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ெத,, ராயேபைட, ெசைன-600 014.

கைர
எ* ெதாைகயி

எப+ பாிபாட

ஒறாகிய க *ெதாைக க  பா.களா

எற பாவா

அைம/த+. பாிபாட

அைம/த+. மற ஆ3 4 க5 ஆசிாிய பாவா

அைம/தைவ. அகெபா,ைளபறி% ெசா வத6. க பா

பாிபாட7

சிற/தைவ எ3 ெதா காபிய# ெசா கிறா#, இ/த இர8 வைக பாட களி7

நாடக*ைத ேபால ஒ,வ# ேபச , மெறா,வ# அத6 விைட ெசா லமாக.
93 வைககைள அைம*+% ெசா லலா . ஒ:ெவா,வ# 93

தனி*தனிேய

"/+ ேதா3 ப" அைம.கலா . இப" உைரயாடலாக வ, க பாைவ
உற;க

அறி<

எ3 ெசா வா#க'.

இைசேயா பாவத6 இ/த இர8 வைக பாட க5

ஏைடயைவ. இபா.களி
வ, .

இைடயிேல 6 வ, ; சில ப6திக' இைட மட.கி

ெநறியறி ெசறி6றி ாிதிாி மறியா
அறிவைன /+றீஇ*

3

தைகமி6 ெதாைகவைக யறி<
சாறவ# இனமாக

எப+ேபால வ,வன 6. இத6 அராக எ3

ெபய# உ8. ராக

எபைதேய அராக எறா#க'. அெபயேர அ/த ப6தி இைசேயா பாவத6

உாிய+ எபைத லப*+கிற+.
னேவ=ைக* தா+ைற.6

ெபானைற றி

நனவி ண#%சி நட.க7

ஆ=ேக

நனவி ண#%சி நட.6மா
கனவி ண#%சி க"+மா
வி8ேடா?க னாட@

அேறா?

அேறா?

நீ<

வ+ைவ<

ப8டறியா தீ#ேபா பட#கிB# மெகாேலா
ப8டறியாதீ#ேபா பட#/தீ# பழ=ேக8ைம

க8டறியா ேத ேபா கர.கி ெப மெகாேலா?
எ3 வ,பைவ இைடமட.6. நனவி ண#%சி நட.6 மா

அ"யி

வ,வைதேய மீ

பாவதனா

நனவி ண#%சி நட.க7

எ3 இர8டாவ+

எ3 மட.கி

இைடமட.காயி3. க யி உ3பாகிய தாழிைசகளி

இப"

இைட மட.6 வ, . இ:வா3 வ,வ+ பாவத6 நயமாக இ,.6 . ஆதலா

இைத. க/த,வ மா#.க

எ3 ெசா வா#க'. க/த,வ எப+ இைச, க/த,வ

மா#.க - இைச ெநறி, இைட மட.கி வ,

பனவாக இ,.6 .[#]

ப6திக' இைசயி

அைம*+ பாட ஏ

---------[#]

அ"<லக

ஏ*தி அல#மாாி +ரவ

"<லக !#*தி உறநிமி#/ேதா யாேர

"<லக !#*தி உறநிமி#/ேதா !3

க"மதி7 கடழி*த காவல நீ அேற (1245)
எ3 சீவக சி/தாமணியி
மா#.க*தா

இைட மட.கி வ,

பாட களி உைரயி , 'க/த,வ

இைட மட.கின' எ3 ந%சினா#.கினிய# எD+கிறா#. சிலபதிகார

த ய பைழய 4 களி7 , தி,விைளயாட ராண

த ய பிகால
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4 களி7

ெத?வ=களி +திைய ஒ,வ# பாவதாக வ,

மட.காக வ,
------------

க/த,வ மா#.க% ெச?<கைள. காணலா .

க பா எப+ தமிழி

உ'ள நா6 வைக பா.களி

இட=களி

இைட

ஒ3, +'ளேலாைச

உைடய+. அளவிேல ெபாியதாக பா ப" பல உ3.கைள உைடய+.

க *ெதாைகயி

ேச#*+ 150 பாட க' இ,.கிறன.

கட' வா;*ைத<

பாைல, 6றிEசி, ம,த ,  ைல, /ெ◌?த

எற ஐ/+ பிாிகைள<ைடய+ அ+.

கட' வா;*ைத பா"னவ# ம+ைர ஆசிாிய# ந:வ/ +வனா#. பாைல. கவியி

உ'ள 35 ெச?<கைள இயறினவ# ேசரமா பாைல பா"ய ெப,= க=ேகா,
அவ# பாைல*திைணைய பாவதி

வ லவ# எபைத அவ,ைடய ெபயேரா

ேச#/த அைட ெமாழிகேள ெதாிவி.6 .
6றிEசி. க யி

அைம/த 29 பாட கைள பா"யவ# கபில#. அவ# 6றிEசி*

திைணைய பாவதி

திறைம ெபறவ#. ம,த* க ைய 33 ெச?<க' அைமய

பா"யவ# ம+ைர ம,த இளநாகனா#. 17 ெச?<கைள<ைடய  ைல. க ைய

இயறினவ# ேசாழ ந 7,*திரனா#, ெந?த கவியாக அைம/த 33 பாட களி
ஆசிாிய# ந:வ/+வனா#.
க *ெதாைக% ெச?<க' விாிவான ெபா,' அைமதிைய உைடயைவ; பா அ/த
அைம.6 இட

ெகா.கிற+. ஆகேவ, அழகான சி*திர

ஒைற பலவைக

நிைல. கள=க5 அைமய HI.கமான, ப6திக' அழ6 ெச?ய விாிவான கிழியி

அைம*தா ேபால. கவிஞ#க' க பா.கைள இயறியி,.கிறா#க'. அவைற

ப".ைகயி

ஒைச இனிைத<

ெகா'ைள ெகா'கிறன.

கவிப8

ெபா,சிற

கறறி/தா# ஏ*+ க

எ3 ,

தி,*த.க மானிசி/ தாமணி க ப
வி,*த. கவிவள

ேவ8ேட

- தி,.6றேளா

ெகா=6ேவ' மா.கைதேயா ெகா'ேள ; நணி ஆ#ேவ

ெபா=6க

இப ெபா,'

உ'ள*ைத.
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எ3

பாரா ப" அைம/த பாட கைள. க * ெதாைகயி

காணலா .

இ/த அாிய 47.6 ந%சினா#.கினிய# அழகிய உைர ஒைற எDதியி,.கிறா#,
எ* ெதாைக 4 களி

63/ெதாைக.6 அவ# உைர எDதினெர3

ெதாிகிற+. அ+ இேபா+ கிைட.கவி ைல. க *ெதாைக.6 அவ# எDதிய
உைரேய@
இைத த

எேற ெசா ல ேவ8 .

கிைட*த+ தமிழ#களி பா.கிய

தலாக உைர<ட அ%சியறி ெவளி ப*தியவ# யா;பாண*+

ேபரறிஞராகிய தி,. சி. ைவ. தாேமாதர

பி'ைளயவ#க'. அதபி மகாமேகா

பா*தியாய டா.ட# ஐயரவ#க5ட இ,/+ பழகி* தமிழாரா?%சி ெச?+வ/த

லவ# தி,. இ. ைவ. அன/தராைமயரவ#க' இ/த 4ைல ந6

தமி; ெப,

ஆரா?/+, பலவைகயி ேசாதைன ெச?+, ஒைம ப6திகைள<
6றிகைள<

ெதா6*+% ேச#*+ 1925-இ

அபதிபி ெச?தி,.6

பலவைக.

ெவளியிடா#க'. அவ#க'

ேவைல அறிஞ#க' க8 வியப த6ாிய+. அதபி

ைசவ சி*தா/த 4 பதி. கழக*தா# ஒ, பதிைப ெவளியி'ளன#.
இ/த *தக*தி

க *ெதாைகயி ,/த எ*த !3 பா.களி விள.க=க'

உ'ளன. கட' வா;*+
க யி7'ள+ ஒ3

இதி

பாைல. க யி7'ள பாட

ஒ3

6றிEசி.

இ,.கிறன. ேவ3 சில பாட களி விள.க*ைத<

ேச#.க எ8ணிேன, இடமிைமயினா

ேவ3 ஒ, சமய

அவைற ெவளியிடலா

ெம3 நிைன*+ இ/த !3 பாடேலா நி3*தி. ெகா8ேட. த பா 17

அ"கைள உைடய+. . இர8டாவ+ பா 22 அ"கைள< , !றாவ+ பா 51
அ"கைள<

இ,.கிற+.

உைடயைவ. ஆகேவ இ*தக*தி

90 அ"க5.6 விள.க

கட' வா;*+ பா% சிவெப,மா@ைடய !3 ஆட கைளபறி%
ெசா 7கிற+. தமி;நா"

கால*தி

இைச<

9*+

மிக விாிவாக பயிறி,/த

எD/த+ இ பா, ஆத  இ பா"

ெசா ல ெபற ெச?திக'

அ.கால*தா,.6* ெதளிவாக* ெதாி/தி,.6 . இேபா+ இைச* தமிD

தமிD

மைற/+ ேபாயின. அப6திகைள% சா#/த இல.கிய=க5

அவறி இல.கண*ைத% ெசா 7 தனி 4 க5

இ ைலயாயின.

கிைட.கவி ைல.

இல.கிய=களினிைடேய 9*ைத பறி< இைசைய பறி<

வ,

நாடக*

இட=களி
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அ"யா#.6 ந லா# த ய உைரயாசிாிய#க' ஓரள அ% ெச?திகைள

விள.6கிறா#க'. ேமேகாளாக% சில ெச?<கைள. காகிறா#க'.
அவறி ,/+ பழ=கால*தி
4 க5

பல பல இைசயில.கண 4 க5 9*தில.கண

வழ=கி வ/தன எ3 அறிகிேறா .

ெகாெகா", பா8டர=க , காபால எற !3 9*+.கைள பறிய
ெச?திகைள. கட' வா;*தி

ெதளிவாக

விாிவாக

கா8கிேறா . இவறி இல.கண=கைள*

ெசா 7 4 க' இேபா+ இ ைல. சிலபதிகார ,

அத உைர, ந%சின#.கினிய# உைர எபவறி
பிகால 4 க' சிலவைற. ெகா8

ெதாிய வ,

ெதா6*+ எ8ணி. என.6* ேதாறிய வைகயி
காபால

எற 9*தி இல.கண

வ,

ெச?திகைள. ெகா8

ெச?திகைள ஒ,=6

விள.கியி,.கிேற. ஆயி@

ெதளிவாக விள=கவி ைல.

இைறவ@ைடய த*+வ*ைத எ:வா3 தமி; லவ#க' நிைன/+, அவ

க,ைணைய விய/+ பாராகிறா#க' எபத6 இ/த. கட' வா;*+ பா
ஒ, சிற/த உதாரண . இைறவ மன*+.6 வா.6.6 எடாதவ ஆனா7 ,
க,ைணயா

தி,,வ

L8 பல அ,' விைளயாட கைள நட*+கிறா

எபைத அவ#க' ந6 ெதளி/தி,/தன#, நா
மிக. 6ைற/த+ எ3 , அவ ந மிட

எ8ணி அவ நம.6 எளியனாக வ,
9ளிகைள<

அ"யாரா.கி ஏவ

அவ பா

கா அ மிக

ைவ*த அ,' மிக மிக ெபாியெத3

க,ைணைய பாரா"னா#க'.

ெகா'5 சிற இைறவனிட

ந ைம பணி ெகா'வ+ என விய?

இ,.6 ேபா+

பாைல.க யி ,/+ எ*த பா, பாைலயி ெவ ைமயிMேட காத 

த8ைமைய லப*+கிற+. காத  ஆறைல< , காதைல<ைடயா# த நல

ேநா.கா+ த காத6ாியவ#க' நல*ைதேய ேபIவைத<

வில=6களி ேம

ைவ*+% ெசா வ+ பழ= கவிகளி இய . பி"ைய பா+கா.6
றாைவ ேபI

!3

ஈர

ெச?கிறன.

ஆ8 றா, பிைணமாைன. காபா3

வற8ட பாைலயி7

காத

ெவ'ள

களி3, ெப8

கைலமா எ@

ெப,.ெக*+ ஓட%

7

6றிEசி.க பா, தைலவ@.6 தைலவி.6
ெவளியி அ:வி,வ,

ெசா கிற+. ஆறி

மண

உ'ள காதைல ேதாழி

ெச?+ ெகா'வத6 உதவி ாி< ெச?திைய%

நீரா ேபா+ தைலவி நீேரா ேபாக, அவைள ஒ, தைலவ

காபாறினா எ3 ெசா

* ேதாழி அவ#களிைடேய உ'ள ெதாட#ைப

லப*+கிறா'. இ:வா3 93

ைறைய அற*ெதா நிற

எ3

ெசா வா#க'. ன ேல ேபான தைலவிைய. காபாறி அவேளா

ெதாட#ைடயவனானா எ3 ெசா வதா

அற*ெதா நிற+ எற வைகைய% சா, .

இ+ ன த, ண#%சியா

கபி உய#ைவ* ேதாழி எ:வள அழகாக
ெசா கிறா'! ெசவி

Hபமாக

எ*+%

தைலவிைய. கனிெய3 எ8ணி. ெகா8",.கிறா'.

"எ ேதாழி அ,மைழ தர

ேவ8", த,கி6

ெப,ைம யேள!” எ3

ெசா கிறா' ேதாழி. அ/த. கைப பா+கா.6 கடைம யாவ#.6

உாிய+ எ3

வ3*தகிறா'. மைழ ெப?வ+ , வ'ளி. கிழ=6 விைளவ+ , ேத அைடக'

மி6தியாக இ,ப+ , தின விைளவ+

எ லா

கபினா

அைமவன எ3

ெசா கிறா'; ஆடவ# ேவைடயிேல ந ல ெவறிைய அைடவத 6
மடமகளி# த ேக'வைர* ெதாDெதD

கேப காரண

6றவ#

எ3 93கிறா'.

இ/த% ெச?திைய அறி/தேபா+ தைலவியி தைமயமா# ேகாப*தா
படபட*தா#களா . மைலநா ம.க' Oர

மி.கவ#க'; மான ெபாறாதவ#க'.

அவ#க5ைடய அறி ெதாழிபவத6ேன அ/த மான ேன வ/+
+'5கிற+. ‘ெதாிகைண ேநா.கி% சிைல ேநா.கி. க8 ேச/தா#க'. இப"
ஒறைர மணிேநர

அவ#க' உ3மின#க'. ெம லெம ல அறி தைல. கா"3.

சி/தைன எD/த+. அவ#க'ேம
அேபா+ எD/த ேகாப

தவ3 ஒ3

நாண*தா

இ ைலேய!” எ3 ேயாசி*தா#க'.

அழி/த+; நிமி#/த தைல கவி;/த+.

"ெத,ம/+ சா?*தா# தைல" எ3 ேதாழி ெசா கிறா'.
ேதாழி.6

தைலவி.6

இைடேய நட.6 உைரயாட

தைலவி, "நா எப" அ:வள ேப,.6 நவி

மிக

நாணமி லாம

நயமாக இ,.கிற+.
அவேரா

ேச#/+ அம#ேவ!" எகிறா'. அைத நிைன/+ நாIகிறா'; மகி;%சி-

யைடகிறா'; கள. காத

ஆ3த

ெப3கிறா'.

பட ெதா ைலகெள லா

இனி* தீ,ெம3
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தைலவ மண

ெச?+ெகா'ள வ,கிறா. 9#*த ைவ.6 அறிவ@ட@ ,

சாறவ,ட@

வ,கிறா. தி,மண

நறாக நட.6 எபத6 என தைட?

இ/த பாட களி விள.க=க' ெப, பா7 ந%சினா#.கினிய# உைரைய*
தDவிேய அைம/தி,.கிறன. அெப,

லவ,ைடய உைரைய ப".6 ேபா+,

“எ*தைன விாி/த அறி!’ எற வியேப எDகிற+. சில இட=களி

ந%சினா#.கினிய# உைர.6 ேவ3பட விள.க*ைத இ/த *தக*தி

காணலா .

இத6  ெவளியான மைனவிள.6, 6றிEசி* ேத, தாமைர ெபா?ைக எற

!3 4 கைள< தமிழப#க' Pைவ*+ பாரா" ஊ.க
வ,கிறா#க'. இ+ நாகாவ+ *தக . இனி<

4 களி ,/+ எ*த ெச?<க5.6 விள.க

அளி*+

எEசி<'ள நா6 ெதாைக

எDதி நா6 *தக=களாக

ெவளியிட எ8ணியி,.கிேற. ,க தி,வ,' இ/த யசிைய நிைறேவற%

ெச?<

எ3 ந கிேற.

25-4-32
6றி

கி. வா. ஜக/நாத.

இ/த இர8டா

பதிபி

‘க,=9*+’ எற தைலபி , ேவ3 ஒ, பாட7.6ாிய

விள.க*ைத< ேச#*தி,.கிேற. 6றிEசி ப6தியி

25-2-59

கி. வா. ஜ,

------------உைற
கைர

1. ஆ

2. பி"<

ெப,மா .
களி3

3. தி,மண யசி
4. க,= 9*+

-----------

வ,

பாட
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1. ஆ ெபமா
கட' ந ைடய லகளா

நா

அறியபடாத நிைலயி

ேபசி எ ைல காண "யா+. எ8ண

அபாபடவ# கட' எ3 ேவத

இயலா+. வா.6.6

மன*+.6

ெசா கிற+; மற 4 க5 ெசா கிறன.

இ லாதவ#; அள இ லாதவ#; 6ண=க' இ லாதவ#. ஆைகயினா

அவ# உ,வ
ெபாறிகளா
உலக*தி

இ,பவ#. அவைர பறி

உணர படாதவ#; மன*தா
உ'ள சமய=களி

நிைன.க இயலாதவ#. ஆயி@

ெப, பாலானைவ, கடைள ஏேத@

ஒைறேயா பலவைறேயா ைவ*+. ெகா8 வழிப

அைடயாள

ைறைய ஏ3.

ெகா8",.கிறன.

க8ணாேல காண "யாத ெசாகைள< , அ/த% ெசாகளி வாயிலாக உண,
எDதி பிற,.6 அறிவி.கிேறா . உ'ள*திேல

க,*+.கைள< எD*தா

ேதா3

நிைனகைள<

உண#%சிகைள<

த

வாயினா

ெவளியிகிேறா . அ+தா ெமாழி அ ல+ பாைஷ. ேபP

ெமாழி நாளைடவி

எD*+,வ

எD+வைத வாி வ"வ

நிைனகைள<

எ3

ெபற+. ேபP

வ"வ*ைத ஒ

ெசா வா#க'. மன*தி

உண#%சிகைள<

த

ஒ

நிைலயி

இ,/த

வ"வ

வ"வேம இ லாம

எ3 ,

வ"வ* திேல வ"*+

பிற/த

ேபPகிேறா ; பிற6 வாி வ"வ*திேல வ"*+ எD+கிேறா . மனித@.6 இ/த
அத ஆறைல. கட' ெகா*தி,.கிறா#,
ஆன , நா

ேபP

ெமாழி<

எD+ எD*+

ந ைடய மன*திேல ேதா3

க,*ைத அறிவி.6 அைடயாளேம ஒழிய, அ/த. க,*தி ேவ3 உ,வ

மன*தி

ேதா3 க,*+

ெபா+வானைவ. அவறி

உண#%சி<

ேவ3பா" ைல. காரண , மன

அ*தப", கால , இட , சாதி, சமய
அ ல+ அவறிெக லா

மனித சாதி Dவ+.6

அ ல.

எற ஒ3 உயி,.6

எற பிாி.6 அகபடாம

நிகிற+;

ெபா+வாக நிகிற+ எ3 ெசா லலா . அ/த மன*

தின தா மனிதேன வா;கிறா, தா;வைடகிற எ3 , மனேம மனிதைன
ஆ.6கிற+ எ3 ெசா வ+ உ8.
மன

. மனித சாதி அைன*+.6 ெபா+; அதி

உண#%சிக5

ேதா3

க,*+.க5

அப"ேய ெபா+வானைவ. அவைற ெவளியி ேபா+ மா*திர
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அைவ ெவ:ேவ3 வ"வ

ெகா'கிறன; ெமாழியாகிய ஒ

அைடகிறன. அ/த. க,*+.க' ஒ

விட, அ/த. க,*+.கைள ம.க' ஒ

வ"வ*ைத

வ"வ*ைத அைடகிறன எ3 ெசா வைத

வ"வமாகிய அைடயாள*தா

ெவளிப*+கிறா#க' எ3 ெசா வ+ ெபா,*தமாக இ,.6 . அப" ஒ

வ"வ*தி

வ/தைவ பிற6 வாி வ"வ*தி

எ லா ம.க5

இ,/தா

உலக

த=க' க,*+.கைள ஒேர மாதிாி ெவளிப*+வதி ைல. அப"
ஒேர ெமாழிதா இ,.6 . “ேதச=க' ேதா3

Dவ+

பாைஷக' ேவ3“. ேபP

எD*+.க5

எD*தாக நிகிறன.

பாைஷக' ேவ3 பவைத ேபாலேவ எD+

ேவ3பகிறன. ஒ:ெவா, மனித@.6

தனி ெமாழி, தனி எD*+

எ3 இ,பதி ைல. ஒ, 9ட*தின,.6 ெபா+வான ெமாழி, ெபா+வான

எD*+ எற நியதி இ,.கிற+.
மனித நிைன*தைத<

உண#/தைத< 3

ெசா ல "யா+. நிைன*தைதேய ேபPவதானா

விடலா ; ஒ, பா*திர*தி

சாியாக ேபPகிறா எ3
நிைன*த+ அ:வளைவ<

ேபசி

உ'ள ப8ட*ைத ேவ3 பா*திர*தி6 மா3வ+ ேபால

மன*தி7'ளைத வா.6.6 மாறிவிடலா . ேப%P, நிைன.6
அறி6றிேய ஒழிய நிைனேப ஆகா+. அதனா

உண#%சி.6

நிைன*தைத அப"ேய ேப%சி

வ"*+விட "யா+. ேப%P.6' அகபடாத நிைன உ8: அகபடைவ<

நிைனபி D இய ேபா ெவளி பவதி ைல. ஆனா7 நிைனைப<
உண#%சிைய<

9"யவைரயி

ேப%சாகிய அைடயாள*தா

ெவளி

ப*+கிேறா . பல பல ஆ8களாக பல பல மனித#க' பழகி பழகி

ெமாழியாகிய அைடயாள*ைத, நிைனபி ெப,

ப6திைய ெவளியி

உ'ளதாக% ெச?+ வ,கிறா#க'. ஆனா7=9ட நிைன அ:வளைவ<

ஆற

மா3வ+ "யாத காாிய .

மெறா, க,*+: ஒ,வ# ேபP ேபா+ அைத. ேகட நா
நிைனைப<

சில சமய=களி

உண#%சிைய<

ேப%சாக

அவ,ைடய

நறாக அறி/+ ெகா'கிேறா . அவைர ேபாலேவ

உண#கிேறா . அப" இ,.க, ெமாழியா

உண#%சியி

ஆறைல அப"ேய ெவளியிட "யா+ எப+ எப" உ8ைமயா6 ? இப"
ஓ# ஐய

எழலா . நா ஒ,வ# ேபPவைத. ேககிேறா ; அவ# 93

வா#*ைதகளி ேந#கமான ெபா,ளா
உண#%சிைய<

உண#வதி ைல. நா

ம

ேபPபவர+ க,*ைத<

அவைர ேபால. க,தி உண#/தி,பதா
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அவ# ேபசிய ேப%சாகிய 6றிைப ைவ*+. ெகா8, ெசா/த அHபவ*தா
அவ,ைடய உ'ள*ைத உண#/+ ெகா'கிேறா . ேப%P ெவ3

ஒழிய உண#%சியி ம3 உ,வ
இேத ேபால, ேபP

Dவைத< எD*தி

வ".6

ேபா+

ேப%சி ஆற

ெகா8வர "வதி ைல. சில ஒ கைள எD*திேல எDத

"யா+. ேபP ேபா+ நா

உண#%சி ேவக* தா

ெவளிப*+

ேபத=கைள< , விைர மி6திைய< , 6ைறைவ<

எD*தி

மன*+.6 உபட க,*+.கைள< உண#%சிகைள<

அைடயாள*தி

வ"பதி7 , எD*+ எ@

உ8; அவறி

அைடயாளேம

ஆகா+.

ேப%ைச எD*தி

அறி6றியி

ெதானி

ெவளியிட "யா+.

ேப%P எ@
வ"பதி7

Dைமைய. காண "யா+. அதகாக ேபசாம

6ைறபா

எDதாம

இ,/+ விட "<மா? அவைற அைடயாளமாக. ெகா8 ந ைடய

அறிவாறலா7
ெகா8

உண#%சி% சிறபா7

வ,கிேறா .

கட' மன*+.6

ஊகி*+

ஒ,வா3 க,*ைத ெவளியி

வா.6.6 எடாதவ#. ஆனா7

ெப3வத6 ம.கள ய கிற#க'. மன*தி

அறி/+

அவ,ைடய தி,வ,ைள

நிக;பவைற ேப%சாக

எD*தாக வ"வைம*தவ#க' அ லவா? கடைள<

பி

அப" இர8 ப" கீேழ

இற.6கிறா#க'; கடைள ேந# கமாக அறிய ஒ8ணா+; ஆத  மன*தி
நிைன.6

நிைல.6 அவைர இற.கின#க'; அைடயாள வைகயா

தியான

ெச?தா#க'. பிற6 ற. க8ணி6. காணலா ப" உ,வ , கா+.6.

ேக6 ப" நாம அைம*+ வழிபடா#க'. தியான*+.6 ப3. ேகாடான

அறி6றிக5

வழிபா.6 ப3. ேகாடான தி,,வ=க5

கடைள உண,

அைடயாள=க'. ஒ, வைகயி

உண#/+ இற* த.கைவ; ஆனா
ெமாழி<
காI

பா#*தா

கடேள அ ல.

நாம=க5

கடளாகேவ எ8ணி

எD*+ எப" நிைன ஆகாேவா அப"ேய தியானி.6

உ,வ

கட' ஆகா. ஆயி@

ெமாழி<

எD*+

விைளவாக நிைனைப உண,

க,விகளாக

அ,ைள Hக, க,விகளாக

அைடயாள=களாக

சாதி.ேக ெபா+வாக இ,/தா7

ேப%P

மனித யசியி

அைடயாள=களாக

உதகிறனேவா, அப"ேய கடளி ெபய#க5
எD*+

உ,வ
எப"

உ,வ=க5 கடளி

உதகிறன. க,*+ மனித

நாேதா3

ேவறாக இ,ப+
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ேபால, கட' ஒ,வராக யாவ,.6 ெபா+வாக இ,/தா7
தி,,வ=க5

அவ,ைடய

வழிபா ைறக5 ேவ3 ேவறாக இ,.கிறன. கட' ேவ3

ேவ3 அ ல; கடைள அறிய

உணர

ைவ*த அைடயாள=கேள ேவ3 ேவ3

ஆ6 . அைடயாள=க' பலவாக இ,பதனா
எப+ இ ைல. க

ெபா,5

பலவாக இ,.கேவ8

எற ஒ, ெபா,ைளேய ெவ:ேவ3 ெமாழிகளி

விதமாக. 6றி.கிறா#க'. அப". 6றி.6 ெசாகளாகிய ஒ

எD+

வாிவ"வ=க5

அ*தைன ெமாழிகளி7

9ட அைத. 6றி.க ஒறி6 ேமபட ெசாக'

உ8. இ:வா3 ெசா 7,வ=களா

எற ெபா,' ஒ3தா. க ைல. 6றி.6 ெசா
ேவ3படா+.

கடைள ெவ:ேவ3 உ,வ*தி
கட' ஒ,வேர. ஒேர ெமாழியி

ஒேர சமய*தி
அதனா

உ8ேடா

எபத6 ேவ3 ேவ3 ெசாக' இ,.கிறன. அ+

மா*திரம ல; ஒேர ெமாழியி
இ,ப+

வ"வ=க5 ,

ேவ3 ேவ3. எ*தைன ெமாழிக' உலகி

க

ெவ:ேவ3

க

பலேவறாக இ,/தா7

ேவ3பேம ெயாழிய. க

ெவ:ேவ3 வைகயி

க

ம.க' வழிபடா7

சில ெபா,5.6 பல ெபய#க' இ,ப+ ேபால

கடைள ெவ:ேவ3 உ,வ=களா

அப#க' வழிபவ+ உ8.

கடள# பல# எ3 ெகா'வ+ 9டா+ அ/த உ,வ=க' உக,*ைத.

ெகா8டைவ கடளி தைமைய உண#/த சாேற#க' அவ,ைடய

தி,வ,ைளேய +ைணயாக. ெகா8 அHபவ*தி

எற ெசா

எேபா+ யாரா

அைதேய ெசா

% ெசா

உண#/+ ெவளியிடைவ. க

உ8டாயி3 எ3 ெதாியாவிடா7

 பழகிவிேடா . அப"ேய கடளி

தி,,வ=களாக நா வண=6

வி.கிரக=க' பல காலமாக ெபாியவ#களா

வழிபட ெப3 வ,கிறன. அவைற வழிப அவ#க' பய

ெபறி,.கிறா#க'. ஒ, ெபா,ளி மதி அதனா

ெபா3*த+. இ/த* தி,,வ=க5

கட' அ,ைள அைடய
நா

#

உ8டா6

பயைன

வழிபா ைறக5 ஞான ெபற

பல ெபாிேய#க5.6 பயப",*தலா

ேமெகா8 வ,கிேறா .

