சில ெநறி

தவதி ற 

அ களா

cilampu neRi
by kunRakkuTi aTikaLAr
In tamil script, unicode/utfunicode/utf-8 format

Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to the Digital Library of India for providing a scanned image
version of this work for the etext preparation. This work has been prepared using the
Google Online OCR tool to generate the machine-readable
machine readable text and subsequent
proof-reading.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne,
Switzerland.
© Project Madurai, 1998
199898-2017.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
ctmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

2

cilampu neRi

(essays on cilappatikAram)
by kunRakkuTi aTikaLAr

Source:

சில ெநறி
தவ தி

ற அகளா

கைலவாணி  தகாலய (நல  ெவளிடாளக)

16-2 ராஜாபாத ெத , பா# பஜா,

தியாகராய நக, ெசைன-600 017.

கைலவாணி ெவளி%, தி வ&வ ஆ#% 2024

(த) பதி* : ெச*டப 1993. விைல : +. 24-00

ஆ,சேநயா அ.சக, இராய*ேபைட ெசைன-14

-----------

பதிைர
தமிழி) தமி2* ப#பா) க2 3% தமிழிலகிய4களி சில*பதிகார
தனி.சிற*ைடய5.

அ.சிற* வா2விய வரலா)6 நிக2.சிகைள ெயலா ஒ 4ேக சா6 திர
பழரசமாக தவ தி

ற அகளா அவக, ”சில ெநறி” எ9 சிற:த

தைல*பி தைலசிற:த லாக அ ளியி கிறாக.

மாெப  கா*பிய லான சில*பதிகார தி;ள வா2ைக ெநறி கவி

அர4க4களி;, இலகிய ேமைடகளி; ெசவி<க கனியாக திக2கிற5.
அாிய, ெபாிய த 5வ4கைள மிக எளிைமயாக=, ெதளிவாக= அழட ”சில

ெநறி” எ9 இ: வாயிலாக அளி த & தவ தி

ற அகளா

அவக& மக ச(தாய மிக= கடைம*ப கிற5.
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”சில ெநறி" எ9 இ:>ைன, ந வா2ைக ஒளி?% அறி= வி :தாக

அளி த & தவ தி

வண4கி மகி2கிேற.

ற அகளா அவகளி ெபானா தி வகைள

பேவ6 பணிக&கிைடேய அணிெயன அணி:5ைர அளி 5 மகி@ மா#மி.
நீதியரச பி. ேவBேகாபா அவக& ெந,சா:த நறி. இைடயறா*

பணிகளிCேட லாக உதவி மகி@ உ@வல ந#ப, ஆதீன கவிஞ, ம .
பரம

அவக& உள கனி:த நறி.

இ.சிற:த வா2விய கா*பிய ைல அைனவ  ப 5* பய ெப)றிட
‘கைலவாணி’யி தி
ெசைன-17
25-9-93

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

அ ைள ேவ#%கிேற.

த4களள,

"கைலவாணி" சீனி தி நா=கரF

அணி

ைர

நீதி அரச பி.
பி. ேவேகாபா
தவ தி

ற அகளா, தமி2 36 ந;லக 5 ந அறி(கமானவ.

சிற:த தமி2 ப)றாள. தமி2 உண= பைட தவக. அவக 36 க

5களி

எ6 5ைம இ . சி:தைனைய G#%. மகைள நவழி* ப% த,
ெநறி*ப% த, (ைற*ப% த ேதைவயான க

5க இ .

ப தறி=வாதிக& ஏ)6 ெகா& ஆமிக வாதி. அ5 அவக&ைடய

தனி.சிற*. அரசிய; அ*பா)படவ. ஆனா அவ ைடய க

அரசிய கசிகளா; மதிக*ப%. ேபா)ற* ப%.

5க எலா

ஐெப  கா*பிய4களி ஒ6 சில*பதிகார. சில*பதிகார வ>J6 5,

K6 ெநறிக எைவ எபைத தவ தி அகளா இ:> அ)தமாக விளகி
இ கிறா. (த ெநறி அரசிய> உளவக& அறெநறி ப)றி 36வ5.
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சி:தைனயா, ெசயலா, மகளிட தி அ கா மக இன வா2வத)

உாியவ)ைற ெசLவ5 தா அற. ெதா#% மன*பாைமJட Fயநல மிலாத
ெசயக மன5 GLைம த . அ5 தா அற. அ5தா அரசிய>

உளவக பிப)ற ேவ#ய அறெநறி. இ5ேவ சில ெநறி எ6 அ)தமாக

விளகிறா, தவ தி

அகளா அவக.

சில*பதிகார வ>J6 5 இர#டாவ5 ெநறி ”உைர சா ப தினிைய"

உய:ேதா ேபா)ற ேவ#%. நா% சிற*ற நல அரF ேதைவ. M% சிற*ற நல

மைனவி ேதைவ. நா) வ>ைம ேச*பேத நல மைனவி தாேன. நா)

M) வி@*ப ேச க)ைடய மைனவிைய, ப தினி ெப#ைர

உய:ேதா ேபா)ற ேவ#%. இ5 இர#டாவ5 சில ெநறி.

Gய அ, கணவ9 தியாக ெசLத, வா2ைகயி அைன 5 5ைறயி;
கணவ9 ேதாழைமயாத, 5ைண நி)ற இைவ அைன 5 ேச:த ஒ@க

ெநறிேய க) எ6 அ ைமயாக விளக த கிறா.

அகளா காவி உைட அணி:த 5றவிதா. மனித இயகைள ாி:5ெகா#%
க) என அ)தமான இலகண வகிறா எபைத காண தமி2
உள4க Nாி. மகி2.சி அைடJ.

சில*பதிகார வ>J6 5 Kறாவ5 ெநறி ”ஊ2விைன உ

5 ஊ%”. ஊ2

வ>ைம அத பயைன த:ேத தீ . ஊ2 எறா என? தவ தி
க

அகளாாி

5களி <ப, ெபா>=, 5ைம இைவ அைன 5 இ4ேக பாகலா.

லக, ெபாறிகளி வாயிலாக ெசய)பா% பய9 வ வ5 ஊ2. இ5

தவிக (யாத இய)ைக விதி, நியதி, அற தி ெசய)பா%.

ேந)ைறய வா2வி காரணமாக இைறய வா2ைக நம ஏ)ப%

விைள=க. இ5தா ஊ2. நா ெசLத விைனகளா ஏ)ப% விைழ=கைள நா

அ9பவிக தாேன ேவ#%. இ5தா ஊ2 எ6 விள அகளா. இதைன
மனித எதி 5 ேபாராடலா. ெவ)றிJ அைடயலா எ6 நபிைக

ஊ%கிறா.
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ேகாவல பிண ைத ெகாைலJ#ட இட தி க#ட க#ணகி நீதி ேகக

பா#யனி அைவ கள ைத ேநாகி நடகிறா. அ*ெபா@5 க#ணகி

”ெப#  உ#% ெகா”, ”சாேறா  உ#% ெகா”, ”ெதLவ( உ#%

ெகா” எ6 3றி நீதி ேககிறா. ”ெதLவ( உ#% ெகா” எற க#ணகியி
3)6 தவ தி

ெதா% பதி.

அகளாாி விளக, எ4கைள* ேபாறவகளி மனைத

”ெதLவ உ#%ெகா” எற க#ணகியி 3)றி "ெதLவ” எபத) என

ெபா  எபைத மிக <பமாக விளகிறா அகளா. ெதLவ எப5

நியதிகளி ம6ெபய, நீதியி வவ ெதLவ.

எ4 நீதி ேபா)ற*ப%கிறேதா அ:த நா மனித உாிைமக மதிக*ெப6.
இய)ைக நியதிக பாராட* ெப6. வலா#ைம வா@. ெதLவ ைத, ”நீதி"

எ6 தி வாசக ேபா)6கிற5 எ6 அகளா (கிறா. இ:த > எ

உள ைத J உண=கைளJ தீ#ய பதி இ5தா.

பல (ைற ப 5 மகி2:ேத. வாசகக இ: > எலாபதிகைளJ ப 5

மகி2:5 இற ேவ#%. இ5ேவ எ அவா= ேவ#%ேகா& ஆ.
தவ தி

அகளா அவகளி கைள ெதாட:5 ெவளியி%வ  தி

சீனி.

தி நா=கரF அவக இதைனJ சிற*பாக ெவளியி%ளாக. அவக&

எ பாரா%க.
ெசைன

25-9-93

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

1.

2.

3.

சில ெநறி ஊ2 எப5 என?
ேகாவல ஊ2

த4க

பி. ேவBேகாபா

சில ெநறி - உளடக
4.

க#ணகியி க)

5. ேசர ெச4%வ

6. சில விைள த 5ைம
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தவ தி! அ"களா - சி தைன

ளிக

ஒ!ைமபா& - ஒ ைம*பா% மனித ேநய அ*பைடயி ம%ேம உ வா.
இலகிய - இலகிய4க வா2ைகயி மா)ற4க&காகேவ ேதாறின. ஆனா

நைடெப)றி *ப5 உைர விளகேம.

ச)தாயச)தாய ேகா, ெச4கக ெகா கிட:தா கடடமாகிவி%மா? அவ)ைற

(ைறயாக அ%கினா M%! அ5ேபால ேகாகணகி மனிதக இ :தா;

ச(தாய ேதாறி வி%வதிைல. ஒ வைர ஒ வ த@விJ தா4கிJ ஒ*ர=

அறிJ ப#ட வா2:தாேல ச(தாய ேதா6.

ேகவிேகவி திற:த M% நல காவ ேதைவ. அ5ேபால கா5கைள த வதி

கவன ேதைவ.
)ய*சி)ய*சி ஒ
ஒ

K.F ெகா(த, ஒ

K.F வி%த இைத*ேபால வா2ைகயி எ:த

ெசய> ; ெகா(த; வி%த; இ கேவ#%.

கவிகவி- வா2ைக (@வ5  ப பழக, ெதாடாி, இப பய. . . . .
ஒ+க - மனிதைன மனிதனாக மதி*ப5 ஒ@க.
உைழஉைழ- வயி6 இலா5 ேபானா பல உைழகேவ மாடாக.
ந- - ெசவ, ெசவா இர#% ஏராளமான ந#பகைள 3 த .

இதனா பயனிைல. 5ப தி 5ைணயாL அைமேவாேர ந#பக.

சாதைன - ம#ணி> :5 மனிதைர வி#B ஏ)6வ5 சாதைனயல. ம#ைண

வி#ணகமாவேத சாதைன,
-----------
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1. சில ெநறி

ெவ*றி. வழி

வா2ைக மல* பாைதய6. வா2ைக கர% (ரடான ேம% பள4கைள

Jைடய5. அ5 ம%மா? மனித உ வி ெகாய வில4கின4க மைற:5 வா2:5
தீைமக ெசLJ. இ த மனித வா2ைக அைம*பி, ெவ)றி ெப6த எளித6.

பைகைய வரேவ)6. ச:தி மன உ6தி ேவ#%. ெவ)றி ெபற ேவ#%.

பைகைய க#% அ,சேவ#யதிைல. பைகவ ஒ வைகயி நம த)கா*

உணைவ 3ட த கிறா. பைகவைன 3ட* பாராட க)6 ெகாள

ேவ#%.

”காச வ:5 உ)ற ேபா5

நலேதா பைகைய* ெப)ேற!”
(ப, வைத, 31)

எ6 இராவண 36வதாக கப 36வா. பைகவைன* ேபா)6 ப#

வரலா)றி இட ெப)ற மாெப  தைலவக& இ :த5.

ஆனா இ6 ந#ப யா? ேவ#யவ யா? உறவின யா? ெதாி:தவ யா?
பைகவ யா? எெறலா எளிதி இன க#%ெகாள (வதிைல.
இ6 மனித உற=களி அ ைம* பாைட உண:5 பழேவா அ கிவிடன.
எ4 இலசிய அ*பைடயிலான உற= இைல! ேதாL:த அ இைல!

எலா இலாப ேநா!

ச:த*ப4கைள* பயப% தி ெகாள (ய)சி ெசLபவகைளவிட, இலாப
ேநாைடய ச:த*பவாதிகைளவிட, பைகவக ஆயிர மட4 நலவக!
பைகவ யா? அத) இலகண உ#%. நல பைகவக ெவளி*பைடயாக
எதி 5 நி)பாகேள தவிர, P5 ெசLய மாடாக! 5ேராக( ெசLய

மாடாக! எ:த காரண ைத (னி% மைற:5 மைற 5 ஒ@க

மாடாக. இ6 இ த நல ெசறி:த பைகவகைள காண இயலவிைல.
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இ6 ம>:5 வ வ5 "சின* தி”. இ:த சின*  திJைடயவக ஒ வைர

ஒ வ அழி 5ெகாளேவ (ய)சி ெசLவ. இவகளிட திற:த - மன( இைல!

திற:த வா2ைகJ இைல! P5 நிைற:தவகளாக இ *ப; ேநாி ந#பராக
ந*ப; உறவினராக ேமவி* பழவ! எலா நாடகேமயா!
சின*  திJைடேயா இட உ)6Nழி இடறி வி%வ. M2:த இட தி ழி

பறி*ப! இவகளிட தி மிக= விழி*பாக இ கேவ#%. பைகவகைள

விட3ட இ:த வ4 மன ெகா#ட நாLக ெதாைல தர (ய;. ஆதலா

வா2ைகயி ெவ)றிகைள* ெபற அல5 ெபா ைள* ெபா ெதாழிய நேபா,
பைகேயா ()றாக காரண4களாகா! வா2கிறவ9ைடய மன உ6திதா

காரணமாக (J.

ைத மண>, சகதியி அக*ப% ெகா#ட உர மிக காைளக ப%கா!
தைலைய னி:5 K.ைச அடகி, காைல மடகி எ@. அ:த (ய)சிைய*

பா தாவ5 மனித த (ய)சிைய* ப)றி க)6 ெகாளேவ#%.

ஏதாவெதாைற. ெசL5 ெகா# *பவக எேலா  (ய)சி உைடயா எ6
ஏ)6 ெகாள* ெபற மாடாக. ேவைலக றி த ேவைளகளி றி த பய

3% வ#ண ெசL5 (க* ெப6த ேவ#%.

இ6, கடைமகைள கால தி ெசLபவகைள கா#பதாி5. அ5 ம%மா? எ:த
ஒ

பணிையJ கடைமயாக. ெசL5 ெவ)றி காணாம இைடயற=ப%

அல;6ேவா பல. ஒ

சி6 இட*பாைட3ட தா4க (யாம

56ேவா எ*ப வா2ைகயி ெவ)றிகைள விக (J?

அறிவிய (ைற*ப இட*பா%க& 5ப4க&, வா@ உயி*ள

மனிதைன G# ெதாழி)ப% தி வள.

ேசாழ க ாிகால வடல ேநாகி* பைடெய% 5. ெசகிறா. வடல 5

நில4க எலா அவ ெவ)றிைய ஏ)6 ெகா#டன. தமி2* ேபரரF

காெகாகிற5. இ:தியா= அ*பா; ெசல ஆவ! ஊக! ஆனா,

இமயமைல 6ேக நி)கிற5! இமயமைல உ.சியி தமி2*ேபரரசி சின

ெபாறிக* ெப6கிற5!
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காிகால எதிபாரா5 ேசாழ அரF க> ஏறியவ! ஆயி9, ேசாழ
காிகால Mர தா தமிழரF, ேபரரF ஆயி)6. இமய தி உ.சிவைர பரவி)6.

எ@.சி தைமJைடய Mர 3ட* பல சமய4களி ம#ணாேவா 

வ:5வி%வ5 உ#%. ஆனா காிகால மக நல நா% ேபரரசாக=
விள4கினா! கலைணக நீ*பாசன வசதிகைள (ைற*ப% தினா.

வா2ைகயி ேதாவிைள தர3ய ஆ)ற பைக இைல; இ க

(யா5. அைசவிலாத. ந%க இலாத ேசாவிலாத ஊக இ :தா

வா2ைகயி ெவ)றிகைள விகலா எபைத சில*பதிகார தா உணரலா!
………………..

'இ நில ம 4கி ெபா நைர* ெபறாஅ.

ெச ெவ4 காத> தி மாவளவ
…………………..

அைசவி ஊக 5 நைசபிற ெகாழிய*

பைகவில கிய5; இ* பய4ெக@ மைலெயன
இைமயவ உைறJ சிைமய* பிட தைல

ெகா%வாி ஒ)றி ெகாைகயி) ெபயேவா)" (சில*. 5 : 89.98)

எ9 சில*பதிகார வாிக எ#ண தக5.
அறி தவ கடைம
வாL பைட ேதாெரலா ேபFகிறன. ெபா கைள. சைம 5, Fைவ 5
உ#ண க)6 ெகா#ட ச(தாய, உண=கைள. சைம 5 ெகா#% இனிய
ெசா)கைள 3ற, க)6 ெகா#டபாைல.
ேபFவெதலா ேப.சா? ெசா;வெதலா ெசாலா? ‘வ6ைம எற5
ெசவ தி ம%மல; ெசா)களி; 3ட உ#%’ எபா இள4ேகாவக.

”வ6ெமாழியாள" எ6 றி*பி% சில.
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வ6ைம நிைற:த ெசா)கைள* ேபFபவக ”வ6ெமாழியாள.” இதைனேய
தி ற பயன)ற ெசா எ6 36கிற5. பயன)ற ெசா)கைள

36பவகைள* ”பத" எ6 வ&வ தி%கிற5.

ெசா) )ற தி தீய5 ற43ற. அதாவ5 ஒ வைர* ப)றி அவ இலாத

இட தி 36த. அ5ம%மா? க# எதிாி (கம; க2.சி ற ேத பழிG)ற!
இ:த )ற ம>:5 வ கிற5. "ற43றி* ெபாL 5யி வா2கிறவக,

அற தி)காக எ6 36வாகளா. அ4ஙன 36வ5 ெபாL! நபாேத!’ எ6
எ.சாிைக ெசLகிறா தி வ&வ.

அ% 5வ  ெசா))ற மிக ெகா5! அதாவ5 ேகா ெசா;த. அமம!

கால தி)ாிய கடைமக இலாத ேசாேபறிகளி ெதாழி, ேகா ெசா;த;

பைக வள த. இ6 ேகா ெசா>* பிைழ 5 திாிபவக எ#ணிைகJ
ம>:5விட5.

அ% த5, ெசா))ற. தா நிைன*பைவ ெயலா நட:தைவ ேபால* ேபFத,

இவக ம)றவகைள* ப)றி கவைல*பட மாடாக. இவக பர* தீைம

இ கிறேத அ5 , ஒ வைர த)ெகாைல ெசL5 ெகாகிற அள= ெகா#%
ேபாL வி%வி%. ”ஊரா த த மன தன ேபச எ,ஞா6 ெகா சாவ5ேவ”
எப5 தி வாசக. த த மன தன ேபFேவா மிக= ேமாசமானவக.

ச(தாய உற=க வளர=, பா5காக* ெபற=ேம ெநறி(ைறக. சாைல
வழி.ெசறா ஊைரயைடயலா எபைத* ேபால உற=க&ாிய

ெநறி(ைறகைள அறி:5 உண:5 ஒ@கினா உற=க வள ; பயத ;
உ6தியானதாக அைமJ.

ெநறி(ைறக பிறழ* ெப6வதாதா உற=க நீ*பதிைல; நிைல 5
நி)பதிைல; ந#பக பைகவகளாகிறன; உட பிற:தவக ெகாைல
யாளிக ஆகிறன. இைவெயலா இய)ைகயல; தவிக (யாதன=மல.
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எலாவ)றி) ெநறி (ைறக உ#%. நம எைவெயலா நைமயாக

இ கிறனேவா அைவ ெயலா ம)றவக& அைடயேவ#% எ6

எ#ணேவ#%. உற=க ஒ 5ைழ* உதவிJ ெகா% 5* ெப6வனேவ தவிர

தாமாக வ வன அல.

உலகி எலா 5ைறகளி; ”ஒ

தைலகாம" ெகாேத! ம)றவக மன

வ :த எைதJ 36த, ெசLத தீ5; ெநறிய6, ஆயி9 உலகிய> இ: ெநறி

நி)ேபா சிலேர.

ஆதலா, அறி:ேதாேர ச(தாய* ெபா6*ைடயராக நட:5 ெகா&த ேவ#%.
அறி:ேதாராக இ *பவகேள ச(தாய ைத அைழ 5. ெசல ேவ#யவக.
அவகளிட ச(தாய 3%தலாக எதி*பாகிற5. அறியாதவக பல;
அறி:தவக, சில. அறியாதவக ெநறியி நீ4கியவக.
ெநறியி நீ4கியவகளிட நலன எதிபாக இயலா5; (யா5. ஆதலா

ெநறியி நீ4கியவக வ :த தகன 3றினாகேள9, ”அவக 3றவிைல;
அவக அறியாைமயி காரணமாக 36கிறன” எ6 அறி=ைடயா க தி
அதைன தா4கி ெகாளேவ#%.

க=:தியக மா தவ த; ேநாபினா உய:தவ; இரக ெபாி5 உைடயவ,
க=:தியக ேகாவலனிட காய பாிைவ, எவாிட யா எதிபாக (J?
ஆயி9, ேகாவல க#ணகி ப)றி சிறிேயா 3றிய தீய ெசா)கைள அவரா

தா4கி ெகாள (யவிைல! சபி 5வி%கிறா!

மா தவ தராகிய க=:தியக& மைன தவ தாளாகிய க#ணகி ெநறிJண த

ேவ#ய நிைல ஏ)பட5. க=:தியக பிற2:த5 ேகாவல - க#ணகி மீ5ள
பாிவினாேலேய இயபாக. சின ெகாபவரல; இைறய ச(தாய
வா2ைகயி,”
ெநறியி நீ4கிேயா நீரல 3றி9

அறியாைம எ6 அறித ேவ#%
(சில* : 10 : 237-238)
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எற க#ணகியி அறி=ைர ()றாக ெகாள தக அறி=ைரயா.
திாி த ேகா/ திாி த நில)
அரசிய ஓ அற; அரசிய (ைறக மனித ல 5 மைறெமாழி ேபால*
ேபண தகன. அரசிய, நில தி) நீ ேபால; உட; உயி ேபால:

ெப#ணி) க) ேபால மனித ல தி) இறியைமயாத5. சிற:த ஆசி

தனிமனித ஆவக&, ஆவ4க& எதிராக அைமயா5. ஆனா அ:த

ஆவக, ஆவ4க ெநறி(ைற*ப அைடய தகன எ6 ெநறி*ப% 5 -

(ைற*ப% 5.

சிற:த ஆசி (ைற, தனிமனித9. ச(தாய உண=கைளJ உற=கைளJ
வள 5 த . ச(தாய ேமாதகைள G#டா5; வளகா5. சிற:த ஆசி
நில= நா உள மக, அரசி உ6*களாக த4கைள எ#Bவ;
அரைச ஏமா)ற மாடாக. அரF மகைள வ,சிகா5; ஏமா)றா5.
அரசிய அற (ைற*ப நிக@மாயி நா வள ெப ; வ6ைம இ கா5;
அைமதி நில=: கலக4க நைடெபறா; உைழ* உயதவ எ6 ேபா)ற*
ெப6; உ)ப தி ெப , வேலாராயி9 வைரயைற உப% த*ப%வ;
ெம>ேயா ந>யா; எ4 இப த@விய ஆக வழியிலான சKக உற=க

நில= காெகா& .

அரF, மனித ல தி அைன 5 சதிகைளJ பயப% தி வள;
வழி*ப% 5. அரசி கடைம, தவ6க )ற4க நிகழாத-ெசLவத)ாிய
அவசிய ஏ)படாத ச(தாய ைத கா#பேதயா. அரF, ச(தாய ைத வள
சாதனேமயா. அத) த#டைன வழ4 அதிகார உ#%. ஆயி9, அ5
கைடசி ஆJததா! இ தைகய நலரைச மனிதல, அரசிய சி:தைன
கால தி> :5 ெப)றதா? இலேவ இைல!
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ஆசி ெசLத ெபா6*ள பணி. இ:த* பணிைய. ெசLவத) ஒ
சி:தைன ேபா5மானத6. ஏ? ஒ
வைகயி; ஒ

மனித.

நிக2ைவ அB (ைறயி; அள:தறிJ

மனித தவ6த 3%. அதனா, (னாளி அரசக,

அைம.சக&ட, ஐெப 4@=ட, எ#ேபராய 5ட கல:5 ேபசி

(ெவ% 5 ெசய)ப%த எற (ைற இ :த5.

கால*ேபாகி கல:தறித இய இலாம ேபாயி)6. ஒேராவழி யி :தா;

கல:தறிJ பணி 5ைணயாகாதவக சாக உைடயவகளானாக.
அதனா கல:தறித ேபாதிய பயதர விைல.

அரF (ைறயி "ஒ மனித(ைற” ேமவியதா மனிதல பயனைடயவிைல எற

மனைறயி பல 3 ஆசி ெசLJ மகளாசி (ைறைய க#டன.

ஆயி9 இ6வைர ெசழி*பான - (ைறயான மகளாசிையகான இயலவிைல.

மகளாசி வவைம*பி ”தனி மனிதேர" ஆசி ெசLJ இய இைறய

மகளாசி (ைறயி அைம:தி கிற5. ஆசி(ைறயி தவ6க ெப வத)

வாL* ஏ)ப%ளேத தவிர, ைறய வழி காண* ெபறவிைல.

ஆசிையவிட, கசிக ெபாிதாகி விடன. இ6 நா வளக* ெப6வ5
கசி* ப)ேற தவிர, நா%* ப)றல! இSவா6 (ைற பிற2:த ேபாெதலா அரF

ெநறி(ைற திறபிJள5. அரF ெக%*ேபாL வ>ைம றி* பழி* ஆளாகி

வரலா)6 அைமயாகி அழி:தி கிற5. அரசிய மரபி வ:த அ ளாள

இள4ேகாவக. இ:நிைல க#% இர4கிறா.

ஆசி இய)6 அரசிய தைலவ, அரசிய (ைற ெதாி:த, நலாசி தவிர

ேவெறைதJ நாடாத நேலா ட கல:5 ெசLயாததா எ4 (ைற* பிற2.சி!
உைழ*பவ வ :5வ; உறி,F உ; தக வா2வ: உைழ* உாிய ஊதிய
கிைடகாததா உைழ*பாள வ :5வ; உ)ப தி ைறJ; வ6ைம வள ;
ஆறைல கவ ேதா6வ; கள= கலக( வள:5 அைமதி. P2நிைலைய
ெக%; அரசிய எப5 இலாத5ேபால நா% காசி த .
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அரசிய (ைற பிற2:த நா அவல ெப ; அ:த நா%, பாைல நில ேபால
விள4; நில தி வைகயி பாைல நில கிைடயா5. றி,சி, (ைல, ம த,

ெநLத என நில நா வைகயினேத.

இய)ைகயி தைலைம ேகா ஞாயி6 த நிைல ெக%தலா, வள ெகாழி

றி,சிநில வள 6கிற5. (ைல நில (@5 ெக%கிற5. வள மிக த

இயைப றி,சிJ (ைலJ இழ:5 வி%கிறன. காத; களி*

உாியதாயி :த இ: நில4க மக& 5ப த  பாைல நிலமாகி

வி%கிறன,

சிற:த அரசிய (ைற இலாத நா இப இைல; அைமதி இைல;

பா5கா* இைல. இ த இழிநிைல வய*பட அரைச*ெப)6ள நா%, பாைல

வன ேபாற5. இதைன இள4ேகாவக எ% 5 36வதறிக.
“ேகா ெதாழி லாளெரா% ெகா)றவ ேகா
ேவ திய இழ:த வியனில ேபால

ேவனல4 கிழவெனா% ெவ4கதி ேவ:த

தானல4 தி க தைமயி) றி

(ைலJ றி,சிJ (ைறைமயி திாி:5
ந>ய இழ:5 ந%45ய உ6 5*
பாைல எபேதா பவ ெகா&."
எப5 சில*பதிகார.

(சில 11:60-66)

தி! த மா-டாகளா?
மா-டாகளா?
மக, உ வ தா மக அல.”உ6*ெபா த மக ஒ*ப6” எ6

தி ற 36 ஏ? ‘மகேள ேபாவ கயவ' எ6 தி ற மக

ப#பிலாதாைர ஏFகிற5. மக ப#பிலாதவக, சி:தி பழக

இலாதவக; சி:திக ம6*பவக; அறிவிலாதவக.
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ஆயி9 த4கள5 அறியாைமையேய அறி= எ6 நபி ஆட ேபா%பவக.
ஆணவ தி உ வ4களாக தைல த%மாறி நட*பவக.

இவகளி ெசவிக ேக திற உைடய ைவயல. இவகளி ெசவிக

ேதாக* படாத ெசவிக! இவக பிற*பா மக! அறிவா, உணவா,

ஒ@க தா வில4க! இ த மகைள இழி= உபசாரநிைலயி ெநய

ஒ>ேயா% மாக’ எ6 அைழ த தமிழிலகிய மர.

மகளாக* பிற:ேதா, இய)ைக வழ4கிய அறி= வாயிகைள* பயப% தி,

மக&ாிய ததியிைன* ெப6த ேவ#%. வா2ைகயி இலசியேம

மகைள அறி= நல(ைடயராத;, ப# நல (ைடேயாராத;ேம,

இSவிர#% றிேகா& இ6 அைடய தக வழியி, மக&ைடய வா2ைக
பி நைட(ைற இைல,
வா2ைக* ெபாறிக& லக& 5L*பன= கிைட த5 எத)? உ#%,
3 களி 5 மகிழ ம%மா? இைல; உLJ ெநறியி ெசல தா! ஆ)ற
மிக அறி= வாயிக, இ6, பயன)6 காம களியாட4க& அ@கா6,

அவா, ெவளி, இனா. ெசா ஆகிய தீைமகைள வள*பத)ேம
பயப%கிறன.

