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ஆசிாிய: ஆராசி அறிஞ

ைனவ தர ச கனா

தமி! ேபரைவ ெச%ம (மைர! பகைல)

&ேசாி-11
ெவளி():

ைனவ தர ச கனா

&ைவ! ைபதமி! பதி!பக%

38, இரடா% ெத+, ேவ,கட நக, &ேசாி - 605 011
த பதி!&: நவ%ப 1991

----------

அறிக உைர
"ஒ+பாைன ேசா/012 ஒ+ ேசா0 பத%' எ4ற

ைறயி, இ54 சிற!&12

70ஆ% ப1க தி ெதாட,2% ெகா)% &+வ1 ேகா6ட%' எ47% தைல!பி உள
விள1க% ஒ4ேற ேபாேம!

ச. அறவண4 , ேபராசிாிய பயி/சி1 க9ாி

&ைவ! பகைல1 கழக%

ப1க%: 200 விைல: ;. 26-00
அசி6ேடா: சபாநாயக% பிாிட<,

73-A, கீழரத>தி, சித%பர%-608 001. ேபா4: 2350
---------
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ைர

க)2% அ?@%:
தி+வAவனாாி4 தி+12றைள திறனா@ ெசத இைட1காட எ47% &லவ,
"க)ைக ைள ேத கடைல! &க6B1
20க தறி த 2ற”
என1 CறிDளா. மிக@% சிறிதள@ எ4பத/21 ’க)கள@’ என1 C0% மர&
உ). ஒ+ சிறிய க)ைக ைள  அத7 ஏF கடைல! &2 த BDமா?
Bயா. ஆனா, அத அாிய ெசயைல தா4 தி+வAவ த% ஒGெவா+

2ற6பாவிH% ஆ/றிDளதாக இைட1காட இய%பிDளா. ஒளைவயா எ47%

&லவ ெப+மா6Bேயா,

'அ?ைவ ைள ேத கடைல! &க6B1
20க தறி த 2ற'
எ40 பாரா6BDளா. அ? எ4பைத1 2றி12% ஆ,கில ெசா Atom எ4ப.
இத Atom எ4பத/2! பிள1க

Bயாத எ4ப ெபா+ளா%. ஆனா, இ+பதா%

5/றாB அ? பிள1க!ப6டைத உல2 அறிD%. அ?ைவ! பிள த -

ைள த எ4ற ஒ+ 2றி!ைப! பல 5/றா)க62
அறிவி ளா.
பிள1க

Bயாத ைள1க

4ேப ஒளைவயா

Bயாத அ?ைவD% ைள  அத7 ஏFகடைல!

&2 வ ேபா4ற அாிய ெபாிய ெசயைல தி+வAவனா ெசளாரா%.
அதாவ ஒGெவா+ 2றளிH%, அாிய ெபாிய - ஆத உயத - பரத விாித
க+ க உளன எ4ப இத4 ெபா+ளா2%.

ஆணி க:
க:
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எனேவ, தி+12ற 5ைல ஒ+ மாெப+,கட எ40 Cறலா%. கடேல

இ+12%. தி+12றளாகிய மாெப+,கட ஆயிர 

ஆணி

க இ+12%.

என மர&. அத 1330 ஆணி

கA மிக@% உயத

5/0

!ப

கைள ஆணி

கA ஒ ஐ%ப ெதா+

க
க

கைள மாதிாியாக

என இத 5 அறி க!ப) தி- Dேள4. யா4 எFதிDள உைர விள1க%
அறி க% எ4றா, இ47% அாிய ெபாிய க+ க அைமதி+12% எ4ப

ெபற!ப)%.

ைவ ைற:
ைற:
யா4 2றகைள அைம தி+12%

ைற &ைமயாக ெதாியலா%.

த

காம !பா, அ) ! ெபா+6பா, J4றாவதாக அற !பா எ4ற

ைறயி

என ைவ!& ைற இ+12%. ஒ+ பா4 2றகைளேய ெதாட ெசாவதி7%,
!பா 2றகைளD% மாறி மாறி அைம 1ெகா) ெச4, பB!பவ12 ஒ+

வைக! & ண@ உடாகலா%. அதனா இGவா0 அைம ேள4.

வா1ைகயி எத1 ேக)% ெசயாத மா0த ஏ/க1 CBயதாேன!
க ேவைம:
ேவைம:

என உைர விள1க தி சில க+  ேவ/0ைமக இ+1கலா%. மண12டவ

உைரD% பாிேமலழக உைரD% தர!ப6)ளன. பாிதியா உைரD% கா,க

உைரD, Cட, ெப+%பாH% இGவி+வாி4 உைரகேளா) ஒ தி+12%. இவக62
க+  ேவ/0ைமD% சி0பா4ைமயாக இ+12%. எனேவ, என உைர

விள1க திH% க+  ேவ/0ைம இ+!பதி விய!பிைல. க+  ேவ/0ைம, ஒ+
வைகயி &ைம கா?% திற4 வளசி12 அறி2றி.
தி+12ற 5

Fவத/2% இ!பB ஒ உைர விள1க% எFதேவ)% எ4ப

என ேவணவா. அ4பகளி4 சா@% (ஆதர@%) அகைவ நீ6சிD% உடநல %
ெபா+ வள % இ+!பி4 அ ைகCடலா%.
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என இத உைர விள1க 5ைல திறனா@ ெசபவகளிட தி எ4ேனா)

க+  ேவ/0ைம ேதா4றலா%. ஏேதா ணி இற,கிDேள4. அறிஞகளி4
நலாதரைவ நா)கிேற4.

அறி க உைர எFதிய ேபராசிாிய தி+, ச. அறவண712%, இ5ைல ந4 ைறயி

அசி6) தத சித%பர% சபாநாயக அசக தா+12% மிக@% ந4றி
ெசH கிேற4. வண1க%.
தர ச க4
----------

5—11—1991

ஆ கட சில ஆணி க
ேதாவா!
ெப0த/காிய காத ஒ+ திைய! ெப/ற ெப0த/காிய காதல4 ஒ+வ4, தா4 அவ
மா6) Kகத இ4ப தி4 ைவைய! &ைனைர1கவிைல, உைமயாகேவ

உைர1கி4றா4: அவ4 அவ கனிவாைய Kகதானா%. அ Kகசியி4 பயைன
எGவா0 ெவளியி)வ? அவ712! ப6டைத ெசா வி)கிறா4. இைல,
அவ4 ெசால ேவ)% எ40 எணி ெசாலவிைல. அவைனயறியா

அKகசியி4 ேத1ெகறி@ ெசா/களாக ெவளி!ப)கி4ற. அத1 கனிவா

ைவ அவன உயி12 இனிதா%-இனி1கி4றதா%. அ ம6)மா? அமிதமாகி
அவன ஆ+யி12 எFசி ந2கி4றதா%. ஒ+

ைறயா? இ+

ைறயா? பல!பல

ைறD% இனி1கி4றதா%. ஆ+ேதா0% ஆ+ேதா0% அ7பவி12ேதா0%

அ7பவி12ேதா0% அமித மகி@ மி2கி4றதா%; மி2 ெகாேட-

யி+1கி4றதா%.

இ அவன ப6டறி@. அதாவ தைலசிறத தமி மகன ப6டறி@. ஆ)12

இ+ ைற

% ைற மணவில12 ெச ெகா) ம0 மண% &ாிெகாAகி4ற,

மனவளசிய/ற மா1கA12 இ விைதயி7% விைத! விய!பி7% விய!&!

பழக! பழக தமிழ712 மைனவி ேம இனி!& மி2கி4றேத தவிர, 2ைறயேவ
யிைல; கச!பாக மாற@% இைல. எைத!ேபால.. ?
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இ,ேகதா4 பா ! பதி01கேவ)%. கனிவா இ4ப 12 எதைன

உவைமயா12வ? 'பகழ! பழக! பாH% &ளி12%' எ4கி4றனேர! பாேல-தீ% பாேல
இ தைகய எனி4 ேவ0 எ தைகய இனி!&! ெபா+ைள ஈ) இய%&வ?

அ!பழெமாழிேய ெசாHகிறேத. ’பாH%’ எ4பதிHள - உய@ சிற!& உ%ைமேய
ெதாிவி1கிறேத. நாேடா0% நம12 நHணவாகி4ற பாHேம &ளி12% எ4றா,
பி4ைன! ேபவாேன4?
கனிவா இ4ப 12 ஒ உவைம Cற இGவள@ திடா6டமா? திணறலா?
தி12 1காடலா? அவ4 அ1கனிவா இ4பிைன Kகதவ4 ஏேத7% உவைம
Cறியி+1கி4றானா? ஆ%, Cறியி+1கி4றா4. ஒ4ற4 சிற!ைப உண த/2
உவைம C0வெத4றா அதனி7% சிறத ெபா+ைள எ) 1 C0ததாேன

மர&? ந42 ட வி)% விள12 ஒ4றி/2 மி4மினிையயா ஒ!பி)வ? கதிரவைன!
ேபா ஒளிகிற இGவிள12, எனதாேன உவைமயிய?
ஆயி4, கனிவா இ4ப 12 அவ4 எ4ன உவைம-ஒ!&ைம CறிDளா4?
தமிழகேள, ந%&>களா? அவ4 Cறியி+!பைத ந%&>களா? அ4ைறய தமிழ4
த4 ப6டறிவி/2 எ6Bயைத ெசா4னா4. ஆனா இ4ைறய தமிழேனா, அதைன!

&ாிெகாA% நிைலயி-ந%ப1CBய நிைலயி, த47ணசி உைடயவனா -

த4ன%பி1ைக உைடயவனா இைல. அேதா தமிழகேம! நீ அளிைய! நீ நைல! நீ
வாக!

அவ4 அ!பB எ4ன ெசாயி+1கிறா4? எ4ன உவைம Cறியி+1கிறா4?

'ேத+ேதா0% ேத+ேதா0% - ஆராDேதா0% ஆராDேதா0% இனி1கி4ற

ெசதமிைழ! ேபால, இவ ெச,கனிவா ஆ+ேதா0% இனி1கிற; ேத+ேதா0%
அமிதாகி4ற ெசதமிைழ! ேபால, இவ ெச,கனிவா ஆ+ேதா0%
அமிதாகி4ற’- எ4பதா4 அவ4 ெச% ெமாழி.
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இ!ெபா+ ெசறித உவைமயி எ ைண உைம ெபாதி கிட1கி4ற!

இ1க+  எ ைண ஆழ ைட ய. எ ைண அகல ைடய, எ ைண உயசி
Dைடய! இஃ எ,கி+ ெபற!ப6ட? இ,கி+ தான:
”ேத+ெதா0% இனிதா தமிேபா40 இவ ெச,கனிவா
ஆ+ெதா0% இனிதா அமிதா% என தா+யி1ேக”
(தNைச வாண4 ேகாைவ-59)

எ47N ெசD6 ப2தியி+தா4. இ ெசD எவ வாயி+ வத?

'ெபா பிறத &லவ வாயிேல' எ4ப சில. இைலயிைல; &லவக62ேளேய
ெபாயாெமாழி! &லவ பாBய ெசD இ, ஈ)பா) ெகாள ஈ)பா) ெகாள
தமி மிக மிக இனி12% எ4ப

Bத க+ , தமிழி ஈ)பா) ெகாடவக

இதைன உணவ, ந%&வ. க/கB4 இனிைமைய ைவ ேத உணரேவ)% உணர BD% அலவா?
ெபாயாெமாழி! &லவ ெப இ4ப தி/2% தமி இ4ப தி/2% ஒ தநிைல
தளா. பாரதிதாசேனா,

'ம,ைக ஒ+ தி த+% க %-எ,க
மாதமி12 ஈ) இைல'
என தமிழி4ப ைத உய திDளா.
தமிைழ ஆரா இ4&0த எ4றா எ4ன? தமிழிHள தைலசிறத 5கைள
ஆரா இ4&ற தாேன! அ,ஙனெமனி4, தமி 5கைள ஆராய ஆராய

இனிைம மி2% எ4ப ேபாத+ம4ேறா?

த ெபாயா ெமாழி!&லவராகிய

தி+வAவேர CறிDளாேர! பB1க! பB1க 54 நய% இனி!பைத! ேபால,
பழக! பழக! ப&ைடயவர ந6& இனி12%, எ4ப அவ க+ .
’நவிெதா0% 5நய% ேபாH% பயிெதா0%
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ப&ைட யாள ெதாட&'

எ4ப அ1க+ தைமத 2றளா%.
உைம அஃெதனி, ஆராய ஆராய ெதவி6டா இனி12% தமி 5கA

தைலசிறத ஒ4றிைன ேதெத)  ைவ 1ெகா) ஆரா ஆரா
அGவி4ப ைத 1கலாேம! இழ!பேத4?

அ தைகயெதா+ தமி 5ைல ேதெத) த அாித40; எளி, மிக எளி.

அGேவைலைய உலக% நம12 தரவிைல. அதைன

4னேமேய அ ெச

B  வி6ட. அத நாடறித 5ைல - ஏ4, உலக மறித அ தைல 5ைல

ஏற12ைறய ஒாீராயிர% ஆ) க62

4ேப, ச,க தமி! &லவகேள -

ப4Pக எFதிய தமி! பாவாணகேள வி+%& ெவ0!பி4றி ஒ+

கமா

ேதெத)  வி6டன. ஆ%; உள உள உள% உ+12% அத தமி 5ைலஆராய ஆராய அறி@ ஊ/ெற)12% அத தமி 5ைல - சிதி12% சிைத12

இனிய, அ ம6)மா, ேக62% ெசவி12% இனிய, அ%ம6)மா, ெசாH% வா12%
இனிய அத தமி 5ைல அவக அ!ேபாேத ேதெத)  வி6டன.
'அ+, 2றA% பகதத/பி4 ேபாெயா+ த
வா1 ேக6க 5Hளேவா'

எ4றா ந த தனா.

'உAெதா0 உAெதா0 உள% உ+12ேம
வAவ வாெமாழி மா&'

எ4றா மா,2B ம+தனா.

’வாெமாழி வAவ

!பா மதி!&லேவா12

ஆெதா0% ஊ0% அறி@'

எ4றா உ+ திர ச4ம கண.

சிைத1 கினிய ெசவி1கினிய வா1கினிய...
வAவனா ப4னிய இ42ற ெவபா'
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எ4றா க@ணியனா.
'உலகைடய உ?மா (வAவ)
வடமிழி4

!பா மகி'

எ4றா ஆல,2B வ,கனா. இ!பB இ47% பல, ப/பல.
அ1கால! &லவக ம6)மா அத4 அ+ைம ெப+ைமயிைன அறிதி+தன?

இ1கால % பேவ0 இதிய ெமாழி! &லவக உ6பட! பேவ0 உலக ெமாழி!
&லவகA% அத4 ஈ) இைணய/ற சிற!பிைன Kனி ணதன. த த%

ெமாழிகளி/ ெபய 1 ெகாடன. பிற ெமாழியாளக அ தமி 5ைல ெமாழி

ெபய 1 ெகாட ெசய, அவத% பரத மன!பா,ைகேயா, பரத அறிவி4

ெப+1ைகேயா அறிவி!பதாக! ெபா+ இைல; அ தமி 54 க+ தாழ ைத-

எவைரD% கவ த4 வய!ப) % அ54 தனி மாபிைன அறிவி!பதாகேவ
ெபா+ அலவா?

கால, கடத, கட, கடத, சாதி சமய, கடத அ த2 உலக! ெபா 5உலக! ெபா மைற தி+வAவாி4 ெதவி6டாத தி+12றள4ேறா? வAவ4
த4ைன உலகி71ேக த வா4&க ெகாட தமி நா)' எ40 !பிரமணிய
பாரதியா, தி+12ற உலக! ெபா 5 எ4பத/2 ந/சா4றித (Certificate)

ெகா) தி+!பதாக1 C0வ வழ1க%. இைல, இஃ அவர ெசாத சர12
இைல. ஒ+ேவைள அGவாேற எ) 1 ெகாடாH%, இ1க+ ைத

த

ெவளியி6டவ அவரல. இதைன தி+வAவ கால திேலேய &லவ

ெப+ம1க பைறசா/றி ெதாிவி  வி6டன:

’வAவ பா6B4 வள ைர1கி4 வாம)12,

ெதள தி4 தீNைவD% ஒGவாதா-ெதள த%
உடறிவா ேதவ உல2 அைடய உ?மா
வடமிழி4

!பா மகி.'

என ஆல,2B வ,கனா அ!ேபாேத அறிவி ! ேபாதா. ’உல2 அைடய-உலக%
Fவ%-உ?%' என அ!ேபாேத 2றி (ஆ+ட%) ெசாவி6)! ேபானா.
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எதிகால 12% இட% ைவ , ’உ?%' எ40 ெசD% எ47% வாபா6)

விைன /றி Cறி! ேபாதைமயி4 K?1க திைன Kனி  ேநா1கி மகிக.
’வAவ உலக, ெகாள ெமாழிதா 2ற'

என நாி ெவ;உ தைலயா+% CறிDளா.

ஆ%, உலகின உ6ெகாளகி4றன; ஆனா தமிழகளி4 நிைல எ4ன? 'வAவ4
2றைள ைவயகெமலா% வாாியிைறயடா தமிழா' எ40 பா)கிேறா%, ஆ)கிேறா%;
ஆனா ெசேதாமா? ெசகி4ேறாமா? ேபாக6)%, இனிேய7% ெசேவாமா?
தமிழக தி+12றைள மறத உைமதா4 - அதைன அைன லகி/2%

அறி க! ப) த அவக மறத உைமதா4. ஆனா, தி+12ற தமிழகைள

மற1கைல. அவகைள அைன லகி/2% அறி கN ெச ைவ1க அ மற1க

விைல. த4 க+ தி4 திைமயா உலக ம1கைள1 கவதத4 வாயிலாக,

'தி+12ற என ஒ+ 5H), அஃ எFத!ப6ட தமி ெமாழியி,

அ%ெமாழியிைன!ேபபவ தமிழக, அவக அ தைகயெதா+ 5ைல உலகி/2
அளி1க வல ஆ/றH% அ7பவ % நிர%பியவக' என அைன லகின+%
அறி விய1க ெசத ந% அ+ைம தி+1 2றள4ேறா?
உலகி/2 அறி கN ெச பர!&வ அ!&ற% இ+1க6)%,

த நீ,க

பBD,க! எ40 தி+ 2ற ெசாHவ ேபா-தி+வAவ ெசாவ ேபா
ேதா4ற விைலயா?
தி+12றைள ஒ+

ைற பB தா ேபாமா? இ+

ைற பB தா ேபாமா? ஒ+

க+ ைரைய1 க/றா ேபாமா? ஒ+ 2றி!&ைரைய1 க/றா ேபாமா?

தி+12றேளா ஒ+ வா1ைக 5-வா1ைக ைண 5. இளைமயி ஒ+
பB  ைவ ேதா%. இ47% இலா)க ெச4ற பி4ன-சில

அ7பவ,கைள! ெப/ற பி4& தி+12றைள மீ)% ஒ+

ைற

ைற பB ! பா தா

ெதாிD%. & அழ2-& நய%-&!ெபா@ காண!ப)%. இGவாேற ஆ)கA12

ஆ), அ7பவ 12 அ7பவ% தி+12ற ெதவி6டா இனி12%, 'உAெதா0
உAெதா0 உள% உ+12ேம வAவ வாெமாழி' என மா,2B ம+தனா+%,
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’ !பா ஆெதா0% ஊ0% அறி@’ என உ+ திரச4மகண+% உைர தி+!பைத
இ!ேபா ஒ+ ைற ஊ4றி ேநா12க.
----------

அைம ைற ஆ!"
அற !பா, ெபா+6பா, காம !பா எ4ற வாிைசயி இ!ெபாF

காண!ப)% தி+12றளி4 அைம!&

ைறயி மா0தெசய இடமி+1கி4ற.

இ%J40 பாகைளD% த4னக 1 ெகாB+!ப காரணமாக தி+12ற
ெப/றி+!பதாக நா% எணி1 ெகாB+12% ' !பா' எ47% ெபயைரேய

ஆ6ட, கா?%பB ெசய ெத%பி+1கிற.

காதி விFகிற; சி0 சலசல!& அ40; ெப+, C12ரக-அைற Cவக

காைத ைள1கி4றன. 'பைழய ச,க! &லவகேள

!பா’ எ40 தி+வAவ

மாைலயி 2றி!பி6B+1கி4றனேர. அற% ெபா+ இ4ப% >) எ47%

வாிைசயி உ0தி! ெபா+கைள உைர!பதாேன ெதா40 ெதா6ட
எ4ெறலா% பல ேபா

ழ1க% இ)வ &ாிகிற.

ைற'

பைழய ச,க! &லவக சில தி+12றA12 மதி!&ைர (விமசன%)

வழ,கிDளன. அவக எFதிய பா1களி4 ெதா2!பாக, தி+வAவ மாைல'
எ47% ெபயாி ஒ+ 5 உல@வ பல12% ெதாிதி+1கலா%, அத 5ைல
ந42 +வி! பா1கேவ)%. அற% ெபா+ளி4ப%

!பா, 'அற% ெபா+ளி4ப%

!பா’ என இளைமயி+ பா ! பா ! பB ! பB ! பழகி!ேபான

பழ,ககளா தி+12றைளD% தி+வAவ மாைலையD% பா1க1Cடா.

ஆராசி அறி@1க ெகா) பா1க ேவ)%, பB1கேவ)%. அ!ெபாF
&ாிD% தி+12றளி4 அைம!&

ைற.

தி+12றA12 சிற!&!பாயிர% எFதிDள பைழய &லவகேள ’சனி சர4’ ேகாயி
சாமிகைள!ேபால1 கா6சியளி1கி4றன. அ1ேகாயி, ஒ40 கிழ1ேக பா12%;
இ4ெனா40 ேம/ேக பா12%; ம/ெறா40 ெத/ேக பா12%; ேவெறா40
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வட1ேக பா12%. இGவாேற அ!&லவகA% பேவ0 வைகயான க+ 1கைள

ெவளியி6)ளன.
அைவ வமா

(1) தி+12ற அற%, ெபா+, இ4ப% எ47%

!பிாிவின. (தி+வAவமாைல-

9- கலாட, 10-சீ தைலசா தனா, 11-ம+ வ4 தாேமாதரனா,. 12-நாக4

ேதவனா, 15-ேகாதமனா, 17- ைகய9 சி0 க+%பியா, 18-ஆசிாிய
நலவனா, 19-கீரைதயா, 30-பாரத% பாBய ெப+ேதவனா, 31உ+ திரச4மகண, 39-உைறR

 C/றனா, 46-அ1கார1கனி நமனா,

49-ேதனீ12B1கீரனா, 53-ஆல,2B வ,கனா).

(2) தி+12ற அற%, ெபா+, இ4ப%, >) எ47% நா42 பிாிவின. (7-

ந1கீரனா, 8-மாJலனா, 20-சி0 ேமதாவியா, 33-நாிெவ;உ தைலயா, 40இழிக6 ெப+,கணனா.)

(3) தி+வAவ J4றிேலேய நா4ைகD% அட1கி யி+1கிறா. (22-ெதாB தைல
விF தBனா, 44-கள S1கிழா).

(4) தி+வAவ ேவத1க+ ைத தமிழி எFதினா. (4-உ1கிர! ெப+வFதியா,
28-காவிாி!T% ப6Bன 1 காாி1கணனா, 37-மைர! ெப+ ம+தனா, 42ெசய91 ெகா)N ெச,கணனா.)

(5) தி+வAவ தி+12றைள தாமாகேவ, ெசாத அறி@ அ7பவ,களி4
ைணெகாேட ெசதா. (7-ந1கீரனா.)

(6) தி+12றளி
ேமதாவியா.)

தHள பாயிர% எ47% ப2திதா4 >6)!பா (20-சி0
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(7) நா4ைகD% இ4ப% (காம%), ெபா+, அற%, >) எ47%
ப) தியைம த. (33-நாிெவ;உ தைலயா.)

ைறயி வாிைச!

(8) ெபா+6பா ஏF பிாி@கைளDைடய. (22-ெதாB தைல விF தBனா, 26ேபா1கியா.) ஆனா, உைரயாசிாியகA மண12டவ ஆ0 பிாிவாக@%,

பாிேமலழக J40 பிாிவாக@% பிாி 1ெகா)ளன. பிாி@ இயகளி4

ெபயகA% ஒ+வ1ெகா+வ ேவ0 ப)கி4றன.

(9) காம !பா J40 பிாி@கைளDைடய, (22-ெதாB தைல விF தBனா,

27-ேமாசிகீரனா.) ஆனா, உைரயாசிாியக இ+வ+% இரடாக!

பிாி ளன. பிாி@களி4 ெபயகA% ெவG ேவறானைவ.

இGவா0 இ47% மா0ப6ட பேவ0வைக1 க+ கைள! பைழய &லவக
ெவளியி6)ளன. இதனா ெதாிவ எ4ன? தி+வAவரா எFதி!

ேபா6)விட! ப6)!ேபான தி+12ற ஒ+ ேநர% எ)!பா ைக!பிைளயாக
இ+தி+1கிற. அத4 அைம!&

ைறயி பல+% த த% ைகவண,

கா6Bயி+1கி4றன எ4ப வைரD% ந42 &ாிகி4றத4ேறா?

பாகளி4 அைம!பி ம6)தானா ேவ0பா)? பா4 உ6பிாிவாகிய இயகளி4
அைம!பி ம6)தானா ேவ0பா)? இய4 உ6பிாிவாகிய அதிகார திH%

ேவ0பா) காண1கிட1கி4ற. (அதிகார% எ4ப, ப 1 2றக ெகாட ஒ+
தைல!&). &தவைர! ெப0த' எ40 சில+% அதைனேய ’ம1க6ேப0' எ40

சில+% C0கி4றன. அதிகார தி4 ேவ0பா6ேடா), 2றகளி4 வாிைச-

யைம!பிH% ெபாிய ேவ0பா) காண1கிட1கி4ற. மண12டவ, பாிதி, கா,க,

பாிேமலழக

தேயா உைரகைள எ) ! பா+,க. ஒGேவா அதிகார திH%

2றகைள எ!பB

4 பி4னாக ஒGெவா+வ+% மா/றியைம தி+1கி4றன

எ4பைத! &ாி ெகாளலா%.

அ!பBெய4றா, தி+வAவ அைம த

ைறதா4 எ? ஏ4 இ தைகய

மா0தக ஏ/ப6டன? எ!பB ஏ/ப6டன? எவரா ஏ/ப6டன? எ!ேபா
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ஏ/ப6டன? இத/2

ெவளிச%!

B@க6B த1க விைடயி0!பவ எவ? ஆடவ712 தா4

எனேவதா4, 'இ4ப% ெபா+ அற% >) எ47% இநா42%' என நாிெவ;உ
தைலயா Cறியா,2, யா7% ஈ) இ4ப ! பாலாகிய காம !பாைல

ெதாட,கி1 ெகாகிேற4. அGவா0 ெதாட,2வதிேலா அழ2 இ+!ப

த

ம6)ம40: ெபா+ த % இ+1கிற.

இ4ப திேல காத வா@%, ெபா+ளிேல அரசியH%, அற திேல அறெநறிD%,

>6Bேல கட@ ெநறிD% ேபச!ப)கி4றன. உள5 (Psychological) நியதி!பB

இ தா4 இய/ைகயான அைம!&

ைறயா2%. இத வாிைசயிதா4 - இத!

பBகளிதா4 மனித உள% ெசH% இயபின. ேமH%, சJக வாவிய

(Socialogical) நியதியி4பB ேநா1கி7% இத வாிைசேய சால!ெபா+கிற. இத

வாிைசயிேலேய ம1க சJக தி4 வா@ ெதாடகிற. உள5 வHந, ம1க
மன தி4 இய/ைக! ப&கைள, த/கா!& ஊ1க%, இன1கா!& ஊ1க%, சJக
ஊ1க% என Jவைகயாக! பிாி ளன. உண@ உணசி

தயன த/கா!&

ஊ1க தி அட,2%. காத உணாிசி, 2ழைத! ப/0 எ47% இர)%
இன1கா!& ஊ1கமா2%. C6)ணசி,
ஊ1கமா%. இத வாிைச

த4ைமDணசி

தயன சJக

ைறயிைனD% ஊ4றி ேநா12க. ேமH% இ1க+ கைள,

தமி தி+வBகளா அ!ப ெப+மானா அ+ளிய,
'பாலனா1 கழித நாA% பனிமல1 ேகாைதமாத%
ேமலனா1 கழித நாA% ெமெவா) J!& வ

ேகாலனா1 கழித நாA% 2றி1ேகாளிலா ெக6ேட4
ேசHலா% பழனேவ தி+1ெகாB சர ளாேன'
’கனியி7% க6B ப6ட க+%பி7%

பனிமல1 2ழ பாைவந லாாி7%
தனி B கவி  ஆA% அரசி7%

இனிய4 த4னைடதா12 இைடம+தேன'
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எ47% ேதவார! பா1கேளா) ஒ தி6) மகிக.
எனேவதா4 ஈ) இ4ப ! பா ெதாட,க! ெப0கிற. வAவ >), அற%,
ெபா+, இ4ப% என ைவ தி+தாH%, இ4ப தி7% ெபா+A%, அதனி7%
அற %, அதனி7% >)% சிற!& மிக@ைடயனவாதலா, சிற!& க+தி அGவாிைச
தர!ப6B+1கலா%. இ+!பி7%, 5கைள! பிற+12 விள12,கா
ெதாிததி+ ெதாியாதத/2% எளிைமயி+ அ+ைம12%, இ4பமான

Uநிைலயி+ க)ைம12% ஆசிாிய அைழ 1 ெகா) ெசலேவ)%

எ47% உள5 விதி!பB,ஈ) இ4ப ! பா+ ெதாட,2வதா ேந+%

ெப+தவ0 ஒ40% இைல.

எ4ன ெசாD% ஒ 1 ெகாளா, பைழய காலணா, அைரயணாேவ ேவ)%
நயா ைபசாைவ ெதாடேவ மா6ேடா% - வா,கேவ மா6ேடா% எ40 வாதா)கிற

அளிய12 நா% எ4 ெசவ! காலதா4 அவகைள தி+ த ேவ)%. இ,2%

அ!பBேய! பாிேமலழக ’தாசக' நிைலD% இேவ தா4!

--------

காமபா

தி+12ற காம !பா பலைர மிர6Bயி+1கி4 ற. தி+வAவரா இதைன!

பாBனா! இGவா0 பாBனா! அவ பாடலாமா? எ4ெறலா% எண

ெசள, ேபசெசள. அற !பா ெபா+6பா ம6)% க/றவ

உ). அ%ம6)% பாடN ெசா4னவ உ). தி+12றைள இல தீ4 ெமாழியி
ெபய த >ரமா

னிவ (ெப<கி) எ47% இ தா நா6) றவியா Cட

காம !பாைல வி6)வி6டா.
ஏைனய பாகளி7%

த காம !பாதா4 பரவேவ)%; உலெக,க?%

பரவேவ)%. பரவினா, வில,2க ேபாலேவ ம1களிட% இ40 காண!ப)கி4ற
இழிநிைல1 காம உணசி மா0%. மணவில121 2ைற மைறD%. ஒ+வ712

ஒ+ தி, ஒ+ தி12 ஒ+வ4 எ4ற உயாிய வா@ ைற உலெக,க?% நி40

நிைல12%. அத/2 வழிேகாHகிற வAவாி4 காம !பா. இதனி7%

இGவி+பதா% 5/றாB ெசயேவBய தைலயாய பணி ேவ0 யாேதா? >)
தி+தி4 நா) தி+தாதா? இனி1 காம ைத! ப/றி சிறி ஆவா%.
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காம உண@ பசிDணசிைய!ேபா4ற ெதா4றா%. ஆயி7%, அGவள@ ெகாBய
த40; அத/2 அ) த வாிைசயி நி0 தலா%. பசியிலாதவ இல; காம%

இலாதா+% இல; பசிைய ஒழி தவ இல; காம ைத ஒழி தவ+% இல. பசிைய

எவராH% ஒழி1க@%

Bயா; காம உணைவD% எவராH% ஒழி1க@%

Bயா.

எத றவியாயி7%, மணமாகாத எத ஆ ெபணாயி7% காம உணைவ

ஒழி1கேவ

Bயா. இதைன நா4 நா/பதாயிர, ேகாவிகளி ெசாHேவ4.

இதனா, றவியைரேயா, மணமாகாேதாைரேயா நா4 பழி தவனல4.

அவகA6 பல கள,க மிலாள, மா ம0வ/றவ. அ,ஙனெமனி4, இதி
ெபாதி கிட12% உைம யா?
பசிைய இனி வராதபB ஒழி1க Bயா; ஆனா அட1க

BD%. சின ைத இனி

எழாதபB ஒழி1க B யா; ஆனா, வத சின ைத அட1கி ெவல

BD%.

அேபாலேவ காம ைதD% ஒழி1க Bயா; அதைன அட1கியா) ெவ/றிெபற
BD%. (ஒ+ சில ேபBய ாிட ேத இஃ ஒ),கி உற1க திலாள. இ

விதிவில12, அதனாேலேய இ பசி12 அ) தபB என! ப6ட.)

இG@ணசிக எலா% எேலா+12% உ). இவ/ைற உள 5லா

(Psychologist) ’இயT1க,க' (Instincts) எ4கி4றன. இைவ Uநிைலவச தா

சிலாிட ேத அட1கமாக@% சிலாிட ேத

அட1கமாக@% சில ேநர ேத

ைன!பாக@%, சில ேநர ேத

ைன!பாக@% இ+!ப). இவ/ைற இவ/றி4

ேபா1கிேலேய வி6) விடாம, ேநாிய-Sய பாைதயி தி+!பி ெசH த ேவ)%.

அGவா0 ெசவைத தா4 'ைம ெசத' (Sublimation) என உள5லா

2றி1கி4றன. இைத தா4 க/பி1கி4ற தி+12ற.

பசிெய) தா நம உணைவ உகி4ேறா%. பிற+ணைவ அவ அறியாம அவ

வி+%பாம வய உபைத இழிவாக1 க+கிேறா%. காம % அேபாலேவ

க+த!படேவ)%. வ+தியைழ தாH% வி+12 ெசலாத ெபாிய மனித

சில பிறெபகைள வி+%& கி4றன. இத எசி உணிகைள எ4ென4ப!

இ நிைலைய சாB, உைம1 காத வாைவ உலகி/2 வ/&0 % வAவ

2றகைள1 காபா%.
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காமபா
ஒ+வ4-ஒ+ தியி4 காத இ4பவாைவ! ப/றி1 C0வ காம !பா.
பைட தமிழறிஞக, ம1க வாைவ அக% &ற% என இரடாக! பிாி தன.

ஒ+வ4 ஒ+ தியி4 அக% கலத-உள% ஒ த காத வா@ அகமா2%. அஃதலாத
&றவா@-ெவளிDலக வா@ &றமா2%. இத4பB ேநா1கி4, தி+12ற

காம !பாைல அக% என@%, ஏைனயவ/ைற! &ற% என@% ெகாள ேவ)%.
களவிய
அக1 காத வாவாகிய காம!ப2தி களவிய, க/பிய என இரடாக! ப21க!

ப6)ள. தைலவ7% தைலவிD% பிறரறியாம மைற கமாக1 ெகாெடாF2%
காத வா@ களவியலா2%. பி4ன, தி+மண% &ாிெகா) வாF% வா1ைக
க/பிய லா2%.

ைறேய ஈ)

த களவிய ேபச!ப)%.

தைகயண&'த
கவி4 மி1கவனாகிய க6Bள,காைள ஒ+வ4 கவி4 மி1க க6Bள, க4னி

ஒ+ திைய1 கடா4. அவ அழ2-ேபரழ2 அவைன வ+ தி/றா%. அைத

ெசாகிறா4. அதா4 தைகயண,20 த, தைக= அழ2; அண,2 = வ+ த%;
உ0 த% = மிக உடா12த. அஃதாவ, அழ2 மிக@% வ+ த - அழ2

மய12த எ4ப ெபா+. இ1க+  தா4, தைகயண,20 த எ47%
தைல!பி4கீ, ப 1 2றகளி ேபச!ப)%. அைவ வ+மா0.
மா() ெந,'அண,2ெகா ஆமயி ெகாேலா கன,2ைழ
மாதெகா மாHெம4 ெனN'
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(ெதளி@ைர) இேதா ஓ உ+வ%! எ4ன! ஒ+ ெதவ! ெபேணா? அ40.
ஒ+ேவைள உயதவைக மயி தாேனா? அ40 அ40 ஆயி4, கன த ேதா)
அணித காாிைக தாேனா? எ4ன விய!&! எைதD% ப2 தறியவல எ4 ெநNச%,
இ,ேக இ4ன ெத40 ணிய

Bயாம மய,2கி4றேத!

(பத@ைர) அண,2 ெகா = (இஃ ஒ) ெதவ! ெபேணா? ஆமயி ெகாேலா
= ஆ ேதெத)1 க த1க மயிேல தாேனா? கன% 2ைழ = கன த ேதா)

(காதணி) அணித, மாத ெகா-மனித! ெபேணா? எ4 ெநN மாH%=(எைதD%

ணிய வல) எ4 மன% (இைத ணியமா6டா) மய,2கிறேத! அண,2=
ெதவ!ெப; 2ைழ=காதணி, மாH%=மய,2%)

மண12டவ உைர:- இ1கண,2ைழைய Dைடயா ெதவ, ெகாேலா! நலேதா
மயி ெகாேலா? அ4றி ம1கAளா ெகாேலா? எ4 மன% மய,கா நி4ற
வ/0 யாேதா?
பாிேமலழக உைர:- இ1 கனவிய 2ைழைய Dைடயா, இ!ெபாழி/க?ைறவாேளா ெதவ மகேளா? அ4றி ெயா+ மயி விேசடேமா? அ4றி ெயா+ மா7ட

மாதேரா? இவைள யி4னெள40 ணியமா6டா எ4 ெநN மய,கா நி4ற. 'ஓ'
அைச.

(ஆராசி விாி@ைர) இ12ற6பாவிHள ’ெகா', 'ெகாேலா’ எ47N ெசா/க

இல1கண, கலாதா12 எ4னேவாேபா ேதா4றலா%; &ாியாதி+1கலா%. வட
ெமாழி இல1கண%, தமிெமாழி இல1கண% எலா, க/ற மிக மிக! ெபாிய

உைரயாசிாியரகிய பாிேமலழகேர இ,ேக ேகா6ைட வி6) வி6டாேர! [#] 'ஒ'

எ4பைத 'அைச' என ஒ1கிவி6டாேர! இ!பா6B4 உயநிைல1 க6டேம (climax)

இத ’ஒ' எ4ப தாேன! (ெகா - 'ஒ'= ெகாேலா) இைத அைச' எ4னலாமா? அைச

எ4ப, பா6ைட நிர!&வத/காக - இட% அைட!பத/காக! ெபய!ப)வதா2%.

அத/ெக40 ெபா+ மதி!& ஒ40% இைல. ெதளிவாக ெசால

ேவ)மானா, அாிசியி கல வி/2% க ேபா4ற அ. வAவரா அத1
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2/ற% &ாிவா? அவாிட% சர12 மிக உ). க/0126B! &லவ ேவ)மானா

அGவா0 ெச பா6ைட சாி க6டலா%. இ!ேபா ெபா+A12 வ+ேவா%.

--------

[#] "ஒ அைச எ40 ெதாகா!பிய ஒ 1 ெகாளவிைல. ந4Pலாேர
CறிDளா.

ெகா, ஒ எ4பவ/ைற தனிேய ேநா12,கா ெபா+ மதி!& இைல.

ெசா/கேளா) ேச வ+% ேபா ெபா+ மதி!& உ). இைத ெசதவ4

அவ4' எ4ற ெதாட+12%, 'இைத ெசதவ4 அவ4 ெகா' எ4ற ெதாட+12%

ேவ0பா) ெதாிய விைலயா? அவ4 ெகா எ4பதி ெகா எ4ப. இைத அவனா
ெசதா4. அவ4 ெசதி+1க

BDமா என ஐய!ெபா+ைள (சேதக%) த+கி4ற.

இ12றளிH% அேத ஐய!ெபா+ தா4. ெதவ! ெபேணா-அல மயிேலா-

அல மனித! ெபேணா என ஐD0கிறா4. ஒ எ4ப ஐய!ெபா+ த+% என

எவ+% இல1கண 5களி ெவளி!பைடயா ெசால விைலதா4. ஆனா

தி+வAவ ெசாயி+1கிறா. இல1கிய, கடத/2 தாேன இல1கண%?

அத! ெபா+ அழைக1 காேபா%.

மனித இய&12 அ!பா/ப6ட அழ2% ேதா/ற % ெகா) நி4றி+த
அG@+ைவ1 கட%,

த, அண,ேகா என ஐD/றா4. ஆடவைன1 கட

அG@+வ% மயி ேபா அ!பா சா ஒ,கி/0. உடேன அவ712 மயி4

சாய நிைன@12 வத. அண,ெக40 ஐD/ேறாேம. இ மயிேலா எ40 ேமH%
ஐய தி4ேம ஐய% அF தமாக1 ெகாகி4றா4. அவன ஐய உணசியி4

இ+மட,2 அF த ைத தா4 ெகாேலா எ4பதி உள 'ஒ' அறிவி1கி4ற.

ஐேயா எ4ப

த பB; ஐையேயா எ4ப அத/2% ேம பB. பேல எ4ப

ெகா) எ4ப

த பB; ெகாேலா (ஆ மயி ெகாேலா) எ4ப

தபB பேல பேல எ4ப அத/2% ேமபB: இைவ ேபாலேவ, ெகா (அண,2
4னத/2%

ேமபB. இத K6ப ைத உண ைவ  மகிழேவடாவா?
இைத தா4 இ12றளி4 உயநிைல1 (உசி) க6ட% எ40 2றி ேத4. ெகா,
ெகாேலா &ாியாம இ12றைள1 க/ப எGவா0? பி4வ+% இட,களிH%

உத@% எ40 க+தி ஈ) விாிவாக எFதிவி6ேட4.
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ேமH%, அG@+வ% த4ைன மாறி மாறி ேநா1கியதா, இ ஒ+ மனித!
ெபதாேனா எ4ற ஐய% அவ712 எFத. உைமD% அதாேன? உசியிேலவானW தியிேல திாிதவ4 தைர12 வதாேன தீரேவ)%?
பைழய உைரயாசிாியக, கண,2ைழ எ4பைத

த எ) 1 ெகா), கன,

2ைழைய உைடய இத! ெப, ெதவ!ெபேணா மயிேலா, மனித! ெபேணா

எ40 ெபா+ CறிDளன. இGவா0 ெபா+ ேகாட, காலணா அைட

ெயா4ைற1 ைகயி எ) 1 ெகா), இத1 காலணா அைட அைரயனாேவா
1காலணாேவா அல காலணா தாேனா எ40 C0த/ெகா!பா2%. இ

ெபா+தா. என ெபா+A1 ேக/பேவ, 2றளி4 ஆ/ெறாF12 நைட அைமதி+!
பைதD% ேநா12க.

அ1கால தி, மிக1 கனமான காதணி அணிதன எ4பைத1 ’கன,2ைழ' எ4ப
கா6)கி4றத4ேறா?
அ) ! ெபா+ பாH% அதைன அ)  அற ! பாH% இட% ெப0%,
இGவாேற ெதாட J40 பாகA% மாறி மாறி வ+%.
ெபா.பா
ெபா+6பா எ4ப பண,காைச! ப/றியத40. ெபா+6பா ெப+%பாH%

அரசியதா4 (Politics) ேபச!ப6)ள. ம1க வா@12 ேவBய வளமான

ெபா+ளாதார ைத ெசழி1க ெசவ அரசிய அைம!&தாேன? - திறமான ஆ6சி
ைறதாேன? உலகி ஒ+ நா) ெபா+ளாதார தி ெசழி தி+1கிறெத4றா,
அத/காக அநா6) ம1க அ+%பா) ப6B+தாH, Cட, அ!ேபைர
ஆ6சியாளேர த6B1ெகா) ேபா வி)கிறாகளலவா?
இGவாிய க+ ைத1 C0% தி+12றளி4 ெபா+6 பா, பைழய
உைரயாசிாியகளா பேவ0 வைகயாக! பிாி1க!ப6)ள. அரசிய,
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அ,கவிய, ஒழிபிய என J4றாக! ப2 1ெகாடா பாிேமலழக.
மண12டவேரா, அரசிய, அைமசிய, ெபா+ளிய, ந6பிய, 4பவிய,

2Bயிய என ஆறாக! ப2 1ெகாடா. இ47% பல பலவிதமாக! ப2 1

ெகாடன. உைமயி தி+வAவ எGவா0 ப2 தி+தாேரா? அதைன
ஆரறிவா? ஐேயா 2றேள! ஆயி7%, நா% அரசியைல

த இயலாக ெதாட,கி1

ெகாளலா%. அரசியேலா) இ4னா இ4னாேர ெதாட& ெகாளலா%; இ4னா
இ4னாெரலா% ெதாட& ெகாள லாகா, எ4ப ஒ+ ெபா விதி. ஆயி7%,

நா% இ!ேபா தி+வAவாி4 தி+12ற அரசியேலா) ெதாட& ெகாேவா%.
அரசிய
அரச712 ேவBய இய&கைள ெசாH% ப2தி அரசியலா%.

Bயர1

கால தி அர-அரச4 எ40 ெசாயி+!பைத, 2Bயர1கால தி அரசா,க%

அரசிய தைலவ4 என அைம ! ெபா+ ெகாளலா%. இனி அரசன இயைப

ேநா12வா%.
இைறமா.சி

இைறவன (அரசன) மா&கைள - சிற!பிய&கைள -ந/2ண

ந/ெசைககைள1 C0வ இைறமா6சி யா2%. நல அரசேன ககட

இைறவ4 (கட@). ஆத4, அவ4 இைற என!ப6டா4. அரச4 எ4பவ712

இ+1கேவBய இ4றியைமயா த2திக 'இைறமா6சி' எ47% தைல!பி4கீ,

ப 1 2றகளி ேபச!ப)%. அைவ வ+மா0:
அரச ஏ

(ெதளி@ைர) பைட, 2Bம1க, உண@!ெபா+, அைமச, ந6பரச,

பாகா!பிட,க ஆகிய ஆ0% 2ைறவி4றி நிைற@ ெப/றி+!பவேன அரச12
அரச4 (ச1கரவ தி) ஆவா4.

'பைட2B Cழைம ந6பர ஆ0%
உைடயா4 அரச+ ஏ0'
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(பத@ைர) பைட = (வ4ைமவாத) பைடகA%, 2B = (உயத) 2Bம1கA%, C

= சிறத உண@! ெபா+A%, அைம = (மதி K6ப% மி1க) அைமசகA%, ந6& =

(உைமயான Sய) ந6பரசகA%, அர = (அழி1க Bயாத) பாகா!&

இட,கA% ஆகிய, ஆ0% உைடயா4 = ஆ0 ெபா+ைளD% த4 உைடைமயாக!

ெப/றி+!பவேன, அரச+ ஏ0= அரசகA12 எலா% ஆ சி,க% ேபா

தைலைம ெப/ற அரச4 ஆவா4. (C = உண@: அர = பாகா!& இட%; ஏ0 =
ஆ சி,க%.)

(மண12டவ உைர) பைடD% 2BD% CF% அைம% ந6&% அர?% எ47%

ஆ0 ெபா+ளிைனD% உைடயவ4 அரச+ ஏ0 ேபாவா4. (பாிேமலழக உைர)
பைடD, 2BD, CF% அைம% ந6&% அர?ெம40 ெசால!ப6ட ஆற,
க,கைளD

ைடயவ4 அரச+ ஏ0 ேபாவா4.

(ஆராசி விாி@ைர) இ12றளிதா4 எ ைண K?1க,க பைட, 2B

தய

ஆ0% உைடயவ4 அரச+ ஏ0 எ4றா, ஆ0 ஒ+ சில 2ைறதவ4 அரச4
என! ெபறானா? உலகி வாத அரச அைனவ+% ஆ0% உைடயவரா
இ+தனரா? ஒ4றிர) 2ைறய ஆட அரசக இ+தேத யிைலயா?
உட%பி இ4னி4ன ஆ/றக (ைவடமி4 ச ) இ+1கேவ)% எ40

C0கி4றன. அைவ அைன % ெப/றி+!பவ

Fவா@ வாவ. அவ/0

ஒ+ சில 2ைறதவ அைர 2ைற வாேவ அைடவ. அ ேபா4றேத அரசக

வா@%. ேம/Cறிய ஆற7 ஒ+ சில 2ைறதவ அைர2ைற அரசேர! அவகைள
சி/றரச - 20நில ம4ன எ4ெறலா% 2றி!பி)வ, அத ஆ0% ெப/றவேன

அரச4-அதாவ-அைர 2ைற அரச1ெகலா% ெபாிய அரசனாவா4. எ4ப
இ12ற6 க+ .

இ,ேக ஓ ஐய% அகலாம மன ைத உ0 தலா%, அரசக 2ைறேபான

இ12Bயர1 கால தி. சனநாயக1 கால தி அரசைர! ப/றி! ேப% தி+12ற

ஏ4? எ4ற ஐய% எFவ இய/ைகதாேன!

F
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யா ெசா4ன இ!ேபா அரசக இைலெய40? 2Bயரசாவ?
சனநாயகமாவ? இ!ேபா% எ,ேக பா தாH% எத ஆ6சிD% ெப+%பாH%

ஒாி+வ ைககளிதா4 சி1கி1ெகா)ள. அவகதா% அரசக. ஆனா

அ!ேபா அராிைம 2)%ப உாிைமயாக இ+த. இ!ேபாேதா ஆ+% (அ4ன1
காவBகA%) அரசரா வரலா%. அGவள@தா4 ேவ/0ைம! இ!ேபாளவைர

நா6) தைலவ எ4கி4றன. அரச4, இைறவ4, ேவத4, ம4ன4 எ4றாH%
அேத ெபா+ேள!

