�ற �ய�சி. 
க3க - விைரவி'.]  
 
இ�பா�3,  றி>சி� ப தியி' �$ற��றவ$�$ற��றவ$�$ற��றவ$�$ற��றவ$    ப��ப��ப��ப�� (26) எ�பதி' ஒ�பதாவ& 
பா�டாக அைம�த&.  றி>சி� ப தியி' உ�ள பாட'க� அைன*ைத-�பா,யவ% 
கபில�கபில�கபில�கபில�. 
------------------   
 

14141414.... க�க�க�க�    !ைத(த!ைத(த!ைத(த!ைத(த    காாிைககாாிைககாாிைககாாிைக    
 
ஆணழனாகிய அவ� ஓாிட*தி' அம%�தி#�தா�. மைல7சார�' வா/பவ� 
ஆத�� த� �� பர�& விாி�தி#2 � இய�ைக எழி�' மன� �ைத*&2 க.ைண 
நா�,யி#2கா�, 
 
இ�ேபா& அவCைடய காத� அ�ேக வ�தா�. அவ� அவC2 � பி��றமாக 
வ�தா�. ஆத�� அவ� வ#ைகைய அவ� ெதாி�& ெகா�ளவி'ைல. அவ92  
ஒ# நிைன� ேதா�றிய&. ஒ# ேசாதைன ெச	ய எ.ணினா�. அவ� ெந>சி' 
த�ைன நிைன* தி#2கிறாேன, ேவ! பிற#2 � அவ� உ�ள*தி' இட� உ.ேடா 
எ�! ேத%�& ெதளிய இ�ேபா& ந'ல ெச;வி வா	*தி#2கிறெத�! அவ� 
க#தினா�. ஆகேவ, ெம'ல ெம'ல அ,ைவ*& அவ� பி��ற� ெச�றா�. 
அவன#ேக ெச�ற�ட� பி� இ#�த ப,ேய அவ� க.கைள2 த� இர.3 
ைககளா(� ெபா*தினா�.  
 
அவ�, "யா%?" எ�! ேக�கவி'ைல. ேவ! ஒ# ெப.ணி� ெபயைர-� 
Dறவி'ைல. உ.ைமயி' அவ�  ெந>கி' இ�த2 காத�தா� <�றி#�தா�. 
ஆகேவ, உ.ைம ெவளிப�ட&. அவ� ேபசிய ேப7சி�#�& அ& ெவளியாயி�!. 
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அவ� த� காத�ைய2 க.ெகா.3 பா%2க வி'ைல; அவ�தா� அவ� க.கைள 
8,வி�டாேள! அவ9ைடய  ரலா' அவைள* ெதாி�&ெகா�ளலா� எ�றாேலா -
அவ� ேபச�� இ'ைல. ஆயிC� அவ� த� க.ைண� �ைத*தவ� இ�னா� 
எ�! க.3 ெகா.டா�. எ�ப,2 க.3ெகா.டா� எ�பைத அவேன 
ெசா'கிறா�.  
 
அவ� அவ� க.கேள2 ைககளா' ெபா*தினா�. அ�த2 ைககளி� பாிச*ைத 
அவ� ந�றாக உண%�தவ�. மைல7சார�' ெகா*&2 ெகா*தாக மல%�தி#2 � 
கா�த� Hைவ�ேபால அழ  ெப�ற ைகைய உைடயவ� அவ�. அ2ைககளி� 
ெம�ைம-� த.ைம-� அவC2  ந�றாக* ெதாி-�. அ�த2 ைகயால'லவா 
அவ� க.ேண� ெபா*தினா�? அைவ இ�னா#ைடய ைகக� எ�பைத அவ� 
உண%�& ெகா.டா�. மைல7சார�' மண� <I� கா�தளி�  ைலயான 
H�ெகா*ைத� ேபா�ற அழகிய ைக அ& எ�பைத ���� அறிவா�; இேதா 
இ�ேபா&� மண*தா(�, ெம�ைமயா(�, த.ைமயா(�, உண%�தா�. 
 