இ6, எ4, %ப, F)ற, சKக, நா% எற பா4 வளரவிைல.
வா2ைகயி தனி உ6*களாகிய காத, ந ஆகிய 5ைறக& ெசழி*பாக

இைல. இ*ெபா@5 ஒேர இலசிய 'பிைழ 5வி%! எ*பயாயி9 பிைழ 5வி%’
எப5தா!

அரF அைம*க (தி.சிJ, உய இலசிய( உைடயவகளா இயக*
ெபறாைமயா ேதத ேபாராகேவ அைம:5வி%கிற5; ஒ@க. சிைத=க&

வள:5 வ கிறன. ஆனா, இயபி ஒ@க தவறிலாத - ஆனா

P2நிைலயா பாதிக* பட ஒ@க தவ6க த#டைன உளாகிறன.
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ஏ இ:த அவல? அ5= க2N த வரலா6 பைட த தமி2நா%!
பா#மாேதவியி க)நல இ:த நா தனி.சிற*பலவா? நாேதா6

வ  ெசLதிக இ6 "க)” எப5 ேக>ாிய ெபா ளாகிவிட5, எேற
பைறசா)6கிறன.
ஒ

கால தி ேதகா> ைம:தைன இ% நீதி வழ4கிய5 அரF. ஆனா இ6

யாைரJ விசாாிக 3ட இயலாம ஊகாவ நிைலய தி ()6ைக அரசிய

தைல%க; த*பி தவறி ஊகாவ நிைலய தி அக*ப% ெகா#%விடா

அ4 விசாரைண இைல! சி திரவைத மன.சாசிJைடயவ த ’காயN’=

'இராச'9 காவலகளா அ 5 ெகால*படைத மறக இய;மா? இ:த
நா நீதி க&* ப,சமா? இதிகாச ராண4க& தா ப,சமா?
ேமைடக& தா ப,சமா? அல5 உபேதச4க& தா ப,சமா?
உலகிேலேய இ:தியாவிதா ராண4க அதிக; உபேதசியாக அதிக!

ஆனா நிைலைம என? மதி*ண.சிJட ேபா)ற*பட ேவ#ய பகைல

கழக4க 3ட* ேபாராட கள4களாக தா மாறி உளன. ேபாராட தி)ாிய

நியாய4க உ#டா? இைலயா? எபதல ேகவி.

உாிைமகைள அைடய அB (ைறகைள* ப)றி தா நம5 கவைல.

ேபாரா%பவக மீ5 ம% ைறயிைல. ஆசி* ெபா6*பி இ *பவக&

ேபாரானாதா பணிகிறாகேள தவிர, நியாய4கைள கால தி ஆராL:தறிய

(வ வ திைல.

இ மன*ேபா, அநியாய4கைள Gபமி% வளகிற5. இ:த ைறகைளெயலா மன ைவ தா எளிதி தீகலா; தீ 5 ெகாள(J. ஆயி9
மன வரவிைல. ஏ? மக உண.சிைய விட, மாக உண.சிேய

ேம> கிற5. சராசாி மனிதனிட தி> :5 மிக* ெபாிய இட வைரயி ஒேர
நிைலதா!

தீ#டாைம )ற, தீ#டாதா எ6 ஒ5த 3டா5. சாதி ேவ)6ைம தீ5, சாதி

ேவ)6ைமகைள அறேவ விலக ேவ#%. 'எேலா  ஓ ல’ எற க

5.

17

ச4க கால தி> :5 இலகிய4களி ஒேர மாதிாியாக உர த ர>

அறி=6 த*ப% வ கிற5. யாராவ5 ேகடாகளா? பிப)றினாகளா?
ப ததி என ைறவா? உைரக எ@தி அ.சிட விைலயா? ப மற4களி
ேபசி மகிழவிைலயா?
ஆனா, நைட(ைற என? ”யா5 ஊேர யாவ  ேகளி!" எப5 எனாயி)6?
ெத . ச#ைடகதாேன வள:தன!  தி கல*ைடயவக 3ட, F)ற தாராக

இைலேய! அ#ண - தபி ச#ைட, கணவ-மைனவி ச#ைட ம>:5

வ கிறனேவ! “ஒேற ல( ஒ வேன ேதவ9!” எப5 எனாயி)6?
தி (ைறகைள* ேபா)றி* Nசைன ெசLJ இட4களிெலலா சாதிெவறி

(ைடநா)ற MFகிற5! இ6 தனி தனி* ப:திேய ேபா%கிறன! அ5

ம%மா? தி ம:திர தி)* 5 உைர 36கிறன. சிவைன வழிப%

உய:ேதா ஒ லமா. இ5 சிற* விதியா. ெபா5 விதியலவா! இ5 அ:த.

சாதி ெவறியாளக க)பி அ9பவ உைர. ‘பிற*ெபா எலா=யி".
எப5 எனாயி)6?
”பிற வைகயினா ஒ தன” எ6 உைர எ@தி, உைரைய ெக% த5தா

மி.ச! 'ஆ=ாி 5 தி6ழ; ைலயேர9 அவ க#T நா வண4

கட=ளாேர!' எப5 எனாயி)6? இ:த* பாடைல* பாராயண ெசLேவா,

“தா2 த*பட வ*பிைன. ேச:த ெப#க சைட ேபாடதா மைழ

ெபLயவிைல" எ6 36 அள= அ*பரகளி ெகாைக ெவ)றி(ழக
ெசLகிற5!

இவக ப தா என? பாராயண ெசLதா என? க)றா என? ேகடா
என? தி :த மாடாக! மகளாக இ :தா அலவா தி :த? தைலெய@ தி
கா நீயாகிவிட5. கா அதிகமானா வில4க எ6தாேன ெபா !

வில4க என பாவ ெசLதன, இவகேளா% ஒ*பி% 3ற? உவமி 5 3ற?

வில4க& ேதா)ற ேபாலேவ வா2ைக (ைற ஏமா)ற4க இைல!
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மாக நிைல அ*பயலேவ அவக 5ப* ப%ெபா@5 ம%ேம மய4வ;
அ@வ. இவகைள தி

த க ைப* பயப% 5 வழிேய பய9ைடயதாமா?

ேவ6 வழியிைலயா?
"மற 5ைற நீ4மி வவிைன ?%ெம6

அற 5ைற மாக திற தி சா)றி

நாக* பாக வாL*பைற யைறயி9

யா*பைற மாக இயபி) ெகாளா
தீ5ைட ெவSவிைன உ

த காைல*

ேபைதைம க:தா* ெப ேப 56வ"

(சில ஊகா# 27-32)

எ9 சில*பதிகார அக எ#ண தகன.
ெப0"! உ0& ெகா!
ெகா!

ெகாைலJ#ட ேகாவல பிண ைத, ெகாைலJ#ட இட தி க#ட க#ணகி,
பா#யனி அைவ கள ைத ேநாகி, நடகிறா நீதி ேகக! ஊ (@5 நீதி

ேக% நடகிறா! அ*ெபா@5 (த (தலாக, க#ணகி, 'ெப#  உ#%
ெகா! ெப#  உ#% ெகா!’ எ6 அைற 3வி அைழ 5 ேககிறா!
ஏ? ெப# இ :தி :தா ேகாவல ெகால*ப க-மாடானா? ஒ
நா%, ஒ

நகர எறி :தா ெப#க இலாமலா இ *பாக? கணவைன

இழ:த 5ப தி அ9பவ ைத உண  நிைலயி ”ெப# இைலயா?” எ6

ேகடா எப. இ5 ெபா :தா5. ெப# எப5 ெபா5* ெபய. இ5 என

ேகவி?

ெப# எபவ ேபண தகவ எப5 ம% மல. அவ ம)றவகைளJ

ேபBபவ எப5 ெபா . அதனாதாேன ெப)றவளாக இலாத

ெப#ைணJ 'தாL’ எ6 அைழ மர, மக மற தி வழகி இ :5
வ கிற5. ெப# எலா உயிகைளJ ேபணி கா இயபின.
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அதனாலேறா ஐ466 அைமைய, ப4கி;ைடய ஐய தி வகளி உலக

(கி2 த5 எ6 வா2 5கிற5. அைமேயா% அ*ப உட9ைறதலாேல உல

இய4கிற5; உயிக இ)6 வா2கிறன எ6 தி வாசக 36.
ெப#ணி நலாெளா% ெபா :தியவனாக, பிரா இ *பதனாேலேய

ெப மா9 அ ளி. ெசய இ கிற5 எ6 தி (ைறக பைற சா)6 கிறன.
ெப#ைம எப5 மகெவன* ப;யிைரJ ஒக ேநா ேபர  திற த5.
அதனாலேறா கட=ளி க ைணைய, தாய ேபாற5 எ6 உவமி 5

3றின.

உ#ைமயான ெப#, ெப#ைமாிய நல மைன 5 அைம:த ெப# வா@
ஊாி நியாய4க நில=; நீதி நிைல 5 நி). அ4 யா  5ப வரா5.

இ5 தமி2 ெகாைக.

ேகாவல ெகாைலJ#ட நிக2.சியி Kல ம5ைரயி அ  நல கா

ெப# இைலேயா எற (=, க#ணகி வ கிறா! ம5ைரயி ெப#க

இலாம இைல! இ :தன. ஆனா; தி#ைமJ திற9 மிக ெப#
இைல.

ெப#க த நிைல இழ:5விடன; ேபாக* ெபா ளாக ம%ேம இ 
நிைல தா2 த* ப% விடன; இ:த இழிநிைல. ேசாழநா%

தள*படதனாதாேன ந%.ச:தியி மாதவி ஏல 3வி வி)க*ப%கிறா!
ேகாவல, மாதவியிட திேலேய த4கிவிடைத இ 53றி, இல தி)

அைழ 5வ  ெப#க யாைரJேம காேணா! ேகாவலனி தாJ3ட

அ*ப தா! ஐேயா பாவ! இர4க தக நிைல! க#ணகியி ேதாழி3ட

க#ணகிைய காமேவ ேகாட ெதாழ அைழகிறாேள தவிர, ேகாவலைன
அைழ 5 வ  வாL*பிைல! இ:த அள=* ெப#Bல தர

தா2 த*ப%விட5.

ம5ைரயி ம% என? பா#ய அைவ கள! அ தாணி ம#டப !
பா#ய அரF இ ைகயி அம:தி கிறா! ஆட மக ஆ%கிறா! அரச,
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ஆட> ஒறி கல:5 அ9பவிகிறா! அரசி ைகயி உடனி :த

பா#மாேதவி தா4க(யவிைல! ஆனா என ெசLகிறா? ஆடைல

நி6 த அவளா இயலவிைல; இயலாத நிைல! அரசியானா; ெப#தாேன!
ஆதலா, பா#மா ேதவி தைலவ> வ

கிற5! இைல! தைலவ>

வ:தி *பதாக. ெசா>* பிாிகிறா! அ:த* ர தி). ெசகிறா! இ5 தா

பா#யநா% நிைல! இ த ெப#, ெப# அல. ேபாக* ப5ைமக!
அணிகலக Fைம தா4கிக அSவள=தா!

இதனாதா க#ணகி, "ெப#  உ#% ெகா! ெப#  உ#% ெகா!”

எ6 ேககிறா! அ5ம%மா? நல ெப# (ர% தன தி) -

வக#ைம மா)6 ம :5

தைலவனி வா2ைக 5ைணயாL அைம:5 அவ9ைடய (ர%

தன4கைளெயலா அபியலா மா)றியைம 5 அவைன ெதLவமாபவ
ெப#. அ தைகய ெப# ம5ைரயி இ :தி :தா ேகாவல
ெகால*ப க மாடா எப5 க#ணகியி 5ணி.

ஆ, உ#ைமதா! ெப#, ச(தாய தி பாதி! ெப#, வா2ைகயி பாதியல.
ெப#, வா2ைக (@5 தாயாக, உட பிற:தவளாக, மைனவியாக, ேதாழியாக

ெதாட:5 வ கிறா! தி வ&வ கா% ெப#, வா2ைக 5ைண
நா%பவ அல; 5ைணயாL அைமபவ; 5ைண நலமாக அைம:5 ஆக
த பவ.

ெப#ல தரமானதாக அைம:தா தனி உைடைம தீைமக வளரா; 3%
%ப4க நில=; நா கள= நிகழா5; ெகாைல நிகழா5.
ெப# ல ஆக திைன த  ல! இப அைமதி கா ல! இ6
நம5 நா% 5ப4களா அைலகழிக*ப%கிற5. ெப# இைலயா?

இ கிறன. இ*ெபா@5 அவக தமி2* ெப#களாக இைல. தனி

உைடைம*ப)6, %ப*பாச (அ விலகல) ஆகிய ந.F ண4கைள
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எLதிJளன. இைறய ெப#களி பல * ெபா5ைமண இைல.

நாேட M% ஆனா3ட அவக மனநிைற= ெபறாத நிைல! இ:த நிைல மாற

ேவ#%.

ப த ெப#க இ6 மி:5ளன. இவக தி#ைமJைடயவகளாக விள4கி,

ெப#ைம சிற*. ேசக ேவ#%. ெப#கைள விளபர* ெபா ளாக

ெகா.ைச* ப% 5வைத க#% ெகாதி 5 எழேவ#%.

ெப# ெப ைம உாியவ; ேபண தகவ; ேபா)ற தகவ எற
மன*ேபா ச(தாய தி உ#டாக ேவ#%. வா2விய>, ெப#ணி

ெப ைம எதிராக உள ச(தாய விதிகளி மா)ற காணேவ#%.

சராசாியாக வள:தவக 3ட. கைட*பிக (யாத விதிக, ஒ@க ெநறிக
வ)6 த* ெப6வதா, ஒ@க ேக%கேள ேதா6கிறன. ெப#ணிய;
ஏ)ப நில= பழ:தமி2 ெநறி,  5யி ெபறேவ#%.
இ* ெப# ல நா நாகாிக தி) அர# ெசLயேவ#%. நா

ம>:5ள தீைமகைள கைளய, அவக அபி ஆ)றைல* பயப% த

ேவ#%.

ெப#க வா@ தி நாடாக, பாரத மலத ேவ#%! “ெப# 

உ#%ெகா!" எற க#ணகியி ேகவி விைட க#டாக ேவ#%.

"சா1ேறா! உ0& ெகா?"
ெகா?"
ேகாவல ெகால*படா; கவ எ6 பழி Fம தி ெகால*படா.
யாரா ேகாவல ெகால*படா? நாேடாகளா அல. நாடா& அரசனா

ெகால*படா!
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க#ணகி ஆ)றா5 அலம:5 அ@கிறா! ஏ? கணவைன இழ:த 5ப தி)காக

அல! கணவைன இழ:த 5ப க#ணகியி எ@.சி காரணமாL அைம:த5.

அSவள=தா! பி க#ணகியி ெவள; யா5 காரண?

ேகாவலைன ெகாற அரF பா5கா* தர ேவ#ய நாடா& அரF; நா
கவக ேதாறாம காக ேவ#ய ெகா)ற. ஆனா, அர#மைனயிேலேய

தி டக! தி % இத) வாழ ேவ#யவகைள - வாழ வ:தவகைள ெகாைல*
ப> ெகாவ5, என நீதி?

கவக - ெகாைலயாளிக நாடாபவகளாக விப 5களா இட

பி 5ெகா#%, ம)றவகைள கவ எ6 பழி Fம 5வ5 நியாயமா? நீதியா?
ெகாைலகாரக, நலவகைள ெகாைல ெசLவ5தா ெகா)றமா? இ தைகய
(ைறேகடான ெகா)ற எ4 அைமJ? எ*ப அைமJ?
நா சாேறாக யா? ெப ைமாிய ெபாியவக யா? இ5 இ6

ாியாத தி! ஒ வ உணைவ. F கிறா! வாL ேபசா ெமளனியாக இ கிறா!

காத>ப ைத நாடாமேல லனடக 5ட வா2கிறா! இைவெயலா

சிற* தா! ஆயி9 இS வியக அ ைமயானைவயா?

எ தைனேயா ேப இ:த நா ஒ ேவைள உண= உ#Bகிறாக;

ஊைமகளாகேவ பிற:5 வா2ேவா பல! ெப# யாைனக 3ட* பிாிக*ெப)6

நா வளேபா5 பிரமசாியதா காகிறன. அதனா, ெப ைமாியன

ஆகிவி%மா? க# க#ட ெதLவ4களாகிவி%மா? இைவெயலா உடலா ெசLJ
தவ! பழக தா வ  இயக!

நறாக உ#பேதா, களி 5* ேபசி மகி2:5 வா2வேதா, காத>ப தி திைள 5
வா2வேதா ெப ைமாியன அல, சாறா#ைமாியன அல எறா நம5
சமய4க& இலகிய4க& ராண4க& 36 வா2ைக (ைறக என,
ெபாLயா?

23

யாைரயாவ5 கழேவ#%மாயி வாயி வ:தப ெயலா க2:5விட 3டா5.
எத) ெநறி(ைற ேதைவ. இ:த )றா# ெப ைமJ க@

க)பித தி)ாியன, இயபானைவயல, உைழ 5* ெபற3யன அல எப5

ப*பிைன! எனி9 இ5 தவ6.

சாறா#ைம Jைடயவக ெப ைமாிய ண4கைள உைடயவக

ம%மல; அண4கைள வா2ைகயி) ெசய)ப% 5பவக. இவக
ெபாLைய நி:தி*ப5ட நி)கமாடாக; உ#ைமைய. சாதி 5 நி)பாக.
இவக மன தி உயில தி9ைடய ேவ)6ைமகைள வள

ெவ6*ண.சி இ கா5. ஒ ைமJண= ஊ)ற 5ட ெவளி*ப%.
உயிர ல ைத அழி இன*பைக ெமாழி ேவ)6ைம, சமய ேவ)6ைம

(த>யவ)ைற. சாேறா என*ப%பவ உளமார ெவ6*ப. கைடேகா மனிதாி

உாிைம வழகா* பா5கா*ப; வா2வளி*ப.

நாடா& ெகா)றேமயானா; அ,சா5, தவ6 க#ட ேபா5 எ% 5 36வ;
இ 5 36வ; தி

த(6 வைகயி ேபாரா%வ. இவகேள சாேறா.

இ த சாேறாக உள நா நல அரF அைமJ. மக உாிைமக

பா5கா*பாக அைமJ.

ேகாவல (ைற ேகடாக ெகால*படதா அரF நல அரசல! அதனா அ:த
நா சாேறாக இைல எற (= வ கிறா க#ணகி அதனா,
"சாேறா  உ#% ெகா!" எ6 ேககிறா!

அ6 க#ணகியி வினாவி) விைட கிைடக விைல. அேத வினாைவ இ6

பல ேககிறன விைடதா கிைட த பாைல எ6 தா கிைடேமா..?
ெத2வ) உ0& ெகா!
ெகா!

"ெதLவ" எப5 நியதிகளி ம6 ெபய. நீதியி வவ ெதLவ எ:த நா
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ெதLவ நபிைக இ கிறேதா அ:த நா மனித உாிைமக மதிக* ெப6;
இய)ைக நியதிக பாராட* ெப6; நீதி ெநறிக பாராட* ெப6.
”வலா#ைம வா@" எற நியதி உ#ைமேய யானா;, தமிழிலகிய உல

இ:நியதி த  ெபா  ேவ6. வலா#ைம எப5 எளியனவ)ைற அழி 5

ெவ6 வா2தல6.

இSவைக* ேபாராட4க மனித ல 5 தனிJைடைம உண= வ:த

கால:ெதா% ெதாட:5 நைடெப)6 வ கிறன. ஆயி9 மனித ல அைட:த

பய இழ*கதா! ஆனா, தமிழிலகிய உலக ’வலா#ைம’ எபத),

ெகா& ெபா  ேவ6.

இய)ைகயி ஐNத4களாகிய நில, நீ, தீ, வளி, ெவளி, ஆகியனவ)றா ஏ)ப%
பாதி*கைள தா4கி, உயி ெதாதிக&கிைடயி;ள ந.Fயி களினி6
த*பி, ஆ)ற மிக உைழ*பா, <கவன பைட 5 உளவா6 <க:5 இப:

5L 5 வா@ வா2ைகேய வலா#ைமயி ெவ)றி. ஆனா நைட(ைறயி

ெகா& ெபா  ேவ6..

வா@ உயிகளிைடயி <கெபா  ேதைவ அதிகமாக இைல; ப)றாைற

நிைலதா. அதனா உயிகளிைடயி ஆ4காரமான ேபாராட4க. இ*

ேபாராட தி வலா#ைம ெபறாதனவ)ைற அழி 5 வலா#ைம வா2கிற5!
இ:த. P2நிைலயி தா ‘ெதLவ' எற சி:தைன அ கிற5.

ெதLவ எப5 ச4க கால தி கட=ைள றி தி கிற5. 'மண4கம2

ெதLவ திள நல’ எப5 தி ( கா)6* பைட. பினா "சி6 ெதLவ" எறா

கிராம ேதவைத எ6 ெபா  ெகா#டன. ஆனா 'சி6’ எற அைட.ெசா
ேச தாதா ேம;, ஊ@ ெதLவ எ6 ெபய உ#%.

ஆனா, ஊ2, ெதLவமாகா5. ஊழி பயைன. ேச*பி நியதியாக ெதLவ
விள4வதா ஊைழ ெதLவ எ6 அைழ தன ேபா;!
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ெதLவ எப5 உய:த5; ேவ#%த ேவ#டாைம இலாத5; உலகிய>

உயி*பாக இ :5 அதைன இயவ5. உலகிய> மனித ஆ)ற;

அ*பா)பட ஒ@4க& - (ைற பிறழாத நிக2.சிக& காரண ெதLவ கட=ேள யா.

ெதLவ ைத ’நீதி' எ6 தி வாசக ேபா)6. ெதLவ, வ>யாாிடமி :5
ெம>யாைர கா*பா)6வ5; நீதிைய நிைல நி6 5வ5 ெதLவ

பிரா தைனகளா - Nசைனகளா ம% அைமதி ெகாவத6. ெதLவ நீதி
தைமJைடய ஒ*ர= வா2ைகையேய வி கிற5; வா2 5கிற5.

நீதி தைம பிற2:த உயிாின4கைள ெதLவ ஒ6. இ5தா சமய இய.

ஆனா, கால* ேபாகி கட= - ெதLவ ல,ச லாவ#ய தி) படெத6,
ெதLவேம ப> ேககிற5 எ6 3றி, ெதLவ நபிைகைய, ேக> 3 தாகி

விடன.

இ6, கட=ைள* ப)றி அதிகமாக* ேபFகிறவகளி மிதியானவக, மனித
ல தி ெபா5நல சா:த இப வா2வி9* பைகவராக தா உளன,
இைறய நம5 சமய உலக கட=ைள நிைனகிற5; மனிதைன மற:5வி%கிற5.

கட=&காக எைதJ ெசLய தயாராக இ கிற5. ஆனா அைம.F)றி வா@

மனித  எைதJ ெசLய வி வதிைல. இ5 ெதLவ நபிைக ஆகா5;

கட= வழிபா% ஆகா5.

ெதLவ நபிைக உைடயவக ம)றவகளி உாிைமகைள மதி*பாக; உலக

உ#ண உ#பாக: உலக உ% த உ%*பாக. ெதLவ இ *பைத
நகிறவக, ம)றவகைள வா2வி 5 வா2வாக.

ெதLவ நபிைக உள நா தீ#டாைம இ கா5. பைக வள

ேவ)6ைமக இரா5. எலா  3 ெதாழி ெசLவ; ஒ*ர= ெநறியி
வா2:தி6வ; இ5தா ெசாக,
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ச:5 ெபா:5களி சாதிக வா2கிறன! ல, ேகா திர. ச#ைடகளி

ேபாிைர.ச ேககிற5! ேசாபி திாிJ மதியி>க எ4! ெத = ெத

வ6ெமாழியாளக வபர தக! ஒ வைர ஒ வ அ%த, ெதாைல த ஆகிய

இழி ெசயக! வ6ைம, ஏ2ைமயி ேகார தா#டவ4க! இ4ஙன விள4வ5
ஒ

நாடாகா5; அ5= ெதLவ இ  நாடாகா5.

Nகாாி ெசவ %ப தி பிற:5 வள:த ேகாவல நா P2நிைலயா
பாதிக* ெப)றவனாகி, வா2வத)காக ம5ைர வ கிறா. ”வா2த ேவ#
ஊ2விைன 5ற*ப. P2கழ மனா நினக*:த” எப5 க#ணகியி
வாLெமாழி.

வா2கிறவகைள வா2வி*ப5தா நல அரF. ஒ வ ைடய வா2=ாிைமைய*

பறிக யா  உாிைமயிைல. ஆனா, ேகாவல உயி, பா#ய* ேபரரசா

பறிக* ெப)ற5. ேகாவல ெகாைலயா ஆ)ெறாணா 5யர ைத க#ணகி
அைட:தா எப5 உ#ைம.

ஆயி9 க#ணகிைய மிதிJ வ

திய 5ப ேகாவல ெகாைல J#டத6.

ேகாவலைன ெகாைல ெசLய. ெசால*பட காரண தி தா! அதாவ5 ‘கவ’

எற )ற.சா மீ5 ெகால* ெப)ற5தா!

கவக, ம)றவகைள கவராகி ெகா& (ைற அ6 இ :தி கிற5;
இ6 இ கிற5. இ5 ெநறி(ைற பிற2:த நிைல. கள=, ெபாLைம,

ஆராயாைம, அறியாைம, ெகாைல ஆகிய பல )ற4க ேகாவல ெகாைலயி
Kல ெதாிய வ கிறன.

இ த )ற4க ெதLவ நபிைகJைடயவகளிட தி இ *பத)கிைல;
ெதLவ உள இட தி இ கா5; பழிFம:த ெகாைலக இ

த) கிைல. இ5

இள4ேகாவக நபிைக! க#ணகியி நபிைக! ஆனா, ம5ைரயி நட*

(ர#பாடாக இ :த5.
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ஆதலா “ெதLவ( உ#% ெகா’ எ6 ேககிறா க#ணகி. இ6

'ெதLவ( உ#% ெகா!” எ6 ேகக தா ெசLகிறன! பல. ‘ெதLவ
ேகாயி> இ கிற5.’ எ6 36 கிறன! ெதLவ ைத ஒ ைமயி கா#மி!
வா2வி ேபரற தி கா%மி! இ5ேவ க#ணகி யி வினாவி) விைட!

ந1ேற ெச2க:
ெச2க: இ1ேற ெச2க!
ெச2க!
உயி வா2ைக எப5 றிேகா&ைடய5. உயி க#டறிவதிைல; ஆனா
ேகடறிJ, உயிாி தர( ததிJேம உலகிய> வரலாறாக வளகிற5.
உயி ந>யைடய5. ஆனா, சாபினா உயிாி ந>ய திாிகிற5. உயி

தமியபி திாியாம தநிைலயி நனிைலைய* பா5காக அற ெசL5
ெகா# க ேவ#%. அற எப5 மன GLைம.
”மன 5க# மாசில ஆத அைன தற#
ஆல நீர பிற” எ6 தி ற 36.
நா& வா@ வா2ைகயி உயி மன GLைம இழ த;, இ@6த;

தவிக (யாத5. வி* ஆ)ற தபா ெபா கைள ஈ*ப5 ேபால,

உயிைர கீ2 ேநாகிய இயகளி இ@ ஆ)ற, ெபா :தா உலகிய;

உ#%. அதனா மன GLைம ேக%6. ஆதலா நாேதா6 நா மன GLைம
ெப6த வா2த;ாிய கடைமக& ஒ6.

GLைம எளிதி வரா5. மன GLைம ெப6த)ாிய வாயிகைள நா அவ)ைற.

ெசLத ேவ#%, மன GLைம ெப6த;ாிய சிற:த வாயி ம)றவகளிட தி
அ கா%த; அவக வா2வத)ாியன ெசLத; அவக மகி2த;ாியன
ெசLத, அவ)ைறJ நறி, பாரா%, க2 (த>யன ெப6 ேவைகயிறி.
ெசLத; பய ெப6வா இக2:5 ெவ6 தா; ெபா6 5 ெகா#% ெசLத
அற.
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கைழ வி பி. ெசLJ ெசயக மன GLைமைய தரா. ஏ? க2 வி *ப

ேபாைதைய விட ெகாய5. ேம; ேம; ெபற வி ப கா(6 5வ5 க2.

அதனா கால* ேபாகி அற தி ேநாக மாறி, ெசLவன அறமாக இலாம
ேபா. ெசLய* ப%ேவா பயப%த;ாிய எ6, க2ேவா 

வைரயைறயிறி. ெசLJ மன*பா4ேக ேதா6. அ*ேபா5 க2ேவாேர

பயெப6வ, வறிேயா - உாிேயா பய ெபற மாடாக.

GLைம, 5ற=, ெதா#% இைவதா உலக தி அ@கா)றி வழியி

சிகி*ேபாக& ஆளாகா தைவ. ம)ற உலகிய ேப6க அைன 5

ம)றவகளிட தி அ@கா)ைற ேதா)6வி*பன; ேபா உணைவ த வன.
அதனா, க2ெப6த; பா5கா த; அாி5. அ5ம% ம6. ஒ வ க2,

ம)றவகளிட தி அ@கா)ைற உ#டா.

அ@கா6ைடயவக, க@ைடேயாைர இக2வ, இக2.சிைய தா4க (யாம
ெபா6ைமயிழ:5 ெபா த ேவ#வ . அSவழி பைகJ ேபா  K&.

க2 க தி. ெசLJ எைவJ அறமாகா. வணிக ேநாேகா% ெசLய*ெப6 எ.

ெசய; அறமாகா5: ஏ? இலாப எற றிேகா& ெவறி?% தைமய5.