ந ைடய நா"

பல கால

இவைற

#

#

சிவெப,மாைன<

தி,மாைல < அதிகமாக வழிபகிேறா .

சிவெப,மாைன வழிபகிறவ#கைள% ைசவ#கெள3 , தி,மாைல
வழிபகிறவ#கைள ைவணவ#க' எ3

6றி.கிேறா . ைசவ#க' சிவெப,மா,

விநாயக#, ,க, அ ைம த ய !#*திகைள வழிபகிறா#க'. ைவணவ#க'

தி,மா , தி,மக' த ய !#*திகைள வழிபகிறா#க'. அ/த அ/த !#*திகளி
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தி,,வ=க5

தி,மா

தி,விைளயாட

வழிபா

பல பலவாக விாி/தி,.கிறன. சிவ வழிபா

தமி; நா"

ச=க கால*+ 4 களி

எ* ெதாைக 4 களி

மிக மிக பழ=கால தேல இ,/+ வ,கிறன.

இ/த. கடளாி கைழ பல இட=களி

ஒ:ெவா3.,ம கட' வா;*+ இ,.கிற+.

க *ெதாைக எ@ 4

உ'ள கட' வா;*+% சிவபிராைன பறிய+;

ந:வ/+வI# பா"ய+. சிவபிரா@ைடய தி,.ேகால=களி

தி,விைளயாட களி
இ/த உ,வ=க5

சிலவைற<

ெசய க5

அ/த பா"

சிலவைற<

அவ# ெசா 7கிறா#,

அைடயாள வைகயினா

கடைள நிைன.க

பயபவன; அறி6றிகளாக நிபன. சிவெப,மா ெசா லா

கட "யாதவ; மன*தா

ெச?<
நா

காணலா .

எட அாியவ. ஆன7

அள/+ எ ைல

அ"யா#க5.6 அ,'

ெபா,* தி,,வ= ெகா8 தி,விைளயாடய#கிறா.

எப". 9றினா7

க,தினா7

அத6 அபா

அத6 ேம7

நிகிறா; எப". 6றி*தா7 ,

ெச கிறா. அவ 9றபடாத ெபா,'; 9றாம

உ'ள ெபா,'. 6றி*தத ேமெச 7 பர ெபா,', ஆன7

உ,வா7

ெசயலா7

அைடயாள மி வழிபகிேறா .

அவைன

அவ@ைடய பாிவார=க' யா# ெதாி<மா. ேதவ#க' பல# அவ@ைடய தி,வ,5.6
ஏ=கி நிகிறா#க'. ஆனா7

அவ தன.6 உாிய Pற* தாராக ேப?கைள.

ெகா8",.கிறா; கைமயான ேப?க'; க=9ளிக'. உய# 6ண

உைடயவ#கைள வழி.6. ெகா8வ,த

சிற அ3; அவ#க' த ைடய

இய பினாேலேய நைமைய அைடகிறா#க'. இழி6ண

வழிப*+வ+தா அ,ைம, இழி/தவ#கேளா ேச,
யி லாதவனக இ,/தா

அவ#களிைடேய பழகி<

அவ@

ெகடாம

உைடயவ#கைள* தி,*தி

ஒ,வ மனவ -

அவ#க5ைடய சா#பினா

ெகேபாவா.

இ,.க மன வ ைம மி6தியாக ேவ8 .

அவ#கேளா பழகி அவ#கைள வழி.6. ெகாணரேவா மனவ <
ேவ8 . சிவெப,மா த@ைடய அ,ளாறலா

ேபராற7

9ளிகைள< ஒ3 9"*

த ஏவ7.6 பய ப*தி. ெகா'கிறா, தா ஆ ேபா+ அைவகைள<

ஆ". களி.க% ெச?கிறா, பிற இட=களி

ந லவ#கேளா ேபாாி. ேகைட

உ8டா.6வ+ 9ளிகளி இய . இைறவேனா சா#/த ேப?கேளா,

இைறவைன% சா#/த ந லவ#க5.6* தீைம ாிபவ#கைள அவ ஏவ ப"
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ெச3 ேபா# ாி/+ அழி.6

தைமைய உைடயைவ. இைறவ தி,.6றிைப

அறி/+ விைரவாக% ெச3 தீயவ#கேளா ேபாாி, ற=காடாம -மாறாம -

ெவறி ெகா'5

இய ைப உைடயைவ. இ:வா3 9ளிக' ெச?<

ேபா#க' இைறவ ஏவலா

நைடெப3கிறன; அவ ஏவி நட*+

ஆகேவ அவ க=9ளிக' இய3
சிவெப,மா@ைடய தி,,வ

மாறேபாைர உைடயவ.

ேபா# அைவ;

ெச.க% ெசேவ ெல3 இ,ப+, அவ@ைடய

சடாபார 9ட% சிவ பான+தா. அ/த% சிவ பிழ ைப ேநா.6

க8ணி

ந ல

பளி% ெச3 ெதாிவ+ அதனிைடேய ேதா3

ேபா+ ந

க,ைமதா. சிவ.6

நேவ சி3 க3* ெதாிகிற+. நீல மணிேபால பளபள.கிற+. அ+ ேவ3 ஒ3

அ3. இைறவ@ைடய தி,.கD*+ நீல மணி ேபாற அழகிய மிட3, நீலக8ட

எற தி,நாம
பாகட

உைடயவ இைறவ. ேத#வக' அத கைட/தேபா+

எD/த ஆலகால

எ@

நEைச. க8 அவ#கெள லா

ந=கி ஓ" வ/தா#க'. அ/த ஆல*ைத அட.காவிடா

அEசி

அ+ ேதவ#கைளெய லா

ப6#ணமா.கிவி எ3 ேதாறிய+. சிவபிரா அ/த நEைச உ8 தி,.

கD*திேல ேத.கி.ெகா8டா. அ+ அ/த. கD*தி

நீல மணி ேபால நிகிற+;

அமர#க5.6 வா;வளி*த ெப,=க,ைண<ைடயவ சிவெப,மா எபைத
நிைன 3*தி. ெகா8 விள=6கிற+. ஒ, ைற அவ தி,,வ*ைத

நிைன*தா7 பா#*தா7

அ/த% ெச ைம பிழ பினிைடேய பளி% ெச3 மணி

மிட3 ெதாிகிற+. ஒேர ெசEேசாதியாக இ,பதா

மற உ3.கைள ெம ல

நிதானி*+ பா#.க ேவ8 . ஆனா மணிமிடேறா ேவ3 நிறமாக இ,பதா
விள.க பாக* ெதாிகிற+.

மணிமிட3 ெப,மா@.6 எ* தி,.கர=க' உ8. எ8ேடா' Oசி ஆ

பிரா அவ. தி.6.கேள இைறவ@ைடய ைககளாக இ,.கிறன. அதனா

எ. ைககைள உைடயவ எ3 4 க' ெசா கிறன. எ* தி.கி ,/+
அ"யவ#க' வ/தா

அ=க=ேக அப" அப"ேய நி3*தி, "இ/தா,=க'! " எ3

வாயி க' இ,/தா

எ/த ப.க*தி

அ,ைள வழ=6
வாயி

வ8ைம பைட*தன அைவ. ஒ, O.6 நா6 ற
வ/தா7

ேநேர O.6' Hைழயலா .

எ=ேக இ,.கிற+ எ3 ேக* ெதா ைல<ற ேவ8டா . ம+ைர த ய

ஊ#களி

வ/தா7

உ'ள தி,.ேகாயி க5.6 நா6 ற

வாயி க' உ8. எ=கி,/+

ேகாயி க5.6' தைடயிறி கலா . இைறவ தி,.கர=க' யா#

எ=கி,/+ வ/தா7 ஏ3.ெகா8 அ,' ாிய ஆய*தமாக இ,பைத.

காகிறன. அவ@ைடய க,ைணைய என எப+! அ3 அவ ஆலகால
விட*ைத மிடறி

ைவ*+ ஆணவமி.க அமரைர. காபாறினா. பா கட
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அவ#க5.6 உயி# தரவி ைல. சிவபிரானாகிய க,ைண. கட

பிற/த அத

பிற/த அ,ளாகிய அதேம அவ#க' உயிைர. காபாறிய+, அ/த.

க,ணாமி#த*+.6 அறி6றியாக விள=6வ+ மணிமிட3. அவ க,ைண அ/த
பழ=கால*தி
பய த,

மா*திர

ெவளிபட+ எப+ இ ைல; ேதவ#க5.6 மா*திர

எப+ இ ைல, இ/த. கால*தி7

எ:விட*தி

இ,ேபா,.6

வ,=கால*தி7 பயப .

அவ அ,' தர. கா*தி,.கிறா. இ/த

உ8ைமைய அவ@ைடய எ. கர=க5 உண#*+கிறன.
ந:வ/+வனா# எ@

லவ# மணிமிட3 ெப,மாைன ேநேர விளி*+

ேபPகிறா#; "ெப,மாேன, உ@ைடய உ,வ

இப*ைத* த,வன. நீ வா.6.6 மன*+.6

நா=கெள லா

நிைன.க

ேபச

ஆட7

நிைன.க நிைன.க

அபாபடவ. ஆனா7

இய7 ப" பல தி,,வ=கேளா

எD/த,ளியி,.கி,?. 9ற "யாம , நிைன*தத6 அபா7 ெச 7
இய ைடயா?. ஆன7
தீேயாைர அழி.6

9ளிக5.6 அ,' ெச?+ அவைற. ெகா8

மாறாத ேபாைர உைடயா? அமர# ெபா, ஆல*ைத உ8

க3*த மணிமிடைற உைடயா?; எ. ைககைள உைடயா?” எ3 ெசா கிறா#
9றாம , 6றி*ததேம ெச 7 -க=9ளி

மாறேபா# மணிமிட3 எ8ைகயா?!
#

#

உண#*த உண,

தைமைய உைடயைவ உயி#க' இைறவ த தைமைய<

உயி#களி தைமைய<
இைற 4

#

ேவத*தி !ல ெவளிப*தினா. ேவத

எ3 ெசா ல ெப3 . அத பா

நம.6 விள=காத பல ெச?திகைள ேவத

ஆதி 4 ,

பல இரகசிய=க' அைம/+'ளன.

விள.6கிற+. அப" மைற/த ெபா,'

உைடைமயி மைற எற ெபய,ைடய+ ேவத*ைத நா6 எ3 ெசா வா#க'.
அ/த நாகி7
வ/தைமயா

ேவத*ைத ஒறாக% ெசா வா#க'; அ+ நாகாக வ6.க

ெபறைமயா
இ,பதா

தனி*தனிேய பல கிைளக' உ8, இைறவனிடமி,/+

நாமைறெய3

பல மைறக' எ3

ெசா வா#க'; கிைளகளாகிய சாைகக' பல

93வ+8.
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ேவத=க' மிக பழைமயானைவ. அைவ ஏைனய 4 கைளேபால ைவ*+

ெபா,' ெச?ய இயலாதைவ. அவைற நறாக* ெதளிவத6* +ைணயாக ஆ3
4 க' இ,.கிறன. ேவத*ைத ந6 உணர இ/த ஆ3 4 க5
பயபகிறன. ஆ3 சாTதிர=க5
ஆ3 அ=க

எ3 ெசா வா#க'.

ேவத*தி எD*+, அத@ைடய ஒ

ேவத*தி6 அ=க=க'; ஆத  அவைற

த யவைற பறி% ெசா வ+ சிைச; இ+

ேவத*+.6 !.ைக ேபாற+. ெசாகளி இல.கண*ைத ஆரா?வ+

வியாகரண ; இ+ ேவத*+.6 க . ெச?<' இல.கண*ைத% ெசா வ+ ச/த ;

இ+ ேவத*தி தா'. ேவத*தி

ெசா ல ெபற ெசய கைள% ெச?<

கால

த யவைற% ெதாி/+ ெகா'ள. ேகா' நிைல த யவைற% ெசா வ+

ேசாதிட ; இ+ ேவத*தி க8. ேவத%ெசாக5.6 நிக8ேபால ெபா,'
93வ+ நி,.த ; இ+ ேவத* தி ெசவி. க ப

வி.6

4 ; இ+ ேவத*தி ைக. ேவதெம@

அ=க=க' உ'ளன.
“கப

ைகச/ த கா

ெதெற நி,*த

எப+ ெசய

ைறகைள* ெதாி

,ஷ@.6 இப" ஆ3

எ8க8

ெசவிசி.ைக !.6

உற வியாக ரணக ெப3%

சா#பி ேறாறா ஆரண வா.6”
எ3 மணிேமகைல (27; 100-03) இ/த ஆற=க=கைள பறி<

ெசா 7 .

ஆ3 அ=க=கைள< ந6 ேத#/த அ/தண#களாகிய னிவ#க5.காக பலவாகிய

ேவத=கைள அ,ளி% ெச?தா இைறவ, அ/த மைறக' அ, ெபா,' பல
அைம/+, யாவ,

எளிதிேல அறிவத6 அாியைவ.

ஆ3 அறி அ/தண#.6 அ,மைற பல பக#/+

எ3 லவ# பாகிறா#.

“ஆ3 அ=க*ைத< அறி<

அ/தண#.6, அாிய வாகிய ேவத=க' பலவைற<

அ,ளி% ெச?+" எ3 ந%சினா#கினிய# உைர எDதினா#.
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ெபா,' ெகா'ளலா . ேவத*ைத அறி/+ அத

இத6 ேவ3 வைகயாக

வாயிலாக ெம?ெபா,ைள உண,

ஆவேலா அ/தணராகிய னிவ#

யறா#க'. ேவத ெபா,ைள ந6 ேதற உாிய க,விகளாகிய ஆ3
சாTதிர=கைள<

நறாக அறி/தா#க'. அப" அறி/+

அவைற விள.6

ஆசா அவ#க5.6. கிைட.கவி ைல. இ3தியி

அவ#க5.6 லனாகவி ைல, ேவத=களி

ேநா.கி எD/த,ளியி,/த இைறவனிட
ெவா8ணாம

ேவத*தி பல ப6திக'

ெதளிவாகாத அ,மைற பல இ,/தன.

ெச3 தா

க3

ேக

ெதக

அறிய-

இ,/த மைற ெபா,ைள* ெதளி/தன#. ஆகேவ, ஆ3 அ=க=கைள

ந6 ேத#/த அ/தண,.6, த

அறிவாறலா

பலவைற பக#/தவ இைறவ எ3

ெதளியெப,த அாிய இரகசிய=க'

இ=ேக ெபா,' ெகா'ளலா .

“ஒ,க , எEசிய ெபா,ைள ஏற நா"*
தி=க' ேபால* திைசவிள. 6 ேம”
எப+ தி,,கா3பைட, ‘ஒ,க

4 களி7

ஈ8 வழ=காத ேவத=களி7

உ'ள ெபா,'கைள ஆரா?/+ இ,"கைள ஏம3 ப" உண#*தி*

தி=க' ேபால* திைசகெள லா

விள.6 வி.6 ’ எ3 அத6 ந%சினா#.கினிய#

ெபா,' எDதியி,.கிறா#,
★

★

★

இைறவ@ைடய தி,விைளயாட கைள நிைன.க 6/த லவ# த
அ/தண#.6 அ,மைற பல பக#/தைத% ெசா கிறா#. அபா

சைடயி

அவ

க=ைகைய* த

ஏறைத% ெசா கிறா#, பகீரத ேவ8ட. க=ைகைய எ ெப,மா த

சைடயிேல ஏறா. ‘எைன* தா=6வா, உ8ேடா?’ எ3 ெச,.6ட வ/த
க=ைகைய ஒ, சைடயி

ஏறா. அ+ அ/த ஒ, சைடையேய நைன.க பறாம

அத@' அட=கி ஒ=கிய+. க=ைகைய* த சைட ஒறி

ெசயைல இைறவ ெச?தா.

பிற,.6* U?ைமைய% ெச?<

கர/த,ளின அத%

க=ைக ெச,. 63* U?ைமைய இழ/த+.

அைத* த சைடயிேல கர/+ U?ைம ெச?தா இைறவ; பிற6தா அ+

பகீரத@ைடய ேன#களி எபி ேம பா?/+ னிதமா.6 இய 
ெபற+.
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”ாிசைடேம னேலற னித தா கா8"
எ3 தி,நா.கரச# பாகிறா#. னித ன

ெச,.கினா
னித

எ3 ெசா 7 க=ைக

னித*ைத இழ*தேபா+ அைத ாிசைடேம

அளி*த னித அவ.

ஏ3 மீ

அத6

"உ/தி அ ய* +தி*தவ உைற த, உல6

இ/தி ராதிய# உலக

ந.6ற இைர/+

வ/+ ேதாறின' வர நதி; மைலமக' ெகாDந

சி/தி டாெதா, சைடயினி கர/தன ேசர*
எப+ க ப# வா.6 (அக ைக படல , 55.)

 ெதளி/தி,/த க=ைக நீைர, இைடயிேல 6/த ெச,.ைக மாறி* த

சைடயிேல கர/தவ சிவெப,மா
ேத3 நீ# சைட. கர/+.

அ/தண,.6 அ,ளிய அ, ெசயைல த

, அபா

ெசா

க=ைகைய ஒ3*+

ஏைனேயா,.6 நல உ8டாக அ,ளிய ெசயைல பி ெசான# லவ#. பிற6

திாிர*ைத* தீம*த திறைல நிைன.கிறா#,

இ, , ெவ'ளி, ெபா எற !3 மதி கைள<ைடய !3 நகர=கைள !3
அPர#க' ஆ8டன#. அ/த !3

பற.6 நகர=க'. தா நிைன*தப"ெய லா

பற/+ ெச3 அப"ேய கீழி ற=கி அ/த நகர=களா
68 அழி< ப" ெச?+ , ேதவ#க5.6 இன

வா;/தன#. அ/த* திாிர=கைள<

Lமியி ப6திக' நP.

ாி/+

அ:வPர#க'

ஆ8டவ த நைகயினா

எாி*தா. !3

மல=களாகிய பைகைய அழிபவ அவ எபைத இ. கைத க,+கிற+
எபா#க'. காரண , V.6ம , Uல

எற !3 உட கைள<

த,பவ எபைத இ ப". கைதயாக% ெசா கிற+ ராண
உ8.

எ3

அழி*+ *தி
ெசா வ+
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தம.6. கிைட*த வளப=கைள. ெகா8 பிற,.ேக நைம ெச?கிறவ#க'
ெத?வ*ேதா ஒ*தவ#க'; தம.6. கிைட/தவைற. ெகா8 தா
பிற,

வா;/+

வாழ வைக ெச?கிறவ#க' மனித ப8 உைடயவ#க'; அவைற.

ெகா8 தாேம வாழ

பிற# இன7ற

வைக ெச?வா# அPர#.

அ*தைகயவ#கைள இைறவ அ,' அIகா+. ர

க,*ைதேய லப*+வதாக

எாி*த கைத இ/த.

ெகா'ளலா . எ:வா3 ெகா8டா7

சிவபிரா,

9டாத இய கைள அக3பவ எப+ எ லாவறி6 ெபா+வாக நி6 .

அ/தண,.6 மைற பக#/தவ எ3 , நீைர% சைடயி கர/தா எ3 , திாிர

தீ ம*தா எ3

நிைன.க

தைமயின; மன*தா

ேபச

அைம/த இைறவ உ8ைமயி

6றி.க இயலாத இய பின. ஆயி@

ெசான ெசயைல% ெச?தவனக , 9ளிகளா

உைடயவனாக , மணிமிட3

எ8 ைக<

ெகா8டா" பய ெப3கிறா#க'.

திகD

9,த

அவைன ேமேல

மா, ேபாைர

உைடயவனாக அப#க'

அ/த% சிவெப,மாைன ேந#கமாக விளி*+, *அ"ேய உ'ள*ேத ேதாறிய

வியைப வி8ணபி*+. ெகா'கிேற. அதைன இேபா+ ேகட,ள ேவ8 "

எ3 ந:வ/+வனா# ெதாட=6கிறா#.

ஆ3 அறி அ/தண#.6 அ,மைற பலபக#/+,
ேத3நீ# சைட.கர/+, திாிர

தீம*+.

9றாம 6றி*ததேம ெச 7

க=9ளி

மாறாேபா# மணிமிட3 எ8ைகயா? ேக'இனி.
[ேவத*தி அ=க=களாகிய ஆ3 4 கைள< ந6 அறி/த அ/தண#க5.6*
ெதளிவத6 அாிய மைறக' பலவைற* தி,வா? மல#/த,ளி, ெதளி/த க=ைக
நீைர% சைடயிேவ மற*த,ளி, ர=கைள* தீயினா

9ற"யாம

மன*தினா

நிைன.6 எ ைல.6 ேம7 ேபாகிற

தைமைய<ைடய, ேவகமாகிய ேப?களா
மணிேபாற மிடைற<

வியபினா

93

எாி*+, வா.கினா

நிகD

ற=ெகாடாத ேபாைர<

எ. ைகைய< உைடய ெப,மாேன, அ"ேய

வி8ணப*ைத இேபா+ ேகட,'வாயாக.

நீல
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ஆ3 - ஆற=க . அ/தண# - னிவ#. ேத3 - ெதளி/த, கர/+ – மைற*+; தீ ம*+ தீயி

எாிய% ேச?+, 9ளி – ேப?க'; மா,ேபா# - பி வா=காம

ேபா#; மணி - நீல மணி; மிட3- கD*+; இனி - இெபாD+,

பக#/+ கர/+ ம*+% ெச 7
ெச?+ெகா'ள ேவ8 .]

ெவறிெப3

ெப,மாேன ேக' எ3 விைன"

ேத3 நீ# சைட.கர/+ எபத6, "பைகெய3 ெதளிகிற க=ைகயி ேவக*ைத%
சைடயி
★

ஒ, 9றிேல அட.கி" எ3 ந%சினா#.கினிய# உைர எDதிnஆ#.
★

★

லவ,.6 எைத. க8 விய* ேதாறிய+? அவ# இைறவ@ைடய தி,.9*ைத

நிைன/+ வியபைடகிறா#. இைறவ@ைடய 9*ைத பல 4 க' ெசா 7கிறன.

அவ@ைடய 9*+ ஒற ல, இர8ட ல; கண.கி
அவ3' ெகா ெகா", பா8டர=க , காபால

அட=காத வைகக' உ8.

எற !3 9*+.கைள

லவ# விய/+ பாராகிறா#, உலக*ைத ெய லா
அவ@ைடய நடனேம அவ ெச?<

ஆ" ைவபவ இைறவ.

ெதாழி கைள விள.6வ+ எ3 அறிஞ#

ெசா வ#. உலக*ைத பைட*த7 , கா*த7 , அழி*த7 , மைற*த7 ,

அ,5த7

ஆகிய ஐ/+ ெதாழி கைள<

ெதாழி க' மன

இைறவ இய3கிறா. அ/த*

ேபானப" நிக;வன. அ ல. இைறவ@ைடய அ,ளாைணயா

நிக;வன. ஆத  அவறி6 ஓ# ஒD=6 உ8. அ/த ஒD=6.6' நிேற

Vாிய ேதா3கிறா, மைறகிறா; ச/திர ேத?கிறா, வள#கிறா; கா3
ெவ ைமயாக த8ைமயாக OPகிற+; ேவப மர*தி
தளி#.கிற+; யாைன யாைனையேய ெப3கிற+. கட
உட பி

வைரய3*த கால

வைரயி

ஒD=கிப"ேய நிக;கிறன. நடன

அைன*+

த=6வ+

ேவபிைலேய

கைர கடவாைம<

ஆகிய ெசய க' யா

எப+ உட பி

நிகD

ெசய க'

ஒD=6.6 உப அைமவ+. அ/த ஒD=6.6* தாள

எ3 ெபய#. ைகயி அைச, காலா
ெநளி, வாயி

வ,

மிதி.6

பா இ*தைன<

உயி#

அ/த

அ ல+ லய

ஜதி, க8ணி பா#ைவ, உட பி

ஒ, தாள. க பாைட% சா#/ேத
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அைம< , இைறவ இயறிய பிரபEச

Dவ+

அவன+ அ,ளாைனயாகிய

லய*ைத% சா#/ேத இய=6கிற+. ஆகேவ அவ ெசய

உ8; லய

உ8. அதனா

எ லாவறி7

ஒD=6

அ/த% ெசய கைளேய 9*தாக ைவ*+ அதைன

நிைன/+ பாரா" வழிபட. 9*தபிரானக அவைன உ,வக

ெச?தா#க'. அவ

அ,ேள க8ணாக. காட, நடராசனகேவ க8 களி*தா#க', அ,ளி

!;கிய

ெபாிேயா#க'.
இ/த. 9*தி இய ைப நிைன.க நிைன.க இப

ெபா=6கிற+.

இைறவ@ைடய த*+வ*ைத உக,*தாக ைவ*+. கா"ய 9*+. ேகால*தி
கைலயழேக இ3 உலக

நா"7

Dவ+

ேபா3

வைகயி

இ,.கிற+. ேவ3 எ/த

நடராச வி.கிரக*ைத. காண "யா+. தமி; நா" தனி% ெசா*+ அ+.

ைசவ#க5.6 எ*தைனேயா ேகாயி க' இ,/தா7
<'ளதாக , ேகாயி

தலமாக

எ3 அைடயிறி% ெசானேல ெதாி/+ ெகா'5

இ,ப+ சித பர . அத6. காரண

ஆன/த* தா8டவ
கைலவைகயி

அவறி6' தைலைம-

ாி<

அ=ேக தி,%சிற

நடராச ெப,மா@ைடய சிறேப யா6 .

பல*தி

க8 களிப+ நடராச தி,,வ ; இட , கால , சாதி, சமய

எற வைரயைற யா+ இ லாம

நடராச ெப,மா@ைடய ஆட

தி,.

ேகால*ைத. கைலெபா,ளாக ம.க' க8 களி.கலா . சிப. கைல< , நடன.

கைல<

அ/த* தி,,வ*தி

உனத நிைலைய அைட/தி,.கிறன. ம/திர

சா*திர. க,*+.களி அைடயாளமாக அ/த* தி,. ேகால*+.6 ெபா,'
விாி.கிறவ#க' உ8. ேயாக 4

வா,

 ப" நடராச* தி,,வ*+.6 உ'5ைற 93

உ8. ஞான 4 களிப" அ/த !#*தியி உ8ைமைய விாிபவ#க5

உ8. ராண=கைள. ெகா8 கைத ெசா

93வா,

உ8.

அத சிறைப எ*+.

இைறவ உலக*ைத பைட*+. கா*+ அழி*+ மைற*+ அ,' ெச?<

ெதாழி7ைடயவ. இத உக,*தாக. ெகா8ட நடன*ைத ஐ/ெதாழி 9*+

அ ல+ பEசகி,*திய நடன

எபா#க'. உலக

உயி,

இய=6கிறன;

அவ தாேன இய=கி அவைற இய.6கிறா; அ:வா3 இய.6வத6. காரண
உயி#களிட

அதனா

அவ@.6 உ'ள க,ைணேய. அவ உ'ள*திேல க,ைண Pர.கிற+;

அவ ஆகிறா; அ/த ஆட*தா

உலைக ஆகிறா. உலக
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ஆவத6 அவ ஆட

காரண , அவ ஆட*+.6 அவ அ,ளாைன

காரண . அ/த அ,ேள எ லா ஆட*தி7 ஓ# ஒD=ைக, வைர யைறைய,
லய*ைத, தாள*ைத அைம*தி,.கிற+.

இ/த* த*+வ*ைத உ,வா.கி ைவ*தி,.கிறா#க'. இைறவ ஆகிறா. அத6

உமாேதவி தாள ெகாகிறா'. உமாேதவியாகிய ச.தி இைறவ@ைடய அ,'.

அ/த அ,ைளேய ச.திெய3 உ,வைம*+ வழிபகிேறா , இைறவ பா
ஆற

உ'ள

அ,'; அ/த அ,ளி U8தலா தா அவ எ*ெதாழிைல <

ெச?கிறா. இைதேய ச.தி தாள ெகாட இைறவ ஆகிறா எ3

ெசான#க'.[#]
---------

[#] சா/ேதா.கிய உபநிஷ*தி
பரமசிவ நி,*த

ேதவியா# ஆடலாசிாியனாயி,/+ தாள

ெச?தனென3 9றியி,*த

தட

கா8க. --பரதேசன பதீய ,

ஓ=6 க; ஈச உய#விதமா?. ெகா8டாட

பா=கி இைச நாரதனா# பாத7 -L=6ழலா'
பாணி இயறினா' எறா பனிவைரயி

Oைண இயறிய ேவ/+. - P*தான/த பிரகாச .

