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க)2% அ?@%:  
 
தி+வ�Aவனாாி4 தி+12றைள திறனா�@ ெச�த இைட1காட� எ47% &லவ�,  
 

"க)ைக �ைளேத� கடைல! &க6B1  
20க தறித 2ற�”  

 
என1 CறிD�ளா�. மிக@% சிறிதள@ எ4பத/21 ’க)கள@’ என1 C0% மர& 
உ�). ஒ+ சிறிய க)ைக �ைள� அத7� ஏF கடைல! &2த�BDமா? 
�Bயா�. ஆனா�, அ�த அாிய ெசயைலதா4 தி+வ�Aவ� த% ஒGெவா+ 
2ற6பாவிH% ஆ/றிD�ளதாக இைட1காட� இய%பிD�ளா�. ஒளைவயா� எ47% 
&லவ� ெப+மா6Bேயா,  
 

'அ?ைவ �ைளேத� கடைல! &க6B1  
20க தறித 2ற�'  

 
எ40 பாரா6BD�ளா�. அ? எ4பைத1 2றி12% ஆ,கில� ெசா� Atom எ4ப�.  
இ�த Atom எ4பத/2! பிள1க �Bயாத� எ4ப� ெபா+ளா%. ஆனா�, இ+பதா% 
5/றா�B� அ? பிள1க!ப6டைத உல2 அறிD%. அ?ைவ! பிளத� - 
�ைளத� எ4ற ஒ+ 2றி!ைப! பல 5/றா�)க62 �4ேப ஒளைவயா� 
அறிவி��ளா�.  
 
பிள1க �Bயாத �ைள1க �Bயாத அ?ைவD% �ைள� அத7� ஏFகடைல!  
&2�வ� ேபா4ற அாிய ெபாிய ெசயைல தி+வ�Aவனா� ெச���ளாரா%. 
அதாவ� ஒGெவா+ 2றளிH%, அாிய ெபாிய - ஆ��த உய��த - பர�த விாி�த 
க+�க� உ�ளன எ4ப� இத4 ெபா+ளா2%.  
 
    
ஆணி ���க�ஆணி ���க�ஆணி ���க�ஆணி ���க�: : : :     
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எனேவ, தி+12ற� 5ைல ஒ+ மாெப+,கட� எ40 Cறலா%. கட�ேல ��க� 
இ+12%. தி+12றளாகிய மாெப+,கட�� ஆயிர� ��5/0 �!ப� 
ஆணி��க� இ+12%. ��கA� மிக@% உய��த ��கைள ஆணி��க� 
என� மர&. அ�த 1330 ஆணி ��கA� ஒ� ஐ%பெதா+ ��கைள மாதிாியாக 
என� இ�த 5�� அறி�க!ப)தி- D�ேள4. யா4 எFதிD�ள உைர விள1க% 
அறி�க% எ4றா�, இ47% அாிய ெபாிய க+�க� அைம�தி+12% எ4ப� 
ெபற!ப)%.  
 
ைவ�� �ைறைவ�� �ைறைவ�� �ைறைவ�� �ைற: : : :     
 
யா4 2ற�கைள அைமதி+12% �ைற &�ைமயாக ெதாியலா%. �த�� 
காம�!பா�, அ)�! ெபா+6பா�, J4றாவதாக அற�!பா� எ4ற �ைறயி� 
என� ைவ!&�ைற இ+12%. ஒ+ பா�4 2ற�கைளேய ெதாட��� ெசா�வதி7%, 
�!பா� 2ற�கைளD% மாறி மாறி அைம�1ெகா�) ெச��4, பB!பவ�12 ஒ+ 
வைக! &�ண�@ உ�டாகலா%. அதனா� இGவா0 அைம��ேள4. 
வா�1ைகயி� எ�த1 ேக)% ெச�யாத மா0த� ஏ/க1 CBய�தாேன!  
 
க��� ேவ��ைமக��� ேவ��ைமக��� ேவ��ைமக��� ேவ��ைம: : : :     
 
என� உைர விள1கதி� சில க+� ேவ/0ைமக� இ+1கலா%. மண12டவ� 
உைரD% பாிேமலழக� உைரD% தர!ப6)�ளன. பாிதியா� உைரD% கா�,க� 
உைரD, Cட, ெப+%பாH% இGவி+வாி4 உைரகேளா) ஒதி+12%. இவ�க62� 
க+� ேவ/0ைமD% சி0பா4ைமயாக இ+12%. எனேவ, என� உைர 
விள1கதிH% க+� ேவ/0ைம இ+!பதி� விய!பி�ைல. க+� ேவ/0ைம, ஒ+ 
வைகயி� &�ைம கா?% திற4 வள��சி12 அறி2றி.  
 
தி+12ற� 5� �Fவத/2% இ!பB ஒ� உைர விள1க% எFதேவ�)% எ4ப� 
என� ேவணவா. அ4ப�களி4 சா�@% (ஆதர@%) அகைவ நீ6சிD% உட�நல�% 
ெபா+� வள�% இ+!பி4 அ� ைகCடலா%.  
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என� இ�த உைர விள1க 5ைல திறனா�@ ெச�பவ�களிடதி� எ4ேனா) 
க+� ேவ/0ைம ேதா4றலா%. ஏேதா �ணி�� இற,கிD�ேள4. அறிஞ�களி4 
ந�லாதரைவ நா)கிேற4.  
 
அறி�க உைர எFதிய ேபராசிாிய� தி+, ச. அறவண712%, இ�5ைல ந4�ைறயி� 
அ�சி6) த�த சித%பர% சபாநாயக� அ�சகதா+12% மிக@% ந4றி 
ெசH�கிேற4. வண1க%.  
 
��தர  ச��க4           5—11—1991 
---------- 
 

ஆ� கட�� சில ஆணி ���க�ஆ� கட�� சில ஆணி ���க�ஆ� கட�� சில ஆணி ���க�ஆ� கட�� சில ஆணி ���க�    
 

ேதா��வா!ேதா��வா!ேதா��வா!ேதா��வா!    
 
ெப0த/காிய காத� ஒ+திைய! ெப/ற ெப0த/காிய காதல4 ஒ+வ4, தா4 அவ� 
மா6) Kக��த இ4பதி4 �ைவைய! &ைன��ைர1கவி�ைல, உ�ைமயாகேவ 
உைர1கி4றா4: அவ4 அவ� கனிவாைய Kக��தானா%. அ� Kக��சியி4 பயைன 
எGவா0 ெவளியி)வ�? அவ712! ப6டைத� ெசா�� வி)கிறா4. இ�ைல, 
அவ4 ெசா�ல ேவ�)% எ40 எ�ணி� ெசா�லவி�ைல. அவைனயறியா� 
அ�Kக��சியி4 ேத1ெகறி@ ெசா/களாக ெவளி!ப)கி4ற�. அ�த1 கனிவா�� 
�ைவ அவன� உயி�12 இனிதா%-இனி1கி4றதா%. அ� ம6)மா? அமி�தமாகி 
அவன� ஆ+யி�12 எF�சி ந�2கி4றதா%. ஒ+ �ைறயா? இ+ �ைறயா? பல!பல 
�ைறD% இனி1கி4றதா%. ஆ+�ேதா0% ஆ+�ேதா0% அ7பவி12�ேதா0% 
அ7பவி12�ேதா0% அமி�த மகி�@ மி2கி4றதா%; மி2�� ெகா�ேட-
யி+1கி4றதா%.  
 
இ� அவன� ப6டறி@. அதாவ� தைலசிற�த தமி� மகன� ப6டறி@. ஆ�)12 
இ+�ைற �%�ைற மணவில12 ெச�� ெகா�) ம0 மண% &ாி��ெகா�Aகி4ற, 
மனவள��சிய/ற மா1கA12 இ� வி�ைதயி7% வி�ைத! விய!பி7% விய!&! 
பழக! பழக தமிழ712 மைனவி ேம� இனி!& மி2கி4றேத தவிர, 2ைறயேவ 
யி�ைல; கச!பாக மாற@% இ�ைல. எைத!ேபால.. ? 
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இ,ேகதா4 பா��! பதி�01கேவ�)%. கனிவா� இ4ப�12 எதைன 
உவைமயா12வ�? 'பகழ! பழக! பாH% &ளி12%' எ4கி4றனேர! பாேல-தீ% பாேல 
இதைகய� எனி4 ேவ0 எதைகய இனி!&! ெபா+ைள ஈ�) இய%&வ�? 
அ!பழெமாழிேய ெசா�Hகிறேத. ’பாH%’ எ4பதிH�ள - உய�@ சிற!& உ%ைமேய 
ெதாிவி1கிறேத. நாேடா0% நம12 ந�Hணவாகி4ற பாHேம &ளி12% எ4றா�, 
பி4ைன! ேப�வாேன4?  
 
கனிவா� இ4ப�12 ஒ� உவைம Cற இGவள@ தி�டா6டமா? திணறலா? 
தி12�1காடலா? அவ4 அ1கனிவா� இ4பிைன Kக��தவ4 ஏேத7% உவைம 
Cறியி+1கி4றானா? ஆ%, Cறியி+1கி4றா4. ஒ4ற4 சிற!ைப உண��த/2 
உவைம C0வெத4றா� அதனி7% சிற�த ெபா+ைள எ)�1 C0த�தாேன 
மர&? ந42 �ட� வி)% விள12 ஒ4றி/2 மி4மினிையயா ஒ!பி)வ�? கதிரவைன! 
ேபா� ஒளி�கிற� இGவிள12, என�தாேன உவைமயிய�?  
 
ஆயி4, கனிவா� இ4ப�12 அவ4 எ4ன உவைம-ஒ!&ைம CறிD�ளா4? 
தமிழ�கேள, ந%&>�களா? அவ4 Cறியி+!பைத ந%&>�களா? அ4ைறய தமிழ4 
த4 ப6டறிவி/2 எ6Bயைத� ெசா4னா4. ஆனா� இ4ைறய தமிழேனா, அதைன! 
&ாி��ெகா�A% நிைலயி�-ந%ப1CBய நிைலயி�, த47ண��சி உைடயவனா� -
த4ன%பி1ைக உைடயவனா� இ�ைல. அ�ேதா தமிழகேம! நீ அளிைய! நீ ந�ைல! நீ 
வா�க!  
 
அவ4 அ!பB எ4ன ெசா��யி+1கிறா4? எ4ன உவைம Cறியி+1கிறா4? 
'ேத+�ேதா0% ேத+�ேதா0% - ஆராD�ேதா0% ஆராD�ேதா0% இனி1கி4ற 
ெச�தமிைழ! ேபால, இவ� ெச,கனிவா� ஆ+�ேதா0% இனி1கிற�; ேத+�ேதா0% 
அமி�தாகி4ற ெச�தமிைழ! ேபால, இவ� ெச,கனிவா� ஆ+�ேதா0% 
அமி�தாகி4ற�’- எ4ப�தா4 அவ4 ெச% ெமாழி.  
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இ!ெபா+� ெசறி�த உவைமயி� எ�ைண உ�ைம ெபாதி�� கிட1கி4ற�! 
இ1க+� எ�ைண ஆழ�ைட ய�. எ�ைண அகல�ைடய�, எ�ைண உய��சி 
Dைடய�! இஃ� எ,கி+�� ெபற!ப6ட�? இ,கி+�� தான:  
 

”ேத+�ெதா0% இனிதா� தமி�ேபா40 இவ� ெச,கனிவா�  
ஆ+�ெதா0% இனிதா� அமி�தா% என தா+யி�1ேக”  

(தNைச வாண4 ேகாைவ-59)  
 
எ47N ெச�D6 ப2தியி�+��தா4. இ� ெச�D� எவ� வாயி�+�� வ�த�? 
'ெபா� பிற�த� &லவ� வாயிேல' எ4ப� சில�. இ�ைலயி�ைல; &லவ�க62�ேளேய 
ெபா�யாெமாழி! &லவ� பாBய ெச�D� இ�, ஈ)பா) ெகா�ள ஈ)பா) ெகா�ள 
தமி� மிக மிக இனி12% எ4ப� �B�த க+�, தமிழி� ஈ)பா) ெகா�டவ�க� 
இதைன உண�வ�, ந%&வ�. க/க�B4 இனிைமைய� �ைவேத உணரேவ�)% - 
உணர�BD% அ�லவா?  
 
ெபா�யாெமாழி! &லவ� ெப� இ4பதி/2% தமி� இ4பதி/2% ஒதநிைல 
த���ளா�. பாரதிதாசேனா, 
 

'ம,ைக ஒ+தி த+% �க�%-எ,க� 
மாதமி�12 ஈ) இ�ைல'  

 
என தமிழி4பைத உய�திD�ளா�. 
 
தமிைழ ஆரா��� இ4&0த� எ4றா� எ4ன? தமிழிH�ள தைலசிற�த 5�கைள 
ஆரா��� இ4&ற� தாேன! அ,ஙனெமனி4, தமி� 5�கைள ஆராய ஆராய 
இனிைம மி2% எ4ப� ேபாத+ம4ேறா? �த� ெபா�யா ெமாழி!&லவராகிய 
தி+வ�Aவேர CறிD�ளாேர! பB1க! பB1க 5�4 நய% இனி!பைத! ேபால, 
பழக! பழக! ப�&ைடயவர� ந6& இனி12%, எ4ப� அவ� க+�.  

’நவி�ெதா0% 5�நய% ேபாH% பயி�ெதா0%  
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ப�&ைட யாள� ெதாட�&'  
எ4ப� அ1க+தைம�த 2றளா%.  
 
உ�ைம அஃெதனி�, ஆராய ஆராய ெதவி6டா� இனி12% தமி� 5�கA� 
தைலசிற�த ஒ4றிைன ேத��ெத)� ைவ�1ெகா�) ஆரா��� ஆரா��� 
அGவி4பைத ��1கலாேம! இழ!பேத4?  
 
அதைகயெதா+ தமி� 5ைல ேத��ெத)த� அாித40; எளி�, மிக எளி�. 
அGேவைலைய உலக% நம12 தரவி�ைல. அதைன �4னேமேய அ� ெச�� 
�B� வி6ட�. அ�த நாடறி�த 5ைல - ஏ4, உலக மறி�த அதைல 5ைல 
ஏற12ைறய ஒாீராயிர% ஆ�) க62 �4ேப, ச,க தமி�! &லவ�கேள - 
ப4P�க� எFதிய தமி�! பாவாண�கேள வி+%& ெவ0!பி4றி ஒ+ �கமா� 
ேத��ெத)� வி6டன�. ஆ%; உ�ள உ�ள உ�ள% உ+12% அ�த தமி� 5ைல-
ஆராய ஆராய அறி@ ஊ/ெற)12% அ�த தமி� 5ைல - சி�தி12% சி�ைத12 
இனிய, அ� ம6)மா, ேக62% ெசவி12% இனிய, அ%ம6)மா, ெசா�H% வா�12% 
இனிய அ�த தமி� 5ைல அவ�க� அ!ேபாேத ேத��ெத)� வி6டன�. 
 

'அ+, 2றA% பக��தத/பி4 ேபாெயா+த�  
வா�1 ேக6க 5Hளேவா'  

எ4றா� நததனா�.  
 

'உ�Aெதா0 உ�Aெதா0 உ�ள% உ+12ேம  
வ�Aவ� வா�ெமாழி மா�&'  

எ4றா� மா,2B ம+தனா�.  
 

’வா�ெமாழி வ�Aவ� �!பா� மதி!&லேவா�12  
ஆ�ெதா0% ஊ0% அறி@'  

எ4றா� உ+திர ச4ம க�ண�.  
 

சி�ைத1 கினிய ெசவி1கினிய வா�1கினிய...  
வ�Aவனா� ப4னிய இ42ற� ெவ�பா'  
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எ4றா� க@ணியனா�. 
 

'உலகைடய உ�?மா� (வ�Aவ�)  
வ�டமிழி4 �!பா� மகி���'  

எ4றா� ஆல,2B வ,கனா�.  இ!பB இ47% பல�, ப/பல�.  
 
அ1கால! &லவ�க� ம6)மா அத4 அ+ைம ெப+ைமயிைன அறி�தி+�தன�? 
இ1கால�% ப�ேவ0 இ�திய ெமாழி! &லவ�க� உ6பட! ப�ேவ0 உலக ெமாழி! 
&லவ�கA% அத4 ஈ) இைணய/ற சிற!பிைன Kனி�ண��தன�. தத% 
ெமாழிகளி/ ெபய��1 ெகா�டன�. பிற ெமாழியாள�க� அதமி� 5ைல ெமாழி 
ெபய��1 ெகா�ட ெசய�, அவ�த% பர�த மன!பா,ைகேயா, பர�த அறிவி4 
ெப+1ைகேயா அறிவி!பதாக! ெபா+� இ�ைல; அதமி� 5�4 க+தாழைத-
எவைரD% கவ��� த4 வய!ப)�% அ�5�4 தனி மா�பிைன அறிவி!பதாகேவ 
ெபா+� அ�லவா? 
 
கால, கட�த, க�ட, கட�த, சாதி சமய, கட�த அத2 உலக! ெபா� 5�- 
உலக! ெபா� மைற தி+வ�Aவாி4 ெதவி6டாத தி+12றள4ேறா? வ�Aவ4 
த4ைன உலகி71ேக த�� வா4&க� ெகா�ட தமி� நா)' எ40 �!பிரமணிய 
பாரதியா�, தி+12ற� உலக! ெபா� 5� எ4பத/2 ந/சா4றித� (Certificate) 
ெகா) தி+!பதாக1 C0வ� வழ1க%. இ�ைல, இஃ� அவர� ெசா�த� சர12 
இ�ைல. ஒ+ேவைள அGவாேற எ)�1 ெகா�டாH%, இ1க+ைத �த�� 
ெவளியி6டவ� அவர�ல�. இதைன தி+வ�Aவ� காலதிேலேய &லவ� 
ெப+ம1க� பைறசா/றி ெதாிவி� வி6டன�:  
 

’வ�Aவ� பா6B4 வள�ைர1கி4 வா�ம)12,  
ெத�ள�தி4 தீN�ைவD% ஒGவாதா�-ெத�ள�த%  
உ�டறிவா� ேதவ� உல2 அைடய உ�?மா� 
வ�டமிழி4 �!பா� மகி���.'  

 
என ஆல,2B வ,கனா� அ!ேபாேத அறிவி�! ேபா�தா�. ’உல2 அைடய-உலக% 
�Fவ�%-உ�?%' என அ!ேபாேத 2றி (ஆ+ட%) ெசா��வி6)! ேபானா�. 
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எதி�கால�12% இட% ைவ�, ’உ�?%' எ40 ெச�D% எ47% வா�பா6) 
விைன�/றி� Cறி! ேபா�தைமயி4 K?1கதிைன Kனி� ேநா1கி மகி�க.  

’வ�Aவ� உலக, ெகா�ள ெமாழி�தா� 2ற�'  
என நாி ெவ;உ தைலயா+% CறிD�ளா�.  
 
ஆ%, உலகின� உ6ெகாளகி4றன�; ஆனா� தமிழ�களி4 நிைல எ4ன? 'வ�Aவ4 
2றைள ைவயகெம�லா% வாாியிைறயடா தமிழா' எ40 பா)கிேறா%, ஆ)கிேறா%; 
ஆனா� ெச�ேதாமா? ெச�கி4ேறாமா? ேபாக6)%, இனிேய7% ெச�ேவாமா? 
 
தமிழ�க� தி+12றைள மற�த� உ�ைமதா4 - அதைன அைன�லகி/2% 
அறி�க! ப)த அவ�க� மற�த� உ�ைமதா4. ஆனா�, தி+12ற� தமிழ�கைள 
மற1க��ைல. அவ�கைள அைன�லகி/2% அறி�கN ெச�� ைவ1க அ� மற1க 
வி�ைல. த4 க+தி4 தி�ைமயா� உலக ம1கைள1 கவ��தத4 வாயிலாக, 
'தி+12ற� என ஒ+ 5H�), அஃ� எFத!ப6ட� தமி� ெமாழியி�, 
அ%ெமாழியிைன!ேப�பவ� தமிழ�க�, அவ�க� அதைகயெதா+ 5ைல உலகி/2 
அளி1க வ�ல ஆ/றH% அ7பவ�% நிர%பியவ�க�' என அைன �லகின+% 
அறி�� விய1க� ெச�த� 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� ெசா�Hவ� ேபா�-தி+வ�Aவ� ெசா�வ� ேபா� 
ேதா4ற வி�ைலயா?  
 
தி+12றைள ஒ+ �ைற பBதா� ேபா�மா? இ+ �ைற பBதா� ேபா�மா? ஒ+ 
க+�ைரைய1 க/றா� ேபா�மா? ஒ+ 2றி!&ைரைய1 க/றா� ேபா�மா? 
தி+12றேளா ஒ+ வா�1ைக 5�-வா�1ைக �ைண 5�. இளைமயி� ஒ+ �ைற 
பB�� �ைவேதா%. இ47% இ�லா�)க� ெச4ற பி4ன�-சில 
அ7பவ,கைள! ெப/ற பி4& தி+12றைள மீ�)% ஒ+ �ைற பB�! பா�தா� 
ெதாிD%. &� அழ2-&� நய%-&�!ெபா�@ காண!ப)%. இGவாேற ஆ�)கA12 
ஆ�), அ7பவ�12 அ7பவ% தி+12ற� ெதவி6டா� இனி12%, 'உ�Aெதா0 
உ�Aெதா0 உ�ள% உ+12ேம வ�Aவ� வா�ெமாழி' என மா,2B ம+தனா+%, 
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’�!பா� ஆ�ெதா0% ஊ0% அறி@’ என உ+திரச4மக�ண+% உைரதி+!பைத 
இ!ேபா� ஒ+�ைற ஊ4றி ேநா12க. 
---------- 
 

அைம�� �ைற ஆ!"அைம�� �ைற ஆ!"அைம�� �ைற ஆ!"அைம�� �ைற ஆ!"    
 
அற�!பா�, ெபா+6பா�, காம�!பா� எ4ற வாிைசயி� இ!ெபாF� 
காண!ப)% தி+12றளி4 அைம!& �ைறயி� மா0த�ெச�ய இடமி+1கி4ற�. 
இ%J40 பா�கைளD% த4னக�1 ெகா�B+!ப� காரணமாக தி+12ற� 
ெப/றி+!பதாக நா% எ�ணி1 ெகா�B+12% '�!பா�' எ47% ெபயைரேய 
ஆ6ட, கா?%பB� ெச�ய ெத%பி+1கிற�.  
 
காதி� விFகிற�; சி0 சலசல!& அ40; ெப+, C12ர�க�-அைற Cவ�க� 
காைத �ைள1கி4றன. 'பைழய ச,க! &லவ�கேள �!பா�’ எ40 தி+வ�Aவ 
மாைலயி� 2றி!பி6B+1கி4றனேர. அற% ெபா+� இ4ப% >) எ47% 
வாிைசயி� உ0தி! ெபா+�கைள உைர!ப�தாேன ெதா40 ெதா6ட �ைற' 
எ4ெற�லா% பல� ேபா� �ழ1க% இ)வ� &ாிகிற�.  
 
பைழய ச,க! &லவ�க� சில� தி+12றA12 மதி!&ைர (விம�சன%) 
வழ,கிD�ளன�. அவ�க� எFதிய பா1களி4 ெதா2!பாக, தி+வ�Aவ மாைல' 
எ47% ெபயாி� ஒ+ 5� உல@வ� பல�12% ெதாி�தி+1கலா%, அ�த 5ைல 
ந42 �+வி! பா�1கேவ�)%. அற% ெபா+ளி4ப% �!பா�, 'அற% ெபா+ளி4ப% 
�!பா�’ என இளைமயி�+�� பா��! பா��! பB�! பB�! பழகி!ேபான 
பழ,க�களா� தி+12றைளD% தி+வ�Aவ மாைலையD% பா�1க1Cடா�. 
ஆரா��சி அறி@1க� ெகா�) பா�1க ேவ�)%, பB1கேவ�)%. அ!ெபாF� 
&ாிD% தி+12றளி4 அைம!& �ைற. 
 
தி+12றA12� சிற!&!பாயிர% எFதிD�ள பைழய &லவ�கேள ’சனி சர4’ ேகாயி� 
சாமிகைள!ேபால1 கா6சியளி1கி4றன�. அ1ேகாயி��, ஒ40 கிழ1ேக பா�12%; 
இ4ெனா40 ேம/ேக பா�12%; ம/ெறா40 ெத/ேக பா�12%; ேவெறா40 
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வட1ேக பா�12%. இGவாேற அ!&லவ�கA% ப�ேவ0 வைகயான க+�1கைள 
ெவளியி6)�ளன�.  
 
அைவ வ�மா�அைவ வ�மா�அைவ வ�மா�அைவ வ�மா�    
 
(1) தி+12ற� அற%, ெபா+�, இ4ப% எ47% �!பிாிவின�. (தி+வ�Aவமாைல-
9- க�லாட�, 10-சீதைல�சாதனா�, 11-ம+�வ4 தாேமாதரனா�,. 12-நாக4 
ேதவனா�, 15-ேகாதமனா�, 17-�ைகய9�� சி0 க+��%பியா�, 18-ஆசிாிய� 
ந�ல��வனா�, 19-கீர�ைதயா�, 30-பாரத% பாBய ெப+�ேதவனா�, 31-
உ+திரச4மக�ண�, 39-உைறR� �� C/றனா�, 46-அ1கார1கனி ந��மனா�, 
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;உதைலயா�, 40-
இழிக6 ெப+,க�ணனா�.)  
 
(3) தி+வ�Aவ� J4றிேலேய நா4ைகD% அட1கி யி+1கிறா�. (22-ெதாBதைல 
விFத�Bனா�, 44-கள S�1கிழா�).  
 
(4) தி+வ�Aவ� ேவத1க+ைத தமிழி� எFதினா�. (4-உ1கிர! ெப+வFதியா�, 
28-காவிாி!T% ப6Bன�1 காாி1க�ணனா�, 37-ம�ைர! ெப+ ம+தனா�, 42-
ெசய9�1 ெகா)N ெச,க�ணனா�.) 
 
(5) தி+வ�Aவ� தி+12றைள தாமாகேவ, ெசா�த அறி@ அ7பவ,களி4 
�ைணெகா�ேட ெச�தா�. (7-ந1கீரனா�.)  
 
(6) தி+12றளி� �த�H�ள பாயிர% எ47% ப2திதா4 >6)!பா� (20-சி0 
ேமதாவியா�.)  
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(7) நா4ைகD% இ4ப% (காம%), ெபா+�, அற%, >) எ47% �ைறயி� வாிைச! 
ப)தியைமத�. (33-நாிெவ;உதைலயா�.)  
 
(8) ெபா+6பா� ஏF பிாி@கைளDைடய�. (22-ெதாBதைல விFத�Bனா�, 26-
ேபா1கியா�.) ஆனா�, உைரயாசிாிய�கA� மண12டவ� ஆ0 பிாிவாக@%, 
பாிேமலழக� J40 பிாிவாக@% பிாி�1ெகா�)�ளன�. பிாி@ இய�களி4 
ெபய�கA% ஒ+வ�1ெகா+வ� ேவ0 ப)கி4றன.  
 
(9) காம�!பா� J40 பிாி@கைளDைடய�, (22-ெதாBதைல விFத�Bனா�, 
27-ேமாசிகீரனா�.) ஆனா�, உைரயாசிாிய�க� இ+வ+% இர�டாக! 
பிாி��ளன�. பிாி@களி4 ெபய�கA% ெவG ேவறானைவ.  
 
இGவா0 இ47% மா0ப6ட ப�ேவ0வைக1 க+�கைள! பைழய &லவ�க� 
ெவளியி6)�ளன�. இதனா� ெதாிவ� எ4ன? தி+வ�Aவரா� எFதி! 
ேபா6)விட! ப6)!ேபான தி+12ற� ஒ+ ேநர% எ)!பா� ைக!பி�ைளயாக 
இ+�தி+1கிற�. அத4 அைம!& �ைறயி� பல+% தத% ைகவ�ண, 
கா6Bயி+1கி4றன� எ4ப� வைரD% ந42 &ாிகி4றத4ேறா?  
 
பா�களி4 அைம!பி� ம6)�தானா ேவ0பா)? பா�4 உ6பிாிவாகிய இய�களி4  
அைம!பி� ம6)�தானா ேவ0பா)? இய�4 உ6பிாிவாகிய அதிகாரதிH% 
ேவ0பா) காண1கிட1கி4ற�. (அதிகார% எ4ப�, ப�1 2ற�க� ெகா�ட ஒ+ 
தைல!&). &த�வைர! ெப0த�' எ40 சில+% அதைனேய ’ம1க6ேப0' எ40 
சில+% C0கி4றன�. அதிகாரதி4 ேவ0பா6ேடா), 2ற�களி4 வாிைச-
யைம!பிH% ெபாிய ேவ0பா) காண1கிட1கி4ற�. மண12டவ�, பாிதி, கா�,க�, 
பாிேமலழக� �த�ேயா� உைரகைள எ)�! பா+,க�. ஒGேவா� அதிகாரதிH% 
2ற�கைள எ!பB �4 பி4னாக ஒGெவா+வ+% மா/றியைமதி+1கி4றன� 
எ4பைத! &ாி�� ெகா�ளலா%.  
 
அ!பBெய4றா�, தி+வ�Aவ� அைமத �ைறதா4 எ�? ஏ4 இதைகய 
மா0த�க� ஏ/ப6டன? எ!பB ஏ/ப6டன? எவரா� ஏ/ப6டன? எ!ேபா� 
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ஏ/ப6டன? இத/2 �B@க6B த1க விைடயி0!பவ� எவ�? ஆ�டவ712தா4 
ெவளி�ச%!  
 
எனேவதா4, 'இ4ப% ெபா+� அற% >) எ47% இ�நா42%' என நாிெவ;உ 
தைலயா� Cறியா,2, யா7% ஈ�) இ4ப�! பாலாகிய காம�!பாைல �த�� 
ெதாட,கி1 ெகா�கிேற4. அGவா0 ெதாட,2வதிேலா� அழ2 இ+!ப� 
ம6)ம40: ெபா+த�% இ+1கிற�.  
 
இ4பதிேல காத� வா�@%, ெபா+ளிேல அரசியH%, அறதிேல அறெநறிD%, 
>6Bேல கட@� ெநறிD% ேபச!ப)கி4றன. உள5� (Psychological) நியதி!பB 
இ� தா4 இய/ைகயான அைம!& �ைறயா2%. இ�த வாிைசயி�தா4 - இ�த! 
பBகளி�தா4 மனித உ�ள% ெச�H% இய�பின�. ேமH%, சJக வா�விய� 
(Socialogical) நியதியி4பB ேநா1கி7% இ�த வாிைசேய சால!ெபா+��கிற�. இ�த 
வாிைசயிேலேய ம1க� சJகதி4 வா�@ ெதாட�கிற�. உள5� வ�Hந�, ம1க� 
மனதி4 இய/ைக! ப�&கைள, த/கா!& ஊ1க%, இன1கா!& ஊ1க%, சJக 
ஊ1க% என Jவைகயாக! பிாி��ளன�. உண@ உண��சி �த�யன த/கா!& 
ஊ1கதி� அட,2%. காத� உணாி�சி, 2ழ�ைத! ப/0 எ47% இர�)% 
இன1கா!& ஊ1கமா2%. C6)ண��சி, �த4ைமDண��சி �த�யன சJக 
ஊ1கமா%. இ�த வாிைச �ைறயிைனD% ஊ4றி ேநா12க. ேமH% இ1க+�கைள, 
தமி� தி+வBகளா� அ!ப� ெப+மானா� அ+ளிய,  
 

'பாலனா�1 கழி�த நாA% பனிமல�1 ேகாைதமா�த%  
ேமலனா�1 கழி�த நாA% ெம�ெவா) J!& வ��  
ேகாலனா�1 கழி�த நாA% 2றி1ேகாளிலா� ெக6ேட4  
ேசHலா% பழனேவ� தி+1ெகா�B� சர�ளாேன'  

 
’கனியி7% க6B ப6ட க+%பி7%  
பனிமல�1 2ழ� பாைவந� லாாி7%  
தனி�B கவி� ஆA% அரசி7%  
இனிய4 த4னைட�தா�12 இைடம+தேன'  
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எ47% ேதவார! பா1கேளா) ஒதி6) மகி�க.  
 
எனேவதா4 ஈ�) இ4ப�! பா� ெதாட,க! ெப0கிற�. வ�Aவ� >), அற%, 
ெபா+�, இ4ப% என ைவதி+�தாH%, இ4பதி7% ெபா+A%, அதனி7% 
அற�%, அதனி7% >)% சிற!& மிக@ைடயனவாதலா�, சிற!& க+தி அGவாிைச 
தர!ப6B+1கலா%. இ+!பி7%, 5�கைள! பிற+12 விள12,கா� 
ெதாி�ததி�+�� ெதாியாதத/2% எளிைமயி�+�� அ+ைம12%, இ4பமான 
U�நிைலயி�+�� க)ைம12% ஆசிாிய� அைழ�1 ெகா�) ெச�லேவ�)% 
எ47% உள5� விதி!பB,ஈ�) இ4ப�! பா��+�� ெதாட,2வதா� ேந+% 
ெப+�தவ0 ஒ40% இ�ைல.  
 
எ4ன ெசா��D% ஒ�1 ெகா�ளா�, பைழய காலணா, அைரயணாேவ ேவ�)% 
நயா ைபசாைவ ெதாடேவ மா6ேடா% - வா,கேவ மா6ேடா% எ40 வாதா)கிற 
அளிய�12 நா% எ4 ெச�வ�! கால�தா4 அவ�கைள தி+த ேவ�)%. இ,2% 
அ!பBேய! பாிேமலழக� ’தாச�க�' நிைலD% இ�ேவ தா4! 
-------- 

காம���பா�காம���பா�காம���பா�காம���பா�    
 
தி+12ற� காம�!பா� பலைர மிர6Bயி+1கி4 ற�. தி+வ�Aவரா இதைன! 
பாBனா�! இGவா0 பாBனா�! அவ� பாடலாமா? எ4ெற�லா% எ�ண� 
ெச���ள�, ேபச�ெச���ள�. அற�!பா� ெபா+6பா� ம6)% க/றவ� 
உ�). அ%ம6)% பாடN ெசா4னவ� உ�). தி+12றைள இலதீ4 ெமாழியி� 
ெபய�த >ரமா �னிவ� (ெப<கி) எ47% இதா� நா6) �றவியா� Cட 
காம�!பாைல வி6)வி6டா�.  
 
ஏைனய பா�களி7% �த�� காம�!பா�தா4 பரவேவ�)%; உலெக,க?% 
பரவேவ�)%. பரவினா�, வில,2க� ேபாலேவ ம1களிட% இ40 காண!ப)கி4ற 
இழிநிைல1 காம உண��சி மா0%. மணவில121 2ைற�� மைறD%. ஒ+வ712 
ஒ+தி, ஒ+தி12 ஒ+வ4 எ4ற உயாிய வா�@�ைற உலெக,க?% நி40 
நிைல12%. அத/2 வழிேகாHகிற� வ�Aவாி4 காம�!பா�. இதனி7% 
இGவி+பதா% 5/றா�B� ெச�யேவ�Bய தைலயாய பணி ேவ0 யாேதா? >) 
தி+�தி4 நா) தி+�தாதா? இனி1 காமைத! ப/றி� சிறி� ஆ�வா%.  
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காம உண�@ பசிDண��சிைய!ேபா4ற ெதா4றா%. ஆயி7%, அGவள@ ெகாBய 
த40; அத/2 அ)த வாிைசயி� நி0தலா%. பசியி�லாதவ� இல�; காம% 
இ�லாதா+% இல�; பசிைய ஒழிதவ� இல�; காமைத ஒழிதவ+% இல�. பசிைய 
எவராH% ஒழி1க@% �Bயா�; காம உண�ைவD% எவராH% ஒழி1க@% �Bயா�. 
எ�த �றவியாயி7%, மணமாகாத எ�த ஆ� ெப�ணாயி7% காம உண�ைவ 
ஒழி1கேவ �Bயா�. இதைன நா4 நா/பதாயிர, ேகாவி�களி� ெசா�Hேவ4. 
இதனா�, �றவியைரேயா, மணமாகாேதாைரேயா நா4 பழிதவன�ல4. 
அவ�கA6 பல� கள,க மிலாள�, மா� ம0வ/றவ�. அ,ஙனெமனி4, இதி� 
ெபாதி�� கிட12% உ�ைம யா�? 
 
பசிைய இனி வராதபB ஒழி1க�Bயா�; ஆனா� அட1க �BD%. சினைத இனி 
எழாதபB ஒழி1க�B யா�; ஆனா�, வ�த சினைத அட1கி ெவ�ல �BD%. 
அ�ேபாலேவ காமைதD% ஒழி1க�Bயா�; அதைன அட1கியா�) ெவ/றிெபற 
�BD%. (ஒ+ சில ேபBய ாிடேத இஃ� ஒ),கி உற1கதிலா����ள�. இ� 
விதிவில12, அதனாேலேய இ� பசி12 அ)தபB என! ப6ட�.)  
 
இG@ண��சிக� எ�லா% எ�ேலா+12% உ�). இவ/ைற உள 5லா� 
(Psychologist) ’இய�T1க,க�' (Instincts) எ4கி4றன�. இைவ U�நிைலவசதா� 
சிலாிடேத அட1கமாக@% சிலாிடேத �ைன!பாக@%, சில ேநரேத 
அட1கமாக@% சில ேநரேத �ைன!பாக@% இ+!ப��). இவ/ைற இவ/றி4 
ேபா1கிேலேய வி6) விடாம�, ேநாிய-Sய பாைதயி� தி+!பி� ெசHத ேவ�)%. 
அGவா0 ெச�வைததா4 '��ைம ெச�த�' (Sublimation) என உள5லா� 
2றி1கி4றன�. இைததா4 க/பி1கி4ற� தி+12ற�.  
 
பசிெய)தா� நம� உணைவ உ�கி4ேறா%. பிற+ணைவ அவ� அறியாம� அவ� 
வி+%பாம� வ�ய உ�பைத இழிவாக1 க+�கிேறா%. காம�% அ�ேபாலேவ 
க+த!படேவ�)%. வ+�தியைழதாH% வி+��12� ெச�லாத ெபாிய மனித� 
சில� பிற�ெப�கைள வி+%& கி4றன�. இ�த எ�சி� உ�ணிகைள எ4ென4ப�! 
இ� நிைலைய� சாB, உ�ைம1 காத� வா�ைவ உலகி/2 வ/&0�% வ�Aவ� 
2ற�கைள1 கா�பா%.  
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காம���பா�காம���பா�காம���பா�காம���பா�    
 
ஒ+வ4-ஒ+தியி4 காத� இ4பவா�ைவ! ப/றி1 C0வ� காம�!பா�.  
 
ப�ைட தமிழறிஞ�க�, ம1க� வா�ைவ அக% &ற% என இர�டாக! பிாிதன�. 
ஒ+வ4 ஒ+தியி4 அக% கல�த-உ�ள% ஒத காத� வா�@ அகமா2%. அஃத�லாத 
&றவா�@-ெவளிDலக வா�@ &றமா2%. இத4பB ேநா1கி4, தி+12ற� 
காம�!பாைல அக% என@%, ஏைனயவ/ைற! &ற% என@% ெகா�ள� ேவ�)%.  
 
களவிய� களவிய� களவிய� களவிய�     
 
அக1 காத� வா�வாகிய காம!ப2தி களவிய�, க/பிய� என இர�டாக! ப21க! 
ப6)�ள�. தைலவ7% தைலவிD% பிறரறியாம� மைற�கமாக1 ெகா�ெடாF2% 
காத� வா�@ களவியலா2%. பி4ன�, தி+மண% &ாி��ெகா�) வாF% வா�1ைக 
க/பிய லா2%. �ைறேய ஈ�) �த�� களவிய� ேபச!ப)%.  
 
தைகயண&'��த�தைகயண&'��த�தைகயண&'��த�தைகயண&'��த�    
 
கவி4 மி1கவனாகிய க6Bள,காைள ஒ+வ4 கவி4 மி1க க6Bள, க4னி 
ஒ+திைய1 க�டா4. அவ� அழ2-ேபரழ2 அவைன வ+தி/றா%. அைத� 
ெசா�கிறா4. அ�தா4 தைகயண,20த�, தைக= அழ2; அண,2 = வ+த%; 
உ0த% = மிக உ�டா12த�. அஃதாவ�, அழ2 மிக@% வ+�த� - அழ2 
மய12த� எ4ப� ெபா+�. இ1க+�தா4, தைகயண,20த� எ47% 
தைல!பி4கீ�, ப�1 2ற�களி� ேபச!ப)%. அைவ வ+மா0.  
 
மா() ெந,- மா() ெந,- மா() ெந,- மா() ெந,-     
 

'அண,2ெகா� ஆ�மயி� ெகா�ேலா கன,2ைழ  
மாத�ெகா� மாHெம4 ெனN�'  
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(ெதளி@ைர) இேதா ஓ� உ+வ%! எ4ன! ஒ+ ெத�வ! ெப�ேணா? அ40. 
ஒ+ேவைள உய��தவைக மயி� தாேனா? அ40 அ40 ஆயி4, கனத ேதா) 
அணி�த காாிைக தாேனா? எ4ன விய!&! எைதD% ப2தறியவ�ல எ4 ெநNச%, 
இ,ேக இ4ன ெத40 �ணிய �Bயாம� மய,2கி4றேத!  
 
(பத@ைர) அண,2 ெகா� = (இஃ� ஒ�) ெத�வ! ெப�ேணா? ஆ�மயி� ெகா�ேலா 
= ஆ��� ேத��ெத)1 கத1க மயிேல தாேனா? கன% 2ைழ = கனத ேதா) 
(காதணி) அணி�த, மாத� ெகா�-மனித! ெப�ேணா? எ4 ெநN� மாH%=(எைதD% 
�ணிய வ�ல) எ4 மன% (இைத �ணியமா6டா�) மய,2கிறேத! அண,2= 
ெத�வ!ெப�; 2ைழ=காதணி, மாH%=மய,2%)  
 
மண12டவ� உைர:- இ1கண,2ைழைய Dைடயா� ெத�வ, ெகா�ேலா! ந�லேதா�  
மயி� ெகா�ேலா? அ4றி ம1கA�ளா� ெகா�ேலா? எ4 மன% மய,கா நி4ற 
வ/0� யாேதா? 
 
பாிேமலழக� உைர:- இ1 கனவிய 2ைழைய Dைடயா�, இ!ெபாழி/க?ைற-
வாேளா� ெத�வ மகேளா? அ4றி ெயா+ மயி� விேசடேமா? அ4றி ெயா+ மா7ட 
மாதேரா? இவைள யி4னெள40 �ணியமா6டா� எ4 ெநN� மய,கா நி4ற�. 'ஓ' 
அைச.  
 
(ஆரா��சி விாி@ைர) இ12ற6பாவிH�ள ’ெகா�', 'ெகா�ேலா’ எ47N ெசா/க� 
இல1கண, க�லாதா�12 எ4னேவாேபா� ேதா4றலா%; &ாியாதி+1கலா%. வட 
ெமாழி இல1கண%, தமி�ெமாழி இல1கண% எ�லா, க/ற மிக மிக! ெபாிய 
உைரயாசிாியரகிய பாிேமலழகேர இ,ேக ேகா6ைட வி6) வி6டாேர! [#] 'ஒ' 
எ4பைத 'அைச' என ஒ�1கிவி6டாேர! இ!பா6B4 உய�நிைல1 க6டேம (climax) 
இ�த ’ஒ' எ4ப� தாேன! (ெகா� - 'ஒ'= ெகா�ேலா) இைத அைச' எ4னலாமா? அைச 
எ4ப�, பா6ைட நிர!&வத/காக - இட% அைட!பத/காக! ெப�ய!ப)வதா2%. 
அத/ெக40 ெபா+� மதி!& ஒ40% இ�ைல. ெதளிவாக� ெசா�ல 
ேவ�)மானா�, அாிசியி� கல�� வி/2% க� ேபா4ற� அ�. வ�Aவரா அ�த1 
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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 ெதா�கா!பிய� ஒ�1 ெகா�ளவி�ைல. ந4Pலாேர 
CறிD�ளா�. 
 
ெகா�, ஒ எ4பவ/ைற தனிேய ேநா12,கா� ெபா+� மதி!& இ�ைல. 
ெசா/கேளா) ேச��� வ+% ேபா� ெபா+� மதி!& உ�). இைத� ெச�தவ4 
அவ4' எ4ற ெதாட+12%, 'இைத� ெச�தவ4 அவ4 ெகா�' எ4ற ெதாட+12% 
ேவ0பா) ெதாிய வி�ைலயா? அவ4 ெகா� எ4பதி� ெகா� எ4ப�. இைத அவனா 
ெச�தா4. அவ4 ெச�தி+1க �BDமா என ஐய!ெபா+ைள (ச�ேதக%) த+கி4ற�.  
 
இ12றளிH% அேத ஐய!ெபா+� தா4. ெத�வ! ெப�ேணா-அ�ல� மயிேலா- 
அ�ல� மனித! ெப�ேணா என ஐD0கிறா4. ஒ எ4ப� ஐய!ெபா+� த+% என 
எவ+% இல1கண 5�களி� ெவளி!பைடயா�� ெசா�ல வி�ைலதா4. ஆனா� 
தி+வ�Aவ� ெசா��யி+1கிறா�. இல1கிய, க�டத/2தாேன இல1கண%? 
அ�த! ெபா+� அழைக1 கா�ேபா%.  
 
மனித இய�&12 அ!பா/ப6ட அழ2% ேதா/ற�% ெகா�) நி4றி+�த 
அG@+ைவ1 க�ட�%, �த��, அண,ேகா என ஐD/றா4. ஆடவைன1 க�ட 
அG@+வ% மயி� ேபா� அ!பா� சா��� ஒ�,கி/0. உடேன அவ712 மயி�4 
சாய� நிைன@12 வ�த�. அண,ெக40 ஐD/ேறாேம. இ� மயிேலா எ40 ேமH% 
ஐயதி4ேம� ஐய% அFதமாக1 ெகா�கி4றா4. அவன� ஐய உண��சியி4 
இ+மட,2 அFதைத தா4 ெகா�ேலா எ4பதி� உ�ள 'ஒ' அறிவி1கி4ற�. 
ஐேயா எ4ப� �த� பB; ஐையேயா எ4ப� அத/2% ேம� பB. பேல எ4ப� 
�த�பB பேல பேல எ4ப� அத/2% ேம�பB: இைவ ேபாலேவ, ெகா� (அண,2 
ெகா�) எ4ப� �த� பB; ெகா�ேலா (ஆ� மயி� ெகா�ேலா) எ4ப� �4னத/2% 
ேம�பB. இ�த K6பைத உண��� �ைவ� மகிழேவ�டாவா?  
 
இைததா4 இ12றளி4 உய�நிைல1 (உ�சி) க6ட% எ40 2றிேத4. ெகா�, 
ெகா�ேலா &ாி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! 
ெப�தாேனா எ4ற ஐய% அவ712 எF�த�. உ�ைமD% அ�தாேன? உ�சியிேல-
வானW� தியிேல திாி�தவ4 தைர12 வ��தாேன தீரேவ�)%?  
 
பைழய உைரயாசிாிய�க�, கண,2ைழ எ4பைத �த�� எ)�1 ெகா�), கன, 
2ைழைய உைடய இ�த! ெப�, ெத�வ!ெப�ேணா மயிேலா, மனித! ெப�ேணா 
எ40 ெபா+� CறிD�ளன�. இGவா0 ெபா+� ேகாட�, காலணா அைட 
ெயா4ைற1 ைகயி� எ)�1 ெகா�), இ�த1 காலணா அைட அைரயனாேவா 
�1காலணாேவா அ�ல� காலணா தாேனா எ40 C0த/ெகா!பா2%. இ� 
ெபா+�தா�. என� ெபா+A1 ேக/பேவ, 2றளி4 ஆ/ெறாF12 நைட அைம�தி+! 
பைதD% ேநா12க.  
 
அ1காலதி�, மிக1 கனமான காதணி அணி�தன� எ4பைத1 ’கன,2ைழ' எ4ப� 
கா6)கி4றத4ேறா?  
 
அ)�! ெபா+� பாH% அதைன அ)� அற�! பாH% இட% ெப0%, 
இGவாேற ெதாட��� J40 பா�கA% மாறி மாறி வ+%.  
 

ெபா�.பா�ெபா�.பா�ெபா�.பா�ெபா�.பா�    
 
ெபா+6பா� எ4ப� பண,காைச! ப/றியத40. ெபா+6பா�� ெப+%பாH% 
அரசிய�தா4 (Politics) ேபச!ப6)�ள�. ம1க� வா�@12 ேவ�Bய வளமான 
ெபா+ளாதாரைத� ெசழி1க� ெச�வ� அரசிய� அைம!&தாேன? - திறமான ஆ6சி 
�ைறதாேன? உலகி� ஒ+ நா) ெபா+ளாதாரதி� ெசழிதி+1கிறெத4றா�, 
அத/காக அ�நா6) ம1க� அ+%பா) ப6B+�தாH, Cட, அ!ேபைர 
ஆ6சியாளேர த6B1ெகா�) ேபா� வி)கிறா�கள�லவா?  
 
இGவாிய க+ைத1 C0% தி+12றளி4 ெபா+6 பா�, பைழய 
உைரயாசிாிய�களா� ப�ேவ0 வைகயாக! பிாி1க!ப6)�ள�. அரசிய�, 
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அ,கவிய�, ஒழிபிய� என J4றாக! ப2�1ெகா�டா� பாிேமலழக�. 
மண12டவேரா, அரசிய�, அைம�சிய�, ெபா+ளிய�, ந6பிய�, �4பவிய�, 
2Bயிய� என ஆறாக! ப2�1ெகா�டா�. இ47% பல� பலவிதமாக! ப2�1 
ெகா�டன�. உ�ைமயி� தி+வ�Aவ� எGவா0 ப2தி+�தாேரா? அதைன 
ஆரறிவா�? ஐேயா 2றேள! ஆயி7%, நா% அரசியைல �த� இயலாக ெதாட,கி1 
ெகா�ளலா%. அரசியேலா) இ4னா� இ4னாேர ெதாட�& ெகா�ளலா%; இ4னா� 
இ4னாெர�லா% ெதாட�& ெகா�ள லாகா�, எ4ப� ஒ+ ெபா� விதி. ஆயி7%, 
நா% இ!ேபா� தி+வ�Aவாி4 தி+12ற� அரசியேலா) ெதாட�& ெகா�ேவா%.  
 
அரசிய� அரசிய� அரசிய� அரசிய�     
 
அரச712 ேவ�Bய இய�&கைள� ெசா�H% ப2தி அரசியலா%. �Bயர�1 
காலதி� அர�-அரச4 எ40 ெசா��யி+!பைத, 2Bயர�1காலதி� அரசா,க% 
அரசிய� தைலவ4 என அைம�! ெபா+� ெகா�ளலா%. இனி அரசன� இய�ைப 
ேநா12வா%.  
 
இைறமா.சி இைறமா.சி இைறமா.சி இைறமா.சி     
 
இைறவன� (அரசன�) மா�&கைள - சிற!பிய�&கைள -ந/2ண 
ந/ெச�ைககைள1 C0வ� இைறமா6சி யா2%. ந�ல அரசேன க�க�ட 
இைறவ4 (கட@�). ஆத�4, அவ4 இைற என!ப6டா4. அரச4 எ4பவ712 
இ+1கேவ�Bய இ4றியைமயா த2திக� 'இைறமா6சி' எ47% தைல!பி4கீ�, 
ப�1 2ற�களி� ேபச!ப)%. அைவ வ+மா0:  
 
அரச�� ஏ� அரச�� ஏ� அரச�� ஏ� அரச�� ஏ�     
 
(ெதளி@ைர) பைட, 2Bம1க�, உண@!ெபா+�, அைம�ச�, ந6பரச�, 
பா�கா!பிட,க� ஆகிய ஆ0% 2ைறவி4றி நிைற@ ெப/றி+!பவேன அரச�12 
அரச4 (ச1கரவ�தி) ஆவா4. 
 

'பைட2B Cழைம�� ந6பர� ஆ0%  
உைடயா4 அரச+� ஏ0'  
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(பத@ைர) பைட = (வ4ைமவா��த) பைடகA%, 2B = (உய��த) 2Bம1கA%, C� 
= சிற�த உண@! ெபா+A%, அைம�� = (மதி K6ப% மி1க) அைம�ச�கA%, ந6& = 
(உ�ைமயான Sய) ந6பரச�கA%, அர� = (அழி1க�Bயாத) பா�கா!& 
இட,கA% ஆகிய, ஆ0% உைடயா4 = ஆ0 ெபா+ைளD% த4 உைடைமயாக! 
ெப/றி+!பவேன, அரச+� ஏ0= அரச�கA12� எ�லா% ஆ� சி,க% ேபா� 
தைலைம ெப/ற அரச4 ஆவா4. (C� = உண@: அர� = பா�கா!& இட%; ஏ0 = 
ஆ� சி,க%.) 
 
(மண12டவ� உைர) பைடD% 2BD% CF% அைம��% ந6&% அர?% எ47% 
ஆ0 ெபா+ளிைனD% உைடயவ4 அரச+� ஏ0 ேபா�வா4. (பாிேமலழக� உைர) 
பைடD, 2BD, CF% அைம��% ந6&% அர?ெம40 ெசா�ல!ப6ட ஆற, 
க,கைளD �ைடயவ4 அரச+� ஏ0 ேபா�வா4. 
 
(ஆரா��சி விாி@ைர) இ12றளி�தா4 எ�ைண K?1க,க� பைட, 2B �த�ய 
ஆ0% உைடயவ4 அரச+� ஏ0 எ4றா�, ஆ0� ஒ+ சில 2ைற�தவ4 அரச4 
என! ெபறானா? உலகி� வா��த அரச� அைனவ+% ஆ0% உைடயவரா� 
இ+�தனரா? ஒ4றிர�) 2ைறய ஆ�ட அரச�க� இ+�தேத யி�ைலயா?  
 
உட%பி� இ4னி4ன ஆ/ற�க� (ைவடமி4 ச�) இ+1கேவ�)% எ40 
C0கி4றன�. அைவ அைன�% ெப/றி+!பவ� �Fவா�@ வா�வ�. அவ/0� 
ஒ+ சில 2ைற�தவ� அைர 2ைற வா�ேவ அைடவ�. அ� ேபா4றேத அரச�க� 
வா�@%. ேம/Cறிய ஆற7� ஒ+ சில 2ைற�தவ� அைர2ைற அரசேர! அவ�கைள� 
சி/றரச� - 20நில ம4ன� எ4ெற�லா% 2றி!பி)வ�, அ�த ஆ0% ெப/றவேன �F 
அரச4-அதாவ�-அைர 2ைற அரச�1ெக�லா% ெபாிய அரசனாவா4. எ4ப� 
இ12ற6 க+�.  
 
இ,ேக ஓ� ஐய% அகலாம� மனைத உ0தலா%, அரச�க� 2ைற��ேபான 
இ12Bயர�1 காலதி�. சனநாயக1 காலதி� அரசைர! ப/றி! ேப�% தி+12ற� 
ஏ4? எ4ற ஐய% எFவ� இய/ைகதாேன!  
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யா� ெசா4ன� இ!ேபா� அரச�க� இ�ைலெய40? 2Bயரசாவ�? 
சனநாயகமாவ�? இ!ேபா�% எ,ேக பா�தாH% எ�த ஆ6சிD% ெப+%பாH% 
ஒாி+வ� ைககளி�தா4 சி1கி1ெகா�)�ள�. அவ�க�தா% அரச�க�. ஆனா� 
அ!ேபா� அர�ாிைம 2)%ப உாிைமயாக இ+�த�. இ!ேபாேதா ஆ+% (அ4ன1 
காவBகA%) அரசரா� வரலா%. அGவள@தா4 ேவ/0ைம! இ!ேபா��ளவைர 
நா6) தைலவ� எ4கி4றன�. அரச4, இைறவ4, ேவ�த4, ம4ன4 எ4றாH% 
அேத ெபா+ேள!  
 
இனி இ12றளி4 உ6ெபா+ைள ேநா12வா%: 
 
பைட:- அரச712! பைடேவ�)%. பைடயி4றி ஆ6சியி�ைல. �/றி வைள1காம� 
�ணி@ட4 �+1கமாக� ெசா��4, நா6ைட ஆ�வ� பைடதா4. சா40, இ1கால! 
பைட! (இரா?வ!) &ர6சிேய. பைட, அ40 யாைன, 2திைர, ேத�, காலா� 
எ4பன. இ4ேறா தைர!பைட, கட�பைட, வான!பைட எ4பன. அ40 வி�, வா�, 
ேவ� �த�யன. இ4ேறா 2�) விக/ப,க�, இ!பைடகைள த4 உைடைமயாக 
உைடயவ4 அரச4 எ4ப� 2ற�. பைடகA12! பணிபவேனா, அ�ல� 
பிறவ�லர�களிடமி+�� பி�ைசயாக! பைடகைள! ெப0 பவேனா அரசனாகா4.  
 
