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உதிாி� ��க
உதிாி� ��க
உதிாி� ��க
உதிாி� ��க
    
 
���ைர சரமாக� ெதா���  !�கைள விட ஆரமாக அணி'  !�கைள விட, 
மாைலயாக அணி'  மல�கைளவிட( )*ைம நல+��றாம- உதி�/த உதிாி( 
!�கைள அ(ப�ேய திர1� 2க�வ* 3ைவயான அ2பவ�ைத� தர� 4�ய*. 
உதிாி( !�களி� பல  அைவ உதிாியாக இ�(ப*தா�. உதிாியாக5  
தனி�தனியாக5  இ�(பேத ஒ� வைகயி- அவ7றி� சிற(). 
 
தமி� இல�கிய வரலா7றி- )றநா89 ேபா�ற ெதாைக :-களி- உ�ள 
பாட-கேள உதிாி( !�க�தா�. அவ7ைற� ெதா��ேதா�  ெதா�(பி�ேதா� தா� 
பி�னா1களி- ஒ� ெதா�தியா�கினா�க�. )ற ' எ��  ஒ� ெபா�� ெதாட�பி- 
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அைவ ெதா��க(ப1ட*ேபா- ெபா�� ெதாட�) இ-லாத பல உதிாி( பாட-க� 
பி7கால�*� தனி(பாட- திர1�<  ெப�/ெதாைகயி<  உ�ளன. இ/:-களி- 
பல பாட-க� அ2பவ�தி� விைள5க�. 
 
பா�யவ�களி� அ�பவ+க�, பா�யவ�கேளா� பழகியவ�களி� அ�பவ+க�, 
உலக அ�பவ+க�, க�டைவ, ேக1டைவ, இரசி�தைவ எ-லா  இ/:-களி- 
கவிைதகளாகி இ��கி�றன. இவ7றி- ஒ� சில சிேலைட( பாட-க� தா� தி� ப� 
தி� ப( ப�ளி மாணவ�க>��( பாட+களாக வ�கி�றன. ஆசிாிய�க� பத5ைர, 
ெபாழி()ைர, இல�கண� �றி()�கேளா� மாணவ�க>�� அவ7ைற நட�தி 
வி�கிறா�க�. 
 
ஆனா- அ/த� கவிைத� கள?சிய�தி� ெச-வ+களி- அத� ெப�ைமைய 
அைடயாள  கா1�வனவ7ைற �@ைமயாக மாணவ�க� இரசி�க ��வதி-ைல. 
அ(ப� அைடயாள  கா1�  பாட-களாக� ெதா��க(ப1�� கைதகைள( ேபா�9 
ெசா-<  �ைறேயா� இ+� விள�க(ப1���கி�றன. 
 
இவ7றி- சில, வரலாறாக இ��கலா . சில, வழி வழியாக வ�  க�ண பர பைரA 
ெசாலவைடயாக ம1�  இ��கலா . சில, )லவ�களி� வா��ைக 
அ2பவ+களாக5  இ��கலா . 
 
எ(ப� இ�(பி�  இ/த அ2பவ+க� தமி� இல�கிய�*��A ெசா/த . இைவ 
தமி� இல�கிய�தி� அ2பவ+க� அ-ல* இல�கிய( பைட(பாளிகளி� 
அ2பவ+க�. இ/த அ�பவ+களி� ெசா/த�கார�க� தமிழ�க� ; இரசி�* மகி@  
�த- உாிைமைய( ெப7றவ�க>  தமிழ�க�. 
 
எ�ன காரண�தாேலா ச+க இல�கிய( பாட-க>  )ராண+க>  கா(பிய+க>  
பிரபலமாக இ��கிற அள5 தனி(பாட-க� பிரபலமாக வி-ைல. ம7றவ7ைற� 
கா1�<  பாமர ம�கைளA ெச�றைட'  எளிைம'  இனிைம'  இவ79�ேக 
உ��. 
 
நைகA 3ைவ��� தமி� இல�கிய�தி� எ/த( ப�தியிலாவ* அதிக இட  உ�� 
எ�றா- அ* தனி(பாட7 ப�திதா�. 
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தனி(பாட-களி� இனி(ைப� தமிழ�க>�� அறி�க(ப��தினாேல ஒ� 3ைவ� 
கள?சிய�தி� பிரதான வாயிைல� திற/*வி1ட மாதிாி ஆ� . 
 
இ/த :- அ(ப� ஒ� �ய7சிேய. 'இனி(பான தனி(பாட-' எ�ற ெபயாி< , 
கத ப� கவிமல�க�' எ�ற ெபயாி<  3ேதசமி�திர� ஞாயி9 மலாி< , க-கி வார 
இதழி<  ��) நா� எ@தியைவ' , பிற5  அ(ேபா* ெதா��க(ெப79 
இ/:லாக இ+� உ�( ெப9கி�றன. 
 
இனி இ�கைதக� தமிழில�கிய இரசைன�� உாியைவ. தமி�( )�தகாலய�தா� 
இதைன இ(ேபா* :<�வி- ெகா��வ�கிறா�க�. இத7� ேம- இ/த :<��  
வாசக�க>��  ந�ேவ நி�9 த��க ஒ� ���ைர�� இ+ேக உாிைம இ-ைல 
எ�9 எ�Cகிேற�. 
 
ந�றி, வண�க   நா. பா��தசாரதி 
தீப , ெச�ைன  12-10-1977 
---------------- 

தமி� இல�கிய� கைதக
தமி� இல�கிய� கைதக
தமி� இல�கிய� கைதக
தமி� இல�கிய� கைதக
    
1. 1. 1. 1. எ�� வி���எ�� வி���எ�� வி���எ�� வி���????    

 
க�C  கா*  பைட�த மனித�க�தா  கவிஞ�களாக இ��க ேவ��ெம�ற நியதி 
இ-ைலேய? க79� ேத�/* �7றிய கவிஞ� , வா�வி� இைடேய அவ7ைற இழ�க 
ேநாி1 டா<  கவிைத�� எ�9  அழிேவயி-ைல. அ* சாகா� கைல : சிைத5கைள 
ெவ�9ெகா�ேட வள�  சீாிய கைல. 
 
பதிென1� �த- இ�ப* :7றா�� வைர தமி�நா1�- அ+க+ேக அEவ(ேபா* 
தா  வா�/த கால�தி- )லவ� பல� பா�ய சி-லைற( பாட-களி� ெதா�திேய 
தனி(பாட- திர1�. பல ச/த�(ப+களி� இய7ைகயான உண�5ட� பா�ய இ� 
தனி( பாட-க� எ-லா  ப��க அ�?3ைவ'  இனிைம'  ந-�வன. கைடயி- 
4ைட4ைடயாக ைவ�தி���  ெகாFயா(பழ+கைள� கா1�<  ேதா1ட�தி- 
மர�திG�/* உதி�/த ெகாFயா(பழ  அணி- க��ததாக இ�(பி�  3ைவ 
மி�கதாக� ெதாிகிறத-லவா? அ*ேபால வர� �ைற வ�()�க� பிறழாம- 
இய7ற(ப1ட காவிய+க>  பிரப/த+ க>  ஒ�)ற  இ�/தா<  நிைன�தேபா* 
நிைன�தவா9 பா�ய தனி(பாட-களி� 3ைவ தனி(ப1ட இனி(ைப உைடய*. 
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இ/த உ�ைமைய ெமF(பி(ப* ேபால அைம/ *�ளன தனி(பாட- திர1�- 
காண(ப�  இர1ைடய� கவிைதக�. அ/த இ�ப  இர1ைடய�க� பாட- Hல  
�தG- இ+ேக ேதா79வாF ெசFய(ப�கிற*. 
 
மைலய�வார . அட�/* வள�/தி�/த கா�. இ�வ� நட/* ேபாகி�றன�; இ-ைல, 
ஒ�வ� நட/* ேபாகிறா�. ெநா��யாகிய ம7ெறா�வ� அவ�ைடய �*கி- ஏறி� 
ெகா����கிறா�. நட(பவ� ��ட�. �*கி- அம�/தி���  ெநா�� அவ��� 
வழிைய� கா1�கிறா�. காண ��யாத ��ட� காண ��/த ெநா��ையA 3ம/* 
அவ� உதவியா- வழி நட�கிறா�, அவ�க>�கிைடயி- உ�ள ெதாட�) இ/த 
அளவி- ம1�  அைம/*விடவி-ைல. இ�வ�  ந�ப�க�. தமிழி- ேத�/த )லைம 
ெப7றவ�க�. ப@ மர+கைள நா�A ெச-<  பறைவகைள( ேபா- வ�ள-கைள 
நா�A ெச�9 த+க� )லைமைய( பா1��வி- ெவளி�கா1�( பாிசி- 
ெப9வ*தா� அவ�க� வா��ைக . ஆனா- வ�ள-க� எ-ேலா�மா இரசிக�களாக 
இ��கிறா�க�? இ-ைலேய. சிலாிட  இக�Aசி'  ேவ9 சிலாிட  இ-ைலெய�ற 
ெப�  ெபாF'  சிற(பான பா1�' எ�ற ைகயாலாகாத வாF( பாரா1�  4ட( 
ெபறேவ��யி�/த*. �@ மனித�களாக இ�/தாலாவ* இ/த� *�ப�ைத 
ஒ�வா9 தா+கி� ெகா�ள இய< . ��ட�  ெநா��'  4� வா@  41�ற5 
வா��ைக . ஒ�வாி�றி ம7ெறா�வ� ஓரC�4ட அைசய ��யா*. க� ெதாி/த 
ெநா�� வழிையA ெசா�னா<  க� ெதாியாத ��ட���, கா1�<  மைலயி<  
ேம1�<  ப�ள�தி<  நட(ப* ெப�/ ெதா-ைலயாக இ�/த*. இEவள5 
ெதா-ைலகைள'  மீறி� ேதா�9கி�ற ெபாிய ெதா-ைல இ-ைல' எ�9 49  
வ�ள-களி� 4சாத எதி�மைற வாFAெசா-. 
 
நட/* ெகா���/த ��ட� ஒ� சி9 ப�ள�தி- ெதாியாம- காைல வி1� 
வி�கிறா�. சிறி* த�மா9கிற*. ேமேல ெகா?ச ேநர  எ+ேகேயா பரா��( 
பா��*� ெகா���/த ெநா��, "ெம-ல, ெம-ல( பா��* நட5+க�" எ�கிறா�. 
அைத� ேக1� எ�னடா இவ� ந  �*கி- சவாாி வி�வ*  அ-லாம- 
எ�ென�ேவா ேப3கிறாேன' எ�9 வ��த( ப1���க ேவ��  ��ட�. அ*தா� 
இ-ைல. அைமதியான அவ� �க�தி- )�சிாி(பி� சாைய நிழG1ட*. இ�வ�  
சமதைரயிேல ெச-<  ந-ல வழி�� வ/*வி1டன�. இ(ேபா* ��ட� அ/த( 
பிரேதச�தி- கணீெர�9 எதிெராG��  ப�யாக எ�(பான �ரG- இேதா 
பா�கி�றா�. 
 

��9  �ழி'  �9கி வழி நட(ப(*) 
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எ�9 வி�' ? எம�ெக� ேகாேவ' 
 
அேத )�சிாி()� ெகா?3  �கபாவ�*ட� பா�A ச7ேற நி9�தினா� ��ட�. 
 

ஒ�9  ெகாடாதாைன� ேகா ெவ�9  கா எ�9  4றி- 
இடாேதா நம�கி- வி� 

 
(ேகா - அர3, கா- க7பக , இ�- *�ப ) எ�9 வாFவி1�A சிாி�*�ெகா�ேட 
��ட� பா�ய �தGர�� அ�கைள( !��தி ெசFதா�, ேமேல �*கிG�/த 
ெநா�� *�ப�தி<  இ�ப  காC  )லைம வா��ைகயி- பசி �தGய 
*�ப+கைள ெவ-<  Kய க�வி சிாி()�தாேன! சிாி(ேபா�4ட 'எ�9 
வி�'ேமா?' எ�ற ேக�வி'  எதிெராG�கிற*. 
------------------- 

2. 2. 2. 2. ச�திர��� சா�பா�ச�திர��� சா�பா�ச�திர��� சா�பா�ச�திர��� சா�பா�    
 
பக- ப�னிர�� நாழிைக ஆகியி��� . உAசி ெவயி- பைட பைத��  ப� 
காF/* ெகா���/த*. ஓ ெவ�ற ேபராரவார�*ட� �1� ேமா*  கட- 
அைலகளி� ஒG பய+கரமாக இ�/த*. அைதவிட( பய+கரமாக இ�/த*. 
காளேமக�தி� வயி79( பசி. காைத அைட�த*. க�க� ப?சைட/* ேபாF ஒளி 
��றியி�/தன. நாக(ப1�ன�*� கட7கைர ஓரமாக நட�க ��யாம- த�ளா�� 
த�ளா� நட/* ெச�9 ெகா���/தா� காளேமக( )லவ�. எதிேர க1� மர�ைத 
இ@�*�ெகா���/த ெச படவ�க� சில� எதி�(ப1டன�. 
 
பசி, �க  அறி/* இடமறி/தா விசாாி�க வி�கிற*? அ/தA ெச படவ�களிட  
"ப�க�தி- ஏதாவ* சா�திர  கி�திர  இ��கிறதா?" எ�9 விசாாி�தா� காளேமக( 
)லவ�. "கா�தா� ச�திர�தி7�A ெச-<+க� ஐயா, ஒ� ேவைள உண5 
கிைட�கலா " எ�9 அவ�களி- ஒ� ெச படவ� ம9ெமாழி 4றினா�. ேபா�  
வழிைய விவரமாக அறி/* ெகா�� ெச-ல� ெதாட+கினா� )லவ�. விைரவி- ந� 
ந�ேவ வழி ேக1டறி/* ெகா�� கா�தா� ச�திர�ைத அைட/*  வி1டா�. 
 