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

ந:வ/+வனா# பாரா
எற !றி6

நடன=களாகிய ெகா ெகா", பா8டர=க , காபால

உட இ,/+ தாள

ேபாகிறா' அ ைம. இனி அவ# 93

9*+.கைள ஒ:ெவாறாக பா#ேபா .
சிவெப,மா ஆ"ய 9*+.களி

ஆன/த மி6தியா
இ ைல. ஆயி@

ெகா ெகா" எப+ ஒ3. எ/த. 9*+

நிக;வ+. இைறவ@.6 இப

உயி#. 9ட*தி6 இப

த,

+ப

ெசய

எற ேவ3 பா
ெச?தா

அவ@.6

இபேமயா . உயி#க' த ைடய விைன.6 ஈடாக பல பல பிறவிகைள ெப3

வா;/+ இற.கிறன. மீ

மீ

பிற/+

வா;/+

ம"/+

Hக#வ+ உயி#களி இைடவிடாத ெதாழிலாக இ,.கிற+. கட

விைனபயைன

ஓ?விறி

அைலக' அ"*+. ெகா8ேட இ,.கிறன; உயி#க' பிறவியாகிய கட

அகப இப +ப=களாகிய அைலகளிMேட உழ கிறன. இ+ ஓயாத
உ*திேயாக ; ஒழியாத ேவைல.
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உயி#க' இ:வா3 அ லப உழ வத6 அவ#க5.6% சிறிேத@
ேவ8டாமா? ஒ:ெவா, நா5

நா

உைழ.கிேற ; அதனா

இைள

ஓ?

உ8டாகிற+. அ/த இைளைப ேபா.கி. ெகா'ள ஒ:ெவா, நா5

உற=6கிேறா . ஒ, நா' உைழபினா

வ/த இைளைப ேபா.கி. ெகா'ள

அைறய இரவிேல ஓ? கிைட.கிற+. அப"ேய ஒ, பிறவியி இைளைப

மாறி. ெகா'ள அ/த பிறவியி
கிைட.கிற+.

”உற=6வ+ ேபா7
விழிப+ ேபா7

,/+ விதைல மரண

எற உ,வ*தி

சா.கா; உற=கி

பிற”

எ3 தி,வ'5வ# ெசா கிறா#.
இற எப+ தனி*தனி உயி,.6* தனி* தனிேய நிக;கிற+. ஆனா

எப+ எ ேலாாிட*+

ஒறாக நிக;கிற+. இர எ லா,.6

ெபா+வாக*தாேன வ,கிற+? அ+ேபால எ லா உயி#க5.6

உற.க

ெபா+வான இற

அ ல+ ஓ? ேவ8டாமா? அப" ஓ# ஓ? உ8; அத6 பிரளய
ெபய#. அ/த பிரள?*தி
அழி<

சில வைக உ8, உலக

பிரளய , கா3 இ ைலயா6

ஆகாச=9ட இ லாத பிரளய

உ8. வா#. கைடசியி
 வார*தி
வார

ஒ, மாத

பிரளய , தீ<

D6 பிரளய , கட
மைற< பிரளய ,

எ3 வரவர ெபாியனவாக அைம/த பிரளய=க'

ஒ,நா' ஓ?, மாச*தி இ3திவார*+.6

இர8 நா' ஓ?, வ,ஷ*தி

ஒ, சமய

ஓ? எ3 மாணா.க,.6 பிற,.6

இ/த பிரளய ஓ?க5

எ3

ேச#/தாேபா

ஒ,

ஓ? இ,ப+ேபால,

சின+ ெபாிய+ எ3 அ.க.காக இ,.6 . அத

விாிைவபறி இேபா+ அதிகமாக. கவைலபட ேவ8டா .
எ லா Lத=க5 உயி#க5
மகா பிரளய

ேதவ#க5 ஒ=கி ஓ? ெகா'5

எ3 ெசா வா#க'. அ/த. கால*தி

இ,பா. பகெல லா

ேநாயி கைம தா=காம

ைவ*+. காபாறிய தா? இரவி
அைடகிறா'! பாவ

பக

Dவ+

கால*ைத

இைறவ ஒ,வதா

வ,/திய 6ழ/ைதகேள

அைவ U=6 ெபாD+ எ:வள இப*ைத
ஒ, கண

அைமதி ெப,ம

இேபா+தா +ர=6கிறன எற ஆ3த7ட, பி@

தவி*தன;

நறாக* U=க
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எ3 தாலா பாகிறா'. இைறவ@ மகா பிரளய கால*தி

உயி#கைளெய லா தனிட*ேத அட.கி. ெகா8. அவ#க5.6 ஓ?

கிைட*தேத எற ஆன/த*தா
உயி#கைள<

9*தாகிறனா . னாேல எ லா

ஒ, ைறயாக* தனிட*தி ,/+ றபட விடா இைறவ.

இேபா+ அ/த ைறப"ேய மீ

அட.கி. ெகா8டா, ேதவ#, ம.க', பிற

வில=6க', Lத எ3 பல உ,வ=களா. ஒ"யா"* ெதாழி
9ட=கைள ெபய#*+* தனிட
சமய*தி

த அ,கி

ஆ5.6 ஒ# ஊாி

இ,.6

அ7வ

மீ. ெகா8, எ லா. 6ழ/ைதக5

ேபா+ களி.6

ஒ,

தா?ேபால. களிபைடகிறா,

பா#.கிற பல பி'ைளக' பல கால*+.6பி ஏேதா

ஒ, காரணமாக* தா? தகப இ,.6
அவ#க5.6 இப

ெச?+ திாி/த உயி#.

இட*திேல வ/+ ஒ3 9"னா

உ8டாவ+ இய தாேன?

இ=ேக9ட பல உயி#க5.6 த/ைதயாகிய இைறவ@ , தாயாகிய ேதவி<

இ,.கிறா#க'. இர8 ேப,ேம ஆன/த அைடகிறா#க'. இைறவ ஆ".

களி.கிறா; இைறவி அவ@ைடய இடபாக*ேத ஒறியி,/+ தாள
களிைப அைடகிறா'.

இைறவ உயி#கைளெய லா
ஆ

ேப$ழி. கால*தி

தனிட

அட.கி. ெகா8

9*+.6. ெகாெகா" எ3 ெபய#, அவ ஆன/த*தா

ஆகிற. அதனா

ெகா".

ைகெகா"

ெகா" எற ெபய# வ/த+. உயி#க' அழி/த கால அ+

எற நிைனைவ ைவ*+ பா#*தா

அ+ ெகாைமயாக* ேதா3கிற+. அதனா

ெகா ெகா"[@] எற ெபய# அைம/த+. ெகா"% ேசத
உ8.

எ3

ெசா வ+

-------

[@] 'ெகா= ெகா", ெகா ெகா" என விகார மாயி3. ெகா=ெகா"
ெயறா#, எ லாவைற <

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

அழி*+ நி3 ஆத ' எப# ந%சினா#.கினிய#.

ெகாெகா" ஆ ேபா+ இைறவ த ைகயி

உ'ள +"ைய ழ.6கிறா.

அ/த உ.ைக பலேவ3 ஒ கைள எDகிற+. இைறவ 6தி*+ Pழ3

பா?/+

ஆ

ஆட=க5.6 ஏப ெவ:ேவ3 ஒ கைள அ/த* +"யாகிய பைற
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இய கிற+. அவ@ட ஒ, 9றிேலயி,/+ ெகா"ேபால* +வ8ட

இைடைய<ைடய அ ைம தாள
அவ எ லா உயி#கைள<

ெகா கிறா',

த பா

அட.கி. ெகா8ட கால*தி

யா# இ,/+

பா#*தா#க'? இப" ஆவதாக. கபைன ெச?+, அத@ைடய த*+வ*திேல
உ'ள*ைத ஈப*தி, இைறவ@ைடய க,ைணைய நிைன/+ உ,6த

நிர பிய ஆேறா# ெசய . இைறவ ெகா ெகா" ஆைகயி

அ,'

அ/த.

9*+.6% சாசியாக ஒ,வ# உ8. இைறவ@ைடய அ,ேள உ,வமாகிய

இைறவி அவ@ட பிாிவிறி இ,பா'. அெப,மா" தாள

அவைள யறி மற எ லா உயி#க5
உ,வ=கைள<

ேபாவா'.

அட=கியி,.கிறனேவ! “பல

ெபய#*+, அ/த மகா பிரளய கால*திேல ைகயி7'ள +"யாகிய

பகிற (ஒ .கிற) பைற இய ப நீ ஆவாேய; அேபா+ ெகா" ேபாற

HPைப உைடய இைறவிதாேன தாள ெகாவா'? ேவ3 யா# அ=ேக அேபா+
இ,.க "< ? எ3 ந:வ/+வனா# விய மீUர. ேககிறா#,
ப பைற பல இய ப ப
ெகாெகா" ஆ=கா

உ,வ

ெபய#*+ நீ

ேகா உய# அக

அ 6

ெகா"ைர HPபினா' ெகா8ட சீ# த,வாேளா?

[ ஒ .கிற +"யாகிய பைற பல வைக ஒ கைள ஒ .க, ெவ:ேவ3 உ,வமாக

இ,/த உயி#. 9ட=கைள அவறி ெவ:ேவ3 ேபா.கி ,/+ மீ நி பா

அட.கி.ெகா8, ெகா ெகா" எற 9*ைத ஆ ேபா+, ப.க=க' உய#/+
அக3

இ,.6

ெப8 உ3ைப< , ெகா"ேபாற இைடைய<

உைடய

இைறவி, அ/த ஆட*+.6 ஏறதாக ேம ெகா8ட சீாி எற தாள*ைத*
த,வாேளா? அ=ேக யா# இ,.க "< ?

பத -ஒ *த ; இய ப-ழ=க; ெபய#*+-ஒ, கா

ெவளிப*தி பி மீ.

ெகா8. ேகா ப.க . ைர-ஒ*த. HP-இைட சீ#-தாள*தி இ3தி ப6தி.
★

★

★
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ெகாெகா" எற 9*ைத பறி ேவ3 4 க5

ர=கைள<

ெசா கிறன. இைறவ

எாி*தெபாD+ ஆ"ய+ அ+ எ3 சிலபதிகார

ெசா கிற+.[@]

பாரதி ஆ"ய பாரதி அர=க*+*

திாிர

எாிய* ேதவ# ேவ8ட

எாிக ேபர  ஏவ

ேகப

உைமயவ' ஒ,திற ஆக ஓ=கிய

இைமயவ ஆ"ய ெகாெகா" ஆட7
(சிலபதிகார , 6:39-43)

----

.

[@] ெகா" ெயப+ அPர# நிமி*தமாக இயறிய ெத3 , திாிர தா8டவ

எ@

ெபய# ெப3ெம3

‘ேதவ# ர
ஏவ

பரதேச@பதீய

எாிய ேவ8தலா

எ@

4

93 .

வடைவ எாிைய* தைலயிேல<ைடய ெபாிய அ 

ேகட அளவிேல அர*தி

அண# ெவ/+ விD/த ெவ8ப .

6ைவயாகிய பாரதி அர=க*திேல [$] உைமயவ' ஒ, 9றினளா? நி3 பாணி

U.6% சீெர@

தாள=கைள% ெச7*த* ேதவ# யாவாி@

உய#/த இைறவ

சயான/த*தா ைகெகா" நி3 ஆ"ய ெகா ெகா" ெய@ ஆட7 ‘
எ3 அ"யா#.6 ந லா# இத6 உைர எD+கிறா#,
----

[$] பாரதி அர=க -ெகாறைவயி அர=கமாகிய Pகா.
------

க *ெதாைகயி உைரயிேல ந%சினா#.கினிய# ெகாெகா"யி இல.கண*ைத%
ெசா 7

வ,மா3:

பைழய V*திர

ெகா" யாட

ஒைற ேமேகாளாக எ*+. காகிறா#. அ+

ேதாற

உைமயவ' ஒ,பா

ஒ"ய

ஆக, ஒ,பா

இைமயா நாட*+ இைறவ ஆகி,
அைமயா உ6
ெபா 

விய

விைழ

ெபா,/த ேநா.கி* ெதா.க
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அண# இ@யி# இழப, அ. கள
ெபா ய ஆ"ன எப; மறத
வி,*த

கா*த ெபா,ெளா 9"

ெபா,*த வ$உ , ெபா,/திய பாட
தி,*த6 மரபி

ெத?வ* +திேப.

"இைறவைன. +தி.க பயப
ெசா வ+ மர. இ+ உலகி

பாட களி

இ/த. ெகா ெகா" ஆடைல%

உ'ள உயி#கைள. கா*த ெபா,% சிவ ெப,மா

நிக;*திய+. உமாேதவியா# ஒ,பா

இ,ப அPர#கைள மா?*+, அவ#க' மா?/த

ேபா#. கள*திேல இைறவ ஆ"ய+ எற ெச?திகைள இ/த% V*திர
லப*+கிற+.

ெத?வ=க' ஆ"ய ஆட
இர8. அவறி
-----

பதிெனா3. அவறி

ஒ3 ெகாெகா",[*]

சிவபிரா ஆ"ய 9*+.க'

[*]ெகா" ெகாவிைடேயா ஆ" றத63, ஒ"ய நாகா
சிலபதிகார , அ"யா#.6 ந லா# கா"ய ேமேகா'.
இைறவ ஆ"ய ெகாெகா" எ@

அரசைவயி

என .’-

9*ைத. 9*+.கைல வ லவ#க'

ஆ" மனைர மகி;ற% ெச?வ+ பைழய வழ.க

எ3 ெதாிகிற+.

ெச=6வ த ெப,/ேதவி<ட Oறி,/தேபா+ பைறWாி ,/+ வ/த 9*த%
சா.ைகய எபவ இைறவ ஆ"ய ெகாெகா". 9*ைத ஆ"னா எ3
சிலபதிகார

ெசா கிற+,

தி,நிைல% ேசவ"% சில வா? ல ப
பாித, ெச=ைகயி பபைற ஆ#ப
ெச=க8 ஆயிர

தி,.6றி அ,ள

ெசEசைட ெச3 திைசக
பாடக

ப ை◌தயா+ Vடக

அல ப ,

+ள=கா+

ேமகைல ஒ யா+ ெமைல அைசயா+
வா#6ைழ ஆடா+ மணி.6ழ

அவிழா+

உைமயவ' ஒ,திற ஆக, ஓ=கிய

இைமயவ ஆ"ய ெகா"% ேசத
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பா*த, நா வைக மைறேயா# பைறW#.
9*த% சா.ைகய ஆட , மகி;/+.
(நக காைத, 67-77)

இைறவ ஆ ேபா+ அவன+ ஒ, பாக*தி
இ,/தா' எற ெச?தி இதனா
★

ஆ

அம#/த இைறவி அைசயாம

ெதாியவ,கிற+.

★

★

ெப,மா@ைடய ெகா ெகா"யாடைல பறி பா"ய ந:வ/+வனா#

அ*த ப"யாக. பா8ட ர=க

திாிர தகன

எற 9*ைத பறி% ெசா கிறா#. இைறவ

ெச?தேபா+, உயி#. 9ட*+.6 இன

ஒழி/தன எற மகி;%சியா

உட இ,/+ தாள
ம8"ய அமாி

விைளவி*த ர=க'

ஆ"ய+ பா8டர=க. 9*+. அெபாD+

இைறவி

ெகா"னா'.

ெவறிெபற ெப,மா ஆத  அ/த ெவறியினா

ேந# நி3 ைறயாக ேபா# ெச?+ ெவ வைத. கட*த

ஆகிறா.

எ3 ெசா வ+ ச=க*

தமி; மர. ‘வEசியா+ எதி# நி3 ெகா3‘ எ3 உைர எD+வா#க' பைழய

உைரயாசிாிய#க'. இைறவ திாிர*ைத ெவற+ ேந#ைமயான ைறயா .
6றவாளிகைள* த8".6

ைறயி

ேபா# ெச?+ அPர#கைள அழி*த

ெத?வ=க5.6 இய . இைறவ திாிர*ைத அழி*தா7 அவ@ைடய க,ைண

அ=6

சிற/+ நிற+. திாிர=கைள அழி*தாேன யறி அவறி

தைலவ#களாகிய !3 அPர#கைள<

வழிபடைமயா

பவனாக

இப/த,

இ,வைர வாயி

ம,*+வ ெச?ைகைய ஒ*த+ இ+.
பல வைகயி

ேபா.கி அவ@.6

ேபா# ெச?தா#க'. அ/த அம#

கட/தா இைறவ. திாிர

மி.கவனாக நிறா. அேபா+ அ/த. கள
ெவேளெர3 இ,/த+. க3 நிற

தி,/தி

காவலராக , ஒ,வைன ழா ழ.6-

ெகா8டா. ஒ,வ@ைடய ேநாைய மா*திர

அ/த !3 அPர#க5

பலவைற<

அழி.கவி ைல அவ#க' மன

நீ,யின. இைறவ வ

ைம

எ=6 நீறாக, ெவ'ைள

அD.6.6

அறியாைம.6 பாவ*+.6

அைடயாள ,

அறி6றி. ெவ8ைம U?ைம.6 ஞான*+.6

8ணிய*+.6

திாி/தன#. !3 ர=க5

ஒழி/தன; .6ண=க' ெவ/தன.

திாிர=களாகிய தீ=6,வமான க,விகைள. ெகா8 அPர# !வ,
அழி/தன;  மல

த,.கி*
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மலமழி/த, 6ணமழி/த நிைல ஞானநிைல. அ+ Uய ெவ8ணிறமான+.  மல
ஒழி/த இட*திேல, .6ண

கழி/த ெவளியிேல, இைறவ தா8டவ

இ=ேக திாிர* தைலவ# ெச?த பல ேபா#களி

ாிவா.

ெவ3, ெவறிேயா நி3, அ/த

ெவ'ளிய அர=க*திேல அ=6'ள ெவ8ணிைற உட ெப லா Lசி.ெகா8
ஆ8டவ பா8டர=க

ஆ"ன. பா8 எப+ ெவ8ைம.6 ெபய#. அர=க

எப+ 9*தா இட , திாிர

ெவ/தவிய, எ=6

நீ3மயமாகி ெவ8ணிற

ெபற இட*ைதேய அர=கமாக. ெகா8 இைறவ ஆ"யதா , அத6

பா8டர=க

எற ெபய# வ/த+.

இ:வா3, ம8"ய அம# பலவைற ெவ3, அ/த வ ைமயா
பா8டர=க. 9*ைத ஆ"யேபா+ , உட இ,/+ தாள
!=கிைலேபால வDவD

அைணேபால ெம*ெதறி,.6

பPைம<

ெகா"னா' அ ைம,

உைடய ேதா5ைடயவ' எ பிரா";

ேதா' அ+. அவ' 9/த

ெகா8",.6 . அவ' U.6 எ@

நீைற அணி/+

வ8க' ஒ *+.

தாள*ைத. ெகா"னா'.

ந:வ/+வனா# இைறவைன பா#*ேத ெசா கிறா#, “இைறவா, ம8 அம# பல

கட/+, வ ைமயா

நீைற அணி/+ பா8டர=க. 9*ைத ஆ"யேபா+ யா#

உன.6* தாள=ெகா"ன#க'? உ 9*தி திற

அறி/த ேதவிதாேன

ெகாட"< ? பைண (!=கி ) ேபாற எழிைல< , அைண (தைலயைண)
ேபாற ெமைமைய<
பிரா"தாேன தாள

உைடயவ', வ8 அர3

ேபாவா'? ேவ3 யாரா

ம8 அம# பல கட/+ ம+ைகயா

ப8டர=க

ஆ=கா

வ8அர3

பைண எழி

9/தைல உைடயவ' ஆகிய

"< ?

நீ3 அணி/+

அைண ெமேறா'

9/தலா' வள#U.6* த,வாேளா?

[ ேமெச3 ெந,=6 பலவைக ேபாைர ெவ3 அ/த வ ைமயினா
அணி/+, பா8டர=க

அழ6
ர7

எ@

9*ைத நீ ஆ ேபா+, !=கிைலேபாற

தைலயைணையேபாற ெமைம<

உ'ள ேதாைள< வ8க'

9/தைல< உைடய உமாேதவி வள,கிற U.6 எ@

த,வாேளா?

நீைற

தாளவைகைய*
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ம8த

– ெந,=6த ; அம# – ேபா#; கட/+ – ெவ3; ம+ைக - வவிைம,

ப8டர=க

- பா8ட ர=க. 9*+; பா"

எ+ைக ேநா.கி த

நிற+. பைண – !=கி ; அைண - ப.ைக, தைலயைண. அர3
U.6 - தள*தி இைட ப6தி.]
★

★

பா8டர=க

எற 9*+

இைறவ திாிர ச=கார

எD*+.63கி
- ஒ .6 .

★

ெத?வ=க5.6ாிய பதிேனாராட களி
ெச?த பி6 ைபரவியி ேவட

ஒ3.[#]

L8, Lமிைய*

ேதராக. ெகா8 நா மைறைய ரவியாக L" அவைற ஒ"ய பிரமனாகிய
சாரதி காண ெவ8ணீைற அணி/+ ஆ"யெத3 சிலபதிகார
"ேத# நிற திைசக காண

93 ,

பாரதி ஆ"ய விய பா8ட ர=க "

"வாேனராகிய ேதாி

(சிலபதிகார , 6:44-5.)

நாமைற. க பாி L" ெந ற

மைற*+ வா#+கி

"*+. 9# பி"*+* ேத# நிற திைசக காI ப" பாரதி வ"வாய
இைறவ ெவ8ணிைற அணி/+ ஆ"ய பா8டர=க. 9*+ " எப+
அ"யா#.6 ந லா# எDதிய உைர.
----

[# ] "பா8டர=க

.கணா ஆ" றத63, ஆ?/தன ஆறா என " -

சிலபதிகார , அ"யா#.6 ந லா# கா"ய ேமேகா'. இ+ ெத?வவி,*தி எற
9*+ வைக<' ஒ3.

ந%சினா#.கினிய# ேமேகாளாக. கா V*திர
"ஏறம# கட' !ெவயி

எ?ழி.

939 ,க. ெகா"ெயா

பைடெயா

ேவ3ேவ 3,வி வி8மிைச பர/தன#;
அ:வழி ஒளிெயா

உ,ெவா

ேதாறி*

ேத# நி3 திைசதைல பனிப%
Pைவ<

6றி

ஒழிவில ேதாறி

அைவயைவ அ:வழி ஆ"ன; ஆட

ைம/த, மகளி, த/த நிைல அழிய

வ,மா3:
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ெம?ப Pைவெயா ைகபைட மறப.
க"ய கால. காெறன ேவறவ?

ப"நிைல திாியா பா8டர= க ேம.
இைறவ இ/த. 9*ைத ஆ"யெபாD+ க8ட ைம/த,
பரவசபடன# எற ெச?தி இதனா

--------

[*] பரதேசனாபதீய

ெதாிய வ,கிற+.[*]

★

த ைம மற/+

எற பிகால 4 , பா8டர=க.9*+ உலேகாப*தி

நிமி*தமாக இைறவ ஆ"ய ெத3 , ஆன/த* தா8டவ

ெத3

மகளி,

ெசா கிற+ (ப.க , 3.)
★

ெகாெகா", பா8டர=க
9*+ ஒைற பறி<

எற ெபயைர உைடய

★

எற இர8 9*ைத பாரா"ய லவ# !றாவ+

ெசா கிறா#. அ/த. 9*தி ெபய# காபால

ைகயிேல பிரம@ைடய கபால*ைத ஏ/திஆ"யதனா

ெபய# வ/த+.

அத6. காபால

+" ழ=க. ெகாெகா" ஆ"னைத< , நீறணி/+ பா8டர=க

எப+.
எற

ஆ"யைத<

ெசான லவ# இேபா+ காபால. ேகால*ைத வ,ணி.கிறா#,
இைறவ ெச,.6ைடயவ,.6 அ,' ெச?யாதவ. ெச,.6ைடயவ#க5.6

அவ தைம விள=கா+, ெச,.6, பண*தா
ப"பா

வரலா ; பதவியா

வரலா ; தவ*தா 9ட வரலா . ெச,.6.6. காரண

வரலா ;

எ+வானா7

ெச,.6% ெச,.6*தா. கைட 6*தினா7 , ' 6*தினா7 , ஆணி
6*தினா7

8 8 தாேன? இவ ப"*தவ; அதனா

இவ@.6% ெச,.6

இ,ப+ அழ6 தா’ எ3 ெசா ல ெவா8ணா+, "இ+ ெபானலான ஆணி

தா; ஆைகயா

இதனா

வ/த 8 L8பத6ாிய+” எ3 யாராவ+

ெசா வா#களா?
தா,காவன*தி

பல னிவ#க' இ,/தா#க'. அவ#க' ேவ'வி* +ைறயி

தைலசிற/தவ#க'; விரத

இ,/+ தவ

ாி/தவ#க'. ஆன7 அவ#க5.6 "நா "
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எற ெச,.6 இ,/த+. தவ

வளர வளர, ேவ'வி ம க ம க, அ/த% ெச,.6

வள#/த+, அைத ேபா.க இைறவ வ/தா. அவ ெப,ைமைய அறியா+,

த=க' பைகவ எ3 க,தி* தீயேவ'விகைள% ெச?+ பல ெபா,'கைள
உ8டா.கி அவேம

வி*தா#க'. அவைன அைவ அழி*+வி

எற எ8ண

அவ#க5.6. இைறவ அவைற ெய லா பி"*+ ைவ*+. ெகா8டா.

ெச,.6 அைடபவ#க5.6 என கதி ேந,

எபைத மறவ#க' ெதாி/+

ெகா'ளெம3 அவைற அைடயாளமாக ைவ*+. ெகா8டா. அவ#க'

பா ைப அ@பினா#க'; அைத பி"*+ அணியாக அணி/+ ெகா8டா,  ைய

வி*தா#க'. ெகாைல ெச?ய ேவ8ெம3 வ/த உDைவ அ+. அதைன உாி*+
அத ேதாைல இைடயிேல க". ெகா8டா; ேதாலா8"யானா,

இைடயிேல பிற# ெச,.ைக அட.கியைத. கா

கD*தி

 *ேதா

இ,.கிற+. அவ

அழகான ெகாைற மாைல ர'கிற+. சிவபிரா@.6 உாிய அைடயாள

மாைல அ+; ம=கல நிறமான மEச' நிறைடய+; ெமைமயான மணைடய+.
பதவியினாேல உ8டா6

ெச,.ைக<

அெப,மா ைகயி7'ள கபால

அட.6 பவ இைறவ எபைத

காகிற+. பைட* ெதாழிைல% ெச?த

பிரம@.6  ஐ/+ தைலக' இ,/தன. ‘நம.6
தைல, நா

ெச?வ+ த

ெதாழி . ஆகேவ நா

ஐ/+ தைல, சிவ@.6

ஐ/+

மிக ெபாிேயா ' எ3 அவ

தைல த,.கினா. இைறவ அ/த* த,.6.6. காரணமாகிய தைலைய மா*திர

கி'ளி. ைகயி

ைவ*+. ெகா8டா. அ+ கா?/+ ேபாக, கபால*ைத மா*திர

ஏ/தி. ெகா8டா.

இைறவ கபால*ைத ஏ/தியி,ப+, ெச,.ைக அட.6பவ அவ எபைத.
காவேதா, அ. கபால

ேவ3 பல உ8ைமகைள< கா அறி6றியாக

நிலகிற+. பிரமைன பைட. கட' எ3 ெசா கிேறா . உயி#கைள

பிற.6 ப" ெச?கிறவ அவ. பிற.6 !ல

எ+ேவா அத6 அைடயாள

பிரம. அவ ெச,.ைக அட.கின அ, ெசய , சிவபிரா பிற.6 !லமான
ஆணவ*ைத அழி*+ *தி த,பவ எபைத விள.6கிற+. தைலயி

எD+கிற

பிரம@ைடய தைலையேய 6ற% ெச?தவ இைறவ; கபால*ைத. ைகயி

ஏ/+ ேபா+ ைட ப6தி கீ; ேநா.கி*தாேன இ,.6 ?
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அவ பிரம கபால*ைத ஏ/தி அ பி%ைச ேககிறா. "இைத பா#; பிறைப

ேபா.6பவ நா. உ அைப* தா" எ3 உண#X" அ ெச?ய%

ெச?கிறா, ெச வ=க5.ெக லா தைலவனாகிய அெப,மா எ லா%
ெச வ*ைத<

பிற,.6 வழ=கிவி* தா அ பி%ைச ேககிறா. நம.6

அ,ைள வழ=6

ெபா, பி%ைச ேகப+ ேபால வ,கிறா. த ைகயி

ெபாைன உைடயவ ஒ,வ, ‘அபா, எ பார*ைத இற.கி எ*+. ெகா8

என.6 ஓ? ெகாேட’ எ3 ெசா வ+ ேபால இ,.கிற+ அவ ெசய .
ைகயிேல கபால

ஏ/திய இைறவைன நிைன.6 ேபா+ இ*தைன உ'5ைற<

நிைன.6 வ,கிறன.

 *ேதாைல இைடயிேல க", ெகாைறமாைல ரள, பிரம கபால*ைத. ைகயிேல

ஏ/தி.ெகா8 இைறவ காபால. 9*ைத ஆ"னா. அ=6

அவ@.6*

தாள ேபாட அ ைமையயறி ேவ3 யா# இ,.க "< ? இைறவ@ைடய

விேநாதமான நிைலைய. க8 எ ெப,மா" னைக L.கிறா'. பைட<

Bதா பர*ைத<

பிற# அணிய, இெப,மா  *ேதாைல அணி/தி,.கிறா.