இலாப ேம; ேம; 3ட ேவ#% எேற இலாப ேநாைடயவ வி வ.
இ த இலாபெவறியாி G#%தலாதாேன, உண=* ெபா களி 3ட

கல*பட ெசLகிறன; ைகநிைறய ஊதிய ெப)றா; ைக? மீ5 நாட
ெகா#%ளன. ஆதலா, இலாப ேநா மன GLைம 5ைண ெசLயா5.
ஆதலா, ெதா#% மன*பாைமJட ெசLய* ெப6 அற. ெசயக,

மன GLைம வாயிலாக அைமJ. இ த அற ைத - ந)ெசயகைள ஒSெவா

வினாJ சி:தைனயா, ெசயலா உயி ல தினிட தி அ கா, அ:த
உயிாின வா2த; உாியவா6 ெசL5 ெகா# க ேவ#%.

அற ெசLத;ாிய கால எ6 ஒ6 இைல. நா ேதா6 M%க 3.

F த ெசLய* ெப6த ேவ#%. அ4ஙன 3ட* ெபறாத M 3
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GLைம ெசLய இயலாவ#ண சில நாகளி அ@க வ:தைடJ. அSவழி,

ந.Fயிக& வ:5 வாழ ெதாட4. அ5ேபால அறாட மன GLைம ெசL5

ெகா&த ேவ#%.
ஒ

நா அ காட மற:தா ம6நா அ தைல*படா5. பைக ேதாறிய

உடேனேய அபினா பைகைய மா)றி ெகாள தவறினா ம6நா அ:த*

பைக வபைகயாக உ மா)ற ெப)6* ப*பயாக வ,சினமாகி, ெகாைலயள=

இ@ 5. ெச6 வி%.

பைக க#ட ேபாேத ப#பா% ம

5வ ைத. ெசL5விட ேவ#%.

அ*ெபா@5தா தீைமக மன தி 3டாரம 5 த4கா. ஆதலா நாழிைக

ேதா6 நாேதா6 மன GLைம ேபB அற ெசLத ேவ#%. ேம;

நாைள ெசLயலா எறா ’நாைள' எ9 நா யா ைகயி இ கிற5? இஃ5
இய)ைகயி ெதாியாத ஒ

திராகேவ இ :5 வ கிற5. அதனா இற* உண.சி

ேம>% அ@5 மவதா? 3டா5.

வா2வத)ேக பிற:த ந;யிக மரண தி அழி:5 ேபாக 3டா5. மரண ைத

கா* பய(6 5வத)காக நிைலயாைமைய எ% 5 36வதிைல. மரண ைத

க#% அ,சி. சாகிறவக ேகாைழக; வாழ ெதாியாதவக.

பி ஏ மரண ைத* ப)றிய எ#ண? கவி, ஞான, ெதா#%, அற,
ஆகியவ)றி) ஒSெவா
வா2த நல மர.

விநாJ கைடசி விநாேய எ6 க தி. ெசL5

கவிைய இேற க)க ேவ#%. நல கைள நா க)க ேவ#%.

ெப6த)காிய ஞான ைத இேற, இ*ெபா@ேத ெபறேவ#%. ெதா#%

இ*ெபா@ேத ெசLக, சி:தி தா வாL* இழக= ேநாிடலா. இ:த உய
ேநாக ேதா% ெசால* ெப)ற நிைலயாைம க

இலாம ெசL5விட5 ஒ

ெபாிய ைற.

5, எதிகால 5. சி:தைனேய
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நிைலயாைம உண= அற ெசLத) G#% ேகாேலயறி, எதிகால.
சி:தைனகைள, திட4கைள இழ*பத)க6. இ த உயாிய க

திைன.

ெச4%வனிட மாடல மைறேயா 36வதாக சில*பதிகார உண 5கிற5.
”நாைள. ெசLவ அறெமனி இேற
ேகவி ந;யி நீ4கி9 நீ4

இ5ெவன வைர:5 வா@நா &ண:ேதா

(5நீ உலகி (@வ5மிைல.”
-----------------

(சில, ந%க. 179-182)

2. ஊ4 எ1ப

எ1ன?
எ1ன?

இள4ேகாவக சில*பதிகார இய)ற, ெவளி* பைடயான, காரண4க Kைற
றிகிறா.

”அரசிய பிைழ ேதா அற43) றாவ5 உ
உைரசா ப தினி உய:ேதா ஏ த;
ஊ2விைன உ

5 ஊ% எபG உ"

காரண4களா. இKற9 வா2விய; (தலாக அைம:5 மி:த

விவாத தி) உாியதாகிற5 ஊ2.

ஊ2 எப5 என? உயி நிைலயான5; ேதா)ற, அழி= இலாத5.

அறிய தக5; ெசயக ெசLJ இய)ைகயின5. உயி, பிற த - இற த எற
ெசா)க, உட மா)ற4கைள றிேம தவிர உயிைர றி*பனவாகா.
உயி, க#ணா காண*ெப6 ப =டலறி <#Bட ஒ6 உ#%.
உட>யக ைத இயவி மன,  தி, சி த ஆகிய அறிக விக
<#Bடைல. சா:தைவ. உயிாி மன,  தி, சி த4களி நிக@ எ#ண4க,
(=க, ஆவ4க, உடைல இயகி. ெசய)ப% 5.
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”விைன" எற தமி2.ெசா மத ( திைர ெப)ற பி, ஒ

சி6 ெபா ைள

றி*பதாக, ெப வழகி வ:5விட5. ெப வழகாயி9 தவ6, தவ6தா!
தவ6 3ட. ெசா> இைல, அ.ெசாைல, ேகழி* ெபா  ெகா&

பா4கிேலேய தவ6 ஏ)ப%கிற5.

’விைன’ எப5 ெசயைல றி. தமிழில கண தி 'விைன.ெசா"

ெசய)பாைன றி ெசா எப5 எ#ண தக5. ஆதலா விைன எப5

ஒ வ மன,  தி, சி:தைன, ல, ெபாறி . களா இய4கி. ெசLJ

ெசயகைள றி. அ.ெசயகளி பய 5L* வ ெபா@5

விைன*பய எறாகிற5.

ஒSெவா வ  அவரவ உைழ*பி பயைன அைடய வி வேத உலகிய)ைக.
ஒ வ உைழ*ைப ம)றவ எ% 5 ெகாவைத. ‘Fர#ட" எ6

க#கிேறா. ஆனா, ஒ வ தீைமைய. ெசLதா அத பயைன
அ9பவி*பத) வி வ திைல. இ5 ஏ?
நலதாயி மகி2=: இபமாயி இதயகளி*. ெப6வ 5பமாயி ஏ

ெவ6*? அ 5ப( ேவ6 யா  த:ததிைலேய! அவரவ பைட 5
ெகாவ5தாேன! இதைன தி ற,

'நறா4கா நலவா கா#பவ அறா4கா
அல) ப%வ ெதவ?’

எ6 ேக. உயிாி இய)ைக உயி த ெசய) ப%த; வளத; உLத.

உயிாி இயக4க ெசய) பா%க பல5ைறயின. பலவைகயின, ஒ வ ஒேர
ேநர தி எ% (த ப 5 வைரயிலான ெசயகளி ஒேறாெடா6

(ர#பாறி. ெசய)படலா. சில சமய4களி ஒ6 ெகா6 (ர#பா%

இ .

ஒேர பணியி லக& ெபாறிக& தத நிைலய இய4கி ெதாழி)ப%
அ*பணிைய தத நிைலயி வள 5. ெச@ைம*ப% 5கிறன. இ4ஙன

ெசLய* ெப6 ெசயக தர(ைடயனவாக அைமJ; பய9ைடயனவாக=
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அைமJ. ஒேறா ெடா6 ெதாடபிலாத பணிகளி; ஈ%படலா. இ*பணிக

பய த வனவாக அைமவ5 அ ைம.

ஒ6ெகா6 மா6ப% (ர#பட நிைலயி; பணிக நிக2வ5 உ#%.

இ*பணிக பய9 தரா. எதிமைறயான 5ப ைதJ த . சி:ைதயி தீய

எ#ண4க& ெசய> நலைவJ கா ந*பவ க மிதி. இ தைகேயா

ெசLJ ெசயக ந)பயைன தராத5 ம%மிறி, 5ப ைதேய அவக&

ம)றவக& த . எ.ெசய; தாவி* பட:5 விாிவைடJ இய#%.
ஆதலா, ஒ வாி தீைம அவரளவி நி6 வி%வதிைல. அ தீைம விைரவி
பட:5 ச(தாய தி தீைமைய* பர*; வள. அ*ேபா5 ச(தாயேம தீைம
மயமாகி வி%கிற5. அ தீைமைய எதி ஆ)ற>ைமயாேலா, பலMன4க

காரணமாகேவா, தீைமயிட 5 "ந%=நிைல" எற நிைலைய ேம)ெகா#டதாேலா
ஆைசக காரணமாக சி:தி திறனிறி, தீைம உடப% ேபாவதாேலா பல
தீைமைய அ9பவிக ேவ#யி கிற5; சKகேம ெக%வி%கிற5; அல5

‘ெகட5' எ6 ெபய ெப6கிற5.
ஒ

வ,சி*ப த ெசLத தீைம ஒ

ேபரரைசேய ெக% 5விடேத! எSவளேவா

திற(ள அரசாL இ :5 ெநறி(ைற*ப% 5 Pழக வ>ைமயாக இ :5
வ,சி*ப தேன ெவ)றி ெப)றா! ஏ? எ#ணி*பாக ேவ#டாமா? எ#ணி*
பா*ேபாமாக!

ஆதலா, அவரவ த எ#ண4க, சி:தைனக, ெசயக பயைன தர3யன;

பயைன த . இ4ஙன அவரவ ெசயகளி பயைன 5L வழியி
அைம 5 நட 5 இயகேம ஊ2 என* ப%வ5. 'ஊ2' ஊ2 த. அதாவ5

உயிாினிட 5ள ெசய)பா%களி பயபா%க பாிணமி 5 ெவளி*ப%த எ6
ெபா  ெகாளலா.

ஒSெவா வாி ேந)ைறய பழக இ6 ( வ:5 நி)கிற5. பழக மிகமிக

ெகா5. பழக எற தைளயி> :5 த*பிக ேவ#% எறா ப தறி=

நறாக ேவைல ெசLய ேவ#%.
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தனிட தி தாேன கா% ச;ைகக - தாச#ய4க தவிக*ப%த
ேவ#%. ஒ வ ஒSெவா

நா& வா2ைகைய ெதாட4 ெபா@5

ப தறி= ெகா#% தன5 ேந)ைறய வா2ைகைய ஆL= ெசL5 தி

தி

ெகா#% வள 5 ெகா& எ#ண ைத* ெபற ேவ#%. இ:த அ*பைடயி

ேதாறிய பிரா தைன இயக இ6, திைச மாறி. ெசய)ப%கிற5. ஏ?

உயிக, பழக வாசைனகளி வழியிேலேய ேபாகிறன. ஆதலா ேந)ைறய,
ேந)ைற( நாைளய, உயி வா2ைகயி ெதாடக கால ெதா% வா2:த

வா2ைகயி பயக இைறய வா2ைகயி பழக வழக4களி வாயிலாக
ந(ைடய அ9பவ தி) வ கிறன. இஃெதா
3டாத நியதி; (ைறைம.

தவிக இயலாத. தவிக

உயிாி <#Bடபி;ள மன,  தி, சி த இவ)றி இயக4கேள.
ெதாழி)பா%கேள லகளி உணவாகி, ெபாறிக வாயிலாக,

ெதாழி)ப%கிறன. இவ)றி அக உ6*களி ெதாழி)பா%க நம எதிாி

ெதாியவ வதிைல. ஆனா, வா2ைகயி அக உ6*களி ெசய)பாேட பய

த கிறன.
ஊ4 எ1ப

எ1ன?
எ1ன?

வா2ைக விைனயினா ஆய5; விைனகாளாவ5; விைனேக உாிய5. ”விைனேய
ஆடவ உயிேர" எப5 இலகிய. ெசயக - ெசயக& உ:5 சதியாக
அைம:5 காரணமாக இ  ேநாக ஆகியன, ஊ2 அைமJ கள4க.

ஊழி). ெசயக காரணமாக அைமவ5 (தைமயான காரணமாகா.

ெசயக&ாிய ேநாகேம ஊழி கள. சி:தைனJ ேநாக( ெசய;

மா6படா. ஒேர நிைலயி> *ப5தா இய)ைக; எளிய (ய)சிகளி வழி*பட5.
ஒ6ெகா6 மா6ப%. ெசய) ப%வ5 கனமான5 ெசய)ைகயான5. ஆனா,
மனித உலகிேலா இகனமான சி:தைன, ெசய மா6பட நிைலயி வா2ேவாேர

மிதி.
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பழேவா பல. பய விைளவி*ப5 எ5? ப%வ5 எ5? உலகிய> உடனயான
பயகைள - த)கா>கமான பயகைள, சி:தைன மா6பட ெசயக த .

ஆனா, நலனவாக= ெநயனவாக= உள பயகைள தரா. ெநய பயைன,
நிைலயான பயைன, இ6 நலகைள த வ5 சி தைனயி உள

ேநாகேமயா.

சி:தைன ேவ6, ெசாேவறாக ந#பக ேபால* பழகி, அ:நபி உயி*

இ கா5. உWற பைக வள:5 ெகா# . எறாவ5 ஒ நா
ெபா தி ெகாவ; அழிவ. அ5ேபாலேவ ஒ

பணியி, சி:தைன ஒ

மி த

நிைலயி ஈ%படா அ*பணி சிற; பயகைள வி; கைழ
த .

ஆதலா, பய த வன சி த தி நிக2வனவாகிய சி:தைனJ,  தியி நிக2=,

மன தி இயக(ேம யா. உயிாி <#Bடபி அறி க விகளி

நிக2=ாிய பதி=க உளட4கி கிட:5 அ*பதி=க ெசய)பா%களாக உ *
ெப6வத)ாிய கால வ ெபா@5 லக, ெபாறிகளி வாயிலாக.

ெசய)பா%, பய9 வ வ5 ஊ2. இஃ5 ஒ
விதி; நியதி: அற தி ெசய)பா%.

தவிக (யாத இய)ைக

ஊ2 ம)றவாி பைட* அல; கட=ளி ெகாைடJ அல. உலகிய>
ஒ@4 அைமதிக& ஊ2 அைம= ஒ6.

உலகிய> இய)ைகயி வ>ைமயாக இ :த ய, ெப

மைழ, ெவள

(த>யவ)ைற மனித இ6, ெவ)றி ெப)6, ஆ#% அ9பவிகிறா.
இய)ைகேயா% அவ நிக2 5, நிக2 தி ெகா#  ேபாராட தி மனித

ல ெவ)றிகைளேய ெப)6 வ கிற5. ஒேராவழி, ெப6 ேதாவிக 3ட

ெவ)றியி வாயிகளாக அைம:தன ேவயறி, ()றான ேதாவிக அல.
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அ5 ேபால ஊழிய> ஒ@4கைமைவJ, மனித ெவ)றி காண (J எப5

ஒ

ெகாைக.

ஊழிய> ஒ@4கைமைவ ெவ)றி ெப6த எறா ஒ@4கைமைவ எதி 5*
ேபாரா%வ5 அல. ஊழி ஒ@4கைமைவ எதி 5* ேபாரா%வ5. எறா,
நியதிகைள எதி 5 அல.

நியதிக& ஒ@4கைம=க& இலா5 ேபானா வா2ைகயி, ஓ அைம=
இ கா5; அைமதி இ கா5; நலன ேநாகி நலன நிைன:5 ெசய)ப%த

இலாம ேபா.

ஆதலா, ஊழிய எற இ:த ஒ@4கைம=-நியதி எதி*பத)ாியத6;
வரேவ)க தக5. ஏ? இய)ைகயி, இ*ப ஒ

நாமாகவாவ5 பைட 5 ெகா&த ேவ#%.

நியதி இலா5 ேபானா;

இ:த ஊழிய விதி நைட(ைறயி இ  ெபா@ேத மனிதல நெனறியி
ஈ%ப% நலன ெசLவதி நாட கா%வ5 இைல. மக அறாட*

பிைழ*பாளகளாக உெளா6 ற ெமா6 உைடயவகளாக வா2கிறன.
ேந)ைறய வா2வி விைளவாக இைறய வா2ைக வ  ஊழி பயைன
எதி 5* ேபாராடலா எப5 ெகாைக.

ஏ*ப? ெந%: ெதாைலவானா; விைர:5 ெச; ஊதிக வழி,
ெந%:ெதாைல=* பயண எளிைமயாக* ெப)6ள5; இ6த;ாியதாக=
ஆக* ெப)6ள5. ேநாL, 5ப த வ5தா! ேநாயி க%ைமைய ம :5க
Kல தணி*ப5டனறி, தீ= காண* ெப6கிற5.
ய, ெப ெவள ேபாறைவகைள த% 5 நி6 த(யவிைல; த% 5
நி6 த= இயலா5. ஆயி9 அைவ உ வாகி வ  நிைலைமகைள அறி:5

அவ)றி அழி=களி> :5 த)கா 5 ெகா& (ய)சியி ெவ)றி ெப)6வ 
வி,ஞான உலக ைத நா ம6க (யாதலவா? மனித இய; ஒ
தாேன!

வி,ஞான
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ேந)ைறய வா2ைகயி பயனாகிய ஊ2 இைறய வா2ைகயி ெதாடகமா.
ஊ2 சி த,  தி, மன வழியாக* பாிணமி 5 எ#ண4களாக வ:5 மனிதனி

ெசயXகியாக இட ெப6.

மன, இயபாக யாதா9 ஒைற* ப)றி ெகா#ேடயி  இயபின5.
அ4ஙன மன ப)6 ப)றி வாயிைலேய, எ#ண( ஏ)6 ெகா#% இய4க

3%. இ4ஙன ெசய)ப% ெபா@5 ப)றிய ெபா ளி அைம*பிேலேய ெசய)
படா5. ப)ற* ெப)ற5 மிக. சிற:ததாயி9 ஊ2 கைற*ப% த இய;;

கைற*ப% த 3%.

சாதாரணமாக நேலா ட பழ வாL* கிைட 5 அவ ட பழகினா;

அ:நைமைய எ% 5 ெகாளாம, அ: நைமையJ, தீைமயாகி ெகாவ5

ேபால. ெச;ழி. ெச; மன ெதாழி)ப%.

அதாவ5 நேலா ட9 3ட, (@ைமயாக, ஈ%பா%ட உள ஒறி* பழகாம
இ *ப5. -ஏேதா ஒ

ேநாக தி வ5.

காாிய ைத அைடJ ேநாக தி –பய ப% தி ெகா&

பயப%த வா2ைகயி நியதி; வா2ைகயி தவிக (யாத ேதைவ. ஆனா

பயப% தி ெகா&தைலவிட பயப% நிைலயி அைமதேல ந6.

பயப% தி ெகா&த> ெசய)ைகJ உ#%. இ5 ஊதி*ப@க ைவ த பழ

ேபாற5. பயப%த எப5 இய)ைகயி கனி:த பழ, ேபாற5.

ெநறிவழி*பட (ைறயி தனிமனித வா2விய;. ச(தாய இய; அைம:5

இய4ெபா@5 பயக தாேம விைளJ. ஆ4, த வா  ெப6வா :
இைல.

ஆதலா, நேலாைர* பயப% தி ெகாள ேப6. பயப%த நிைலயி

ஊழி அனம=: நXழாக அைமJ. அ* பயபா% ஏ)ப தி ப* பய

ெப)6 விடா ந;ரழாக அைமயா5.
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ஊைழ6 ெவ*றி ெபறலா!
ெபறலா!
ஊழி பயைன எதி 5* ேபாரா%த எறா என? நXழாயி இ6
நலக எL5. வா2ைக இபமாயி9, அதைன ம :5 என க திேய
5L த ேவ#%. உட) பிணிாிய ம :தி இனி*, Fைவ Jைடயதாயி9

அள=. ேம தின தீ5 பய.

ஆதலா, உலகி யா  இனி*ைப அதிகமாக திற5 இைல. அ5ேபால தா
இப4க& 3ட. இப தி அள= கட:த மகி2ெவLதி, ப)6ள 5ட 5L த
3டா5. அ4ஙன 5L தா அ5 - அதாவ5 நXழி 5L*, தீ?ழாக மாறி,

பய விைளவி த)ாிய வாயிக அைமJ. அேதா% ஒைற இபெமன K2கி,
மய4கி, த கி 5L காைல அ 5L* (ைற, ம)றவகளிட தி,

அ@கா)ைறJ அவாகைளJ ேதா)6வி 5* ெபா தைல உ#டா.
இப 5L*ைப ப)ற)ற நிைலயி காLத; களி த;மிறி, கடைமJணேவா%

5Lக ேவ#%. இ4ஙன 5L ெபா@5, அ9பவி ஊ2, பி

ெதாட.சியிறி கைரகிற5. எதி விைள=கைள உ#டாகாம;, அைமகிற5.
இ5, ந;ரைழ ெவ)றி ெகா& (ைற,
தீ?2, 5ப ைத த . 5ப க#ட ெபா@5 கலக(றாம அ 5ப ைத
ந%கம)ற ெந,Fட அ9பவிக ேவ#%. சாதைலவிட சாதைல* ப)றிய

எ#ண 5பமான5; 5ப ைத விைளவி*ப5 எப5 ஒ

க

5. ஆதலா

5ப ைத, கவைல யாகாம அழி=ாிய வாயிலாக ஆகி ெகாளாம
த)கா 5 ெகாள ேவ#%மானா, 5ப ைத அைற3வ எ6 எ% 5

ெகாள ேவ#%.

5ப ைத அ9பவிக மன எ% 5 ெகா& நிைலயி 5ப தி ேவக

தவிக*ப%கிற5. அ5ம%மல. 5ப ைத அ9பவி உண= நிைலயி

5ப தி ேவக தணிகிற5; விேவக பிறகிற5. அதனா தீ?(

ெவ)றிகளாக* ப%கிற5.
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ஆதலா தீ?ைழ, தீ?2 5ப த வத)ாிய வாயிகைள* ப தறி=ட

ஆராL:5 ெசயகைள ேம)ெகா#% தீ NைழJ நா ெவ)றிெபற ேவ#%.
இ5ேவ வா2ைகயி நியதி.

றிேகாைள உ#டாகி ெகா#% அறி ேகாைள அைடவேத வா2ைகயி

இலசிய. றி ேகா எ6 எ% 5 ெகா#டா ஆவ நிைற:த ஆேவசமான
(ய)சிக ேதா6. இ(ய)சிக& மைலைய நக 5 ேபரா)ற உ#%.

அதனா, ஊழி விைள= வர தா ெசLJ. இ5 தவிக (யாத நியதி.

ஆனா; ஊழி விைளைவ ஊழி தாதைல த(ைடய (ய)சிக வழி,

தணிகலா. மிக* ெபாிய பாதி*க ஏ)படாதப பா5காக (J. ெகாய
ேகாைடயி ெவ*ப ைத ஒ

சாதாரண, ைட த%க விைலயா? F% மணைல,

கா> அணி:5 ெகா& ெச *, த% 5* பா5காக விைலயா?
இலசிய ேவக தி இைடயி ச:தி தைடக G 5ரளாவதிைலயா?
அ5ேபால தா இ5=. ஆதலா, ஊ2 உ#%. அ5 ம)றவ பைட* அல.
அவரவக&ைடய ெசா:த* பைட*ேப.

ஒ வ ெசLத ெசயகளி விைளேவ ஊ2. அவரவ விைள=களி பயைன
அவரவ அ9பவிக ேவ#%ெமப5 ஒ

நியதி; ஒ

ஒ@4 அதாவ5 உலகி

உயிாிய> உள ஓ ஒ@4: (ைறபிறழா நிக2.சி. Order and constancy

அSவளேவ. ”அவரவ விைன வழி அவரவ வ:தன" எப5 ஞான அ9Nதி வா.
வா2ைக எற கள தி தி ெபா@ேத ெசற கால வா2ைகயி பய

Fைம இ க தா ெசLகிற5. அேத ேபா25 சி:தி திற9 அறி= உயி

இயபாக அைம:தி கிற5. இ*  தியா சாைக Gகினா;, த#ணீாி

தைன 5 Gகாம எளிதி Gவ5 ேபா உயிக பயைன 5Lகலா.

ஆதலா ஊழா அத9ைடய விைளவா எதி விைளவா பாதி* ஆளாகாம
த)கா 5 ெகாள (J. இ5தா தமி2 ெநறி; வா2விய ெதறிJ3ட இ:த
ஊைழ இலகிய4க சமய க எ*ப விளகிறன?
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தமிழிலகிய4களி ெதாைமயான5. றநாC6. றநாC)றிேலேய ஊழிய)

ெகாைக வ>J6 த* ப%கிற5. கணிய N4ற எற ெப  லவ,
”யா5 ஊேர யாவ  ேகளீ

தீ5 க6 பிற தர வாரா

ேநாத; தணித; அவ)ேறாரன
சாத; 5வ தேற வா2த

இனிெதன மகி2:த6 மிலேம (னிவி
இனா ெதற; மிலேம மிெனா%
வான த#%ளி தைலஇ யானா5
கெபா

திர4 மல) ேபயா)6

நீவழி* பYஉ ைணேபா ஆ யி
(ைறவழி* பYஉ எப5 திறேவா

காசியி ெதளி:தன ஆக> மாசியி)
ெபாிேயாைர விய த; இலேம

சிறிேயாைர இக2த அதனி9 இலேம."
(ற, 192)

எ6 பாJளா. இ:த* பாட அ ைமயி; அ ைமJைடய5;
சி தைனாிய5; வா2=ாிய5.
ஊழி விைளல, ப)ேறயா. இ5 என5 ஊ நா பிற:த ஊ: வா@ ஊ
எெறலா உலக* ெபா5ைம ேநாகிறி, க 5ெபா@5, ப)6ண= கா

ெகா&கிற5. ப)6க ஆைசகைள ேதா)6 வி இயபின. ஆைசக

உயி இப ெசLவன ேபா கா 5ப ெசLவனேவயா.

ஆைச*பட ஒைற அைடயாத வழி உயி*ப% அல எ@தி காட இயலாத5.
உட;ண.சிகைள G#வி% ேபாைத* ெபா களி வழி* பேடா ப%

அவதிகைள கா#கிேறாேம! ஆதலா, எ* ப)6 தீயேதயா. ஓ ஊாி

வா2பவக அ:த ஊாி மீ5 ப)6 ெகா#% அ:த ஊைர வள 5* பா5கா த
கடைமயேறா! இ கடைமைய எ*ப* றகணிக (J.

இ கடைமைய, றகணி தா ஆZக வா@ இயபிைன இழ:5
பாைலவன4களாகி விடாதா? ஆ )6 6 உ#ைம ப)6 எப5
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உற=கைள தவி*ப5; கடைமகைள தவி*ப5; எ5=ேம இலாம
Pயமாவ5 எபதல.

கடைமகளி ெதாதிேய வா2ைக. அ, ஆைசகளி ெவளி*பாேட வா2ைக.

ப)6 எப5, ”ம)றவ 3டா5; ேவ6 யா  இைல. எனேக உாிய5"

எற அ*பைடயி (கி2*ப5. அ5ம%மல. ப)6 காட* ெப6 ெபா 

3ட அத) (கியமல, அதி உள 5L* உாிம4கைள (தைம* ப% 5த

ப)6.

ஊழி1 இய
ப)6க-ஆைசக ஊழி விைனலகளா. ப)6கைள வி%தேல ஊைழ

ெவ)றி ெப6 வழியா. ப)ைற வி%த எப5 <பமான த 5வ, ெசவ ைத
வி த, ஈ%த, ெதா த, 5L த ஆகியன ப)6 ஆகா.
ஆனா ெசவ ைத ஈ%ெபா@5 ம)றவக& 5ப த:5 ஈ%த ப)6
ஆ. ெசவ தி பயகளாகிய ஈத, 5L த ஆகியன இறி. ெசவ ைத.
ெசவ தி)காகேவ ஈ* பா5கா த ப)6 ஆ. இ தைகய ப)6 ஊழாக

மா6.
ஒ

திைய மண:5, காத வா2ைக வா2த ப)றாகா5. ஆனா, காத

வா2ைகயி இலகணமாகிய இ6 த> வழி இ6த எற ெநறி பிறழி
ஊழ விைளJ.

பணி ெசLத, ெதா#% ெசLத ப)ற6. ஆனா பணிகைள, ெதா#%கைள, க2
க திJ, நறியிைன எதிபா 5, ைகமா6கைள எதி பா 5 ெசLதா ப)6
ஆ; ஊ2விைளJ, பணிகைள* பணிக&காகேவ ம)றவக&* பயபட

ேவ#% எபத)காகேவ ெசLதா ஊழ6.

அதாவ5 ெசLJ காாிய4களி ேநாக த)சாைடயதாக ம%ேம

விள4வ5, ெவறி தைமJட 5L இப 5ப உண=க& ஊழாக

விைளJ. இப ைத ஈ%பா%ட ஆவ;ட 5L தா ஊ2 விைளJ.
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தவிக (யாதன ேபால=, கடைம*பா%ண =ட9, இப4கைள
5L த, தவற6; ஊழா கா5. 5ப ைதJ அ4ஙனேம கவைலயிறிJ,
ெநா:5 ெகாளாம; 5L தா ஊ2 ேதாறா5.

எலா ஊகைளJ தம5 ஊகளாக= எலைரJ F)ற தாராக=
க தேவ#%.

'யா5 ஊேர யாவ  ேகளி’ எற வாி அமர அறிஞ அ#ணா=*

பி தமான வாி. இ5 பர:த - விாி:த, உலகிய ஒ ைமெகாைகையJ மனித
ல, ஒ ல எற உய ெகாைகையJ உண 5கிற5.
எலா  F)ற தின. ஆதலா ஒ வ  ெகா வ நைம, ெசL5 ெகாவ;
ஆனா தீைம ெசL5 ெகாள மாடா; நைம ெசL5 ெகாளலா; ெசL5
ெகாள ேவ#%.