சில�#கம>சில�#கம>சில�#கம>சில�#கம>    கா"த�கா"த�கா"த�கா"த�        நநநந<�<�<�<�TTTTைலைலைலைல    அ$னஅ$னஅ$னஅ$ன        
நல�ெப<நல�ெப<நல�ெப<நல�ெப<    ைகயி$ன$ைகயி$ன$ைகயி$ன$ைகயி$ன$    க!#ைத�க!#ைத�க!#ைத�க!#ைத�    ேதாேயேதாேயேதாேயேதாேய!!!!    
 

[ சில�� - மைல�ப2க�. Fைல- ெகா*&. அ�ன ேபா�ற, நல� - அழ . ] 
 
எ3*த எ3�பி', ”கா�*�  ைலைய� ேபா�ற ைககளா' எ� க.ைண 8,யவேள!’ 
எ�ற அைழ2கிறா�, ’உ�ைன உ� ெமளன� மைற*தா(�,  எ� க.ைண உ� 
ைக மைற*தா(�, அ2ைகக� த�ைம மைற2க �,-மா எ�! அவ� ேகளாம' 
ேக�கிறா�. 
 
அ�த2 ைகயி� இய'ைப அவ� எ�ப, உண%�தா�? அைத ம�றவ%களிட*தி' 
ெசா'வதானா'  நாண� உ.டா �. அவளிட� ெசா'ல  நாண� ஏ&? அவ9� 
அவC� அறி�த இரகசிய�தாேன அ&? பிற#2  அ& இரகசிய�; அவ%க92  
அ�ப, அ�!. ஆகேவ, அ�த2 ைகயி� இய'ைப* தா� உண%வத�  வா	��� 
ெப�றவ� எ�ற உாிைமைய அவ� அ3*தப, எ3*&7 ெசா'கிற�. 
 
'இ�ேபா& வ�& க.ைண 83கிறவேள!  நி என2 � �தியவ� அ'லேவ? ஒ# 
நாளா, இர.3 நாளா? பல  நா� நா� பிாிவி'லாம' பழ கிேறாேம! தனி*& 
உற� � வழ2க� என2  இ'ைல. எ� ப32ைகயி' இனிய &ைணயாக இ#�பவ� 
நீ எ�பைத மற�&வி�டாயா? ப#*த ேதா9� மயிைல� ேபா�ற ெம�ைம-� 
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உைடய மட�ைதேய! உ� ேதாைள-� உட�� ெம�ைமைய-� பல நா� உண%�த 
என2  இ�த2ைக அைடயாள� ெதாியாதா? கா�சியா'தா� உணரேவ.3� 
எ�பத�   நா� அக�! நி�! பழ பவனா? உட� இைய�& ஒ�றி உ�ைன� 
பாய�' இ�&ைணயாக� ெப�! வா+� உாிைமைய உைடய என2  உ� ைக 
ெதாியாதா?’ - இ�ப,ெய'லா� அவ� Dற நிைன2கிறா�, அ*தைன 
எ.ண�கைள-� ெசறி*& ைவ*&7 I#2கமாக� ேபIகிறா�.  
 

பாய�பாய�பாய�பாய�    இஇஇஇ$$$$�ைண�ைண�ைண�ைண    ஆகியஆகியஆகியஆகிய    பைண�ேதா�பைண�ேதா�பைண�ேதா�பைண�ேதா�    
ேதாைகேதாைகேதாைகேதாைக    மா0சியமா0சியமா0சியமா0சிய    மட"ைதமட"ைதமட"ைதமட"ைத!!!!    
 