அ)த� 2B 2Bம1க� இ�லாத அர�% உ�டா? இைதD% வ�Aவ� 
Cறேவ�)மா? இ,ேக இர�Bைன ஊ4றி ேநா1கேவ�)%. ேம� நா6Bன� 
ம1க� ெதாைகைய! ெப+1க ஊ1க% அளி!ப� ஏ4? ஒ+ நா6B/2 ம1க� வள%-
ம1க6 ெச�வ% ேவ�)%. அ)�, ஒ+ நா6B4 2Bக�, பிறநா6Bட%-பிறநா6) 
தைலவாிட% உயிைர ைவ�1 ெகா�B+�தா� ெசா�த நா) உ+!ப)மா? அவ�க� 
பிற�த நா6B4 2Bகளாவாரா? உைடைமயா வாரா? எனேவ, நா6)!ப/0ைடய 
ம1கைள அரச4 உைடைமயாக! ெப/றி+1க ேவ�)%.  
 
அ)த� C� - உண@! ெபா+�: த4 ம1கA12 ேவ�Bய உண@! ெபா+� 
�Fவ�% உைடயவேன அரச4 , பிறாிட% க!ப� க!பலா�1 ைகேய��பவ4 
அரசன�ல4. பி4ன� அைம��: அறி@ைர வழ,கி ஆ6சிைய1 கவனி12% 
அைம�ச�க� ேதைவதாேன! பிற2 ந6&: �4ப ேவைளயி� �ைண&ாிD% 
ந6பரச�கA% (ேநசநா6Bன+%) ம4ன712 ேவ�)%. அ�த ேவைலைய 
இ!ேபா� அெமாி1கா@%, ர�சியா@% த,க� தைலேம� S1கி!ேபா6)1 
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ெகா�)�ளன. இ0தியாக அர�: ேகா6ைட-ெகாதள,க�, கட�, மைல, பைட 
தள,க� �த�ய பா�கா!பளி12% U�நிைலD% ேவ�)%.  
 
இ�த ஆ0% உைடயா4 அரச4. ’உைடயா4' எ47N ெசா�ைல ஊ4றி ேநா12க. 
த47ைடயனவாக - தன12ாியனவாக உைடயவேன அரச4-அரச+� அரச4. 
பிறாிட% ெப0பவ4 அவ7121 கீ�!ப6டவேன. உ�ைமதாேன இ�! இனி 
அற�!பா� வ+க.  
 

அற���பா�அற���பா�அற���பா�அற���பா�    
 
ம1க� ஒFகேவ�Bய - பி4ப/றி நட1கேவ�Bய ந�ல நீதி ெநறி �ைறகைள1 
C0% ப2தி அற�!பா�. இதைன இ�லறவிய�, �றவறவிய� என இர�டாக! 
ப2��ளன�. �த�� உ�ள இ�லறதிைன �த�� க/ற காம�!பா�4 
ெதாட��சியாக@%, அ)��ள �றவறதிைன இர�டாவதாக1 க/ற 
ெபா+6பா�4 ெதாட��சியாக@% அக உ�ளதி� அைம�! பா�!ப�% ஒ� 
அழேக! எனேவ. காம�!பா� - ெபா+6பா�களி4 �Bமணியாக அற�!பாைல1 
ெகா�ளலா ம4ேறா?  
 
ம1கேள, காமதிேலேய ேதா��� விடாதீ�க�, காத� வா�விேலேய திைள� 
விடாதீ�க�, இ�லற% ஒF,காக நைடெபற ேவ�)% என@%, ெபா+ளிய �ேலேய 
>��� கிட1காதீ�க�, உலகிய�ேலேய ஆ��� எதிH% த4னல, க+தாத 
�ற@�ள% ேவ�)% என@% உலகி/2 உண��% எ�சாி1ைக மணியாக 
அற�!பாைல1 ெகா�டா� அ� மிைகயாகா�. காம1கடைலD% ெபா+6 
கடைலD% கட1க உத@% கல,கைர விள1க�மா2% அGவற�!பா�.  
 
அGவற�!பா�4 உ6பிாிவாகிய இ�லறவிய�, �றவறவிய� எ7% இர�ட7� 
�ைறேய �த/க� இ�லறவியைல ஈ�) எ)�1ெகா�வா%:  
 
இ�லறவிய� இ�லறவிய� இ�லறவிய� இ�லறவிய�     
 
இ�லற% எ4றா� மைனயற%. இ� எ4றா� மைன அ�ல� >), >6B/2 உாிய 
காரணதாேலேய. மைனவி12 இ�, இ�லா�, இ/கிழதி எ47% ெபய�க� 
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எF�தன. எனேவ, இ�லற% எ4றா� >6B� மைனவிம1க� �த�ேயா� Uழ 
இ+��, அறெநறி தவறாம� 2)%ப% நடா�% வா�1ைக ஒF,2 எ4ப� 
ெபற!ப)%. இ�லற இய� எ4றா�, அG வி�லறதி4 இல1கண,கைள அஃதாவ� 
இ�லறதி� இ+!பவ�க� இய/றேவ�Bய கடைமகைள1 C0% ப2தி எ4ப� 
ெபா+�. �த/க� இ� வா�1ைக' எ47% தைல!& வ+மா0:  
 
இ�வா�1ைக இ�வா�1ைக இ�வா�1ைக இ�வா�1ைக     
 
இ�வா�1ைக எ4பத/2 ஆடவ4 மைனவிDட4 >6B� இ+�� நட�% 2)%ப 
வா�1ைக எ4ப� ெபா+�. இ�லறதி4 ெப+ைமயிைனD%, அதனா� உ�டா2% 
ந4ைமயிைனD%. இ�லறதாாி4 கடைமயிைன D% ெதா2�, �+,க� ெசா�ல� 
விள,கைவத� எ4 7% அழ2ெபற இ!ப2தியி� Cறியி+த�4, இ� �4 
ைவ1க!ப6ட�. 
 
இய��ைடய 2வ3 இய��ைடய 2வ3 இய��ைடய 2வ3 இய��ைடய 2வ3     
 
(ெதளி@ைர) இ�லறதா4, இய�பாகேவ த4ேனா) உாிைம உைடய த4 
ெப/ேறா�, ெப�டா6B, பி�ைள எ47% Jவைகய�12% ந�ல �ைணயா� நி40 
கா1க1 கடைம! ப6டவனாவா4. 
 

'இ�வா�வா4 எ4பா4 இய�&ைடய Jவ�12%  
ந�லா/றி4 நி4ற �ைண.’ 

 
(பத@ைர) இ�வா�வா4 எ4பா4 - >6B� மைனவிDட4 இ+�� வாF% 2)%ப 
வா�1ைகயா4 எ40 சிற!பி�� ெசா�ல!ப)பவ4. இய�& உைடய - 
இய/ைகயாக உாிைம உைடயவ�களாக உ�ள, Jவ�12% -(ெப/ேறா�, மைனவி, 
ம1க� எ47%) Jவைகயா�12%, ந� ஆ/றி4-(ந�வா�@ எ47%) ந�ல 
வழியிேல, நி4ற �ைண-(உதவியாக1 கிைட1க!ெப/0) நி4ற �ைண யாவா4. 
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(விாி@ைர) ஒ+ ெப�, த4 இள%ப+வதி� ெப/ேறாாி4 உதவியாH%, 
இைடதரமான ப+வதி� கணவனி4 உதவியாH%, கிழ!ப+வதி� பி�ைளயி4 
உதவியாH% வா�வதாக1 C0வதிய�&. அ�ேபாேவ ஒ� ஆ� மக7%, 
இள%ப+வதி� ெப/ேறா� உதவியாH%, இைடதரமான ப+வதி� மைனவியி4 
உதவியாH%, கிழ!ப+வதி� பி�ைளயி4 உதவியாH% வா�கி4றா4. 
இ%�ைறயாக ேநா12,கா�. ஒ� இ�வா�வா4 ஒ+ ேசர த4 ெப/ேறாைரD% 
மைனவிையD% ம1கைளD% கா!பா/ற ேவ�Bய க6டாய1 கடைம 
உைடயவனா�1 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)%பதி/2! ஆனா� அவ4 அ4றிர@ த4 ப1க� >6)1காரனிட% 
பி4வ+மா0 பக��தானா%. இ4ைற12 நா4 ஆ0பண% ஈ6Bேன4. அவ/0� 
இர�) பணைத! பைழய கட71காக1 ெகா)� வி6ேட4. இர�) பணைத1 
2)%பதி/காக� ெசலவழி�வி6ேட4. மீதி இர�) பணைத! பி4னா� 
உத@வத/காக உ�B!ெப6Bயி� ேபா6)ைவ��ேள4 எ4ப� விற2 
ெவ6Bயி4 ெசல@ விள1க%. ேக6டா4 ப1க� >6)1கார4. விய!&ட4, 
இ1காலமான காலதி� ஆ0பண% �Fவ�ேம ேபாதாேத! அ!பBயி+1க, கட4 
எ!பB த�தா�? மி�ச!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/ேறா�1காக இர�) பண% ஒ�12த�; 
2)%பதி/2� ெசலவழித� எ4றா�, என12% எ4 மைனவி12மாக இர�) 
பண% ஒ�12த�; மி�ச!ப)�த� எ4றா�, எதி�காலதி� கா!பா/0% 
கடைம!ப6)�ள பி�ைள க6காக இர�) பண% ஒ�12த�-எ40 ேமH% 
விள1க% ெச�தானா%. இ!ேபா� விள,2ேம இ12ற6 க+�.  
 
இனி �ைறேய மண12டவ� உைரD% பாிேமலழக� உைரD% வ+மா0:  
 
(மண-உைர) இ�வா�வா4 எ40 ெசா�ல!ப)பவ4 (பிரம� சாாி, வான! பிரத4, 
ச�நியாசி எ47%) இய�&ைடய Jவ�12% ந�ல வழியி4 க�ேண நி4ற ஒ+ 
�ைண. 
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(பாி உைர) இ�லறேதா) CB வா�வா4 எ40 ெசா�ல! ப)பவ4 (பிரம சாிய 
ஒFகதா7%, வனதி4 க� தீேயா) ெச40 மைனயா� வழிட தவ% ெச�D% 
ஒF1கதா7%, �/0% �ற�த ேயாக ஒF1கதா7% ஆகிய) அற 
இய�பிைனDைடய ஏைன Jவ�12% அவ� ெச�H% ந�ெலாF1க ெநறி1க� நிைல 
ெப/ற �ைணயா%. 
 
(ஆரா��சி உைர) தி+மண% ஆவத/2 �4 உ�ள நிைல12! பிரமசாிய% எ4ப� 
ெபய�. தி+மணமாகி மைனவிேயா) >6B� வாF% நிைல121 கி+கத% எ4ப� 
ெபய�. >6ைட வி6) மைனவிDட4 கா6ைட யைட�� தவ% ெச�D% நிைல12 
வான! பிரத% எ4ப� ெபய�. எ�லாவ/ைறD% �ற�த தனித நிைல12� 
ச�நியாச% எ4ப� ெபய�. இ� வட5� ைவ!& �ைற. இ�நா42 திறதா+�, 
கி+கதனாகிய இ�வா�வா4 ஏைனய J40 திறதாைரD% கா!பா/றேவ�)% 
எ4ேற இ12றA12 உைரயாசிாிய�க� பல+% உைர தீ6Bவி6டன�. தமிழ�த% 
ேகா6பா) இ4னத40. இதனி7% ேவ0ப6ட�.  
----------------  
 

காம���பா�காம���பா�காம���பா�காம���பா�    
களவிய�களவிய�களவிய�களவிய�----தைகயண& '��த�தைகயண& '��த�தைகயண& '��த�தைகயண& '��த�    

 
ேநா1ெகதி3 ேநா1'த�ேநா1ெகதி3 ேநா1'த�ேநா1ெகதி3 ேநா1'த�ேநா1ெகதி3 ேநா1'த�    
 
(ெதளி@ைர) எ4ைன அG@+வ% மாறி மாறி ேநா12வதா� அ� ம1க� இன! 
ெப�ேண. ஆயி4, அ!ெப� இய/ைகயாக த4 வBவழகா� எ4ைன 
வ+�வத�லாம�, எ4 பா�ைவ12 எதி� எதிராக மாறி மாறி எ4ைன ேநா1கி த4 
மன1 2றி!பாH% எ4ைன வ+�கிறாேள. இய/ைகயாகேவ தாேன பிறைர தா1கி 
வ+த1CBய ஒ+ �)12 ெத�வ% (�ஷட ேதவைத) தன12தி �ைணயாக! 
ெபாிய பைடையD% அைழ�1ெகா�) வ�தி+!ப�ேபால�லவா இ+1கிற� இ�? 
 

'ேநா1கினா� ேநா1ெகதி� ேநா12த� தா1கண,2  
தாைன1ெகா� ட4ன �ைட�.'  
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(பத@ைர) ேநா1கினா� = ந�ல ேதா/ற�ைடய அ�த! ெப�, ேநா12 எதி� 
ேநா12த� = எ4 பா�ைவ12 எதி� எதிராக-அதாவ� நா4 பா�12% 
ேபாெத�லா%தா7% பா�!ப�, தா12 அண,2 = தாேன தா1கி வ+த1 CBய ஒ+ 
�)12 ெத�வ%, தாைன ெகா�ட4ன� உைட� = பைடையD% த47ட4 
ெகா�) வ�தி+!ப� ேபா4ற த4ைமைய உைடயதா%. ேநா12 = அழ2 
ேதா/ற%, க� ேநா12 அண,2 = வ+�% ெத�வ%; தாைன = பைட (ேசைன) 
அ4ன� = அ� ேபா4ற�; ெகா�ட4ன� ெகா�) வ�தி+!ப� ேபா4ற�.) 
 
(மண12டவ� உைர) இGவழகிைன Dைடயவ� என� ேநா1கி4 எதி� ேநா12த�, 
தாேன வ+த வ�ல ெத�வ% அNசாம� வ+% தாைனைய1 ெகா�)வ�த� 
ேபாH%.  
 
(பாிேமலழக� உைர) இ!ெப/றிதாய வன!பிைன Dைடயா� எ4ேனா1கி/ ெகதி� 
ேநா12த�, தாேன தா1கி வ+�வேதா ரண,2 தா12த/2 தாைனையD, 
ெகா�) வ�தா/ ேபாH% த4ைமைய Dைட�.  
 
(விாி@ைர) ேநா1ெகதி� ேநா12த� எ4றா� எ4ன? ஏேதா ஒ� உ�ேநா12-உ� 
க+� ஒ4றி+�தா�தா4 ேநா1ெகதி� ேநா12த� நைடெப0%. ேநா1ெகதி� 
ேநா12கிறா� எ4ற ேபாேத, ஏேதா...ஆமா%. உ�ெபா+� இ+!ப� &ாிகிற�. 
அவ4ேம� க+� இ�ைல ெய4றா�, அவைன ஒ+ �ைற12 ேம� ம0 �ைற 
அவ� பா� தி+1க1 Cடா�. அவ4 பா�12� ேதா0% அவA% பா�1கிறா� 
எ4றா� அத/2 எ4ன ெபா+�? நா% இரவி� ேமா6டா� வ�Bயி� 
ெச�H%ேபா�, எதிேர ஒ+ வ�B வ+%. இர�BH% விள12 எாிD%. ஒGெவா+ 
சமய% வ�Bேயா6Bக� இ+வ+% மாறி மாறி வி6) வி6) விள1ைக நி0தி 
எாியைவ!பா�க�. அ� ேபாலேவ இ,2%! தைல 2னித�-எதி� ேநா12த�, தைல 
2னித� எதி�ேநா12த�. இ�த K6பமான 2றி!ைபதா4 ேநா1ெகதி� ேநா12த�' 
எ47% ெதாடாி� அட1கி ைவ��ளா� ஆசிாிய�. அ?@12� ஆ�கட� அ�லவா 
அ�?  
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�த�ேலேய அ�த ஆரண,கி4 ேமனி யழகிேல மய,கி தவி� ததளி12% 
அவைன அவள� '20 20’ 20%&! பா�ைவேவ0 வா6B வத12கிற�. வ�யவ4 
ஒ+வ4 த4னி7% ெம�யவ4 ஒ+வைன தா4 தா12வத�லாம� த4 
ஆ6கைளD% வி6) தா12கிறா4. இைததா4 தா1கண,2 ஒ!&ைம வாயிலாக1 
CறிD�ளா� வ�Aவ�. இ�த ேநா1ெகதி� ேநா1கிய ேபாாி� அவ4 க�ணB 
தாளாம� கல,கி வி6டா4; ப)ேதா�விD% அைட�� வி6டா4. க� ேநா12 
அGவள@ கனமான� ேபா�%!  
 
இ�த எளிய ெச�திைய எGவள@ �ைவபட� ெசா�� யி+1கிறா� ஆசிாிய�. இ�த1 
2றைள1 க/காம�, கதாி1கா�-காத� கைத ெவளி()கைள1 க6BயF� 
ெகா�B+1கி4றா�கேள ந%மவ�க�! உலகி� காத� இல1கிய% ேவ�)பவ�க�, 
வ�Aவாி4 காம�!பாைல வ�� பா�1க6)% - எ40 அைறCவ� வி)கிேற4. 
 
எமைன� பா3�ேத
 எமைன� பா3�ேத
 எமைன� பா3�ேத
 எமைன� பா3�ேத
     
 
(ெதளி@ைர) உலகி� எம4 எம4 எ40 பல+% ெசா�ல1 காதா� ேக6B+1கிேறேன 
தவிர, அ�த எமைன இத/2 �4& ேநாி� க�டதி�ைல; ஆனா�, ெப� 
த4ைமேயா)% ேபாாி)% ெபாிய க�கேளா)% அ�த எம4 எ4 எதிாி� நி/பைத 
இேதா ேநாி� கா�கிேற4.  
 

'ப�டறிேய4 C/ெற4 பதைன இனியறி�ேத4  
ெப�டைகயா� ேபரம�1 க6)'  

 
(பத@ைர) C/0 எ4பதைன = எம4 எ40 ெசா�ல! ப)வைத, ப�) அறிேய4 = 
�4& பா�தறிேய4; (ஆனா� அ�) ெப�தைகயா� = ெப� த4ைமேயா), ேப� 
அம� க6) = ெபாிய ேபா� ெச�கி4ற க�கைளD% உைடய� எ4பைத, இனி 
அறி�ேத4 = இ!ேபா� (ேநாி� பா��) அறி�� ெகா�ேட4. (C/0 = எம4; இனி 
= இ!ெபாF�; ெப�தைக = ெப� த4ைம, அம� = ேபா�; க6) (க� + )) = 
க�கைள உைடய�.) 
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(மண-உைர) ப�) C/றி4 வB@ இ4ன ெப/றி ெத4பைத அறிேய4. 
இ!ெபாF� அறி�ேத4: அ� ெப�டைகைமேயாேட ெப+� அம�த க�கைள 
Dைட�. 
 
(பாி-உைர) C/ெற40 5ேலா� ெசா�வதைன! ப�) ேக6டறிவத�ல� 
க�டறிேய4, இ!ெபாF� க�டறி�ேத4; அ� ெப�டைகDட4 ெபாியவா� 
அம�த க�கைள Dைட�.  
 
(விாி@ைர) C/0-C/0வ4 எ4றா� எம4, எமன� ேவைல, உட� ேவ0 உயி� 
ேவறாக1 C0 ேபா)த� அதாவ� ெகா�Hத� எ40%, அவன� அHவலக% 
(ஆY�) ெத4திைசயி� இ+1கிறெத40% C0கி4றன�. 
 
அ� எ4னேவா? அைத! ப/றிய ஆரா��சி இ,2 ேவ�Bயதி�ைல உயிைர1 
ெகா�H% ஆ/றைல1 C/0 எ4ப� உலகிய�. உயி� ேபா12வைத! ேபால மி2�த 
தா,க�Bயாத �4ப% ெகா)!பவைர ேநா1கி, அட எமேன' எ40 ேநாவ� உலகி� 
க�C).  
 
இ,ேக, அ!ெப� அவ712 எமனாக ேதா40கிறா�. அவள� ெப�தைக 
அதாவ� ெப� த�ைம அதாவ� ெப� ேதா/ற% அதாவ� நாணி1 ேகாணி ஒB�� 
வைள�� சா��� சாி�� நி/2% அழ2! ெபா�@ அவன� காமைத S�B 
�ல,க� ெச�� வி6ட�. அதேனா), ெந+!பி� ெந�வா�தா/ ேபால, ேநா1ெகதி� 
ேநா1கி! ேபா� &ாிD% ெபாிய க�கA% ேச��� ெகா�டன. அவைள! 
ெபற�Bயாம� காம தீயா� வ+��கி4றானாத�4, அத/21 காரணமான அவைள 
எம4 எ4கிறா4. அவைள மண�தா� அவ712 வா�@: அவ� 
கிைட1கவி�ைலயானா� சாேவ, எனேவ, இ47% கிைட1க! ெபறாத அவ� 
அவ712 எமனாக ேதா40வதி� விய!& ஒ40% இ�ைலய�லவா?  
 
இ4ெனா+ ேகாணதிH% இ1க+ைத! ெபா+தி! பா�1கலா%. இைசயர,கி� 
ஒ+வ� மிக ந4றாக! பாBனா� எ4றா�, ’இ4ைற121 ெகா40 வி6டா� ெகா40' 
எ40 C0வ� வழ1க%. அேத ேபாேல, த4 ேபரழ2 ேதா/றதாH%, 20%&! 
பா�ைவயாH% அவ� த4ைன1 ெகா40 வி6டதாக அவ4 Cறியி+1 கிறா4. 
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பா�1க �Bயாத எமைன! பா�ததாக1 க/பைன ெச�� கா6BD�ள வ�Aவாி4 
கைலதிற4தா4 எ4ேன! 
--------------- 

ெபா�.பா�ெபா�.பா�ெபா�.பா�ெபா�.பா�    
அரசிய� அரசிய� அரசிய� அரசிய� ----    இைறமா.சிஇைறமா.சிஇைறமா.சிஇைறமா.சி    

 
ேவ6த31' ஒளி ேவ6த31' ஒளி ேவ6த31' ஒளி ேவ6த31' ஒளி     
 

'ெகாைடயளி ெச,ேகா� 2Bேயா%ப� நா42%  
உைடயானா% ேவ�த�1 ெகாளி'  

 
(பத@ைர) ெகாைட = ெகா)12, 2ண�%, அளி = அ+A%, ெச,ேகா� = ெச,ேகா� 
ஆ6சிD%, 2B ஓ%ப� 2Bம1கைள1 கா12% ெபா0!&%, உைடயானா% = 
நிைலயாக உைடயவ4தா4, ேவ�த�12 ஒளி = அரச�1 ெக�லா% விள12. (அளி = 
அ+� - க+ைண - இர1க%; ஒ%ப� = பா�காத�; ஒளி = ஒளி வி)% �ட� விள12). 
 
(மண12டவ� உைர) ெகா)தH%, தைலயளி ெச�தH%, ெச,ேகா4ைமD%, 
2Bகைள! பா�காதHெம40 ெசா�ல!ப)கி4ற இ�நா4கிைனD �ைடயவ4 
ேவ�த�1 ெக�லா% விள1கா%. (ெகா)த� = தள��த 2B12 விைத ஏ� �த�யன 
ெகா)த�.)  
 
(பாிேமலழக� உைர) ேவ�)வா�12 ேவ�)வன ெகா)தH%, யாவ�12� 
தைலயளி ெச�தH%, �ைற ெச�தH%, தள��த 2Bகைள! ேபணHமாகிய 
இ�நா42 ெசயைலD �ைடயவ4 ேவ�த�1 ெக�லா% விள1கா%.  
 
(விள1க@ைர) ெகாைட, அளி, ெச,ேகா�, 2B ஒ%ப� எ47% நா42% உைடயவ4, 
�ட�கA1ெக�லா% �டரளி12% ஞாயிேற (Uாியேன) ேபால, ேவ�த�கA12�ேள 
ஒளி >�% விள1காவா4. ஒளி எ4றா� &க� எ4ற ெபா+A% உ�). விநாB12 
1,86,000 க� ேவகதி� பர@% ஒளிைய (ெவளி�ச%) ேபாலேவ ஒ+வர� &கF% 
விைர�� உலக �Fவ�% பரவி அவைர விள12வதா�, அ!&கF12 ஒளி ெய47% 
ெபய� தர!ப6ட�. ேபாH%, எனேவ, இ�நா42% உைடயவன� &க� உலக 
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நா)க� அைனதிH% பர@% எ4ப�% ேபாத+கிற�. ேவ�த�12 ஒளி எ4ப� 
அ�தாேனா?  
 
பைழய உைரயாசிாிய�க�, இ12றளி�, 'உைட யானா%' எ4பத4 பி47�ள ஆ% 
எ4பைத 'ஒளி' எ4பத4 பி4 நி0தி. ’உைடயா4 ேவ�த�12 ஒளி ஆ%' என 
மா/றி! ெபா+� க�)�ளன�. இ% �ைறைய நா4 வி+%பவி�ைல. ’உைடயானா% 
ேவ�த�12 ஒளி' என1 2றளி� உ�ள�ேபாலேவ ெகா�வ�தா4 த2தி. 'உைட 
யானா%' எ4பதிH�ள "ஆ%" எ4ப�, உைடயவ4 தா4. உைடயவேன எ4ற 
உ0தி! ெபா+ைள - ேத/ற! ெபா+ைள-வ�D0த/ ெபா+ைள அFத% 
தி+தமாக அறிவி� நி/கிற�. அதாவ� 'நா42% உைடயவேன ேவ�த�12 ஒளி' 
என! ெபா+� காணேவ�)%. இ�த அ+% ெப+N ெசா�லா6சிD� அட,கிD�ள 
அ�K� ெபா+� அழகிைன 'உைடயானா% ேவ�த�1ெகாளிஉைடயானா% 
ேவ�த�1ெகாளி' எ40 ெசா��� ெசா��! பா�தா� உண��� ��1கலா%.  
 
இ47%, இ12றளி� உ�ள ெகாைட எ47% ெசா� பைழய உைரயாசிாிய�கைள 
ஒ� உH12 உH1கி யி+1கிற�. எ4ென40 கா�ேபா%. அரச7121 "ெகாைட" 
ேவ�)ெமன இ12றளிH% ஈைகேவ�)ெமன அ)� வர!ேபா2% 2றளிH% 
வ�Aவ� Cறி D�ளா�. பா�தா�க� உைரயாசிாிய�க�! ஒ+ 2ற ளிேல ெகாைட 
ம/ெறா4றிேல ’ஈைக’; ஆனா� இர�)% ஒ40 தாேன! இத/2 எGவா0 ெபா+� 
கா�ப�! எ40 நிைனதி+1கிறா�க�. மண12ட வேரா, ெகாைட எ4பத/2-
’தள��த 2B12 விைத ஏ� �த�யன ெகா)த�' எ40 ெபா+� Cறி, ஈைக 
எ4பத/2 ஈைக எ4ேற ெபா+� எFதி நFவி வி6டா�. பாிேமலழகேரா, ெகாைட 
எ4பத/2 ’ேவ�)வா�12 ேவ�)வன ெகா)த�' எ40 ெபா+� Cறி, ஈைக 
எ4பத/2 ஈைக-ெகாைட. (இ�த) ஈைக ’பைட12ாி�' எ40 எFதி ஒ+வா0 
த�ளிவி6) த!பி�1ெகா�ள �ய4றி+1கிறா�. இG@ைரக� ெபா+தமா�! 
&ல! ப)கி4றனவா? இ,ேக நா4 ெசா�H% ெ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� தா��தவ+12 உத@தலா%. 
வறியா�12 ஒ40 ஈவேத ஈைக' என வ�Aவேர, ஈைக' எ47% தைல! பி4 �த� 
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2றளி� CறிD�ளா�. த+த� (தா) எ4ப� த4ேனா) த2தியி� ஒதவ+12 
உத@வ�. ெகா)த� (ெகாைட) எ4ப�, த4னிH% த2தியி� மி1கவ+12 
உத@வ�. இ1க+�கைள.  
 

”ெய4 கிளவி இழி�ேதா4 C/ேற"  
"தா ெவ4 கிளவி ஒ!ேபா4 C/ேற"  
'ெகா) ெவ4 கிளவி உய��ேதா4 C/ேற"  

 
எ47% ெதா�கா!பிய (ெசா�லதிகார% - எ�சவிய�49, 50, 51) 5/பா1களாH%. - 
 

'ஈ தா ெகா) ெவ7% J40% �ைறேய  
இழி�ேதா4 ஒ!ேபா4 மி1ேகா4 இர!&ைர”  

 
எ47% ந4P� (ெசா�லதிகார%-ெபா�விய� - 56) 5/பாவாH% ந42 
உணரலா%. 
 
எனேவ, இ12றளி� 'ெகாைட எ4ற�, அரச4 த4னிH% உய��ேதா�12 
உத@வைதேயயா2%. அ)த 2றளி� ஈைக' எ4ற�, அரச4 த4னிH% 
தா��தவ+12 உத@வைதேயயா2%. ஆனா� இ�ெசா/க� எ�லா இட,களிH% 
இேத ெபா+ளி� வ+% எ40 ெசா�ல �Bயா�. ஒ401ெகா40 ேவ/0ைம Dைடய 
உ�ைம, வா�ைம, ெம�%ைம எ4பைவ கல�� பய4ப)த! ப)வைத! ேபாலேவ, 
இைவD% கல�� பய4ப)த!ப)%. ஆனா�, அரச7121 ெகாைட, ஈைக 
இர�)% ேவ�)% எ40 ெசா��யி+1கிற இ�த இடதி� இGவா0 ெபா+� 
ேகாடேல அைமதி,  
 
அரச4 த4னிH% உய��ேதா�121 ெகா)த� (ெகாைட) எ4றா�, &லவ�12% 
கைலஞ�12% பாி� வழ,க�. &லவைரD%, கைலஞைரD% த%மிH% மி1ேகாராக 
அரச�க� க+தின� எ4பைத, &றநாP0 ேபா4ற ச,க இல1கிய% க/றவ� 
ந4கறிவ�.  
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இ12றளி� அளி எ4ப�, எ�லாாிட�% அ+� ெசH�த� - இர1க உண��சி 
ெகா�ள�. ெச,ேகா� எ4ப�, ஒ+தைல� சா�& இ4றி ேந�ைமயா� ஆAத�. 2B 
ஓ%ப� எ4ப�, 2Bம1கA12 எ�த1 2ைறD% வராதபB ந42 காத�.  
 
எனேவ, க�வி கைலகைள வள��, அ+� உ�ள� தா,கி, ேந�ைமDட4 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, �த� 
2றளி� 'அரச+� ஏ0' எ40 இ+!பதா�, அ� ேபாலேவ ேவ�த�12 ஒளி' 
எ4றி+12% இ12றைள இர�டாவதாக ெதாட��� ெகா�ேட4. ம/ற 2ற� 
களி4 ெதாட� வாிைச யைம!ைபD% C��� ேநா1கி உ�ைமDண�க.  
 
ேவ6த31' இய��ேவ6த31' இய��ேவ6த31' இய��ேவ6த31' இய��    
 

'அNசாைம ஈைக அறிW1க% இ1கா42%  
எNசாைம ேவ�த/ கிய�&'  

 
(பத@ைர) அNசாைம - (அNச1Cடாதவ/012) அNசாதி+தH%, ஈைக = ஏைழ 
எளியா�12 உதவH%, அறி@ = சிற�த Cாிய அறி@%, ஊ1க% = தளராத மன 
எF�சிD%, இ�நா42% = ஆகிய இ�த நா42 ப�&கA%, எNசாைம = 
2ைறயாதி+!ப� அதாவ� நிைற�� நிைல தி+!ப�, ேவ�த�12 இய�& = ஓ� 
அரச712 இ+1க ேவ�Bய த4ைம (இல6சண%) ஆ2%. (எN�த� = 2ைறத�; 
எNசாைம = 2ைறயாைம)  
 
(மண12டவ� உைர) அNசாைமD%, ஈைகD% அறி@ைடைமD% ஊ1க�ைடைமD 
ெம47% இ�நா42 2ண�% ஒழியாைம ேவ�த71 கிய�&. (பாிேமலழக� உைர) 
அரச71கிய�பாவ�, தி�ைமD% ெகாைடD% அறி@% ஊ1க�ெம47% இ�நா42 
2ண�% இைடவிடா� நி/ற�. இவ/0� அறி@ ஆற,க தி/2 �ாி�: ஈைக 
பைட12ாி� ஏைனய விைன12ாிய. 
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(விள1க@ைர) அN�பவ�க� அரச பதவியி� நீB1க �BDமா? 'CF12% ஆைச, 
மீைச12% ஆைசயா?' அNசி அNசி எ�த1 காாியைத இய/ற �BD%? அதனா� 
'அNசாைம' ேவ�)% எ4றா�. பி4ன� ஈைக. ஈைக பைட12 உாி�, எ4றா� 
பாிேமலழக�. எ�த அகராதியி� இGவா0 ெசா��யி+1கிறேதா? நா4 �4 2ற� 
உைரயி� ஆரா����ளபB, ஈைக எ4ப�, அரச4 த4 கீ� உ�ளா�12% எளிய 
இரவல�கA12% ஏ/ற உதவிகைள� ெச�தலா%. இத/2 ெதா�கா!பிய%, ந4P� 
ஆகிய இல1கண 5�களி�+�� ஆதார�% அ,21 கா6Bயி+1கிேற4. அ)த� 
அறி@, ஒ+வ4 ஒF,காக1 காாிய% பா�1கவி�ைலெய4றா� - நட�� 
ெகா�ளவி�ைலெய4றா�, 'உன12 அறி@ இ+1கிறதா? எ40 ேக6ப� உலகிய�. 
அரச712 இ� மிக மிக ேவ�)ேம! இ0தியாக ஊ1க%, ஆ1கதி/21 காரணமான 
ஊ1கைத! ப/றி! ேபச@% ேவ�)ேமா?  
 
இ�நா42% அரச/2� சிலநா� சிலேவைள இ+�தா� ேபாதா�. எNஞா40% 
எNசா� நி40 நிைற�� நிைலதி+1க ேவ�)%; அ�தா4 அரச/2 த2தி!  
--------------  

அற���பா�அற���பா�அற���பா�அற���பா�    
இ�லறவிய� இ�லறவிய� இ�லறவிய� இ�லறவிய� ----    இ�வா�1ைகஇ�வா�1ைகஇ�வா�1ைகஇ�வா�1ைக    

 
�ற6தா3 �தேலா31'� �ைண�ற6தா3 �தேலா31'� �ைண�ற6தா3 �தேலா31'� �ைண�ற6தா3 �தேலா31'� �ைண    
 

'�ற�தா�12% �Gவா. தவ�12% இற�தா�12%  
இ�வா�வா4 எ4பா4 �ைண'  

 
(பத@ைர) இ�வா�வா4 எ4பா4-இ�லறதா4 எ40 ெசா�ல!ப)பவ4, 
�ற�தா�12%-(ப/01கைள �ற�த ெபாியா+12%, �Gவாதவ�12%-(ஏழைமயா� 
எGவித இ4பைதD%) அ7பவி1க�Bயாத ஏைழ எளிய வ+12%, இற�தா�12% - 
(ஆதரவி4றி த% பா�ைவயி�) இற�� கிட!ேபா+12% (அஃதாவ� அனாைத! 
பிண, கA12%.) �ைண-(த1க) �ைணயாவா4. 
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(ெதளி@ைர) '�' எ4றா� அ7பவித�, �Gவாதவ� எ4றா� 
அ7பவி1காதவ�.அஃதாவ�, இ4ப% அ7பவி1க �Bயாத ஏைழ எளியவ�க�. 
இ�வா�வா4 �றவிகA12% ஏைழ எளியவ�கA12% உண@, உைட �த�யன 
உதவ ேவ�)%; ஆதரவ/ற (அனாைத!) பிண,கைள அ!&ற! ப)தி இ0தி1கட4 
இய/றேவ�)% எ4ப� க+�. ஆதரவி�லா! பிண,கைள அ!&ற!ப)�வ� 
அற,கA� ஒ4றாக அ1காலதி� க+த!ப6ட�.  
 
(மண-உைர) வ+ணதிைனD% காமதிைனD% �ற� தா�12% �றவா� 
ந�2ரவாளரா� உ�ண!ெபறாதா�1 2%, பிறரா� வ�� ெசதா�12% 
இ�வா�வா4 எ40 ெசா�ல!ப)பவ4 �ைணயாவா4.  
 
(பாி-உைர) கைளக� ஆனவரா� �ற1க!ப6டா�1 2%, ந�C��தா�12%, ஒ+வ+% 
இ4றி த4பா� வ�� இற�தா�12% இ�வா�வா4 எ40 ெசா�ல!ப)வா4 
�ைண. –  
 
(ஆரா��சி உைர) உைரயாசிாிய�க� பல+%, �4 2றளி� ெசா�ல!ப6)�ள 
Jவ+� �ற�தாைரD% ஒ+வராக� ேச��வி6டா�க� ஆத�4, இ12றளி� உ�ள 
�ற�தா�12%' எ4ற ெசா�ைல1 க�) திைக�, ேவ0 எ4ென4ன 
ெபா+�கைளேயா விள%பி இட�!ப) கி4றன�. மண12டவ�, �4 2றளி� உ�ள 
Jவ+� ஒ+வராகிய �றவி, வ+ணதிைனD% நாமதிைனD% (சாதி 
சமய,கைளD%) �றவாதவ� எ40% இ1 2றளி� உ�ள �றவி, வ+ணதிைனD% 
நாமதிைனD% �ற�தவ� எ40% ேவ/0ைமகா6B� சாிெச�ய! பா�1 கி4றா�. 
�றவிகA12�ேளேய, வ+ண நாம,கைள �ற�தவ� எ40% �றவாதவ� எ40% 
இ+வைக உ�டா? இ�ைலேய! வ+ண நாம,கைள �றவாதவ�கைள எ!பB 
�றவிக� எ47% ெபயரா� அைழ1க �BD%? வ+ண நாம,கைளேய 
�றவாதவ�க� ேவ0 எவ/ைற தா% �ற1க உட4ப)வா�க�? நி/க  
 
பாிேமலழக+%, �4 2றளிேலேய �ற�தாைர1 Cறி வி6டாராத�4, இ12றளி� 
உ�ள �ற�தா� எ4பத/2% �றவி என! ெபா+� Cற உட4ப6Bல�, ஆனா� 
இவ+% ேவ0 விதமாக� சாிெச�ய! பா)ப6) உ�ளா�. அஃதாவ� :- �ற�தா� 
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எ4றா�, இGவள@ நா� கா!பா/றி வ�தவ�களா� ைகவிட!ப6டவ�க� 
(�ற1க!ப6டவ�க�) எ40 CறிD�ளா�. இ,ஙன% �ரத!ப6) இ4ப% 
அ7பவி1க �Bயாம� தவி!பவ� கைள �Gவாதவ�' எ4பத/2� அட1கி 
விடலாேம! ம/0%. �ற�தா� எ47% ெச�விைனைய, �ற1க! ப6டா� என� 
ெச�ய!பா6) விைனயாக வ��� ெகா�) இட�!பட@% ேவ�Bயதி�ைலேய! 
எனேவ ஈ�) �ற�தா� எ4பத/2! ப/01கைள �ற�த ெபாிேயா�க� எ40 
ெபா+� ெகா�வேத சால! ெபா+��%, அ�ெசா�H12ாிய இய/ைக! ெபா+A% 
அ�ேவ. தம1ெகன ஒ+ வ+வாD% ேதடாம�. பிற� நலதி/ேக பா)ப)% 
�றவிகA12 உண@, உைட �த�யனவ/ைற இ�லறதா4 தாேன ெகா)1க 
ேவ�)%. இ47%, க�, கா�, �த�ய உ0!&1 2ைற�தவராகி ெதாழி� ெச�ய 
�Bயாம� பி�ைச எ)!ேபாைர, �Gவாதவ� எ4பத7� அட1க ேவ�)%.  
 
ஐ)�ல�� ஆ� ஐ)�ல�� ஆ� ஐ)�ல�� ஆ� ஐ)�ல�� ஆ�     
 

ெத4&லதா� ெத�வ% வி+�ெதா1க� தா4 எ4றா,  
ைக%&லதா ேறா%ப� தைல.  

 
(பத@ைர) ஆ,2-அGவி� வா�1ைகயி�, ெத4 &லதா� (இற��ேபா�) ெத4 
திைசயி� இ+!பவராக1 க+த!ப)% �4ேனா+%, ெத�வ%-கட@A%, 
வி+��(இத/2 �4 வராத &திய) வி+�தின+%. ஒ1க��/றதா�கA%, தா4-
தா7% (அதாவ� இ�வா� வா7%), எ4ற - எ40 ெசா�ல!ப)கி4ற 
ஐ%&ல�ஐ�� வைகயா� இடதிH% ெச�யேவ�Bய, ஆ0-அற ெநறிைய, ஒ%ப� 
- தவறாம� ெச�த� தைல-தைல சிற�ததா2%.  
 
(விாி@ைர) ெத4&ல%- ெத4திைச. இற�� ேபானவ� களி4 உயி� ெத/ேக 
ெச�வதாக அ1கால� ம1க� எ�ணிவ�தன�. அத/ேக/பேவ வ�Aவ+% 
அறிவி ��ளா�. எனேவ, இற��ேபானவ�கைள ஒ%&த� எ4றா� எ4ன? 
தா�த�ைதயேரா, &லவ�கேளா, �றவிகேளா, வ�ள�கேளா இற��வி6டா�க� 
எ40 ைவ�1ெகா�ேவா%. அவ�களி4 உயி� ெத4&லதி� இ+�தா�தா4 
நம1ெக4ன? இ�லாவி6டா� தா4 நம1ெக4ன? இ� ப/றிய கவைல 
ேவ�Bயதி�ைல. அவ�க� இG@லகி� வா��தத/2 அறி2றியாக-அவ�க� 
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இG@லகி/2 ெதா�டா/றியத/2 அைடயாளமாகஅவ�கைள! ேபாலேவ 
ஏைனேயா+% ந�லவழியி� நட1க ேவ�)% எ4பைத நிைன@ப)�% ெநறியாக-
அவ� களா� ந4ைம ெப/ற நா%, அவ�க62 ந4றி ெசH�% வாயிலாக- அவ�க62 
நிைன@ நா� ெகா�டாட ேவ�)%. இ!ேபா�% தி+வ�Aவ� தி+நா� 
ெகா�டா) கி4ேறா% அ�லவா? இற��ேபான தா�த�ைதயைர ஆ�)ேதா0% 
எ�ணி ந4றி பாரா6)பவராக நட�� ெகா�கி4ேறா% அ�லவா? 
இைவேபா�வனவ/ைறேய ெத4&லதாைர ஒ%ப� என ெதாிவி��ளா� 
தி+வ�Aவ�.  
 
ெத�வைத ஒ%&த� எ4றா�, ஒ�@% உ0திD% ெப0வத/காக1 கட@ைள 
வழிப)த�. 
 
வி+�� எ4பத/2 ேந� ெபா+� &�ைம. வி+�� &�ைம’ எ4ப� திவாகர% (8:123). 
ெவ�ைள கற1 கிற� எ4றா�, ெவ�ைளயான ப� கற1கிற� எ40 ெபா+� 
ெகா�வைத!ேபால, வி+�� வ�த� எ4றா� &திதான மனித� வ�தா� எ40 
ெபா+� ெகா�ள� ேவ�)%. இத/2தா4 ஆ2ெபய� எ40 ெபய�, ஆ2ெபய� 
எ4றா� ஒ4ைற1 2றி12% ஒ+ ெபய� அதேனா) ெதாட�&ைடய ம/ெறா4012 
ஆகிவ+வ�. &�ைமைய1 2றி12% வி+�� எ47% ெபய�, &திதா� வ+கி4ற 
மனித�12 ஆகிவ+வதா� இஃ� ஆ2ெபய ரா2%. எனேவ, �4பி4 
வ��ெகா�B+12% ெதாட� &ைடய உறவின�க� வி+�தின� ஆகமா6டா� 
எ4ப�% திZெரன! &திதாக வ+பவேர வி+�தின� ஆவ� எ4ப�% ெவ6ட 
ெவளி�ச%. தி+12ற� வி+�ேதா%ப� எ47% ப2தியிH�ள 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 CறிD�ளைமேய, உறவின� வி+�தின� ஆகா� 
எ4பத/2 ம01க �Bயாத அக�சா4றா2%. சாி ந�ல�; &திதாக வ+பவேர 
வி+�தின� எ4Yராயி4, அவ�கைள �4 2றளி� உ�ள �ற�தா�, �Gவாதவ� 
எ4பவ�12� அட1கிவிட1Cடாதா? எ40 வினவலா%. அட1க �Bயா�; ஏ4?  
 
ஒ� ஊாி� விழா நட1கி4ற�. மாநா) நட1கி4ற�. இ4ன பிற சிற!&க� 
நைடெப0கி4றன எ40 ைவ�1 ெகா�ேவா%. அGW�12! &திய ம1க� நா6B4 
பல ப2திகளி�+��% திர�) வ+வா�க�. அ!&திேயா�12, ஊாின� த,க இட% 



39 

 

அளி1கலா%; 2ளி1க@%, 2B1க@% த�ணீ� வசதி ெச�� தரலா%; இயHேம�, 
வ�தவ�12% உட4பாடாகி� உண@% அளி1கலா%. ெச�ய!பட ேவ�Bய 
ெதா40தாேன இஃ�! இ40% நா6B� நைட ெப0கி4றேத இதைகய நிக��சி! 
அ4றிD%, &திதாக வ�த இடதி� 2றி!பி6ட சிலைர தவிர ஏைனேயா� எ4ன 
ெச�ய �BD%? ஊரா� உதவி இ+�ேத தீர ேவ�)%. இதைகய &திேயாைர 
�ற�தா� எ40 ெசா�ல �BDமா? அ�ல�, �Gவாதவ� எ40தா4 ெமாழிய 
�BDமா? �Bயேவ �Bயாேத? உ�ைமயான வி+�தின� எ4பவ� இ!&திேயாேர? 
இ47% சில� (பிரயாண%) வழி நட�� ெச�கி4றா�க�. அவ�க�, ெவ�யி� 
க)ைமயாக1 காD% ேநரதிேலா, இரவிேலா, மைழெப�D% ேநரதிேலா வழியி� 
உ�ள ஓ� ஊாி� த,கிவி)வா�க�. அவ�கA% அGWரா�12 வி+�தினேர யாவ�. 
ஏ4? இ!&திேயா�, ஊராாி4 உதவியி4றி த% ைக!பணைத1 ெகா�) 
த%ைமதாேம கா!பா/றி1 ெகா�ள �Bயாதா எ40 சில� ஐDறலா%. இ,ெகா+ 
ெச�திைய நிைன@ப)தினா� இGைவயதி/2 இட மி+1கா�, அஃெத4ன?  
 
&ைகவ�B, ேமா6டா�', வான ஊ�தி �த�ய வ/றி4 Jலமாக வழி கட!ப� இ�த1 
கால%; ெப+% பாH%, க6ைட வ�B, கா�நைடயி4 Jலமாக வழி கட�த� 
அ�த1கால%. த%Jாி�, த% >6B� காைல உண@ உ�), பி4 ெதாைலவி� உ�ள 
ெவளிR�க62� ெச40 ேவைலைய �B�1 ெகா�) த% >) தி+%பி வ�� 
அ)த ேவைள உண@ உ�?வ� இ�த1கால%; க6) ேசா0 க6B1ெகா�) நா6 
கண1கி�, வார1 கண1கி�, மாத1கண1கி� ெவளிR� ெச40 மீ�ட� அ�த1கால%; 
க�ட இட,களி�, க�ட ேநர,களி�, க�ட உண@�சாைலக62� &2�� காைச 
இைற� வயி/ைற நிர!&வத/2 வா�!& மிகமிக1 கிைட1க! ெப/றி+!ப� இ�த1 
கால%; க6)ேசா/0 �6ைட கைர�த பி4&, ஊ�12� &2�� ஊராாி4 உதவி 
ெப/ற� அ�த1கால%. எனேவ, இ�லறதா4 வி+�ேதா%ப ேவ�)% எ40 அ�த1 
காலதி� வ�Aவ� வ/&0தி யி+!ப� ெபா+த�தாேன! எ�லா% வள��சி ெப/ற 
இ�த1 காலதிH% இGவி+�ேதா%ப� ேதைவ!ப)கி4ற ெத4றா� ேமH% 
C0வாேன4?  
 
எ�ளி�+�� எ)1க!ப6ட ெந�1ேக (எ� + ெந�) எ�ெண� எ40 ெபய�; அ�த! 
ெபய�, பி4& த4ேனா) ஒரள@ ஒ!&ைம உைடய ஏைனய எ�ெண�கA12% 
வழ,க!ப6டைத!ேபால, &திேயாைர1 2றி12% வி+�� எ47% ெபய�, பி4& 
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அவைர!ேபா� வ�� ேபா2% உறவின�கA12% வழ,க!ப6)வி6ட�. எனேவ, 
இ� கா0% Cறியவ/றா�, த%ைம நாB வ+% &திய வி+�தினைர ஒ%பேவ�Bய� 
இ�லறதா+12ாிய கடைம கA� ஒ40 எ4ப� உணர! ெப0%.  
 
ஒ1க� எ4றா� �/றதா�க�. இ�லறதா4 த4ைன� ேச��த �/றதா�கைளD% 
ஒ%பேத�)%. ெச�வ�12 அழ2 ெசF,கிைள தா,க�’ எ4ப� நா% 
அறி�த�தாேன?  
 
�த� 2றளி� உ�ள இய�&ைடய Jவ�' எ4ப த/2, ெப/ேறா�, ெப�டா6B, 
பி�ைள எ47% Jவைகயின� என! ெபா+� உைரேத4 யா4. 
ஏ4அ%JவைரD% இ12றளி� உ�ள �/றதா+12� அட1கிவிட1Cடாதா? எ4ற 
வினா எழலா%. ஈ�) அட1க �Bயா�. ஏ4?  
 
ஒ+வ4 த4 ெப/ேறா�, மைனவி, ம1க� எ7% Jவைகயாேரா) ெகா�A% 
ெதாட�&12%, ஏைனய �/றதா�கேளா) ெகா�A% ெதாட�&12% ேவ/0ைம மிக 
உ�). ெவளிR+12� ெச4ற ெப/ேறாேரா மைனவிேயா, ம1கேளா தி+%ப 
>6B/2 வ�தா�, >6B/2ாியவ4 பிறைர ேநா1கி, எ4 >6B/2� ெசா�த1கார� 
வ�தி+1கிறா� எ4ேறா வி+�தாளிக� வ�தி+1கிறா�க� எ4ேறா ெசா�H% 
வழ1க% எ,2%, எ40% இ�ைல. ஏைனய உறவின� வ�தா� அ!பB� ெசா�Hவ� 
உ�). தைமய4, தம1ைக, த%பி, த,ைக எ4பவ+% தனிதனி1 2)%பதினராக 
ஆ�வி)வதா� அவ�கA% வி+�தாளிகளாக1 க+த!ப6) வி)வைத நா% 
வா�1ைகயி� க�ேட வ+கி4ேறா%. ேமH%, - ஒ+வ4 த4 ெப/ேறா�, 
ெப�டா6B, பி�ைள எ4 பவ�12 உாிய உைடைமகைள ெய�லா%, ஏற12ைறய 
தன12% உாியனவாக எ�?கி4றா4, ஏைனேயா� உைடைமகைள அ,ஙன% 
எ�?வ� இ�ைல, எனேவ இ%Jவ+%, ஏைனேயாைர!ேபால� �/றதா� 
எ47% ெசா/2� க6)!படாம�, பிாி1க �Bயாத 2)%ப உ0!பின�களாக1 
க+த!ப)கி4றா�க� எ4ப� இனி� &லனா2%, இத/2 அக�சா40 
ேவ�)மானா�, 'இய� &ைடய Jவ�12%’ எ4பதி� உ�ள இய�&ைடய' எ47% 
ெசா/ெறாட� ஒ4ேற ேபா�ேம! �/ற% ஒ%&தலாவ�:- பல ேவைலகளி4 நிமித% 
ெவளிRாி �+�� வ�� ேபா2% �/றதா�12 உண@ �த�யன உத@த�, 
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ஆதரவ/ற �/றதா�கைள த%ேமா) ைவ� ஆதாித�, அ4ேனாாி4 
பி�ைளக621 க�வி வசதி ெச�த�, அ4ேனா�12 ஏேத7% வ+வா�12 வழி 
ேதBத+த� �த�யனவா%. இG@தவிகைளெய�லா% இ�லறதா4 இய4றவைர 
இய/றலாேம!  
 
ஐ�தாவதாக (தா4) இ�லறதா4 த4ைனD% ஒ%பேவ�)% எ40 
ெதாிவி��ளா� தி+வ�Aவ�. இஃ� சில�12 விய!ைபD% அளி1கலா%. அ!பB 
ெயா40% இ,2 விய!பி/2 இடமி�ைல. பா)ப6) ேதB! பணைத! 
பா�கா�1 ேக)ெக6ட ம1க� எ�ைணேயா ேப� உ�). இ�லாதவைன! ப/றி 
இ,2 எ)�ைர1கவி�ைல. சில� அ+%பா)ப6)� ெச�வைத1 2வி� 
ைவதி+!பா�க�, ஆனா� ந�ல உணவிைனேயா, உைடயிைனேயா, 
உற1கதிைனேயா, உைறDைளேயா, (இட%), இ4ன பிற இ4ப,கைளேயா 
ேவ�Bய அள@ ெப/றி+1கமா6டா�க�. எ4ேன இவ�த% இர,கத1க நிைல! 
த4ைன! பா�கா�1 ெகா�டா�தா4, ேம4ேமH% பல ந�ல காாிய,கைள� 
ெச�ய �BD%. எனேவ ேம/Cறிய ஐ��% இ�வா�வா4 இய/ற ேவ�Bயைவ 
எ4ப� இ12ற6 க+�. 
 
(மண -உைர) பிதிர�, ேதவ�, &தியரா� வ�தா�, �/றதா�, தா4 எ47% 
ஐ�திடமாகிய ெநறிைய1 ெகடாம� ஒ%&த� தைலயான இ�வா�1ைக  
 
(பாி-உைர) பிதிர�, ேதவ�, வி+�தின�, �/றதா� தா4 எ40 ெசா�ல!ப6ட 
ஐ�திட�% ெச�D% அறெநறிைய வFவாம� ெச�த� இ�வா�வா712� 
சிற!&ைடய அறமா%. பிதிர� ஆவா� பைட!&1 கால� அயனா� 
பைட1க!ப6டேதா� கட@6சாதி; அவ�12 இட% ெத4 திைச ஆத�4, 
ெத4&லதா� எ4றா�.  
 
(ஆரா��சி உைர) ெத4&லதா� எ4பத/2, �த� �த� உலகைத உ�டா1கிய 
ேபாேத நா4�கனா� (பிரமனா�) உ�டா1க!ப6ட ஒ+ ெத�வசாதி எ40 
பாிேமலழக� பக��தா� உைர. ஏ4 - இவ�கைள, ெத�வ% எ4பத/2 அவ� C0% 
ெபா+ளான ேதவ�12� அட1கி விடலாேம! ெத4திைசயி� இ+12% இெத�வ 
சாதியா�க� நம1காக எ4ன ெச�கி4றா�கேளா? நா% இவ�கA12 எ4ன 
ெச�யேவ�)ேமா? ஒ40% &ாிய வி�ைல. ஏைனய ெத�வ,கைள! ேபாலேவ 
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இவ�கA% அ+� &ாிகி4றா�க� எ4றா�, இவ�கைளD% ெத�வ1 C6ட�� 
ேச��வி)வதா� எ4ன இைடR0? எனேவ இ!ெபா+� ெபா+த% அ40.  
 