சா(பா� தயாராவத7�A சிறி* ேநரமா�ெம�9  அ*வைர கா�தி���மா9  
ச�திர�தி- இ�/தவ� 4றினா�. நட/* வ/த கைள()  பசி'  ஒ�9 ேச�/* 
ெகா�டன. ஒேர ஓFவாக வ/த*. தி�ைணயி- காைல நீ1��ெகா�� 
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�ட+கியப�ேய உற+கி வி1டா� காளேமக . எEவள5 ேநர  உற+கினாேரா? 
அவ��� நிைனேவயி-ைல. த ைம மற/* K+கினா�. சா(பா1ைட( ப7றிய 
நிைன54ட� K�க�தி- ஐ�கியமாகிவி1ட*. 
 
க� விழி�தேபா* )லவ���� K�கி வாாி(ேபா1ட*. 37றி இ�� படர 
ஆர பி�தி�/த*. அ/தி( ெபா@* வைர K+கியி�/தா�. அேத கடலைலகளி� 
ஓைச ��னி<  ப�மட+� Kர�திG�/* ேபெராG ெசF* ெகா���/த*. 
'ச�திர�தி- சா(பா� தீ�/* ேபாFவி1டேதா?' எ�ற பய�*ட� 3�1� 
வாாி�ெகா�� உ�ேள 2ைழ/தா� காளேமக . ஆனா- 2ைழ/த ேவக�தி- தி� பி 
வர ேவ��யதாக( ேபாயி79. இ��  உ�ேள அ�()4ட ப7றைவ�கவி-ைல 
எ�9 ெதாி/த*. ஏமா7ற�ேதா� தி�ைண�� வ/தா�. அ(ேபா*தா� 4ைட 
நிைறய� ெகாழி அாிசி'ட� உ�ேள 2ைழ/தா� ச�திர�* ேவைல�கார�. 
 
காளேமக�தி7�� ெகா1டாவி ேம- ெகா1டாவியாக வ/த*. உ�ளி�/* 
ெகாழியாிசி ��*  உல�ைக ஒG ேக1ட*. K�க  மீ��  க�ைணA ெசா�கிய*. 
ச�திர�* வாச7ப�யி- உ1கா�/தவாேற K+கிவி1டா�. இர�டா  �ைறயாக 
அவ� க� விழி�தேபா* ஊ� அரவ  அட+கி( ேபாயி�/த*. ஏற��ைறய ந�ளிர5 
எ�9 ெசா-<  அள5�� இர5 வள�/தி�/த*. உ�ேள ேபாF( பா��தா�. 
அாிசிைய அ�ளி உைலயிG1�� ெகா���/தா� சைமய7கார�. ம9ப�'  
ஏமா7ற�*ட� வாச<��� தி� பி வ/தா�. 
 
"ஏF! யார* வாச7ப�யிேல கிட/* உற+�வ*? எ@/தி�/* வழிைய வி� ஐயா!' 
அத1டைல� ேக1�� க� விழி�தா� காளேமக( )லவ�. இ�� ெம-ல விலக� 
ெதாட+கியி�/த*. கிழ�ேக ெவ�ளி �ைள��  ேநர . ெபா@* வி�ய இ��  
சில நாழிைககேள இ�/தன. உ�ேள யி�/* அைழ() எ�ற ேபாி- 
"சா(பி�கிறவ�க� உடேன வரலா . இைலயி- ேசா9 இ1டாF வி1ட*" எ�ற �ர- 
வ/த*. காளேமக�  உ�ேள ெச�றா�. �த- நா� ப�னிர�� நாழிைக��( 
பசிேயா� வ/தவ�, ம9நா� வி�ெவ�ளி எ@கி�ற ேபாதிேல இர�� வாF 
ேசா7ைற அ�ளி உ�டா�. உட பிேல ெகா?ச  ெத ) பிற/த*. ெத பி- ஒ� 
பா1� உ�வாயி79. எAசி- ைக'  தா�மாக இைல�� ��னா- அம�/* பாட 
ஆர பி�*வி1டா� காளேமக( )லவ� �9 )A சிாி() அவ� �க�தி- ெநளி/த*. 
 

"க�*கட- N�நாைக� கா�தா� த� ச�திர�தி- 
அ�தமி��  ேபாதி- அாிசி வ�  - ��தி 
உைலயிGட ஊரட+�  ஓரக(ைப அ�ன  
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இைலயிGட ெவ�ளி எ@ " 
 
ச�திர�*�கார� �க�தி- விள�ெக�ெணF வழி/த*. 
-------------------- 

3. 3. 3. 3. அ !� ��அ !� ��அ !� ��அ !� ��பேமபேமபேமபேம    
 
)லைம வா��ைக, க7றறி/தவ�க� ைகெகா��* உதவி )க@  ெப�ைம'  
ெசF'  இ�ப  நிைற/த*தா�. ஆனா- அ�தைகய க7றவ�கேளா, 
அறி/தவ�கேளா, கவிைதைய உண�/* பாரா1�பவ�கேளா இ-லாதேபா* அ* 
பாைல வன�தி- ம-Gைக( பதியனாF( பா�ப1�( ேபாவ* ஒ� தைல. த� 
பைட()�கைள'  ெசா- நய�ைத'  அதிய7)த மேனாபாவ( பிணி()�கைள'  
தாேன 3ைவ(ப*, பைட�த சில விநா�க� ம1� தா� கவிஞ��� இய< . அ/தA 
சில விநா�க>�� அ(பா- அவ7ைற( ேபா7றி( )க�/* ேபண இரசிக� எ�ற 
ெபயாி- இர�டாவ* மனித� ஒ�வ� ேதைவ. அ(ப�( ேபா7றி( ேபணி 
ஆதாி��  இரசிக� ஒ�வ� கிைடயாதேபா*தா� இராமAச/திர கவிராய��� 
எ-லா  ஒேர Nனியமாக� ேதா�றிய*. மனித�களி� கைல உண�Aசிைய( ப7றிேய 
ச/ேதகமாகிவி1ட* அவ��� மன�தள�Aசி சாதாரண மனிதைன� கா1�<  
2�Cண�5 மி�க கவிஞ�க>�� ஏ7ப1�வி1டா- அவ�கைள( !ரணமாக� 
த�னி- ஆ��தி� ெகா�� வி�கிற*. இ/த நியதி வர பி7� இராமAச/திர 
கவிராய� ம1�  விதி வில�கா எ�ன? 
 
நா� �@வ*  தா  பா�ய அாிய பாட-க>ட� பல வ�ள-களிட  அைல/* 
அைல/* கா-க��*வி1ட*. த+க� உ�ள�ைத( ேபாலேவ O1�� 
தைலவாயிG� நிைல( ப�ைய'  �9கலாகேவ ைவ�தி�/த இர�ேடா� O�களி- 
வாச- நிைலயி- �1�� ெகா�ள5  ேந�/த*. 'ரஸைன��� 4ட வ?சகமா? எ� 
பா1� ந�றாக இ��கிற* எ�9 உண�கிறா�க�. பாரா1ட ேவ��ெம�9 
ஆைச(ப� கிறா�க�. ஆனா- *ணிவி-ைல! மனAசா1சி�� வ?சைன )ாி'  
இவ�கைள வ?சக�க� எ�றா- தவெற�ன?' 
 
சி/தைன ேவக�*ட� ேபா1�யி�வ* ேபால நட/* ெகா���/தா� கவிராய�. 
எதிேர பிர மா�டமான ேகா)ர�*ட� 'ெப�ெணா�பாகனா� தி��ேகாயி- ெத� 
ப1ட*. அத� மகாம�டப�*� �ற1�- தைலயி- ைகைய ைவ�தவா9 
உ1கா�/* ெகா�டா� கவிராய�. தா  பா�ய பாட-கைள மீ��  ஒ� �ைற 
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பா��க ேவ��  ேபால இ�/த* அவ���! 3வ�ைய அவி��தா�. �தGG�/* 
இ9திவைர ந�றாக( ப��தா�. இர�டாவ* மனித� அவ7ைற( ப��தா- 
எEவளவி- ஈ�பா� ெகா�ள ��'  எ�9 எ�ணி( பா��தா�. அதி<�ள 
ெச?ெசா7க>  சீாிய ெபா�� நய�  அவைன� கவர� தவறமா1டா எ�ப* 
அவ���� ெதளிவாக� ெதாி/த*. ஆனா- இ/த எ�ண  ஒ� ெநா�தா� 
நிைல�த*. ம9 ெநா� 'ஏேதா உதவாத ெவ79ைர ேபா< ! அதனா-தா� 
கவனி(பாாி-ைல' எ�9 எ�ணினா�. இEவா9 உண�Aசிவச(ப1ட 
தீ�மான+க>ட� ேபாரா�( ேபாரா� அவ� மன  )�ப1�( ேபான*. மன 
அைமதிைய நா�( ெப�ெணா�பாகனா� ேகாவில��� ெச�றா�. ேகாவிG� 
Hல� தான�ைத அைட/த*  ெப�மாைன( பாட ேவ��ெம�9 4றிய* அவர* 
உ�>ண�5. த� *யைர அவனாவ* அறிய1�ேம எ�ப*தா� அவ� எ�ணேமா 
எ�னேவா! பா�கிறா�, 
 

"வ?சக�பா- நட/திைள�த காG7 )�C  
வாச-ெதா9  �1��ட தைலயி7 )�C  
ெச?ெசா-ைல நிைன/*��  ெந?சி7 )�C  
தீ�ெம�ேற ச+கர� பா7ேச�/ேத ன(பா!" 

 
கவிராய� பா1ைட இ��  ���கவி-ைல. அத7�� சிவெப�மானி� 
தி�விைளயாட-கைள( ப7றிA 3வாி- எ@தி யி�/த சில சி�திர+க� அவ�ைடய 
க�ணி-ப�கி�றன. ஒ�9 - பி1��� ம� 3ம/த இைறவ� பிர ப�ப�வைதA 
சி�திாி�த*. ம7ெறா�9, க�ண(ப� ஒ� காலா- ெப�மாைன உைத�*� 
ெகா�� அவ���� க�ணளி��  கா1சிைய விள�கிய*. இ�ெனா�றி-, 
அ�A3ன� ைகலாய�தி- இைறவைன அவ� ேவட��வாக வ/தேபா* வி-லா- 
அ�(பைத� கா1�ய*. 
 
"இ+�  அ/த� *�ப தானா?" என� 4றி� ெகா�ேட கவிராய� பா1ைட� 
ெதாட�/தா�, 
 

"ெகா?சம-ல பிர ப�யி� )�C  ேவட� 
ெகா�+காலா- உைத�த )�C  ேகாபமாக( 
ப?சவாி- அ�ெறா�வ� வி-லால��த )�C  
பாெர�ேற கா1� நி�றா� பரம�றாேனா!" 
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பா1� ��/த*. ெப�ெணா� பாகனாாிட  த� *�ப�ைத �ைறயிட வ/தா� 
இராமAச/திர கவி. அவேரா த  *�ப�ைத� கவிராயாிட  கா1டாம- கா1� 
�ைறயி1�வி1டா�. 
---------------- 

4. 4. 4. 4. �யாி�ேம# �ய$�யாி�ேம# �ய$�யாி�ேம# �ய$�யாி�ேம# �ய$    
 
*யர  வ�வ*  அைத( ெபா9�*�ெகா�வ*  சகஜ தா�. ஆனா- 
அ��க��காக ஒ�ைற ஒ�9 வி?3  நிைலயி- வ�  ேபா* இ�ன* எ�9 
)ாியாத �ழ(ப நிைல�� ஆளாகி�றா� மனித�. �ழ(ப நிைலயி- ஒேரய�யாக 
மன+ �ைம/* க-லாFA சைம/*வி�வ� சில�. அ@வதா சிாி(பதா எ�9 ேபதG() 
அைட/* வி�வ� ம79? சில�. இ/த விபாீத நிைலைய ேவ��ைகயாக� 49  
3ைவமி�க தனி( பாட- ஒ�9 உ��. *யாி� ேம- *யராக அ��கி, அEவ���A 
NழG� ந�ேவ ஒ� தனி மனிதைன நி9�தி� கா1�  �ைறயி- அைம/த இரசைன 
அ�பவி�* மகிழ�த�கதாக இ��கிற*. இதைன( பா�யவ�  இராமAச/திர 
கவிராயேர. 
 
ந-ல அைடமைழ� கால . மைழ மைழ ! இைடவிடாம- ெகா1� ெகா1ெட�9 
ெகா1�� ெகா����கிற*. அ* ஒ� ம���ைச. நா�� )றA 3வ�  ம�ணா- 
எ��க( ெப7றைவ. ேமேல பைன ஓைல ேவF/த 4ைர. ��ைசயி� ஒ�)ற  
மா1�� ெகா1டமாக மறி�* விட(ப1��/த*. ெகா1ட�திேல சிைனமா� 
க1ட(ப1��/த*. சிறி* ேநர? ெச�ற அளவி- ப3மா� க�9 ேபா1�வி�கிற*. 
அவசர�தி- ம�ைண� �ைழ�* அ�ளி� க1�யி�/த மா1�� ெகா1ட�தி� 
3வ�க� ந�றாக ஈாி�*( ேபாயி�/தன. 'ேசா' ெவ�9 ெபாழி'  மைழ ேவக�ைத� 
தா+கி�ெகா�� அ/த ஈரA 3வ�க� எEவள5 ேநர/தா� நி7� ? மா� க�9 ஈ�ற 
ச79 ேநர�தி- 3வ�க� வி@/*வி1டன. O1���ாியவனி� மைனவி க�(பவதி 
யாயி�/தா�. அவ>�� அ* நிைறமாத . இ�ேறா நாைளேயா �ழ/ைத 
பிற/*வி�  எ�9 ம��*வAசி ெசா-G1�( ேபாயி�/தா�. O1�7�� பாயி- 
உடைல� கிட�தியவாேற அவ� பிரசவ ேவதைன ப1�� ெகா���/தா�. 
O1���ாிய தைலமக� அ�9 வய<�� விைத விைத�க( ேபாக ேவ��யி�/த*. 
�த- நா� ந-ல ஈர(பத  பா��* வயைல உ@* ெதாழி கல�கி விைத(பத7� 
ஏ7றவா9 ைவ�*வி1� வ/தி�/தா�. O1�- ேவைல பா��* வ/த 
ப�ைண�கார( பணியா>��� �ளி� ஜுர  வ/* சாக� கிட�கிறா�. ஐ/* 
நா1களாக அவ� ேவைல�ேக வரவி-ைல. எமேனா� உயி���( ேபாரா�� 
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ெகா���/தா�. இ/த நிைலயி- எ�ன ெசFவெத�ேற ெதாியவி-ைல �� ப� 
தைலவ��� . 
 