ேவ3பல மல#க' வ8ண

தி8ண

உைடயனவாக இ,.க. ெகாைற

மலைர ைன/தி,.கிறா. யாவ,.6 எ லாவைற<

ெச வபிரா பி%ைச வா=6

ஒைட. ைகயி

வழ=6

ெப,E

ஏ/தியி,.கிறா. அதாவ+ ந ல

பா*திரமாக இ,.க.9டாதா? பிரம@ைடய தைலேயா இவைற ெய லா க8

யா,.6*தா நைக ேதாறா+?
இைறவி த  ைலேபாற பக' சிறிேத ெதாிய 3வ

3வ

L.கிறா'. அ/த

பாிகாச% சிாிபா? அ3, அ3. இைறவ@ைடய அ,ேளயாகிய ேதவி,

இவறி க,*ைத நிைன.கிறா'. அதனா

உவைக பிற.கிற+; னைக

L.கிறா'. உDைவ* ேதாைல< ெகாைற* தாைர< , தைலேயாைட<

 ைல 3வ

க8

L*+, காபால. 9*ைத. க8 அத6* தாள ெகாகிறா'.

ந:வ/+வனா# இைறவைன ேநா.கி ேபPகிறா#, "இைறவா, ெகாைல<Dைவ*

ேதாைல இைடயிேல க". ெகாைற*தா# கD*திேல ரள* தைலேயாைட.
ைகயிேல ெகா8 நீ காபால. 9*ைத ஆ ேபா+,  ைலேபாற

3வைல<ைடய உமாேதவி தாள

ேபாவாேளா? ேவ3 யா# அேபா+ உன.6*

+ைண நி3 அப"% ெச?ய"< ?"
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ெகாைல உDைவ* ேதா

அைசஇ.

ெகாைற* தா# Pவரள*

தைல அ=ைக ெகா8 நீ
காபால

ஆ=கா

ைல அணி/த 3வலா'

பாணி த,வாேளா?

[ ெகாைல ெச?ய வ/த  யி ேதாைல இைடயிேல க", ெகாைறமாைல
கD*திேல ர8 அைசய, பிரம @ைடய தைலேயாைட. உ'ள=ைகயிேல ஏ/தி.
ெகா8, நீ காபால எ@

9*ைத ஆைகயி ,  ைல அ, ைபேபாற

னைகைய L.6 உமா ேதவி, தாள*தி தப6தியாகிய பாணிைய*
த,வாேளா?
உDைவ – 

; அைசஇ – க"; தா# –மாைல; Pவ

- பிடாி, பி கD*+. அ=ைக –

அக=ைக; ைல - ைல; ெகாைல, தைல எற ெசாக5.6 எ+ைகயாக அைம<
ெபா, நெவD*+. 6ைற/த+; இைத இைட. 6ைறெய3 இல.கண.கார#

ெசா வ#. அணி/த - ேபாற, 3வலா' - சிாிைப% ெச?பவ'. பாணி

தாள*தி ப6தி ]
காபால

எ@ 9*ைதபறிய ெச?திக' ேபாதிய அள கிைட.கவி ைல.

"அய தைலைய அக=ைகயிேல ஏ/+ைகயினாேல காபால

எ3 ெபய#ெபற

9*+" எ3 ந%சினா#.கினிய# எDதியி,.கிறா#. பரதேசனாபதீய

ெபயேரா வழ=6

எற

பிகால 4லா , இைறவ ஆ"ய பனி, தா8டவ=க5'

கபால. 9*+ ஒ3 எப+ , அத6 மர.கா 9*+, காளி தா8டவ

எ3

ேவ3 ெபய#க' உ8ெடப+ , அ+ 68டல நிமி*தமா?% ெச?யெபற

ெதப+
----------

ெதாிய வ,கிறன. [*]

[*] பரதேச@பதீய , மகாமேகாபா*தியாய டா.ட#. உ. ேவ. சாமநாைதய# 4
நிைலய ெவளிY, ப.க , 4
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மர. கா

எப+, காளி ஆ"யெத3 , அPர#க' வEசக*தா

பா  ேத' த ய

உ,வ=கைள எ*+ 6/தெபாD+ அ/த உ,வ=கைள உழ.கி அழி.க
மர.காைல. ெகா8 ஆ"யதனா

எD+கிறா# [$]

68டல நிமி*த

அெபய# வ/தெத3

ஆ"யெதப+, இைறவ காளிேயா நடனமிடேபா+,

காதி ,/+ தளரவிட 6ைழைய. காலா
தா8டவ

அ"யா#.6 ந லா#

எ*+. காதி 

சா.காக ஊ#*+வ

ெச?+ ெவறைத நிைனLகிற+. மர.கா 9*+ ஆ"ய காளிைய

ெவற ஊ#*+வ தா8டவேம ]$$] காபால

எற 9*+ ேபா7

----

[$] சிலபதிகார , 6: 60-61, உைர.

[$$] ஊ#*+வ தா8டவ : க லாட*தி

வடவன

எ3 ெதாட=6

பா"

ஊ#*+வ தா8டவ*ைத பறிய ெச?திக' வ,கிறன. அ/த பா.6

ெபா,' ெதளிவாக* ெதாியவி ைல. ஆயி@

இர8

வ,கிறன.

அதி

மர.கா , பிரமகபால

எ@

"லடவன* ெதா,நா' மா3ப எதி#/+
தன+ மர. கா , அறி

வழிநட

தெறழி ப+ம @ அ:வழி
--------

மாறைல கர*தினி 9"ைன வய.கி…. "

இ:வா3 !3 நடன*ைத< ேவ3 ேவ,க% ெசா

 பாரா"ய லவ# பாைட

".கிறா#.

உமாேதவி தாள

6றிபத6

உ,வ

ேபாட இ/த. 9*+.கைள ஆ"ன ெப,மா, 93வத6

அபாபடவ. ஆனா7

ஆட7

உ'ள க,ைணயா

உைடயவ@க* ேதா3கிறா. அவனிட

இ,.கேவ8 ; ஆனா

ெபா,ளாக நா

ந மிட

ந மிட

இ*தைகய

நம.6 அ

அ+தா இ ைல. அபி லாத பிராணியாக,

இ,.கிேறா . இவ#க5.6*தா அ இ ைலேய! நா

இவ#கைள. கவனிபாேன? எ3 ஆ8டவ நிைனபதி ைல. உயி#க'
தைன மற/தா7 அவ உயி#கைள மறபதி ைல.
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"தா? தைன அறியாத க3 இ ைல; அ.கைற
ஆ<

அறி< ; உலகி தா? ஆயி ஐய,

நீஅறிதி எெபா,5 ; அைவ உைன நிைலயறியா;

மாயமிைவ எ ெகாேலா! வாராேத வரவ லா?!”

எ3 க ப# ெசா 7வ+ேபா , உயி#. 9ட=க' அவைன அறியாமேல

இ,.கிறன. ஆனா

அ இ ைல; ஆனா

அவ அவைற மறபதி ைல. அவறி6 அவபா
அவ@.6 அவறிபா

தைன அறி/+ தனிட

அ,' இ,.கிற+; எப"யாவ+

வ/+ இறேவ8

எற வி,ப

இ,.கிற+.

இ*தைகய 9*+.கைள ஆ"ய ெப,ைமைய எ*+ யா, ெசா 7 ப"யாக அவ
ஆகிறா. இ/த ஆ ட
ெபாி+

உைடய இைறவ வி, பி, வா.6.6

நிைலயினி3

இ லா நம.காக, ’அ,'

நம.காக, அ சிறி+

மன*+.6 எடாத த

இற=கி வ/+, நம.6 ெபா,/+

உைடயவனாகி நி3, த அ,ைள ேதவி<,வ*தி

உ,வ

உைடயவனகி% ெசய

நி3 தாள ேபாட,

ஆட கைள ஆ"னா. அவ@ைடய க,ைணைய எனெவ3 ெசா வ+!
ந:வ/+வனா# இவைற நிைன/+ பாராகிறா#; “இைறவா, இப"ெய லா
நா=க' பாரா ப" அ:வ.கால*தி

உமாேதவி தாள ெகாட, அபி லாத

எ=க5.6 ஏப உ,ெவ*+ வ/+ ஆ"னா? நீ. உ அ,'தா எேன!” எ3
பாகிறா#,
என ஆ=6
பாணி<

U.6

சீ,

எறிைவ

மா8 இைழ அாிைவ காப

ஆண

இ

[எ3 நா=க5

ெபா,' எம.6 அம#/தைன ஆ".

பிற,

ெசா ல, அ:வ.கால*தி

பாணி, U.6, சீ# எற இ/த*

தாள.93பாகைள மாசிைமைய<ைடய ஆபரண=கைள அணி/த உமா ேதவி

ெகா" பா+கா.க, சிறி+
ஆட

அபி லாத ெபா,'களாகிய ஏைழேய=க5.காக

ாி/+ ெபா,/தின? என-எ3 ெசா ல. ஆ=6-அ.கால*+; அைச
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நிைல<மா . பாணி U.6 சீ#-தாள*தி கால

இைட.கால " கால

.கால ப6தி. "எற இைவ" எப+ விகாரப "எறிைவ எ3

எ@

ஆயி3.

மா8 இைழ - மாசிைம<ைடய அணி; பிறரா
அைம/தைமயா

மா8 இைழ ஆயின; எ.கால*+

இ லாத மாசிைய உைடயைவ எ3
6றி.காம

ெச?யாம

இயைகயாக

கழறேவ8"ய அவசிய

ெசா லலா . அாிைவ: இ=ேக ப,வ*ைத.

ெபா+வாக ெப8 எற ெபா,ளி

வ/த+. காப - கால*ைத

வைரய3*+ பா+கா.க, ஆண -அ, அம#/தைன - ெபா,/திைன. ஆ"
அம#/தைன.]
"நா=க' உைன அைடவத6 ஏற வைகயி
ெச?யவி ைல, ஆனா7

உய#%சி ெபறவி ைல; அ

நீ எ=க5.6 ஏற வைகயி

உ,வ

த யன ெப3

இற=கி வ/+ அ,' ெச?கி,?’ எ3 இைறவ க,ைணைய பாரா"

விய.கிறா# லவ#.

தாள*ைத !3 9றாக பிாிப+8 எ*த , வி*த , ெதா*த
!3 கால பிாி அைவ. தாள*ைத த
ைகைய வி*த7 , மீ

எற

ெகாத7 , பிற6 இைடேய

ெதா*+. ெகாத7 மாகிய அ/த !ைற<

ைறேய பாணி, U.6, சீ# எபா#க'. இ=ேக அ பிைக தாள ெகா"னா'

எபைதேய தாள*தி 93பாைட நிக;*தியதாக. 9றிஞ#. "ஒ, தாள*தி6

பாணி U.6% சீெர@

!3

உளேவ@ , ஒ:ெவா3 ஒ:ேவாராட6 மி6தி

வைகயா சிற/தைம பறி ஒேரா ெவாைறேய 9றின#' எ3 ந%சினா#.கினிய#
காரண

93கிறா#.

‘இைறவ உயி#. 9ட=களி நைம.காக பல உ,வ=கைள எ*+ பல
ஆட

ாிகிற" எற க,*ைத இ பாட

9றபடாம

6றி.6

வ <3*+கிற+.

அபாபட சிவ பிரா, அ/தண#.6 அ,மைற

பக#/த+ , க=ைக ைய% சைடயி

மைற*த+ , திாிர*ைத% ெச ற+ ,

ேப?கைள பைடயாக. ெகா8 ேபா# ாிய% ெச? வி*த+ , மணிமிட3

எ.
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ைக<

ெகா8",ப + , அ ைம தாள ெகாட ஆட

+"ெகா"ய+ , நீறணி/த+ ,  *ேதா
ைன/த+ , தைலேயாைட ஏ/திய+

ாி/த+ ,

அணி/த + , ெகாைறமாைல

ஆகியைவ ந மிட

ெகா8ட க,ைணயா

அைம/தைவ எ3 ந:வ/+வஞ# நிைனLகிறா#,
ஆ3 அறி அ/தண#.6 அ,மைற பலபக#/+,
ேத3நீ# சைட.கர/+, திாிர

9றாம

தீம*+.

6றி*ததேம ெச 7 -க=9ளி

மாறாேபா# மணிமிட3 எ8ைகயா? ேக'இனி:
பபைற பலஇய ப பலஉ,வ

ெகாெகா" ஆ=கா

ெபய#*+நீ

ேகாய# அக

அ 6

ெகா"ைர HPபி@' ெகா8டசி# த,வாேளா!
ம8டம# பலகட/+ ம+ைகயா
ப8டர=க

ஆ=கா

வ8டர3

நீ3அணி/+

பைனஎழி

அைணெமேறா'

9/தலா' வள#U.6* த,வாேளா!

ெகாைலஉDைவ* ேதா

அைசஇ. ெகாைற*தா# Pவரள*

தைலஅ=ைக ெகா8நீகாபால

ஆ=கா

ைலஅணி/த 3வலா' பாணி த,வாேளா?
என ஆ=6
பாணி<

U.6

சீ,

எறிைவ

ஆணழி

ெபா,'எம.6 அம#/தைன ஆ",

மாணிைழ அாிைவ காப

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

பி களி 
இ

வா;.ைகயி

தைலவ@

தைலவி<

வா;.ைகயி திர8ட பய அற
வ,

ஈப இப

ெச?வ+; ஆதலா

வி,/தினைர ேபIத7 , தவ*தினைர<

Hக#/தா#க'. இ

த ைடய இ ல* +.6

அ/தணைர<

ேபாறி

உபசாி*த7 , Pற* தாைர* தDவி அ ெச?த7 , இரபவ,.6 ஈத7 ஆகிய

பல +ைறகளி7

அவ#க' சிற/+ நிறன#. க8 இர8

ஒைறேய காIத

ேபால, அற நிைனவிேல காதல@ காத < ஒறி நிறா#க'. அதனா

அவ#க5.6 8ணிய

கD

கிைட*தன.
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அவ#க5ைடய கழினா , அவ#கைள. 6ைற 93வாேர இ லாம

ேபானா#க'.

அதனா

நைன/+,

பிற,.6 பல வைகயி
அ:Xாி

உதவி ாிவேத அவ#க5.6 வழ.கமாக ேபாயி3.

உ'ள அைனவ,

அவ#க5ைடய உபகார*தா

அ.6 ஆப, நறி பாராகிறவ#க' ஆகிவிடன#. மற ஊ#களி ,/+

யா# வ/தா7 அவ#க' Oைடேய ேநா.கி வ/தன#. ஊாி ெபயைர% ெசான

அளவிேல அ*தப" அ/த* தைலவ@ைடய ெபயேர எ ேலா, ைடய நிைனவி7
ேதாறிய+. அ*தைகய க; அவ@.6 உ8டாயி3.

இ:வா3 பல வைக அற=கைள% ெச?வத6 ெபா,' இறியைமயாத+. கD

க வி<

நாளைடவி

வள, , ெபா,ேளா ெசல ெச?ய% ெச?ய. 6ைற< . அ+

6ைறய. 6ைறய ேமேம7

யசி ெச?+ அைத ஈ"னா தா, ெச?+ வ/த

அற=கைள இைடயிேல றிவி லாம
இ லற

நட*+பவ அற

ெச?+ வரலா . அ+ மா*திர

ெச?+ இப

அ3.

Hக#பவ. அ/த இப Hக#%சி.6

ெபா,' ேவ8 . மைனவிேயா வா;/+ ம.கைள ெப3 வாD

அவ@.6

அ/த வா;.ைக.6 ஏற வசதிகைள ெப3வத6 ெபா,' ேவ8 .
அற

ெச?+ இப வா; நட*திவ/த தைலவ@.6 ெபா,ைள பறிய நிைன

வ/த+. தா அ+ கா3

இ லற

ஈ"ய ெபா,ைள. ெகா8 சிறபாகேவ அவ

நட*தி வ/தா. மீ

ெபா,' ேத" வ/தா தா, ெதாட#%சியாக அ/த

அற=கைள நிக;*தலா எ3 ேதாறிய+. ெபா,' ஈவ+ அவ@.6 ெபாிய

காாிய

அ3. ேவ3 நா.6% ெச3 த திறைமயினா

மி6தியான

ெபா,ைள ச" விவா. அப" ஈ ேபா+ அவ ெச?த அற

அவ@.6*

+ைண நி6 . அவ@ைடய அறி

ஆற7 மிக விைரவிேல மி6தியான

அைத ைவ*+. ெகா8 பல கால

வாழலா .

ெபா,ைள ஈ

நிைலயி

இ,/தன. ஒ,ைற ேபா? ெபா,ைள ஈ" வ/தா

ஆன , ஒேர ஒ, தைட மா*திர

இ,/த+. ெபா,' ஈவத6 மற

நிைனகெள லா ஊ.க*ைத ஊ"ன. ஆனா

அ/த நிைன ம

அ/த

ஊ.க*ைத% சிறிதள தளர% ெச?த+. அவ ெச?த அற , அவ@ைடய அறி,

ஆற , அற*தி பா
எ லா
ஆனா

உ'ள ேவைக, இப Hக#%சியிேல உ'ள வி,ப -

ெபா,' ஈ ெபா, அவ ெச 7வத6* +ைணயாக இ,/தன.

த காத ைய பிாி/+ ெச லேவ8ேம எற நிைன ஒ3தா
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அவ@ைடய ஊ.க*+.6 . கைட ேபாட+. அவ', ேபாக.9டாெத3

படா7 ,

ெசா வாேள எற நிைன அ3; த@ைடய பிாி.6 அவ' உட

தா பிாி/தி,.6 கால*தி

அவ' மிக மன

தள#/+ விவாேள எற

எ8ண/தா அவ@.6. கவைலைய உ8டா.கி3.
இ

வா;.ைக நட*+பவ#களி கடைமைய ந6 உண#/தவ' அவ'. அவ'

அறிவி சிற/தவ'; அற*தி சிற/தவ'; ஆடவ# கடைமைய< ெப8"#
கடைமைய< உண#/தவ'; அற

அவ5ைடய +ைண இ ைலேய

ெச?வதி

தளராத ஊ.க உைடயவ'.

தைலவ@ைடய அற% ெசய க' ந6

நைடெபறா. அவ5ைடய உய#/த ப8பினா தா அவ "றி அற=கைள
"*+ க; ெபறா. அவ5ைடய அறிைவ<
ேமேலா=கி நிப+, அவனிட

சமாதான

ெசானா7

அ/த அ மீU#/+ அவ5.6 ஏசறைவ உ8டா.6 .

9றினா7 , அவ' அ பிாிைவ* தா=காம

3கிய அைடயவ' அவ'.

நாளி பல ெசா

ெச?திகைள% ெசா

அற நிைன

ைந/+ வாட% ெச?< . அ*தைன

எபைத உண#/தவனாதலா , எ:வாேற@

9றி றபவிட ேவ8

எ3 உ3தி L8டா. ஒ,

அவைள* ேத3வைத. கா"7 , சிறி+ சிறிதாக பல
, ெம ல ெம ல அவ5ைடய ெநEசி

உ8டா.6வ+தா ந லெத3 " ெச?தா.

★

உட ப உ3தி

அவ நிைன/+ பா#*தா. ெபா,' இ லாவிடா

வா;.ைகேய Pைவய3 ேபா6
அவ5.6 ஆ3த

அD*திவி

அவ5.6 உ'ள அ. அவ' அறி எ*தைன

அவைன பிாி/+ வா;வத6 அவ' அறி

இவைறெய லா

அற நிைனைவ<

★

ஆ3தைல
★

ஒ, நா' அவ#க' O.6* +றவிக' சில# வ/தி,/தா#க'. அவ#கைள எ/த
ைறப" வரேவக ேவ8ேமா, அப" வரேவ3 உபசார

ெச?+

உ8பி*தா#க'. தவ நிர பிய அ ெபாிேயா#க' தைலவைன<

தைலவிைய<

க8 அ,' மி6/+ ஆசி 9றினா#க'. உ'ள*தி ,/+ வ/த அ/த ஆசி ெமாழிக'

அ:வி,வ,ைடய ெசவிகளி7 , த8ைமயாக விD/தன. உ'ள*ைத* ெதா

அ=6

6ளி#%சிைய உ8டா.கின. இைறவேன அ/த* தவ னிவ# ேகால*தி
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எD/த,ளினாேன எ3 9ட* ேதாறிய+. இ

ேமெகா8டத6 உாிய பய Dவ+

வா;.ைகைய* தா

அ3 கிைட*த+ ேபால இ,/த+.

தவ னிவ#க' விைடெப3% ெசறன#. ந ல+ ெச?ேதா

கணவ@

மைனவி<

ெப,மித

ெகா8 Oறி,/தன#.

தைலவி: அ/த னிவ#க5ைடய தி,க*தி

எற நிைனேவா

என ஒளிOசிய+! அவ#க5ைடய

வா#*ைதக' அபிேல ேதா?/த லவா எD/தன?
தைலவ: 43 இ லற*தாைர ேபணி உபசாிபைத. கா"7 ஒ, தவ

னிவைர உபசாிப+ உய#/த+. இ வா;ேவா# ந மிட

அைடயவ#களாக

இ,பா#க'. தவ னிவ#கேளா நம.6 அ,' பாவிபா#க'. தவ

வழிபவதனா

நா உ'ள*தா

ெச?பவ#கைள

உய#ேவா . அவ#க5ைடய ஆசி ெமாழிக' ந

வ,=கால*+.6* +ைணயாக நி6 . நம.6 அ,' ெச?ேவாராகிய அவ#க'

திற*தி

நா ெச?< ஒ:ெவா, ெசய7

தைலவி: இ

வா;.ைகயி

பமட=6 பயைன* த, ,

வி,/தினைர ேபIவ+ த ய பல அற=க'

இ,.கிறன. அ/த அற=கைள. 6ைறவற% ெச?வ+ மிக அாி+.
தைலவ: ஆ ; அப" அாிதாகிய அறேன எ?தினா7
னிவ,.6 ேவ8"யவைற அளி*த

பி@

நம.6 அ,ளிேயாராகிய தவ

அாி+. அ+ 8ணிய

உைடயவ#க5.ேக ஆ6 . அ/த ேப3 கிைட6 மானா , அத பயனாக

அதிகமான 8ணிய

ேச, . ஞானிகளாகிய னிவ#க' ஆணவ

ெபாிேயா#க'; ெச?ெலாழி/த சீல#க'. அவ#க' ெச?<

கழற

ெச?ைகயி பய

அவ#கைள% சாரா+. க#ம= சட/த சீவ.த#க' அவ#க'. ஆயி@ உலகி

இய=6வதா

அவ#களா

சில ெச?ைகக' நிக;கிறன. அவ#க' உ8I

ெபாD+ சில ப6திக' சி/+கிறன. அவைற எ3  த யன உ8கிறன.

அைவ உ8I ப" ெச?த+ 8ணிய% ெசய . அத6 பய 8ணிய .
அவ#க' தட.கிறா#க'. அவ#கைள அறியாம

அவ#க' சால"யி

ஓ# எ3 

மிதிப இற.கிற+. அ+ பாவ% ெசய . அத6 பய பாவ .  ெசான

8ணிய

இ/த பாவ

ஞானிக' இய=6 ேபா+ உ8டாகிறன. ஆனா

இைறவ தி,வ,ளிேல ஊறி ஞான
விைன<

ெப3 நி6

அவ#கேள இ,' ேச# இ,

ேச#வதி ைல. விைள/த 8ணிய பாவ=க5.6 ேபா.6 ஒ3
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ேவ8டாமா? அ/த ஞானிகைள யா# ஆதாி.கிறா#கேளா அவ#க5.6 ஞானிய#
விைள/த 8ணிய , அவ#க5.6* +ப

ெசயலா

9றி<

வா;பவ,.6 அவ# ெசயலா

விைள/த பாவ

ெச?+ இழி*+
ேச,

எ3 4 க'

93கிறன. ஆதலா

அ,ளிேயாராகிய ெபாியா#க5.6 அளி*தலா

தைலவி: அற எ?த

அாி+; அதனி@

மி6தியா6 . அ/த 8ணிய* தாேல நம.6 ேம7

இேபா+ என.6 நறாக விள=6கிற+.

ேம7

6ைற

8ணிய

நைம உ8டா6 .

அாி+ அ,ளிேயா#.6 அளி*த . இ+

தைலவ: அ:வா3 ெச?த அற*தி பய நம.6 பல +ைறயி7 ந ைம

அறியாமேல வ/+ ைக ெகா.6 . ஆத  அ/த 8ணிய% ெசயைல நா

ெச?வ+ தைலைமயான கடைம. அத6 உதவியாக இ,ப+ ஒ3 உ8.
தைலவி: ந ல உ'ள*ைத*தாேன ெசா கிறீ#க'?
தைலவ: ந ல உ'ள

ேவ8வ+ அவசிய/தா. உ'ள

ேபா+மா? ெவ3=ைக ழ

ஆற

ம

இ,/தா

ேபாடா+. இ வா;.ைக நட*+கிறவ@.6 அறி,

எ லா இ,ப+ ந:ல ைறயி

ஈவதகாக*தா. ெபா,ைள ஈ"னா

யசி ெச?+ ெபா,'

அ,ளிேயா#.6 அளி*+

8ணிய*ைத ஈ".ெகா'ளலா . அ/த 8ணி ய

மீ

ெபா,'

ஈ ேபா+ +ைணயாக நி3 எளிதிேல ெபா,ைள ஆ.6வி.6 .
தைலவி: அ,' வழ=6

ெசா கிறீ#க'.

ஞானிய,ைடய அ,ைள ெபற% ெச?வ+ ெபா,' எ3

தைலவ: ஆ . அ+ மா*திர

அ3. இ வா;வா@.6 வா;.ைகயி

இைடW3க' வ, . மைழ, ெவயி , பனி த யவறா

ேந, ; வில=கினா7 , ம.களா7 ேந, ; ேநாயா7
ெய லா

அIகாம

வா;.ைக.6* +ப

+யரா7 ேந, . இவைற

பா+கா*+. ெகா'வத6 ெபா,' ேவ8 . எ:வள

ெபாிய பைகயாக இ,/தா7
அவேரா ேசராம

பல

ெபா,' இ,/தா

இ.க8 ாிவா ெர லா

6ைல/+ அழிவ#; இைடW3 ாி/தா

அைத ெவ3 விடலா .

அவ# ெப,ைமைய. க8 மன

அவ,ைடய திற7.6 எதி# நிகமாடாம
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ேத?/+ேபாவா#, ஆகேவ ெபாிதாகிய பைகைய ெவ3 ேபணாைர* ெத3வத6

ெபா,ேள த.க க,வியாக உத .
தைலவி : ெபா,ளா

வள, , பைக அழிய ெபா,' ெப,6

அற

இேபா+ நறாக* ெதாி/+ெகா8ேட.
தைலவ: அற , ெபா,', இப

எற !3

இ லற*தி

கிைடபன. அற

எ3 , பைகவைர அழி*+ ெபா,' ெச?ய

ெச?ய ெபா,' ேவ8

ெபா,' ேவ8ெம3

ெசாேன. இப

+ைணயாக நி6 .

Hக#வத6 அெபா,'

தைலவி: உ'ள=க' ஒைற ஒ3 வி, பி ெபா,/+கிற காத
இப*+.6 இறியைம பாத+ ?

தைலவ: உ8ைமதா. ெச" வளரேவ8மானா
இ,.கேவ8 . ெவ3

வளா,

பல/தா ெச"யி பல . ஆனா

ேவ8மானா

விடா7

வாடாம

தாேன

அத6 ஆணி ேவ#

தைழ< இ,ப+ ேபாதா+. ஆணி ேவாி

அ/த ஆணி ேவாி பல

பயபட

அத6 நீ# ேவ8டாமா? ஆணி ேவ# இ லாத ெச".6 நீ#

விடாவிடா7

வா" ேபா6 . ஆணி ேவ# உ'ள ெச" நீ# விடா

வள, . ாி அம#/த (வி,ப

விைளகிற+ எப+ உ8ைம, ஆனா
நறாக இ,/தா

எபைத

தா இப

அைம/த) காதலா

உட ேபா வாD

இப ண#%சி

நம.6 அ/த உட 

ெப,6 . உ'ள*திேல அைம/த காத ,

அளவளாவி. கல.6 இப*ைத உ8டா.6கிற+. அத6 ஏற வசதிக'

ேவ8 . அைவ ெபா,ளினா தா அைம< . ஆதலா
அற*ைத< , பைகைய ெவ 7

ண,

ண#%சிைய<

ெபா,ளான+

திற*ைத< த,வேதா, ாி அம# காத னா

த, எபைத< உண#/+ ெகா'ளேவ8 .

இ:வா3 அ3 ெபா,ளா

வ,

நைமைய* தைலவ த தைலவி.6*

ெதளிவாக உண#*தினா. தா ெபா,5.காக பிாியேவ8"யி,.6 எ3

அேபா+ ெசா லவி ைல. பினேல பிாி< ேபா+ இ/த வா#*ைதக' பயப

எ3 அேபாைத.6 இேபாேத ெசா

ைவ*தா.
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அாிதாய அற எ?தி அ,ளிேயா#.6 அளி*த7
ெபாிதாய பைக ெவ3 ேபIைர* ெத3த7
ாி அம# காத  ண#%சி<

த,

எ3 ெபா,ளி சிறைப ஒ,வா3 அ 3 அறி3*தினா.
★

★

மெறா, நா' தைலவ@

★

தைலவி<

ேபசி. ெகா8",/தா#க'. ெபா,' ேதட%

ெச பவ#க' ஊ# கட/+ நா கட/+ மைல கட/+ ெச ல ேவ8"யி,.6

எ3

தைலவ ெசானா. “பாைல நில*தி வழிேய9ட ேபாக ேநாி . பாைல நில
மிக
விடா

ெகா"ய காசிகைள உைடய+, அ/த. ெகாைமைய எ8ணி* த=கி
ெபா,' கிைட.6மா?? எறா.