இனி இ12றளி4 உ6ெபா+ைள ேநா12வா%:
பைட:- அரச712! பைடேவ)%. பைடயி4றி ஆ6சியிைல. /றி வைள1காம
ணி@ட4 +1கமாக ெசா4, நா6ைட ஆவ பைடதா4. சா40, இ1கால!

பைட! (இரா?வ!) &ர6சிேய. பைட, அ40 யாைன, 2திைர, ேத, காலா

எ4பன. இ4ேறா தைர!பைட, கடபைட, வான!பைட எ4பன. அ40 வி, வா,
ேவ

தயன. இ4ேறா 2) விக/ப,க, இ!பைடகைள த4 உைடைமயாக

உைடயவ4 அரச4 எ4ப 2ற. பைடகA12! பணிபவேனா, அல

பிறவலரகளிடமி+ பிைசயாக! பைடகைள! ெப0 பவேனா அரசனாகா4.
அ) த 2B 2Bம1க இலாத அர% உடா? இைதD% வAவ
Cறேவ)மா? இ,ேக இரBைன ஊ4றி ேநா1கேவ)%. ேம நா6Bன
ம1க ெதாைகைய! ெப+1க ஊ1க% அளி!ப ஏ4? ஒ+ நா6B/2 ம1க வள%ம1க6 ெசவ% ேவ)%. அ) , ஒ+ நா6B4 2Bக, பிறநா6Bட%-பிறநா6)
தைலவாிட% உயிைர ைவ 1 ெகாB+தா ெசாத நா) உ+!ப)மா? அவக

பிறத நா6B4 2Bகளாவாரா? உைடைமயா வாரா? எனேவ, நா6)!ப/0ைடய
ம1கைள அரச4 உைடைமயாக! ெப/றி+1க ேவ)%.

அ) த C - உண@! ெபா+: த4 ம1கA12 ேவBய உண@! ெபா+
Fவ% உைடயவேன அரச4 , பிறாிட% க!ப க!பலா1 ைகேயபவ4

அரசனல4. பி4ன அைம: அறி@ைர வழ,கி ஆ6சிைய1 கவனி12%
அைமசக ேதைவதாேன! பிற2 ந6&: 4ப ேவைளயி ைண&ாிD%

ந6பரசகA% (ேநசநா6Bன+%) ம4ன712 ேவ)%. அத ேவைலைய

இ!ேபா அெமாி1கா@%, ரசியா@% த,க தைலேம S1கி!ேபா6)1
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ெகா)ளன. இ0தியாக அர: ேகா6ைட-ெகா தள,க, கட, மைல, பைட
தள,க

தய பாகா!பளி12% UநிைலD% ேவ)%.

இத ஆ0% உைடயா4 அரச4. ’உைடயா4' எ47N ெசாைல ஊ4றி ேநா12க.

த47ைடயனவாக - தன12ாியனவாக உைடயவேன அரச4-அரச+ அரச4.

பிறாிட% ெப0பவ4 அவ7121 கீ!ப6டவேன. உைமதாேன இ! இனி

அற !பா வ+க.

அறபா
ம1க ஒFகேவBய - பி4ப/றி நட1கேவBய நல நீதி ெநறி

ைறகைள1

C0% ப2தி அற !பா. இதைன இலறவிய, றவறவிய என இரடாக!

ப2 ளன.

த உள இலற திைன

த க/ற காம !பா4

ெதாடசியாக@%, அ) ள றவற திைன இரடாவதாக1 க/ற

ெபா+6பா4 ெதாடசியாக@% அக உள தி அைம ! பா!ப% ஒ
அழேக! எனேவ. காம !பா - ெபா+6பாகளி4
ெகாளலா ம4ேறா?

Bமணியாக அற !பாைல1

ம1கேள, காம திேலேய ேதா விடாதீக, காத வாவிேலேய திைள 
விடாதீக, இலற% ஒF,காக நைடெபற ேவ)% என@%, ெபா+ளிய ேலேய

> கிட1காதீக, உலகியேலேய ஆ எதிH% த4னல, க+தாத

ற@ள% ேவ)% என@% உலகி/2 உண % எசாி1ைக மணியாக

அற !பாைல1 ெகாடா அ மிைகயாகா. காம1கடைலD% ெபா+6

கடைலD% கட1க உத@% கல,கைர விள1க மா2% அGவற !பா.

அGவற !பா4 உ6பிாிவாகிய இலறவிய, றவறவிய எ7% இரட7
ைறேய

த/க இலறவியைல ஈ) எ) 1ெகாவா%:

இலறவிய
இலற% எ4றா மைனயற%. இ எ4றா மைன அல >), >6B/2 உாிய
காரண தாேலேய. மைனவி12 இ, இலா, இ/கிழ தி எ47% ெபயக
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எFதன. எனேவ, இலற% எ4றா >6B மைனவிம1க

தேயா Uழ

இ+, அறெநறி தவறாம 2)%ப% நடா % வா1ைக ஒF,2 எ4ப
ெபற!ப)%. இலற இய எ4றா, அG விலற தி4 இல1கண,கைள அஃதாவ
இலற தி இ+!பவக இய/றேவBய கடைமகைள1 C0% ப2தி எ4ப
ெபா+.

த/க இ வா1ைக' எ47% தைல!& வ+மா0:

இவா1ைக
இவா1ைக எ4பத/2 ஆடவ4 மைனவிDட4 >6B இ+ நட % 2)%ப

வா1ைக எ4ப ெபா+. இலற தி4 ெப+ைமயிைனD%, அதனா உடா2%
ந4ைமயிைனD%. இலற தாாி4 கடைமயிைன D% ெதா2 , +,க ெசால
விள,கைவ த எ4 7% அழ2ெபற இ!ப2தியி Cறியி+ த4, இ

ைவ1க!ப6ட.

4

இயைடய 2வ3
(ெதளி@ைர) இலற தா4, இயபாகேவ த4ேனா) உாிைம உைடய த4
ெப/ேறா, ெபடா6B, பிைள எ47% Jவைகய12% நல ைணயா நி40
கா1க1 கடைம! ப6டவனாவா4.

'இவாவா4 எ4பா4 இய&ைடய Jவ12%
நலா/றி4 நி4ற ைண.’
(பத@ைர) இவாவா4 எ4பா4 - >6B மைனவிDட4 இ+ வாF% 2)%ப
வா1ைகயா4 எ40 சிற!பி  ெசால!ப)பவ4. இய& உைடய -

இய/ைகயாக உாிைம உைடயவகளாக உள, Jவ12% -(ெப/ேறா, மைனவி,

ம1க எ47%) Jவைகயா12%, ந ஆ/றி4-(நவா@ எ47%) நல

வழியிேல, நி4ற ைண-(உதவியாக1 கிைட1க!ெப/0) நி4ற ைண யாவா4.
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(விாி@ைர) ஒ+ ெப, த4 இள%ப+வ தி ெப/ேறாாி4 உதவியாH%,
இைட தரமான ப+வ தி கணவனி4 உதவியாH%, கிழ!ப+வ தி பிைளயி4
உதவியாH% வாவதாக1 C0வதிய&. அேபாேவ ஒ ஆ மக7%,
இள%ப+வ தி ெப/ேறா உதவியாH%, இைட தரமான ப+வ தி மைனவியி4
உதவியாH%, கிழ!ப+வ தி பிைளயி4 உதவியாH% வாகி4றா4.

இ% ைறயாக ேநா12,கா. ஒ இவாவா4 ஒ+ ேசர த4 ெப/ேறாைரD%

மைனவிையD% ம1கைளD% கா!பா/ற ேவBய க6டாய1 கடைம

உைடயவனா1 காண!ப)கி4றா4 எ4ப ெதளி@. ெபா+6ெசறி @ைடய

கைதெயா40% &கல!ப)வ உ) ந% நா6B!

ஒ+ நா ஒ+விற2 ெவ6B ஆ0பண% ஈ6Bனானா%. அவ/ைற அ4ைற1ேக

ெசலவழி  வி6டானா%. ெம, தாேன! ஆ0பண% எ!பB! ேபா% ஒ+
2)%ப தி/2! ஆனா அவ4 அ4றிர@ த4 ப1க  >6)1காரனிட%

பி4வ+மா0 பகதானா%. இ4ைற12 நா4 ஆ0பண% ஈ6Bேன4. அவ/0

இர) பண ைத! பைழய கட71காக1 ெகா)  வி6ேட4. இர) பண ைத1

2)%ப தி/காக ெசலவழி வி6ேட4. மீதி இர) பண ைத! பி4னா

உத@வத/காக உB!ெப6Bயி ேபா6)ைவ ேள4 எ4ப விற2

ெவ6Bயி4 ெசல@ விள1க%. ேக6டா4 ப1க  >6)1கார4. விய!&ட4,
இ1காலமான கால தி ஆ0பண%

Fவேம ேபாதாேத! அ!பBயி+1க, கட4

எ!பB ததா? மிச!ப) திய எ!பB? எ40 வினவினா4. பி4 விற2ெவ6B
பைழய கடைன1 ெகா) த எ4றா, இத/2 4 எ4ைன! ெப/0 வள 
ெசல@ ெச கா!பா/றிய எ4 ெப/ேறா1காக இர) பண% ஒ12த;
2)%ப தி/2 ெசலவழி த எ4றா, என12% எ4 மைனவி12மாக இர)
பண% ஒ12த; மிச!ப) த எ4றா, எதிகால தி கா!பா/0%

கடைம!ப6)ள பிைள க6காக இர) பண% ஒ12த-எ40 ேமH%

விள1க% ெசதானா%. இ!ேபா விள,2ேம இ12ற6 க+ .
இனி

ைறேய மண12டவ உைரD% பாிேமலழக உைரD% வ+மா0:

(மண-உைர) இவாவா4 எ40 ெசால!ப)பவ4 (பிரம சாாி, வான! பிர த4,

சநியாசி எ47%) இய&ைடய Jவ12% நல வழியி4 கேண நி4ற ஒ+
ைண.
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(பாி உைர) இலற ேதா) CB வாவா4 எ40 ெசால! ப)பவ4 (பிரம சாிய
ஒFக தா7%, வன தி4 க தீேயா) ெச40 மைனயா வழிட தவ% ெசD%
ஒF1க தா7%,

/0% றத ேயாக ஒF1க தா7% ஆகிய) அற

இயபிைனDைடய ஏைன Jவ12% அவ ெசH% நெலாF1க ெநறி1க நிைல
ெப/ற ைணயா%.

(ஆராசி உைர) தி+மண% ஆவத/2

4 உள நிைல12! பிரமசாிய% எ4ப

ெபய. தி+மணமாகி மைனவிேயா) >6B வாF% நிைல121 கி+க த% எ4ப

ெபய. >6ைட வி6) மைனவிDட4 கா6ைட யைட தவ% ெசD% நிைல12

வான! பிர த% எ4ப ெபய. எலாவ/ைறD% றத தனி த நிைல12

சநியாச% எ4ப ெபய. இ வட5 ைவ!&

ைற. இநா42 திற தா+,

கி+க தனாகிய இவாவா4 ஏைனய J40 திற தாைரD% கா!பா/றேவ)%
எ4ேற இ12றA12 உைரயாசிாியக பல+% உைர தீ6Bவி6டன. தமிழத%

ேகா6பா) இ4னத40. இதனி7% ேவ0ப6ட.
----------------

காமபா

களவியகளவிய-தைகயண& 'த
ேநா1ெகதி3 ேநா1'த
(ெதளி@ைர) எ4ைன அG@+வ% மாறி மாறி ேநா12வதா அ ம1க இன!
ெபேண. ஆயி4, அ!ெப இய/ைகயாக த4 வBவழகா எ4ைன
வ+ வதலாம, எ4 பாைவ12 எதி எதிராக மாறி மாறி எ4ைன ேநா1கி த4

மன1 2றி!பாH% எ4ைன வ+ கிறாேள. இய/ைகயாகேவ தாேன பிறைர தா1கி

வ+ த1CBய ஒ+ )12 ெதவ% (ஷட ேதவைத) தன12தி ைணயாக!

ெபாிய பைடையD% அைழ 1ெகா) வதி+!பேபாலலவா இ+1கிற இ?
'ேநா1கினா ேநா1ெகதி ேநா12த தா1கண,2
தாைன1ெகா ட4ன ைட .'
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(பத@ைர) ேநா1கினா = நல ேதா/ற ைடய அத! ெப, ேநா12 எதி
ேநா12த = எ4 பாைவ12 எதி எதிராக-அதாவ நா4 பா12%

ேபாெதலா%தா7% பா!ப, தா12 அண,2 = தாேன தா1கி வ+ த1 CBய ஒ+
)12 ெதவ%, தாைன ெகாட4ன உைட  = பைடையD% த47ட4

ெகா) வதி+!ப ேபா4ற த4ைமைய உைடயதா%. ேநா12 = அழ2

ேதா/ற%, க ேநா12 அண,2 = வ+ % ெதவ%; தாைன = பைட (ேசைன)

அ4ன = அ ேபா4ற; ெகாட4ன ெகா) வதி+!ப ேபா4ற.)

(மண12டவ உைர) இGவழகிைன Dைடயவ என ேநா1கி4 எதி ேநா12த,
தாேன வ+ த வல ெதவ% அNசாம வ+% தாைனைய1 ெகா)வத
ேபாH%.

(பாிேமலழக உைர) இ!ெப/றி தாய வன!பிைன Dைடயா எ4ேனா1கி/ ெகதி
ேநா12த, தாேன தா1கி வ+ வேதா ரண,2 தா12த/2 தாைனையD,
ெகா) வதா/ ேபாH% த4ைமைய Dைட .

(விாி@ைர) ேநா1ெகதி ேநா12த எ4றா எ4ன? ஏேதா ஒ உேநா12-உ

க+  ஒ4றி+தாதா4 ேநா1ெகதி ேநா12த நைடெப0%. ேநா1ெகதி

ேநா12கிறா எ4ற ேபாேத, ஏேதா...ஆமா%. உெபா+ இ+!ப &ாிகிற.
அவ4ேம க+  இைல ெய4றா, அவைன ஒ+

ைற12 ேம ம0

ைற

அவ பா தி+1க1 Cடா. அவ4 பா12 ேதா0% அவA% பா1கிறா

எ4றா அத/2 எ4ன ெபா+? நா% இரவி ேமா6டா வBயி

ெசH%ேபா, எதிேர ஒ+ வB வ+%. இரBH% விள12 எாிD%. ஒGெவா+
சமய% வBேயா6Bக இ+வ+% மாறி மாறி வி6) வி6) விள1ைக நி0 தி

எாியைவ!பாக. அ ேபாலேவ இ,2%! தைல 2னித-எதி ேநா12த, தைல
2னித எதிேநா12த. இத K6பமான 2றி!ைப தா4 ேநா1ெகதி ேநா12த'

எ47% ெதாடாி அட1கி ைவ ளா ஆசிாிய. அ?@12 ஆகட அலவா

அ?
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தேலேய அத ஆரண,கி4 ேமனி யழகிேல மய,கி தவி  த தளி12%

அவைன அவள '20 20’ 20%&! பாைவேவ0 வா6B வத12கிற. வயவ4
ஒ+வ4 த4னி7% ெமயவ4 ஒ+வைன தா4 தா12வதலாம த4

ஆ6கைளD% வி6) தா12கிறா4. இைத தா4 தா1கண,2 ஒ!&ைம வாயிலாக1

CறிDளா வAவ. இத ேநா1ெகதி ேநா1கிய ேபாாி அவ4 கணB

தாளாம கல,கி வி6டா4; ப)ேதாவிD% அைட வி6டா4. க ேநா12

அGவள@ கனமான ேபா%!

இத எளிய ெசதிைய எGவள@ ைவபட ெசா யி+1கிறா ஆசிாிய. இத1

2றைள1 க/காம, க தாி1கா-காத கைத ெவளி()கைள1 க6BயF

ெகாB+1கி4றாகேள ந%மவக! உலகி காத இல1கிய% ேவ)பவக,

வAவாி4 காம !பாைல வ பா1க6)% - எ40 அைறCவ வி)கிேற4.
எமைன பா3ேத

(ெதளி@ைர) உலகி எம4 எம4 எ40 பல+% ெசால1 காதா ேக6B+1கிேறேன

தவிர, அத எமைன இத/2

4& ேநாி கடதிைல; ஆனா, ெப

த4ைமேயா)% ேபாாி)% ெபாிய ககேளா)% அத எம4 எ4 எதிாி நி/பைத
இேதா ேநாி காகிேற4.

'படறிேய4 C/ெற4 பதைன இனியறிேத4
ெபடைகயா ேபரம1 க6)'
(பத@ைர) C/0 எ4பதைன = எம4 எ40 ெசால! ப)வைத, ப) அறிேய4 =
4& பா தறிேய4; (ஆனா அ) ெபதைகயா = ெப த4ைமேயா), ேப

அம க6) = ெபாிய ேபா ெசகி4ற ககைளD% உைடய எ4பைத, இனி

அறிேத4 = இ!ேபா (ேநாி பா ) அறி ெகாேட4. (C/0 = எம4; இனி
= இ!ெபாF; ெபதைக = ெப த4ைம, அம = ேபா; க6) (க + )) =
ககைள உைடய.)
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(மண-உைர) ப) C/றி4 வB@ இ4ன ெப/றி ெத4பைத அறிேய4.

இ!ெபாF அறிேத4: அ ெபடைகைமேயாேட ெப+  அம த ககைள

Dைட .

(பாி-உைர) C/ெற40 5ேலா ெசாவதைன! ப) ேக6டறிவதல
கடறிேய4, இ!ெபாF கடறிேத4; அ ெபடைகDட4 ெபாியவா
அம த ககைள Dைட .

(விாி@ைர) C/0-C/0வ4 எ4றா எம4, எமன ேவைல, உட ேவ0 உயி
ேவறாக1 C0 ேபா)த அதாவ ெகாHத எ40%, அவன அHவலக%

(ஆY) ெத4திைசயி இ+1கிறெத40% C0கி4றன.

அ எ4னேவா? அைத! ப/றிய ஆராசி இ,2 ேவBயதிைல உயிைர1

ெகாH% ஆ/றைல1 C/0 எ4ப உலகிய. உயி ேபா12வைத! ேபால மி2த

தா,க Bயாத 4ப% ெகா)!பவைர ேநா1கி, அட எமேன' எ40 ேநாவ உலகி

கC).

இ,ேக, அ!ெப அவ712 எமனாக ேதா40கிறா. அவள ெபதைக

அதாவ ெப தைம அதாவ ெப ேதா/ற% அதாவ நாணி1 ேகாணி ஒB

வைள சா சாி நி/2% அழ2! ெபா@ அவன காம ைத SB

ல,க ெச வி6ட. அதேனா), ெந+!பி ெநவா தா/ ேபால, ேநா1ெகதி

ேநா1கி! ேபா &ாிD% ெபாிய ககA% ேச ெகாடன. அவைள!

ெபற Bயாம காம தீயா வ+கி4றானாத4, அத/21 காரணமான அவைள

எம4 எ4கிறா4. அவைள மணதா அவ712 வா@: அவ

கிைட1கவிைலயானா சாேவ, எனேவ, இ47% கிைட1க! ெபறாத அவ
அவ712 எமனாக ேதா40வதி விய!& ஒ40% இைலயலவா?
இ4ெனா+ ேகாண திH% இ1க+ ைத! ெபா+ தி! பா1கலா%. இைசயர,கி

ஒ+வ மிக ந4றாக! பாBனா எ4றா, ’இ4ைற121 ெகா40 வி6டா ெகா40'

எ40 C0வ வழ1க%. அேத ேபாேல, த4 ேபரழ2 ேதா/ற தாH%, 20%&!

பாைவயாH% அவ த4ைன1 ெகா40 வி6டதாக அவ4 Cறியி+1 கிறா4.
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பா1க

Bயாத எமைன! பா ததாக1 க/பைன ெச கா6BDள வAவாி4

கைல திற4தா4 எ4ேன!
---------------

ெபா.பா

அரசிய - இைறமா.சி
ேவ6த31' ஒளி
'ெகாைடயளி ெச,ேகா 2Bேயா%ப நா42%
உைடயானா% ேவத1 ெகாளி'
(பத@ைர) ெகாைட = ெகா)12, 2ண %, அளி = அ+A%, ெச,ேகா = ெச,ேகா
ஆ6சிD%, 2B ஓ%ப 2Bம1கைள1 கா12% ெபா0!&%, உைடயானா% =

நிைலயாக உைடயவ4தா4, ேவத12 ஒளி = அரச1 ெகலா% விள12. (அளி =

அ+ - க+ைண - இர1க%; ஒ%ப = பாகா த; ஒளி = ஒளி வி)% ட விள12).

(மண12டவ உைர) ெகா) தH%, தைலயளி ெசதH%, ெச,ேகா4ைமD%,

2Bகைள! பாகா தHெம40 ெசால!ப)கி4ற இநா4கிைனD

ேவத1 ெகலா% விள1கா%. (ெகா) த = தளத 2B12 விைத ஏ

ெகா) த.)

ைடயவ4

தயன

(பாிேமலழக உைர) ேவ)வா12 ேவ)வன ெகா) தH%, யாவ12
தைலயளி ெசதH%,

இநா42 ெசயைலD

ைற ெசதH%, தளத 2Bகைள! ேபணHமாகிய
ைடயவ4 ேவத1 ெகலா% விள1கா%.

(விள1க@ைர) ெகாைட, அளி, ெச,ேகா, 2B ஒ%ப எ47% நா42% உைடயவ4,

டகA1ெகலா% டரளி12% ஞாயிேற (Uாியேன) ேபால, ேவதகA12ேள
ஒளி >% விள1காவா4. ஒளி எ4றா &க எ4ற ெபா+A% உ). விநாB12
1,86,000 க ேவக தி பர@% ஒளிைய (ெவளிச%) ேபாலேவ ஒ+வர &கF%
விைர உலக

Fவ% பரவி அவைர விள12வதா, அ!&கF12 ஒளி ெய47%

ெபய தர!ப6ட. ேபாH%, எனேவ, இநா42% உைடயவன &க உலக
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நா)க அைன திH% பர@% எ4ப% ேபாத+கிற. ேவத12 ஒளி எ4ப

அதாேனா?

பைழய உைரயாசிாியக, இ12றளி, 'உைட யானா%' எ4பத4 பி47ள ஆ%
எ4பைத 'ஒளி' எ4பத4 பி4 நி0 தி. ’உைடயா4 ேவத12 ஒளி ஆ%' என

மா/றி! ெபா+ க)ளன. இ%

ைறைய நா4 வி+%பவிைல. ’உைடயானா%

ேவத12 ஒளி' என1 2றளி உளேபாலேவ ெகாவதா4 த2தி. 'உைட

யானா%' எ4பதிHள "ஆ%" எ4ப, உைடயவ4 தா4. உைடயவேன எ4ற

உ0தி! ெபா+ைள - ேத/ற! ெபா+ைள-வD0 த/ ெபா+ைள அF த%

தி+ தமாக அறிவி  நி/கிற. அதாவ 'நா42% உைடயவேன ேவத12 ஒளி'

என! ெபா+ காணேவ)%. இத அ+% ெப+N ெசாலா6சிD அட,கிDள

அK ெபா+ அழகிைன 'உைடயானா% ேவத1ெகாளிஉைடயானா%

ேவத1ெகாளி' எ40 ெசா ெசா! பா தா உண 1கலா%.
இ47%, இ12றளி உள ெகாைட எ47% ெசா பைழய உைரயாசிாியகைள

ஒ உH12 உH1கி யி+1கிற. எ4ென40 காேபா%. அரச7121 "ெகாைட"
ேவ)ெமன இ12றளிH% ஈைகேவ)ெமன அ)  வர!ேபா2% 2றளிH%

வAவ Cறி Dளா. பா தாக உைரயாசிாியக! ஒ+ 2ற ளிேல ெகாைட

ம/ெறா4றிேல ’ஈைக’; ஆனா இர)% ஒ40 தாேன! இத/2 எGவா0 ெபா+
காப! எ40 நிைன தி+1கிறாக. மண12ட வேரா, ெகாைட எ4பத/2-

’தளத 2B12 விைத ஏ

தயன ெகா) த' எ40 ெபா+ Cறி, ஈைக

எ4பத/2 ஈைக எ4ேற ெபா+ எFதி நFவி வி6டா. பாிேமலழகேரா, ெகாைட
எ4பத/2 ’ேவ)வா12 ேவ)வன ெகா) த' எ40 ெபா+ Cறி, ஈைக

எ4பத/2 ஈைக-ெகாைட. (இத) ஈைக ’பைட12ாி ' எ40 எFதி ஒ+வா0

தளிவி6) த!பி 1ெகாள

ய4றி+1கிறா. இG@ைரக ெபா+ தமா!

&ல! ப)கி4றனவா? இ,ேக நா4 ெசாH% ெபா+ எ4ன?

ஈ. தா, ெகா) என J40 ெசா/க ெந+1கமான ெபா+ உைடயனவா தமிழி
இ+!பைத நா% அறி ேவா%. அவ/0 ஒGெவா4றி/2% ேவ/0ைமD% உ).

ஈத (ஈைக) எ4ப, ஒ+வ4 த4னிH% த2தி யி தாதவ+12 உத@தலா%.
வறியா12 ஒ40 ஈவேத ஈைக' என வAவேர, ஈைக' எ47% தைல! பி4

த
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2றளி CறிDளா. த+த (தா) எ4ப த4ேனா) த2தியி ஒ தவ+12
உத@வ. ெகா) த (ெகாைட) எ4ப, த4னிH% த2தியி மி1கவ+12
உத@வ. இ1க+ கைள.

”ெய4 கிளவி இழிேதா4 C/ேற"

"தா ெவ4 கிளவி ஒ!ேபா4 C/ேற"

'ெகா) ெவ4 கிளவி உயேதா4 C/ேற"
எ47% ெதாகா!பிய (ெசாலதிகார% - எசவிய49, 50, 51) 5/பா1களாH%. 'ஈ தா ெகா) ெவ7% J40%

ைறேய

இழிேதா4 ஒ!ேபா4 மி1ேகா4 இர!&ைர”
எ47% ந4P (ெசாலதிகார%-ெபாவிய - 56) 5/பாவாH% ந42
உணரலா%.

எனேவ, இ12றளி 'ெகாைட எ4ற, அரச4 த4னிH% உயேதா12
உத@வைதேயயா2%. அ) த 2றளி ஈைக' எ4ற, அரச4 த4னிH%

தாதவ+12 உத@வைதேயயா2%. ஆனா இெசா/க எலா இட,களிH%

இேத ெபா+ளி வ+% எ40 ெசால

Bயா. ஒ401ெகா40 ேவ/0ைம Dைடய

உைம, வாைம, ெம%ைம எ4பைவ கல பய4ப) த! ப)வைத! ேபாலேவ,

இைவD% கல பய4ப) த!ப)%. ஆனா, அரச7121 ெகாைட, ஈைக

இர)% ேவ)% எ40 ெசாயி+1கிற இத இட தி இGவா0 ெபா+
ேகாடேல அைமதி,

அரச4 த4னிH% உயேதா121 ெகா) த (ெகாைட) எ4றா, &லவ12%
கைலஞ12% பாி வழ,க. &லவைரD%, கைலஞைரD% த%மிH% மி1ேகாராக
அரசக க+தின எ4பைத, &றநாP0 ேபா4ற ச,க இல1கிய% க/றவ

ந4கறிவ.
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இ12றளி அளி எ4ப, எலாாிட % அ+ ெசH த - இர1க உணசி
ெகாள. ெச,ேகா எ4ப, ஒ+தைல சா& இ4றி ேநைமயா ஆAத. 2B
ஓ%ப எ4ப, 2Bம1கA12 எத1 2ைறD% வராதபB ந42 கா த.
எனேவ, கவி கைலகைள வள , அ+ உள தா,கி, ேநைமDட4 2Bகைள

ந42 கா!பவன &க உலகநா)க எ,2% பரவி ஒளி >தாேன!

இ12றைள மண12டவ 7-ஆ% 2றளாக@%, பாிேமலழக 10-ஆ% 2றளாக@%
இ47% பிற பிறவித மாக@% அைம 1 ெகா)ளன. ஆனா நாேனா,

2றளி 'அரச+ ஏ0' எ40 இ+!பதா, அ ேபாலேவ ேவத12 ஒளி'

த

எ4றி+12% இ12றைள இரடாவதாக ெதாட ெகாேட4. ம/ற 2ற

களி4 ெதாட வாிைச யைம!ைபD% C ேநா1கி உைமDணக.
ேவ6த31' இய
'அNசாைம ஈைக அறிW1க% இ1கா42%
எNசாைம ேவத/ கிய&'

(பத@ைர) அNசாைம - (அNச1Cடாதவ/012) அNசாதி+ தH%, ஈைக = ஏைழ
எளியா12 உதவH%, அறி@ = சிறத Cாிய அறி@%, ஊ1க% = தளராத மன

எFசிD%, இநா42% = ஆகிய இத நா42 ப&கA%, எNசாைம =

2ைறயாதி+!ப அதாவ நிைற நிைல தி+!ப, ேவத12 இய& = ஓ

அரச712 இ+1க ேவBய த4ைம (இல6சண%) ஆ2%. (எNத = 2ைறத;

எNசாைம = 2ைறயாைம)

(மண12டவ உைர) அNசாைமD%, ஈைகD% அறி@ைடைமD% ஊ1க ைடைமD

ெம47% இநா42 2ண % ஒழியாைம ேவத71 கிய&. (பாிேமலழக உைர)

அரச71கியபாவ, திைமD% ெகாைடD% அறி@% ஊ1க ெம47% இநா42

2ண % இைடவிடா நி/ற. இவ/0 அறி@ ஆற,க தி/2

பைட12ாி  ஏைனய விைன12ாிய.

ாி : ஈைக
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(விள1க@ைர) அNபவக அரச பதவியி நீB1க

BDமா? 'CF12% ஆைச,

மீைச12% ஆைசயா?' அNசி அNசி எத1 காாிய ைத இய/ற

BD%? அதனா

'அNசாைம' ேவ)% எ4றா. பி4ன ஈைக. ஈைக பைட12 உாி , எ4றா
பாிேமலழக. எத அகராதியி இGவா0 ெசாயி+1கிறேதா? நா4

4 2ற

உைரயி ஆராளபB, ஈைக எ4ப, அரச4 த4 கீ உளா12% எளிய
இரவலகA12% ஏ/ற உதவிகைள ெசதலா%. இத/2 ெதாகா!பிய%, ந4P

ஆகிய இல1கண 5களி+ ஆதார % அ,21 கா6Bயி+1கிேற4. அ) த

அறி@, ஒ+வ4 ஒF,காக1 காாிய% பா1கவிைலெய4றா - நட

ெகாளவிைலெய4றா, 'உன12 அறி@ இ+1கிறதா? எ40 ேக6ப உலகிய.
அரச712 இ மிக மிக ேவ)ேம! இ0தியாக ஊ1க%, ஆ1க தி/21 காரணமான
ஊ1க ைத! ப/றி! ேபச@% ேவ)ேமா?
இநா42% அரச/2 சிலநா சிலேவைள இ+தா ேபாதா. எNஞா40%

எNசா நி40 நிைற நிைல தி+1க ேவ)%; அதா4 அரச/2 த2தி!

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

அறபா

இலறவிய - இவா1ைக
ற6தா3 தேலா31' ைண
'றதா12% Gவா. தவ12% இறதா12%
இவாவா4 எ4பா4 ைண'
(பத@ைர) இவாவா4 எ4பா4-இலற தா4 எ40 ெசால!ப)பவ4,
றதா12%-(ப/01கைள றத ெபாியா+12%, Gவாதவ12%-(ஏழைமயா
எGவித இ4ப ைதD%) அ7பவி1க Bயாத ஏைழ எளிய வ+12%, இறதா12% (ஆதரவி4றி த% பாைவயி) இற கிட!ேபா+12% (அஃதாவ அனாைத!

பிண, கA12%.) ைண-(த1க) ைணயாவா4.
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(ெதளி@ைர) '' எ4றா அ7பவி த, Gவாதவ எ4றா
அ7பவி1காதவ.அஃதாவ, இ4ப% அ7பவி1க

Bயாத ஏைழ எளியவக.

இவாவா4 றவிகA12% ஏைழ எளியவகA12% உண@, உைட

தயன

உதவ ேவ)%; ஆதரவ/ற (அனாைத!) பிண,கைள அ!&ற! ப) தி இ0தி1கட4
இய/றேவ)% எ4ப க+ . ஆதரவிலா! பிண,கைள அ!&ற!ப) வ

அற,கA ஒ4றாக அ1கால தி க+த!ப6ட.

(மண-உைர) வ+ண திைனD% காம திைனD% ற தா12% றவா
ந2ரவாளரா உண!ெபறாதா1 2%, பிறரா வ ெச தா12%
இவாவா4 எ40 ெசால!ப)பவ4 ைணயாவா4.

(பாி-உைர) கைளக ஆனவரா ற1க!ப6டா1 2%, நCதா12%, ஒ+வ+%
இ4றி த4பா வ இறதா12% இவாவா4 எ40 ெசால!ப)வா4
ைண. –

(ஆராசி உைர) உைரயாசிாியக பல+%,

4 2றளி ெசால!ப6)ள

Jவ+ றதாைரD% ஒ+வராக ேச வி6டாக ஆத4, இ12றளி உள
றதா12%' எ4ற ெசாைல1 க) திைக , ேவ0 எ4ென4ன
ெபா+கைளேயா விள%பி இட!ப) கி4றன. மண12டவ,

4 2றளி உள

Jவ+ ஒ+வராகிய றவி, வ+ண திைனD% நாம திைனD% (சாதி

சமய,கைளD%) றவாதவ எ40% இ1 2றளி உள றவி, வ+ண திைனD%
நாம திைனD% றதவ எ40% ேவ/0ைமகா6B சாிெசய! பா1 கி4றா.

றவிகA12ேளேய, வ+ண நாம,கைள றதவ எ40% றவாதவ எ40%
இ+வைக உடா? இைலேய! வ+ண நாம,கைள றவாதவகைள எ!பB
றவிக எ47% ெபயரா அைழ1க

BD%? வ+ண நாம,கைளேய

றவாதவக ேவ0 எவ/ைற தா% ற1க உட4ப)வாக? நி/க
பாிேமலழக+%,

4 2றளிேலேய றதாைர1 Cறி வி6டாராத4, இ12றளி

உள றதா எ4பத/2% றவி என! ெபா+ Cற உட4ப6Bல, ஆனா

இவ+% ேவ0 விதமாக சாிெசய! பா)ப6) உளா. அஃதாவ :- றதா
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எ4றா, இGவள@ நா கா!பா/றி வதவகளா ைகவிட!ப6டவக

(ற1க!ப6டவக) எ40 CறிDளா. இ,ஙன% ர த!ப6) இ4ப%
அ7பவி1க

Bயாம தவி!பவ கைள Gவாதவ' எ4பத/2 அட1கி

விடலாேம! ம/0%. றதா எ47% ெசவிைனைய, ற1க! ப6டா என

ெசய!பா6) விைனயாக வ ெகா) இட!பட@% ேவBயதிைலேய!
எனேவ ஈ) றதா எ4பத/2! ப/01கைள றத ெபாிேயாக எ40

ெபா+ ெகாவேத சால! ெபா+%, அெசாH12ாிய இய/ைக! ெபா+A%

அேவ. தம1ெகன ஒ+ வ+வாD% ேதடாம. பிற நல தி/ேக பா)ப)%
றவிகA12 உண@, உைட

தயனவ/ைற இலற தா4 தாேன ெகா)1க

ேவ)%. இ47%, க, கா,

தய உ0!&1 2ைறதவராகி ெதாழி ெசய

Bயாம பிைச எ)!ேபாைர , Gவாதவ எ4பத7 அட1க ேவ)%.

ஐ)ல ஆ
ெத4&ல தா ெதவ% வி+ெதா1க தா4 எ4றா,
ைக%&ல தா ேறா%ப தைல.

(பத@ைர) ஆ,2-அGவி வா1ைகயி, ெத4 &ல தா (இறேபா ) ெத4
திைசயி இ+!பவராக1 க+த!ப)%
வி+(இத/2

4ேனா+%, ெதவ%-கட@A%,

4 வராத &திய) வி+தின+%. ஒ1க/ற தாகA%, தா4-

தா7% (அதாவ இவா வா7%), எ4ற - எ40 ெசால!ப)கி4ற

ஐ%&ல ஐ வைகயா இட திH% ெசயேவBய, ஆ0-அற ெநறிைய, ஒ%ப
- தவறாம ெசத தைல-தைல சிறததா2%.

(விாி@ைர) ெத4&ல%- ெத4திைச. இற ேபானவ களி4 உயி ெத/ேக

ெசவதாக அ1கால  ம1க எணிவதன. அத/ேக/பேவ வAவ+%

அறிவி ளா. எனேவ, இறேபானவகைள ஒ%&த எ4றா எ4ன?

தாதைதயேரா, &லவகேளா, றவிகேளா, வளகேளா இறவி6டாக
எ40 ைவ 1ெகாேவா%. அவகளி4 உயி ெத4&ல தி இ+தாதா4

நம1ெக4ன? இலாவி6டா தா4 நம1ெக4ன? இ ப/றிய கவைல

ேவBயதிைல. அவக இG@லகி வாதத/2 அறி2றியாக-அவக
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இG@லகி/2 ெதாடா/றியத/2 அைடயாளமாகஅவகைள! ேபாலேவ

ஏைனேயா+% நலவழியி நட1க ேவ)% எ4பைத நிைன@ப) % ெநறியாக-

அவ களா ந4ைம ெப/ற நா%, அவக62 ந4றி ெசH % வாயிலாக- அவக62
நிைன@ நா ெகாடாட ேவ)%. இ!ேபா% தி+வAவ தி+நா

ெகாடா) கி4ேறா% அலவா? இறேபான தாதைதயைர ஆ)ேதா0%
எணி ந4றி பாரா6)பவராக நட ெகாகி4ேறா% அலவா?

இைவேபாவனவ/ைறேய ெத4&ல தாைர ஒ%ப என ெதாிவி ளா
தி+வAவ.

ெதவ ைத ஒ%&த எ4றா, ஒ@% உ0திD% ெப0வத/காக1 கட@ைள

வழிப)த.

வி+ எ4பத/2 ேந ெபா+ &ைம. வி+ &ைம’ எ4ப திவாகர% (8:123).
ெவைள கற1 கிற எ4றா, ெவைளயான ப கற1கிற எ40 ெபா+
ெகாவைத!ேபால, வி+ வத எ4றா &திதான மனித வதா எ40
ெபா+ ெகாள ேவ)%. இத/2 தா4 ஆ2ெபய எ40 ெபய, ஆ2ெபய

எ4றா ஒ4ைற1 2றி12% ஒ+ ெபய அதேனா) ெதாட&ைடய ம/ெறா4012
ஆகிவ+வ. &ைமைய1 2றி12% வி+ எ47% ெபய, &திதா வ+கி4ற
மனித12 ஆகிவ+வதா இஃ ஆ2ெபய ரா2%. எனேவ,

4பி4

வெகாB+12% ெதாட &ைடய உறவினக வி+தின ஆகமா6டா
எ4ப% திZெரன! &திதாக வ+பவேர வி+தின ஆவ எ4ப% ெவ6ட

ெவளிச%. தி+12ற வி+ேதா%ப எ47% ப2தியிHள வ+வி+ ைவகH%

ஒ%&வா4', ெச வி+ேதா%பி வ+ வி+ பா தி+!பா4' எ47%

2ற6ப2திகளாH% இதைன1 2றி!பா உணரலா%. ேமH% இ12றளிேலேய ஒ1க

(/ற%) என ஒ40 தனியாக1 CறிDளைமேய, உறவின வி+தின ஆகா
எ4பத/2 ம01க

Bயாத அகசா4றா2%. சாி நல; &திதாக வ+பவேர

வி+தின எ4Yராயி4, அவகைள

4 2றளி உள றதா, Gவாதவ

எ4பவ12 அட1கிவிட1Cடாதா? எ40 வினவலா%. அட1க

Bயா; ஏ4?

ஒ ஊாி விழா நட1கி4ற. மாநா) நட1கி4ற. இ4ன பிற சிற!&க

நைடெப0கி4றன எ40 ைவ 1 ெகாேவா%. அGW12! &திய ம1க நா6B4

பல ப2திகளி+% திர) வ+வாக. அ!&திேயா12, ஊாின த,க இட%
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அளி1கலா%; 2ளி1க@%, 2B1க@% தணீ வசதி ெச தரலா%; இயHேம,
வதவ12% உட4பாடாகி உண@% அளி1கலா%. ெசய!பட ேவBய

ெதா40தாேன இஃ! இ40% நா6B நைட ெப0கி4றேத இ தைகய நிகசி!

அ4றிD%, &திதாக வத இட தி 2றி!பி6ட சிலைர தவிர ஏைனேயா எ4ன
ெசய

BD%? ஊரா உதவி இ+ேத தீர ேவ)%. இ தைகய &திேயாைர

றதா எ40 ெசால
BDமா?

Bயேவ

BDமா? அல, Gவாதவ எ40தா4 ெமாழிய

Bயாேத? உைமயான வி+தின எ4பவ இ!&திேயாேர?

இ47% சில (பிரயாண%) வழி நட ெசகி4றாக. அவக, ெவயி

க)ைமயாக1 காD% ேநர திேலா, இரவிேலா, மைழெபD% ேநர திேலா வழியி

உள ஓ ஊாி த,கிவி)வாக. அவகA% அGWரா12 வி+தினேர யாவ.

ஏ4? இ!&திேயா, ஊராாி4 உதவியி4றி த% ைக!பண ைத1 ெகா)
த%ைம தாேம கா!பா/றி1 ெகாள

Bயாதா எ40 சில ஐDறலா%. இ,ெகா+

ெசதிைய நிைன@ப) தினா இGைவய தி/2 இட மி+1கா, அஃெத4ன?
&ைகவB, ேமா6டா', வான ஊதி

தய வ/றி4 Jலமாக வழி கட!ப இத1

கால%; ெப+% பாH%, க6ைட வB, காநைடயி4 Jலமாக வழி கடத
அத1கால%. த%Jாி, த% >6B காைல உண@ உ), பி4 ெதாைலவி உள
ெவளிRக62 ெச40 ேவைலைய

B 1 ெகா) த% >) தி+%பி வ

அ) த ேவைள உண@ உ?வ இத1கால%; க6) ேசா0 க6B1ெகா) நா6
கண1கி, வார1 கண1கி, மாத1கண1கி ெவளிR ெச40 மீட அத1கால%;
கட இட,களி, கட ேநர,களி, கட உண@சாைலக62 &2 காைச

இைற  வயி/ைற நிர!&வத/2 வா!& மிகமிக1 கிைட1க! ெப/றி+!ப இத1
கால%; க6)ேசா/0

6ைட கைரத பி4&, ஊ12 &2 ஊராாி4 உதவி

ெப/ற அத1கால%. எனேவ, இலற தா4 வி+ேதா%ப ேவ)% எ40 அத1

கால தி வAவ வ/&0 தி யி+!ப ெபா+ ததாேன! எலா% வளசி ெப/ற

இத1 கால திH% இGவி+ேதா%ப ேதைவ!ப)கி4ற ெத4றா ேமH%
C0வாேன4?

எளி+ எ)1க!ப6ட ெந1ேக (எ + ெந) எெண எ40 ெபய; அத!
ெபய, பி4& த4ேனா) ஒரள@ ஒ!&ைம உைடய ஏைனய எெணகA12%
வழ,க!ப6டைத!ேபால, &திேயாைர1 2றி12% வி+ எ47% ெபய, பி4&
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அவைர!ேபா வ ேபா2% உறவினகA12% வழ,க!ப6)வி6ட. எனேவ,
இ கா0% Cறியவ/றா, த%ைம நாB வ+% &திய வி+தினைர ஒ%பேவBய

இலற தா+12ாிய கடைம கA ஒ40 எ4ப உணர! ெப0%.

ஒ1க எ4றா /ற தாக. இலற தா4 த4ைன ேசத /ற தாகைளD%

ஒ%பேத)%. ெசவ12 அழ2 ெசF,கிைள தா,க’ எ4ப நா%
அறிததாேன?

த 2றளி உள இய&ைடய Jவ' எ4ப த/2, ெப/ேறா, ெபடா6B,

பிைள எ47% Jவைகயின என! ெபா+ உைர ேத4 யா4.

ஏ4அ%JவைரD% இ12றளி உள /ற தா+12 அட1கிவிட1Cடாதா? எ4ற
வினா எழலா%. ஈ) அட1க

Bயா. ஏ4?

ஒ+வ4 த4 ெப/ேறா, மைனவி, ம1க எ7% Jவைகயாேரா) ெகாA%
ெதாட&12%, ஏைனய /ற தாகேளா) ெகாA% ெதாட&12% ேவ/0ைம மிக
உ). ெவளிR+12 ெச4ற ெப/ேறாேரா மைனவிேயா, ம1கேளா தி+%ப
>6B/2 வதா, >6B/2ாியவ4 பிறைர ேநா1கி, எ4 >6B/2 ெசாத1கார
வதி+1கிறா எ4ேறா வி+தாளிக வதி+1கிறாக எ4ேறா ெசாH%

வழ1க% எ,2%, எ40% இைல. ஏைனய உறவின வதா அ!பB ெசாHவ
உ). தைமய4, தம1ைக, த%பி, த,ைக எ4பவ+% தனி தனி1 2)%ப தினராக
ஆவி)வதா அவகA% வி+தாளிகளாக1 க+த!ப6) வி)வைத நா%
வா1ைகயி கேட வ+கி4ேறா%. ேமH%, - ஒ+வ4 த4 ெப/ேறா,

ெபடா6B, பிைள எ4 பவ12 உாிய உைடைமகைள ெயலா%, ஏற12ைறய
தன12% உாியனவாக எ?கி4றா4, ஏைனேயா உைடைமகைள அ,ஙன%
எ?வ இைல, எனேவ இ%Jவ+%, ஏைனேயாைர!ேபால /ற தா
எ47% ெசா/2 க6)!படாம, பிாி1க

Bயாத 2)%ப உ0!பினகளாக1

க+த!ப)கி4றாக எ4ப இனி &லனா2%, இத/2 அகசா40

ேவ)மானா, 'இய &ைடய Jவ12%’ எ4பதி உள இய&ைடய' எ47%
ெசா/ெறாட ஒ4ேற ேபாேம! /ற% ஒ%&தலாவ:- பல ேவைலகளி4 நிமி த%
ெவளிRாி + வ ேபா2% /ற தா12 உண@

தயன உத@த,

41

ஆதரவ/ற /ற தாகைள த%ேமா) ைவ  ஆதாி த, அ4ேனாாி4
பிைளக621 கவி வசதி ெசத, அ4ேனா12 ஏேத7% வ+வா12 வழி

ேதB த+த

இய/றலாேம!

தயனவா%. இG@தவிகைளெயலா% இலற தா4 இய4றவைர

ஐதாவதாக (தா4) இலற தா4 த4ைனD% ஒ%பேவ)% எ40

ெதாிவி ளா தி+வAவ. இஃ சில12 விய!ைபD% அளி1கலா%. அ!பB

ெயா40% இ,2 விய!பி/2 இடமிைல. பா)ப6) ேதB! பண ைத!

பாகா 1 ேக)ெக6ட ம1க எ ைணேயா ேப உ). இலாதவைன! ப/றி

இ,2 எ) ைர1கவிைல. சில அ+%பா)ப6) ெசவ ைத1 2வி 

ைவ தி+!பாக, ஆனா நல உணவிைனேயா, உைடயிைனேயா,

உற1க திைனேயா, உைறDைளேயா, (இட%), இ4ன பிற இ4ப,கைளேயா

ேவBய அள@ ெப/றி+1கமா6டாக. எ4ேன இவத% இர,க த1க நிைல!
த4ைன! பாகா 1 ெகாடாதா4, ேம4ேமH% பல நல காாிய,கைள

ெசய

BD%. எனேவ ேம/Cறிய ஐ% இவாவா4 இய/ற ேவBயைவ

எ4ப இ12ற6 க+ .

(மண -உைர) பிதிர, ேதவ, &தியரா வதா, /ற தா, தா4 எ47%
ஐதிடமாகிய ெநறிைய1 ெகடாம ஒ%&த தைலயான இவா1ைக

(பாி-உைர) பிதிர, ேதவ, வி+தின, /ற தா தா4 எ40 ெசால!ப6ட

ஐதிட % ெசD% அறெநறிைய வFவாம ெசத இவாவா712
சிற!&ைடய அறமா%. பிதிர ஆவா பைட!&1 கால  அயனா

பைட1க!ப6டேதா கட@6சாதி; அவ12 இட% ெத4 திைச ஆத4,

ெத4&ல தா எ4றா.

(ஆராசி உைர) ெத4&ல தா எ4பத/2,

த

த உலக ைத உடா1கிய

ேபாேத நா4 கனா (பிரமனா) உடா1க!ப6ட ஒ+ ெதவசாதி எ40

பாிேமலழக பகதா உைர. ஏ4 - இவகைள, ெதவ% எ4பத/2 அவ C0%
ெபா+ளான ேதவ12 அட1கி விடலாேம! ெத4திைசயி இ+12% இ ெதவ

சாதியாக நம1காக எ4ன ெசகி4றாகேளா? நா% இவகA12 எ4ன

ெசயேவ)ேமா? ஒ40% &ாிய விைல. ஏைனய ெதவ,கைள! ேபாலேவ
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இவகA% அ+ &ாிகி4றாக எ4றா, இவகைளD% ெதவ1 C6ட 
ேச வி)வதா எ4ன இைடR0? எனேவ இ!ெபா+ ெபா+ த% அ40.
ேமH%, இ!ெபா+ உைர தா, யா4 உைர தபB

4ேனாாி4 நிைன@

விழாவி/2 இடமிலாமேலேய ேபாவி)%. இறேபான >ர

விழா1

தயவகA12

ெகாடாட ேவடாவா? ெகாடாBயதாக1 C0கி4றனேவ ச,க கால இல1கண

இல1கிய,க! >ர ம,ைக கணகி12 விழா1 ெகாடாBனாேன ஒ+ தனி

தமி ம4னனா% ேசர4 ெச,26)வ4. சில!பதிகார தி/2 ெச40 பா தா

ெதாிD%. எனேவ, ெத4 &ல தா எ4பத/2, சிறத ெசயக ெச ெச40 ப6ட
4ேனா என! ெபா+ Cறேல சால! ெபா+%.