'விைத�க( ேபாகலா ' எ�றா- O1�ேல மா� க�9 ேபா1���கிற*. 3வ�க� 
மைழ தா+காம- சாF/* வி1டன; மைனவிேயா உடG- வG ெபா9�க ��யாம- 
பிரசவ ேவதைனயா- *�*��*� ெகா����கிறா�. அ(ப�ேய மைல�*( ேபாF 
நி�9 வி1டா� O1�7�ாியவ�. அ(ெபா@* தைலவிாி ேகாலமாக ஓ�வ/தா� 
ஒ�வ�. அ@ைக'  )ல ப<மாக அ/த O1�( ப�ைண�கார� �ளி� 
ஜுர�தினா- இற/*ேபான ெசFதிைய� 4றிய பி� H�ைகA சி/திவி1�� 
க�ணீைர� *ைட�*� ெகா�� தி� பினா� வ/தவ�. O1�� தைலவ�ைடய 
�ழ(ப  ��னி<  ெப�கிய*. 'எ* எ(ப�யானா<  சாி! விைத�க( பதமாக 
இ���  வயைல ஈர  ேபா� ப� காயவி1�வி1டா-, அ()ற  வ�ட  �@வ*  
வயி9 காயேவ��ய*தா�! ஆகேவ ஓேடா�'  ெச�9 விைதைய விைத�*வி1� 
வ/தவி�ேவாெம�9 விைத� 4ைட'ட� வயைல ேநா�கி� தைலெதறி�க ஓ�னா� 
அவ�. 
 
"எ+ேக அ�ேண ! அவசரமாக விைத'  ைக'மாக( )ற(ப1� வி1டா7 
ேபாG��கிற*. ஆைள(பா� ஆைள... வா+கின கடைன� ெகா��க வ�கி-ைல. 
விைத�க( )ற(ப1� வி1டா� *ைர. ஏ� ஐயா? உன�� ெவ1கமி-ைல? கட� 
வா+கி எ�தைன நா� ஆகிற*?" ஏக�தாள�  ேகG'மாக ஈ1� ��*வ* ேபா�ற 
ெசா7க>ட� கட� ெகா��த )�ணியவா� அவைன மறி�*� ெகா�டா�. 
விைத�4ைட'  ைக'மாக வ/* ெகா���/த அவ� ஒ�9  ம9ெமாழி 4ற 
��யாம- தைல �னி/தா�. எEவள5 ேநர/தா� அவ� அ(ப� நி�9 
ெகா���/தாேனா? கட�கார� இ��  ஏேதேதா தி1�� ெகா���/தா�. அவ� 
ெகா1�கிற மைழயி- விைத'ட� நைன/* ெகா�ேட நி�றா�. அவ� �ைட 
பி��தி�/தா�. கைடசியி- உட- ெவடெவடெவ�9 ந�+கிய அவ� 
ெபா9ைம��  ஓ� எ-ைல வ/* ேச�/த*. தைல நிமி�/தா� அவ�. அவ� க�க� 
கட�காரைர ஏறி1�( பா�(பத7� �� ேவெறா�வைன� க�டன. ஆ ! 
ெவளிSாினனான அவ� ெந�+கிய உறவின� ஒ�வ� வ/* ெகா���/தா�. 
அவ� வா1ட�ேதா� காண(ப1டா�. ெந�+கி வ/த*  அவ� ஓ� உறவினாி� 
சா5A ெசFதி ெகா�� வ/தி��கிறா� எ�ப* ெவளி(ப1ட*. கட�கார� ெம-ல 
ந@விவி1டா�. இ(ேபா*  அ+ேக நி7க அவ���( ைப�தியமா எ�ன? ெச�தவ� 
ெந�+கிய உற5 �ைறயின�. எ(ப�'  ேபாF வர ேவ�� . 
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சாேவாைல ெகா�� வ/தவைன'  41��ெகா�� O1�- ெசா-Gவி1� வர( 
)ற(ப1டா�. O1�- 2ைழ/த அவ��� ஒ�கண  HA3 நி�9 வி�  ேபால� 
திைக() ஏ7ப1ட*. அ+ேக அவ�ைடய மைனவியி� தம�ைக கணவ� ட�  
�ழ/ைத �1�க>ட�  வி�/தாக வ/* அ(ேபா* தா� இற+கியி�/தா�. 
அவ�கைள வரேவ79வி1�� 4டவ/தவைன வாசG- உ1காரA ெசா-Gயபி� 
ெகா-ைலயி- ெகா1ட�தி7�� ஈ�ற ப3 எEவாறி��கிறெத�9 பா��கA 
ெச�றா�. விைத�4ைட நைன/த விைதக>ட� ஒ� Hைலயி- 
வி1ெடறிய(ப1��கிட/த*. ெகா-ைலயி- ம-Gைக( )தர�யி- அவ� க�ட 
கா1சி! K�கிவாாி( ேபா1ட*! ஒ� சி9 ந-ல பா ) அவ�ைடய ஆ9 வய* 
ைபயனி� ைகையA 37றி( படெம��*� ெகா���/த*. அைத� ைகயிG�/* 
உதற வழி ெதாியாம- 'ஐேயா அ(பா' எ�9 ைபய� 4��ரGட ஆர பி�தா�. 
மா1��ெகா1ட�தி- 2ைழய இ�/த அவைன அ/த� �ர-தா� ெகா-ைல()ற  
தி� ப ைவ�த*. ப�க�திG�/த தா���Aசிைய எ��*�ெகா�� ஓ�னா� அவ�. 
ஆனா- அத7�� அ/த( பா ) ைபயனி� ��ைகயி- மணி�க1�� ேம- த� 
ெகா� விஷ�ைத( பாFAசிவி1ட*. சரசெவ�9 இற+கி( )த���� ஓ� ஒளி/த 
பா ைப அவனா- அ��க5  ��யவி-ைல. வாசG- H�9 இ�சாலாக� தீ�ைவ 
ேபாடவி-ைல எ�9 ஊ�கண�க� நில� தீ�ைவ ேநா1U3ட� ஜ(தி ெசFய 
வ/தி�/தா�. ெத�ேவா� ேபாF�ெகா���/த ���க�, "எ�ேறா அவ� திதி 
ெகா��தத7�� த1சிைண ைவ�கவி-ைல" எ�9 வாF நிைறய ைவ�* ெகா�ேட 
நட/தா�. எ�ன ெசFவா� ஒ�வ�? அழவி-ைல சிாி�தா� நிைன5ட� 4�ய 
சிாி(ப-ல அ*. அவ� ைப�தியமாகிவி1டா�. *யாி� ஒ�ைம வரைவ( 
ெபா9�*�ெகா�ள��' ! *யாி� ப�ைம அ��க��காக ேம-ேம- வ/தா- 
ஒ�வ� ைப�தியமாக�தாேன ஆகேவ�� ? 
 

"ஆ ஈன மைழெபாழிய இ-ல  Oழ 
        அக�* அ�யா� ெமF ேநாவ அ�ைம சாக 
மா ஈர  ேபா�ெத�9 விைத ெகா�� ஓட 
        வழியிேல கட�கார� மறி�*� ெகா�ளA 
சா ேவாைல ெகா�ெடா�வ� எதிேர ேபாக� 
        த�ள ஒ�ணா வி�/* வரA ச�(ப  தீ�ட� 
ேகாேவ/த� உ@*�ட கடைம ேக1க� 
        ���கேளா த1சிைணக� ெகா� எ�றாேர." 

 
எEவள5 அ�ைமயான மேனாபாவ( பி�(ைப விள��கிற* பா1�. கைதயி� 
*ாித  �@ைம'  பா1�� க��* ேவக�தி- அைம/தைவ. 
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--------------- 
5. 5. 5. 5. க%��ேசா� பறிேபான�க%��ேசா� பறிேபான�க%��ேசா� பறிேபான�க%��ேசா� பறிேபான�    

 
இ�ப�ைதேயா *�ப�ைதேயா, இர��+ கல/த நிைலகைளேயா அ�பவி(ப* , 
அ�பவி�* மற/* வி�வ*  எளி*தா�. ஆனா-, அ/த அ�பவ�ைதA 3ைவ 
��றாம- ம7றவ�க>�� எ��*A ெசா-வ* தனி(ப1ட ஒ� கைல. தனி(பாட- 
திர1�<�ள கவிைதகளி- ெப� பாலானைவ இ/த அ�பவ ெவளிV1�� கைல�� 
ஒ� ��திைர ைவ�தா7 ேபால விள+�கி�றன. வா��ைகயி� சிறிய5  ெபாிய5  
ஆகிய இ�ப *�ப அ�பவ+கைள, அ�பவி�தவேர ெவளியி�  சிற()  
இைவக1� உ��. ெசா/த அ�பவ�திG�/* பிற��  எதி<ேம மேனாபாவ� 
கல() இ��� . 
 
Oரராகவ �தGயா� ��ட�. ஆனா-, ஒளி பைட�த அறி5� க�க� ெப7ற தமி�( 
)லவ�. ஒ��ைற இவ� த  ந�ப� ஒ�வாி� *ைணெகா�� ப�க�* ஊ���� 
கா-நைடயாகA ெச�9 ெகா���/தா�. )லவ���  தம��  இைடவழியிேல பசி 
தீ��*�ெகா�ள உத5ெம�9 க�தி, வழிகா1� அைழ�*A ெச-<  ந�ப� 
க1�Aேசா79 H1ைடெயா�9 ெகா�� வ/தி�/தா�. வழிநைட� *�ப  
ெதாியாதி��க ஒ�வ��ெகா�வ� ேவ��ைகயாக( ேபசி� ெகா�ேட நட/தன�. 
பாதி வழி நட/த*  இ�வ���  வயி7றி- பசி எ��த*. ெபா@*  ந�(பக- 
ஆகியி�/த*. ைவகைறயி- பயண�ைத ஆர பி�த அவ�க� )ற(ப�வத7� �� 
அவசர அவசரமாக இர�� வாF ேசா7ைற அ�ளி( ேபா1��ெகா�� 
)ற(ப1��/தா�க�. நட/*வ/த கைள() , உAசி( ெபா@தி� ெவFயி7 
க�ைம'மாக வயி7றி- பசிைய�கிளறிவி1���க ேவ�� . எதிாி- வழிேயாரமாக 
ஒ� நீ�(ெபாFைக. அத� அ�கைரயி- ஒ� ெபாிய வாைழ� ேதா1ட . அைத� 
காவ- கா��  ேதா1ட�காரனி� சி9 ��ைச. இ(ப�யாக� ேதா�றிய ஓ� 
இட�தி7� வ/த5ட� ந�ப� க1�Aேசா79 H1ைடைய அவி��* அ/த( 
ெபாFைக� கைரயிேலேய உணைவ ���*� ெகா�ள� க�தினா�. )லவாிட  
4றியேபா* அவ�  அ(ப�A ெசFவேத ந-லெத�றா�. இ�வ�  ைககா-கைள� 
க@வி� KFைம ெசF* ெகா�� ெபாFைக� கைரயி- உ1கா�/தன�. கீேழ ஒேர 
கர ைப ம�ணாக இ�/ததா- ஒ� வாைழ இைல ெகா��வர( )ற(ப1டா� 
ந�ப�. 
 
)ற(ப� ேபா* )லவ� ��டராைகயா- ப�க�தி- ெபாFைக எ�பைத� 4றி 
எAசாி�*A ேசா79 H1ைடைய அவ� ப�க�தி- நக��தி ைவ�*வி1�( ேபானா�. 
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ேதா1ட� காரனி� ��ைசைய ெந�+கிய*  அவைர �த� �தG- வரேவ7ற* 
காவ<�காக அவ� வள��* வ/த ெசாறி நாFதா�. பா��க ேநா?சலாகA 
ெசாறிபி��*� ேதா�றிய அ/த நாF அவைர� க�ட*  உயிைர( 
பி��*�ெகா�� க�*வ* ேபா- �ைர�*� ெகா�ேட ெபாFைக ப�கமாக 
ஓ�வி1ட*. அவ� ேதா1ட�காரைனA ச/தி�* ஓ� இைல ேவ��ெம�9 ேக1டா�. 
அவ� ந�றாக வள�/த ெபாிய இைல ஒ�ைற� கி�ளி� ெகா��தா�. ந�ப� 
ெப79�ெகா�� தி� பினா�. வாைழ�ேதா1ட�திG�/* ெபாFைக� கைர�� 
வ�  வழியி- பாதி Kர  நட/தி�(பா�. எதிேர அ/தA ெசாறி நாF இைர�க இைர�க 
ஓ� வ/* ெகா���/த*. அ* ம1�  வ/தி�/தா- அவ� கவைல(ப1���க 
ேவ��ய அவசியமி-ைல, அத� வாயி- கEவி�ெகா�� வ/* க1�Aேசா79 
H1ைடைய� க�ட* தா� அவ��� அ�வயி7றி- பகீெர�ற*. இைல'  
ைக'மாக நாைய விர1�னா�. அ/த அ(பாவி ேநா?ச- நாF ெபாFைக��  
ேதா1ட�தி7�  ந�வி- இ�/த ேச9  சகதி'மான வாF�காைல� தா�� ேபா* 
H1ைடைய அத7�� தவற வி1�வி1� ஓ�(ேபாயி79. H1ைட அவி�/* ேசா9 
ேச7ேறா� கல/*வி1ட*. தைலவிதிேய எ�9 வாைழ இைலைய� Kர 
எறி/*வி1� Oரராகவ �தGயாாிட  தி� பி வ/தா� ந�ப�. 
 