ஆயி9, ஒ வ, ஒ வ  நைம ெசLJ ெபா@5, நைமைய. ெசLபவக
உய:தவகளாக=, நைமைய* ெப)றவக, தா2:தவகளாக= க த இட
ஏ)படலா. அ5 ம%மிறி, நைமயி அ*பைடயி வி *ப4க&, தீைமயி

அ*பைடயி ெவ6*க& ேதாற இட(#%.

ஆதலா, ஒ வ நைம ெசLதா; அ:த நைம ெசLபவ ெசLேத தீரேவ#ய
கட*பா%, நைம ெப6பவ  நைம ெப6த;ாிய உாிைமJ ஊழி வழி
அைம:தன எ6 க 5வதி Kல வி * ெவ6*கைள தவிகலா; திய
ஊ2 ேதா6தைலJ தவிகலா. அ5ம%மா?
வா2ைகயி ச:தி இப4கைளJ, 5ப4கைளJ க#%

ெவறிJணவிறி தணி:த உண=ட அல5 ெநா:5 ெகா& உண=ட
5L இய எளிதி வ வத6. அ5= ஊழி வழி*படேதயா.

42

“சாத; 5வத6”. இ4 உயி நிைலயான5; எ6 இ *ப5. உயி.

சாத; பிற த; இைல எ9 தமிழ ெகாைகைய நிைனவி) ெகாள

ேவ#%. ஆனா, உயி எ% 5 ெகா& உடக (5ைமயைடவதா அ:த

உடைல கைள:5 5 உட எ% தைல தா சாத-பிற த கில6 தமி2 36.
ஆதலா, சாத பழக*ப%* ேபான ஒ6: கவைல*ப%வத)கிைல. ஆதலா,
இபெம6: மகி2= 3 த த)கிைல. இனாதன எ6 க தி*
லவத) ஒ6 இைல.

ஆ)6ெவள ஓ% திைசயி பட ெச;த ேபால, உயிக, ஊழி ெநறியி

ெச; தைகயன எப5 ெகாைக. இெகாைகைய அ*பேய ஏ)பத)கிைல.

ஏ)க= இயலா5. ஏ?

இள4ேகாவக சில*பதிகார ைத மனித உலக தி) ேதைவயான K6

உயறிேகாகைள உண 5  ேநாக 5ட இய)றிJளா. அ K6

ேநாக4க.

'அரசிய பிைழ ேதா அற 3) றாவ5 உ

உைரசா ப திணி உய:ேதா ஏ த;
ஊ2விைன உ

எபனவா.

5வ:5 ஊ% எப5 உ.”*

இS=யி றிேகாக வா@ மனித ல தி) இறியைமயாதன.

மனிதல வா@ நா%, நல வ#ண அைமயேவ#%. அதாவ5 நல அரசிய
ேவ#%. நல வ>ைம சாற அறெநறி. சாைடய (ைற வழ4க 3ய சிற:த
அரF அைமயாத நா இனிய வா2ைக அைமயா5; அைமதி கிைடகா5.

ஆதலா, வா2ைக மிதிJ உ6 5ைணயாக இ க3ய நல அரைச (த)
றிேகாளாக ெகா#டா.

நா% எSவள= சிற*ப)றி :தா; M% சிற*பாக அைமயா5 ேபானா மானிட
வா2ைக சிற*ெபLத (யா5. நல தைல(ைறக ேதாறா. நா% சிற*ற

நலரF ேதைவ. M% சிற*ற நல மைனவி ேதைவ.
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ெதளிவாக. ெசானா நா)ேக வ>ைம ேச*ப5 நல மைனவி தாேன! எ*ப?

நா) மனவ ஆனா; அவ9 மைனவி உ#%. அவ நலவளாக

இலா5 ேபானா நா%*பணி (%*ப%. ஆக M) நா)

ம%மலா5 எதிகால வரலா)6 வி@*ப ேச நல மைனவிைய
உய:ேதா ேபா)6த இய)ைக.

இள4ேகாவக உய:ேதாாி உய:தவ. எனேவ ப தினி* ெப#ைர*

பாரா%தைல இர#டாவ5 றிேகாளாக ெகா#டா. நாைட ஆ&

அரசனாயி9, Mைடயா&, மைனவியாயி9 அவத ஊ2, அவகைள வழி

நட 5கிற5.

ஆதலா, நா வா2ேவா , M வா2ேவா , ஊழிபா கவன 5ட
இ க ேவ#%. நXழாக அைமJப அாிய (ய)சிகைள ேம)ெகா#%

அைம 5 ெகாளேவ#%. அ4ஙன நXழாக அைம 5 ெகாள தவறி,

அலபட ேவ#வ . ( (ய)சி ேம)ெகாளா5 பி இர4வதி என

பய எ6 மனித ல ைத எ.சாி 5 வழி நட த, றிேகாைள ெகாகிறா.
”ஊ2விைன உ

5 வ:5 ஊ%”

எப5 இள4ேகாவக வா.

”ஊழி) ெப வ> யா=ள ம)ெறா6
ழி9 தா (:56 ”

எறா தி வ&வ

அதனா ஊ2வ>ைம பயைன த:ேத தி  எப5 ெபற*ப%கிற5.
இள4ேகாவக இக

திைன விளகிற கள எ5? ஊ2விைனயி ஆ)றைல

(த(த> இள4ேகாவக எ% 5 கா% இட 'கானவாி' யா.

ேகாவல, கானவாியி உ வக அைம 5* பா%கிறா. த)ெசயலாக அ:த
உ வக கைல. சாைடயதாக அைமகிற5. ஏ? கானவாி பா% இட

கட)கைர. பா% கால இ:திரவிழா நிக@ கால; (@ நிலா நா அ கி
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அவைன வா2வி மாதவி இ கிறா. ஏ? மாதவி மன மகிழ தா.

ேகாவல பாடேவ ெதாட4கினா.
-------------------------

3. ேகாவல1 ஊ4
ேகாவல பாடைல ேகட மாதவி, யாைழ மீ, பாட ெதாட4கிறா. மாதவி
ேகாவலனி உ வக ேதா% ேபா ேபா%கிறா. ஆ! அஃெதா

ேபாதா!

கைல*

கைலஞக&, கைல 5ைறயி தா2:5 ேபா எ#ண வ வதிைல. எனேவ,
மாதவிJ பா%கிறா! மாதவியி க)பைன எ:த கள தி) பிறகிற5? மாதவியி
க)பைன அவ ஊேழ காரண. மாதவியி ெசற கால* பழக என?
மாதவி வழிவழி கணிைகயல மரபின. ஆயி9, ஒ
ஒ *ப%கிறா. ஒ

ெநறி நி6, வாழ

ெநறி நி6 வாழ, அவைள ேகாவல பிாியாதி க

ேவ#%. ேகாவல தைன* பிாி:5 வி%வாேனா எற அ.ச திேலேய மாதவி

ேகாவலைன மிக= கவன 5ட9 பாி=ட9 த பா ஈ 5 ைவ தி கிறா.
"ஊட) ேகாலேமா  :ேதா 9வ*ப*

ப 5 5வாி9 ஐ:5 விைரயி9
(*ப தி வைக ஓமா> ைகயி9
ஊறின கனி

ைர தெநL வாச

நாறி 4 3:த நலெபற ஆ*

ைகயி) ல திய Nெம 3:தைல

வைகெதா6 மாமத ெகா@,ேச6ர
அல தக Kய அ,ெச,சீற

நல த ெமவிர நலணி ெசறிஇ*
பாியக ர பாடக சத4ைக

அாியக கா; அைம=ற அணி:5

ற4 ெசறிதிர ற4கினி) ெசறி 5*
பிற4கிய ( தைர (* தி கா2

நிற4கிள N:5கி நீைமயி உTஇ
காம க#ைக தெனா% பினிய
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Gமணி ேதாவைள ேதா& கணி:5
ம தக மணிெயா% வயிர4 கய

சி திர. Pடக ெசெபா) ைக வைள
பாியக வாவைள பவழ* பவைள

அாிமயி (ைக அைம=ற அணி:5
வாைள* பவாL வண6 ேமாதிர

ேக2கிள ெச4ேக2 கிளமணி ேமாதிர
வா4வி வயிர 5 மரகத தா ெசறி
கா:த ெமவிர கர*ப அணி:5

ச4கி> <#ெதாட N#ஞா# ைனவிைன
அ4க@ தகவயி ஆரேமா டணி5
கயி)கைட ெயா@கிய காம Gமணி

ெசய த ேகாைவயி) சி6ற மைற தா4
இ:திர நீல திைடயிைட திர#ட

ச:திர பாணி தைகெப6 க*பிைன
அ4கா தகவயி அழற அணி:5

ெதLவ உ திெயா% ெச@நீ வலாி

ெதாLயக லக ெதாட:த தைலகணி
ைம ேராதி மா#ற அணி:5

3ட; ஊட; ேகாவல) களி 5

பாடைம ேசைக பளிJ இ :ேதா'

(கடலா% காைத - 75-10)

எற அகளா அறியலா.

இ:த அ.ச மாதவி இயபான வழிவழி* பழக தா; வ:த5. இ:த அ.ச தி
விைளவாகிய ஊ2 5L*பாகிற5. ஒ

ெப#ணி க) திற தி) அவ&ைடய

கணவேன காரண. 'கணவனாகிய ஆடவ (ைறபிற2:தா ெப#ணி

(ைறபிற2=  காவ ஏ5?’ எ6 ேகாவல9 உண 5 ேநாக ேதா%
பா%கிறா. மாதவி க)பைனJ ேகாவல க)பைனைய. சா:ேத, ேசாழ*

ேபரரைச. F)றி வட மி%கிற5.

ேகாவல காவிாி. சிற* த:5 அ5 லவாதி கிற5 எ6 பானா. மாதவி,
காவிாியி லவா தைம நிைற நல தி) ேசாழனி ெச4ேகாேல

காரண எ6 சிற*பி 5 ெதாட.சியாக ேகாவலனி உண=கைள* ாி:5
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ெகா#டவ ேபால=, அவ பிாியாத ெப

ெபா பட= பா%கிறா.

ெநறியி நி)க ேவ#% எற

”ம 4 வ#% சிற:தா*ப மணி*Nவாைட அ5ேபா 5
க 4கய) க# விழி ெதாகி நட:தாL வாழி காேவாி

க 4கய) க# விாி ெதாகி 15ட:த ெவலா நி கணவன

தி :5 ெச4ேகா வைளயாைம யறி:ேத வாழி காேவாி!
(கானவாி-25)

நனி தில தி Nணணி:5 நல,சா பவள கைலய% 5.
ெச:ெந) பழன கழனிெதா6 திைரJலா= கட)ேச*ப

Jைன* ெபா5ப மகர தி ெகாேயா எLத 5*#க

எைன காணா வைக மைற தா அைன கானி எ ெசLேகா
எபன சிற:த எ% 5கா%களா.

(கானவாி-37)

ேகாவல, ஊழிைன அடத)ாிய வ>ைம யிறி, பழகவழக4களா

ெநாLைம* ப :ததா மாதவியி பாட, அவைன எளிதி தாகிய5;

பாதி*ளாகிய5; ஊழி வழி அவ உ:தி. ெச; த*படா. ஊழி

ஆ)றைல த% 5 நி6 5 த6க# அவனிட தி அ*ேபா5 இைல.

மாதவியி க)பைனயி ஐய ெகாகிறா. இ:த ஐய தி)ாிய பைழய ஊ2,

ேகாவல9 உ#%. ஓ அர4கி மாதவி ஆ%கிறா. பல அவ&ைடய ஆட

திறைன க#% மகி2கிறன.

ஆனா ேகாவல ம% கைலைய மற:தா. ம)றவக மகி2வ5 ப)றிJ

அவ அ@கா6 ெகா#டா, மாதவியிபா ஐய ெகா#டா. இ:த ஐய
()றி, கான வாியி ெவளி*ப%கிற5.
ேகாவல தனிமகனாக வா@ ெபா@5 நXைழ வள 5 ெகா#டானிைல.
மாதவிJட 3 -வா@ ெசா)கால தி;3ட அவ ந;ரைழ ேத -

வள 5 ெகா#டானிைல. தா வள 5 ெகா#ட ஊைழ. சி:தி 5 ம6
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ஆL= ெசL5 மா)றி ெகா& பழக4க& உைடயவனாக இைல, ஆதலா,
ஊழி வழிேய ெசகிறா.

ேகாவல மாதவியிட தி வி%த அறியா வி *பினனாக த4கினா. அ:த

வி *ப ைதJ3ட ஊ2 ெவ)றி ெகா#%விட5. இ:த இட தி ேகாவல

M2.சிைய த%க 3ய ந>யக ேகாவலனிட தி இலாம) ேபானேத
ைற.

ஒ வ, வா2ைக ேதாவிைய. ச:திகாம> க ேவ#%மானா, அவ,
நாேதா6 சி:தி 5, த(ைடய தீய பழக4கைள, தவி 5 ெகாபவ: ராக=
நல பழக4கைள, வள 5 ெகாபவராக= இ க ேவ#%.
நிக2.சி* ேபாகி வழியி ெசலாம நிைன:5 ெசயப%பவராக இ க

ேவ#%. நிக2=க& P2 நிைலக& அவைர* பாதிக 3டா5. இைவக

எ*பயி *பி9 இைவக& அ*பா; நி6: சி:தி 5. ெசயப%ேவாராக

அவ வா2:தா வா2ைகயி ெவ)றி ெபற (J. இ தைகேயா வா2ைகயி,

ஊ2 ேதா). அவக ெவவ.

இ தைகய ஆ)ற; ந>ய ேகாவல9 இைல. அவ உண.சி

வச*படவ. நிக2=களி வழி உண.சிகளா உ:த* ப% அாிய காாிய4கைள

3ட ெசLதி கிறா. ஆயி9, அ:த உன.சி அவனிட நிைலயாக
இ :ததிைல.

எ% 5கா%, ஒ6; ேகாவல, கணவைன* பிாி:5 வா2:த ஒ

ெப#B*

ெபா  ெகா% 5, கணவைன. ேச:5 அவ வா@மா6, வழி நட தினா.
கணவைன* பிாி:5 வா@ ஒ

ெசLத5.

ெப#ணி 5யர, அவ9 ெதாிய தா

ஆனா அேத ேகாவல9, தைன* பிாி:5. வ :5 க#ணகியி 5யர
ெதாியாத5 ஏ? இ5 தா அவ நிைல த உண.சி இலாதவ எபத)
எ% 5 கா%. ேகாவலனிட அ ைமயாக ெதபட சிற:த ப#பா%க

நிைல தி :தா, அவ, சாேறானாகியி *பா.
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ஆதலா, மாதவியி கான வாி*பாட ேகாவலைன (ைற பிறழ உணர. ெசLத5.
மாதவிேயா ெப#. ேமவி. ெச; இயைப* ெபறாதவ. (=. ேகாவல

பிாி:5 வி%கிறா. ேகாவல மாதவிைய வி%* பிாிJ இட தி
இள4ேகாவக ஊைழ காரண கா%கிறா.

ஆ க#B* லனாக 3ய எ:த காரண(, மாதவிைய, ேகாவல பிாிய
காரணமாக இைல, ெசவி* லனா காரண( இைல. ேகாவல9
மாதவிJ ேத:த வா2ைக வா2:தவ க; வி%தலறியா வி *ட
வா2:தவக; ஒ நா அல. பல நாக வா2:தவக.
திTெரன ஒ

நிக2.சி. அ5= நனிக2.சி, ந)க)பைன, சிற:த உ வக.

இவ)ைற (ைற பிறழ உண:5, ேகாவல பிாிகிறா எறா, ஊைழ தவிர,
ேவ6 என காரண காட (J? அ5= இள4ேகாவக&, ேகாவல
மாதவிைய வி%* பிாிவதி உட பாைல. எ4ெக4ேகா F)றி திாி:த

ேகாவலைன மாதவி ஒ ைம* ப% தி ைவ தி :தா.

திTெரன அ:த (ய)சிக தகக* பட=ட, இள4ேகாவக காரண4கைள

ேத*பாகிறா. யா5 அவ  ெதாியவிைல. உடேன ஊழி மீ5 ைவ 5*
பா%கிறா, ”யாழிைசேம ைவ 5 த ஊ2விைன வ:5 உ

த5 ஆக>” எ6!

இ4 ஊ2 எ6 வ>J6 த*ப%வைத, இ:த* பிற*பிேலேய உள ெசற கால*

பழக வழக4க எபைத -உL 5 உண:தா பழக4க தவிர* பழ
இயபி :தா, ஊைழ ெவ)றி காணலா எற உ#ைம ல*ப%.

ேகாவல, ஊழி வ>யா உ:தி. ெச; த* ப%வதாக இள4ேகாவக 36

இர#டாவ5 இட கனா திற உைர த காைத. ேகாவல, மாதவிைய

பிாி:த=ட மாைல* ெபா@தி க#ணகிைய காண வ கிறா. க#ணகிைய
காB த ண தி ேகாவல த9ைடய ெசற கால நட ைதகைள எ#ணி

வ :தி அதனா, தைன வ6ைம வ:தைட:த5 எ6 நாBகிறா. இதைன
ேகாவல,

”சலன ெகாைக சலதிெயா டா
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ல:த

வாெபா  ற ெதாைல:த

இலபா% காB த ெமன’’

(சில-கனா 69-71)

எ6 36வதனா அறியலா. ேகாவல ெசானைத ஆராL:தா இர#%

ெசLதிக ஆL= உாியனவா.

ஒ6, ல த வா ெபா . அதாவ5 பரபைர. ெசா 5. ேகாவல ேதாறி,
அாிய (ய)சிகளி ஈ%ப% உைழ 5* ெபா கைள ஈயி *பானாகி, அவ

அ:த. ெசவ தி அ ைமைய அறி:5 ெசலவழி தி *பா. அ:த வாL*

அவ9கிைல.

உைழ*ைபJ, (ய)சிையJ Fைவ 5 வா@ ததி மிதிJ(ைடய, ஒ@க ெநறி
வா2ைக, ேகாவல9 இலாம) ேபாLவிட5. அதனா அவ9.
ெசலவழிக ெதாி:தேத தவிர, ஈட ேவ#% எற உணவிைல. ேகாவலனி

ெசவ ெசலவழி ததா ம%ேம அழி:த5 எ6 க த (யா5. ெசவ <கத

வழி. ெசலவழி த;ாிய5 தாேன! அதனா ெசவ அழிJ எ6 36த

ெபா ளிய ெகாைகய6. ெசவ ெதாட:5, ஈட*படா5 ேபானாதா
அழிJ.

ேகாவலனி ெசவ, ெசலவி வாயிகைள, ெப)றி :தைத* ேபால, வ வாL
வாயிகைள* ெபறவிைல. (ேனா அைம தி :த வாயிக&, இயபாL

அைம:தி :த வாயிக& ெதாட:5 ேபணாைமயா தள:5 ேபாயின.

ேகாவல வி%த அறியா வி *பினனாக மாதவியிட திேலேய த4கி விடா.
அவ ெசவ ேத% (ய)சியி ஈ%பட விைல.

ஆயி9, வழிவழியாக வ:த5, ேகாவல 5L 5 மகி2:த5மாகிய, ல* ெப ைம
ம%, அவ9ைடய ெந,ைச உ6 5கிற5. அயவிலா ஆவிைன Jைடயவனாக
இ :தி *பி, அவ காாி இ :தபேய 3ட இழ:த ெசவ ைத ஈட (J.
ஆயி9, அ6 இ :த P2நிைலயி அவ9ைடய ெசவ ெசLJ (ய)சி,
அவ9ைடய பைழய ததிக& இைச:ததாக இ க(யா5. த வழிவழி

நிைலயி> :5 தா2:5தா, அவ ெசவ ைத. ெசLய ேவ#ய நிைல ஏ)ப%.
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பலா#%க பழகிய அ:த* ெப ைம உண.சி, அவனிட தி ஊழாக த4கி,

உ6 தி வழி நட 5கிற5.

ேகாவல, த நிைல க#% வ :5வேதா% ம% நி6 தி ெகா#%, ெப ைம,

சி6ைமகைள* ப)றி கவைல*படாம வா@ உள ெப)றி *பானானா அவ
காாி> :ேத ெபா ளியி க (J.

ேகாவல9 அ:த ஊ2 இைல. அதாவ5 ெகட கால தி;, வா@
கால தி;, ஒேர மாதிாியான உணவிைன* ெப6 இய அவனிட தி
இலாம ஊழி ஆ)றைல வ>ைம*ப% திய5.
அ5 ம%மல. ஒ

தனி மனித9ைடய பழக வழக4க, அவ வா@

ச(தாய தி9ைடய, மன* ேபாக& ஏ)றவா6 ெப பா; அைமJ.
இதைன. ‘சKக ஊ2” எ6 3றி9 3றலா.

ேகாவல கால தி வா2:த ச(தாய மன* ேபாக, ேகாவல M2.சிைய
விைர= ப% 5வன வாகேவ அைம:தி :தன. அதாவ5 ேகாவல M2.சிைய,
த% 5 நி6 த3ய ஆ)ற, ச(தாய தினிட தி; இைல. ேகாவல ெநறி
(ைற* பிற2வி), ச(தாய தி நைட(ைறேய 5ைணயாக = அைம:த5.
ேகாவல வ6ைமJ)6, 5ப*ப% கால 5 அறி :த ச(தாய அவைன
ேத)6 றி*ைடயதல. இழி 5* பழி 5 36வேதா% ம%மிறி, அயலா
ேபால க 5 மன*ேபா ச(தாய தினிட தி இ :த5. ஆக, இ த தீய

ச(தாய ஊ2 ேகாவலைன* காாி வாழ அ9மதிக விைல.

ஆதலா, ேகாவல இழ:த ெபா ைள ஈ% ஆவ, மான ைத கா*பா)றி
ெகா& வி *ப ஆகி, பலா#% பழக*பட உண=க G#ட, ம5ைர.

ெசல நிைனகிறா.

51

ம5ைர, அயநா% நகர. அவைன அறியாதவ பல அ4#%. அவ9ைடய
ெசற கால வா2ைக ையJ நிக2கால தா2.சிையJ எ% 5 3றி

G)6பவக யா , அ4 இ க மாடாக. ேந)6 மதி தவக இ6
ெசவமிைமயி காரணமாக, அலசிய*ப% 5 ெகாய 5ப அ4

இ கா5.

இ :த ெசவ ைத, உடனி :5 அ9பவி தவக, ெதாட:5 வர மாடாக.
அதனா சிகனமாக வாழ (J. காைர வி% ம5ைர. ெச6 விடா,
மாதவிைய 3ட, அவனா (ய6 மற:5 விட (J. இ தைகய எ#ண

அைலகளா ேகாவல உ:த*ப க 3%.

இ:த, சி:தைனக அைன ைதJ 3:5 ேநாகினா, ேகாவல9ைடய பழக
வழக4க, வழி ெதாடபானைவேய எப5 ல*ப%. ஆதலா ேகாவல

Nகாைர வி% ம5ைர ெசல 5ணி:தா. த9ைடய பழக4கைள மா)றி

ெகாள 5ணிவிலாம, எ4ேகயாவ5, யா  ெதாியாம ெபா ைள ஈ,
வா2ைகைய நட தினா சாி எற (= வ:5 வி%கிறா. அதனா,

ேகாவலனி தனி திறக ெசயபடாைமயாதா இ4ேகJ ஊ2 ெவ)றி
ெப6கிற5.

ேகாவல சிலபிைன வி)6, சி6 ெதாழி ெசL5 வா2ைகைய நட தலா எற

எ#ண 5ட ம5ைர வ கிறா. ஆய ல 5* ெப மக வா@

ஆயபாயி த4கிறா. அவ9ைடய ெசற கால தவ6கைள நிைன 5

வ :5கிறா. ஆனா; க#ணகி அவைன ேத)6கிறா.

ம5ைர மாநக  சிலபிைன வி) ெபா %. ெசகிறா. ேகாவல, நா%

வி% நா% வ:தி :தா; அவ9ைடய %ப தி பைழய ெப ைமைய
நிைன 5* பாகாம இ க (ய விைல.

ேகாவல சிலைப வி)க* ற*ப%ெபா@5 க#ணகிைய* பிாிகிற 5யர,
ெப ைம இழ:5 வ6ைம நிைலயி, சில வி)க. ெச; வ

த, ஆகியன

ெந,ைச உ6 த உலக தா ஒ 5வராத நைடேயா% ம5ைர ெசகிறா.
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ம5ைர ெசறவ, வாணிக ெத க&. ெச6 ெவளி* பைடயாக

வி)றி கலா. அ4ஙன அவ (ய)சி ெசLயவிைல.

அவ9ைடய பைழய ெப ைம உண=க& இைறய அவ9ைடய இழிநிைலJ

அவ எ#ண தி அைல ேமாதின. அத காரணமாக அவ தய4கி தய4கி

நடகிறா. அ5ம%மா? சிலபிைன, ெபா)ெகாலனிட வி) (ய)சியி

ேகாவல அBக விைல. விைல மதி* 36பதா ேககிறா. இதனா

த9ைடய ெபா ளி விைல மதி* 3ட அறியாம அவ வா2:தி கிறா
எ6 ெதாிகிற5.

பரபைர. ெசவ தினா வ:த தீைம இ5தா. (ய6 ஈடாத ெபா &

யா  த:த மதி*பிைன தரமாடாக. இஃ5 இய)ைக. இ:த இய)ைக,

ேகாவல விதி விலகல.

ஆக, உைழ 5* ெபா ளிடாத பைழய வா2ைக. (ைற, பரபைர. ெசவ ைத

ேம; ெப க - வளக (யாம, அழி த, இழி= ஆகிய, ெசற கால* பழக
வழக4க, ஊழாக உ *ெப)6 ேகாவலைன* பிட பி 5 உ:தி.

ெச; 5கிறன. வ>ய. ெச6 ெபாறிவாயி அக*ப% வில4 ேபால

ெபா)ெகாலனிட சிகிறா.

ெபா) ெகால, ெவ)றிகரமாக, தன5 பணிைய ( 5, நாடாேவானி

காவல ட, ேகாவலனிட வ கிறா; ேகாவலைன, கவ எ6 காவலாிட
கா%கிறா. காவலக, ேகாவல கவனாக இ க மாடா எ6

விவாதிகிறன.

ஆனா, ேகாவல ஆ2:த ெமளன சாதிகிறா. த ைகயி> *ப5 த9ைடய
சிலதா எ6 3ட. ெசாலாம இ கிறா. ஏ? இ க ேவ#ய
இட திேல இ காம இழி:5 M2:த த)ெகாைல மன*பாைமயி> :5
ேகாவல மீ#டானிைல.

ஆதலா, ஆ2:த ெமளன சாதிகிறா. ேகாவலனி ஊ2த9ைடய நிைன*ைப
நிைறேவ)6த)ாிய பிறிெதா

ஊைழ க வியாக ெகா#% காாிய4கைள
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இய)6கிற5. ெசற கால நிக2.சிகைள நிைன 5 வ :5தைல, தவி 5, திய
ஆ விைனயா)றைல* ெப6, ேநாக, வ:தி மானா, ெபா)ெகாலைன
எதி 5* ேபாராயி *பா; ஐய*ப% காவல  எ% 5 3றியி *பா. ஏ

நாடா& அரச அைவ ெச6 எ% 5 3ற= (J.

ேகாவலனி வா2ைக அ:த திைசயி ெசல விைல. ெசற கால தவ6களா

விைள:த ஊழி) ேளேய அமி2:5 வி%கிறா. அவ9 ஊழிைன எதி 5

நி) ஆ)ற>ைல. எ@:5 நட ஆ)ற>லாத சி4க ைத, F#ெட>க 3ட,
எதி 5. ெவ)றி ெகாள (J அலவா?
வா2கிற ெபா@5 சீராக, சிற*பாக வா2த நேற. அறி:ேதா அறியாமேலா
தவ6க நிக2:5 வி%மாயி, இழ*க ஏ)ப% வி%மாயி, அதைன நிைன 5

கவைல*ப% என பய? கைறயா, மர ைத, அாி 5 அழி. கவைல,

மன ைத அாி 5 அழி.

தவ6கைள உண:5 தவ6க நீ4கிய சிற*ைடய வா2ைக வாழ, அ44ண
வா2த;ாிய கள4கைள அைமக அடேல6ேபால, அய விலாத (ய)சிகைள
ேம)ெகா& வா2ைகேய, வா2ைக; அ5 அறிவறி:த ஆவிைனJைடய
வா2ைக; ஊைழJ உ*பக காB வா2ைக; வா2வா4 வா@ வா2ைக.
இ:த, வா@ ெநறிைய, ேகாவல கைட* பிக விைல. அத காரணமாகேவ,

அவைன, சராசாி* ெபா)ெகால 3ட, ெவ)றி ெகாள (:த5. ேகாவலனி,

ஆவிைனயிழ:த வா2ைகயி தீ?2, மனவனி தீ?ேழா% 3%., ேசர
(:த5. (=, ேகாவல ெகால*ப%தலா.
அவ, ெசற கால ஊழி காரணமாக ெகால* படா எ6 36வதி

தவறிைல. ஆயி9, அ:த ஊழிைன ெவ)றி காB ஆ32* பைடக, ேகாவல
(யறி *பானாகி அவ ெவ)றி ெப)றி *பா; வா2:தி *பா;
பா#ய9 ெப ைம ேச தி *பா; நா தீய சதியாகிய

ெபா)ெகால ஒ5க*ப *பா.
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நலன சி:தி 5, ஆ)றேலா% ெசயபட ேவ#யவக, அ4ஙன வாழ
தவ6வத Kல, தீய சதிைய வள 5 வி%கிறாக எப5 வரலா)6

க

தாகிற5.