ேமH%, இ!ெபா+� உைரதா�, யா4 உைரதபB �4ேனாாி4 நிைன@ 
விழாவி/2 இடமி�லாமேலேய ேபா�வி)%. இற��ேபான >ர� �த�யவ�கA12 
விழா1  
ெகா�டாட ேவ�டாவா? ெகா�டாBயதாக1 C0கி4றனேவ ச,க கால இல1கண  
இல1கிய,க�! >ர ம,ைக க�ணகி12 விழா1 ெகா�டாBனாேன ஒ+ தனி  
தமி� ம4னனா% ேசர4 ெச,26)வ4. சில!பதிகார தி/2� ெச40 பா�தா�  
ெதாிD%. எனேவ, ெத4 &லதா� எ4பத/2, சிற�த ெசய�க� ெச�� ெச40 ப6ட  
�4ேனா� என! ெபா+� Cறேல சால! ெபா+��%.  
-------------  

காம���பா�காம���பா�காம���பா�காம���பா�    
களவிய� களவிய� களவிய� களவிய� ----    தைகயண&'��த�தைகயண&'��த�தைகயண&'��த�தைகயண&'��த�    

 
உயி3 உ9:) ேதா�ற) உயி3 உ9:) ேதா�ற) உயி3 உ9:) ேதா�ற) உயி3 உ9:) ேதா�ற)     
 
(ெதளி@ைர) ெப� த4ைமDைடய இ!ேபைத121 க�க�, க�?12ாிய 
க�ேணா6ட% இ4றி, எதி�மா றாக, பா�தவர� உயிைர ெதாைல12% பா�ைவ 
Dைடயனவா� உ�ளன.  
 

'க�டா +யி+�?, ேதா/றதா/ ெப�டைக!  
ேபைத1 கம�தன எ�' 

 
(பத@ைர) ெப� தைக = (உ+வதா�) ெப� த4ைம ெப/0�ள, ேபைத12 = 
இ�த! ேபைத! ெப�?12, க� = க�களானைவ, க�டா� = பா�தவர�, உயி� 
உ�?% ேதா/றதா� = உயிைர ெதாைல12% பா�ைவைய! ெப/றி+!பதா�, 
அம�தன - (க�?12 இ+1க ேவ�Bய த4ைமயி4றி) எதி�மாறா� உ�ளன. 
(ேதா/ற% = பா�ைவ, ெப�டைக-ெப� தைக = ெப� த4ைம, ேபைத = அறியாத 
இள% ேபைத! ெப�; அம�த�-மா0ப)த�, அம�தன - மா0பாடாD�ளன.)  
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(மண12டவ� உைர) த%ைம1 க�டவ�க� உயிைர D�?% ேதா/றதாேல, ெப� 
தைகைமையDைடய ேபைத1 ெகாதன க�க�.  
 
(பாிேமலழக� உைர) ெப�டைகைய Dைடயவி! ேபைத12 உளவாய க�க�, 
த%ைம1 க�டா +யி+�?� ேதா/ற�டேன CB அம��தி+�தன.  
 
(ஆரா��சி விாி@ைர) உயி� உ�ண� எ4றா� உயிைர! ேபா12த�-ெதாைலத�. 
இ�த! ெபா+� எ�த அகராதியி� உ�ள�? ேவ�Bயதி�ைல-பண% ேபா6) 
வா,கிய எ�த அகராதிD% இ,2 ேவ�Bய தி�ைல. ம1க� அகராதியி� இதைன1 
காணலா%; அதா வ�, ம1கள� ேப�� வழ1கி� இதைன1 காணலா%. ஒ+வ4 ஒ+ 
ெபா+ைள ெதாைல� வி6டா�, அைத ெதாைல�� வாயி� ேபா6)1 
ெகா�டாயா' எ40 ெபாியவ�க� அவைன1 க�B!பைத நா% அறிேவா%. வாயி� 
ேபா6)1 ெகா�ளH% உ�ணH% 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�% உ�ட�லவா? எனேவ,  
உ�ண�, வாயி� ேபா6)1 ெகா�ள�, சா!பி)த�, விF,க� எ47% ெசா/க�, 
ெதாைலத� - அழித� எ47% ெபா+� த+வைத ேநா12க. இ�ெசா� வழ12 
ம1கள� ேப�சி� எGவா0 &2�த�? எ!ேபா� &2�த�? மிக மிக! பழ,காலதி� 
உயிைர ெதாைல�தாேன உ�டா�க�? அதாவ� ம1க� ேவ6ைடயாBதாேன 
உ�டா�க�? ம1கA12 ம1க� ெகா40% உ�டா�களா%. பி4னேர பயி� 
ெதாழி� வள��த�? இ!ேபா�%, ம1க� வில,2 �த�யவ/ைற, உயி� ேபா1கி 
உ�ண� நைடெப0 கிறேத! இ�த அB!பைடயி� அ40 ெதா6) எF�த� தா4 
இ�ெசா� வழ12!  
 
அ)�, இ1 2றளி�, ேதா/ற%' எ4பத/2! பா�ைவ எ4ப� ெபா+�. 
இ!ெபாFெத�லா% என12 ேதா/ற% சாியா�! &ல!ப)வதி�ைல' எ40 கிழ,க� 
�?�?!பைத நா% ேக6கி4ேறா%' அ�லவா? பா�ைவ எ4ற ெபா+ளி�தாேன 
ேதா/ற% எ40 ெசா� கி4றன� �திேயா�க�.  
 
வ�Aவ�, ம/ேறாாிடதி� 'க�ேணா6ட%' எ4 7% தைல!பி�, க�ைண! ப/றி! 
ப�1 2ற�க� இய/றிD�ளா�. அ,ேக, இனிய பா�ைவ - இர1க! பா�ைவ, 
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அ4&! பா�ைவ-அ+� பா�ைவ உைடய� தா4 க� என!ப)%; க� எ4றா� 
க�ேணா6ட% அதாவ� இர1க% எ4ெற�லா% க+தைம� ைவ ��ளா�. உலக 
வழ1கி� Cட, 'உன121க� இ�ைலயா? எ4கி4றனேர! இ�ைலயா எ4றா� 
இர1க% இ�ைலயா எ4ப�தாேன ெபா+�!  
 
உ�ைம நிைலைம இ!பBயி+1க, இ�த! ேபைத! ெப�ணி4 க�கேளா, 
இய/ைக12 எதி� மாறாD�ளன -அதாவ�-பா�தவர� உயிைர!ப+2கி4றன. 
இ�தா4 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+1கேவ�Bய இடதி� ெகாைல &ாிD% வ4& உ�ளேத! இ� இய/ைக12 
மா0தாேன?  
 
ேமH%, ேபைத எ4றா�, ஒ40% அறியாத இளN சி0மி எ4ப� ெபா+�. 
ெப�களி4 ப+வ நிைலைய ஏழாக! பிாி��ளன� ஆ4ேறா�. ேபைத, ெப�%ைப, 
ம,ைக, மட�ைத, அாிைவ ெதாிைவ, ேபாிள%ெப� எ4பன அைவ. இவ/0� 
ேபைததா4 �4 நிைல. ஐ�� வய�12ேம� ஏF வய� வைரD% ேபைத! ப+வ% 
என1 கண12N ெச���ளன�. 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� பா�ைவ12 ஒ40% அறியாத 
இளNசி0சி0மிேபா� காண! ப)கிறா�. (இவ�, உ�ைமயி�, ஏF வய� நிர%பாத 
இளN சி0மிய�ல�. இள% ெப� எ4பைத அறிவி12% ஒ+ க/பைனேய.) ஆனா�, 
அவ� பா�ைவயிேலா ெகாைல1 ெகா)ைம இ+1கிறேத! இஃெத4ன விய!&. 
இய/ைக12 மாறாD�ளேத! இGவாெற�லா% இ1 2றA12! ெபா+� நய% 
உைர�1 ெகா�க.  
 
க� பா�ைவயி4 ெகா)ைம பB!பBயாக மி2கிற�. இ12றA12 �4�4 2றளி� 
க�ேணா1ைக, அண,2 பைட ெகா�)வ�� தா12வதாக! &ைன�தா� 
(வ+ணிதா�); �4 2றளி� எமெனன எ)ேதாதினா�; இ12றளிேலா க�டவர� 
உயிைர உ�?வதாக உைர��ளா�. பைடெகா�) தா12,காH%, பைட 
உட%ேபா) ெதாட�& ெகா�டா�தா4 உயி�ேபா2%; எம4 உயிைர! பிB1க 
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வ�தாH%, அ+ேக வ�� ஏேதா (பாச1) கயி/ைற >சி எறி�� க6BயிF!பதாக1 
கைத யள!ப� வழ1க%. ஆனா� இவ� க� பா�ைவேயா பைடையD% எமைனD% 
மிNசிவி6ட�. அ+ேக வராமேலேய, உட%ேபா) ெதாட�& ெகா�ளாமேலேய, 
ெதாைலவிேல இ+12%ேபாேத, க�ணா� பா�த அளவிேலேய உயிைர1 
ெகா�Hகிறேத! எ4ன ெகா)ைம! எGவள@ ெகா)ைம! இைததா4 க�டா� உயி� 
உ�?% ேதா/ற%' எ40 க/பைன ெச�தா� ஆசிாிய�. எ4ன அழ2! எ4ன அழ2! 
அ?@12� ஆ�கட� எ4ப� தி+12றA12 �F1க �F1க! ெபா+��%!  
 
;�றேமா க9ேணா பிைணேயா ;�றேமா க9ேணா பிைணேயா ;�றேமா க9ேணா பிைணேயா ;�றேமா க9ேணா பிைணேயா     
 
(ெதளி@ைர) இ!ெப�ணி4 க� ேநா12, C/0வன� ெகாைலெதாழி� 
உைடயதா? அ�ல�, க�?12ாிய க�ேணா6ட% ெப/றதா? அ�ல�, மானின� 
ம+�ட பா�ைவ உைடயதா? எ40 ேக6டா�, இ%J40 த4ைம கைளDேம 
கல�� ெப/றி+1கிற� எ40 தா4 ெசா�ல ேவ�)%.  
 

’C/றேமா க�ேணா பிைணேயா மடவர�  
ேநா1கமி% J40 �ைட�'  

 
(பத@ைர) மடவர� ேநா1க% = இ�த இள% ெப�ணி4 க�பா�ைவ, C/றேமா = 
(எ4ைன1 ெகா�வ� ேபா� பா�!பதா�) எம! பா�ைவேயா? க�ேணா = 
(ஒGெவா+ ேநர% எ4ைன உ�ள4ேபா) பா�!ப�ேபா� ெதாிவதா�) 
உ�ைமயான க�பா�ைவதாேனா? அ�ல�, பிைணேயா= (சில ேநர% ம+�) 
ம+�) மிர�) மிர�) பா�!பதா�) ெப�மானி4 பா�ைவதாேனா? 
(இ�ைலயி�ைல) இ% J40% உைட� = இ�த J40 த4ைமகைளDேம ஒ+,2 
கல�� ெப/0�ள�.  
(C/ற%-எம4 ; பிைண-ெப�மா4, மடவர�-இள% ெப�.)  
 
(மண12டவ+ைர) ெகா)ைம ெச�தலா� C/றேமா? ஒ)தலா� க�ேணா? 
ெவ+@தலா� மாேனா? மடவரேல? நின� ேநா1க% இ%J40 ப2திையD% 
உைட�.  
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(பாிேமலழக+ைர) எ4ைன வ+�தHைடைமயா/ C/றேமா? 
எ4ேமேலா)தHைடைமயா/ க�ேணா? இய�பாக ெவ+@தHைடைமயா/ 
பிைணேயா? அறிகி4 றிேல4. இ%மடவர� க�களிேனா1க% இ%J4ற4 
த4ைமையD �ைடதாயிராநி4ற�.  
 
(விாி@ைர) அவள� க�பா�ைவ த4ைன வ+தியதா� C/றேமா எ4றா4 அவ4. 
சிலேநர% அ4ேபா) ஆைசேயா) பா�!பதாக! ப6டதா� உ�ைமயான க�ேணா 
எ4றா4, ெவளியிடதிேல &திய ஆ�மகைன1 க�டதா� ஏ/ப6ட நாணேதா)% 
அ�சேதா)%, �ழ� விள12ேபா� ேமH, கீF% �/றி� �ழ/றி மிர�) மிர�)% 
பா�!பதா�, ம+�) ம+�) பா� ேதா)% மா4 பிைணேயா எ4றா4. இவ/0� 
எ�த ஒ4றாக �ணி�� C0வ�? ேநர�12 ஒ+ நிற மளி12% ெவ�ெவ6 (Velvet) 
ப6) �ணிைய! ேபால, ேநர�12 ஒ+ 2ண% ெதாிகிற�. எனேவ, அவள� க� 
பா�ைவயி� J40 த4ைமகAேம ஒ+,2 அைம� தி+!பதாக உைரதா4 அவ4.  
 
இ,ேக யாைன பா�த 2+ட�க� 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�, இ�த ஒGெவா40% ம6)% யாைனயாகாேத! இ�ைணD% 
யாைனயிட% உ�ளன. இ�ேபாலேவ, அ% J40 த4ைமகA% அவள� க� 
பா�ைவயி� உ�ளன.  
 
இ�த1 2றளி� �+தி ெகாNச% இற,கியி+1கிற�. ெகாைல ேநா1ேகா) ஏேதா 
2றி!& ேநா12% கல�தி+!ப தாக1 Cற!ப6B+1கி4றத�லவா? ஆ%; பி4ன� 
தி+மண% &ாி��ெகா�பவ�களாயி/ேற!  
--------------- 

ெபா��பா�ெபா��பா�ெபா��பா�ெபா��பா�    
அரசிய� அரசிய� அரசிய� அரசிய� ----    இைறமா.சிஇைறமா.சிஇைறமா.சிஇைறமா.சி    

 
நீ&கா கில
 ஆ�பவ�' நீ&கா கில
 ஆ�பவ�' நீ&கா கில
 ஆ�பவ�' நீ&கா கில
 ஆ�பவ�'     
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'S,காைம க�வி �ணி@ைடைம இ%J40%  
நீ,கா கிலனா� பவ/2'  

 
(பத@ைர) S,காைம = ேசா%ப� ெகா�ளாைமD%, க�வி = சிற�த க�வி 
உைடைமD%, �ணி@ைடைம = ந�ல �ணி�ச� உைடைமD% ஆகிய, இ%J40% = 
இ�த J40 ப�&கA%, நில4 ஆ�பவ/2 = நாடாA% ேவ�த712, நீ,கா = 
நீ,கா� இ+1க ேவ�Bயைவ யா2%. (S,2த�-ேசா%&த�, S,காைம - ேசா%ப� 
ெகா�ளாைம, நில4-நில%-நா).) 
 
(மண12டவ� உைர) மBயி4ைமD% க�விDைடைமD% ஒ+ ெபா+ைள ஆரா��� 
�ணிதHைடைமD% எ40 ெசா�ல!ப6ட இ%J40% Tமிைய யா�பவ712 
நீ,காம� ேவ�)%.  
 
(பாிேமலழக� உைர) நிலதிைன யாA� தி+@ைட யா/2 அ1காாிய,களி� 
விைர@ைடைமD% அைவ யறி த/ேக/ற க�வி DைடைமD% 
ஆ�ைமDைடைமDமாகிய இ%J40 2ண�% ஒ+காH% நீ,கா. 
 
(விாி@ைர) S,காைம, க�வி, �ணி@ எ47% J40% இ�லாத ேசா%ேபறி மட1 
ேகாைழ எGவா0 நாடாள �BD%? வரலா/ைற! &ர6B! பா�தா� ெதாிDேம!  
 
இ,ேக S,காைம எ4ப�. க�ைண �B1ெகா�) S,2வைத த)1கவி�ைல. 
S,காம� இ+1க �BDமா? ேசா%ப� இ4றி, வி0 வி0!&% �0 �0!&% விைர@% 
ேவக�% உைடதாயி+த� எ4ப�தா4 இ,ேக ெபா+�. உலகி� ஒ+வ� விைர�� 
ேவைல ெச�யாம� ெம�ள� ெச�வாராயி4, 'அHவலகதி� அவ� S,2கிறா�' 
எ40 ேக� ேப�வ� வழ1க%. உ�ைம யி� அவ� அHவலகதி� ப)தா 
S,2கிறா�? அவ� ப)� S,க@% இ�ைல. நா/கா�யி� சா��தபB S,க@% 
இ�ைல. விழி�1 ெகா�)தா4 இ+1கிறா�. அவ� அGவள@ ேவகமாக - அதாவ� 
ஆைம ேவகதி� ேவைல பா�1கிறா� எ4ப� தா4 இத/2! ெபா+�. உ�ைமயி� 
உற,கிேய வி)கி4ற ஒ+ சில (ஊ1க1கார� களா�தா4 இ�ைல யி�ைல) 
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S1க1கார�களா�தா4 இ�த! ெபா�லாத வி+�' எ�லா�12% ஏ/ப6ட� ேபாH%! 
இ,ேகD% இேத க+�தா4! 
 
ஆகேவ, ஆA% அரச712� �0 �0!& ேவ�)%. எைதD% உாிய காலதி� 
விைர�� �B1க ேவ�)%. 'உயி� ேபான பிற2 த�ணி� ெகா�)வ�� எ4ன 
பய4?' 'இராசா சி,காாி!பத/2� ப6டண% பறிேபா� வி6ட�' எ47% பழெமாழி 
இதைகய �!&1ெக6ட "S,2 JNசி' ஆ6சியாள�கA1காகேவ எF�த�.  
 
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! பிற�பா� இழ�த ஒ+வைன ேநா1கி, நீ S,கி1 
ெகா�B+�தா�; அதனா� அவ4 அB�1ெகா�) ேபா� வி6டா4எ40 
C0வ� வழ1க%. இவ4 ஒ40% S,கவி�ைல, கவன மி4றி இ+�தா4; அதனா� 
ஏமா�� ேபானா4. அGவள@தா4. இ,2% அேத க+�தா4.  
 
அ1காலதி� ஊ+12 ஊ� அரச�க� இ+�தன�. S,2பவன� ஆ6சிைய 
அ)தவ4 த6B1ெகா�) ேபா� வி)வா4. அதனா� அரச�க� எ!ேபா�% விழி! 
&ட4 இ+த� ேவ�)%. அரச� இ�லாத இ1கால திேலா - அதாவ�, 
க6சி1கார�க� ஆAகி4ற இ1கால திேலா, ஆA,க6சி1கார4 S,கினா�, 
அய�க6சி1 கார4 பதவிைய! பறி�1ெகா�வா4. அதனாேலேய ஒGெவா+ 
க6சி1கார+% க�?12 விள1ெக�ெண� ேபா6)1 ெகா�) விழி!&ட4 
இ+!ப� வழ1க%. அ� கிட1க பாரா�ட பழ�தமி� ம4னாி4 பர%பைர எ,ேக? 
எ,ேக? ஐேரா!பிய�களி4 வ+ைக12 �4ேப அ� அழி�� ஒழி�� வி6டேத! 
அ�ேதா ஐேயா. அ� அழி�� ஒழி�� வி6டேத! ஏ4 எ4ன காரண%? பி/கால தமி� 
ம4னாி4 ெப+��ா1க ேம! ஆமா%, ெப+� S1கேம! எனேவ, இனிேய7% 
தமிழ�க� உற1கதினி40 விழிெதFவா�களாக!  
 
அ)�, ஆ�பவ7121 க�வி ேவ�)%. எ�ேலா +12ேம க6டாய1க�வி 
வ/&0த!ப)கி4ற இ1கா லதி�, அரச7121 க�வி ேவ�)% எ4பைத! ப/றி 
அGவளவாக! ேபச ேவ�Bயதி�ைல. பழ�தமி� ம4ன� பல� ப�கைல! 
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&லவ�களாக திக��தைமைய! பைழய 5�கேள பைறசா/0கி4றன அ�லவா? 
இ1காலதி� அரசா�பவ� எ�த1 க�வி ெபறாவிB7% அரசிய� க�வியாவ� 
ெப0வா�களாக! வ�Aவாி4 ெபா+6பாைல! பBதா�Cட! ேபா�ேம!  
 
அ)தபBயாக, ஆ�பவ712 �ணி@ைடைம' ேவ�)%. �ணி@ எ4பத/2 
ைதாிய% எ40%, �ணித� அதாவ� தீ�மானி� 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? இ�லா தவ4. ெவ�ைட1கா� 
ேபா� வழ வழா 2ழ 2ழா எ40 வள�தி1 26ைட 2ழ!&வா4. இ!பB யி+�தா� 
அரசா,கதி� எ�த1 காாியைத நிைறேவ/ற �BD%? தீ�மானைத 
ஒதி!ேபா6டபBேய ேபாகேவ�Bய� தா4. அ!&ற% நா), ந6டா/றி� 
அவி��வி6ட க6)மர�தா4! இ!ேபா� &ாிDேம இ12ற6 க+�!  
 
மான �ைடய� அர- மான �ைடய� அர- மான �ைடய� அர- மான �ைடய� அர-     
 
(ெதளி@ைர) அறெநறி வFவாமH%, தீைமகைள1 கைள��%, >ர,24றா�% 
மான�ட4 விள,2பவேன அரச4. 
 

'அறனிF1கா த�லைவ நீ1கி மறனிF1கா  
மான �ைடய தர�'  

 
(பத@ைர) அற4 இF1கா� அறெநறி தவறாம�, அ�லைவ நீ1கி = ந�ல 
ெசய�கள�லாத தீய ெசய� கைள! ேபா1கி, மற4 இF1கா (த) க >ர�12! 
பFதி�லாத, மான% உைடய� அர� = மான% உைடயவேன அரச4. (அற4 - அற%, 
இF12த�தவ0த�-வF@த�; அ�லைவ-தீயைவ; மற4- மற%>ர%.)  
 
(மண12டவ� உைர) அறதி/ற!பாம ெலாFகி, அறம�லாத காம ெவ2ளிைய1 
கB��, மறதி/ற!பாத மானைத Dைடயவ4 அரச4.  
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(பாிேமலழக� உைர) தன1ேகாதிய அறதி4 வFவா ெதாFகி, அறன�லைவ 
த4னா6B4 க�?% நிகழாம/ கB��, >ரதி4 வFவாத தா�வி4ைமயிைன 
Dைடயா4 அரச4.  
 
(விாி@ைர இ12றளி� மிக மிக K?1கமான ெதா+ ெபா+� ெபாதி�� கிட1கி4ற�. 
அதைன! பைழய உைரயாசிாிய� எவ+% உண��தாாில�. அவெர�ேலா+%, 
அறனிF1கா தி+!பைத தனி ஒ4றாக@%, அ�லைவ நீ12தைல தனி ஒ4றாக@%, 
மறனிF1கா மான% உைடைமைய தனி ஒ4றாக@% பிாி� ைவ�! ேபசி 
யி+1கி4றன�. 'J40 நிைலD% அைம�தி+!பேத மான% உைடைமயா2%’ எ4ேற 
வ�Aவ� CறிD�ளா� என நா4 ெசா�Hகிேற4. இதைன இ47N சிறி� விள,க 
ேநா12வா%: 
 
அரச4 அற4 இF1கி7% மான%ேபா%; அ�லைவ நீ1காவிB7% மான%ேபா%; 
மற4 இF1கி7% மான% ேபா%. எனேவ, அற4 இF1காைமD% மான% உைடைம 
தா4; அ�லைவ நீ12தH% மான% உைடைமதா4; மற4 இF1காைமD% மான% 
உைடைமதா4. இ47, ேக6டா�, இ�த எ�லா! ப�&கA% அைம�தி+!பேத 
மான% உைடைமயா2%.  
 
�த��, அ%மானதி4 Cறாகிய அற4 இF1காைம ைய! பா�!ேபா%. அரச4 
தா4 கைட!பிB1க ேவ� Bய அறெநறியி�+�� - கடைமகளி�+�� தவறா� 
நடதேல அறனிF1காத மான% ஆ2%. அரசனி4 கடைமக� �47% பி47% 
பர1க! ேபச!ப6)�ளன. ஆ,கா,ேக க�)ெகா�க. ஒ+வ4 த4 கடைமகளி 
�+�� வF@வாேனயாயி4-தா4 பி4ப/றேவ�Bய ந�ெலாF1க1 
கட!பா6B�+�� தவ0வாேன யாயி4, அவ4 தட% &ர�ட &ைகவ�Bயாகி 
வி)கிறா4. அவைன மான% உைடயவ4 எ40 எGவா0 உலக% மதி12%? 
'மான,ெக6டவேன எ40 ைவயதா4 ெச�D%.  
 
அ)த�, அ�லைவ நீ12% மான% உைடைமயா%. ந�லைவ எ47% ெசா��4 
எதி�ெமாழிேய அ�லைவ எ4ப�, அதாவ� தீயைவ எ40 ெபா+�. இ� ெசா� 
வழ1ைக, 'ந�ல� ெச�த� ஆ/றிராயி7% அ�ல� ெச�த� ஒ%&மி4' எ47% 
&றநாP/0! (195) பாட� ப2தியாH% உணரலா%. அரச4 தா4ம6)% அறெநறி 
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பிறழா� கைட!பிBதா� ேபாதா�; அறெநறி ய�லாத தீைமகைள த4 
நா6Bனி40% - நா6) ம1களினி40% நீ1கேவ�)%. ஒ+ நா6) ம1களிைடேய 
தீய எ�ண,கA% - தீய ெசய�கA% நிைற�தி+!பி4, உலக% அ�நா6B4 
தைலவைன1 காறி �!பி எ�ளி நைகயா)%. எனேவ, மான% வி+%&% அரச4, 
ந�லற ெநறிகைள தா4 கைட!பிB!பேதா) நா6BH% நிைல நா6ட ேவ�)%.  
 
இ,ேக ஒ+ கைத நிைனவி/2 வ+கிற�; இர�) நா6) �த� அைம�ச�க� 
ஒாிடேத எதி�!ப6டனரா%. ஒ+வ� ம/றவாிட%, "எ,க� நா6B� ம+�வ 
மைனகA%, நீதி ம4ற,கA%, சிைற�சாைலகA% ேவைலயி4றி1 கிட1கி4றன' 
எ4றாரா%. அதாவ� அவ� நா6B� ேநாயாளிகேளா 2/றவாளிகேளா இ�ைல 
எ4ப� ெபா+�. இதைன1 ேக6ட அ)த அைம�ச�, எ,க� நா6B� ம+�வ 
மைனேயா - சிைற�சாைலேயா இ�லேவ யி�ைல' எ40 அவாிட% ெசா4னாரா%. 
இ�தா4 அ�லைவ நீ,2த�' எ4ப�.  
 
அ)த� மறனிF1கா மான% உைடைமயா2%; அதாவ� >ர,24றாத மான%, 
>ர,24றினா� மான% ேபாயி/0தாேன! இ�த மான% இ+பதா% 5/றா�B� 
ம+��12% கிைடயா�. ெவ/றிகரமாக! பி4வா,2, காலமாயி/ேற இ�! கீேழ 
விF�தாH% மீைசயி� ம� படாத காலமாயி/ேற இ�! ஆனா� அ1கால தமி� 
ம4ன�க� இ�த மானேம உ+வானவ�க�. ேபாாிேல, 2ழ�ைதக�, கிழவ�க�, 
ெப�க�, ேபBக� ம/0% ைகயாலாகாதவ�க� யாைரD% ெகா4றதி�ைல. &ற 
��கி6) ஓB7%, &ற��கி6) ஒ)பவ4ேம� அ%& ேபாB7% மான% ேபானதாக1 
க+தினா�க�, &றநாP0 ேபா4ற இல1கிய,கA� &2�� பா�தா� இ�த 
மான�ைடைம விள,2%. ஒ+ பிண121 காரணமாக, ேகா!ெப+N ேசாழ4 எ47% 
ேசாழம4ன4 உ�ணா ேநா4& ெகா�) உயி� �ற�தா4. காிகாலனா� த4 
மா�பிேல எ�ய!ப6ட அ%& ��2வைரD% �ைள�1 ெகா�) ேபா�வி6டதா�, 
அ% ��2! &�?12 நாணி, ெப+Nேசரலாத4 எ47% ேசரம4ன4 உ�ணா 
ேநா4&/0 உயி� வி6டா4. இ47% எ4ன ெசா�ல ேவ�)%?  
------------- 
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அற���பா�அற���பா�அற���பா�அற���பா�    
இ�லறவிய� இ�லறவிய� இ�லறவிய� இ�லறவிய� ----    இ�வா�1ைகஇ�வா�1ைகஇ�வா�1ைகஇ�வா�1ைக    

 
வழி எ,ச� இ�வழி எ,ச� இ�வழி எ,ச� இ�வழி எ,ச� இ�    
 

'பழியNசி! பாS� உைடதாயி4 வா�1ைக  
வழிஎNச� எNஞா40% இ�.'  

 
(பத@ைர) வா�1ைக = (ஒ+வ7ைடய) இ�வா�1ைக யான�, பழி அNசி = (ெபா+� 
ேத)த� �த�ய வ/றி� உ�டா2%) பழி12 அ�ச!ப6), பா� = (அ!பB ந�ல 
வழியி� வ�த ெச�வ!பயைன! பல�12%) ப2�� ெகா)�, ஊ� = (தா7%) 
உ�?தைல, உைடதாயி4 = உைடயதாக இ+12ேமயானா�, வழி = 
(அ�ந�வா�1ைகயி4) ெதாட��சி, எNச� = அ/0! ேபாத�, எNஞா40% இ� = 
எ!ெபாF�% இ�ைல. (பாத� = ப2த�; எN�த� = அ/ெறாழித�)  
 
(மண-உைர) இ�வா�1ைகயாகிய நிைல பழிையD% அNசி! ப2��டைலD% 
உைடதாயி4, தனெதாF,2 இைடய0த� எ1காலதி7% இ�ைல.  
 
(பாி-உைர) ெபா+� ெச�D,கா� பாவைத அNசி ஈ6B அ!ெபா+ைள 
இய�&ைடய Jவ� �தலாயினா�12% ெத4&லதா� �த�ய நா�வ�12% ப2� 
தா4 உ�டைல ஒ+வ4 இ�வா�1ைக உைடதாயி4, அவ4 வழி உலக� 
எNஞா40% நி/றல�ல� இறத� இ�ைல.  
 
(ஆரா��சி விாி@ைர) ெக6ட வழியி� பண% ேதB7%, தா4 ம6)ேம உ�ணி7%, 
உலக% பழி12% எ40 அNசி, ந�ல வழியி� ேதB, அதைன! பல�12% ப2�1 
ெகா)� உ�பவ7ைடய வா�1ைக ெதாட��� ந�ல விதமாக நட12% எ4ப� 
வ�Aவாி4 வா�ெமாழி, இஃ� எ4ேன வி�ைத! உலக நைட ஒ40% 
தி+வ�Aவ�12 ெதாியா� ேபாH%! எ40 விய1கலா% சில�. ஏ4?  
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ெக6டவழியி� ெபா+� ேதடாவி6டா� பல�12% ப2�1ெகா)12% அள@ 
ெபா+� ேச�வ� எ!பB? ந�ல வழியி� ெபா+� ேத)% ந�ேலா� சில�, த%ைமேய 
ந42 பா�கா�1ெகா�ள �Bயாம� தவி1கி4றா�கேள! அவ�க� பல�12% 
ப2�1ெகா)!ப� எ!பB? ெச�வ% ேச��தி+�தாH%, பல�12% ப2�1 
ெகா)�1 ெகா�ேடயி+�தா� அ12)%ப% விைரவி� ெநாB� விடாதா? பி4& 
இைடயறாம� எ!ேபா�% விள,2வ� எ!பB? எ4பவ/ைற ெய�லா% 
எ�?%ேபா� இ1 2றளி� ந%பி1ைக ேதா4றா� தாேன! இதைன� சிறி� 
ஆரா�ேவா%:  
 
தி+வ�Aவ� இ�த1 2றளி� ெதாிவிதி+!ப� எ4ன? ந�ல வழியி� ெபா+� 
ஈ6டேவ�)%; அ! ெபா+ைள, (ெப/ேறா�, ெப�டா6B, பி�ைள. �ற� தா�, 
�Gவாதவ�, இற�தா�, ெத4&லதா�, ெத�வ%, வி+��, �/றதா�. தா4 எ47%) 
பல�12% பய4 ப)தி வாழேவ�)% எ4ப�தாேன! இ�வா�வா4 த4ைனD%, 
த4 ெப/ேறா�, மைனவி, ம1கைளD% கா!பா/ற ேவ�)% எ40% தி+வ�Aவ� 
Cறியி+!பதா� ஒ+வ4 த4 ெச�வ% �FவைதD% பிற�1ேக ெசலவி6) த4 
2)%பைத, அழி�விட ேவ�)% எ4பத40. ேபா�மான அள@ த4 
2)%பைதD% கா!பா/றி, இய4றவைர ஏைனேயாைரD% ஆதாி1க ேவ�)% 
எ4ப� இனி� &ல!ப)கி4றத�லவா? எனேவ, பிற�12 ஓரள@ உத@வதா� த4 
2)%ப% ெநாB�வி)% எ4பத/2 இடமி�ைல. பல�12% உதவி! பல+ைடய 
ந4மதி!ைபD% ெப0வதா�, த!பிதவறி த4 2)%பதி/2 ஒ+ �4ப% 
ஏ/ப6டாH% அ!பல+% உத@வ�. பல+� சில�Cடவா ந4றி பாரா6ட 
மா6டா�க�? பிற�12 உதவாதவ 7ைடய 2)%பதி/2 ஒ+ �4ப% ஏ/ப6டா�, 
அதிH% அவ4 ெக6ட வழியி� ெபா+� ஈ6B யி+�தி+!பாேன யானா� அவ4 
2)%பைத அைனவ+% ெவ0� ஒ�12வா�க�.  
 
ேமH%, ெக6ட வழியி� மி1க ெபா+� திர6B வா�வ� ெவ�ளைத ந%பி வா�வ� 
ேபாலா2%. ெவ�ள% எ!ேபா�% வ+மா? ஆனா�, ந�ல வழியி� ஈ6B வா�வேதா, 
ஊ/0நீைர ந%பி வா�வ�ேபாலா2%. ஊ/0 எ!ேபா�% �ர12ம4ேறா? எனேவ, 
ந�வழியி� ெபா+ளி6B, நாலாேப�12% உதவி வா�வா7ைடய 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% �ைடய�ேபால வழ,2வா�க�. 
கைட ேத,காைய எ)� வழி!பி�ைளயா�12 உைட!ப�” எ4றா� இ� தா4! 
இ47% சில�, பிறைர வ+தி! படாதபா) ப)தி அவாிட% உ�ள ெபா+ைள! 
பறி�, ந�லவ�ேபால தா,க� வழ,2வா�க�. 'மா6ைட1ெகா40 ெச+!& 
தான% ெச�வ�' எ4றா� இ�ேவதா4! இGவித% பழி! &1கிடமான �ைறயி� 
ெபா+� ேதB� ெச�பைவ ெய�லா% உ�ைமயான உதவியாகா. இ� 2றிேத, 
பழியNசி! பா�ர�' எ4றா� ஆசிாிய�.  
 
ப9�) பய�) ப9�) பய�) ப9�) பய�) ப9�) பய�)     

 
'அ4&% அற7% உைடதாயி4 இ�வா�1ைக  
ப�&% பய7% அ�'  

 
(பத@ைர) இ�வா�1ைக = (ஒ+வ7ைடய) இ�லற வா�1ைகயான�, 
அ4&%=(யாவாிட�%) அ4பிைனD%, அற�% = அற� ெசய�ைனD%, 
உைடதாயி4 = உைடய தா� இ+12ேமயானா�, ப�&% = 
(அGவி�வா�1ைகயி4) இல1கண�%, பய7% = ந4ைமD%, அ� = அ�த அ4&% 
அற�% உைடதா யி+1கி4ற அ�ெசயேல.  
 
(ெதளி@ைர) ப�& எ4றா� இல1கண%; அஃதாவ� த4ைம. இ�வா�1ைக12 
இ+1கேவ�Bய இல1கண% அ4&% அற�% உைடைமேய - இ�வா�1ைகயி4 
பய7% அ�த அ4&% அற�% உைடயதா� இ+!பேத. அ4&%, அற�% 
இ�லாதவ4 இனிைமயாக இ�வா�1ைகைய எ!பB நடத�BD%? �Bயா�. 
அதனாேலேய அG விர�)% உைடைம இ�வா�1ைகயி4 இல1கண% எ4றா�. 
யாவாிட�% அ4& கா6)வ�%, அற% ெச� வ�ேம இ�வா�1ைகயி4 ேநா1க% 
ஆதலா�, அGவிர�)% உைடைம இ�வா�1ைகயி4 பய7% ஆ2% எ4றா�.  
 
இஃெத4ன! ஒ4ைறேய இல1கணமாக@%, பயனாக@% Cறி திய,க� 
ெச���ளாேர தி+வ�Aவ� எ40 திைக1கலா% சில�. இதிய1கதாேலேய 
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பாிேமலழக� ேவ0 விதமாக உைர பக�வாராயினா�. C��� ேநா1கி4, இ,2 
திைக!பி/ேக இட% இ�ைல. எ)�1கா6) ஒ40 வ+க! 
 
பி�ைளயி4 இல1கண% ெப/ேறாைர1 கா!பா/0 தH%, உலகி/2 ெதா�) 
ெச�தH% ஆ2% எ40 ஒ+வ� C0வதாக ைவ�1 ெகா�ேவா%. 
அGவிர�)�தாேன பி�ைளயினா� உ�டா2% பய7,Cட? எனேவ, ஒ4ைறேய 
இல1கணமாக@%, பயனாக@% தி+வ�Aவ� 2றி!பி6B+!பைத1 2றி� 
திய,கேவ�டாவ4ேறா?  
 
(மண - உைர) இ�வா�1ைகயாகிய நிைல யாவ� மா6)% அ4& ெச�தைலD%, அற% 
ெச�தைலD% உைடதாயி4 அத/21 2ணமாவ�% பயனாவ�% அG 
விர�BைனD% உைடைமதாேன.  
 
(பாி-உைர) ஒ+வ4 இ�வா�1ைக, த4 �ைணவிேம� ெச�யத2% அ4பிைனD%, 
பிற�12! ப2��டலாகிய அறதிைனD% உைடதாயி4 அG@ைடைம அத/2! 
ப�&% பய7% ஆ%. இ�லா62% கணவ/2% ெநN� ஒ4றாகா வழி இ�லற% கைட 
ேபாகாைமயி4 (நட வாைமயி4) அ4&ைடைம ப�பாயி/0, அற7ைடைம 
பயனாயி/0.  
 
(ஆரா��சி உைர) அ4& எ4பத/2 மைனவிேம� உ�ள அ4& எ40 பக����ளா� 
பாிேமலழக�. இ,ேக வ�Aவ� காத� எ47% ெசா�ைல ைவதி+�தாH% 
பாிேமலழக� பகரலா%; அGவித% இ�ைலேய! ஆகேவ, அ4& எ4பத/2 
யாவாிட�% உ�ள அ4& எ40 ெபா+� Cறினா�, அGவி�வா�வா712% 
ெப+ைம - தி+வ�Aவ�12% ெப+ைம! எ�ேலாாிடதிH% அ4& உ�ளவ4 த4 
மைனவியிடதிலா அ4& இ�லாதவனாக! ேபா�வி)வா4? பாிேமலழக� 
CறியபBேய ைவ�1 ெகா�டாH%, த% மைனவியி4ேம� அள@ மீறி அ4& 
ெகா�ட சில�, பிறைர ேநாக� ெச�கி4றனேர! பிறைர எ4ன? ெப/ேறாைரேய 
ேப�ற-மய,க� ெச�கி4றனேர! இ�தானா இ�வா�1ைகயி4 இல1கண%?  
 
ேமH% பாிேமலழக�, அ4ைப இ�வா�1ைகயி4 இல1கணமாக@%, அறைத! 
பயனாக@% பக����ளா�. இ,21 C��� ேநா1க ேவ�)%. ப�&% பய7% அ�’ 
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எ4ப� 2ற�. 'அ�' எ47% ஒ+ைம அ4ைபD% அறைதD% உைடதாயி+12% 
ெசயைல1 2றி1கி4ற�. எனேவ, ப�&% அ�ெசய�தா4-பல7% அ�ெசய�தா4. 
பாிேமலழக� உைர!பB இர�ைடD% தனிதனியாக! பிாி�1 C0% ேநா1க% 
வ�Aவ�12 இ+�தி+12ேம யானா�, 'ப�&% பய7% அைவ' எ40 
பாBயி+!பா�. அ4& இல1கணமா2%ேபா�, அற% ம6)% இல1கண% ஆகாதா? 
அற% பயனா2%ேபா�, அ4& ம6)% பயனாகாதா? ஆ2ேம! ஆ�க அறிஞ�.  
------------- 

காம���பா�காம���பா�காம���பா�காம���பா�    
களவிய�களவிய�களவிய�களவிய�----தைகயண& '��த�தைகயண& '��த�தைகயண& '��த�தைகயண& '��த�    

 
ெகா>) ��வ1 ேகா.ட) ெகா>) ��வ1 ேகா.ட) ெகா>) ��வ1 ேகா.ட) ெகா>) ��வ1 ேகா.ட)     
 
(ெதளி@ைர) இ�த! ெப�ணி4 ெபா�லாத &+வ, க� ேகாணி வைள�� க�களி4 
ேம�&ற% ெச�லாம� ஒேர ேந� ெந6டா�1 க�களிPேட ெச40 திற1க 
ெவா6டாதபB அவ/ைற மைறதி+12மாயி4, அ1க�க� இ!ேபா� என12 
இGவள@ �4ப% ெச� தி+1க மா6டா.  
 

'ெகா)%&+வ, ேகாடா மைற!பி4 க),கAா  
ெச�யல ம4னிவ� க� ' 

 
(பத@ைர) ெகா)% &+வ% = (இவAைடய ெகாBய) வைள�த &+வ,க�, ேகாடா (�) 
= அGவா0 வைள யாம�, மைற!பி4 - (க�களி4 ேந� 201ேக ெச40 திற1க 
�BயாதபB) மைறதி+12 மாயி4, இவ� க� = இவAைடய க�க�, ந),2 
அஞ� = ந),க1CBய �4பைத, ெச�யல ம4 = உ�டா1கி யி+1கமா6டா; 
அGவா0 அ�த! &+வ,க� மைற1காைமயினாேலேய இவ� க�க� எ4ைன 
�4&0�கி4றன.  
 
ெகா)ைம ெகாBய ெபா�லாத த4ைம, வைள@; ேகா)த� ேகா?த� - ேகாடா� = 
ேகாணா� - வைள யா�; அஞ� = �4ப%. ம4= ெசா�லா� ஒழி�த 'ஒழி) யிைச'! 
ெபா+� த+வேதா� இைட�ெசா�.  
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(மண12டவ� உைர) வைள�த &+வ,க� தா% ெச!ப �ைடயனவா� 
வில1கினவாயி4, இவ� க�க� அவ/ைற1 கட�� ேபா�� என12 ந),2� 
�4பைத� ெச�யலா/றா. 
 
(பாிேமலழக� உைர) பிாியா ந6பாய ெகா)% &+வ, கடாN ெச!ப �ைடயவா� 
வில1கினவாயி4, அவ/ைற1 கட�� இவ� க�க� என12 ந),2� �யைர� 
ெச�ய மா6டா.  
 
(ஆரா��சி விாி@ைர) இ�த1 2றளி�, உய��த ெசா� நய,கைளD% ெபா+� 
நய,கைளD% உலக! ெப+% &லவனா% வ�Aவ4 வாாி வாாி1 
ெகா6Bயி+1கிறா4. ஆமா%, வாாி வாாி1 ெகா6Bயி+1கிறா4! அவ/ைற நா% 
அ�ளி1 ெகா�Aேவாமா? தைலமகளி4 க�வைலயி� சி1கி தவி12% தைலமக4, 
அவ� க�ணி4 ேம�&ற ��ள &+வைத1 கா�கிறா4. &+வ% க�?12 
�ைண ெச�கிறதா%. அழகா� அைம�த�% ேமேல ைம Tச!ப6ட�மான &+வதி4 
ேதா/ற! ெபா�@ க�?12 ேமH% ேமH% அழ2 த+வ� இய/ைகதாேன! 
இய/ைகயாகேவ வ+�, க�ேணா) இ�த! &+வ�% ேச��� ெகா�டா� இவ4 
எ4ன ஆவா4? அதனா� தா4 &+வைத1 ெகா)% &+வ% எ4கிறா4.  
 
இ,ேக ெசா�ல!ப6)�ள ெகா)ைம' (ெகா)%) எ47N ெசா�H12, ெபா�லாத 
ெகாBயத4ைம என@% வைள@ என@% இ+ ெபா+� உ�). இவ/0� �த� 
ெபா+ைள எ�ேலா+% எளிதி� அறிவ�. வைள@ எ4ற ெபா+�தா4 பல+12 
ெதாியா�. அவ�கA% ெதாி��% ெதாியாம� இ� ெசா�ைல இ!ெபா+ளி� ைவ�! 
ேப�கி4றன�. ம1க� அகராதிைய! (ேப�� வழ1ைக) &ர6)ேவா%. ெகா)வா� 
கதி, ெகா)1கா�! &ளி மர% எ47% ேப�� வழ12 ெதாட�களிH�ள ெகா)' 
(ெகா)ைம) எ47% ெசா�, வைள�தவா�, வைள�தகா� என வைள@! ெபா+ைள 
த+வ �ண�க. இ�த இ+ ெபா+� (சிேலைட) அழ2 ேதா4ற1 ெகா)%&+வ%' 
எ4றா4 அவ4. &+வ% வைள��தாேன இ+12%? &+வ% வி�ேபா� 
வைள�தி+!பதா�, வி/&+வ%-&+வ வி� எ4ெற�லா% &லவ�க� உவம�% 
உ+வக�% ெச�வ� வழ1க%, அதனா� ெகா)% (வைள�த) &+வ%' எ4ற� சாிேய! 
ேமH%, வ+�கி4ற க�?12 �ைணயா� நி40 ெகா)ைம ெச�வதா� 
ெகா)% (ெபா�லாத ெகாBய) &+வ% எ4ற�% சாிேய! ஒேர ெசா��� இ+ெபா+� 
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அைம� விைளயா)% வ�Aவாி4 ெசா� நய�% ெபா+� நய�% எ4ேன, எ4ேன! 
ேமH% சில அழ2 கா�பா%.  
 
&+வதி4 &/!பா6ைட1 கா?,கா�, அ� க�ைண மைற1க ேவ�)ெம4றா� 
மைறதி+1கலா%; ஆனா�, அGவா0 ெச�யவி�ைல எ4ப� &லனா2%. இர�) 
க�கA12% ந)விட% இ+1கிறேத, அ,கி+�� தா4 &+வ% &ற!ப)கி4ற�. 
அதாவ�, ஒGெவா+ &+வ�% ஒGெவா+ க�ணி4 �த� ப2தியி�+�� 
&ற!ப6), க�ைண! பாதியள@ �/றி வைள�, கைட1 க� �ைனயி� வ�� 
�B�� வி)கிற�. வி��4 இ+ �ைனகைள! ேபாH�ள &+வதி4 இ+ 
�ைனகA%, க�ணி4 இ+ �ைனகைள ெதா6)1ெகா�)�ளன. &+வ% 
இGவா0 ேகாடாம�-வைளயாம�, க�ணி4 நீ� 201கிேல ேந�1 ேகாடா� 
நீ�B+12மாயி4, ஏ4 அ!&+வதி4 ேகாணைல நிமி�திவிB4, அ!&+வதி4 
அட��த மயி�! ப2தி, திற��காண ெவா6டாம� க�ைண மைற�வி)%. 
அ,,ன% மைறதி+!பி4, அ1க� பா�ைவயா� அவ4 கல,கியி+1கமா6டா4. 
இைததா4, ெகா)% &+வ% ேகாடா மைற!பி4' எ4றா�.  
 
இ�த! &+வ% ெபா�லாத &+வமா� இ�லாம� ந�ல &+வமா� இ+�தி+�தா�, 
உ�ைமயி� எ4ன ெச�தி+1கேவ�)%? த4 ந�பனாகிய க�ைண! பா��, ஏ. 
க�ேண! நீ ஏ4 அ�த ஆடவைன வ+� கிறா�? அ� �ைறய40' எ4ற�லவா 
கB�தி+1க ேவ�)%? அGவா0 இB�ைர!பத/2 இதனிட% ேந�ைம 
யி+�தா�தாேன �BD%? இ�தா4 ேகாணி D�ளேத! ேகாண� 2ண% 
(ஒரவNசைன) உைடயவ�க ளிட% ேந�ைமைய எதி�பா�1க �BDமா? அவ�க�, த% 
ந�ப4 பிறைர தா1கி வ+�வைத! பா�1காதவ� ேபா� வைள�� ஒ�,கிதா4 
ேபாவா�க�! ந�ப712 ஆதரவாக� �/றி வைள�தா4 ேப�வா�க�! இ�த 
நய,கைள ெய�லா% அைம�தா4, ெகா)% &+வ, ேகாடா(�) மைற!பி4, 
எ4றா�. சிறி� இைடெவளி ெதாியி7% அத4 வாயிலாக அ1க� வ+�%; ஆத�4 
அதைன �/0% மைற�விட ேவ�)% எ4பத/காக 'மைற!பி4' எ4றா�.  
 
&+வ�12% க�?12% உ�ள ெதாட�& வி�H12% அ%&12% உ�ள� 
ேபா4றதா%. &+வ வி���+�� க�ண%& பா��� தா12கிற�. அத/2 ஆ/றா� 
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ந),2கிறா4 அவ4. அதனா�தா4 'ந),2 அஞ� எ4றா�. (அ)த 2றளி� ஒ' 
எ40 அலறி அழேவ ேபாகிறா4 தைலமக4). வி� வண1க% தீ,2 2றிதைமயா4' 
எ40 வ�Aவ� ம/ேறாாிடதி� CறிD�ளபB, வி� வைளவி4 ேநா1க% பிறைர 
�4&0தேல. வNசக� ந�லவ�ேபா� வைள�� ெகா)! ப�% பிற2 
�4&0தேவ. இ�த1 ெகா)% &+வதி4 ேகா6ட�% அ�ேவதா4. அதனா�தா4 
அவ4 ந),2 கிறா4, எ4ன ெச�Dேமா எ40! &+வ�% க�?% ஒ401ெகா40 
ேதாழைம T�) ஒ�ைழ!&ட4 ெசயலா/0வதாக இGவள@ ேநர% ேபசிேனா%. 
இஃ� உ�ைமயா? இஃேதா� இல1கிய மர&. அGவள@தா4! இ�ேபாலேவ 
அ%பிகாபதி ேகாைவயிH% ஓ� ஒ/0ைம1 க+� உ�ள�; ஒ+தியி4 க�க� 
ஒ+வைன1 க�டன. காத� பிற�த�. காதலராயின�. பி4ன� பிாி�தன�. பிாி@ 
தாளா� தைலவியி4 உட� ேசா��த�. ைகக� ெம��தன. அதனா� வைளய�க� 
கழ4றன. வைளய� இழ�த ைககைள1 க�க� க�), ஐேயா நம12 ைம Tசிய 
ைககளாயி/ேற! நா% தைலவைன �த� �த� க�டத னால�லேவா, இGவா0 
ேந��த� எ40 அFதனவா%. அதாவ�, தைலவைன! பிாி�த �யரா� தைலவி 
அFதா�. அதைன இ,ஙன% க/பைன ெச�� வி6டா� &லவ�. இதைன,  
 

'ப�) நம12! பாி��ைமR6Bய ப,கய1ைக  
ஒ�ெடாBேசார உய,2த ேனா1கி தய,2F� 
த�டைல த4னி� தைல!ப6ட நாளி� தைலவைனநா%  
க�ட� ெகா�ட�லேவா எ40 ேபாH,கH� கி4றேத'  

 
எ47% அ%பிகாபதிேகாைவ� (338) ெச�Dளா� 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�&1க�ைச1 க��� அB� �ைவ�1 ெகா�B+�தா�. 
அதைன1 க�) க/பைன ெச�கிறா4 காளிதாச4. அ�த1 க�சான�, மா�பிH�ள 
ெகா,ைககைள1 க6Bயட1கி� சிைற!ப)தி இGவள@ ேநர% வ+தி/றா%. 
அ1ெகா)ைமைய1 க�) ெபா01க �Bயாத ைகக�, அ�த1 க�சிைன1 க��� 
அB�! பழி12!பழி வா,கினவா%. அBவா,2பவ4 ேசா��� விF��விடாம� 
இ+!பத/காக த�ணீ� ெகா)�1 ெகா)� அB!பைத! ேபால, அ�த1 க�ைச 
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த�ணிாி� நைன� நைன�1 ைகக� அBதனவா%, இஃ�ேமா� 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� க�சிைன1 க��� 
அBதி+! ப�%, �%ைப வி6)1 ெகா%ைப! பிB!ப�ேபா�”, இ!பிறவியி� வி6) 
ம0 பிற!பி� வ+�வ�ேபால, �த�� வி6)! பி4ன�� ெசயலா/0% 
மBைமயா2%. ஆனா�, &+வ% �த��+�ேத க�ேணா) ஒ�ைழ!ப தாக1 
க/பைன ெச�� கா6BD�ள வ�Aவ�121 ைக%%◌ா0 யாேதா? 
 
இ�த1 2றளி� ெமாழியழ2 ஒ40 ெபாதி�� கிட1 கிற�. மைற!பி4 ந),2 அஞ� 
ெச�யல ம4' எ4ப� 2ற� ப2தி. &+வ,க� க�கைள மைறதி+�தா� அைவ 
�4ப% ெச�தி+1கமா6டா எ4ற க+ைத 'மைற!பி4 ந),2 அஞ� ெச�யல' எ4ற 
ப2திD%, 'மைற1காததனாேலேய இGவா0 எ4ைன �4&0� கி4றன எ4ற 
க+ைத ம4' எ47% ஒேர ெசா�H% அறிவி!பைத Kனி�ண��� மகி�க. 
"மைற1காததா� �4&0�கி4றன எ4ற க+�, 2றளி� ெவளி! பைடயா�� 
ெசா�லா ெதாழி�த க+�. இ�த ஒழி�த (வி6ட) க+ைத ம4' எ4ப� இைச�1 
ெகா)!பதா�, இத/2 'ஒழியிைச!ெபா+�' எ40 இல1கணதி� ெபயரா%. 
இர�ெடFதி� இ�ைண! ெபாிய ெபா+� ெபாதி�� கிட1கிற ெமாழியழ2தா4 
எ4ேன! எ4ேன இ� விள,காம� இ12றைள1 க/0 எ4ன பய4?  
 
ஊசி �ைனயி� நி/பேத கBன%. Cதா)வேதா அதனி7% அ+ைம! இ�த 
அ+Nெசயைலதாேன இ�த1 2றளி� வ�Aவ� ெச�தி+1கி4றா�. இ!பB ஒ+ 
க+ ைத1 க/பைன ப�?வ ெத4ப� கி�Aகீைரயா?  
------------- 

ெபா�.பா�ெபா�.பா�ெபா�.பா�ெபா�.பா�    
அரசியஅரசியஅரசியஅரசிய� � � � ----    இைறமா.சிஇைறமா.சிஇைறமா.சிஇைறமா.சி    

 
வ�ல� அர- வ�ல� அர- வ�ல� அர- வ�ல� அர-     
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(ெதளி@ைர) ெச�வ% வ+த/2ாிய வழி�ைறகைள தி6டமி6)� ெச��, நிர%ப� 
ேச��, சிதறாம� கா�, எ�ேலா+12% கிைட12%பB! ப2� அளி1க 
வ�லவேன அரசனாவா4.  
 

‘இய/றH மீ6டH, காதH, காத  
வ2தH% வ�ல தர�'  

 
(பத@ைர) இய/றH% = (ெபா+� வ+% வழி கைள ேதB யாரா��� தி6டமி6)�) 
ெசயலா/0 தH%, ஈ6டH% = (அGவா0 ெசயலா/றி) நிர%ப� ேச�� 
ெதா2தH%, காதH% - (ெதா2த ெபா+ைள� சிதறாம� அழியாம�) 
கா!பா/0தH%, காத வ2தH% = அGவா0 கா!பா/றிய ெபா+ைள 
எ�ேலா�12% உத@%பB! பகி��� அளிதH%, வ�ல� அர� = (ஆகியவ/றி� 
எ�லா%) வ�லைம உைடயவேன அரச4 (வ�ல� அர� - வ�லவ4 அரச4.)  
 
(மண12டவ� உைர) ெபா+� வ+% வழியிய/றH%, அதைன அழியாம �6டH%, 
அதைன� ேசா�@ படாம/ காதH%, காத அதைன ேவ�)வனவ/றி/2! ப2 
தH% வ�லவ4 அரசனாவா4).  
 
(பாிேமலழக� உைர) தன12! ெபா+�க� வ+% வழிகைள ேம4ேமHளவா1கH%, 
அ,ஙன% வ�தவ/ைற ஒ+வழி ெதா2தH%, ெதா2தவ/ைற! பிற� ெகா�ளாம/ 
காதH%, காதவ/ைற அற% ெபா+ளி4 ப,களி4 ெபா+6) வி)தH% 
வ�லவேன அரச4.  
 