“அப" என ெகாைம அ=ேக இ,.க ேபாகிற+? “ எ3 ேகடா' தைலவி.
அப". ேக6

ேபா+ அவ' க*ைத% சிறிேத அைச*தா', அேபா+ அவ'

காதிேல அணி/தி,/த கனமான 6ைழ ஊசலாவ+ேபால அைச/த+. தைலவ
அைத. க8 னைக L*தா.

தைலவ : கனமான 6ைழைய உைடய ெப8ேண, பாைல நில*தி
எனெகாைம இ,.கிறெதறா ேககி,?? அைத நிைன*தா7 ெநEP ெவ/+
ேபா6 . அ+ Pகா ேபால இ,.6 . எ=6 ஒேர ெவப ; ெந,ைப

பரபின ேபாற ெவப . அ=ேக மனித நட.க "<மா? அ" தா=6மா? அ"
தா=6

அளவிறி, அழ

ேபாற ெவ ைமைய உைடய+ பாைல நிலமாகிய கா;

அைத ேபாற கைம ேவ3 எ=6

இ ைல.

தைலவி : அ/த. கைமயான பாைல நில*தி
தைலவ : அ+தா ஆ%சாிய

அ/த பாைலவன*தி7

எ/த உயி,

இ,.க இயலாேத!

ஈரமிறி, நிக நிழ றி, ெந,பாக. ெகாதி.6

க8 6ளிர. காI

காசி ஒ3 உ8.
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தைலவி: ெந, எாிவ+ அழகாக உ'ள+ எ3 ெசா வ+ேபால இ,.கிற+,

நீ=க' ெசா வ+. ெந,.6 ற பாக நிபவ@.6 அ+ அழகாக* ேதாறலா .
ெந,பிேல O;/+ எாிகிறவ@.6 அ+ அழகாக இ,.6மா?

தைலவ: அ/த அதிசய*ைத* தா ெசா ல வ,கிேற, ேக'. பாைல

நிலெமறா , பைட. கால/ெதா நீ,

நிழ7மற பாைலவனமாக இ,ப+

அ3. இ/த நா"ேல இயைகயான பாைல நில

இ ைல. மைழ ெபாழியாம

வற8ேபான சில ப6திக' பாைலயாக மாறிவி . மைலைய% சா#/த 6றிEசி

நில ப6திக5 ,  ைலயாகிய கா நில*தி சில ப6திக5 கைமயான
ேகாைடயி

சில சமய=களி

ேத=கியி,/த இட=களி

இட*தி

பாைலயாகிவி . அ:விட*தி

நீெர லா

வறிவி . மிக

நீ# வறி ேப,.6% சிறிதள நீ# இ,.6 .

தைலவி : பாைலயி

யாைனக5

ஆழமான நீ# இ,/த

நீ#9ட இ,.6மா?

தைலவ: பைனயள ஆழ

நீ# வறிவி

 நீ#

எறா

இ,/த இட*தி

அ+ ஒ, நீரா? ஆனா

மாக5 அ/த பாைல நில*தி

கா

கDவ.9ட ேபாதாத அள.6

அத6.9ட ஏ=கி ேபா?% சில
திாி< ,

தைலவி : என! யாைனகளா? அைவ அ=ேக எப" வ/தன?
தைலவ :  6றிEசியாக இ,/தேபா+ அ=ேக வா;/தைவ. இேபா+ மைழ

மற/+ பாைலயாக மாறிவிடேவ, ேபா.கிட காணாம

அ=6

இ=6

நீ# ேத"* திாி< .

யாைனக' தள#/+ வா"

தைலவி : அவைற பாைல நில*தி ெச பவ#க' பா#*+ இர.கபவா#க'.
அைத பா#*+ எப". க8 6ளிர "< ?

தைலவ: அைத*தாேன ெசா ல வ,கிேற? களி3
யாைன. 6 ப

ஒ3 பாைல நில*தி

பி"<

க3க5

அட=கிய

இ,பதாக ைவ*+.ெகா'. ைவ*+.

ெகா'வ+ என? உ8ைமயாகேவ இ,.6 . த8ணீ#9ட. கிைட.காம

அைவ
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வா" உய=6 . பல இட=களிேல திாி/+ உழ3 கைடசியி

ேன

ெசாேனேன, அ/த இட*+.6 வ/+ ேச, . அ/த. 6 ப Dவ+
3

தீர. 6"பத6 அதி

த தாக

த8ணீ# ஏ+? மிக. 6ைறவாகேவ இ,.6 .

ஆழமான நீ#  இ,/த இட/தா அ+. ஆனா

இேபா+ இ,ப+ சினிேர,

அைத. க8டட, யாைன.6"க' பர.க பர.க ஓ . அ/த ப'ள*திேல

இற=6 . அைமதியாக. 6".6மா என? உ.ைகேபாற த அ"யினாேல
அ/த நீைர. கல.6 . இள=க3 அ லவா? விைளயா *தி. ெம

தைலைய ைடய க3க' அைவ. ெவப*தினா

ய

அ/த* தைல ெசாதி*+

ேபாயி,.6 . ஆகேவ, அைவ 6".க எ3 உட வ/த பி"<

களி3

பா#*+. ெகா8ேட இ,.6 . த8ணிைர எ*+. க3களி கய= தைலயிேல

(ெமைமயான தைலயி ) தட . த ைடய க3க' நீைர Oணா.6கிறனேவ

எ3 பி"<
க8 மன

ஆன/த*தா

களி3

எ8Iவதி ைல. இ:வள ேநர

அைவ தவி*த தவிைப.

ெநா/+ ேபாயி,/தைவ அ/த இர8 , இேபா+ த8ணீைர. க8ட
த* திெப3 காைல ைவ*+. 6தி.கிறன. இைத* தைட

ெச?யேவ8டா

எ3 அைவ எ8Iவ+ தாேன அ.6 இய ?

தைலவி : க3க' ம

நீ,8டா

தைலவ : +"ய"யினா

க3க' கல.கிய சிறிதள நீைர அைவ 6"*த பிற6

ேபா+மா?

ெபாிய யாைனக' உ8ண* தைலப . இ+ கல=கிய நீராயிேற எ3

எ8Iமா? த

க3க' காலா

அைள/ததனா

அ/த நீ,.6 பி@

ெப,ைம

அதிகமா6 . ஏைழ 6"ப+ 9ழாக இ,/தா7 , த@ைடய 6ழ/ைத ைகளா

அைள/+ அைத உ8ண, எEசி யைத எ*தைன மகி;%சிேயா அவ 6"பா!
"அமி;தி@

ஆற இனிேத த

ம.க'

சி3ைக அளாவிய 9;"
ஆகேவ கய/தைலைய<ைடய க3க' +"ய"யா

களி3

அளவற உவைக ேயா ஆ3தேலா

னாேல உ8I , ெதாி<மா? ெசா

கல.கிய சினீைர பி"<

உ8ண* தைலப , எ+

பா#.கலா .
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தைலவி : களி3 தா. அ+தாேன ைறைம? பி" த கணவ நீைர உ8பைத.

க8 களி*+ பி தா உ8I

எ3 நிைன.கிேற.

தைலவ: உ இய .6 ஏறப"ேய எ8ணி% ெசானா?. ஆனா

அ/த ைற

ந ல கால*+.6 உக/த+. பி" அப"*தா எ8I ; களி3 உ8ட பிற6 தா

உ8ணலா

எேற நிைன.6 . அத அ நிைல அ*தைகய+. ஆனா

த ஆ8ைமயாேல +ப*ைத% சகி*+.ெகா8, ெம
ேன உ8ண% ெச?< . நீ# எ ேலா,.6

ெச?வத6. காரண . த

ய லாகிய பி"ைய

ேபா+மா, ேபாதாதா எற ஐய

உ8டா6 ேபா+, தன.6. 6ைறவாக இ,/தா7

பி".6 ேபாதியைத அளி.கேவ8

களி3

6றமி ைல, த காத

எற உ8ைமயேப அ:வா3

க3க' ேன நீ# உ8ண, அைத. க8 உவ/த+

ஒ,வைக அ. அ+ தா?ைமய. காத பி"ேயா த காதகளி3  உ8ண

ேவ8

ேவ8

எ3 நிைன/+, உ8 $ம

நி6 . பி"தா ேன உ8ண

எ3 களி3 நிைன.6 . இர8

உ8Iம

வறிேத நிைகயி

களி3

பி"ைய வ3*தி நீைர உ8ண% ெச?< , அ+ உ8ட பிறேக தா உ8I .
+"அ". கய/தைல கல.கிய சினீைர
பி"ஊ" பிஉ8I

களி3.

தைலவி : அ/த ெவ ைமயினிைடேய காத  த8ைம உ%ச நிைலயி
ேபா7 !

தைலவ; த நல*ைத அறேவ மற/+ நிற

★

★

மெறா, நா': அ3

நிக;/த+.

இ,.6

தாேன அபி6 அைடயாள ?
★

பாைல நில*ைதபறிய ேப%ேச அவ#களிைடேய

தைலவி : அ3 பாைலநில*ைதபறி% ெசானீ#கேள! யாைனக' திாி<

காெடறீ#க'; அைவ நீ# உ8I
உண ஒ3

காசிைய உண#*தினீ#க'. அவறி6

அ=ேக கிைட.காதா? எ=ேக@

தைழைய உணவாக. ெகா'ளலாேம.

மர=க' இ,/தா

அவறி
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தைலவ : மர=க' இ,.6 . ஆனா

பயப ப" நி6 . மைழ ெப?யாம

இைலகெள லா

எ லா

இைல தீ/+ விறகாக

வற8ேபான அ/த நில*தி

உதி#/+ பேபான மர=கைள*தா காண "< . அ/த

மர=கைள பா#*தா

நம.6 உ8ைம ெதாியவ, . ஒ, கால*தி

அள.6 வள, ப"யாக அ/த நில

அைவ அ/த

இ,/தி,.க* தாேன ேவ8 ? மரமாக

வள, ேபா+ அ=ேக மைழ ெப?த+; நீ# இ,/த+; பPைம இ,/த+; இைல
தைழ*த+. இப

இ,/த+. மைழயிறி பாைல நிலமாகிவிட பிற6 இைலக'

வா"% ச,கா யின; ெகா க' தீ/தன; மர பேபாயி3. இ,/த இப

ஒ"ேபாயி3, பிற6 அ=ேக என இ,.6 ? +ப
தினி3

நீ=கி, இைலகெள லா

வ/+ 6" 6 . இப*

தீ?/+ேபான உய#/த மர=க' நிர பிய+ கா;

அ=ேக +ப/தா நிர பியி,.6 ; +3

தைகயேவ கா.

இப*தி இக/+ஒாீஇ இைலதீ/த உலைவயா
+3உ

தைகயேவ கா.

தைலவி : நிைன*தாேல உட  ந=6கிற+. நீரற அ/த பாைலயி7

காத னா

அைம< தியாக உண#%சி ஊெற*+ ெப,6கிறேத! அ+தா

ஆ%சாிய , அ3 ெசானீ#கேள, பி"W" பி உ8I
அைத நிைன.க நிைன.க எ உ'ள*தி

களிைறபறி,

விய ெபா=6கிற+.

தைலவ : அ+ேபாற ேவ3 காசிக5

உ8.

தைலவி. காத  சிறைப லப*+

காசியா?

தைலவ: ஆ .
தைலவி : ம.களிைடேய அைம< காத7.6 அ=ேக இட
தைலவ: இ ைல. இைறவ பைடபிேல காத

என? காத
நி6 .

காத தா. அ+ எ:விட*தி7

உ8டா?

எ/த பிராணியினிட

எ.கால*தி7

இ,/தா

சிற/த உண#வாகேவ
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தைலவி. பி"<

களி3

காதலா

பிைண8டைத% ெசானீ#க'. இேபா+

ெசா ல வ/த+ எ: வைக. காத ?

தைலவ: இ+ பறைவயி காத . பாைலநில*தி

றா.க' வாD , இைல

தீ/+ேபான மர=களி ெகா களிேல அைவ த=6 . ெவப

ெமைமயான ெபைட வ,/+வைத ஆ8 றா பா#*+ மன
உ'ள ெவ ைமையவிட* த காத ெபைட ப
எD

+யர

தா=காம

த

8ப . ற*ேத

க8 அத அக*ேத

ெவ ைம மி6தியாக இ,.6 . அ ெகா8ட இைளய அ/த ெபைட

தள#%சி அைடவைத பா#*+, அைத எ:வா3 நீ.கலா

எ3 ஆ8 றாவான+

சி/தி.6 . அத6 ஆ8டவ அறிைவ பைட*தி,.கிறா. அத6 ஒ, த/திர
ேதா3 , உடேன த சிறைக விாி*+* த ெபைட.6 நிழைல உ8டா.6 ;

ெம*ெதற அ% சிறகாேல விசிறி ெவப*ைத ஆ3 . அபினா

ெசய க' ெப8 றா.6 அளவற ஆ3தைல உ8டா.6 . நிழ

OP

அ/த% சிற6 ெமைம யான+; ஆனா

வைமயான+ எ:வள உர

வா?/த+!

அப"% ெச?<

ெச?<

இ/த%

ெச?+ கா3

அ எ:வள

அெகா' மடெபைட அைசஇய வ,*த*ைத

ெமசிறகரா

ஆ3

ற.

தைலவி அ/த றா.கைள. கபைன. க8ணினாேல க8 விய/தா'.
★

பி@

★

★

ஒ,நா' காதல# இ,வ,

பாைல நில*ைத பறிய ேப%சிேல

ஈபடா#க'. பி"W" பி உ8I

வ,*த*ைத ெம சிறகா

களிைற< , மடெபைடயி

ஆ3 ஆ8 றாைவ<

விய/தா' காத . இ3 ம3ப"<
ேககலானா' அவ'.

நிைன*+ நிைன*+

பாைல நில*ைத பறிய ெச?திகைள.

தைலவி: 6றிEசி நில மாறி பாைலயா6 எ3 ெசானீ#கேள; மைலயி
ப6திக' மைழயிறி மாறினா

அவறி

சில மர=களாவ+ இ,பதி ைலயா?
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தைலவ: மர=க' இ,/தா
வள

அ+ பாைலயா6மா? 6றிEசியி

9"யி,.கலா ; சில இட=களி

அ=ேக ம.க' வாழலா . பாைலயி
தைலவி மைல ப6திகளி

6ைற/தி,.கலா . அைவயா

ேபானா

தைலவ: அட#/த மைலப6திக' எ/த. கால*+
மைல. ஆனா

6றிEசிேய.

மனித#க' வாழேவ "யாத.

மைழ ெப?யாம

மற இட=க' வற8 ேபானா7

சில இட=களி

எனா6 ?

வள

6றாம

த வளப*+.6. ேகவராம

இ,.6 .

விள=6வ+

சில சி3 63க' உ'ள இட=க' மைழயி லா விடா

பாைலயாகிவி . அ=ேக உ'ள மர=க' எ லாேம வா" ேபா6 . மற

மர=கைளவிட ெவப*ைத அதிகமாக* தா=6வ+ !=கி . அ+ 9ட வா"
ேபா?வி . உ.கிரமாக பாைலயி

கதிரவ த கதி#கைள OPவா. அ/த

மி6தியான கதி#க' க மிைச வள#/த ேவ?க' வா ப"யாக% P ெபாP.6 .
அ=ேக மனித#க' தைலகாட "யா+. +@வத6 அாிய தைகைமைய

உைடயைவ அ/த. காக'.

க மிைச ேவ?வாட. கைனகதி# ெத3தலா
+ன$உ

தைகயேவ கா.

தைலவி: +ன,/ தைகயவாகிய அ/த. கா"7
தைலவ : பி"<

களி3 , ெபைட<

திற*ைத இ/த ேவ? வா

,

காத

+@வ+ உ8ேடா?

கா"ய உனதமான காத

பாைலயி7 காணலா .

தைலவி : வ ய ேவ? வா

ெகா"ய கா ஆயிேற! அ=ேக<மா அ*தைகய காசி

உ8?
தைலவ: அ/த. ெகா"ய கா"ேலதா ெமைமயான மாகளி காத

திற*ைத லப*+

காசிைய. காணலா .

தைலவி : வைமயான ேவ<

வா

கா"

ெமைமயான மாக' இ,பதா!
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தைலவ :  6றிEசியாக இ,/த இடம லவா? நிழ

ெசறி/த கா"Mேட ஒ"*

திாி/த அைவ இ ேபா+ நிக நிழ றி* தவி.6 . !=கி

இ,/தா7

ஏேதா ெகாEச

அ=ேக ஏ+ நிழ ?
தைலவி: இ=6

இைலக'

இ,.6 . அ+தா வா" வறலாகிவிடேத;

நிழ

ஆ8மா ெப8மா இர8

உ8ேடா?

தைலவ: ஆ ; அேபா+தாேன காத  உய# லப ?
தைலவி : எப" லப ?
தைலவ: நிழ

இ லாம

அைல/+ ெகா8ேட இ,.6

மாகளி

ஒ3

ஆ8மா; மெற3 பிைண ெமைம வா?/த ெப8மா அ+; மடபிைண; அ+
மிக

வா" ேபா6 . நிழ

லாத ெபாட

எ=ேக நிழ

க8 ஒ+=6வ+?

ஆ8மா படாத பா ப , எப"யாவ+ ஒ$ மர*த"ைய. க8 த காத

பிைணைய அத கீ; நிக% ெச?யலாெம3. ஆனா

பாைல நில*தி

"கிற காாியமா?

அ+

தைலவி : எனதா ெச?< ? ெசா 7=க'. அ+ பகிற பாைட. கா"7 ,
அைத* தவி.கவிட மனமி லாம

நா பகிறபா அதிகமாக இ,.கிற+, என

ஆயி3? ெசா 7=க'.
தைலவ: நிழ

லாம

வ,/திய மடபிைண.6 ஆ8 மா த நிழைல.

ெகா*+ பா+கா.6 . எ/த ப.கமாக* தா நிறா
அப" நி3, அைத அ,கிேல நி3*தி* த நிழ 7

கிைட.6 ப" ெச?< ; எ*தைன அ பா#*தாயா?
இனிழ

பாிச

இைமயா வ,/திய மடபிைண.6*

தநிழைல. ெகா*தளி.6

கைலெயன

அதேம

நிழ

அத6.

உைர*தனேர.

பேமா,
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தைலவி : பி"W" பி உ8I
ற த சிறகா

களி3 கா"ய காத

ெபாிெதேபnஆ? ஆ8

ெப8றவி ெவ ைமைய. கா*த காத

மடபிைண.6* த நிழைல அளி*த மானி காத

ெபாி ெதேபனா?

ெபாிெதேபனா? ஒைற

ஒ3 விEசி நிகிறேத! களி3 பி"ைய ஊ"ன பிற6 தா@
அத6% சிறி+ நைம உ8, றா த சிறகா
சிறி+ OP ; அத6

தன.6

உ8ட+; அதனா

OP ேபா+ அ/த. கா3*

சிறி+ நைம உ8. ஆனா

Dவைத< தா தா=கி* தன.6% சிறி+

ஆ8மா ெவயி

நைமயிறி பிைண.6 நிழ

த/+

நிப+ எ*தைன சிற/த தியாக ! அபி உ3திைய எனெவ3 ெசா வ+!

★

★

★

தைலவ த காத .6 ெபா,ளி அவசிய*ைத பறி வ3*தி%
ெசா

விடதாக எ8ணி ஆ3த

ெபறா. அபா

ெபா,' ஈ

ெபா,

ேவ3 நா ெச ல ஏபா ெச?தா. 6றிபாக* த பிாிைவ லப*தினா,

இன கால*தி

வ,ேவ" எ3 ெசா

வி றபடா,
உ8டாவி3. ஆனா

தைலவ பிாி/+ ெசறதனா

தைலவி.6* +யர

இப

அவ' ெதாி/தவ' அ லவா? ஆத  அவ வ,

ெபா,' ேதட% ெச வ+ ஆடவ கடைம எபைத< , ெபா,ளினா
வைர.6

சிற.6
+யர

L8டா'. ஆI

எபைத<

ேதாறி@7
அவளிட

இ,/தேபா+ அவ' உட பி
உணைவ<

ெபா3*தி,பேத த கடைம எ3 உ3தி

 இ,/த விள.க

அல=கார*ைத<

தா அற

இ ைல. தைலவ அ,கி

இ,/த ெபா  இேபா+ இ,.க "<மா?
6ைற*+. ெகா8டா'.

அவ5ைடய ெசய கைள. க8டெபாD+ ேதாழி.6. கவைல உ8டாயி3.
"தைலவ# இ@

அதனா

வரவி ைலேய எற கவைல இவ5.6 அதிகமாகிவிட+.

இப" ெம /+ வ,கிறா', இவ5.6 எப" ஆ3த

அவ' உ'ள*தி@'ேள எ8ணி எ8ணி ம3கிnஆ'. மகி;%சி<

ெசா வ+? " எ3
ஊ.க

ெகா8 அவ5ட கல/+ பழகி ெபாD+ேபா.க ேவ8"ய வ' அவ'.
அ*தைகய ேதாழி, 'இவ5.6 ஆ3த

ஆ;/தா'.

93வ+ எ:வா3?’ எற சி/தைன<'
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உ8ைமயி

தைலவிைய ஆ3வி.6

அவசியேம இ ைலேய! அவ5.6* ெதாி/த

அள சமாதான

ேதாழி.6.9ட* ெதாியாேத!

ேதாழி எேபா+

ேபா

மகி;ேவா இராைம.6. காரண

என எ3 தைலவி

இேபா+ ஆராய* ெதாட=கினா'. த ெபா,ேட அவ' அப" இ,.கிறா'
எபைத அவ' உண#/த ேபா+ வியபைட/தா'. "நா கவைலபடாம
இ,.கிேற; அவ# நி%சய

உாிய கால*தி

வ/+ விவா# எற உ3திேயா

இ,.கிேற. இவேளா நா கவைல பேவேன எ3 ம36கிறா'. என

ேபைதைம!’ எ3 எ8ணினா'. உ8ைமைய அவ5.6 உண#*த ேவ8ெம3
வி, பினா'.

தைலவி : ேதாழி, பளபளபான அணிகைள அணி/தி,.கிறா?; வய=6
உைடயவேள! உ க

மா*திர

இைழகைள

ஏ இப" வா"யி,.கிற+?

ேதாழி : தைலவ# ெச3 பல நாகளாயின. அைத நிைன.6 ேபா+ மன
அ லபகிற+.

தைலவி : அ" ைப*தியேம! நா அ லவா அ ல7ற ேவ8 ? அவ# வ,வாேரா,
வர மாடாேரா எ3 ஐய3கிறாயா?
ேதாழி : வ/தா

எ லா. கவைலக5 ஓ"வி . உாிய கால*தி

வராவிடா ..?

தைலவி : நீ ஏ அப" நிைன.கிறா?? என.6 அவ# வ/+ விவா# எற +ணி
இ,.கிற+.

ேதாழி : +ணிவா!
ேதாழி.6 அவ' ேப%ைச. ேக ஆ%சாிய/தா உ8டாகிற+. யா,.காக அவ'

கவைலபகி,ேளா, அவ5.6 வ,*த

இ ைலெய,

விய உ8டா காதா?

தைலவி : ஆ ; அவ# வ/+ விவா# எேற +ணி/+ ெசா கிேற. ஏ ெதாி<மா?

அவ# எனிட

ெபா,ளி உய#ைவ% ெசா

 பிாி/தா#. அாியன வாகிய
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அற=கைள ேமெகா8, அ,' ெச?+ ந பா

வ/த +றவிய,.6
ெசய

ெபா,ளினேல வ, ,

அெபா,ளாேல உ8டா6 . அவறி6ேம , மன

வி, பி ெபா,/திய

ேவ8"யவைற அளி*+ 8ணிய

ஈ

ெபாிதாகிய பைகைய ெவ3 ந ைம ேபணாம
காதளினா

அைம< இப

அதனா

ெபா,ைள ஈவத6 பிாிய ேவ8

இ,பவைர* ெத3த7

விைள< . இ:வா3 ெசா

எ3 தீ#மான

, அ/த

ெச?+, அதப"ேய

யிாி/+ ெசற காதல# வ,வாெரேற ேதா3கிற+; இைத* +ணிவாகேவ
ெசா கிேற; அத6ாிய காரண=கைள இேபா+ ெசா கிேற, ேகபாயாக.
அாிதாய அறஎ?தி

அ,ளிேயா#.6 அளி*த7

ெபாிதாய பைகெவ3

ேபணாைர* ெத3த7 ,

ாிஅம# காத 
ண#%சி<

த, என

பிாிஎ8ணி ெபா,'வயி
ெசறந

காதல#

வ,வ#ெகா ; வய=கிழாஅ?!
வ ப யா; ேக'இனி;
[கிைடபதகாிய அற*ைத ேமெகா8, அ,' ெச?+ வ/ேதாராகிய

+றவிகைள<

பிறைர<

உபசாி*+ அவ#க5.6 ேவ8"யவைற

வழ=6தைல< , ெபாியதாகிய பைகைய ெவ3 அப" ெவற வ

த ைம வழிபடாத ம.கைள அழி*தைல< , வி, த
ஒ3ப

இப*ைத<

ெபா, பிாி<

ெபா,ளான+ த,

ெபா,/திய காதலா

எ3 னாேல ெசா

பிாிைவ நிைன/+, அதகாக% ெசற ந

வ,வாெரேற ேதா3கிற+; விள=6

ைமயாேல
, அத

காதல#

அணிகைள அணி/த ேதாழி,

வ,வாெரேற +ணிகிேற. அத6ாிய காரண=கைள இேபா+ ேகபாயாக.
எ?தி-ேமெகா8. அ,ளிேயா#-அ,' ெச? ேதா#, ேபI#-உற ெகா'ளாேதா#.
ெத3த - அழி*த , அட.6த

ாி-வி,ப . வ,வ# ெகா

ெகா

எப+
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அைசநிைல. வய=6 இைழ-விள=6

ஆபரண*ைத அணி/தவ'. இ+ விளியாகி

வய=கிழாஅ? என வ/த+; வ ப -+ணிேவ. இனி-இெபாD+.]
ேதாழி : என காரண ?

காரண=க' இனெவ3 9ற வ,கிறா' தைலவி.  தைலவ பாைல
நில*தி ெகாைமைய. 9றிய ேதா அ=ேக நிகD

அ நிக;%சிகைள<

ெசானா அ லவா? அவைற இேபா+ நிைன*+ பா#.கிறா'.

தைலவி : பாைல நில அ" ெபா3.க "யாத அள.6 ெந,ைப ேபாற
ெவப

உைடயதாக இ,.6 ; அதனா

ெசான#.

ேதாழி : அ+ நம.6 இ@

மிக

கைமயான+ கா எ3 தா

அதிக வ,*த*ைத* த,

ெச?தியாயிேற!

தைலவி : ெபா3, ெபா3. அப". கா க"யதாக இ,/தா7 , அ=ேக +"ேபாற
சிறிய அ"ைய< , ெம
சிறிதள நீைர த

ய தைலைய< உைடய யாைன. 6"க' கல.கிய

பி" உ8I ப" ெச?+வி அபா தா களி3

6".6மா . அவ# அைத< ெசான#.
அ"தா=6
அழ

அளஇறி

அன ெவ ைமயா

க"யேவ கண=6ழாஅ?,

காஎறா#, அ.கா'

+"அ". கய/தைல

கல.கிய சினீைர

பி"ஊ" பிஉ8I
களி3என

உைர*தனேர!

[ கனமான 6ைழைய அணி/தவேள, பாதமான+ ெபா3.6

மி6தியாக ெந, ேபாற ெவப

இ,*தலா

கைமயானைவ எ3 ெசானா#; அ/த. கா"

ெம

அள.6 இ லாம

பாைல நில ப6திக' மி.க

உ.6 ேபாற அ"ைய<

ய தைலைய< உைடய யாைன. க3க' கல.கின சிறிதள நீைர* த
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காத பி".6 ஊ"வி பி எEசிய ைத. களி3 உ8I
ெசான#.

எ3

தைலவ#

அழ -ெந,. கண=6ழா?: கண=6ைழ எபத விளி. +"-உ.6, கயெமைம, கய/தைல:அெமாழி* ெதாைக. சிறிதள நீைர% சில நீ# எப+ மர.]
ேதாழி: அவ# வ,வா# எபத6
தைலவி : ெசா கிேற. பி@

அவ# ெசானத6 என ெதாட#?
அவ# ெசானைத. ேக'. இபெம லா

நீ=க, இைலக' தீ/+ ேபான பட மர=க' இ,*தலா

+ப*ைத* த,

ேபா?

தைமைய உைடயன பாைல ப6திக' எ3 அவ# ெசான#. ஆனா

அ/த*

வ,*த*ைத. க8 ஆ8 றாவான+ த@ைடய ெம

ஆ3

+3

வி.6

தைகயவாகிய கா"

எ3

அ ெகா8ட மட ெபைட தள#%சி<ற

ெசான#.

ய சிறகினா

இப*தி இக/+ஒாீஇ

இைலதீ/த உலைவயா

+Zஉ

தைகயேவ

காஎறா#, அ.கா'

அெகா' மடெபைட

அைசஇய வ,*த*ைத

ெமசிறக ரா

ஆ3

றஎன

[ இப*தினி3

த பா

உைர*தனேர!