 [ ப32ைகயி' இனிய &ைண ஆன ப#*த ேதா�கைள-� மயி�� ெம�ைம7 
சிற�ைப-� உைடய ெப.ேண! பாட' -ப32ைக, பைன*ேதா� - ப#*த ேதா� 
8�கில� ேபா�ற ேதா� எ�!� ெசா'லலா�. ேதாைக மா�சிய  - மயி�� 
மா.ைப� ெப�ற மயி�� மா�சியாவ& இ�ேக ெம�ைம. ]  
 
"உ� ைகயி� ந!மண�� இய'�� என2 2 ெதாி-�. அைவ ம�3மா? உ� 
ேதாைள-� உட�� ெம�ைமைய-� யா� அறிேவ�; அ�ப,யி#2க, நீ மைற2க 
�,-மா?’ எ�ற க#*&�பட� ேபசியவ� அேதா3 நி�கவி'ைல. அவ9ைடய 
ைககைள2 க.3 ெகா.ட& ஒ# வைகயி' அவ� அவேளா3 பழகியைத2 
கா�3வ&தா�. ஆன' அ& உட���: உட��� பழகியதனா' உணர2 கிட�ப& 
எ�! ெசா'� விடலா� அ'லவா? அவ%க9ைடய காத' ெவ!� உடலளவிேல 
நில�வதா? அ�!, அ�!. அவ%க� இ#வ#� மாறி��2  இதய� எ	திய 
காதல%க�. உ�ள�க� இர.டாக இ#�தா(� அவ�றி� த�3 ஒ�!தா�. ஒ�3� 
இர.3�ள*தி� த�,ேல அவ� அவ� உ�ள*ைதேய உண%�& ெகா.டா�. 
"எ�  ெந>சி' யா% இ#2கிறா% எ��ைத7 ேசாதி2க*தாேன இ�த* த�திர*ைத7 
ெச	தா	? என2  அ& ெதாி-ேம! எ� ெந>சி' ேவ! யா#2  இட� ெப!� 
உாிைம இ#2கிற&? அ�ேக தனி* தைலவியாக <�றி#�பவ� நீ ஒ#*திதா�. ேவ! 
யா#2 � சிறி&� இட� இ'ைல' எ�ற எ.ண�கைள அவ� I#2கமாக 
ெவளியி3கிறா�. 
 

நீஅல�நீஅல�நீஅல�நீஅல�    உளேராஎ$உளேராஎ$உளேராஎ$உளேராஎ$        
ெந(Nெந(Nெந(Nெந(N    அம�"ேதாேரஅம�"ேதாேரஅம�"ேதாேரஅம�"ேதாேர? ? ? ?     

 
[ எ� ெந>சிேல <�றி#�பவ% நீ அ'லாம' ேவ! யாேரC� இ#2கிறேரா? ] 
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ஒ# ேப7I இ'லாம', க .�� காணாம', ைகயி� பாிச�� க#*தி� எ+7சி-� 
காரணமாக அவ� அவைள உண%�& ெகா.டா�. அவ� D�#க இ#2கிற& 
பா�3. 
 

சிலசிலசிலசில�#கம>�#கம>�#கம>�#கம>    கா"த�கா"த�கா"த�கா"த�    ந<��ைலந<��ைலந<��ைலந<��ைல    அ$னஅ$னஅ$னஅ$ன        
நல�ெப<நல�ெப<நல�ெப<நல�ெப<    ைகயி$எ$ைகயி$எ$ைகயி$எ$ைகயி$எ$    க!#ைத�க!#ைத�க!#ைத�க!#ைத�    ேதாேயேதாேயேதாேயேதாேய! ! ! !     
பாயபாயபாயபாய����    இ$�ைணஇ$�ைணஇ$�ைணஇ$�ைண    ஆகியஆகியஆகியஆகிய    பண�ேதா�பண�ேதா�பண�ேதா�பண�ேதா�        
ேதாைகேதாைகேதாைகேதாைக    மா0சியமா0சியமா0சியமா0சிய    மட"ைதமட"ைதமட"ைதமட"ைத    !!!!    
நீஅல�நீஅல�நீஅல�நீஅல�    உளேராஎ$உளேராஎ$உளேராஎ$உளேராஎ$    ெந(சம�"ெந(சம�"ெந(சம�"ெந(சம�"    ேதாேரேதாேரேதாேரேதாேர? ? ? ?     