(விாி@ைர) இ�த! ப2திைய அரசிய�ேல ஓ� உயி� நாB எனலா%. அரச712 எ�த 
திறைம இ+�தாH% இ�லாவிB7%, �த�� இ�த திறைம இ+�தாக 
ேவ�)ம�லவா? இ�த திறைமைய உைரக�லாக ைவேத அரசா,கதி4 த2தி 
உைர�! பா�1க! ப)வைத இ1காலதி� ெச�திதா� பB!பவ�-அரசிய� அறி@ 
ெப/றவ� அைனவ+% உண�வ�. இ�த திறைம யி�லாம�, ம1கள� ெசா�த 
�ய/சியா� ம6)% கிைட12% ெபா+�கைள� �ர�B� �+6B1 ெகா�) "தா%தீ% 
ப�ணி ஆரவாரமா�! ெபாF� கழி12% அரச4 எத/2 அத/2, சீ6டா6டதி� 
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வ+% அ6ைட! பட ஆ)த4 ராசாேவ ேபா�ேம! இதைகேயாைன ம1க� 
ம4னனாக மதி� ஏ/01ெகா�வரா? மைனவி எGவள@ தா4 நாண%, மட%, 
அ�ச%, பயி�!& உைடய வளாயி7%, க�லானாH% கணவ4 - &�லானாH% 
&+�ச4 எ4ற Jலம�திரைத நாேடா0% ஆயிர ெத6) உ+!ேபா)பவளாக 
இ+!பி7%, வ+மான% இ�லாத-�!&1ெக6ட கணவைன ேநா1கி, ஒ+ நா� 
இ�லாவி6டாH% ஒ+ நாைள1காவ�, "நீ ெவ6)கிற ெவ6)12 இ� ேவறா?' எ40 
�6B1 கா6B தி6B ம6டத6ட மா6டாளா? இேத வி+�தா4 ஆ1க ெதாியாத 
அரசிய� தைலவ712% இ� 2றிேத "வ�ல� அர�' என வ�ல�' எ47N 
ெசா�ைல வ�Aவ� ெப���ளா�. இ�ேவ ெபாிய வ�லைம ேபாH%! இனி 
இGவ�லைமயி4 உ6பிாி@ ஒGெவா4 றிைனD% ஒ+ சிறி� ஊ4றி ேநா12ேவா%:  
 
இ12றளி�, இய/ற�, ஈ6ட�, காத�, வ2த� என நா42 நிைலக� 
ேபச!ப6)�ளன. இைவ ஒ401 ெகா40 இைளதனவ�ல; ஒதன; 
ஒ4ேறாெடா40 ெதாட�&ைடயன. இவ/0� ஒ4றி4றி ஒ4றி�ைல எ4னலா%. 
ஏ4? ஏனா? ஆ�Bமட,க6)வ� ேபால ஏ6B� தி6ட,கைள தீ6B வி6டா� 
ேபா�மா? அவ/ைற� ெசய� �ைற121 ெகா�)வரேவ�)%. ெகா�) வ��%, 
&�&� வாண% ேபா� &ைக�� வி6டா� ேபா�மா? ேபாதிய அள@12 ேமH% 
ெபா+�க� உ+!பBயாகேவ�)%. ெபா+�க� உ+வானா� ேபா�மா? அவ/ைற 
'இர�) கா� ெச�Hக�' அாி� விடாதபB, ஏற! பBத எ�க� இF�1ெகா�) 
ேபாகாதபB, பதவி! Tைனக�' பா��� பறி1காதபB1 க6B1கா1க ேவ�)%. 
கா1கிேற4 எ40 கா�1 ெகா�ேடயி+�� விட1Cடா�. அ!ெபா+A1காக 
ம1க� கா�1ெகா�B+!பா�க�. அைனவ�12%-அைன�1 2% ேபாதிய அள@ 
பகி��தளி1க ேவ�)%. அGவா0 ெச�யி4, அரச4 எ4றா� அரச4 தா4! ஆ6சி 
எ4றா� ஆ6சிதா4!  
 
(ஆரா��சி உைர) இய/ற� எ4ப� யா�? ெபா+� வ+த/கான ஆ1க 
ேவைலகைள! &ாித�தா4 இய/ற�. அைவயாவன:- பைகவைர ெவ40 பறி12% 
ெபா+A1 2%, சி/றரசாிடமி+�� ெப0% க!ப! ெபா+A12% �/0!&�ளி 
ைவ1கேவ�Bய�தா4. கால% மாறி! ேபாயி/ற�லவா? அ)�, வாி!ெபா+A% 
�,க! ெபா+A% இய/ைகயாக1 கிைட1க1 CBயனேவ! இத/2 அரசன� �ய/சி 
அGவளவாக ேவ�ட/பா/ற40, பி4 அரச4 ஆ/றேவ�Bய ஆ1கேவைல தா4 
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எ4ன? உண@!ெபா+�க�, �ர,க!ெபா+�க�, ெதாழி/ சாைல! ெபா+�க� 
�த�யவ/ைற மி2தியாக உ�) ப�?வதி4 வாயிலாக@% அவ/ைற வி/2% 
வாணிக தி4 வாயிலாக@% நா6B� ெப+Nெச�வ% ெகாழி�� ெசழி1க 
ேவ�)%. அத/2 ஆவன &ாிதேல இய/0த�.  
 
ஈ6ட� எ4றா�, ேவ/Cறிய பலவழிகளிH% ப�வைக! ெ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% 
எ�ணி1ைகD% அள@% மி2தி; இGவா0 ேச�த�தா4 ஈ6ட�, எ)�1கா6டாக, 
உண@! ெபா+�கைள எ)�1ெகா�ேவா%. ெந�, க%&, ேக�வர2, வர2, சாைம, 
திைன, ேசாள%, ேகா�ைம, க+%&, இ47% பல பல ப/பலவைக! ெபா+�க�; 
ெந� எ40 எ)�1ெகா�டா�, சா�, சி0மணி, மிள2 என! பல!பல; இ�த 
ெந�வைக ஒGெவா4றிH% ேகாB1கண1கான J6ைடக� விைளத�, இGவா0 
கண1கி)க.  
 
அ)தபBயாக, காத� எ4பதி� க+� மிக உ�). ெபா+�க� தாேம 
அழியாமH%, பிறரா� அழி1க! படாமH% காத� ம6)% காத� ஆகா�. பி4 
ேவ�)ெம40 ேசமி� ைவ!ப�% காத� தா4. இ�@% மிக இ4றியைமயாத� 
தாேன? எ)�1கா6) ஒ40 த+ேவ4. இ�த மைழ1காலதி� ேம6)� அைணயி� 
நிர%ப த�ணீைர� ேச��� ேசமி� ைவ�1 கா1கி4ேறாேம, அ�தா4! 
இ+12%ேபா� எ�லாவ/ைறD% எ)� விளாவி வி6டா� பிற2 எ4ன ெச�வ�? 
எனேவ கா1க ேவ�)%.  
 
நா4காவதாக, வ2த� எ4பதி�, எ�லா வைகயான ேசா�ச�ச�%, க%Rனிச�% 
அட,கிவி6டன. ஆைன12 அ�வா வா,கின� ஐயாயிர,ேகாB, 2திைர121 
"2+மா ெசல@ ஆயிர,ேகாB, &�12! Tாிகிழ,2' இர�டாயிர,ேகாB எ40 
கண121 கா6B ஒ+வேன ஏ!ப% விடாம�, பல�12% பலவ/012% பய4ப)% 
பBயாக! பணைத! பரவலாக� ெசல@ ெச�யேவ�)%. ஒ+ நா6B� ஒ+வ712 
உணவி�ைல எ4றாH% நா6B4 தைலவ4 நாணமைடய ேவ�)%, அத/2 
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ஆவண&ாிய ேவ�)%. எ�ேலாைரD% பணியி� ஈ)ப)தி வாழ ைவ1க ேவ�)%. 
இGவள@% 'வ�ல� அர�' எ4ப� தா4 வ�Aவ� வா12. 
 
அரச4 இ�லாத எதி�கால�12% இட%ைவ�, வ�ல� அர�-அதாவ� 
வ4ைமDைடயேத அரசா,க% என அஃறிைண �Bயி� அைம�! ேபா���ள 
ஆசிாியாி4 ஆ/றைல ஒ���ண�க!  
 
மீ1;�) ம
ன
 கில) மீ1;�) ம
ன
 கில) மீ1;�) ம
ன
 கில) மீ1;�) ம
ன
 கில)     
 
(ெதளி@ைர) வ�� கா�பவாிட% எளிைமயா�! பழகி, க)Nெசா��4றி ஆவன 
&ாிD% அரசன� நா) ேமலானதாக மதி1க!ப)%.  
 

'கா6சி1 ெகளிய4 க)Nெசா�ல ன�லேன�  
மீ1C0% ம4ன னில%'  

 
(பத@ைர) கா6சி12 எளிய4 = த4ைன1 காண வ+ேவா�12 எளிதி� கா6சி 
ெகா)� எளிைமயா�! பழ2பவனாD%, க)Nெசா�ல4 அ�லேன� = க)Nெசா� 
ேபசாதவனாD% ஒ� அரச4 இ+!பாேனயானா�, ம4ன4=அ%ம4னைன, நில% = 
உலகமான�, மீ1C0%= ேமலாக மதி12%. (மீ = ேம4ைம; மீ1C0த� = ேமலாக 
மதி�1 C0த�).  
 
(மண12டவ� உைர) கா�ைக12 எளியனா�1 க)N ெசா/ C0தH% 
அ�லனாயி4, அ%ம4னைன உலகதா� உய��1 C0வ�.  
 
(பாிேமலழக� உைர) �ைற ேவ�Bனா�12, 2ைற ேவ�Bனா�12, கா�ட/ 
ெகளியனா�, யாவ�மா6)% க)Nெசா�ல ன�ல7மாயி4, அ%ம4னன� நிலைத 
எ�லா நில,களி7% உய��1 C0% உலக%.  
 
(விாி@ைர) மீ1C0% ம4ன4 நில% எ47� ெதாட+12! பலவிதமாக! ெபா+� 
Cறலா%. ம4னைன இ�நில@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�% எளிைமயா�1 காண1CBயவ4 எ4ற 
ெபா+� எ�ேலா+% அறி�தேத. ம/ெறா+ ெபா+� தா4 &தி�. ைகயி� கதி க%& 
ைவ�1ெகா�B+1கிற க)�ெத�வ,கைள! ேபால�லாம�, கா�தியBகைள! 
ேபால1 கா�பத/2 எளிய ேதா/ற% உைடயவ4 எ4ப�தா4 &திய ெபா+�.  
 
ஒ+ சிறி� பB!ேபா, ப6டேமா, பதவிேயா, பணேமா வ��வி6டாேல, த,கைள! 
ெப+ம1க� எ40 தா,கேள தவறாக எைடேயா6)1ெகா�), பலேரா) பழகாம�, 
ேபசாம�, தனியிடதி� த,கைள தா,கேள சிைற!ப)தி1ெகா�கி4ற 
அ/ப�கA1காக இ�த1 2ற� இய/ற!படவி�ைல. இ�த! பத�க� 
எ1ேக)ெக6டா� எ4ன? இவ�த% ெசயலா� ஆவேதா, அழிவேதா ஒ40% இ�ைல. 
ம4பைதேயா) (ச�தாயேதா)) இர�டற1 கல�� பழகாத இ�த மரம�ைடக� 
ெசதவ�12 நிக�. ெசதவ� எGவா0 வ�� பழக�BD%? இGவா0 2012வழியி� 
�+1க! ெப+ம1க� ஆக �ய�கி4ற இ4ேனா�1காகேவ,  
 

'சிறியேர மதி12 மி�த� ெச�வ% 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� ெசா�வைத மதி�1 
ேகளாைமயா� ெசவிட�; பிறாிட%, ேபசாைமயா� ஊைமய�) எ4ற 
2ேசேலாபா1கியான! பாடH%,  
 

'ெப+தி) ெச�வமா% பிணிவ, �/றிB4  
உ+ெதாி யாமேல ஒளி மF,கி)%  
ம+� உளேவா எனி� வாகடதிைல  
தாிதிர% எ47ேமா� ம+�தி� தீ+ேம'  
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எ4ற தனி!பாடH% எF�தனேபாH%. ஆனா� இ12ற� எF�த�, நா6) ம1களி4 
தைலெயFைத விதி1கி4ற நா6) தைலவ71காகேவ யா%. ேமH% இ12ற� 
எF�த� இ�த1 2Bயர�1 காலதி� அ40; எ�லா% வ�ல �Bயரச4 காலதி�. 
அ,,னெமனி� இ1காைல எ!பB நட��ெகா�ள ேவ�)%?  
 
ேவ�த4 எளியவனா� இ+1க ேவ�)% எ4றா� இளிதவாயனா� இ+1க 
ேவ�)% எ4பத40; க)க)!& சி)சி)!&, >ர%-ேவக% எ�லா% இ+1க 
ேவ�Bய இடதி� இ+1கேவ�)%; த4ைன நாBயவாிட% இ+1க1Cடா�. 
அதியமா4 எ47% அரசைன ஒளைவயா� பாBD�ளா�. 'யாைன!ெபா%ைமDட4 
விைளயா)வைத! ேபால� சி0வ�க� த47ட4 விைளயாB த4 ெகா%& கைள 
நீாி� கF@மளவி/21 கா6B நி/2% ஒ+ ெபாிய யாைனைய!ேபால, அதியமா4 
த4ைன� ேச��ேதாாிட% இனிைமயா�! பழ2வானா%; அ�த யாைன மத%பிB� 
திாி�தா/ேபால த4 பைகவாிட% நட�� ெகா�வானா%' எ4ப� ஒளைவயா� 
பாட�4 க+�. இதைன,  
 

’ஊ�120 மா1க� ெவ�ேகா) கழாஅ�4  
நீ��ைற பBD% ெப+,களி0 ேபால  
இனிைய ெப+ம எம1ேக ம/றத4  
�4ன+, கடாஅ% ேபால  
இ4னா� ெப+மகி4 ஒ4னா ேதா�1ேக’ 

 
எ47% &ற நாP/0! (94) பாடலா� அறியலா%. இ!பB!ேபால, ச,க 5�களி� 
இ47% பல!பல எ)�1 கா6)க� உள. எனேவ, ம4ன4 த4ைன நாBவ� 
ேதா�12 எளிதி� கிைட12% ெபா+ளாயி+1க ேவ�)%. அGவாறி+�தா�தா4, 
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%.  
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அ)�, க)Nெசா�ல4 அ�லேன�’ எ4றா� ஆசிாிய�. ஏ4 இ4 ெசா�ல4' 
எ4றி+1கலாேம! இ�ைல; இ4ெசா�Cட ேவ�Bயதி�ைல; க)Nெசா� 
இ�லாதி+� தா� ேபா�%. அரச4 சில 2/ற,கைள1 க�B12% ேபா� இ4ெசா� 
Cற�Bயாம/ ேபாகலா%. ஆனா� க)N ெசா��4றி ந) நிைலயி� நட�� 
ெகா�வ� ந40.  
 
இ�த1 2றளிைன இ1கால �ைற12 ைவ�! பா�!ேபா%. இ!ேபா� ெபா�ம1க� 
அரசா,க�12 ஒ+ 2ைற ெதாிவிதா�, அ� பல ைக12 மாறி! பதிH+ வதி� 
ம1களி4 ைக12 வர! பல நா6க� (தி,கA%) ஆகலா%. அ�த தா�க6) 'சிவ!& 
நாடாவா� க6ட! ப6)1 கிட12%. இத/2தா4 'சிவ!& நாடா�ைற" எ40 ெபய�. 
இ�நிைல Cடா�. ம1க� ேவ�)கிற 2ைறகைளD% ெவளியி)கி4ற 
�ைறகைளD% அரச4 ேநாி� அறி�� உட712ட4 ஆவன &ாியேவ�)%, 
அதாவ� சிவ!& நாடா �ைற ஒழிய ேவ�)% என வ�Aவ� C0கி4றா�. 
இ!ேபா� அரசியலா� இதி� க� ெசHதியி+!பதாக ெதாிகிற�. 
-------------- 

அற���பா�அற���பா�அற���பா�அற���பா�    
இ�லறவிய� இ�லறவிய� இ�லறவிய� இ�லறவிய� ----    இ�வா�1ைகஇ�வா�1ைகஇ�வா�1ைகஇ�வா�1ைக    

 
அற�தா�) �ற�தா�)அற�தா�) �ற�தா�)அற�தா�) �ற�தா�)அற�தா�) �ற�தா�)    
 

'அறதா/றி னி�வா�1ைக யா/றி/ &றதா/றி/  
ேபாஒ�! ெப0வ ெதவ4'  

 
(பத@ைர) அறதா/றி4 - அறவழியிேல, இ� வா�1ைக ஆ/றி4 = (ஒ+வ4) 
இ�லறைத நட�வாேன யாயி4, &றதா/றி� = அறவழி12! &றவழியான 
மறவழியி� அதாவ� தீயவழியி�, ேபாஒ�! ெப0வ� = ெச40 ெபற1CBய 
ந4ைம, எவ4 = எ4ன? (ஒ40மி�ைல).  
 
(விள1க@ைர) அற ஆ0 - அறதா0; &ற ஆ0 க &றதா0. அற�12! &ற% 
அதாவ� &ற%& மற% அதாவ� தீைம. ஆ0-வழி, ெநறி. 'ேபா�' எ4ப�தா4 ேபாஒ�" 
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எ4றாயி/0. எவ4, எ4ன, எ4 எ47N ெசா/க� ஒேர ெபா+� உைடயைவ. 
எவ4 எ4ப� பைழய வழ12.  
 
உலகி� சிலர� 2)%ப வா�1ைக ெச%ைமDற நடதைல1 கா�கி4ேறா%. அ�த1 
2)%பதாாிைட1 2ைறெயா40, Cறவியலா�. கணவ4 மைனவி ஒ/0ைம, 
ெப/ேறா� பி�ைள ஒ/0ைம, வி+�ேதா%ப�, �/ற% தFவ�, பிற�மைன நயவாைம, 
க�-கள@-ெபா�U� �த�யன இ4ைம, இ4பதி� ��ளாைம, �4பதி� 
கல,காைம �த�ய ப�&கAட4 வா�த� தா4 'அறதா/றி4 இ�வா�1ைக 
ஆ/0த�' எ4ப�. இத/2 எதி�மாறான வா�1ைக &றதா/றி� ேபா2% 
இ�வா�1ைக” யா2%. ெப+%பா4ைமேயா�12 அற தா/0 இ�வா�1ைகயி� 
இ4பேமா, ெப+ைமேயா, வி0வி0!ேபா இ+!பதாக ெதாியவி�ைல; 
அ4ேனா�12! &றதா/0 இ�வா�1ைகயிேலேய Tாி!&! ெபா,2 கிற�; இ4ப, 
ெகாF�� வி)கிற�; வி0வி0!& �01 ேக0கிற�. ஆனா�, &றதா/0 
இ�வா�1ைக �த�� �4ேன/றமா� ெத4பB7% பி4ன�1 கவி�� வி)%; 
ஆத�4 அறதாேற எ40% நி40 நிைல� நீB12% என எ�சாி1கி4ற� இ�த1 
2ற�.  
 
(மண12டவ� உைர) இ�வா�1ைகயாகிய நிைலைய அறெநறியிேல 
ெசHதவ�லவனாயி4, &றெநறியாகிய தவதி� ேபா�! ெப0வ� யாேதா?  
 
(பாிேமலழக� உைர) ஒ+வ4 இ�வா�1ைகைய அறதி4 வழிேய 
ெசH�வனாயி4, அவ4 அத/2! &றமாகிய ெநறியி� ேபா�! ெப0% பய4 
யா�? &றதா0-இ�ைலவி6) வன�� ெச�H நிைல.  
 
(ஆரா��சி விாி@ைர) இ�த1 2றளி� அறதா0 &றதா0 என இர�) ெநறிக� 
ேபச!ப6)�ளன. அறெநறி12! &றெநறி (எதி�மாறான ெநறி) மறெநறி (தீய வழிக�) 
என இய/ைகயா�� ெசா�லைம!&ெதாட� அைம!&கைள ஒ6B யா4 உைர 
எFதிேன4. ஆனா� பைழய உைரயாசிாிய�க�, இ,ேக என12 ேம� ெப+% 
&ர6சி! ெபா+� &க40�ளன�. அவ�த% �ணிைவ! பாரா6)கிேற4. &றதா0 
எ4பத/2, இ�லற வா�1ைக12! &ற%பான �றவற வா�1ைக தவவா�1ைக என 
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அவ�க� ெபா+� எFதிD�ளன�. ந�ல�ைறயி� இ�வா�1ைக நடதினா�, 
�றவற தி/2� ெச40தா4 தீரேவ�)% எ4ப� க6டாய% இ�ைல; 
�றவறதி/2� ெச40 ெபற1CBய ந4ைமகைளெய�லா% இGவி�லறதிேலேய 
ெபறலா% எ4ப� அவ�த% க+�. உ�ைமதாேன!  
 
உ�ளதி� ஒF,2 இ�லாம�, �/ற �ற�த �னிவெரன� ெசா��1ெகா�), 
கா6B� திாி��தா4 எ4ன பய4? கா/ைற உ�)தா4 எ4ன பய4? க�தைல1 
க6B ஒ6ைட� �ம�� இர�� உ�)தா4 எ4ன பய4? ஒ40% இ�ைல. எ�லா% 
ெவளி!பக6ேட! ஆனா�, ெப�?ட4 வி6Bேல யி+�� சி/றி4ப வா�1ைகயி� 
ஈ)ப6B+�தாH%, உ�ளதி� ஒF,2 உைடயவ�க� ேபாி4பைதD% 
ெப0வா�க�. இதைன �/ற �ற�த �னிவ+% Kக��� க�டவ+% (அ7பவ 
சா�D%) ஆகிய ப6Bனதாேர பக����ளா�:  
 

‘காேட திாி�ெத4ன கா/ேற &சிெத4ன க,ைத �/றி  
ஒேட எ)ெத4ன உ�ள4& இலாதவ� ஓ,2 வி�ேணா�  
நாேட� இைடம+ தீச�12 ெம�ய4ப� காாிய�பா�  
>ேட யி+!பி7% ெம�Nஞான >6B4ப% ேம@வேர'  

 
எ4ப� ப6BனதBகளி4 பாட�. (நாாிய�= ெப�B�) ெப�?ட4 இ+!பவ�க� 
>6)லக! ேபாி4 பைதD% ெப0வா�க� எனி�, இG@லக இ4ப,க� 
எ�லாவ/ைறD,Cட எ�த �BD% எ4பதி� எ�ளள@ ஐய�% இ�ைல ய4ேறா? 
இ47% இ!பாடH12, >6)லக% (ேமா6ச%) ெச40 ெப0% ேபாி4பைத, 
இG@லகிேலேய இ�லறதி� மைனவிDட4 இ+�� வா���ெகா�ேட 
ெப/0விடலா% எ40% ெபா+� உைர�1 ெகா�ளலா%. இ�த! பாடH12 
எ)�1 கா6) ேவ�)மானா� தி+வ�Aவ� வா�1ைக வரலாேற ேபா�ேம! 
 
எனேவ, பைழய உைரயாசிாிய�க� CறிD�ள இ�த! &ர6சியான க+� 
ந4றா�தா4 உ�ள�. வ�Aவேர பி4வர!ேபா2% ஒ+ 2றளி� இ�த! 
&ர6சிைய1 ைகயா�)�ளா�. அ�த! &ர6சியி4 அன� இ,ேகD% >ச, 
உைரயாசிாிய�க� இ,ேகேய 2ளி�காய ெதாட,கிவி6டன�. ஆயி7%, இ�த! 
ெபா+A12 இ�த1 2ற� அைம!& இட% தரவி�ைல எ4ேற உண�கிேற4. 
அறதா0 எ40 ெசா��, பி4 &றதா0 எ4றா�, அ� அறெநறி12! &ற%பான 
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மறெநறிதா4. &றவா�1ைக எ40 ெசா��யி+!பி4, இ�வா�1ைக12! &ற%பான 
�ற@ வா�1ைக என! ெபா+� ெகா�ளலா%, அGவா0 இ�ைலயாத�4, பைழய 
உைர ெபா+�தா� எ4ப� இ!ேபா� &ாிகிற�. பிற�த% மத% ேம/ெகா�) 
கைள@" எ47% ெகா�ைகைய! பி4ப/றி யா4 இ1 2றA12 உைர 
எFதியி+12% K?1கைத இல1கண% க/ேறா� உண�வ�. தீயன க�B!பத/2% 
இட% இ�.  
 
இ�த1 2றளி� ேபாஒ�' என ஒ+ ெசா� உ�ள�. இத4 உ�ைமயான உ+வ% 
ேபா�' எ4ப�தா4. இத4 ந)ேவ 'ஒ' எ47% ஒ� எF� ேச����ள�. இ�த 
எF�12% இ,ேக தனி ஒ� இ�ைல. 'ேபா' எ4பைத நீ6B� ெசா�H%ேபாேத ஒ' 
எ4பத/2% ேச�� நீ6Bவிட ேவ�)%. ேபா-ஒ�' என! பிாி�! பB1காம�, 
ேபாஒ� என ஒேர நீ6டா� நீ6B� ெசா�� விட ேவ�)%. ேபா' எ4பதி� உ�ள (! 
+ ஒ) உயி� எFதி4 அளைவ மி2தியாக எ)� ஒ�!பத/2 அறி2றியாக ஒ' 
எ4ப� ேச�1க!ப6ட�. ஆத�4, இதைன இல1கணதி� உயி� அளெபைட' 
எ4ப�. இ,ேக இ�த உயி� அளெபைட இட% அைட!பத/காக1 ைகயாள!ப6ட� - 
எ4ப� இல1கண 5லாாி4 க+�. இைத நா4 ஒ�1 ெகா�வதி�ைல. இட% 
அைட!பத/2 வ�Aவ�12 ேவ0 ெசா� கிைட1காதா? எனேவ, ஒ+ ெபா+� 
க+திேய வ�Aவ� இ,ஙன% அைம��ளா�. அதாவ�, அறதா/றி4 
இ�வா�1ைக ஆ/றாதவ�கைள ேநா1கி, நீ,க� &றதா/றி� ேபாஒ� கிழி!ப� 
எ4ன? எ40 நீ6B ெநளி� இளி�1 கா6B ஏளன% ெச�கி றா�. இ�த 'ஒ' 
எ47% ஓ� எFைத இைடயி� &2தி அளைவ மி2தியாக எ)ததி� இ�ைண! 
ெபா+6�ைவ ெபாதி�� கிட!பைத Kனி�ண��� மகி�க.  
------------------ 

காம���பா�காம���பா�காம���பா�காம���பா�    
களவிய� களவிய� களவிய� களவிய� ----    தைகயண& '��த�தைகயண& '��த�தைகயண& '��த�தைகயண& '��த�    

 
ஓஒ உைட6தேத ஓஒ உைட6தேத ஓஒ உைட6தேத ஓஒ உைட6தேத     
 
(ெதளி@ைர) ேபா�1களதி� பைகவ+% நாணி அNசத1க எ4 வ�ைம, 
இ!ெப�ணி4 ெந/றியழைக1 க�ட�% உைட�� அழி�� வி6டேத.  
 

'ஒ�?த/2 ஒஒ உைட�தேத ஞா6பி7�  
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க�ணா+% உ62ெம4 Y)'  
 
(பத@ைர) ஞா6பி7� = ேபாாிேல, ந�ணா+% = பைகவ+%, உ62% = நாணி 
அNச1CBய, எ4 Y) = என� ெபாிய வ�லைம, ஒ��த/2=(இ�த! ெப�ணி4) 
அழகிய ெந/றி12 (அதாவ�, ெந/றிைய1 க�ட�%), ஒஒ = ஐையேயா, உைட�தேத 
= உைட�� ஒழி�� வி6டேத - எ4ெச�ேவ4.  
(ஒ�ைம=அழ2, Kத� = ெந/றி, ஞா6& = Gf. Irrtř; ந�ணா� = பைகவ�; உ62த� = 
அN�த�- நா?த�; Y) = ெப+ைம, வ�ைம.) 
 
(மண12டவ� உைர) இGெவா�ளிய �த/2 மிக@, ெக6ட� ேபாாி4க� 
கி6டாதா+% உ62% என� வ�.  
 
(பாிேமலழக� உைர) ேபா�1கள� வ�� ேநராத பைகவ+% ேந��தா� வா�1 
ேக6டN�த/ ேக�வாய எ4வ�, இ%மாதர ெதா�ளிய Kதெலா4ற/2ேம அழி�� 
வி6ட�.  
 
(ஆரா��சி விாி@ைர), ஆசிாிய� இ�த1 2றளி� உயி� இய�&கA� ஒ4றிைன! 
பிழி�� ைவ��ளா�. இ1 2றைள! பB12,கா�, அ�த1 க+ேத எ4 ெநNைச 
அ�Aகிற�. உயி�களி4 உ�ள இய�ைப இ,ேக ஒளி!பதி� ஒ+ சிறி�% 
பயனி�ைல; ெத�ெளன எ)�1 கா6)வ�. கால712% அNசாத க),க� 
மறவ�க� Cட, க+�1 கினிய காத� ந�லாாிட%, வ012N ச6Bயி� இ6ட 
ெவ�ைட1கா� ேபால வாB வத,கி� �+�) மட,கி வி)கி4றனேர! பறைவ, 
வில,2களி னிட�% இGவிய�ைப1 காணலா%. இஃேதா� உயிாிய�&, இன 
ஊ1க,கA� ஒ4றாகிய காத� ஊ1க%' (Mating) என உள5லா� இதைன1 
2றி!பி6B+!ப� நிைன@ Cர த1க�. ேபா�1களதி� பைகவ�கைளெய�லா% 
கல,க� ெச�D% ேபரா�ைமD0 தைலமக4, ஒ+ ெப�ணி4 ெந/றி யழ212 
உைட�ேத ேபான எளிைமைய எ4ென4ப�! அHவலகதி� ஆரவாரN ெச�கி4ற 
ஐயா அ)!ப, கைரயி� அ%மாவிட% அட1க�தா4' எ40 உலகிய�� 
ேபச!ப)வ�% இ�த1 க+ைத தFவிய� தாேனா?  
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காத� �ைவயி� வி0வி0!&ைடயவ�க� இ�த1 2றைள ஊ4றி1 
கவனி1கேவ�)%. இ40 சில நாடக1 கைதகளாH% நா6Bய,களாH% 
பர!ப!ப)கி4ற நா�1 காத� அ40 இ12றளி� ெசா�ல!ப), காத�. பைகவ� 
கைள �றியB� தா� நா6)12 ெதா�டா/0% த0க� மறவன� தமி�1 
காதலா2% இ�. >ரம/ற ேகாைழ ெநNச,கA12-ேசைல க6Bய உ+வ,களி4 
பி4ேன ேமா!ப% பிB� திாி�� ெவ%பி!ேபா2% இள% பிN�கA12 
நிைனவி+1க6)% இ�! இ4ேனா�121 காதைல!ப/றி நிைன1க உாிைம ஏ�?  
 
இ�த1 2றளி� 'ந�ணா+%' எ4ற ெசா�H12, ேபா�1களதி� வ�� ந�ணாத-
ேசராத பைகவ�' என! பாிேமலழக� உைர பக����ளா�. இGவா0 ெபா+� C0த� 
தமிழில1கிய மரபாகா�. இவ� இG வா0 ெபா+� உைரதத/21 காரண%, 
ந�ணா+% (ந�ணா�-உ%) எ4பதி� உ�ள 'உ%' ைம இற�த� தFவிய எ�ச 
உ%ைம என1 ெகா�ட�தா4. அ�ண7% வ��வி6டா�’ எ4றா�, இத/2�4& 
இ47% யாேரா வ�தி+1கிறா� என இற��ேபான - அதாவ� நட��ேபான எ�சமா� 
உ�ள-அதாவ� மைற�தி+1கிற ம/ெறா+ க+ைதD% தF@கிற 'உ%' தா4 இற�த� 
தFவிய எ�ச உ%ைம (உ.%)" என!ப)வ�. எனேவ ந�ணா+% அN�வ� எ4றா�, 
இ47% யாேரா அNசி D�ளா� என மனதி/ ெகா�), ேபா�1களதி� வ�த 
பைகவ� அN�வத�லாம�, வராத பைகவ+% அN�வ� எ40 பாிேமலழக� 
CறிD�ளா�. தமிழி� ந�ணா�' எ4ற ெசா�H12 இஃத40 ெபா+�. அதாவ�, 
ந�?பவ�-ந�ணாதவ� எ4றா�, ேபா�1களதி� வ+பவ�-வராதவ� என� தமி� 
மர& அ40. ந�?பவ�-ந�ணாதவ� எ4றா�, வ�� ந6& ெகா�பவ�-
ெகா�ளாதவ� எனேல சாி.  
 
எ!ேபா�ேம பைகவ4 அNசமா6டா4 - அGவா0 அN�பவ4 பைகவனாக 
மா6டா4. த4னா� �Bயாவி6 டாH% பைகவ4 பணியமா6டா4. அN�பவேன 
பணிவா4 - பணிபவேன அN�வா4 - அBைமேய அN�வா4. ஆனா�, ந�ணா+% 
உ62% Y)' எ4ப� 2ற6 ப2தி. இ,ேக ந�ணா+% எ4பதிH�ள 'உ%' "உய�@ 
சிற!& உ%ைம யா2%. அதாவ�, அNசாத உய��த சிற!&ைடய பைகவைரD% அNசி 
ெவ6கி தைல2னிய� ெச�கி4ற அGவள@ ெபாிய Y) என! ெபா+� ெகா�க. 
'ந�ணா+% உ62% Y)' எ4ப�, '2றவ+% ம+A% 240 எ4ப� ேபா4ற ெதாட� 
எ4பைத! பாிேமலழக� உணராவிB7%, இல1கண, க/ற ஏைனேயாராயி7% 
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உண�க. ேமH%, இ,ேக உ62த� எ4றா�, ெவ0% பணி@ அ�ச% அ40; த4 
�Bயாைம12 நாணி தைல 2னிD% பBயான ேதா�விய�சேம உ62த� ஆ2%.  
 
அ)�, Y)' எ47% ெசா�H12! ெபா+� காண வ�Aவ� அகராதி'ையேய 
&ர6)ேவா%. வ�Aவ� ம/ேறாாிடதி� ஏ0ேபா� Y) நைட' எ40�ளா�. 
ஏ0=ஆ�சி,க%. ஆ�சி,க% ேபா4ற ெப+மித நைட எ4ப� அத4 ெபா+�. 
எனேவ, அைனவைரD% ஆ6B! பைட12% ஆ�பி�ைள� சி,க% ஆகிய 
தைலமக4, ஒ+தியி4 ெந/றியழ212 த4 ஆ�ைமைய1 ேகா6ைட 
வி6)வி6டா4, எ4ப� &லனாகிற�.  
 
இ12றளி� உ�ள ஒஒ' எ4ப� உயி� அளெபைட. இல1கண1கார�க� இ!ேபா� 
ெசா�ல6)%. இ�த உயிரளெபைட இட% நிைற!பத/காகவா எ40? ஒஒ' எ40 
நீ�ட ேநர% கதி1 கத0வ�தாேன இத4 ெபா+�! இ�த ஒ' எ47% இைட�ெசா� 
கழிவிர1க! ெபா+ளி� உ�ள�. �4& இ+��, இ!ேபா� கழி�� ேபானத/காக 
வ+��வ�தா4 கழிவிர1க%'. �4 பி+�த தன� Y) இ!ேபா� ஒழி�� ேபானதாக 
ஒஒ' என வ+��கிறா4 அ�லவா? இ�த 'ஒ' எ47% இைட� ெசா�H%, ந�ணா+% 
எ4பதிH�ள உ% இைட� ெசா�H% க!ப�� '�1கா4 தி+!&வ� ேபா4ற 
இல1கண தி+!ப,களா%. ந�ணா+% எ4பதிH�ள 'உ%' எ4ப� தைலவ712 
�4பி+�த ெப+ைமையD%, 'ஒஒ' எ4ப� இ!ெபாF� ஏ/ப6)�ள சி0ைமையD% 
எ)�1கா6)% இ+ �+வ,கAமா2%. 
 
அ)�, உைட�தேத எ47% ெசா�ைல1 கா� பா%, உைடத� எ4ப�, அழிவி4 
இ0தி எ�ைலேய. ஒ+ கலேமா (பாதிரேமா), ஒ+ க�ணாB! ெபா+ேளா 
ஒ6ைடயானாH% கீற� விF�தாH% ஒரள@ பய4 ப)த �BD%; ஆனா� 
உைட�� ேபாயி4 �Bயேவ �Bயாத4ேறா? இ!ெபாF� கா�க, Y) உைட�தேத' 
எ4பதிH�ள ெபா+� K?1கைத! ேமH%, 'உைட�த�’ எ4பேதா) நி�லாம�, 
இ0தியி� "ஏ" ேச�� 'உைட�தேத' எ40 Cறியி+!ப�, உைட�ேத வி6ட� எ4ற 
உ0தி! பா6ைடD%, உைட�த� உைட�த�தாேன எ4ற வ+ததி4 
அFதைதD% அறிவி!பைத ஒ�க!  
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ஒ+வாி4 �க1 கவ��சி12 ெந/றியி4 அழகிய அைம!&� சிற�தெதா+ காரண% 
எ47% உட/C/றிய�& இ12றளா� விள,2கிறத4ேறா? மய1கைத! ேபா12% 
தி+நீ0 (விTதி), மாைய' எ47% ெப�ணி4 மய12கிற ெந/றியி� இட!ப6ட�%, 
கா?% இைளஞ�களி4 காமமய1கைத மி2தியா1கிவி6ட� எ47% பிர&�,க 
\ைல 5/க+� ஈ�) ஒ!&:ேநா1க/பால�. (ெச�D�191).  
 
படாஅ �ைலேம� �கி� படாஅ �ைலேம� �கி� படாஅ �ைலேம� �கி� படாஅ �ைலேம� �கி�     
 
(ெதளி@ைர) இ�த! ெப�ணி4 சாயாத ெகா,ைக களி4 ேம� அணிய!ப6)�ள 
ஆைடயான�, மத% பிBத யாைனயி4 மதக!ப2தியி� அணி���ள க6படா% 
ேபா40�ள�.  
 

'கடாஅ1 களி/றி4ேம/ க6படா% மாத�  
படாஅ �ைலேம/ 0கி�'  

 
(பத@ைர) மாத� = இ�த! ெப�?ைடய, படாஅ �ைலேம� �கி�=சாயாத 
ெகா,ைககளி4ேம� அணி� ��ள (மாரா!&) �ணியான�, கடாஅ = மத�ைடய, 
களி/றி4ேம�=ஆ� யாைனயி4 ேம� அணி���ள, க6படா%=க6படா% 
ேபா40�ள�.  
 
(மண12டவ+ைர) மதயாைன �க�1 க�மைற வாக இ6ட படா%ேபாH%, 
மாதேர, நின� படா�ைல ேம� இ6ட �கி�,  
 
(பாிேமலழக+ைர) இ%மாத� படா�ைலகளி4 ேம�6ட �கி�, அைவ ெகா�லாம/ 
காத�4, ெகா�வ தாயமத1களி/றி4 ேம�6ட �கபடாதிைன ெயா12%.  
 
(விள1க@ைர) கடா%=மத%, களி0=ஆ�யாைன, க6படா% = யாைன �கதி�-
க�ப2தியி� அணிD% உைட, ப)த� = சா�த�-படா - சாயாத = தளராத; �கி� = 
ெம��ய ப+தியாைட. கடாஅ, படாஅ எ47% உயி� அளெபைடக�, யாைனயி4 
மததி4 மி2திையD% ெகா,ைகயி4 தளராத உ0திையD% உண��கி4றன. ஒ� 
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அழகிய ெப�ணி4 உ+வைத வைரD% ஓவிய! &லவ4, ெகா,ைககA12 எ4ன 
ேதா/ற% ெகா)1 கிறாேனா, அேத ேதா/றைததா4 &லவ�க� இல1கி ய,களி� 
ெசா/களா� &ைனகி4றன�. சி/ப�% இ!பB தா4. எனேவ, இ� ேபா4ற 
இல1கிய! ப2திகைள1 கைல1க�ெகா�) க/றேல ந40! காம1 க�ெகா�) 
க/கேவ�டா! இதைன இேதா) நி0தி1ெகா�ேவா%. 
----------- 

ெபா�.பா�ெபா�.பா�ெபா�.பா�ெபா�.பா�    
அரசிய�அரசிய�அரசிய�அரசிய�----இைறமா.சிஇைறமா.சிஇைறமா.சிஇைறமா.சி    

 
தா
 க9டைன�� தா
 க9டைன�� தா
 க9டைன�� தா
 க9டைன��     
 
(ெதளி@ைர) இ4ெசா�Hட4 உதவிD% ெச�� ம1கைள1 கா12% ம4ன4 
ெசா4னா� ெசா4னபB, நிைனதா� நிைனதபB இG@லக% ஆ)%.  
 

"இ4ெசாலா� ஈதளி1க வ�லா/2 த4ெசாலா�  
தா4க� டைனதிG @ல2”  

 
(பத@ைர) இ4ெசாலா� = இ4 ெசா�Hட4, ஈ�=ஈதைலD% ெச��, அளி1க 
வ�லா/2=ம1கைள1 கா1கவ�ல ம4ன712, இG@ல2=இ�த உலகமான�, த4 
ெசாலா�=தா4 ெசா�Hகிற ெசா��4பBD%, தா4 க�டைன�=தா4 
க+�கிறபBD% இய,2%. (அளித�=அ+Aட4 காத�; கா?த� - க+�த�: 
அைன�=ேபா4ற�; தா4 க�டைன�=தா4 க+� வ� ேபாலேவ நட12%.)  
 
(மண12டவ� உைர) இனிய ெசா�ேலாேட ெகா)� தைலயளி ெச�யவ�ல 
அரச712 த4ேனவ லாேல இG@லக% தா4 க�டா/ேபாH% த4 வசேத 
கிட12%.  
 
(பாிேமலழக� உைர) இனிய ெசா�Hடேன ஈதைல� ெச�� அளி1கவ�ல அரச712, 
இG@லக� த4 &கேழா) ேமவி தா4 க+திய வளவி/றா%.  
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(விள1க@ைர) இ�த1 2றளி� ேவ�த712 J40 நிைலக� ேபச!ப6)�ளன. 
இ4ெசா�, ஈத�, அளித� எ4பன அைவ. இ% J40% ஒ+,2 அைமய!ெப/ற 
அரச4 ெசா�பBேய, நிைனதபBேய ம1க� நட!ப� எ4ப� 2ற6 க+�, 
அ,,னெமனி�, இதிH�ள மைற ெபா+� (இரகசிய%) யா�?  
 
’பண% ப�% ெச�D%', பண% பாதாள% வைரD% பாD%', 'பண1காரைன� �/றி! 
ப�!ேப� எ40% இ+!ப�' எ47% பழெமாழிக� அறிவி!ப� எ4ன? பண% 
பைடத பல�, பணைத எH%& ��டாக! ேபா6), பாமர� �த� பBதவ�வைர 
பணியைவ�, நீ� ெசா6ட நா1ைக ெதா,கவி6) வா� 2ைழ1க� ெச�கி4றன� - 
எ4ப�தாேன இ!பழெமாழிகளி4 உ6கிைட? இ�த! பண1கார�க� காலா� இ6ட 
ேவைலைய அ�த நா�க� தைலயா� ெச�வெத�லா% பண% ெகா)12% 
வைரயி�தா4. பாரா6)வ� எ�லா% எதிாி� ம6)�தா4. இத/21 காரண% எ4ன? 
பண% ெகா)!பவ�க� வா,2பவாி4 ந4ைம1காக1 ெகா)!ப தி�ைல; த,க� 
ந4ைம1காகேவ ெகா)1கிறா�க�. ஆனா�, இ�த1 2றளி� 2றி!பிட!ப6)�ள 
ம4னனிடதி� ம1கA1கி+12% ஈ)பா), மகாகன% பண J6ைட12% 
உய�தி+வாள�' எH%& ��)12% இைடேய உ�ள ஈ)பா) ேபா4ற த40. பி4 
எ4ன? ெப/ேறா�12% பி�ைள12% உ�ள ஈ)பாடா2% அ�! ெப/ேறா� - பி�ைள 
எ4ற பிற2, விள1க% ேவ0 ேவ�Bயதி�ைல. ம4ன7% ம1கA% அ!பBதாேன?  
 
ஒGெவா+ ெசா�ைலD% ெதாடைரD% ஊ4றி ேநா1க� ேவ�)%. இ4ெசாலா� 
அளித� - ஈ� அளித� - இ4ெசாலா� ஈத� - இ4ெசாலா� ஈ� அளித� - 
இGவாெற�லா% ெகா�)C6B! ெபா+� ெகா�க, இ�த உய�நிைல 
எ�ேலா�12% இயHமா? அதனா�தா4 'வ�லா/2", (வ�லவ712) எ4றா�. இனி 
அ)த ெதாட+12� ெச�வா%: 
 
'த4 ெசாலா� தா4 க�டைன� இG@ல2 எ4 பதி�, உல2 எ4பத/2 
�47�ள "இ" (இ + உல2 = இG@ல2 = இ�த உலக%) எ47% �6), வ�Aவ� 
ந% ப1கதி� இ+�� ெகா�) இ�த இ+பதா% 5/றா�ைட� . �6B1கா6)வ� 
ேபா� காண! ப)கி4ற�. அதாவ�, இ�த உலக% - ஒ+வைரெயா+வ� மதி1காம�, 
ஒ+வ�1ெகா+வ� க6)!படாம�, ஒ+வேரா ெடா+வ� ெபாறாைமDட4 
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ேபா6Bயி6)! ேபா� ெச�� ெகா�கி4ற இ�த உலக�,Cட, இ4ெசாலா� 
ஈதளி1க வ�லா712 அட,கி1 க6)!ப)% - எ47% K� ெபா+ைள இ�த இ 
(இG@ல2) எ4ற ஒ+ �6ெடF� அறிவி1கவி�ைலயா?  
 
த4 ெசாலா�' எ4ப� தா4 ெசா�HகிறபB நட12% எ4பைத1 2றி1கிற�. அவ� 
ெசா�H12 அ,ேக நிைறய மதி!& உ�)’, ‘அவ� ெசா�H12 அ,ேக இர�டாவ� 
இ�ைல', 'அவ� ெசா4னா� ேபா�% அவ� ெசா4னா� ெசா4ன�தா4', 'அவ� ஒ+ 
வா�ைத ெசா4னா� ேபா�%' ஆகிய உலக வழ12க� இேத க+ைத 
அறிவி!பனேவயா%.  
 
அ)�, 'தா4 க�டைன�' எ4ப�. தா4 க+� கிறபB - எ�?கிறபBேய 
உலக�% நட12% எ4ப� இத4 ெபா+�. இ,ேக உள5� (Psychology) க+� 
ஒ40 எ4 உ�ளைத உ��கி4ற�. அதைன� �+,க த+கிேற4:- ம1கA12 
இளைமயி�+�ேத - இய/ைக யிேலேய சில ெபா�வான மன!ேபா12க�' (General 
Tendencies) உ�ளன. அவ/0�, ஒ�ண�@ (Sympathy), 2றி!& உண�த� 
(Suggestion), பி4ப/ற� (Imitation) எ4பன இ4றியைமயாதன. இ%J40% ஒ+சா� 
ஒ! &ைம Dைடயன ெவனி7%, இவ/012� ேவ/0ைமD% உ�). ஒ+வ� 
உண��சிகைள! பிற+% எதிெரா�த� 'ஒ�ண�@ ஆ2%. ஒ+வ� எ�ண1 
2றி!&கைளD% ேநா1க,கைளD% பிற+% எதிெரா�த� 2றி!&ண�த�' ஆ2%. 
ஒ+வ� ெச�D% ெசய�கைள! பிற+% ெச�த� "பி4ப/0த� ஆ2%, இவ/0� 
ந)வ� Cற!ப6)�ள '2றி!& உண�த�' எ4ப� இ12ற�ளி� எதிெரா�1 கி4ற 
த4ேறா? ம1கA121 2றி!&ண�த� எ47% மன!ேபா12 இய/ைகயிேலேய 
அைம�� கிட!பதா� தா4, அவ�கைள, அரசிய� க6சி தைலவ�கA%, மத 
தைலவ�கA%, வாணிக விள%பர1கார�கA% ஆ6B! பைட1க �Bகிற�. 
இவ�கA�A%, மி1க சீ+% சிற!&% - ேப+% ெப+மித�% உைடயவ�களி4 
எ�ண! பBேய ெபா�ம1க� ஆ)வ�. இத/2தா4 ெப+மித1 2றி!&ண�த� 
(Prestige Suggestion) எ40 ெபய�.. இ�த� சீ+% சிற!&%-ேப+% ெப+மித�% 
யா�121 கிைட12%? 'ஈவா�ேம� நி/2% &க�' என வ�Aவ� ஓாிடதி� 
CறிD�ளபB இ4 ெசாலா� ஈதளி1க வ�லாேர இ�த! ெப+மித1 
2றி!&ண�தH12 இல1 கியமாவ�. இைததா4 தா4 க�டைன�' எ47% 
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ெதாட� உண�தி நி/கிற� 'யா4க�டைனய� எ4 இைளய+% எ47% 
பிசிரா�ைதயாாி4 &றநாP/0! ப2திையD% ேநா12க.  
 
’தா4 க�டைன�' எ4பத/2, தா4 க+�கிறபB ம1க� நட!ப� எ40 ெபா+� 
ப�ணிேனா%. இ47%, தா4 க�2றி!&1 கா6)கிறபB நட!ப� எ40% Cறலா%, 
ம/0%, தா4 எ�லா இட,கA12% ெச40 ேநாி� பா�ைவயி6டா� எ!பB 
யி+12ேமா, அ!பBேய தா4 ஒேர இடதி� இ+12%ேபா�% எ�லா% ஒF,கா� 
இய,2% எ40% உைர1கலா%. ேமH%, கா?த� எ4பத/2� ெச�த� எ4ற 
ெபா+A% உ�ைமயி4, தன12 எ!பB எ!பB இ+1கேவ�)ேமா, அ!பB அ!பB 
எ�லா% &திதா� ஓ� உலகைத� ெச�� அைம�1 ெகா�ட�ேபா� இG@லக% 
இ+12% எ40% உைர Cறலா%. ெச�� ைவதா/ேபால இ+1கிற�' எ40 
உலகவழ1கி� Cட� ெசா�Hகிேறா% அ�லவா? இ47% இ!பB எதைன 
நய,க�! எதைன க/பைனக�! அ%ம%மா!  
------------- 

அற���பா�அற���பா�அற���பா�அற���பா�    
இ�லறவிய�இ�லறவிய�இ�லறவிய�இ�லறவிய�----இ�வா�1ைகஇ�வா�1ைகஇ�வா�1ைகஇ�வா�1ைக    

 
�ய�வா�� எ�லா) தைல �ய�வா�� எ�லா) தைல �ய�வா�� எ�லா) தைல �ய�வா�� எ�லா) தைல     
 

"இய�பினா4 இ�வா�1ைக வா�பவ ென4பா4  
�ய�வா+ ெள�லா, தைல”  

 
(பத@ைர) இய�பினா4 = இய�பான ஒF1க �ைற Dட4, இ� வா�1ைக 
வா�பவ4 எ4பா4 = 2)%ப வா�1ைக நட�பவ4 எ40 &க��� 
ேபச!ப)பவ4, �ய�வா+� எ�லா% தைல=(ேவ0 ந4ைம ெபற �ய�ப 
வ�கA12� எ�லா% �த4ைமயானவ4 ஆவா4, (இய�பினா4 எ4பதி4 
இ0தியிH�ள ஆ4 J4றா% ேவ/0ைம உ+&.)  
 
(மண12டவ� உைர) ெநறியினாேன யி�வா�1ைக வா�பவ ென4பா4, �ய�வா 
ெர�லாாி7� தைலயாவா4. �யற�-ெபா+62 �யற�. 
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(பாிேமலழக� உைர) இ�வா�1ைகயினி40 அத/2ாிய இய�ேபா) CB 
வா�பவென40 ெசா�ல!ப)வா4, &ல4கைள விட �ய�வா ெர�லா+�A% 
மி1கவ4.  
 
(விள1க@ைர) இ12றளி� உ�ள இ�வா�1ைக வா�பவ4' எ47% ெதாட� ஒ� 
அாிய அ?ெதாட� ஆ2%. இெதாடாி� இர�) �ைற வா�(த�) எ47% ெசா� 
வ���ள�. இத/2 வ�Aவ� அகராதியி� எ4ன ெபா+�? கணவ7% 
மைனவிDமா� இ��� இைய�� வா�தைலேய வா�த� என வ�Aவ� 
Cறியி+!பதாக ெதாிகிற�. இ�வா�1ைகேய வா�1ைகயாக அவ�12! 
&ல!ப6B+1கிற�. ம/ற வா�1ைகெய�லா%, 'வாழா� வா�கி4ேற4’ என ஒ+ 
காரண% ப/றி ஓாிடதி� மணிவாசக� Cறியி+!ப� ேபால, வாழாத வா�1ைகேய 
ேபாH% வ�Aவ� வா�1ைக �ைணநல%’ எ47% ப2தியி�, மைனவிைய 
வா�1ைக�ைண என1 C0 கிறா�. அ,,னெமனி�, "வா�1ைக எ4ப� எ�? என 
நாேம உ��ண��� ெகா�ளலாேம. இ�வா�1ைகேய வாF% வா�1ைக எ47% 
க+ைத உ�ளட1கிேய இ� வா�1ைக வா�பவ4' என இ12றளி� ஆசிாிய� 
Cறினா�. (வா�1ைகைய வா�த�-அதாவ� வாF% வா�1ைக).  
 
இெதாடாி� இ47% ஒ+ நய, காணலா%. எ,க� அக�1கார+% க�ேசாி12! 
ேபாகிறா� எ4ப� ேபால இ�வா�1ைகயி� உ�ள எ�ேலா+ேம வா��தவராகி வி) 
வா�களா? இ�லறெம47% ந�லறைத! &�லறமா1கி1 ெகா�டவ�க� 
எ�ைணேயா ேப�! 'க�யாண% ப�ணிD% பிரம�சாாி' எ4றபB, ேப+12 
தி+மண% ெச�� ெகா�) ேப�0கி4ற ேபைத!பித�க� எ�ைணேயா ேப�! 
இவ�கெள�லா% இ�வா�1ைக வா�பவராக மா6டா�க�. இ�வா�1ைக 
வாழேவ�Bய இய�பி4பB, வா�பவேர வா�வாராவ� எ4ற க+ைதD% 
அBெயா/றிதா4 இய�பினா4 இ� வா�1ைக வா�பவ4' எ4றா� வ�Aவ! 
ெப+மானா�.  
 
இ�வா�1ைக வாழேவ�Bய இய�&' எ4ப� எ4ன? இய�& எ4பத/2, இய/ைக, 
த4ைம, உ�ைம, ஒF1க%, ேந�ைம, �ைற எ4ெற�லா% பல ெபா+� உ�). 
ேபாதிய அள@ உைழ�, உ�), உ)�, Kக���, உற,கி, பிற+12% உதவி 
வாF% வா�@ இய�பான வா�@தா4. இ1காலதி� பலாிட% ெசய/ைகயான 
ேபா� வா�ேவ காண!ப)கி4றத4ேறா? எ�ணதிH% ேப� சிH% ெசய�H% 
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இய�பான உ�ைமயி4றி, ெசய/ைகயி� உ�ைமேபா� நB1கி4ற ேபா�தனேம 
காண! ப)கி4றத�லவா? இ� Cடா�. ெசய/ைகயான ேபா� தனமி4றி, 
இய�பான ஒF,2 �ைறDட4 இ�வா�1ைக வா�பவ4, ேவ0 �ைறகளி� 
�ய�பவ�கA1ெக�லா% தைலைமயானவ4 ஆவா4 எ4பேத இ12ற6க+�.  
 
இ12றளி� உ�ள �ய�வா�' எ4பத/2, உலகிய� ெபா+ளிய� �ைறயி� 
�யHபவ� எ47% க+தி� மண12டவ+% தவெநறியி� �யHபவ� எ47% 
க+தி� பாிேமலழக� ேபா4ேறா+% ெபா+� CறிD�ளன�. இய�பான 
இ�வா�1ைக ய�லாத ேவ0 �ைறகளி� �ய�பவ� எ40 நா% ெபா+� 
எ)�1ெகா�ளலாேம.  
 