வி நீ=கி இைலக' காி/+ ேபான பட மர=களினா ,

அைட/தா#.6* +ப*ைத உ8டா.6 தைம<ைடயன பாைலவன

ப6திக' எ3 ெசானா#, அ/த. கா" , அ ெகா8ட இைளய ெப8

,வான+ ெவப*தா
சிற6களா

ஆ3

தள#/+ ெபற வ,*த*ைத ஆ8 ,வான+ த ெம

எ3

ெசான# தைலவ#.

ய

இக/+ ஒாீஇ-வி நீ=கி. தீ/த-க,கிய, உலைவ - பட மர ; உல#/த ெகா மா .
தைகய-தைமைய உைடயன. மிடெபைட-இளைமைய<ைடய ெப8,. அைச
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இய-தள#%சி<ற, சிறக#-சிற6; சிற6 சிறக ெர3 வ,வ+ ேபா
எ3 வ,வ+ ேபா வ+. ]
ேதாழி: இ@

; வ8, வ8ட#

என ெசானா#?

தைலவி : 6றி ேமேல ைள*த !=கி க' வா ப" மி.க கதி#கைள.
கதிரவ OPவானா . அப"% Pவதாேல பாைலநில

ஆனா7

அ=ேக காதலா

வில=6க5

அI6வத6 அாியதா .

தியாக உண#%சி<ைடயனவாக

இ,*தைல. காணலாமா , அ/த. கா"ேல நிபத6 நிழ

வ,/திய ெப8 மா@.6 அ,கி
பா+கா.6மா .

இ ைல. அதனா

தாேன நி3 ஆ8 மா த நிழைல அளி*+

க மிைச ேவ?வாட.

கைனகதி# ெத3தலா

+ன$உ

தைகயேவ

காஎறா#, அ.கா'

இனிழ

இைமயா

வ,/திய மடபிைண.6*

தநிழைல. ெகா*+ அளி.6
[ 6றிேம
Pவதா

கைலெயன

உைர*தனேர.

வள#/தி,/த !=கி7 வா ப"யாக மி6தியான கிரண=க'

பாைலநில ப6திக' யா,

ேச#வதகாிய தைமைய உைடயைவ

எ3 தைலவ# ெசானா#: அ/த. கா"

இனிய நிழ

இ லாைமயா

வ,/திய

இளைமைய<ைடய ெப8 மா@.6. கைல மா த நிழைல. ெகா*+ அத
உயி#ேபாகாம

பா+கா.6 எ3

அவ# ெசானா#.

க -63. ேவ?-!=கி , கைன-மி6தி. ெத3த Pத . +@த -ேச#த ;

+ன$உ -ேச#த6 அாிய. பிைன-ெப8 மா. அளி.6 -பா+கா.6 . கைல-

ஆ8 மா. த நிழைல. ெகா*+ அளி.6 எபத6, 'தா நி3 த நிழைல.

ெகா*+ உயிைர அளியா நி6 ’ எ3 ந%சினா#.கினிய# ெபா,' எD+வ#.]
ேதாழி : இவறி6 அவ# வ,வத6

என ெதாட# எற லவா ேககிேற?
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தைலவி : வில=கின=க' த ைடய காத மாைர. காபா3வைத. க8டவ#,
தா த

காத ைய< வாடாம

ஆதலா

காபாற ேவ8

இவைற. காI/ேதா3

எ3 க,த மாடாரா?

அவ,.6 எனிட

இர.க உ8டா6 . அ+

உ'ள*திேல இட=ெகா'5 . ெபா,' ஈட ேபான இட*தி

விைரவிேல ெபா,ைள ஈ".ெகா8 தி, பேவ8
உ8டா.6 . ஆகேவ உாிய கால*தி

இப" ெய லா

ெசா

அ/த இர.க ,

எற நிைனைவ

அவ# தி, பி வ,வா# எ3 +ணி/ேத.

 ேபானவ# இ*தைகய ந ல காசிகைள உைடய

பாைலநில*தி வழிேய ெச வா#. அ:வா3 ெச 7 ேபா+ அ/த. காசிகைள.

கா8பவ# எ@ைடய அழ6 ெக ப" ெச?ய மாடா#; பல,

எ அழ6 6ைல< ப"யாக அ=ேக ெந=கால

காரண

ம

பாரா" ேபP

த=கியி,.க மாடா#. இ/த.

அ3. எ +ணி.6 ேவ3 காரண=க5

உ8.

ேதாழி : அைவ எைவ?
தைலவி : ந ல ச6ண=க' உ8டாகிறன. ந ைடய O"

ப

க' அ".க"

ந ல இட=களிேல இைச/+ ந ல ெசா ைல% ெசானைத.ேகேட; பல ைற

ேகேட. ஊ,.6 ேபானவ#க' தி, பி வ,வைத. 6றிபி.6

இ,/தன அைவ. எ க8ைண பா#*+ பா#*+ ந ல க8 எ3

எழிைல<ைடய க8 எ3
க8களி

ைமைய உ8ட க8 எ3

இட. க8 ஆகிற+. அ+ ந ல நிமி*த

என ஆ=6
இைனநல

ைனநல
ப

<

ந எழி
[ எ3 ெசா

உைடய கான

ெசாகளாக

நீ பாராவாேய; அ/த.

அ லவா?

ெசேறா#

வாந# அ ல#; மைனவயி

பா=6ஒ*+ இைச*தன;

உ8கI

ஆமா

இடேன.

ய இ*தைகய ந ல காசிகைள உைடய பாைல நில*தி வழிேய

ெசற தைலவ# பிற# பாராத6ாிய எ அழைக வாட% ெச?பவ# அ ல#; ந

O"

ப

க5

ந ல இட=களிேல ெபா,/தி ந ல நிமி*தமாகிய ஒ கைள%

ெச?தன; ந ல அழைக<ைடய ைம<8ட எ க8களி
ஆகிற+.

இட. க8I
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என ஆ=6 : அைச நிைல. இைன நல -இ*தைகய நைம; இைனய நல

விகார , கான
பிாிவா

- பாைல நில , ைன நல -வ,ணி.6

எபத

அழ6, வாந#-த

வாட% ெச?பவ#. மைனயி-O" , பா=6இட . உ8 க8-ைம<8ட

க8. மகளி,.6 இட. க8 +"*த

இைனநல

எபத6, "இ=ஙன

ந ல நிமி*த .

அவ#.6 அ,' வ/தைவ காத  அவ#

வ,/+வத6. காரணமான நைமக' எ3 ெபா,5ைர*தா# ந%சினா#.கினிய#.]
தைலவி தைலவ 9றிய ெசாகைள நிைன/தா'. ப

யி ெசா ைல*

ேத#/தா'; த இட. க8 +"*தைல ஒ#/தா'. தைலவ வ/+விவா எ3

நி%சயி*தா'.

அாிதாய அறஎ?தி அ,ளிேயா#.6 அளி*த7
ெபாிதாய பைகெவ3 ேபணாைர* ெத3த7
ாிவம# காத  ண#%சி<

த, என

பிாிஎ8ணி ெபா,'வயி ெசறந

காதல#

வ,வ#ெகா , வழ=கிழாஅ?, வ ப யா; ேக'இனி :
அ"தா=6

அளவிறி அழ அன ெவ ைமயா

க"யேவ கண=6ழாஅ? காெடறா#, அ.கா'
+"ய". கய/தைல கல.கிய சினீைர

பி"ஊ" பிஉ8I

களி3என

உைர*தனேர;

இப*தி இக/ெதாாீஇ இைலதீ/த உலைவயா
+3உ

தைகயேவ காஎறா#; அ.கா'

அெகா' மடெபைட அைசஇய வ,*த*ைத
ெமசிறக ரா

ஆ3

றெவன

உைர*தனேர;

க மிைச ேவ?வாட. கைனகதி# ெத3தலா
+ன$உ
இனிழ

தைகயேவ காஎறா#; அ.கா'

இைமயா வ,/திய மடபிைண.6*

60

தநிழைல. ெகா*தளி.6

கைலஎன

உைர*தனேர;

எனஆ=6,
இைனநல

ைனநல
ப

<

ந எழி

உைடய கான

ெசேறா#

வாந# அ ல#; மைனவயி

பா=ெகா*+ இைச*தன;

உ8கI

இ+ தைலவ# அற*தினா

ஆமா

இடேன.

ெபா,' ஆ.கி, அ ெபா,ளா

காம Hக#ேவ எ3

9றிெபா,' வயி பிாிகிற கால*+, கா க"யவாயி@

இ: வைகபடன

உளெவ3 9றினா#, அைவ கா8ட  வ,வெரன* தைலவி ேதாழி.6. 9றி,
அத6 நிமி*த

9றி ஆ3வி*த+.

இ+ ேசரமா பாைல பா"ய ெப,=க=ேகாவி பா; க *ெதாைகயி

ப6தியாகிய பாைல. க யி
-----------------------------

ப*தாவ+ பாடாக அைம/த+.

த

திமண ய சி
தைலவ@

தைலவி< ஒ,வ,

அறியாம

தைலவியி உயி#* ேதாழி மா*திர
கால

ஒ,வ,

அறியாம

ாி/+ வ/தன#.

அவ#க5.6* +ைணயாக இ,/தா'. பல

காதல# இ,வ, ச/தி*+ அளவளாவதி

இன க' இ,/தன. ஆதலா

உலகறிய இ லற

கள. காத

காத ைய ைறப" மண

பல

ாி/+ெகா8

நட*+வேத சிற/த+ எ3 தைலவ உண#நதா.

சாேறாைர* தைலவியி O.6 அ@பி மண

ேபP ப" ஏபா ெச?தா.

சாேறா# ம=கல ெபா,5ட தைலவியி O.6% ெசறா#க'. அவ5ைடய

த/ைதைய. க8, வ/த காாிய*ைத* ெதாிவி*தா#க'. தைலவியி த/ைத<
தைமயமா, தா< த=க5.6' ேயாசி* தா#க'. அய

ஊாினனாகிய

தைலவ@ைடய நிைலைய பறிய ெச?திக' அவ#க5.6 அதிகமாக* ெதாியா.
அதஞ

அவ#க' த ெப8ைண அவ@.6. ெகா.க இண=கவி ைல. தா ந6

61

அறி/த 6 ப*தி

தைலவ@.6

ெகா.கலா

எப+ அவ#க' எ8ண . அ/த*

அவ#க' ெப8I.6

பிாிபத6 அாிய காத

அவ#க' அறியவி ைல.
தைலவ மண

தைலவி.6

நிலவைத

ேபச வி*தேபா+, அவ#க' ம3*த ெச?தி அவ@.6

ேதாழி.6

மி.க ஏமாற*ைத உ8டா.கிய+. காத

திைனயா, வரகா, எ/த பாைனயி7

ேபா ைவ.கலா எபத6?

அவ#களிைடேய அைம/த காத , உ'ள

காத ; பிறவிேதா3

வ,

எப+ என

ஒறிய காத ; உயிேரா இைண/த

காத . அவ#க5ைடய காத

வா;.6 இைடW3

ேந#/தா

பிற6 வா;வதி பயனி ைல; சாதேல இனிதாகிவி . இவைற

ெய லா

தைலவிைய ெபறவ#க' எ=ேக அறிய ேபாகிறா#க'?

"இனி என ெச?வ+? " - இ+தா தைலவ தைலவிய# உ'ள*ேத எD/த

கல.க . ஒ,வ,

அறியாம

த காத ைய அைழ*+. ெகா8 த ஊ,.6%

ெச3 அ=ேக தைலவ அவைள மண/+ ெகா'ளலா . அப"% ெச?தா

தைலவியி க

அ:வி,வ,ைடய காத7

ெச வ+ தி+ அ3; எ=6

நடப+தா.

பயனைட< . அ:வா3 அைழ*+%

ேதாழி<ட தைலவி ேயாசைன ெச?தா'. "தைலவ,.6

உன.6 ெதாட#

உ8 எபைத ந மவ#க' உணரவி ைல. தா ெச?த காாிய*தா

ஏ+

வ,

உ க.6

எபைத< அவ#க' ெதளிய வி ைல. ஆகேவ, அவ#க'ேம

பிைழ

ஏ3வ+ த.க+ அ3' எ3 ேதாழி ெசானா'.
*அவ#க' ெச?த+ சாிெய3 ெசா கிறாயா?? எ3 ேகடா' தைலவி.
"அவ#க' சாியானப" ெச?ய.9"யவ#கேள, உ8ைமைய உணராைமயா

பிைழைய% ெச?தி,.கிறா#க'."
"இனிேம

என ெச?வ+? "

இ/த
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“இெபாD+ காாிய ஒ3

ெதாி/தா

மிEசி ேபா?விடவி ைல. அவ#க5.6 உ8ைம

த=க' "ைவ அவ#க' மாறி.ெகா'ள.9 ."

"உ8ைம ெதாி/தா தாேன??
"உ8ைமைய* ெதாிவி*தா
"ெதாிவிபதா? நா@
அவ#களிட

ெதாி/+ ெகா'கிறா#க'?

தைலவ,

களவிேல அளவளாவி வ,கிேறா

ெசா வதா? அப" யா# ெசா வ+? "

எ3

"யா# ெசா வா#க'? நாதா ெசா லேவ8 . எப"% ெசானா
சின

உ8டாகாேதா, அப"% ெசா லலா

வழி ஒ3 உ8."

"நீதா இ:வள கால
ப" ெச?தா?. இனி<
9றினா'.

ந ேம

எ3 நிைன.கிேற. அத6 ஏற

எ=க5.6* +ைணயாக இ,/+ எ=க' காத

வள,

நீதா அைத பய@3 ப" ெச?யேவ8 ’ எ3 தைலவி

ேதாழி எப"யாவ+ உ8ைமைய* த மவ#க5.6 ெவளிப*த ேவ8
உ3தி L8டா'. தைலவி ைய ெபற தாயாகிய ந,யிட

அEசி@'; அப"% ெசா வ+ ைற<

ெசா வத6

எற

அ3. அ/த ந, ?.6 உயி#* ேதாழி<

தைலவிைய வள#*தவ5 மாகிய ெசவி .6. 9றலா எ3 எ8ணி@'. அவ'

ேதாழிைய ெபற தா?. த ெசா/த* தாயிட

ப.6வமாக. 9றிவிடலா

★

ஒ,நா' ேதாழி<

அ%சமிறி உ8ைமைய

எ3 ேதாழி +ணி/தா'.

★

அவைள ெபற தாயாகிய ெசவி <

★
ேபசி.

ெகா8",/தா#க'. தைலவிைய மண/+ ெகா'வதகாக பல# ய வைத

பறி ேப%P எD/த+.
"இ:வள அழ6

அறி

உ'ள ெப8ஐண மைனவி யாக அைட<

ஆடவ@.6 இ,.கிறேதா, ெதாியவி ைல’ எறா' ெசவி .

ேப3 எ/த
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ேதாழி: இனி அவ5.ெக3 தியவனக ஒ,வ வர ேபாவதி ைல.
ெசவி

: இனிேம

பிற/+ வரேபாவதி ைல எப+ உ8ைமதா. ஆனா

எ=ேக பிற/தி,.கி,ேன, அ+தா ெதாியவி ைல.

ேதாழி : தியவனக வரேபாவதி ைல எ3தா ெசாேன.
ெசவி

: நீ ெசா ல+ விள=கவி ைலேய!

ேதாழி: ந ைடய தைலவிைய இ@
ெகா8",.கிறா#க'.
ெசவி

: அவ' சி3 ெப8 தா; ஆன

சி3 ெப8 எ3 எ ேலா,

ந பி.

த ப,வ*ைதமிEசிய அறிைடயவ'.

ேதாழி! அைத% ெசா ல வரவி ைல. அவ' அத
ெபறி,.கிறா'.

ெச?<

வைம

ெசவி : அதமா? அ+ என?
ேதாழி: இ/த நில*தி

சில காலமாக மைழ ெப?ய வி ைல ெய3 ைவ*+.

ெகா'ேவா . அப" மைழ அ,ைமயாக ேபான கால*தி
வா" ேவ8"னா
ெசவி

அவ' மைழைய வ,வி.6

: அ*தைகய ஆற

ெசவி

ெப,ைமைய உைடயவ'.

இவ5.6 எப" வ/த+?

ேதாழி: த காதலைரேய ெத?வெமன ேபா3
மைழ ெப?<

நா மைழ.6 அலம/+

கைடய மகளி# நிைன*தா

எ3 ெபாிேயா# உைரபைத நீ ேகடதி ைலயா?

: ைப*திய.கார ெப8ேண, நீ என உள3 கிறா?? கைடய மகளிைர

பறிய லவா ெசா

7கிறா?? இவ' கனி ெப8 ஆயிேற!
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ேதாழி: அ ல, அ ல. இவ5

அ,/ததி த ய கைடய மகளிேரா ேச#*+

எ8Iவத6ாிய த6தி உைடயவளாகி விடா'.
ெசவி

: உ ! ம/திர

என.6 விள=கவி ைல. விள.கமாக% ெசா .

ேதாழி: விள.கமாகேவ ெசா கிேற; உ'ள+ உ'ளப" ெசா கிேற. சினமிறி%
ேக'.
ேதாழி ஒ, கைத ேபாலேவ ெசா ல ஆர பி*தா'. தைலவிைய* தைலவ

இயைகயாக% ச/தி*தா எ3 ெசா லவி ைல அவ#க' ச/தி*தத6* த.க
காரணமாக ஒ, ெச?திைய* தாேன ைன/+ ெசா லலானா'.

★

★

★

ேதாழி :  ஒ, நா' L. ெகா?வதகாக நா=க' மைல% சார7.6% ெசேறா .

தைலவி<

நா@

மற* ேதாழிமா#க5

ெகா8ேட ெசேறா . மைல% சார

ேச#/+ விைளயாடாக ேபசி.

சலைச ெவ3 அ,வி O;/+ பி ஆறாக

ஒகிற+ அ லவா? அ/த ஆ3வைர.6 ெச3விேடா . ஆ3 ேவகமாக

ஓ".ெகா8",/த+. அழகான ஆ3. காம# க

விைளயாட ேவ8
எ ேலா,
ஆறி

எற ஆவ

ேச#/+ நீாி

(ேவகமான) ன

எ=க' அைனவ,.6

எD/த+.

6தி*+

இற=கிேனா . +ைள/+ விைளயாட* ெதாட=கிேனா .

நீ# ேவகமாக ஓ"ய+; ஆழமாக

இ,/த+. ஆைகயா

விைளயா"ேனா , ஆ3.6'ேள ெந/Uர

கைர ேயாரமாகேவ

ெச லாமேல இ,/ேதா . அேபா+

தைலவி விைளயா ேபா.கிேல ச3* த'ளி ேபா?விடா'. அ/த இட*தி

ஆழ

அதிகமாக இ,/த+. கா

நிைலெகா'ளவி ைல. ஆகேவ, அவ' கா

தள#/த+. நீேராட*ேதாேட அவ' ேபாக ஆர பி*தா'.
ெச வி : அற ?
ேதாழி: ெசா கிேற ேக'. பய*தினா
ேபாற க8கைள. ைகயா

‘O " எ3 க*தினா' அவ'. த தாமைர

!".ெகா8டா'. நா=க5

அ%ச*தா

க*திேனா .
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"ஐேயா!" எ3 அலறிேன . ேதாழிமா# எ ேலா,

ல பிேனேமயறி அவைள

மீக* +ணியவி ைல. சில கண=கேள இ/த நிைல இ,/த+. அேபா+
தடாெல3 ஓ# ஒ ேகட+. யாேரா மிக ேவகமாக நீாி பா?/ததனா
அரவ

ஏபட

அ+. நா=க' பா#*+. ெகா8ேட நிேறா . க"ள=காைள ஒ,வதா

அப" பா?/தா. அவ அ/த ப.கமாக ேவைடயாட வ/தவ, எ=க'

9.6ரைல. ேக",.கேவ8 .உடேன ஓ" வ/+ பா#*தா. இள

ஒ,*தி நீேரா ெச 7தைல<

நா=க' தவிபைத<

அ/த. க ன ேல பா?/தா.
நீாிேல கா

அ8டாம

ெப8

க8டா. +ெம3

தள#/+ ேபா?. ெகா8",/த தைலவிைய பறி

அைன*+. ெகா8டா. ெம ல இD*+. ெகா8 வ/+ கைர ேயறின.

அேபா+தா எ=க5.6 உயி# வ/த+. ஐவ எ*தைன அழகாக இ,/தா! த

விாி/த மா#பி

நீ8ட Pரைன மாைலைய அணி/ தி,/தா. ஒ, நா.6*

தைலவென3 ேதாறிய+. அவ அழைக வியபதா? அவ வ/த ேவக*ைத
வியபதா? அவ ேவகமாக பா?/த ேபா+ அவ அணி/தி,/த நீ'

நாகந3/த8டா# இ=6

அ=6

அைல/+ விள=கிய+. ஒ, ெம

ேபாகிறாேள எற க,ைணயினா , தன.6 யா+ ேநாி@

ய

நீேரா

சாிெய3 அ:வள

ேவகமாக பா?/தாேன; அ/த அ,ைள எெனப+?
ெசவி

: நீ=க' எ ேலா,

ேதாழி : எ=க' க8களா

அவைன பா#*தீ#களா?
நறாக. க8ேடா . த

ேபா?விட+ ேபால உண#வ3 நிேறா

எ=க' உயிேர

நா=க'. அேபா+ அவ நீ#.6'

பா?/+ அவ5ைடய L8 அணி/த மா#ைப இ3க* தDவியப"ேய கைரயிேல
ெகா8 வ/+ ேச#*தா. அவ@ைடய அகற மா#பி

நகி க' இைண/+ ெபா,/தின. இைத யாவ,

அ/த நிைலயி

அவ' மா#பி

எD/த

பா#*ேதா . அ:வி, வைர<

பா#*தேபா+ ஒ,வ,.காகேவ மறவ# பைட.கபடவெர3

ேதாறிய+. எ=களிட உ8டாகியி,/த அ%ச ேபா? விய உ8டாயி3.

ேதாழிமா# பல,

அ/த நிைலயி

அவ#கைள பா#*+ வியேப வ"வமாக

நிறா#க'. 'இவ5ைடய உயிைர மீ. கைரேய றின இ/த ெப,மா.

இைறவ@ைடய தி,வ,ேள இ/த நிக;%சிைய நிகழ% ெச?த+ ேபா7 ! இவ5ைடய

உயி,.6 இைடW,க வ/த ன , இவ5.6 உயி#.6யிராகிய தைலவ
ஒ,வைன* த/த+' எற நிைனேவ எ=க' உ'ள*தி

எD/த+. மற*
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ேதாழிமா#க' இைதேய ெசா

. ெகா8",.கிறா#க'. இ+ ஊாி7

விட+.

பரவி

: என.6* ெதாியாேத!

ெசவி

ேதாழி: உ=க5.6 ெதாி/தி,.கலா எ3 எ8ணி யி,/ேத. ஆனா

சில

நாக5.6 தா, இ/த உ8ைம உ=க5.6* ெதாியா+ எபைத* ெதாி/+

ெகா8ேட.

: எப"* ெதாி/+ ெகா8டா??

ெசவி

ேதாழி : தைலவி நீாி

ஆழாம

எ*+ உயி# ெகா*+. காத கட

அ/த* தைலவ# அ3 இவைள மண

ஆ;*திய

ேபச% சாேறாைர வி*தா#. அவ#க'

ேவ8ேகாைள நீ=க' ம3*+ வி\#க', அேபா+தா உ=க' அறியாைம
என.6* ெதாி/த+. இவ' இ@

மாறேவ8

கனிெய3 நீ=க' நிைன* தி,பைத

எ3 ேதாறிய+. இவ' அ,மைழ தர

ேவ8" த,

ஆற உைடய ெப,ைமயின' எபைத. காரண*+ட ெசா ல* +ணி
ெகா8ேட.

காம# க னா

கல/+ எ ேமா ஆவா',

தாமைர.க8 ைத*+அEசி* தள#/+ அதேனா ஒDகலா
நீ'நாக ந3/த8தா# தய=கபா?/+ அ,ளினா

L8 ஆக

உற*தழிஇ ேபாத/தா அக அகல

வ,ைல ண#/தன எபதnஆ , எேதாழி

அ,மைழ தர ேவ8" த,கி6 ெப,ைமயேள.
[ அழ6

ேவக

உைடய நீாி

எ ேமா 9" விைளயாட 6/த தைலவி, கா

தள#/+ த தாமைர ேபாற க8கைள அ%ச*தா

நீேரா ேபாைகயினா , நீ8ட Pர ைன மலரா

ெபா*தி. ெகா8 அ/த
ெதா*த 6ளி#%சியான

மாைலயான+ விள=6 ப" அ/நீாிேல பா?/+, அ,ளினா

அவ5ைடய அணிைய

அணி/த மா#ைப இ3க* தDவி. கைர.6 வ/தவ@ைடய அகற மா#ைப
அவ5ைடய எD/+ வள,

நகி க' அைண/தன எற ெச?தியா , எ
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ேதாழியாகிய அவ' அாிதாகி ேபான மைழைய* த,தைல நா

உடேன த,

ஆற

ஒ, தைலவனிட

ெபற சிறைப உைடயவளானா'.

ேவ8"னா

காத ெகா8 அவைனயறி பிற ெத?வ*ைத* ெதாழாத

கைடயா' ஆனா' எப+ க,*+.
காம#-அழ6; வி,ப
நீ# எப+

ெசா லலா . க

எ3

ன -ேவகமான நீ#, கைமயான

ெபா,/ + . ைத*+-!" தள#/+-ேசா#3. ஒDகலா

நாக -Pரன. தா#-மா#பி

அணி<

மாைல. தய=க-விள=க. ஆக -மா#. உற-

இ3க, தழிஇ - தDவி. ேபாத/தா-வ/தா. அக:அக
த,கி6 -த,

வைம பைட*த. ]

இ:வா3 அவ' 9றேவ, ெசவி

-ேபாதலா ,

எபத விகார .

தைலவ ெச?தைத எ8ணி மன*+.6' உவைக

L*தா'. த மகளி உயிைர பா+கா*தவ அவ எற ந ல எ8ண
உ8டாயி3. ஆனா

உயி#கா*த ெசய7 , Oர , அ,5

ேபா+மா? அவ@ைடய 6ல , ேகா*திர
அவ' ேதாழியிட

ேககலான'.

ஒ3

மா*திர

இ,/தா

ெதாியேவ8டாமா? ஆகேவ

ெசவி : அவ யா#? அவ எ=ேக வா;பவ? எ/த. 6"யி பிற/தவ?
ேதாழி: ந மி@

உய#6"* ேதாற

நாாிைம L8ட 6ல*தி

எேற ெசா லேவ8 . பர பைரயாக

உதி*தவ# அவ#. கான அகற மைலநாைட உைடய

6ாிசி7ைடய தி,மகன# அவ#.
ெசவி

:ந

நாைடேபாற 6றிEசி நில*ைத உைடயவனா?

ேதாழி : ஆ , அவ# நா"
திைணைய. காவ

மைல% சார

திைனைய விைளவிபா#க'.

கா.க பர8 ேபா அதேம

ாிய% ெச?வா#க'. பகெல லா

மகளிைர இ,*தி. காவ

அவ#க' கிளி க"/+ காபா#க', இரவி

காவகார#க' அ=ேக இ,/+ காபா#க'. யாைன த யன வராம

இ,பதகாக அகி கைடகைள. ெகா5*தி பர8ேமேல ைவ*தி,பா#க'.
அ/த அகி

இதனி

எாி/+ உ8டா.கிய ைக எ=6 பர/+ பட, . ஏன ன*தி

(பரணி ) எாி*த அ/த அகிைக ேமேல ம8"% ெச 7 . அ/த
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ைகயா

ச/திர !8 ம=கி* ேதா3 . வானிேல இய=6

மதிய

மைலைய% சா#/+ ஒளி மD=கி* ேதா3 ேபா+, அ=6'ள ம.க' அைத நறாக

தி#/த ேத அைடெய3 எ8ணி அைத எபத6 ேவ8"ய யசிகைள%

ெச?வா#க'. !=கி கைள ெவ" அத கI.கைளேய ப"யாக. ெகா8 ஏ3

க8ேணணிகைள<

மறவைற< அைம*+ ஆய*தமாயி,பா#க'.

எ:வள உய#/த ெபா,ளாக இ,/தா7 தன.6 அகபட ேவ8ெம3

வி, வ+ மனித இய . இ/த* தைலவ# எளிதிேல நம.6. கிைடபவராக*

ேதாறவி ைல. ைக<8ட மதிய*ைதேபால அவ# நா=க' இ,.6மிட*ேத

வ/+ நீாிேல பா?/தா#. அ/த% ெச?ைகயா

அவ# ந மி@

உய#6" பிற/தவேர.

அவ# நம.6 எளியவரான# இய பாக

அவ@/தா,
ஏனா

இதண*+ அகிைக உ8இய=6

வாஊ# மதிய

வைரேசாி அ:வைர*

ேதனி இறா என ஏணி இைழ*தி,.6
காஅக

நாட மக.

[அ/த. தைலவ@
!டப வானி
மைலயி

திைணன*தி

திாி<

உ'ள பரணி

எாி*த அகி  ைகயினா

Dமதியான+ மைலைய% ேச, ேபா+ அதைன அ/த

உ'ள ேத அைடெய3 எ8ணி, அ:விட*+ ம.க' க8ேணணிைய

அைம*+, வி"ய

எ3 கா* இ,.கிற, காக' அகற மைலநாைட

உைடயவ மக.
அவ' இ*தைகயவ' எ3  9றி "*தா'. ஆைகயா , அவ@/தா எ3
உ ைம ெகா*+% ெசா கிறா'. ஏன -திைன; இ=ேக திைணன . இதண

பர8. உ8 - உ8ணப; !டெப3. இய=6

- ெச 7 . மதிய - L#ண

ச/திர. அ: வைர-அ/த மைலயி , ேதனி இ, -ேத அைட. இைழ*த -

ெச?த . கா-கா.