பா0"யனி1
பா0"யனி1 ஊ4
பா#ய* ேபரரF, அரசிய ெநறி(ைற பிறழாத ேபரரF (ைறெசL5 கா*பா)6
அரF. ெசLதியறி:5 ெகாள, தவ6தலாக, கதைவ த கணவ மைனவி
யிைடேய ஐய*பா% ேதாற காரணமாக இ :தத)காக, தன5 ைகையேய ெவ

ெகா#ட ெபா)ைக* பா#யனி வழிவழி வ:த அரF. பா#ய ஆாிய*பைட

கட:த ெந%,ெசழிய ெகா)ற( அறெநறி ெகா)றேமயா.

இள4ேகாவக, ற,ேசாியி6 த கைதயி பா#ய மனனி,

ெச4ேகாைம. சிற*ைபJ உல த@விய க@ைடய ேபரரசாக விள4கியைதJ
விளகி 3றி வா2 5கிறா.

கரக, ெகாய பாக வா@ )றிைன அகழா. >க மாகேளா%
மா6படா5 விைளயா% இயபின. (தைலJ, ெதLவ(, இக& 3ட

யா  5ப ெசLவதிைல எ6 பாரா%கிறா.
”ேகாவ ;ளிய( ெகா% ) றகழா;
வாவாி ேவ4ைகJ மாகண மறலா;
அர= P  இைர ேத (தைலJ

உ ( சா:தவ உ6க# ெசLயா

ெச4ேகா ெதனவ கா நா% என
எ4கB ேபாகிய இைசேயா ெபாிேத'

(ற, ேசாியி6 த காைத. 5-10).

இ த சிற:த நா அரச ெந%,ெசழிய. அவ அரF க> ஏறின

கால ெதா%, அற ஒறிைனேய அறி:தவ; நலனேவ ேக% பழகியவ;
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(ைற ெசLேத பழக*படவ இ*பழகமாகிய ஊ2 அவ9ைடய ஊனி, உயிாி

உணவாக கல:5 விட5.

அவ, இ*பழக தி காரணமாக, நறலாதன நடக 3% எற சி:தைனேய
இலாம ேபாL விடா. நா ேதா6, நா (ைற ெசLத மன கடைம
எபைத, பழக தா மற:5 ேபாயினா.
உ@த சா வழி. ெசவ5ேபால அவரவ பழக4களி வழியாக மன ெசவ5

இயபாகிவிட5. ச(தாய. Pழ>, ேந)ைறய நைம இைறய தீைம யாவ5,

இைறய தீைம நாைள நைமயாவ5 நைடெபற 3ய5 எபைத அவ
அறி:தானிைல.

இ:த. P2நிைலயி, அ தாணி ம#டப தி நட:த ஆடைல அ9பவி த வைகயி,
அரசியி ஊட ேவ6 ேதாறிவிட5. பா#ய, அரச* ெப 4 %ப ைத.

ேச:தவனானா; ஒ@க ெநறியி சிற:தி :தவ. காத மைனவியி ஊடைல*

ெபாறாதவனாக ஊட தீ ேவைகயினா, ேகா*ெப :ேதவியிட, விைர:5,

ெசகிறா.

தவ6 ெசLயாத தைன தவறாக நிைன 5ெகா#% அரசி ஊயி கிறாேள
எற கவைல அவைன, வ

அவ9 மி:தி கிற5.

தியி கிற5. அதனா ஊட தீ ேவைக

ந)பழக4களா ெசழி த அவ9ைடய நX2, எதிபாராத தீைம
6கீ%களா, அைல*6கிற5; அதனா உ6தி பிற2கிற5.
இ த ண தி, ெபா)ெகால அ:த*ர வாயி) பயி அரசைன. ச:திகிறா.
காணாம) ேபான அரசியி சிலைப, க#%பி 5 விடதாக. ெசாகிறா.
காணாம)ேபான சில ைகவச வ:தா, அரசியி ஊடைல தீ*ப5 எளி5
எ6 அரச க 5கிறா. அதனா,
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”தா2N4 ேகாைத தகா) சில
கறிய கவ ைகய தாகி)

ெகா6, அ.சில ெகாணக ஈ4”

எ6 ஆைணயி%கிறா. தவ6 ெசLயாத நிைலயி அரசி தவெறன

ெகா#டைமயா;, காத மிதியினா;, நிைலமாறி அரசனி வாL உமி2நீ
வ)றி, "ெகா6 அ.சில ெகாணக" எ6 3றி ெசா)ேசா=ப% விடா.

ெசா)ேசா=, ெபா  ேசாவாக மாறி, ேகாவல ெகாைல காரணமாயி)6.
பா#ய ெச4ேகா வைள:த5.

பா#யனி ெச4ேகாைல வைள த விைனைய *வவிைன’ எ6
இள4ேகாவக 36கிறா ஏ? பா#ய. சிற:த அரச ெநறி(ைற

பிறழாதவ. அவ9ைடய, ெச4ேகாைலேய வைள த விைனயாதலா 'வவிைன’

எறா.

கால:தா2 திேய யானா; பா#ய ெந%,ெசழிய தனிைல எLதின.

அயரா ஆவிைன ேயா%, நீதியி ேதாL:த ெந,ச ேதா%, தன5 ெச4ேகாைல

வைளய விடாம, உயிைரேய ஆணியாக ெகா% 5, ெச4ேகாைல நிமி தி,
உலக தி)ேக கானா.

ெந%,ெசழிய ெச4ேகாைல வவிைன வைள த ேவக ைதவிட, பா#ய
ெந%,ெசழியனி ஆவிைன அதைன நிமி தேத. அ5தா, கா*பிய தி
இறவா* க2ெப)6ள5. ஊ2விைனைய, ஆவிைனயா மா)றலா.

மா)ற(J எபத) பா#ய ெந%,ெசழியேன சாறாவா.
”வவிைன வைள த ேகாைல மனவ

ெச;யி நிமி 5. ெச4ேகா லாகிய5"
(காசி காைத - 98-99

எப5, எ#ண தக5.

----------------------------
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4. க0ணகியி1 க*
இள4ேகாவக சில*பதிகார ைத. ெசLத ேநாக4க& ஒ6. “உைரசா
ப தினி உய:ேதா ஏ த;” எப5. ெப#B* க2, க). க2 மிக,
க)ைடய ெப#ைண, உலக மக பாரா%வ. அமரக ேபா)6வ.
க) எப5 என? இத), பல பலவா6 ெபா  ெகா#%ளன. ெகாைற
ேவ:த ஆசிாிய, ”க)ெபன*ப%வ5 ெசா திறபாைம” எ6 3றிJளா.
அதாவ5, கணவ ெசா; எதிராக. ெசாலாதி
இக

த எ6 36வ.

5 சிற:த மைனயற வா2ைக ஏ)ைடயதாக இ க (யா5.

கணவ ெசாவ5 தவறாக இ மானா, ெப# அ:த தவ)6 உட:ைதயாக
இ :5 கணவ9 ேக% P2வைத எ*ப க) எ6 ஏ)6 ெகாள (J?
கணவ9, தன, இ வ  சா:த %ப தி), %ப தி) களமாக
இ  ச(தாய தி), நல பயகிறவா6 வா2வ5, கணவனி
வா2ைகைய அ:த வா2ைகயி நிைல நி6 5த; தா, உ#ைமயி சிற:த
ெப#ணி கடைம.

க) எப5, ஒ@க தி ம6 ெபயேர. ெப#ணி ஒ@க ைத, சிற*பி 5.
ெசா; ெபா@5, க) எ6 றி*பி%வ5 இலகிய வழகி வ:தி கிற5.
எ:த வா2ைக, அேப அ தள. அபிலாத எ:த உற= பயன)ற5.
அதி; ஒ வ9 ஒ

திJமாக 3 ெநய நாக வாழ ேவ#%மானா,

அவக&ைடய அ ஆழமானதாக அகலமானதாக, உ6தியானதாக இ க

ேவ#%.

ெமைமயான அ, உ6தி*பா கேபால விள4கேவ#%. க) எற

ெசா> பதி ”க” எபதாக இ க ேவ#% ேபால ெதாிகிற5. இ4, ”க"
எப5 உ6தியி பா)பட5.
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க) எற ெசா இ6 க 5வைத* ேபால றி*பிட உடெலா@க ைத ம%
றி*பி%வத6; விாி:த ெபா &ைடய5.

Gய அ, கணவ9காக தியாக ெசLத, வா2ைகயி அைன 5
5ைறயி; கணவ9 ேதாழைமயாத, 5ைண நி)ற ஆகிய அைன 5
ேச:த ஒ@க ெநறிேக, க) எ6 ெபய.
கால*ேபாகி, ெப# அைம தன வ:த பிற ெப#ணி உடைல. சா:தேத
க), எ6 சிறிய எைல வ 5விடன. உய:த க)ைடய* ெப#ணி
இலகண கணவைன வா2வி 5 வா2த உய தி உயத, உட; உயி  என

வா2ைகயி ஒறாகிவி%த. இ:த இலகண4க க#ணகியிட தி

ெபா :தியி :த நிைலயிைன கா#ேபா.

க#ணகி, ேகாவலனாகிய தைலமக9 ()6 ஈ% ெகா% தைலமகேள
யாவா. ேகாவலனி உயி , உண= மகி2:5 இற தக அளவி) அவ
இப* ெபடகமாக இ :தா எபைத இள4ேகாவக, ேகாவல வாயிலாக,
”மாச6 ெபாேன! வலாி ( ேத!
காச6 விைரேய! க ேப ேதேன!

அ ெபற) பாவாL! ஆ யி ம :ேத!
ெப 4 வாணிக ெப மட மகேள!
மைலயிைட* பிறவா மணிேய எேகா

அைலயிைட* பிறவா அமி2ேத எேகா!
யாழிைட* பிறவா இைசேய எேகா!

தாழி 4 3:த ைதயா! நிைன…."

(மைனயற. 73-80)

எ6, பாரா மகி2கிறா! இதி> :ேத க#ணகியி சிற*ைப உணர(கிற5.
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அ*பயானா, ஏ ேகாவல க#ணகிைய வி%* பிாி:தா? எற வினா
ேதா6. பல அவரவ, சி:தைன* ேபாகி) த:தவா6 விைட
ெசாகிறன.

”க#ணகியிட மாதவிகி :த கவ.சியிைல; ேகாவல கைலஞ
க#ணகியிட கைலJண= இைல; கைல இைல” எெறலா ெசாகிறன.

இைவயைன 5 ெபாL. ேகாவல இயபிேலேய மகளி ஒ@க தி (ைற

பிற2:தவ. அவ9ைடய மகளி ஒ@க ப)றி இள4ேகாவக,
”ரவாL* பாணெரா% நகர* பர தெரா%

திாித

மரபி) ேகாவல ேபால

இளிவாL வ#ெனா னிள ேவனிெலா%

மலய மா த திாித ’

(இ:திர விழZெர% த காைத 200-203)

எ6, ெதற; உவைமயாக, ேகாவலைன எ% 5 கா%வதா அறியலா.
இ4ஙன, ேகாவல விள4கியத) காரண அவ ம%மல. அவ

கால திய ச(தாய அைம* காரணமா. ேகாவல கால தி ெசா 5ைடைம

ேதாறி வள:5 விட5. ெசா 5ைடைம ேதாறி வளவத) (, காத

வா2ைகயி Fத:தரமி :த5.

ெசா 5ைடைம ேதாறிய பிற, ெசா ைத* பா5கா*பத)காக காத வா2ைகயி

க%* பா%க விதிக* படன. அ*ெபா@5 தா பலைர மண:5 வா2:த

தைலமக, ஒ

திைய ம% மண:5 வா@ நியதி, உப% த*ப%கிறா.

காரண ெசா 5 சிதறி* ேபாகாம வி:த (ைறயி இ க ேவ#% எபதா.
ஆனா, பா உண.சி வழி*பட வா2ைகயி தைலமக ஒ

திெயா% 3

வா2வத Kல மன நிைற= ெபற இயலா5 ேபாLவிட5. இ:த. P2நிைலவி
பர ைதய வா2ைக (ைற ஏ)பட5. இ:த காலகட தி)* பிறதா,

பர தைம எற ஒ@கேக% கா ெகா#ட5.
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இ:த* பர தைமJ3ட ச4க கால தி ஒ

தி ஒ வ எற (ைறயிேலேய,

(ைற* ப% த*ப :த5. பி, கால*ேபாகிேல தா பர தைம வாணிக,
நிைல தள*ப%. சீரழி= ளாகிய5.

ஆதலா இயபான வள.சி* ேபா, அவன5 வள.சி* ேபாைக, உ:தி.
ெச; திய அவ கால திய, ச(தாய நிைலJ, ேகாவலைன க#ணகிைய வி%*

பிாி தன. க#ணகியிட எ:த ைறJ இைல.

தமி2 நாகாிக, ெப#ைண* ெப ைம*ப% 5கிற5. ெப#B உாிைமக

அைன 5 உ#%. சிற:த நாகாிக ச(தாய அைம*, உாிைமகைள, கடைமக வழி
அ9பவிகேவ G#%. உாிைமக (ைன*பிைன தரா; பணிவிைன த .
ெந,Fநிைற, அபிைன த ; ெதா#% மன*பாைமயிைன ந; அSவழி

தனலம6* ேதா6. பிற நல விைழJ ெப :தைகைம விைளJ.

இ த ப#கைள, பழ:தமிழக 5* ெப#க ெப)றி :தாக. அவக ெபறாத

உாிைமயிைல, ஆயி9 கணவ வா2விேலேய நாட கான. கணவைன
வா2வி 5 வா2வதிேலேய இ)றன.

ெபா5வாக ஒ6 அல5 ஒ வ ெப)6ள அழ நல, ெசவ, ஆகியன அ5,

அல5 அவ 5L*பத)கல. அவரவ அழைக - நல ைத அவரவ 5L த அாி5.
மலாி மண ைத மலேர <கத இயலாத ஒ6. ெதற> ளி நல திைன

ெதறேல 5L த இைல; இயலாத5 3ட.

அ5ேபால காதலனி அழ நலகைள காத>J, காத>யி அழ

நலகைள காதல9, மாறி 5L தேல இய)ைகயி நியதி. ஒ வேன 5Lக
தைன அவனிட ஒ*பைட 5 தனல ம6*ன=ட வா2த க). இ

க)ெநறி இ பா; ெபா5ேவ.

அதனா, தமிழக 5* ெப#க கணவ மகி2த;ேக அழ உைடயவராக விள4க
வி வ. கணவ 5L 5 மகி@ கால4க& ஏ)றா) ேபாலேவ ஒ*பைன
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ெசL5 ெகாவ, அதனாலேறா காைரகா அைமயா த கணவ த அழ
தல திைன 5L 5 மகிழ ம6 தேபா5 5ற:தா; ேபL வவ ெகா#டா.
க#ணகி வழி வழி. சிற:த ல தி ேதாறிய லமக. மகளிாிய இயபான

ண நலக அைன 5 நிைற:தவ. அதனாலேறா ேகாவல க#ணகிைய
வி%* பிாி:5 மாதவியிட ெசறேபா5 ’வ% நீ4 சிற*பி த மைனயக

மற:5’ எ6 இள4ேகாவக க#ணகிைய* ெப ைம*ப% 5 கிறா.
”த)கா 5 த)ெகா#டா) ேபணி தைகசாற
ெசா)கா 5. ேசாவிலா ெப#'

எ6 தமி2மைற கா%. ெப#B இலகணமாக வா2:தவ க#ணகி. ஒ

ெப#ணி க)ைப கணவகாக (யா5. க) எப5 உட சாபான ஒ@க

ம%ம6. ெபா5வாக, ஒ , ெப# த அழ தல திைன* பிற அதாவ5

பர தைம ண(ைடய ஆடவ கான, க#% மகிழ வாL*பளிக 3டா5.
அ5ம%ம6. தா9 த தைலவைன தவிர ேவ6 ஆடவ நலைன உள தி

நிைன 5, கா()6* பாரா%த 3டா5.

அதனாலேறா க)ைடய மகளி "பிற ெந,F கா” எ6 சிற*பி 5 36கிற5

மணிேமகைல.

ஆதலா, க) எப5 உட சா உைடய5 ம%ம6. உட சாபான க)ைப
கணவனி காவ கா*பா)றி த . சி:தைனயி, உணவி ெகடபிற உட

கா*பா)ற*ப% என பய? அதனா தா தமி2 மைற 'த)கா 5’ எ6

36கிற5.

த)கா த>ேலேய த கணவ9 எதிாிைடயான எ:த ணேக%கைளJ தா
ெபறா5 ஒ@த; அட4; ெப ைம, க2 ஆகியன= 3ட அட4. இ5,
கணவ9 ெபா :5.
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க#ணகி த)கா 5 ெகா#% வா2:த ெப#ணி) சிற:த ெப :தைகய.

ேகாவல நிலா ()ற தி க#ணகிJட 3 வா2:த கால திதா, க#ணகி

ஒ*பைன ெசL5ெகா#டா. ேகாவல பிாி:5ேபான பிற, க#ணகி, அழைக
ெவ6 தா; அணிகலகைள ெவ6 தா, 5யாிைனJ அைட:தா.
ஆனா;, கணவ நல க தி, 5யாிைன மற:5 ஒ@கினா. ம4கல நாைண

தவிர பிற அணிகைள அணியா5 நீகினா. க#ணகியி அழகிய க#க

ேகாவலைன* பிாி:தைமயினா க 4 க#களாக மாறி விடன.

அற உ#%. ஆனா எ:த அற( 3% (ைறயிேலேய ெசLய*ப%. மைன

அற தி)ெக6 சில அற4க உளன. இதி சில அற4க தைலவிJ.

தைலவ9 ேச:5 ெசLJ அைம* உைடயன. ஒ வ இறி ஒ வ ெசLத

இைல.

அ:தணகைள* ேபBத, அறெநறி நி)ேபாைர வா2வி த; வி :தினைர

உபசாி த ஆகியன மைனயற தி தைலவி ெசLய3ய அற4களா. க#ணகி

இ:த அற4கைள ேகாவல பிாி:தி :தா; ெசLய வசதி உ#%. ஆனா

க#ணகி ெசLயவிைல.

ஏ? கணவ இலாதேபா5 மைனவி அற ெசLத க) ெநறிய6. இ5
ம%மா? க#ணகி க)காக, ேகாவலனி கைழ கா*பத)காக உள தி
5ப திைன மற:5 ேகாவலனி ெப)ேறாாிட(, அவ த M% வ 

சாேறாாி ட( ெசய)ைகயாக* (6வ Nகிறா.

ஏ? ேகாவலைன விவாத* ெபா ளாகி, சீரழிய. ெசLய3டா5 எற க)
ெநறிதா காரண.

க#ணகி ேகாவலைன* பிாி:5 வா2:த நிைலயி; த க)பிைனJ கா 5
ெகா#டா; ேகாவல9ாிய எ:த நலகைளJ இழகாம; ேபணி*

பா5கா 5 வ:தா. அ5ேபாலேவ ேகாவலனி ெப ைமையJ கைழJ

ெக% எ:த. ெசய>> :5 தைன விலகி, கா 5 ெகா#டா. இ5ேவ

ெப#ணி க)-ெப ைம க#ணகி ேபா)ற தகவ.
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க#ணகி ேகாவல9 ஏ)ற மைனவி எற ததி மிதிJ உைடயவளாக

இ :தா எபதைன ேதவ:திJ உண 5கிறா. ேகாவல, க#ணகிைய*
பிாி:தத) காரண க#ணகியல.

ேகாவல க#ணகிைய ெவ6 5 ஒ5கவிைல எபைத ”கணவ) ைக
தாJமைல" எ6 ேதவ:தி 3றி விளகிறா. இ4ஙன இ க, க#ணகியிட
கைல இைல; கவ.சியிைல, அதனா ேகாவல பிாி:தா எெறலா
க 5வ5 மரப6.

ேதவ:தி, ேகாவல க#ணகிைய* பிாி:தத) ஊைழேய காரணமாக
கா%கிறா. அதாவ5, மகளி கணவ ெபா % ேநா) ேநாபிைன
(ைறயாக. ெசLயாைமயா விைள:த தீ?2 எ6 ெசாகிறா.

ஆனா, இள4ேகாவக ேதவ:தியி வாயிலாக தா இ4 ஊைழ

நிைனZ%கிறா. இ4 ஊழி விைளநிலமாகிய ச(தாய அைம* சீராக
இைமேய ேகாவல பிாி= காரண.
ச(தாய அைம*பி சீாிைமைய அரF தி

தி ெநறி*ப% தலா. ஆனா

காாி> :த ேசாழ* ேபரரF அைத. ெசLய தவறிவிட5. அல5 தனி ஒ வ,
த (ேன)ற தி) தைடயாக இ கிற ச(தாய அைம*ைப, எதி 5*
ேபாராடலா. அ:த ததிJ, ேகாவல9 இலாம ேபாLவிட5.
காரண, ேகாவல பர ைத வழி, ஒ@கின ேதாடறி ெநறி(ைற சா:5 வாழா5

நகாி F)றி திாிJ இைளஞக&ட 3%. ேச:5விடா. வ6ெமாழி

ேபசிJ, ெநய நைக நைக 5, வறிேத வா@ 3%, ேகாவலைன. சி:திக

விடாமேலேய த% 5விட5. ஆதலா இள4ேகாவக இ4ேக ஊைழ எ% 5

காடவிைல.

ேதவ:தி, ேகாவலைன க#ணகி தி ப அைடவத) உாியவழிJ கா%கிறா.
ேசாம#ட, Pாிய#ட ஆகியவ)றி K2கி காம ேவைள வண4கினா
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ேகாவலைன தி ப அைடயலா எ6 36கிறா. பல நாக கணவைன*

பிாி:5 வ :5 க#ணகி இ:த வழிகா%த ஆ6த த ; இப அளி
எ6 ேதவ:தி எ#ணினா. ஆனா, க#ணகி இதைன ஏ)6 ெகாளவிைல.
ஒேர வா ைதயி ந6 ெதாி தா) ேபா ’[ட6’ எ6 3றி ம6 5

விடா. இ:த இட தி ேதவ:தியி ஆேலாசைனைய ஒேர வா ைதயி
க#ணகி ம6 5* ேபFவாேன?

ஒ

5ப தி வ :5வா* பல எளிதி ஆேலாசைனக 3ற வ வ. அ:த

ஆேலாசைனக ெப பா; த, மதி*ைப இழக 3யதாக=

ெநறி(ைறகைள கட:ததாக=ேம இ . ஆயி9, தனல நய*, ேதைவ எற
அ*பைடைய ைவ 5, கா5 ெகா%க ெதாட4கிய நிைலயி> :5 ()றாக

மாறிவி%வ.

இராமகாைதயி வ  3னி, ைகேகயியி மன ைத மா)றியைத நிைன= 3க.
இத ெதாடபாக ெதாட:5 ேதவ:தியிட ேபFவதா த மன ெநறிகைள

கட வாL* ஏ)ப%. அ:த வாL*ைப த% 5 நி6 5 ேநாக 5ட ஒேர

ெசா> ‘[ட6’ எ6 3றி ம6 5 வி%கிறா.

காத, க) எபன இப தி) களி*பி) ம%ேம உாியைவ அல. தனல
ம6*பி), தைம. சா:தாைர கா த) காத; கறJ பயப% ெபா@5
தா அற ஆகிற5; இைறைம ஆகிற5.
அதனா, தமி2* ெப# த த கணவனி தவ6கைள ெந,ச தா; நிைன 5*
பாக மாடாக எ6 ஐ466 எ% 5 கா%. க#ணகி ெப#ணி)

ெப :த கா. க#ணகி த கணவனி தவ)ைற காமேவளிட ெசால
எ4ஙன ஒ *ப%வா? அதனாேலேய "[ட6" எ6 ம6கிறா.
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அ5ம%ம6. மாதவியிட த4கியி *ப5 ேகாவல9 வி *பமாயி அவன5

வி *ப தி) 6ேக நி)பாேன எ6 க தி, ேகாவல மகி2= (தைம

ெகா% க#ணகியி திற( ல*ப%கிற5.

இதைன ெகாைலகள காைதயி; க#ணகி ல*ப% 5கிறா. ெகாைலகள

காைதயி ேகாவல தனிைல நிைன:5 வ :தி 36கிறா;. த ைறகைள*
பாராடா5, க#ணகி த9ட ம5ைர வ:தைமைய* பாரா%கிறா.
அ*ேபா5 க#ணகி ”ேபா)றா ஒ@க ாி:தீ, யாவ5 மா)றா உள

வா2ைகேய ஆத> ஏ)ெற@:தனயா” எ6 36கிறா. இ4* ”ேபா)றா
ஒ@க ாி:தீ” எ6 க#ணகி 3றிய5. (ைறய6; இ 5 3றிய5
ேபால தா எ6 சில 36வ. இ5 தவ6.

இ4 "ேபா)றா ஒ@க ாி:தீ” எப5 ேபா)6த;ாிய ஒ@க ைத
ேம)ெகாளவிைல எ6தா ெபா ேள தவிர, அ5 இழிநிைல க

ைத தரா5.

அேதா%, க#ணகி ெபாிய இட 5* ெப#. ேகாவல9ைடய நைட(ைறைய. சKக
ஏ)6 ெகாளாைமைய அறி:தி கிறா; உண:தி கிறா. சKக தி
நிைன*, ேகாவல9 எதிராக இ கிற5 எபைத க#ணகி அறி:தி :தா;
அவ, ேகாவல த கணவ எற அ*பைடயி காதைலJ கடைமயாகி

ேகாவல வா ைதைய ம6காத - ம6க நிைனகாத ஒ@கலா6ைடேய எ6,
த நிைலைய ேகாவல9 ெதாிவி 5 தபா ேகாவல9கி :த
ஐய ைதJ அ.ச ைதJ நீத) ெபா ேட 36கிறா.

இ: ேநாக க#ணகி ஆழமாக இ :த5 எபைத, காாி மாதவிைய
வி%*பிாி:த ேகாவல, க#ணகிைய ேநாகி வ:தெபா@5 க#ணகி

ேகாவல9 தனபிைகJ நல( மகி2= த  வைகயி ”நல4ேக2
(6வ நைக (க கா” வரேவ)கிறா எ6 இள4ேகாவக 36வதா
அறிக.
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அ5ேபா5 ேகாவல த வளமா:த ெசவ4க அைன ைதJ இழ:5வ:5ள

கீ2ைம நிைலைய நிைன:5 வ :தி, க#ணகியிட 36கிறா. க#ணகிேயா

ேகாவல ெபா ைள இழ:5 வ :5 ெசLதி ப)றி, அல ெகாளவிைல.
ெபா ளிழ* ெதாடபாக யாெதா

வா ைதJ ெசானாளிைல. ஏ?

ெபா ளிழ*. ெசLதிகைளJ ெதாட:5 விவாதி தா வ :5 P2நிைலக

ேம; உ வாகலா எப5 க#ணகி ெதாிJ.
அ தைகய வ

த ைத ேகாவல; ெகா%க க#ணகி தயாராக இைல.

இத) மாறாக அவ ெபா  ேதைவயி காரணமாக தாேம ேகாவல மீ5ள
காத மிதியா ேம; ெபா  வழ4 ேநாக ேதா% ”சிலள ெகான”

எகிறா.

இ4ேகJ க#ணகியி மா# உய:5 காண*ப%கிற5. ”சில உள” எ6
ெசானதி Kல சிலக ம%ேம எ,சிJளன எற றி*ைபJ
உண 5கிறா. இ4ஙன உண த ேவ#ய அவசிய என?

மீ#% ெதாட.சியாக* ெப6த), ெபா  யாெதா6மிைல எற றி*ைப

உண 5வத Kல அவைன* ெபா  ெசய வழியி ெநறி* ப% தலாமா எ6
எ#ணிேய ”சிலள ெகாண” எ6 36கிறா.

ேகாவலைன, ம5ைர ெச6 வாணிக ெசL5 ெபா ளிட ேவ#% எற

ேநாக தி ஆ)6* ப% திய5 ”சிலள ெகாண” எற க#ணகியி ெசாேல

எ6 3றலா. ஆதலா க#ணகியி வா2= இலசிய( ேகாவலைன. சா:5

இய4கிய5

ெசா*கா த க0ணகி
க)ைட* ெப#ணி அ% த கடைம ”தைக சாற ெசா)கா த” எபதா.
அதாவ5 கணவனி கைழ, ெப ைமைய* பா5கா த, பிறரா மகி2:5

ெசால*ப%வ5 க2. ஆதலா, கைழ. ‘ெசா’ எ6 வ&வ 36கிற5.
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காத வா2ைகயி, மன ேவ)6ைமக ஏ)ப%வத), வாL*க உ#%. ஊட

()றி வள:5 லவியாகலா. ஆயி9 எ:த. P2 நிைலயி; கணவனி

க@, ஊ6 ஏ)படாம கா*பவேள, க)ைடய ெப#.

அ5 ேபாலேவ கணவ ெமாழி:த வா, P&ைர ஆகியைவகைள நிைறேவ)றி,

அவ ெமாழி:த ெசாைல, நி6 த தகவா6, க)ைடய மைனவி, ேதாழைமயாக
விள4கி 5ைண ெசLய ேவ#% தனய*பா கணவனி ெகாைட,

இைட?றாக விள4க3டா5. இப நய*ணவா கணவைன கடைமக மீ5

ெசலவிடாம த% த 3டா5.