"இைல கிைட�ததா இ-ைலயா? இ+ேக சிறி* ேநர�தி7� �� ஏேதா ஒ� நாF வ/* 
�ைர�*�ெகா�ேட இ�/த*." )லவ� ஒ�9  ெதாியாதவ�ேபால( ேபசினா�. 
��டராகிய அவ���� ெதாி/தி��கவி-ைல எ�றா- அ* நியாய/தாேன? ந�ப� 
எ-லாவ7ைற'  ெசா�னா�. ேவ9 வழியி�றி( பசிேயா� பயண�ைத� 
ெதாட�/தன�. வயி7றி- தாேன பசி? க7பைன��  உ�ள�*��  பசி இ��க 
ேவ��யதி-ைல! இ/த நிக�Aசி )லவரா- பா1டாகிய*. 
 

"சீராைடய7ற ைபரவ� வாகன  ேசரவ/* 
பாரா�  நா��க� வாகன� த�ைன ��ப7றி� கEவி 
நாராயண� உய�வாகன  ஆயி79 ந ைம �க  
பாரா� ைமவாகன� வ/ேதவயி7றி7 ப7றினேன " 

 
ைபரவ� வாகன  = நாF, நா� �க� வாகன  = அ�ன  (க1�Aேசா9), 
நாராயண� உய� வாகனமாயி79 = க�டைன( ேபா- ேவகமாக( பற/* ஓ�( 
ேபாயி79. ைமவாகன� = அ�னி, வயி7றி- ப7ற- = பசி எ��த-, �க பாரா� 
தா1ச�யமி-லாம-. பா1�� ெபா�ைளA ச+ேகதமாக மைற�*A ெசா-வதி<  ஓ� 
அழேக கா�கிேறா . 



15 

 

-------------------- 
6. 6. 6. 6. க�ப( ேசா)� வி*+�க�ப( ேசா)� வி*+�க�ப( ேசா)� வி*+�க�ப( ேசா)� வி*+�    

 
"ேசாழநா� பா� ேபாகிறதா எ�ன? நிைன�த இட+களி- எ-லா  ! ெபாFைக'  
ஆ79� கா-க>மாக இ��க, நீ�ேவ1ைகைய� தணி�*� ெகா�ள இய7ைக வசதி 
சிறி*  இ-ைலேய! ம7றவ�களி� உதவிைய நா��தா� ஆகேவ��  
ேபாG��கி�றன!" க ப���� த�ணீ� தாக  ஒேரய�யாக நாவற�� ேபாகA 
ெசFகிற*. 'ேசாழ நா1�ேல எ-லா வள�  இ�/த*. 47றி<  பாவல� ெகா�யவ� 
எ�றா� சி/தைன 'ண�Aசி அ7ற அ/தA ேசாழ ம�ன�. உடைல வ��தி� 
*�)9�தினா<  ெபா9�*�ெகா�� இ�/*விடலா . உ�ைம�� ேந�மாறான 
க��ைத�ெகா�� உ�ள�ைத வ��*வைத( ெபா9�*� ெகா����க ��யா*, 
"நீ �னி/தா- எ+க1� இ-ைலேயா இட ?" எ�9 4றி அவ� க��ைத 
எதி��*வி1�( )ற(ப1ேட�. இ+ேகா ெகா+� நா1�- வ/* பா��தா- இ(ப� 
இ��கிற*! எ+ேக பா��தா<  க-<  பாைற'மாக� ெதாிகி�ற க-லா+கா�க�. 
கா�( ப3ைம மி�/* ேதா�9  ேசாழ நாெட+ேக? ெகா+� நாெட+ேக?' 
சி/தி�*�ெகா�ேட வ/த க ப� தா  ஒ� சி7Wைர ெந�+�வைத உண�/தா�. 
த�ணீ� ேவ1ைக அவைர நைடயி- ேவக+ ெகா�ளA ெசFத*. 
 
ஊ���� இர�ேடா� O�களி- மைனேயறி� த�ணீ� ேக1�  நிைல�காக� 4ட 
அவ� நாணவி-ைல. ஆனா- அ(ப�� ேக1�  பாரா�கமாக நட/* ெகா�ட அ  
மைன� �ாியவ�களி� பா�பா1��காக நாணினா�. இைத விட� த�ணீ� 
��யாமேல ேம7ெச�9 வி�வ* ந-ல* எ�9 வழிநைடைய� ெதாட�/த அவைர 
ஓ� இனிய �ர- தி� ப ைவ�த*. "ஐயா, எ+க� O1�7� வரலாேம" க ப� 
தி� பி( பா��தா�. இ�ப* இ�ப�திர�� வய* மதி�கலா . ஒ� ேவளாள( ெப� 
தய+கி� தய+கி நி�9ெகா�ேட அவைர அைழ�தா�. அவ� இ�(பி- 
த�ணீ���ட  இ�/த*. "ஏ� அ மணி! இ+ேகேய சிறி* த�ணீ� வா��தா- 
உ�� ெச-ேவ�" எ�றா� க ப�. " இ-ைல , நீ+க� மிக5  கைள( 
பைட/தவராக� ெத�ப�கிறீ�க�. எ+க� மைன�� வ/* சிறி* உணவ�/தி 
வி1�( ேபாகேவ�� ." அவ� �ரG- ெக?3கி�ற பாவ  இ�/த*. 
ம9�*ைர�க ��யாம- க ப� பி�ெதாட�/தா�. O1� வாயிG- அவ� கணவ� 
எ�9 மதி(பிட� த�க ஆடவ� ஒ�வ� அம�/* ெகா���/தா�. �றி()ண�  
திற  மி�கவனாக இ��க ேவ��  அவ�. த�ணீ�� �ட�ேதா� மைனவி உ�ேள 
ெச�ற*  ஒ� ெநா�யி- உ�ேள ெச�9 யாவ7ைற'  அறி/* ெகா�� 
வாச<�� வ/* க பைர வரேவ79 அமரA ெசFதா�. க ப� த�ணீ� ேவ��  
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எ�றா�. அவ�, "உணவ�/த ேவ�� " எ�றா�. "ஆக1� , நா� ம9�கவி-ைல. 
�தG- தாக�ைத� தீ��*� ெகா�ள ேவ�� " எ�9 அவ� 4ற5 , அவ� 
ந�றாக விள�கிய ஒ� ெச ) நிைறய� �ளி�/த நீ� ெகா�� வ/* ெகா��தா�. 
தாக/ தீர( ப�கினா� க ப�. ப3ைமமி�க ேசாழ நா1�- அ/நா� �@ைம'  ஆ>  
ேசாழ ேவ/த��� இ-லாத மன( ப3ைம, க-<  ம�Cமாக� கா1சியளி��  
இ/த( ப3ைமய7ற ெகா+� நா1�- ஓ� ஏைழ ேவளாள� மைனவி��  
ேவளாள���  இ�/தைத அவ� உண�/தா�. அவ� ெபய� ெச-ல� என5  
த ைம அைழ�* வ/தவ� அவ� மைனவி என5  ெதாி/* ெகா�டா�. 
 
சிறி* ேநர�தி- உ�ேளயி�/த கதவி��கி- அ/த ேவளாள( ெப�ணி� தைல 
ெதாி/த*. அவ��� ஏேதா ைசைக ெசFதா�. அவ� க பைர அைழ�*�ெகா�� 
உ�ேள ெச�றா�. உ�ேள இர�� இைலகளி- 'கமக ' ெவ�ற மண�*ட� ஆவி 
பற��  க ப? ேசா9 பைட�க( ப1��/த*. க ப��� ந-ல பசி வயிறார அ/த� 
க ப?ேசா79 வி�/ைத 2க�/தா�. ெச-ல� மைனவியி� அ�)� கர+க� 
வி�(ேபா� பைட�� ேபா* மன�தய�க  ஏ7பட� காரணேம இ-ைலேய! 
ைகக@வி ��/த*  க ப� அ/த� க ப? ேசா79 வி�/ைத'  ெச-ல� 
மைனவிைய'  பாரா1�( பா�னா�. அதி- ந�றி உண�5 ெதானி�த*. 
 

"க-ல+கா� தனி- விைளயா� 
        க�க நில�தி7 றா��ைளயா 
அ-லனி�/த க�+4/த- 
        அண+��� அண+�ேபா-வா� 
ெச-ல� ேதவி மைனக�ெதா9  
        ேத�� திாி/*+ காணாத 
ெந-ல?ேசாேற க ப?ேசா7றிைன 
        நீ 3ம/* திாிவாேய" 

 
உ�ளமி-லாத எ�தைனேயா ேப�க>�� ந�ேவ அ�ேப உ�ளமாக இ�/த 
ெச-லைன' , அவ� மைனவிைய'  அவ�களி1ட க ப?ேசா79 வி�/ைத'  
பா�யதி- அவ��� ஒ� தி�(தி. 
------------- 
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7. 7. 7. 7. பாண-� பா�னி��பாண-� பா�னி��பாண-� பா�னி��பாண-� பா�னி��    
 
பதா��த உண�வி7� ம1�  ேபா*  எ�ற அளவி- ெவ9  ெசா7ேகாைவயாக 
அைம/*வி�  கவிைதக� கவ�Aசி ய7றைவ ஆகிவி�கி�றன. பத�ைத'  பத�தி� 
ெபா�ைள'  த@வி நட�கி�ற அணி அல+கார ேவைல( பா�க>  ேவ�� . பல 
ெபா�� த�வத7�ாிய சில ெசா7கைள� ெகா�� இ�வ� வினா விைடயாக 
உைரயா�� ெகா�வ தாக5 , ஒ�வ� எ/த( ெபா�ேளா� 49கிறாேரா, அ* 
அ-லாத பிறிேதா� ெபா�ளி- ேக1பவ� அைத உண�/* ம9ெமாழி 4றியதாக5  
ெசா7ெபா�ளணி ெசறி/த சி�திரமான வினா5�தரA ெசF'� தனி(பாட- திர1�- 
பல5�� பாட-கைள( பா� ேவ��ய பதிசி- ெப79 வா@  ஒ� பாண�  அவ� 
மைனவியாகிய பா�னி ஒ��தி'  த �� உைரயா�வதாக அைம/*�ள 
தனி(பாட- ஒ�ைற இ+ேக கா�ேபா . 3ைவமி�க பாட- அ*. 
 
'இராம�' எ�ற இய7ெபயைர'ைடய வ�ள- ஒ�வனிட  ெச�9 இைச( 
பாட-கைள( பா�ய அ/த( பாண��� இ/த வ�ள- த�க பாி3  ெகா��க-
வி-ைல. ெவ9+ைக'ட� O� தி� பிய பாணைன� க�ட பா�னி 'எ�ன பாிசி- 
ெப79 வ/தீ�க�?' எ�9 ேக1கிறா�. ஏமா7ற  உண�ைவ மைற�க, 
ேவ��ைகயாக இ� ெபா��ப�  பாி3� �ாிய ெபய�கைள� 49கிறா� பாண�. 
அEவா9 அவ� 49  பாி3( ெபய�க>�� அவ� ேவெறா� ெபா�� க�� 
�த��கமாக அவைன இைடமறி�*( ேப3கி�றா�. இ*தா� பாடG7 ெகா��*�ள 
க��தி� ெமா�தமான 3��க . 
 
பா�னி : எ�ன, ஆகாய�தி7�  !மி��மாக இராம�ைடய )கைழ ஒேரய�யாக 
அள/* பா�யத7�( பாிசி-களாக எைவ எைவ ெப79 வ/தீ�க�? 
 
பா�னியின* இ/த வினா பாணைன� தி��கிடA ெசFத*. த� ஏமா7ற�ைத 
அவனறியாம- ஒ� ெபாிய யாைனைய( பாிசிலாக� ெகா��தா�. வா+கி வ/ேத�' 
எ�பைத நயமாக யாைன�� உாிய ஒEெவா� ெசா7களா<  4ற� க�தினா� 
அவ�. ெசா-ல( ேபாவெத�னேவா ெபாFதா�! அைத ேவ��ைகயாகA 
ெசா-வதி<  பாிசி- கிைட(ப* ேபா�ற இ�ப  இ��கிறத-லவா? அ/த 
இ�ப�தி7காக�தா� பாண� அவைள இ(ப� வ )�� இ@�தா�. அவ� ம1�  
ேல3(ப1டவளா எ�ன? 
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பாண�: ஏ�? களப�ைத( பாிசிலாக( ெப79 வ/ேத�! 
 
(களபெம�பத7� யாைன எ�9  கலைவA ச/தன  எ�9  இ� ெபா��க� 
 
பா�னி: (ஒ� �9நைக'ட� உத1ைட� க��*� ெகா�ேட ) அ(ப�யா? ந�றாக 
உட ) �ளிர( !சி� ெகா�>+க�! சாிதாேன? 
 
பாண� : (ச7ேற சின+ ெகா�டவ� ேபா�ற �க பாவ�*ட�) அெத�ன? 
அEவள5 3லபமாகA ெசா-G வி1டாF? மாத+க  பாிசிலாக� கிைட�*வி�வ* 
அEவள5 எளிதா எ�ன?' 
(மாத+க  யாைனெய�9  ெபாிய ெபா� எ�9  ெபா��ப� ) 
 
பா�னி : (சிாி�*�ெகா�ேட அடேட மாத+கமா? இனி நம�� ஒ� �ைற'  இ-ைல 
எ�9 ெசா-<+க�. அEவள5 த+கமி�/தா- ேவ9 எ�ன �ைற? 
 
பாண� : (க�க�(பான ேநா��ட�) ம9ப�'  ம9ப�'  வ ) ெசFகிறாேய! 
நா�, கிைட�த பாிசி- 'ேவழ  எ�9 ெசா-<கிேற�. நீ எ�னேவா )ாியாம- 
ேப3கிறாேய! 
ேவழ  = க� ), யாைன எ�9 இ� ெபா�>��  உாிய ெசா-) 
 
பா�னி : (ஆAசாிய(ப1டவ� ேபா�ற �றி()ட�) 'ேவழமா ந�றாக� க��* இனிய 
சா7ைற உறி?சலாேம?' 
 