உலகி� எ�த உயி�!ெபா+ைள எ)�1ெகா�டாH% ஆ?% ெப�?மா 
யி+!பைதD%, இGவிர�B4 ேச�1ைகயாேலேய ேதா/ற% ஏ/ப)வைதD% நா% 
க�) வ+கி4ேறா%. எனேவ, இய/ைக! பைட!பி4 அைம!& ேநா1க%, ஈாின�% 
இய�பா� இைண�� வா�தேல? இG வா0 அைமயாத வா�ெவ�லா% 
அைர1கிண0 தா�)% அைர2ைற வா�ேவ மைனவி ம1கAட4 வா��தறி 
யாதவ4, ெபாிய பண1காரனா� அ�ல� ெபாிய பB!பாளியா� அ�ல� ெபாிய 
�றவியா� 5றா�) வா�� தி+�தாH% அவன� வா�@ பதிென6) வய�! 
ைபயன� வா�ேவயா2%. சா@ - வா�@1 காாிய,களி� சJக% அவ712 �த4ைம 
ெகா)!பதி�ைல. ந�ல பி�ைள 26B ெப/ற நைரத தைலகைளேய நா)வ� 
ம1க�, அவ�கA12தா4 மனித வா�வி4 �F! T6)திற!&% ெதாிD%. 
அவ�கேள - அவ�த% அறி@ைரகேள ம/றவ�12 வழிகா6Bயா2%. எனேவதா4, 
இய�பினா� இ� வா�1ைக வா�பவ4, அ,ஙன% வாழா� ேவ0 வழியி� வாழ 
�யHகி4ற ம/றவ�1ெக�லா% தைலைம தா,2 கிறா4. இ!ேபா� &ாி�தி+12ேம 
இ12றளி4 உ6கிைட!  
 
ேநா�பாாி
 ேகா
ைம உைட�� ேநா�பாாி
 ேகா
ைம உைட�� ேநா�பாாி
 ேகா
ைம உைட�� ேநா�பாாி
 ேகா
ைம உைட��     
 

”ஆ/றி ெனாF1கி யறனிF1கா வி�வா�1ைக  
ேநா/பாாி4 ேகா4ைமDைட�"  
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(பத@ைர) ஆ/றி4 ஒF1கி=(ஒ� இ�லறதா4 த4 -மைனவி ம1க�, �றவிக� 
�தலாேனாைரD%) ந�ல வழியி� நட1க� ெச��, அற4 இF1கா இ�வா�1ைக = 
(தா7%) ந�லறதி�+�� தவறா� நட�கி4ற இ� வா�1ைகயான�, 
ேநா/பாாி4 தவNெச�வாைர1 கா6 BH%, ேநா4ைம உைட� = தவவ�ைம 
உைடயதா2%, (ஆ/றி4 - ஆ0 = ந�ல ெநறி; இF12த� = தவ0த� - இF1கா(த) = 
தவறாத.)  
 
(மண12டவ� உைர) பிறைரD% ந4ெனறியிேல ஒFக! ப�ணி தா7% 
அறதி4பா ெலாF2% இ� வா�1ைக தவNெச�வாாி7% வ�Dைட�.  
 
(பாிேமலழக� உைர) தவNெச�வாைரD� தத% ெநறியி4க ெனாFக! ப�ணி 
தா7� த4னறதி/ றவறாத இ�வா�1ைக அதவN ெச�வா� நிைலயி7% 
ெபாைறDைட�. 
 
(விள1க@ைர) ஆ/றி4 ஒF1கி' எ4ப� 2ற6 ப2தி. ஒF2த� த4விைன - அதாவ� 
தா4 நடத�: ஒF12த� பிறவிைன - அதாவ� பிறைர நட1க� ெச�த�. 2றளி� 
ஒF1கி என! பிறவிைனயாக1 Cறியி+த�4, 'மைனவி, ம1க� �த�ய ம/றவைர 
ந�ல வழியி� நட1க� ெச��' எ40 ெபா+� ப�ண ேவ�)%. இ� வா�1ைக 
ேநா4ைம உைடய� எ4றா�, இ�வா�வா4 ேநா4ைம உைடயவ4 எ4ப� 
க+�.  
 
ேநா4ைம எ4றா� தவவ4ைம, தவ% எ4றா� ஏேதா தனி!ப6ட� - அ!பா/ப6ட� 
எ40 எவ+% தய,கேவ�டா. ஒF,கான �ைறயி� இ�லற% நட� வ�%, ஒ� 
உய��த தவேம. ேமH% இ�த இ�லற தவ%, �றவிகளி4 �ற@தவைதவிட 
வ�ய�% சிற�த�% ஆ2%. சமய5லா� இ�லற �ற@’ எ40 ெசா�வ� இ�த 
இ�லற தவைததா4 எ4ப� என� க+�. இ�லற �ற@ எ4றா� ேவ0 
எ�@% இ�ைல; ெபாF� விB�� ெபாF� ேபா2% வைரD% த% மைனவி ம1கைள 
ம6)ேம க6BயF� ெகா�) - அவ�க62 ேவ�Bய வ/ைறம6)ேம ேதB உழ40 
ெகா�) கிட1காம�, ம/ற ம4பைத12% (ச�தாய�12%) ெதா�டா/0 தேல 
இ�லற�ற@. இதைகய ெதா�) &ாிேவாேர "இ�லற �றவிக�' எ4ப� க+�.  
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'தவNெச�வா� த,க+ம% ெச�வா�' என ம/ெறா+ 2றளி� CறிD�ளபB, தா% 
ம6)ேம தனிேய அம��� "�12 விழிகைள' JB1ெகா�) ெச�D% �ற@ 
தவைதவிட, மைனவி ம1கAட4 ம1க� ச�தாய�1 2% ெதா�டா/0% 
இ�லறதவ% எGவளேவா சிற�த� தாேன! இ� 2றிேத, இ�வா�1ைக 
ேநா/பாாி4 ேநா4ைம Dைட�' எ4றா� வ�Aவ�. ஆனா�, "எ�ேலாைரD% 
ஆ/றி4 ஒF1கி தா7% அறனிF1கா� நட�கி4/ இ�வா�1ைகேய 
ேநா/பாாி4 ேநா4ைம Dைட�' எ4ப�% ஈ�) நிைனவி+1க ேவ�)%. எனேவ, 
இ�லற தவ�12ாிய இல1கண%, அைனவ�12% ஆகேவ�Bய உதவிகைள� 
ெச�� அவரவைரD% ந�ல வழியி� நட�த�, தா7% ந�ல வழியி� நடத� 
எ47% இர�)% உைடைம என �ணிக.  
 
இைததாேன பிசிரா�ைதயா� எ47% ச,க! &லவ� ெச�தா�! அவ� தம� 
ப�பா6டா� மைனவி, ம1க�, ெதாழிலாள� �த�ய எ�ேலாைரD% தி+ தினா�; 
அரச7% ந�லவ4: ஊரா+% சா4ேறா�க�; அதனா� அைமதியான ந�ல 
U�நிைலயி� ந�வா�@ வா��தா� &லவ�. இ�த இனிய இ�லறவா�வா�, வய� 
மிக நிர%பிD%, எ40% நைரதிைர யி�லாத 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.  
மா�டஎ4 ம1கெளா) மைனவிD% நிர%பின�;  
யா4 க�டைனய� எ4 இைளய+%...  
சா4ேறா� பல� யா4 வாF Jேர'  

 
எ47% &றநாP/0! (191) பா6டா லறியலா%.  
 
அற
 என�ப.டேத இ�அற
 என�ப.டேத இ�அற
 என�ப.டேத இ�அற
 என�ப.டேத இ�வா�1ைக வா�1ைக வா�1ைக வா�1ைக     
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(ெதளி@ைர) உலகி� எ� எ�ேவா அற% எ40 ெசா�ல!பB7%, உ�ைமயி� அற% 
எ40 ெசா�ல! ப)த/2 உாிய� இ�வா�1ைகதா4! அ�த இ�வா�1ைக D% 
பிறெனா+வ4 பழி1காதபB இ+�தாேல சிற�ததா%. 
 

'அறெனன! ப6டேத இ�வா�1ைக அஃ�%  
பிற4பழி!ப தி�லாயி4 ந40'  

 
(பத@ைர) அற4 என!ப6டேத இ�வா�1ைக= அற% அற% எ40 சிற!பி�� 
ெசா�ல!ப6டெத�லா% இ�வா�1ைகதா4; அஃ�% = அ!ேப�!ப6ட சிற!&ைடய 
இ�வா�1ைகD%, பிற4 பழி!ப� இ�லாயி4 = பிற4 எவ7% பழி!பத/2 
இடமி�லாதி+12மானா� தா4, ந40=ந�லதா2% -சிற�ததா2%. (அற4-அற%)  
 
(மண12டவ� உைர) அறென40 சிற!பி�� ெசா�ல!ப6ட� இ�வா�1ைகேய; 
அ�@% ந4றாவ� பிறெனா+வனா/ பழி1க! ப)வெதா4ைற Dைடத�ல வாயி4. 
பழி1க!ப)வெத4ற� இழி2லதாளாகிய மைனயாைன.  
 
(பாிேமலழக+ைர) இ+வைக யறதி7% 5�களா4 அறென40 சிற!பி�� 
ெசா�ல!ப6ட� இ�வா�1 ைகேய; ஏைன �றவறேமாெவனி4, அ�@% பிறனா/ 
பழி1க!ப)வதி�ைலயாயி4, அGவி�வா�1ைகேயா) ஒ+ த4ைமதாக ந40.  
 
(விள1க@ைர) 'அற4 என!ப6டேத இ�வா�1ைக' எ4பத/2 வாB1ைகயாக 
ஏேதேதா ெபா+� ெசா�வ� வழ1க%. இ�லற%, �றவற% என அற% இ+வைக; 
அவ/0� இ�லறேம சிற�த� எ47, க+தி� பாிேமலழக� எFதிD�ளா�. 
இ47% எ�ைணேயா அற,க� (�!பதிர�) அற,க�) ெசா�ல!ப)வ��); 
அவ/0� இ�லறேம சிற�த� எ4ெற�லா% ெசா�Hவ ��). இ,ேக நா4 எ4ன 
ெசா�Hகிேற4? அறேம இ�வா�1ைக-இ�வா�1ைகேய அற%, க+%ேப க4ன�. 
க4னேல க+%& எ4ப�ேபால. அகராதி ெதா2!பவ�க�, அற% எ4பத/2 ேநேர 
இ�வா�1ைக என@%, இ�வா�1ைக எ4பத/2 ேநேர அற% என@,Cட 
எFதிைவ1கலா%. இத/2 நிக�) ேபா4றெதா+ சா40, 'அற4 என!ப6டேத 
இ�வா�1ைக' எ4பேத.  
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'அற4 என!ப6டேத' எ4பதி4 இ0தியிH�ள 'g' �றவறதினி40 இ�லறைத! 
பிாி�1 கா6)% பிாிநிைல ஏகார% ஆ2% என! ெபா+� ெகா�), 'அஃ� எ4ற 
ெசா�H12 அ�த �றவற�%' என! ெபா+� CறிD�ளா� பாிேமலழக� 
ஏகாரைத ேத/ற ஏகாரமாக1 ெகா�ளி4 இ�த1 2ழ!ப�12 இடமி�ைல. 'அஃ�' 
எ47% �6) எGவா0 �றவறைத1 2றி1க �BD%? �த�� இ�வா�1ைகைய1 
Cறி, பி4& அ� எ40 �6B1கா6Bனா� எ� எ40 எ�?க.  
 
இ�வா�1ைகயி� இ+�� ெகா�)தா4 எ�லா அற�% ெச�ய �BDமாத�4 
"அறெனன! &6டேத இ�வா�1ைக எ4றா�. இ�வா�1ைகேய அற% என 
ேத/ற!ப)தி1 Cறிவி6டதா�, 2)%பதி� இ+�� ெகா�) எGவள@ ெகா)ைம 
ேவ�)மானாH% ெச�யலாமா? பிற� பழி1காதபB நட��ெகா�டா� தாேன 
ந�லதா2% எ4பைத அறிவி1கேவ பிற4 பழி!ப தி�லாயி4 ந40 எ4றா� 
ஆசிாிய�. இ,ேக பழி!ப�: எ47N ெசா�H12, பழிதH12ாிய தா��த 2ல� 
மைனவி என! ெபா+� எFதிD�ள மண12டவ+12 நம� கழிேபாிர1க% 
உாிதா2க! 
------------ 

காம���பா�காம���பா�காம���பா�காம���பா�    
களவிய�களவிய�களவிய�களவிய�----தைகயண&'��த�தைகயண&'��த�தைகயண&'��த�தைகயண&'��த�    

 
அணி எவேனா அணி எவேனா அணி எவேனா அணி எவேனா     
 
(ெதளி@ைர) மா4பிைண ேபா4ற ம+�ட பா�ைவD% நாண�% இய/ைகயி� 
இ+12%ேபா�, இவA12 அயலான அணிகல4கைள அணி�த� ஏேனா?  
 

'பிைணேய� மடேநா12%. நா? �ைடயா% 
கணிஎவேனா ஏதில த��'  

 
(பத@ைர) பிைண ஏ�=ெப�மாைன! ேபா4ற, மட ேநா12%=ம+�ட பா�ைவD%, 
நா7% உ�Bயா62= நாண�% இய/ைகயா� உBை◌ய இ�த! ெப�?12, ஏதில 
த�� அணி எவேனா?=அயலான அணிகல4கைள1 ெகா�) வ�� அணி�தி+!ப� 
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எத/ேகா? (ஏதி�க அய�◌ானைவ-ஏ� இல-ஏ�%-எ�த ெதாட�&% இ�லாதைவ; 
த��=ெகா�) வ�� த��: பி�ை◌=ெப� மா4, ஏ�த�=ேபாHத�-ஏ�-ேபா4ற 
மB%:ம+6சிம+�ட த4ைம, மா4ேபா4ற மட ேநா12 எ4றா�, ம+�) ம+�) 
பா�12% ேநா12தாேன!)  
 
(மண12டவ� உைர) பிைணைய ெயாத மட! பதிைனDைடய ேநா1கிைனD% 
நாணிைனD% உைடய வ62! பிறி� ெகாண��� அணிவ� யாதிைன1 க+திேயா? 
பிறைர வ+�த/2 இைவதாேம அைமD%.  
 
(பாிேமலழக� உைர) &ற� மா4 பிைண ெயாத மட ேநா1கிைனD% அக� 
நாணிைனD �ைடயவளாய விவ62, ஒ/0ைமDைடய இGவணிகேள யைம�தி+1க 
ேவ/0ைமDைடய அணிகைள! பைடதணித� எ4ன பய7ைட�? . 
 
(விாி@ைர) இ�த1 2றளி�, தைலமகளி4 நலைன! &ைன��ைர12% தைலமக4 
வாயிலாக, வ�Aவ� உலக ம1கைள� சா)வதான 2றி!பி4 வாைட >�கி4ற�. 
மா4 ேபா4ற ம+�ட பா�ைவையD% நாணைதD% விட, ஒ+ ெப�?12 அழ2 
த+% அணிகல4 (ஆபரண%) ேவ0 எ4ன இ+1க �BD%? அ�த இய/ைக 
அணிகல4 இர�)% உைடயவA12 ேவ0 நைககA% ேவ�)மா? 'அ�வா' 
��)12� ச�1கைர ெதா6)1 ெகா�வ ��டா? மட ேநா12% நாண�% 
இ�லாதவA12 எGவள@ நைக ேபா6டாH% எ)12மா? கச12% 
காNசிர,காயான�, எGவள@ இனி!&� ேச�தாH% இனி12மா? பலேரா) 
ெபா+தி! பா�12%ேபா�, இ�த1 க+�க� எ�லா% உ�ைம எ4ப� &லனா2%.  
 
இ,ேக Cற!ப6)�ள இய/ைகயணிக� இர�Bைன .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. அகதி� நாண% இ+�தா�தா4, �கதி�-க�களி� மடேநா12 
இ+1க �BD% அகதி4 அழ2 �கதி� ெதாிDம�லவா? அகதி� நாண% இ�லாத 
காளிகA12-உ�ளதி� C� ச% இ�லாத ேப�-பிசா�-பிடாாிகA12 
மடேநா1காவ�, ம�ணா,க6Bயாவ�!  
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எனேவ, உலக ம1கேள! இரவ� நைக Cடா�; ெசா�த நைகேய ேபா6)1 
ெகா�B+1க ேவ�)%. இரவ� நைக எ4றா�. ஒ+வ4, நைகயி�லாத த4 
மைனவி12! ேபா)வத/காக, நைக ைவதி+1கி4ற ம/ெறா+வனிட% ெச40, 
மான மி4றி-த4 ைகயாலா காதனைத தாேன ெவளி!பைடயா� ஒ�1ெகா� 
பவ4 ேபால இரவ� ேக6கிறாேன, அ�த இரவ� நைகைய1 2றி!பிடவி�ைல. 
ஒ+வ4, த4 மைனவி12, ந�ேநா12% நாண�மாகிய நைககA12! பதிலாக, த4 
ெசா�த! பணதி� தாேன வா,கி!ேபா6)�ள ெசா�த நைகையதா4 இரவ� நைக 
எ40 ெசா�கிேற4 நா4. இ�ைல யி�ைல; ம4னி1க@%; இGவா0 நா4 ெசா�ல 
வி�ைல; வ�Aவ�தா4 ெசா��யி+1கிறா� அணி எவேனா ஏதில' எ40! இ,ேக 
ஏதில எ4றா� அயலானைவ -இரவலானைவ எ40 ெபா+ளா%. ஏதிலா4 எ4றா� 
அயலா4-ஏதில எ4றா� அயலானைவ, எனேவ மடேநா1க2% நாண�ேம ெசா�த 
நைகக�, தைலமகA12 அைவகேள ேபா�%, எ4கிறா4 தைலமக4.  
 
ேமH%, அணி எவேனா? எ40 அ,கலா�1கிறா4 தைலமக4. எவ4 எ4றா� ஏ4-
எத/2 எ40 ெபா+�. ேமH% 'ஒ' ேச�� எவேனா-எத/ேகா எ40 வ4ைம யாக1 
க�B1கிறா4. அவ4 ம/ற அணிகல4கைள! ெபா+6ப)தவி�ைல, 
&ற1கணி1கிறா4 எ4பைத ஏதில த��' எ47% 'ஏேனா தாேனா ெதாட� அறிவி1 
கி4ற�. அதாவ� ேவ�டாத ேவ/0! ெபா+ைள வ�ய1 ெகா�) வ�� 
&2�கிறா�க� எ4ற க+ைததா4 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@ ெச�வ% இ+1கிற� எ4பைத ெவளியி� கா6)% த/ெப+ைம விள%பரமா 
இ�? அ�ல�, இ�த நBைகD% இைததா4 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% 
இ�த நைககA12 அழ2 ேதடேவ�)% எ4ற அவாவா இ�? அ�ல�, தைலவியி4 
இய/ைக யழைக! &ாி��ெகா�ள �Bயாத 2+6) மடைமயா இ�? அ�ல�, 
இவA12 ேமH% ேமH% அழ2 ெச�� எ4ைன! ேபா4ற இளி�சவா�' 
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இைளஞ�கைள இ4ன/ ப)த ேவ�)ெம4ற இழிேநா1க�தானா இ�? பி4ேன 
எ4ன காரண%? எ40 காலா� தைரைய இB�1 ைகயா� பலைகைய1 
2தி!ேபசி1 ேக6பவைன! ேபால அணி எவேனா” எ40 அலறிD�ளா4 அவ4.  
 
இ�த1 2றளி�+��, 2றி!பாக! ெப�மணிக�அவ+�A% சிற!பாக� ெச�வ 
ம,ைகய� ெதாி�� ெகா�ளேவ�Bய ெத4ன? ஆடவ�க� அவ�த% ெச�வதி4 
அளைவ அறிவி12% விள%பர வ�Bயாக த,கைள! பய4 ப)தி1ெகா�ள 
இட�தரலாகா�. நா,கெள4ன அல,கார! ப�ைமகளா? அ�ல� �ைம 
தா,கிகளா? எ40 ஆடவைர1 ேக6கேவ�)%. ஆடவ� நைக வா,கி! 
ேபாடாவி6டா�, ேபா)%பB அவ�கைள வ/&0�கி4ற ம,ைகய�12 நம� 
இர1க% உாிதா2க!  
---------- 

ெபா��பா�ெபா��பா�ெபா��பா�ெபா��பா�    
அரஅரஅரஅரசிய�சிய�சிய�சிய�----இைறமா.சிஇைறமா.சிஇைறமா.சிஇைறமா.சி    

 
ப9�ைட ேவ6த
 ப9�ைட ேவ6த
 ப9�ைட ேவ6த
 ப9�ைட ேவ6த
     
 
(ெதளி@ைர) கா� கச12%பB தா,க� ெசா�H, 2ைறகைள! 
ெபா0�1ெகா�) ஆவன &ாிD% உய��த ப�பா)ைடய அரசன� 
ஆ6சியி�தா4 ம1க� த,2வ�.  
 

"ெசவிைக!ப� ெசா/ெபா012% ப�&ைட ேவ�த4  
கவிைக1கீ� த,2 �ல2” 

 
(பத@ைர) ெசவி ைக!ப = ேக62% கா� கச12% பB, ெசா� ெபா012% = ம1க� 
ெசா�H% 2ைற� ெசா/கைள! ெபா0�1 ெகா�ள1CBய, ப�&ைட ேவ�த4= 
உய��த ப�பா6BைனDைடய ம4னன�, கவிைக1கீ� = 2ைடநிழ�4 கீேழ, 
உல2 த,2%=உலக% த,கி வாF%. (ைகத�=கசத�; ெசா�=ெசா�H, 2ைற; 
கவிைக = 2ைட, உல2 = உலக ம1க�).  
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(மண12டவ� உைர) த4 ெசவி ெவ012%பBயாக! பிற� ெச�த 2/ற,கைள1 
ேக6)ைவ�%, அதைன! ெபா01கவ�ல 2ண�ைடய ேவ�தன� 2ைட1கீேழ 
உல2த,2%. ெசா/ெபா012% எ4பத/2! &ேராகித� த4னிட�� ெசா�HN 
ெசா/கைள! ெபா01கவ�ல' எ4பா+ �ள�. (இ�த உைர ெபா+�தா�.)  
 
(பாிேமலழக� உைர) இB12� �ைணயாயினா� ெசா/கைள த4 ெசவி 
ெபாறாதாக@% விைள@ ேநா1கி! ெபா012% ப�&ைடய அரசன� 2ைட 
நிழ/க�ேண த,2% உலக%.  
 
(விாி@ைர) இ�த1 2றைள இ+பதா% S/றா�Bன� �+வி�+வி ஆராய 
ேவ�)%. இ�த1 காலேமா 2Bயர�1 கால%, வ�Aவ� காலேமா �Bயர�1 கால%; 
ஆனா� உ�ைமயி� எ� �Bயர�? எ� 2Bயர�? எ40 பா�!ேபா%.  
 
‘ெசவி ைக!ப� ெசா� ெபா0த�' எ4றா�. சில உண@! ெபா+�க� நா12121 
கச!ப� ேபா4ேற, சில ெசா/க� கா�121 கச12%. ந%ைம! பாரா6B! &கFN 
ெசா/க� கா�12 இனி12%; 2ைறCறி யிகFN ெசா/க� கா�121 கச12%. 
இைததா4 'ெசவி ைக!ப� ெசா�' எ4றா�. வா���ைவ ேபாலேவ ெசவி��ைவD% 
உ�ட4ேறா? "ெசவியி/ �ைவDணரா எ47% 2றைள ேநா12க, 
 
த%ைம! &க��� ேப�பவைர >)வைர12% அைழ�� ெச40 பா� ேபா6) அமர� 
ெச��, சி/ 0�BD% ந�கி, விBய விBய விாிவாக த% &கைழ! ேபச�ெசா��1 
ேக6) மகி�வெத4றா� ம1கA12 வி+! ப�தா4. ஆனா� அவேர ஏேத7% ஒ+ 
2/ற,2ைற ெசா�லெதாட,கி வி)வாராயி4, 'சாி ந�ல� ேபா� வ+கிறீ�களா?' 
எ40 உடேன அGவிடைத வி6)1 கிள!பிவி)வா�க�. இஃ� உலகிய/ைக 
ய4ேறா? ஏ4 இ�நிைல? தம� 2ைறைய! பிற� ெசா4ன@டேன கச!& ேதா4றி� 
சினமாக மா0கி4ற�. அதைன! ெபா0�1 ெகா�A% ஆ/ற� இ�ைல. இ� ஒ+ 
ெபாிய வH12ைற (பல>ன%), இ,ேக ெபா0�1 ெகா�Aத� எ4றா� 2/றைத 
உண��� தி+��த� எ4ப� ெபா+�; அ� ம6)ம40-த4 2/றைத Dண��� 
தா4 தி+��% விததி� அ12/றைத எ)�1கா6Bய வ+12 ந4றி 
ெசH�தH% ஆ2%. த%மிட% உ�ள 2ைறைய! பிற� �6B1 கா6Bயேபா�, 
உண�தH%, தி+��தH%, ந4றி ெசH�தH% உய��த ப�பா). ஆத�னாேலேய 
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ெபா012% ப�&' எ4றா� ஆசிாிய�. இஃ� எ�ேலா�12% இயலா� எ4பைத! 
ெபா012% ப�&' எ47% ெதாட� அறிவி1கவி�ைலயா? C��� கவனிD,க�!  
 
தா,க� பிற�ேம� எGவள@ 2/ற% ேவ�)மானா H% ெசா�லலா%; த,க�ேம� 
ம6)% எவ+% எ�த1 2/ற�% ெசா�ல1 Cடா� எ4பதி� எளிய ம1கA% 
க�B!பா�1 கவனமா�1 க�?, க+�மா� இ+12% ேபா�, நாடாA% 
ம4ன4ேம� 2/ற% ெசா�லலாமா? ெசா�லதா4 �BDமா? ெசா4னா�தா4 
வி)வானா? அGவா0 2ைறெசா�ல வி)பவேன சிற�த ம4ன4. அவன� ஆ6சிேய 
உ�ைமயான 2Bயர� ஆ6சி-அவன� நாேட உ�ைமயான 2Bயர� நா). 
ெமா)1ெக40 வாைய திற�த�ேம தைலைய� சீ@கி4ற நா6B� ேசா/0மைழ 
ெப�தாH% நா4 அ,2 வாழ வி+%ேப4. ப6Bனி கிட�தாH% ேப��ாிைம-
எF�ாிைம உ�ள நாேட என� இ4ப&ாி. இைததா4 'ெசா/ெபா012% ேவ�த4 
கவிைக1கீ� உல2 த,2%' எ4றா�.  
 
ேமH%, த,கA12 ஏ/ப)% இ4ன�கைள எ)�� ெசா�லதா4 ம1க� 
வி+%&வ�. தம� �4பைத! பிற� தீ�தாH% தீ�1காவி6டாH%, ெவளியி� 
எ)�� ெசா�வேத ஒ+ ெபாிய ஆ0த�-ஒ+ ெபாிய ம+��. இத/2தா4 
'ெவளி!பா6) ம+�வ%' Expressive Theory எ40 ெபயரா%. ஆெரா) ேநாேக4 
ஆ�12 எ)� உைர!ேப4 ஆ�ட நீ அ+ளிைலயானா�' என இைறவைன ேநா1கி 
மணிவாசக� �ைறயி6)�ள தி+வாசக! ப2தியிைன ஈ�) ஒதி6) ேநா12க. 
மணிவாசக� க�காணா இைறவைன (கட@ைள) ேநா1கி நீ அ+� &ாியவி�ைல 
என1 2ைற ெசா4னா�. ம1கேளா க�க�ட இைறவைன (ம4னைன) ேநா1கி1 
2ைற ெசா�வ�. இத/2 ம4ன4 இட,ெகா)1க ேவ�)%. அ4னவ4 கவிைகயி4 
கீேழதா4 உல2 த,2%.  
 
பிற� ெசா�வைதெய�லா% ெபா0�1ெகா�வ� அரச7121 ேகாைழைமய�லவா 
எ40 சில� க+தலா%. இ�ைல, ெபாைறDைடைம ஒ+ ெபாிய வ�ைமயா2%. 
"வ4ைமD� வ4ைம ெபாைற' எ40 வ�Aவ� ம/ேறாாிட�% CறிD�ளா�. 
ேமH% இஃ� ஒ� அரசிய� திறைமD% (இராச த�திர�%) ஆ2%.  
 
இ�த1 கால� அர�க� சில, ஒ012% ேநா12ட4 -ெகா�H% 2றி1ேகாAட4, 
அரசா,கைத தா1கி! ேப�பவ� யா�-தா1கி எF�பவ� யா� என ஒ/ற�க� (C.I.D.) 
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Jல% �+வி ேத)கி4றன. ஆனா� அ1கால திேலா, 2ைறைய! ேபா1கி 
நல��டா1க ேவ�)% எ47% ந�ல ேநா12ட4, அரச�க� தா,கேள மா0 
ேகால% &ைன��, ம1க� எ4ன 2ைறபா) ேபசி1ெகா�கி4றன� எ40 �+வி 
ேதBன�. இ�த நிைல எ4ெற40% நீB1க ேவ�)% எ4பத/காகேவ ெசவிைக!ப� 
ெசா/ ெபா012% ப�&ைட ேவ�த4' எ4றா�.  
 
ம1க� ெசா��D% தி+�தாத ம4ன�கைள அ40 அறிஞ�கA% அைம�ச�கA% 
இB�ைரதன�. இ1 காலதி� இB�ைரதாேலா சீ6)1 கிழி��வி)%. ெப+N 
சிதிர4◌ா�, ெப+�தைல� சாதனா�, ெவ�ைள1 2B நாகனா�, ேகாW�கிழா�, 
ஒளைவயா� �த�ய பழ,கால! &லவ�க� பாBD�ள &றநாP/0! பாட� கைள! 
&ர6B! பா+,க�! நா1ைக! பி),கி1 ெகா�) சாகிற அள@12 ம4ன�கைள 
ேநாி� தா1கி! ேபசி D�ளன�. அ%ம4ன�கA% தி+�தியதாக ெதாிகிற�. இ�தா4 
'ெசா� ெபா012% ப�& ஆ2%.  
 
இ�த1 2ற6 க+ைத இ1கால நிைல12 ைவ�! பா�!ேபா%. 'உைலவாைய 
JBனாH% ஊ�வாைய Jட �Bயா�' எ4றபB, ம1க� ஆ6சியி� ம1க� எதி��! 
ேபசதா4 ெச�வா�க�. ம1க� ேபசாவிB7%, அவ� கA12! பதிலாக� 
ெச4றி+12% பாராAம4ற எதி�1 க6சி உ0!பின�க�, அரசா,கதி4 2/ற, 
2ைறகைள� �6B1கா6B1 கா� ைக1க! ேப�வா�க�தா%. அ! ெபாF�தா4 
அரசா,க% விழி!&ட4 இ+12%. "த6B! ேபச ஆ� இ�லாவி6டா� த%பி ச�ட! 
பிரச�ட4' ஆகிவி)வான�லவா? ந�லெதா+ க6சி நா6ைடயாள, அத/2 
உர,ெகா)1க வHவானேதா� எதி�1க6சி ேவ�)% எ4ப� இத/காகேவ! 
இGவா0 கா� ைக1க! ேப�பவைர! ெப/றி+!ப�, அரசா,க% தி+�தி ம1கA12 
ந4ைம &ாி�� ந�லேப� எ)!பத/2 ந�லெதா+ வா�!பா2%. இGவா0 ெச�தா� 
ம1க� C6ட% வ�� த%பா� விF%. அதனாேலேய, ெபா012% ேவ�த4 
கவிைக1கீ� உல2 த,2%' எ4றா�.  
 
கவிைக எ4றா� 2ைட. கவி�தி+!பதா� கவிைக என! ெபய� ெப/றேதா? 
ம4னன� 2ைடயி4 கீேழ உலகேம த,2% எ4கிறாேர, இஃெத4ன ெபாிய &தி�? 
ஒ+2ைட ஒ+வ+1ேக ேபாதவி�ைலேய, உலக �Fவ�% எ!பB ஒ+ 2ைடயி4கீ� 
த,க �BD%? உ�ைமயி� ஒ+ 2ைடயி4கீ� வ�� த,2வதி�ைல. இGவா0 



91 

 

ெசா�வ� ஒ� இல1கிய மர&. அGவள@தா4! ேகாைட ெவயி�ேல 2ைடநிழ� 
எதைகயேதா, அதைகயேத 2Bம1கA12! ப�&ைடய ேவ�தன� ஆ6சி. 
ம4னன� 2ளி��த ஆ6சியி4 அறி2றிதா4 2ைட என!ப)வ�. ப�&ைடய 
ேவ�தன� 2ளி��த ஆ6சி ெய47% 2ைட நிழைல வி6) உலக% அ!பBயி!பB1 
Cட அைசயேவ அைசயா� - அகலேவ அகலா� எ4பைத அறிவி1கேவ "த,2%' 
எ4ற ெசா�ைல! ெப�தா� ஆசிாிய�. ஒ+ சில� ம6)ம�ல�. எ�ேலா+ேம 
இ4&/0 த,2வ� எ4பைத அறிவி1கேவ 'உல2 எ4ற ெசா�ைல இ6டா� 
ஆசிாிய�. இ!ெபாF� ஒ+�ைற 2றைள! பB!ேபா%: "ெசவிைக!ப� ெசா� 
ெபா012% ப�&ைட ேவ�த4 கவிைக1 கீ� த,2% உல2.” 
 
இ�வைரD% இ�த1 2றைள! ப/றி இGவள@ விாிவாக! பா�ேதாேம; இ!ெபாF� 
இGவளைவD% ஒ+ வாியி� �+1கி� ெசா�� �B�1 ெகா�ேவாமா? ெபா0தா� 
Tமி யா�வா�!"  
 
ம1க.' இைற ம1க.' இைற ம1க.' இைற 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. �ைறெச�த� = ெச,ேகா லா6சி &ாித�: இைற = இைறவ4-
கட@�.)  
 
(மண12டவ� உைர) 2/றN ெச�தாைர அத/2� ெச�D% �ைறைம த!பாம/ 
ெச��, எ�லா @யிைரD, காதைல� ெச�கி4ற அரச4, மனித�12 நாயகென40 
எ�ண!ப)வா4. 
 
(பாிேமலழக+ைர) தா4 �ைறெச�� பிற� ந�யாம/ காதைலDN ெச�Dமரச4, 
பிற!பா4 மகேன யாயி7%, ெசயலா4 ம1க621 கட@ெள40 ேவ0 ைவ1க!ப)%.  
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(விள1க@ைர) இ�த1 2றளி� 'இைலமைறகா�' ஒ40 ஒளி���ள�. ேமேலா) 
பா�தா� அ�ெதாியா�. உ�ேள ஏேதா இ+1கிற� எ4ற எ�ணேதா) Kனி� 
ேநா1கினா�தா4 அ� &ல!ப)%. அ� எ4னவா� இ+1க1 C)%? அரசன� 
இல1கண% C0% ப2தி இ�. ஆனா� அத/2! பதிலாக ஆ�டவன� இல1கண� 
தா4 இ�த1 2றளி� இய%ப! ெப/0�ள�. இ�தா4 அ�த இைல மைறகா�. 
ம4னவ4 ம1க62 இைற எ40 ைவ1க!ப)%? எதனா�? �ைற ெச�� 
கா!பா/0வதா�! கட@ேள �ைறெச�� உலைக1 கா!பதாக1 C0வ� வழ1க%. 
அவைர!ேபால ம4ன7% கா!பதா�, அவ4 ம1கA121 கட@ளாவா4.  
 
இ�த1 கட@� த�வைத ஆசிாிய� தி+வ�Aவ� ேவ0 எ,ேகD% ெசா�லவி�ைல; 
இ,ேக தா4 2றி!பி6 B+1கிறா�, 'கட@� வா��' எ47% ப2தியி� பல 
2ற�களி�, கட@ைள வண,கினவ� வா�வா�. எ40 CறிD�ளா�. ஆனா� 
ம4னேனா, த4ைன வண,கி7% வண,காவிB7% ம1கைள வாழைவ1க 
ேவ�)%. அ� அவன� கடைம. நா6B� வ0ைம எ4றா� கட@� த! பி�1 
ெகா�கிறா�. ம4ன4தா4 அக!ப6)1 ெகா�) கிட�� விழி1கிறா4. ஆள 
ெதாியவி�ைல எ40 ஆ�ட வைன யா+% பழி!பதி�ைல; ம4னன� 
தைலையதா4 ம1க� உ+6)கிறா�க�. எனேவ, மாேதவைனவிட 
ம4ன712தா4 ம1கைள1 கா!பதி� ெபா0!& மி2திஅ1கைற அள@ கட�த�. 
ஆகேவ, உ�ைமயி� ம1கA12 இைறவ4 என!ப)பவ4 அ�த ஆ�டவ4 Cட 
அ�ல4: �ைறெச�� கா!பா/0% ம4னவ4 தா4 ம1கA12 இைறவ4' எ4றா� 
ஆசிாிய�. எனேவ, இ�த1 2றA12 ம4னவ4 ம1க62 இைறவ4 ேபா4றவ4 
எ40 ெபா+� ப�ணாம�, ம4னவேன ம1க62 இைறவ4 எ40 ெபா+� C0க. 
இதனால4ேறா 'தி+@ைட ம4ன ைர1 காணி4 தி+மாைல1 க�ேடேன எ47%' 
என ஆ�வா� தி+வா� ெமாழியி� அ+ளி� ெச���ளா�; கட@� த�வைத 
ம4னனிடதி� க�B+1கிறா�.  
 
கட@ள�க� த% ேவைலகைள ம1க� தைலவாிட% ஒ!பைட� வி6)1 
கவைலயி4றி இ4ப�ட4 ெபாF� ேபா12வதாக1 க�Bயரச4' 
ெதாிவிதி+1கிறா4, இல,ைகயி� ஒ+கா� வ0ைம தைலவிாிதாBய�. ம1கைள1 
கா!பா/ற1 கடைம! ப6ட க�B யரச4 தமிழக�� ேசாழநா6B� வா��த 
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சைடய!ப வ�ள�ட% உதவி ேவ�Bனா4. ேசாழ நா6B�+�� க!ப� க!பலா�1 
க�B12 ெந� கிைடத�. ந4றி பாரா6) �கதா4 க�B ம4ன4 பாட� ஒ40 
எFதி வ�ள� தைலவ/ க7!பினா4. அதி� எ4ன எFதிய7!பினா4? 
"சித%பரதி� ஒ+கட@4 (சிவ4) ஆB! பாB1 களியா6டதி� J�கி1 கிட1கிறா�; 
தி+வர,கதி� ஒ+ கட@� (தி+மா�) காவிாி ந)ேவ இ4ப உற1கதி� ஆ��� 
கிட1கிறா�. இத/21 காரண% எ4ன? உயி� கைள1 கா!பா/0% ேவைலைய ந% 
சைடய!ப4 பா��1 ெகா�வா4 எ4ற �ணிேவ' எ40 எFதிய7!பினா4. 
 

'க+� ெச%ெபானி4 அ%பலதிேலா�  
கட@� கி40 கB12ேம  
காவிாிதி+ நதியிேல ெயா+  
க+ைண மா�கி� �யிHேம  
த+@ய��தி) &�ைவ ய%பதி  
த,2 மானிய ேசகர4  
ச,கர4 த+ சைடய4 எ4ெறா+  
த+ம ேதவைத வாழேவ'  

 
எ4ப� க�B ம4ன4 பரராச ேசகரன� பாட/ப2தி யா%. எனேவ, ம1கA121 
க�க�ட இைறவ4 ம4னேன எ4ப� &ல!ப)%. ஆசிாிய�Cட, அரசன� 
மா6சிைமைய! ப/றி� ெசா�H% இ�த! ப2தி12 'இைற மா6சி' எ40 ெபய� 
ைவதி+12% K?1கதி� மிளி+% நயதிைன1 கா�க. இைறமா6சி எ47% 
இ�த! ப2தி12, இைறைய! ப/றி� ெசா�H% இ�த1 2ற�, �B�த �Bபாக-
உய��த உ�சி மணி விள1காக மிளி�வைத1 க�)பிBேத, நா4 இ�த1 2றைள 
இ0தி1 2றளாக-அதாவ� பதாவ� 2றளாக அைமதி+1 கிேற4. ஆனா�, பைழய 
உைரயாசிாிய�கA�, கா�,க� எ4பவ� இதைன ஏழாவ� 2றளாக@%, 
பாிேமலழக� எ6டாவதாக@%, மண12டவ+% பாி!ெப+மாA% ஒ4பதாவதாக@%, 
பாிதியா� பதாவதாக@% தத% உைரகளி� அைம��ளன�. இ%ம6B� நா4 
பாிதியா� ப1கைத� ேச��தவேன. நீ,க� எ!பBேயா? ஆரா�க.  
 
இனி, இ�த1 2றளிH�ள ெசா� நய,களி� சிறி� திைள!பா%: கா!பா/0பவ4 
எவேனா அவேன இைறவ4 அ�ல� ம4னவ4; அ�ப/றிேய ம4ன7121 
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காவல4, &ரவல4 (காத�=&ரத�) எ4ற ெபய�கA% தமி� ெமாழியி� உ�); 
இ�த1 க+ைத அறிவி1க வ�தவ�ேபா� 'கா!பா/0 ம4னவ4' எ4றா� ஆசிாிய�. 
கா!பா/0பவ4 எ4றா� கட712 அFபவ ன�ல4; யா� யா�12 எ4ென4ன 
தீ�!& வழ,க ேவ�)ேமா - யா� யாாிடதி� எ!பB ெய!பB நட�� 
ெகா�ளேவ�)ேமா, அ�த�த �ைற!பB ெச,ேகாலா6சி ெசH�பவ4 எ4பைத 
யறிவி1கேவ "�ைற ெச�� கா!பா/0 ம4னவ4' எ4றா�. ம1கA12% ம4ன 
712% உ�ள உற@ �ைறயி4 இ01கைத, "ம1க62 இைற' எ4பதிH�ள 
நா4கா%ேவ/0ைம உ+பாகிய '2' அறிவி� நி/கிற� எ4பைத இல1கண% ந42 
க/ற எ�ேலா+% உண�வ�. �ர6) நாதிக+% அ�லாத2+6) ஆதிக+% அ�லாத 
ந% தி+வ�Aவ� ம4னேன ம1க62 இைற எ40 'ஏ' இ6) உ0தி!ப)தி1 Cறி 
னா�, எ,ேக தம12% நாதிக! ப6ட% வ�� வி)ேமா எ40 U���, "அ!பB நா4 
க+தவி�ைல; ம4ன4 உலகினரா� இைறெய40 ைவ1க!ப)வா4' என உலகி 
னாி4 தைலேமேல பழிைய! ேபா6) தா% ப6)1 ெகா�ளாம� த!பி�1 ெகா�ள 
�ய�பவைர! ேபால, 'இைற ெய40 ைவ1க!ப)%' என J4றா�தர �Bபி� 
CறிD�ள அழ2தா4 எ4ேன!  
 
'ஆ�டவ4 நிைலயி� உ�ள அரசிய� தைலவ�கேள! நீ,க� உலகைத1 கா� 
ஆள!ேபாகி4றீ�களா? அ�ல� அழி1கதா4 ேபாகி4றீ�களா? எ4ன ெச�ய 
இ+1கி4 l�க�?' எ40 இ4ைறய சில அரசிய� Uதா6ட அர, கினைர 
எ�சாி!ப�ேபா� இ�த1 2ற� ேதா40கிற த�லவா?  
------------------- 

அற���பா�அற���பா�அற���பா�அற���பா�    
 
ெத!வ��� ைவ1க�ப>) ெத!வ��� ைவ1க�ப>) ெத!வ��� ைவ1க�ப>) ெத!வ��� ைவ1க�ப>)     
 

ைவய�� வா�வா,2 வா�பவ4 வா7ைறD%  
ெத�வ�� ைவ1க! ப)%  

 
(பத@ைர) ைவய�� = ம�?லகதிேல, வா� வா,2 வா�பவ4 = (இ�லறதி� 
இ+��) வாழேவ�Bய �ைற!பB வா��� வ+பவ4, வா4 உைறD% = வி� 
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?லகதி� அம��தி+1கி4ற, ெத�வ�� ைவ1க!ப)% = ெத�வ,கA� 
ஒ+வனாக ைவ� மதி1க!ெப0வா4. (ைவய% = ம�?ல2 வா4 = ேமHல2)  
 
(மண12டவ� உைர) இ�வா�1ைக வாF%பBயிேல வாFமவ4 உலகதிேல 
ேதவ+� ஒ+வனாக மதி1க! ப)வ4. (பாிேமலழக� உைர) இ�லறேதா) CB 
வாFமிய� பினா� ைவயதி4க� வா�பவ4 ைவயதாேன ெயனி 7% 
வானி4க?ைறD, ேதவ+� ஒ+வனாக ைவ� க42 மதி1க!ப)%. 
 
(விள1க@ைர) இ�த1 2றளி� உலக வழ1கி� உ�ள உ�ைம ெயா40 ெபாதி�� 
கிட!பதாக! &ல!ப)கி4ற�. உலகி� ஒF,கான �ைறயி� ந� வா�@ நடதி! 
பி4ன� இற�� ேபானவைர1 2றி�� �6B, "அவ� ெச� ெத�வமாக! ேபா� 
வி6டா�' எ40 ம1க� ேபசி1 ெகா�வைத நா4 பல �ைற ேக6B+1கிேற4. 
நீ,கA% ேக6B+!Y�க� எ40தா4 ந%&கிேற4. நாேம பலைர! ப/றி அGவா0 
ெசா��யி+!ேபா%. ஆனா�, தீய ெசய�க� ெச�� இற��ேபான ெகாBயவ�கைள 
அGவா0 2றி!பி6)� ெசா�வ� வழ1கதி��ைல; அவ�க� அலைகயா� 
அைலவதாக� ெசா�வ� தா4 வழ1க%. ஆனா�, ந�வா�@ வா��� இற��ேபான 
ந�லவைர1 2றி!பி6) தா4, '�%மா ெசா�ல1Cடா�; அவ� ெச� ெத�வ 
மா�! ேபா�வி6டா+; அவ� எGவள@ பா)ப6ட ம7�ச4 ெதாிDமா! அவ� ம6)% 
இ!ெபாF� இ+� தி+�தா� இ� இ!பBயா நட�தி+12%? இ�ேநர% எGவளேவா 
ேம� ேநா1க�121 ெகா�)வ�தி+!பா+' எ4ெற�லா% ெசா�வ� உலகிய�. 
ம1கள� ேப�� வழ1ைக இ,ேக எF�12 எF� அ!பBேய ெகா) தி+1கிேற4. 
உ�ைமதாேன இ�? இேத க+ைததா4, 'ைவய�� வா�வா,2 வா�பவ4 
வா7ைறD% ெத�வ�� ைவ1க!ப)%' எ4றா� தி+வ�Aவனா�.  
 
எனேவ, ெத�வநிைல யைடவத/2ாிய ேந�!பாைத ைவய�� வா�வா,2 வா�த� 
ேபாH%! ெத�வ,க� எ�லா% இ!பB ேம� வ2!& மாறி வ�தைவதாேமா? ந% 
தி+1ேகாவி�கA12� Kைழேவாேமயாயி4, ெத�வ, களி4 ப6டாள,கைள! 
பரவலாக! பா�1கலா%. அவ/ ைறD% C��� ேநா1கி4, ஆ�வா�களாக-அ�ல� 
நாய4 மா�களாக இ+1க1 காணலா%. அ�ைம1 காலதி� மனித�களாக இ+�� 
பி4 ெத�வமாக மாறிய இைவ எ�லா% ஜானிய� ெத�வ,க� (பி�தியைவ) ஆ2%. 
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அவதார &+�ச�களாக வ�� ேதா4றிய ெத�வ,க� எ�லா% "சீனிய� ெத�வ,க� 
(��தியைவ) ஆ2%.  
 
இைவய4றி, இ47% இ12றளி4 உ�ைம12 ஒ+ சா40 த+ேவ4:- உலகி� 
ந�லவேரா-ெக6டவேரா எவ� இற�தாH%, சிவேலாக பதவி யைட�தா�' "ைவ2�ட 
பதவி யைட�தா�' எ40தாேன க+மாதி! பதிாிைக” யி� அ�சி)கி4ேறா%. 
இதிH�ள உ�ைம யா�? ெசதவைர ெத�வமாக மதி1கிற உ�ைமதா4, 
ெசதவ+12 எGவள@ பைடய�க� - வழிபா)க� நட1கி4றன ெதாிDமா? 
ெச�!ேபான ெக6டவைனD% சJக% மதி� ெத�வமாக ஏ/01ெகா�Aகிற� 
எனி�, 'ைவய�� வா�வா,2 வா�பவ4 ெத�வ�� ைவ1க! ப)%' எ40 
வ�Aவ� ெசா��யி+!பதி� எ4ன தவ0? எ4ன தைட யி+1க �BD%?  
 
ெத�வ,க� ம�?லகி� ந% ந)ேவ ெவளி!பைட யா�1 காண!படாைமயி4, 
அைவ வி�?லகி� எF�த+ளி யி+1க1 C)% எ4ற ம1களி4 எ�ணைத 
எதிெரா�! பவ�ேபா� வா7ைறD% ெத�வ%' எ4றா� வ�Aவ�. அவ4 
வான�12� ெச4ற பிற2தா4 ெத�வமாவா4 எ4பதி�ைல; வா�வா,2 
வாFமவ4 ைவய�� இ+12%ேபாேத Cட ெத�வமாக மதி1க! ப)வா4 எ4ற 
2றி!&! ெபா+� ைவய�� ... ... ைவ1க!ப)%' எ4பதி�+�� 
கிைட1கி4றத�லவா?  
 
வா�வா,2 வா�பவ4 எ40 CறிD�ளாேர - வா�வா,2 வா�த� எ4றா� எ4ன? 
இ�லறதா4 இ!பB யி!பB நட�� ெகா�ள ேவ�)% எ40 இதைன 
2ற�களி� Cறி வ�தாேர-இ47% எதைனேயா 2ற� களி� Cற!ேபாகிறாேர, 
அ!பB ய!பB ெய�லா% நட�� ெகா�வ�தா4 வா�வா,2 வா�த�' எ4ப�. 
இய/ைக நியதியி4பB இ�லறதி� வா�வேத வா�வா,2 வா�த� தாேன! 
இ�வா�1ைகயி4 �/ற �B�த தனி!ெப+N சிற!&. இ�த1 2றளி� Cற! 
ெப/0�ள�. 
---------- 
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காம���பா�காம���பா�காம���பா�காம���பா�    
களவிய� களவிய� களவிய� களவிய� ----    தைகயண& '��த�தைகயண& '��த�தைகயண& '��த�தைகயண& '��த�    

 
க�@) காம�) க�@) காம�) க�@) காம�) க�@) காம�)     
 
(ெதளி@ைர) க�ளான�, உ�டா�தா4 மகி��சி யளி12ேம தவிர, காமைத!ேபா� 
க�ட மாதிரதி� மகி��சி த+வதி�ைல. 'உ�டா�க ண�ல த)கறா1 காம%ேபா/ 
க�டா� மகி�ெச�த �40' (உ�டா�க� அ�ல� அ) நறா காம%ேபா� க�டா� 
மகி� ெச�த� இ40)  
 
(பத@ைர) அ) நறா = அட!ப6ட அதாவ� ெச�� உ�டா1க!ப6ட க�ளான�, 
உ�டா�க� அ�ல� = அ+�தியவ�களிடதி�தா4 மகி��சிைய உ�டா12ேம 
தவிர, காம% ேபா� = காமைத! ேபால, க�டா� மகி� ெச�த� இ40 = பா�த� 
ம6)% ெச�தவாிட�% மகி��சிைய உ�டா12வதி�ைல. (அ)த� = உ�டா1 
2த�-தயாாித�; நறா = க�. க� உ�டா1க! ப)வதா� 'அ)நறா' என!ப6ட�.)  
 
(மண12டவ� உைர) அட!ப6ட நற@ உ�டா� மா6ட�ல� காம%ேபால1 க�டா� 
மா6) மகி�@ ெச�த�40.  
 
(பாிேமலழக� உைர) அட!ப) நறா த4ைன D�டா� மா6) மகி��சிைய� 
ெச�வத�ல�, காம%ேபால1 க�டா� மா6) மகி��சிைய� ெச�தHைட த40.  
 
(விள1க@ைர) உ,க� பி�ைளகA12� எ�த! பி�ைள ந�ல பி�ைள' எ40 
வ�தவ� ேக6டாரா%. அத/2, அேதா Cைரேம� ஏறி1 ெகா�ளி ைவ1கிறாேன, 
அவ4தா4 இ+!பவ�கA12� ந�ல பி�ைள' எ40 >6)1கார� பதி� 
ெசா4னாரா%. இேத கைததா4 இ�த1 2றளி� க�ைள1 கா6BH% காம% சிற�த�' 
எ40 ெசா��யி+!ப�%! ஒ+ தைலமகைள1 க�), அவள� அழ2 ேதா/றதி� 
ஈ)ப6) த4ைன மற�� மகி��சி ெகா�கிற ஒ+ தைலமக4 C/றாக ைவ� 
வ�Aவ� ேவB1ைக ெச���ளா�. அGவள@தா4!  
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அவ4 அவள� அழ2 ேதா/றைத1 கா?கிறா4. அ�த1 கா6சியி4பதி� 
இர�டற1 கல�� திைள1 கிறா4. இ47% அவைள ெந+,க@% இ�ைல; 
அவேளா) ேபச@% இ�ைல; அவைள ெதாட@% இ�ைல. 'க�டேத கா6சி' 
எ4றபB, க�ட அளவிேலேய காம��ைவ Kக�கிறா4. க� எ4றா� இ� 
ைகவர!ெப0மா? கா� ெகா)1கேவ�)% கலயைத1 ைகயி� எ)1கேவ�)%! 
'கடகட ெவ40 உ�ேள ெந6ட ேவ�)%! அத4 பி4ன�தா4 ஆ6ட 
பா6டெம�லா%! ஆனா� காம�12 அGவள@ ேவ�Bயதி�ைல ய4ேறா? 
அதனா�தா4, 'காம%ேபா� க�டா� மகி� ெச�த� இ40' எ4றா4 தைலமக4.  
 
ெதாிகிற� ெதாிகிற�! இ�த1 2ற6 க+ைத ம0!பவைர! ப/றி! &ாிகிற� 
&ாிகிற�! 'காமைத! ப/றியாவ� மைனவி Jல% அறி�தி+!பா�; க�ைள! ப/றி 
வ�Aவ�12 எ4ன ெதாிD%? அதைன அவ� அ+�தி யறி�தி+1க மா6டா�. 
அதனா�தா4 இ!ப எFதிவி6டா�' எ40, க� கிைட1காத காலதிேலகிைட1காத 
இடதிேல, க�ைள1 க�ட�ல - க�ைல எ�ணி ெய�ணி� ெசா12பவ� C0% 
மதி!&.ை◌ கா/றி� மித�� வ+கிற�! இஃ� எ4ன சி1கலாயி+1 கி4றேத! 
 
ெம�, வா�, க�, J12, ெசவி எ47% ஐ%ெபாறி களி4 வாயிலாக ம1க� 
உலகேதா) - உலக! ெபா+� கேளா) ெதாட�& ெகா�கி4றன�. நா% 
உலக!ெபா+� கA� சிலவ/ைற ெம�யி4 (ேதா�4) Jல% ெதா6)� 
�ைவ1கிேறா%; சிலவ/ைற வாயி4 (நா1கி4) Jல% உ�) �ைவ1கிேறா%; 
சிலவ/ைற1 க�ணி4 Jல% க�) �ைவ1கிேறா%; சிலவ/ைற J1கி4 Jல% 
ேமா�� �ைவ1கி4ேறா%; சிலவ/ைற� ெசவியி4 Jல% ேக6)� �ைவ1கிேறா%. 
இவ/0� எ� மிக எளி�? எ� மிக அாி�? இ�த வினா@12 விைடக�) வி6டா� 
இ�த1 2ற6 க+தி4 சி1கைல அவி�� வி6டவ�களாேவா%. அ� ம6)ம40; 
ேவ0 எதைனேயா வைக இ4ப! ெபா+�க� இ+1க, இ�த1 2றளி� 
உண@!ெபா+ளான க�ைள எ)�1 ெகா�டதி4 காரண�% விள,2%.  
 