ேம; கணவ மீ5 அயலா - பைகவ, தகாத, பழிைய 3றினா;,
அ*பழியி> :5, கணவைன மீக ேவ#%. இ4ஙன, எலா வைகயா;
கணவனி கைழ, ெப ைமைய கா*பவேள க)ைடய ெப#.
க#ணகி, ேகாவலனி பிாிவி வழி 5ப ைத, ேகாவல மாதவிபா சா:5
வா2:தைத, யாாிட( எ% 5 3றவிைல. கட=ளிட( 3ட எ% 5 3றி,
வழிபட ம6 5விட மா#பிைன, (ன பா ேதா.
க#ணகியா, ேகாவல9 எ:த* பழிJ வரவிைல. ஆனா, ம5ைர மாநகாி
ேகாவல9* பழி வ:5விட5. ேகாவல9 "கவ” எற பழி. ெசாைல

ம5ைரயி ெகா% 5விடன. பா#ய அரF, ேகாவல மீ5, பழிகார ெகா% த

பழிைய நபி, ேகாவல9 தவறிைழ 5 விட5.
ேகாவல9 ஏ)பட மரண ைதவிட, க#ணகிைய வ

திய5, ேகாவல மீ5

Fம த*பட பழிேயயா. ேகாவல கவ எ6 ெசால* ெப)6, ெகால*

படா எற ெசLதிைய ேகட=ட க#ணகி ேகாவல மீ5, எளள=

ஐய ஏ)படாத5 க#ணகியி க). சிற*.
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ேகாவல9, க#ணகிJ சில ஆ#%கேள வா2:தன, இைடயி ேகாவல;
க#ணகிைய* பிாி:5 வா2:தி கிறா. க#ணகிைய* பிாி:5 வா2:த கால தி,
ேகாவலனி ஒ@க நலக என ஆயின? எற ஆL= 3ட, க#ணகி
தயாராக இைல. ஏ? நபிைக நிைற:த ந, வா2ைகயி, க#ணகி, நாட
ெகா#டா.

க#ணகி, ேகாவலனி ைறகைளJ நிைறகைளJ ேத:5 ெதளி:தவ.

ஆதலா, ‘கவ', எ6 ேகாவல பழி Fம த*படேபா5. பா#ய அரFதா
தவ6 ெசL5விட5 எ6 ஐய தி) இடமிறி 5ணிகிறா.

இ தைகய சா, பழகிய பலாிட தி கா#ப5 அாி5. அவக இயபி )ற
கா#பவக. எனேவ, ”இலாமலா இ . அல5 இ ேமா?” எ6

ஐய*ப%வாக. க#ணகி ஐய தி அ. Fவேடயிலாத நபிைக

ேகாவலனிட தி!

ேகாவல, தைன* பிாி:5 56 தினானா யி9, அவ அ 5ப ைத
தா4கி, தவ ெசLதாேள தவிர, ேகாவல9 இமிJ ெந,ச தா;
தவறிைழகவிைல. தா தவறிைழகாதேதா%, ம)றவ தவறிைழ த ெபா@5
தா, அ தவ)ைற, தா4க(யா5 சின:5 எ@கிறா.
Nகாாி, ஆ2கட> அைமதி ேபா> :த க#ணகி, ம5ைர நகாி சின:5
எ@கிறா; எாிமைல ெயன (6கிறா. Nகாாி ேகாவல மாதவி ஆகிேயா
தனகிைழ த தீைமைய தா4கி ெகா#டா. ஆனா, ம5ைரயி த கணவ
ேகாவல9 இைழ த தவ)ைற அவளா தா4கி ெகாள (ய விைல.
க#ணகியி தனல ம6* ேகாவ9காகேவ வா2:த தியாக உண=

இதனா ல*ப%கிறன. ேகாவல ெகால*பட ெசLதி கிைட த=ட அவ
ெந,ச தி (ற எ@:த5 ெகாைலயா அல; பழி G)றலாேலயா. இதைன,
“மபைத அல G)ற மனவ தவறிைழ*ப

அபைன இழ:ேத யா அவல4 ெகா# டழிவேத"
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(5பமாைல-36-37)

எ6 36கிறா. ஒ

நா% அரF தவ6 ெசL5 விட5 எ6 நகிறா.

ஆனா, த கணவ தவ6 ெசLயவிைல எ6 திடமான நபிைக ெந,சளவி

ம% ெகாளாம, த கணவனிமீ5 Fம த*பட பழிைய 5ைடக, அரைச
எதி 5* ேபாரா% அள=, க#ணகி 5ணி:5 விடா.
பா#ய அரசிட வழைரக. ெசறேத கணவைன மீக அல; கணவனி

கைழ மீக தா! ேகாவல கவ அல எ6 உலகறிய. ெசL5 அவ

கைழ கா*பா)றிய க#ணகியி க), ெதLவ க); மற க); அரசியைலேய

மா)றி யைம த ஆ&ைமJைடய க).
கணவ1 க4 கா த க0ணகி

க#ணகி வ&வ காய வா2ைக 5ைண தல தி) இலகியமாக

திக2:தவ. ெபா6ைமயி ம6பதி*பாக* Nகாாி வா2:த க#ணகி

ம5ைரயி இSவள= ஆ)றாைம ஏ? ெவளி ஏ? இ4 தா க#ணகியி
சா ஒளி ெப)6 விள4கிற5.

ஒ% ெமா தமாக ெவளதா தீ5. ெவள ேவ#ய இட4களி ெவளாம

இ *பவக அநியாயகாரக; ெகா தைமக; ேகாைழக: வா2ைகயி

ெபா ாியாத லறிவாளக.

வா2ைகயி, ெசா)கா த எப5 ஒ

சிற:த ப#பா%. ெசால*ப%வன எலா

ெசாலல. ெபா5*பைடயாக இ :தா; சிற*பாக ெசா எப5 கைழேய
றி.

பிறரா மகி2:5 ெசால*ப%வ5 க2. அதனா தா, தி வ&வ ”சாேறா

என ேகட தாL" எறா. இைதேய ெப#ணி ெப , சிற*பி) ’தைக சாற
ெசா) கா த’ எப5 ஒ

கடைம எ6 36கிறா.
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மானிட வா2ைகயி காத - ந ஆகிய இ

உ6*க மனிதனி

வா2ைகைய உய 5 ேதாழைம உ6*களா. இ:த* ெபா6*கைள

ஏற6 ெகாேவா, ெதாடைடேயா நலைன* பா5கா*ப.

க#ணகி ேகாவல9 காத) கடைம N#டவ. ேகாவலனி வா2ைக

த9ைடய நல9 ஏ)றதாக இைலயானா; அவ கைழ* பா5கா
உணேவா% Nகாாி ெபா6ைமயாக இ :தா. Nகாாி பா5கா த

கணவாி ெப  கைழ* பா5கா*பத)ேக ம5ைர வ:தைதJ க#ணகி
நிைன= 3கிறா.

ஆதலா, தன5 இளைமைய இழ:5 வா2ைக நலகைள இழ:5 கா*பா)றிய
கணவனி க2 ம5ைரயி மாF6வைத அவளா தா4க(யவிைல. இழ*பி

க#ணகி இ :த ஆ)றாைமையவிட-ேகாவல மீ5 Fம த* ெப)ற பழியிதா
அவ& இ :த ஆ)றாைம-ஆ திரேம அதிக.

ேகாவல ெகால*படா எற ெசLதி ேகட =டேனேய, க#ணகி 5ப தி
எைல. ெச6 வி%கிறா. ேகாவல கவ, அதனா அவ ெகால*

படா எற ெசLதி அவைள அனலாகி விட5. அவ& த கணவ

கவ அல எ9 ெதளிவி கிற5,

அ5 ம%மா? தன5 கா)சிலைப விைல ெகா%காம அைடவத)காக, ேகாவல
மீ5 பழி Fம தி விடாக எ6 5ணிகிறா. இ த ெதளி= க#ணகி

எ*ப ேதாறிய5? ஆராL:5 பிற:த ெதளிவல, கட*பா வழி*பிற:த

ெதளி=.

காத>, நபி, பழகியவகைள ஐய*ப%த ஆராLத Kல ந ெக%; காத
ெக%. ஆயி9 த9ைடய ெதளிவான க

ைத வ>J6 தாம கணவனி

வாயிலாகேவ தா கவ அல எ6 ேகடறிய வி கிறா; 5கிறா.
தன5 கணவ, கவ எ6 உலக பழி கா)6 பயாக மனவ ெசLத
தவ)ைற நிைன 5 நிைன 5, அவ ெவகிறா. அ5 சீ)றமாக உ ெவ%கிற5.

கணவைன இழ:த நிைலயி; கணவைன காணேவ#%. தி ப
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அைடயேவ#% எெறலா ஆவ ெகாளாம ”அவ தீத6 ந;ைர” ேகக
வி கிறா.

தீத6 ந;ைர யா5? ேகாவல, கவ அல எப5தா. இ:த
ந;ைரைய ேககேவ அவ ம5ைர* ெப#ைர நா%கிறா; பதி இைல,
ம5ைர. சாேறாைர நா%கிறா; பதி இைல. மனித உலக வரலா)றிேலேய

நீதி. சா:5 ேபசி வழகா% பழக இவக& இலாம ேபாL விட5.
கைடசியாக த கணவைன கவ எ6 பழிFம தி ெகாற அரசைனேய

நா%கிறா. நீதி ேககிறா. ேத:5 ெதளிJப ேக%ெகாகிறா. அரசேனா,

ேத:5 ெதளிய உடபடா இைல.

ேத:5 ெதளி:5 ெசாவதாக, உாியன ெசLவதாக* பா#ய ெசா>-

யி :தா;, க#ணகியி சீ)ற தணி:தி . ஆனா, பா#ய ”கவைன
ேகாற க%4ேகால6” எ6 த நிைலைமையேய சாதிகிறா. அதனாதா

க#ணகி ஆ)ெறாணா 5யர ேதாறி வழைக ெதா%கிறா.

அ*ெபா@5 அ:த. P2நிைலயி; க#ணகி ஆ திர தி பா#ய மீ5 பழி

Fம 5 எ#ண இைல. அறிவா:த நிைலயி வழைக ைவகிறா. த

கணவ கவ அல எ6 பா#ய உண ப ெசLகிறா.

த கணவ ேகாவல மீ5 கவ எ6 பழி Fம திய பா#ய* ேபரரச வாL

ெமாழியினாேலேய ேகாவல கவ அல எற (ைவ*ெப)6 உலக தி)
த:5 ேகாவல9ைடய கைழ கா*பா)றினா. இ6 கா*பா)6கிறா.

அ6 க#ணகி பா#ய அரேசா% ேபாரா ேகாவல கைழ கா*பா)ற

தவறியி :தாளானா இ6 ேகாவல நிைன*பத)3ட ததி அைடயவனாக
இ :தி க மாடா.

வரலா)6 ஏ%க& கா*பிய4க& பழிFம த ேகாவலைனேய கா%. ேகாவல

வழி வணிக ல( ேசாழ நா% 3ட பழி Fமக ேவ#ய நிைல ஏ)ப .
க#ணகி, இSவைகயி ெசLத பணி ஈடாக உலக தி ேவெற5=மிைல.
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ம ைரைய எாிகலாமா
எாிகலாமா?
கலாமா?
க#ணகி, பா#ய அரசைவ கள தி (ைறயாக வழைர 5 ெவ)றி

ெப6கிறா. நீதியிைன நிைலநா%கிறா. ேகாவல கைழ கா*பா)6கிறா.

ஆயி9 க#ணகியி ஆ)றாைம நீ4க விைல; 5ய தணியவிைல.

க#ணகியி ெவளி ெடா4கிெய@:5 ெசய)ப%கிற5. ஆயி9 ெநறி(ைற

கட:5விடவிைல. க#ணகி, ம5ைரைய அழி*ேப -எ6 உ6தி NBகிறா.
ம5ைரைய அழி*பாேன?
ேகாவல கவனல எப5 உ6தியாகிவிட5. ேகாவல உயிைர (ைற

ேகடாக எ% 5ெகா#ட பா#ய அரச உயிைர ெகா#டாகிவிட5.

கணவைன இழ:த க#ணகி பட 5யைர பா#மா ேதவி அைட:5 விடா.
இSவள= நட:த பிற ஏ க#ணகி. சின அட4கவிைல? ம5ைரைய
அழி*பத) என நியாயமி கிற5?
மனித வா2வி ைறக, )ற4க என இ *ப5 உ#%. இவ)றி ைறக
மனிக தகன; மறக தகன. ைறக எபைவ வா2வியேலா%
சப:த*படைவ. அ*படமான தனல. சாைடய ஒ@கலா6களா,
சKக 5* ெபாிய தீ4க விைள:5வி%வதிைல.

ேகாவல மாதவியி பா) ெசெறா@கிய5 ைற. ஆதலா க#ணகி

ெபா6 தி :தா. ஆனா பா#ய ெந%,ெசழிய த அதிகார ைத* பய

ப% தி ஒ வைன ெகாற5 )ற. இ தைகய )ற தனி மனிதனிட தி 3ட

ெபாிய தீைம த . அ5, பல உயிைர எளிதி ெகால 3ய அரசாைணJைடய
அரசனிட தி இ மாயி நா% மகளி கதி எனாவ5?
அதனா தா க#ணகி, பா#யனி )ற ைத தா4கி* ெபா6 5ெகாள

(யாத. சின ஏ)பட5. அ*பயானா பா#ய ெந%,ெசழிய

உயிைர தா ெகா#டாயி)ேற! மீ#% ம5ைரயி மீ5, ஏ சின?
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இள4ேகாவக (ைய 5ற:5 மகைள நா மக& ஒ வராகி, க#ணகியி

கா)சிலைப (தலாக ெகா#% கா*பிய ெசLதவ. ஆதலா கா*பிய*

ேபாகி; அரசிய> மக&ாிய ப4ைக வ)6 த எ#Bகிறா.

நா% மக நல அரைச வி ப ேவ#%. நாைட ஆேவா க&

கைடகைள திற:தா ெலன? Kனா என? கட வா4கினா என?

ெகா% தா என? ' கமிஷ' வ:தா என? ேபானா என? எ6 ஏேனா

தாேனா எ6 நிைனக 3டா5.

நா% மக, நலவகளாக இலா5ேபானா அ:த நா நலாசி

அைமயா5; அைமய(யா5. எனேவ, ஓ அரசி சிற* அ:த நா% மகளி

நட ைதJ காரண எ6 க#ணகி வாயிலாக இள4ேகாவக

உண 5கிறா. அதனா, பா#ய ெசLத தவ6 திTெர6 விைள:தத6

எ6 க#ணகி ஓகிறா.
ஒ

மனிதனிட தி )ற திTெர6 ேதாறி விடா5. அத)ெகா

வரலா6

இ . அ:த )ற ைத வள தவக இ *பாக எபேத உ#ைம.

பா#ய த அைம.சகளிட தி கல:5 ஆராயாம "ெகா6 அ.சிலைப
ெகாணக.” எற5 தனி.ைசயான வா.

தனி.ைசயான மன*ேபா ெகா&த, தனி.ைசயாக. ெசய)ப%த

ச(தாய வா2வி ெபாிய )ற. மா9ட ச(தாய அைம*பி தனி.ைசயாக.

ெசய)ப%வைத தவிக ேவ#% எற இய)ைக நியதிேய இ கிற5. பிற

ெசாவைத ேக%, அறி:5, ெதளி:5 ெசய)பட ேவ#%, எபத)தாக இர#%
ெசவிக வழ4க* ெப)றி கிறன. ஆனா, ேகபாைர தா காேணா!
அைம.சகளாக இ :ேதா , ஊகாவலகளாக இ :ேதா  அரச த4க&ட
P2:5 ஆராயாம, ெபா)ெகால ெசா)ேக% அSவழி. ெசய)ப% விடாேன
எ6 5B)றாாிைல. அ4ஙன, 5Bறாதத) காரண இ:நிக2=
( மன அ*ப தா ெசLதி *பா எ6 நப இடமி கிற5.
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அைம.சக& ம)றவக& நம ஏ ெபாிய இட 5* ெபாலா* எ6
வாளா இ :5 வயி6 வள தி *ப ேபா;, ஆதலா, ஒ

நா%. ச(தாய

அைம* ெக%* ேபானா ஒழிய அரF தவ6 ெசLய (யா5.

தவ6 ெசLவத) ேநாிைடயாக ெந%,ெசழிய காரணமாக இ :தா; அவைன
இSவைக )ற ெநறியி ெச; திய அ:த நகர 5 மக& ெபா6* பாவ.

ஆதலா தா க#ணகி )ற(ைடய ஓ அரF ேதாற, வளர காரணமாக இ :த

ம5ைரைய அழி*ேப எ6 உ6தி NBகிறா.

ஆயி9, க#K தனமாக= அவ&ைடய சின ெசலவிைல. வா2:தா;

ெசயல)றவகளாக ெபா5ைம* ெபா6*ேப)கா5 ஒ54கி வா2பவகளாக சில
இ க தா ெசLவ. அவகைளெயலா த*பி 5 ெகாள வி%கிறா;

தீ திற தா ம%ேம அழிJமா6 அழிகிறா.

தீ திற தாைர அழி*ப5 பாவமா? கழனியி கைள பி%4வ5 தவறா? ஆதலா

க#ணகி ம5ைர எாி?ய5 அரசிய நீதி ச(தாய நீதி அற தி ஆசி

ெகா)ற ெசLத ெகா%ைமயி> :5  மக, நலாசிைய அைம த வரலா6
உைரசா ப தினி
இள4ேகாவக தம5 கா*பிய ைத K6 றி ேகாகேளா% ெதாட4கிறா.
அவ)6 ஒ6 “உைரசா ப தினி உய:ேதா ஏ த" எபதா. ஒ வைர*
ப#பறி:5 ேபா)6 ப# எலா  வ:5 வி%வதிைல.

ச(தாய தி இழி மன*பாைமJைடயவக நலத தைம அறிய

மாடாக. அதனா நைமைய* பாரா% மன*பா4 அவக&.
இ கா5. ஏ? அவக&ைடய அறியாைமயி காரணமாக தீைமைய

நைமெய6 ேபா)றினா; ேபா)6வ. ேபா)6 ப# எப5 உய ப#.

நைமைய-நைமயி திற ைத அறி:5 ேபா)6வ ெதப5 அறிஞ அழ.
ஒ

ெப# ப தினி* ெப#ணாக வா2ைகயி உயத எளித6. அஃெதா

க%ைமயான ேசாதைன. நல கணவ வாL*பி அ(ய)சி ெவ)றி! ெபறலா.
ந)றிறமிலாதவனாக வாL 5 வி ஒ

ெப#ணி க) கடைமக
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3%கிறன. கடைம. க& ெபா6*க& 3%ெபா@5 ேசாதைனக&?
மிக தா ெசLJ.

க) எப5 ஒ@க ம%ம6. அ5 கடைம. சாைடய5மா. ஆனா இ:த

)றா#% அறிவியலறிஞக ’ஒ வ த ெபா6*கைள, கடைமகைள

(ைறயாக. ெசLத ஒ@க தி அைடயாள’ எ6 வைரய6 5 36கிறன.
ஆனா இன( ந(ைடய நா ஒ@க எற ெசாைல கடைமேயா%
ெபா

தி* பாகிற மன* பா4 வளரவிைல.

வ&வ வ 5 காய ெப#ைமயி ெப , சிற*,
”த)கா 5 த)ெகா#டா) ேபணி தைகசாற

ெசா)கா 5. ேசாவிலா ெப#”

எபதா.

இ* ப#க அ*பேய க#ணகியிட ெபா :தி அைம:தி :தன. ஆயி9

த)ெகா#டா) ேபBத எற 5ைறயி க#ணகியா (@ைமயாக ெவ)றி ெபற
(யவிைல அஃ5 அவ ைறய6. க#ணகி கால தி ச(தாய அைம* சீ

ெக :த5.

பர தைம ஒ@க தைலமக9ாிய ஒ@கலா6 ேபால ஏ)6 ெகாள* ெப)ற

தீ?2 கால. க#ணகியா என ெசLய இய;? அ:த. P2நிைலையJ அவ

எதி 5* ேபாரா%வெதறா ேகாவலனி வி *ப உண=க ெக%*

ேபாேமா எற உணவி தனல ம6*பி;, ேகாவலனி நல ேபBத>;

இ :த (ைன* அSவைகயி அவைள* ேபாராட G#டவிைல.

அ:த நெலா@க த)சாைடயதாக அைம 5 விட ைறேய அ5. ஆதலா,
க#ணகிைய உய:ேதா பாரா%கிறன. இதைன கா*பிய (@5

காணலா.
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க=:தியக ஒ

5றவி. அதி; சமண 5றவி. சமண 5றவிய * ெப#ைம

இைசவிலாத ஒ6. ஆயி9 க=:தியக க#ணகிைய மன4ளிர*
பாரா%கிறா. ஏ? ெதLவ எேற பாரா% கிறா.

அ க ேதவைனயறி ம)றவைர வா2 தாத க=:தியகளி வாயினா க#ணகி
ெதLவ எ6 ேபா)ற* ெப6த எளிதி கிைடக தகதா? அல5

க=:தியக& தா இ4ஙன ேபா)றி* பாராட எளிதி பா திர4க
கிைடமா?

”க) கடN#டஇ ெதLவ மல5
ெபா)ைட ெதLவ யா க#லமா”

எ6 பாரா%கிறா க=:தியக.

அ% 5, ம5ைர நகர ெதLவ ”ெப :தைக* ெப#ேணா!" எ6 அைழகிற5.
"ெப :தைக" எற ெசா வ&வ தி மாசிைம ெப)ற5.
”ம :தாகி த*பா மர த)றா ெசவ
ெப :தைக யாக ப”

எப5 தி ற.

'ெப :தைக’ எப5, தா 5ப ைத ஏ)6 ெகா#% ம)றவ வா2வளி த
எற ப#பா% ஆ. க#ணகி Nகாாி; சாி, ம5ைரயி; சாி. 5ப ைத

த@வியவ; ேகாவலைன வா2வி தவ. சிற:த ெப# எபைத* “ெப#ணி

ெப :தக" எ6 தி ற பாரா%. ம5ைர நகர ெதLவ ( க#ணகிைய*
ெப :தைக* ெப#” எ6 பாரா%கிற5.

அ% 5, வ,சிகா#ட தி - றரைவயி க#ணகி ெதLவெமன* ேபா)ற*
ெப6கிறா. மைல வா2 றவ. த4க ல தி க#ணகி ேபாறெதா

இைலெய6 ேபா)6கிறன.

”இவ ேபா; ந4லேகா

ெதLவ
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இ :ெதLவ இைல”

எப5 கா#க.

இள4ேகாவக, ம#ணக மாத அணிெயன விள4கிய க#ணகி, வி#ணக

மாத வி :தாக அைமJ அ  காசிைய ெந,F ளிர எ% ேதா5 கிறா.
”ெதLவ4 ெதாழாஅ ெகா@ந) ெறா@வாைள

ெதLவ4 ெதா@:தைகைம தி#ணிதா - ெதLவமாL

ம#ணக மாத கணியாய க#ணகி
வி#ணகமா த வி :5.”

எப5, இள4ேகாவக வா.

க#ணகி தவ தா, ேநாபா ெதLவமாயினா. அவ ம%மா? அவைள
மைனயாயாக* ெப)ற ேகாவல9 வி#ணிழி விமான தி வி#ணக
ெசகிறா.

க#ணகி, (Jைட அரசகளா ெதா@ேத 5 ெப ைம ெப6கிறா. ேசர
ெச4%வ இமய 5 க> க#ணகி. சிைல ெய% 5 க4ைக நீரா,
வ,சி தைல நகாி ேகாயி> எ@:த ள. ெசLகிறா.

(Jைட அரசக பல P2:5 ேபா)6கிறன; க) கட N#ட க#ணகி

ேதவியிட நாடா& ெச4ேகாைம தவறாதி க வர ேவ#%கிறன.
க#ணகி பலரா; ேபா)ற* ெப6 ப தினி ெதLவமாகிய வரலா6,
வா2ைகயி, பிற:த5; வா2ைக 5ைண ெசLவ5.
மாதவி

சிலபி க#ணகி அ% த நிைலயி சிற*பாக* ேபச* ெப6 பா திர மாதவி,
மாதவி விவாத தி)ாிய பா திரமாக விள4கினா; அவ, விள4 க2 பைட த

பா திரேமயா.
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மாதவி, அழ தி வின; ஆட) கைலயி சிற:தவ, பாட)கைலயி ேத:தவ.
மாதவி ( திற தி; சிற:தவ எ6 36கிறா இள4ேகாவக, ( திறமாவ5
ேம) ெசான ஆட;, பாட;, அழ எபனவா.
வானவ மகளிராகிய ஊவசி, ரைப ஆகிேயா அழகி; ஆட திற தி;

உய:தவக எ6 36த ாரண மர. மாதவி, (ைன* பிற*பி ஊவசியாக
வா2:தவ, எற நபிைகையJ ஆசிாிய இள4ேகாவக நம

த கிறா.

வானவ மகளாக விள4கிய ஊவசி, மாதவியாக* பிற:தா, ேபரழகியாக
விள4கினா எபதி வரலா)6. சிற* என இ கிற5? ம#ணக மகளி,

வானக மகளிைர ெவ6 விள4கியவ எ6. 36ததா ம#ணக மகளி.

சிற*பா.

சமணசமய. சாபி சி:தி*பவக ஊ2.சிற*ைப உண 5வத)காக எ:த ஒ
நிக2.சிையJ ()பிற* ேபா% ெகா#% இைண*ப5 ஒ

ெபா

தவைரயி மாதவி ம#ணக மகதா.

மர. நைம*

ஆனா; வானகமகளிைர ெவ6 விள4 அழ. ெப)6* ெபா>:தா,
ஆட)கைலயி சிற:5 விள4கினா. மாதவி, பிற*பி ஒ

“ெப :ேதா மட:ைத!”யாக விள4கினா.

ைறJமிைல

மாதவி, யா2 மீ% கைல க)6 ேதறினா: பாட)கைல பயிறா; ஏழா#%க

ஆட; பாட; இைடவிடா5 பயி6 ேத.சி ெப)றா. மாதவி அர4ேக)ற 5

ாியவளாகி விடா.

ேசாழ* ேபரரசி அர4கி மாதவி தன5 ஆட) கைலைய அர4ேக)ற ெசLதா.
ேசாழ* ேபரரச மாதவியி ஆட)கைல திற( <ப( க#%: மகி2ெவLதி

தைலேகா த:5 சிற*பி தா. மாதவி ேசாழ நா ஆட)கைல யரசியானா.

கைல உலக ெதLவமானா.

79

மாதவி "தைலேகா>’யானா. தைலேகா” சிற**ெப)ற மாதவி ஆயிர ெத#
கழ,F பFெபா ஒ

நா பாிசாக* ெப)றா, மாதவி, பிற*பி) றா* ெப :

தி வினளாயி9 சா யாைர விட5?
மாதவிைய, கைலாிய ெதLவ ைத நா%மரபி) ேக)ப ஒ வ9 உாிைமயாக
அவ F)ற (யற5. ஆயிர ெத# கழ,F ெபா அளி 5 மாைலைய வா4கி

மாதவிைய அைடயலா எ6 3ற* படா.

ேகாவல மாைலைய வா4கினா; மாதவியி மைனயி :தா; மாதவிைய
அைட:5 இ)6 மய4கி அைம:தா; மாதவிைய* பிாியா இயபினனாக*
ெப வி *ைடயவனாக ேகாவல விள4கினா; மாதவியிபா உள
ஈ%பானா க#ணகிைய மற:தா; மைனயற ைத மற:தா; மாதவியி

Mேலேய வா2பவனாயினா.

மாதவி ேகாவலனி மன மகி2:5 அைமவத) ஏ)றவா6 ேகாவலைன
காதலனாக ெகா#% அவைன வா2வி தா. காத வா2ைக சிற*ற

அைமத)ேக)றவா6 ேகாவல9 கவிJ லவிJ ஒ 4ேகயளி 5

இ6 தினா. மாதவி இ 5ைறயி ேகாவல9 வி :தாக அைம:தா.
ேகாவலைன ேபணி வள த மாதவி
தைலமக9 வாL வா2ைக 5ைண நல சிற*ற அைமயி
அ தைலமக ைறகளினி6 வி%தைல ெப6வா.
ஒ

கைல அ .சக உபாசி 5 அ .சி*பத Kல கட=ளாவைத*ேபால, ஒ

ெப# த9ைடய கணவ எSவள= )ற4ைறக&ைடயவனாக இ : தா;,
அவ ம% சிற:த அ ெசய திற9 உைடயவளாக இ *பி, த
கணவைன. சிற*ைடய தைலமகனாக விளக(ற. ெசLய (J.

காத வா2ைகெயப5 களி*ாிய5 ம% ம6; ஆக தி வழி*பட5;

கடைமகளி வழி* பட5.
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மாதவி, ேகாவல9 வாL த ந 5ைணவி. ேகாவல மாதவிைய. சா ெபா@5
)ற4க உைடயவனாக இ :தா. ெதற பல மலகைள <க:5

வ வைத*ேபா ேகாவல F)றி திாி: தா எ6 இள4ேகாவக 36வா.
மாதவிைய அைடத)ாிய மாைலைய ேகாவல, வா4கிய இடேம நகர நபிய

திாித  ெத வா. யாெதா

றிேகா&மிறி காரணமிறி நகைர. F)றி

திாிகிறவக திாிJ ெத , அ5. அ த நகர நபிய  ேகாவல9 இ :தா.
அ5 ம%மா?
உண= உைழகாம ஊரா உைழ*பி உ#% ெகா@ 5 திாிJ இ த நகர
நபியக 3 3* பயன)ற ெசா)கைள* ேபசி* ெபா@5 ேபாவ;

ேப.சிCேட, தா4களாகேவ ெநய சிாி*.சிாி 5 ெகாவ; பர தைம ெகா#
ெடா@வ. இதைன இள4ேகாவக,
”வ6ெமாழி யாளெரா% வப* பர தெரா%
6ெமாழி ேகா ெந%நைக *
ெபா.சா* #% ெபா &ைர யாள

ந.Fெகா ேற) நெனறி J#ேடா?

(ெகாைலகளகாைத 63-66):

எ6, ேகாவல வாயிலாகேவ 3ற ைவகிறா.
ஓ இைளஞ, நல தைலமகனாக வள:5 (ேனற ேவ#%மாயி, உைழ 5
உ#பவனாக இ க ேவ#%. உைழ*பி ஆவ கா மகி@ மன*ேபா

ேவ#%. பயன)ற ெசா)கைள* ேபச 3டா5. ைற, ேகா, ெபாL (த>ய

தீ.ெசா)கைள* ேபாலேவ பயன)ற ெசா)க& தீைமயானைவ.