பாண� : நாசமாF( ேபாயி79( ேபா நா� பக�' எ�9 ெசா-G�ெகா�ேட 
இ��கிேற�. நீ எ�னடா எ�றா-...? 
 
பக� = எ�*, யாைன எ�ற இ� ெபா��க>  த�  
 
பா�னி : (இைடமறி�*) பகடா? ஏறி- க1� நில�ைத உழலாேம - ந-லதாF(  
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ேபாயி79! 
 
பாண� : இ/தா! 3 மா ஆைள( ைப�திய  ஆ�கிவிட( பா��காேத நா� 
ெசா-Gய* க பமா தா� நம��� கிைட�த பாிசி- எ�பைதேய அ�றி ேவ9 
ஒ�9  இ-ைல! 
(க பமா = க ப�தி- க1ட(ப�  வில+காகிய யாைன, க ) எ�ற தானிய�தி� 
மா5) 
பா�னி: க பமா! களி கிளறிA சா(பிடலாேம? அ/த� க ப மா5 தாேன?. சா(பிடA 
3ைவயாயி���ேம! (சிாி(ைப வ<�க1டாயமாக அட�கி� ெகா�� ெசா-<கிறா�) 
 
பாண� : (உ1கா�/தி�/தவ� எ@/*ெகா�ேட சாி! சாி! உன��( ைப�திய/தா� 
பி��* வி1ட*. ெப79 வ/த பாிசி- 'ைக மா! அ*தா� 'யாைன..' 'ஆமா  யாைன!' 
(ைக மா = *தி�ைகைய உைடய வில+காகிய 'யாைன') (பாண� ஒ� 
ஏமா7ற�ேதா� 4�ய ெவ�Aசிாி()A சிாி�கிறா�) 
 
பா�னி: (கல�க�*ட�) அ(ப�யானா- உ+க>ைடய பாிபாைஷயி-, 
ஒ�9மி-ைல எ�9 ெபா�� ...! பாிசி- !Xய/தா� எ�9 ெசா-<+க�...! (*ய�  
கல�க�  ெதானி��  �ரG- ெசா�னா�. ஒ� பாிசி<  தராதவ�கைள 'யாைன 
த/தா�' எ�9 ெசா-G ேவ��ைகயாக( ேப3வ* அ/த( பாண��� வழ�க .) 
 
பாண� : அ(ப��தா� எ�9 ைவ�*�ெகா�ேள�! 
 

இ ப�வா� எ-ைல இராமைனேய பா� 
        எ�ெகாண�/தாF பாணா நீெய�றா� பாணி 
வ பதா  க�பக  எ�ேற� !3  எ�றா� 
        மாத+க  எ�ேற�, யா  வா�/ேதா  எ�றா� 
ப ! சீ� ேவழ  எ�ேற�, தி��  எ�றா� 
        பக� எ�ேற�, உ@  எ�றா� பழன/ த�ைன� 
க பமா எ�ேற�, ந7களியா  எ�றா� 
        ைக மா எ�ேற�, 3 மா கல+கினாேள. 

 
இ ப� = இE5லகி- வா� எ-ைல = வானளாவ . 
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ைகயி- ஒ� பாி3மி-லாம- O� தி� பினா<  ேகG��  கி�ட<��  
�ைறவி-லாத தா ப�திய  அவ�க>ைடய*. ஒ�9மி-ைல எ�பைத யாைன' 
எ�பத7�ாிய ெபா�� த�  பல ெசா7களா- ெசா�னா� பாண�. அத7�( பல 
ெபா��க� இ�(பதாக� க7பி(ப* ேபா- மட�கி( ேபசினா� பா�னி. ��வி- 
அEவள5  ெவ79( ேபA3 எ�ப* ெதாி/தா<  அ*வைர அ�பவி�த ேவ��ைக 
இ�பமாவ* ஊதியமாக� கி1�யேத! இ(ப� ஒEெவா� ஏமா7ற நிைலயி<  
ேவ��ைகயா- அைத மைற�*A சிாி�* மகி@  மேனாபாவ  எ-ேலா���மா 
வ/*வி�கிற*? 
----------------- 

8. 8. 8. 8. பாபாபாபா�! ெவ%� மைற+த மாய��! ெவ%� மைற+த மாய��! ெவ%� மைற+த மாய��! ெவ%� மைற+த மாய�    
 
'4@��  *ணி��  பா�ய சி-லைற( பாட-களி- கவிைதெய�ன, நயெம�ன 
ேவ���கிட�கிற*?' எ�9 பல� தனி(பாட-கைள(ப7றி ம1டமான 
எ�ண�ைடயவ�களாக இ��கி�றன�. நய�  கவி�*வ�  ெசா/த வா��ைக�� 
அ(பா7ப1ட காவிய சி�Y�களி- தா� இ��க ேவ�� ெம�9 ஏதாவ* நியதி 
உ�டா எ�ன? வா��ைகயி- ெசா/த அ�பவ+கைள ஒ1� ெவளியிட( ெப7ற 
எ/த ஒ� தனி( . பாட<  அதனத� நிைலயி- ேநா�� ேபா* நய�  கவி�*வ�  
உைடயைவதா . இ/த உ�ைமைய மற/* வி�கி�றன� ேம74றிய 
எ�ண�ைடேயா�. 
 
ெவ7றிைல ேபா�  பழ�க�ைடயவ� அ/த� கவிராய�. சதா ெவ7றிைலA ெச-ல�  
ைக'மாக இ���  அவ��� அ* ஒ� ெபா@*ேபா��� கைலைய( ேபால. 
உ��ைட உ��ைடயாக இ���  �@� ெகா1ைட( பா��கைள( பா�� 
ெவ1�யா- ெவ1�A சீவ-' ெசF* ேபா1�� ெகா�வதி- அவ��� ஒ� தனி 
இ�ப . ந9� ந9�' ெக�9 ெகா1ைட( பா�கி� ம�ைடையA சீவி� K� ெசF'  
அ/த� 4ாிய பா�� ெவ1�யி� ெவ1�வாைய( பா��*�ெகா�ேட அைத ஓ� 
அலாதி ேவைலயாக� க�திA ெசFவா�. அ/த( பா�� ெவ1�யி- ெவ1�ய சீவைல 
ெம�9ெகா�ேட ெவ7றி ைலைய நர ) உாி�*� கா ) கி�ளிA 3�ணா ) 
தட5  ேபா* 4ட அவ��� அEவள5 3கமாக இ��கா*. பா�� ெவ1�ைய 
எ��*A சீ5வதி-தா� ெகா�ைள ஆைச. வள�(பாேன�! ெவ7றிைல ேபா�வ* 
அவ��� எEவள5 அவசியேமா அைத� கா1�<  ப�மட+� அவசிய�தி7�  
ஆைச��  உாிய ெபா�ளாக இ�/த* அ/த( பா�� ெவ1�! 
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உலக இ�ப+கைள ெவ9�த ஞானிக� ெபா�ைன'  ெபா�ைள'  ம�ைண'  
ெப�ைண' தா� *ற(பத7�ாிய ெப� ெபா��களாக� 49கிறா�க�. 
ஆசாபாச+களி- சி�கி உழ<  சாதாரண மனித�களி- ெப� பாேலா� இைவ 
கெள-லா  அ-லாத சில சாதாரண( ெபா��க� மீ*  இைவகளி� ேம- 
உ�ளைத� கா1�<  மி�தியான ப79� ெகா����கிறா�க�. அ/த வைகையA 
ேச�/த*தா� ெவ7றிைல ேபா�வதி- ெதாட+கி அத� சாதனமாக வ/த பா�� 
ெவ1�யி- கவிராய��� ஏ7ப1ட இ/த அள5 கட/த காத-. காரண காாிய� 
ெதாட�) க7பி�க ��யாத* அ-ல. விற� ெவ1���� ேகாடாி' , சைமய7காாி�� 
அாிவா�மைண'  சாதன+க�தா . ஆனா- அைவகைள( ப79ட� ேபா7றி( 
ேபCவதாகA ெசா-Gவிட ��யா*. ேபCவா�கேளயானா- அ* ெபா�ளி� 
அ�ைமைய உணர�த�க, 'அ* கிைடயாம7 ேபாத-, ைகதவறி( ேபாத-' ஆகிய 
ச/த�(ப+களிேலதா� இ��� . இ/த உதாரண விஷய  காரண காாிய�ெதாட� 
)ைடய*. ஆனா<  )லவ���( பா�� ெவ1�யி� ேமG�/த காத- இ/த� 
ெதாட�பி� �9�கமான எ-ைலைய� கா1�<  ெபாிய*தா�. ஒ�வைக( 
பிரைமேயா� 4�ய ப79. 
 
இ/த நிைலயி-, அ/த( பா�� ெவ1�ைய இழ/* வி1டா- கவிராய� எ�ன 
பா�ப�கிறா� எ�9 பா��கவி� பிய சில� அைத ஒ� நா� அவ���� ெதாியாம- 
எ��* ஒளி�* ைவ�*வி1டன�. ைக ஒ�/* வி1ட* ேபால� தி�டா�னா� 
கவிராய�. அ�9 �@வ*  அவ��� ஒ�9ேம ஓடவி-ைல. காைலயிG�/* 
அவ���A சா(பா� 4ட ேவ�� யி��கவி-ைல. பா�� ெவ1�! பா�� ெவ1�!' 
எ�9 பற/தா�. 3வ� ��AசிG�/* 3�ைட�காF( பாைன வைர O1�- 
ேத�யாகிவி1ட*. அ+ெக-லா  இ�/தா-தாேன அ* கிைட�� ? இைதெய-லா  
விட( ெபாிய ஆAசாிய  எ�ன ெவ�றா- அ�9 �@வ*  அ*வைர அவ� 
ெவ7றிைலேய ேபாடவி-ைல. பா�� இ-லாத �ைற எ�9 ெசா-வத7� இ-ைல. 
ஏ7கனேவ சீவி ைவ�தி�/த சீவ- ேபா*மான அள5 இ�/த*. இ�/*  பா�� 
ெவ1� ேபான வ��த�தி- அவ��� ஒ�9ேம ஓடவி-ைல. இ�ப�தி<  
*�ப�தி<  பா�( பழகிய நாவ-லவா? பா�� ெவ1� ேபான *யர  ஒ� பா1டாக 
உ�(ெப79 அ2தாப+ெகா�ள�த�க நிைல�� வ/* ேச�/த*. 
 

விற�தறி�க கறிந9�க 
        ெவ�ேசா79 உ()�� அட� ைவ�க( 
பிற� பிள5 கிைட�த 
        ெத�றா- நாலாறாக( பிள/* ெகா�ள( 
பற� பறெக�ேற ெசாறிய( 
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         பதமாயி�/த பா�� ெவ1� 
இற� �ைள�*( ேபாவ*�ேடா ? 
        எ��தீராயி7 ெகா�(Zேர.' 

 
)லவ� பா1ைட ���க5  பா�� ெவ1�'ட� அ பலவாண� உ�ேள 2ைழய5  
சாியாக இ�/த*. "ேசாதைனயி- உம���தா� கவிரயாேர ெவ7றி. ஆனா-, 
எ+க>��  ேதா-வி கிைடயா*" எ�9 4றி, வ/த அ பலவாண� த+க� 
N�Aசிைய விவாி�தா�. 'எ(ப�ேயா உ+களிடமி�/* பா�� ெவ1�ைய( ப7றி ஒ� 
பாட- ச பாதி�*வி1ேடாம-லவா? அ*தா� எ+க� ெவ7றி.' 4றி�ெகா�ேட 
பா��ெவ1�ைய ��ைவ�*வி1� நக�/தா�, இ/த அாிய தி1ட�ைத நட�தி 
���த 'விடைல( பய-' அ பலவாண�. 
----------------- 

9. 9. 9. 9. ச+தி�/ச+தி�/ச+தி�/ச+தி�/    
 
3ைவகளிேல சி�+கார  நிகர7ற*. கவிஞேனா, ர[கேனா அ/தA 3ைவயி- 
ஈ�ப�வ* 2C�கமான ஒ� கைலைய( ேபா�ற*. அைத எ��*A ெசா-<  
�ைற'  அதிேல ரசைன ப�/தி���மா9 ெசFவ*  மிக( ெபாிய காவிய சாகஸ . 
ெம�ைமைய நிைல�களனாக� ெகா�ட சி�+கார ரச( பயி7சிைய �79  ெப7ற 
கவிஞ�கைள விர-வி1� எ�ணிவிட��' . வடெமாழியிேலா, ெத� ெமாழியிேலா 
சிலேர அதி- ேத�/* ப@�தவராக� ெதாிகி�றன�. காவிய+களி- ச/ேதச 
:-களி-, சி�+காரA 3ைவைய அைம�* ெவ7றி ெப7றவ�க� அவ�க�. ஆனா-, 
தனி(பாட-களி- அ/தA 3ைவைய வர ) க1� வ��*�ெகா���  அழைக நா  
க�டா- ஆAசாிய(பட ேநாி� . அ�தைகய தனி(பாட- ஒ�ைற� கா�ேபா . 
 
ம9நா� காைல தி�மண  ெசF* ெகா�ள இ���  ந பி'  ஒ� ந+ைக'  
த7ெசயலாக ஒ� நிைல(ப��� அ�ேக ேந� எதி� எதிேர ச/தி�கி�றா�க�. தன��� 
கணவனாக( ேபாகி�றவ� அவ� எ�ப* அவ>�� , த��ைடய மைனவியாக( 
ேபாகி�றவ� அவ� எ�ப* அவ���  ெதாி' . ேவ9 ��ேனாபி�ேனா 
எ/தவிதமான பழ�க�  மி-ைல. நிைல(ப�யிேலா ஒ� சமய�தி- ஒ�வ�தா� 
2ைழய ��' . எனேவ இ�வாி- யாராவ* ஒ�வ� வழிைய வி1�� ெகா��ேத 
தீரேவ�� . அவ� த�ைனேய ைவ�த க� வா+காம- ஊ��வி ேநா��த- 
க�� அவ� நாண�ேதா� தைல�னி/தா�. த��ைடய பா�ைவயி� அ@�த  
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தா+காம- அவ� 4Aச�  நாண�  அைடவ* க�ட அவ� த� நிைலைய( 
)ாி/* ெவ1கி� தைல சாF�*� ெகா�டா�. இேத நிைல நீ��தா- தம��  
கா�பவ�க>��  ச+கட  எ�ற அளவி7� இ�வ�  வ/* ேச�/தன�. 
 