ேம/Cறிய ஐ�த7�, க�ணா� கா?வத4 Jல% ெபா+�கேளா) ெதாட�& 
ெகா�Aத� மிக எளி� - எைதD% எளிய �ய/சியி� க�)ண��� ெகா�ள �BD%. 
கா?த/2 அGவள@ ெபாிய கவன% ேவ�)வ தி�ைல. இதனி7% காதா� ேக6) 
உண�வத/2 மி2தி யான கவன�% �ய/சிD% ேவ�)%. இதனி7% J1கா� 
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ேமா�� உண�வத/2 இ47% மி2தியான கவன�% �ய/சிD% ேவ�)% - 
ெபா+ளினிட% �4 ைனய இர�B7% மிக@% ெந+,கேவ�)%. இதனி7% 
ெம�யா� - ேதாலறிவா� ெதா6) உண�வத/2 ேமH% மி2தியான கவன�% 
�ய/சிD% ேவ�)% - �4ைனய J4றி7% ெபா+ைள மிகமிக அ?கி உட� 
ெதாட�& ெகா�ளேவ�)%. இதனி7% வாயா� உ�) ெதாட�& ெகா�வத/2 
�ய/சிD% ெந+1க�% ேமH% மிக மிக ேவ�)%. உண@ உடேலா) இர�டற1 
கல��வி)கிற�. 
 
ஒ+வ� >6BH�ள ஒ!பைனகைள (அல,கார,கைள) காசி4றி1 காண1 
C�வதி�ைல. அவ� >6B� எF% இ4னிைசைய1 காசி4றி1 ேக6க 
ெவ62வதி�ைல. அவ� >6) ந0மண! &ைகைய! பணமி4றி Kகர நா?வ 
தி�ைல. அவ� >6)1 கா6சி! ெபா+�கைள1 காசி4றி ெதாட உ62வதி�ைல. 
ஆனா� அவ� >6) உணைவ ம6)% காசி4றி (இலவசமாக) உ�ண ெவ6க!ப) 
கி4ேறா%. பல �ைற வ+�தி அைழதா�தா4 ஒ+ �ைற தய1க�ட4 
அ+��கி4ேறா%. எனேவ, உண@! ெபா+ைள Kக�வத/2 அாிய �ய/சி-உைழ!& 
ேவ�)% எ4ப� விள,2%. இதனி7%, ஒ+ ெப�ைண மண�� ெதாட�& 
ெகா�வத/2 அ+% ெப+% �ய/சிD% ெந+1க�% ேவ�)%. ேம/Cறிய ஐ�� 
�ய/சிகA% ஒ+,ேக ெப�ணி4பதி� உ�ளன எ4பைத, "க�) ேக6) உ�) 
உயி�� உ/0 அறிD% ஐ%&ல7% ஒ�ெடாB க�ேண உள' எ47% ேவெறா+ 
2றளி� வ�Aவேர ெதாிவி��ளா�. இனி நா% க�A12% 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! 
அதனா�தா4, காம�!பா�� காமைத! &கழவ�த இடதி�, க�ைள அள@ 
ேகாலாக ைவ�, அதனி7% சிற�ததாக1 காமைத1 Cற ேந��த�. கி6டத6ட 
இர�ைடD% ஓ� ஏாி� க6டலா% ேபா� ேதா4றி7% இ,ேக ஒ+ K6ப% 
ேநா1கத1க�. ஐ�� �ய/சிகA�, கா?த� மிக@% எளி� எ40%, உ�?த� 
மிக@% அாி� எ40% �4ன� ஆரா��� க�B+1கிேறா%. இ�த1 2றளிேலா, 
உ�டாைர மகிழ�ெச�D% க�ைளவிட, க�டாைர மகிழ�ெச�D% காம% 
உய��ததாக! ேபச!ப6)�ள�. இதிH�ள உ�ைம யா�?  
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பைழய தமி� 5ேலா� காம இ4பைத, உ�ள! &ண��சி, ெம�D0 &ண��சி என 
இர�டாக! பிாி ��ளன�. ' உ�ள! &ண��சிD% ெம�D0 &ண��சிD% க�ள! 
&ண��சிD� காதல�1 2ாிய' எ4ப� ந%பியக! ெபா+� 5/பா. உ�ள!&ண��சி 
எ4ப� க�ட அளவி� மனதா� C)த�. ெம�D0 &ண��சி எ4ப� உட� 
ெதாட�&. எனேவ, காம% எ4ப� க�டா� க�?% மகி�ெச�D%-க�ைள! ேபால 
உ�டா� க�?% அதாவ� உடேலா) ெதாட�& ெகா�டா� க�?% 
மகி�ெச�D%. ஆகேவ, உ�டா�க� ம6)% ெதாட�& ெகா�A% க�ைளவிட, 
க�டா� க�?% ெதாட�& ெகா�A% காம% உய��தெதன அவ4 &க�� ��ளா4. 
அவ4 இ!ெபாF�தா4 அவைள �த� �த� க�) காத�� உ�ள! &ண��சி1 
க6டைத அ?கி யி+1கிறா4 அ4ேறா? ஐ�� �ய/சிகA� எளிதான 
கா?தைல1 ெகா�ேட, ஐ�� �ய/சிகA� அாிதான உ�?தH12 ேமேல 
ேபா�வி6ட அவ4, ஏ4 ெசா�ல மா6டா4 'உ�டா�க� அ�ல� அ) நறா1 காம% 
ேபா� க�டா� மகி�ெச�த �40' எ40! ஐ�� ேபரறி@% க�கேள ெகா�ள' என! 
ெபாிய &ராணதி� ேச1கிழா�Cட ெமாழி���ளாேர. ஆனா� அ� ேபாி4 ப 
�12; இ1 2றேளா சி/றி4ப�12! 
------------ 

ெபா�.பா�ெபா�.பா�ெபா�.பா�ெபா�.பா�    
அரசிய� அரசிய� அரசிய� அரசிய� ----    இைறமா.சிஇைறமா.சிஇைறமா.சிஇைறமா.சி    

 
க�வி க�வி க�வி க�வி     
 
இைறவ7121 க�வி ேவ�)%; �த4ைமயாக நா6) ம1களிைடD% அவ4 
க�விைய வள�1கேவ�)%. இ� ப/றிதா4 இைறமா6சி எ47% 
ப2திையய)�1 "க�வி' எ47% ப2தி அைம1க!ப6)�ளேதா! க�வி எ4றா� 
எ4ன? இத/2 விள1க% ேவ�)வ தி40. எ�ேலா�12% ெதாிD%. க�வி ப/றிய 
பழ,கால1 ெகா�ைக12% இ1கால1 ெகா�ைக12% ேவ/0ைம மிக உ�). 
ஆனா�, வ�Aவ� ெகா�ைக எ4ன எ40 ஆரா��� கா�ப�தா4 இ,ேக 
ந%ேவைல. வ�Aவாி4 க�வி1 ெகா�ைக, பி/கால! ெபாிய க�வி வ�Hந�களி4 
ெகா�ைககA12 (Doctrines of Great Educators) ஒ� வ+கிறதா எ40தா4 பா�� 
வி)ேவாேம!  
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க�ற() கி�ற() க�ற() கி�ற() க�ற() கி�ற() க�ற() கி�ற()     
 
(ெதளி@ைர) க/க ேவ�Bயவ/ை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�-நடத�.) 
 
(மண12டவ� உைர) க/க!ப)வனவ/ைற1 2/ற மற1 க/க, க/ற பி4& அ1 
க�வி12 தக ெவாF2க. 
 
(பாிேமலழக� உைர) ஒ+வ4 க/க!ப) 5�கைள! பFதற1 க/க, அ,,ன, 
க/றா� அ1க�வி12 தக அைவ ெசா�Hகி4ற ெநறி1க�ேண நி/க.  
 
(ஆரா��சி விாி@ைர) க/கேவ�)%, அத4பB நி/க ேவ�)%, எ4ப� 2ற�. க�வி 
எ47% ெபயாி� உலகி� ம1க� ெச��ெகா�) வ+வ� எ4ன? பல 5�கைள 
ைவ�! பB�1 ெகா�B+1கி4றன�. 5�க� எ4பன யாைவ? பல அறிஞ�க� 
த,க� வா�1ைகயி� வா��� க�ட �B&கைள எFதி ைவ� வி6)! 
ேபாயி+1கி4றன�; அ�த வா�1ைக ய7பவ1 2றி!&களி4 ெதா2!ைபதா4 நா% 
5� (&தக%} எ4கி4ேறா%. அதைகய 5�கைள! பB1கி4ேறா%, ஏ4 
பB1கி4ேறா%? நா% �6B4றி வா�வத/காக! பB1கி4ேறா%. அ�த 5�க� ந% 
வா�1ைக12 எGவா0 �ைண ெச�கி4றன? �த� �த�� அெமாி1கா ெச40 
வ�தவ4, இ!பBயி!பB! ேபாக ேவ�)%; இ!பBயி!பB நட��ெகா�ள 
ேவ�)%' எ40 த4 அ7பவைத எFதிைவதா4. அைத!பB�வி6)� 
ெச�பவ712 வழி!பயண% எளிதாகிற�. இ�த வழி கா6B (Guide) 
ேவைலையதா4 �4ேனா� எFதிைவத 5�கA% ெச�கி4றன. இவ/ைற! 
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பB�தானா ெதாி��ெகா�ள ேவ�)%? நாேம வா��� பா�� ெதாி�� 
ெகா�ள1 Cடாதா? ெச�யலா%; ஆனா� கால�% �ய/சிD% மிக@% >ணா2%. 
வா�1ைகயி4 T6)திற!&கைள ெதாி��ெகா�வதிேலேய கால, கழி��வி)%. 
ஆ1க ேவைலகA121 கால% ேபாதா�. �6B4றி வா�1ைக வாழ�Bயா�. 
ஆைகயா�தா4 �4ேனா� 5�கைள1 க/கேவ�)%. 
 
ஒ+வ712 இ!ேபா� வய� �!ப�. அவ4 Jவாயிர% ஆ�)களாக எFத!ப6) 
வ���ள 5� கைளெய�லா% பBதி+1கிறா4 எ4றா� அவ712 இ!ேபா� 
வய� ெவ/0 �!ப� அ40; Jவாயிர� �!ப� (3000+30=3030) ஆ2%; அ�த 
5�கைள! பB1காத எ�ப� வய�1கிழவ4 ஒ+வ4 இவ712% 
சிறியவேனயாவா4. Jவாயிர� �!ப�12% ெவ/0 எ�ப�12% எGவளேவா 
இைடெவளி இ+1கிறத�லவா? இதனா�தா4,  
 

'ஒ+2B! பிற�த ப�ேலா +�A%  
Jேதா4 வ+க எ4னா� அவ+�  
அறி@ைடேயா4 ஆ0 அர�% ெச�H%'  

 
என! பா�Bய4 ஆாிய!பைட கட�த ெந)N ெசழிய4 &றநாP/0! பாட� (183) 
ஒ4றி� Cறியி+1கிறா4 ேபாH%,  
 

'க/றா4 இளைம பாரா6)% உல2'  
 
எ4ப� நா4மணி1கBைக.  
 
எனேவ, க/ற� எ4ப�, எதி�கால ந�வா�@1காக �4C6Bேய ெப0% 
ெபாியெதா+ பயி/சிேய எ4ப� விள,2%. ெப/0�ள U�நிைல12 ஏ/ப 
த4ைன! ெபா+தி வாழ1 க/01ெகா�Aதேல-பயி/சி ெப0 தேல க�வியா2%' - 
எ4ப� இ1கால1 க�வி1ெகா� ைகயி4 �/ற �B�த �ணிபா2%. இைததா4 
வ�Aவ� 'க/க நி/க' என அறிவி1கி4றா�. க/ப� எத/காக? நி/பத/காகதா4! 
க/0வி6ேடாேம எ4பத/ காக நி/பதி�ைல. க�வியி4 ேநா1கேம நி/ப�தா4! 
நி/ற� எ4ப� வாழேவ�Bய �ைற!பB வா�வ�தா4. வா�வத/2 
வழிகா6)வ�தாேன க�வி! அதனா�தா4 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 இ�த1 2றைளேய 
எ)�1கா6B வி)ேவ4. பி4ேன எ4ன? பB!&12% வா�1ைக12% ெதாட�ேப 
இ�லாம� எதைனேயா ேப� த+1கி த)மாறி திாிகிறா�கேள, அவ�கைள! 
பBதவ�க� எ40 எGவா0 அைழ!ப�? இ�த1 கறி12 உதவாக ஏ6)� 
�ைர1கா�கைளD%, "&�ளி12 உதவாத ப�ளி1 கண1க�கைளD%' எ4ென4ப�! 
அதனா�தா4, அ�ண� கா�தியBக� Cட வா�1ைக12! பய4ப)%பBயான 
வா�1ைக12 ஆதாரமான க�விைய! பயி/0,க� எ40 அறி@ைர த�தா�க�. 
அவ�கள� �ைறயிைன நா% ஆதார1க�வி (Basic Education) எ4றைழ1கிேறா%, 
இைததா4 வ�Aவ! ெப+மானா�, க/0 நி/க-நி/க1 க/க எ40 அ!ேபாேத 
அறிவி�! ேபா�தா�. இனி இ12றளி4 ெசா� நய,க62� ெச�வா%:  
 
ப�ளி1Cட�12 ெவளியிேல பயன/ற ஏ)கைள! பB!ப� ம6)ம�ல - 
ப�ளி1CடதிேலD, Cட பி/கால வா�1ைக12! பய4படாத பல ெச�திக� 
பB1க!ப) கி4றனேவ, அ� Cடா�. வா�1ைக12! பய4ப)வனேவ 
க/க!படேவ�Bயனவா%. க/க1 Cடாதவ/ைற1 க/01 காலைத1 2ைற�1 
ெகா�ள/க; க/கேவ�Bய வ/ைறேய க/Yராக, எ40 ெசா�ல வ�தவ� ேபா� 
'க/பைவ க/க' எ4றா� ஆசிாிய�. J4றா�)க� �/0,க/றாH% �B@ெபறாத 
ஒ+ ேத�@12 (பாி6ைச12) உாிய 5�கைள நா4. J4ேற தி,களி� க/0 �B� 
ேத�@ எFதி ெவ/றிD% ெப/0. வி6ேட4 எ40 ெவ6கமி�லாம� மா�&த6B! 
ெப+ைம ேப�கி4ற ேபய�கேள! �1கியமா� ேத�@12 வர1 CBய� எ� எ40 
பா��1 ேகா) கிழி�! பB� ேத�@ எFதிவி6), ேத�@தா� தி+�பவைர 
�ர� கி4ற பிதலா6ட! ேபBய�கேள! உ,களா� எ�ேலா+1 2% ெக6ட 
ெபயரா%. எனேவ, நீ,க� இ!பB1 க/றா� ேபாதா�. பிைழயற - ஐய�திாிபற1 க/க 
ேவ�)%, எ40 ெசா�ல வி+%பியவ�ேபா� கசடற1 க/க எ4றா� ஆசிாிய�. 'க�வி 
எ4ப� பி4னா� பயனளி!ப�தா4' எ47% க�வி1 ெகா�ைக12 அக�சா4றாக, 
க/றபி4 நி/க எ47% ெதாடாிH�ள பி4 எ47% ஒ+ ெசா�ேல ேபா�ேம! 
'க/றபி4 அத/2தக ஒF2க- அ�ல�-நட1க' எ40 ெசா�லாம� 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! இ�த1 காலதி� எ4னேவா 
க6டாய1 க�வி (Compulsory Education) எ4கிறா�கேள -இ�த1 க6டாயைத, 'க' 
எ47% வி2திெப/0 விதித� ெபா+ளி� வ���ள க/க நி/க' எ47% 
விய,ேகா� விைன�/01க� உண�தி நி/2% K� ெபா+� அழகிைன 
Kனிதறி�� மகி�க! (விய,ேகா� விைன �/ைற! ப/றிD%, அத4 விதித/ 
ெபா+ைள! ப/றிD% இல1கண 5H� க�) ெதளிக) . 
 
ேமH%, இ�த1 2றளி� இ+பேதF எF�க� உ�ளன. அவ/0� இ+ப� J40 
எF�க� கBன ஓைசDைடய வ�ெலF�க�. இ!ெபாF� இ�த1 2றைள 
இர�) J40 �ைற பB�! பா+,க�! வ�Aவ� மி2�த காரசார உண��சிDட4 
க�விைய1 க6டாய! ப)திD�ளா�! - மி2�த வ�ேலாைசDட4 வ/&0திD�ளா�! 
அவ� வ�ெலF�கைள மி2தியாக� ேச�1கேவ�)% எ40 எ�ணியா ேச�தா�? 
இ�ைல. அவர� உ�ளதி� ஏ/ப6ட உண��சியி4 ஊ/றமான�, அவைர யறியா� 
ஊ/ெற)� ெவளி! ேபா�� வி6ட�. இ�தா4 இய/ைக! &லவ�களி4 இய�&. 
என12 எ!பB இ� ெதாி�த�? இ�த1 2றைள! பBத�ேம, இத/2% 
ஏைனய2ற�க62��ள ஒ�ேவ/0ைமவிள,கிவி6டேத! இத/காகதா4, 
ெச�D6கைள ெய�லா% ந42 வா� வி6)! பB1கேவ�)%; தி+%ப தி+%ப! 
பB�! பா�1க ேவ�)%!  
 
எ9:) எA��)எ9:) எA��)எ9:) எA��)எ9:) எA��)    
 

”எ�ெண4ப ஏைன எFெத4ப இGவிர�)%  
க�ெண4ப வாF �யி�12”  

 
(பத@ைர) எ� எ4ப = எ�க� எ40 ெசா� ல!ப)வனவாகிய க, உ, ,, 
�தலான@%, ஏைன = ம/ற, எF� எ4ப = எF�க� எ40 ெசா�ல!ப) 
வனவாகிய அ, ஆ, இ, ஈ. �தலான@% ஆகிய, இGவிர� )% - இ�த 
இ+வைகயாலான க�வி! ெபா+�கA%, வாF% உயி�12 = வா�கி4ற ம1க� 
உயி�க62, க� எ4ப = க�களா% எ40 உ�ைம Dண��தவ� ெசா�Hவ�. (எ� 
= கணித%; ஏைன = ம/ற; எF� = எFதாலான 5/க�வி.)  
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(மண12டவ� உைர) எ�ெண40 ெசா�ல!ப) வன@% ம/ைற எFெத40 
ெசா�ல!ப)வன@மாகிய இGவிர�) ெபா+ைளD% உலகி4க� வாF�யி�கA1 
21 க�ெண40 ெசா�Hவ� அறிேவா�.  
 
(பாிேமலழக� உைர) அறியாதா� எ�ெண40 ெசா�Hவன@% ம/ைற எFெத40 
ெசா�Hவன@ மாகிய கைலகளிர�டைனD% அறி�தா� சிற!&ைடDயி� க621 
க�ெண40 ெசா�Hவ�. 
 
(விள1க@ைர) இ�த1 2றைள! பBத�ேம வயி/ ெறாி�ச� கிள%பிவி6ட�. 
இ+12% இழிநிைல12 நா? கி4ற மான உண��சி ஏ/ப6) வி6ட�. இ+�த க� 
கைள1 ெக)�1ெகா�) க�ணாB மா6B1ெகா�ட எளிய நிைல Cட அ40 ந% 
நிைல - இ+�த க�கைள ேதா�B எ)� வி6) இரவ� க�கைள! ெபா+தி1 
ெகா�ட ஏளன நிைலதா4 நம� நிைல. எ�?% எF�% இ+க�க� 
எ40�ளாேர - தமிழ�கAைடய அ�த� ெசா�த1 க�க� எ,ேக? மிக மிக� சி4ன 
சி4ன பி4ன�12 (Fraction) எ�லா% தமி�1கண1கி� வா�பா) இ+1கிறேத! நா% 
ஏ4 பB1கவி�ைல? இ! ேபா� ஒ+ பி4ன1கண1ைக!ேபாட இர�) ப1க,கைள 
>ணா12கிேறாேம - ஏ4? இ!ேபா� ெப+%பாேலா�121 கண12 வ+வதி�ைலேய 
- ஏ4? ப�ளி1Cடதி� பB!பத�லாம�, கண1212 எ40 தனி ஆசிாிய� ேவ0 
ைவ�! பணைத1 ெகா6B யFகிறா�கேள - பய4 எ4ன? எ�ெண� ெசலேவ 
தவிர, பி�ைள பிைழத பா) உ�டா? ஏ4 இ�நிைல? தா�ெமாழி1 க�வி 
ேபா�வி6ட� - அGவள@தா4! இ�த வயி/ெறாி� சைல� சிறி� ேநர% மற�� 
2றA12� ெச�ேவா%.  
 
வ�Aவனா� க�விைய எ�?% எF�% என இர�டாக! பிாிதா�. 
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� �த�யவ/0� ஒGெவா4ைறD% இ�த 
இர�ட7� ஏதாவ� ஒ4றி� அட1கலா%. இ+!பி7%, ஒ4012�ேள 
ம/ெறா40% ஊ)+வி நி/2%. இ�த இர�) மி4றி1 க�வி ஏ�? கைல தா4 ஏ�? 
ஆனா� நா% இ4ைற12 இர�) க� 2+டராக@%, ஒ+ க� ெபா6ைடயராக@%, 
அ�ல�, 'ஒ4றைர1 க�ண4 க�Z� ஒ/றிR+ைடய ேகாேவ' எ40 ஆ� டவைன 
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அ!பரBக� அ4&1கி�ட� ெச�தி+!ப� ேபால ஒ4றைர1 க�ணராக@% 
காண!ப)கி4ேறா%. அதாவ� பல+12 எ� எF� இர�)ேம ெதாியா; எ� 
ெதாி�த சில+12 எF� ெதாியா�; எF� ெதாி�த சில+12 எ� ெதாியா�. 
சில� அ� அதிH% அைர - �1கா� ெதாி�தவராயி+!ப�. இ� இ1கால நிைலைம - 
உ�ைமதாேன! ஆனா� வ�Aவ� ெசா�� யி+!பைத!பா�தா�, ம1கA� 
மிக@% ெப+%பாேலா� இர�) க�கA% ெப/றி+!ப�ேபால, எ� எF� 
இர�)% அ1காலதவ� க/றி+�தன� எ40 க+தலா%.  
 
ஆசிாிய� க�விைய1 க� எ40 ெசா��D�ளா�. உ0!&கA� க�?12 எ�த 
இட% ெகா)1க!ப6 B+1கிறேதா அ�த இட% (�த�ட%) இ,ேக க�வி121 
ெகா)1க!ப6B+1கிற�. ம1க� Cட, க�வி ேவ0 - க�ேவ0 எ4பைத மற��, 
இர�ைடD% ஒ4றாகேவ வழ,2கி4றன�. "நீ,க�தா% எ4 பி�ைள121 க� 
திற��விடேவ�)%, 'ஐயாதா4 எ4 பி�ைள121 க� திற�� ைவதா�' எ47% 
வழ12ெதாட�களி� காண!ப)% "க�" எ4ப� க�விதாேன? ேமH%, க� 
எ47% ெசா�H12% கண12 எ47% ெசா�H12% ெந+,கிய ெதாட�& 
இ+!பைத ஒ�க. க� எ4ற அB!பைடயி4ேம� உ+வான�தா4 கண12 எ47N 
ெசா�ேலா? க�?வ� க�-கண12. உ+வைத1 காண உத@வ� க� - 
உ�ைமைய உணர உத@வ� கண12 கண12 எ4றா� க�ணித% ம6)ம40; 
கண12 எ4றாேல ெபா�வி� 5� எ40 ெபா+�. &றநாP0 �த�ய பதிென6) 
5�கA12! பதிென� ேம/ கண12 எ40%, நாலBயா� �த�ய பதிென6) 
5�கA12! பதிென� கீ�1கண12 எ40% ெபய�. கண1காய� எ4றா� ஆசிாிய�. 
க�?12%-கண1212% -க�வி12% உ�ள உறைவ விள1கேவ இGவள@ எFத! 
ப6ட�.  
 
இ�த1 2றளி� J4றிடதி� எ4ப' எ47% ெசா� வ���ள�. எ� எ4ப - எF� 
எ4ப எ47% ஈாிட,களிH% எ4ப' எ4பத/2 எ40 ெசா�ல! ப)பைவ' எ40 
ெபா+ளா%. இ� அஃறிைண! பலவி4 பா� விைனயாலைணD% ெபய� �B&. பிற2 
'க� எ4ப' எ4ற விடதி�, எ4ப' எ4பத/2, எ40 ெசா�Hவ�' எ40 ெபா+ளா%. 
இ� உய�திைண! பல�பா� விைன�/0 �B&. எ� எ4ப ஏைன எF ெத4ப 
இGவிர�)% க� எ4ப' எ4ற ெதாடாி� எதைன இனிைம! எதைன அழ2! 
உ�ைமயி� க�ண�லாத - ஒ+ தனி �F!ெபா+ளாகிய த4 2ழ�ைதைய ேநா1கி, 
எ4 க�ேண, எ4 க�மணிேய எ40 தாயானவ� ெகாNசி1 ெகாNசி1 
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2ல@வைத! ேபால, "எ� எ4றா அத/2! ெபய� ெசா�வ�? எF ெத4றா 
அத/2! ெபய� ெசா�வ�? இர�) க� எ4ற�லவா அவ/ைற அைழ1கேவ�)%' 
எ40 ெகாNசி1 ெகாNசி-2ைழ�� 2ைழ�� வாRறி! ேபாகிறா� வ�Aவ�. 
தா�ேபா6ட பாைதயிேல &�வ�B வழ வழ' எ40 ேபாவைத! ேபா� அைம���ள 
இ�த12றைள இ47% இ+�ைற பBD,க�! "எ�ெண4ப ஏைன எFெத4ப 
இGவிர�), க�ெண4ப வாF �யி�12”, "எ�ெண4ப ஏைன எFெத4ப 
இGவிர�), க� ெண4ப வாF �யி�12”.  
 
இ�த1 2றளிH�ள 'எ4ப" எ47% ெசா��4 J4றிட,க62% இத/2 �4 
2றி!பி6)�ள - �4ைனேயா� CறிD�ன இல1கண �B&கைள இ!ேபா� 
அBேயா) மா/ற! ேபாகிேற4. இ�த மா/றதினா� இ�த1 2றளி4 அழ2 ேமH% 
Cாி6)� �ட�வைத ேநா1கலா%. இ!ேபா� &� மா/றதி4பB ெபா+� 
ெசா�Hகிேற4; எ� எ4ப, எF� எ4ப, இGவிர�)% க� எ4ப' = எ� எ40 
ெசா�Hவா�க�; எFெத40 ெசா�Hவா�க�; உ�ைமயி� இGவிர�)% 
க�ெண40 ெசா�ல த1கைவ-எ4ப�தா4 &� மா/ற%. �4 ெசா4ன 
ெபா+ேளா) இ!ெபா+ளி4 ேவ/0ைமைய Kனி�ண�க. இ!ெபா+ளி4பB, எ� 
எ4ப-எF� எ4ப, எ47% எ4ப" இர�)% பல�பா� விைன�/0 �B&. க� 
எ4ப எ4பதிH�ள எ4ப’, பலவி4பா� விைன�/0 �Bபா2%.  
 
எFத! பB1க ெதாியாவி6டாH%, வா� Jல மாவ� எ�ணி1 கண1கிட 
ெதாி�தா�தா4 ெபா+ைள1 ெகா)� வா,கி உலகி� வாழ�BD% எ4ற ந%பி1ைக 
பாமர ம1களிட�% உ�). ப�ளி1Cட% ேபானா� தாேன நாH கண12 வ+%-
நாHேபாிட% ப/0 வர@ ெச�� வாழ �BD% எ4ற 2றி1ேகாA1காகேவ பி�ைள 
ைய! ப�ளி12 அ7!&பவ� பல� உள�. இைத1 க+தி தா4, எ�ெண4ப என 
எ�ைண �4ன� நி0தி, ஏைன' எ47% வர!ைப ந)ேவ இ6)! பிாி� எF 
ெத4ப' என எFைத! பி4னா� த�ளிவி6டாரா ஆசிாிய�: ஒ+ேவைள எ� 
வல1க�ேணா? எF� இட1 க�ேணா? உடH121 க�ைண!ேபா� உயி+121 
க�வி எ40 ெசா�ல வ�தவ� க� எ4ப வாF% உயி�12 எ4றா�. க�ணி4றி 
உயி� வா�வ� கBன�தாேன? இ�த1 2றைள அBெயா/றிதா4 எ�?% 
எF�% க�ெணன த2%” என ஒளைவயா� அ+ளினாேரா? 
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அற���பா�அற���பா�அற���பா�அற���பா�    
இ�லறவிய� இ�லறவிய� இ�லறவிய� இ�லறவிய� ----    வா�1ைக��ைன நல)வா�1ைக��ைன நல)வா�1ைக��ைன நல)வா�1ைக��ைன நல)    

 
வா�1ைக� �ைண நல) வா�1ைக� �ைண நல) வா�1ைக� �ைண நல) வா�1ைக� �ைண நல)     
 
வா�1ைகயி� கணவ712 �ைணயாக இ+1கி4ற மைனவியி4 2ணநல,கைள! 
ப/றி1C0% ப2தியாத�4, இத/2 வா�1ைக �ைணநல% எ47% ெபய� 
வழ,க!ப6ட�. கணவனி4 கடைமகைள1 C0% இ� வா�1ைக எ47% ப2தி12! 
பி4, மைனவியி4 மா�& கைள1 C0% இ!ப2திைய அைமத� இைய&ைடய� 
தாேன!  
 
வா�1ைக��ைண வா�1ைக��ைண வா�1ைக��ைண வா�1ைக��ைண     
 
(ெதளி@ைர) 2)%ப! ெப�?12ாிய 2ண�சிற! &ட4, கணவன� 
வ+வா�1ேக/ப� ெசல@ ெச�பவ� எவேளா அவேள ந�ல வா�1ைக 
�ைணவியாவா�.  
 

'மைனத1க மா�&ைடய ளாகி த/ெகா�டா4  
வளத1கா� வா�1ைக �ைண'.  

 
(பத@ைர) மைனத1க மா�&ைடய� ஆ கி= 2)% ப�12 த2�த மா6சிைம 
உைடயவளா�, த/ெகா� டா4 = த4ைன மண��ெகா�ட கணவன�, வள த1 
கா� = ெச�வ வள!ப�12 த2�தா/ேபா� நட�� ெகா�பவேள, 
வா�1ைக�ைண = உ�ைமயி� வா�1 ைக12�ைணயாவா�. (மைன = 
மைனயற%-2)%ப%; மா�& = மா6சிைம - ந/2ண ந/ெச�ைகக�; த/ ெகா�டா4 
- த4 ெகா�டா4 = கணவ4. வள% = வ��ெகா�B+12% ெச�வ வள%). 
 
(மண12டவ� உைர) தா4 பிற�த 2B12 த1க ெவாF1கைத Dைடயாளா� 
த4ைன1 ெகா�டவன� வ+வா�12 த1க ெசலவிைனDைடயவ� இ�வா�1ைக1 
2 �ைணயாவா�.  
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(பாிேமலழக� உைர) மைனயறதி/2 த1க ந/2ண ந/ெச�ைககைள Dைடயளா� 
த4ைன1ெகா�டவன� வ+வா�12 த1க வா�1ைகைய Dைடயா� அத/2 
�ைண.  
 
(விள1க@ைர) வா�1ைக �ைணயாகிய மைனவி12 இ�த1 2றளி� இல1கண% 
ெசா�ல!ப6)�ள�. எ4ன? ஒ+வ712 மைனவிதா4 வா�1ைக�ைணயா? 
அவ4 தா� த�ைதய� எ4ன ஆவ�? அவ4 உட4 பிற�தா�க� எ4ன ஆவ�? 
உ/றா� உறவி4�ைறயா� ஊரா� உலகதா� எ4ன ஆவ�? இவ�க� எ�லா% 
இ+1க ேந/0வ�த ெப�டா6B வா�1ைக �ைணயாகி வி)வாளா? அவA12 
அGவள@ ெபாியேபரா? ஆ%, அவேள வா�1ைக�ைண. தா�த�ைதயேரா 
இ0திவைர இ+!ப தி�ைல. இ+12%ேபா�% அவ�கள� அ4& பல பி�ைள 
கA12% ப,கிட!ப)கிற�. உட4 பிற�தா�கைள! ப/றி� ெசா�லேவ 
ேவ�Bயதி�ைல. அவரவ�க62% தனி12)%ப% உ�டாகிவி6டா�, அத4 பிற2 
அ�ணனாவ�, த%பியாவ�! அ�ைட >6)1காரேன ேம�. உ/றா� - உறவி4 
�ைறயா�, ஊரா� - உலகதாேரா, வா��தாH% ெபா01கமா6டா�க� - தா��தாH% 
மதி1கமா6டா�க�. ந�பேரா, மைனவி ேயா) அவ� ேபா�1ெகா�B+12% ேபா� 
ஏறி6)! பா�1கமா6ேட4 எ4கிறா� - சில சமய% ெத+வாயி/ பBேயா) 
நி/கைவ�! ேபசிேய வழிய7!பி வி)கிறா�. பி�ைளகA12� 
ெப�பி�ைளகேளா, அக!ப6டவைரD% �+6B1ெகா�) அயலா� ெசாதா�! 
ேபா� வி)கி4றன�. ஆ�பி�ைளகேளா, தி+மண% ெச�� ைவ�வி6டா� 
அBேயா) மாறிவி)கி4றன�. அவ� கA12 மைனவி எ4ன - மாமனா� எ4ன - 
மாமியா� எ4ன - ைம�ன�க� எ4ன - ைம�ணிக� எ4ன - இவ�கேள 
ெநNசதிைரயி� நிழ/பட%ேபால ஒB1ெகா�B+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% இர�BH% இ0திவைரD% இைண�� நி/பவ� அவேள! 
நா4 இGவள@ எFதியைத1ெகா�) எ4ைன! ெபாிய ெப�டா6Bதாச4' எ40 
எவ+% எ�ணிவிடேவ�டா! இதைன நானாக� ெசா�லவி�ைல. வ�Aவ� ெசா�� 
யி+1கிறா� வா�1ைக�ைண' எ40!  
 
"இ,ேக வ�Aவ� அள@மீறி! &ைன��ைர� வி6 டா�. ஒ+ேவைள அவ� 
மைனவியா� அGவா0 நட�தி+1க லாேமா, எ4னேவா? சில ெப�Bரா�, அவ�த% 
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கணவர� வா�1ைக ெபாி�% இட�!ப)கி4றேத - வா�1ைக1ேக இ0தி ேந��� 
வி)கி4றேத! அவ�தைம "வா�1ைக �ைண' என� வ�Aவ�12 அ)12மா? என 
ஐDறலா% சில�. வ�Aவ� எ4ன ெகா1கா? அவ� அGவள@ ெதாியாதவரா? ஆழ% 
ெதாியாம� காைல வி6) அக!ப6)1ெகா�) திண0பவ� அ�ல� அவ�. 
அதனா�தா4, எ�லா மைனவிய+% வா�1ைக �ைணகளாகி விட�Bயா�; 
மைனத1க மா�&ைட யளாகி த/ெகா�டா4 வளத1காேள வா�1ைக 
�ைணயாவா� எ4றா� வ�Aவ! ெப+�தைகயா�.  
 
‘மைனத1க மா�&' எ4ப� எ4ன? �ைற ெதாி யாத ெப�ெணா+திைய ேநா1கி, 
2Bதன% ெச�கி4ற ெப�ணா காரணமா ெதாியவி�ைலேய எ40 உலகிய�� 
ேப�வ� வழ1க%. எனேவ, 2)%ப!ெப� எ4றா�, அவ ளிட% எ4ென4னேவா 
ந/2ண ந/ெச�ைககைள ம4 பைத (சJக%) எதி�பா�1கிற�, எ4ப� &லனா2%. 
"ந�ல ெப�மணி' எ47% தைல!பி� இ!ேபா� நா6B� ஒ+ பா6)! 
பா)கி4றா�கேள, அத4பB ஒFகினாேலேய Cட ஏற12ைறய மைனத1க 
மா�&தா4.  
 
அ)� த/ெகா�டா4 வளத1கா�' எ4றா� எ4ன? கணவ7% மைனவிDமாக 
ெவளிRாி� தனி12)% ப% ெச�கி4றன� என ைவ�1ெகா�ேவா%. அ,2 மாமி 
இ�ைல; ைம�ணி இ�ைல, ஓரகதி இ�ைல; ஊ�வ%&1 காாி ஒ+திDேம 
இ�ைல. ஆயி7% அB1கB இ+வ�1 2�A% இ+% ெப+% ேபாரா6ட% 
நட1கி4ற�. அத/ 2ாிய காரண,கA� �த�ட% ெப0வ�, மைனவி வி+% &% 
ெபா+�க� எ�லா% >6B/2 வ�� ேசராைமேய! 'அதனா�' அவ� கணவைன 
மதி!பதி�ைல - பணிவிைட ெச�வதி�ைல. ேவைலகைளD% ெசGவேன ெச�� 
�B!பதி�ைல. ெசலவாளிகளாக இ+1கி4ற அ�ைட >6) ஆ0 �கைதD% எதி� 
>6) ஏகா%பரைதD% எ)� ஈ) கா6)கி4றா�. நீD% ஒ� ஆ�மகனா எ40 
மானைத வா,2கிறா�. 2ைற�த வ+வாDைடய கணவ4 எ4ன ெச�வா4? த4 
எளிைமைய ெவளி1 கா6ட ெவ6கி, கட4 வா,கியாவ� ெதாைல1கிறா4. அத4 
பிற2, ஆகா! இதைகய கணவ� கிைட!பாரா எ4ற &க�மாைல >6B�! வா,கிய 
கடைன1 ெகா)1க வழிய/றவ4 எ4ற இக�மாைல நா6B�!  
 
ெசலவான� வர@12 ேம/படாம� உ6ப6B+12 மானா�, 2ைற�த வ+வாயினா� 
தா�@ ஒ40% இ�ைல எ47% க+தி�, 'ஆ2 ஆ0 அள@ இ6Bதாயி7% ேக) 
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இ�ைல ேபா2 ஆ0 அகலா1கைட' எனதி+வ�A வேர ெதாிவி��ளா� 
ம/ேறாாிடதி�. எனேவ, 50 கா� ஈ6B ேமH% ப�1கா� கட4 
வா,2பவைன1கா6 BH%, ஐ%ப� கா� ஈ6B அதி� ஐ�� கா� மி�ச! 
ப)�பவேன ேமலானவ4 எ4ற ம�திரைத மனதி� இ+�% ம,ைக ந�லாேள 
சிற�த வா�1ைக�ைண யாவா�. இ� 2றிேத த/ெகா�டா4 வளத1கா� 
வா�1ைக�ைண' எ4றா� ஆசிாிய�. ஆகேவ, மைனவி ஆட%பர�ெசல@கைள 
அறேவ அக/ற ேவ�)%. கணவ4 அGவா0 ெச�தாH% அவைன 
தி+தேவ�)%.  
 
இ,ேக இ4ெனா40% கவனி1கேவ�)%. க+மி தனமா� இ+1கேவ�)ெமன 
ஆசிாிய� ெசா�லவி�ைல. கணவன� வ+வா� வள!ப�12 தக ஒFகேவ�)% 
எ40தா4 ெசா��D�ளா�. எனேவ, 2ைற�த வ+வா யானா� சி1கனமா-
யி+1கேவ�)%. நிைற�த வ+வா யானா� CBயவைர பிற+12 உதவ@% 
ெச�யலா%. இ,ேக வளத1கா� எ4பத/2 ேவெறா+ ெபா+A% ெசா�லலா%. 
அதாவ�, கணவன� ெச�வமாக இ+1க த1கவ� - இவேள கணவ712! ெபாிய 
ெச�வவள%' எ4ற அழ2 உைரதா4 அ�! இ!ேபா� தீ�!& வழ,2,க� - 
இதைகேயாைள வா�1ைக�ைண எ40 வா�2ளிர வF�வத/2 எ4ன தைட? 
ேமH% �ைண எ4ற ெசா�H12 இைண - இர6ைட எ4ற ெபா+A% உ�) 
எ4ப�% இ,ேக நிைனவி+1க6)%!  
 
ெப� ைவதி+!பவ�கேள! மா!பி�ைளயி4 ெசா�த வ+மானைத1 க+தி! ெப� 
ெகா)!Yராக! �4ேனா� ெசாதி� பிைழ12% தைலயி�லாத ��ட, கA12! 
ெப� ெகாடாதீ�க� எ40 எ�சாி!ப� ேபா� த/ெகா�டா4 வள%' எ47% 
ெதாட� அைம� தி+1கி4றத�லவா? ெப� பா�!பவ�கேள! பண�1 காக@% 
பளபள!&1காக@% ெப� க6டாதீ�க�! ப�&1காக! ெப� க6)>�களாக எ40 
எ�சாி!ப� ேபா� 'மா�&ைடய�' எ47�ெதாட� அைம�தி+1 கி4றத�லவா! 
எ4ன அழ2!  
--------------- 
  



112 

 

காம���பா�காம���பா�காம���பா�காம���பா�    
'றி�பறித�'றி�பறித�'றி�பறித�'றி�பறித�    

 
2றி!பறித� எ4ப�, தைலமக4 தைலமகள� உ�ள1 2றி!ைப அறிதலா%. 
அதாவ�, அவA12 த4 ேம� காத� இ+!பதாக1 2றி!பா� உண�த�. மைழ1 
காக ஏ,கியி+�தவ�கA12 மைழெப�D% அறி2றி ெத4 ப6டா/ேபால, அவள� 
காதH1காக இ�வைர ஏ,கியி+�த அவ712 அ� ைகCட! ெப0% 2றி!&1 
கிைட��ள�. அதனா�தா4 'தைகயண, 20த�' எ47% ப2தி12! பி4 
2றி!பறித�' எ47% இ! ப2தி ைவ1க!ப6டேதா:  
 
ேநாB) ம�6�)ேநாB) ம�6�)ேநாB) ம�6�)ேநாB) ம�6�)    
 
(ெதளி@ைர) இவ� க�களி4 பா�ைவ இ+வைக யா� ெத4ப)கி4ற�. அவ/0� 
ஒ+ பிாி@ ேநா� ெச�D% ேநா1கா2%; ம/ெறா40 அ�ேநா�12 ம+� தா2%.  
 

“இ+ேகா1 கிவA�க ?�ள ெதா+ேகா12  
ேநா�ேகா1ெகா4 ற�ேநா� ம+��” 

 
(இ+ ேநா12 இவ� உ� க� உ�ள�: ஒ+ ேநா12 ேநா� ேநா12; ஒ40 அ�ேநா� 
ம+��.)  
 
(பத@ைர) இவ� உ� க�=இவAைடய ைமD�ட க�களிேல, இ+ ேநா12 
உ�ள� = இர6ைட ேநா1க% இ+!பதாக ெதாிகிற�. ஒ+ ேநா12 ேநா� ேநா12 = 
அவ/0� ஒ+ பா�ைவ (காம) ேநாைய உ�டா12% பா�ைவயா2%; ஒ40 அ�ேநா� 
ம+��=ம/ெறா+ பா�ைவேயா அ�த (காம) ேநாைய தீ�12% ம+�தா2%. -எ4ேன 
விய!& (உ�?த�=ைமT�த�-உ� க�= ைமD�ட க�-ைமTசிய க�.)  
 
(மண12டவ+ைர) இவ� உ� க�ணிH�ள ேநா1க% இர�) வைக�; 
அGவி+வைகயி7% ஒ+ ேநா12 ேநா� ெச�D% ஒ+ ேநா12 அத/2 ம+�தா%.  
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(பாிேமலழக� உைர) இவAைடய @�கணகததாய ேநா12 இ� ெபாF� 
எ4ேம�ர�) ேநா1காயி/0; அவ/0� ஒ+ ேநா12 எ4கேணா� ெச�D ேநா12, 
ஏைனய� அ�ேநா�12 ம+�தாய ேநா12  
 
(விாி@ைர) இ1 2றைள! ப/றிய ெச�திெயா40 யா4 அறி�� ைவ��ேள4. 
தி+12ற� �F�12% ஆ,கில ெமாழிெபய�!& உ�ட�லவா? டா1ட� கிெரள� 
(Dr. Graul) எ47% ஐேரா!பிய�-ெச�மனி1 கார� எ40 க+�கிேற4-5ைல ஒ+ 
&ர6)! &ர6Bய ேபா�, த/ெசயலா� இ�த1 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! இ�5� �F�% பB1கேவ�)%; ெமாழி ெபய��1 ெகா�ள@% 
ேவ�)%’-எ40 பலவா0 பாரா6B, அGவாேற பB�, ெச�மனியிH% 
இலதீனிH% ெமாழி ெபய�!&% ெச�தாரா%. எனேவ, தமிழ�கேள! இனியாயி7% 
தி+12ற� இ4பைத ஒ�1 ெகா�>�களா? தி+12ற� ெப+ைமைய 
ந%&>�களா? தி+12றைள ஐய�திாிபற �/0% பB!Y�களா? எ,ேக பா�!ேபா%!  
 
இ,ேக இ+ேநா1க% எ4றா�, இர�) ேநா1க,க� இ�ைல; ஒேர ேநா1க�தா4. 
இர�) க�க� இ+� தாH%, இர�)% இைண��தா4 ேநா1க �BD%அ�@% 
ஒ+ ேநா1க�தா4 ெச�ய �BD%. இ,ேக இ+' எ4ற� ஒ+வன� இர6ைட நB!& 
(Double Act) ேபால, ஒ+ேநா1கி4 இர6ைட நிைலைமைய12றி1கிற�. அதனா� 
தா4 ஆசிாிய� இ+ேநா12’ எ40 ஆர%பிதி+��% 'உ�ள�' என ஒ+ைமயி� 
�B�! ேபா�தா�. இ�த இர6ைட நB!பி�, ஒ40 ேநா� ெச�கிற�, ம/ெறா40 
ம+�தாகிற�. அ!பB எ4றா� எ4ன?  
 
மாைல நா42 அ�ல� ஐ�� மணியானா� சில+12 தைலவ� ஏ/ப6) வி)%. 
ேதநீ� அ+�தினா�தா4 அ� ேபா2%. அ�த தைலவ�12 ம+�� எ�? ேதநீ�. 
அ�த தைலவ�121 காரண% எ4ன? அ�@% அ�த ேதநீ� தா4. 
கிைட1காதேபா� ேநா�-கிைடதேபா� ம+��. ம�@% அ!பBேய-ம,ைகD% 
அ!பBேய! இ�த1 க+ைத '2ண நா/ப�' எ47% 5�H�ள 
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'ம+�தி4 தீரா� மணியி4 ஆகா�  
அ+�தவ �ய/சியி4 அகறH% அாிேத  
தா4ெச� ேகா�12 தா4ம+� தாகிய  
ேதனிமி� கறவி4 ேதற� ேபால  
நீதர வ�த நிைறயழி �யர% கி4  
அ+ளி4 அ�ல� பிறிதி4 தீரா�'  

 
எ47% பாட/ ப2திேயா) ஒதி6) ேநா1கி மகி�க! (நறவி4 ேதற� = ம�: நீ 
எ4ற� தைலமகைள.) எனேவ தைலமகள� ேநா1க%, பி�ைளையD% கி�ளிவி6 ) 
ெதா6BைலD% ஆ6B வி)கி4ற கைதயாD�ள� எ4ப� &லனா%. உ�ைமயி� 
அGவா0 ெச�யேவ�)% எ4பதா அவள� ேநா1க%? இ�ைல. அவள� பா�ைவ 
யிேல உ�ள கவ��சி இய/ைகயா� அவன� காம ேநாைய S�)கிற�; அவள� 
பா�ைவயிேல உ�ள காத� 2றி!& அவ712 அமி�த ம+�தாகி ஆ0த� 
அளி1கிற�. அGவள@தா4! நாடகதிேல CதB1 கிறா�கேள, அGவாறா ந% 
வ�Aவ� பைட!பாகிய தைல மக� நட�� ெகா�வா�? இ�ைல; அவ� நாண�ைட 
யவளாத�4, க� >�சிேல காதைல� ெசாாிகிறா�. அ�த1 2றி!ைப அறி�� 
ெகா�கிறா4 அவ4. அ�தா4 '2றி!பறித�' என!ப)வ�. �42றித 2ணநா/ப�' 
பாட�4 க+�, இ�த1 2ற� ெகா)த ெகாைடயாக இ+12ேமா!  
---------- 

ெபா��பா�ெபா��பா�ெபா��பா�ெபா��பா�    
க9:) �9:)க9:) �9:)க9:) �9:)க9:) �9:)    

 
(ெதளி@ைர) க/றவ�கேள க�?ைடயவ� ஆவா� க�; க�லாதா� �கதி� 
இ+!பைவ க�க� அ�லஇர�) &�கேள!  
 

'க�?ைடய ெர4பவ� க/ேறா� �கதிர�)  
&�?ைடய� க�லா தவ�'  

 
(பத@ைர) க�?ைடய� எ4பவ� க/ேறா� = உ�ைமயி� க� உைடயவ� எ40 
சிற!பி�� ெசா�ல! ப)த/2 உாியவ�க� க/றவ�கேள யாவா�க�. க�லா தவ�= 
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க/காதவ�கேளா, �க� இர�) &�?ைடய� -�கதிேல க�க� அ�ல-
இர�) &�க� உைடயவ� களாகேவ க+த!ப)வா�க�, 
 
(மண12டவ� உைர) க/ேறா� க�?ைடய ெர40 ெசா�ல!ப)வ�; க�லாதவ� 
�கதி4 க�ேண இர�) &�?ைடயெர40 ெசா�ல!ப)வ�.  
 
(பாிேமலழக� உைர) க�?ைடயெர40 உய��� ெசா�ல!ப)வா� க/றவேர; 
ம/ைற1 க�லாதவ� �கதி4 க� இர�) &�?ைடய�, க�ணில�. 
 
(விாி@ைர) வ�Aவ� இ�த1 2றளி� க�லாதாைர அ��0தி மிர6Bயி+1கிறா�-
இ�ைலயி�ைல-உ�ைமைய எ)�ைர� எ�சாிதி+1கிறா�. ஆ%, இஃேதா� 
எ�சாி1ைகேய! ெச4ைனைய அ)��ள Tவி+�தவ�� (T�தம��) எ47% 
ஊாிH�ள அரசின� க�ணி�லா� ப�ளி12 ஒ+�ைற யா4 ெச4றி+�ேத4 - ெசா/ 
ெபாழி@% ஆ/றிேன4. அ4ைறய நா� என12 ஒ+ ம0பிறவியா2%. க�ணிலாைர 
5/01கண1கி� கா?% எவ+%-க� ெநNசினராயி7%-கல,கிவி)வ�; ேகாைழ 
ெநNசினராயி4 ேகாெவ40 கதறி அFேதவி)வ�. அ,ேக அவ�கைள1 க�ட 
பிற2தா4, என121 க�ெணன ஒ+ ெபா+� இ+!பதாக@%, அ� மிக மிக 
இ4றியைமயாத தாக@%, அைத1 கவன�ட4 கா1கேவ�)% எ4பதாக@% அ� 
ேபா�வி6டா� வா�1ைகயி� ெபாி�% இட�!பட ேநாி)% எ4பதாக@%, அ,ேக 
க�ணி�லாத அவ�கேள பல ெதாழி�கைள� ெச�D%ேபா� நா% எGவளேவா 
ெச�ய1 கடைம!ப6B+1கிேறா% எ4பதாக@% உண�� ேத4. அ,ேகதா4 
அ!ெபாF�தா4 என12 உ�ைம யிேலேய க�க� திற�தன. எ4 க�கைள 
திற!ப த/காக த,க� க�கைள!ேபா1கி1 ெகா�ட க�ண!ப�க� அ�லவா 
அவ�க�? இவ/ைறெய�லா% அவ�களிட% ஒளியா� எ)�� ெசா4ேன4. 
அவ�க62 �ணி@% த4ன%பி1ைகD% ஊ6Bேன4. என121 க�ணி+��% 
க�ணாB மா6B1 ெகா�B+!பதாக� ெசா4ேன4. க�ணாB ேபா6)% இரவிேல 
ஒ40% ெதாியவி�ைல எ40 ெசா4ேன4 அ�த இர@ பகல/ற த�வ 
ஞானிகளிட%. நீ�ட ேநர% எFதினாேலா பBதாேலா ெநாி�� நீ� கசிவதாக� 
ெசா4ேன4 எ4 &�ைண! ப/றி-இ�ைலயி�ைல எ4 க�ைண! ப/றி. 
இதைகய &�?1க�ைண அவ�க� இழ��வி6டா� கேள ெயாழிய, அவ�க� 
அ,ேக எFத!பB1க1 க/01 ெகா�B+!பதா�, அவ�க� க�விெய47% 
உ�ைமயான க�ைண! ெப/றி+!பதாக1 2றி!பி6ேட4. 'க�? ைடய� 
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எ4பவ� க/ேறா� �கதிர�) &�?ைடய� க�லாதவ�' எ47% இ�த1 
2றைளD% எ)�1 Cறி விள1கிேன4. இ!ேபா� நீ,கேள ெசா�H,க�! 
க�ணிழ��% க�வி க/0�ள அவ�க� 2+ட�களா? அ�ல�, க�ணி+��% க�வி 
க/காத ெவ0N ேசா/0 �+திக� 2+ட�களா? எனேவ, இ!ெபாF� &ாிகிறதா 
இ�த1 2றளி4 உ6கிைட? இைத விள1கேவ இGவள@ ெசா4ேன4. எ4ைன! 
ப/றி எFதியத/காக! ெபா0 த+�க!  
 
அ!பBேய க�லாதவ+12% க�ணி+!பதாக ைவ�1 ெகா�டாH%, இ�த! 
&�?1 க� (ஊன1க�), ெவளி�சதி� உ�ள ெபா+ைள ம6)% ஒ+ 2றி!பி6ட 
ெதாைல@12� உ�ள ெபா+ைள ம6)ேம காண �Bகி4ற�; ஆனா� 
க�வி1க�ேணா (ஞான1க�ேணா) ஆயிரமாயிர% ஆ�)கA12 �/ப6ட 
ெபா+�கைளD% நிக��சிகைளD% கா�கி4ற� - ஆயிரமாயிர% க� ெதாைலவி/2 
அ!பாH�ள ெபா+�கைளD% நிக��சி கைளD% கா�கி4ற�. அதனாேலேய 
'க�?ைடய� எ4பவ� க/ேறா� எ4றா� ஆசிாிய�.  
 
க�விைய1 க� எ40 ெசா��வி6டதா�, எFத! பB1க ெதாி�தவெர�ேலா+% – 
ெகா1ேகாக,கைளD% ெகாைல 5�கைளDேம பB�1ெகா�B+!பவ ெர� 
ேலா+% க/றவராகிவிட�Bயா�. ஆசிாிய� �த� 2ற ளி� CறிD�ளபB, க/பைவ 
க/0 அத4பB நி/பவேர க/றவராவ�-அவேர க�?ைடய+ மாவ� எ4பைத1 
க+தி� நி0தேவ�)%. வா�1ைகயி� ஒF,2ற நட�� ெகா�ளாதவைன - தவறி 
நட!பவைன ேநா1கி, "அேட 2+6)! பயேல’ எ40 ைவவ�% இ,2 நிைன@12 
வரேவ�)%. இ�த K6பைத உ�ளட1கிேய 'க�? ைடயெர4பவ� க/ேறா�' 
எ4றா� வ�Aவனா�.  
 
'க�?ைடய� எ4பவ� க/ேறா� எ4ற வைரD% சாி! ேமH% ேவ�)மானா�, 
க�லாதவ� க�ணி�லாத 2+ட� எ40 ெசா��வி6)! ேபாயி+1கலாேம! இைத 
வி6), மிக மிக1 க)க)!&ட4, �கதிர�) &� ?ைடய� க�லாதவ�' எ40 
ஆசிாிய� ெசா��யி+!ப� ஏ4? கா?கி4ற க�கைள!&�க� என� 
ெபா+��மா?  
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க�வி யி�லாதத/காக ம6)% வ�Aவ� அ!பB� ெசா�� விடவி�ைல. ேமH% 
கா?வ�% ெச�வதா� தா4 ஆசிாிய� &� எ4றா�. உ�ைம1 க�வி-அறி@1 
க�வி இ�லாதவனி4 க�க�, காண1Cடா தவ/ைற ெய�லா% க�) ெகா�) - 
ஒ40 கிட1க ஒ40 &ாி�� ெகா�), உைடயவ712 �4ப% த+வதா�, �4பேம 
ெச�D% &�ணாக உ+வகி� வி6டா� ஆசிாிய�. &� எ4ற� ெபா+�தேவ 
ெபா+�தா� எ4கி4றீ�களா? க�ணி4 ேமேல மா6B1ெகா�B+12% க�ணாB 
எ4ப� எ4ன? க� எ47% &�?12! ேபா)% ம+��தாேன க�ணாB 
ெய4ப�! எனேவ, நாகாிக இைளஞ�கேள, நீ,க� க�ணாB ேபா6)1ெகா�வத4 
Jல%, உ,க� க�கைள! &�க� என ெம�!பி�1 கா6)கிறீ�க�. உ�ைமயி� 
உ,கA12 �ைண1க� ேவ�)மானா� அ�த1 க� க�விேய; ஆத�4 க+ 
�ட4 க/Yராக! எ40 எ�சாி!ப�ேபா� இ+1க வி�ைலயா இ�த1 2ற�? ஈ,2, 
க/றறிவாள� க+ திேலா� க�?�) 'க�லாதா� ெநNச�1 காண 
ெவா�ணாேத, கண1 கறி�தா�1க4றி1 காண ெவா�ணா�' எ47% தி+Jல� 
தி+ம�திர! ப2திகளி4 உ�ளீ6ைட ஒதி6) ேநா12க! "ஞான1க� ஒ40 இ+� 
தி)% ேபாதினிேல, ஊன1க� இழ�ததா� உலகினி/ 2ைறD�ேடா' எ4ற பா6) 
ேவ0தா4 இ+1கேவ இ+1கிறேத!  
 