சிாி த எப5 உத வழிய3ய ஒ6. நேலா சிாி*பி ஒ> இ .

ஆனா அ:த. சிாி*ெபா> ேதாறி உட மைறJ, ஓரக தி :5 ஒ@கி வா2வ.
பிற*பா இ தைகய தைலமகனாக ேகாவல வளத)ாிய வாL*பி :5

நXழிைமயா அவ நகர திாித

நபிய ழா 5 சிகி ெகா#டா.
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ஆனா அவேனா, (ேனாகேளா ாி:த நவிைன* பயகளி காரண

ேபா; மாதவிைய. ெசறைடகிறா.

மாதவிைய. ெச6 ேச:த ேகாவல பர தைம ஒ@க தி> :5 ()றாக
வி%தைலெபற மாதவியி காதெலா@க 5ைண ெசLதி கிற5.

ேகாவல, பர தைம ஒ@க தி> :5 வி%ப% விடா எ6 இள4ேகாவக
ெசானாாிைல. காரண, அஃ5 அவ9ைடய த)சாபான (ய)சி ய6. ஆனா,
“ேகாவலைன* பிாி:5 அல  ஆளாகாத மாதவி’ எ6 இள4ேகாவக

மாதவிைய. சிற*பி 5 36வா.

"காத) ெகா@நைன* பிாி:5 அல எLதா
மாத ெகா%4ைழ மாதவி...”

(இ:திர விழZெர% த காைத. 189-130)

-எ6 36வத Kல மாதவியி க)பி திற(; ேகாவலைன மாதவி

நெனறியி நி6 திய திற( ெபற*ப%கிற5.

அ5 ம%ம6, ேகாவல ெப வணிக %ப தி ேதாறியவ. அவ
தைன* பிாி:5 மீ#% பர தைம வழியி ேபாLவிட3டா5 எ6

ேகாவலைன கா*பா)6 உணவி மாதவி சிற:5 விள4கினா. மாதவி

தைன மிக அழற ஒ*பைன ெசL5 ெகா&வதி இயபாக வி *ப

மிைலயானா;, ேகாவல மகிழ ேவ#% எபத)காகேவ அவ ஒ*பைன

ெசL5ெகா#டா.

ேகாவல ெபாிய %ப ைத. ேச:தவ. அவ9ைடய ெசவ தி)ேக)ப, அவ

வளைம Jைடயவனாக= க@ைடயவனாக= விள4கா5 ேபானா மாதவியி

3னாதா இ:த தவ6க வ:தன, ேகாவல வளைம இழ:தா, கைழ
இழ:தா, எ6 ஊரவ ேபசாதி க, ேகாவல வி பியவாெறலா அற
ெசL5 ஒ@க மாதவி 5ைண நிறா.
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மாதவியிட தி ேகாவல வா2:த கால தி Mர. ெசயகைள. ெசLதி கிறா; அற. ெசயகைள. ெசLதி கிறா.
ேகாவல9 மாதவிJ Nகாாி த4க அ ைம மக மணிேமகைல* ெபய
P% விழா எ% தன. விழாவி ேகாவலனிட தான ெப6வத)காக ஒ

பா*பன வ:தா ேசாழ* ேபரரசி பட 5 யாைன மத பி 5, பாகனி

க%காவைல மீறி ஓ வி த5.

இைடயி சிகிய (திய பா*பைன, யாைன த 5பிைகயி எ% 5விட5.

ேகாவல பா 5 விடா. விைர:5 யாைனயி 5பிைகயி பாL:5 அ:த

(திய பா*பனைன வி%தைல ெசLதா. யாைனயி ெகாட ைத அடகி

அதமீ5 ஏறி அம:5 ெச; தினா.

ஒைற கா*பா)6 ெபா@5 பிறிெதா6 இழ* வ:தா அ5 Mரம6,

அற(ம6. இ4 (திய பா*பன9 உயி பிைழ தா. யாைன யாெதா

ேக%மிைல. ேகாவல9 யாெதா

ெச; தினா.

இைட ?6மிறி யாைனைய ெவ)றி Mரனாக.

இதைன இள4ேகாவக, ”கடகளி6 அடகிய ச ைண மறவ!" எ6 மாடல

வாயிலாக வா2 5கிறா.

ேகாவல சாேறானாக விள4கி வா2:த கால( மாதவியிட தி வா2:த
காலேமயா. இள4ேகாவ க, "கட அறிமா:த” எ6 ஒ

தியமானிட

சாதிைய அறி(க*ப% 5கிறா. கடனறி மா:த யா? பிற* பணி ெசL5

கிட*பேத த கட எ6 உண:தவக கடனறிமா:தராவ.

இைற, கடைமெயபத) இ:த* ெபா  ெகாள*ப%வதிைல. அ5
ம%மல, பிற ைடய தீவிைனைய தீ*பதனாதா ஒ வ* #ணிய
உ வாகிற5, கிைடகிற5 எ6 இள4ேகாவக 36கிறா.
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இ6ள மன*ேபா, ”தீவிைனJைடேயாாி தீவிைனைய மா)6த 3டா5;
அவ 56த ேவ#%; அ5ேவ இய)ைகயி நியதி” எபதா. இ5=,

அறெநறி ய6.

ேகாவல, க#ணகிைய* பிாி:5 க#ணகி 5ய ெகா% தா; ம)றவகளி

5ப ைத உண:தி :தா. கீாி*பிைளைய ெகாற பா* பணியி

பாப ைத* ெப  ெபா  ெகா% 5 கழி கிறா. அ5 ம%மா? பா*பனைன*
பிாி:5 வ :திய பா*பணி, அவைனJ அைழ 5 வ:5 ேச 5 ைவ 5*

ெப  ெபா  வழ4கி வாழ. ெசLகிறா.

இதைன இள4ேகாவக ”நவழி*ப% த ெசலா. ெசவ” எ6 மாடல

வழியாக வா2 5கிறா.

சKக தி எ:த கால தி; G தக வா2வ ேபா; இவக& கால
எைல இைலேயா? தி
ஒ

த()ற (@.ச(தாய கா#ப5 அாிேதா?

ப தினி* ெப#மீ5, அவள5 கணவ9 ஐய(#டா வ#ண

சாசியமளி த எSவள= தீைம? அ5= அறியாத ஒறிைன அறி:த5ேபா
சாசிய 3ற ெபாலாத தீைம, இ த தீைமைய. ெசLேதாைர உயி ட

நில தி அைற:5 உ#B Nத ஒ6 Nகாாி இ :ததா.

இ4ஙன ெபாLகாி ெசானா ஒ வைன* Nத நில திலைற:5 உ#ண பாச
கயி)ைற* ேபா

:த5. அ G தனி உயி ஊசலா ெகா# கிற5.

அவைன ஈற தாL கல4கிறா.

இ. P2நிைலயி ேகாவல Nத திைன அBகி, G தைன வி%வி%மா6
அ G த உயி* பதி த9யி ெகா&மா6 ேவ#%கிறா. Nதேமா,
அத) உடபடவிைல,
பாவியி உயிைர வி%வி% ந;யி ெகா& தீவிைனைய தா ெசLய

84

தயாராக இைல எ6 Nத ம6கிற5. ேகாவல ேவ6 வழியிறி G தனி

F)ற தா* ெப  ெபா  வழ4கி 5ப ைத மற:5 வாழ. ெசLகிறா.
இதைன இள4ேகாவக "பசி*பிணிய6 5* பலா#% ர:த இேலா
ெசம" எ6 மாடல Kல வா2 5கிறா. .

ஆதலா, மாதவியா ேகாவல வா2ைக அழிய விைல; வள:த5 ஆனா,

க#ணகிபா ேகாவல ெசலாைம காரண மாதவியி ெச*ப சாற
மைனயற வாழைகயி ப#ேபயா.

எ:தி வழியி; ேகாவலைன* பிாி:தா தைன* பர தைமயாக த F)ற தா

(யவ எ6 எ#ணிய மாதவி, ேகாவல எ:தெவா

ைறயா; தைன*

பிாியாம ேபணி* பா5கா 5 வ:தா. இ5 அவ&ைடய வா2ைக திற.

ெப ெபா  ைற:தத) காரண, மாதவியா ெச6 த4கிய ேகாவல
ெபா  ஈட ைத கவனிகவிைல; வணிக ைத கவனிகவிைல. ெபா 

ெசவ நாேதா6 ேபணி வள 5 ெதா தாதா உளதா. மாதவியா

வா2: ேகாவல இ:த* ெபா  ெசயைல மற:தா.

உாியவ க#காணிகாத ெசவ அழிவ5 இய)ைக. அ5= வணிக %ப தி
ெசவ எளிதி ைறJ. ேகாவல %ப. ெசவ நில*பிர 5வ (ைறயி

அைம:த ெசவமல; வணிக. ெசவ. அஃ5 ஈட ஈட தா வ ேம தவிர

தமியபாக வ வதல.

எ*ப* ெபா  ைற:த5? ெபா  ஈ% பணியி ேகாவல ஈ%படவிைல.
ஆயி9 வளமான வா2ைக வா2கிறா; ம)றவக& வழ4கிறா.
ேகாவல மனநிைற= க தி மாதவிJ இதி தைலயிடவிைல. இ:த

வைகயிதா ேகாவலனி ெபா  அழி:தி க ேவ#% எ6 உL 5ணர
ேவ#யி கிற5.

இ4ஙன விழி*பாக= சிற*பாக= வா2:த மாதவி அ.ச6க ஏ)ப%
வி%கிற5.
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Nகாாி இ:திர* ெப விழா. அைனவ  3 கடலா களி 5 மகி@ விழா.

ேகாவல9 மாதவிJ கடலாட. ெச6 ஆ ளி 5 மகி2:5 அம:தி ெபா@5, மாதவி ேகாவல ைகயி யாழிைன ெகா% 5 மீ*பாட.

ெசாகிறா. ேகாவல9 மாதவி மன மகிழ யாழிைன இைச 5* பா%கிறா.
ேகாவல பாய பாட> யா5 உ ேநாக இைல. ஆயி9, ேகாவல
பாய,
”தி4க மாைல ெவ#ைடயா
ெசனி ெச4ேகா ல5ேவா.சி

க4ைக தைன* ண:தா;
லவாL வாழி காேவாி

க4ைக தைன* ண:தா;

லவா ெதாழித கய)க#ணாL

ம4ைக மாத ெப 4க)ெப(6)
அறி:ேத வாழி காேவாி!

ேசர மட அன ! ேசர க#ட ஒSவாL!

ேசர மட அன ! ேசர நைட ஒSவாL!

ஊ திைரநீ ேவ> உழகி திாிவாபி

ேசர மட அன! ேசர நைட ஒSவாL!
(த>ய பாடக மாதவியிட ஊட ேதா6வத) காரணமாயின. மாதவி,

ேகாவல அய)ெப# ஒ

தி யிட ெகா#ட காத) றி*பி பா%கிறா எற

எ#ண தி உள ஊனா.

மாதவி த ஊடைல (கறி*பி ஒ54கி நி)ற (த>ய வழிகளி

ல*ப% தியி :தா ேகாவல மாதவியி ஊட) றி*ைப உண:தி *பா.
மாதவியி ஊடைலJ மா)ற (ய)சி ெசLதி *பா.

ஆனா, மாதவி த ஊடைல ெவளி*பைடயாக உண தா5 ேகாவலைன*

ேபாலேவ றி** ெபா  ைவ 5* பானா.
ம 4 வ#% சிற:தா*ப
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மணி*N ஆைட ய5ேபா 5
க 4க ய)க# விழி ெதாகி
நட:தாL வாழி காேவாி

க 4க ய)க# விழி ெதாகி

நட:த ெவலா கி கணவ

தி :தி ெச4ேகா வைளயாைம
அறி:ேத வாழி காேவாி!

எ6 பானா. இ*பாட> மாதவி, காவிாியி க). ேசாழனி ெச4ேகாேல

காரண எ6 பா%கிறா. இதி யாெதா

தவ6மிைல. இ4ஙன 36வத

Kல மைனவியி க) கணவ காவலனாக அைமயேவ#% எப5
ெபற*ப%கிற5. இஃெதா

சிற:த க

மாதவியிட தவ6 காண (யா5.

5. இ:த அளேவா% நிறி :தா

ஆனா உண.சி ேவக எைல கட:5 ேபாகிற5. ேகாவல ந4ைக ஒ

காத> சிகி தவி ேத எ6 பாயைத* ேபாலேவ. மாதவிJ தா ஒ

தியி

ெநLத தைலவனி காத வழி*, படதாக* பா%கிறா.
"அைடய  ேக அைடய எ4கான
அைடய  ேக அைடய எ4காண

உைடதிைரநீ. ேச*பத) உ6ேநாL உைரயாL

அைடய  ேக அைடய எ4கான"

எ6 பா%கிறா.

மாதவி இ:த உ திைய ைகயா# கேவ#ய அவசியமிைல. ேகாவல

ேபாகி, தா க#ட )ற ைத க:5 ெசா>யி :தா; ஏ)றி *பா; மன

மா6படா. ேகாவலனி நைட(ைறயி மாதவி இ :த ஐய( அ.ச(

நீ4கினபாைல. அதனா க:5 3ற= தயக.

ஆனா தன5 உணைவ ெவளி*ப% த ேத:ெத% த ெசய(ைற எளிதி

ஏ)6ெகாள (யாததாகிவி%கிற5. தைலவ தைலவியிைடேய ஒ த உாிைமக

உ#டானா; தைலமக ேசார ேபாத ேபால தைல மக ேசாரேபாக எ:த

மர ஒ 5ெகாவேத இைல. றி*பாக தமி2 நாகாிக ஏ)6 ெகாவேத

யிைல.
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இ:த. P2நிைலயி மாதவியி ேபா ேகாவல9 அதி.சி த:த5. அ5=

ேகாவல த ெசவ ைத இழ:த P2நிைலய5. ெசவ இழ:த நிைலயி

ஏ)ெகனேவ ேகாவல9 ஒ

த)ெகாைல மன*பாைம ேதாறிவிட5.

தனிட ெசவ இைலெயற காரண தா தா மாதவி தைன மற:5

ேவெறா வைன நா%கிறா எற (= ேகாவல வ:5விடா. இ5 மாதவி

எ#ணி* பாகாத ஒ6 உண.சி ேவக தி நட:5விட ஒ6.

பிாி= ேதாறிவி%கிற5. ேகாவல ஆ திர 5ட பிாி:5 வி%கிறா. ஆனா

ேகாவல நிைன:5 பிாிவத)ாிய அள= மாதவி தவ6 ெசLபவ அல.
அவ ேவெறா வைன நா%வதாக இ :தா வச:தமாைல ேபாறவக
லெவா@க மாகிய பர தைமைய நா%ப G#ய கால திேலேய
ெசLதி கலா.

மாதவி க)ைடய ெப#ணாக ேகாவலனிட தி த4கி வாழேவ#%, அSவழி

பர தைம லமரைப மா)ற ேவ#% எற தி#ணிய உ6தி ெகா# :தா.
அதனாதா ேகாவல க#ணகிைய வி%* பிாி:த ெபா@5 ஊழிைன

காரணமாக காடேவ இள4ேகாவக, மாதவிையவி% ேகாவல பிாிகிற

ெபா@5 "ஊ2விைன வ:5 உ

ததாக>” எ6 36கிறா.

அதனா, )றமிலராக இ :தா; ேபாதா5, )ற4க ெசLயாதி :தா ம%
ேபாதா5. உண.சி ேவக 5 ஆப% என ேபFகிேறா. எ6 ெதாியாமேல

ேபFவைத தவிக ேவ#%.

ஆதலா ேகாவல மாதவிைய* பிாி:தத) மாதவி ()றாக காரணமல.
ஆனா; P2நிைல அவைள ஒ

காரணமாகிற5.

இ:த. சி6 கள தி> :5 மாதவி விைர:5 மீள (ய)சி ெசLகிறா
அ(ய)சிகைள ெதாடவைத பா*ேபா.
மாதவியி1 )ய*சி
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ேகாவலன5 வா2ைகயி வ>ைம, வ>ைம யிைம, ந;ண=ைற, ஆகியன
மாதவி அறி:தி :தேத! ஆயி9 கைல, கவிைத* ேபாகளி P2 நிைலகளி

மாதவி ேசா:5விடா. ேசாவி விைளவாக ேகாவல பாய உ திைய*

ேபாலேவ மாதவிJ பாட ெதாட4கினா.

ஆனா, விைள=க ேமாசமாக* ேபாயின. மாதவி இ:த விைள=கைள
எதிபாகவிைல. ேகாவல பிாி=, அதி; ேவனி) கால தி அவன5 பிாி=

மாதவிைய வ

தியி கிற5. ேகாவலனி பிாி= 5ப தா மாதவி உயிாிழ

P2நிைல இலா5. ேபாவத) காரண,
“மாைல வாரா ராயி9

காைல கா#வ என”

மாதவி ஒ

ெசLத5.

நபிைக யி :தேதயா. அ:த நபிைகேய அவைள உயி வாழ.

நபிைக ம% இ :5 பய என? நபிைகைய நிைறேவ)றி ெகா&

((ய)சி ேவ#டாமா? இைட நிக2=களா நபிைக தள:5 ேபாகாம பா5காக
ேவ#டாமா? இSவிர#% (ய)சிகளி; மாதவி ஈ%ப%கிறா.
ேகாவலைன, அழகா;, மண தா;, உணவா; ஈ 5 வய*ப% 5 கத

எ@5கிறா. கத தி தர ேநாகி இள4ேகாவக அதைன "தி (க" எ6
சிற*பிகிறா.

தி (க தி)ாிய ெசLதிகைள மாதவி, எளிதி எ@திவிடவிைல. என எ@5வ5

எபைத* பல தடைவ தன தாேன ேபசி ெதளி:த உணவி எ@தினா.

அ:த தி (க எ தைகய )ற( ைறJ இலாதி :ததா ’மழைல’ எ6
இள4ேகா வக சிற*பிகிறா.

மழைல.ெசா எப5 உ ேநாகமிலாத5: GLைமயான5; இள4ேகாவகளி

"மழைலயி விாி 5ைர எ@தி" எற வாி மாதவியி GLைமைய*

ல*ப% 5கிற5.

89

தி (க தி உலக வா2ைகயி இய)ைகையJ ேநாக ைதJ எ% 5

36கிறா. உயிக நிைலயானைவ; உலகி பிற:55L*பன 5L 5 மகி2:5
நிைறெவL5 த)ாியன. இதி காத வா2ைக சிற*ைடய5.

உயிக& காத;ண= ேதாறி வள:5 (ைறயாக 5L 5 மகி@

வி *ப4கைள உ வாக அைன உைமயைம, இப உணைவ ேதா)6

வி க ைப த கர தி ஏ:தியி கிறா.

அ5ேபாலேவ அைன உைமயைமயி ேநாக ைத நிைறேவ)6 ேவனி)கால
தைலவ காமேவ& க  விைல ெகா# கிறா. காமேவளி கடைம

உயிாின4க தமாிய 5ைண ைய ேத:ெத% 5* ண:5 மகிழ 5ைணயா
யி *ப5.

3 வா2:த காதல யாதா9 ஒ வைகயி சி6 ெபா@5 பிாியி9 ேவனி
தைலவ வ

5வா; உயிைர* பிாி*பா. ஆதலா அ ைமாிய தைலவ

ெப மாேன! இதைன அறி:5 அ  ெசLக! எற வைகயி தி (க ைத எ@தி
வச:தமாைலயி வழி ெகா% த9*பினா.

மாதவிைய* பிாி:த ேகாவல இன( M%. ெசலவிைல, கைடMதி

ம 4கிேலேய F)றிெகா# கிறா. அ4 ேகாவலைன க#% வச:தமாைல

தி (க ைத ெகா%கிறா.

ேகாவல நிைல எதிமாறாக இ :த5. ேகாவல மாதவியி தி (க 5கிைச:5

வர உடபடாத ேதா%, மாறாக மாதவிைய க%, ெசா)களா ஏசி தீகிறா.
(ன3 வா2:த கால தி மாதவி ஊட தவி 5 3%த) 5ைணயாக

இ :த நிக2.சிைய3ட ந* எ6 36கிறா. தி (க ைத ஏ)6 ெகாளேவ

ம6கிறா.

இதனா மாதவியி பா ைற இைல எப5 ெதளி= எனி9

ேகாவலனிட தி> :த தனியா காதலா மாதவி மீ#% (ய)சி ெசLகிறா
மாதவியி1 மா0
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மாதவி ேகாவலனி 5னிைய மா)ற (யாைமைய நிைன:5 வ :5கிறா.
ஆனா; (ய)சிைய ைக விடவிைல. மீ#% ேகாசிக எற ஓ

அ:தணாளைன அBகி ேகாவல9 தி (க எ@தி ெகா% 5 அ9*கிறா.

இ தி (க தி வாயிலாக மாதவியி வள:த நிைலைய அறிய (கிற5.

காதல இ வாிைடயி லவிேயா, 5னிேயா ஏ)ப% அ5மாறா5 நீ தா

இ வாி ஒ வ த நிைலைய வ)6 தா5 ம)றவ நிைலைய. சா:5 ஒ@த
கடைம; நாகாிக. இ*ப ஒ@க தைல* :ப பிாி= பைகயாக மாறி வளராம
தளிக*ப%. கால*ேபாகி உற= ேதா6; வள .
மாதவியிட தி இ:த* ேபா காெகா#% விட5. இர#டாவ5 தி (க தி

காத>, காதல9 எ@5வ5 ேபாற ெசா)ெறாடகேள அைமய விைல. ஒ
ஞானாசிாிய ஒ

மாணாக எ@5வ5 ேபால ேகாவல9 மாதவி எ@திய

தி (க அைம:தி :த5.

மாதவி, ேகாவல9 எ@திய தி (க ைத அ*பேய த ெப)ேறா 

கா%மா6 பணி தா. காதலைன* பிாி:5 பிாி= 5ப தா வ :5 ஒ

காத>, த காதல9 எ@திய தி (க ம)றவக& அதி; சிற*பாக

ெப)ேறாக& பக தகதாக அைம:தெதனி மாதவி எSவள= ெசழி*பாக
வள:தி கிறா எபைத அறிய ( கிற5.

மாதவியி தி (க இேதா
”அக (ன யான M2:ேத

வயா கிளவி மன ெகாள ேவ#%

ரவபணி யறிJ ல*பிற* பாேயா%
இரவிைட கழித) எ பிைழ*பறியா5
ைகய6 ெந,ச கய ேவ#%

ெபாLதீ காசி* ைரேயாL ேபா)றி?

(ற,ேசாியி6 த காைத 87-92)
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ேகாவலைன ’அக’ எ6 விளி 5 எ@5கிறா; தைன அயவளாகி

ெகா#% வணக ைத* ல*ப% 5கிறா. மாதவி த இர#டாவ5 தி (க ைத

ேத:5 ெதளி:5 எ@5கிறா.

அ5ம%ம6, ேகாவலனி மன நிைலைய* ேபா)றி* பா5காமா6
ஆ)6*ப% 5கிறா. ஆயி9 அடக தி காரணமாக த கத தி ெசா,
ேத:5 ெதளியாத ெசா- ெசா எ6 றி*பி%கிறா.

”தா4க ெப)ேறாாிய பணிகைள. ெசLயாம ல தி) பிற:5 சிற:த

க#ணகிேயா% எலா  வா2வளி Nகாைர வி% இரவி யா 
அறியா5 ெசற5 ஏ?

அஃ5 அயவளாகிய நா ெசLத )ற தினாலா? நா ெசLத )றமாக இ *பி

ெப# ேபைதைமயா ெசLதி *பா எ6 க தி* ெபா ப% தா5
வி கலா. அல5 ஒ6 5 தி

தி இ கலா. ேகாவலனாகிய நீவி

)றம)ற காசிையJைடயவ. < க@ யாெதா

பா5கா 5 ெகாக!" எ6 தி (க ைத (கிறா.

)ற( வரா5

இ தி (க தி மாதவி %ப* பாச( நா%* ப)6 வள:தி *பைதJ
பாகிேறா. தா இ6வைத விட ேகாவலனி க2 சிற*ற அைமய

ேவ#%ெமற வி *ப ம%ேம இ :த ெதபைத உண:5 ெகாள (கிற5.
ஒேர ஒ

இட தி தன5 நிைலைய எ#ணி வ :5கிற ெசா)ேறாட வி@கிற5.

ஆனா, ெவளி*பைடயாக இைல. உL 5 உணர ேவ#ய ஒ6.

அதாவ5 ”ல* பிற*பாேயா% இர விைட கழித) எ பிைழ* அறியா5

ைகய6 ெந,ச" எற ெசா)ெறாடாி க#ணகி ல*பிற*பாயாக இ :ததா
ேகாவல அைழ 5. ெசறி கிறா; தைன அைழ 5. ெசலாதத)

காரண, தா ல*பிற*பாயாக இலாத5தா எ6ணகிறா ேபா;!
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ஆனா இ தி (க வாயிலாக மாதவி, ேகாவலைன மாசிறி கா*பா)ற

ேவ#% எற ெகாைகJைடயவளாக விள4கிறா. இ5 மாதவிள

ெப ைம.

ேகாவல9 மாதவி தீ5 இல எ6 உணகிறா. மாதவியி தி (க ைத த

ெப)ேறாாிட கா%மா6 ேகாசிக வாயிலாக ெகா% த9*கிறா.

இ4ஙன வள:த மாதவி, 5ற= நிைலாிய உள*பா4கிைன அைட:தா.

தாம%மல. த அ ம:த ெசவி மணிேமகைலையJ 3ட இளைம*

ப வ திேலேய ெபள த 5றவியாகிறா. ஏ? சKக தி தன-பணிைகய
ல 5 இ :த இழி நிைலைய எ#ணி ஏ4கிறா.

GLைமையJ காத மைனவிாிய கைட* பிையJ ேம)ெகா#-

ேடா@கினா; எளிதி தைன நீ4கிய ேகாவலைன நிைன:5 வ :தா5
ேபானா; இத) காரணமாயைம:த ச(தாய நியதிக மாதவிைய
வ

தியி கிற5.

அத காரணமாக அவ& ஏ)பட 5யர மிதி, ேகாவல ெகாைலJ#ட
ெசLதி, மாதவிைய மரண 5 ஆளாகவிைல. அதனா அவ க) Kறா:

தர த5 எப அறியா* ேபைதய சில.

கணவ இற:த=ட இற*ப5 ம%:தானா க)பி கடைம? அ*பயானா

க#ணகி 3ட தா உடேன சாகவிைல.

க) எப5 கணவைன, கணவனி கைழ கனவனி றிேகாைள

கா*பா)6வதி; அைம:5 கிடகிற5.

பா#மாேதவி, பா#ய இற:த=ட உயி நீ தா, ஆ! பா#ய,

பா#மாேதவிெக6 யாெதா

கடைமJ வி%. ெசலவிைல. அதனா

பா#மாேதவி உட உயி 5ற:தா.

ேகாவல இற:த=ட க#ணகி இறகவிைல! ஏ? வா2:5விட ேவ#%ெமற
ஆைசயா? இைல. ேகாவல அவ மீ5 ‘கவ' எ6 Fம த*பட பழிைய
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மா)ற ேவ#ய கடைமைய வி%. ெசறி கிறா. அ*பணிைய க#ணகி

இனிேத ெசL5 ( தா.

ேகாவல, அவ மகளாகிய மணிேமகைலைய. கா*பா)6 ெபா6*ைப

மாதவியிட வி%. ெசறி கிறா. அதனா மாதவி உயி 5றக (ய

விைல. மாதவி, மணிேமகைலைய வள 5 ெபள த 5றவியாகிறா.

ஏ? மணிேமகைல கணிைக வா2ைக ேம) ெகா#டா ேகாவல க@
இ@ ேந  எ6 எ#ணி தா!

இ4ஙன பலா)றா; சிற:5 விள4கிய மாதவி ெப#ணி ெப :தகாளாவா.
-------------------

5. ேசர1 ெச7.-&வ1
சில, தமி2 ேதசிய கா*பிய சில, தமிழக தழீஇய இலகிய;

பழ:தமிழக தி K6 அரFகைளJ ேபா)றிய இலகிய. ேசாழ, பா#ய,
ேசரநா%கைள* ப)6 ேகாடாக ெகா#% வள:த இலகிய4க பல*பல.

தமி2நா% ேசாழ, பா#ய, ேசர ஆகிய Kேவ:தகளா; ஆள*ெப)6 வ:த5.

இ:த Kேவ:தக& ேசாழ* ேபரரசக தி  ேகாயிக க%த, இைச,

நடன, (த>ய கைலகைள வள த, நிலவள, நீவள (த>யன ேபBத>
அதிக ஆவ கான. அைண க த#ணி ேத நீ*பாசன நிவாக

ேமலா#ைமைய தமி2நா% வரலா)றி அறி(க*ப% திய5 - ேசாழ*ேபரரேச!
அ5ேபாலேவ நில அளைவையJ அறி(க* ப% திய5. மகளாசி (ைறைய

டேவாைல Kல நைட(ைற*ப% திய ெப ைம ேசாழ* ேபரரF உ#%.

தமிழரFகளி ஊரா#ைம சிற:5 விள4கிய5. இ6 மகளாசி நைடெப6

கால தி 3ட* பைழய ஊரா#ைம இைல. கசிக பலவாகி, கசிகளி

@க பலவாகி வ>ைம வாL:த ஊரா#ைமைய. சிைத 5விடன. ஊராசி

மற4க சட*ப : இ :தா; 3ட நா% பாதி, கா% பாதி எபைத* ேபா
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ஊராசி மற4கைள இய4காம (டகி ைவ*ப5தா அரசி பணியாக இ :5
வ கிற5 ஊரா#ைம இ :தாதா கிராம4க வள : அரசி பணி எளிதா.
பா#ய* ேபரரசக ச4க அைம 5 தமி2 வள ததி க2 ெப)றன. ச4க

இலகிய4களி பல பாடக பா#ய நாைடேய களமாகெகா#%
ேதாறியைவ.