 
[ க.�ைத*ேதாேய, மட�ைத, எ� ெந>I அம%�ேதா% நீ அல& உளேரா? ] 
 
இ�த� பா�32 , கள�2காத' நிக+� கால*தி' தைலவ� ெசா�னதாக* &ைற 
வ *தி#2கிறா%க�. "பக �றியிட�பக �றியிட�பக �றியிட�பக �றியிட�    #�க#�க#�க#�க    தைலமக$தைலமக$தைலமக$தைலமக$    தைலவிதைலவிதைலவிதைலவி    பி$பி$பி$பி$னானானானாகககக    மைறயமைறயமைறயமைறய    
வ"�வ"�வ"�வ"�    க!#ைத��ழி6க!#ைத��ழி6க!#ைத��ழி6க!#ைத��ழி6    ெசா�/ய�ெசா�/ய�ெசா�/ய�ெசா�/ய�" எ�ப& அ2&ைற. பக� றியிட� எ�ப&, 
தைலவ� தைலவிைய யா#� அறியாம' பக�' ச�தி�பத� 2  றி*த இட�’ எ�! 
ெபா#�. கள�2கால*தி' இ*தைகய ஐய�பா3 தைலவி2  நிக/வதாக7 ெசா'வ& 
சிற�ப�!. 
 
 ந7சினா%2கினிய% ெதா'கா�பிய உைரயி', ‘யா� மைற�& ெச�! இவைன2 
க.ைண� �ைத*தா', தைலநி�! ஒ+ � பர*ைதய% ெபய% D!வ� எ�! 
உ�ெகா.3 தைலவி ெச�! க. �ைத*&ழி* தைலவC2 2 D�! நிக+�’ எ�! 
Dறி,  இதைன ேம�ேகா� கா�,னா% (ெதா'. க��. 5. உைர.) ஆத�� கள�2 
கால*ைதவிட2 க��2 கால*தி' நிக/வதாக2 ெகா�வேத ெபா#*தெம�! 
ேதா�!கிற&. 
 
பைழய உைரயாசிாிய%,  ‘ நீயல& உளேரா எ�  ெந>சம%�ேதாேர எ�ற&. நீய'ல& 
பிற% உளராயின�ேற,  நா� D!வ& அறித' ேவ.,2 க. �ைத2க� பால&? 
அஃ& இ'லாத வழி� �ைத�ப& எ�ென�! அவ� ேபைதைம உண%*தியதா�; 
எ�! இ�பா�,� க#*ைத உைர*தி#2கிறா%, 
 
காத� த� காதல� க.ண� ெபா*தி அவCைடய அ�ைப7 ேசாதி�பதாக� பிற 
கவிஞ%க9� பி�கால*தி' பா,யி#2கிறா%க�. 
 
க�பராமாயண*தி' ஓ% ஊட�கா�சி வ#கிற&. மலைர2 ெகா	& ெகா.,#�த த� 
காதல� க.ைண2 காத� வ�& ெபா*திய&� அவ�, 'ஆ%' எ�! 
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ேக�3வி�டா�.  ’ந�ைமய�றிேவ! யா% இவ% க.ைண� ெபா*&வா%? இவ%  
ந�ைம உணர வி'ைலேய! இவ% க.ைண� ெபா*&வா% ேவ! சில#� உ.ேடா? 
எ�! எ.ணி அவ� வ#�தினளா�. அைத2 க�ப% H2ெகா	 படல*தி' பா3கிறா%. 
 