உைடைமB) இ
ைமB) உைடைமB) இ
ைமB) உைடைமB) இ
ைமB) உைடைமB) இ
ைமB)     
 
(ெதளி@ைர) ெச�வர� >6)1 கைடவாயி�ேல ஏ,கி1கா� நி/2% 
வறியவ�ேபால, க/றவர� கைட வாயி�ேல கா� நி/ற/ 2ாிய� க�லாதவ�.  
 

'உைடயா��4 இ�லா�ேபா ேல1க/0, க/றா�  
கைடயேர க�லா தவ�.'  

 
(பத@ைர) உைடயா� �4 இ�லா� ேபா� ஏ1க/0% -ெச�வ �ைடயவ�களி4 
�4ேன அ�ெச�வ% இ�லாத ஏைழக� எதி�பா�� ஏ,கி நி/ற� ேபால ஏ,கி 
நி40%, க�லாதவ� க/றா� கைடயேர-பB1காதவ�க� பBதவ�கA121 
கைட!ப6டவ�கேள-அதாவ� பB தவாி4 கைடவாயி�� நி/ற/2 
உாியவேரயாவ�. (உைடயா� - ெச�வ�; இ�லா�-வறியவ�; ஏ1க0த�ஏ,கிதா�த�.  
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(மண12டவ� உைர) ெபா+Aைடயா� �4& ெபா+ ளி�லாதா� நி/2மா0 ேபால, 
அதைன1 காத�� நி/றHம4றி1 க/றாாிடதாவ� க�லாதா�, 
 
(பாிேமலழக� உைர) பி/ைற நிைல �னியா� க/ற� ந4றாதலா4, ெச�வ� �4 
ந�C��தா� நி/2மா0 ேபால, தா�% ஆசிாிய� �4 ஏ1க/0 நி40, க/றா� 
தைலயாயினா�; அ�நிைல12 நாணி1 க�லாதவ� எNஞா40 மிழி�தாேர யாவ�.  
 
(ஆரா��சி உைர) இ,ேக பாிேமலழக�கA12 ஒ� அைறCவ� பாிேமலழகைர 
வி6டா� தி+12றA12 ேவ0 &க� இ�ைல எ47% C6ட% ஒ40 இ+�த� ம6) 
மி�ைல-இ47% இ+1கிற�. ஆமா%, அ� எ4ன ெச�D%! தானி+12% கிண0 
ம6)�தாேன தன12 ெதாிD%. எனேவ. கிண/0 தவைளைய! ேபால, எவ+% த% 
26ைடய7பவைத1 ெகா�) உலகைத அள1 கேவா - ஆழ% பா�1கேவா 
Cடா�. பாிேமலழக�க� இ,ேக பதி� ெசா�ல6)%!  
 
நா4 இளைமயி� பBதெத�லா% பாிேமலழக� உைர◌ா4. என12! பாட% 
ெசா4னவ�க� எ�ேலா+% பாிேமலழக� உைரைய! பி4ப/றிதா4 
ெசா4னா�க�. நா7% ந%பியி+�ேத4. நாளைடவி�, இ�த1 2றA12 அவ� 
ெசா�H% உைரயி4 ெபா+தமி�லாைமைய உண��ேத4. எ4 க+�12 
மண12டவ� உைரD% ஊ1க� த�த�. இனி1 2றA12 வ+ேவா%.  
 
இ!ெபாF� ஒ+�ைற 2றைளD% பாிேமலழக� உைர ையD% பB�!பா+,க�! 
என� உைரையD% பB�! பா+,க�! நா4 இ�த1 2றைள ஒேர வா1கியமாக1 
ெகா�), க�லாதவ� க/றவர� கைடவாயி�� நி/ற/2 உாியவ� - எ� ேபால - 
இ�லாதவ� இ+!பவ� எதிாி� ஏ,கி நி4றி+!பைத! ேபா�, எ40 ெபா+� 
ப�ணிேன4. பாிேமலழகேரா, 2றைள இர�) வா1கிய,களாக! பிாி� எ)�1 
ெகா�), க/றா� தைலயாயினா� எ40%, க�லாதவ� கைடய� எ40% ெபா+� 
ப�ணிD�ளா�. அவ� உைர!பB, 2றளி� இ�லாத தைலயாயினா� எ4ற ெசா�ைல 
வ��� ெகா�) வ�� &2தாவி6டா� உைர சாியா� வரா�. ஏ4 இ�த 
ெதா�ைல? ேமH%, உைடயா� �4 இ�லாதவ� ேபால ஆசிாிய� �4 மாணவ� 
இ+1கேவ�) ெம4பதாக அவ� ெதாிவி��ளா�. இ�த1 க+ைத இ1 கால1 
க�வி வ�Hந�க� மிக@% வ4ைமயாக1 க�B!ப �ட4, ஏளன�% ெச�கி4றன�. 
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இ1கால உள5� (Psychology), மாணவ� ஒ40% இ�லாதவ� அ�ல� - எ�லா% 
உைடயவேர - அவைர இழிவாக1க+த1Cடா� எ4கிற�. பா+,க�, வ�Aவைர 
இ�த K�ணிய உ�ைமைய அறியாதவரா�! பைட�1 கா6B! பழி ேய/0கிறா� 
பாிேமலழக�. அ4றிD%, ஆசிாிய� - (மாணவ�) எ4ற ெசா/கA1ேக 2றளி� 
இடமி�ைலேய! உைடயா��4 இ�லா� - க/றா� �4 க�லாதவ�, இ� தாேன 
இ�த12றளி4 இய/ைகயான அைம!&! எGவள@ அழகான அைம!&! எGவள@ 
அ+ைமயான க+�!  
 
�4 2றளி�, க/ேறா�12% க�லாதவ+12% ஒ+ ேவ0பா) கா6Bனா� ஆசிாிய�. 
அதாவ�, க/றாைர1 க�?ைடயராக@%, க�லாதவைர! &�?ைடயராக @% 
ெசா��1கா6Bனா�. இ�த1 2றளிேலா இ4ெனா+ ேவ0பா) கா6)கிறா�. 
அதாவ�, க/றவைர உைடயவ ராக@%, க�லாதவைர இ�லாதவராக@% பைட�1 
கா6BD�ளா� ஆசிாியனா�. இ�த1 2றளி� உைடயா�’ எ4ற� ெச�வைர; இ�லா�’ 
எ4ற� வறியைர. உலக வழ1கி� Cட, பண1காரைன உைடயவ4 - இ+1கிறவ4 
எ40%, ஏைழைய இ�லாதவ4 - எளியவ4 எ40% ெசா�Hவ� உ�ட�லவா?  
இ�த1 2றளி4பB ேநா1கி4. க�வி ஒ+வைக உைடைம (ெச�வ%) ஆ2%; 
க�லாைம ஒ+வைக இ4ைம (ஏழைம) யா2%. எனேவ, உைடயவ� �4 இ�லாதவ� 
ஏ,கி நி/ற�ேபால, க/றா� �4 க�லாதா� ைகக6B நி/ற/ 2ாிய� எ4ப� க+�, 
உலகி� நட!ப� தாேன இ�!  
------------ 

அற���பா�அற���பா�அற���பா�அற���பா�    
மைனமா.சிமைனமா.சிமைனமா.சிமைனமா.சி    
 
(ெதளி@ைர) மைனவியிட% 2)%ப! ப�&க�சிற!&க� இ�ைலயாயி4 ேவ0 எ� 
நிைற�தி+!பி7% வா�1ைக சிறவா�.  
 

’மைனமா6சி யி�லா�க� இ�லாயி4 வா�1ைக  
எைனமா6சி தாயி7% இ�'  

 
(பத@ைர) இ�லா�க� = மைனவியிடதி�, மைன மா6சி இ�லாயி4 = 
மைனயற�12 (2)%ப�12) ேவ�Bய சிற!&! ப�&க� இ�லாம/ேபானா�, 
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வா�1ைக = (அவைள �ைணயாக1ெகா�) நடா�%) 2)%ப வா�1ைகயான�. 
எைன மா6சி தாயி7% = ேவ0 எதைகய மா6சிைமைய - அதாவ� - ெச�வ%, 
&க� ேபா4ற சிற!பிைன உைடயதாக இ+�தாH%, இ� =ஒ40% இ�லாததாகேவ 
க+த!ப)%. (இ�லா�= மைனவி; எைன= எ�தவிதமான).  
 
(மண12டவ� உைர) 2B12 த1க ெவாF1க% மைனயா� மா6) இ�ைலயாகி�, 
அGவி�வா�1ைக எ�ைண ந4ைமகைள Dைடதாயி7% ஒ+ ந4ைமD% 
இ4றா%.  
 
(பாிேமலழக� உைர) மைனயறதி/2 த1க ந/2ண ந/ெச�ைகக� 
ஒ+வனி�லாளிட தி�ைலயாயி4 அGவி� வா�1ைக ெச�வதா4 எ�ைண 
மா6சிைம Dைடதா யி7% அஃ�ைடத40. 
 
(விள1க@ைர) மைனமா6சி மைனவி12 இ+1க தாேன ேவ�)%. அதனா�தாேன 
அவA12 மைனவி எ47% ெபய+% ெகா)1க!ப6ட�. மைன12 உாியவ� 
மைனவி. வ�Aவேரா இ�லா�" எ40 அைழ1கிறா�. இ� எ4றா� >). 
இ�H12ாியவ� - >6)12ாியவ� இ�லா�. இ�த� ெசா�ேலா) ெதாட�&ைடய 
நயமான ெச�திெயா40 நிைனவி/2 வ+கிற�. தமிழின% மைன வி121 
ெகா)தி+12% மதி!&12, மைனவி. இ�லா� எ47% ெசா/கேள சா40 பக+ேம! 
ேமH%, ஆடவ� த% மைனவியைர எ,க� >6Bேல’ எ47N ெசா�லா� 
2றி!பி)வ� மர&, ஆ�மக4 தா4 சி0வனா� இ+1கிற ேபா� எ,க� >6Bேல 
ேக6டா�க�' என த4 ெப/ேறாைர >6Bேல’ எ47N ெசா�லா� 2றி!பி) 
கிறா4-அவேன தன12 தி+மணமாகிவி6ட பி4&, த4 ெப/ேறா� இ+12%ேபாேத, 
எ,க� >6Bேல ேக6டா�க�' எனத4 மைனவிைய >6Bேல’ எ47% ெசா�லா� 
2றி!பி)கிறா4. எ4ன வி�ைத இ� ஒ+வ� த% ந�பாிட%, எ,க� >6Bேல 
வா,கிவர� ெசா4 னா�க� எ4பா�. >6Bேல எ4றா� உ4 த�ைதயா� வா,கிவர� 
ெசா4னா�ேபாH% எ4பா� ந�ப�. இ�ைல ையயா, எ,க� >6Bேல எ4கிேற4. - 
நீ எ4னேவா த�ைதயாரா எ40 ேக6கிறாேய எ4பா� இவ�. உடேன ந�ப�, 
ஒேகா! உ4 தாயா� வா,கிவர� ெசா4னாரா? சாிதா4, அ!பB� ெசா�H எ4பா�. 
அத/2 இவ�, இ�ைலையயா இ�ைல, எ,க� >6Bேல >6Bேல எ40 அB�1 
ெகா�கிேற4, ம0பBD% தாயாரா எ40 ேக6கிறாேய, >6Bேல எ4றா� ேவ0 
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யாைரயா? எ4 மைனவிதா4 வா,கிவர� ெசா4னா� எ4பா�. உடேன ந�ப�. ஓ 
அ!பBயா! தா�த�ைதயைரவிட மைனவி இ+�தா�தா4 உன12 >) >டாக 
ெதாிD% ேபாH% என1Cறி நைகயா)வா�. நா4 இGவள@ ேநர% >�கைத 
எFதவி�ைல. எF�12 எF� இ�த1 2றளி4 விள1கேமயா2%. வ�Aவ� 
இ�லா�இ�லா� எ40 ெசா��யி+!பதிH�ள உ�ைம இ� தா4! ஒ+ சில� 
இ�த 'த�வைத இ47% C�ைம யாக! &ாி�� ெகா�B+!பதாக 
ேதா40கிற�. மைனவி ேபரா� >) வா,2பவ�கைளதா4 ெசா�H கிேற4. 
ஆனா�, அவ�க�, ப,காளி12! பா��ச� கா6)வத/காக@%, கட4கார�கA121 
க)1கா� ெகா)! பத/காக@%, ெப�டா6B ேபரா� >)கைள வா,கி! ேபா6) 
வி6டதாக உலகின� ெசா�கி4றன�. அவ� கைள1 ேக6டா�, நா,க� இ�லா�" 
எ47% தி+வ�Aவ� வா1212 மதி!&1 ெகா)1கிேறா% எ40 ெசா�வா�கேளா 
எ4னேவா! தீ�!ைப உ,க� ெபா0!பிேலேய வி6)வி)கிேற4.  
 
சில 2)%ப,களி� கணவ4 க6B1க+%பா� இனி1 கிறா4; மைனவிேயா 
எ6B1காயா�1 கச1கிறா�. எனேவ, கணவ712! ப�பா) இ+�தா� ேபாதா�; 
மைனவி12 மா6சிைம ேவ�)% எ4பைத வ/&0தேவ, "இ�லா� க� 
இ�லாயி4 இ�' எ40 அ)1கினா� ஆசிாிய�. இ,ேக, இ�லா� எ4பத4 
இ0தியி� உ�ள � எ47% எFைதD%. க� எ47% ஏழா% ேவ/0ைம உ+ பி� 
உ�ள � எ47% எFைதD% ந42 அFத� தி+தமாக ஒ�1க (உ�சாி1க) 
ேவ�)ம�லவா? அGவா0 அFதி ஒ�12%ேபா�. அ�த வ/&0த� 2றி!& 
ேதா40வ� கா�க. இ47% இர�) �ைற ெசா��! பா�!ேபா%, மைனமா6சி 
இ�லா� க� இ�லாயி4 மைனமா6சி இ�லா� க� இ�லாயி4. எ4ன ெசா� 
நய%! எGவள@ ெபா+� நய%! ேநாி� பாட% ெசா�H% ெபாF�, இ�த 
K?1க,கைளெய�லா% இ47% ந4றாக எ)�1 கா6ட �BDம�லவா?  
 
கணவேனா ப6ட% பல ெப/றவ4; பதவிேம� பதவி வ�� ேமா�கிற�; பண,காேசா 
மி2தி - இ47% எ�லா% இ+1கி4றன. ஆனா� ஒேர ஒ+ 2ைற. அ�தா4 
மா6சிைமDைடய மைனவி கிைட1காத 2ைற. அ� இ�லாம� ேவ0 எ� 
இ+��தா4 எ4ன பய4? அவைள விர6ட �Bயா�. அ4ைற12 ஆயிர% ேப+12 
�4னாேல தா� க6Bனாேய - அவ�கைளெய�லா% அைழ�1 ெகா�)வா! 
என12 ஆக ேவ�Bயைத தீ��வி) எ40 மிர6)வா�. எனேவ, இவ4தா4 
Cறாம� 'ச�நியாச% ெகா�ளேவ�)%. இGவா0 ெகா�ளலாமா? இ�வா 
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இ�வா�1ைக12 அழ2? இதனா�தா4, வா�1ைக எைனமா6சி தாயி7% இ�' 
எ4றா� வ�Aவனா�. "ப�ட% வா�12% பா1கியவா712-ெப�) வா�12% 
&�ணியவா712 எ4ப� பழெமாழிய4ேறா?  
 
இ,ேக வ�Aவ�12 ஒ40% ஒடவி�ைல-ஒ40% &ாியவி�ைல - ஒேர 2ழ!ப% - 
உண��சி வய!ப6) வி6டா�. பிற மா6சிகளி7%, ேமலானதாக மைன மா6சிைய� 
சிற!பி1கவ�த ஆசிாிய�, இ�த மா6சி இ+�தாH% ேபாதா�. அ�த மா6சி 
இ+�தாH% ேபாதா� எ40 எைவேய7% சில மா6சிகைளயாயி7% 
2றி!பி6B+1க ேவ�)ம�லவா? எைத1 2றி!பி6டாH% ஈடாகா�ேபா� 
ெதாிகிற�. எனேவ, ேபா,கைளயா, அ� எ�த மா6சியாயி+�தாH% �Bயா� 
எ47% க+தி�, 'எைனமா6சிதாயி7% எ40 ெசா��வி6டா�. மைன மா6சி 
இ�லாவிB4, வா�1ைக இனி1கா�-சிற1கா� எ40 ெசா��யி+1கலாேம எனி4, 
வா�1ைக இ+� த�லவா அத4பிற2 இனி!ப�-சிற!ப�? வா�1ைகேய இ�ைல 
ேபா,கைளயா எ40 ெசா�பவ�ேபா� எைன மா6சிதாயி7% இ�' எ40 ஒேர 
அBயா� அB�, வி6டா�. எனேவ, மைன12 வா���ள ம,ைகய�கேள! எ4ன 
ெச�ய இ+1கி4றீ�க�?  
------------- 

காம���பா�காம���பா�காம���பா�காம���பா�    
களவிய� களவிய� களவிய� களவிய� ----    'றி�பறித�'றி�பறித�'றி�பறித�'றி�பறித�    

 
ெபா�ேநா1' ேநா1'த� ெபா�ேநா1' ேநா1'த� ெபா�ேநா1' ேநா1'த� ெபா�ேநா1' ேநா1'த�     
 
(ெதளி@ைர) ெதாட�பி�லாத அயலாைர! ேபால! ெபா�வாக! பா�12% ேபா12, 
&திதாக1 காத� ெகா�ேவாாிட% உ�). 
 

'ஏதிலா� ேபால! ெபா�ேநா12 ேநா12த�  
காதலா� க�ேண Dள'  

 
(பத@ைர) ஏதிலா� ேபால : (�4பி4 ெதாட�பி� லாத) அயலாைர!ேபால, ெபா� 
ேநா12 ேநா12த� = ெபா�வான பா�ைவDட4 ஒ+வைர ெயா+வ� பா�!ப�, 
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காதலா� க�ேண உள = (&திதாக1) காத� ெகா�பவ ாிட% உ�). (ஏதிலா� = 
அயலா�).  
 
(மண12டவ� உைர) அயலா� ேபால! ெபா�ேநா1க தா� ேநா12த� காத�தா� 
மா6ேட Dளதா%. (பாிேமலழக� உைர) �4னறியாதா� ேபால ஒ+வைர ெயா+வ� 
ெபா�ேநா1கதா ேனா12த�, இ1 காதைல Dைடயா� க�ேண Dளவாகா நி4றன - 
(ேதாழி ெசா��ய�)  
 
(விள1க@ைர) நா% ெவளிேய ெத+ேவ ேபா�1 ெகா�B+12%ேபா� பலைர! 
பா�1கிேறா%; அறி�கமானவைரD% பா�1கிேறா%-அயலாைரD% பா�1கிேறா%. 
அறி�கமானவைர! பா�12% பா�ைவ12% அயலாைர! பா�12% பா�ைவ12% 
ேவ/0ைமD�). அயலா� எ�ேலாைரD% ெபா�வி� பா�1கிேறா%. அறி�கமான 
வைர� சிற!பா� ேநா12கிேறா%. எனேவ, ேநா1கிேல, ெபா� ேநா12, சிற!& 
ேநா12 என இ+வைக D�).  
 
எ�த ெதாட�&% இ�லாத காைள ெயா+வ7% க4னி ெயா+திD% 
க�?0%ேபா� ெபா�ேநா1ேக ேநா1கி1 ெகா�வ�. காத� ெதாட�&ைடய 
காைளD% க4னிDேமா சிற!& ேநா12 ேநா1கி1 ெகா�வ�. ஏ4 - இத/2 �4& 
ெதாட�பி�லாத காைளD, க4னிD,Cட, �த� �த� ெதாட�& ெகா�A%ேபா�, 
உ�ளதிேல ஆ�வ% இ+�தாH% அதைன ெவளி1கா6டா�, ஒ40% அறியாதா� 
ேபாலேவ - பா��% பாராதவ� ேபாலேவப6)1ெகா�ளாதவ� ேபாலேவ ெபா� 
ேநா12 ேநா1கி1 ெகா�வ�. இ�, J40 தா� தி+!&% ேவைல12 அ�ணனா2%.  
 
J40 தா� தி+!பி1 கா� பறி12% Uதா6ட1 கார4, J40 சீ6டா6ட தா�கைள 
மா/றி மா/றி1 கா6B1 கவி��! ேபா6)வி6), இதிேல ைவ . அதிேல ைவ-எதிேல 
ேவ�)மானாH% ைவ கா�' எ40 Cவி1ெகா�B+!பா4. அவைன� U��� பல� 
நி40 ெகா�B+!ப�. அவ�கA�, அவ7ைடய ைகயா6கA% அ,2% இ,2மாக 
இைற�� நி/ப�. அ�த1 ைகயா6கA% ஒ40% அறியாதவ� ேபால1 கா� ைவ!ப�. 
Uதா6ட1 காரேனா) ேந�ைமயாக வாதா)பவ�ேபால நB1க@N ெச�வ�. 
இவ�கA% தா� தி+!&பவ7% பிறைர ஏ�!ப த/காக தம12� ெதாட�பி�லா-
தவைர! ேபா� நB1கி4றன�. ஆனா�, �த� �தலாக1 காத�ெகா�A% காைளD% 
க4னிDேமா, தம12�ேளேய ஒ+வைர ெயா+வ� ஏ�!பத/காக1 கபடம/றவ�ேபா� 
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நB1 கி4றன�. இதனா�தா4 இவ�த% நB!ைப, J40 தா� தி+!&% ேவைல12 
அ�ண4 என1 க/பைன ெச�ேத4 நா4. இவ�த% நB!& திறைன, ஏதிலா� 
ேபால! ெபா� ேநா12 ேநா12த�' எ47� ெதாடாிH�ள ேபால’ எ47% உவம� 
ெசா�லா� �6B! ேபா�தா� தி+வ�Aவனா�. காதல� ஏதில� ேபால ேநா12த� 
எ4றா� அ� நB!& தாேன! காதல� எ,ேக? ஏதில� எ,ேக? இ+திறதா�12 
மிைடேய, இ+ �+வ,களி4 ெதாைல@ உ�ளேத!  
 
இ4ெனா40:- காதல� ஏதில� ேபால ேநா12வதி� ஒ+ தனி� �ைவD% உ�)-
ெநNசதிேல ஒ+ தனி! ெப+மித�% உ�)-அதனா�தா4. ஏதிலா� ேபால 
ேநா12த� காதலா� க�ேண Dள' எ4றா� ஆசிாிய�. இவ�க� உ�ளதிேல 
க�ளதன% உைடயவ�க� எ4பைத1 காதலா�' எ47% ெசா�H%, ெவளியிேல 
'அாி�ச�திர4 ஆ6ட% ஆ)கிறா�க� எ4பைத 'ஏதிலா�' எ47% ெசா�H% 
அறிவி� நி/பைத அறி�� மகி�க.  
 
இவ�க� ெபா�ேநா12 ேநா12வ� ஒ+�ைறயா? இ+�ைறயா? இ�ைல, பல �ைற 
- ப/பல �ைறயா%. இGவா0 வ�Aவ� 2றளி� ெசா�லவி�ைலேய! இ�ைல 
யி�ைல ெசா��யி+1கிறா�. ெபா�ேநா12 ேநா12த� காதலா� க�ேண Dள' 
எ47% ெதாடாி� உள' என! ப4ைமயி� �Bதி+!பதி4 உ6க+� இ�தா4! 
உள� என ஒ+ைமயி� ெசா��யி+�தா� ஒ+ �ைற ேநா1கியதாக1 ெகா�ளலா%. 
ேநா12த� காதலா� க�ேண Dள' எ4றதா�, காதல�களிைடேய பல�ைன 
ேநா1க,க� நைடெப/றைம &லனா2%. எனேவ, இதைன 'ஒ+ைமப4ைம வF என 
எவ+% எ�ணேவ�டா! இவ�க� உ�ைமயி� ஏதிலரா யி+�தி+!பி4 ஒ+�ைற 
ேநா1கியேதா) வி6B+!ப�. ஆனா�, இவ�க� 'விடா1 க�ட� ெதாடா1க�ட�க� 
ஆகிய காதல�க� ஆத�4, ஏதிலா� ேபால ேநா12%ேபா� பல�ைற ேநா1கி தா4 
இ+!பா�க�. இ�K6பைத உள' எ47% ப4ைம�Bயி� அட1கி1கா6Bய திறேன 
திற4!  
 
பாிேமலழக� இ�த1 2றைள ேதாழி C/றாக1 ெகா�)�ளா�. சிவTைசயி� கரB 
வி)வ� ேபால, �த� க�?0ைகயிேலேய (�த� ச�தி!பிேலேய), ேதாழி 
தைலயி)வதாக எ�த அக!ெபா+� 5H%' ெசா�லவி�ைல யாத�4, இதைன1 
கவி1C/றாக1 ெகா�ளலாேம! அதனி7%, தைலமக4 C/றாகேவ ெகா�ளலாேம! 
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அவ� ஏதிலா�ேபால! ெபா�வாக ேநா12வதா� ந%ேம� காத� இ�ைல எ40 
ெபா+� இ�ைல; காதைல உ�ேள ைவ�1ெகா�)% ெவளியிேல அயலா� ேபால 
ேநா12வ� உ�) என தைலமக4 த4 உ�ள�12� ெசா�� ஊ12வதாக1 
ெகா�ளலாேம இ�த12றைள ஆகேவ, அவ� அB1கB ேநா12% ெபா� 
ேநா1கைத1 ெகா�ேட, அவA12 த4ேம� காத� இ+!பதாக1 2றி!பா� 
அறி�� ெகா�டா4 தைலமக4.  
----------------- 

ெபா�� பா�ெபா�� பா�ெபா�� பா�ெபா�� பா�    
ஊ�) அறி"ஊ�) அறி"ஊ�) அறி"ஊ�) அறி"    
 
(ெதளி@ைர) ேதா�Bய அளவி/2 ஏ/ப மண/ ேகணி நீ� �ர12%; அ�ேபால, பBத 
அள@1ேக/ப அறிவிய� ெப+2%. 
 

'ெதா6டைன �0 மண/ேகணி  
மா�த�121 க/றைன S0 மறி@'  

 
(பத@ைர) ெதா6டைன� = ேதா�Bய ஆழ% அக லதி/2 ஏ/ப, மண�ேகணி 
ஊ0% மண/பா,கி� உ�ள ேகணியி� நீ� ஊ0%; (அ�ேபால) மா�த�12 = 
ம1கA12, க/றைன� = க/ற 5�களி4 - காலதி4 அள@12 ஏ/ப, அறி@ 
ஊ0% = அறி@�ைற வள+%. (ெதா)த� = ேதா�)த�; மா�த� = ம1க�; 
அைன�= அ�த அள@.)  
 
(மண12டவ+ைர) அக��த அள@ மண/ேகணி நீ+� டா%; அ� ேபால, 
மா�த�121 க/ற அள@% அறி@�டா%.  
 
(பாிேமலழக+ைர) மண�4க6 ேகணி ேதா�Bய வளவி/றாக ஆ0%; அ�ேபால, 
ம1க6கறி@ க/ற வளவி/றாக ஆ0%.  
 
(ஆரா��சி விாி@ைர) இ�த1 2றளி� கவனி1க ேவ�Bய K6ப,க� பல உ�ளன. 
இ1கால1 க�வி ெநறியாள�க�. �/கால1 க�வி ெநறியாளாி4 க�வி1 
ெகா�ைகைய ம0� நைகயா)கி4றன�. 'மாணா1க�க� ஒ40% அறியாதவ�க� - 
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ஓ� ஆ/றH% இ�லாதவ�க�: அவ�களி4 மன% ெவ/றிட%; அ%மனதி� ஆசிாிய� 
பலவ/ைற! &திதாக! &2�கிறா�. ந%மிட% இ�லாத ெபா+ைள நா% கைட12� 
ெச40 வா,கி வ+வைத! ேபால, மாணா1க�க� த%மிட% இ�லாத ெபா+ைள! 
ப�ளி1Cட% ெச40 ெப/0 வ+கிறா�க�' எ4ெற�லா% பைழய காலதி� 
எ�ணி1 ெகா�B+�தா�களா%. இ1 காலதிH% இGவா0 எ�?பவ� 
உளர�லவா? ஆனா�, இ1கால1 க�வி�ைற உள5� (Educational Psychology) 
C0வ ெத4ன ? மாணவ4 மன% இய�பாகேவ பல ஆ/ற�கைளDைடய�; 
அGவா/ற�க� அட,கிD�ளன; அவ/012 த1க வா�!&க� ெகா)� 
ெவளி!ப)தி ந�ல �ைறயி� வள��, U� நிைல12 ஏ/ப! ெபா+�தி வாழ 
மாணவைன! பயி/0வ� தா4 ஆசிாிய� ேவைல - ப�ளி1Cடதி� ெச�ய 
ேவ�Bய பணி' எ4ெற�லா% இ1கால1 க�வி1 ெகா�ைக பைற சா/ற!ப)கிற�. 
சாி ந�ல�! இ1கால1 க�வி1 ெகா�ைக வா�க!  
 
ஆனா�, இ,ேக நா4 ெசா�லவி+%&வ� எ4ன ெவனி�, பைழய பதா% பச�1 
ெகா�ைகைய ம/ற வ�ேபா� தா�% ந%பியிராம�, இ1கால1 க�வி1 ெகா� ைகைய 
அ1காலதிேலேய இ�த1 2றளி� வ�Aவ� ெசா��வி6)! ேபாயி+1கிறா� - 
எ4பேத. இதைன� சிறி� விள,க ேநா12வா%:  
 
ேதா�Bய அளவி/ ேக/ப1 ேகணி �ர!ப�ேபா�, க/ற அளவி/ ேக/ப அறி@ 
�ர12% - எ4ப� 2ற6 க+�. ேகணி ேதா�)பவ�க�, ெவளியி�+�� &� 
த�ணி� ெகா�) வ�தா ேகணி12� ெகா6)கி4றன�? இ�ைல; ேகணி12� 
�4னேமேய இய/ைகயாகேவ இ+12% த�ணீைரதா4 ேதா�B ெவளி!ப)� 
கி4றன�. அ� ேபாலேவ, க�வி�ைறயி� பா�தாH%, &திதாக ஒ+வ� 
ம/ெறா+வ�12 அறிைவ1 ெகா�) ேபா�! &2திவிட �Bயா�; இ+1கிற 
அறிைவதா4 ெவளி!ப)தி வள�1கி4றன�. இ�தா4 இ�த1 2றளி4 க+� - 
இ1கால1 க�வி1 ெகா�ைகD% இ�தா4! எனேவ, ஆசிாிய�, மாணவைன ேநா1கி, 
ம�)ேவ. மைடயேன! நீ எ,ேக உ+!பட! ேபாகிறா�? எ4ெற�லா% ைவ� 
ஊ1கைத1 2ைற1கலாகா�. �ய4றா� எைதD% �B12% எ�லா ஆ/றH% 
ஏ/ெகனேவ ெப/றி+1கி4ற ஓ� உய��த உயி�!ெபா+ளாக அவைன மதி�, 
ெக6B1கார4 எ40 த6B1ெகா)� ஊ1க!ப)தி, அவ7ைடய அறிவா/றைல 
வள��விட ேவ�)%. இ!பணியி� ஆசிாிய+ட4 ெப/ேறா�12% ேபாதிய ப,2 
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இ+1கேவ�)%. மாணா1க�கA% அகல ஆழ!பB� அறிைவ ேம4ேமH% 
வள��1ெகா�ள ேவ�)%. இ�தாேன, க/றைன S0% அறி@' எ40 தி+வா� 
மல��த+ளிய தி+வ�Aவனாாி4 ேநா1கமாக இ+1க �BD%?  
 
ேதா�Bய அளவி/ேக/ப நீ;0% எ4பதி�, ேதா�Bய அள@ எ4ப� எ4ன? 
ேகணிைய அகல மா� ேதா�)த� - ஆழமா� ேதா�)த� எ4ப� தாேன! 
அ�ேபாலேவ க�விையD% அகலமா�1 க/க ேவ�)% - ஆழமா�1 
க/கேவ�)ம�லவா? அ!பB ெய4றா� எ4ன? பலகால% க/ற�-பல 
5�கைள1க/ற� -பலகைலகைளD, க/ற�தா4 அகலமா�1 க/ற� எ4ப�. 
ஒGெவா4ைறD% �+வி �+வி ஐய�திாிபற �/ற �Bய K�ணிதி4 க/0 
�ைறேபாத� தா4 ஆழமா�1 க/ற� எ4ப�. இGவள@ விாி�த க+�கைள1 
'க/றைன S0 மறி@' எ47% ெதாட+121 ெகா�ள ேவ�)% எ4பைத, 
ெதா6டைன S0% மண/ேகணி எ47% எ)�1கா6டா� ெபறைவதா� 
ஆசிாிய�. இத/2 எ)�1கா6) உவைமயணி என! ெபய� ெகா)��ளன� 
அணியில1கண 5லா�.  
 
ெதா)த� எ4றா� ேதா�)த� எ40 ெபா+� க�ேடா%. அ� எ!பB? அ� 
மிக@% எ4 உ�ளைத ெதா6ட� எ40 உலக வழ1கி� ேப�கிேறா%. உ�ேள 
யி+12% உ�ளைத ெதா)வெத4றா� எGவள@ ஊ)+வி� ெச4றி+1க 
ேவ�)%! அ�ேபாலேவ, ேகணி ெதா)த� எ4றா�, ம�ைண ஊ)+வி� ெச40 
உ�ேள யி+12% த�ணீைர ெதா)தேலா? இ,ேக இ47% ஒரழ2 
எ4னெவ4றா� க/ற� (க�வி) எ4பதி4 ப2தி யாகிய க� (க�Hத�) எ4பத/2% 
ேதா�)த� - �+@த� எ40தா4 ெபா+�. ேமH% இ,ேக ஊ0%' எ4ற 
ெசா�ைலD% ஊ4றி ேநா1கேவ�)%. ஊ0த� - ஊ/ெற)த� எ4றா�, 
உ�ேளயி+1கிற ெபா+� ெவளி! ப6)! ெப+2த� தாேன! க�வி ப/றிய உள5� 
ெகா�ைகD% இ�தாேன!  
 
இ47% இ,ேக, மண/ேகணி', 'மா�த�12' எ47% ெசா/கைளD% �+வி 
ேநா1கேவ�)%. 'க/றைன S0% அறி@ எ40 ெசா4னா� ேபாதாதா? 
"மா�த�12" எ40 ேவ0 ெசா�லேவ�)மா? அGவா0 ெசா�லாவிB4 மா6)12 
அறி@ ஊ0% எ40 ெசா4னதாக எவேர7% எ�ணி வி)வாரா? மா�த�12 எ40 
Cறியதி� க+� மிக@�). மா�த+� பல�, வில,2கைள! ேபால! பB1காதவரா 



128 

 

D�ளன�. வில,2க� அ4ைற12 இ+�தா/ ேபாலேவ இ4ைற12% இ+1கி4றன-
அ4ைற12 வா��த வா�1ைகேய இ4ைற12% வா�கி4றன. அ�ேதா! 
ம1கA�A% பல� அவ/ைற! ேபாலேவ இ40% இ+1 கி4றனேர! எ4ன எளிைம!  
 
வில,2களி4 தைலெயF� இவ�கA12 ேவ�Bய தி�ைலேய. இவ�க� 
அவ/றி7% தனியறி@ ெப/றவ� களாயி/ேற! அGவறிைவ ேமH% க�வியினா� 
வள��1 ெகா�ளலாேம! அ!பBயி+��% வில,2 வா�1ைக வா�கி4றனேர! 
இனியாயி7% உண��� தி+��வா� களாக!' எ4ெற�லா% �6B1கா6B எ�சாி1க 
வி+%பியவ� ேபா� மா�த�12 ஊ0% அறி@ எ4றா� ஆசிாிய� வ�Aவனா�. 
இத/ேக/பேவ உவைமயிைனD% அைம�1 ெகா�டா�. அதாவ� ேகணி எ40 
CறிD�ளா�. ேகணி எ4றா�, சிமி6Bயா� க6ட!ப6ட சி4ன (Tank) நீ�நிைல 
ெதா6Bயா? கீேழ ேதா�ட!ப6ட சி4ன 2ள% - அ�ல� - ெபாிய கிண0தா4 
ேகணி எ4ப�. அதிH% பாைறயிேலா, க6டா�தைரயிேலா ேதா�ட! ப6ட 
ேகணியா? இ�ைல; மண�ேல ேதா�ட!ப6ட ேகணி. அ�த மண/ேகணியிேல நீ� 
ஊற� ெசா�லவா ேவ�)%? அ�ேபால, உய�திைணயாகிய மா�த�12 அறி@ ஊற1 
ேக6கவா ேவ�)%?-எ40 மா�த�கைள த6B1ெகா)� ஊ1கிD�ளா� ஆசிாிய�.  
 
'க/றைன S0% அறி@ எ4ற க+தி4 வாைட, "தா4 க/ற 5லளேவ யா2மா% 
K�ணறி@' எ47% ஒளைவயி4 J�ைரயிH% >�கி4ற த4ேறா?' இ�த 
K�ணறிைவ! ப/றி, ஆ,கில மன5� அறிஞரான <பிய�ம4 (Spearman) 
எ4பவ� CறிD�ள க+�க� மிக@% 2றி!பிடத1கைவ யா2%.  
 
சா6�ைணB& க�கசா6�ைணB& க�கசா6�ைணB& க�கசா6�ைணB& க�க! ! ! !     
 
(ெதளி@ைர) க�வி Dைடயவ712 எ�த நா)% ெசா�த நாடா2மாதலாH%, எ�த 
ஊ+% ெசா�த ஊரா2மாைகயாH% ஒ+வ4 சா2%வைர அG@ய��த க�விைய1 
க/காதத/21 காரண% எ4ன? 
 

'யாதா7 நாடாமா 9ராமா ெல4ெனா+வ4  
சா��ைணD, க�லாத வா0'  
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(பத@ைர) யாதா7% நாடாம� = (க/றவ712) எ�தநா)% த4 நாடா2 மாதலா7%, 
(யாதா7%) ஊரா மா� = எ�த ஊ+% த4 ஊரா2 மாதலா7%, ஒ+வ4 
சா%�ைணD% க�லாதவா0 எ4 : (அதைகய உய� வளி12% க�விைய) ஒ+வ4 
சா2% வைரD% பB1காம� இ+!ப� ஏ4? (யாதா7% = எ�வாயி7% - எ�த நா)% - 
எ�த ஊ+%; எ4:எ4ன- எ4ன காரண%? சா% �ைணD% சா2% �ைணD%; �ைண : 
இ,ேக கால அள@)  
 
(மண12டவ+ைர) யாேதாாிடேத ெச��7% அ�ேவ தன� நா)% ஊ+% 
ேபாலா%; ஆதலா� ஒ+வ4 சா�தைனD, க�லா ெதாF2த� யாதிைன1 க+தி?  
 
(பாிேமலழக+ைர) க/றவ712 த4னா)� த47% +ேமய4றி யாதா7ெமா+ 
நா)% நாடா%; யாதா7ேமா ;+% ஊரா%; இ,ஙனமாயி4 ஒ+வ4 தானிற12 
மள@, க�லா� கழிகி4ற� எ4 க+தி?  
 
(ஆரா��சிDைர) வ�Aவ�12� சின% வ�� வி6ட தாக இ�த1 2றளி�+�� 
ெதாிகிற�. பB1காதவைன அவரா� ம4னி1க �Bயவி�ைல. ஏ4 அவ4 
பB1கவி�ைல எ40 ேக6கிறா�. பB!பினா� அவ712 ந4ைமேய தவிர 
தீ,ெகா40 மி�ைல எ40 C0கிறா�. ந4ைம ெய4றா� சிறிய ந4ைமயா? 
அ,கி, ெகனாதபB எ,2% நிைற�தி+12% இைறவைன!ேபால, பBதவ4 எ,2% 
திகழலா% என இனி!&1 கா6)கிறா�.  
 
சில�12 இ�த1 2றளி4 க+�! &ாி�� ெசாிமான% ஆவ� அ+ைம. எ4ன? 
பB�வி6டா� எ�த நா6)12% ேபாகலாமா%-எ�த ஊ+12% ேபாகலாமா%. 
இஃெத4ன வி�ைத! எ�லா நா6)12% எ�லா ஊ+12% பB!பி+� தா�தா4 
ேபாக�BDமா? ஏ4 பணமி+�தா� எ�த நா6)12%-எ�த ஊ+12% 
ேபாக�Bயாதா? எ,ேக ெச��7% நிர%ப! பண% ெகா)!பவ712 �த� வ2!&% 
�த� மதி!&% கிைட12மா? அ�ல� நிர%ப! பBதவ7121 கிைட12மா? 
இஃெத4ன சி1க�?  
 
பண1கார4 பணைத� ெசலவழி�! ெப0கி4ற ந4ைமகைள ெய�லா%, 
பBதவ4 பணமி4றிேய ெப/0 வி)வா4. அ�@% உலகதா� தா,களாகேவ 
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பBதவைன வ�ய ேதBயைழ�� சிற!&� ெச�வ�. இஃ�, அ�த1 கால! &லவ� 
ெப+ம1களி�+�� இ�த1 கால ஆரா��சி வ�Hந�க� வைர சால! ெபா+��%. 
அ40 ெதா6) இ40வைர உலக வரலா/ைற! &ர6B! பா+,க� உ�ைம 
விள,2%.  
 
'யாதா7% எ4றா� ஆசிாிய�. அதாவ�, ெச�H% இட%, வள��ளதாயி7% அ�ல� 
வற�ட தாயி7%, ந�ேலா� வா�வதாயி7% அ�ல� தீேயா� உைறவதாயி 7%, 
த4 அரச712 ந6&�ள தாயி7% அ�ல� பைகDைடயதாயி7% இ47% 
யாதாயி7% சாிேய, பBதவ712 அ,ேக சிற!பான வரேவ/& உ�). இGவள@% 
உ�ளட1கிேய யாதா7% எ4றா�. எவ+% �த�� த% நா6ைட1 2றி!பி6), அத4 
பிறேக நகரைதேயா அ�ல� அைத� சா��த சி/0ைரேயா பிறநா6டாாிட% 
ெதாிவி!ப� வழ1க மாத�4 நாடாமா� ஊராமா� என நா6ைட �47% ஊைர! 
பி47மாக அைமதா�. இவ/ைற நா) ஆ% ஆ� - ஊ� ஆ% ஆ� எ40 பிாி�, ஆ� 
எ4பைத! ெபா+ள/ற அைசயாக ஒ�12வ�. அ!பB ேவ�Bயதி�ைல. இ�த 'ஆ�' 
எ4பத/2 இ,ேக 'ஆதலா�' எ4ப� ெபா+�. 'பBதவ712 எ�@% த4 
நாடாதலாH% த4 ஊராத லாH% சா2% வைர பB1கேவ�)% எ40 வா1கிய% 
அைமேத ெபா+� எFதேவ�)%. இ�த K6பைத உணராத பாிேமலழக� ஆ�'க� 
இர�ைடD% ெவ6B ெய)� வி6), அ)த வா1கியேதா) இைண!பத/காக, 
இைடேய இ,,ன மாயி4’ எ4ற ஓ� ஒ6)! ேபா6) ஒ6BD�ளா�. அவ� உைரைய 
ம/ெறா+�ைற பB�! பா+,க�. 'மண12டவ�, பாி!ெப+மா�, பாிதியா�, 
கா�,க� �த�ய அைனவ+ேம இ�த ெவ6)ேவைலD% ஒ6) ேவைலD�தா4 
ெச���ளன�. �த�� ெவ6ட வி�ைல எ4றா� பிற2 ஒ6ட ேவ�Bயதி�ைல. 
இ�த 'ஆ�' எ4பைத வ�Aவ� அ�த ஒ6)� ெசா�லாக அைம��ளா� எ4பைத� 
ெச4ைன! ப�கைல1 கழக தமி�! ேபரகராதி (Lexicon) ெதா2தவ�கA% 
உணராம� அைச' என எFதிைவ��ளன�. இவ/ைற ெய�லா% ெசா�ல! 
ேபானா�, பாிேமலழக+12ேம� உைரெயFத ெதாி�தவ4 யாரடா எ40 மீைசைய 
�012கிறா�க�. நா4 எ4ன ெச�ேவ4! வ�Aவ� இ�த அாிய ெசா�லா6சிைய 
இ47% பல 2ற�களி� அைம� ைவதி+!பைத ஆ,கா,ேக காணலா%.  
 
"இGவள@ ந4ைமயி+��% ஏைனயா ஒ+வ4 ெச�ய1 Cடா�?’ எ40 உலக 
வழ1சி� விய�� வின@வ�ேபா� எ4 ஒ+வ4 க�லாதவா0 எ40 ஆசிாிய� 
வின@கிறா�விய1கிறா�! ேமH% சா2%வைர பB1கேவ�)% எ4கிறா�. இ!ேபா� 
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ந% நா6B� 5/012 �!ப�நா/ப� ேப� பBதி+!பதாக1 கண1ெக) தி+1 
கிறா�1ள�லவா? இ�த1 2ைற�த அள@,Cட, ைகெயF�! ேபா6டா� ஒ� 
எF�1 2ைறபவ�க� உ6பட (ைகெயF�1ேக இ�த1கதி எ4றா�..), ெபாிய 
எF� வி1கிரமாதித4 கைத1கார�க� உ6பட, ஏ4மாமியா� >6B� அNச� 
கBதைத! பB1க ேந��த ேபா� நா4 இளைமயி� அ6ைடயி� பா�தத/2 இதி� 
எF�க� அநியாயமா� இைள� வி6டனேவ எ40 'ஒ'ெவன1 கதறி ஒ!பாாி 
ைவதFத மா!பி�ைள ம12� சா%பிராணி' உ6பட எ)த கண1காகதா4 
இ+1க1 C)%. இ�வா பB!&: மாணவ�கேள ப�ளி!பB!ைப �Bத�% 5�கைள 
ஏற1க6B வி)>�கேளா? அ� Cடா�. எ�த ெதாழி� ெச�யி7% ஒ�@ கிைட12% 
ேபாெத�லா% பB!Yராக! எ4கிறா�, ஏ4? க/ற� ைக%ம� அள@ க�லாத� 
உலகள@', 'க�வி கைரயில க/பவ� நா�சில'-ஆத�4, சா��ைணD% க/க� 
ெசா�கிறா�.  
 
இ!ெபாF� இ12ற6 க+தி� ஒ+ &ர6சி! &ய� >ச!ேபாகிற�:- "எ�த நா6டா+% 
எ�த ஊரா+% பB1கலா%. இ,ேக வசதியி�ைல எ40 ஏ�1காேதஎ�த நா6)12% 
எ�த ஊ+12% ெச40 பB1கலா%. உட�நல% இ�ைல-பணவசதியி�ைல எ40 
ஏ�1காேத -பB!பினா� ெசதாHN சாி - சா2%வைர பB. பB! பவ712 எ�த 
நா6BH% எ�த ஊாிH% இட,ெகா)� மதி�, சா2% வைரD, Cட 
ஆதாி1கேவ�)%'.- இ� தா4 சி�தைனைய� �ழ/0% அ�த! &ர6சி &ய�!  
------------- 

அற���பா�அற���பா�அற���பா�அற���பா�    
இ�லறவிய� இ�லறவிய� இ�லறவிய� இ�லறவிய� ----    வா�1ைக� �ைண நல)வா�1ைக� �ைண நல)வா�1ைக� �ைண நல)வா�1ைக� �ைண நல)    

 
இ�லெத
இ�லெத
இ�லெத
இ�லெத
? ? ? ? உ�ளெத
உ�ளெத
உ�ளெத
உ�ளெத
? ? ? ?     
 
(ெதளி@ைர) மைனவி12 மா�& இ+�தா�, 2)%ப தி� இ�லாத� எ4ன? 
எ�லா% இ+12%. மைனவி12 மா�& இ�ைலயானா�, 2)%பதி� உ�ள� 
எ4ன? ஒ40% இ+1கா�.  
 

'இ�லெத னி�லவ� மா�பானா H�ளெத  
னி�லவ� மாணா1 கைட'  
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(இ�ல� எ4 இ�லவ� மா�பானா�, உ�ள� எ4 இ�லவ� மாணா1கைட).  
 
(பத@ைர) இ�லவ� மா�பானா�=மைனவி மா6சி ைமDட4 விள,கினா�, 
இ�ல� எ4=>6B� இ�லாத ெபா+� எ4ன? இ�லவ� மாணா1கைட = மைனவி 
மா�பி4றி யி+�தா�, உ�ள� எ4 = >6B� இ+1க1 CBய ெபா+� யா�? 
ஒ40% இரா�. (இ�லவ� = மைனவி; மா�& = ந/2ண ந/ெச�ைக த2தி திறைம 
�த�யன உைடதா யி+த�.  
 
(மண12டவ+ைர) ஒ+வ712 மைனயா� மா6சிைம Dைடயாளானா�, எ�லா 
மிலேன யாயி7% இ�லாத� யா�? மைனயா� மா6சிைம இ�லாளானா� எ�லா 
�ைடயானாயி7% உ�டான� யா�?  
 
(பாிேமலழக+ைர). ஒ+வ712 இ�லா� ந/2ண ந/ெச�ைகயளாயின1கா� 
இ�லாததியா�! அவ� அ4ன ள�லா1கா� உ�ள�. யா�?  
 
(விள1க@கைர) இ�த1 2ற�, 2)%ப அறிவிய�4 (Home Science) 
எ�ைல1ேகா6ைட ெதா6)வி6ட� -இ�ைல, எ�ைல1ேகா6ைடD% 
தா�Bவி6ட�. இத/2 ேம� இ47% எ�ெத�த�ெசா/களா� 2)%ப1 கைலயி4 
உய�நிைலைய உைர�1 கா6ட�BD%? >6B� ஒ40% இ�லாவிB7% 
மைனவி12 மா�& ம6)% இ+�� வி6 டா�, மைன12 ேவ�Bய ம/ற எ�லா% 
இ+!பதாகேவ ெபா+ளா%. >6B� எ�லாேம இ+�தாH% மைனவி12 
மா�பி�ைலயாயி4 ஒ40 %இ�லாததாகேவ ெபா+ளா%. இதைன இ�ல� எ4? 
உ�ள� எ4? எ47% வினா1க ளா� விள,கைவ��ளா� ஆசிாிய�. இ,ேக 
வ�Aவ�, தி6டவ6டமாக ெதளிவான ஒ+ �B@12 �ணி�� வ�� வி6டவராக1 
காண!ப)கிறா�. ேவ0 எ� இ+�தா H% இ�லாவி6டாH%, 2)%ப�12 
உ�ைமயான Jலதன% (Capital) மைனவிேய.அ�@% மா�&மி1க மைனவிேய 
எ4ப� வ�Aவ� க+�. இதைன இ�த1 2ற ளி� இ�லவ� - இ�லவ� என 
இ+�ைற Cறியி+!ப�%, மா�பானா�, 'மாணா1கைட' எ47% இ+வைக 
உட4பா6), எதி�மைற எ�ச �B@கA% உண�தி நி/கி4றன. வ4ேறா? 
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மா�பானா�, மாணா1கைட எ4ப வ/றி4 இ0தியி� உ�ள ஆனா�', 'கைட 
எ47% இர�)% ஒ+வைக விைனெய�ச வி2தி �B@களா%. (Adverbial clause).  
 
இனி இ12ற6 க+ைத� சிறி� விள,க ேநா12 வா%:- >6B� ேபாதிய ெபா+�க� 
இ�லாவிB7%, ேபாதிய திறைமD% ஊ1க�% உைடய மைனவி, எ�லா% இ+12% 
>6ைடவிட த4 2)%பைத� சீ�திகழ� ெச�வா�; திறைமD% ஆ�வ�% 
இ�லாதவேளா, எ�லா% இ+!பி7%, ஒ40% இ�லாத >6ைட விட த4 2)% 
பைத! பா�ப)�வா�. �4னவ� ெச6டாக! &திய ெபா+�கைள� ேசகாி!பா� - 
நீ�டநா� ைவ�! பைட!பா�. பி4னவேளா, &திய ெபா+�கைள� ேசகாி! ப�N 
ெச�யாம� உ�ள ெபா+�கைளD% விைரவி� அழி� ஒ40% இ�ைலயா12வா�. 
�4னவ�, >6 B/2 வி+�தின� வ�தா�, 2ைற�த ெபா+ைள1ெகா�ேட 
பலவைக1 கறிக� ெச�� உண@ பைட!பா�; பி4ன வேளா, எ�லா% இ+!பி7%, 
இர�ெடா40% சாியா�� ெச�யா� கடைன1 கழித7!&வா�. �4னவ� த4 
ஏைழ1 கணவ4 இ40 கா� கறி வா,க1 கா� இ�ைலேய எ4றா�, ேந/0 வா,கி 
வ�தவ/0� மி�ச% உள� எ4 பா�; பி4னவேளா, த4 கணவ4 இ4ைற12 எ4ன 
ேவ�)% எ4றா�, ேந/0 வா,கி வ�தைவ ேபாதவி�ைல, இ4ைற12 இ47% 
நிைறய வா,கிவர ேவ�)ெமன1 க6டைளயி)வா�. ேமH%, இ+!பைத1 
ெகா�) கணவ4 �த�ேயாைர இ4&0தி தா7% இ4&0வா� �4 னவ�; 
எ�லா% இ+!பி7%, ஒ+ விF,2 ெவ�நீ+12 வழியி4றி தி�டாB 
தவி1கவி)வா� பி4னவ�. ேவ0 �ைறகளிH% இGவிதேம - இGவிதேம! ஆவ� 
�4னவ ளா� அழிவ� பி4னவளா�, இதனாேலேய, �4னவ� >) எ�லா% 
உைடயதாக@%, பி4னவ� >) ஒ40% இ�லாததாக@% வ�Aவரா� 
உைர1க!ப6டன. இ1 2ற6 க+ேத, இ�லா� அக� இ+1க இ�லாத� 
ஒ4றி�ைல எ47% ஒளைவயி4 ெமாழி12� ெசGவி யளி1கி4ற�. இ,ேக, 
தி+வ�Aவாி4 மைனவியா�, இைள யா42B மாறாி4 மைனவியா� ேபா4ற 
ந/ெப�Bாி4 வரலா0க� நம12! ேபாதிய சா40 பக+%. மா�& அ/ற ப� 
மா6)1காாி, மா�& ெப/ற ஒ+ மா6)1 காாியிட% பா� வா,கிய கைத பல+% 
அறி�தேத!  
 
ேசா3விேசா3விேசா3விேசா3விலா� ெப9 லா� ெப9 லா� ெப9 லா� ெப9     
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(ெதளி@ைர) த4ைனD% கா�1ெகா�), த4 கண வைனD% ேபா/றி, 
&க��ெசா�ைல நிைலநி0தி, எ40% ேசா�@படா தி+!பவேள ெப�ணாவா�.  
 