பா#ய அரசகளி பல கவிஞகளாக இ :தி கிறாக. பா#ய ஆாிய*

பைட கட:த ெந%,ெசழிய, தைலயால4கான 5. ெச ெவற பா#ய

ெந%,ெசழிய, பா#ய அறி=ைட நபி ஆகிேயா கவிஞகளாக விள4கிய
பா#யகளி றி*பிட தகவக.

ேசர அரF ெச:தமி2 அரF. Mர வரலர6 பைட த அரF நல ைசவ* ப)6ைடய

அரF, அேதேபா25 சமய சமரச நிலவிய அரF. வ,சி நகர தி பவைக. சமய

ெநறிக& இய4கின. அதனாேலேய இள4ேகாவகளிட தி சயன சமய தி

தாக இ :த5.

சில*பதிகார தமிழின தி ேதசிய கா*பிய; தமிழக தழீஇய கா*பிய:
( தமி2 கா*பிய, சிலைப இய)றியவ இள4ேகாவக. ேசர அரச மரபின
தமிழக வரலா)றி ெதாைமயான மரபின. பாரத* ேபா கால திேலேய ேசர

ல க@ட விள4கிய5.

இைறய அரசிய> ந%நிைல ெகாைக ேபச* ெப6கிற5. பாரத* ேபா

நட:தேபா5 ெகளரவக பா#டவக ஆகிய இர#% அணியின  உண=
வழ4கிய ெப ைம ேசர அரச  உ#%. இ:த ந% நிைல ெகாைகைய,
'ெப ,ேசா6 பய:த தி :5 ேவ தடைக’ எ6 சில
”வான வரபைன நீேயா ெப ம

அல4ைள* ரவி ஐவெரா% சிைனஇ

நில:தைல ெகா#ட ெபாலN: 5ைப

ஈைர பதிம  ெபா 5கள ெதாழிய*

ெப ,ேசா)6 மிபத வைரயா5 ெகா% ேதாL"
(ற-2)
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எ6 றநாC6 பாரா%கிறன. ேசர அரசகைள* ப)றிய இலகிய4க ச4க

கால திேலேய ேதாறிவிடன. இவ)6 பதி)6*ப 5 றி*பிட தக5.

இ4ஙன வள:5 வ:த ேசர மரபி ெந%, ேசரலாதனி அ ைம மகளாக.
ெச4%வ9 இள4ேகா= ேதாறின. ெச4%வ அரF* பணி ஏ)க

வாL*பாக இள4ேகா 5றவியாகிறா. இள4ேகா வியரசாகாம கவியரசாகி.

சில*பதிகார ைத இய)றி ய ளினா.

ெச4%வ ெச,சைட வானவ அ ளி ேதாறியவ எ6 சில

ேபFகிற5. (Jைட Kேவ:த க& ேசர அரF வி@*ப உைடய5; பா%
க@ைடய5. நீதி வ@வா தைமJைடய5. ேசர மரபின அரF அற:தழிஇய அரF,

ேபா (ைனயி; Mர விைளவி ெகா)ற(ைடய அரF.

ேசர ப# பாட* ப#B தமி@ கா தி :தன. இ4ஙன க2 N த ேசர

அரசகளி தைலநக வ,சி நகரமாக* ெப பா; இ :த5. ஒ

சில கால தி

க Z, ெவ,சாமா3ட ஆகியன தைலநகர4களாக இ :தி கிறன.

சிலாிய வரலா6 நிக2:த ேபா5 தைலநகரமாக இ :த5 வ,சி நகரேம. வ,சி

நகர எப5 தி வ,ைச களமா? தி வன:தரமா? எப5 ஆராLத;ாிய5.
இய)ைக வள ெசறி:த5 ேசர நா%. றி,சி, ெநLத, (ைல, ம த ஆகிய
நா வைக நில4 க& ேசர நா உ#%. ேசர நா% லவ பா%

க2ெப)ற5.

பதி)6* ப 5 ேசரக&ேக உாிய இலகிய. ப 5* பா%க ஒ

இ*ப ப 5 ெதாதி. ஒSெவா

ப 5 ஒSெவா

ெதாதி.

ேசரைன* ப)றிய5. இதி

ஐ:தா ப 5 ெச4%வ9ாிய5. ெச4%வ9ாிய ப திைன இய)றியவ
பரண. இ:த* ப 5 ெச4%வைன ”கட பிற ேகாய ெச4%வ" எ6

அைழகிற5. பரண ெச4%வனி Mர திைனJ ெகாைட. சிற*பிைனJ

விாிவாக எ% 5* ேபFகிறா.

ேசர ல திதா ேசரமா ெப மா நாயனா கழறி)றறிவா ேதாறினா.

கழறி)றறிவா சிவெநறி நிெறா@கியவ. நபியா+ர  ேதாழராக.

சிவெப மா Kல ஆகியவ. இ த க2ெப)ற ேசர ல ேதாறதா
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ெச4%வ. ெச4%வ9 (P ெகா& வாL*பிைன நக

இள4ேகா 5றவியானா; கவியரசானா.

ேசர ெச4%வ மைனவி ேசாழ ல தி ேதாறிய ெப#. இராசPய

ேவட ெப ந)கிளி, ேசர ெச4%வனி ைம 5ன. ெப ந)கிளி

கால தி ேசாழநா% பிாி:5 ஒப5 ேப ஆசி பட5.

ேசாழநாைட ஒேர ேநர தி ேசாழ மரபிைன. ேச:த ஒப5 ேப ஆ#டன.

ஒபதிம  இளவரசக; ஒ த தைமயின. இத காரணமாக. ேசாழ ல
தைலவ ெப ந)கிளியி ஆைண ஒப5 இளவரசக& க%*பட

ம6 தன. பைகைம ெகா#டன. இ:த. ேசாழ ஒபதிமைரJ ேபாாி ெவ6
தன5 ைம 5னனிட ேசாழ* ேபரரசி ெகா)ற ைத த:5 ஒ

ெப ைம ேசர ெச4%வ9 உ#%.
ேசர ெச4%வ ஒ

நிைல*பட. ெசLத

சமய மைலவள காண* ற*படா. ேபாியா)ற4

கைரயி தன5 மைனவி இள4ேகா ேவ#மாேதவி ம)6 அரF 5ைற
அ;வலக&ட பா M% அைம 5 த4கியி : தா. அ5ேபா5

வடல தி> :5 தவ(னிவக சில வ:5 ெச4%வைன. ச:திகிறன.
தவ (னிவக ெச4%வைன வா2 திவி% வரலா)6 தி *ப தி)ாிய

ெசLதிைய ெதாிவி கிறன. "மன மன! தமி2 நாடரசக வட ல
ெவ)றி ெகா#டேபா5, வட பனி மைலயி இமய தி சின4க

ெபாறி தேபா5 எைம* ேபால வ>ைமJைடய அரச இைலேபா;” எ6
வடநா% அரசக 3றிய ெசLதிைய உைரகிறன ெச4%வனிட.

இ த ண தி சா தனா  அ:த அைவ வ கிறா. சா தனா க#ணகி

வரலா)றி நிக2:தன அைன ைதJ (ைற*ப% தி 36கிறா. பா#ய அரச
இற:த ெசLதி ேகடெபா@5 ெச4%வ மகி2:தானல ;
வ

த(6கிறா. இ:த. P2 நிைலயி தா அரசா& ெபா6* இப.

சாைடயதல, 5ப மிதிJைடய5 எ6 36கிறா.
நா மைழ வள ைற:தா; சாி, உயிக வ

த()றா; சாி ெச4ேகா

ெச; 5வ5 5பேமயா, ேபா)ற தகதல எப5 ெச4%வ க

5.
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பா#ய நா நட:த நிக2=க ப)றி -- பா#ய அரசைன* ப)றி

ெச4%வனிட இக2= றி* யாெதா6 ேதாறவிைல. மாறாக*

பா#ய ெந%,ெசழியைன நிைன:5 அரF* ெபா6*பி க# உள

5ப ைதேய நிைன= 3கிறா. இதனா ெச4%வ பிற இக2.சிைய

க#% மகிழாத ெப :தைக எப5 ல*ப%கிற5.

இைறய நிைல தைலகீ2 த%மா)ற, இ6 அரச பதவிக, பண ப#B
பதவிகளாக*ேபாயின. அ5ம%மா? ஆரவாரமான Fக:த@விய வா2ைகJ
கிைடகிற5. இ6 நட*பைவ அரFக அல, ெபாிய வியாபார கைடக,

அSவள=தா.

ெச4%வ தாபதக வாயிலாக ஆாிய அரசக தமி2 நாடரசகைள இழி 5
3றியைத ேக%*ெபா மினா;ஆாிய அரசக ெகாட திைன அடக
ேவ#% எ6 உ6தி N#கிறா; வ,சின ேம)ெகாகிறா.
அ5ேபா5 அ:த அைவயி> :த ஆசா எ@:5, "ேசரல மன! இமய வரப
நிைன இக2:தன ஒரல” எ6 3றினா. ஆயி9 ெச4%வனி சின
தணியவிைல. 'எைம இக2:தா என? ம)ற தமி2 அரFகைள* பழி தா

என? தமி2 நாடவ ஒ

மரபின’ எ6 இனமான உண=ட 36கிறா.

தமிழ  ேதைவ தமான உண.சி. தமான உண.சி இ :தா ம%

ேபாதா5. இனமான உண.சிJ ேதைவ. அதாவ5 தமிழ எற உணவி

வி *ப. தமிழ, தமிழைர* பைககா5 வா2த. தமிழ  இைட?6

வ ெபா@5 ஒ6 திர#% பா5கா த. இ:த இனமான தமிழ  எ6

இ :ததிைல. ந தைல(ைறயி தைலவ ெபாியா தமிழாிைடயி இனமான ைத

வளக உைழ தா. அறிஞ அ#ணா அவக இனமான தி) ஓ
எ% 5காடாவா.

ெச4%வ, தமி2 அரசகைள* பழி தைத, தைன* பழி ததாகேவ க தினா.
இ:த நிைலயி ெச4%வ தைன Kவ  ஒ வனாக எ#ணி.

ெகாகிறா. வடவைர ேநாகி* பைடெய%கிறா. பைடெய% த ஆாிய
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அரசகைள ெவ;வ த)காக ம%மல. ப தினி ெதLவ க#ணகி. சிைல

எ@*ப இமய தி க எ% 5 வரேவ பைடெய%க எ#Bகிறா.

P&ைர 5* பைடெய%*. ெதாட4கி)6. வடல 5 ஆாிய அரசகைளெவ6

வாைக Pனா. ஆாிய அரசக ேபாாி ற (5கிேடான. அவகைள - கனக
விசயகைள* பி 5 அவக தைலமீ5 இமய கைலJ க4ைகையJ ஏ)றி
ெகா#% வ கிறா.

ஆயி9 ெச4%வ வடல 5* ேபாாி ெவ)றி ெப)ற பிற பி த

ைகதிகைள. ேசாழ* ேபரரF, பா#ய ேபரரF ெகா#% ேபாL காட

ஏ)பா% ெசLகிறா. ேசாழ, பா#ய அரசக, த(ைடய ெவ)றிைய தமிழ
ெவ)றி, த4க&ைடய ெவ)றி எ6 எ#Bவ என நபி ைகதிகைள

ெகா#%ேபாL காட. ெசானா. அத எதி விைள=கைள. ெச4%வ

உண: தானிைல.

ைகதிகைள* பா த ேசாழ, பா#ய அரசக ேபாாி உயி பிைழ 5

ஓ%பவகைள. சிைற*பி த Mரம6 எ6 3றி வி%கிறன. இ6

வைரயி தமிழக-தமிழ நல கா ெப :தைகயாளகைள க#டதிைல,

இன மான எப5 க%கள= 3ட இைல.

இமய க ெகா#% க#ணகி- ப தினி ெதLவ தி). சிைல அைமகிறா
ெச4%வ. க4ைக நீாிைன ெதளி 5 வழிபா%ாிய தி ேமனி

யாகிறா. க#ணகி ப தினி ேகாயி> நாேதா6 ேவவி (த>யன

நிக2 தினா.

நாேதா6 வழிபா% நடக ேதவ:தி Kல ஏ)பா% ெசLதா. க#ணகி

தி ேகாயிைல வல வ:5 வண4கினா. அ*ேபா5 ெச4%வ9ட ஆாிய

அரச , டக ெகா4க , மாளவ ேவ:த  இல4ைக கயவா= உடனி :5

வண4கின. க#ணகி தி ேகாயி எ% தைமயா தமி2 நா ப தினி
வழிபா% ெதாட4க* ெப)ற5; வள:5 வ கிற5.

ெச4%வ க#ணகி ேகாட அைம 5 கட=#ம4கல ெசLதேபா5

சிைற*பட ஆாிய அரசைர வி%தைல ெசL5 அரF வி :தின ததியி உபசரைண
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ெசL5 ப தினி வழிபா% நிைறெவLதிய=ட அவரவ நக . ெச;மா6

ஏ)பா% ெசLதா. இ.ெசய ெச4%வனி ெப :தைகைம எ% 5கா%.
ேசர ெச4%வ சிற:த அரச; Mர. மைனயற கா தவ; இனமான
ேபணியவ. ம)ற தமிழரசகளிட ம தி * ண= காயவ; ேபா)றியவ.

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

6.

சில விைள த  ைம

சில, தமி2 இலகிய உலகி N த மலகளி மண மிக5. Gய தமி2; ெதளி:த
நைட றிேகா உள பைட*பிலகிய; ( தமி2 கா*பிய; தமிழக தழீஇய
இலகிய; சKக நல ெபா5& கா*பிய.
அரசிய ெநறிJ அறெநறிJ உண 5 கா*பிய; தமிழத ஆ)றைல வடல
உண மா6 ெசLத கா*பிய; உைரயிைடயிட பா%ைட. ெசLJளாL அைம:த

பைட*: நீதிகாக அரைச எதி 5* ேபாரா% உாிைம வழ4கிய கா*பிய.

சிலபி மரகைள கட:த 5ைமக பல உ#%. சில ெசLத ரசி

ேபா)ற தக5 .

இலகிய ைத ெதாட4ெபா@5 கட=ைள வா2 தி ெதாட4த மர. ஆனா

சில தி4க, ஞாயி6, மாமைழ, Nகா ஆகியவ)ைற* ேபா)றி
ெதாட4க*ெப6கிற5. இஃெதா

திய ெநறி.

தி4கைள* ேபா)65 தி4கைள* ேபா)65

ெகா4கலதா. ெசனி ளிெவ# ைடேபாறி
வ4க# உலகளி த லா.

ஞாயி6 ேபா)65 ஞாயி6 ேபா)65

காவிாி நாட திகிாிேபா) ெபா)ேகா%
ேம

வல:திாி= லா

மாமைழ ேபா)65 மாமைழ ேபா)65
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நாமநீ ேவ> Jலகி) அவ அளிேபா
ேமநி6 தாFர த லா

Nகா ேபா)65 Nகா ேபா)65
M4 நீ ேவ> Jலகி) கவல ேதா%
ஓ4கி* பர:ெதா@க லா

இள4ேகாவக பாய இ*பாடக ேசாழனி கைழ, ேசாழனி ெவ)றிைய*

க2:5 பா%வதாக அைம:தி *ப5 எ#Bத;ாிய5.

மக ச(தாய வரலா)றி அரFக ேதாறிய=ட வணிக ச(தாய ேதாறி

வளகிற5. அரF கைள விட 3ட= வணிகக 3%த ெசவ ஆதார4கைள*
ெப)6 விள4கின எப5 வரலா)6#ைம.

இ6 3ட மக ச(தாய வா2ைகயி உயி நாயாக விள4

உழவகைளவிட, வணிககளிட ெசவ 3%தலாக தா வி:தி கிற5.

வணிக கேள அரைச இயகிறன. நட 5கிறன.

இ5ேபா ப#ைட கால தி; ேசாழ* ேபரரசி). ெசவ ேவ#%ேபா5

ெகா% 5 உத= ததியி வா2:த %ப ேகாவலனி %ப. "அரF விைழ

தி ”' எப5 இள4ேகாவக வா. ச(தாய வள.சியி வணிக ச(தாய தி

வள.சிைய நிைனZயவ இள4ேகாவக! இலகிய தி அரF வணிக எற

ச(தாய*ப(ைற வரலா)ைற உண திய5 சிற*.

வா2ைக. ெசவ ேதைவ. ஆயி9 ெசவ மிகி9 ைறயி9 5ப

ெசLJ. ேசாழ* ேபரரF - Nகா நகர ெசவ தி ெசழி த5. அதனா ஒ@க

பா2பட5. ()றெவளியி மகளிைர விைல 36 அள=. ேசாழநா Pழ
ெக%விட5. மாதவி ஆயிர கழ,F ெபா 3றி வி)க*ப%கிறா. ேகாவல

M2.சி காரண Nகாாி நிலவிய ச(தாய அைம*ேப எ6 சில
உண 5வ5 திய மர; திய ெநறி.

ஊழி நபிைக உைடய இள4ேகா;க ேகாவலனி M2.சி ஊைழ
காரணமாக காடா5 ேகாவல வா2:த P2நிைலயா ஒ@க பாதி 5

ெக%* ேபானா எ6 36வதKல இலகிய உலகி Pழைல* ப)றிய
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சி:தைனைய அறி(க* ப% திய5 5ைம. ேகாவலனி M2.சி காரண

மாயைம:த5 Pழ. இதைன

”வ6ெமாழி யாளெரா% வப* பர தெரா%
6ெமாழி ேகா ெந%நைக *
ெபா.சா* #% ெபா &ைரயாள

ந.F ெகாேற) நெனறிJ#ேடா"

எ6 ேகாவல 36வத Kல அறியலா.

மாதவி, பர ைதய ல தி பிற:த ெப#, ஆனா, ச(தாய திேலேய

பர தைமைய அேயா% அக)ற தவ ெசLத (த)ெப#. பர தைம

ெதாழி>ேலேய ஈ%ப%வ5 மர எெறலா சி திராபதி (த>ேயா வ)6 திJ

மாதவி பர ைதயாக வாழாம * தினியாக வ2:5 ெவ)றி ெப)ற5 சில
விைளவி த 5ைம.

மாதவி ேகாவலைன கணவனாக ெகா#ேட வா2கிறா. ேகாவல பர தைம

ஒ@க(ைடயவ ஆயி9, மாதவி பர ைதயல. பிற*பி ஒ@க ைத மா)றி*

5ைம ெசLதா மாதவி. தமி2 நா பர தைமைய அக)6 (ய)சிைய

ெதாட4கிய5 சில விைளவி த 5ைம.

ேகாவல ம5ைர வ கிறா. திய வா2ைகைய ெதாட4க சிலைப வி)க

நிைனகிறா. சிலைப வி)க* பா#ய நா% தைலநகாி கைடMதி.
ெசகிறா. ேகாவலனிட உள சில கைடMதியி வி)க3ய5 அல;

சாதாரண மக வா4க3ய சில அல. பா#ய அரச வா4கேவ#%

அல5 மிக*ெபாிய வணிகக வா4க ேவ#%. இ த விைல உய:த சிலைப

விைல 3ற, ம5ைர நகர Mதிகளி ம6கி ம6கி நடகிறா.

ேகாவல தன5 M2.சிைய நிைன 5 - ம5ைர நகாி சிலைப விைல 3றி வாழ

ேநாிடேத எ6 ெவக*ப% மைறவாக விைல 3றி வி)க நிைன 5

ம6கிறா. த நிைல இர4கிறா; ெவக* ப%கிறா. நாடறி:த வணிக

%ப ைத. ேச:தவ. %ப* க2 ேபாLவிட 3டாேத எப5 ேகாவலனி
கவைல.
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தைன உண  திற பைட த சராசாி மனிதனி உள இய இ5. உளவிய

பா திர* பைட*பி சி:தைன ெசL5 தி

தி ெகா& பா திரமாக ேகாவலைன*

பைட த5 இலகிய உலகி சிலேப. ஆதலா ேகாவல இலகிய உலகி

வா2கிறா.

ேகாவல தனிைல தா2:தைமைய எ#ணி ெவகி* ேபானதாேலேய ெகாைல

கள தி தா கவனல எ6 3றாம, ம6காம, வாதாடாம, திைக*#%

ெமளன சாதிகிறா. ஆ4* ேபச ேநாி %ப ேசாழ* ேபரரF (த>யவ)ைற

எ% 5 3ற ேவ#வ , அ5 மரபல; க@ தரா5 எ6 எ#ணிேய ெமளன

சாதிகிறா. ல மர காக* பழிைய. Fம:5 ெகாைல ேகாவல

உடபட5 ேகாவலனி உயி மானமாக இ :த5 எ6 உண 5வ5 5ைம.
ேகாவல கவ எ6 பழி Fம த*ப% ெகால*ப% விடா எற ெசLதி
க#ணகி கிைடகிற5. க#ணகி உண.சி வச*படாம அறிைவ இழகாம
நட:5 ெகா#ட(ைற இலகிய உலக தி)ேகா 5ைம.

க#ணகி ஆ)ெறானா 5யர தி) காளானா; அ@5 லபியவா6 உகா:5
விடவிைல. க#ணகியி அவல நிைலயி; அறி= தைல*ப%கிற5; ேபா
ண தைல*ப%கிற5. ெசLய ேவ#%வனவ)ைற. ெசLகிறா; ெசLய
தைல*ப%கிறா. சிலபி வழைர காைத அ)தமான பைட*.

க#ணகி நட:தனவ)ைற பாதிக* ெப)ற ேகாவலனிட ேகடறிய (த>

வி கிறா; ேநேர ெகாைல கள தி). ெசகிறா. இ4 இள4ேகாவக,

இய)ைக இக:த நிைலயி ேகாவலனி ெவ%#ட தைல க#ணகிJட
ேபFவதாக காசி அைம தி கிறா. இ:த காசி அவசியமான5.

ேநாிைடயான வா Kல -சாசி இலாம எ*ப வழைக நட த இய;?

ஆசி(ைற. சட4க& இைசய இலகிய அைம:5ளிைம சிலபி உள
5ைம. க#ணகி, ேகாவலனிட நட:தைவ யைன 5 ேக%ண:த நிைலயி
பா#ய தவ6 ெசL5விடா எ6 உணகிறா. உட பா#யனிட

வழைரக* ற*ப%கிறா.
ஒ

அரF தனி*படதல. ச(தாய தழிஇய5 தாேன அரF. ச(தாய தி

உளவக பிைழக ெசLயி அரF ெக%. எனேவ க#ணகி பா#ய நா

103

ச(தாய ைத ஆL= ெசLகிறா ”ப தினி* ெப#  உ#%ெகா” எ6
வின=கிறா.

எ4 ப தினி* ெப# உ#ேடா அ4 கா(க இ

த இைல. கா(க

இலாத ச(தாய தர(ைடய5. அ. ச(தாய தி தவ6க நிகழா. அ% 5

‘ெதLவ( உ#% ெகா?’ எ6 ேககிறா.

ெதLவ. சி:தைன உைடய ச(தாய ெதLவ நபிைக காரணமாக நலவகைள
உைடயதாக அைமJ. அத காரணமாக தவ6க ெசLய அ,Fவ.

அ% 5. ”சாேறா  உ#% ெகா?" எ6 வின=கிறா. ஆ6 அவி:5

அட4கிய ெகாைக. சாேறா வா@ ஊாி உள மக சாேறா

ெநறி*ப% 5த> காரணமாக நெனறி நிெறா@வ. ேகாவல ெகாைல

நட:த ம5ைரயி இவகளி யா மிைல. அத காரணமாகேவ ேகாவல

(ைறேகடாக ெகால*படா எ6 5ணிகிறா.
ஒ

தவ)6 வழகாட இ தைன ேப ைடய உடபா% ேதைவ. இ5 மர.

எ% ேத! கவி2 ேத! எ6 ேபசாம இ44ன (ைற*ப சி:தி 5* ேபச

ைவ த5 ஒ

5ைம.

இைவ ம%மா? க#ணகி அ% 5 த கணவ கவனா? இைலயா? எ6
ஆL= ெசLகிறா. காL கதி. ெசவைன ேநாகி ேககிறா; "காL கதி.

ெசவேன! கவேனா எ கணவ?" எ6 கதிரவனி ஒளிக)ைற <ைழயாத

இடமிைல.

ஆதலா, காLகதி. ெசவேன! உன5 ஒளி, க)ைறக ெசற இட4களி எ
கணவ ேகாவல கவனாக இ :தைத க# கிறாேயா? ெசா! ெசா!
எ6 ேககிறா. ெகாைல கள தி ேவ6 சாசி இைல! ஆதலா, காLகதி.

ெசவேன சாசி யாக ேவ#ய கடாய!

பா#யனி அைவ க#ணகி வழைரகிறா! இ:த )றா# வழ

எ*ப உைரக ேவ#%ேமா அ:த மர*ப வழைரகிறா! க#ணகி
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(த> தா பிற:5 வள:த ெசா:த. ேசாழநாடரசி நீதி. சாபிைன, தன5

%ப தி மா#கைள 3றி அறி(க*ப% தி ெகாகிறா.

அ% 5 ேநாிைடயாக*ேபFகிறா. ”பா#யேன எ கா) சில மாணிக*
பரகைளJைடய5" எகிறா! பா#ய த(ைடய சில, ( திைன

உைடய5 எ6 பதி ெசாகிறா. பா#ய அ:த. சிலைப ெகா#%வர.

ெசLகிறா. க#ணகி சிலைப வா4கி Mசி உைடகிறா. மாணிக* பரக

சித6கிறன. ேநாிைட நி+பண! இ5ேவ சட4க வழி வழகா%(ைற இ:த

(ைற சிலபி விவாிக*ப%வ5 5ைம.
”ேதரா மனா ெச*வ 5ைடேய

எள6 சிற*பி இைமயவ விய*ப*

&6 க# தீ ேதா அறிJ
வாயி) கைடமணி ந%நா ந%4க

ஆவி கைடமணி உநீ ெந,F Fட தாத

அ ெபற) தவைன ஆழியி ம ேதா
ெப  ெபய* கா எ பதிேய! அSZ

ஏசா. சிற*பி இைசவிள4 ெப 4

மாசா 5 வாணிக மகைன யாகி

வா2த ேவ# ஊ2விைன 5ர*ப.

P2கழ மனா நினக* :தி4

எகா) சில பகத ேவ# நிபா)
ெகாைலகள* பட ேகாவல மைனவி

க#ணகி ெயபெத ெபயேர!” என*

”ெப#ணன4ேக!

கவைன ேகாற க%4ேகா ல6

ெவேவ) ெகா)ற4 கா#" என, ஒளிைழ

“ந)றிற படரா ெகா)ைக ேவ:ேத

எகா) ெபா)சில மணிJைடய அாிேய” என
“ேதெமாழி Jைர த5 ெசSைவ நெமாழி
யா(ைட. சில ( 5ைட அாிேய

த ” ெகன த:5 தா( ைவ*

க#ணகி அணிமணி கா)சில ைட*ப

மனவ வாL(த ெதறி த5 மணிேய!"
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(வழைர காைத 50-72)

எப5 வழைர காைத* பதி ேநாிைடயான நி+பண தி Kல ேகாவல
)றவாளியல எப5 நி+பணமாகிவிட5!

"ேதரா மன" எ*5 வழ! "யாேனா அரச?" எப5 பா#ய

தன தாேன எ@திய தீ*! யாேனா?- எற ஐய வினாவி அரசனல எப5
பா#யனி தீ* (= அ% 5 ”யாேன கவ!” எறா 'எ கணவ

கவனா’ எப5, வழ.
க#ணகி கணவ கவனல எ6 3றாம 'யாேன கவ’ எ6 3றியத
Kல ேகாவல கவனல எற தீ* கிைடகிற5. ேகாவலனி சில

பா#ய வச இ :த5 ஓாிர=! அ% 5 ேகாவலனி உயிைர (ைறேகடாக*

பறி த5 - இர#டாவ5 கள= அதனா, பா#ய ஐய தி)கிடமிறி
தனய*பிறி த)ச;ைகயிறி *யாேன கவ" எ6 தீ*பிைன

அறிவிகிறா.

அரசனி (ைறேகடான ெசயலா ேகாவலனி உயி பறிக*பட5. உயி

உயிதா த#டைன பா#ய தீ*. ெசான ேதாறி "ெக%க எ ஆJ”எ6 த#டைனJ விதி 5 ெகாகிறா.

பா#யனி உயி, அரச நீதியி த4கி இ :தைமயா நீதி பிைழ ததறி:த

நிைலயி உயி தாேன பிாி:த5! உலக வரலா)றிேலேய இ தைகய அரசிய

இ :ததிைல! இ க* ேபாவ5 இைல! இ5 சில விைள த 5ைம!

ப தினி* ெப#ைர ெதா@ மர சில விைள த 5ைம. ப தினி* ெப#

க)பி தி#ைமயா, ஆ)றலா த சில. ெச4ேகா> அதிகார ைதேய

மா)ற (J எற நபிைக சில விைளவி த 5ைம. நாடா& அரசக

ப தினி ெதLவ ைத நீதி ெதLவெமன* ேபா)றின. இ5 திய மர; ()றாக*

5ைம.

சில இலகிய யா*பி 5ைமயாயி)6. சில, பர தைமைய ஒழி த 5ைம
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பைட* சில,  மகைள- மக கா) சிலைப* பா% ெபா

5ைம!

ளாகிய5

சில, மக அரைச எதி 5 வழகா% உாிைமைய த:த 5ைம உைடய5.
அரச நீதிைய உயிராக ெகா#ட அரசகைள அறி(க*ப% திய 5ைமைய.
ெசLத5.

சில தமி2 ேதசிய ைத க#ட5. இ5 ெபா5வி விைள:த 5ைம.
---------------------