""""ேபா�எ$னேபா�எ$னேபா�எ$னேபா�எ$ன    J���J���J���J���    ெபா��ப$னெபா��ப$னெபா��ப$னெபா��ப$ன        
                                            திர�ெகாதிர�ெகாதிர�ெகாதிர�ெகா$$$$    தி!ேதா�தி!ேதா�தி!ேதா�தி!ேதா�        
மார$மார$மார$மார$    அஅஅஅைனைனைனைனயா$யா$யா$யா$    மல�ெகா*தி�"மல�ெகா*தி�"மல�ெகா*தி�"மல�ெகா*தி�"    

தாதாதாதாைனைனைனைன    வ"ேதா�வ"ேதா�வ"ேதா�வ"ேதா�        
கார$னகார$னகார$னகார$ன    2"த 2"த 2"த 2"த     �யி��யி��யி��யி�    அ$னவ�அ$னவ�அ$னவ�அ$னவ�    

க!#க!#க!#க!#    ைத�பைத�பைத�பைத�ப        
ஆ�எ$னஆ�எ$னஆ�எ$னஆ�எ$ன    ேலா;�ேலா;�ேலா;�ேலா;�    அழெல$னஅழெல$னஅழெல$னஅழெல$ன    

ெவ*�ெவ*�ெவ*�ெவ*�    யி��தா�யி��தா�யி��தா�யி��தா�." ." ." ."     
 
[ ேபா% எ�! ெசா�ன அளவி' Hாி2 � மலைய� ேபா�ற திர�சிைய-ைடய 
தி.னிய ேதாைள-ைடய, காமைன� ேபா�ற அழ ைடய காதல� மல% 
ெகா	தி#�தா�; அவனிட� வ�& ேமக� ேபா�ற D�தைல-ைடய, ெமாழியா' 
 யிைல� ேபா�ற காத� க.ைண� ெபா*த, அவ� ‘ஆ%’ எ�! ேக�ட�ட�, 
அவ� ெந#��� ேபால� ெப# 87I வி�டா�.] 
 
இ�த* தைலவ� E�ப உண%7சி அ�றவ� ேபா(�! ேசாதைனயி' ேதா'வி-�! 
வி�டா�. ��ேன நா� க.ட காதல� அதி' ெவ�றி ெப�றா�. 
பாரதியா%, காத� ெச	த ேசாதைனயி' ெவ�றி ெப�ற காதல� ஒ#வைன2 
கா�3கிறா%. பா�32  வி�ககேம ேதைவ இ'ைல. 
 

““““மால�மால�மால�மால�    ெபா=திெலா�ெபா=திெலா�ெபா=திெலா�ெபா=திெலா�    ேமைடமிைசேயேமைடமிைசேயேமைடமிைசேயேமைடமிைசேய    
வாவாவாவாைனைனைனைன:�:�:�:�    கடைல:�கடைல:�கடைல:�கடைல:�    ேநா�கியி�"ேத$ேநா�கியி�"ேத$ேநா�கியி�"ேத$ேநா�கியி�"ேத$;;;;    

-ல�-ல�-ல�-ல�    கட/கட/கட/கட/ைனைனைனைனஅFஅFஅFஅF    வானவவானவவானவவானவைளைளைளைளய�ய�ய�ய�    
)�தமி0)�தமி0)�தமி0)�தமி0    ேடத=விேடத=விேடத=விேடத=வி    )கி>�த�க!ேட$)கி>�த�க!ேட$)கி>�த�க!ேட$)கி>�த�க!ேட$    ;;;;    

    நீலநீலநீலநீல        ெநெநெநெந��கிைடயி���கிைடயி���கிைடயி���கிைடயி�    ெந(Nெச8�திெந(Nெச8�திெந(Nெச8�திெந(Nெச8�தி    
ேநர�ேநர�ேநர�ேநர�    கழிவதி8�கழிவதி8�கழிவதி8�கழிவதி8�        நிநிநிநிைன�பி$றிேயைன�பி$றிேயைன�பி$றிேயைன�பி$றிேய        

சால�சால�சால�சால�    பலபலபலபலuuuuலந லந லந லந     பக கனவி�பக கனவி�பக கனவி�பக கனவி�    
த$ைனத$ைனத$ைனத$ைன    மற"தலய�மற"தலய�மற"தலய�மற"தலய�    த$னி/�"ேத$த$னி/�"ேத$த$னி/�"ேத$த$னி/�"ேத$." ." ." ."     
    