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

காமபா

களவிய - தைகயண&'த
உயி3 உ9:) ேதாற)
(ெதளி@ைர) ெப த4ைமDைடய இ!ேபைத121 கக, க?12ாிய
கேணா6ட% இ4றி, எதிமா றாக, பா தவர உயிைர ெதாைல12% பாைவ
Dைடயனவா உளன.

'கடா +யி+?, ேதா/ற தா/ ெபடைக!
ேபைத1 கம தன எ'
(பத@ைர) ெப தைக = (உ+வ தா) ெப த4ைம ெப/0ள, ேபைத12 =

இத! ேபைத! ெப?12, க = ககளானைவ, கடா = பா தவர, உயி
உ?% ேதா/ற தா = உயிைர ெதாைல12% பாைவைய! ெப/றி+!பதா,

அம தன - (க?12 இ+1க ேவBய த4ைமயி4றி) எதிமாறா உளன.

(ேதா/ற% = பாைவ, ெபடைக-ெப தைக = ெப த4ைம, ேபைத = அறியாத
இள% ேபைத! ெப; அம த-மா0ப)த, அம தன - மா0பாடாDளன.)
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(மண12டவ உைர) த%ைம1 கடவக உயிைர D?% ேதா/ற தாேல, ெப
தைகைமையDைடய ேபைத1 ெகா தன கக.

(பாிேமலழக உைர) ெபடைகைய Dைடயவி! ேபைத12 உளவாய கக,
த%ைம1 கடா +யி+? ேதா/ற டேன CB அமதி+தன.

(ஆராசி விாி@ைர) உயி உண எ4றா உயிைர! ேபா12த-ெதாைல த.
இத! ெபா+ எத அகராதியி உள? ேவBயதிைல-பண% ேபா6)

வா,கிய எத அகராதிD% இ,2 ேவBய திைல. ம1க அகராதியி இதைன1

காணலா%; அதா வ, ம1கள ேப வழ1கி இதைன1 காணலா%. ஒ+வ4 ஒ+
ெபா+ைள ெதாைல  வி6டா, அைத ெதாைல வாயி ேபா6)1

ெகாடாயா' எ40 ெபாியவக அவைன1 கB!பைத நா% அறிேவா%. வாயி

ேபா6)1 ெகாளH% உணH% ஒ40தாேன! இ47% சில த% எதிாிைய1

2றி!பி6), அவ4 எ4ைன எ4ன ெச வி)வா4? சா!பி6) வி)வாேனா?”

அ!பBேய எ)  விF,கி வி)வாேனா?” எ40 கா வ% உடலவா? எனேவ,
உண, வாயி ேபா6)1 ெகாள, சா!பி)த, விF,க எ47% ெசா/க,

ெதாைல த - அழி த எ47% ெபா+ த+வைத ேநா12க. இெசா வழ12

ம1கள ேபசி எGவா0 &2த? எ!ேபா &2த? மிக மிக! பழ,கால தி

உயிைர ெதாைல  தாேன உடாக? அதாவ ம1க ேவ6ைடயாB தாேன
உடாக? ம1கA12 ம1க ெகா40% உடாகளா%. பி4னேர பயி
ெதாழி வளத? இ!ேபா%, ம1க வில,2

தயவ/ைற, உயி ேபா1கி

உண நைடெப0 கிறேத! இத அB!பைடயி அ40 ெதா6) எFத தா4

இெசா வழ12!

அ) , இ1 2றளி, ேதா/ற%' எ4பத/2! பாைவ எ4ப ெபா+.
இ!ெபாFெதலா% என12 ேதா/ற% சாியா! &ல!ப)வதிைல' எ40 கிழ,க
? ?!பைத நா% ேக6கி4ேறா%' அலவா? பாைவ எ4ற ெபா+ளிதாேன

ேதா/ற% எ40 ெசா கி4றன

திேயாக.

வAவ, ம/ேறாாிட தி 'கேணா6ட%' எ4 7% தைல!பி, கைண! ப/றி!
ப 1 2றக இய/றிDளா. அ,ேக, இனிய பாைவ - இர1க! பாைவ,
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அ4&! பாைவ-அ+ பாைவ உைடய தா4 க என!ப)%; க எ4றா

கேணா6ட% அதாவ இர1க% எ4ெறலா% க+ தைம  ைவ ளா. உலக
வழ1கி Cட, 'உன121க இைலயா? எ4கி4றனேர! இைலயா எ4றா
இர1க% இைலயா எ4பதாேன ெபா+!

உைம நிைலைம இ!பBயி+1க, இத! ேபைத! ெபணி4 ககேளா,

இய/ைக12 எதி மாறாDளன -அதாவ-பா தவர உயிைர!ப+2கி4றன.

இதா4 இ12றளி4 க+ . இத7 இ47N சில நய,க இ+1கி4றன.
இவேளா ெப தைக! ேபைதயாவா. ெப தைக எ4றா ெப த4ைம-

அதாவ வி+%&த/2ாிய த4ைம - அ4&12ாிய த4ைம. அ4& எ47% ப&
இ+1கேவBய இட தி ெகாைல &ாிD% வ4& உளேத! இ இய/ைக12
மா0தாேன?

ேமH%, ேபைத எ4றா, ஒ40% அறியாத இளN சி0மி எ4ப ெபா+.

ெபகளி4 ப+வ நிைலைய ஏழாக! பிாி ளன ஆ4ேறா. ேபைத, ெப%ைப,

ம,ைக, மடைத, அாிைவ ெதாிைவ, ேபாிள%ெப எ4பன அைவ. இவ/0
ேபைததா4

4 நிைல. ஐ வய12ேம ஏF வய வைரD% ேபைத! ப+வ%

என1 கண12N ெசளன. எனேவ, ேபைத எ4பவ ஒ40% அறியாத இளN

சி0மி எ4ப இ!ேபா ந42 விள,2ேம! ேபைத எ4பத/2 அறியாைம எ4ற

ெபா+A% உ). இனி1 2றA12 வ+ேவா%. இவ பாைவ12 ஒ40% அறியாத

இளNசி0சி0மிேபா காண! ப)கிறா. (இவ, உைமயி, ஏF வய நிர%பாத
இளN சி0மியல. இள% ெப எ4பைத அறிவி12% ஒ+ க/பைனேய.) ஆனா,
அவ பாைவயிேலா ெகாைல1 ெகா)ைம இ+1கிறேத! இஃெத4ன விய!&.

இய/ைக12 மாறாDளேத! இGவாெறலா% இ1 2றA12! ெபா+ நய%

உைர 1 ெகாக.

க பாைவயி4 ெகா)ைம பB!பBயாக மி2கிற. இ12றA12

4 4 2றளி

கேணா1ைக, அண,2 பைட ெகா)வ தா12வதாக! &ைனதா
(வ+ணி தா);

4 2றளி எமெனன எ) ேதாதினா; இ12றளிேலா கடவர

உயிைர உ?வதாக உைர ளா. பைடெகா) தா12,காH%, பைட

உட%ேபா) ெதாட& ெகாடாதா4 உயிேபா2%; எம4 உயிைர! பிB1க
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வதாH%, அ+ேக வ ஏேதா (பாச1) கயி/ைற >சி எறி க6BயிF!பதாக1

கைத யள!ப வழ1க%. ஆனா இவ க பாைவேயா பைடையD% எமைனD%

மிNசிவி6ட. அ+ேக வராமேலேய, உட%ேபா) ெதாட& ெகாளாமேலேய,
ெதாைலவிேல இ+12%ேபாேத, கணா பா த அளவிேலேய உயிைர1

ெகாHகிறேத! எ4ன ெகா)ைம! எGவள@ ெகா)ைம! இைத தா4 கடா உயி

உ?% ேதா/ற%' எ40 க/பைன ெசதா ஆசிாிய. எ4ன அழ2! எ4ன அழ2!

அ?@12 ஆகட எ4ப தி+12றA12

F1க

F1க! ெபா+%!

;றேமா க9ேணா பிைணேயா
(ெதளி@ைர) இ!ெபணி4 க ேநா12, C/0வன ெகாைல ெதாழி

உைடயதா? அல, க?12ாிய கேணா6ட% ெப/றதா? அல, மானின
ம+ட பாைவ உைடயதா? எ40 ேக6டா, இ%J40 த4ைம கைளDேம

கல ெப/றி+1கிற எ40 தா4 ெசால ேவ)%.
’C/றேமா கேணா பிைணேயா மடவர
ேநா1கமி% J40

ைட '

(பத@ைர) மடவர ேநா1க% = இத இள% ெபணி4 கபாைவ, C/றேமா =
(எ4ைன1 ெகாவ ேபா பா!பதா) எம! பாைவேயா? கேணா =

(ஒGெவா+ ேநர% எ4ைன உள4ேபா) பா!பேபா ெதாிவதா)

உைமயான கபாைவதாேனா? அல, பிைணேயா= (சில ேநர% ம+)
ம+) மிர) மிர) பா!பதா) ெபமானி4 பாைவதாேனா?

(இைலயிைல) இ% J40% உைட  = இத J40 த4ைமகைளDேம ஒ+,2
கல ெப/0ள.

(C/ற%-எம4 ; பிைண-ெபமா4, மடவர-இள% ெப.)
(மண12டவ+ைர) ெகா)ைம ெசதலா C/றேமா? ஒ)தலா கேணா?

ெவ+@தலா மாேனா? மடவரேல? நின ேநா1க% இ%J40 ப2திையD%
உைட .
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(பாிேமலழக+ைர) எ4ைன வ+ தHைடைமயா/ C/றேமா?
எ4ேமேலா)தHைடைமயா/ கேணா? இயபாக ெவ+@தHைடைமயா/

பிைணேயா? அறிகி4 றிேல4. இ%மடவர ககளிேனா1க% இ%J4ற4

த4ைமையD

ைட தாயிராநி4ற.

(விாி@ைர) அவள கபாைவ த4ைன வ+ தியதா C/றேமா எ4றா4 அவ4.

சிலேநர% அ4ேபா) ஆைசேயா) பா!பதாக! ப6டதா உைமயான கேணா

எ4றா4, ெவளியிட திேல &திய ஆமகைன1 கடதா ஏ/ப6ட நாண ேதா)%
அச ேதா)%, ழ விள12ேபா ேமH, கீF% /றி ழ/றி மிர) மிர)%
பா!பதா, ம+) ம+) பா ேதா)% மா4 பிைணேயா எ4றா4. இவ/0

எத ஒ4றாக ணி C0வ? ேநர 12 ஒ+ நிற மளி12% ெவெவ6 (Velvet)
ப6) ணிைய! ேபால, ேநர 12 ஒ+ 2ண% ெதாிகிற. எனேவ, அவள க

பாைவயி J40 த4ைமகAேம ஒ+,2 அைம தி+!பதாக உைர தா4 அவ4.
இ,ேக யாைன பா த 2+டக கைத நிைனவி/2 வ+கிற. வாைல ம6)%

தடவி! பா த 2+ட4, யாைன விள12மா0ேபா இ+1கிற எ4றானா%. காைல

ம6)% தடவி! பா த 2+ட4 யாைன உர ேபா இ+1கிற' எ4றானா%. காைத
ம6)% தடவி! பா த 2+ட4 யாைன

ற%ேபா இ+1கிற’ எ4றானா%.

%பி1ைகைய ம6)% தடவி! பா த 2+ட4 யாைன உல1ைகேபா இ+1கிற

எ4றானா%. ஆனா, இத ஒGெவா40% ம6)% யாைனயாகாேத! இ ைணD%
யாைனயிட% உளன. இேபாலேவ, அ% J40 த4ைமகA% அவள க
பாைவயி உளன.

இத1 2றளி +தி ெகாNச% இற,கியி+1கிற. ெகாைல ேநா1ேகா) ஏேதா

2றி!& ேநா12% கலதி+!ப தாக1 Cற!ப6B+1கி4றதலவா? ஆ%; பி4ன
தி+மண% &ாிெகாபவகளாயி/ேற!
---------------

ெபாபா

அரசிய - இைறமா.சி
நீ&கா கில

ஆபவ'
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'S,காைம கவி ணி@ைடைம இ%J40%
நீ,கா கிலனா பவ/2'
(பத@ைர) S,காைம = ேசா%ப ெகாளாைமD%, கவி = சிறத கவி

உைடைமD%, ணி@ைடைம = நல ணிச உைடைமD% ஆகிய, இ%J40% =
இத J40 ப&கA%, நில4 ஆபவ/2 = நாடாA% ேவத712, நீ,கா =

நீ,கா இ+1க ேவBயைவ யா2%. (S,2த-ேசா%&த, S,காைம - ேசா%ப
ெகாளாைம, நில4-நில%-நா).)
(மண12டவ உைர) மBயி4ைமD% கவிDைடைமD% ஒ+ ெபா+ைள ஆரா
ணிதHைடைமD% எ40 ெசால!ப6ட இ%J40% Tமிைய யாபவ712
நீ,காம ேவ)%.

(பாிேமலழக உைர) நில திைன யாA தி+@ைட யா/2 அ1காாிய,களி

விைர@ைடைமD% அைவ யறி த/ேக/ற கவி DைடைமD%

ஆைமDைடைமDமாகிய இ%J40 2ண % ஒ+காH% நீ,கா.
(விாி@ைர) S,காைம, கவி, ணி@ எ47% J40% இலாத ேசா%ேபறி மட1
ேகாைழ எGவா0 நாடாள

BD%? வரலா/ைற! &ர6B! பா தா ெதாிDேம!

இ,ேக S,காைம எ4ப. கைண

S,காம இ+1க

B1ெகா) S,2வைத த)1கவிைல.

BDமா? ேசா%ப இ4றி, வி0 வி0!&% 0 0!&% விைர@%

ேவக % உைட தாயி+ த எ4பதா4 இ,ேக ெபா+. உலகி ஒ+வ விைர

ேவைல ெசயாம ெமள ெசவாராயி4, 'அHவலக தி அவ S,2கிறா'
எ40 ேக ேபவ வழ1க%. உைம யி அவ அHவலக தி ப) தா

S,2கிறா? அவ ப)  S,க@% இைல. நா/காயி சாதபB S,க@%

இைல. விழி 1 ெகா)தா4 இ+1கிறா. அவ அGவள@ ேவகமாக - அதாவ

ஆைம ேவக தி ேவைல பா1கிறா எ4ப தா4 இத/2! ெபா+. உைமயி

உற,கிேய வி)கி4ற ஒ+ சில (ஊ1க1கார களாதா4 இைல யிைல)
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S1க1காரகளாதா4 இத! ெபாலாத வி+' எலா12% ஏ/ப6ட ேபாH%!
இ,ேகD% இேத க+  தா4!

ஆகேவ, ஆA% அரச712 0 0!& ேவ)%. எைதD% உாிய கால தி
விைர

B1க ேவ)%. 'உயி ேபான பிற2 தணி ெகா)வ எ4ன

பய4?' 'இராசா சி,காாி!பத/2 ப6டண% பறிேபா வி6ட' எ47% பழெமாழி
இ தைகய !&1ெக6ட "S,2 JNசி' ஆ6சியாளகA1காகேவ எFத.

இ,ேக S,காைம எ4பத/2 இ4ெனா+ ெபா+A% இய%பலா%. அதாவ எதிH%

எ!ேபா% க?% க+ மா, கவனமா, விழி!&ட4 இ+ த எ4பேத

அ!ெபா+, அதாவ ஏமா ேபாகாதி+ த எ4ப ெபா+. உலக வழ1கி,
த4 உைடைமைய! பிறபா இழத ஒ+வைன ேநா1கி, நீ S,கி1
ெகாB+தா; அதனா அவ4 அB 1ெகா) ேபா வி6டா4எ40
C0வ வழ1க%. இவ4 ஒ40% S,கவிைல, கவன மி4றி இ+தா4; அதனா

ஏமா ேபானா4. அGவள@தா4. இ,2% அேத க+  தா4.

அ1கால தி ஊ+12 ஊ அரசக இ+தன. S,2பவன ஆ6சிைய

அ) தவ4 த6B1ெகா) ேபா வி)வா4. அதனா அரசக எ!ேபா% விழி!
&ட4 இ+ த ேவ)%. அரச இலாத இ1கால திேலா - அதாவ,

க6சி1காரக ஆAகி4ற இ1கால திேலா, ஆA,க6சி1கார4 S,கினா,

அயக6சி1 கார4 பதவிைய! பறி 1ெகாவா4. அதனாேலேய ஒGெவா+

க6சி1கார+% க?12 விள1ெகெண ேபா6)1 ெகா) விழி!&ட4

இ+!ப வழ1க%. அ கிட1க பாராட பழதமி ம4னாி4 பர%பைர எ,ேக?
எ,ேக? ஐேரா!பியகளி4 வ+ைக12

4ேப அ அழி ஒழி வி6டேத!

அேதா ஐேயா. அ அழி ஒழி வி6டேத! ஏ4 எ4ன காரண%? பி/கால தமி
ம4னாி4 ெப+ா1க ேம! ஆமா%, ெப+ S1கேம! எனேவ, இனிேய7%
தமிழக உற1க தினி40 விழி ெதFவாகளாக!

அ) , ஆபவ7121 கவி ேவ)%. எேலா +12ேம க6டாய1கவி
வ/&0 த!ப)கி4ற இ1கா ல தி, அரச7121 கவி ேவ)% எ4பைத! ப/றி

அGவளவாக! ேபச ேவBயதிைல. பழதமி ம4ன பல பகைல!
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&லவகளாக திகதைமைய! பைழய 5கேள பைறசா/0கி4றன அலவா?
இ1கால தி அரசாபவ எத1 கவி ெபறாவிB7% அரசிய கவியாவ
ெப0வாகளாக! வAவாி4 ெபா+6பாைல! பB தாCட! ேபாேம!

அ) தபBயாக, ஆபவ712 ணி@ைடைம' ேவ)%. ணி@ எ4பத/2
ைதாிய% எ40%, ணித அதாவ தீமானி  ஒ உ0தியான

B@12 வ+த

எ40% இ+ ெபா+ Cறலா%. இGவிர) க+ 1 கAேம ஏற12ைறய ஒ4ேறா

ெடா40 ெதாட&ைட யனேவ! ைதாிய% உைடயவ4தாேன எதிH% தி6ட

வ6டமான, ஒ+

B@12 விைர வ+வா4? இலா தவ4. ெவைட1கா

ேபா வழ வழா 2ழ 2ழா எ40 வள தி1 26ைட 2ழ!&வா4. இ!பB யி+தா

அரசா,க தி எத1 காாிய ைத நிைறேவ/ற

BD%? தீமான ைத

ஒ தி!ேபா6டபBேய ேபாகேவBய தா4. அ!&ற% நா), ந6டா/றி
அவி வி6ட க6)மரதா4! இ!ேபா &ாிDேம இ12ற6 க+ !

மான ைடய அர(ெதளி@ைர) அறெநறி வFவாமH%, தீைமகைள1 கைள%, >ர,24றா%

மான ட4 விள,2பவேன அரச4.

'அறனிF1கா தலைவ நீ1கி மறனிF1கா
மான

ைடய தர'

(பத@ைர) அற4 இF1கா அறெநறி தவறாம, அலைவ நீ1கி = நல

ெசயகளலாத தீய ெசய கைள! ேபா1கி, மற4 இF1கா (த) க >ர 12!

பFதிலாத, மான% உைடய அர = மான% உைடயவேன அரச4. (அற4 - அற%,

இF12ததவ0த-வF@த; அலைவ-தீயைவ; மற4- மற%>ர%.)

(மண12டவ உைர) அற தி/ற!பாம ெலாFகி, அறமலாத காம ெவ2ளிைய1
கB, மற தி/ற!பாத மான ைத Dைடயவ4 அரச4.
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(பாிேமலழக உைர) தன1ேகாதிய அற தி4 வFவா ெதாFகி, அறனலைவ
த4னா6B4 க?% நிகழாம/ கB, >ர தி4 வFவாத தாவி4ைமயிைன

Dைடயா4 அரச4.

(விாி@ைர இ12றளி மிக மிக K?1கமான ெதா+ ெபா+ ெபாதி கிட1கி4ற.
அதைன! பைழய உைரயாசிாிய எவ+% உணதாாில. அவெரேலா+%,
அறனிF1கா தி+!பைத தனி ஒ4றாக@%, அலைவ நீ12தைல தனி ஒ4றாக@%,

மறனிF1கா மான% உைடைமைய தனி ஒ4றாக@% பிாி  ைவ ! ேபசி

யி+1கி4றன. 'J40 நிைலD% அைமதி+!பேத மான% உைடைமயா2%’ எ4ேற

வAவ CறிDளா என நா4 ெசாHகிேற4. இதைன இ47N சிறி விள,க

ேநா12வா%:

அரச4 அற4 இF1கி7% மான%ேபா%; அலைவ நீ1காவிB7% மான%ேபா%;

மற4 இF1கி7% மான% ேபா%. எனேவ, அற4 இF1காைமD% மான% உைடைம
தா4; அலைவ நீ12தH% மான% உைடைமதா4; மற4 இF1காைமD% மான%

உைடைமதா4. இ47, ேக6டா, இத எலா! ப&கA% அைமதி+!பேத
மான% உைடைமயா2%.

த, அ%மான தி4 Cறாகிய அற4 இF1காைம ைய! பா!ேபா%. அரச4

தா4 கைட!பிB1க ேவ Bய அறெநறியி+ - கடைமகளி+ தவறா
நட தேல அறனிF1காத மான% ஆ2%. அரசனி4 கடைமக

47% பி47%

பர1க! ேபச!ப6)ளன. ஆ,கா,ேக க)ெகாக. ஒ+வ4 த4 கடைமகளி
+ வF@வாேனயாயி4-தா4 பி4ப/றேவBய நெலாF1க1

கட!பா6B+ தவ0வாேன யாயி4, அவ4 தட% &ரட &ைகவBயாகி
வி)கிறா4. அவைன மான% உைடயவ4 எ40 எGவா0 உலக% மதி12%?
'மான,ெக6டவேன எ40 ைவய தா4 ெசD%.

அ) த, அலைவ நீ12% மான% உைடைமயா%. நலைவ எ47% ெசா4
எதிெமாழிேய அலைவ எ4ப, அதாவ தீயைவ எ40 ெபா+. இ ெசா

வழ1ைக, 'நல ெசத ஆ/றிராயி7% அல ெசத ஒ%&மி4' எ47%

&றநாP/0! (195) பாட ப2தியாH% உணரலா%. அரச4 தா4ம6)% அறெநறி
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பிறழா கைட!பிB தா ேபாதா; அறெநறி யலாத தீைமகைள த4

நா6Bனி40% - நா6) ம1களினி40% நீ1கேவ)%. ஒ+ நா6) ம1களிைடேய

தீய எண,கA% - தீய ெசயகA% நிைறதி+!பி4, உலக% அநா6B4

தைலவைன1 காறி !பி எளி நைகயா)%. எனேவ, மான% வி+%&% அரச4,

நலற ெநறிகைள தா4 கைட!பிB!பேதா) நா6BH% நிைல நா6ட ேவ)%.
இ,ேக ஒ+ கைத நிைனவி/2 வ+கிற; இர) நா6)

த அைமசக

ஒாிட ேத எதி!ப6டனரா%. ஒ+வ ம/றவாிட%, "எ,க நா6B ம+ வ

மைனகA%, நீதி ம4ற,கA%, சிைறசாைலகA% ேவைலயி4றி1 கிட1கி4றன'
எ4றாரா%. அதாவ அவ நா6B ேநாயாளிகேளா 2/றவாளிகேளா இைல

எ4ப ெபா+. இதைன1 ேக6ட அ) த அைமச, எ,க நா6B ம+ வ

மைனேயா - சிைறசாைலேயா இலேவ யிைல' எ40 அவாிட% ெசா4னாரா%.
இதா4 அலைவ நீ,2த' எ4ப.

அ) த மறனிF1கா மான% உைடைமயா2%; அதாவ >ர,24றாத மான%,

>ர,24றினா மான% ேபாயி/0 தாேன! இத மான% இ+பதா% 5/றாB

ம+12% கிைடயா. ெவ/றிகரமாக! பி4வா,2, காலமாயி/ேற இ! கீேழ

விFதாH% மீைசயி ம படாத காலமாயி/ேற இ! ஆனா அ1கால தமி

ம4னக இத மானேம உ+வானவக. ேபாாிேல, 2ழைதக, கிழவக,

ெபக, ேபBக ம/0% ைகயாலாகாதவக யாைரD% ெகா4றதிைல. &ற
கி6) ஓB7%, &ற கி6) ஒ)பவ4ேம அ%& ேபாB7% மான% ேபானதாக1
க+தினாக, &றநாP0 ேபா4ற இல1கிய,கA &2 பா தா இத
மான ைடைம விள,2%. ஒ+ பிண121 காரணமாக, ேகா!ெப+N ேசாழ4 எ47%

ேசாழம4ன4 உணா ேநா4& ெகா) உயி றதா4. காிகாலனா த4

மாபிேல எய!ப6ட அ%&
அ%

2வைரD% ைள 1 ெகா) ேபாவி6டதா,

2! &?12 நாணி, ெப+Nேசரலாத4 எ47% ேசரம4ன4 உணா

ேநா4&/0 உயி வி6டா4. இ47% எ4ன ெசால ேவ)%?

-------------
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அறபா

இலறவிய - இவா1ைக
வழி எ,ச இ
'பழியNசி! பா S உைட தாயி4 வா1ைக
வழிஎNச எNஞா40% இ.'
(பத@ைர) வா1ைக = (ஒ+வ7ைடய) இவா1ைக யான, பழி அNசி = (ெபா+
ேத)த

தய வ/றி உடா2%) பழி12 அச!ப6), பா  = (அ!பB நல

வழியி வத ெசவ!பயைன! பல12%) ப2  ெகா) , ஊ = (தா7%)
உ?தைல, உைட தாயி4 = உைடயதாக இ+12ேமயானா, வழி =

(அநவா1ைகயி4) ெதாடசி, எNச = அ/0! ேபாத, எNஞா40% இ =
எ!ெபாF% இைல. (பா த = ப2 த; எNத = அ/ெறாழித)

(மண-உைர) இவா1ைகயாகிய நிைல பழிையD% அNசி! ப2 டைலD%
உைட தாயி4, தனெதாF,2 இைடய0த எ1கால தி7% இைல.
(பாி-உைர) ெபா+ ெசD,கா பாவ ைத அNசி ஈ6B அ!ெபா+ைள
இய&ைடய Jவ

தலாயினா12% ெத4&ல தா

தய நாவ12% ப2 

தா4 உடைல ஒ+வ4 இவா1ைக உைட தாயி4, அவ4 வழி உலக 

எNஞா40% நி/றலல இற த இைல.

(ஆராசி விாி@ைர) ெக6ட வழியி பண% ேதB7%, தா4 ம6)ேம உணி7%,
உலக% பழி12% எ40 அNசி, நல வழியி ேதB, அதைன! பல12% ப2 1

ெகா)  உபவ7ைடய வா1ைக ெதாட நல விதமாக நட12% எ4ப
வAவாி4 வாெமாழி, இஃ எ4ேன விைத! உலக நைட ஒ40%
தி+வAவ12 ெதாியா ேபாH%! எ40 விய1கலா% சில. ஏ4?

53

ெக6டவழியி ெபா+ ேதடாவி6டா பல12% ப2 1ெகா)12% அள@

ெபா+ ேசவ எ!பB? நல வழியி ெபா+ ேத)% நேலா சில, த%ைமேய

ந42 பாகா 1ெகாள

Bயாம தவி1கி4றாகேள! அவக பல12%

ப2 1ெகா)!ப எ!பB? ெசவ% ேசதி+தாH%, பல12% ப2 1

ெகா) 1 ெகாேடயி+தா அ12)%ப% விைரவி ெநாB  விடாதா? பி4&
இைடயறாம எ!ேபா% விள,2வ எ!பB? எ4பவ/ைற ெயலா%

எ?%ேபா இ1 2றளி ந%பி1ைக ேதா4றா தாேன! இதைன சிறி

ஆராேவா%:

தி+வAவ இத1 2றளி ெதாிவி தி+!ப எ4ன? நல வழியி ெபா+

ஈ6டேவ)%; அ! ெபா+ைள, (ெப/ேறா, ெபடா6B, பிைள. ற தா,
Gவாதவ, இறதா, ெத4&ல தா, ெதவ%, வி+, /ற தா. தா4 எ47%)
பல12% பய4 ப) தி வாழேவ)% எ4பதாேன! இவாவா4 த4ைனD%,

த4 ெப/ேறா, மைனவி, ம1கைளD% கா!பா/ற ேவ)% எ40% தி+வAவ
Cறியி+!பதா ஒ+வ4 த4 ெசவ%

FவைதD% பிற1ேக ெசலவி6) த4

2)%ப ைத, அழி விட ேவ)% எ4பத40. ேபாமான அள@ த4

2)%ப ைதD% கா!பா/றி, இய4றவைர ஏைனேயாைரD% ஆதாி1க ேவ)%

எ4ப இனி &ல!ப)கி4றதலவா? எனேவ, பிற12 ஓரள@ உத@வதா த4

2)%ப% ெநாB வி)% எ4பத/2 இடமிைல. பல12% உதவி! பல+ைடய

ந4மதி!ைபD% ெப0வதா, த!பி தவறி த4 2)%ப தி/2 ஒ+ 4ப%

ஏ/ப6டாH% அ!பல+% உத@வ. பல+ சிலCடவா ந4றி பாரா6ட

மா6டாக? பிற12 உதவாதவ 7ைடய 2)%ப தி/2 ஒ+ 4ப% ஏ/ப6டா,
அதிH% அவ4 ெக6ட வழியி ெபா+ ஈ6B யி+தி+!பாேன யானா அவ4
2)%ப ைத அைனவ+% ெவ0  ஒ12வாக.

ேமH%, ெக6ட வழியி மி1க ெபா+ திர6B வாவ ெவள ைத ந%பி வாவ
ேபாலா2%. ெவள% எ!ேபா% வ+மா? ஆனா, நல வழியி ஈ6B வாவேதா,
ஊ/0நீைர ந%பி வாவேபாலா2%. ஊ/0 எ!ேபா% ர12ம4ேறா? எனேவ,

நவழியி ெபா+ளி6B, நாலாேப12% உதவி வாவா7ைடய 2)%ப%

ெதாட விள1க% ெப0% எ47% இ12ற6 க+  இ!ேபா ஏ/&ைடயதா
ேதா40ேம!
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சில இ4ெனா+வ+ைடய ெபா+ைள எ)  த%

ைடயேபால வழ,2வாக.

கைட ேத,காைய எ)  வழி!பிைளயா12 உைட!ப” எ4றா இ தா4!
இ47% சில, பிறைர வ+ தி! படாதபா) ப) தி அவாிட% உள ெபா+ைள!
பறி , நலவேபால தா,க வழ,2வாக. 'மா6ைட1ெகா40 ெச+!&
தான% ெசவ' எ4றா இேவதா4! இGவித% பழி! &1கிடமான

ைறயி

ெபா+ ேதB ெசபைவ ெயலா% உைமயான உதவியாகா. இ 2றி ேத,
பழியNசி! பா ர' எ4றா ஆசிாிய.
ப9) பய

)

'அ4&% அற7% உைட தாயி4 இவா1ைக
ப&% பய7% அ'
(பத@ைர) இவா1ைக = (ஒ+வ7ைடய) இலற வா1ைகயான,

அ4&%=(யாவாிட %) அ4பிைனD%, அற % = அற ெசயைனD%,

உைட தாயி4 = உைடய தா இ+12ேமயானா, ப&% =

(அGவிவா1ைகயி4) இல1கண %, பய7% = ந4ைமD%, அ = அத அ4&%

அற % உைட தா யி+1கி4ற அெசயேல.

(ெதளி@ைர) ப& எ4றா இல1கண%; அஃதாவ த4ைம. இவா1ைக12

இ+1கேவBய இல1கண% அ4&% அற % உைடைமேய - இவா1ைகயி4
பய7% அத அ4&% அற % உைடயதா இ+!பேத. அ4&%, அற %
இலாதவ4 இனிைமயாக இவா1ைகைய எ!பB நட த BD%?

Bயா.

அதனாேலேய அG விர)% உைடைம இவா1ைகயி4 இல1கண% எ4றா.

யாவாிட % அ4& கா6)வ%, அற% ெச வேம இவா1ைகயி4 ேநா1க%
ஆதலா, அGவிர)% உைடைம இவா1ைகயி4 பய7% ஆ2% எ4றா.
இஃெத4ன! ஒ4ைறேய இல1கணமாக@%, பயனாக@% Cறி திய,க

ெசளாேர தி+வAவ எ40 திைக1கலா% சில. இ திய1க தாேலேய
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பாிேமலழக ேவ0 விதமாக உைர பகவாராயினா. C ேநா1கி4, இ,2
திைக!பி/ேக இட% இைல. எ) 1கா6) ஒ40 வ+க!

பிைளயி4 இல1கண% ெப/ேறாைர1 கா!பா/0 தH%, உலகி/2 ெதா)
ெசதH% ஆ2% எ40 ஒ+வ C0வதாக ைவ 1 ெகாேவா%.

அGவிர)தாேன பிைளயினா உடா2% பய7,Cட? எனேவ, ஒ4ைறேய
இல1கணமாக@%, பயனாக@% தி+வAவ 2றி!பி6B+!பைத1 2றி 
திய,கேவடாவ4ேறா?
(மண - உைர) இவா1ைகயாகிய நிைல யாவ மா6)% அ4& ெசதைலD%, அற%
ெசதைலD% உைட தாயி4 அத/21 2ணமாவ% பயனாவ% அG
விரBைனD% உைடைமதாேன.

(பாி-உைர) ஒ+வ4 இவா1ைக, த4 ைணவிேம ெசய த2% அ4பிைனD%,

பிற12! ப2 டலாகிய அற திைனD% உைட தாயி4 அG@ைடைம அத/2!

ப&% பய7% ஆ%. இலா62% கணவ/2% ெநN ஒ4றாகா வழி இலற% கைட

ேபாகாைமயி4 (நட வாைமயி4) அ4&ைடைம பபாயி/0, அற7ைடைம

பயனாயி/0.

(ஆராசி உைர) அ4& எ4பத/2 மைனவிேம உள அ4& எ40 பகளா

பாிேமலழக. இ,ேக வAவ காத எ47% ெசாைல ைவ தி+தாH%
பாிேமலழக பகரலா%; அGவித% இைலேய! ஆகேவ, அ4& எ4பத/2

யாவாிட % உள அ4& எ40 ெபா+ Cறினா, அGவிவாவா712%

ெப+ைம - தி+வAவ12% ெப+ைம! எேலாாிட திH% அ4& உளவ4 த4
மைனவியிட திலா அ4& இலாதவனாக! ேபாவி)வா4? பாிேமலழக

CறியபBேய ைவ 1 ெகாடாH%, த% மைனவியி4ேம அள@ மீறி அ4&
ெகாட சில, பிறைர ேநாக ெசகி4றனேர! பிறைர எ4ன? ெப/ேறாைரேய
ேபற-மய,க ெசகி4றனேர! இதானா இவா1ைகயி4 இல1கண%?
ேமH% பாிேமலழக, அ4ைப இவா1ைகயி4 இல1கணமாக@%, அற ைத!
பயனாக@% பகளா. இ,21 C ேநா1க ேவ)%. ப&% பய7% அ’
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எ4ப 2ற. 'அ' எ47% ஒ+ைம அ4ைபD% அற ைதD% உைட தாயி+12%

ெசயைல1 2றி1கி4ற. எனேவ, ப&% அெசயதா4-பல7% அெசயதா4.
பாிேமலழக உைர!பB இரைடD% தனி தனியாக! பிாி 1 C0% ேநா1க%
வAவ12 இ+தி+12ேம யானா, 'ப&% பய7% அைவ' எ40

பாBயி+!பா. அ4& இல1கணமா2%ேபா, அற% ம6)% இல1கண% ஆகாதா?
அற% பயனா2%ேபா, அ4& ம6)% பயனாகாதா? ஆ2ேம! ஆக அறிஞ.
-------------

காமபா

களவியகளவிய-தைகயண& 'த
ெகா>) வ1 ேகா.ட)
(ெதளி@ைர) இத! ெபணி4 ெபாலாத &+வ, க ேகாணி வைள ககளி4

ேம&ற% ெசலாம ஒேர ேந ெந6டா1 ககளிPேட ெச40 திற1க

ெவா6டாதபB அவ/ைற மைற தி+12மாயி4, அ1கக இ!ேபா என12

இGவள@ 4ப% ெச தி+1க மா6டா.

'ெகா)%&+வ, ேகாடா மைற!பி4 க),கAா

ெசயல ம4னிவ க '

(பத@ைர) ெகா)% &+வ% = (இவAைடய ெகாBய) வைளத &+வ,க, ேகாடா ()
= அGவா0 வைள யாம, மைற!பி4 - (ககளி4 ேந 201ேக ெச40 திற1க
BயாதபB) மைற தி+12 மாயி4, இவ க = இவAைடய கக, ந),2

அஞ = ந),க1CBய 4ப ைத, ெசயல ம4 = உடா1கி யி+1கமா6டா;

அGவா0 அத! &+வ,க மைற1காைமயினாேலேய இவ கக எ4ைன
4&0 கி4றன.

ெகா)ைம ெகாBய ெபாலாத த4ைம, வைள@; ேகா)த ேகா?த - ேகாடா =

ேகாணா - வைள யா; அஞ = 4ப%. ம4= ெசாலா ஒழித 'ஒழி) யிைச'!
ெபா+ த+வேதா இைடெசா.

57

(மண12டவ உைர) வைளத &+வ,க தா% ெச!ப

ைடயனவா

வில1கினவாயி4, இவ கக அவ/ைற1 கட ேபா என12 ந),2
4ப ைத ெசயலா/றா.

(பாிேமலழக உைர) பிாியா ந6பாய ெகா)% &+வ, கடாN ெச!ப

ைடயவா

வில1கினவாயி4, அவ/ைற1 கட இவ கக என12 ந),2 யைர
ெசய மா6டா.

(ஆராசி விாி@ைர) இத1 2றளி, உயத ெசா நய,கைளD% ெபா+

நய,கைளD% உலக! ெப+% &லவனா% வAவ4 வாாி வாாி1

ெகா6Bயி+1கிறா4. ஆமா%, வாாி வாாி1 ெகா6Bயி+1கிறா4! அவ/ைற நா%
அளி1 ெகாAேவாமா? தைலமகளி4 கவைலயி சி1கி தவி12% தைலமக4,

அவ கணி4 ேம&ற ள &+வ ைத1 காகிறா4. &+வ% க?12

ைண ெசகிறதா%. அழகா அைமத% ேமேல ைம Tச!ப6டமான &+வ தி4

ேதா/ற! ெபா@ க?12 ேமH% ேமH% அழ2 த+வ இய/ைகதாேன!

இய/ைகயாகேவ வ+ , கேணா) இத! &+வ % ேச ெகாடா இவ4

எ4ன ஆவா4? அதனா தா4 &+வ ைத1 ெகா)% &+வ% எ4கிறா4.

இ,ேக ெசால!ப6)ள ெகா)ைம' (ெகா)%) எ47N ெசாH12, ெபாலாத
ெகாBயத4ைம என@% வைள@ என@% இ+ ெபா+ உ). இவ/0

த

ெபா+ைள எேலா+% எளிதி அறிவ. வைள@ எ4ற ெபா+தா4 பல+12

ெதாியா. அவகA% ெதாி% ெதாியாம இ ெசாைல இ!ெபா+ளி ைவ !

ேபகி4றன. ம1க அகராதிைய! (ேப வழ1ைக) &ர6)ேவா%. ெகா)வா

க தி, ெகா)1கா! &ளி மர% எ47% ேப வழ12 ெதாடகளிHள ெகா)'

(ெகா)ைம) எ47% ெசா, வைளதவா, வைளதகா என வைள@! ெபா+ைள

த+வ ணக. இத இ+ ெபா+ (சிேலைட) அழ2 ேதா4ற1 ெகா)%&+வ%'
எ4றா4 அவ4. &+வ% வைளதாேன இ+12%? &+வ% விேபா
வைளதி+!பதா, வி/&+வ%-&+வ வி எ4ெறலா% &லவக உவம %

உ+வக % ெசவ வழ1க%, அதனா ெகா)% (வைளத) &+வ%' எ4ற சாிேய!
ேமH%, வ+ கி4ற க?12 ைணயா நி40 ெகா)ைம ெசவதா

ெகா)% (ெபாலாத ெகாBய) &+வ% எ4ற% சாிேய! ஒேர ெசா இ+ெபா+

58

அைம  விைளயா)% வAவாி4 ெசா நய % ெபா+ நய % எ4ேன, எ4ேன!
ேமH% சில அழ2 காபா%.

&+வ தி4 &/!பா6ைட1 கா?,கா, அ கைண மைற1க ேவ)ெம4றா
மைற தி+1கலா%; ஆனா, அGவா0 ெசயவிைல எ4ப &லனா2%. இர)
ககA12% ந)விட% இ+1கிறேத, அ,கி+ தா4 &+வ% &ற!ப)கி4ற.
அதாவ, ஒGெவா+ &+வ % ஒGெவா+ கணி4

த ப2தியி+

&ற!ப6), கைண! பாதியள@ /றி வைள , கைட1 க
B வி)கிற. வி4 இ+

ைனகA%, கணி4 இ+

ைனயி வ

ைனகைள! ேபாHள &+வ தி4 இ+

ைனகைள ெதா6)1ெகா)ளன. &+வ%

இGவா0 ேகாடாம-வைளயாம, கணி4 நீ 201கிேல ேந1 ேகாடா
நீB+12மாயி4, ஏ4 அ!&+வ தி4 ேகாணைல நிமி திவிB4, அ!&+வ தி4
அடத மயி! ப2தி, திறகாண ெவா6டாம கைண மைற வி)%.
அ,,ன% மைற தி+!பி4, அ1க பாைவயா அவ4 கல,கியி+1கமா6டா4.
இைத தா4, ெகா)% &+வ% ேகாடா மைற!பி4' எ4றா.
இத! &+வ% ெபாலாத &+வமா இலாம நல &+வமா இ+தி+தா,

உைமயி எ4ன ெசதி+1கேவ)%? த4 நபனாகிய கைண! பா , ஏ.
கேண! நீ ஏ4 அத ஆடவைன வ+  கிறா? அ

ைறய40' எ4றலவா

கBதி+1க ேவ)%? அGவா0 இB ைர!பத/2 இதனிட% ேநைம
யி+தாதாேன

BD%? இதா4 ேகாணி Dளேத! ேகாண 2ண%

(ஒரவNசைன) உைடயவக ளிட% ேநைமைய எதிபா1க

BDமா? அவக, த%

நப4 பிறைர தா1கி வ+ வைத! பா1காதவ ேபா வைள ஒ,கி தா4
ேபாவாக! நப712 ஆதரவாக /றி வைள  தா4 ேபவாக! இத

நய,கைள ெயலா% அைம  தா4, ெகா)% &+வ, ேகாடா() மைற!பி4,

எ4றா. சிறி இைடெவளி ெதாியி7% அத4 வாயிலாக அ1க வ+ %; ஆத4
அதைன

/0% மைற விட ேவ)% எ4பத/காக 'மைற!பி4' எ4றா.

&+வ 12% க?12% உள ெதாட& விH12% அ%&12% உள

ேபா4றதா%. &+வ வி+ கண%& பா தா12கிற. அத/2 ஆ/றா
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ந),2கிறா4 அவ4. அதனாதா4 'ந),2 அஞ எ4றா. (அ) த 2றளி ஒ'
எ40 அலறி அழேவ ேபாகிறா4 தைலமக4). வி வண1க% தீ,2 2றி தைமயா4'
எ40 வAவ ம/ேறாாிட தி CறிDளபB, வி வைளவி4 ேநா1க% பிறைர

4&0 தேல. வNசக நலவேபா வைள ெகா)! ப% பிற2

4&0 தேவ. இத1 ெகா)% &+வ தி4 ேகா6ட % அேவதா4. அதனாதா4

அவ4 ந),2 கிறா4, எ4ன ெசDேமா எ40! &+வ % க?% ஒ401ெகா40

ேதாழைம T) ஒ ைழ!&ட4 ெசயலா/0வதாக இGவள@ ேநர% ேபசிேனா%.
இஃ உைமயா? இஃேதா இல1கிய மர&. அGவள@தா4! இேபாலேவ

அ%பிகாபதி ேகாைவயிH% ஓ ஒ/0ைம1 க+  உள; ஒ+ தியி4 கக

ஒ+வைன1 கடன. காத பிறத. காதலராயின. பி4ன பிாிதன. பிாி@

தாளா தைலவியி4 உட ேசாத. ைகக ெமதன. அதனா வைளயக
கழ4றன. வைளய இழத ைககைள1 கக க), ஐேயா நம12 ைம Tசிய

ைககளாயி/ேற! நா% தைலவைன

த

த கடத னாலலேவா, இGவா0

ேநத எ40 அFதனவா%. அதாவ, தைலவைன! பிாித யரா தைலவி

அFதா. அதைன இ,ஙன% க/பைன ெச வி6டா &லவ. இதைன,
'ப) நம12! பாிைமR6Bய ப,கய1ைக

ஒெடாBேசார உய,2த ேனா1கி தய,2F

தடைல த4னி தைல!ப6ட நாளி தைலவைனநா%

கட ெகாடலேவா எ40 ேபாH,கH கி4றேத'
எ47% அ%பிகாபதிேகாைவ (338) ெசDளா அறியலா%. உ0!&களி4

ஒ/0ைம1காக இ,ேக இ எ) 1 கா6ட!ப6ட.

ம4னி1க@%! வடெமாழியி காளிதாசன ைக! &ைன@ ஒ40 இ,ேக நிைனவி/2

வ+கி4ற. அைதD, Cற ஒ!&தலளி1க ேவ)கிேற4. ஒ+ ெப ஒ+ நீ

ைறயி த4 மா&1கைச1 க அB  ைவ 1 ெகாB+தா.

அதைன1 க) க/பைன ெசகிறா4 காளிதாச4. அத1 கசான, மாபிHள
ெகா,ைககைள1 க6Bயட1கி சிைற!ப) தி இGவள@ ேநர% வ+ தி/றா%.
அ1ெகா)ைமைய1 க) ெபா01க

Bயாத ைகக, அத1 கசிைன1 க

அB ! பழி12!பழி வா,கினவா%. அBவா,2பவ4 ேசா விFவிடாம

இ+!பத/காக தணீ ெகா) 1 ெகா)  அB!பைத! ேபால, அத1 கைச
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தணிாி நைன  நைன 1 ைகக அB தனவா%, இஃேமா இல1கிய
இ4ப%, அGவள@தா4! இ@% உ0!&களி4 ஒ/0ைம1காக இ,ேக எ) 1

கா6ட!ப6ட!

அ%பிகாபதி ேகாைவயி4பB க ைககளி4 ேசா@1காக அFதி+!&%,

காளிதாசன கவியி4பB ெகா,ைககA1காக1 ைகக கசிைன1 க

அB தி+! ப%, %ைப வி6)1 ெகா%ைப! பிB!பேபா”, இ!பிறவியி வி6)
ம0 பிற!பி வ+ வேபால,
மBைமயா2%. ஆனா, &+வ%

த வி6)! பி4ன ெசயலா/0%
த+ேத கேணா) ஒ ைழ!ப தாக1

க/பைன ெச கா6BDள வAவ121 ைக%%◌ா0 யாேதா?
இத1 2றளி ெமாழியழ2 ஒ40 ெபாதி கிட1 கிற. மைற!பி4 ந),2 அஞ

ெசயல ம4' எ4ப 2ற ப2தி. &+வ,க ககைள மைற தி+தா அைவ

4ப% ெசதி+1கமா6டா எ4ற க+ ைத 'மைற!பி4 ந),2 அஞ ெசயல' எ4ற

ப2திD%, 'மைற1காததனாேலேய இGவா0 எ4ைன 4&0  கி4றன எ4ற
க+ ைத ம4' எ47% ஒேர ெசாH% அறிவி!பைத Kனி ண மகிக.

"மைற1காததா 4&0 கி4றன எ4ற க+ , 2றளி ெவளி! பைடயா

ெசாலா ெதாழித க+ . இத ஒழித (வி6ட) க+ ைத ம4' எ4ப இைச 1
ெகா)!பதா, இத/2 'ஒழியிைச!ெபா+' எ40 இல1கண தி ெபயரா%.

இரெடF தி இ ைண! ெபாிய ெபா+ ெபாதி கிட1கிற ெமாழியழ2தா4
எ4ேன! எ4ேன இ விள,காம இ12றைள1 க/0 எ4ன பய4?

ஊசி

ைனயி நி/பேத கBன%. C தா)வேதா அதனி7% அ+ைம! இத

அ+Nெசயைல தாேன இத1 2றளி வAவ ெசதி+1கி4றா. இ!பB ஒ+

க+ ைத1 க/பைன ப?வ ெத4ப கிAகீைரயா?
-------------

ெபா.பா

அரசிய
அரசிய - இைறமா.சி
வல அர-
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(ெதளி@ைர) ெசவ% வ+த/2ாிய வழிைறகைள தி6டமி6) ெச, நிர%ப
ேச , சிதறாம கா , எேலா+12% கிைட12%பB! ப2  அளி1க
வலவேன அரசனாவா4.