'சாி! அவ�தா� �தG- ேபாFவிட1�ேம' எ�9 அவ� வழி வி1� ஒ*+கி� 
ெகா�டா�. கீேழ தைரைய( பா��த வ�ணமி�/த அவ� அவ� வர( ேபாகிறா�' 
எ�ெற�ணி� தா�  வழிைய வி1� ஒ*+கினா�. கைடசியி- இர�� ேப�ேம 
ேபாகவி-ைல . வழி காGயாக இ�/த*. ஒ�வ� ம7ெறா�வ��� வழிவிட 
ேவ��ெம�9 ஒ*+க, ம7ெறா� வ�  அேத க��*ட� ஒ*+கி வி1டா- 
அ()ற  வழி ெவ9மேன இ��க ேவ��ய தாேன? நா  வழிவி1ேடா ! அவ� 
ேபாகவி-ைல. அவ>  ஒ*+கி� ெகா�டா�. நா தா� ��னா- ேபாF 
வி�ேவாேம' எ�9 அவ� �� வ/தா�! அேத தீ�மான�*ட� அவ>  �� 
வ/தா�! இர�� ேப�  மிக5  ெந�+கி வி1டன�. �1�� ெகா�ளாத �ைறதா�. 
பி�னா- எ(ெபா@*  �1��ெகா�>  த பதிகளாக ஆக(ேபா�  அவ�க>�� 
அ(ேபா* ெந�+கேவ நாண . கைடசியி- ஒ� வழியாக விலகி ஒ�வ��ெகா�வ� 
ேமாதி� ெகா�ளாம- நிைல(ப�ைய� கட/* ேபாFA ேச�/தன�. பா1�- சி�+கார 
ரச�தி� ஒளி, ப1ைட தீ1�ய ைவர  ேபா- மி��கி�ற*. 
 

")*மண�த காதல�  !ைவ' )� வாயி- 
எதி�79 நா�தம�க�� எFதி� - க*ெம�9 
ஒ�வ��ெகா�வ� வழிவிட(ப- கா7பி� 
இ�வ�  ேபாF மீ�வ� எதி�" 

 
!ைவ = காதG, )�வாயி- = சிறிய வாயி-, தம� = ந மவ�, எதி� = ேந��� ேந�. 
 
கா1சி, மானசீக உ�வி7 க���ேன ேதா79வ* ேபா�ற சி�திர� த�ைமைய 
இதி7 கா�கி�ேறா . வழி வி�வ*  வில�வ*மாக� த+கைள அறியாம- 
நாண�தா<  ெவ1க� தா<  அவ�க� விைளயா�  இ/த� காத- விைளயா1ைட( 
பா�ய கவி, சி�+கார ரச�தி- ைக ேத�/தவ� ேபா< . எைதA ெசF*விட�4டா* 
எ�9 அவ�க� நாணி ஒ*+�கிறா�கேளா அ/த 'ேமாத-' இய7ைகயாக எதி�பாராத 
வைகயி- நட/ேத வி�கிற*! 
--------------- 
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10101010    இ�ைற�! ம%�� இ*இ�ைற�! ம%�� இ*இ�ைற�! ம%�� இ*இ�ைற�! ம%�� இ*!!!!    
 
நி�ைறSாி� ஆ9 ேபால அக�ற Oதிக>��� 2ைழ/* காள�திநாத �தGயாாி� 
O1ைட� க�� பி��தேபா* எEவள5 மகி�Aசி இ�/தேதா அEவள5  அவ� 
ஊாிG-ைல எ�9 ெதாி/த*  ஏமா7றமாக மாறிவி1ட* ம*ர கவிராய��� 
ம9நா� காைல எ(ப�'  அவைர O1�- பா��க ��'  எ�9 அறி/* 
ெகா�டா�. அ(ேபா*தா� மாைல ேநர+ கழி�* 37றி இ�� படர 
ஆர பி�தி�/த*. அ�ைற�� ஒ� நா� இரைவ எ+ேகயாவ*, எ(ப�யாவ* 
கழி�*வி1டா- ம9நா� காைல காள�தி நாதைர� க�� வ9ைம தீர( பாிசி- 
ெப79விட ��' . )லவ���  ஏைழக1�  ெபா�� ெகா��*� கா��  
இர1சகனாக இ�/தா� காள�திநாத�. வ�ளெல�ற தமி�( ெபய� அவ��காகேவ 
உ�டாகியி��க ேவ��ெம�9 4றினா<  அதி- மிைக சிறி* மி��க ��யா*. 
 
அ@�கைட/த க/த- ஆைட ேசா9 க�� சில நா� ஆகிய வயி9. �ழி வி@/த*, 
ஆனா- ஒளி நிைற/த மல�/த க�க�. கைலகளி� ேதஜ\ �க�திேல ந�றாக� 
ெதாி/த*. ஓ� இ�/* ேபான ச�திர�*� தி�ைண �ட+கி� ெகா�ள இடமளி�த*. 
வ9ைமேயா� ேபாரா�  அ/த ஏைழ� கவிஞ��� வயி9 பசியா- �7றி<  
வா� ேபா*, உற�க  எ+கி�/* வ� ? அேதா� ெபா@* வி�/தா- காள�தி 
நாதைர� க��விடலா  எ�ற ஆ�வ�  ேச�/* ெகா�ட*. அவ���� K�க  
வரவி-ைல. ம9நா� காைல காள�தி நாதைர( பா��த பிற� த� நிைலைய� 
க7பைன ெசFதவ�ண  ஓ�ய* அவ� சி/தைன. இ�9 வைர ந மிடமி�/* 
விலகாம- நிழ- ேபால( பி�ப7றி வா1�  வ9ைம�� நாைள� காைல 
ந மிடமி�/* வி�தைல ! கவிஞ�கைள( ேபா7றி( ேபCவைதேய கடைமயாக� 
ெகா�ட அ/த வ�ள- நம�� உ9தியாக உதவி ெசFவா�. ஐேயா பாவ ! ந ேமா� 
விடாம7 37றிA 37றி� க@�த9�த இEவ9ைம இ�ைற�� ம1�  த� 
3த/திர�ேதா� இ��க1� . நாைள ைவகைறயி- வ9ைம எ+ேகேயா? நா� 
எ+ேகேயா?' இ(ப� எ�ண+க� அவ� மன�திைரயி- ஓ��ெகா���/தன. 
 
கவியி� மன�தி- எ@  எ/த எ�ண+க>  எ�ண+ களாகேவ 
த+கிவி�வதி-ைலேய? அைவக� பா1��வ  ெப79விட� தவறமா1டா. 
எ�ண+கைள எ�ணி ெவளியி� வதி- சாதாரண மனித���  கவிஞ���  
உ�ள ேவ9பா� 4ட அ*தா�. அ/த� கவிஞ�ைடய எ�ண+க� வ9ைமைய' 
��னிைல(ப��தி அைத ேநா�கிேய அ�தாப�ேதா� பா�  ஒ� ெவ�பாவாக 
ெவளிவ�கி�ற*. 
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" நீள� திாி/*ழ�றாF நீ+கா நிழ7ேபால 
நாைள�� இ�(பாேயா ந-�ரேவ - காள�தி 
நிைற�ேக ெச�ற�கா- நீெய+ேகா நாென+ேகா 
இ�ைற�ேக ச7ேற இ�" 

 
இ�/* ேபான அ/தA ச�திர�தி� தி�ைணயி- பல நா1களாக உ�ணாத 
நிைலயி- இ�தைகய ேவ��ைகயான பா1�� ேதா�ற எ(ப�(ப1ட மேனாபாவ 
எளிைம ேவ�� ? அ* அ/த� கவி��( !ரணமாக இ�/தி��கிற* ேபா< ! 
-------------- 

11. 11. 11. 11. ெபா0 ெசா�ன வா0ெபா0 ெசா�ன வா0ெபா0 ெசா�ன வா0ெபா0 ெசா�ன வா0    
 
பாிசி- ெகா��கா* த ைம( ேபா��� கா1� அ�(பிவி1ட ெச-வ�கைள எ-லா  
வாிைசயாக எ�ணி( பா��தா� கவிராய�. 'ஆமா ! அவ�க� எ-லாைர'  
வாய<�க( பா� ைவ�ேதாேம? அத7�A சாியான பாட  க7பி�* வி1டா�க�. 
க-<��  இ9�கமான இவ�க� ெந?3 ெகா-<�கா உ�கிவிட( ேபாகிற*? 
ஒ�ேபா*  இ-ைல. கா3 பண  ெகா��காவி1டா<  பரவாயி-ைல! கவிைதைய 
உணர�4ட இவ�க>ைடய உ�ள  இயலாததாக இ��கி�றேத? �1�A 
3வ����4ட உண�Aசி'  3ைவ'  த1�(ப1�விடலா ! இ/த� க?ச( 
பிர)�க>�� எ+ேக? ெபா��  ��*  ப1�( Zதா பர�மாக� த+க� ப��த 
உடைல மைற�க அழ� ெசF* ெகா�� ெவளி��( ெபாிய மனித�களாக 
ந��கிறா�க�. ஒ� ேவைள நட(ப* இ(ப�'  இ���ேமா?' கவிராயாி� �'�தி 
ேவைல ெசFகிற*. ப�பா�களிட  மைழ���4ட ஒ*+கி இ��காத இவ�கைள, 
இவ�களிட  இ-லாத ப�பா�கைளெய-லா  இ�(பதாக( பா�ைவ�ததா-தா� 
நம��  இ-ைல எ�9 ெசா-G வி1டா�கேளா? ஆமா ? அ*தா� 
காரணமாயி��க ேவ�� ! ெபாF ெசா�ன வாF��� த�/த த�டைன 
ேவ��ம-லவா? கவிராய� தம��� சிாி�*� ெகா�கிறா�, அ* ேகGA சிாி()! 
 
"அச- மைடயைன( ெபாிய அறிவாளிேபால இ��� ப� க��தைமய( பா�ேன�. 
ெவ9  கா1�( பயைல நாகாிக  ெதாி/த நா1���� தைலைம சா�றவ� 
எ�ேற�. ெகாைல, ெகா�ைள, வ?சக  இைவகைள எ-லாவ7ைற'  ஒ�9 
விடாம- ெசF*வி1�� ெகளரவ( ேபா�ைவ��� மைற/* ெகா�>  அ/த( 
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பிர)ைவ மிக ந-லவ� எ�ற ெபா�� ேதா�ற( பா1�- 4றிேன�. ேபா� 
�க�ைதA சி�திர�திேல 4ட பா��தி��காத ஒ� ேவைள பா��தி�/தா<  
H�Aசி�* வி@கி�ற) ஒ� ேகாைழைய( ேபாாிேல )G என( )ைன/*ைர�ேத�. 
ைக'  கா<  உட )மாக ெமா�த�தி- ஒ� ேதாலா- Hட(ப1ட எ< )� 4� 
ேபா�ற ேநா?ச- மனிதைன "ம- விைளயா�ய ெபாிய )ய�ைத'ைடயவேன!" 
எ�9 �@( ெபாFயாக( )க�/ேத�. கனவி- 4ட எAசி7 ைகைய உதறியறியாத 
க?சைன, வ�ள- எ�ேற�. இEவள5  கவிைத�காக நா� மி�தியாக( 
)ைன/*ைர�த ெபாF'ைரக�. இ(ப� இ-லாதவ7ைற எ-லா  
ெசா�னத7காக�தா� அவ�கெள-லா�  4�( ேபசி�ெகா�டவ�கைள( ேபா- 
என��  இ-ைலெய�9 ைகைய விாி�*வி1டா�க�. கவிராய� இ(ேபா* 
வாFவி1�A சிாி�தா�. 
 

"க-லாத ஒ�வைன நா� க7றாF எ�ேற� 
         காெடறி'  மறவைன நாடா�வாF எ�ேற� 

ெபா-லாத ஒ�வைன நா� ந-லாF எ�ேற� 
         ேபா� �க�ைத அறியாைன( )Gேய9 எ�ேற� 

ம-லா�  )யெம�ேற� N ப- ேதாைள 
         வழ+காத ைகயைன தா� வ�ளெல�ேற� 
இ-லா* ெச�ேன��� இ-ைலெய�றா� 
        யா�ெம�ற� �7ற�தா- ஏகி�ேறேன!" 