""""ஆ�க�ஆ�க�ஆ�க�ஆ�க�    ெபா=தி�எ$ற$ெபா=தி�எ$ற$ெபா=தி�எ$ற$ெபா=தி�எ$ற$    பி$#ற�திேலபி$#ற�திேலபி$#ற�திேலபி$#ற�திேல    
ஆ�வ"�ஆ�வ"�ஆ�வ"�ஆ�வ"�    நி$ெறன�நி$ெறன�நி$ெறன�நி$ெறன�    க!#ைத�கேவக!#ைத�கேவக!#ைத�கேவக!#ைத�கேவ        

பா�கினி பா�கினி பா�கினி பா�கினி     ைகஇர!;�ைகஇர!;�ைகஇர!;�ைகஇர!;�    தீ!9தீ!9தீ!9தீ!9    அறி"ேத$அறி"ேத$அறி"ேத$அறி"ேத$; ; ; ;     
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ப0;ைடப0;ைடப0;ைடப0;ைட    JNகம>JNகம>JNகம>JNகம>    த$னி�த$னி�த$னி�த$னி�    அறி"ேத$அறி"ேத$அறி"ேத$அறி"ேத$; ; ; ;     
ஓ�கிஓ�கிஓ�கிஓ�கி    வ��உவைகவ��உவைகவ��உவைகவ��உவைக    ஊ றி�ஊ றி�ஊ றி�ஊ றி�    அறி"ேத$அறி"ேத$அறி"ேத$அறி"ேத$    

ஒ0;�ஒ0;�ஒ0;�ஒ0;�    இர!;ள�தி$இர!;ள�தி$இர!;ள�தி$இர!;ள�தி$    த09�அறி"ேத$த09�அறி"ேத$த09�அறி"ேத$த09�அறி"ேத$....    
    ““““வா�கிவா�கிவா�கிவா�கி    விட9ைகையவிட9ைகையவிட9ைகையவிட9ைகைய, , , , ஏ9க!ண�மாஏ9க!ண�மாஏ9க!ண�மாஏ9க!ண�மா!!!!    

மாய�மாய�மாய�மாய�    எவாிட�தி�எவாிட�தி�எவாிட�தி�எவாிட�தி�?’ ?’ ?’ ?’ எ$<ெமாழி"ேத$எ$<ெமாழி"ேத$எ$<ெமாழி"ேத$எ$<ெமாழி"ேத$."."."."    
 

[ ேமைட - மா, அ'ல& ெம*ைத; தி#ெந'ேவ� வழ2 , வான வைளய� - 
ெதா3வான�.] 
 
இ�த2 காதல� ைகைய* தீ., அறி�தா�; ப�3ைடயி� மண*தா' அறி�தா�; 
உ�ள*ேத ேதா�!� உவைக உண%7சியா' அறி�தா�; ஒ�3� இர.3ள*தி� 
த�,' த� காத�ைய அறி�தா�. கா�தளனய ைகயி� பாிச*தா(�,  ெந>I 
அம%�த திற*தா(� த� காத�ைய உண%�& ெகா.� காதலCைடய இன*ைத7 
ேச%�தவ� இவ�. 
 
�த�' ெசா�ன ஐ� !�!� பா�3, கபில�கபில�கபில�கபில� பா,ய&:   "ம(ைஞ�ம(ைஞ�ம(ைஞ�ம(ைஞ�    ப��ப��ப��ப�� எ�ற 
ப தியி' அ*ெதாைக �� 291-ஆ� பா�டாக அைம�தி#�ப&. 
---------------- 
 