‘இய/றH மீ6டH, கா தH, கா த
வ2 தH% வல தர'
(பத@ைர) இய/றH% = (ெபா+ வ+% வழி கைள ேதB யாரா தி6டமி6))

ெசயலா/0 தH%, ஈ6டH% = (அGவா0 ெசயலா/றி) நிர%ப ேச 

ெதா2 தH%, கா தH% - (ெதா2 த ெபா+ைள சிதறாம அழியாம)

கா!பா/0தH%, கா த வ2 தH% = அGவா0 கா!பா/றிய ெபா+ைள

எேலா12% உத@%பB! பகி அளி தH%, வல அர = (ஆகியவ/றி
எலா%) வலைம உைடயவேன அரச4 (வல அர - வலவ4 அரச4.)

(மண12டவ உைர) ெபா+ வ+% வழியிய/றH%, அதைன அழியாம 6டH%,
அதைன ேசா@ படாம/ கா தH%, கா த அதைன ேவ)வனவ/றி/2! ப2

தH% வலவ4 அரசனாவா4).

(பாிேமலழக உைர) தன12! ெபா+க வ+% வழிகைள ேம4ேமHளவா1கH%,
அ,ஙன% வதவ/ைற ஒ+வழி ெதா2 தH%, ெதா2 தவ/ைற! பிற ெகாளாம/
கா தH%, கா தவ/ைற அற% ெபா+ளி4 ப,களி4 ெபா+6) வி) தH%
வலவேன அரச4.

(விாி@ைர) இத! ப2திைய அரசியேல ஓ உயி நாB எனலா%. அரச712 எத
திறைம இ+தாH% இலாவிB7%,

த இத திறைம இ+தாக

ேவ)மலவா? இத திறைமைய உைரகலாக ைவ ேத அரசா,க தி4 த2தி

உைர ! பா1க! ப)வைத இ1கால தி ெசதி தா பB!பவ-அரசிய அறி@

ெப/றவ அைனவ+% உணவ. இத திறைம யிலாம, ம1கள ெசாத

ய/சியா ம6)% கிைட12% ெபா+கைள ரB +6B1 ெகா) "தா%தீ%

பணி ஆரவாரமா! ெபாF கழி12% அரச4 எத/2 அத/2, சீ6டா6ட தி
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வ+% அ6ைட! பட ஆ)த4 ராசாேவ ேபாேம! இ தைகேயாைன ம1க

ம4னனாக மதி  ஏ/01ெகாவரா? மைனவி எGவள@ தா4 நாண%, மட%,
அச%, பயி!& உைடய வளாயி7%, கலானாH% கணவ4 - &லானாH%

&+ச4 எ4ற Jலமதிர ைத நாேடா0% ஆயிர ெத6) உ+!ேபா)பவளாக

இ+!பி7%, வ+மான% இலாத-!&1ெக6ட கணவைன ேநா1கி, ஒ+ நா

இலாவி6டாH% ஒ+ நாைள1காவ, "நீ ெவ6)கிற ெவ6)12 இ ேவறா?' எ40
6B1 கா6B தி6B ம6ட த6ட மா6டாளா? இேத வி+தா4 ஆ1க ெதாியாத

அரசிய தைலவ712% இ 2றி ேத "வல அர' என வல' எ47N
ெசாைல வAவ ெபளா. இேவ ெபாிய வலைம ேபாH%! இனி

இGவலைமயி4 உ6பிாி@ ஒGெவா4 றிைனD% ஒ+ சிறி ஊ4றி ேநா12ேவா%:
இ12றளி, இய/ற, ஈ6ட, கா த, வ2 த என நா42 நிைலக
ேபச!ப6)ளன. இைவ ஒ401 ெகா40 இைள தனவல; ஒ தன;

ஒ4ேறாெடா40 ெதாட&ைடயன. இவ/0 ஒ4றி4றி ஒ4றிைல எ4னலா%.

ஏ4? ஏனா? ஆBமட,க6)வ ேபால ஏ6B தி6ட,கைள தீ6B வி6டா
ேபாமா? அவ/ைற ெசய

ைற121 ெகா)வரேவ)%. ெகா) வ%,

&& வாண% ேபா &ைக வி6டா ேபாமா? ேபாதிய அள@12 ேமH%
ெபா+க உ+!பBயாகேவ)%. ெபா+க உ+வானா ேபாமா? அவ/ைற

'இர) கா ெசHக' அாி  விடாதபB, ஏற! பB த எக இF 1ெகா)
ேபாகாதபB, பதவி! Tைனக' பா பறி1காதபB1 க6B1கா1க ேவ)%.

கா1கிேற4 எ40 கா 1 ெகாேடயி+ விட1Cடா. அ!ெபா+A1காக

ம1க கா 1ெகாB+!பாக. அைனவ12%-அைன 1 2% ேபாதிய அள@
பகிதளி1க ேவ)%. அGவா0 ெசயி4, அரச4 எ4றா அரச4 தா4! ஆ6சி

எ4றா ஆ6சிதா4!

(ஆராசி உைர) இய/ற எ4ப யா? ெபா+ வ+த/கான ஆ1க

ேவைலகைள! &ாிததா4 இய/ற. அைவயாவன:- பைகவைர ெவ40 பறி12%
ெபா+A1 2%, சி/றரசாிடமி+ ெப0% க!ப! ெபா+A12%

/0!&ளி

ைவ1கேவBயதா4. கால% மாறி! ேபாயி/றலவா? அ) , வாி!ெபா+A%
,க! ெபா+A% இய/ைகயாக1 கிைட1க1 CBயனேவ! இத/2 அரசன

ய/சி

அGவளவாக ேவட/பா/ற40, பி4 அரச4 ஆ/றேவBய ஆ1கேவைல தா4
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எ4ன? உண@!ெபா+க, ர,க!ெபா+க, ெதாழி/ சாைல! ெபா+க

தயவ/ைற மி2தியாக உ) ப?வதி4 வாயிலாக@% அவ/ைற வி/2%

வாணிக தி4 வாயிலாக@% நா6B ெப+Nெசவ% ெகாழி  ெசழி1க
ேவ)%. அத/2 ஆவன &ாிதேல இய/0த.

ஈ6ட எ4றா, ேவ/Cறிய பலவழிகளிH% பவைக! ெபா+கைள மி2தியாக

திர6B ேச த. இ,ேக C கவனி1கேவ)%. ஈ6ட% எ4றா C6ட%-

மி2தி எ40 ெபா+. ெபா+வ+% வழி கA% பல; ஒGெவா+ வழியிH% வ+%

ெபா+களி4 வைககA% பல; ஒGெவா+ வைகயிH% ஒGெவா+ ெபா+ளிH%
எணி1ைகD% அள@% மி2தி; இGவா0 ேச ததா4 ஈ6ட, எ) 1கா6டாக,

உண@! ெபா+கைள எ) 1ெகாேவா%. ெந, க%&, ேகவர2, வர2, சாைம,

திைன, ேசாள%, ேகாைம, க+%&, இ47% பல பல ப/பலவைக! ெபா+க;
ெந எ40 எ) 1ெகாடா, சா, சி0மணி, மிள2 என! பல!பல; இத

ெநவைக ஒGெவா4றிH% ேகாB1கண1கான J6ைடக விைளத, இGவா0

கண1கி)க.

அ) தபBயாக, கா த எ4பதி க+  மிக உ). ெபா+க தாேம
அழியாமH%, பிறரா அழி1க! படாமH% கா த ம6)% கா த ஆகா. பி4

ேவ)ெம40 ேசமி  ைவ!ப% கா த தா4. இ@% மிக இ4றியைமயாத

தாேன? எ) 1கா6) ஒ40 த+ேவ4. இத மைழ1கால தி ேம6) அைணயி
நிர%ப தணீைர ேச  ேசமி  ைவ 1 கா1கி4ேறாேம, அதா4!
இ+12%ேபா எலாவ/ைறD% எ)  விளாவி வி6டா பிற2 எ4ன ெசவ?
எனேவ கா1க ேவ)%.

நா4காவதாக, வ2 த எ4பதி, எலா வைகயான ேசாசச %, க%Rனிச %
அட,கிவி6டன. ஆைன12 அவா வா,கின ஐயாயிர,ேகாB, 2திைர121

"2+மா ெசல@ ஆயிர,ேகாB, &12! Tாிகிழ,2' இரடாயிர,ேகாB எ40
கண121 கா6B ஒ+வேன ஏ!ப% விடாம, பல12% பலவ/012% பய4ப)%

பBயாக! பண ைத! பரவலாக ெசல@ ெசயேவ)%. ஒ+ நா6B ஒ+வ712

உணவிைல எ4றாH% நா6B4 தைலவ4 நாணமைடய ேவ)%, அத/2
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ஆவண&ாிய ேவ)%. எேலாைரD% பணியி ஈ)ப) தி வாழ ைவ1க ேவ)%.

இGவள@% 'வல அர' எ4ப தா4 வAவ வா12.

அரச4 இலாத எதிகால 12% இட%ைவ , வல அர-அதாவ

வ4ைமDைடயேத அரசா,க% என அஃறிைண
ஆசிாியாி4 ஆ/றைல ஒணக!
மீ1;) ம ன

Bயி அைம ! ேபாள

கில)

(ெதளி@ைர) வ காபவாிட% எளிைமயா! பழகி, க)Nெசா4றி ஆவன

&ாிD% அரசன நா) ேமலானதாக மதி1க!ப)%.

'கா6சி1 ெகளிய4 க)Nெசால னலேன
மீ1C0% ம4ன னில%'
(பத@ைர) கா6சி12 எளிய4 = த4ைன1 காண வ+ேவா12 எளிதி கா6சி

ெகா)  எளிைமயா! பழ2பவனாD%, க)Nெசால4 அலேன = க)Nெசா

ேபசாதவனாD% ஒ அரச4 இ+!பாேனயானா, ம4ன4=அ%ம4னைன, நில% =

உலகமான, மீ1C0%= ேமலாக மதி12%. (மீ = ேம4ைம; மீ1C0த = ேமலாக
மதி 1 C0த).

(மண12டவ உைர) காைக12 எளியனா1 க)N ெசா/ C0தH%
அலனாயி4, அ%ம4னைன உலக தா உய 1 C0வ.
(பாிேமலழக உைர)

ைற ேவBனா12, 2ைற ேவBனா12, காட/

ெகளியனா, யாவமா6)% க)Nெசால னல7மாயி4, அ%ம4னன நில ைத

எலா நில,களி7% உய 1 C0% உலக%.

(விாி@ைர) மீ1C0% ம4ன4 நில% எ47 ெதாட+12! பலவிதமாக! ெபா+
Cறலா%. ம4னைன இநில@லக% ேமலாக மதி12% என@%, ம4ன4 உலகி
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ேமலாக மதி1க!ப)வா4 என@%, ம4ன நா) (நில%) ேமலாக மதி1க!ெப0%
என@% Cறலா%.

'கா6சி12 எளிய4 எ4பத/2 இ+ ெபா+ Cறலா%. பிற+12 எளிதி கா6சி

ெகா)!பவ4 - அதாவ யா+% எ!ேபா% எளிைமயா1 காண1CBயவ4 எ4ற

ெபா+ எேலா+% அறிதேத. ம/ெறா+ ெபா+ தா4 &தி. ைகயி க தி க%&

ைவ 1ெகாB+1கிற க)ெதவ,கைள! ேபாலலாம, காதியBகைள!

ேபால1 காபத/2 எளிய ேதா/ற% உைடயவ4 எ4பதா4 &திய ெபா+.

ஒ+ சிறி பB!ேபா, ப6டேமா, பதவிேயா, பணேமா வவி6டாேல, த,கைள!
ெப+ம1க எ40 தா,கேள தவறாக எைடேயா6)1ெகா), பலேரா) பழகாம,
ேபசாம, தனியிட தி த,கைள தா,கேள சிைற!ப) தி1ெகாகி4ற

அ/பகA1காக இத1 2ற இய/ற!படவிைல. இத! பதக

எ1ேக)ெக6டா எ4ன? இவத% ெசயலா ஆவேதா, அழிவேதா ஒ40% இைல.
ம4பைதேயா) (ச தாய ேதா)) இரடற1 கல பழகாத இத மரமைடக

ெச தவ12 நிக. ெச தவ எGவா0 வ பழக BD%? இGவா0 2012வழியி
+1க! ெப+ம1க ஆக

யகி4ற இ4ேனா1காகேவ,

'சிறியேர மதி12 மித ெசவ% வ/ற ஞா4ேற
வறிய&4 ெச+12 JB வாDளா

கராவ

பறியணி ெசவிDளா+% பயிற+ ெசவிடராவ
2றியணி க?ளா+% 2+டரா

Bவர4ேற'

(பிறைர ஏெற) ! பாராைமயா 2+ட; பிற ெசாவைத மதி 1
ேகளாைமயா ெசவிட; பிறாிட%, ேபசாைமயா ஊைமய) எ4ற
2ேசேலாபா1கியான! பாடH%,
'ெப+ தி) ெசவமா% பிணிவ, /றிB4

உ+ ெதாி யாமேல ஒளி மF,கி)%

ம+  உளேவா எனி வாகட திைல

தாி திர% எ47ேமா ம+தி தீ+ேம'
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எ4ற தனி!பாடH% எFதனேபாH%. ஆனா இ12ற எFத, நா6) ம1களி4
தைலெயF ைத விதி1கி4ற நா6) தைலவ71காகேவ யா%. ேமH% இ12ற

எFத இத1 2Bயர1 கால தி அ40; எலா% வல

Bயரச4 கால தி.

அ,,னெமனி இ1காைல எ!பB நடெகாள ேவ)%?
ேவத4 எளியவனா இ+1க ேவ)% எ4றா இளி தவாயனா இ+1க
ேவ)% எ4பத40; க)க)!& சி)சி)!&, >ர%-ேவக% எலா% இ+1க

ேவBய இட தி இ+1கேவ)%; த4ைன நாBயவாிட% இ+1க1Cடா.

அதியமா4 எ47% அரசைன ஒளைவயா பாBDளா. 'யாைன!ெபா%ைமDட4
விைளயா)வைத! ேபால சி0வக த47ட4 விைளயாB த4 ெகா%& கைள
நீாி கF@மளவி/21 கா6B நி/2% ஒ+ ெபாிய யாைனைய!ேபால, அதியமா4

த4ைன ேசேதாாிட% இனிைமயா! பழ2வானா%; அத யாைன மத%பிB 
திாிதா/ேபால த4 பைகவாிட% நட ெகாவானா%' எ4ப ஒளைவயா
பாட4 க+ . இதைன,

’ஊ120 மா1க ெவேகா) கழாஅ4
நீ ைற பBD% ெப+,களி0 ேபால
இனிைய ெப+ம எம1ேக ம/றத4
4ன+, கடாஅ% ேபால

இ4னா ெப+மகி4 ஒ4னா ேதா1ேக’
எ47% &ற நாP/0! (94) பாடலா அறியலா%. இ!பB!ேபால, ச,க 5களி
இ47% பல!பல எ) 1 கா6)க உள. எனேவ, ம4ன4 த4ைன நாBவ

ேதா12 எளிதி கிைட12% ெபா+ளாயி+1க ேவ)%. அGவாறி+தாதா4,
ம1களி4 2ைறகைளD%

ைற கைளD% ேநாி அறி ேபா1கவியH%, இ47%,

கா6சி1 ெகளிய4 எ4பத/2, எ,2% ேதா4றி! பழ2வா4 எ40%, எ,2% ெச40

காணலா% எ40% ேமH% இ+ெபா+ Cறலா%.

67

அ) , க)Nெசால4 அலேன’ எ4றா ஆசிாிய. ஏ4 இ4 ெசால4'
எ4றி+1கலாேம! இைல; இ4ெசாCட ேவBயதிைல; க)Nெசா

இலாதி+ தா ேபா%. அரச4 சில 2/ற,கைள1 கB12% ேபா இ4ெசா

Cற Bயாம/ ேபாகலா%. ஆனா க)N ெசா4றி ந) நிைலயி நட

ெகாவ ந40.

இத1 2றளிைன இ1கால

ைற12 ைவ ! பா!ேபா%. இ!ேபா ெபாம1க

அரசா,க 12 ஒ+ 2ைற ெதாிவி தா, அ பல ைக12 மாறி! பதிH+ வ தி

ம1களி4 ைக12 வர! பல நா6க (தி,கA%) ஆகலா%. அத தாக6) 'சிவ!&

நாடாவா க6ட! ப6)1 கிட12%. இத/2 தா4 'சிவ!& நாடா ைற" எ40 ெபய.
இநிைல Cடா. ம1க ேவ)கிற 2ைறகைளD% ெவளியி)கி4ற

ைறகைளD% அரச4 ேநாி அறி உட712ட4 ஆவன &ாியேவ)%,

அதாவ சிவ!& நாடா

ைற ஒழிய ேவ)% என வAவ C0கி4றா.

இ!ேபா அரசியலா இதி க ெசH தியி+!பதாக ெதாிகிற.
--------------

அறபா

இலறவிய - இவா1ைக
அறதா) றதா)
'அற தா/றி னிவா1ைக யா/றி/ &ற தா/றி/
ேபாஒ! ெப0வ ெதவ4'
(பத@ைர) அற தா/றி4 - அறவழியிேல, இ வா1ைக ஆ/றி4 = (ஒ+வ4)

இலற ைத நட வாேன யாயி4, &ற தா/றி = அறவழி12! &றவழியான

மறவழியி அதாவ தீயவழியி, ேபாஒ! ெப0வ = ெச40 ெபற1CBய
ந4ைம, எவ4 = எ4ன? (ஒ40மிைல).

(விள1க@ைர) அற ஆ0 - அற தா0; &ற ஆ0 க &ற தா0. அற 12! &ற%

அதாவ &ற%& மற% அதாவ தீைம. ஆ0-வழி, ெநறி. 'ேபா' எ4பதா4 ேபாஒ"
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எ4றாயி/0. எவ4, எ4ன, எ4 எ47N ெசா/க ஒேர ெபா+ உைடயைவ.

எவ4 எ4ப பைழய வழ12.

உலகி சிலர 2)%ப வா1ைக ெச%ைமDற நட தைல1 காகி4ேறா%. அத1

2)%ப தாாிைட1 2ைறெயா40, Cறவியலா. கணவ4 மைனவி ஒ/0ைம,

ெப/ேறா பிைள ஒ/0ைம, வி+ேதா%ப, /ற% தFவ, பிறமைன நயவாைம,
க-கள@-ெபாU
கல,காைம

தயன இ4ைம, இ4ப தி ளாைம, 4ப தி

தய ப&கAட4 வாத தா4 'அற தா/றி4 இவா1ைக

ஆ/0த' எ4ப. இத/2 எதிமாறான வா1ைக &ற தா/றி ேபா2%
இவா1ைக” யா2%. ெப+%பா4ைமேயா12 அற தா/0 இவா1ைகயி
இ4பேமா, ெப+ைமேயா, வி0வி0!ேபா இ+!பதாக ெதாியவிைல;
அ4ேனா12! &ற தா/0 இவா1ைகயிேலேய Tாி!&! ெபா,2 கிற; இ4ப,
ெகாF வி)கிற; வி0வி0!&
இவா1ைக

த

01 ேக0கிற. ஆனா, &ற தா/0

4ேன/றமா ெத4பB7% பி4ன1 கவி  வி)%;

ஆத4 அற தாேற எ40% நி40 நிைல  நீB12% என எசாி1கி4ற இத1
2ற.

(மண12டவ உைர) இவா1ைகயாகிய நிைலைய அறெநறியிேல
ெசH தவலவனாயி4, &றெநறியாகிய தவ தி ேபா! ெப0வ யாேதா?
(பாிேமலழக உைர) ஒ+வ4 இவா1ைகைய அற தி4 வழிேய
ெசH வனாயி4, அவ4 அத/2! &றமாகிய ெநறியி ேபா! ெப0% பய4
யா? &ற தா0-இைலவி6) வன  ெசH நிைல.
(ஆராசி விாி@ைர) இத1 2றளி அற தா0 &ற தா0 என இர) ெநறிக

ேபச!ப6)ளன. அறெநறி12! &றெநறி (எதிமாறான ெநறி) மறெநறி (தீய வழிக)

என இய/ைகயா ெசாலைம!&ெதாட அைம!&கைள ஒ6B யா4 உைர

எFதிேன4. ஆனா பைழய உைரயாசிாியக, இ,ேக என12 ேம ெப+%

&ர6சி! ெபா+ &க40ளன. அவத% ணிைவ! பாரா6)கிேற4. &ற தா0

எ4பத/2, இலற வா1ைக12! &ற%பான றவற வா1ைக தவவா1ைக என
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அவக ெபா+ எFதிDளன. நல ைறயி இவா1ைக நட தினா,
றவற தி/2 ெச40தா4 தீரேவ)% எ4ப க6டாய% இைல;

றவற தி/2 ெச40 ெபற1CBய ந4ைமகைளெயலா% இGவிலற திேலேய
ெபறலா% எ4ப அவத% க+ . உைமதாேன!
உள தி ஒF,2 இலாம,

/ற றத

னிவெரன ெசா1ெகா),

கா6B திாிதா4 எ4ன பய4? கா/ைற உ)தா4 எ4ன பய4? கதைல1
க6B ஒ6ைட ம இர உ)தா4 எ4ன பய4? ஒ40% இைல. எலா%
ெவளி!பக6ேட! ஆனா, ெப?ட4 வி6Bேல யி+ சி/றி4ப வா1ைகயி
ஈ)ப6B+தாH%, உள தி ஒF,2 உைடயவக ேபாி4ப ைதD%
ெப0வாக. இதைன

/ற றத

னிவ+% Kக கடவ+% (அ7பவ

சாD%) ஆகிய ப6Bன தாேர பகளா:

‘காேட திாிெத4ன கா/ேற &சி ெத4ன க,ைத /றி

ஒேட எ) ெத4ன உள4& இலாதவ ஓ,2 விேணா
நாேட இைடம+ தீச12 ெமய4ப காாியபா

>ேட யி+!பி7% ெமNஞான >6B4ப% ேம@வேர'
எ4ப ப6Bன தBகளி4 பாட. (நாாிய= ெபB) ெப?ட4 இ+!பவக

>6)லக! ேபாி4 ப ைதD% ெப0வாக எனி, இG@லக இ4ப,க
எலாவ/ைறD,Cட எத

BD% எ4பதி எளள@ ஐய % இைல ய4ேறா?

இ47% இ!பாடH12, >6)லக% (ேமா6ச%) ெச40 ெப0% ேபாி4ப ைத,

இG@லகிேலேய இலற தி மைனவிDட4 இ+ வாெகாேட

ெப/0விடலா% எ40% ெபா+ உைர 1 ெகாளலா%. இத! பாடH12

எ) 1 கா6) ேவ)மானா தி+வAவ வா1ைக வரலாேற ேபாேம!
எனேவ, பைழய உைரயாசிாியக CறிDள இத! &ர6சியான க+ 

ந4றா தா4 உள. வAவேர பி4வர!ேபா2% ஒ+ 2றளி இத!

&ர6சிைய1 ைகயா)ளா. அத! &ர6சியி4 அன இ,ேகD% >ச,

உைரயாசிாியக இ,ேகேய 2ளிகாய ெதாட,கிவி6டன. ஆயி7%, இத!
ெபா+A12 இத1 2ற அைம!& இட% தரவிைல எ4ேற உணகிேற4.

அற தா0 எ40 ெசா, பி4 &ற தா0 எ4றா, அ அறெநறி12! &ற%பான
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மறெநறிதா4. &றவா1ைக எ40 ெசாயி+!பி4, இவா1ைக12! &ற%பான

ற@ வா1ைக என! ெபா+ ெகாளலா%, அGவா0 இைலயாத4, பைழய

உைர ெபா+தா எ4ப இ!ேபா &ாிகிற. பிறத% மத% ேம/ெகா)

கைள@" எ47% ெகாைகைய! பி4ப/றி யா4 இ1 2றA12 உைர

எFதியி+12% K?1க ைத இல1கண% க/ேறா உணவ. தீயன கB!பத/2%

இட% இ.

இத1 2றளி ேபாஒ' என ஒ+ ெசா உள. இத4 உைமயான உ+வ%
ேபா' எ4பதா4. இத4 ந)ேவ 'ஒ' எ47% ஒ எF  ேசள. இத

எF 12% இ,ேக தனி ஒ இைல. 'ேபா' எ4பைத நீ6B ெசாH%ேபாேத ஒ'
எ4பத/2% ேச  நீ6Bவிட ேவ)%. ேபா-ஒ' என! பிாி ! பB1காம,

ேபாஒ என ஒேர நீ6டா நீ6B ெசா விட ேவ)%. ேபா' எ4பதி உள (!

+ ஒ) உயி எF தி4 அளைவ மி2தியாக எ)  ஒ!பத/2 அறி2றியாக ஒ'

எ4ப ேச1க!ப6ட. ஆத4, இதைன இல1கண தி உயி அளெபைட'

எ4ப. இ,ேக இத உயி அளெபைட இட% அைட!பத/காக1 ைகயாள!ப6ட எ4ப இல1கண 5லாாி4 க+ . இைத நா4 ஒ 1 ெகாவதிைல. இட%

அைட!பத/2 வAவ12 ேவ0 ெசா கிைட1காதா? எனேவ, ஒ+ ெபா+
க+திேய வAவ இ,ஙன% அைம ளா. அதாவ, அற தா/றி4

இவா1ைக ஆ/றாதவகைள ேநா1கி, நீ,க &ற தா/றி ேபாஒ கிழி!ப

எ4ன? எ40 நீ6B ெநளி  இளி 1 கா6B ஏளன% ெசகி றா. இத 'ஒ'

எ47% ஓ எF ைத இைடயி &2 தி அளைவ மி2தியாக எ) ததி இ ைண!
ெபா+6ைவ ெபாதி கிட!பைத Kனி ண மகிக.
------------------

காமபா

களவிய - தைகயண& 'த
ஓஒ உைட6தேத
(ெதளி@ைர) ேபா1கள தி பைகவ+% நாணி அNச த1க எ4 வைம,

இ!ெபணி4 ெந/றியழைக1 கட% உைட அழி வி6டேத.
'ஒ?த/2 ஒஒ உைடதேத ஞா6பி7
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கணா+% உ62ெம4 Y)'
(பத@ைர) ஞா6பி7 = ேபாாிேல, நணா+% = பைகவ+%, உ62% = நாணி

அNச1CBய, எ4 Y) = என ெபாிய வலைம, ஒத/2=(இத! ெபணி4)

அழகிய ெந/றி12 (அதாவ, ெந/றிைய1 கட%), ஒஒ = ஐையேயா, உைடதேத
= உைட ஒழி வி6டேத - எ4ெசேவ4.

(ஒைம=அழ2, Kத = ெந/றி, ஞா6& = Gf. Irrtř; நணா = பைகவ; உ62த =
அNத- நா?த; Y) = ெப+ைம, வைம.)

(மண12டவ உைர) இGெவாளிய த/2 மிக@, ெக6ட ேபாாி4க
கி6டாதா+% உ62% என வ.

(பாிேமலழக உைர) ேபா1கள  வ ேநராத பைகவ+% ேநதா வா1
ேக6டNத/ ேகவாய எ4வ, இ%மாதர ெதாளிய Kதெலா4ற/2ேம அழி

வி6ட.

(ஆராசி விாி@ைர), ஆசிாிய இத1 2றளி உயி இய&கA ஒ4றிைன!
பிழி ைவ ளா. இ1 2றைள! பB12,கா, அத1 க+ ேத எ4 ெநNைச

அAகிற. உயிகளி4 உள இயைப இ,ேக ஒளி!பதி ஒ+ சிறி%

பயனிைல; ெதெளன எ) 1 கா6)வ. கால712% அNசாத க),க
மறவக Cட, க+ 1 கினிய காத நலாாிட%, வ012N ச6Bயி இ6ட

ெவைட1கா ேபால வாB வத,கி +) மட,கி வி)கி4றனேர! பறைவ,

வில,2களி னிட % இGவியைப1 காணலா%. இஃேதா உயிாிய&, இன

ஊ1க,கA ஒ4றாகிய காத ஊ1க%' (Mating) என உள5லா இதைன1

2றி!பி6B+!ப நிைன@ Cர த1க. ேபா1கள தி பைகவகைளெயலா%

கல,க ெசD% ேபராைமD0 தைலமக4, ஒ+ ெபணி4 ெந/றி யழ212

உைடேத ேபான எளிைமைய எ4ென4ப! அHவலக தி ஆரவாரN ெசகி4ற

ஐயா அ)!ப, கைரயி அ%மாவிட% அட1கதா4' எ40 உலகிய
ேபச!ப)வ% இத1 க+ ைத தFவிய தாேனா?
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காத ைவயி வி0வி0!&ைடயவக இத1 2றைள ஊ4றி1

கவனி1கேவ)%. இ40 சில நாடக1 கைதகளாH% நா6Bய,களாH%

பர!ப!ப)கி4ற நா1 காத அ40 இ12றளி ெசால!ப), காத. பைகவ

கைள

றியB  தா நா6)12 ெதாடா/0% த0க மறவன தமி1

காதலா2% இ. >ரம/ற ேகாைழ ெநNச,கA12-ேசைல க6Bய உ+வ,களி4
பி4ேன ேமா!ப% பிB  திாி ெவ%பி!ேபா2% இள% பிNகA12

நிைனவி+1க6)% இ! இ4ேனா121 காதைல!ப/றி நிைன1க உாிைம ஏ?
இத1 2றளி 'நணா+%' எ4ற ெசாH12, ேபா1கள தி வ நணாதேசராத பைகவ' என! பாிேமலழக உைர பகளா. இGவா0 ெபா+ C0த
தமிழில1கிய மரபாகா. இவ இG வா0 ெபா+ உைர தத/21 காரண%,

நணா+% (நணா-உ%) எ4பதி உள 'உ%' ைம இறத தFவிய எச
உ%ைம என1 ெகாடதா4. அண7% வவி6டா’ எ4றா, இத/2 4&

இ47% யாேரா வதி+1கிறா என இறேபான - அதாவ நடேபான எசமா

உள-அதாவ மைறதி+1கிற ம/ெறா+ க+ ைதD% தF@கிற 'உ%' தா4 இறத

தFவிய எச உ%ைம (உ.%)" என!ப)வ. எனேவ நணா+% அNவ எ4றா,
இ47% யாேரா அNசி Dளா என மன தி/ ெகா), ேபா1கள தி வத
பைகவ அNவதலாம, வராத பைகவ+% அNவ எ40 பாிேமலழக
CறிDளா. தமிழி நணா' எ4ற ெசாH12 இஃத40 ெபா+. அதாவ,

ந?பவ-நணாதவ எ4றா, ேபா1கள தி வ+பவ-வராதவ என தமி
மர& அ40. ந?பவ-நணாதவ எ4றா, வ ந6& ெகாபவ-

ெகாளாதவ எனேல சாி.

எ!ேபாேம பைகவ4 அNசமா6டா4 - அGவா0 அNபவ4 பைகவனாக

மா6டா4. த4னா

Bயாவி6 டாH% பைகவ4 பணியமா6டா4. அNபவேன

பணிவா4 - பணிபவேன அNவா4 - அBைமேய அNவா4. ஆனா, நணா+%

உ62% Y)' எ4ப 2ற6 ப2தி. இ,ேக நணா+% எ4பதிHள 'உ%' "உய@

சிற!& உ%ைம யா2%. அதாவ, அNசாத உயத சிற!&ைடய பைகவைரD% அNசி

ெவ6கி தைல2னிய ெசகி4ற அGவள@ ெபாிய Y) என! ெபா+ ெகாக.

'நணா+% உ62% Y)' எ4ப, '2றவ+% ம+A% 240 எ4ப ேபா4ற ெதாட
எ4பைத! பாிேமலழக உணராவிB7%, இல1கண, க/ற ஏைனேயாராயி7%

73

உணக. ேமH%, இ,ேக உ62த எ4றா, ெவ0% பணி@ அச% அ40; த4

Bயாைம12 நாணி தைல 2னிD% பBயான ேதாவியசேம உ62த ஆ2%.

அ) , Y)' எ47% ெசாH12! ெபா+ காண வAவ அகராதி'ையேய
&ர6)ேவா%. வAவ ம/ேறாாிட தி ஏ0ேபா Y) நைட' எ40ளா.

ஏ0=ஆசி,க%. ஆசி,க% ேபா4ற ெப+மித நைட எ4ப அத4 ெபா+.
எனேவ, அைனவைரD% ஆ6B! பைட12% ஆபிைள சி,க% ஆகிய
தைலமக4, ஒ+ தியி4 ெந/றியழ212 த4 ஆைமைய1 ேகா6ைட
வி6)வி6டா4, எ4ப &லனாகிற.
இ12றளி உள ஒஒ' எ4ப உயி அளெபைட. இல1கண1காரக இ!ேபா

ெசால6)%. இத உயிரளெபைட இட% நிைற!பத/காகவா எ40? ஒஒ' எ40

நீட ேநர% க தி1 கத0வதாேன இத4 ெபா+! இத ஒ' எ47% இைடெசா
கழிவிர1க! ெபா+ளி உள.
வ+வதா4 கழிவிர1க%'.

4& இ+, இ!ேபா கழி ேபானத/காக
4 பி+த தன Y) இ!ேபா ஒழி ேபானதாக

ஒஒ' என வ+கிறா4 அலவா? இத 'ஒ' எ47% இைட ெசாH%, நணா+%
எ4பதிHள உ% இைட ெசாH% க!ப '1கா4 தி+!&வ ேபா4ற

இல1கண தி+!ப,களா%. நணா+% எ4பதிHள 'உ%' எ4ப தைலவ712

4பி+த ெப+ைமையD%, 'ஒஒ' எ4ப இ!ெபாF ஏ/ப6)ள சி0ைமையD%

எ) 1கா6)% இ+ +வ,கAமா2%.

அ) , உைடதேத எ47% ெசாைல1 கா பா%, உைடத எ4ப, அழிவி4

இ0தி எைலேய. ஒ+ கலேமா (பா திரேமா), ஒ+ கணாB! ெபா+ேளா
ஒ6ைடயானாH% கீற விFதாH% ஒரள@ பய4 ப) த
உைட ேபாயி4

Bயேவ

BD%; ஆனா

Bயாத4ேறா? இ!ெபாF காக, Y) உைடதேத'

எ4பதிHள ெபா+ K?1க ைத! ேமH%, 'உைடத’ எ4பேதா) நிலாம,

இ0தியி "ஏ" ேச  'உைடதேத' எ40 Cறியி+!ப, உைடேத வி6ட எ4ற

உ0தி! பா6ைடD%, உைடத உைடததாேன எ4ற வ+ த தி4

அF த ைதD% அறிவி!பைத ஒக!
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ஒ+வாி4

க1 கவசி12 ெந/றியி4 அழகிய அைம!& சிறதெதா+ காரண%

எ47% உட/C/றிய& இ12றளா விள,2கிறத4ேறா? மய1க ைத! ேபா12%

தி+நீ0 (விTதி), மாைய' எ47% ெபணி4 மய12கிற ெந/றியி இட!ப6ட%,

கா?% இைளஞகளி4 காமமய1க ைத மி2தியா1கிவி6ட எ47% பிர&,க

\ைல 5/க+  ஈ) ஒ!&:ேநா1க/பால. (ெசD191).
படாஅ ைலேம கி

(ெதளி@ைர) இத! ெபணி4 சாயாத ெகா,ைக களி4 ேம அணிய!ப6)ள
ஆைடயான, மத% பிB த யாைனயி4 ம தக!ப2தியி அணிள க6படா%
ேபா40ள.

'கடாஅ1 களி/றி4ேம/ க6படா% மாத
படாஅ

ைலேம/ 0கி'

(பத@ைர) மாத = இத! ெப?ைடய, படாஅ

ைலேம கி=சாயாத

ெகா,ைககளி4ேம அணி ள (மாரா!& ) ணியான, கடாஅ = மத ைடய,
களி/றி4ேம=ஆ யாைனயி4 ேம அணிள, க6படா%=க6படா%

ேபா40ள.

(மண12டவ+ைர) மதயாைன

க 1 கமைற வாக இ6ட படா%ேபாH%,

மாதேர, நின படா ைல ேம இ6ட கி,

(பாிேமலழக+ைர) இ%மாத படா ைலகளி4 ேம6ட கி, அைவ ெகாலாம/
கா த4, ெகாவ தாயமத1களி/றி4 ேம6ட

கபடா திைன ெயா12%.

(விள1க@ைர) கடா%=மத%, களி0=ஆயாைன, க6படா% = யாைன

க தி-

கப2தியி அணிD% உைட, ப)த = சாத-படா - சாயாத = தளராத; கி =

ெமய ப+ தியாைட. கடாஅ, படாஅ எ47% உயி அளெபைடக, யாைனயி4
மத தி4 மி2திையD% ெகா,ைகயி4 தளராத உ0திையD% உண கி4றன. ஒ
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அழகிய ெபணி4 உ+வ ைத வைரD% ஓவிய! &லவ4, ெகா,ைககA12 எ4ன
ேதா/ற% ெகா)1 கிறாேனா, அேத ேதா/ற ைத தா4 &லவக இல1கி ய,களி

ெசா/களா &ைனகி4றன. சி/ப % இ!பB தா4. எனேவ, இ ேபா4ற

இல1கிய! ப2திகைள1 கைல1கெகா) க/றேல ந40! காம1 கெகா)

க/கேவடா! இதைன இேதா) நி0 தி1ெகாேவா%.
-----------

ெபா.பா

அரசியஅரசிய-இைறமா.சி
தா

க9டைன

(ெதளி@ைர) இ4ெசாHட4 உதவிD% ெச ம1கைள1 கா12% ம4ன4
ெசா4னா ெசா4னபB, நிைன தா நிைன தபB இG@லக% ஆ)%.
"இ4ெசாலா ஈ தளி1க வலா/2 த4ெசாலா
தா4க டைன திG @ல2”
(பத@ைர) இ4ெசாலா = இ4 ெசாHட4, ஈ =ஈதைலD% ெச, அளி1க
வலா/2=ம1கைள1 கா1கவல ம4ன712, இG@ல2=இத உலகமான, த4
ெசாலா=தா4 ெசாHகிற ெசா4பBD%, தா4 கடைன =தா4

க+கிறபBD% இய,2%. (அளி த=அ+Aட4 கா த; கா?த - க+த:
அைன =ேபா4ற; தா4 கடைன =தா4 க+ வ ேபாலேவ நட12%.)
(மண12டவ உைர) இனிய ெசாேலாேட ெகா)  தைலயளி ெசயவல

அரச712 த4ேனவ லாேல இG@லக% தா4 கடா/ேபாH% த4 வச ேத
கிட12%.

(பாிேமலழக உைர) இனிய ெசாHடேன ஈதைல ெச அளி1கவல அரச712,

இG@லக த4 &கேழா) ேமவி தா4 க+திய வளவி/றா%.
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(விள1க@ைர) இத1 2றளி ேவத712 J40 நிைலக ேபச!ப6)ளன.

இ4ெசா, ஈத, அளி த எ4பன அைவ. இ% J40% ஒ+,2 அைமய!ெப/ற
அரச4 ெசாபBேய, நிைன தபBேய ம1க நட!ப எ4ப 2ற6 க+ ,

அ,,னெமனி, இதிHள மைற ெபா+ (இரகசிய%) யா?

’பண% ப % ெசD%', பண% பாதாள% வைரD% பாD%', 'பண1காரைன /றி!
ப !ேப எ40% இ+!ப' எ47% பழெமாழிக அறிவி!ப எ4ன? பண%
பைட த பல, பண ைத எH%& டாக! ேபா6), பாமர

த பB தவவைர

பணியைவ , நீ ெசா6ட நா1ைக ெதா,கவி6) வா 2ைழ1க ெசகி4றன -

எ4பதாேன இ!பழெமாழிகளி4 உ6கிைட? இத! பண1காரக காலா இ6ட
ேவைலைய அத நாக தைலயா ெசவெதலா% பண% ெகா)12%

வைரயிதா4. பாரா6)வ எலா% எதிாி ம6)தா4. இத/21 காரண% எ4ன?
பண% ெகா)!பவக வா,2பவாி4 ந4ைம1காக1 ெகா)!ப திைல; த,க

ந4ைம1காகேவ ெகா)1கிறாக. ஆனா, இத1 2றளி 2றி!பிட!ப6)ள

ம4னனிட தி ம1கA1கி+12% ஈ)பா), மகாகன% பண J6ைட12%
உயதி+வாள' எH%& )12% இைடேய உள ஈ)பா) ேபா4ற த40. பி4

எ4ன? ெப/ேறா12% பிைள12% உள ஈ)பாடா2% அ! ெப/ேறா - பிைள

எ4ற பிற2, விள1க% ேவ0 ேவBயதிைல. ம4ன7% ம1கA% அ!பB தாேன?
ஒGெவா+ ெசாைலD% ெதாடைரD% ஊ4றி ேநா1க ேவ)%. இ4ெசாலா

அளி த - ஈ  அளி த - இ4ெசாலா ஈத - இ4ெசாலா ஈ  அளி த -

இGவாெறலா% ெகா)C6B! ெபா+ ெகாக, இத உயநிைல

எேலா12% இயHமா? அதனாதா4 'வலா/2", (வலவ712) எ4றா. இனி

அ) த ெதாட+12 ெசவா%:

'த4 ெசாலா தா4 கடைன  இG@ல2 எ4 பதி, உல2 எ4பத/2

47ள "இ" (இ + உல2 = இG@ல2 = இத உலக%) எ47% 6), வAவ

ந% ப1க தி இ+ ெகா) இத இ+பதா% 5/றாைட . 6B1கா6)வ

ேபா காண! ப)கி4ற. அதாவ, இத உலக% - ஒ+வைரெயா+வ மதி1காம,
ஒ+வ1ெகா+வ க6)!படாம, ஒ+வேரா ெடா+வ ெபாறாைமDட4
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ேபா6Bயி6)! ேபா ெச ெகாகி4ற இத உலக ,Cட, இ4ெசாலா

ஈ தளி1க வலா712 அட,கி1 க6)!ப)% - எ47% K ெபா+ைள இத இ

(இG@ல2) எ4ற ஒ+ 6ெடF  அறிவி1கவிைலயா?

த4 ெசாலா' எ4ப தா4 ெசாHகிறபB நட12% எ4பைத1 2றி1கிற. அவ

ெசாH12 அ,ேக நிைறய மதி!& உ)’, ‘அவ ெசாH12 அ,ேக இரடாவ

இைல', 'அவ ெசா4னா ேபா% அவ ெசா4னா ெசா4னதா4', 'அவ ஒ+
வா ைத ெசா4னா ேபா%' ஆகிய உலக வழ12க இேத க+ ைத

அறிவி!பனேவயா%.

அ) , 'தா4 கடைன ' எ4ப. தா4 க+ கிறபB - எ?கிறபBேய

உலக % நட12% எ4ப இத4 ெபா+. இ,ேக உள5 (Psychology) க+ 
ஒ40 எ4 உள ைத உகி4ற. அதைன +,க த+கிேற4:- ம1கA12

இளைமயி+ேத - இய/ைக யிேலேய சில ெபாவான மன!ேபா12க' (General
Tendencies) உளன. அவ/0, ஒ ண@ (Sympathy), 2றி!& உணத

(Suggestion), பி4ப/ற (Imitation) எ4பன இ4றியைமயாதன. இ%J40% ஒ+சா
ஒ! &ைம Dைடயன ெவனி7%, இவ/012 ேவ/0ைமD% உ). ஒ+வ

உணசிகைள! பிற+% எதிெரா த 'ஒ ண@ ஆ2%. ஒ+வ எண1

2றி!&கைளD% ேநா1க,கைளD% பிற+% எதிெரா த 2றி!&ணத' ஆ2%.

ஒ+வ ெசD% ெசயகைள! பிற+% ெசத "பி4ப/0த ஆ2%, இவ/0

ந)வ Cற!ப6)ள '2றி!& உணத' எ4ப இ12றளி எதிெரா1 கி4ற
த4ேறா? ம1கA121 2றி!&ணத எ47% மன!ேபா12 இய/ைகயிேலேய
அைம கிட!பதா தா4, அவகைள, அரசிய க6சி தைலவகA%, மத
தைலவகA%, வாணிக விள%பர1காரகA% ஆ6B! பைட1க

Bகிற.

இவகAA%, மி1க சீ+% சிற!&% - ேப+% ெப+மித % உைடயவகளி4

எண! பBேய ெபாம1க ஆ)வ. இத/2 தா4 ெப+மித1 2றி!&ணத

(Prestige Suggestion) எ40 ெபய.. இத சீ+% சிற!&%-ேப+% ெப+மித %
யா121 கிைட12%? 'ஈவாேம நி/2% &க' என வAவ ஓாிட தி

CறிDளபB இ4 ெசாலா ஈ தளி1க வலாேர இத! ெப+மித1

2றி!&ணதH12 இல1 கியமாவ. இைத தா4 தா4 கடைன ' எ47%
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ெதாட உண தி நி/கிற 'யா4கடைனய எ4 இைளய+% எ47%

பிசிராைதயாாி4 &றநாP/0! ப2திையD% ேநா12க.

’தா4 கடைன ' எ4பத/2, தா4 க+கிறபB ம1க நட!ப எ40 ெபா+
பணிேனா%. இ47%, தா4 க2றி!&1 கா6)கிறபB நட!ப எ40% Cறலா%,
ம/0%, தா4 எலா இட,கA12% ெச40 ேநாி பாைவயி6டா எ!பB
யி+12ேமா, அ!பBேய தா4 ஒேர இட தி இ+12%ேபா% எலா% ஒF,கா
இய,2% எ40% உைர1கலா%. ேமH%, கா?த எ4பத/2 ெசத எ4ற
ெபா+A% உைமயி4, தன12 எ!பB எ!பB இ+1கேவ)ேமா, அ!பB அ!பB

எலா% &திதா ஓ உலக ைத ெச அைம 1 ெகாடேபா இG@லக%
இ+12% எ40% உைர Cறலா%. ெச ைவ தா/ேபால இ+1கிற' எ40
உலகவழ1கி Cட ெசாHகிேறா% அலவா? இ47% இ!பB எ தைன

நய,க! எ தைன க/பைனக! அ%ம%மா!
-------------

அறபா

இலறவியஇலறவிய-இவா1ைக
யவா எலா) தைல
"இயபினா4 இவா1ைக வாபவ ென4பா4
யவா+ ெளலா, தைல”
(பத@ைர) இயபினா4 = இயபான ஒF1க

ைற Dட4, இ வா1ைக

வாபவ4 எ4பா4 = 2)%ப வா1ைக நட பவ4 எ40 &க

ேபச!ப)பவ4,

யவா+ எலா% தைல=(ேவ0 ந4ைம ெபற

வகA12 எலா%

யப

த4ைமயானவ4 ஆவா4, (இயபினா4 எ4பதி4

இ0தியிHள ஆ4 J4றா% ேவ/0ைம உ+&.)

(மண12டவ உைர) ெநறியினாேன யிவா1ைக வாபவ ென4பா4,
ெரலாாி7 தைலயாவா4.

யற-ெபா+62

யற.

யவா
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(பாிேமலழக உைர) இவா1ைகயினி40 அத/2ாிய இயேபா) CB
வாபவென40 ெசால!ப)வா4, &ல4கைள விட

மி1கவ4.

யவா ெரலா+A%

(விள1க@ைர) இ12றளி உள இவா1ைக வாபவ4' எ47% ெதாட ஒ

அாிய அ? ெதாட ஆ2%. இ ெதாடாி இர)

ைற வா(த) எ47% ெசா

வள. இத/2 வAவ அகராதியி எ4ன ெபா+? கணவ7%

மைனவிDமா இ இைய வாதைலேய வாத என வAவ

Cறியி+!பதாக ெதாிகிற. இவா1ைகேய வா1ைகயாக அவ12!

&ல!ப6B+1கிற. ம/ற வா1ைகெயலா%, 'வாழா வாகி4ேற4’ என ஒ+
காரண% ப/றி ஓாிட தி மணிவாசக Cறியி+!ப ேபால, வாழாத வா1ைகேய

ேபாH% வAவ வா1ைக ைணநல%’ எ47% ப2தியி, மைனவிைய

வா1ைக ைண என1 C0 கிறா. அ,,னெமனி, "வா1ைக எ4ப எ? என

நாேம உ ண ெகாளலாேம. இவா1ைகேய வாF% வா1ைக எ47%

க+ ைத உளட1கிேய இ வா1ைக வாபவ4' என இ12றளி ஆசிாிய
Cறினா. (வா1ைகைய வாத-அதாவ வாF% வா1ைக).

இ ெதாடாி இ47% ஒ+ நய, காணலா%. எ,க அக 1கார+% கேசாி12!

ேபாகிறா எ4ப ேபால இவா1ைகயி உள எேலா+ேம வாதவராகி வி)
வாகளா? இலறெம47% நலற ைத! &லறமா1கி1 ெகாடவக

எ ைணேயா ேப! 'கயாண% பணிD% பிரமசாாி' எ4றபB, ேப+12

தி+மண% ெச ெகா) ேப0கி4ற ேபைத!பி தக எ ைணேயா ேப!
இவகெளலா% இவா1ைக வாபவராக மா6டாக. இவா1ைக

வாழேவBய இயபி4பB, வாபவேர வாவாராவ எ4ற க+ ைதD%
அBெயா/றி தா4 இயபினா4 இ வா1ைக வாபவ4' எ4றா வAவ!
ெப+மானா.

இவா1ைக வாழேவBய இய&' எ4ப எ4ன? இய& எ4பத/2, இய/ைக,
த4ைம, உைம, ஒF1க%, ேநைம,

ைற எ4ெறலா% பல ெபா+ உ).