நீ=க' ெபாிய பிைழைய% ெச?+வி\#க'. அற*+.6 மாறான ெசயைல%

ெச?தீ#க'. இதனா

இ/த நா.ேக +ப

-

உ8டாகிவி . உ8I
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உணவிறி* தவி.க ேநாி . நீ=க' ெச?த பிைழ.6 பாிகார

ெச?யாவிடா

மைலவாண# வா; இன7.6'ளாகிவி ’ எ3 ேதாழி ெசா லாம ெசா வி

விடா'.
★

ெசவி

★

ஏேதா ேயாசைனயி

ேதாழி : இ:வள கால

★
ஆ;/தி,/தா'.

இ/த நா"

வ,கிறன. அப" எேபாேத@

மைழெப?+ எ லா

ந6 விைள/+

சிறி+ விைள 63மானா7 ந ைடய

அ8ணமா# ேவைடயா" உண ெப3* த,கிறா#க'. அவ#க5ைடய

ேவைட ப பத6

மா*திர தணி.காரண

காரண

அ ல.

மகளி,ைடய க*தா; அவ#க5ைடய Oர

ெசவி : அ ைப ஆரா?/+ 6றிபா#*+ எ?<

திறைமயினா

ேதாழி: ேவைட.6% ெச பவ#க' எ ேலா,

தா ேவ8"ய ெபா,ைள ெப3

ேவைடயி

இ:X# ைம/த#க'

ெவறி ெப3கிறா#க'. அப" அ3 எ3 நீ ெசா 7கிறாேய.

வ,வ+ இ ைல இ/த நா"

ேவைட தவதி ைல எறா

கைடய மகளிேர காரண . ந ைடய மைல இயைக வள*தா

இ,.கிற+ எ=ேக பா#*தா7 மர

ெச"<

அத6.

மிக அழகாக

ெகா"< ப%ைச பேசெல3

வள#/தி,.கிறன கா/த' வள#/+ ெகா*+. ெகா*தாக மல#/+ மண.கிற+.
இ/த அழகிய ெபாிய மைலைய ைவ*த க8 வா=காத

இ,.கலா . இத ேபரழ6 ந
விகிற+.

இ=ேக வாD

பா#*+. ெகா8ேட

க8ைண இD* +* தனிட

சி.க ைவ*+

6றமகளி,ைடய அழைக*தா எ ெசா ேவ! வளப

அைம/த

தி,ேமனி உைடயவ#க' அவ#க'. த=ச' வி,ப*+.6 ஏற காதலைர மண/+

வா;கிறா#க'. காதல# தDவதனா

அவ#க5ைடய ேதா'க' ெபா  ெப3

வைள/த !=கிைல ேபால* ேதா3கிறன; ெம ைமைய உைடயனவாக

விள=6கிறன. வா=6 (வைள/த) அைம (!=கி

ேபாற) ெமேறா 6றவ#

மடமகளி# அழ6ைடயவராக இ,பத6 , சில  (மைல) ச8ைண பறி.6

அழ6ைடயதாக இ,பத6
த

அ/த மடமகளி,ைடய ஒD.கேம காரண . அவ#க'

கணவமாைர* ெத?வமாக வண=6 பவ#க'. அவ#க' க8ைண விழி.6

ெபாDேத த

நிைன உ8டாகிற+. அ/த நிைன த

கணவைர மன*தா
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ெதாD

நிைனதா. இ/த வழ.க

ஒ, நா' 9ட* தவ3வதி ைல. ஒ, நாேள@

பிைழ*த றி* த ேக'வைர* ெதாD+ எழலா
ேவைட.6% ெச 7 ேபா+ அவ#க' வி

அவ#க5ைடய தைமயமா#

அ க' தவDம

6றிைய அ".6

ஆறைல ெப3கிறன. மட மகளி#ேக'வைர* ெதாD+ எDவதி

தைமயமா# தா எ?<
கா/த' க"கமD

அ  6றிைய அ"ப தி7

பிைழயா#.

பிைழயா#;அவ#

க8வா=6 இ,Eசில பி

வா=6 அைம ெமேதா 6றவ# மடமகளி#

தா பிைழயா# ேக'வ#*ெதாD+எழலா ; த ைமய,
தா பிைழயா# தா ெதா*தேகா .

[ கா/த' மல# பண OPவ+
ஈப*+வ+
ெம

கா8பவ# க8கைள இD*+* த பா

ஆகிய ெபாிய மைல யி

உ'ள வைள/த !=கிைல ேபாற

ய ேதாைள <ைடய 6றவ,ைடய மடப

மி.க ெப8க' தா ஒ, நாேள@

தவ, தவரா?* த கணவைர* ெதாDத ப"ேய +யி னி3

அவ#க5ைடய தைமயமா,
தவறமாடா#க'.

எD/தி,பதா ,

தா எ?த அ  6றிைய அ" பதினி3

மகளி# கைடயவராகி இ,பதா

ேவைட யாபவ#க5.6 ேவைடயி

பய விைளகிற+ எறா'.

ந ல

க8 வா=6-க8ைன இD.6 è. இ,Eசில - ெபாியமைல, வா=6 அைமவைள/த !=கிைல ேபாற, பிைழயா#-தவ, தவராகி. ேக'வ#-கணவ#.

எDவத6 ேப மன

எD

ெசய

மன*தா

இய=க* ெதாட=6கிற+. பி க8 விழி.கிற+. பிற6

நிக;கிற+. மன

இய=6வதாகிய நிைன ெதாட=6 ேபா+ கணவைர

ெதாDத  ெதாD+ எDவ# எறா'. த ைமய#தைமயமா#.

பிைழயா#-தவ,#, ெதா*த -வி

ேல ைவ*+ எ?த . ேகா -அ .

‘மகளி# க.6 இைடW3 ேந#/தா
ேவைடயினா

வ,

ெபா,5

ேதாழி இைத% ெசானா'.
----

இயைக விைள 63வேதா

கிைடயாம ேபா?வி [§] எ3 ேதா3 ப"
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[§] விைள இேற

அ+

த

ேவைடயா"<

உண உ8டா.6+

எறா' எறவா3. - ந%சினா#.கினிய# உைர.

இப"* ேதாழி த தாயாகிய ெசவி யிட
எ லா அற*தி7

எ3 க,தி ,

உ8ைமைய% ெசானா'. உ8ைமேய

சிற/த+. ஆத  உ8ைமைய% ெசானத வாயிலாக% சிற/த

அற*ேதா நிறா'. அறி, தைலவியி கபாகிய அற*ைத. காபா3

ெநறியிேல அ:வற* +.6% சா#பாக

தைலவனிட

காத

உ8ைமெய@

நிறா'. இ:வா3 தைலவி ஒ,

உைடயவளானா' எற உ8ைமைய ெவளிப*+வதனா

அற , க எ@

இ*தைகய 9ைற அற*ெதா கிற

அற

பா+கா.க ெப3த ,

எ3 தமி; லவ#க' ெசா வா#க'.

ேதாழி ெசவி .6 அற*ெதா நிறா'. அைத. ேசட ெசவி

தைலவிைய

ெபறவ#ளாகிய நறா?.6 இைத அறிவி*தா'; ேதாழி 9றியதாக% ெசானா'.

ேதாழி தைலவிேயா ஒறி பழ6கிறவ' எபைத ந6 சி/தி*+ பா#*த தா?
அ% ெச?திைய ெம ல* தைலவியி தைமயமா,.6 லப*தினா'.
இதைன* ெதாி/+ ெகா8ட ேதாழி ேமேல நிக;வதைன<

கவனி*தா'.

தைலவ# இவைள மண/+ ெகா'வத6 இைடW3 ஒ3

இ ைல’ எ3 ேதாழி

தைமயமா# த

சீறி எD/தா7 பினாேல சின

ஆறின#க'. ‘இனி*

ஆ3த

ெபறா'. இ/த இப% ெச?தி ைப* தைலவி.6% ெசா ல 6/தா'.

த

தா ெசவி

யிட

9றியவைற ெய லா

எ*+ைர*தா'. பி,

“இப" நா அற*ெதா நிேற. எ தா? உ தா?.6 அைத% ெசானா',

அவ' அற*ெதா நிற எ இய ைப ஆரா?/+ யா 9றிய+ உ8ைமயாகேவ
இ,.6 ெம3 க8, எப"% ெசா ல ேவ8ேமா அ*தைகய ப.6வ*ேதா ந

தைமயமா#.6 ெம ல ெம ல% ெசா

 லப*தினா'’ எறா'.

என ஆ=6

அற*ெதா நிேறைன. க8 திறபட
எைனய#.6 உ?*+ உைர*தா' யா?
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[எ3 அப" எ தா?.6 அற*ெதா நிற எ இய ைப<
தாயா

தா உண#/த ேபா+, ந6 ஆரா?/+ உண#/+, ந

எ/த வைகயி

ெசானா

ப ப"யாக% ெச7*தி ந

ஏ6ேமா அ/த வைகயி
தா? ெசானா'.

ஆ=6-அ:வா3; ேமேல ெசவி யிட

9ைற< எ
தைமய மா#.6

அைம< ப", அவ# ெநEசிேல

ெசான ப"ைய% P"ய+. நிேறைன -

நிற எைன, க8 - ஆரா?/+ அறி/+; திற -வைக; எற+, தைமயமா#
சின

இறி ஏ6

வைகைய, எைனய#-தைமயமா# த

தைமய என வ/த+. உ?*+ - ெநEசிேல க+

ஐய எபேத

ப" ெச7*தி. யா?-ந

தா?;

எற+ நறாைய.]
ேதாழி ேநேர நறா?.6 அற*ெதா நிப+ , ெசவி
நிப+

மர அ ல; ஆகேவ ேதாழி ெசவி

தைமயமா,.6 அற*ெதா

.6% ெசா ல, அவ' நறா?.6%

ெசா ல, அவ' தைமயமா,.6% ெசானா'.
தைலவி : ந

தைமயமா# அைன 9றியைத. ேகடட என ெச?தா#க'?

ேதாழி: மற.6"யி பிற/த அவ#க' அைத அப"ேய ெபா3ைமயாக.
ேகபா#களா? ேகடட அவ#க' ேகாப*தா

+" +"*தா#க'. அவ#க5ைடய

க8க' அ ைப பா#*தன; வி ைல பா#*தன; ேகாப*தா சிவ/தன. ெநEச

D= கிய+. என ெச?ய ேபாகிறா#கேளா எ3 அEP ப" இ,/த+ அவ#க'
நிைல, மன

ெவ+ பி எD/தா#க'.

தைலவி: பிற6?
ேதாழி: ந வ ேவைள! இ/த. ேகால ஒ, 9#*த/ தா இ,/த+. பிற6 அவ#க'

ேகாப

ஆறிய+. சிறி+ சி/தி*தா#க'; எதகாக% சின

ெகா'ள ேவ8

எ3

ேயாசி*தா#க'. நீ ஆேறா ேபான+ நீயாக% ெச?த தவறா? இ ைல. அப"

ேபா6 ேபா+ அப"ேய உைன ேபா6 ப" யாக வி விடாம

த8ணிாிேல

பா?/+ உ உயிைர* தைலவ# காபாறினேர; அ+ பிைழயா? அ+

இ ைல. நீ

73

ேவ8ெம3 ெச?யாைமயா

காபாறினா7
அவ# ெச?த+

இ,வாிட

அப"% ெச?யாம

இ,/தா

பிைழய3. இவைறெய லா

உ உயி,.6 ஏத

வ,மாதலா

நிைன*+ பா#*தா#க'.

பிைழ இ ைல எ3 உண#/தா#க'; அேபா+ அவ#க5.ேச மன

Pழற+. சின*தா
த

நீ ெச?த+ பிைழய3. அவ# வி, பி உைன.

என காாிய

ெச?ய இ,/ேதா

எ3 நாண உ8டாயி3.

தைலைய. கவி;*+. ெகா8டா#க'. இனி அவ#களா

ஒ, தைட<

நிகழா+.

அவ,

ெதாிகைண ேநா.கி% சிைலேநா.கி. க8ேச/+

ஒ,பக

எ லா

உ,*+ எD/+ ஆறி,

"இ,வ#க 6ற இ ைலயா ’’ எ3

ெத,ம/+ சா?*தா# தைல.

[ தா? 9றியவைற. ேகட அவ#க5
ஆரா?/+ எ.6

ஆறி, "இ,வ#களிட*தி7
ெகா8டைம.காக மன

6ற ஏ+

அ/த% சின

இ ைல’ எ3 சி/தி*+, தா

கல=கி நாண*தா

9#*த ; !ேற .கா

பா#*+, க8க' சிவ/+, ஒ,

ெவ+ பி* +"+"*+ எD/+, அபா

ெதாி கைண - ஆரா?/+ எ.6

ேதாழி<

அைட/+ 9#ைம<ைடயனவா எ3

அ கைள பா#*+, வி ைல<

9#*த Dவ+ மன

ம/+-மன

சின

தைலைய% சா?*தா#க'.

சின

அ . சிைல- வி , ேச/+-சிவ/+, பக -

நாழிைக, ஒறைர மணி ேநர , உ,*+ - D=கி. ெத,

Pழ3]
தைலவி< O.6 ற ேப மைல% சார ேசாைலயி

ேபசிெகா8",.கிறா#க'. ேதாழி தா அற*ெதா நிற+ த

அறி/த+ வைரயி

இவைற

தைமயமா#

ெசானா'. 6றிEசிநில ம.க' ஏேத@ ந ல காாிய

ெச?<ன#* த ைடய நில*+. கடளாகிய ,கைன வழிபவ+ வழ.க .
வழி பவேதா 6ரைவ. 9*+ ஆ" பாவா#க'. இனி ேம

தைலவி.6 மண

நிகD

தைலவ@.6

எற ந பி.ைக ேதாழி.6 உ8டாயி3, ஆயி@

இைத ற ".6 ப"யாக மைல<ைற ெத?வமாகிய ,க. கடைள ேவ8".
ெகா'ள ேவ8ெம3 ேதாறிய+.
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ேதாழி: ஆரா?/+ எ*த அணிகைள நீ அணி/+ ெகா8",.கி,?. இ:வள
பயபட ேவ8மாயி நீ<
ேவ8 . அப" ண,

நி தைலவ@

நாடவ# அறிய நமண

ணர

ெபா, வைர<ைற ெத?வ*தி தி,வ,ைள ெபற

ேவ8 . அ* ெத?வ*தி தி,'ள

மகிD ப" நா

உவ/+ 6ரைவ* 9*ைத ஆடலா வா; அப" ஆ
நிைலபாைட பாவாயாக.

ெதாியிழா?! நீ< கி ேக5

மற* ேதாழிமா,

6ரைவ. 9*தி

மன

நீ ெகா8

ணர

வைரஉைற ெத?வ உவப உவ/+
6ரைவ தழிஇயா

ஆட. 6ரைவ<'

ெகா8 நிைலபா". கா8.

[ ஆரா?/+ எ*+ அணி/த இைழகைள உைடயவேள, நீ<
ண, ப"யாக, மைலயி

உவ.6 ப", நா
6ரைவ.9*தி

நி காதல@

மண

உைறகிற ெத?வமாகிய ,க தி,'ள

மகி;/+ 6ரைவ. 9*ைத. ைகேகா*+. ெகா8 ஆட, அ/த.
த

பாைட நீ பாவாயாக.

ஒ,வ# பாட, அைத* ெதா*+ பா

ெகா8 நிைல

ெதாியிைழ: அெமாழி*ெதாைக; ெதாியிழா? எப+ அத விளி. ேக'-கணவ.

ணர-ஒ3 பட. வைர-மைல, உைற-வாD . உவப-மகிழ. 6ரைவ.9*+ எப+

ைகைய. ேகா*+. ெகா8 Pறி% Pறி வ/+ ஆ

ஒ,வைக.9*+. 6றிEசி

நில*தவ# ஆ 6ற. 6ரைவையேய இ=ேக ெகா'ளேவ8 .  ைல நில*+
மகளி,

6ரைவ 9*+ ஆவ+8. தழிஇ-தDவி; ைக ேகா*+. ெகா8.

ெகா8 நிைல; ஒ,வ# 9றிைன ஒ,வ# ெகா8 93த  ெகா8
நிைலயாயி3' எப+ ந%சினா#.கினிய# உைர. பா".கா8 கா8 எப+
+ைணவிைன; அத6* தனிேய ெபா,' இ ைல; பா எபேத ெபா,'.]

#

#

ேதசழி மண

நிகD

எ3 ெசா லேவ, தைலவி அ/த இனிய நிக;%சிைய

நிைன*+ பா#.கிறா'. பல ேப,.6 நவி

நிைன.6

ேபா+ அவ' உட  ளக

தைலவேன அம#/தி,பைத

ேபா#*த+. அ*தைன வ+ ேபால. கன

கா8ேப. தி\ெர3 கன 6ைல/+ விழி*தா , க8ட+ கனெவபக ெதளி/+,
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படாத பாபேவ. இனிேம

அப"யானா

நனவிேல நிகD

அ/த பைழய கனவிேல ேதா3

ண#%சி நிகDெமகிறா?

ண#%சிைய ேபா.கி விடலா ;

அப"*தா அ லவா?
ேதாழி: ஆ .

தைலவி : நனவி ண#%சி நட.க7 , அேபாேத கனவி ண#%சிைய ேவ8ட
மாேடா ; அ லவா?

னேவ=ைக* தா+உைற.6 ெபா அைற றி

நனவி ண#%சி நட.6மா
நனவி ண#%சி நட.க7
கனவி ண#%சி க"+மா
[ திைனன*தி

அேறா?

ஆ=ேக

அேறா?

ேவ=ைக மலாி தா+ கீேழ உதி,

ெபானிற

பாைறயாகிய ற*தி , நனவிேல நட/த ண#%சி இ=ேக நட.6
அ:வா3 நனவிேல நட.6
நிக;/த கனவிேல காI
இனிேம

ேபா

எேபா+

அ லவா?

ண#%சி இ=ேக நிக;/தட அேபாேத, இ+கா3
ண#%சிைய வி, பாம

இ ல*தி

அவைன. காணாம

இ ைலெய3

ெபற

ெசானா'.

ேபா.கிவிேவா

அ லவா?

தைலவ@ட இ,/+ வாழலாெம3 ,

கனவிேல க8 கல=6வத6 அவசிய

ன -திைன. ெகா ைல, உைற.6 -உதி, , அைறபாைற. றி -ற ;
னிட . நனவி

ண#%சி- நனவிேல உ8ைமயாக நிகD

ண#%சி. நட.6மா !

ஆ , அைசநிைல, நட.க7 [@] ஆ=ேக- நட/தட அேபாேத. க"+ ேபா.6ேவா ; வி, பமாேடா . ஆ : அைசநிைல.]

------

[@] உ

மீ3 விைனெய%ச

[$` நனவி@

ண#%சி, கனவி@

ந%சினா#.கினிய#.
★

விைர ேதாற நிற+,. ந%சினா#.கினிய#.

★

ண#%சிெயன ஆ

எபவைற. 9க.★
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ேதாழி தைலவியி ெப,மகி;%சிைய. க8 Lாி*தா'.
ேதாழி : தைலவ,ட நீ அம, ேபா+ நீ எப" இ,.க ேவ8

ெதாி<மா?

தைலவைர நீ  அறியாதவைள ேபால , பழகாதவைள ேபால

ேவ8 . அவ,

இ,.க

அப"ேய உைன  அறியாதவைள ேபாலேவ பழ6வா#.

நா7 ேப,.6 நவி

இப" நீ=க' நடB#க' அ லவா?

தைலவி : ஆ ; அப"*தாேன இ,.க ேவ8 ?
ேதாழி : நா என ெச?ய ேவ8

ெதாி<மா? நீ=க' ஒ,வ,.6 ஒ,வ#

தியவைர ேபால நட/+ ெகா'வைத பா#*தா

உ8டா6 . ஆனா

அவைற நா ெவளிபைட யாக. கா". ெகா'ள

மாேட. ப8 அறியாதீ# ேபா
சிறி+

என.6% சிாி வ, ; விய

நட/+ ெகா'5

உ=க' பழ=ேக8ைமைய%

அறியாதவைள ேபாலேவ நா நடேப, என.6* ெதாி/தவைற-

ெய லா

மைற*+, நா@

தைலவைர* ெதாியாதவைள ேபால

உ=க'

இ,.க ேவ8 . அப" இ,ேபனா? உன.6

உறைவ அறியாதவைள ேபால
என ேதா3கிற+?

தைலவி : நா=க' ப8 அறியாதா# ேபால இ,ப+ தா நல . அப"ேய நீ<
க8டறியாதவைள ேபால. கரப+தா நல .

ேதாழி : ஆ . அப"*தா ெச?யேவ8 . வி8ணள
மைலநாட,

நீ< க யாண*தி

உய#/+ நி6

எப" நட.கிறீ#கேளா! பா#.கலா . நா@

எப" நட/+ ெகா'கிேறேனா! பா#.கலா .
வி8ேதா?க

நாட@

ப8அறியா தீ#ேபா

ப8 அறியா தீ#ேபா

நீ<

வ+ைவ<'

பட#கிB# மெகாேலா?
பட#/தீ# பழ=ேக8ைம

க8 அறியர ேதேபா கர.கிெப மெகாேலா?
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[ வான*ைத* ெதா மைலநாட@

நீ<

ெச?+ ெகா'5

அறியாதவ#கைள ேபால நீ=க' மிக
அறியாதவ#கைளேபா

நட.6

மன*தி



ப.6வமாக நடB#கேளா 

உ=க5ைடய பைழய ெதாட#ைப.

க8டறியாதவைள ேபால நா மிக

மைற.6 ஆற

ெப3ேவேன?

வி8.வான . க -மைல. வ+ைவ-மண . பட#கிB#நட/+ ெகா'O#க'. ம:
மி6திைய. கா

இைட% ெசா , ெகா : அைசநிைல; ெபா,ளற ெசா .

ேக8ைம-ந. கர.கி ெப மெகாேலா-ந,க மைற.6

உைடேய@ேவேன? கி

எப+ ஆறைல உண#*த வ,

ஐய*ைத லப*திய+.]
★

ேம7

★

வைம

இைட%ெசா . ஓ எப+

★

ேதாழி ேபPகிறா' :

ேதாழி : அவ,ைடய மைலயி

மைழயினா

ந லவ#க' வா;கிறா#க'. அதனா

6ைறவி லாத மைல அ+. க3*த ேமக=க' அதேம

ெகா8ேட இ,.6 , ைமதவD

க8க5

தவ;/+

ெவைப<ைடய தைலவ# மண.க வ,வா#.

அவ,ைடய மண. ேகால*ைத எ@ைடய க8களா

மண அணிைய. காணாம

எேபா+

நாண*தா

ெமா8 உ8ேப. அ/த

க8ைண. ைகயினா

க8களா6மா? க8ைண மலர விழி*+. காI

பிற ேதாழிமா, .

ெபா*தி. ெகா'5

ேப3ைடேயா ’ யா@

ைமதவ; ெவப மணஅணி காணாம
ைகயா ைதெப3 க8க5

[ க,ேமக

க8கேளா?

தவ;கிற மைலைய உைடயவன+ தி,மண அல=கார*ைத.

காணாம , நாண

காரணமாக. ைககளா

ெபா*தெப3

க8க5

க8களா6மா?
ைம-ேமக . ைதெப3 -!டெப3 .]
தைலவி நாண*தா

தைலவைன மண.ேகால*தி

காண. 9Pவா' எபைத

நிைன/ேத ேதாழி இப". 9றினா'. அவ' தைனேய 6றிபிகிறா' எபைத*
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தைலவி ெதாி/+ெகா8டா'. ஆகேவ, அவ5.6 ஏற விைட 9றேவ8ெம3

நிைன/தா' 93கிறா'
தைலவி : நா@

நீ< ேவ3ைமயி லாம

அறிவா?, ஆகேவ; நீ கா8ப+
!டெப3

க8க5

நா நி க8ணா

எப+ இ ைலேய!

இ,.கிேறா , எ உ'ள*ைத நீ

நா கா8ப+

ஒ3தா. மணவனி காணாம

க8கேளா எ3 ெசா கிறேய! ஏ அ:வா3 ெசா கிறா??

மி6தியாக. கா8ேப. நா தனியாக. காண ேவ8

எைனம8?

நிக8I கா8ெபம யா.
[ ஏ இப"% ெசா கிறா?? உ க8கைளேய எ க8களாக. ெகா8 நி
க8களா

மிக

யா க8 மகி;ேவ.

எைன-ஏ, ம: அைச. கா8 ெப-காIேவ. ம: மி6திைய. 6றி*த+.]
ேதாழி : அப"யா! உ அழகிய க8கைள. க8 க8 நா=கெள லா

பாராகிேறா . பிற# பா#*+ ெபா,ைம ெகா'5

உ க8க'; ைம<8ட அ. க8க' ெந?த
க8ணா

வ8ண

விய/+

அழ6 ெபா=6வன

இதைழ ேபால இ,.கிறன. நீ எ

கா8பதாக% ெசானா? அ லவா? அப"யானா

எ க8க' நி

அழகிய க8களா க , நா இைத மி6தியாக வி, கிேற.
ெந?த

இத;உ8க8 நிக8ஆ ெகக8மன

[ ெந?த Lவி இதைழ ேபாற ைம<8ட க8களாகிய நி க8களாக எ
க8க' மிக

ஆ6க.

உ8க8-ைம உ8ட க8க'. ஆக எக8 எபன விகாரமாகி, ஆெகக8 என
நிறன. ம-மன# மி6தியாக.]
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த க8ைண* ேதாழி கழேவ தைலவி நாண மி6தியா
ேபசாம

ெமளனமாக நிறா'.

இ:வா3 அ:வி,வ,

தைலைய% சா?*+ ேமேல

ேபசி.ெகா8",/தைத அ=ேக வ/+ மைறவி

நிறி,/த

தைலவ கவனி*தா. ேதாழி அற*ெதா நிறைத< தைலவிைய% சா#/ேதா#

உட பா. 6றிட இ,பைத<

அவ உண#/+ மகி;%சி. கட

ஆ;/தா. உடேன த ஊ# ெச3 மீ

மண

ேபP

ெபா,

ெபாிேயா#கைள அ@பினா தைலவிைய% சா#/ேதா# உட படேவ, அவேன த.க
ெபாிேயா#கைள< ேசாதிடைன<
ாிய ஏற நிைலயி

அைழ*+.ெகா8 பாிச ெபா,5ட மண

வ/ ]தா. அவ வரேவ மண*+.6ாிய யசிக' மிக%

சிறபாக நைடெபறன. அைத* ேதாழி தைலவி.6 லப*தினா'.
ேதாழி : தைலவ# மண

ெச?வத6ாிய நிைலயி

தைலவராகிய அவ# வ,ைகயி
வ/தி,.கிறா#.

வ/தா#. மிக உய#/த மைல.6*

த ட சில அறிஞ#கைள அைழ*+

தைலவி : யா# யாைர அைழ*+ வ/தி,.கிறா#?
ேதாழி: அவ,ட ஒ, ேசாதிட வ/தி,.கிறா. அ/த. கணி !3 கால*ைத<
அள/தறி<

அறிவனா . ந ல 4 கைள ஆரா?/+ அவறி ெநறிைய

அறி/தவ. அவ மணம.க' ஒ3ப% ெசறிவத6 ஏற 9#*த*ைத

ைவ*தா

அ/த 9#*த

நைம த,வதி

மா3தைல அைடயா+. இ+ கா3

தவ,+. அ/த. 6றியாகிய ந ல ேநர

தா ைவ*த 9#*த=க' திாி அறியாத

அறிவ அவ. அவைன னி.ெகா8 தைலவ# வ/தி,.கிறா#.

தைலவி : அ/த அறிவ ஒ,வதானாவ/தி,.கிறா? சில அறிஞ#க' வ/ததாக%

ெசானேய!

ேதாழி : ஆ . அறிவ சாேற# சிலைர* தம.6% Pறமாக அைழ*+

வ/தி,.கிறா#. அ/த% சாறவ# த6தி மி.கவ#க'. எைதேய@ எ*+%
ெசா வதாக இ,/தா

எைத% P,.கமாக* ெதா6*+% ெசா ல ேவ8ெமப+ ,

எைத விள.கமாக வ6*+.9ற ேவ8ெமப+

அவ#க5.6 நறாக* ெதாி< .
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தைக மி.க வ, ெதாைக<

வைக<

ெகா8 தைலவ# வ/தா#. இனிேம
தைலவி : இ+வைரயி

அறிபவ,மாகிய சாறவைரேய இனமாக.

நம.6 ஒ, 6ைற<

கள. காத

அவைர ெந

வ,/தியி,/ேதேன! அைத நிைன. ைகயி

எ உ'ள

இ ைல.

ெபாD+ பிாி/+
கல=6கிற+.