'த/கா� த/ெகா�டா4 ேபணி தைகசா4ற  
ெசா/கா�� ேசா�விலா� ெப�'  

 
(பத@ைர) த/கா� = (ஒF1க%, உட� நல% �த�யவ/றா�) த4ைனD% 
கா!பா/றி1ெகா�), த/ ெகா�டா4 ேபணி=த4ைன மண��ெகா�ட கணவைன 
D% உண@ �த�யவ/றா� கா�! ேபா/றி, தைகசா4ற ெசா� கா� = த2தி 
நிைற�த &க�ெமாழியிைனD% கா� நிைல நி0தி, ேசா�விலா� ெப� = 
(இவ/றிH% ேவ0 எ�த1 காாியதிH%) எ40% ேசா�@ ெகா�ளா தவேள சிற�த 
ெப�ணாவா�. (த/ெகா�டா4 = கணவ4; ேப?த� = உபசாித�-காத�; 
தைகசா4ற ெசா�=&க� ெமாழிக�).  
 
(மண12டவ+ைர) த4ைனD, கா� த4ைன1 ெகா�ட கணவைனD% ேபணி, 
ந4ைம யைம�த &க�கைளD% பைட�� ேசா�வி4ைம &ைடயவ�ே◌ ெப� 
ெண40 ெசா�ல!ப)வா�.  
 
(பாிேமலழக+ைர) க/பினி40% வFவாம/ற4ைன1 கா� த4ைன1 
ெகா�டவைனD% உ�B �த�ய வ/றா/ ேபணி, இ+வ� மா6)% ந4ைம 
யைம�த &க� நீ,காம/ கா�, ேம/ெசா��ய ந/2ண ந/ெச�ைக களிH, 
கைட!பிB Dைடயாேள ெப�ணாவா�.  
 
(விள1க@ைர) �4ன�, இ�வா�1ைக எ47% ப2தி யி4 �த/ 2றனி�, 
இய�&ைடய Jவ�12%' எ4பத/2 இய�பான உாிைமDைடய ெப/ேறா�, மைனவி, 
ம1க� எ47% Jவைகயா�12% - என!ெபா+� எFதிேன4 நா4. பி4ன�, 
J4றாவதான 'ெத4&லதா�' எ47% 2றளி�, தா4 எ4பத/21 கணவ4 
(2)%ப தைலவ4) என!ெபா+� உைரேத4. 'தா4' எ4பதி ேலேய 
த4ைன�ேச��த 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 இ�த1 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 
ம�லவா? Jவ+� மைனவிேபாக ஏைனய ெப/ேறா+% ம1கA% உதவி1ெகா�வைத 
"ம1க6ேப0 எ47% அ)த ப2தியி� ஆசிாிய� அைம� ைவ��ள அழகிைன 
ஆ�டறி�� மகி�க!  
 
இனி, பாயிர% என@% >6)!பா� என@% வழ,க! ெப0% ப2தியி�+�� சில 
��கைள1 கா�பா%. 
------------ 

அற
வ�B��த�அற
வ�B��த�அற
வ�B��த�அற
வ�B��த�    
ஒ�() வைக ஒ�() வைக ஒ�() வைக ஒ�() வைக     
 

'ஒ�H% வைகயா4 அறவிைன ேயாவாேத  
ெச�H%வா ெய�லா% ெசய�' 

 
(ப-ைர) அறவிைன - அற�ெசய�கைள, ஒ�H% வைகயா4 - �B�த அளவிேல, 
ஒவாேத-விடாம�, ெச�H% வா� எ�லா% - ெச�ய1CBய வா�!&�ள இட,களி� 
எ�லா%, ெசய� - (l) ெச�வாயாக.  
 
(ெத-ைர) உட� வள% இ�லாதவ4 பிற�12 மி2தி யாக உைழ� 
உதவேவ�Bயதி�ைல; ெபா+� வள% இ�லாதவ4 பிற�12 மி2தியாக1 ெகா)� 
உதவ ேவ�Bயதி�ைல: த,க� த,களா� �B�த அள@ உதவினா� ேபா�%; ஒ+ 
சிறி�% உதவ �Bயாவி6டாH% ஒ+ தீைமD% ெச�யாம� இ+�தாேல ப4மட,2 
ேம�: எ�லாவள�% இ+1க! ெப/றவ�க� ஏராளமாக! பிற�12 உதவேவ�)%-
எ47% க+�கைளெய�லா% உ�ளட1கிேய 'ஒ�H% வைகயா4' எ4றா�.  
 
'மனித7ைடய ெதாழி�க� Jவைக!ப)%. அைவ:நிைனத�, ேப�த�, ெச�த� 
எ4பனவா%. மனித4 இ% J40 ெதாழி�கைளD% ஒ+ ெநாB!ெபாF�% ஓயாம� 
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மாறிமாறி� ெச��ெகா�ேட யி+1கிறா4. எனேவ, தீயன நீ1கி ந�லனவ/ைறேய 
நிைன1கேவ�)%; ேபசேவ�)%; ெச�யேவ�)%. கனவிH,Cட ந�லன. 
வ/ைறேய நிைன1க@%, ேபச@%, ெச�ய@%ேவ�)%. அஃ� எ!பB �BD% எனி4, 
விழி�1ெகா�B+12% ேபா� ந�லவிதமாக நட��ெகா�டா� கனவிH% 
அ!பBேய நட12%. விழி�1ெகா� B+12%ேபா� ெக6டவிதமாக நட�� 
ெகா�டா� கனவிH% அ!பBேய நட12%. இஃ� ஒ+வைக உயி� (த�வ%) 
த4ைம என உண�க. எனேவ, மனித4 நாேடா0% இ+ப� நா42மணிேநர�% 
அறவழியி� நி/கேவ�)% எ4ப� &லனா2%. இ1க+�கைளெய�லா% 
உ�ளட1கிேய ஒவா� (விடாம�) ெச�க எ4றா� ஆசிாிய�. பிற�12 உதவி 
ெச�யேவ�Bய க6டாய% ஏ/ப6)விB4 த6டா� ெச�ேத தீரேவ�)%. க6டாய% 
ஏ/படா விB7% தாமாகேவ பாி�� ெச40% ெச�யேவ�)%. இGவி+வைகயாக 
தா% ெச�D% உதவிைய ஏ/01 ெகா�ள ஆ� கிைட1காவி6டாH%, வழியி� உ�ள 
க� ��, க�ணாB ஒ) �த�யவ/ைற நட12%ேபாேத அ!&ற!ப)தலா%; 
தனியாக அம��� ந�ல 5�கைள எFதலா%; ைகெதாழி� ெச�யலா%; இGவித% 
இ47% பல இய/றலா% - இ1க+�கைள ெய�லா% உ�ளட1கிேய ெச�H%வா� 
எ�லா% ெசய�' எ4றா� இ�நய,க� இனி1க� ெச�கி4றன. அ4ேறா? எனேவ, 
எ%மா�, எ!ேபா�%, எ!பB அற�ெசய� ெச�ய�BD% எ4றிய%பி, எவ+% வாளா 
(>ணாக) கால, கழி!பத/2 வழி யி�ைலய�லவா?  
 
நீ-ேதா4றா எFவா�; ெசய�-பயனிைல, ெசய� எ4ப� அ�வி2தி ெப/ற 
விய,ேகா� விைன�/றா%.  
 
(மண-உைர) தம1கியH% திறதாேன, அறவிைனைய ஒழியாேத ெச�யலா% 
இடெம�லா% ெச�க.  
 
(பாி-உைர) ததம1 கியH% திறதா4, அறமாகிய ந�விைனைய ஒழியாேத அஃ� 
எ��% இடதா4 எ�லா% ெச�க.  
 
அற�தா� அற�தா� அற�தா� அற�தா�     
 

'அறதா றி�ெவன(�) ேவ�டா சிவிைக  
ெபா0தாேனா )��தா னிைட."  
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(ப-ைர) சிவிைக-ப�ல1ைக, ெபா0தாேனா)-�ம�� ெச�பவ712%, ஊ��தா4 - 
(ப�ல1கி4 ேம�) ஏறி� ெச�பவ712%, இைட - ந)வி� உ�ள, அற� ஆ0 - 
அறதி7ைடய த4ைம, இ� - இ4ன�, என(�) ேவ�டா-எ40 (யா%) ெசா�ல(�) 
ேவ�Bயதி�ைல. நீ,கேள உண��� ெகா�ளலா%.  
 
(ெத-ைர) அற�ெசயேல ெச�D% ெபாியா� ஒ+வைர! பிற� ேபா/றி! ப�ல1கி� 
ஏ/றி� சிற!& (மாியாைத) ெச�கி4றா�க�. எனேவ, அற�ெசய� &ாி�த ஒ+ மனித4, 
த4ைன!ேபால அற�ெசய� ெச�யாத ம/ைறய மனிதனா� சிற!பி1க! 
ெப0கி4றா4 எ4ப� &லனா2%. ஆகேவ, அற% எதைகய ெப+ைமDைடய� 
எ4ப� ெசா�லாம� விள,2ேம!  
 
(மண-உைர) நீ,க� அறெநறி இத4ைம� எ40 அறிய ேவ�டா, சிவிைகைய1 
கா@வாேனா) ெசH� வானிைட1 காணலா%.  
 
(பாி-உைர) அறதி4 பய4 இ� எ40 யா% ஆகம அளைவயா4 உண�த� 
ேவ�டா, சிவிைகைய1 கா@வாேனா) ெசH�வானிைட1 கா6சியளைவ 
த4னாேன உணர!ப)%.  
 
(ஆரா��சி உைர) இ12றA12! பல� பலவிதமாக! ெபா+� உைர1கி4றன�. அற% 
ெச�யாத தீேயா4 (பாவி) ப�ல1ைக� �ம�� �4&0வா4; அற% ெச�த ந�ேலா4 
(&�ணியசா�) ப�ல1கி4 ேம� ஏறி இ4&0வா4 எ4ற க+தி� பைழய 
உைரயாசிாிய�க� பல� உைர எFதிD�ளன�. 
 
'ப�ல1ைக� �ம�� உதவி ெச�பவேன அற% ெச�D% ந�ேலா4 ஆவா4. 
ப�ல1கி4ேம� ஏறி� �ம!பவ712� �ைமத�� வ+�பவேன ெகா)ைம ெச�D% 
ெகாBேயா4 ஆவா4' எ4ப� பி/காலதிய சிலாி4 ேப+ைர. 
 
எம� க+� இGவிர�)% அ40. அஃதாவ�:�ம!பவ7% பாவிய�ல4, ஊ��� 
ெச�பவ7% பாவி ய�ல4. �ம!பவைன1 கா6BH% ஊ��� ெச�பவ4 
உய��தவ4 எ4பேத. உய��தவ4 எ4றா� எGவித தி�? சாதியாலா? 
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சமயதாலா? ெச�வதாலா? ெதாழிலாலா? அ�ல� ேவ0 பிறவ/றாலா? இ�ைல 
யி�ைல. எ�ண%, ேப��, ெசய� எ47% J40% ந�லனவா� இ+!பதனாேலேய 
உய��தவ4. இதைன! ப/றி� சிறி� ஆராயலா%:  
 
�4& அய�நா6B� ஒ+வ� த% கFதி� இ+�த ெவ�ைள தF%ைப 
(ெவ�2^ட%) ெவளியி� கா6ட ெவ6க!ப6), அதைன மைற!பத/காக "ைட 
(த/கால தி� கFதி� க6ட!ப6) ெதா,2% உைட) க6B1 ெகா�டாரா%. அ� 
பிற� க�?12 அழகாக@% ஆட%பரமாக@% காண!ப6டதா% பி4& அைனவ+% 
அ,ஙனேம ெச�ய ஆர%பிதா�களா%. அஃ� இ!ேபா� ஆட%பர உைடயி� ஒ+ 
க6டாய இட% ெப/0வி6ட த4ேறா?  
 
ெச�வ� ஒ+வ� த% மக� ேம� உ�ள அ4பாH%, ம+மக4ேம� உ�ள 
ஆ�வதாH%, த% ெச�வ வளதாH%, ம+மக712 அள@மீறி� சிற!&� ெச�தி+! 
பா�. அதைன1 க�) ம/ெறா+வ+% அ,,ணேம ெச�தி+!பா�. அ� நாளைடவி� 
க6டாயமாகிவி6ட�. ஒ� ஆ) 2திதபB ம/ைறய ஆ)கA% 2தி12மா%!  
 
உ�ைம! ெபாியா� ஒ+வ�, எ�ண%, ேப��, ெசய� களா� ந�லவரா 
யி+�தி+!பா�. ஏைனேயா� அவ�12! ெப+N சிற!&� ெச�தி+!பா�க�. 
அவ�ேம� உ�ள ெப+மதி!பா� அவைர நட1கவிடாம� ப�ல1கி� ஏ/றி தாேம 
�ம�தி+!ப�. விசிறி விசிறியி+!ப�, இ47% பல சிற!&கைள இய/றியி+!ப�. 
பி4&, எ!ேபா�% அ!ெபாியாைர! ப�ல1கி� ஏ/றி� �ம!ப� த%மா� �Bயா� 
ஆத�4, அத/ெகன1 C�யா� ைவதி+!ப�. எனேவ, ெபாியாைர� சிற!பி1க� 
ெச�ய ெதாட,கிய இ!பழ1க%, பி4& அரச�கைளD% ெப+N ெச�வ� கைளD% 
அைட�தி+1கலா%. நாளைடவி�, ந�லவேராெக6டவேரா - ெச�வ�% ெச�வா12% 
உைடேயா� பல+% ப�ல12 ஏற ெதாட,கிவி6டா�க�. இ1ெகா�ைளயா�, 
இ1காலதி� ப�ல12 எ47% ஊ�தியி4 பயேன பிைழயாக1 க+த!ப6)வி6ட�. 
இய/ைகதாேன! .  
 
ஒ�1ெகா�B+�தா�, கா�தியBகளாைர நட1க வி6B+!பா�களா இGவி+பதா% 
5/றா�B�? அ�ல� ஊ�தியி� ஏறதா4 வி6B+!பா�களா? சி/0ா�ேதா0% 
தாேம �ம�� ெச�வைத! ெப+% ேபறாக1 க+தியி+! பா�கேள ப�லாயிர ம1க� 
அ1காலதி� அரச� பல�, &லவ�கA12 அ?1க ெதா�) (விசி0த� �த�யன) 
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ெச�ததாக அறிவி1கி4றனேவ ச,க இல1கிய,க�! எனேவ, �ம!பவ� எ�ேலா+% 
பாவிகேள எ4ேறா, அ�ல� ஊ�பவ� எ�ேலா+% பாவிகேள எ4ேறா இய%&வ� 
�ைறயா? இ1காலதிய ைக வ�Bைய (ாி_ா) எ)�1 ெகா�ேவா%. இF!பவ� 
எ�ேலா+% பாவிகளா? ந�லவ+% பல� உள�. உ6கா��� ெச�பவ� எ�ேலா+% 
பாவிகளா? ந�லவ+% பல� உள�. இ�லாதவ4 இF1கி4றா4. ேசா%ேபறி ஏறி� 
ெச�கி4றா4. ஒ+வ4 வா,கிய ஒ+ வ�B விறைக ம/ெறா+வ4 ேகாடாாி 
ெகா�) பிள1கவி�ைலயா? இ� ம6)% நீதியா? இ� ம6)% பிள!பவ712 
இ4பமாகவா ேதா40%? இ�ைலேய! எனேவ இைவெய�லா% வயி/01காக� 
ெச�D% ஒ+வித வாணிக% (வியாபார%) ஆ2%. இவ/ேறா) இ12றைளD% 
இைய1கலாமா? ேமH%, 'அற% ெச�வதா� சிற!&% ந4ைமD% உ�) எ4பைத 
வ�D0�வ� இGவதிகார% எ4ப�% நிைனவி� இ+1க ேவ�)%.  
 
நீ�தா3 ெப�ைமநீ�தா3 ெப�ைமநீ�தா3 ெப�ைமநீ�தா3 ெப�ைம    
ெபாிய3ெபாிய3ெபாிய3ெபாிய3----சிறிய3 சிறிய3 சிறிய3 சிறிய3     
 

ெசய/காிய ெச�வா� ெபாிய� சிறிய�  
ெசய/காிய ெச�கலா தா�.  

 
(ப-ைர) ெசய/2- (எ�ேலாராH%) ெச�வத/2, அாிய-அ+ைமயான (�Bயாத) 
ெசய�கைள, ெச�வா�ெச�யவ�லவ�கேள, ெபாிய�-ெபாியா� ஆவா�க�. ெசய/2 
அாிய-ெச�வத/2 அ+ைமயான ெசய�கைள, ெச�கலாதா�-ெச�D% வ�லைம 
யி�லாதவ�க�, சிறிய�- சிறியவ� ஆவா�க�.  
 
(ெத-ைர) ெசய/காிய ெசய�களாவன:- ஒF1க� நீத�, இ+ைமவைக ெதாி�� 
ஈ�டற% T?த�, உர4 எ47% ேதா6Bயா� ஒைர��% காத�, ஐ�தி4வைக 
ெதாித�, 2ணெம47% 24ேறறி நி/ற�, எG@யி�12% ெச�த�ைம 
T�ெடாF2த� �த�யனவா%.  
 
இ12றளி�, ெசய/காிய ெச�வா� ெபாிய� எ4ற மாதிைரயாேன, ெச�யாதவ� 
சிறிய� எ4ப� தாேன ெபற!ப)ேம! அ!பBயி+1க மீ�)% ஒ+�ைற தி+வ�Aவ� 
Cறியி+!ப� Cறிய� Cற�" எ47% 2/றதி4பா/ படாேதா எனி4 படா�; 
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'Cறிய� Cறி7% 2/ற% இ�ைல  
ேவெறா+ ெபா+ைள விைள12 மாயி4'  

 
எ4ப� சா4ேறா� ெமாழிய4ேறா? இ,2 ேவெற4ன ெபா+ைள விைள1கி4ற� 
எனி4, விள%&�%: - ெசய/காிய ெச�வ� ெபாிய� எ4பைத ம6)% Cறி 
நி0திவி6டா�, ெச�யாதவ�க� ந)தரமானவ�க� எ4ற ெபா+� ப6)வி) 
ம�லவா? அ,ஙன% பட1Cடா ெத4பத/காகேவ, ெச�யாதவ�க� தா��தவ�க� 
எ40 விள1கி1 கா6)கி4றா� ஆசிாிய�. ேமH%, சிற�த ெசய� ஒ40% ெச�யாத 
சில� த%ைம! ெப+ைமயB�1 ெகா�கி4றா�க ள�லவா? அவ�கைள� 
�6B1கா6B நீ,க� தா��தவ�கேள எ40 இB�ைர!பதாக@% இஃ� 
எ�ண1கிட1கி4ற த4ேறா?  
 
(மண-உைர) ெசய/2 அாியன ெச�வாைர! ெபாிேயாெர40 ெசா�Hவ�; 
அவ/ைற� ெச�யமா6டா தாைர �ற�தாராயி7% சிறிேயாெர40 ெசா�Hவ�.  
 
(பாி-உைர) ஒத பிற!பினராய ம1கA� ெச�த/ ெகளியவ/ைற� ெச�யா� 
அாியவ/ைற� ெச�வா� ெபாியா�. அGெவளியவ/ைற� ெச�� அாியவ/ைற� 
ெச�யமா6டாதா� சிறிய�.  
 
ஐ6தி
 வைக ஐ6தி
 வைக ஐ6தி
 வைக ஐ6தி
 வைக     
 

�ைவெயாளி Rேறாைச கா/றெம4 ைற�தி4  
வைகெதாிவா4 க6ேட Dல2. 

 
(ப-ைர) உல2-உலகமான�, �ைவ-(உ�)ண+%) �ைவD%, ஒளி-(க�)ண+%) 
ஒளிD%, ஊ0-(ெதா6டா� உண+%) ஊ0%. ஒைச - (ேக6)ண+%) ஒ�D%, நா/ற% - 
(ேமா��ண+%) வாசைனD%, எ4ற-எ40 ெசா�ல! ப)கி4ற, ஐ�தி4 வைக-
ஐ�தி4 திறதிைன, ெதாிவா4 க6ேட - ஆரா��தறி�தவ னிடதிேலேய அட,கி1 
கிட12%.  
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(ெத-ைர) ேம/Cறிய ஐ�தி4 திறைத ெதாித� எ4றா� எ4ன? அஃ� வ+மா0: 
ேத7ற! ேபசி திதி!பான தி4ப�ட,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 ெகாN�கி4றா�. அGவறி@ைர12 அகமகி��� அைட1 
கி4றா4 ேமH%, அள@ மீறியதா� அமி�� நNசாயி/0. உட� நல% ெக6ட�. 
ஊதிய% 2ைற�த�. ஒ4ற4பி4 ஒ4றா� �4ப,க� பல ேதா4றின. இஃ� 
நா12� �ைவயா� வ�த நல1ேக). ஏைனய@% இGவிதேம!  
 
உ�?வத/காக உயி�வாழவி�ைல; உயி�வா�வத/ காகேவ உ�?வ� எ47% 
க+�ைடய பழெமாழி ெயா40 ஆ,கிலதி� உ�). உட%பிைன �4ன% 
இF1ெக40 இ+�ேத4', 'உட%பி712�ேள உ0 ெபா+� க�ேட4', 'உட%பா� 
அழியி� உயிரா� அழிவ�", 'உட%ைப வள�ேத4 உயி� வள�ேதேன' எ4பன 
தி+Jல� ெமாழிக�. இவ/றி4 க+ைத அறி�தவ� மிக� சிலேர! அவ+% 
நைட�ைறயி� கா6)வதி�ைல.  
 
உயி� சிற�த ெசய�கைள� ெச�யேவ�Bய கடைம உைடய�. அத/காக அG@யி� 
உட%பி� நீ�டநா� நிைல� வாழேவ�)%. அத/காக உ�ணேவ�)%; 
காணேவ�)%; ேக6கேவ�)%; �கரேவ�)%; உட�ைன Sய ெபா+ளா� 
S�ைமெச�� ஒ%ப ேவ�)%. இG ஐவைக யி4ப,கேள �ைவ, ஒளி, ஒைச, 
நா/ற%, ஊ0 எ4பன. 
 
ம�, நீ�, தீ, கா/0, வி� எ47% ஐ�தா� ஆனேத உலக%, ஐ%Tத% எ4பன 
இைவேய. உட%&% இGைவ% Tத,களி4 திாிேவ. இGைவ��% உட%பிH% 
உ�ளன. உட%பி/2� ெவளி இட,க� (�வார,க�) இ+!பதா� வி� உ�ள� 
என@%, J��வி)வதா� கா/0 உ�ள� என@%, எGவள@ உ�டாH% எாி� 
வி)வதாH% - ஈர�ணி கா��� வி)வதாH% ெந+!& உ�ள� என@%, உண@! 
ெபா+�கைள அைர�1 ெகா)!பத/2 வாயி�+�� நீ� ஊ0வதா� த�ணீ� 
உ�ள� என@%, மயி�, நக% �த�யன ெவ6ட ெவ6ட ேதா4றி �ைள!பதா� ம� 
உ�ள� 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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வி�ணி4 உதவியா� ஒைச ெப0கி4ற� (வாெனா�); J12 ம� உதவியா� 
நா/ற% (வாசைன) ெப0கி4ற� (வா7லக மல+12 வாசைனயி�ைல ெய40 
&ராண,க� &A2வதி4 ெபா+த�% இ�தா4 ேபாH%). இைவெய�லா% 
ஆரா��சியாள�க� அறி�த ெச�திேய! எனேவ, ெவ6) வத/21 ைகD% வாA% 
க+வியாக இ+!பைத!ேபால, �ைவ �த�ய ஐவைக இ4ப,கைளD% அைடவத/2, 
ெம�, வா� �த�ய ஐ%ெபாறிகA%, ம�, நீ� �த�ய ஐ%Tத,கA% உதவியாக 
இ+1கி4றன. இவ/றி4 உதவியா� ஐவைக இ4ப,கைள அளவாக அைட��, 
உயிைர உட%பிேல ெந)நா� நிைல1கைவ�� சிற�த ெசய� பல ெச�ய மிகமிக1 
கடைம!ப6)�ளா4 மனித4.  
 
நிைலைம இ!பBயி+1க, ஐவைக இ4ப�% உயி� வா�வத/காகேவ 
எ4ெற�ணாம�, இ4பதி/காகேவ உயி� வா�வ� எ4ெற�ணி அள@மீறி 
உ�) உட� நலைத1 ெக)�1ெகா�ட ஒ+வைன!ேபால, ஐவைக 
யி4ப,கைளD% அளவி4றி Kக��� அழிவ� அறி@ைடைம. யா2மா? கா�, 
கணிகைள அாிய1 ெகா)த கதியா� ைகையேய அாி�� ெகா�ளலாமா? 
சைம!பத/2 J6Bய ெந+!பா� >6ைடேய ெகாAதிவிடலாமா? எனேவ, �ைவ 
�த�ய ஐ�திைனD%, அைவ காரணமாக உ�ள ஐ%Tத%, ஐ%ெபாறி �த�யவ/றி4 
அைம!ைபD% ஆரா���ண��� அத/ேக/ப நட��ெகா�பவேர உலகி� 
உய��தவராகி, நிைனதவ/ைறெய�லா% ெவ/றிDட4 �B!பா�க�. இதைகய 
ெபாிேயா�12 உலக% க6)! படாம� எ4ன ெச�ய�BD%? உடலைம!பிைனD%, 
ேநாயிைனD%, அத4 காரணைதD%, ேபா12% வழி யிைனD% அறி�� அத/ேக/ப 
ம+�வ% ெச�D% ம+�வ�12 ே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 �தலாக1 Cறிய ஐ�� &ல4களி4 வைகைய ஆரா�வா4 
க�ணேத உலக%,  
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(பாி-உைர) �ைவD%, ஒளிD%, ஊ0%, ஒைசD%, நா/ற�% எ40 ெசா�ல!ப6ட த4 
மாதிைரக� ஐ�தன� C0பா6ைடD% ஆரா�வா4 அறிவி4 க�ணேத உலக%.  
 
ெவ'ளி கா�த� ெவ'ளி கா�த� ெவ'ளி கா�த� ெவ'ளி கா�த�     
 

2ணெம47% 24ேறறி கி4றா� ெவ2ளி  
கணேமD% காத லாி�.  

 
2ண% எ47% 240 ஏறி நி4றா� ெவ2ளி கணேமD% காத� அாி�. 
 
(பைர-2ண% எ47%-ந�ல 2ண% எ47%, 240-மைலயி4ேம�, ஏறிநி4றா� -ஏறி 
நி/2% ெபாியா� களி4, ெவ2ளி-சினைத, கணேமD%-(அஃ� இ+!ப�) 
கண!ெபாFேதயாயி7%, காத�-(அதனா� தீ,2 வராதபB) த)�1 காத�, 
அாி� - (பிற�12) �Bயா�.  
 
(ெத-ைர) ெபாியா�க62! ெப+%பாH% சின% ேதா4றா�. ேதா4றி7% 
ஏைனேயாைர!ேபால அB1கB ேதா4றா�; ெபாிதாக ேதா4றா�; ேதா4றிய�% 
நீ�ட ேநர% நிைல� நி40ெகா�ேட இ+1கா�; ஏேதா ஒ+ ேநரதி� ம6)% 
ஒ+கண ேநரேம ேதா40%; பி4 உடேன மைற��வி)%. கணேநர% நி/2% அ�சின 
ைதD% பிற� த)� த,கைள1 கா!பா/றி1 ெகா�ள �Bயா�. அவ�க� சின��, 
ஒ4ைற நிைனதேலா, ெசா�Hதேலா, நிக��தேலா ெச�வா�களாயி4 அ!பBேய 
நட�ேத தீ+%. இதனா� ெபாியா�களி4 ெப+ைம விள,2%. கண% எ4ப� மிகமிக� 
சிறிய கால அளைவ1 2றி12%. காத� எ4றா� வாராம� த)�1 காத� 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/ காதலாி�. (பாி-
உைர) �ற@, ெம�Dண�@, அவாவி4ைம �த�ய ந/ 2ண,களாகிய 24றி4 
�Bவி4கணி4ற �னிவர� ெவ2ளி தா7�ள வள@ கணேமயாயி7% ெவ2ள! 
ப6டாரா� த)த� அாி�.  
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(ஆரா��சிDைர) ெபாியா+ைடய சினதி�+�� பிற� த!பி1க �Bயா� எ47% 
க+திேலேய உைரயாசிாிய� பல+% உைர��ளன�. ஆனா� சில�, இ12றA12 
ேவ0விதமாக! ெபா+� உைர1கி4றன�. அ� வ+மா0:  
 
2ணெம47% 24ேறறி நி4றவ�க62 ஒ+ நாA% ஒ+ கண ேநர,Cட� 
சின�ேதா4றா�. அஃதாவ�, அவ�க� த%மிடதி� சிறி�% சினைத! பா�கா� 
ைவதி+1க மா6டா�க� எ4ப� அவ� C0%ெபா+�. ேமH% அவ�க�, 
ெபாிேயா�க� 2ணெம47% 24ேறறி நி4றவராத�4 அவ�12 இழி�த சின% 
ேதா4றா�; அ!பB ேதா4றினா� அவ�க� 2ணெம47% 24ேறறி நி4ற 
ெபாியா ராகாம� சிறியவ ராவா�க� எ40 த% ெகா�ைக121 காரண�% 
கா6)கி4றா�க�. இ!ெபா+ ளிலா தி+வ�Aவ� இ12றைள யைமதி+!பா�? 
எ40 இ,2 ஆராய ேவ�)%.  
 
‘ெபாிேயா�12 த!பி தவறி� சின% சிறி� வ�� வி)ேமயாயி4 பிறரா� த)1க 
�Bயா�’ எ40 தி+வ�Aவேர உைரெயFதி D�ளா�. ஒ+�ைற ய40, இ+�ைற 
ய�ல, பல�ைற இG@ைரைய எFதிD�ளா�. எ,ேகா ெவனி4, இய%&வ%:- 
தி+12றA� ெபா+6 பாH�, ெபாியாைர! பிைழயாைம எ47% ப2தியி� உ�ள,  
 

‘எாியா� �ட!பB7% உ�@�டா% உ�யா�  
ெபாியா�! பிைழெதாF2 வா�’, 
’வைகமா�ட வா�1ைகD% வா4ெபா+A% எ4னா%  
தைகமா�ட த1கா� ெசறி4’,  
’24ற4னா� 24ற மதி!பி4 2Bெயா)  
நி4ற4னா� மா�வ� கில�',  
'ஏ�திய ெகா�ைகயா� சீறி4 இைட�ாி��  
ேவ�த7% ேவ�� ெக)%', 
’இற�தைம�த சா�&ைடய ராயி7% உ�யா�  
சிற�தைம�த சீரா� ெசறி4'  
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�த�ய 2ற�க�, ெபாியா�12� சி0பா4ைம சின% ேதா40மாயி4 பிற� 
த)1க�Bயா� எ47% ெபா+ைள அறிவி1கவி�ைலயா? எனேவ, 2ணெம47% 
24ேறறி நி4றா� எ47% 2றA12, ேம/Cறிய 2ற�கைள ெய�லா% 
விள1க@ைரயாக அைமதா� ஆசிாிய� எ4றி ய%&வதா� வ+% தைடெய4ன? 
ம/0%, ஏைனேயா�12 மி2தியாக� சின�ேதா4ற, ெபாிேயா�12ம6)% எ!ேபாேதா 
ஒ+ கண ேநரேம ேதா40வத/21 காரண%, அவ�க� 2ணெம47% 24ேறறி 
நி4றவ�க� எ40 ஆசிாிய� இய%பிD�ள 2றி!&1 2றி!பா Dண�ேவா�12! 
&லனா2%. ேமH% அ4& ெநறிD% (அகி%ைச) அள@மீறி யி+தலாகா�. 
அள@மீறி4 அ�@% நNசா�1 ெகா�H%. ஆத�4 ஏேதா ஒ+ ேநரதிலாயி7% 
மாதிாி1காயி7% சின,கா6Bனா�தா4 சீ�தி+��% உலக%. இ�லாவிB4 ஏ�12%. 
ஏ4, தி+வ�Aவாிட% பாட% பB�! பழகி1 ெகா�ளலாேம! அவ� பல இட,களி� 
உலைக� சீறிD�ளாேர த% பாட�களா�!  
 
ஈ�), சிவ!பிரகாச அBகளாாி4 பிர&�,க \ைல - சிதராைமய� கதியி� உ�ள  
 

ேம@0 தவமத ெவ2ளி தானினி  
ஓ@0% தரத த40 ஒ+வரா7ேம (35)  

 
எ47% பாட� ப2தி ஒ!& ேநா1கத1க�.  
 
உ0தி, உய�ெப+ைம ஆகியைவ காரணமாக1 2ண% 24றாக உ+வகி1க! 
ப6)�ள�. 
 
வா
 சிற��வா
 சிற��வா
 சிற��வா
 சிற��    
ெந>&கட() ெந>&கட() ெந>&கட() ெந>&கட()     
 
ெந),கடH, த�ளீ�ைம 2401 தB1ெதழி� தான�கா தாகி விB4. (விள1க%) 
கட� நீ�, கதிரவ4 ெவ!பதா� 2ைற�� ஆவியாக மா0கி4ற�. அ�நீராவியி4 
ெதா2!ேப ேமக% என!ப)வ�. அ%ேம1தி� 2ளி��த கா/0!ப6டா� 
மைழெப�D%. மைழ கட�H% ெப�D%. தைரயி� ெப�ய! ப6ட த�ணீ+% 
ஆ/றி4 வழியாக1 கடைலயைடD%. இ�ெச�தி இ,2 நிைனவி� இ+1கேவ�)%.  
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(ப-ைர) எழி�-ேமகமான�, தா4-தா4, தB��(கட�நீைர1) 2ைற�, 
ந�காதாகிவிB4--(தி+%ப@% அத�ணிைர! ெப�� கடH121) 
ெகா)1காவி6டா�, ெந)% கடH%-மிக! ெபாிய கடH%, த4நீ�ைம-த4 இய/ைக 
வள%. 240%-2ைற��வி)%.  
 
(ெத-ைர) மைலயைனய அரச� ெச�வ�% &திய வ+வாயி�லா� ேபாயி4 ெபா�@ 
240%. இ+12% ெச�வ�� ஒரளைவ� ெசலவி6)! &திய வ+வாைய 
ேதBனாேலேய &தியெதா+ ெபா�@ ெப0%. அ� ேபாலேவ, கட�நீ+% நீராவியாக 
மாறி! பி4& மைழ நீரா� நிைற1க!படாவிB4 இய/ைகவள% 240%.  
 
கட�, நீராவியாக மாறி1 2ைறவ�%, பி4& மைழயா� நிைறவ�%, இ4ற�ல-பல 
5/றா�)க62 �4ேப தமிழ4 அறி�த ெச�தி. இ,2, “கட� 2ைறப)த நீ� 
க�2ைறபட எறி��' எ47% பைழய பாிபாட� அB ஒ!& ேநா12த/ 2ாிய�. 
ேமH%, நீராவியா� கட� 2ைறD%ேபா�, ஆ/றி4 வழியாக! &�நீ� &2�� 
நிைற��ெகா�ேடD% இ+1கி4ற�; &�நீ� &2�� நிைறD%ேபா� நீராவியாக1 
2ைற�� ெகா�ேடD% இ+1கி4ற�. ஆத�4 கட�நீ� 2ைறயேவா மிகேவா 
வழியி�ைல எ47% க+�ைடய, 
 

'மைழெகாள1 2ைறயா� &ன�&க மிகா�  
கைரெபா+ திர,2 ��நீ�'  

 
எ47% ம�ைர1காNசியி4 அBகA% 2றி!பாக@%, நயமாக@% 
ேம/ெசா�ல!ப6ட க+ைதேய வ�D0� கி4றன. ம/0%, ஊ/0 நீ�, ஆ/0 நீ�, 
மைழ நீ� எ47% Jவைகயான நீைரDைடய காரணதா�, கடH12 '��நீ�' எ7% 
ெபய� வழ,க!ப6ட� எ47% ஒ+ ெச�திD% இ,ேக இ1க+�12 அர� 
ெச�D%.  
 
எனேவ, கட�நீ� நீராவியாக மாறி மைழயாக! ெப�த� இ4றி, பனியாகேவா, ேவ0 
விதமாகேவா சிைத��வி6டா� வள% 24றேவ�Bய�தாேன! கட� வள% 2ைறத� 
எ4றா�, நீ�வா� உயி�க� ேதா4றி வாழாைமD%, �� �த�ய மணிக� 
உ�டாகாைம Dமா%. வைலஞ�12 வைலவள% சிற1க ேவ�)மானா� பா6ட% 
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(மைழ) ெபா�யா� ெப�யேவ�)% எ4பைத, ந/றிைண ெய47% ச,க 5�� 
உ�ள (38) 'பா6ட% ெபா�யா� வைலவள% சிற!ப' எ47% அBD% 
அறிவி1கி4ற�. எனேவ, கட�வா� உயி�க� தா% வாF% கட�� &�த�ணீ� 
&2வைத, நிலதி/2! &திய எ+ இ)வைத!ேபா40 வி+%பி வரேவ/கி4றன 
எ4ப� ெவளி!பைட. 
 
கட�7% மைழ உய��த� எ40ைர1க வ�த தி+வ�Aவ� இ,2 நயமான 
ெசா/கைள! ெப�தி+12% திற% ேதனி7% திதி1கி4ற�. அஃ� வ+மா0:- கட� 
தா4 மிக! ெபாியதாயி+!பி7% மைழயி�லாவி6டா� ெப+ைம 240% எ4பைத 
அறிவி!பத/காக 'ெந), கடH%' எ4றா�. த4னிடேத மி1கநீ� இ+!பி7% 
பயனி�ைல எ4பைத அறிவி!பத/காக த4ைம 240% எ4னா� 'நீ�ைம' 240% 
எ4றா�. ேமக% கட�னிட தி�+�� நீைர1 கட4 வா,2கி4ற� எ47% இழி@ 
ேதா4றாதபBD%, கட� நீைர1 2ைற1கி4ற� எ47% ஆ/ற� ேதா40%பBD%, 
வா,கி எ4னா� தB��' எ4றா�. ேமகதி4 வ�ள� த4ைம ேதா40வத/காக! 
ெப�த� எ4னா� 'ந�காதாகி' எ4றா�. மைழயி�லா வி6டா� கட� அழிD% எ40 
Cறினா�, ஆசிாிய� வ��� &ைன��ைர� மைழ12! ெப+ைம ேத)கி4றா� 
எ40 உலக% த%ைம! பழி12% என1 க+தி அழிD% எ47% ெசா�ைல! 
ெப�யாம�, மைழயி�லாவி6டா� கட�4 வள�% ஒரள@ 2ைறD% எ47% 
ெபா+ளி� "240%' எ47% ெசா�ைல! ெப�� தி+வ�Aவ� த!பி�1 
ெகா�)�ளைத ேநா1கி4 மன% மகிழ வி�ைலயா? ஆசிாியாி4 K�மா� Kைழ 
&லதி/2 ஓ� எ)�1கா6) ேவ�)மானா� இ12ற� ஒ4ேற ேபா�ேம! 
 
(மண-உைர) நிலேமய4றி ெநBய கடH% தன� த4ைம 2ைறD%, மி4னி 
மைழயான� ெப�யாவிB4.  
 
(பாி-உைர) அளவி�லாத கடH% த4னிய�& 2ைறD%, ேமக�தா4 அதைன1 
2ைற� அத4க6 ெப�யா� வி)மாயி4.  
 
��பாய மைழ ��பாய மைழ ��பாய மைழ ��பாய மைழ     
 

�!பா�12 �!பாய �!பா1கி �!பா�12  
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�!பாய Sஉ மைழ.  
 
�!பா�12 �!& ஆய �!& ஆ1கி �!பா�12 �!& ஆய�ாட% மைழ. 
 
(ப-ைர) �!பா�12-உ�பவ�கA12, �!&ஆயவ�ைமயான, �!& ஆ1கி - உண@! 
ெபா+�கைள உ�டா1கியளி�, �!பா�12 -அG@ண@! ெபா+� கைள 
உ�பவ�கA12, �!& ஆய� உ%-(தா7% தாக ேவ6ைக12) உணவாக 
ஆகியி+!ப�%, மைழ-மைழநீேர.  
 
(ெத-ைர) �!& எ4பத/2, உண@, வ�ைம எ4பன ெபா+�. வ�ைமைய1 
ெகா)12% உணைவ வ�ைமயான உண@ (�!பாய �!&) எ4றா� ஆசிாிய�.  
 
எவாிட�% ம�ைண1 ெகா)� தி47 எ4றா� தி4னமா6டா�க�. த�ணீைர 
த�� 2B எ4றா� 2B!பா�க�. ஆனா�, ம1க� யாவ+% ம�ைணD% 
தி4கி4றா�க�. எ!பBெய40 ேநா12ேவா%: நா% உ�?% ேசா0, கா� கனி 
�த�யன எ!பB உ�டாயின எ40 ஆராயி4, ம�?% த�ணீ+% ேச��ேத 
உ�டா யின. எ4ப� அ0தியி6) உ0தி க6ட!ப)%. அாிசிைய த�ணீ+ட4 
கல�� அ!பமா12கி4றா� ஒ+ ம,ைக. அ�ேபாலேவ, ம�ைண த�ணீ+ட4 
கல�� உண வா12கி4றா� இய/ைக ெய47% ந,ைக. ஆரா��சி யாள�க� 
உணவி4 வைககளாக1 CறிD�ள - மா@! ெபா+�, ெகாF!&!ெபா+�, 
உேலாக!ெபா+� �த�ய யா@% த�ணி+ட4 கல�த ம�ணி4 திாிேவ. எனேவ, 
த�ணீ� தனி� உணவாவைத!ேபால ம� தனி� உணவாகா�; அத/2 
த�ணிாி4 உதவிD% ேதைவ எ4ப� இ!ேபா� ந42 &ல!ப)ேம! ம�ைணD%, 
த�ணிைரD% ெகா6Bனா� எாிகி4ற ெந+!& அைணD%. அ�ேபால, ம� - 
த�ணி�களி4 திாிவாகிய உணைவ உ�டா� பசிதீ அைணD%. இ,2, 
"உணெவன!ப)வ� நிலெதா) நீேர' எ47% &றநாP/0 வாியி4 ெபா+தைத 
உ/0 ேநா12,கா�, ப�ைட தமிழனி4 பல�ைற ஆரா��சிவ4ைம &ல!ப)%. 
 
ஆ! ஆ! ேம/Cறிய விாி�த க+�கைளெய�லா% உ�ளட1கி, 'மைழ நீரான� 
ஏைனய உண@! ெபா+� கைள உ�டா1கி தா7% (தாகதி/2) உணவாக 
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அைம���ள�' எ47% �+ைத ஒ4ேற �1கா� அBயி� உைர��ள 
தி+வ�Aவாி4 திற�தா4 எ4ேன!  
 
ஆய� உ%-எFவா�; மைழ-(ெபய�!) பயனிைல, ஆய�% எ4பதி� உ�ள உ (�), 
ஊஉ (Sஉ) என நீ�) அளெப)�� ெச�Dேளாைசைய நிர!பி அழ2 த�த� 
எ4ப�.  
 
இ�த அளெபைடைய ேவ0 ெபா+ளி� Cறி4, அ� இ47% சிற!&ைட�. 
அதாவ�: இட% நிர!&வத/காக இ�த அளெபைட அைம1க!ப6ட வி�ைல. �!& 
ஆ12வேதா) �!& ஆவ�% ஆகிய எ�லா% மைழ தாைனயா எ40 நீ6B! 
பலைகைய த6B அB�! ேப�வ� ேபா4ற வ�D0த� ெபா+ளி� �!பாய 
Sஉ%' எ47% அளெபைட அைம�தி+!பதாக1 ெகா�ள� ேவ�)%.  
 
(மண-உைர) பிறிெதா4 0�பா�12 அவ� உ�ட/ கான உண@கைளD% 
உ�டா1கி த4ைன உ�பா�12 தாேன உணவாவ�% மைழேய.  
 
(பாி-உைர) உ�பா�12 ந�ல உண@கைள உளவா1கி, அவ/ைற உ�கி4றா�12 
தா7% உணவா� நி/ப� உ% மைழ. �!& எ4ப�, உ�?த�, உண@, வ�ைம 
எ47% ெபா+�கAட4 தி+%ப தி+%ப வ�தி+!பதா�, இ�த அைம!ைப, ெசா� 
ெபா+� பி4வ+ நிைல அணி எ4ப� அணியில1கண 5லா�. 
 

கட"� வா���கட"� வா���கட"� வா���கட"� வா���    
 
எ9'ண�தா
 எ9'ண�தா
 எ9'ண�தா
 எ9'ண�தா
     
 

’ேகாளி� ெபாறியி4 2ணமிலேவ எ�2ணதா4  
தாைள வண,கா தைல. ’ 

 
(ப-ைர) எ�-மதி1கத1க, 2ணதா4-2ணைத உைடய கட@Aைடய, தாைள-
தி+வBைய, வண,காவண,காத, தைல-தைலக�, ேகா� இ�- (கா?த�, ேக6ட� 
�த�ய உண�@கைள1) ெகா�Aத� இ�லாத, ெபாறியி4-(2+6)1க�, 
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ெசவி6)1கா� �த�ய) உ0!&கைள! ேபால, 2ண% இல-பய4 உைடயன அ�ல. 
ஏ-ேத/ற%.  
 
(ெத-ைர) கா?% வ4ைம இ�லாவி6டா� க�?12 இழி@; ேக62% வ4ைம 
இ�லாவி6டா� கா�12 இழி@: நட12% வ4ைம இ�லாவி6டா� காH12 இழி@: 
இவ/ைற! ேபாலேவ, கட@ைள வண,2� த4ைம இ�லாவி6டா� தைல12 இழி@ 
எ40 தி+வ�Aவ� Cறியி+12% உவைம நய% K?கிDண��� மகி�த/ 
2ாியதா2%.  
 
எ�?த� எ47% ெசா�H12 மதித� என ஒ+ ெபா+� உ�). எனேவ, 
எ�2ணதா4 எ4பத/2 மதி1கத1க 2ணைத உைடயவ4 எ40 ெபா+� 
Cற!ப6ட�. 2மர2+பர அBகளா+%, ம�ைர1 கல%பக% எ47% 5��, 
மதி1கத1க ம�ைர எ47% ெபா+ளி� "எ�த+ ம�ைர என1 Cறியி+!ப� இ,2 
ஒ!& ேநா12 த/2ாியதா2%. எ� 2ணதா4 எ4பத/2 எ6) வைகயான 
2ண,கைள உைடயவ4 எ40% ெபா+� Cறலா%. 
 
(மண-உைர) அறிவி�லாத ெபாறிகைளDைடய பாைவ க� ேபால ஒ+ 2ண�% 
உைடயனவ�ல; எ6)1 2ணதிைன Dைடயவ4 தி+வBயிைன வண,காத 
தைலயிைனDைடய உட%&க�. 
 
(பாி-உைர) ததம1ேக/ற &ல4கைள1 ெகா�ைக யி�லாத ெபாறிக� ேபால! 
பய4ப)த� உைடயவ�ல, எ�வைக!ப6ட 2ண,கைளDைடயான� தா�கைள 
வண,கா தைலக�. எ� 2ண,களாவன:- த4 வயதனாத�, 
Sயஉட%பினனாத�, இய/ைகஉண�வின னாத�, �/0% உண�த�, இய�பாகேவ 
பாச,களி4 நீ,2த�, ேபர+� உைடைம, �Bவி� ஆ/ற� உைடைம, வர%பி� 
இ4ப% உைடைம என இைவ. இGவா0 ைசவாகமதி� Cற!ப6ட�. அணிமாைவ 
�தலாக உைடயன என@%, கைடயிலா அறிைவ �தலாக உைடயன என@% 
உைர!பா+% உள�. 
 
(ஆரா��சிDைர) எ� 2ணதா4 எ4பத/2, எ6)1 2ண,கைளDைடயவ4 
எ4ேற பாிேலழக� �த�ேயா� ெபா+� CறிD�ளன�. அ� ஒ+ ந�ல ெபா+�தா4. 
ஆனா�, பாிேமலழக� ைசவ ஆகமதி� Cற!ப6)�ள எ6)1 2ண,கைள1 
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2றி!பி6)�ளா�. ேவ0 சில�, வட 5�� உ�ள அணிமா �த�ய எ6ைட1 
2றி!பி6)�ளன�. இ47% சில�, சமண 5�� உ�ள கைடயிலாவறி@ �த�ய 
எ6ைட1 2றி!பி6)�ளன�. இத/2 ஏ4 இGவள@ ெதா�ைல? இவ/ைறயா எ� 
2ண% எ40 தி+வ�Aவ� இய%பியி+!பா�? ைகயி� ெவ�ெணைய 
ைவ�1ெகா�) ெந�12 அைலவ� ஏ4? இைறவனி4 எ6)1 2ண,க� 
இ4னி4னைவ எ40 தி+வ�Aவேர ெதாிவி��ளாேர. ேகாளி� ெபாறியி4' 
எ47% இ12ற� ஒ4பதாவ� 2றளா2%. இத/2�4 எ6)1 2ற�களிH%, 
இைறவைன எ6)1 2ண,க� உைடயவனாக1 CறிD�ளா� வ�Aவ�. �ைறேய 
அைவ வ+மா0:  
 
ஒ40-உலகி4 �த/ ெபா+ளாயி+!பவ4; இர�)வாலறிவ4; J40-மல�மிைச 
ேயகினா4; நா42ேவ�)த� ேவ�டாைம யிலா4; ஐ��-இைறவ4 (இைறவ4 
எ4றா� எ,2% எ�ேலா�12% தைலவனா� த,கியி+!பவ4 எ4ப� ெபா+�); 
ஆ0-ெபாறிவாயி� ஐ�தவிதா4; ஏF-தன12வைமயி�லாதா4; எ6)அறவாழி 
அ�தண4 எ4பனவா%. இ,,ண% �த� எ6)1 2ற�களிH% எ6) இய�&கைள� 
ெசா��1ெகா�) வ��, பி4& ஒ4பதாவ� 2றளி� எ�2ணதா4 எ4றா�, 
�4Cறிய எ6)1 2ண,கைள உைடயவ4 எ40 ெபா+� C0வதி� எ4ன பிைழ? 
பதாவ� 2றளி� &திதாக ஒ+ 2ண�% ெசா�லவி�ைல. �/Cறிய இைறவ4 
எ4பைதேய 2றி!பி6)�ளா�. எனேவ, வ��� பிற ெகா�ைககைள1 
ெகா�)வ�� திணி!பைத1 கா6BH%, ஆசிாியாி4 C/ைறேய ெகா�வ� ந�ல 
2றி1ேகா ள�லவா? இGெவ6BைனD% எ�சமயதா� தா4 இ�ைலெய40 
ம01க�BD%? 
 

'தைலேய நீ வண,கா�' (தி+ அ,கமாைல 1) 
’தா�த� ெச4னிD% த�த தைலவைன' (ெபா�)  

 
எ47% நா@1கரசாி4 ந4ெமாழிக� ஈ�) ஒ!&ேநா1க த1கன.  
 
பிறவி1 கட� நீ6த� பிறவி1 கட� நீ6த� பிறவி1 கட� நீ6த� பிறவி1 கட� நீ6த�     
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பிறவி! ெப+,கட� நீ��வ� நீ�தா�  
இைறவ4 அBேசரா தா�.  

 
(மண-உைர) பிறவியாகிய ெபாிய கடைல நீ�தி ேய0வ� இைறவன� அBைய� 
ேச��தவ�; ேசராதா� அத7� அF��வ�. 
 
(பாி-உைர) இைறவ4 அBெய47% &ைணைய� ேச��தா� பிறவியாகிய ெபாிய 
கடைல நீ��வ�; அதைன� ேசராதா� நீ�தமா6டாரா� அத7� அF��வ�. 
ேச��தா� எ4ப� ெசா�ெல�ச%.  
 
நம� உைர: இைறவனB ேசராதா�-இைறவனி4 தி+வBகைள வண,காதவ�க�, 
பிறவி! ெப+,கட�பிறவியாகிய ெபாிய கடைல, நீ��வ�-நீ�தி1ெகா�ேட 
யி+!பா�க�; நீ�தா�-ஆனா� நீ�தி1 கைரேயற மா6டா�க�.  
 
ஆ�@ைர: மண12டவ�, பாிேமலழக�, பாிதியா�, கா�,க� �தலான 
உைரயாசிாிய�க� பல+% ேச��தா�’ எ47% ெசா� எ�சமா� (2ைறவா�) உ�ள� 
என1 ெகா�) அ�ெசா�ைல வ+வி�! ெபா+� CறிD�ளன�. இ� 
ேதைவயி�ைல. ேமேல நம� உைரயி� CறிD�ளேத ெபா+தமான�. இத/21 
க%பன� ��தரகா�ட� Uடாமணி! படல!பாட� ஒ40 �ைண ெச�கிற�: அ�,  
 

’நீ�தா இ4ன�4 �ே◌தாேம  
ேத��தா நாத ெப+Nெச�வ%  
ஈ�தா712 உைன ஈயாேத  
ஓ��தா� எ%மி4 உய��ேதா�யா�' (43)  

 
எ4ப�. நீ�த �Bயாத �4ப1 கடைல நீ நீ�தி1 ெகா�ேட யிராதபB உ4ைன 
இராமனிட% ேச�1க ேவ�)% என அ7ம4 சீைதபா� Cறினா4 - எ4ப� இத4 
க+�. சீைத இராமைன! பிாி�� இராவணனிட% அக!ப6)1 ெகா�) 
வ+��வ�, நீ�த �Bயாத �4ப1 கடைல நீ�தி1ெகா�B+!பதா2%. ஆனா�, 
இராமைன அைடயாவிB4, நீ�தி1ெகா�ேட தா4 இ+1கேவ�)ேம தவிர, நீ�தி1 
கைரேயற �Bயா� - எ4ப� இத4 விள1க%. இ� ேபாலேவ, இைறவனB ேசராதா� 
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பிறவி! ெப+,கடைல நீ�தி1ெகா�ேட யி+1கேவ�)ேம தவிர, நீ�தி1 கைரேயற 
�Bயா� - என இ12றA12! ெபா+� காணேவ�)%.  
 
ேவ�டாத ெசா�ைல வ+வி!ப�%, இ+12% ெசா�ைல நீ12வ�% ஆகிய ஒ+ 
பழ1க% பாிேமலழகாிட% உ�).  
 
'உைடயா� �4 இ�லா�ேபா�'  
 
எ47% 2றளிH% ஒ+ ெசா�ைல வ+வி� எFதி D�ளைம ேதைவயி�ைல என 
இ�5H� �4 ஒாிடதி� விள1க!ப6)�ள�. ம/0%. 
 

'அழ�ேபாH% மாைல12 Sதாகி ஆய4  
2ழ�ேபாH% ெகா�H% பைட’(1228)  

 
எ47% 2றளி� 2ழ� ேபாH% எ4பதி� உ�ள ேபாH% எ4பைத அைச என 
த�ளிவி6டா�, இ1 க+�கைளெய�லா% அறிஞ�க� ஆ�க. இைறவனBகைள 
வண,காதவ�க� >)ேப0 எ�த இயலா� எ4ப� இ�த1 2றளி4 க+தா2%. 
--------------- 
 
'ற� �த� 'றி�� அகர வாிைச 'ற� �த� 'றி�� அகர வாிைச 'ற� �த� 'றி�� அகர வாிைச 'ற� �த� 'றி�� அகர வாிைச     
 
(இ�5�� விள1க% ெப/0�ள 2ற�களி4 அகர வாிைச)  
அNசாைம 42 C/றேமா 56 
அண,2ெகா� 22 ெகாைடயளி 38 
அறதா/றி4 85 ெகா)%&+வ% 70 
அறதா0 175 ேகாளி� ெபாறியி4 192 
அறனிF1கா 53 �ைவெயாளி 180 
அறெனன 105 ெசய/காிய 179 
அ4&% அற7% 68 ெசவிைக!ப 110 
ஆ/றிெனாF1கி 102 த/கா� 172 
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இய�பினா4 99 �!பா�12 189 
இய/றH% 77 �ற�தா�12% 43 
இ+ ேநா12 143 S,காைம - 58 
இ�லெத4 169 ெத4&லதா� 45 
இ�வா�வா4 31 ெதா6டைன� 161 
இ4ெசாலா� 95 ெந),கடH% 187 
உைடயா� �4 150 ேநா1கினா� 34 
உ�டா�க� 123 பைட2BC� 26 
எ�ெண4ப 133 ப�டறிேய4 36 
ஏதிலா� 158 பழியNசி 65 
ஒ�?த/2 89 பிைணேய� 107 
ஒ�H% G4கயா4 174 பிறவி!ெப+% 194 
கடா1களி0 - 94 மைனத1க 138 
க�டா�க� 22 மைனமா6சி 153 
க�?ைடய� 146 �ைறெச�� 115 
க/ககசடற 128 யாதா7% 165 
கா6சி12 81 ைவய�� 120 
2ணெம47% 183  
------- 