ேபாதிய அள@ உைழ , உ), உ) , Kக, உற,கி, பிற+12% உதவி

வாF% வா@ இயபான வா@தா4. இ1கால தி பலாிட% ெசய/ைகயான

ேபா வாேவ காண!ப)கி4றத4ேறா? எண திH% ேப சிH% ெசயH%
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இயபான உைமயி4றி, ெசய/ைகயி உைமேபா நB1கி4ற ேபா தனேம
காண! ப)கி4றதலவா? இ Cடா. ெசய/ைகயான ேபா தனமி4றி,
இயபான ஒF,2

ைறDட4 இவா1ைக வாபவ4, ேவ0 ைறகளி

யபவகA1ெகலா% தைலைமயானவ4 ஆவா4 எ4பேத இ12ற6க+ .

இ12றளி உள

யவா' எ4பத/2, உலகிய ெபா+ளிய ைறயி

யHபவ எ47% க+ தி மண12டவ+% தவெநறியி

யHபவ எ47%

க+ தி பாிேமலழக ேபா4ேறா+% ெபா+ CறிDளன. இயபான

இவா1ைக யலாத ேவ0 ைறகளி
எ) 1ெகாளலாேம.

யபவ எ40 நா% ெபா+

உலகி எத உயி!ெபா+ைள எ) 1ெகாடாH% ஆ?% ெப?மா

யி+!பைதD%, இGவிரB4 ேச1ைகயாேலேய ேதா/ற% ஏ/ப)வைதD% நா%

க) வ+கி4ேறா%. எனேவ, இய/ைக! பைட!பி4 அைம!& ேநா1க%, ஈாின %
இயபா இைண வாதேல? இG வா0 அைமயாத வாெவலா%

அைர1கிண0 தா)% அைர2ைற வாேவ மைனவி ம1கAட4 வாதறி

யாதவ4, ெபாிய பண1காரனா அல ெபாிய பB!பாளியா அல ெபாிய
றவியா 5றா) வா தி+தாH% அவன வா@ பதிென6) வய!
ைபயன வாேவயா2%. சா@ - வா@1 காாிய,களி சJக% அவ712

த4ைம

ெகா)!பதிைல. நல பிைள 26B ெப/ற நைர த தைலகைளேய நா)வ

ம1க, அவகA12 தா4 மனித வாவி4

F! T6) திற!&% ெதாிD%.

அவகேள - அவத% அறி@ைரகேள ம/றவ12 வழிகா6Bயா2%. எனேவதா4,
இயபினா இ வா1ைக வாபவ4, அ,ஙன% வாழா ேவ0 வழியி வாழ

யHகி4ற ம/றவ1ெகலா% தைலைம தா,2 கிறா4. இ!ேபா &ாிதி+12ேம

இ12றளி4 உ6கிைட!
ேநாபாாி

ேகா ைம உைட

”ஆ/றி ெனாF1கி யறனிF1கா விவா1ைக

ேநா/பாாி4 ேகா4ைமDைட "
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(பத@ைர) ஆ/றி4 ஒF1கி=(ஒ இலற தா4 த4 -மைனவி ம1க, றவிக

தலாேனாைரD%) நல வழியி நட1க ெச, அற4 இF1கா இவா1ைக =

(தா7%) நலற தி+ தவறா நட கி4ற இ வா1ைகயான,

ேநா/பாாி4 தவNெசவாைர1 கா6 BH%, ேநா4ைம உைட  = தவவைம

உைடயதா2%, (ஆ/றி4 - ஆ0 = நல ெநறி; இF12த = தவ0த - இF1கா(த) =
தவறாத.)

(மண12டவ உைர) பிறைரD% ந4ெனறியிேல ஒFக! பணி தா7%

அற தி4பா ெலாF2% இ வா1ைக தவNெசவாாி7% வDைட .

(பாிேமலழக உைர) தவNெசவாைரD த த% ெநறியி4க ெனாFக! பணி

தா7 த4னற தி/ றவறாத இவா1ைக அ தவN ெசவா நிைலயி7%
ெபாைறDைட .

(விள1க@ைர) ஆ/றி4 ஒF1கி' எ4ப 2ற6 ப2தி. ஒF2த த4விைன - அதாவ
தா4 நட த: ஒF12த பிறவிைன - அதாவ பிறைர நட1க ெசத. 2றளி
ஒF1கி என! பிறவிைனயாக1 Cறியி+ த4, 'மைனவி, ம1க

தய ம/றவைர

நல வழியி நட1க ெச' எ40 ெபா+ பண ேவ)%. இ வா1ைக
ேநா4ைம உைடய எ4றா, இவாவா4 ேநா4ைம உைடயவ4 எ4ப

க+ .

ேநா4ைம எ4றா தவவ4ைம, தவ% எ4றா ஏேதா தனி!ப6ட - அ!பா/ப6ட
எ40 எவ+% தய,கேவடா. ஒF,கான

ைறயி இலற% நட  வ%, ஒ

உயத தவேம. ேமH% இத இலற தவ%, றவிகளி4 ற@ தவ ைதவிட
வய% சிறத% ஆ2%. சமய5லா இலற ற@’ எ40 ெசாவ இத

இலற தவ ைத தா4 எ4ப என க+ . இலற ற@ எ4றா ேவ0

எ@% இைல; ெபாF விB ெபாF ேபா2% வைரD% த% மைனவி ம1கைள

ம6)ேம க6BயF ெகா) - அவக62 ேவBய வ/ைறம6)ேம ேதB உழ40
ெகா) கிட1காம, ம/ற ம4பைத12% (ச தாய 12%) ெதாடா/0 தேல

இலற ற@. இ தைகய ெதா) &ாிேவாேர "இலற றவிக' எ4ப க+ .
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'தவNெசவா த,க+ம% ெசவா' என ம/ெறா+ 2றளி CறிDளபB, தா%
ம6)ேம தனிேய அம " 12 விழிகைள' JB1ெகா) ெசD% ற@

தவ ைதவிட, மைனவி ம1கAட4 ம1க ச தாய 1 2% ெதாடா/0%
இலற தவ% எGவளேவா சிறத தாேன! இ 2றி ேத, இவா1ைக

ேநா/பாாி4 ேநா4ைம Dைட ' எ4றா வAவ. ஆனா, "எேலாைரD%

ஆ/றி4 ஒF1கி தா7% அறனிF1கா நட கி4/ இவா1ைகேய

ேநா/பாாி4 ேநா4ைம Dைட ' எ4ப% ஈ) நிைனவி+1க ேவ)%. எனேவ,
இலற தவ 12ாிய இல1கண%, அைனவ12% ஆகேவBய உதவிகைள
ெச அவரவைரD% நல வழியி நட த, தா7% நல வழியி நட த

எ47% இர)% உைடைம என ணிக.

இைத தாேன பிசிராைதயா எ47% ச,க! &லவ ெசதா! அவ தம

பபா6டா மைனவி, ம1க, ெதாழிலாள

தய எேலாைரD% தி+ தினா;

அரச7% நலவ4: ஊரா+% சா4ேறாக; அதனா அைமதியான நல
Uநிைலயி நவா@ வாதா &லவ. இத இனிய இலறவாவா, வய
மிக நிர%பிD%, எ40% நைரதிைர யிலாத இைளஞராகேவ அவ காண!ப6டா.
எ40% இளைம ெப/ற இதனி7% ெபாிய தவ%-ெபாிய ேயாக% ேவ0 எ4ன?
இதைன, த% எ40, 24றா இளைம ப/றி அவேர பாBய,
யா) பலவாக நைரயில ஆ2த

யா,காகிய என வின@தி ராயி4.

மாடஎ4 ம1கெளா) மைனவிD% நிர%பின;

யா4 கடைனய எ4 இைளய+%...
சா4ேறா பல யா4 வாF Jேர'

எ47% &றநாP/0! (191) பா6டா லறியலா%.
அற

எனப.டேத இவா1ைக
இவா1ைக
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(ெதளி@ைர) உலகி எ எேவா அற% எ40 ெசால!பB7%, உைமயி அற%
எ40 ெசால! ப)த/2 உாிய இவா1ைகதா4! அத இவா1ைக D%

பிறெனா+வ4 பழி1காதபB இ+தாேல சிறததா%.
'அறெனன! ப6டேத இவா1ைக அஃ%
பிற4பழி!ப திலாயி4 ந40'

(பத@ைர) அற4 என!ப6டேத இவா1ைக= அற% அற% எ40 சிற!பி 

ெசால!ப6டெதலா% இவா1ைகதா4; அஃ% = அ!ேப!ப6ட சிற!&ைடய
இவா1ைகD%, பிற4 பழி!ப இலாயி4 = பிற4 எவ7% பழி!பத/2

இடமிலாதி+12மானா தா4, ந40=நலதா2% -சிறததா2%. (அற4-அற%)
(மண12டவ உைர) அறென40 சிற!பி  ெசால!ப6ட இவா1ைகேய;

அ@% ந4றாவ பிறெனா+வனா/ பழி1க! ப)வெதா4ைற Dைட தல வாயி4.
பழி1க!ப)வெத4ற இழி2ல தாளாகிய மைனயாைன.

(பாிேமலழக+ைர) இ+வைக யற தி7% 5களா4 அறென40 சிற!பி 
ெசால!ப6ட இவா1 ைகேய; ஏைன றவறேமாெவனி4, அ@% பிறனா/
பழி1க!ப)வதிைலயாயி4, அGவிவா1ைகேயா) ஒ+ த4ைம தாக ந40.
(விள1க@ைர) 'அற4 என!ப6டேத இவா1ைக' எ4பத/2 வாB1ைகயாக
ஏேதேதா ெபா+ ெசாவ வழ1க%. இலற%, றவற% என அற% இ+வைக;
அவ/0 இலறேம சிறத எ47, க+ தி பாிேமலழக எFதிDளா.

இ47% எ ைணேயா அற,க ( !ப திர) அற,க) ெசால!ப)வ);

அவ/0 இலறேம சிறத எ4ெறலா% ெசாHவ ). இ,ேக நா4 எ4ன

ெசாHகிேற4? அறேம இவா1ைக-இவா1ைகேய அற%, க+%ேப க4ன.
க4னேல க+%& எ4பேபால. அகராதி ெதா2!பவக, அற% எ4பத/2 ேநேர
இவா1ைக என@%, இவா1ைக எ4பத/2 ேநேர அற% என@,Cட

எFதிைவ1கலா%. இத/2 நிக) ேபா4றெதா+ சா40, 'அற4 என!ப6டேத
இவா1ைக' எ4பேத.
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'அற4 என!ப6டேத' எ4பதி4 இ0தியிHள 'g' றவற தினி40 இலற ைத!

பிாி 1 கா6)% பிாிநிைல ஏகார% ஆ2% என! ெபா+ ெகா), 'அஃ எ4ற
ெசாH12 அத றவற %' என! ெபா+ CறிDளா பாிேமலழக

ஏகார ைத ேத/ற ஏகாரமாக1 ெகாளி4 இத1 2ழ!ப 12 இடமிைல. 'அஃ'

எ47% 6) எGவா0 றவற ைத1 2றி1க

BD%?

த இவா1ைகைய1

Cறி, பி4& அ எ40 6B1கா6Bனா எ எ40 எ?க.
இவா1ைகயி இ+ ெகா)தா4 எலா அற % ெசய

BDமாத4

"அறெனன! &6டேத இவா1ைக எ4றா. இவா1ைகேய அற% என

ேத/ற!ப) தி1 Cறிவி6டதா, 2)%ப தி இ+ ெகா) எGவள@ ெகா)ைம

ேவ)மானாH% ெசயலாமா? பிற பழி1காதபB நடெகாடா தாேன
நலதா2% எ4பைத அறிவி1கேவ பிற4 பழி!ப திலாயி4 ந40 எ4றா

ஆசிாிய. இ,ேக பழி!ப: எ47N ெசாH12, பழி தH12ாிய தாத 2ல 
மைனவி என! ெபா+ எFதிDள மண12டவ+12 நம கழிேபாிர1க%
உாி தா2க!
------------

காமபா

களவியகளவிய-தைகயண&'த
அணி எவேனா
(ெதளி@ைர) மா4பிைண ேபா4ற ம+ட பாைவD% நாண % இய/ைகயி
இ+12%ேபா, இவA12 அயலான அணிகல4கைள அணித ஏேனா?
'பிைணேய மடேநா12%. நா?

ைடயா%

கணிஎவேனா ஏதில த'
(பத@ைர) பிைண ஏ=ெபமாைன! ேபா4ற, மட ேநா12%=ம+ட பாைவD%,

நா7% உBயா62= நாண % இய/ைகயா உBை◌ய இத! ெப?12, ஏதில
த அணி எவேனா?=அயலான அணிகல4கைள1 ெகா) வ அணிதி+!ப
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எத/ேகா? (ஏதிக அய◌ானைவ-ஏ இல-ஏ%-எத ெதாட&% இலாதைவ;
த=ெகா) வ த: பிை◌=ெப மா4, ஏத=ேபாHத-ஏ-ேபா4ற
மB%:ம+6சிம+ட த4ைம, மா4ேபா4ற மட ேநா12 எ4றா, ம+) ம+)
பா12% ேநா12 தாேன!)

(மண12டவ உைர) பிைணைய ெயா த மட! ப திைனDைடய ேநா1கிைனD%
நாணிைனD% உைடய வ62! பிறி ெகாண அணிவ யாதிைன1 க+திேயா?
பிறைர வ+ த/2 இைவதாேம அைமD%.

(பாிேமலழக உைர) &ற  மா4 பிைண ெயா த மட ேநா1கிைனD% அக 
நாணிைனD

ைடயவளாய விவ62, ஒ/0ைமDைடய இGவணிகேள யைமதி+1க

ேவ/0ைமDைடய அணிகைள! பைட தணித எ4ன பய7ைட ? .

(விாி@ைர) இத1 2றளி, தைலமகளி4 நலைன! &ைனைர12% தைலமக4

வாயிலாக, வAவ உலக ம1கைள சா)வதான 2றி!பி4 வாைட >கி4ற.
மா4 ேபா4ற ம+ட பாைவையD% நாண ைதD% விட, ஒ+ ெப?12 அழ2

த+% அணிகல4 (ஆபரண%) ேவ0 எ4ன இ+1க

BD%? அத இய/ைக

அணிகல4 இர)% உைடயவA12 ேவ0 நைககA% ேவ)மா? 'அவா'
)12 ச1கைர ெதா6)1 ெகாவ டா? மட ேநா12% நாண %
இலாதவA12 எGவள@ நைக ேபா6டாH% எ)12மா? கச12%
காNசிர,காயான, எGவள@ இனி!& ேச தாH% இனி12மா? பலேரா)

ெபா+ தி! பா12%ேபா, இத1 க+ க எலா% உைம எ4ப &லனா2%.
இ,ேக Cற!ப6)ள இய/ைகயணிக இரBைன .D% இ47N சிறி ஊ4றி1

கவனி1க ேவ)%. மட ேநா12 எ4ப, &ற உ0!பாகிய க?12 அணிகல%;
நாண% எ4ப, அக உ0!பாகிய மன 12 அணிகல%. இைவயிர)%
ெதாட&ைடயன. அக தி நாண% இ+தாதா4,
இ+1க

BD% அக தி4 அழ2

க தி-ககளி மடேநா12

க தி ெதாிDமலவா? அக தி நாண% இலாத

காளிகA12-உள தி C ச% இலாத ேப-பிசா-பிடாாிகA12
மடேநா1காவ, மணா,க6Bயாவ!
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எனேவ, உலக ம1கேள! இரவ நைக Cடா; ெசாத நைகேய ேபா6)1
ெகாB+1க ேவ)%. இரவ நைக எ4றா. ஒ+வ4, நைகயிலாத த4
மைனவி12! ேபா)வத/காக, நைக ைவ தி+1கி4ற ம/ெறா+வனிட% ெச40,

மான மி4றி-த4 ைகயாலா கா தன ைத தாேன ெவளி!பைடயா ஒ 1ெகா

பவ4 ேபால இரவ ேக6கிறாேன, அத இரவ நைகைய1 2றி!பிடவிைல.

ஒ+வ4, த4 மைனவி12, நேநா12% நாண மாகிய நைககA12! பதிலாக, த4

ெசாத! பண தி தாேன வா,கி!ேபா6)ள ெசாத நைகைய தா4 இரவ நைக
எ40 ெசாகிேற4 நா4. இைல யிைல; ம4னி1க@%; இGவா0 நா4 ெசால

விைல; வAவதா4 ெசாயி+1கிறா அணி எவேனா ஏதில' எ40! இ,ேக

ஏதில எ4றா அயலானைவ -இரவலானைவ எ40 ெபா+ளா%. ஏதிலா4 எ4றா

அயலா4-ஏதில எ4றா அயலானைவ, எனேவ மடேநா1க2% நாண ேம ெசாத
நைகக, தைலமகA12 அைவகேள ேபா%, எ4கிறா4 தைலமக4.

ேமH%, அணி எவேனா? எ40 அ,கலா1கிறா4 தைலமக4. எவ4 எ4றா ஏ4-

எத/2 எ40 ெபா+. ேமH% 'ஒ' ேச  எவேனா-எத/ேகா எ40 வ4ைம யாக1
கB1கிறா4. அவ4 ம/ற அணிகல4கைள! ெபா+6ப) தவிைல,

&ற1கணி1கிறா4 எ4பைத ஏதில த' எ47% 'ஏேனா தாேனா ெதாட அறிவி1

கி4ற. அதாவ ேவடாத ேவ/0! ெபா+ைள வய1 ெகா) வ

&2 கிறாக எ4ற க+ ைத தா4 ஏதில த' எ4ப அறிவி1கி4ற.
அணிகல4 அணிவ - அழ2 த+வத/காக! இவA1ேகா அ இய/ைகயிேலேய

இ+1கிற. அ,ஙன மி+1க, அணிகல4 அணிவி12% காரண% எ4ன? எ,க ளிட%

இGவள@ ெசவ% இ+1கிற எ4பைத ெவளியி கா6)% த/ெப+ைம விள%பரமா
இ? அல, இத நBைகD% இைத தா4 பய4ப) கிறா எ40 நBைகயி4
பட ட4 ஆட%பர! ெபா+ைள அறி க! ப) தி அவ Jல% அ!ெபா+A12!
ெப+ைம ேத)கி4ற வாணிக விள%பர% ேபால, தைலமகA12 அணிவத4 Jல%

இத நைககA12 அழ2 ேதடேவ)% எ4ற அவாவா இ? அல, தைலவியி4
இய/ைக யழைக! &ாிெகாள

Bயாத 2+6) மடைமயா இ? அல,

இவA12 ேமH% ேமH% அழ2 ெச எ4ைன! ேபா4ற இளிசவா'
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இைளஞகைள இ4ன/ ப) த ேவ)ெம4ற இழிேநா1கதானா இ? பி4ேன
எ4ன காரண%? எ40 காலா தைரைய இB 1 ைகயா பலைகைய1
2 தி!ேபசி1 ேக6பவைன! ேபால அணி எவேனா” எ40 அலறிDளா4 அவ4.
இத1 2றளி+, 2றி!பாக! ெபமணிகஅவ+A% சிற!பாக ெசவ
ம,ைகய ெதாி ெகாளேவBய ெத4ன? ஆடவக அவத% ெசவ தி4
அளைவ அறிவி12% விள%பர வBயாக த,கைள! பய4 ப) தி1ெகாள
இடதரலாகா. நா,கெள4ன அல,கார! பைமகளா? அல ைம
தா,கிகளா? எ40 ஆடவைர1 ேக6கேவ)%. ஆடவ நைக வா,கி!
ேபாடாவி6டா, ேபா)%பB அவகைள வ/&0 கி4ற ம,ைகய12 நம

இர1க% உாி தா2க!
----------

ெபாபா

அரசிய
அரசியசிய-இைறமா.சி
ப9ைட ேவ6த
(ெதளி@ைர) கா கச12%பB தா,க ெசாH, 2ைறகைள!

ெபா0 1ெகா) ஆவன &ாிD% உயத பபா)ைடய அரசன
ஆ6சியிதா4 ம1க த,2வ.

"ெசவிைக!ப ெசா/ெபா012% ப&ைட ேவத4
கவிைக1கீ த,2

ல2”

(பத@ைர) ெசவி ைக!ப = ேக62% கா கச12% பB, ெசா ெபா012% = ம1க
ெசாH% 2ைற ெசா/கைள! ெபா0 1 ெகாள1CBய, ப&ைட ேவத4=

உயத பபா6BைனDைடய ம4னன, கவிைக1கீ = 2ைடநிழ4 கீேழ,

உல2 த,2%=உலக% த,கி வாF%. (ைக த=கச த; ெசா=ெசாH, 2ைற;
கவிைக = 2ைட, உல2 = உலக ம1க).
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(மண12டவ உைர) த4 ெசவி ெவ012%பBயாக! பிற ெசத 2/ற,கைள1
ேக6)ைவ %, அதைன! ெபா01கவல 2ண ைடய ேவதன 2ைட1கீேழ
உல2த,2%. ெசா/ெபா012% எ4பத/2! &ேராகித த4னிட  ெசாHN

ெசா/கைள! ெபா01கவல' எ4பா+

ள. (இத உைர ெபா+தா.)

(பாிேமலழக உைர) இB12 ைணயாயினா ெசா/கைள த4 ெசவி

ெபாறாதாக@% விைள@ ேநா1கி! ெபா012% ப&ைடய அரசன 2ைட
நிழ/கேண த,2% உலக%.

(விாி@ைர) இத1 2றைள இ+பதா% S/றாBன +வி +வி ஆராய
ேவ)%. இத1 காலேமா 2Bயர1 கால%, வAவ காலேமா
ஆனா உைமயி எ

Bயர1 கால%;

Bயர? எ 2Bயர? எ40 பா!ேபா%.

‘ெசவி ைக!ப ெசா ெபா0 த' எ4றா. சில உண@! ெபா+க நா12121
கச!ப ேபா4ேற, சில ெசா/க கா121 கச12%. ந%ைம! பாரா6B! &கFN
ெசா/க கா12 இனி12%; 2ைறCறி யிகFN ெசா/க கா121 கச12%.

இைத தா4 'ெசவி ைக!ப ெசா' எ4றா. வாைவ ேபாலேவ ெசவிைவD%

உட4ேறா? "ெசவியி/ ைவDணரா எ47% 2றைள ேநா12க,

த%ைம! &க ேபபவைர >)வைர12% அைழ  ெச40 பா ேபா6) அமர
ெச, சி/ 0BD% நகி, விBய விBய விாிவாக த% &கைழ! ேபசெசா1
ேக6) மகிவெத4றா ம1கA12 வி+! பதா4. ஆனா அவேர ஏேத7% ஒ+

2/ற,2ைற ெசால ெதாட,கி வி)வாராயி4, 'சாி நல ேபா வ+கிறீகளா?'

எ40 உடேன அGவிட ைத வி6)1 கிள!பிவி)வாக. இஃ உலகிய/ைக

ய4ேறா? ஏ4 இநிைல? தம 2ைறைய! பிற ெசா4ன@டேன கச!& ேதா4றி
சினமாக மா0கி4ற. அதைன! ெபா0 1 ெகாA% ஆ/ற இைல. இ ஒ+

ெபாிய வH12ைற (பல>ன%), இ,ேக ெபா0 1 ெகாAத எ4றா 2/ற ைத

உண தி+த எ4ப ெபா+; அ ம6)ம40-த4 2/ற ைத Dண
தா4 தி+% வித தி அ12/ற ைத எ) 1கா6Bய வ+12 ந4றி

ெசH தH% ஆ2%. த%மிட% உள 2ைறைய! பிற 6B1 கா6Bயேபா,
உணதH%, தி+தH%, ந4றி ெசH தH% உயத பபா). ஆதனாேலேய

89

ெபா012% ப&' எ4றா ஆசிாிய. இஃ எேலா12% இயலா எ4பைத!
ெபா012% ப&' எ47% ெதாட அறிவி1கவிைலயா? C கவனிD,க!
தா,க பிறேம எGவள@ 2/ற% ேவ)மானா H% ெசாலலா%; த,கேம

ம6)% எவ+% எத1 2/ற % ெசால1 Cடா எ4பதி எளிய ம1கA%

கB!பா1 கவனமா1 க?, க+ மா இ+12% ேபா, நாடாA%
ம4ன4ேம 2/ற% ெசாலலாமா? ெசால தா4

BDமா? ெசா4னாதா4

வி)வானா? அGவா0 2ைறெசால வி)பவேன சிறத ம4ன4. அவன ஆ6சிேய

உைமயான 2Bயர ஆ6சி-அவன நாேட உைமயான 2Bயர நா).

ெமா)1ெக40 வாைய திறதேம தைலைய சீ@கி4ற நா6B ேசா/0மைழ
ெபதாH% நா4 அ,2 வாழ வி+%ேப4. ப6Bனி கிடதாH% ேபாிைம-

எF ாிைம உள நாேட என இ4ப&ாி. இைத தா4 'ெசா/ெபா012% ேவத4
கவிைக1கீ உல2 த,2%' எ4றா.

ேமH%, த,கA12 ஏ/ப)% இ4னகைள எ)  ெசால தா4 ம1க
வி+%&வ. தம 4ப ைத! பிற தீ தாH% தீ1காவி6டாH%, ெவளியி
எ)  ெசாவேத ஒ+ ெபாிய ஆ0த-ஒ+ ெபாிய ம+. இத/2 தா4

'ெவளி!பா6) ம+ வ%' Expressive Theory எ40 ெபயரா%. ஆெரா) ேநாேக4
ஆ12 எ)  உைர!ேப4 ஆட நீ அ+ளிைலயானா' என இைறவைன ேநா1கி

மணிவாசக

ைறயி6)ள தி+வாசக! ப2தியிைன ஈ) ஒ தி6) ேநா12க.

மணிவாசக ககாணா இைறவைன (கட@ைள) ேநா1கி நீ அ+ &ாியவிைல

என1 2ைற ெசா4னா. ம1கேளா ககட இைறவைன (ம4னைன) ேநா1கி1

2ைற ெசாவ. இத/2 ம4ன4 இட,ெகா)1க ேவ)%. அ4னவ4 கவிைகயி4
கீேழதா4 உல2 த,2%.

பிற ெசாவைதெயலா% ெபா0 1ெகாவ அரச7121 ேகாைழைமயலவா
எ40 சில க+தலா%. இைல, ெபாைறDைடைம ஒ+ ெபாிய வைமயா2%.

"வ4ைமD வ4ைம ெபாைற' எ40 வAவ ம/ேறாாிட % CறிDளா.

ேமH% இஃ ஒ அரசிய திறைமD% (இராச ததிர %) ஆ2%.

இத1 கால  அரக சில, ஒ012% ேநா12ட4 -ெகாH% 2றி1ேகாAட4,

அரசா,க ைத தா1கி! ேபபவ யா-தா1கி எFபவ யா என ஒ/றக (C.I.D.)
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Jல% +வி ேத)கி4றன. ஆனா அ1கால திேலா, 2ைறைய! ேபா1கி
நல டா1க ேவ)% எ47% நல ேநா12ட4, அரசக தா,கேள மா0
ேகால% &ைன, ம1க எ4ன 2ைறபா) ேபசி1ெகாகி4றன எ40 +வி

ேதBன. இத நிைல எ4ெற40% நீB1க ேவ)% எ4பத/காகேவ ெசவிைக!ப

ெசா/ ெபா012% ப&ைட ேவத4' எ4றா.

ம1க ெசாD% தி+தாத ம4னகைள அ40 அறிஞகA% அைமசகA%

இB ைர தன. இ1 கால தி இB ைர தாேலா சீ6)1 கிழிவி)%. ெப+N

சி திர4◌ா, ெப+தைல சா தனா, ெவைள1 2B நாகனா, ேகாWகிழா,

ஒளைவயா

தய பழ,கால! &லவக பாBDள &றநாP/0! பாட கைள!

&ர6B! பா+,க! நா1ைக! பி),கி1 ெகா) சாகிற அள@12 ம4னகைள

ேநாி தா1கி! ேபசி Dளன. அ%ம4னகA% தி+தியதாக ெதாிகிற. இதா4

'ெசா ெபா012% ப& ஆ2%.

இத1 2ற6 க+ ைத இ1கால நிைல12 ைவ ! பா!ேபா%. 'உைலவாைய
JBனாH% ஊவாைய Jட

Bயா' எ4றபB, ம1க ஆ6சியி ம1க எதி !

ேபச தா4 ெசவாக. ம1க ேபசாவிB7%, அவ கA12! பதிலாக
ெச4றி+12% பாராAம4ற எதி1 க6சி உ0!பினக, அரசா,க தி4 2/ற,

2ைறகைள 6B1கா6B1 கா ைக1க! ேபவாகதா%. அ! ெபாFதா4

அரசா,க% விழி!&ட4 இ+12%. "த6B! ேபச ஆ இலாவி6டா த%பி சட!
பிரசட4' ஆகிவி)வானலவா? நலெதா+ க6சி நா6ைடயாள, அத/2

உர,ெகா)1க வHவானேதா எதி1க6சி ேவ)% எ4ப இத/காகேவ!

இGவா0 கா ைக1க! ேபபவைர! ெப/றி+!ப, அரசா,க% தி+தி ம1கA12

ந4ைம &ாி நலேப எ)!பத/2 நலெதா+ வா!பா2%. இGவா0 ெசதா

ம1க C6ட% வ த%பா விF%. அதனாேலேய, ெபா012% ேவத4
கவிைக1கீ உல2 த,2%' எ4றா.

கவிைக எ4றா 2ைட. கவிதி+!பதா கவிைக என! ெபய ெப/றேதா?
ம4னன 2ைடயி4 கீேழ உலகேம த,2% எ4கிறாேர, இஃெத4ன ெபாிய &தி?
ஒ+2ைட ஒ+வ+1ேக ேபாதவிைலேய, உலக
த,க

Fவ% எ!பB ஒ+ 2ைடயி4கீ

BD%? உைமயி ஒ+ 2ைடயி4கீ வ த,2வதிைல. இGவா0
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ெசாவ ஒ இல1கிய மர&. அGவள@தா4! ேகாைட ெவயிேல 2ைடநிழ
எ தைகயேதா, அ தைகயேத 2Bம1கA12! ப&ைடய ேவதன ஆ6சி.

ம4னன 2ளித ஆ6சியி4 அறி2றிதா4 2ைட என!ப)வ. ப&ைடய

ேவதன 2ளித ஆ6சி ெய47% 2ைட நிழைல வி6) உலக% அ!பBயி!பB1
Cட அைசயேவ அைசயா - அகலேவ அகலா எ4பைத அறிவி1கேவ "த,2%'
எ4ற ெசாைல! ெபதா ஆசிாிய. ஒ+ சில ம6)மல. எேலா+ேம

இ4&/0 த,2வ எ4பைத அறிவி1கேவ 'உல2 எ4ற ெசாைல இ6டா
ஆசிாிய. இ!ெபாF ஒ+ ைற 2றைள! பB!ேபா%: "ெசவிைக!ப ெசா
ெபா012% ப&ைட ேவத4 கவிைக1 கீ த,2% உல2.”

இவைரD% இத1 2றைள! ப/றி இGவள@ விாிவாக! பா ேதாேம; இ!ெபாF
இGவளைவD% ஒ+ வாியி +1கி ெசா
Tமி யாவா!"

B 1 ெகாேவாமா? ெபா0 தா

ம1க.' இைற
' ைறெச கா!பா/0 ம4னவ4 ம1க6
கிைறெய40 ைவ1க! ப)%'
(பத@ைர)

ைறெச = ஒF,கான

ைறயி ஆ6சி &ாி, கா!பா/0%

ம4னவ4 = 2Bம1கைள1 கா!பா/0கி4ற அரச4, ம1க62 இைற=

அ%ம1கA121 கட@ ஆவா4, எ40 ைவ1க!ப)% = எ40 உய தி ைவ 

மதி1க! ெப0வா4.
கட@.)

ைறெசத = ெச,ேகா லா6சி &ாித: இைற = இைறவ4-

(மண12டவ உைர) 2/றN ெசதாைர அத/2 ெசD%

ைறைம த!பாம/

ெச, எலா @யிைரD, கா தைல ெசகி4ற அரச4, மனித12 நாயகென40
எண!ப)வா4.

(பாிேமலழக+ைர) தா4

ைறெச பிற நயாம/ கா தைலDN ெசDமரச4,

பிற!பா4 மகேன யாயி7%, ெசயலா4 ம1க621 கட@ெள40 ேவ0 ைவ1க!ப)%.
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(விள1க@ைர) இத1 2றளி 'இைலமைறகா' ஒ40 ஒளிள. ேமேலா)

பா தா அெதாியா. உேள ஏேதா இ+1கிற எ4ற எண ேதா) Kனி 

ேநா1கினாதா4 அ &ல!ப)%. அ எ4னவா இ+1க1 C)%? அரசன

இல1கண% C0% ப2தி இ. ஆனா அத/2! பதிலாக ஆடவன இல1கண

தா4 இத1 2றளி இய%ப! ெப/0ள. இதா4 அத இைல மைறகா.
ம4னவ4 ம1க62 இைற எ40 ைவ1க!ப)%? எதனா?

கா!பா/0வதா! கட@ேள

ைற ெச

ைறெச உலைக1 கா!பதாக1 C0வ வழ1க%.

அவைர!ேபால ம4ன7% கா!பதா, அவ4 ம1கA121 கட@ளாவா4.

இத1 கட@ த வ ைத ஆசிாிய தி+வAவ ேவ0 எ,ேகD% ெசாலவிைல;
இ,ேக தா4 2றி!பி6 B+1கிறா, 'கட@ வா ' எ47% ப2தியி பல

2றகளி, கட@ைள வண,கினவ வாவா. எ40 CறிDளா. ஆனா
ம4னேனா, த4ைன வண,கி7% வண,காவிB7% ம1கைள வாழைவ1க

ேவ)%. அ அவன கடைம. நா6B வ0ைம எ4றா கட@ த! பி 1
ெகாகிறா. ம4ன4தா4 அக!ப6)1 ெகா) கிட விழி1கிறா4. ஆள

ெதாியவிைல எ40 ஆட வைன யா+% பழி!பதிைல; ம4னன

தைலைய தா4 ம1க உ+6)கிறாக. எனேவ, மாேதவைனவிட

ம4ன712 தா4 ம1கைள1 கா!பதி ெபா0!& மி2திஅ1கைற அள@ கடத.

ஆகேவ, உைமயி ம1கA12 இைறவ4 என!ப)பவ4 அத ஆடவ4 Cட
அல4:

ைறெச கா!பா/0% ம4னவ4 தா4 ம1கA12 இைறவ4' எ4றா

ஆசிாிய. எனேவ, இத1 2றA12 ம4னவ4 ம1க62 இைறவ4 ேபா4றவ4

எ40 ெபா+ பணாம, ம4னவேன ம1க62 இைறவ4 எ40 ெபா+ C0க.

இதனால4ேறா 'தி+@ைட ம4ன ைர1 காணி4 தி+மாைல1 கேடேன எ47%'
என ஆவா தி+வா ெமாழியி அ+ளி ெசளா; கட@ த வ ைத

ம4னனிட தி கB+1கிறா.

கட@ளக த% ேவைலகைள ம1க தைலவாிட% ஒ!பைட  வி6)1
கவைலயி4றி இ4ப ட4 ெபாF ேபா12வதாக1 கBயரச4'

ெதாிவி தி+1கிறா4, இல,ைகயி ஒ+கா வ0ைம தைலவிாி தாBய. ம1கைள1
கா!பா/ற1 கடைம! ப6ட கB யரச4 தமிழக  ேசாழநா6B வாத
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சைடய!ப வளட% உதவி ேவBனா4. ேசாழ நா6B+ க!ப க!பலா1

கB12 ெந கிைட த. ந4றி பாரா6)

க தா4 கB ம4ன4 பாட ஒ40

எFதி வள தைலவ/ க7!பினா4. அதி எ4ன எFதிய7!பினா4?

"சித%பர தி ஒ+கட@4 (சிவ4) ஆB! பாB1 களியா6ட தி Jகி1 கிட1கிறா;

தி+வர,க தி ஒ+ கட@ (தி+மா) காவிாி ந)ேவ இ4ப உற1க தி ஆ

கிட1கிறா. இத/21 காரண% எ4ன? உயி கைள1 கா!பா/0% ேவைலைய ந%
சைடய!ப4 பா 1 ெகாவா4 எ4ற ணிேவ' எ40 எFதிய7!பினா4.
'க+ ெச%ெபானி4 அ%பல திேலா
கட@ கி40 கB12ேம

காவிாி தி+ நதியிேல ெயா+
க+ைண மா கி யிHேம

த+@யதி) &ைவ ய%பதி
த,2 மானிய ேசகர4

ச,கர4 த+ சைடய4 எ4ெறா+
த+ம ேதவைத வாழேவ'

எ4ப கB ம4ன4 பரராச ேசகரன பாட/ப2தி யா%. எனேவ, ம1கA121
ககட இைறவ4 ம4னேன எ4ப &ல!ப)%. ஆசிாியCட, அரசன

மா6சிைமைய! ப/றி ெசாH% இத! ப2தி12 'இைற மா6சி' எ40 ெபய

ைவ தி+12% K?1க தி மிளி+% நய திைன1 காக. இைறமா6சி எ47%

இத! ப2தி12, இைறைய! ப/றி ெசாH% இத1 2ற,

Bத

Bபாக-

உயத உசி மணி விள1காக மிளிவைத1 க)பிB ேத, நா4 இத1 2றைள

இ0தி1 2றளாக-அதாவ ப தாவ 2றளாக அைம தி+1 கிேற4. ஆனா, பைழய
உைரயாசிாியகA, கா,க எ4பவ இதைன ஏழாவ 2றளாக@%,
பாிேமலழக எ6டாவதாக@%, மண12டவ+% பாி!ெப+மாA% ஒ4பதாவதாக@%,

பாிதியா ப தாவதாக@% த த% உைரகளி அைம ளன. இ%ம6B நா4

பாிதியா ப1க ைத ேசதவேன. நீ,க எ!பBேயா? ஆராக.

இனி, இத1 2றளிHள ெசா நய,களி சிறி திைள!பா%: கா!பா/0பவ4
எவேனா அவேன இைறவ4 அல ம4னவ4; அப/றிேய ம4ன7121
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காவல4, &ரவல4 (கா த=&ர த) எ4ற ெபயகA% தமி ெமாழியி உ);

இத1 க+ ைத அறிவி1க வதவேபா 'கா!பா/0 ம4னவ4' எ4றா ஆசிாிய.

கா!பா/0பவ4 எ4றா கட712 அFபவ னல4; யா யா12 எ4ென4ன
தீ!& வழ,க ேவ)ேமா - யா யாாிட தி எ!பB ெய!பB நட
ெகாளேவ)ேமா, அதத

ைற!பB ெச,ேகாலா6சி ெசH பவ4 எ4பைத

யறிவி1கேவ " ைற ெச கா!பா/0 ம4னவ4' எ4றா. ம1கA12% ம4ன
712% உள உற@

ைறயி4 இ01க ைத, "ம1க62 இைற' எ4பதிHள

நா4கா%ேவ/0ைம உ+பாகிய '2' அறிவி  நி/கிற எ4பைத இல1கண% ந42

க/ற எேலா+% உணவ.

ர6) நா திக+% அலாத2+6) ஆ திக+% அலாத

ந% தி+வAவ ம4னேன ம1க62 இைற எ40 'ஏ' இ6) உ0தி!ப) தி1 Cறி

னா, எ,ேக தம12% நா திக! ப6ட% வ வி)ேமா எ40 U, "அ!பB நா4
க+தவிைல; ம4ன4 உலகினரா இைறெய40 ைவ1க!ப)வா4' என உலகி

னாி4 தைலேமேல பழிைய! ேபா6) தா% ப6)1 ெகாளாம த!பி 1 ெகாள
யபவைர! ேபால, 'இைற ெய40 ைவ1க!ப)%' என J4றாதர

CறிDள அழ2தா4 எ4ேன!

Bபி

'ஆடவ4 நிைலயி உள அரசிய தைலவகேள! நீ,க உலக ைத1 கா 
ஆள!ேபாகி4றீகளா? அல அழி1க தா4 ேபாகி4றீகளா? எ4ன ெசய

இ+1கி4 lக?' எ40 இ4ைறய சில அரசிய Uதா6ட அர, கினைர
எசாி!பேபா இத1 2ற ேதா40கிற தலவா?

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

அறபா

ெத!வ ைவ1கப>)
ைவய  வாவா,2 வாபவ4 வா7ைறD%
ெதவ  ைவ1க! ப)%

(பத@ைர) ைவய  = ம?லக திேல, வா வா,2 வாபவ4 = (இலற தி
இ+) வாழேவBய

ைற!பB வா வ+பவ4, வா4 உைறD% = வி
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?லக தி அமதி+1கி4ற, ெதவ  ைவ1க!ப)% = ெதவ,கA

ஒ+வனாக ைவ  மதி1க!ெப0வா4. (ைவய% = ம?ல2 வா4 = ேமHல2)
(மண12டவ உைர) இவா1ைக வாF%பBயிேல வாFமவ4 உலக திேல

ேதவ+ ஒ+வனாக மதி1க! ப)வ4. (பாிேமலழக உைர) இலற ேதா) CB

வாFமிய பினா ைவய தி4க வாபவ4 ைவய தாேன ெயனி 7%

வானி4க?ைறD, ேதவ+ ஒ+வனாக ைவ  க42 மதி1க!ப)%.

(விள1க@ைர) இத1 2றளி உலக வழ1கி உள உைம ெயா40 ெபாதி

கிட!பதாக! &ல!ப)கி4ற. உலகி ஒF,கான

ைறயி ந வா@ நட தி!

பி4ன இற ேபானவைர1 2றி  6B, "அவ ெச  ெதவமாக! ேபா
வி6டா' எ40 ம1க ேபசி1 ெகாவைத நா4 பல

ைற ேக6B+1கிேற4.

நீ,கA% ேக6B+!Yக எ40தா4 ந%&கிேற4. நாேம பலைர! ப/றி அGவா0

ெசாயி+!ேபா%. ஆனா, தீய ெசயக ெச இறேபான ெகாBயவகைள
அGவா0 2றி!பி6) ெசாவ வழ1க திைல; அவக அலைகயா
அைலவதாக ெசாவ தா4 வழ1க%. ஆனா, நவா@ வா இறேபான

நலவைர1 2றி!பி6) தா4, '%மா ெசால1Cடா; அவ ெச  ெதவ

மா! ேபாவி6டா+; அவ எGவள@ பா)ப6ட ம7ச4 ெதாிDமா! அவ ம6)%
இ!ெபாF இ+ தி+தா இ இ!பBயா நடதி+12%? இேநர% எGவளேவா
ேம ேநா1க 121 ெகா)வதி+!பா+' எ4ெறலா% ெசாவ உலகிய.

ம1கள ேப வழ1ைக இ,ேக எF 12 எF  அ!பBேய ெகா) தி+1கிேற4.
உைமதாேன இ? இேத க+ ைத தா4, 'ைவய  வாவா,2 வாபவ4

வா7ைறD% ெதவ  ைவ1க!ப)%' எ4றா தி+வAவனா.
எனேவ, ெதவநிைல யைடவத/2ாிய ேந!பாைத ைவய  வாவா,2 வாத
ேபாH%! ெதவ,க எலா% இ!பB ேம வ2!& மாறி வதைவதாேமா? ந%
தி+1ேகாவிகA12 Kைழேவாேமயாயி4, ெதவ, களி4 ப6டாள,கைள!
பரவலாக! பா1கலா%. அவ/ ைறD% C ேநா1கி4, ஆவாகளாக-அல

நாய4 மாகளாக இ+1க1 காணலா%. அைம1 கால தி மனிதகளாக இ+

பி4 ெதவமாக மாறிய இைவ எலா% ஜானிய ெதவ,க (பிதியைவ) ஆ2%.
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அவதார &+சகளாக வ ேதா4றிய ெதவ,க எலா% "சீனிய ெதவ,க
( தியைவ) ஆ2%.

இைவய4றி, இ47% இ12றளி4 உைம12 ஒ+ சா40 த+ேவ4:- உலகி

நலவேரா-ெக6டவேரா எவ இறதாH%, சிவேலாக பதவி யைடதா' "ைவ2ட
பதவி யைடதா' எ40தாேன க+மாதி! ப திாிைக” யி அசி)கி4ேறா%.
இதிHள உைம யா? ெச தவைர ெதவமாக மதி1கிற உைமதா4,

ெச தவ+12 எGவள@ பைடயக - வழிபா)க நட1கி4றன ெதாிDமா?

ெச !ேபான ெக6டவைனD% சJக% மதி  ெதவமாக ஏ/01ெகாAகிற
எனி, 'ைவய  வாவா,2 வாபவ4 ெதவ  ைவ1க! ப)%' எ40

வAவ ெசாயி+!பதி எ4ன தவ0? எ4ன தைட யி+1க

BD%?

ெதவ,க ம?லகி ந% ந)ேவ ெவளி!பைட யா1 காண!படாைமயி4,
அைவ வி?லகி எFத+ளி யி+1க1 C)% எ4ற ம1களி4 எண ைத
எதிெரா! பவேபா வா7ைறD% ெதவ%' எ4றா வAவ. அவ4

வான 12 ெச4ற பிற2தா4 ெதவமாவா4 எ4பதிைல; வாவா,2

வாFமவ4 ைவய  இ+12%ேபாேத Cட ெதவமாக மதி1க! ப)வா4 எ4ற
2றி!&! ெபா+ ைவய  ... ... ைவ1க!ப)%' எ4பதி+
கிைட1கி4றதலவா?
வாவா,2 வாபவ4 எ40 CறிDளாேர - வாவா,2 வாத எ4றா எ4ன?

இலற தா4 இ!பB யி!பB நட ெகாள ேவ)% எ40 இ தைன

2றகளி Cறி வதாேர-இ47% எ தைனேயா 2ற களி Cற!ேபாகிறாேர,
அ!பB ய!பB ெயலா% நட ெகாவதா4 வாவா,2 வாத' எ4ப.

இய/ைக நியதியி4பB இலற தி வாவேத வாவா,2 வாத தாேன!
இவா1ைகயி4

ெப/0ள.
----------

/ற

Bத தனி!ெப+N சிற!&. இத1 2றளி Cற!
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காமபா

களவிய - தைகயண& 'த
க@) காம)
(ெதளி@ைர) களான, உடாதா4 மகிசி யளி12ேம தவிர, காம ைத!ேபா
கட மா திர தி மகிசி த+வதிைல. 'உடாக ணல த)கறா1 காம%ேபா/
கடா மகிெசத 40' (உடாக அல அ) நறா காம%ேபா கடா

மகி ெசத இ40)

(பத@ைர) அ) நறா = அட!ப6ட அதாவ ெச உடா1க!ப6ட களான,

உடாக அல = அ+தியவகளிட திதா4 மகிசிைய உடா12ேம

தவிர, காம% ேபா = காம ைத! ேபால, கடா மகி ெசத இ40 = பா த
ம6)% ெசதவாிட % மகிசிைய உடா12வதிைல. (அ)த = உடா1

2த-தயாாி த; நறா = க. க உடா1க! ப)வதா 'அ)நறா' என!ப6ட.)
(மண12டவ உைர) அட!ப6ட நற@ உடா மா6டல காம%ேபால1 கடா
மா6) மகி@ ெசத40.

(பாிேமலழக உைர) அட!ப) நறா த4ைன Dடா மா6) மகிசிைய
ெசவதல, காம%ேபால1 கடா மா6) மகிசிைய ெசதHைட த40.
(விள1க@ைர) உ,க பிைளகA12 எத! பிைள நல பிைள' எ40
வதவ ேக6டாரா%. அத/2, அேதா Cைரேம ஏறி1 ெகாளி ைவ1கிறாேன,
அவ4தா4 இ+!பவகA12 நல பிைள' எ40 >6)1கார பதி
ெசா4னாரா%. இேத கைததா4 இத1 2றளி கைள1 கா6BH% காம% சிறத'
எ40 ெசாயி+!ப%! ஒ+ தைலமகைள1 க), அவள அழ2 ேதா/ற தி

ஈ)ப6) த4ைன மற மகிசி ெகாகிற ஒ+ தைலமக4 C/றாக ைவ 
வAவ ேவB1ைக ெசளா. அGவள@தா4!
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அவ4 அவள அழ2 ேதா/ற ைத1 கா?கிறா4. அத1 கா6சியி4ப தி

இரடற1 கல திைள1 கிறா4. இ47% அவைள ெந+,க@% இைல;

அவேளா) ேபச@% இைல; அவைள ெதாட@% இைல. 'கடேத கா6சி'

எ4றபB, கட அளவிேலேய காமைவ Kககிறா4. க எ4றா இ
ைகவர!ெப0மா? கா ெகா)1கேவ)% கலய ைத1 ைகயி எ)1கேவ)%!

'கடகட ெவ40 உேள ெந6ட ேவ)%! அத4 பி4னதா4 ஆ6ட

பா6டெமலா%! ஆனா காம 12 அGவள@ ேவBயதிைல ய4ேறா?

அதனாதா4, 'காம%ேபா கடா மகி ெசத இ40' எ4றா4 தைலமக4.