 
சிாி(ெபாG நி�ற*  இ/த( பா1ெடாG வ/த*. கவிராய� )ைன/*ைர�த* , 
க?ச�களான பிர)�க� ைகைய விாி�த*  ஒ�9மி-லாத ெவ79 நிக�Aசிக� தா . 
ஆனா- இவ� சம�காரமாக இ-லா* ெசா�ேன��� இ-ைல எ�றா�' என� 
*�ப மி�தியா- ெந?3 *��*( )�ணாக ேவ��ய நிைலயி- )��9வ- 
!(ப*தா� இல1சிய வாதிக� ெசா/த மனA சமாதான�ைத அைட'  �ைற�� ஒ� 
சி9 எ��*�கா1டாக விள+�கிற*. சாதாரணமானவ�களா- பாதி�க(ப� ேபா* 
�றி�ேகா� ெகா�ட இல1சிய �ைடயவ�க� ெபாிய சாதைனகளா- அ/த 
ேவதைனகைள ெவ-வதி-ைல. ெவ9  சிாி(ைப� ெகா�ேட4ட ெவ�9 
வி�கிறா�க�. 
---------------- 

12. 12. 12. 12. அவரவ$ திறைமஅவரவ$ திறைமஅவரவ$ திறைமஅவரவ$ திறைம    
 
ேசாழ� 4றிய அ/த� க��* ஒளைவயா��� அEவளவாக( பி��கவி-ைல. "சில� 
சில ெசய-க>�காகேவ தனி� திறைம'ட� பிற�கிறா�க�. அவ�கைள� தவிர 
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அ/தA ெசய-கைள அேத திறைம'ட� ெசFய ேவ9 எவரா<  ��வதி-ைல . 
"இ*தா� ேசாழ� 479. த��ைடய சி�தா/த�தி7� ேம7ேகாளாகA சில 
*ைறகளி- சிற/த தனி ஆ7ற- ெப7ற சிலைர'  �றி(பி1� நி]பி�க �ய�றா� 
ேசாழ ம�ன�. "ெப�+கா(பிய  பா�வதி- தமி� இல�கிய உலக�திேலேய 
இ�னா�தா� சிற/தவ�. அவ��� இைணயாக ேவ9 எவ�ேம இ-ைல" எ�9 
ஒ�வைர� �றி(பி1� அவ� உய��தி( ேபசிய ேபா* அ*வைர ெமளனமாக இ�/த 
ஓளைவயா� வாF திற/* அவ��� ம9ெமாழி 4றேவ��ய அவசிய  ஏ7ப1ட*. 
திறைம��  திறைம'ைடயவ���  உ�ள ெதாட�ைப அ/த ம9ெமாழி Hல  
ேசாழ��� ந�றாக விள�கினா�. " திறைம எ�ப* ஒEெவா�வ���  ஒEெவா� 
வைகயி- �@ைமயாக அைம/தி��� . அைத�ெகா�� ம7றவ�க� 
திறைமய7றவ�க� எ�9 ��5 க1�வ* ெபாிய தவ9. ஒளைவயா� ேசாழ��� 
அைத விள�க இ/த அ�(பைடைய ேம7ெகா�டா�. ேசாழ� த� ��ைவ( ப7றிA 
சி/தி�� ப� இ�/த* ஒளைவயா� த�க சா�9கேளா� அவ���� 4றிய 
ம9ெமாழி. 
 
ெச�ைத, நா� இைவகைள� ெகா�� K�கணா+��வி க1�கி�ற 41ைட நா  
ஆறறி5 பைட�த மனித�களாக இ�/*  க1ட ��யா*. இEவள5��  அ/த� 
K�கணா+ ��வி ந மி�  இழிவான அஃறிைணையA ேச�/த ஒ� சி9 
பறைவதா�. அ* பி��கிற ஒ� 41ைட நா  பி�ன ��யவி-ைல எ�பதனா- 
ந ைம� திறைமய7றவ�களாக� தீ�மானி�*விட ��'மா? அ*தா� ேபாக1� ! 
சி9 சி9 ம� சிகர+கேளா� கைரயா� சைம�*� ெகா�>  )79�கைள( ேபா- 
ஒ�றாவ* ந மா- சைம�க ��'மா? கா7றி- பற/*வி�ேமா எ�9 ச/ேதக  
ெகா�ள�த�க சிறிய உ�வ . அ* பைட�கிற* அழ� அழகான ம�)79�கைள! 
மாடமாளிைககைள'  4ட ேகா)ர+கைள'  க1� வன()A ெசF'  மனித� 
கர+க� ேகவல  இ/த� கைறயா� )79�கைள� க1�விட ��யாதா? 
��யாெத�9 இ-ைல! ஒEெவா�9�� ஒEெவா� ேவைலயிேல திறைம. அEவள5 
தா�. அ*ேவ ேவ�டா ! மர�ெகா பிேல க1�கி�ற ேத� 41ைட(ேபா- ஒ� 
4� க1ட அ/த� ேதனீைய� கா1�<  பல வைகயி<  உய�/த மனிதனா- 
��'மா? சி9 சி9 *வார+க>ட� அைம/தி���  2�ணிய ேத� அைடையA 
சில சிறிய ஈ�க� அ-லவா ெசF*வி�கி�றன? அ(ப�A ெசFய ��வதனா- ம1�  
K�கணா+��வி'  கைரயா�  ேதனீ'  மனித�கைள� கா1�<  நா+க� 
உய�/தவ�க� எ�9 தைல நிமி�/* ெசா-G� ெகா��விட ��கி�றதா, எ�ன? 
இேத ேபால�தா� அவரவ��ெக�9 அைம'  திறைம' ! 
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"வா� ��வியி� 4� வ-லர��� ெதா-கைரயா� 
ேத�சில பி யாவ���  ெசFயாிதா- - யா  ெபாி*  
வ-ேலாேம எ�9 வGைமெசால ேவ�டா  கா� 
எ-லா���  ஒEெவா�9 எளி*" 

 
வா� ��வி = K�கணா+��வி, சில பி = சில/தி, கைரயா� = கைரயானி� )79. 
 
ஒளைவயா� பா� ���தா�. ேசாழ� தைல �னி/தா�. த� க��தி- இ�/த 
பிைழைய எ��*� கா1�யத7காக அவ��� மனமா�/த ந�றி ெச<�தி 
வண+கினா�. ெசயைல'  ெசய- வ�ைமைய'  ெபா9�* எ@கி�ற வ�ைம, 
ெம�ைம உண�Aசிகைள( ப7றிய அ�ைமயான சி�தா/த  ஒ�ைற யாவ���  
விள�கி வி�கி�ற* இ/த ெவ�பா. 
-------------- 

13. 13. 13. 13. உலக� ெப�� உண1உலக� ெப�� உண1உலக� ெப�� உண1உலக� ெப�� உண1    
 
வ/த வி�/தின� பசியா- ெவ/தா<  ஏென�9 ேக1க மா1டா�க� )-ேவ_�( 
ெப�ம�க� தா+க� உ�� த+க� வயி9�� எ�ற க1�(பாடான 
ெகா�ைக�கார�க� )-ேவ_ரா�. பன/ ேதா1ட�தி7� ந�வி- ஒ� பலா மர  
ேபா- !த�' ஒ�வ� தா� அ/த ஊாிேலேய ம7றவ�கைள( ப7றி நிைன(பவனாக 
இ�/தா�. பசி�* வ/த வி�/தினைர� க�டா- ப�ேபா� உபசாி(பா�; 'யா��� 
வ/த வி�/ேதா?' எ�9 எவைர'  அல1சிய  ெசFவேத இ-ைல. )-ேவ_ாி- 
ந-ல மனிதனாக அ/த ஒ�வ� !த� எ�ற ெபயேரா� இ�/* வ/ததனா-தா� 
மைழ ெபF* வ/த*. 
 
உAசி ெவFயி- ம�ைடைய( பிள/* ெகா�����  அ/த ேநர�தி-, வயி9 காய 
வ/த ஒளைவயா�, ந-லேவைளயாக( !த�ைடய க�ணிேல ப1டா�. 
)-ேவ_ைர( ப7றி அத7� ��) ெதாி/*ெகா�ளாத அவ� !தைன� கா�பத7� 
�� ச/தி�த இர�ெடா�வ� Hல  அ* எ�தைகய ஊ� எ�பைத� ெதாி/* 
ெகா�டா�. வி�/* க�டா- வ�/தி ஒளி/* ெகா�பவ� )-ேவ_�( ெபா* 
ம�க� எ�ற நிைலைய( )ாி/* ெகா�ள ஒளைவயா��� ெவ� ேநர  ஆகவி-ைல. 
காளா� க>�� ந�வி- ��� ம-Gைக ேபா- !த� அ+ேக இ�(ப*  ெதாி/த*. 
O1�7� அைழ�*A ெச�9 வி�/தி1டா� !த�. அவ� அ/த அ� பசி( ேபாதி- 
அ�ளி இ1டவரகாிசிA ேசா9 அ�தமாக இ�/த*. 
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அ(ேபா*தா� வ��* இற�கியி�/த வரகாிசிA ேசா7ைற'  க�தாி�காF 
வத�கைல'  ஆவி பற��  N1ேடா� இைலயி- பைட�தேபா* ஒளைவயா� இ/த 
உலக�ைதேய மற/* 3ைவ�* உ�டா�. ெமார ெமாரெவ�9 )ளி�த ெக1�யான 
ேமாைர ஊ7றி� ேபா* அ/தA 3ைவ ப� மட+காயி79. தரமாகA சைம�தி�/தா� 
)-ேவ_�( !தனி� மைனவி. வரகாிசிைய� ��தி( )ைட�*A ேசா9 சைம��  
பழ�க  அவ>��� ைகவ/த பயி7சி. எ�ெணF ெகா1� வா1�யி�/த க�தாி�காF 
வத�க- உலக  ெப9 . பசியா� உ�டபி� !த�ைடய காலமறி/* ெசFத 
ந�றி�� எ�9  அழியாத ஒ� பதி- ந�றிைய� தா�  ெசFய வி� பினா� 
ஒளைவயா�. 
 

"வரகாிசிA ேசா9  வ@*ண+காF வா1�  
�ர� ெரனேவ )ளி�த ேமா�  - தர�டேன 
ப-ேவ_�( !த� )க�/* பாி/ தி1ட ேசா9 
எ-லா உல�  ெப9 " 

 
' வ@*ண+காF = க�தாி�காF, பாி�* = அ�) ெகா��.. 
 
இ(பாட- Hலமாக( )-ேவ_�( !தனி� வி�/ ேதா )  ப�ைப எ�ெற�9  
நிைல�கA ெசF*வி1டா� ஒளைவயா�. ஒ� நாைள�� ஒ� ேவைள உணைவ 
அ�ேபா� இ1டா� !த�. அ/த அ�)�� ந�றி, கால�*�� வைள/* ெகா��* 
அழி/* ேபாகாத ஒ� கவிைதயாக� கிைட�த*. )-ேவ_ாி- !தனி�/த இட  )- 
�ைள�*( ேபாயி��கலா . ஆனா- அ/த( பேராபகார சிகாமணியி� ெபய���� 
தமி�( பா1�யா� ெகா��த ந7சா�9A ெசF'� தமி� ெமாழி உ�ளவைர அழிய( 
ேபாவதி-ைல. கால�ைத ெவ�9 ெகா�ேட வள�  !த� )க�. 
 
அவ� அளி�த வரகாிசிA ேசா7ைற'  க�தாி�காF வத�கைல'  )ளி�த ேமாைர'  
உலக  ெப9  உணவாக� �றி(பி1� மகி�கிறா� ஒளைவயா�. 'அவ� த�ைன( 
)க�/* ெகா�ேட பாி5ட� அ/த உணைவ அளி�தா�' எ�பைத'  பா1�ேல 
ந�� 4றி'�ளா� ஒளைவயா�. ந�றி ெசFதவ� அழி5�� அ(பா7ப1ட 
ந�றிைய( பதி<��( ெப79 வி1டா�. 
-------------- 
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14. 14. 14. 14. கறைவ� ப2 ஒ�� த*ககறைவ� ப2 ஒ�� த*ககறைவ� ப2 ஒ�� த*ககறைவ� ப2 ஒ�� த*க!!!!    
 
ெபா� விைள/த கள�K� ப��கா3� த பிரா� தைல சிற/த தமி�( )லவ�. 
)லைம�� உாிய த�திகளி- வ9ைம'  ஒ�9 எ�ற நியதி ஏ7ப1����  ேபா* 
அ* அவைர ம1�  வி1� வி�மா எ�ன? வ-ைல மாநக�� காள�திய(ப� ெகாைட 
'�ள  பைட�த ெச-வ�. )லவ� ேம- அ�தாப+ெகா�� சமய ச/த�(ப+களி- 
உதவி வ�பவ�  4ட, த�தி'�ள இ�தைகய ெச-வ� சில� வா�/ததனாேலதா� 
தமி�( )லவ�க� வ9ைமைய மற/* வாழ ��/த*. *யர( பி�யி- சி�கி உழலாம- 
பா�வர ��/த*. 
 
அ(ேபா* ப��கா3��� �ழ/ைத பிற/தி�/த சமய . அவ� மைனவி த+கA சிைல 
ேபா- ஓ� ஆ� �ழ/ைதைய( ெப7றி�/தா�. �ழ/ைத��� தாF(பா- ம1�  
ேபாதவி-ைல , அ�க  ப�க�* O1�- வா+கியளி�க உத5பவ�க>  இ-ைல. 
ப3வி� பா- கிைட�கா* எ�9 இ-ைல. அைதA சமயமறி/* வா+கி அளி�க 
O1�- சி7றா1க� ஒ�வ�  கிைடயா*. அ/த� �ைறதா�. "�ைற தீர� 
�ழ/ைத�� ேவளா ேவைள��( பா- கிைட�கA ெசFய எ�ன வழி?" எ�9 
ேயாசி�தா� ப��கா3� த பிரா� ேயாசைன ஒ� ��5�� வ/த*. ஏ1ைட எ��தா�. 
வ-ைல மாநக�� காள�திய(ப��� ஒ� சீ1�� கவி எ@தினா�. காாிய  ெவ7றிேய 
எ�ற ந பி�ைக'ட� ஓரா� வச  ஏ1ைட� ெகா��*� காள�தியிட  அ�(பினா�. 
 

"ெப7றா� ஒ� பி�ைள எ�மைன யா1� அ(பி�ைள��( பா- 
ப7றா* க?சி ����  தரம-ல பா- இர�கA 
சி7றா>  இ-ைல இEெவ-லா வ��த�  தீர ஒ� 
க7றா தரவ-ைலயா? வ-ைலமா நக�� காள�திேய!" 

 
தர  = ப�வ , இர�க = ேக1� வா+கிவர, சி7றா� = ேவைலயா�, க7றா = 
க�9ட� 4�ய ஈ�ற ப3. 
 