ேதாழி: நீ அ/த. கல.க*ைத விவி. இனி அவ# உைன பிாியமாடா#.
அவ# பிாிவதா

உ பா

வ/+ பட#/த பிற# பழி93 ப" ெச?த பசைல<

நிைன அIகா+. !=கிைல ேபாற உ ெம

இனி

ய ேதாளிேல பட#/த பசைல

ேநா? ற*தா,.6 உ காம ேநாைய லப*தி.ெகா8 நிறேத! இனி அ/த

ெமேறா பசைல நீ=கிவி

அ/த பசைலைய. க8 ஊாின# தம.6'ேள

கசசெவ3 ேபசிய வ % ெசாக5.6 இனி இட

விைடெப3. ெகா'5 , இைவ யாவறி6

இ ைல; அைவ<

காரணமாகிய களி. காத7 இனி

நீ=கிவி . அவ# வ,வாேரா வரமாடாேரா எ3 ேப+3

இ லாம

ப" ஒ,நிைல

இ,/த+, அ/த. காத , நிைலயி லாத அ/த மாயண#%சிேய

இ ைலயாகிவி . இ:வா3 உ வ,*த*+.6. காரணமான பசைல< , ஊாின#
93

அ ப7

(வ  ேப%P), இவறி6 காரணமான மாய ண#%சி<

ஒேரய"யாக ஒழி< ப"யாக% ேச? உய# (ெநக உய#/த) ெவப# வ/தா#.
இனிேம

நீ மன

கல=கி. க8ணி# சி/தி வ,/த ேவ8டா . உ உ'ள*தி

உவைக மி6தியாக . அ/த உவைக உ க8களிேல ஒளிவி . தாமைர

Lைவ ேபாற நி அழ6ைடய ைம<8ட க8க' விள.க*ைத அைடவனவா6க!
ெநறிஅறி ெசறி6றி ாிதிாி அறியா
அறிவைன /+நீஇ*

தைகமி6 ெதாைகவைக அறி<
சாறவ# இனமாக

ேவ?ைர ெமேறா பசைல<

அ ப7

மாய ண#%சி<

எ லா

Lஎழி

ெபா கமா இனிேய!

ேச?உய# ெவப@
உ8கI

உடநீ=க%

வ/தன

[ ந ல 4 களி வழியாேல அறி/த, மணம.க' ெபா,/+வத6 ஏற 9#*த
தவ3வேத அறியாத ேசாதிடைன னி.ெகா8, த6திமி.க, ெதா6*த7
வ6*த7

அறி< சாறவ# தன.6 உடவ,

உறவினராக இ,ப, !=கிைல
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ேபாற உ@ைடய ெம

ய ேதாளி

உ8டா6

பசைல< , ஊாின# 93

பழிெமாழி< , நிைலயாைமைய<ைடய கள ண#%சி< மாகிய எ லா
நீ=6

ப"யாக, ெந/+ர

வைர/+ ெகா'5

ெச?<

நிைன

ெபா, வ/+விடா. ஆத  Lவி அழைக<ைடய

நிைம<8ட க8க5
ெநறி-4

உய#/த மைலைய<ைடய தைலவ@

ஒ,=ேக

இனி விள.க

ெப3வனவா6க.

 வழி. ெசறி-இைணவத6 ஏற, 6றி - ந லேநர . ாி திாி அறியா-

தவைற அறியாத, தவறாத எறப", அறிவ-ேசாதிட. /+ உறீஇ-

ேனவி; னி.ெகா8. தைக- த6தி; அழ6 எ3

ெதாைக-P,.6த

ெகா'ளலா .

வைக-பிாி*+% ெசா 7த . ேவ?-!=கிைல. ைர. ஒ.6 .

பசைல-மகளி,.6 பிாிவா

வ,

ஒ,வைக நிற : இ+ ெபாைன ேபால மEச'

நிறைடய+; ேதமைல ேபால வ,வ+. அ ப -ஊாின# மைறவாக* தம.6'ேள
தைலவிைய பறி ேபசி.ெகா'5

அவU3 மாய -ெபா?; இ=ேக

நிைலயாைமைய உண#*திய+. கள ண#%சியி

எேபா+

நி%சயமாக நிக;வத, தலா

ஒ,=6, ேச?நீளமான; இ=ேக நீள

தைலவி தைலவன% ச/திப+

அ+ மாயண#%சியாயி3. உட-

உயர*தி மி6திைய. 6றி*+ நிற+.

ெபா கமா; மா எப+ அைச, இனிஇெபாD+.]
இ/த பா Dவ+ேம தைலவ வைர ெவா வ/த+ க8ட ேதாழி, தைலவி.6.

93வதாக அைம/ தி,.கிற+. ேதாழி தா அற*ெதா நிற+ த

மணயசிேயா வ/த+ வைரயி7'ள ெச?திகைள% ெசா கிறா'.
காம# க னா

கல/ெத ேமா ஆவா'

தாமைர.க8 ைத*+ அEசி* தள#/+ அதேனா ஒDகலா

நீ'நாக ந3/த8டா# தய=க பா?/+ அ,ளினா
L8 ஆக

உற*தழிஇ ேபாத/தா அக ஆகல

வ,ைல ண#/தன எபதனா

எேதாழி

அ,மைழ தர ேவ8" த,கி6 ெப,ைமயேள,
அவ@/தா, ஏனா

வாஊ# மதிய

இதன*+ அகிைக உ8இய=6

வைரேசாி அ:வைர*

ேதனி இ, என ஏணி இைழ*தி,.6
கா அக

நாட மக;

தைலவ
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சி36" Yேர! சி36" Yேர!

வ'ளிகீ; Oழா; வைரமிைச* ேதெதாடா;
ெகா ைல 6ர வர=கி ஈனா; மைலவா;ந#

அ ல ாி/+ஒDக லா;
கா/த' க"க 

க8வா=6 இ, சில பி

வா=கைம ெமேறா 6றவ# மடமகளி#

தா பிைழயா# ேக'வ#* ெதாD+எழலா , தைனய,
தா பிைழயா# தா ெதா*த ேகா ;

என ஆ=6,
அற*ெதா நிேறைன. க8 திறபட
எைனய#.6 உ?*+ைர*தா' யா?;

அவ, , ெதாிகைண ேநா.கி% சிைலேநா.கி. க8ேச/+
ஒ,பக

எ லா

உ,*ெதD/+ ஆறி,

’இ,வ#க 6ற

இ ைலயா ’ எ3

ெத,ம/+ சா?*தா# தைல;

ெதாியிழா?! நீ< நி ேக5 ணர

வைரஉைற ெத?வ உவப, உவ/+
6ரைவ தழிஇயா

ஆட. 6ரைவ<'

ெகா8 நிைலபா". கா8;
ந லா?, நனா' தைலவ,

எ ைல நம#மைல*

த நா8தா தா=6வா# எேநா றன#ெகா !

னேவ=ைக* தா+ உைற.6 ெபாஅைற றி
நனவி ண#%சி நட.6மா
கனவி ண#%சி நட.க7
கனவி ண#%சி க"+மா
வி8ேதா?க

நாட@

நீ<

அேறா?

ஆ=ேக

அேறா?

வ+ைவ<'

ப8டறியா தீ#ேபா பட#கிB# மெகாேலா?

ப8டறியா தீ#ேபா பட#/தீ# பழ=ேக8ைம

க8டறியா ேதேபா கர.கிெப மெகாேலா?
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ைமதவ; ெவப மணஅணி காணாம

ைகயா

ைதெப3உ

க8க5

க8கேளா?

எைனம? நிக8ணா கா8ெப யா;
ெந?த

இத; உ8க8 நிக8ணா ெகக8மன;

என ஆ=6,
ெநறிஅறி ெசறி6றி ாிதிாி அறியா
அறிவைன /+நீஇ*

தைகமி6 ெதாைகவைக அறி<
சாறவ# இனமாக

ேவ?ைர ெமேறா பசைல<

அ ப7

மாய ண#%சி<

எ லா

Lஎழி

ெபா கமா இனிேய!

ேச<ய# ெவப@

உ8கI

உடநீ=க%

வ/தன;

இ+, தம# வைர ம3*+ழி* ேதாழி தா?.6 அற*ெதா நிப, அவ' நறா?.6
அற*ெதா நிப, அவ' தைனய# த ேயா,.6 அற*ெதா நிப, அவ,
ஒ,வாறா உட படைம ேதாழி தைலவி.6. 9றி, தா@

அவ5

வைர

க"தி "தெபா, வைர<ைற ெத?வ*தி6. 6ரைவ ஆட, அவ வைரய

வ,கிறைம ேதாழி தைலவி.6 உைர*த+.
இ+ க *ெதாைகயி
பா"யவ# கபில#.

இர8டாவதாகிய 6றிEசியி

!றாவ+ பா. இைத

---------------------------க

"#$

இர ேநர , காதல த காத ைய. க8 அளவளாவதவகாக வ/+

மைறவிேல நிகிறா. அவ இரவிேல வ, ேபாெத லா 6றிபாக* தா

வ/தி,பைத லப*+வா. அ=ேக உ'ள ெபா? ைகயிேல ஒ, க ைல
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எ*+ எறிவா. அ+ +

எற ஒ ைய உ8டா.6 . ேதாழி ேபா? பா#*+

வ/+ தைலவிைய அைழ*+. ெகா8 ேபாவா'.
த

நா' தைலவ வ/+ அப" ஒ ைய உ8டா.கினா. அவைன* தைலவி

ேபா?% ச/தி.கவி ைல, ேதாழி அைழ*+% ெச லவி ைல. அவ5.6, எப"யாவ+
அ/த ஆடவ. தைலவிைய ஊரா# அறிய* தி,மண

ெச?+ெகா8

வாழேவ8ெம3 ஆைச. அவ நிைன*தப"ேய ஒ:ெவா, நா5

த

காத ைய. க8 இறா , தி,மண*ைத பறி நிைன.கேவ மாடா.
தைலவிைய% ச/திபத6 இைடW3 ேந#/தா

ெச?+ெகா8டா , யா,.6

அEசாம

வாழலா

எற உ8ைம லனா6 .

அதனா

ேதாழி த

இ ைல. ஆனா

எற க,*ைத அவனிட

அேதா த

த காத <ட பிாிவிறி இைண/+

நா' அவ#கைள% ச/தி.6

அப"% ெச?ய அவ5.6 மன

ேவ8

அவ சி/திபா. தி,மண

ப" ெச?யவி ைல. இ3

தி,மண

உ8டா.க ேவ8

நா' அவைன% ச/தி.க "யாம

ெச?+ ெகா'ள

எ3 வி, பினா'.

ேபானத6 ஒ, காரண

9றேவ8ேம! உ8ைமைய% ெசா ல "<மா? ஒ, நிக;%சிைய. கபைன
ெச?+ தைலவியிட

93பவைள ேபா3 மைறவி

ேக6 ப"யாக% ெசா ல லானா'.

நிற தைலவ

"தி,*தமான அணிகலகைள அணி/த ெப8ேண! அைத நிைன*தா

சிாி%

சிாிபாக வ,கிற+” எ3 ெதாட=கி@'.
தைலவி : எைத% ெசா கிறா??
ேதாழி: ேந3 இர நட/த 9*ைத*தா ெசா கிேற. ஊெர லா
சிாி.கேவ8"ய காாி ய

அ,வ,ைப* த,

அ+. ேவ".ைகயாக*தா இ,/த+. ஆனா

இழிவான க,= 9*+.

தி,/திழா?! ேகளா?; ந
ெப,நைக, அ க

9"%

ஊ#.ெக லா

நிக;/த+;

சா7
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[சா7 -த6 . ெப, நைக-ெபாிய ேவ".ைக. அ க -இரவி .]
ேதாழி சிாி*+.ெகா8டா'.
தைலவி : என நட/த+? அைத% ெசா

வி பிற6 சிாி.

ேதாழி: ேந3 இர ம.க' எ லா ஒேரய"யாக* U=கிேபான ேநர ; ந'ளிர.
அேபா+ நா ந

தைலவ# வ,வாேர எ3 றபேட. அழகிய ெம

ய

+கிலாலான ேபா#ைவைய அழகாக ேபா#*+. ெகா8 இனிய சாயைல ெபற

மா#ைப<ைடய தைலவ# வ/+ நி6

அேபா+ -

இட*+.6 அ,ேக ேபா? நிேற.

ஒ,நிைலேய

மபைத எ லா ம"/த இ,=க=6

அ/+கி ேபா#ைவ அணிெபற* ைதஇந
இசாய

மா#ப 6றிகிேற யானாக.-

[ஒ,நிைலேய-ஒ, மாதிாிேய, மபைத-ம.க 9 ட . ம"/த-ெசயல3 உற=கின.

இ,=க=6 -காிய ந'ளி,'. +கி -ெம

ய ஆைட. +கிலாகியேபா#ைவ. ைதஇ-

அணி/+. சாய -ெமைம, மா#ப-தைலவ, 6றி-6றிபாக வ/+ நி6

யா நிேறனாக எ3 9டேவ8 ; யா நிக எப+ ெபா,'.]

இட .

தைலவி: அேபா+ என?
ேதாழி: அைத* தா ெசா ல வ,கிேற, ேக'. 6ேநாயாளியான ஒ, பா#பா
இ/த ப.க=களி

Pறி.ெகா8",பாேன –

தைலவி; யா#?
ேதாழி : அவதா, தைலD+

வ/+ நிபாேன -

வD.ைகயாகி. க பளி ேபா#ைவ<

தா@மாக
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தைலவி: க,= 6ட*தா

ைக 6ைற/+ கைறப வ,வாேன, அவனா?

கா

ேதாழி: ஆ , ஆ ; அவேனதா ந ைடய Oதியிேல Pறி. ெகா8",பாேன,
அ/த ட பா# பாைன*தா ெசா கிேற.
தீர* தைற/த தைல< த க ப7

கார. 6ைற/+ கைறப வ/+ந

ேசாியி ேபாகா டதி# பா#பாைன
[ தீர* தைற/த-Dவ+
கார.6ைற/+-க,நிற

வD.ைகயான, தைறத

ேத?த . க ப -க பல .

ேசர அதேனா 6ைற/+ ேபா?; கார-கா#நிற

கைறப-இர*த. கைறைய உைடயவ@கி. ]

அைடய

தைலவி: அவைன பறி இேபா+ என?
ேதாழி: நா சில சமய=களி

அவைன இக;ேவ. அேபா+, 'பாவ ! அவைன ஏ

ைவகிறா?? ஏேதா ேவ8"யைத. ெகா*த@. அவைன ேபாறவ#கைள
பா+காப+ ந

கடைம” எ3 ெசானாேய, நிைன இ,.கிறதா?

ேதாழிநீ ேபா3தி எறி
[ ேதாழி- ேதாழிேய- ேபா3தி- பா+காபாயாக, எறி-எ3 ெசானா?.]
தைலவி: ஆ , ெசாேன. அவ@.6 என?
ேதாழி: அவ ேந3 இர வ/தா.
தைலவி: எ=ேக வ/தா?
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ேதாழி: தைலவைர எதி#பா#*+. ெகா8 நிேறேன அேபா+ அ=ேக வ/+

ேச#/தா.

தைலவி: அ=ேக ஏ வ/தா?
ேதாழி; அ/த. 9*ைத* தா ெசா ல ேபாகிேற. எ=ேக எ/த ெப8 நிகிறா'

எ3 பா#ப+ தாேன அவ ெதாழி ? அவ அ=ேக வ/தவ இ,"
அைடயாள

க8ெகா'ள "யவி ைல. உ3 பா#*தா. எனேவா

உளறினா. பணிவாக. 6ைழ/தா "ேவைளய லாத ேவைளயி

சாியாக

இ=ேக வ/+

நிகிறீ#கேள நீ=க' யா#? " எ3 ேக. ெகா8ேட, ெம ல எ அ,ேக

வ/தா. ைவ.ேகாைல. க8ட கிழ எ,+ ேபால ப ைல இளி*+, ேபாகாம
ப.க*திேல நிற.
தைலவி: அவனா?
ேதாழி: ஆ ; பாவ

சபல ! நிறவ த ெவறிைல ப.6 ைபைய எ*+

அவி;*தா. அதி ,/+ பா.ைக எ*+ ’ெப8ேண, தா Lல ேபா.
ெகா'கிறாயா?’ எ3 நீ"னா.
அவ ஆ=ேக

பாரா. 6ழறா பணியா, “ெபாDதறி

யா#இவ8 நிறீ#” என.9றி ைபெயன
ைவகா8 +பக" ப.க*தி ேபாகா+,

"ைதயா அ , த பல திறிேயா?" எ3த

ப.6 அழி*+. “ெகா8\“ என*தர7 .

[ 6ழறா-உளறி. ெபாD அறி-சாியான ேநரம லாம . இவ8-இ=ேக. ைபெயனெம ல, ைவ-ைவ. ேகா . +பக"-கிழ எ,ைத ேபால. ப.க*திப.க*தி ,/+ . ைதயா -ைதயேல த பல

- தா Lல . திறிேயா-திகிறாயா?

ப.6-ைப, அழி*+ அவி;*+. ெகா8\-ெகா'வாயாக.]
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தைலவி; நீ என ெச?தா??அைத வா=கி. ெகா8டாயா?
ேதாழி: ேச! நா ஒ3

வாைய* திற/+ ேபசவி ைல; P மா அப"ேய நிேற.

தைலவி: அற ?
ேதாழி: அைசயாம
ேபா

நிற எைன அவ ெப8 பிசாP எ3 எ8ணி விடா

ேதாறிய+. தி\ெர3 சிறி+ Uர

விலகி நிறா. அவ ேப%P

இேபா+ மாறிவிடன. ெபாய ைதாியசா ைய ேபா

ெசய7

ேபச*

ெதாட=கினா. பாவ உ'5.6'ேள அவ ந=6வ+ என.6* ெதாியாமலா

ேபா6 ?

தைலவி: அவ என ெசான?
ேதாழி: “இ/தா, ஏ. சிறிய ெப8ேண, நீ எ ைகயி
ெகா8டா?; நா@

உைன ேபால

வசமாக இேபா+ சி.கி.

மற பிசாPகைள ேபால

ஓ#

பிசாPதா. ஆமா . இைத* ெதாி/+ ெகா'. எைன ஏதாவ+ ெதா/தர ெச?தா?,

உைன% P மா விடமாேட; இ/த ஊாி
கிைட.காம

உன.6 ஒ, ப,.ைக ப 9ட.

ெச?+ விேவ; எ லாவைற<

ெதாி/ததா? எறா, இ@

நாேன வா=கி. ெகா'ேவ;

என எனேவா ேபசினா. அ%ச

அவ வா? ல பி. ெகா8ேட இ,/த+.
தைலவி; நீ ஒ3

அவனிட

தா=காம

ேபசவி ைலயா?

ேதாழி: அவ படபடெவ3 ேபPகிறைத. ேக அவ@ைடய ெநEP
படபடபைத நா உண#/+ ெகா8ேட ஒ3
யாெதா3

ேபசவி ைல. ஆனா

வா?வாேள நிப. க"+அக3 ைகமாறி.
“ைகப.க படா?, சி3மி, நீ; ம3யா

ஏைன பிசாச,' என ந தாி

-
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இ:X# ப நீ ெப,அம
எனபல

ெகா'ேவ“

தா=கா+ வா?பா" நிப,

+பா#பா, அEசின னாத

அறி/+யா –

[வா? வாேள-வா? ேபசாம , க"+-விைரவி

ைகமாறி-த ெசய ேல மாறி,

ைகப.கபடா? - ைகயிேல அகப*தி. ெகா'ளபடா?; சி.கி.

ெகா8டா? எறப", ம3 யா எற+; நீ ஒ, பிசாP உைனயறி நா@

பிசாP எபைத. 6றி*த+. நவிதாி-+3*தினா

வா? பா"-வாயா ேபசி.]

ப -ேப? ெப3

ஒ,

உண.

தைலவி: நீ ெச?தைத% ெசா லவி ைலேய!
ேதாழி! நா 6னி/+ ஒ, ைக நிைறய மணைல எ*+ அவேம

+ரவிேன.

தைலவி : ேவ".ைகயாக இ,.கிறேத! அ/த மனித என ப8ணினா?
ேதாழி : மண

அவ ேமேல விD/தேதா இ ைலேயா, ஒேரய"யாக அ,8

ேபா?விடா. கைமயாக. 9%ச
ேக6 ப" 9வினா,

ேபா. க*த* ெதாட=கினா. ஊெர லா

எEசா+

ஒ,ைக மண ெகா8 ேம Uவ. க8ேட
க"+அரறி Lச

ெதாட=கின ஆ=ேக

[ எEசா+-6ைறயாம ; நிைறய. க"+-கைமயாக. Lச -9த . ஆ=ேக
அெபாDேத.]
தைலவி : அ/த. 9%சைல. ேக யாராவ+ வ/+ விடா#கேளா?
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ேதாழி : நா அ=ேக நிேபனா? உடேன விைரவாக வ/+விேட. தைலவைர.

காண% ெசற இட* தி

இ/த +பா#பா@ைடய ஆைசைய ெவளி ப*+

மடமான 9*+, இப" ஊைரெய லா

எD ப" விைள/த+. அதனா

அவைர. காண "யாம ேபாயி3. அவ# ந ைம. க8 அளவளாவ "யாம
இ/த. க,=9*+ இைடேய வ/+ த*த+.
தைலவி : அப"யானா

அவ# ேந3 இ=ேக வ/+ ந ைம. காணாம

ேபாயி,பா# எ, ெசா கிறா??

ேதாழி : ஆ . அ/த +பா#பா வராம

தைலவைர பா#*+ வ/+ உன.6% ெசா

இ,/தி,*தா

யி,ேப. நா

ஒ3 நட/த+. தைலவைர பா#.க ேபான இட*தி
வ/+ ேச#/தா. இப" எ=6

நா அ=ேக நி3

ஒ3 நிைன.க அ+

அ/த வD.ைக* தைலய

திாி/+ எ/த ெப8 எ=ேக நிகிறா' எ3

பா#*+ அவ' ேமேல விDவேத அவ@.6* ெதாழி ேபால இ,.கிற+; எனேவா
பழெமாழி ெசா வா#கேள, அப" ஆயி3.
தைலவி : என ெசா வா#க'?
ேதாழி :  .6. க"ய வைலயிேல 6'ளநாி அகபட+ேபாேல எபா#க'.
அப" ஆயி3. கைத.

தைலவி : பழெமாழியா? அ+ என?
ேதாழி : சிறி+

6றாத வ ைமைய< , க"ய க8ைண< , ந ல நிற'ள

வைள*த ேகாகைள<

ெபற  ைய பி"பதகாக ேவவக' கா"

மான வைலைய. க"யி,பா#க'. சில சமய=களி

 தா சி.கியேதா எ3 பா#*தா

அதி

63நாி அகப .

ெவ3 6'ள நாி இ,/+ ஊைள யி .

அ+ேபால இ/த ெபாிய க,=9*+ ேந3 இர நட/த+. அைத நிைன.க
நிைன.க% சிாிபா? வ,கிற+.

ஒ=கா வய*தி ெகா=ேக;. க=க8
இ, 

பல

ெகா8மா# நி3*த வைல<'ஓ#

91

ஏதி

63நாி படறா , காதல

காசி அD=கந

ஊஉ#. ெகலாஅ

ஆ6ல மாகி விைளததைத-எ3 த

வா;.ைக அ+வாக. ெகா8ட +பா#பா
O;.ைக ெப,=க,= 9*+.

[ ஒ=கா வய-அட=காத வ ைம. ெகா ேக;வைள/த ேகாக'; ேக;-நிற ;

இ=ேக நிற'ள வாிக'. ச=க8-கைமயான பா#ைவைய<ைடய. ெகா8மா# பி"பவ#க'. நி3*த-க"ைவ*த, ஏதி -

.6 அயலான, 63நாி-6'ள நாி.

பட3-பட+ ேபா ற+; ஆ : அைச. காசி அD=கனந ைம. காI காசி

தைடபட. ஆ6ல -ஆரவார . விைள/தைதவிைள/ததாகிய, ஐ: சாாிைய; ெபா,'
இ ைல. அ+ எ ற+, ெப8கைள. க8 காம உண#%சியா

ேம

விD வைத

O;.ைக-வி,ப ; சபல . க,ைம இழிைவ. 6றி*த+. ேவ".ைகயாக
இ,/ததனா , 9*+ எறா'.)

இ/த நிக;%சி ேதாழியாக. கபைன ப8ணி. 9றிய+ இப"% ெசானைத*
தைலவ மைறவி ,/+ ேகடா , ந ைம% ச/தி.க ேவ8
இவ#க' வ/+
வ,வதனா

அ+ "யாம

எற ஆ#வ*ேதா

ேபாயிேற! எ3 வ,/+வா. பிற6, களவாக

இ+ேபாற பல தைடக' உ8டா6 , அத6 இடமிறி இவைள

மண/+ ெகா8 உலகறிய இவ5ட வா;வ+தா த.க வழி எபைத உண#/+

தி,மண யசிைய ேமெகா'வா.

இதைன எதி#பா#*ேத ேதாழி த/திரமாக இ/த% ெச?திைய பைட*+ ெமாழி/தா'.
தி,/திழா? ேகளா?! ந ஊ#.ெக லா

ெப,நைக அ க

சா7

நிக;/த+; ஒ,தைலேய

மபைத எ லா ம"/த இ,=க=6

அ/+கி ேபா#ைவ அணிெபற* ைதஇ, ந
இசாய

மா#ப 6றிநிேற யா@க* -

தீர* தைற/த தைல< த க ப7

காைர. 6ைற/+ கைறப வ/+க

ேசாியி ேபாகா டதி# பா#பாைன*,
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"ேதாழிநீ ேபா3தி" எறி;- அவ ஆ=ேக
பாரா. 6ழறா பணியா, ெபாDதறி

யா#இவ8 நிறீ#?"; என.9றி ைபெயன
ைவகா8 +பக" ப.க*தி ேபாகா+,
"ைதயா

த பல திறிேயா?” எ3த

ப.6அழி*+., "ெகா8"’ என*தர7

யாெதா3

வா?வாேள நிப. க"தக3 ைகமாறி.,
"ைகப.க படா? சி3மிநீ; மறியா

ஏைன பிசாச,' என ந தாி

இ:X# ப நீ ெப,அம ெகா'ேவ
எனபல

தா=கா+ வா?பா" நிப

+பா#பா, அEசின 5த

அறி/தியா எEசா+

ஒ,ைக மணெகா8 ேம Uவ. க8ேட
க"+அரறி Lச

ெதாட=கின ஆ=ேக:

ஒ=கா வய*தி ெகா=ேக;. க=க8
இ, 
ஏதி

ெகா8மா# நி3*த வைல<'ஓ#

63நாி படற ; காதல

காசி அD=கந

!உ#.6 எலாஅ

ஆ6ல மாகி விைள/தைத, எ3 த

வா;.ைக அ+வாக. ெகா8ட +பா#பா
O;.ைக ெப,=க,= 9*+.

[ ெச:ைவயான அணிகலகைள அணி/த ெப8ேண ேக': ந

ஊரா,.ெக லா ேபா+மான ெபாியேவ".ைக இர நிக;/த+; ம.க' யாவ,

ஒ, மாதிாிேய U=கி ேபான ந'ளிர, அழகிய ெம
அழ6 ெபற ேபா#*+. ெகா8, ந

இனிய ெமைமைய<ைடய மா#ைப ெபற

தைலவ வ/+ ச/தி.க. 6றி*த இட*தி

ேத?/த தைல<

ய +கிலாகிய ேபா#ைவைய

யா நிேறனாக, Dவ+

மயிாிறி*

த க பல!மாக. க,ைம ெப3. 6ைற/+ சைறபட

உ3ட வ/+ ந

ெத,வினி3

ேபாகாத டவனாகிய, கிழப,வ

எ?திய

பா#பாைன, "ேதாழிேய, நீ பா+காபாயாக" எ3 ெசானா?.-அவ அ=ேக

எைனபா#*+ ெமாழி 6ழறி பணிட ஒDகி, "ெபாDெத லா இ=ேக நிற
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நீ# யா#?’ எ3 9றி, ெம ல ைவ.ேகாைல. க8ட கிழெட,ைத ேபால
ப.க*தினி 3

ேபாகாம , "ெப8ேண, தா Lல

திகிறாயா? " எ3 த

ைபைய அவி;*+ எ*+, "இ/தா, வா=கி. ெகா'’ எ3 நீடேவ, நா
யாெதா3

ேபசாம

நிக, அவ விைரவி

எ"% ெச3 நி3 த

ெச?ைகைய மாறி. ெகா8, “சி3மியாகிய நீ எ ைகயி

அகப*தபடா?;

ஆ8 பிசாP நா; மற பிசாPக5.6' எைன நீ ந /தா
ப ெபறாம
பலவைற<

Dவைத<
பய

இ/த ஊாி

நாேன ெப3.ெகா8 விேவ’ எ3

தா=காம

வாயினா

ல பி நிக, அ/த. கிழ பா#பா

பய/தவன தைல நா உண#/+, ஒ, ைக நிைறய மணைல எ*+. ெகா8 அவ
ேம

Uவ, அேபா+ அதைன. க8, கைமயாக. க*தி ஆரவார

ெச?ய*

ெதாட=கினா. ந ைடய தைலவ ந ைம. காI காசி தைடபட ந
ஊ#.ெக லா ேக6 ஆரவாரமாகி விைள/த தாகிய இ. 9*+-எ3

இ+ேவ

த வா;.ைகயாக. ெகா8ட +பா#பான+ ேவைகைய லப* +
இழிவான 9*தான+-6ைறயாத வ ைம ைய<
கைமயான பா#ைவைய<
வைலயி

வள*த நிற ெபற ேகாகைள<

உைடய காிய  ைய பி"பவ#க' க"ைவ*த
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