ெதாிகிற ெதாிகிற! இத1 2ற6 க+ ைத ம0!பவைர! ப/றி! &ாிகிற

&ாிகிற! 'காம ைத! ப/றியாவ மைனவி Jல% அறிதி+!பா; கைள! ப/றி
வAவ12 எ4ன ெதாிD%? அதைன அவ அ+தி யறிதி+1க மா6டா.
அதனாதா4 இ!ப எFதிவி6டா' எ40, க கிைட1காத கால திேலகிைட1காத

இட திேல, கைள1 கடல - கைல எணி ெயணி ெசா12பவ C0%
மதி!&.ை◌ கா/றி மித வ+கிற! இஃ எ4ன சி1கலாயி+1 கி4றேத!
ெம, வா, க, J12, ெசவி எ47% ஐ%ெபாறி களி4 வாயிலாக ம1க
உலக ேதா) - உலக! ெபா+ கேளா) ெதாட& ெகாகி4றன. நா%
உலக!ெபா+ கA சிலவ/ைற ெமயி4 (ேதா4) Jல% ெதா6)

ைவ1கிேறா%; சிலவ/ைற வாயி4 (நா1கி4) Jல% உ) ைவ1கிேறா%;

சிலவ/ைற1 கணி4 Jல% க) ைவ1கிேறா%; சிலவ/ைற J1கி4 Jல%
ேமா ைவ1கி4ேறா%; சிலவ/ைற ெசவியி4 Jல% ேக6) ைவ1கிேறா%.
இவ/0 எ மிக எளி? எ மிக அாி? இத வினா@12 விைடக) வி6டா
இத1 2ற6 க+ தி4 சி1கைல அவி  வி6டவகளாேவா%. அ ம6)ம40;
ேவ0 எ தைனேயா வைக இ4ப! ெபா+க இ+1க, இத1 2றளி

உண@!ெபா+ளான கைள எ) 1 ெகாடதி4 காரண % விள,2%.
ேம/Cறிய ஐத7, கணா கா?வத4 Jல% ெபா+கேளா) ெதாட&

ெகாAத மிக எளி - எைதD% எளிய

ய/சியி க)ண ெகாள

BD%.

கா?த/2 அGவள@ ெபாிய கவன% ேவ)வ திைல. இதனி7% காதா ேக6)

உணவத/2 மி2தி யான கவன %

ய/சிD% ேவ)%. இதனி7% J1கா
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ேமா உணவத/2 இ47% மி2தியான கவன %
ெபா+ளினிட%

ய/சிD% ேவ)% -

4 ைனய இரB7% மிக@% ெந+,கேவ)%. இதனி7%

ெமயா - ேதாலறிவா ெதா6) உணவத/2 ேமH% மி2தியான கவன %
ய/சிD% ேவ)% -

4ைனய J4றி7% ெபா+ைள மிகமிக அ?கி உட

ெதாட& ெகாளேவ)%. இதனி7% வாயா உ) ெதாட& ெகாவத/2

ய/சிD% ெந+1க % ேமH% மிக மிக ேவ)%. உண@ உடேலா) இரடற1

கலவி)கிற.

ஒ+வ >6BHள ஒ!பைனகைள (அல,கார,கைள) காசி4றி1 காண1

Cவதிைல. அவ >6B எF% இ4னிைசைய1 காசி4றி1 ேக6க

ெவ62வதிைல. அவ >6) ந0மண! &ைகைய! பணமி4றி Kகர நா?வ

திைல. அவ >6)1 கா6சி! ெபா+கைள1 காசி4றி ெதாட உ62வதிைல.

ஆனா அவ >6) உணைவ ம6)% காசி4றி (இலவசமாக) உண ெவ6க!ப)

கி4ேறா%. பல

ைற வ+தி அைழ தாதா4 ஒ+

ைற தய1க ட4

அ+கி4ேறா%. எனேவ, உண@! ெபா+ைள Kகவத/2 அாிய

ய/சி-உைழ!&

ேவ)% எ4ப விள,2%. இதனி7%, ஒ+ ெபைண மண ெதாட&
ெகாவத/2 அ+% ெப+%

ய/சிD% ெந+1க % ேவ)%. ேம/Cறிய ஐ

ய/சிகA% ஒ+,ேக ெபணி4ப தி உளன எ4பைத, "க) ேக6) உ)

உயி  உ/0 அறிD% ஐ%&ல7% ஒெடாB கேண உள' எ47% ேவெறா+
2றளி வAவேர ெதாிவி ளா. இனி நா% கA12% காம 12% வர

இGவள@ அB!பைட1 க+ க ேபா%.

க ேபா4ற உண@! ெபா+ைள! ெப/0 !ப த/2 மி2தியான ணி@%
ஆ/றH%

ய/சிD% ெசலவழி1க ேவ)%. அதனி7% மி2தி காம 12!

அதனாதா4, காம !பா காம ைத! &கழவத இட தி, கைள அள@
ேகாலாக ைவ , அதனி7% சிறததாக1 காம ைத1 Cற ேநத. கி6ட த6ட

இரைடD% ஓ ஏாி க6டலா% ேபா ேதா4றி7% இ,ேக ஒ+ K6ப%
ேநா1க த1க. ஐ

ய/சிகA, கா?த மிக@% எளி எ40%, உ?த

மிக@% அாி எ40%

4ன ஆரா கB+1கிேறா%. இத1 2றளிேலா,

உடாைர மகிழெசD% கைளவிட, கடாைர மகிழெசD% காம%
உயததாக! ேபச!ப6)ள. இதிHள உைம யா?
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பைழய தமி 5ேலா காம இ4ப ைத, உள! &ணசி, ெமD0 &ணசி என

இரடாக! பிாி ளன. ' உள! &ணசிD% ெமD0 &ணசிD% கள!
&ணசிD காதல1 2ாிய' எ4ப ந%பியக! ெபா+ 5/பா. உள!&ணசி
எ4ப கட அளவி மன தா C)த. ெமD0 &ணசி எ4ப உட

ெதாட&. எனேவ, காம% எ4ப கடா க?% மகிெசD%-கைள! ேபால

உடா க?% அதாவ உடேலா) ெதாட& ெகாடா க?%

மகிெசD%. ஆகேவ, உடாக ம6)% ெதாட& ெகாA% கைளவிட,

கடா க?% ெதாட& ெகாA% காம% உயதெதன அவ4 &க ளா4.
அவ4 இ!ெபாFதா4 அவைள

த

த க) காத  உள! &ணசி1

க6ட ைத அ?கி யி+1கிறா4 அ4ேறா? ஐ
கா?தைல1 ெகாேட, ஐ

ய/சிகA எளிதான

ய/சிகA அாிதான உ?தH12 ேமேல

ேபாவி6ட அவ4, ஏ4 ெசால மா6டா4 'உடாக அல அ) நறா1 காம%
ேபா கடா மகிெசத 40' எ40! ஐ ேபரறி@% ககேள ெகாள' என!
ெபாிய &ராண தி ேச1கிழாCட ெமாழிளாேர. ஆனா அ ேபாி4 ப

12; இ1 2றேளா சி/றி4ப 12!
------------

ெபா.பா

அரசிய - இைறமா.சி
கவி
இைறவ7121 கவி ேவ)%;

த4ைமயாக நா6) ம1களிைடD% அவ4

கவிைய வள1கேவ)%. இ ப/றி தா4 இைறமா6சி எ47%

ப2திையய) 1 "கவி' எ47% ப2தி அைம1க!ப6)ளேதா! கவி எ4றா
எ4ன? இத/2 விள1க% ேவ)வ தி40. எேலா12% ெதாிD%. கவி ப/றிய
பழ,கால1 ெகாைக12% இ1கால1 ெகாைக12% ேவ/0ைம மிக உ).

ஆனா, வAவ ெகாைக எ4ன எ40 ஆரா காபதா4 இ,ேக

ந%ேவைல. வAவாி4 கவி1 ெகாைக, பி/கால! ெபாிய கவி வHநகளி4

ெகாைககA12 (Doctrines of Great Educators) ஒ  வ+கிறதா எ40தா4 பா 
வி)ேவாேம!
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கற() கிற()
(ெதளி@ைர) க/க ேவBயவ/ைற! பFதற1 க/க ேவ)%. அத4பBேய

நட1க@% ேவ)%.

'க/க கசடற1 க/பைவ க/றபி4
நி/க வத/2 தக'.
(பத@ைர) க/பைவ=க/க1CBயவ/ைற, கச) அற1 க/க=2/றமற1 க/கேவ)%.
க/றபி4=க/ற%, அத/2 தக நி/க=அGவா0 க/றத/2 ஏ/றபB நி4ெறாFக
ேவ)%. (கச)=2/ற%; தக=ஏ/ப= ெபா+த நி/ற=ஒF2த-நட த.)

(மண12டவ உைர) க/க!ப)வனவ/ைற1 2/ற மற1 க/க, க/ற பி4& அ1
கவி12 தக ெவாF2க.

(பாிேமலழக உைர) ஒ+வ4 க/க!ப) 5கைள! பFதற1 க/க, அ,,ன,

க/றா அ1கவி12 தக அைவ ெசாHகி4ற ெநறி1கேண நி/க.

(ஆராசி விாி@ைர) க/கேவ)%, அத4பB நி/க ேவ)%, எ4ப 2ற. கவி
எ47% ெபயாி உலகி ம1க ெசெகா) வ+வ எ4ன? பல 5கைள
ைவ ! பB 1 ெகாB+1கி4றன. 5க எ4பன யாைவ? பல அறிஞக

த,க வா1ைகயி வா கட

B&கைள எFதி ைவ  வி6)!

ேபாயி+1கி4றன; அத வா1ைக ய7பவ1 2றி!&களி4 ெதா2!ைப தா4 நா%

5 (& தக%} எ4கி4ேறா%. அ தைகய 5கைள! பB1கி4ேறா%, ஏ4
பB1கி4ேறா%? நா%

6B4றி வாவத/காக! பB1கி4ேறா%. அத 5க ந%

வா1ைக12 எGவா0 ைண ெசகி4றன?

த

த அெமாி1கா ெச40

வதவ4, இ!பBயி!பB! ேபாக ேவ)%; இ!பBயி!பB நடெகாள
ேவ)%' எ40 த4 அ7பவ ைத எFதிைவ தா4. அைத!பB வி6)

ெசபவ712 வழி!பயண% எளிதாகிற. இத வழி கா6B (Guide)

ேவைலைய தா4

4ேனா எFதிைவ த 5கA% ெசகி4றன. இவ/ைற!
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பB  தானா ெதாிெகாள ேவ)%? நாேம வா பா  ெதாி
ெகாள1 Cடாதா? ெசயலா%; ஆனா கால %

ய/சிD% மிக@% >ணா2%.

வா1ைகயி4 T6)திற!&கைள ெதாிெகாவதிேலேய கால, கழிவி)%.
ஆ1க ேவைலகA121 கால% ேபாதா.

ஆைகயாதா4

6B4றி வா1ைக வாழ Bயா.

4ேனா 5கைள1 க/கேவ)%.

ஒ+வ712 இ!ேபா வய

!ப. அவ4 Jவாயிர% ஆ)களாக எFத!ப6)

வள 5 கைளெயலா% பB தி+1கிறா4 எ4றா அவ712 இ!ேபா
வய ெவ/0

!ப அ40; Jவாயிர 

!ப (3000+30=3030) ஆ2%; அத

5கைள! பB1காத எப வய1கிழவ4 ஒ+வ4 இவ712%
சிறியவேனயாவா4. Jவாயிர 

!ப12% ெவ/0 எப12% எGவளேவா

இைடெவளி இ+1கிறதலவா? இதனாதா4,
'ஒ+2B! பிறத பேலா +A%

J ேதா4 வ+க எ4னா அவ+

அறி@ைடேயா4 ஆ0 அர% ெசH%'
என! பாBய4 ஆாிய!பைட கடத ெந)N ெசழிய4 &றநாP/0! பாட (183)
ஒ4றி Cறியி+1கிறா4 ேபாH%,

'க/றா4 இளைம பாரா6)% உல2'
எ4ப நா4மணி1கBைக.
எனேவ, க/ற எ4ப, எதிகால நவா@1காக

4C6Bேய ெப0%

ெபாியெதா+ பயி/சிேய எ4ப விள,2%. ெப/0ள Uநிைல12 ஏ/ப

த4ைன! ெபா+ தி வாழ1 க/01ெகாAதேல-பயி/சி ெப0 தேல கவியா2%' எ4ப இ1கால1 கவி1ெகா ைகயி4

/ற

Bத ணிபா2%. இைத தா4

வAவ 'க/க நி/க' என அறிவி1கி4றா. க/ப எத/காக? நி/பத/காக தா4!
க/0வி6ேடாேம எ4பத/ காக நி/பதிைல. கவியி4 ேநா1கேம நி/பதா4!

நி/ற எ4ப வாழேவBய

ைற!பB வாவதா4. வாவத/2

வழிகா6)வதாேன கவி! அதனாதா4 க/க நி/க' எ4றா ஆசிாிய-
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"&ர6சி யகராதி' எ47% ெபயாி ஓ அகராதி ெதா212%பB என12
ஆைணயி6டா, க/ற எ4றா நி/ற எ4ேறCட நா4 ெபா+ எFதி ைவ 

வி) ேவ4. இத/2 நிக) ேபா4ற ேம/ேகா சா4றாக இத1 2றைளேய

எ) 1கா6B வி)ேவ4. பி4ேன எ4ன? பB!&12% வா1ைக12% ெதாடேப

இலாம எ தைனேயா ேப த+1கி த)மாறி திாிகிறாகேள, அவகைள!
பB தவக எ40 எGவா0 அைழ!ப? இத1 கறி12 உதவாக ஏ6)

ைர1காகைளD%, "&ளி12 உதவாத பளி1 கண1ககைளD%' எ4ென4ப!
அதனாதா4, அண காதியBக Cட வா1ைக12! பய4ப)%பBயான
வா1ைக12 ஆதாரமான கவிைய! பயி/0,க எ40 அறி@ைர ததாக.
அவகள

ைறயிைன நா% ஆதார1கவி (Basic Education) எ4றைழ1கிேறா%,

இைத தா4 வAவ! ெப+மானா, க/0 நி/க-நி/க1 க/க எ40 அ!ேபாேத

அறிவி ! ேபாதா. இனி இ12றளி4 ெசா நய,க62 ெசவா%:

பளி1Cட 12 ெவளியிேல பயன/ற ஏ)கைள! பB!ப ம6)மல -

பளி1Cட திேலD, Cட பி/கால வா1ைக12! பய4படாத பல ெசதிக
பB1க!ப) கி4றனேவ, அ Cடா. வா1ைக12! பய4ப)வனேவ

க/க!படேவBயனவா%. க/க1 Cடாதவ/ைற1 க/01 கால ைத1 2ைற 1

ெகாள/க; க/கேவBய வ/ைறேய க/Yராக, எ40 ெசால வதவ ேபா

'க/பைவ க/க' எ4றா ஆசிாிய. J4றா)க

/0,க/றாH%

B@ெபறாத

ஒ+ ேத@12 (பாி6ைச12) உாிய 5கைள நா4. J4ேற தி,களி க/0

B 

ேத@ எFதி ெவ/றிD% ெப/0. வி6ேட4 எ40 ெவ6கமிலாம மா&த6B!

ெப+ைம ேபகி4ற ேபயகேள!

1கியமா ேத@12 வர1 CBய எ எ40

பா 1 ேகா) கிழி ! பB  ேத@ எFதிவி6), ேத@ தா தி+ பவைர

ர  கி4ற பி தலா6ட! ேபBயகேள! உ,களா எேலா+1 2% ெக6ட

ெபயரா%. எனேவ, நீ,க இ!பB1 க/றா ேபாதா. பிைழயற - ஐயதிாிபற1 க/க

ேவ)%, எ40 ெசால வி+%பியவேபா கசடற1 க/க எ4றா ஆசிாிய. 'கவி
எ4ப பி4னா பயனளி!பதா4' எ47% கவி1 ெகாைக12 அகசா4றாக,
க/றபி4 நி/க எ47% ெதாடாிHள பி4 எ47% ஒ+ ெசாேல ேபாேம!

'க/றபி4 அத/2 தக ஒF2க- அல-நட1க' எ40 ெசாலாம நி/க' எ4ற

ஏ4? ஒF2த தளராத உ0திேவ)% எ4பைத வ/&0 வத/காகேவ "நி/க'
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எ4றா. நி/ற எ4றா நிைலயா நி/ற தாேன! இத1 கால தி எ4னேவா

க6டாய1 கவி (Compulsory Education) எ4கிறாகேள -இத1 க6டாய ைத, 'க'
எ47% வி2திெப/0 விதி த ெபா+ளி வள க/க நி/க' எ47%

விய,ேகா விைன /01க உண தி நி/2% K ெபா+ அழகிைன
Kனி தறி மகிக! (விய,ேகா விைன

/ைற! ப/றிD%, அத4 விதி த/

ெபா+ைள! ப/றிD% இல1கண 5H க) ெதளிக) .

ேமH%, இத1 2றளி இ+ப ேதF எF க உளன. அவ/0 இ+ப  J40
எF க கBன ஓைசDைடய வெலF க. இ!ெபாF இத1 2றைள

இர) J40

ைற பB ! பா+,க! வAவ மி2த காரசார உணசிDட4

கவிைய1 க6டாய! ப) திDளா! - மி2த வேலாைசDட4 வ/&0 திDளா!
அவ வெலF கைள மி2தியாக ேச1கேவ)% எ40 எணியா ேச தா?

இைல. அவர உள தி ஏ/ப6ட உணசியி4 ஊ/றமான, அவைர யறியா
ஊ/ெற)  ெவளி! ேபா வி6ட. இதா4 இய/ைக! &லவகளி4 இய&.

என12 எ!பB இ ெதாித? இத1 2றைள! பB தேம, இத/2%

ஏைனய2றக62 ள ஒேவ/0ைமவிள,கிவி6டேத! இத/காக தா4,
ெசD6கைள ெயலா% ந42 வா வி6)! பB1கேவ)%; தி+%ப தி+%ப!

பB ! பா1க ேவ)%!
எ9:) எA)

”எெண4ப ஏைன எF ெத4ப இGவிர)%
கெண4ப வாF

யி12”

(பத@ைர) எ எ4ப = எக எ40 ெசா ல!ப)வனவாகிய க, உ, ,,

தலான@%, ஏைன = ம/ற, எF  எ4ப = எF க எ40 ெசால!ப)

வனவாகிய அ, ஆ, இ, ஈ.

தலான@% ஆகிய, இGவிர )% - இத

இ+வைகயாலான கவி! ெபா+கA%, வாF% உயி12 = வாகி4ற ம1க

உயிக62, க எ4ப = ககளா% எ40 உைம Dணதவ ெசாHவ. (எ

= கணித%; ஏைன = ம/ற; எF  = எF தாலான 5/கவி.)
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(மண12டவ உைர) எெண40 ெசால!ப) வன@% ம/ைற எF ெத40

ெசால!ப)வன@மாகிய இGவிர) ெபா+ைளD% உலகி4க வாF யிகA1
21 கெண40 ெசாHவ அறிேவா.

(பாிேமலழக உைர) அறியாதா எெண40 ெசாHவன@% ம/ைற எF ெத40

ெசாHவன@ மாகிய கைலகளிரடைனD% அறிதா சிற!&ைடDயி க621

கெண40 ெசாHவ.

(விள1க@ைர) இத1 2றைள! பB தேம வயி/ ெறாிச கிள%பிவி6ட.

இ+12% இழிநிைல12 நா? கி4ற மான உணசி ஏ/ப6) வி6ட. இ+த க

கைள1 ெக) 1ெகா) கணாB மா6B1ெகாட எளிய நிைல Cட அ40 ந%
நிைல - இ+த ககைள ேதாB எ)  வி6) இரவ ககைள! ெபா+ தி1
ெகாட ஏளன நிைலதா4 நம நிைல. எ?% எF % இ+கக

எ40ளாேர - தமிழகAைடய அத ெசாத1 கக எ,ேக? மிக மிக சி4ன

சி4ன பி4ன 12 (Fraction) எலா% தமி1கண1கி வாபா) இ+1கிறேத! நா%
ஏ4 பB1கவிைல? இ! ேபா ஒ+ பி4ன1கண1ைக!ேபாட இர) ப1க,கைள

>ணா12கிேறாேம - ஏ4? இ!ேபா ெப+%பாேலா121 கண12 வ+வதிைலேய

- ஏ4? பளி1Cட தி பB!பதலாம, கண1212 எ40 தனி ஆசிாிய ேவ0

ைவ ! பண ைத1 ெகா6B யFகிறாகேள - பய4 எ4ன? எெண ெசலேவ
தவிர, பிைள பிைழ த பா) உடா? ஏ4 இநிைல? தாெமாழி1 கவி

ேபாவி6ட - அGவள@தா4! இத வயி/ெறாி சைல சிறி ேநர% மற
2றA12 ெசேவா%.

வAவனா கவிைய எ?% எF % என இரடாக! பிாி தா.

இ!ெபாF% நா% பB12% இல1கிய%, இல1கண%, இைச, நாடக%, வரலா0, நில
5, த வ%, அற5, ச6ட5, உள5, ெபா+ளிய, அரசிய, வாணிகவிய,
கண12, அறிவிய, ம+ வ%, ெபாறியிய

தயவ/0 ஒGெவா4ைறD% இத

இரட7 ஏதாவ ஒ4றி அட1கலா%. இ+!பி7%, ஒ4012ேள

ம/ெறா40% ஊ)+வி நி/2%. இத இர) மி4றி1 கவி ஏ? கைல தா4 ஏ?
ஆனா நா% இ4ைற12 இர) க 2+டராக@%, ஒ+ க ெபா6ைடயராக@%,

அல, 'ஒ4றைர1 கண4 கZ ஒ/றிR+ைடய ேகாேவ' எ40 ஆ டவைன
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அ!பரBக அ4&1கிட ெசதி+!ப ேபால ஒ4றைர1 கணராக@%

காண!ப)கி4ேறா%. அதாவ பல+12 எ எF  இர)ேம ெதாியா; எ
ெதாித சில+12 எF  ெதாியா; எF  ெதாித சில+12 எ ெதாியா.

சில அ அதிH% அைர -

1கா ெதாிதவராயி+!ப. இ இ1கால நிைலைம -

உைமதாேன! ஆனா வAவ ெசா யி+!பைத!பா தா, ம1கA

மிக@% ெப+%பாேலா இர) ககA% ெப/றி+!பேபால, எ எF 

இர)% அ1கால தவ க/றி+தன எ40 க+தலா%.

ஆசிாிய கவிைய1 க எ40 ெசாDளா. உ0!&கA க?12 எத
இட% ெகா)1க!ப6 B+1கிறேதா அத இட% ( தட%) இ,ேக கவி121

ெகா)1க!ப6B+1கிற. ம1க Cட, கவி ேவ0 - கேவ0 எ4பைத மற,
இரைடD% ஒ4றாகேவ வழ,2கி4றன. "நீ,கதா% எ4 பிைள121 க

திறவிடேவ)%, 'ஐயாதா4 எ4 பிைள121 க திற ைவ தா' எ47%

வழ12 ெதாடகளி காண!ப)% "க" எ4ப கவிதாேன? ேமH%, க
எ47% ெசாH12% கண12 எ47% ெசாH12% ெந+,கிய ெதாட&

இ+!பைத ஒக. க எ4ற அB!பைடயி4ேம உ+வானதா4 கண12 எ47N
ெசாேலா? க?வ க-கண12. உ+வ ைத1 காண உத@வ க -

உைமைய உணர உத@வ கண12 கண12 எ4றா கணித% ம6)ம40;
கண12 எ4றாேல ெபாவி 5 எ40 ெபா+. &றநாP0

5கA12! பதிென ேம/ கண12 எ40%, நாலBயா

தய பதிென6)

தய பதிென6)

5கA12! பதிென கீ1கண12 எ40% ெபய. கண1காய எ4றா ஆசிாிய.

க?12%-கண1212% -கவி12% உள உறைவ விள1கேவ இGவள@ எFத!
ப6ட.

இத1 2றளி J4றிட தி எ4ப' எ47% ெசா வள. எ எ4ப - எF 
எ4ப எ47% ஈாிட,களிH% எ4ப' எ4பத/2 எ40 ெசால! ப)பைவ' எ40
ெபா+ளா%. இ அஃறிைண! பலவி4 பா விைனயாலைணD% ெபய

B&. பிற2

'க எ4ப' எ4ற விட தி, எ4ப' எ4பத/2, எ40 ெசாHவ' எ40 ெபா+ளா%.
இ உயதிைண! பலபா விைன /0

B&. எ எ4ப ஏைன எF ெத4ப

இGவிர)% க எ4ப' எ4ற ெதாடாி எ தைன இனிைம! எ தைன அழ2!
உைமயி கணலாத - ஒ+ தனி

F!ெபா+ளாகிய த4 2ழைதைய ேநா1கி,

எ4 கேண, எ4 கமணிேய எ40 தாயானவ ெகாNசி1 ெகாNசி1
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2ல@வைத! ேபால, "எ எ4றா அத/2! ெபய ெசாவ? எF ெத4றா
அத/2! ெபய ெசாவ? இர) க எ4றலவா அவ/ைற அைழ1கேவ)%'

எ40 ெகாNசி1 ெகாNசி-2ைழ 2ைழ வாRறி! ேபாகிறா வAவ.

தாேபா6ட பாைதயிேல &வB வழ வழ' எ40 ேபாவைத! ேபா அைமள
இத12றைள இ47% இ+ ைற பBD,க! "எெண4ப ஏைன எF ெத4ப
இGவிர), கெண4ப வாF

யி12”, "எெண4ப ஏைன எF ெத4ப

இGவிர), க ெண4ப வாF

யி12”.

இத1 2றளிHள 'எ4ப" எ47% ெசா4 J4றிட,க62% இத/2
2றி!பி6)ள -

4ைனேயா CறிDன இல1கண

4

B&கைள இ!ேபா

அBேயா) மா/ற! ேபாகிேற4. இத மா/ற தினா இத1 2றளி4 அழ2 ேமH%

Cாி6) டவைத ேநா1கலா%. இ!ேபா & மா/ற தி4பB ெபா+

ெசாHகிேற4; எ எ4ப, எF  எ4ப, இGவிர)% க எ4ப' = எ எ40
ெசாHவாக; எF ெத40 ெசாHவாக; உைமயி இGவிர)%
கெண40 ெசால த1கைவ-எ4பதா4 & மா/ற%.

4 ெசா4ன

ெபா+ேளா) இ!ெபா+ளி4 ேவ/0ைமைய Kனி ணக. இ!ெபா+ளி4பB, எ
எ4ப-எF  எ4ப, எ47% எ4ப" இர)% பலபா விைன /0

எ4ப எ4பதிHள எ4ப’, பலவி4பா விைன /0

B&. க

Bபா2%.

எFத! பB1க ெதாியாவி6டாH%, வா Jல மாவ எணி1 கண1கிட

ெதாிதாதா4 ெபா+ைள1 ெகா)  வா,கி உலகி வாழ BD% எ4ற ந%பி1ைக
பாமர ம1களிட % உ). பளி1Cட% ேபானா தாேன நாH கண12 வ+%-

நாHேபாிட% ப/0 வர@ ெச வாழ

BD% எ4ற 2றி1ேகாA1காகேவ பிைள

ைய! பளி12 அ7!&பவ பல உள. இைத1 க+தி தா4, எெண4ப என
எைண

4ன நி0 தி, ஏைன' எ47% வர!ைப ந)ேவ இ6)! பிாி  எF

ெத4ப' என எF ைத! பி4னா தளிவி6டாரா ஆசிாிய: ஒ+ேவைள எ
வல1கேணா? எF  இட1 கேணா? உடH121 கைண!ேபா உயி+121
கவி எ40 ெசால வதவ க எ4ப வாF% உயி12 எ4றா. கணி4றி

உயி வாவ கBனதாேன? இத1 2றைள அBெயா/றி தா4 எ?%
எF % கெணன த2%” என ஒளைவயா அ+ளினாேரா?
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அறபா

இலறவிய - வா1ைகைன நல)
வா1ைக ைண நல)
வா1ைகயி கணவ712 ைணயாக இ+1கி4ற மைனவியி4 2ணநல,கைள!
ப/றி1C0% ப2தியாத4, இத/2 வா1ைக ைணநல% எ47% ெபய

வழ,க!ப6ட. கணவனி4 கடைமகைள1 C0% இ வா1ைக எ47% ப2தி12!
பி4, மைனவியி4 மா& கைள1 C0% இ!ப2திைய அைம த இைய&ைடய
தாேன!

வா1ைகைண
(ெதளி@ைர) 2)%ப! ெப?12ாிய 2ணசிற! &ட4, கணவன

வ+வா1ேக/ப ெசல@ ெசபவ எவேளா அவேள நல வா1ைக
ைணவியாவா.

'மைன த1க மா&ைடய ளாகி த/ெகாடா4
வள த1கா வா1ைக ைண'.
(பத@ைர) மைன த1க மா&ைடய ஆ கி= 2)% ப 12 த2த மா6சிைம

உைடயவளா, த/ெகா டா4 = த4ைன மணெகாட கணவன, வள த1

கா = ெசவ வள!ப 12 த2தா/ேபா நட ெகாபவேள,

வா1ைக ைண = உைமயி வா1 ைக12 ைணயாவா. (மைன =

மைனயற%-2)%ப%; மா& = மா6சிைம - ந/2ண ந/ெசைகக; த/ ெகாடா4

- த4 ெகாடா4 = கணவ4. வள% = வெகாB+12% ெசவ வள%).

(மண12டவ உைர) தா4 பிறத 2B12 த1க ெவாF1க ைத Dைடயாளா

த4ைன1 ெகாடவன வ+வா12 த1க ெசலவிைனDைடயவ இவா1ைக1
2 ைணயாவா.
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(பாிேமலழக உைர) மைனயற தி/2 த1க ந/2ண ந/ெசைககைள Dைடயளா

த4ைன1ெகாடவன வ+வா12 த1க வா1ைகைய Dைடயா அத/2
ைண.

(விள1க@ைர) வா1ைக ைணயாகிய மைனவி12 இத1 2றளி இல1கண%
ெசால!ப6)ள. எ4ன? ஒ+வ712 மைனவிதா4 வா1ைக ைணயா?
அவ4 தா தைதய எ4ன ஆவ? அவ4 உட4 பிறதாக எ4ன ஆவ?
உ/றா உறவி4 ைறயா ஊரா உலக தா எ4ன ஆவ? இவக எலா%
இ+1க ேந/0வத ெபடா6B வா1ைக ைணயாகி வி)வாளா? அவA12
அGவள@ ெபாியேபரா? ஆ%, அவேள வா1ைக ைண. தாதைதயேரா

இ0திவைர இ+!ப திைல. இ+12%ேபா% அவகள அ4& பல பிைள

கA12% ப,கிட!ப)கிற. உட4 பிறதாகைள! ப/றி ெசாலேவ

ேவBயதிைல. அவரவக62% தனி12)%ப% உடாகிவி6டா, அத4 பிற2

அணனாவ, த%பியாவ! அைட >6)1காரேன ேம. உ/றா - உறவி4

ைறயா, ஊரா - உலக தாேரா, வாதாH% ெபா01கமா6டாக - தாதாH%

மதி1கமா6டாக. நபேரா, மைனவி ேயா) அவ ேபா1ெகாB+12% ேபா

ஏறி6)! பா1கமா6ேட4 எ4கிறா - சில சமய% ெத+வாயி/ பBேயா)
நி/கைவ ! ேபசிேய வழிய7!பி வி)கிறா. பிைளகA12

ெபபிைளகேளா, அக!ப6டவைரD% +6B1ெகா) அயலா ெசா தா!
ேபா வி)கி4றன. ஆபிைளகேளா, தி+மண% ெச ைவ வி6டா

அBேயா) மாறிவி)கி4றன. அவ கA12 மைனவி எ4ன - மாமனா எ4ன -

மாமியா எ4ன - ைம னக எ4ன - ைம ணிக எ4ன - இவகேள
ெநNச திைரயி நிழ/பட%ேபால ஒB1ெகாB+1கி4றன. இ!பB

ஒGெவா4றாக! &ைட  S/றி! பா தா கைடசியாக ேத0வ மைனவி
எ47% ஒ+ ெபா+தா4. அவ4 வா@ அவ வா@ - அவ4 தா@ அவ

தா@. இ4ப 4ப% இரBH% இ0திவைரD% இைண நி/பவ அவேள!

நா4 இGவள@ எFதியைத1ெகா) எ4ைன! ெபாிய ெபடா6Bதாச4' எ40

எவ+% எணிவிடேவடா! இதைன நானாக ெசாலவிைல. வAவ ெசா
யி+1கிறா வா1ைக ைண' எ40!

"இ,ேக வAவ அள@மீறி! &ைனைர  வி6 டா. ஒ+ேவைள அவ
மைனவியா அGவா0 நடதி+1க லாேமா, எ4னேவா? சில ெபBரா, அவத%
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கணவர வா1ைக ெபாி% இட!ப)கி4றேத - வா1ைக1ேக இ0தி ேந

வி)கி4றேத! அவதைம "வா1ைக ைண' என வAவ12 அ)12மா? என
ஐDறலா% சில. வAவ எ4ன ெகா1கா? அவ அGவள@ ெதாியாதவரா? ஆழ%

ெதாியாம காைல வி6) அக!ப6)1ெகா) திண0பவ அல அவ.

அதனாதா4, எலா மைனவிய+% வா1ைக ைணகளாகி விட Bயா;
மைன த1க மா&ைட யளாகி த/ெகாடா4 வள த1காேள வா1ைக
ைணயாவா எ4றா வAவ! ெப+தைகயா.
‘மைன த1க மா&' எ4ப எ4ன?

ைற ெதாி யாத ெபெணா+ திைய ேநா1கி,

2B தன% ெசகி4ற ெபணா காரணமா ெதாியவிைலேய எ40 உலகிய

ேபவ வழ1க%. எனேவ, 2)%ப!ெப எ4றா, அவ ளிட% எ4ென4னேவா

ந/2ண ந/ெசைககைள ம4 பைத (சJக%) எதிபா1கிற, எ4ப &லனா2%.

"நல ெபமணி' எ47% தைல!பி இ!ேபா நா6B ஒ+ பா6)!

பா)கி4றாகேள, அத4பB ஒFகினாேலேய Cட ஏற12ைறய மைன த1க
மா&தா4.

அ)  த/ெகாடா4 வள த1கா' எ4றா எ4ன? கணவ7% மைனவிDமாக

ெவளிRாி தனி12)% ப% ெசகி4றன என ைவ 1ெகாேவா%. அ,2 மாமி

இைல; ைம ணி இைல, ஓரக தி இைல; ஊவ%&1 காாி ஒ+ திDேம
இைல. ஆயி7% அB1கB இ+வ1 2A% இ+% ெப+% ேபாரா6ட%
நட1கி4ற. அத/ 2ாிய காரண,கA

தட% ெப0வ, மைனவி வி+% &%

ெபா+க எலா% >6B/2 வ ேசராைமேய! 'அதனா' அவ கணவைன

மதி!பதிைல - பணிவிைட ெசவதிைல. ேவைலகைளD% ெசGவேன ெச
B!பதிைல. ெசலவாளிகளாக இ+1கி4ற அைட >6) ஆ0

க ைதD% எதி

>6) ஏகா%பர ைதD% எ)  ஈ) கா6)கி4றா. நீD% ஒ ஆமகனா எ40

மான ைத வா,2கிறா. 2ைறத வ+வாDைடய கணவ4 எ4ன ெசவா4? த4
எளிைமைய ெவளி1 கா6ட ெவ6கி, கட4 வா,கியாவ ெதாைல1கிறா4. அத4

பிற2, ஆகா! இ தைகய கணவ கிைட!பாரா எ4ற &கமாைல >6B! வா,கிய
கடைன1 ெகா)1க வழிய/றவ4 எ4ற இகமாைல நா6B!

ெசலவான வர@12 ேம/படாம உ6ப6B+12 மானா, 2ைறத வ+வாயினா

தா@ ஒ40% இைல எ47% க+ தி, 'ஆ2 ஆ0 அள@ இ6Bதாயி7% ேக)
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இைல ேபா2 ஆ0 அகலா1கைட' என தி+வA வேர ெதாிவி ளா
ம/ேறாாிட தி. எனேவ, 50 கா ஈ6B ேமH% ப 1கா கட4

வா,2பவைன1கா6 BH%, ஐ%ப கா ஈ6B அதி ஐ கா மிச!

ப) பவேன ேமலானவ4 எ4ற மதிர ைத மன தி இ+ % ம,ைக நலாேள
சிறத வா1ைக ைண யாவா. இ 2றி ேத த/ெகாடா4 வள த1கா

வா1ைக ைண' எ4றா ஆசிாிய. ஆகேவ, மைனவி ஆட%பரெசல@கைள
அறேவ அக/ற ேவ)%. கணவ4 அGவா0 ெசதாH% அவைன

தி+ தேவ)%.

இ,ேக இ4ெனா40% கவனி1கேவ)%. க+மி தனமா இ+1கேவ)ெமன

ஆசிாிய ெசாலவிைல. கணவன வ+வா வள!ப 12 தக ஒFகேவ)%

எ40தா4 ெசாDளா. எனேவ, 2ைறத வ+வா யானா சி1கனமா-

யி+1கேவ)%. நிைறத வ+வா யானா CBயவைர பிற+12 உதவ@%

ெசயலா%. இ,ேக வள த1கா எ4பத/2 ேவெறா+ ெபா+A% ெசாலலா%.

அதாவ, கணவன ெசவமாக இ+1க த1கவ - இவேள கணவ712! ெபாிய

ெசவவள%' எ4ற அழ2 உைரதா4 அ! இ!ேபா தீ!& வழ,2,க -

இ தைகேயாைள வா1ைக ைண எ40 வா2ளிர வF வத/2 எ4ன தைட?
ேமH% ைண எ4ற ெசாH12 இைண - இர6ைட எ4ற ெபா+A% உ)

எ4ப% இ,ேக நிைனவி+1க6)%!

ெப ைவ தி+!பவகேள! மா!பிைளயி4 ெசாத வ+மான ைத1 க+தி! ெப

ெகா)!Yராக!

4ேனா ெசா தி பிைழ12% தைலயிலாத

ட, கA12!

ெப ெகாடாதீக எ40 எசாி!ப ேபா த/ெகாடா4 வள%' எ47%

ெதாட அைம தி+1கி4றதலவா? ெப பா!பவகேள! பண 1 காக@%

பளபள!&1காக@% ெப க6டாதீக! ப&1காக! ெப க6)>களாக எ40

எசாி!ப ேபா 'மா&ைடய' எ47ெதாட அைமதி+1 கி4றதலவா!
எ4ன அழ2!
---------------
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காமபா
'றிபறித

2றி!பறித எ4ப, தைலமக4 தைலமகள உள1 2றி!ைப அறிதலா%.
அதாவ, அவA12 த4 ேம காத இ+!பதாக1 2றி!பா உணத. மைழ1
காக ஏ,கியி+தவகA12 மைழெபD% அறி2றி ெத4 ப6டா/ேபால, அவள

காதH1காக இவைர ஏ,கியி+த அவ712 அ ைகCட! ெப0% 2றி!&1
கிைட ள. அதனாதா4 'தைகயண, 20 த' எ47% ப2தி12! பி4
2றி!பறித' எ47% இ! ப2தி ைவ1க!ப6டேதா:
ேநாB) ம6)

(ெதளி@ைர) இவ ககளி4 பாைவ இ+வைக யா ெத4ப)கி4ற. அவ/0
ஒ+ பிாி@ ேநா ெசD% ேநா1கா2%; ம/ெறா40 அேநா12 ம+ தா2%.
“இ+ேகா1 கிவAக ?ள ெதா+ேகா12
ேநாேகா1ெகா4 றேநா ம+”
(இ+ ேநா12 இவ உ க உள: ஒ+ ேநா12 ேநா ேநா12; ஒ40 அேநா
ம+.)

(பத@ைர) இவ உ க=இவAைடய ைமDட ககளிேல, இ+ ேநா12

உள = இர6ைட ேநா1க% இ+!பதாக ெதாிகிற. ஒ+ ேநா12 ேநா ேநா12 =

அவ/0 ஒ+ பாைவ (காம) ேநாைய உடா12% பாைவயா2%; ஒ40 அேநா

ம+=ம/ெறா+ பாைவேயா அத (காம) ேநாைய தீ12% ம+தா2%. -எ4ேன

விய!& (உ?த=ைமTத-உ க= ைமDட க-ைமTசிய க.)
(மண12டவ+ைர) இவ உ கணிHள ேநா1க% இர) வைக ;

அGவி+வைகயி7% ஒ+ ேநா12 ேநா ெசD% ஒ+ ேநா12 அத/2 ம+தா%.
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(பாிேமலழக உைர) இவAைடய @கணக ததாய ேநா12 இ ெபாF
எ4ேமர) ேநா1காயி/0; அவ/0 ஒ+ ேநா12 எ4கேணா ெசD ேநா12,

ஏைனய அேநா12 ம+தாய ேநா12

(விாி@ைர) இ1 2றைள! ப/றிய ெசதிெயா40 யா4 அறி ைவ ேள4.
தி+12ற

F12% ஆ,கில ெமாழிெபய!& உடலவா? டா1ட கிெரள

(Dr. Graul) எ47% ஐேரா!பிய-ெசமனி1 கார எ40 க+கிேற4-5ைல ஒ+
&ர6)! &ர6Bய ேபா, த/ெசயலா இத1 2ற அக!ப6டதா%. அ!பBேய

ெம%மற வி6டாரா%. 'ஆ' இ!பBD% ஒ+ க+ ள பாட இ+1கிறதா?
ஒ+ தியி4 ேநா1கி ேலேய இ+ேநா12 அவ/0 ஒ40 ேநா த+கிற:

ம/ெறா40 அத/2 ம+தாகிற. எ4ன அழகான க+ ! எGவள@ அ+ைமயான
க/பைன! இ5

F% பB1கேவ)%; ெமாழி ெபய 1 ெகாள@%

ேவ)%’-எ40 பலவா0 பாரா6B, அGவாேற பB , ெசமனியிH%

இல தீனிH% ெமாழி ெபய!&% ெசதாரா%. எனேவ, தமிழகேள! இனியாயி7%
தி+12ற இ4ப ைத ஒ 1 ெகா>களா? தி+12ற ெப+ைமைய
ந%&>களா? தி+12றைள ஐயதிாிபற

/0% பB!Yகளா? எ,ேக பா!ேபா%!

இ,ேக இ+ேநா1க% எ4றா, இர) ேநா1க,க இைல; ஒேர ேநா1கதா4.
இர) கக இ+ தாH%, இர)% இைணதா4 ேநா1க
ஒ+ ேநா1கதா4 ெசய

BD%அ@%

BD%. இ,ேக இ+' எ4ற ஒ+வன இர6ைட நB!&

(Double Act) ேபால, ஒ+ேநா1கி4 இர6ைட நிைலைமைய12றி1கிற. அதனா

தா4 ஆசிாிய இ+ேநா12’ எ40 ஆர%பி தி+% 'உள' என ஒ+ைமயி

B ! ேபாதா. இத இர6ைட நB!பி, ஒ40 ேநா ெசகிற, ம/ெறா40
ம+தாகிற. அ!பB எ4றா எ4ன?
மாைல நா42 அல ஐ மணியானா சில+12 தைலவ ஏ/ப6) வி)%.

ேதநீ அ+தினாதா4 அ ேபா2%. அத தைலவ12 ம+ எ? ேதநீ.
அத தைலவ121 காரண% எ4ன? அ@% அத ேதநீ தா4.

கிைட1காதேபா ேநா-கிைட தேபா ம+. ம@% அ!பBேய-ம,ைகD%

அ!பBேய! இத1 க+ ைத '2ண நா/ப' எ47% 5Hள
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'ம+தி4 தீரா மணியி4 ஆகா

அ+தவ

ய/சியி4 அகறH% அாிேத

தா4ெச ேகா12 தா4ம+ தாகிய
ேதனிமி கறவி4 ேதற ேபால

நீதர வத நிைறயழி யர% கி4

அ+ளி4 அல பிறிதி4 தீரா'
எ47% பாட/ ப2திேயா) ஒ தி6) ேநா1கி மகிக! (நறவி4 ேதற = ம: நீ

எ4ற தைலமகைள.) எனேவ தைலமகள ேநா1க%, பிைளையD% கிளிவி6 )

ெதா6BைலD% ஆ6B வி)கி4ற கைதயாDள எ4ப &லனா%. உைமயி

அGவா0 ெசயேவ)% எ4பதா அவள ேநா1க%? இைல. அவள பாைவ
யிேல உள கவசி இய/ைகயா அவன காம ேநாைய S)கிற; அவள

பாைவயிேல உள காத 2றி!& அவ712 அமித ம+தாகி ஆ0த

அளி1கிற. அGவள@தா4! நாடக திேல C தB1 கிறாகேள, அGவாறா ந%
வAவ பைட!பாகிய தைல மக நட ெகாவா? இைல; அவ நாண ைட
யவளாத4, க >சிேல காதைல ெசாாிகிறா. அத1 2றி!ைப அறி

ெகாகிறா4 அவ4. அதா4 '2றி!பறித' என!ப)வ.

42றி த 2ணநா/ப'

பாட4 க+ , இத1 2ற ெகா) த ெகாைடயாக இ+12ேமா!

----------

ெபாபா

க9:) 9:)
(ெதளி@ைர) க/றவகேள க?ைடயவ ஆவா க; கலாதா
இ+!பைவ கக அலஇர) &கேள!
'க?ைடய ெர4பவ க/ேறா

க தி

க திர)

&?ைடய கலா தவ'
(பத@ைர) க?ைடய எ4பவ க/ேறா = உைமயி க உைடயவ எ40

சிற!பி  ெசால! ப)த/2 உாியவக க/றவகேள யாவாக. கலா தவ=
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க/காதவகேளா,

க  இர) &?ைடய - க திேல கக அல-

இர) &க உைடயவ களாகேவ க+த!ப)வாக,
(மண12டவ உைர) க/ேறா க?ைடய ெர40 ெசால!ப)வ; கலாதவ
க தி4 கேண இர) &?ைடயெர40 ெசால!ப)வ.

(பாிேமலழக உைர) க?ைடயெர40 உய  ெசால!ப)வா க/றவேர;
ம/ைற1 கலாதவ

க தி4 க இர) &?ைடய, கணில.

(விாி@ைர) வAவ இத1 2றளி கலாதாைர அ0 தி மிர6Bயி+1கிறாஇைலயிைல-உைமைய எ) ைர  எசாி தி+1கிறா. ஆ%, இஃேதா

எசாி1ைகேய! ெச4ைனைய அ) ள Tவி+தவ (Tதம) எ47%

ஊாிHள அரசின கணிலா பளி12 ஒ+ ைற யா4 ெச4றி+ேத4 - ெசா/
ெபாழி@% ஆ/றிேன4. அ4ைறய நா என12 ஒ+ ம0பிறவியா2%. கணிலாைர

5/01கண1கி கா?% எவ+%-க ெநNசினராயி7%-கல,கிவி)வ; ேகாைழ

ெநNசினராயி4 ேகாெவ40 கதறி அFேதவி)வ. அ,ேக அவகைள1 கட

பிற2தா4, என121 கெணன ஒ+ ெபா+ இ+!பதாக@%, அ மிக மிக

இ4றியைமயாத தாக@%, அைத1 கவன ட4 கா1கேவ)% எ4பதாக@% அ
ேபாவி6டா வா1ைகயி ெபாி% இட!பட ேநாி)% எ4பதாக@%, அ,ேக

கணிலாத அவகேள பல ெதாழிகைள ெசD%ேபா நா% எGவளேவா
ெசய1 கடைம!ப6B+1கிேறா% எ4பதாக@% உண ேத4. அ,ேகதா4

அ!ெபாFதா4 என12 உைம யிேலேய கக திறதன. எ4 ககைள

திற!ப த/காக த,க ககைள!ேபா1கி1 ெகாட கண!பக அலவா
அவக? இவ/ைறெயலா% அவகளிட% ஒளியா எ)  ெசா4ேன4.

அவக62 ணி@% த4ன%பி1ைகD% ஊ6Bேன4. என121 கணி+%

கணாB மா6B1 ெகாB+!பதாக ெசா4ேன4. கணாB ேபா6)% இரவிேல

ஒ40% ெதாியவிைல எ40 ெசா4ேன4 அத இர@ பகல/ற த வ

ஞானிகளிட%. நீட ேநர% எFதினாேலா பB தாேலா ெநாி நீ கசிவதாக
ெசா4ேன4 எ4 &ைண! ப/றி-இைலயிைல எ4 கைண! ப/றி.

இ தைகய &?1கைண அவக இழவி6டா கேள ெயாழிய, அவக

அ,ேக எFத!பB1க1 க/01 ெகாB+!பதா, அவக கவிெய47%

உைமயான கைண! ெப/றி+!பதாக1 2றி!பி6ேட4. 'க? ைடய

116

எ4பவ க/ேறா

க திர) &?ைடய கலாதவ' எ47% இத1

2றைளD% எ) 1 Cறி விள1கிேன4. இ!ேபா நீ,கேள ெசாH,க!

கணிழ% கவி க/0ள அவக 2+டகளா? அல, கணி+% கவி

க/காத ெவ0N ேசா/0 + திக 2+டகளா? எனேவ, இ!ெபாF &ாிகிறதா
இத1 2றளி4 உ6கிைட? இைத விள1கேவ இGவள@ ெசா4ேன4. எ4ைன!
ப/றி எFதியத/காக! ெபா0 த+க!

அ!பBேய கலாதவ+12% கணி+!பதாக ைவ 1 ெகாடாH%, இத!

&?1 க (ஊன1க), ெவளிச தி உள ெபா+ைள ம6)% ஒ+ 2றி!பி6ட
ெதாைல@12 உள ெபா+ைள ம6)ேம காண

Bகி4ற; ஆனா

கவி1கேணா (ஞான1கேணா) ஆயிரமாயிர% ஆ)கA12

/ப6ட

ெபா+கைளD% நிகசிகைளD% காகி4ற - ஆயிரமாயிர% க ெதாைலவி/2

அ!பாHள ெபா+கைளD% நிகசி கைளD% காகி4ற. அதனாேலேய
'க?ைடய எ4பவ க/ேறா எ4றா ஆசிாிய.

கவிைய1 க எ40 ெசாவி6டதா, எFத! பB1க ெதாிதவெரேலா+% –

ெகா1ேகாக,கைளD% ெகாைல 5கைளDேம பB 1ெகாB+!பவ ெர
ேலா+% க/றவராகிவிட Bயா. ஆசிாிய

த 2ற ளி CறிDளபB, க/பைவ

க/0 அத4பB நி/பவேர க/றவராவ-அவேர க?ைடய+ மாவ எ4பைத1

க+ தி நி0 தேவ)%. வா1ைகயி ஒF,2ற நட ெகாளாதவைன - தவறி

நட!பவைன ேநா1கி, "அேட 2+6)! பயேல’ எ40 ைவவ% இ,2 நிைன@12

வரேவ)%. இத K6ப ைத உளட1கிேய 'க? ைடயெர4பவ க/ேறா'

எ4றா வAவனா.

'க?ைடய எ4பவ க/ேறா எ4ற வைரD% சாி! ேமH% ேவ)மானா,

கலாதவ கணிலாத 2+ட எ40 ெசாவி6)! ேபாயி+1கலாேம! இைத
வி6), மிக மிக1 க)க)!&ட4,

க திர) & ?ைடய கலாதவ' எ40

ஆசிாிய ெசாயி+!ப ஏ4? கா?கி4ற ககைள!&க என
ெபா+மா?
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கவி யிலாதத/காக ம6)% வAவ அ!பB ெசா விடவிைல. ேமH%

கா?வ% ெசவதா தா4 ஆசிாிய & எ4றா. உைம1 கவி-அறி@1

கவி இலாதவனி4 கக, காண1Cடா தவ/ைற ெயலா% க) ெகா) -

ஒ40 கிட1க ஒ40 &ாி ெகா), உைடயவ712 4ப% த+வதா, 4பேம

ெசD% &ணாக உ+வகி  வி6டா ஆசிாிய. & எ4ற ெபா+தேவ

ெபா+தா எ4கி4றீகளா? கணி4 ேமேல மா6B1ெகாB+12% கணாB
எ4ப எ4ன? க எ47% &?12! ேபா)% ம+தாேன கணாB

ெய4ப! எனேவ, நாகாிக இைளஞகேள, நீ,க கணாB ேபா6)1ெகாவத4

Jல%, உ,க ககைள! &க என ெம!பி 1 கா6)கிறீக. உைமயி
உ,கA12 ைண1க ேவ)மானா அத1 க கவிேய; ஆத4 க+
ட4 க/Yராக! எ40 எசாி!பேபா இ+1க விைலயா இத1 2ற? ஈ,2,
க/றறிவாள க+ திேலா க?) 'கலாதா ெநNச 1 காண

ெவாணாேத, கண1 கறிதா1க4றி1 காண ெவாணா' எ47% தி+Jல

தி+மதிர! ப2திகளி4 உளீ6ைட ஒ தி6) ேநா12க! "ஞான1க ஒ40 இ+

தி)% ேபாதினிேல, ஊன1க இழததா உலகினி/ 2ைறDேடா' எ4ற பா6)

ேவ0தா4 இ+1கேவ இ+1கிறேத!
உைடைமB) இ ைமB)

(ெதளி@ைர) ெசவர >6)1 கைடவாயிேல ஏ,கி1கா  நி/2%
வறியவேபால, க/றவர கைட வாயிேல கா  நி/ற/ 2ாிய கலாதவ.
'உைடயா 4 இலாேபா ேல1க/0, க/றா
கைடயேர கலா தவ.'
(பத@ைர) உைடயா

4 இலா ேபா ஏ1க/0% -ெசவ

ைடயவகளி4

4ேன அெசவ% இலாத ஏைழக எதிபா  ஏ,கி நி/ற ேபால ஏ,கி

நி40%, கலாதவ க/றா கைடயேர-பB1காதவக பB தவகA121

கைட!ப6டவகேள-அதாவ பB தவாி4 கைடவாயி நி/ற/2

உாியவேரயாவ. (உைடயா - ெசவ; இலா-வறியவ; ஏ1க0தஏ,கி தாத.
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(மண12டவ உைர) ெபா+Aைடயா

4& ெபா+ ளிலாதா நி/2மா0 ேபால,

அதைன1 காத  நி/றHம4றி1 க/றாாிட தாவ கலாதா,
(பாிேமலழக உைர) பி/ைற நிைல

னியா க/ற ந4றாதலா4, ெசவ

நCதா நி/2மா0 ேபால, தா % ஆசிாிய

4

4 ஏ1க/0 நி40, க/றா

தைலயாயினா; அநிைல12 நாணி1 கலாதவ எNஞா40 மிழிதாேர யாவ.
(ஆராசி உைர) இ,ேக பாிேமலழககA12 ஒ அைறCவ பாிேமலழகைர

வி6டா தி+12றA12 ேவ0 &க இைல எ47% C6ட% ஒ40 இ+த ம6)
மிைல-இ47% இ+1கிற. ஆமா%, அ எ4ன ெசD%! தானி+12% கிண0

ம6)தாேன தன12 ெதாிD%. எனேவ. கிண/0 தவைளைய! ேபால, எவ+% த%
26ைடய7பவ ைத1 ெகா) உலக ைத அள1 கேவா - ஆழ% பா1கேவா

Cடா. பாிேமலழகக இ,ேக பதி ெசால6)%!

நா4 இளைமயி பB தெதலா% பாிேமலழக உைர ◌ா4. என12! பாட%

ெசா4னவக எேலா+% பாிேமலழக உைரைய! பி4ப/றி தா4

ெசா4னாக. நா7% ந%பியி+ேத4. நாளைடவி, இத1 2றA12 அவ

ெசாH% உைரயி4 ெபா+ தமிலாைமைய உணேத4. எ4 க+ 12

மண12டவ உைரD% ஊ1க தத. இனி1 2றA12 வ+ேவா%.

இ!ெபாF ஒ+ ைற 2றைளD% பாிேமலழக உைர ையD% பB !பா+,க!
என உைரையD% பB ! பா+,க! நா4 இத1 2றைள ஒேர வா1கியமாக1

ெகா), கலாதவ க/றவர கைடவாயி நி/ற/2 உாியவ - எ ேபால இலாதவ இ+!பவ எதிாி ஏ,கி நி4றி+!பைத! ேபா, எ40 ெபா+

பணிேன4. பாிேமலழகேரா, 2றைள இர) வா1கிய,களாக! பிாி  எ) 1
ெகா), க/றா தைலயாயினா எ40%, கலாதவ கைடய எ40% ெபா+
பணிDளா. அவ உைர!பB, 2றளி இலாத தைலயாயினா எ4ற ெசாைல

வ ெகா) வ &2 தாவி6டா உைர சாியா வரா. ஏ4 இத

ெதாைல? ேமH%, உைடயா

4 இலாதவ ேபால ஆசிாிய

4 மாணவ

இ+1கேவ) ெம4பதாக அவ ெதாிவி ளா. இத1 க+ ைத இ1 கால1

கவி வHநக மிக@% வ4ைமயாக1 கB!ப ட4, ஏளன % ெசகி4றன.
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இ1கால உள5 (Psychology), மாணவ ஒ40% இலாதவ அல - எலா%

உைடயவேர - அவைர இழிவாக1க+த1Cடா எ4கிற. பா+,க, வAவைர

இத Kணிய உைமைய அறியாதவரா! பைட 1 கா6B! பழி ேய/0கிறா
பாிேமலழக. அ4றிD%, ஆசிாிய - (மாணவ) எ4ற ெசா/கA1ேக 2றளி
இடமிைலேய! உைடயா 4 இலா - க/றா

4 கலாதவ, இ தாேன

இத12றளி4 இய/ைகயான அைம!&! எGவள@ அழகான அைம!&! எGவள@

அ+ைமயான க+ !

4 2றளி, க/ேறா12% கலாதவ+12% ஒ+ ேவ0பா) கா6Bனா ஆசிாிய.
அதாவ, க/றாைர1 க?ைடயராக@%, கலாதவைர! &?ைடயராக @%
ெசா1கா6Bனா. இத1 2றளிேலா இ4ெனா+ ேவ0பா) கா6)கிறா.

அதாவ, க/றவைர உைடயவ ராக@%, கலாதவைர இலாதவராக@% பைட 1
கா6BDளா ஆசிாியனா. இத1 2றளி உைடயா’ எ4ற ெசவைர; இலா’
எ4ற வறியைர. உலக வழ1கி Cட, பண1காரைன உைடயவ4 - இ+1கிறவ4
எ40%, ஏைழைய இலாதவ4 - எளியவ4 எ40% ெசாHவ உடலவா?

இத1 2றளி4பB ேநா1கி4. கவி ஒ+வைக உைடைம (ெசவ%) ஆ2%;

கலாைம ஒ+வைக இ4ைம (ஏழைம) யா2%. எனேவ, உைடயவ
ஏ,கி நி/றேபால, க/றா

உலகி நட!ப தாேன இ!

4 இலாதவ

4 கலாதா ைகக6B நி/ற/ 2ாிய எ4ப க+ ,

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

மைனமா.சி

அறபா

(ெதளி@ைர) மைனவியிட% 2)%ப! ப&கசிற!&க இைலயாயி4 ேவ0 எ

நிைறதி+!பி7% வா1ைக சிறவா.

’மைனமா6சி யிலாக இலாயி4 வா1ைக
எைனமா6சி தாயி7% இ'
(பத@ைர) இலாக = மைனவியிட தி, மைன மா6சி இலாயி4 =

மைனயற 12 (2)%ப 12) ேவBய சிற!&! ப&க இலாம/ேபானா,
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வா1ைக = (அவைள ைணயாக1ெகா) நடா %) 2)%ப வா1ைகயான.

எைன மா6சி தாயி7% = ேவ0 எ தைகய மா6சிைமைய - அதாவ - ெசவ%,

&க ேபா4ற சிற!பிைன உைடயதாக இ+தாH%, இ =ஒ40% இலாததாகேவ

க+த!ப)%. (இலா= மைனவி; எைன= எதவிதமான).

(மண12டவ உைர) 2B12 த1க ெவாF1க% மைனயா மா6) இைலயாகி,
அGவிவா1ைக எ ைண ந4ைமகைள Dைட தாயி7% ஒ+ ந4ைமD%
இ4றா%.

(பாிேமலழக உைர) மைனயற தி/2 த1க ந/2ண ந/ெசைகக

ஒ+வனிலாளிட திைலயாயி4 அGவி வா1ைக ெசவ தா4 எ ைண
மா6சிைம Dைட தா யி7% அஃைட த40.

(விள1க@ைர) மைனமா6சி மைனவி12 இ+1க தாேன ேவ)%. அதனாதாேன

அவA12 மைனவி எ47% ெபய+% ெகா)1க!ப6ட. மைன12 உாியவ

மைனவி. வAவேரா இலா" எ40 அைழ1கிறா. இ எ4றா >).

இH12ாியவ - >6)12ாியவ இலா. இத ெசாேலா) ெதாட&ைடய
நயமான ெசதிெயா40 நிைனவி/2 வ+கிற. தமிழின% மைன வி121

ெகா) தி+12% மதி!&12, மைனவி. இலா எ47% ெசா/கேள சா40 பக+ேம!
ேமH%, ஆடவ த% மைனவியைர எ,க >6Bேல’ எ47N ெசாலா
2றி!பி)வ மர&, ஆமக4 தா4 சி0வனா இ+1கிற ேபா எ,க >6Bேல
ேக6டாக' என த4 ெப/ேறாைர >6Bேல’ எ47N ெசாலா 2றி!பி)
கிறா4-அவேன தன12 தி+மணமாகிவி6ட பி4&, த4 ெப/ேறா இ+12%ேபாேத,
எ,க >6Bேல ேக6டாக' என த4 மைனவிைய >6Bேல’ எ47% ெசாலா
2றி!பி)கிறா4. எ4ன விைத இ ஒ+வ த% நபாிட%, எ,க >6Bேல

வா,கிவர ெசா4 னாக எ4பா. >6Bேல எ4றா உ4 தைதயா வா,கிவர

ெசா4னாேபாH% எ4பா நப. இைல ையயா, எ,க >6Bேல எ4கிேற4. நீ எ4னேவா தைதயாரா எ40 ேக6கிறாேய எ4பா இவ. உடேன நப,

ஒேகா! உ4 தாயா வா,கிவர ெசா4னாரா? சாிதா4, அ!பB ெசாH எ4பா.
அத/2 இவ, இைலையயா இைல, எ,க >6Bேல >6Bேல எ40 அB 1
ெகாகிேற4, ம0பBD% தாயாரா எ40 ேக6கிறாேய, >6Bேல எ4றா ேவ0
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யாைரயா? எ4 மைனவிதா4 வா,கிவர ெசா4னா எ4பா. உடேன நப. ஓ

அ!பBயா! தாதைதயைரவிட மைனவி இ+தாதா4 உன12 >) >டாக

ெதாிD% ேபாH% என1Cறி நைகயா)வா. நா4 இGவள@ ேநர% >கைத

எFதவிைல. எF 12 எF  இத1 2றளி4 விள1கேமயா2%. வAவ

இலாஇலா எ40 ெசாயி+!பதிHள உைம இ தா4! ஒ+ சில

இத 'த வ ைத இ47% Cைம யாக! &ாி ெகாB+!பதாக

ேதா40கிற. மைனவி ேபரா >) வா,2பவகைள தா4 ெசாH கிேற4.

ஆனா, அவக, ப,காளி12! பாச கா6)வத/காக@%, கட4காரகA121
க)1கா ெகா)! பத/காக@%, ெபடா6B ேபரா >)கைள வா,கி! ேபா6)
வி6டதாக உலகின ெசாகி4றன. அவ கைள1 ேக6டா, நா,க இலா"

எ47% தி+வAவ வா1212 மதி!&1 ெகா)1கிேறா% எ40 ெசாவாகேளா
எ4னேவா! தீ!ைப உ,க ெபா0!பிேலேய வி6)வி)கிேற4.

சில 2)%ப,களி கணவ4 க6B1க+%பா இனி1 கிறா4; மைனவிேயா

எ6B1காயா1 கச1கிறா. எனேவ, கணவ712! பபா) இ+தா ேபாதா;

மைனவி12 மா6சிைம ேவ)% எ4பைத வ/&0 தேவ, "இலா க

இலாயி4 இ' எ40 அ)1கினா ஆசிாிய. இ,ேக, இலா எ4பத4

இ0தியி உள  எ47% எF ைதD%. க எ47% ஏழா% ேவ/0ைம உ+ பி

உள  எ47% எF ைதD% ந42 அF த தி+ தமாக ஒ1க (உசாி1க)

ேவ)மலவா? அGவா0 அF தி ஒ12%ேபா. அத வ/&0 த 2றி!&

ேதா40வ காக. இ47% இர)

ைற ெசா! பா!ேபா%, மைனமா6சி

இலா க இலாயி4 மைனமா6சி இலா க இலாயி4. எ4ன ெசா

நய%! எGவள@ ெபா+ நய%! ேநாி பாட% ெசாH% ெபாF, இத
K?1க,கைளெயலா% இ47% ந4றாக எ) 1 கா6ட

BDமலவா?

கணவேனா ப6ட% பல ெப/றவ4; பதவிேம பதவி வ ேமாகிற; பண,காேசா

மி2தி - இ47% எலா% இ+1கி4றன. ஆனா ஒேர ஒ+ 2ைற. அதா4

மா6சிைமDைடய மைனவி கிைட1காத 2ைற. அ இலாம ேவ0 எ

இ+தா4 எ4ன பய4? அவைள விர6ட

Bயா. அ4ைற12 ஆயிர% ேப+12

4னாேல தா க6Bனாேய - அவகைளெயலா% அைழ 1 ெகா)வா!

என12 ஆக ேவBயைத தீ வி) எ40 மிர6)வா. எனேவ, இவ4தா4
Cறாம 'சநியாச% ெகாளேவ)%. இGவா0 ெகாளலாமா? இவா
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இவா1ைக12 அழ2? இதனாதா4, வா1ைக எைனமா6சி தாயி7% இ'
எ4றா வAவனா. "பட% வா12% பா1கியவா712-ெப) வா12%
&ணியவா712 எ4ப பழெமாழிய4ேறா?

இ,ேக வAவ12 ஒ40% ஒடவிைல-ஒ40% &ாியவிைல - ஒேர 2ழ!ப% -

உணசி வய!ப6) வி6டா. பிற மா6சிகளி7%, ேமலானதாக மைன மா6சிைய
சிற!பி1கவத ஆசிாிய, இத மா6சி இ+தாH% ேபாதா. அத மா6சி

இ+தாH% ேபாதா எ40 எைவேய7% சில மா6சிகைளயாயி7%

2றி!பி6B+1க ேவ)மலவா? எைத1 2றி!பி6டாH% ஈடாகாேபா

ெதாிகிற. எனேவ, ேபா,கைளயா, அ எத மா6சியாயி+தாH%

Bயா

எ47% க+ தி, 'எைனமா6சி தாயி7% எ40 ெசாவி6டா. மைன மா6சி

இலாவிB4, வா1ைக இனி1கா-சிற1கா எ40 ெசாயி+1கலாேம எனி4,
வா1ைக இ+ தலவா அத4பிற2 இனி!ப-சிற!ப? வா1ைகேய இைல
ேபா,கைளயா எ40 ெசாபவேபா எைன மா6சி தாயி7% இ' எ40 ஒேர

அBயா அB , வி6டா. எனேவ, மைன12 வா ள ம,ைகயகேள! எ4ன

ெசய இ+1கி4றீக?
-------------

காமபா

களவிய - 'றிபறித
ெபாேநா1' ேநா1'த
(ெதளி@ைர) ெதாடபிலாத அயலாைர! ேபால! ெபாவாக! பா12% ேபா12,

&திதாக1 காத ெகாேவாாிட% உ).

'ஏதிலா ேபால! ெபாேநா12 ேநா12த
காதலா கேண Dள'
(பத@ைர) ஏதிலா ேபால : ( 4பி4 ெதாடபி லாத) அயலாைர!ேபால, ெபா
ேநா12 ேநா12த = ெபாவான பாைவDட4 ஒ+வைர ெயா+வ பா!ப,
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காதலா கேண உள = (&திதாக1) காத ெகாபவ ாிட% உ). (ஏதிலா =

அயலா).

(மண12டவ உைர) அயலா ேபால! ெபாேநா1க தா ேநா12த காத தா
மா6ேட Dளதா%. (பாிேமலழக உைர)

4னறியாதா ேபால ஒ+வைர ெயா+வ

ெபாேநா1க தா ேனா12த, இ1 காதைல Dைடயா கேண Dளவாகா நி4றன -

(ேதாழி ெசாய)

(விள1க@ைர) நா% ெவளிேய ெத+ேவ ேபா1 ெகாB+12%ேபா பலைர!
பா1கிேறா%; அறி கமானவைரD% பா1கிேறா%-அயலாைரD% பா1கிேறா%.
அறி கமானவைர! பா12% பாைவ12% அயலாைர! பா12% பாைவ12%

ேவ/0ைமD). அயலா எேலாைரD% ெபாவி பா1கிேறா%. அறி கமான
வைர சிற!பா ேநா12கிேறா%. எனேவ, ேநா1கிேல, ெபா ேநா12, சிற!&

ேநா12 என இ+வைக D).

எத ெதாட&% இலாத காைள ெயா+வ7% க4னி ெயா+ திD%

க?0%ேபா ெபாேநா1ேக ேநா1கி1 ெகாவ. காத ெதாட&ைடய
காைளD% க4னிDேமா சிற!& ேநா12 ேநா1கி1 ெகாவ. ஏ4 - இத/2
ெதாடபிலாத காைளD, க4னிD,Cட,

த

4&

த ெதாட& ெகாA%ேபா,

உள திேல ஆவ% இ+தாH% அதைன ெவளி1கா6டா, ஒ40% அறியாதா

ேபாலேவ - பா % பாராதவ ேபாலேவப6)1ெகாளாதவ ேபாலேவ ெபா

ேநா12 ேநா1கி1 ெகாவ. இ, J40 தா தி+!&% ேவைல12 அணனா2%.
J40 தா தி+!பி1 கா பறி12% Uதா6ட1 கார4, J40 சீ6டா6ட தாகைள

மா/றி மா/றி1 கா6B1 கவி ! ேபா6)வி6), இதிேல ைவ . அதிேல ைவ-எதிேல
ேவ)மானாH% ைவ கா' எ40 Cவி1ெகாB+!பா4. அவைன U பல
நி40 ெகாB+!ப. அவகA, அவ7ைடய ைகயா6கA% அ,2% இ,2மாக

இைற நி/ப. அத1 ைகயா6கA% ஒ40% அறியாதவ ேபால1 கா ைவ!ப.
Uதா6ட1 காரேனா) ேநைமயாக வாதா)பவேபால நB1க@N ெசவ.

இவகA% தா தி+!&பவ7% பிறைர ஏ!ப த/காக தம12 ெதாடபிலாதவைர! ேபா நB1கி4றன. ஆனா,

த

தலாக1 காதெகாA% காைளD%

க4னிDேமா, தம12ேளேய ஒ+வைர ெயா+வ ஏ!பத/காக1 கபடம/றவேபா
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நB1 கி4றன. இதனாதா4 இவத% நB!ைப, J40 தா தி+!&% ேவைல12
அண4 என1 க/பைன ெசேத4 நா4. இவத% நB!& திறைன, ஏதிலா
ேபால! ெபா ேநா12 ேநா12த' எ47 ெதாடாிHள ேபால’ எ47% உவம

ெசாலா 6B! ேபாதா தி+வAவனா. காதல ஏதில ேபால ேநா12த
எ4றா அ நB!& தாேன! காதல எ,ேக? ஏதில எ,ேக? இ+திற தா12
மிைடேய, இ+ +வ,களி4 ெதாைல@ உளேத!

இ4ெனா40:- காதல ஏதில ேபால ேநா12வதி ஒ+ தனி ைவD% உ)-

ெநNச திேல ஒ+ தனி! ெப+மித % உ)-அதனாதா4. ஏதிலா ேபால

ேநா12த காதலா கேண Dள' எ4றா ஆசிாிய. இவக உள திேல

கள தன% உைடயவக எ4பைத1 காதலா' எ47% ெசாH%, ெவளியிேல
'அாிசதிர4 ஆ6ட% ஆ)கிறாக எ4பைத 'ஏதிலா' எ47% ெசாH%

அறிவி  நி/பைத அறி மகிக.

இவக ெபாேநா12 ேநா12வ ஒ+ ைறயா? இ+ ைறயா? இைல, பல
- ப/பல

ைறயா%. இGவா0 வAவ 2றளி ெசாலவிைலேய! இைல

ைற

யிைல ெசாயி+1கிறா. ெபாேநா12 ேநா12த காதலா கேண Dள'

எ47% ெதாடாி உள' என! ப4ைமயி

B தி+!பதி4 உ6க+  இதா4!

உள என ஒ+ைமயி ெசாயி+தா ஒ+

ைற ேநா1கியதாக1 ெகாளலா%.

ேநா12த காதலா கேண Dள' எ4றதா, காதலகளிைடேய பல ைன

ேநா1க,க நைடெப/றைம &லனா2%. எனேவ, இதைன 'ஒ+ைமப4ைம வF என
எவ+% எணேவடா! இவக உைமயி ஏதிலரா யி+தி+!பி4 ஒ+ ைற

ேநா1கியேதா) வி6B+!ப. ஆனா, இவக 'விடா1 கட ெதாடா1கடக
ஆகிய காதலக ஆத4, ஏதிலா ேபால ேநா12%ேபா பல ைற ேநா1கி தா4
இ+!பாக. இK6ப ைத உள' எ47% ப4ைம Bயி அட1கி1கா6Bய திறேன
திற4!

பாிேமலழக இத1 2றைள ேதாழி C/றாக1 ெகா)ளா. சிவTைசயி கரB

வி)வ ேபால,

த க?0ைகயிேலேய ( த சதி!பிேலேய), ேதாழி

தைலயி)வதாக எத அக!ெபா+ 5H%' ெசாலவிைல யாத4, இதைன1
கவி1C/றாக1 ெகாளலாேம! அதனி7%, தைலமக4 C/றாகேவ ெகாளலாேம!
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அவ ஏதிலாேபால! ெபாவாக ேநா12வதா ந%ேம காத இைல எ40

ெபா+ இைல; காதைல உேள ைவ 1ெகா)% ெவளியிேல அயலா ேபால
ேநா12வ உ) என தைலமக4 த4 உள 12 ெசா ஊ12வதாக1
ெகாளலாேம இத12றைள ஆகேவ, அவ அB1கB ேநா12% ெபா

ேநா1க ைத1 ெகாேட, அவA12 த4ேம காத இ+!பதாக1 2றி!பா

அறி ெகாடா4 தைலமக4.
-----------------

ஊ) அறி"

ெபா பா

(ெதளி@ைர) ேதாBய அளவி/2 ஏ/ப மண/ ேகணி நீ ர12%; அேபால, பB த
அள@1ேக/ப அறிவிய ெப+2%.

'ெதா6டைன 0 மண/ேகணி
மாத121 க/றைன S0 மறி@'
(பத@ைர) ெதா6டைன  = ேதாBய ஆழ% அக ல தி/2 ஏ/ப, மணேகணி
ஊ0% மண/பா,கி உள ேகணியி நீ ஊ0%; (அேபால) மாத12 =

ம1கA12, க/றைன  = க/ற 5களி4 - கால தி4 அள@12 ஏ/ப, அறி@

ஊ0% = அறி@ ைற வள+%. (ெதா)த = ேதா)த; மாத = ம1க;
அைன = அத அள@.)

(மண12டவ+ைர) அகத அள@ மண/ேகணி நீ+ டா%; அ ேபால,

மாத121 க/ற அள@% அறி@டா%.

(பாிேமலழக+ைர) மண4க6 ேகணி ேதாBய வளவி/றாக ஆ0%; அேபால,
ம1க6கறி@ க/ற வளவி/றாக ஆ0%.

(ஆராசி விாி@ைர) இத1 2றளி கவனி1க ேவBய K6ப,க பல உளன.

இ1கால1 கவி ெநறியாளக.

/கால1 கவி ெநறியாளாி4 கவி1

ெகாைகைய ம0  நைகயா)கி4றன. 'மாணா1கக ஒ40% அறியாதவக -
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ஓ ஆ/றH% இலாதவக: அவகளி4 மன% ெவ/றிட%; அ%மன தி ஆசிாிய
பலவ/ைற! &திதாக! &2 கிறா. ந%மிட% இலாத ெபா+ைள நா% கைட12

ெச40 வா,கி வ+வைத! ேபால, மாணா1கக த%மிட% இலாத ெபா+ைள!
பளி1Cட% ெச40 ெப/0 வ+கிறாக' எ4ெறலா% பைழய கால தி
எணி1 ெகாB+தாகளா%. இ1 கால திH% இGவா0 எ?பவ

உளரலவா? ஆனா, இ1கால1 கவி ைற உள5 (Educational Psychology)
C0வ ெத4ன ? மாணவ4 மன% இயபாகேவ பல ஆ/றகைளDைடய;

அGவா/றக அட,கிDளன; அவ/012 த1க வா!&க ெகா) 
ெவளி!ப) தி நல

ைறயி வள , U நிைல12 ஏ/ப! ெபா+தி வாழ

மாணவைன! பயி/0வ தா4 ஆசிாிய ேவைல - பளி1Cட தி ெசய

ேவBய பணி' எ4ெறலா% இ1கால1 கவி1 ெகாைக பைற சா/ற!ப)கிற.

சாி நல! இ1கால1 கவி1 ெகாைக வாக!

ஆனா, இ,ேக நா4 ெசாலவி+%&வ எ4ன ெவனி, பைழய ப தா% பச1
ெகாைகைய ம/ற வேபா தா % ந%பியிராம, இ1கால1 கவி1 ெகா ைகைய

அ1கால திேலேய இத1 2றளி வAவ ெசாவி6)! ேபாயி+1கிறா எ4பேத. இதைன சிறி விள,க ேநா12வா%:

ேதாBய அளவி/ ேக/ப1 ேகணி ர!பேபா, க/ற அளவி/ ேக/ப அறி@

ர12% - எ4ப 2ற6 க+ . ேகணி ேதா)பவக, ெவளியி+ &

தணி ெகா) வதா ேகணி12 ெகா6)கி4றன? இைல; ேகணி12

4னேமேய இய/ைகயாகேவ இ+12% தணீைர தா4 ேதாB ெவளி!ப) 

கி4றன. அ ேபாலேவ, கவி ைறயி பா தாH%, &திதாக ஒ+வ
ம/ெறா+வ12 அறிைவ1 ெகா) ேபா! &2 திவிட

Bயா; இ+1கிற

அறிைவ தா4 ெவளி!ப) தி வள1கி4றன. இதா4 இத1 2றளி4 க+  -

இ1கால1 கவி1 ெகாைகD% இதா4! எனேவ, ஆசிாிய, மாணவைன ேநா1கி,

ம)ேவ. மைடயேன! நீ எ,ேக உ+!பட! ேபாகிறா? எ4ெறலா% ைவ

ஊ1க ைத1 2ைற1கலாகா.

ய4றா எைதD%

B12% எலா ஆ/றH%

ஏ/ெகனேவ ெப/றி+1கி4ற ஓ உயத உயி!ெபா+ளாக அவைன மதி ,

ெக6B1கார4 எ40 த6B1ெகா)  ஊ1க!ப) தி, அவ7ைடய அறிவா/றைல

வள விட ேவ)%. இ!பணியி ஆசிாிய+ட4 ெப/ேறா12% ேபாதிய ப,2
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இ+1கேவ)%. மாணா1ககA% அகல ஆழ!பB  அறிைவ ேம4ேமH%

வள 1ெகாள ேவ)%. இதாேன, க/றைன S0% அறி@' எ40 தி+வா
மலத+ளிய தி+வAவனாாி4 ேநா1கமாக இ+1க

BD%?

ேதாBய அளவி/ேக/ப நீ;0% எ4பதி, ேதாBய அள@ எ4ப எ4ன?

ேகணிைய அகல மா ேதா)த - ஆழமா ேதா)த எ4ப தாேன!

அேபாலேவ கவிையD% அகலமா1 க/க ேவ)% - ஆழமா1

க/கேவ)மலவா? அ!பB ெய4றா எ4ன? பலகால% க/ற-பல

5கைள1க/ற -பலகைலகைளD, க/றதா4 அகலமா1 க/ற எ4ப.
ஒGெவா4ைறD% +வி +வி ஐயதிாிபற

/ற

Bய Kணிதி4 க/0

ைறேபாத தா4 ஆழமா1 க/ற எ4ப. இGவள@ விாித க+ கைள1
'க/றைன S0 மறி@' எ47% ெதாட+121 ெகாள ேவ)% எ4பைத,

ெதா6டைன S0% மண/ேகணி எ47% எ) 1கா6டா ெபறைவ தா

ஆசிாிய. இத/2 எ) 1கா6) உவைமயணி என! ெபய ெகா) ளன

அணியில1கண 5லா.

ெதா)த எ4றா ேதா)த எ40 ெபா+ கேடா%. அ எ!பB? அ

மிக@% எ4 உள ைத ெதா6ட எ40 உலக வழ1கி ேபகிேறா%. உேள

யி+12% உள ைத ெதா)வெத4றா எGவள@ ஊ)+வி ெச4றி+1க

ேவ)%! அேபாலேவ, ேகணி ெதா)த எ4றா, மைண ஊ)+வி ெச40
உேள யி+12% தணீைர ெதா)தேலா? இ,ேக இ47% ஒரழ2

எ4னெவ4றா க/ற (கவி) எ4பதி4 ப2தி யாகிய க (கHத) எ4பத/2%

ேதா)த - +@த எ40தா4 ெபா+. ேமH% இ,ேக ஊ0%' எ4ற

ெசாைலD% ஊ4றி ேநா1கேவ)%. ஊ0த - ஊ/ெற) த எ4றா,

உேளயி+1கிற ெபா+ ெவளி! ப6)! ெப+2த தாேன! கவி ப/றிய உள5

ெகாைகD% இதாேன!

இ47% இ,ேக, மண/ேகணி', 'மாத12' எ47% ெசா/கைளD% +வி
ேநா1கேவ)%. 'க/றைன S0% அறி@ எ40 ெசா4னா ேபாதாதா?

"மாத12" எ40 ேவ0 ெசாலேவ)மா? அGவா0 ெசாலாவிB4 மா6)12
அறி@ ஊ0% எ40 ெசா4னதாக எவேர7% எணி வி)வாரா? மாத12 எ40
Cறியதி க+  மிக@). மாத+ பல, வில,2கைள! ேபால! பB1காதவரா
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Dளன. வில,2க அ4ைற12 இ+தா/ ேபாலேவ இ4ைற12% இ+1கி4றன-

அ4ைற12 வாத வா1ைகேய இ4ைற12% வாகி4றன. அேதா!

ம1கAA% பல அவ/ைற! ேபாலேவ இ40% இ+1 கி4றனேர! எ4ன எளிைம!
வில,2களி4 தைலெயF  இவகA12 ேவBய திைலேய. இவக

அவ/றி7% தனியறி@ ெப/றவ களாயி/ேற! அGவறிைவ ேமH% கவியினா

வள 1 ெகாளலாேம! அ!பBயி+% வில,2 வா1ைக வாகி4றனேர!

இனியாயி7% உண தி+வா களாக!' எ4ெறலா% 6B1கா6B எசாி1க
வி+%பியவ ேபா மாத12 ஊ0% அறி@ எ4றா ஆசிாிய வAவனா.

இத/ேக/பேவ உவைமயிைனD% அைம 1 ெகாடா. அதாவ ேகணி எ40

CறிDளா. ேகணி எ4றா, சிமி6Bயா க6ட!ப6ட சி4ன (Tank) நீநிைல
ெதா6Bயா? கீேழ ேதாட!ப6ட சி4ன 2ள% - அல - ெபாிய கிண0தா4
ேகணி எ4ப. அதிH% பாைறயிேலா, க6டாதைரயிேலா ேதாட! ப6ட

ேகணியா? இைல; மணேல ேதாட!ப6ட ேகணி. அத மண/ேகணியிேல நீ
ஊற ெசாலவா ேவ)%? அேபால, உயதிைணயாகிய மாத12 அறி@ ஊற1
ேக6கவா ேவ)%?-எ40 மாதகைள த6B1ெகா)  ஊ1கிDளா ஆசிாிய.
'க/றைன S0% அறி@ எ4ற க+ தி4 வாைட, "தா4 க/ற 5லளேவ யா2மா%
Kணறி@' எ47% ஒளைவயி4 JைரயிH% >கி4ற த4ேறா?' இத

Kணறிைவ! ப/றி, ஆ,கில மன5 அறிஞரான <பியம4 (Spearman)

எ4பவ CறிDள க+ க மிக@% 2றி!பிட த1கைவ யா2%.
சா6ைணB& கக!
கக!

(ெதளி@ைர) கவி Dைடயவ712 எத நா)% ெசாத நாடா2மாதலாH%, எத

ஊ+% ெசாத ஊரா2மாைகயாH% ஒ+வ4 சா2%வைர அG@யத கவிைய1
க/காதத/21 காரண% எ4ன?

'யாதா7 நாடாமா 9ராமா ெல4ெனா+வ4
சாைணD, கலாத வா0'
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(பத@ைர) யாதா7% நாடாம = (க/றவ712) எதநா)% த4 நாடா2 மாதலா7%,

(யாதா7%) ஊரா மா = எத ஊ+% த4 ஊரா2 மாதலா7%, ஒ+வ4

சா%ைணD% கலாதவா0 எ4 : (அ தைகய உய வளி12% கவிைய) ஒ+வ4

சா2% வைரD% பB1காம இ+!ப ஏ4? (யாதா7% = எவாயி7% - எத நா)% -

எத ஊ+%; எ4:எ4ன- எ4ன காரண%? சா% ைணD% சா2% ைணD%; ைண :

இ,ேக கால அள@)

(மண12டவ+ைர) யாேதாாிட ேத ெச7% அேவ தன நா)% ஊ+%
ேபாலா%; ஆதலா ஒ+வ4 சாதைனD, கலா ெதாF2த யாதிைன1 க+தி?
(பாிேமலழக+ைர) க/றவ712 த4னா) த47% +ேமய4றி யாதா7ெமா+
நா)% நாடா%; யாதா7ேமா ;+% ஊரா%; இ,ஙனமாயி4 ஒ+வ4 தானிற12
மள@, கலா கழிகி4ற எ4 க+தி?
(ஆராசிDைர) வAவ12 சின% வ வி6ட தாக இத1 2றளி+
ெதாிகிற. பB1காதவைன அவரா ம4னி1க

Bயவிைல. ஏ4 அவ4

பB1கவிைல எ40 ேக6கிறா. பB!பினா அவ712 ந4ைமேய தவிர

தீ,ெகா40 மிைல எ40 C0கிறா. ந4ைம ெய4றா சிறிய ந4ைமயா?
அ,கி, ெகனாதபB எ,2% நிைறதி+12% இைறவைன!ேபால, பB தவ4 எ,2%

திகழலா% என இனி!&1 கா6)கிறா.

சில12 இத1 2றளி4 க+ ! &ாி ெசாிமான% ஆவ அ+ைம. எ4ன?

பB வி6டா எத நா6)12% ேபாகலாமா%-எத ஊ+12% ேபாகலாமா%.

இஃெத4ன விைத! எலா நா6)12% எலா ஊ+12% பB!பி+ தாதா4

ேபாக BDமா? ஏ4 பணமி+தா எத நா6)12%-எத ஊ+12%

ேபாக Bயாதா? எ,ேக ெச7% நிர%ப! பண% ெகா)!பவ712

த வ2!&%

த மதி!&% கிைட12மா? அல நிர%ப! பB தவ7121 கிைட12மா?
இஃெத4ன சி1க?
பண1கார4 பண ைத ெசலவழி ! ெப0கி4ற ந4ைமகைள ெயலா%,

பB தவ4 பணமி4றிேய ெப/0 வி)வா4. அ@% உலக தா தா,களாகேவ
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பB தவைன வய ேதBயைழ  சிற!& ெசவ. இஃ, அத1 கால! &லவ
ெப+ம1களி+ இத1 கால ஆராசி வHநக வைர சால! ெபா+%.
அ40 ெதா6) இ40வைர உலக வரலா/ைற! &ர6B! பா+,க உைம
விள,2%.

'யாதா7% எ4றா ஆசிாிய. அதாவ, ெசH% இட%, வள ளதாயி7% அல
வறட தாயி7%, நேலா வாவதாயி7% அல தீேயா உைறவதாயி 7%,

த4 அரச712 ந6&ள தாயி7% அல பைகDைடயதாயி7% இ47%

யாதாயி7% சாிேய, பB தவ712 அ,ேக சிற!பான வரேவ/& உ). இGவள@%
உளட1கிேய யாதா7% எ4றா. எவ+%

த த% நா6ைட1 2றி!பி6), அத4

பிறேக நகர ைதேயா அல அைத சாத சி/0ைரேயா பிறநா6டாாிட%
ெதாிவி!ப வழ1க மாத4 நாடாமா ஊராமா என நா6ைட

47% ஊைர!

பி47மாக அைம தா. இவ/ைற நா) ஆ% ஆ - ஊ ஆ% ஆ எ40 பிாி , ஆ

எ4பைத! ெபா+ள/ற அைசயாக ஒ12வ. அ!பB ேவBயதிைல. இத 'ஆ'

எ4பத/2 இ,ேக 'ஆதலா' எ4ப ெபா+. 'பB தவ712 எ@% த4

நாடாதலாH% த4 ஊராத லாH% சா2% வைர பB1கேவ)% எ40 வா1கிய%

அைம ேத ெபா+ எFதேவ)%. இத K6ப ைத உணராத பாிேமலழக ஆ'க
இரைடD% ெவ6B ெய)  வி6), அ) த வா1கிய ேதா) இைண!பத/காக,
இைடேய இ,,ன மாயி4’ எ4ற ஓ ஒ6)! ேபா6) ஒ6BDளா. அவ உைரைய

ம/ெறா+ ைற பB ! பா+,க. 'மண12டவ, பாி!ெப+மா, பாிதியா,
கா,க

தய அைனவ+ேம இத ெவ6)ேவைலD% ஒ6) ேவைலDதா4

ெசளன.

த ெவ6ட விைல எ4றா பிற2 ஒ6ட ேவBயதிைல.

இத 'ஆ' எ4பைத வAவ அத ஒ6) ெசாலாக அைம ளா எ4பைத

ெச4ைன! பகைல1 கழக தமி! ேபரகராதி (Lexicon) ெதா2 தவகA%
உணராம அைச' என எFதிைவ ளன. இவ/ைற ெயலா% ெசால!

ேபானா, பாிேமலழக+12ேம உைரெயFத ெதாிதவ4 யாரடா எ40 மீைசைய
012கிறாக. நா4 எ4ன ெசேவ4! வAவ இத அாிய ெசாலா6சிைய

இ47% பல 2றகளி அைம  ைவ தி+!பைத ஆ,கா,ேக காணலா%.

"இGவள@ ந4ைமயி+% ஏைனயா ஒ+வ4 ெசய1 Cடா?’ எ40 உலக

வழ1சி விய வின@வேபா எ4 ஒ+வ4 கலாதவா0 எ40 ஆசிாிய

வின@கிறாவிய1கிறா! ேமH% சா2%வைர பB1கேவ)% எ4கிறா. இ!ேபா
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ந% நா6B 5/012

!பநா/ப ேப பB தி+!பதாக1 கண1ெக) தி+1

கிறா1ளலவா? இத1 2ைறத அள@,Cட, ைகெயF ! ேபா6டா ஒ

எF 1 2ைறபவக உ6பட (ைகெயF 1ேக இத1கதி எ4றா..), ெபாிய
எF  வி1கிரமாதி த4 கைத1காரக உ6பட, ஏ4மாமியா >6B அNச

கBத ைத! பB1க ேநத ேபா நா4 இளைமயி அ6ைடயி பா தத/2 இதி
எF க அநியாயமா இைள  வி6டனேவ எ40 'ஒ'ெவன1 கதறி ஒ!பாாி
ைவ தFத மா!பிைள ம12 சா%பிராணி' உ6பட எ) த கண1காக தா4
இ+1க1 C)%. இவா பB!&: மாணவகேள பளி!பB!ைப

B த% 5கைள

ஏற1க6B வி)>கேளா? அ Cடா. எத ெதாழி ெசயி7% ஒ@ கிைட12%

ேபாெதலா% பB!Yராக! எ4கிறா, ஏ4? க/ற ைக%ம அள@ கலாத
உலகள@', 'கவி கைரயில க/பவ நாசில'-ஆத4, சாைணD% க/க
ெசாகிறா.

இ!ெபாF இ12ற6 க+ தி ஒ+ &ர6சி! &ய >ச!ேபாகிற:- "எத நா6டா+%

எத ஊரா+% பB1கலா%. இ,ேக வசதியிைல எ40 ஏ1காேதஎத நா6)12%

எத ஊ+12% ெச40 பB1கலா%. உடநல% இைல-பணவசதியிைல எ40

ஏ1காேத -பB!பினா ெச தாHN சாி - சா2%வைர பB. பB! பவ712 எத
நா6BH% எத ஊாிH% இட,ெகா)  மதி , சா2% வைரD, Cட

ஆதாி1கேவ)%'.- இ தா4 சிதைனைய ழ/0% அத! &ர6சி &ய!
-------------

அறபா

இலறவிய - வா1ைக ைண நல)
இலெத ? உளெத ?
(ெதளி@ைர) மைனவி12 மா& இ+தா, 2)%ப தி இலாத எ4ன?
எலா% இ+12%. மைனவி12 மா& இைலயானா, 2)%ப தி உள
எ4ன? ஒ40% இ+1கா.
'இலெத னிலவ மாபானா Hளெத
னிலவ மாணா1 கைட'
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(இல எ4 இலவ மாபானா, உள எ4 இலவ மாணா1கைட).
(பத@ைர) இலவ மாபானா=மைனவி மா6சி ைமDட4 விள,கினா,

இல எ4=>6B இலாத ெபா+ எ4ன? இலவ மாணா1கைட = மைனவி
மாபி4றி யி+தா, உள எ4 = >6B இ+1க1 CBய ெபா+ யா?

ஒ40% இரா. (இலவ = மைனவி; மா& = ந/2ண ந/ெசைக த2தி திறைம
தயன உைட தா யி+ த.

(மண12டவ+ைர) ஒ+வ712 மைனயா மா6சிைம Dைடயாளானா, எலா
மிலேன யாயி7% இலாத யா? மைனயா மா6சிைம இலாளானா எலா
ைடயானாயி7% உடான யா?
(பாிேமலழக+ைர). ஒ+வ712 இலா ந/2ண ந/ெசைகயளாயின1கா
இலாததியா! அவ அ4ன ளலா1கா உள. யா?
(விள1க@கைர) இத1 2ற, 2)%ப அறிவிய4 (Home Science)

எைல1ேகா6ைட ெதா6)வி6ட -இைல, எைல1ேகா6ைடD%

தாBவி6ட. இத/2 ேம இ47% எெததெசா/களா 2)%ப1 கைலயி4

உயநிைலைய உைர 1 கா6ட BD%? >6B ஒ40% இலாவிB7%

மைனவி12 மா& ம6)% இ+ வி6 டா, மைன12 ேவBய ம/ற எலா%

இ+!பதாகேவ ெபா+ளா%. >6B எலாேம இ+தாH% மைனவி12

மாபிைலயாயி4 ஒ40 %இலாததாகேவ ெபா+ளா%. இதைன இல எ4?
உள எ4? எ47% வினா1க ளா விள,கைவ ளா ஆசிாிய. இ,ேக
வAவ, தி6டவ6டமாக ெதளிவான ஒ+

B@12 ணி வ வி6டவராக1

காண!ப)கிறா. ேவ0 எ இ+தா H% இலாவி6டாH%, 2)%ப 12

உைமயான Jலதன% (Capital) மைனவிேய.அ@% மா&மி1க மைனவிேய

எ4ப வAவ க+ . இதைன இத1 2ற ளி இலவ - இலவ என
இ+ ைற Cறியி+!ப%, மாபானா, 'மாணா1கைட' எ47% இ+வைக

உட4பா6), எதிமைற எச

B@கA% உண தி நி/கி4றன. வ4ேறா?
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மாபானா, மாணா1கைட எ4ப வ/றி4 இ0தியி உள ஆனா', 'கைட
எ47% இர)% ஒ+வைக விைனெயச வி2தி

B@களா%. (Adverbial clause).

இனி இ12ற6 க+ ைத சிறி விள,க ேநா12 வா%:- >6B ேபாதிய ெபா+க
இலாவிB7%, ேபாதிய திறைமD% ஊ1க % உைடய மைனவி, எலா% இ+12%
>6ைடவிட த4 2)%ப ைத சீதிகழ ெசவா; திறைமD% ஆவ %
இலாதவேளா, எலா% இ+!பி7%, ஒ40% இலாத >6ைட விட த4 2)%
ப ைத! பாப) வா.

4னவ ெச6டாக! &திய ெபா+கைள ேசகாி!பா -

நீடநா ைவ ! பைட!பா. பி4னவேளா, &திய ெபா+கைள ேசகாி! பN

ெசயாம உள ெபா+கைளD% விைரவி அழி  ஒ40% இைலயா12வா.
4னவ, >6 B/2 வி+தின வதா, 2ைறத ெபா+ைள1ெகாேட

பலவைக1 கறிக ெச உண@ பைட!பா; பி4ன வேளா, எலா% இ+!பி7%,

இரெடா40% சாியா ெசயா கடைன1 கழி த7!&வா.

4னவ த4

ஏைழ1 கணவ4 இ40 கா கறி வா,க1 கா இைலேய எ4றா, ேந/0 வா,கி
வதவ/0 மிச% உள எ4 பா; பி4னவேளா, த4 கணவ4 இ4ைற12 எ4ன
ேவ)% எ4றா, ேந/0 வா,கி வதைவ ேபாதவிைல, இ4ைற12 இ47%
நிைறய வா,கிவர ேவ)ெமன1 க6டைளயி)வா. ேமH%, இ+!பைத1
ெகா) கணவ4

தேயாைர இ4&0 தி தா7% இ4&0வா

4 னவ;

எலா% இ+!பி7%, ஒ+ விF,2 ெவநீ+12 வழியி4றி திடாB

தவி1கவி)வா பி4னவ. ேவ0 ைறகளிH% இGவிதேம - இGவிதேம! ஆவ
4னவ ளா அழிவ பி4னவளா, இதனாேலேய,

4னவ >) எலா%

உைடயதாக@%, பி4னவ >) ஒ40% இலாததாக@% வAவரா
உைர1க!ப6டன. இ1 2ற6 க+ ேத, இலா அக  இ+1க இலாத
ஒ4றிைல எ47% ஒளைவயி4 ெமாழி12 ெசGவி யளி1கி4ற. இ,ேக,
தி+வAவாி4 மைனவியா, இைள யா42B மாறாி4 மைனவியா ேபா4ற

ந/ெபBாி4 வரலா0க நம12! ேபாதிய சா40 பக+%. மா& அ/ற ப 

மா6)1காாி, மா& ெப/ற ஒ+ மா6)1 காாியிட% பா வா,கிய கைத பல+%
அறிதேத!

ேசா3விலா
ேசா3விலா ெப9
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(ெதளி@ைர) த4ைனD% கா 1ெகா), த4 கண வைனD% ேபா/றி,
&கெசாைல நிைலநி0 தி, எ40% ேசா@படா தி+!பவேள ெபணாவா.
'த/கா  த/ெகாடா4 ேபணி தைகசா4ற
ெசா/கா  ேசாவிலா ெப'
(பத@ைர) த/கா  = (ஒF1க%, உட நல%

தயவ/றா) த4ைனD%

கா!பா/றி1ெகா), த/ ெகாடா4 ேபணி=த4ைன மணெகாட கணவைன
D% உண@

தயவ/றா கா ! ேபா/றி, தைகசா4ற ெசா கா  = த2தி

நிைறத &கெமாழியிைனD% கா  நிைல நி0 தி, ேசாவிலா ெப =

(இவ/றிH% ேவ0 எத1 காாிய திH%) எ40% ேசா@ ெகாளா தவேள சிறத

ெபணாவா. (த/ெகாடா4 = கணவ4; ேப?த = உபசாி த-கா த;

தைகசா4ற ெசா=&க ெமாழிக).

(மண12டவ+ைர) த4ைனD, கா  த4ைன1 ெகாட கணவைனD% ேபணி,
ந4ைம யைமத &ககைளD% பைட  ேசாவி4ைம &ைடயவே◌ ெப
ெண40 ெசால!ப)வா.

(பாிேமலழக+ைர) க/பினி40% வFவாம/ற4ைன1 கா  த4ைன1
ெகாடவைனD% உB

தய வ/றா/ ேபணி, இ+வ மா6)% ந4ைம

யைமத &க நீ,காம/ கா , ேம/ெசாய ந/2ண ந/ெசைக களிH,

கைட!பிB Dைடயாேள ெபணாவா.
(விள1க@ைர)

4ன, இவா1ைக எ47% ப2தி யி4

த/ 2றனி,

இய&ைடய Jவ12%' எ4பத/2 இயபான உாிைமDைடய ெப/ேறா, மைனவி,
ம1க எ47% Jவைகயா12% - என!ெபா+ எFதிேன4 நா4. பி4ன,
J4றாவதான 'ெத4&ல தா' எ47% 2றளி, தா4 எ4பத/21 கணவ4

(2)%ப தைலவ4) என!ெபா+ உைர ேத4. 'தா4' எ4பதி ேலேய

த4ைனேசத மைனவி அட,கிவிட மா6டாளா? "இய &ைடய Jவ'

எ4பத/2 அவைள அட1க ேவ)மா? அ ெபா+தா - என எ4ைன ம0 
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நைகயாBன சில. இ,ேக இத1 2றைள1 C ேநா1க ேவ)கிேற4.

த4ைன1 கா!பேதா) த4 கணவைனD% கா!ப மைனவியி4 கடைம என தனி

தனிேய பிாி  இ,ேக Cறியி+!ப ேபாலேவ, அ,ேகD% த4ைன1 கா!பேதா)
த4 மைனவிையD% கா!ப கணவ4 கடைம எ47% க+ ைத உ6ெகா),
"இய&ைடய Jவ' எ4பதி மைனவிைய அட1கி ஆசிாிய Cறியி+1கலா

மலவா? Jவ+ மைனவிேபாக ஏைனய ெப/ேறா+% ம1கA% உதவி1ெகாவைத

"ம1க6ேப0 எ47% அ) த ப2தியி ஆசிாிய அைம  ைவ ள அழகிைன
ஆடறி மகிக!

இனி, பாயிர% என@% >6)!பா என@% வழ,க! ெப0% ப2தியி+ சில
கைள1 காபா%.

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

ஒ() வைக

அற வBத

'ஒH% வைகயா4 அறவிைன ேயாவாேத
ெசH%வா ெயலா% ெசய'
(ப-ைர) அறவிைன - அறெசயகைள, ஒH% வைகயா4 -

Bத அளவிேல,

ஒவாேத-விடாம, ெசH% வா எலா% - ெசய1CBய வா!&ள இட,களி

எலா%, ெசய - (l) ெசவாயாக.

(ெத-ைர) உட வள% இலாதவ4 பிற12 மி2தி யாக உைழ 
உதவேவBயதிைல; ெபா+ வள% இலாதவ4 பிற12 மி2தியாக1 ெகா) 
உதவ ேவBயதிைல: த,க த,களா

சிறி% உதவ

Bத அள@ உதவினா ேபா%; ஒ+

Bயாவி6டாH% ஒ+ தீைமD% ெசயாம இ+தாேல ப4மட,2

ேம: எலாவள % இ+1க! ெப/றவக ஏராளமாக! பிற12 உதவேவ)%-

எ47% க+ கைளெயலா% உளட1கிேய 'ஒH% வைகயா4' எ4றா.

'மனித7ைடய ெதாழிக Jவைக!ப)%. அைவ:நிைன த, ேபத, ெசத

எ4பனவா%. மனித4 இ% J40 ெதாழிகைளD% ஒ+ ெநாB!ெபாF% ஓயாம
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மாறிமாறி ெசெகாேட யி+1கிறா4. எனேவ, தீயன நீ1கி நலனவ/ைறேய
நிைன1கேவ)%; ேபசேவ)%; ெசயேவ)%. கனவிH,Cட நலன.
வ/ைறேய நிைன1க@%, ேபச@%, ெசய@%ேவ)%. அஃ எ!பB

BD% எனி4,

விழி 1ெகாB+12% ேபா நலவிதமாக நடெகாடா கனவிH%
அ!பBேய நட12%. விழி 1ெகா B+12%ேபா ெக6டவிதமாக நட

ெகாடா கனவிH% அ!பBேய நட12%. இஃ ஒ+வைக உயி (த வ%)

த4ைம என உணக. எனேவ, மனித4 நாேடா0% இ+ப  நா42மணிேநர %
அறவழியி நி/கேவ)% எ4ப &லனா2%. இ1க+ கைளெயலா%

உளட1கிேய ஒவா (விடாம) ெசக எ4றா ஆசிாிய. பிற12 உதவி

ெசயேவBய க6டாய% ஏ/ப6)விB4 த6டா ெசேத தீரேவ)%. க6டாய%

ஏ/படா விB7% தாமாகேவ பாி ெச40% ெசயேவ)%. இGவி+வைகயாக

தா% ெசD% உதவிைய ஏ/01 ெகாள ஆ கிைட1காவி6டாH%, வழியி உள
க

, கணாB ஒ)

தயவ/ைற நட12%ேபாேத அ!&ற!ப) தலா%;

தனியாக அம நல 5கைள எFதலா%; ைக ெதாழி ெசயலா%; இGவித%

இ47% பல இய/றலா% - இ1க+ கைள ெயலா% உளட1கிேய ெசH%வா
எலா% ெசய' எ4றா இநய,க இனி1க ெசகி4றன. அ4ேறா? எனேவ,

எ%மா, எ!ேபா%, எ!பB அறெசய ெசய BD% எ4றிய%பி, எவ+% வாளா
(>ணாக) கால, கழி!பத/2 வழி யிைலயலவா?

நீ-ேதா4றா எFவா; ெசய-பயனிைல, ெசய எ4ப அவி2தி ெப/ற

விய,ேகா விைன /றா%.

(மண-உைர) தம1கியH% திற தாேன, அறவிைனைய ஒழியாேத ெசயலா%
இடெமலா% ெசக.

(பாி-உைர) த தம1 கியH% திற தா4, அறமாகிய நவிைனைய ஒழியாேத அஃ

எ% இட தா4 எலா% ெசக.
அறதா

'அற தா றிெவன() ேவடா சிவிைக
ெபா0 தாேனா )தா னிைட."
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(ப-ைர) சிவிைக-பல1ைக, ெபா0 தாேனா)-ம ெசபவ712%, ஊதா4 -

(பல1கி4 ேம) ஏறி ெசபவ712%, இைட - ந)வி உள, அற  ஆ0 -

அற தி7ைடய த4ைம, இ - இ4ன, என() ேவடா-எ40 (யா%) ெசால()
ேவBயதிைல. நீ,கேள உண ெகாளலா%.

(ெத-ைர) அறெசயேல ெசD% ெபாியா ஒ+வைர! பிற ேபா/றி! பல1கி

ஏ/றி சிற!& (மாியாைத) ெசகி4றாக. எனேவ, அறெசய &ாித ஒ+ மனித4,

த4ைன!ேபால அறெசய ெசயாத ம/ைறய மனிதனா சிற!பி1க!

ெப0கி4றா4 எ4ப &லனா2%. ஆகேவ, அற% எ தைகய ெப+ைமDைடய
எ4ப ெசாலாம விள,2ேம!

(மண-உைர) நீ,க அறெநறி இ த4ைம  எ40 அறிய ேவடா, சிவிைகைய1
கா@வாேனா) ெசH  வானிைட1 காணலா%.

(பாி-உைர) அற தி4 பய4 இ எ40 யா% ஆகம அளைவயா4 உண த
ேவடா, சிவிைகைய1 கா@வாேனா) ெசH வானிைட1 கா6சியளைவ
த4னாேன உணர!ப)%.

(ஆராசி உைர) இ12றA12! பல பலவிதமாக! ெபா+ உைர1கி4றன. அற%
ெசயாத தீேயா4 (பாவி) பல1ைக ம 4&0வா4; அற% ெசத நேலா4

(&ணியசா) பல1கி4 ேம ஏறி இ4&0வா4 எ4ற க+ தி பைழய

உைரயாசிாியக பல உைர எFதிDளன.

'பல1ைக ம உதவி ெசபவேன அற% ெசD% நேலா4 ஆவா4.

பல1கி4ேம ஏறி ம!பவ712 ைமத வ+ பவேன ெகா)ைம ெசD%

ெகாBேயா4 ஆவா4' எ4ப பி/கால திய சிலாி4 ேப+ைர.

எம க+  இGவிர)% அ40. அஃதாவ:ம!பவ7% பாவியல4, ஊ
ெசபவ7% பாவி யல4. ம!பவைன1 கா6BH% ஊ ெசபவ4

உயதவ4 எ4பேத. உயதவ4 எ4றா எGவித தி? சாதியாலா?

138

சமய தாலா? ெசவ தாலா? ெதாழிலாலா? அல ேவ0 பிறவ/றாலா? இைல
யிைல. எண%, ேப, ெசய எ47% J40% நலனவா இ+!பதனாேலேய

உயதவ4. இதைன! ப/றி சிறி ஆராயலா%:

4& அயநா6B ஒ+வ த% கF தி இ+த ெவைள தF%ைப

(ெவ2^ட%) ெவளியி கா6ட ெவ6க!ப6), அதைன மைற!பத/காக "ைட

(த/கால தி கF தி க6ட!ப6) ெதா,2% உைட) க6B1 ெகாடாரா%. அ

பிற க?12 அழகாக@% ஆட%பரமாக@% காண!ப6டதா% பி4& அைனவ+%
அ,ஙனேம ெசய ஆர%பி தாகளா%. அஃ இ!ேபா ஆட%பர உைடயி ஒ+
க6டாய இட% ெப/0வி6ட த4ேறா?

ெசவ ஒ+வ த% மக ேம உள அ4பாH%, ம+மக4ேம உள
ஆவ தாH%, த% ெசவ வள தாH%, ம+மக712 அள@மீறி சிற!& ெசதி+!

பா. அதைன1 க) ம/ெறா+வ+% அ,,ணேம ெசதி+!பா. அ நாளைடவி

க6டாயமாகிவி6ட. ஒ ஆ) 2தி தபB ம/ைறய ஆ)கA% 2தி12மா%!
உைம! ெபாியா ஒ+வ, எண%, ேப, ெசய களா நலவரா

யி+தி+!பா. ஏைனேயா அவ12! ெப+N சிற!& ெசதி+!பாக.

அவேம உள ெப+மதி!பா அவைர நட1கவிடாம பல1கி ஏ/றி தாேம
மதி+!ப. விசிறி விசிறியி+!ப, இ47% பல சிற!&கைள இய/றியி+!ப.
பி4&, எ!ேபா% அ!ெபாியாைர! பல1கி ஏ/றி ம!ப த%மா

Bயா

ஆத4, அத/ெகன1 Cயா ைவ தி+!ப. எனேவ, ெபாியாைர சிற!பி1க
ெசய ெதாட,கிய இ!பழ1க%, பி4& அரசகைளD% ெப+N ெசவ கைளD%

அைடதி+1கலா%. நாளைடவி, நலவேராெக6டவேரா - ெசவ % ெசவா12%
உைடேயா பல+% பல12 ஏற ெதாட,கிவி6டாக. இ1ெகாைளயா,

இ1கால தி பல12 எ47% ஊதியி4 பயேன பிைழயாக1 க+த!ப6)வி6ட.

இய/ைகதாேன! .

ஒ 1ெகாB+தா, காதியBகளாைர நட1க வி6B+!பாகளா இGவி+பதா%
5/றாB? அல ஊதியி ஏற தா4 வி6B+!பாகளா? சி/0ாேதா0%

தாேம ம ெசவைத! ெப+% ேபறாக1 க+தியி+! பாகேள பலாயிர ம1க
அ1கால தி அரச பல, &லவகA12 அ?1க ெதா) (விசி0த

தயன)
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ெசததாக அறிவி1கி4றனேவ ச,க இல1கிய,க! எனேவ, ம!பவ எேலா+%
பாவிகேள எ4ேறா, அல ஊபவ எேலா+% பாவிகேள எ4ேறா இய%&வ

ைறயா? இ1கால திய ைக வBைய (ாி_ா) எ) 1 ெகாேவா%. இF!பவ

எேலா+% பாவிகளா? நலவ+% பல உள. உ6கா ெசபவ எேலா+%

பாவிகளா? நலவ+% பல உள. இலாதவ4 இF1கி4றா4. ேசா%ேபறி ஏறி

ெசகி4றா4. ஒ+வ4 வா,கிய ஒ+ வB விறைக ம/ெறா+வ4 ேகாடாாி

ெகா) பிள1கவிைலயா? இ ம6)% நீதியா? இ ம6)% பிள!பவ712
இ4பமாகவா ேதா40%? இைலேய! எனேவ இைவெயலா% வயி/01காக

ெசD% ஒ+வித வாணிக% (வியாபார%) ஆ2%. இவ/ேறா) இ12றைளD%

இைய1கலாமா? ேமH%, 'அற% ெசவதா சிற!&% ந4ைமD% உ) எ4பைத
வD0 வ இGவதிகார% எ4ப% நிைனவி இ+1க ேவ)%.
நீதா3 ெபைம
ெபாிய3ெபாிய3-சிறிய3

ெசய/காிய ெசவா ெபாிய சிறிய
ெசய/காிய ெசகலா தா.

(ப-ைர) ெசய/2- (எேலாராH%) ெசவத/2, அாிய-அ+ைமயான ( Bயாத)

ெசயகைள, ெசவாெசயவலவகேள, ெபாிய-ெபாியா ஆவாக. ெசய/2

அாிய-ெசவத/2 அ+ைமயான ெசயகைள, ெசகலாதா-ெசD% வலைம
யிலாதவக, சிறிய- சிறியவ ஆவாக.

(ெத-ைர) ெசய/காிய ெசயகளாவன:- ஒF1க  நீ த, இ+ைமவைக ெதாி
ஈடற% T?த, உர4 எ47% ேதா6Bயா ஒைர% கா த, ஐதி4வைக
ெதாித, 2ணெம47% 24ேறறி நி/ற, எG@யி12% ெசதைம

TெடாF2த

தயனவா%.

இ12றளி, ெசய/காிய ெசவா ெபாிய எ4ற மா திைரயாேன, ெசயாதவ

சிறிய எ4ப தாேன ெபற!ப)ேம! அ!பBயி+1க மீ)% ஒ+ ைற தி+வAவ

Cறியி+!ப Cறிய Cற" எ47% 2/ற தி4பா/ படாேதா எனி4 படா;
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'Cறிய Cறி7% 2/ற% இைல
ேவெறா+ ெபா+ைள விைள12 மாயி4'
எ4ப சா4ேறா ெமாழிய4ேறா? இ,2 ேவெற4ன ெபா+ைள விைள1கி4ற
எனி4, விள%&%: - ெசய/காிய ெசவ ெபாிய எ4பைத ம6)% Cறி

நி0 திவி6டா, ெசயாதவக ந) தரமானவக எ4ற ெபா+ ப6)வி)
மலவா? அ,ஙன% பட1Cடா ெத4பத/காகேவ, ெசயாதவக தாதவக
எ40 விள1கி1 கா6)கி4றா ஆசிாிய. ேமH%, சிறத ெசய ஒ40% ெசயாத
சில த%ைம! ெப+ைமயB 1 ெகாகி4றாக ளலவா? அவகைள
6B1கா6B நீ,க தாதவகேள எ40 இB ைர!பதாக@% இஃ
எண1கிட1கி4ற த4ேறா?

(மண-உைர) ெசய/2 அாியன ெசவாைர! ெபாிேயாெர40 ெசாHவ;

அவ/ைற ெசயமா6டா தாைர றதாராயி7% சிறிேயாெர40 ெசாHவ.
(பாி-உைர) ஒ த பிற!பினராய ம1கA ெசத/ ெகளியவ/ைற ெசயா

அாியவ/ைற ெசவா ெபாியா. அGெவளியவ/ைற ெச அாியவ/ைற

ெசயமா6டாதா சிறிய.
ஐ6தி

வைக
ைவெயாளி Rேறாைச கா/றெம4 ைறதி4
வைகெதாிவா4 க6ேட Dல2.

(ப-ைர) உல2-உலகமான, ைவ-(உ)ண+%) ைவD%, ஒளி-(க)ண+%)

ஒளிD%, ஊ0-(ெதா6டா உண+%) ஊ0%. ஒைச - (ேக6)ண+%) ஒD%, நா/ற% (ேமாண+%) வாசைனD%, எ4ற-எ40 ெசால! ப)கி4ற, ஐதி4 வைக-

ஐதி4 திற திைன, ெதாிவா4 க6ேட - ஆராதறிதவ னிட திேலேய அட,கி1
கிட12%.
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(ெத-ைர) ேம/Cறிய ஐதி4 திற ைத ெதாித எ4றா எ4ன? அஃ வ+மா0:

ேத7ற! ேபசி தி தி!பான தி4பட,கைள த+கி4றா மைனவி. வாRற

உ) வயி/ைற நிர!பி வி6டா4 கணவ4. ேமH% த+கி4றா. ேபா%

எ4கி4றா4. தா,க இ!பB இர@ பகலாக உைழ!ப இத/2 தாேன! இ47%
ெகாNச% தி47% எ40 ெகாNகி4றா. அGவறி@ைர12 அகமகி அைட1

கி4றா4 ேமH%, அள@ மீறியதா அமி நNசாயி/0. உட நல% ெக6ட.

ஊதிய% 2ைறத. ஒ4ற4பி4 ஒ4றா 4ப,க பல ேதா4றின. இஃ
நா12 ைவயா வத நல1ேக). ஏைனய@% இGவிதேம!

உ?வத/காக உயிவாழவிைல; உயிவாவத/ காகேவ உ?வ எ47%

க+ ைடய பழெமாழி ெயா40 ஆ,கில தி உ). உட%பிைன

4ன%

இF1ெக40 இ+ேத4', 'உட%பி712ேள உ0 ெபா+ கேட4', 'உட%பா
அழியி உயிரா அழிவ", 'உட%ைப வள ேத4 உயி வள ேதேன' எ4பன

தி+Jல ெமாழிக. இவ/றி4 க+ ைத அறிதவ மிக சிலேர! அவ+%

நைட ைறயி கா6)வதிைல.

உயி சிறத ெசயகைள ெசயேவBய கடைம உைடய. அத/காக அG@யி

உட%பி நீடநா நிைல  வாழேவ)%. அத/காக உணேவ)%;
காணேவ)%; ேக6கேவ)%;

கரேவ)%; உடைன Sய ெபா+ளா

Sைமெச ஒ%ப ேவ)%. இG ஐவைக யி4ப,கேள ைவ, ஒளி, ஒைச,

நா/ற%, ஊ0 எ4பன.
ம, நீ, தீ, கா/0, வி எ47% ஐதா ஆனேத உலக%, ஐ%Tத% எ4பன
இைவேய. உட%&% இGைவ% Tத,களி4 திாிேவ. இGைவ% உட%பிH%

உளன. உட%பி/2 ெவளி இட,க (வார,க) இ+!பதா வி உள
என@%, Jவி)வதா கா/0 உள என@%, எGவள@ உடாH% எாி 

வி)வதாH% - ஈர ணி கா வி)வதாH% ெந+!& உள என@%, உண@!
ெபா+கைள அைர 1 ெகா)!பத/2 வாயி+ நீ ஊ0வதா தணீ
உள என@%, மயி, நக%

தயன ெவ6ட ெவ6ட ேதா4றி

ைள!பதா ம

உள என@% உணரலா%. ம/0%, வா நீாி4 உதவியா உண@ ைவைய!

ெப0கி4ற; க ெந+!பி4 (விள12, கதிேரா4, நிலா) உதவியா ஒளி

ெப0கி4ற; ெம கா/றி4 உதவியா ஊ/றி4ப% (ஊ0) ெப0கி4ற; ெசவி
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விணி4 உதவியா ஒைச ெப0கி4ற (வாெனா); J12 ம உதவியா
நா/ற% (வாசைன) ெப0கி4ற (வா7லக மல+12 வாசைனயிைல ெய40
&ராண,க &A2வதி4 ெபா+ த % இதா4 ேபாH%). இைவெயலா%

ஆராசியாளக அறித ெசதிேய! எனேவ, ெவ6) வத/21 ைகD% வாA%
க+வியாக இ+!பைத!ேபால, ைவ
ெம, வா

தய ஐவைக இ4ப,கைளD% அைடவத/2,

தய ஐ%ெபாறிகA%, ம, நீ

தய ஐ%Tத,கA% உதவியாக

இ+1கி4றன. இவ/றி4 உதவியா ஐவைக இ4ப,கைள அளவாக அைட,

உயிைர உட%பிேல ெந)நா நிைல1கைவ  சிறத ெசய பல ெசய மிகமிக1
கடைம!ப6)ளா4 மனித4.

நிைலைம இ!பBயி+1க, ஐவைக இ4ப % உயி வாவத/காகேவ
எ4ெறணாம, இ4ப தி/காகேவ உயி வாவ எ4ெறணி அள@மீறி

உ) உட நல ைத1 ெக) 1ெகாட ஒ+வைன!ேபால, ஐவைக

யி4ப,கைளD% அளவி4றி Kக அழிவ அறி@ைடைம. யா2மா? கா,
கணிகைள அாிய1 ெகா) த க தியா ைகையேய அாி ெகாளலாமா?

சைம!பத/2 J6Bய ெந+!பா >6ைடேய ெகாA திவிடலாமா? எனேவ, ைவ
தய ஐதிைனD%, அைவ காரணமாக உள ஐ%Tத%, ஐ%ெபாறி

தயவ/றி4

அைம!ைபD% ஆராண அத/ேக/ப நடெகாபவேர உலகி
உயதவராகி, நிைன தவ/ைறெயலா% ெவ/றிDட4

B!பாக. இ தைகய

ெபாிேயா12 உலக% க6)! படாம எ4ன ெசய BD%? உடலைம!பிைனD%,
ேநாயிைனD%, அத4 காரண ைதD%, ேபா12% வழி யிைனD% அறி அத/ேக/ப
ம+ வ% ெசD% ம+ வ12 ேநாயாளி க6)!ப6) தாேன தீர ேவ)%?

இ ேபால!

உல2-எFவா; ெதாிவா4க6)-பயனிைல. க-)க6). க இட!ெபா+ைள
உண % ஏழா% ேவ/0ைம உ+&. ) 2றி!& விைன /0 வி2தி.

(மண-உைர) ைவ
கணேத உலக%,

தலாக1 Cறிய ஐ &ல4களி4 வைகைய ஆராவா4
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(பாி-உைர) ைவD%, ஒளிD%, ஊ0%, ஒைசD%, நா/ற % எ40 ெசால!ப6ட த4
மா திைரக ஐதன C0பா6ைடD% ஆராவா4 அறிவி4 கணேத உலக%.
ெவ'ளி காத
2ணெம47% 24ேறறி கி4றா ெவ2ளி
கணேமD% கா த லாி.

2ண% எ47% 240 ஏறி நி4றா ெவ2ளி கணேமD% கா த அாி.
(பைர-2ண% எ47%-நல 2ண% எ47%, 240-மைலயி4ேம, ஏறிநி4றா -ஏறி
நி/2% ெபாியா களி4, ெவ2ளி-சின ைத, கணேமD%-(அஃ இ+!ப)

கண!ெபாFேதயாயி7%, கா த-(அதனா தீ,2 வராதபB ) த) 1 கா த,
அாி - (பிற12)

Bயா.

(ெத-ைர) ெபாியாக62! ெப+%பாH% சின% ேதா4றா. ேதா4றி7%
ஏைனேயாைர!ேபால அB1கB ேதா4றா; ெபாிதாக ேதா4றா; ேதா4றிய%
நீட ேநர% நிைல  நி40ெகாேட இ+1கா; ஏேதா ஒ+ ேநர தி ம6)%
ஒ+கண ேநரேம ேதா40%; பி4 உடேன மைறவி)%. கணேநர% நி/2% அசின
ைதD% பிற த)  த,கைள1 கா!பா/றி1 ெகாள

Bயா. அவக சின,

ஒ4ைற நிைன தேலா, ெசாHதேலா, நிக தேலா ெசவாகளாயி4 அ!பBேய

நடேத தீ+%. இதனா ெபாியாகளி4 ெப+ைம விள,2%. கண% எ4ப மிகமிக
சிறிய கால அளைவ1 2றி12%. கா த எ4றா வாராம த) 1 கா த எ4ப

ெபா+. இ!ெபா+ைள1 2/றேம கா1க' எ47% 2றளா7% உணரலா%.

(மண-உைர) 2ணமாகிய மைலைய ேம/ெகா) நி4றா மா6) உளதாகிய

ெவ2ளியா வ+தீைமைய சிறி ெபாFதாயி7ம வாராம/ கா தலாி. (பாி-

உைர) ற@, ெமDண@, அவாவி4ைம
Bவி4கணி4ற

தய ந/ 2ண,களாகிய 24றி4

னிவர ெவ2ளி தா7ள வள@ கணேமயாயி7% ெவ2ள!

ப6டாரா த) த அாி.

144

(ஆராசிDைர) ெபாியா+ைடய சின தி+ பிற த!பி1க

Bயா எ47%

க+ திேலேய உைரயாசிாிய பல+% உைர ளன. ஆனா சில, இ12றA12

ேவ0விதமாக! ெபா+ உைர1கி4றன. அ வ+மா0:

2ணெம47% 24ேறறி நி4றவக62 ஒ+ நாA% ஒ+ கண ேநர,Cட

சினேதா4றா. அஃதாவ, அவக த%மிட தி சிறி% சின ைத! பாகா 
ைவ தி+1க மா6டாக எ4ப அவ C0%ெபா+. ேமH% அவக,

ெபாிேயாக 2ணெம47% 24ேறறி நி4றவராத4 அவ12 இழித சின%
ேதா4றா; அ!பB ேதா4றினா அவக 2ணெம47% 24ேறறி நி4ற
ெபாியா ராகாம சிறியவ ராவாக எ40 த% ெகாைக121 காரண %

கா6)கி4றாக. இ!ெபா+ ளிலா தி+வAவ இ12றைள யைம தி+!பா?

எ40 இ,2 ஆராய ேவ)%.

‘ெபாிேயா12 த!பி தவறி சின% சிறி வ வி)ேமயாயி4 பிறரா த)1க
Bயா’ எ40 தி+வAவேர உைரெயFதி Dளா. ஒ+ ைற ய40, இ+ ைற
யல, பல ைற இG@ைரைய எFதிDளா. எ,ேகா ெவனி4, இய%&வ%:-

தி+12றA ெபா+6 பாH, ெபாியாைர! பிைழயாைம எ47% ப2தியி உள,
‘எாியா ட!பB7% உ@டா% உயா
ெபாியா! பிைழ ெதாF2 வா’,

’வைகமாட வா1ைகD% வா4ெபா+A% எ4னா%
தைகமாட த1கா ெசறி4’,

’24ற4னா 24ற மதி!பி4 2Bெயா)
நி4ற4னா மாவ கில ',

'ஏதிய ெகாைகயா சீறி4 இைட ாி
ேவத7% ேவ ெக)%',

’இறதைமத சா&ைடய ராயி7% உயா
சிறதைமத சீரா ெசறி4'
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தய 2றக, ெபாியா12 சி0பா4ைம சின% ேதா40மாயி4 பிற

த)1க Bயா எ47% ெபா+ைள அறிவி1கவிைலயா? எனேவ, 2ணெம47%
24ேறறி நி4றா எ47% 2றA12, ேம/Cறிய 2றகைள ெயலா%
விள1க@ைரயாக அைம தா ஆசிாிய எ4றி ய%&வதா வ+% தைடெய4ன?
ம/0%, ஏைனேயா12 மி2தியாக சினேதா4ற, ெபாிேயா12ம6)% எ!ேபாேதா
ஒ+ கண ேநரேம ேதா40வத/21 காரண%, அவக 2ணெம47% 24ேறறி

நி4றவக எ40 ஆசிாிய இய%பிDள 2றி!&1 2றி!பா Dணேவா12!
&லனா2%. ேமH% அ4& ெநறிD% (அகி%ைச) அள@மீறி யி+ தலாகா.

அள@மீறி4 அ@% நNசா1 ெகாH%. ஆத4 ஏேதா ஒ+ ேநர திலாயி7%

மாதிாி1காயி7% சின,கா6Bனாதா4 சீதி+% உலக%. இலாவிB4 ஏ12%.

ஏ4, தி+வAவாிட% பாட% பB ! பழகி1 ெகாளலாேம! அவ பல இட,களி
உலைக சீறிDளாேர த% பாடகளா!

ஈ), சிவ!பிரகாச அBகளாாி4 பிர&,க \ைல - சி தராைமய கதியி உள
ேம@0 தவமத ெவ2ளி தானினி

ஓ@0% தர த த40 ஒ+வரா7ேம (35)

எ47% பாட ப2தி ஒ!& ேநா1க த1க.
உ0தி, உயெப+ைம ஆகியைவ காரணமாக1 2ண% 24றாக உ+வகி1க!
ப6)ள.
வா

சிற

ெந>&கட()
ெந),கடH, தளீைம 2401 தB1ெதழி தானகா தாகி விB4. (விள1க%)

கட நீ, கதிரவ4 ெவ!ப தா 2ைற ஆவியாக மா0கி4ற. அநீராவியி4

ெதா2!ேப ேமக% என!ப)வ. அ%ேம1 தி 2ளித கா/0!ப6டா

மைழெபD%. மைழ கடH% ெபD%. தைரயி ெபய! ப6ட தணீ+%

ஆ/றி4 வழியாக1 கடைலயைடD%. இெசதி இ,2 நிைனவி இ+1கேவ)%.
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(ப-ைர) எழி-ேமகமான, தா4-தா4, தB(கடநீைர1) 2ைற ,

நகாதாகிவிB4--(தி+%ப@% அ தணிைர! ெப கடH121)

ெகா)1காவி6டா, ெந)% கடH%-மிக! ெபாிய கடH%, த4நீைம-த4 இய/ைக
வள%. 240%-2ைறவி)%.

(ெத-ைர) மைலயைனய அரச ெசவ % &திய வ+வாயிலா ேபாயி4 ெபா@
240%. இ+12% ெசவ  ஒரளைவ ெசலவி6)! &திய வ+வாைய

ேதBனாேலேய &தியெதா+ ெபா@ ெப0%. அ ேபாலேவ, கடநீ+% நீராவியாக
மாறி! பி4& மைழ நீரா நிைற1க!படாவிB4 இய/ைகவள% 240%.

கட, நீராவியாக மாறி1 2ைறவ%, பி4& மைழயா நிைறவ%, இ4றல-பல
5/றா)க62

4ேப தமிழ4 அறித ெசதி. இ,2, “கட 2ைறப) த நீ

க2ைறபட எறி' எ47% பைழய பாிபாட அB ஒ!& ேநா12த/ 2ாிய.
ேமH%, நீராவியா கட 2ைறD%ேபா, ஆ/றி4 வழியாக! &நீ &2
நிைறெகாேடD% இ+1கி4ற; &நீ &2 நிைறD%ேபா நீராவியாக1

2ைற ெகாேடD% இ+1கி4ற. ஆத4 கடநீ 2ைறயேவா மிகேவா

வழியிைல எ47% க+ ைடய,

'மைழெகாள1 2ைறயா &ன&க மிகா
கைரெபா+ திர,2

நீ'

எ47% மைர1காNசியி4 அBகA% 2றி!பாக@%, நயமாக@%

ேம/ெசால!ப6ட க+ ைதேய வD0  கி4றன. ம/0%, ஊ/0 நீ, ஆ/0 நீ,
மைழ நீ எ47% Jவைகயான நீைரDைடய காரண தா, கடH12 ' நீ' எ7%

ெபய வழ,க!ப6ட எ47% ஒ+ ெசதிD% இ,ேக இ1க+ 12 அர
ெசD%.

எனேவ, கடநீ நீராவியாக மாறி மைழயாக! ெபத இ4றி, பனியாகேவா, ேவ0

விதமாகேவா சிைதவி6டா வள% 24றேவBயதாேன! கட வள% 2ைறத

எ4றா, நீவா உயிக ேதா4றி வாழாைமD%,



தய மணிக

உடாகாைம Dமா%. வைலஞ12 வைலவள% சிற1க ேவ)மானா பா6ட%
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(மைழ) ெபாயா ெபயேவ)% எ4பைத, ந/றிைண ெய47% ச,க 5

உள (38) 'பா6ட% ெபாயா வைலவள% சிற!ப' எ47% அBD%

அறிவி1கி4ற. எனேவ, கடவா உயிக தா% வாF% கட & தணீ
&2வைத, நில தி/2! &திய எ+ இ)வைத!ேபா40 வி+%பி வரேவ/கி4றன
எ4ப ெவளி!பைட.

கட7% மைழ உயத எ40ைர1க வத தி+வAவ இ,2 நயமான

ெசா/கைள! ெபதி+12% திற% ேதனி7% தி தி1கி4ற. அஃ வ+மா0:- கட

தா4 மிக! ெபாியதாயி+!பி7% மைழயிலாவி6டா ெப+ைம 240% எ4பைத
அறிவி!பத/காக 'ெந), கடH%' எ4றா. த4னிட ேத மி1கநீ இ+!பி7%

பயனிைல எ4பைத அறிவி!பத/காக த4ைம 240% எ4னா 'நீைம' 240%
எ4றா. ேமக% கடனிட தி+ நீைர1 கட4 வா,2கி4ற எ47% இழி@

ேதா4றாதபBD%, கட நீைர1 2ைற1கி4ற எ47% ஆ/ற ேதா40%பBD%,
வா,கி எ4னா தB' எ4றா. ேமக தி4 வள த4ைம ேதா40வத/காக!

ெபத எ4னா 'நகாதாகி' எ4றா. மைழயிலா வி6டா கட அழிD% எ40
Cறினா, ஆசிாிய வ &ைனைர  மைழ12! ெப+ைம ேத)கி4றா
எ40 உலக% த%ைம! பழி12% என1 க+தி அழிD% எ47% ெசாைல!

ெபயாம, மைழயிலாவி6டா கட4 வள % ஒரள@ 2ைறD% எ47%
ெபா+ளி "240%' எ47% ெசாைல! ெப தி+வAவ த!பி 1

ெகா)ளைத ேநா1கி4 மன% மகிழ விைலயா? ஆசிாியாி4 Kமா Kைழ
&ல தி/2 ஓ எ) 1கா6) ேவ)மானா இ12ற ஒ4ேற ேபாேம!
(மண-உைர) நிலேமய4றி ெநBய கடH% தன த4ைம 2ைறD%, மி4னி
மைழயான ெபயாவிB4.

(பாி-உைர) அளவிலாத கடH% த4னிய& 2ைறD%, ேமகதா4 அதைன1

2ைற  அத4க6 ெபயா வி)மாயி4.
பாய மைழ

!பா12 !பாய !பா1கி !பா12
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!பாய Sஉ மைழ.
!பா12 !& ஆய !& ஆ1கி !பா12 !& ஆயாட% மைழ.
(ப-ைர) !பா12-உபவகA12, !&ஆயவைமயான, !& ஆ1கி - உண@!

ெபா+கைள உடா1கியளி , !பா12 -அG@ண@! ெபா+ கைள

உபவகA12, !& ஆய உ%-(தா7% தாக ேவ6ைக12) உணவாக

ஆகியி+!ப%, மைழ-மைழநீேர.

(ெத-ைர) !& எ4பத/2, உண@, வைம எ4பன ெபா+. வைமைய1

ெகா)12% உணைவ வைமயான உண@ (!பாய !&) எ4றா ஆசிாிய.

எவாிட % மைண1 ெகா)  தி47 எ4றா தி4னமா6டாக. தணீைர

த 2B எ4றா 2B!பாக. ஆனா, ம1க யாவ+% மைணD%

தி4கி4றாக. எ!பBெய40 ேநா12ேவா%: நா% உ?% ேசா0, கா கனி
தயன எ!பB உடாயின எ40 ஆராயி4, ம?% தணீ+% ேசேத

உடா யின. எ4ப அ0தியி6) உ0தி க6ட!ப)%. அாிசிைய தணீ+ட4

கல அ!பமா12கி4றா ஒ+ ம,ைக. அேபாலேவ, மைண தணீ+ட4

கல உண வா12கி4றா இய/ைக ெய47% ந,ைக. ஆராசி யாளக

உணவி4 வைககளாக1 CறிDள - மா@! ெபா+, ெகாF!&!ெபா+,
உேலாக!ெபா+

தய யா@% தணி+ட4 கலத மணி4 திாிேவ. எனேவ,

தணீ தனி  உணவாவைத!ேபால ம தனி  உணவாகா; அத/2
தணிாி4 உதவிD% ேதைவ எ4ப இ!ேபா ந42 &ல!ப)ேம! மைணD%,

தணிைரD% ெகா6Bனா எாிகி4ற ெந+!& அைணD%. அேபால, ம தணிகளி4 திாிவாகிய உணைவ உடா பசி தீ அைணD%. இ,2,

"உணெவன!ப)வ நில ெதா) நீேர' எ47% &றநாP/0 வாியி4 ெபா+ த ைத
உ/0 ேநா12,கா, பைட தமிழனி4 பலைற ஆராசிவ4ைம &ல!ப)%.
ஆ! ஆ! ேம/Cறிய விாித க+ கைளெயலா% உளட1கி, 'மைழ நீரான

ஏைனய உண@! ெபா+ கைள உடா1கி தா7% (தாக தி/2) உணவாக
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அைமள' எ47% + ைத ஒ4ேற
தி+வAவாி4 திறதா4 எ4ேன!

1கா அBயி உைர ள

ஆய உ%-எFவா; மைழ-(ெபய!) பயனிைல, ஆய% எ4பதி உள உ (),

ஊஉ (Sஉ) என நீ) அளெப)  ெசDேளாைசைய நிர!பி அழ2 தத
எ4ப.

இத அளெபைடைய ேவ0 ெபா+ளி Cறி4, அ இ47% சிற!&ைட .

அதாவ: இட% நிர!&வத/காக இத அளெபைட அைம1க!ப6ட விைல. !&
ஆ12வேதா) !& ஆவ% ஆகிய எலா% மைழ தாைனயா எ40 நீ6B!

பலைகைய த6B அB ! ேபவ ேபா4ற வD0 த ெபா+ளி !பாய
Sஉ%' எ47% அளெபைட அைமதி+!பதாக1 ெகாள ேவ)%.

(மண-உைர) பிறிெதா4 0பா12 அவ உட/ கான உண@கைளD%

உடா1கி த4ைன உபா12 தாேன உணவாவ% மைழேய.

(பாி-உைர) உபா12 நல உண@கைள உளவா1கி, அவ/ைற உகி4றா12
தா7% உணவா நி/ப உ% மைழ. !& எ4ப, உ?த, உண@, வைம
எ47% ெபா+கAட4 தி+%ப தி+%ப வதி+!பதா, இத அைம!ைப, ெசா

ெபா+ பி4வ+ நிைல அணி எ4ப அணியில1கண 5லா.
கட" வா
எ9'ணதா
’ேகாளி ெபாறியி4 2ணமிலேவ எ2ண தா4

தாைள வண,கா தைல. ’

(ப-ைர) எ-மதி1க த1க, 2ண தா4-2ண ைத உைடய கட@Aைடய, தாைள-

தி+வBைய, வண,காவண,காத, தைல-தைலக, ேகா இ- (கா?த, ேக6ட
தய உண@கைள1) ெகாAத இலாத, ெபாறியி4-(2+6)1க,
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ெசவி6)1கா
ஏ-ேத/ற%.

தய) உ0!&கைள! ேபால, 2ண% இல-பய4 உைடயன அல.

(ெத-ைர) கா?% வ4ைம இலாவி6டா க?12 இழி@; ேக62% வ4ைம

இலாவி6டா கா12 இழி@: நட12% வ4ைம இலாவி6டா காH12 இழி@:

இவ/ைற! ேபாலேவ, கட@ைள வண,2 த4ைம இலாவி6டா தைல12 இழி@
எ40 தி+வAவ Cறியி+12% உவைம நய% K?கிDண மகித/
2ாியதா2%.

எ?த எ47% ெசாH12 மதி த என ஒ+ ெபா+ உ). எனேவ,

எ2ண தா4 எ4பத/2 மதி1க த1க 2ண ைத உைடயவ4 எ40 ெபா+
Cற!ப6ட. 2மர2+பர அBகளா+%, மைர1 கல%பக% எ47% 5,

மதி1க த1க மைர எ47% ெபா+ளி "எத+ மைர என1 Cறியி+!ப இ,2

ஒ!& ேநா12 த/2ாியதா2%. எ 2ண தா4 எ4பத/2 எ6) வைகயான

2ண,கைள உைடயவ4 எ40% ெபா+ Cறலா%.

(மண-உைர) அறிவிலாத ெபாறிகைளDைடய பாைவ க ேபால ஒ+ 2ண %
உைடயனவல; எ6)1 2ண திைன Dைடயவ4 தி+வBயிைன வண,காத

தைலயிைனDைடய உட%&க.

(பாி-உைர) த தம1ேக/ற &ல4கைள1 ெகாைக யிலாத ெபாறிக ேபால!
பய4ப)த உைடயவல, எவைக!ப6ட 2ண,கைளDைடயான தாகைள
வண,கா தைலக. எ 2ண,களாவன:- த4 வய தனாத,
Sயஉட%பினனாத, இய/ைகஉணவின னாத,
பாச,களி4 நீ,2த, ேபர+ உைடைம,

/0% உணத, இயபாகேவ

Bவி ஆ/ற உைடைம, வர%பி

இ4ப% உைடைம என இைவ. இGவா0 ைசவாகம தி Cற!ப6ட. அணிமாைவ
தலாக உைடயன என@%, கைடயிலா அறிைவ

உைர!பா+% உள.

தலாக உைடயன என@%

(ஆராசிDைர) எ 2ண தா4 எ4பத/2, எ6)1 2ண,கைளDைடயவ4
எ4ேற பாிேலழக

தேயா ெபா+ CறிDளன. அ ஒ+ நல ெபா+தா4.

ஆனா, பாிேமலழக ைசவ ஆகம தி Cற!ப6)ள எ6)1 2ண,கைள1
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2றி!பி6)ளா. ேவ0 சில, வட 5 உள அணிமா

தய எ6ைட1

2றி!பி6)ளன. இ47% சில, சமண 5 உள கைடயிலாவறி@

தய

எ6ைட1 2றி!பி6)ளன. இத/2 ஏ4 இGவள@ ெதாைல? இவ/ைறயா எ
2ண% எ40 தி+வAவ இய%பியி+!பா? ைகயி ெவெணைய
ைவ 1ெகா) ெந12 அைலவ ஏ4? இைறவனி4 எ6)1 2ண,க
இ4னி4னைவ எ40 தி+வAவேர ெதாிவி ளாேர. ேகாளி ெபாறியி4'
எ47% இ12ற ஒ4பதாவ 2றளா2%. இத/2 4 எ6)1 2றகளிH%,

இைறவைன எ6)1 2ண,க உைடயவனாக1 CறிDளா வAவ.

அைவ வ+மா0:
ஒ40-உலகி4

ைறேய

த/ ெபா+ளாயி+!பவ4; இர)வாலறிவ4; J40-மலமிைச

ேயகினா4; நா42ேவ)த ேவடாைம யிலா4; ஐ-இைறவ4 (இைறவ4
எ4றா எ,2% எேலா12% தைலவனா த,கியி+!பவ4 எ4ப ெபா+);
ஆ0-ெபாறிவாயி ஐதவி தா4; ஏF-தன12வைமயிலாதா4; எ6)அறவாழி
அதண4 எ4பனவா%. இ,,ண%

த எ6)1 2றகளிH% எ6) இய&கைள

ெசா1ெகா) வ, பி4& ஒ4பதாவ 2றளி எ2ண தா4 எ4றா,

4Cறிய எ6)1 2ண,கைள உைடயவ4 எ40 ெபா+ C0வதி எ4ன பிைழ?

ப தாவ 2றளி &திதாக ஒ+ 2ண % ெசாலவிைல.

/Cறிய இைறவ4

எ4பைதேய 2றி!பி6)ளா. எனேவ, வ பிற ெகாைககைள1

ெகா)வ திணி!பைத1 கா6BH%, ஆசிாியாி4 C/ைறேய ெகாவ நல
2றி1ேகா ளலவா? இGெவ6BைனD% எசமய தா தா4 இைலெய40
ம01க BD%?
'தைலேய நீ வண,கா' (தி+ அ,கமாைல 1)

’தா த ெச4னிD% தத தைலவைன' (ெபா)

எ47% நா@1கரசாி4 ந4ெமாழிக ஈ) ஒ!&ேநா1க த1கன.
பிறவி1 கட நீ6த
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பிறவி! ெப+,கட நீவ நீதா
இைறவ4 அBேசரா தா.

(மண-உைர) பிறவியாகிய ெபாிய கடைல நீதி ேய0வ இைறவன அBைய
ேசதவ; ேசராதா அத7 அFவ.
(பாி-உைர) இைறவ4 அBெய47% &ைணைய ேசதா பிறவியாகிய ெபாிய
கடைல நீவ; அதைன ேசராதா நீதமா6டாரா அத7 அFவ.

ேசதா எ4ப ெசாெலச%.

நம உைர: இைறவனB ேசராதா-இைறவனி4 தி+வBகைள வண,காதவக,
பிறவி! ெப+,கடபிறவியாகிய ெபாிய கடைல, நீவ-நீதி1ெகாேட
யி+!பாக; நீதா-ஆனா நீதி1 கைரேயற மா6டாக.
ஆ@ைர: மண12டவ, பாிேமலழக, பாிதியா, கா,க

தலான

உைரயாசிாியக பல+% ேசதா’ எ47% ெசா எசமா (2ைறவா) உள

என1 ெகா) அெசாைல வ+வி ! ெபா+ CறிDளன. இ

ேதைவயிைல. ேமேல நம உைரயி CறிDளேத ெபா+ தமான. இத/21

க%பன தரகாட Uடாமணி! படல!பாட ஒ40 ைண ெசகிற: அ,
’நீதா இ4ன4 ே◌தாேம

ேததா நாத ெப+Nெசவ%
ஈதா712 உைன ஈயாேத

ஓதா எ%மி4 உயேதாயா' (43)
எ4ப. நீத

Bயாத 4ப1 கடைல நீ நீதி1 ெகாேட யிராதபB உ4ைன

இராமனிட% ேச1க ேவ)% என அ7ம4 சீைதபா Cறினா4 - எ4ப இத4
க+ . சீைத இராமைன! பிாி இராவணனிட% அக!ப6)1 ெகா)

வ+வ, நீத

Bயாத 4ப1 கடைல நீதி1ெகாB+!பதா2%. ஆனா,

இராமைன அைடயாவிB4, நீதி1ெகாேட தா4 இ+1கேவ)ேம தவிர, நீதி1
கைரேயற

Bயா - எ4ப இத4 விள1க%. இ ேபாலேவ, இைறவனB ேசராதா
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பிறவி! ெப+,கடைல நீதி1ெகாேட யி+1கேவ)ேம தவிர, நீதி1 கைரேயற
Bயா - என இ12றA12! ெபா+ காணேவ)%.

ேவடாத ெசாைல வ+வி!ப%, இ+12% ெசாைல நீ12வ% ஆகிய ஒ+

பழ1க% பாிேமலழகாிட% உ).
'உைடயா

4 இலாேபா'

எ47% 2றளிH% ஒ+ ெசாைல வ+வி  எFதி Dளைம ேதைவயிைல என
இ5H

4 ஒாிட தி விள1க!ப6)ள. ம/0%.

'அழேபாH% மாைல12 Sதாகி ஆய4
2ழேபாH% ெகாH% பைட’(1228)
எ47% 2றளி 2ழ ேபாH% எ4பதி உள ேபாH% எ4பைத அைச என

தளிவி6டா, இ1 க+ கைளெயலா% அறிஞக ஆக. இைறவனBகைள
வண,காதவக >)ேப0 எத இயலா எ4ப இத1 2றளி4 க+ தா2%.
---------------

'ற த 'றி அகர வாிைச
(இ5 விள1க% ெப/0ள 2றகளி4 அகர வாிைச)
அNசாைம 42

C/றேமா 56

அற தா/றி4 85

ெகா)%&+வ% 70

அண,2ெகா 22

ெகாைடயளி 38

அற தா0 175

ேகாளி ெபாறியி4 192

அறெனன 105

ெசய/காிய 179

அறனிF1கா 53
அ4&% அற7% 68

ஆ/றிெனாF1கி 102

ைவெயாளி 180

ெசவிைக!ப 110

த/கா  172
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இயபினா4 99

!பா12 189

இய/றH% 77

றதா12% 43

இலெத4 169

ெத4&ல தா 45

இ+ ேநா12 143
இவாவா4 31
இ4ெசாலா 95

உைடயா

4 150

உடாக 123

S,காைம - 58

ெதா6டைன  161
ெந),கடH% 187
ேநா1கினா 34

பைட2BC 26

எெண4ப 133

படறிேய4 36

ஒ?த/2 89

பிைணேய 107

ஏதிலா 158

பழியNசி 65

ஒH% G4கயா4 174

பிறவி!ெப+% 194

கடாக 22

மைனமா6சி 153

கடா1களி0 - 94

க?ைடய 146
க/ககசடற 128

கா6சி12 81

2ணெம47% 183
-------

மைன த1க 138

ைறெச 115

யாதா7% 165

ைவய  120