ம9நா� ெபா@* சாFகி�ற ேநர�தி7� ஏ� ெகா�� ேபான ஆ� தைல ஈ�*( ப3 
ஒ�9  அத� க�9  உட� ெகா�� வ/* ேச�/தா�. )லவ� க�களி- 
ஈர(பைச த1�ய*. காள�தி நாதாி� பர/த மன�ைத'  த  வா�கி7� அவ� 
ெகா��த மதி(ைப'  நிைன�தேபா*, அவ��� ஆன/த�க�ணீ� வ/த*. 



31 

 

ெகா-ைலயி- )திதாக� கீ79 ேவF/த மா1�� ெகா1ட  ஒ�9 உ�டா�க 
ேவ��ய அவசிய  - இ(ேபா* அவ��� ஏ7ப1ட*. 
 
'கறைவ( ப3 த�க!' எ�9 அதிகாாிைய(ேபால ஏெட@தி� ேக1டா�. கனி/த 
உ�ள�*ட� க�ேறா� 4�ய ப3ைவ அ�(பினா� காள�திய(ப�. 
----------------- 

15. 15. 15. 15. பர�பைர� !ண�பர�பைர� !ண�பர�பைர� !ண�பர�பைர� !ண�    
 
தி�Aசிரா(ப�ளி�� வ/*  உAசி(பி�ைளயாைர� தாிசன  ெசFயாம- ஊ� தி� ப 
மன  இ-ைல இராம கவிராய��� . ைகயி- மி�/தி�/த ெபா�ைள ேமேல 
ேபா��தியி�/த சாிைக� *(ப1டாவி� �� தாைனயி- ��/* ெகா�ேட மைல� 
ேகா1ைடைய ேநா�கி நட/தா�. அ/தி மய+�  ேநர . !�கைடக>  ச/தன� 
கைடக>மாக மைல�ேகா1ைட வாயி- மாைல ேநர�*( ெபாG5ட� விள+கிய*. 
ம-Gைக, பிAசி �தGய !�களி� ந9மண�ேதா� கலைவA ச/தன�தி� )*மண�  
H�ைக� *ைள�த*. 'கணீ� கணீ�' எ�9 வ/த தா'மானவ� ேகாவி- மணிேயாைச 
ேகாவிG- ச/தியாகால !ைஜ நட�கிற* எ�பைத ஊ��� அறிவி�த*. 
 
கீேழ, கைடயி- ெவ7றிைல( பா��, ேத+காF, பழ , ெகா?ச  ! இைவகைள 
வா+கி ேமேல ேபா��*� ெகா���/த அ/தA சா-ைவயி- 37றியவ�ண  
ப�களி- ஏற ஆர பி�தா� கவிராய�. எ/த� கால�திேலா எவேனா ஒ� வ�ள- மன  
வி� பி� ெகா��த பாிேச அ/தA சா-ைவ. கவிராய� எ+காவ* ெவளிS� 
)ற(ப1டா-தா� ெபா1�யிேல உற+�  அ/தA சா-ைவ'  அவேரா� உட� 
ேபா� . ஏற��ைறய இ�ப�ைத/* வ�ட உபேயாகமாகிய அத� ேசைவயி- 
ப1டOர� த@ )க� ேபால இர�ேடா� கிழிச-க� அைத அல+காி�தன. ஒ� 
ேகா�யி- கா3 ��A3ட� ேத+காF, பழ  �தGயவ7ைற'  தா+கியவாேற 
கவிராயாி� இ�(ைபA 37றிவிள+�  ேப9 ெப7ற* சா-ைவ. ேம- HA3� கீ� 
HA3 வா+க( ப�ேயறி� தா'மானவ� ேகாவிைல அைட/த கவிராய� ேதவார, 
தி�வாசக( பாட-கைள( பா��ெகா�ேட தாிசன�ைத� ெதாட+கினா�. 
தா'மானவ( ெப�மாைன வழி ப1� ��/தபி� உAசி( பி�ைளயாைர ேநா�கி உயர 
ஏறிA ெச�றா�. யா��காக ஊ���( )ற(ப1டவ� பயண�ைத நி9�திவி1�� 
தி� பி வ/தாேரா, அவைர� தாிசி�காம- ேபாFவி1டா- எ(ப�? உAசி( 
பி�ைளயாைர( பா��க ேவ��  எ�9 ஆவ<  உ/தி� த�ள( ப�கைள� தா�� 
ேமேல ேவகமாக ஏறினா�. 
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இர�� நாழிைக கழி/தபி� உAசி( பி�ைளயா� வழிபா1ைட ���*�ெகா��  
ம9ப�'  கீேழ இற+கினவ� இர�� H�9 ப�கைள�தா� கட/தி�(பா�...! 
சா-ைவயி� ��தாைன கன+�ைற/* ேலசாக இ�/தைத� க�� ேமேல 
இ@�*( பா��த அவ���� K�கி வாாி( ேபா1ட*! கா3 ��Aைச எ/த( பயேலா 
அவி��*� ெகா�� ேபாயி�/தா�. த ைம மற/த ப�தி'ட� அவ� தாிசன  
ெசF* ெகா���/த ேபா* எ/த ��Aசவி���  பயேலா அ/த ேவைலையA 
ெசFதி�/தா�. உAசி( பி�ைளயா� மீ* அவ���( ெபாிய ேகாப  வ/*வி1ட*. 
அ/த( ெபா-லாத பி�ைளயாைர� தாிசி�க வ/ததனாேலதா� கா3 பறிேபாயி79! 
பி�ைளயாைரேய ��Aசவி��தவராக எ�ணி அ* அவ�ைடய பர பைர� �ண  
ேபா<  எ�9  4றிவி�கிறா�! ேவ��ைகயாக�தா� ெசா-கிறா� 
ேவெறா�9மி-ைல. 
 
"ஏ! உAசி( பி�ைளயாேர! உ� த பியாகிய ��க� மா9ேவட�தி- வ�ளிைய� 
தி�� மண/* ெகா�டா�. மாமனாகிய தி�மாேலா க�ணனாக இ�/தேபா* 
ெவ�ெணைய� தி�� உ�டா�. நீேரா இ�9 எ��ைடய ��Aைச அவி��*� 
காைச( பறி�*� ெகா�ளA ெசF* வி1U�! இ/த� தி�1� உ �ைடய 
ேகா�திர�தி7ேக உாிய பர பைர� �ணமா? எ�ன.?" இராம கவிராய� 
வயி7ெறாிAச- தீர( பி�ைளயாைர ைவ�* தீ��தா�. 
 

"த பிேயா ெப� தி�� தாயா�ட� பிற/த 
வ பேனா ெநFதி�� மாயனா  - அ )வியி- 
H�த பி�ைள யாேர ��Aசவி��*� ெகா�Uேர 
ேகா�திர�தி- உ�ள �ண " 

 
த பி = ��க�, வ ப� = க�ண�, அ )வி = அழகிய உல�. 
 
உAசி( பி�ைளயாைர� காணவ/த ைவேபாக�தி- ேசா79� கைட��� ெகா��க 
ைவ�தி�/த காைச . ��Aசவி��க� ெகா��*வி1�� ைகயி- எ?சிய ேத+காF H� 
பழ+க>ட� இற+கினா� கவிராய�. ��Aைச( பறிெகா��தேதா எமா7ற  
அைட/த*ேவா ெபாிதி-ைல. அைத( பி�ைளயாேரா� ெதாட�) ப��தி ேவ9 சில 
பர பைரA ெசFதிகைள'  ஒ1டைவ�*� ேகா�திர�*�� உ�ள �ண  எ�9 
சம�காரமாகA ெசா�னாேர பா1டாக, அ*தா� ெபாிய சாம��திய . தனி(பாட- 
திர1�<�ள பா1��களிேல மிக( பல இ மாதிாிA ச/த�(ப�ைத ஒ1� 
இய7ற(ப1டைவதா . ச/த�(ப அ�பவ�  சா*ாிய�  அEவா9 பா�  ேபா* 
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ஒ�9 ேச�வதனா- அசாதாரண� திறைமயாக ெவளி(ப1� ந ைம விய�கA 
ெசFகிற*. 
--------------- 

16. 16. 16. 16. சீரக� ேவ5��சீரக� ேவ5��சீரக� ேவ5��சீரக� ேவ5��!!!!    
 
ஏரக�* ��க� ேகாவிG- Kேணா� KணாகA சாF/*ெகா���/த காளேமக  
காைலயி- தம��A சீரக  தர ம9�*வி1ட வயிரவநாத� ெச1�யா� (மளிைக�கைட 
�தலாளி) ேகாவி<��� 2ைழவைத� க�டா�. காைலயி- ம�ைடைய பி��* 
உ<��  தைல���*� தீர அைர�*( !சி� ெகா�ளலா  எ�9 நா< சீரக  
ேக1டா� அ/தA ெச1�யாாிட . வாF 4சாம- இ-ைலெய�9 ெசா-G வி1டா� 
அ/தA ெச1�யா�. அேதா� ேபாகாம- காள ேமக�தி� ேபாி- த7ெசயலாக நட/த 
ஒ� தவ79�காக ஒ� ெபாிய தி�1�( பழிைய'  3ம�த( பா��தா�. ஈாி�*� 
கசி/*ேபாயி�/த ெப�+காய� க1� ஒ�9 காளேமக�தி� ேம- ேபா�ைவ 2னியி- 
ஒ1�� ெகா��வி1ட*. சீரக  கிைடயாத ஏமா7ற�*ட� தி� பிய காளேமக�ைத, 
"எ�ன கவிராயேர, ெப�+காய�ைத� தி���ெகா�� ேபாகலா  எ�9 
பா��தீ�கேளா?" எ�9 தி� பி அைழ�தவாேற *ணியிG�/* ெப�+காய�ைத( 
பிF�* எ��*�ெகா�� ஆைள� தி�(பி அ�(பினா� ெச1�யா�. காளேமக  
அவைர மன�தி�� ைவ�*ெகா�ேட தி� பிA ெச�9 வி1டா�. 
 
அத7�( பிற� இ(ேபா*தா� அ/த வயிரவ� ெச1� யாைர� ேகாவிG- 
பா��கிறா�. அ/தA ெச1�யாைர எ(ப�( பழிவா+கலா  எ�ெற�ணி� 
ெகா���/த காளேமக�தி7�� திUெர�9 ஒ� '�தி ேதா�றிய*. 'ேகாவிG<�ள 
��கைன( பா�வ* ேபால ஒ� ெவ�பா பா�ேவா . அ/த ெவ� பாைவேய ேவ9 
ஒ�வைகயாக( பா��தா- ெச1�யாைர� தி1�வதா'  அைமய ேவ��மா9 
பா�வி�ேவா ' இ/த� தீ�மான�ேதா� Kணி- சாFவதிG�/* வி�ப1�A ெச1� 
யாைர( பி�ப7றி Hல�தான�ைத ேநா�கி நட/தா� காளேமக( )லவ�. 
 
ெச1�யா� ேதா�திர( பாட-கைள வாிைசயாக( பா� வழிபா1ைட ���க5 , 
பி�னாG�/* ேவேறா� �ர- வழிபா1ைட� ெதாட+கிய*. எ+ேகேயா ேக1ட �ர- 
ேபா- இ��கேவ வயிரவநாத� ெச1�யா� தி� பி( பா��தா�. காளேமக  ஒ�9  
அறியாதவ�ேபால( பரம ப�தராக உ�கி உ�கி( பா��ெகா���/தா�. பா1ைட 
உ79� கவனி�த ெச1�யா��� யாேரா ஓ+கி ம�ைடயி- அ�ேம- அ�யாக 
அ�(ப* ேபாG�/த*. ஒ�9  ேபசி வ )�� இ@�க ��யாத இர��+ெக1ட 



34 

 

ெபா�>ட� பா1� அைம/தி �/ததா- ெச1�யா� காளேமக�ைத �ைற�*( 
பா��*� ெகா�ேட அ+கி�/* ந@வி வி1டா�. 
 

"ெவ+காய  3�கானா- ெவ/தய�தா- ஆவெத�ன? 
இ+கா� 3ம/தி�(பா� இAசர�ைக - ம+காத 
சீரக�ைத� த/தீேர- ேதேட�  
ெப�+காய  ஏரக�*A ெச1�யாேர!" 

 
ெவ+காய  = ெவ ைமயான உட-, 3�காத- = வற�� ேபாத-. ெவ/த தய  = ஒ� 
ம�/*A சர��, உடG� பார . சீரக  - ேமா1ச , காய  = உட- 
 
எ�9 பா��ெகா�ேட உத�களி- விஷம( )�னைகைய ெநளியவி1டா� 
காளேமக . 
 
"ெவ ைமயான உட- வற�� ேபானா- ெவ/* ேபான அயA ெச/Kரெம��  
ம�/தினா<  அ/த வற1சி தீரா*. O� பாரமான இ/த உட7சர�ைக யா� 
3ம(பா�? சீ�ைமயான அகமாகிய ேமா1ச�ைத அளி�தா- இ/த( ெபாிய உடைல� 
ேதடமா1ேட�! ஏரக�* ��கேன!" எ�9 ெவளி(பைட யாக5 , "ெவ+காய  
�தGய சர��கைள� க1� அ@* 3ம(பதா- பயென�ன? தைலவG��A சீரக  
த/தி�/தா- ெப�+காய�ைத� தி��யி��கமா1ேட�! ஏரக�* வயிரவநாத� 
ெச1�யாேர!" எ�9 உ�ேள ேவ9 ஒ� ெபா�>  ெபாதி/*�ள*. 
-------------- 

17. 17. 17. 17. ைகயாலாகாதவ$க
ைகயாலாகாதவ$க
ைகயாலாகாதவ$க
ைகயாலாகாதவ$க
    
 
கைலைய'  கவிைதைய'  உாிய �ைறயி- ெகளரவி�*( பாரா1� இரசி�காம-, 
ெவ9  வாF(ப/தGனாேலேய இரசி(ப* ேபால( பாவைன ெசF'  
ைகயாலாகாதவ�க� எ(ேபா*  இ��க�தா� இ��கிறா�க�. 
 
இராமா�ஜ( பாவல� கால�தி<  அ�தைகயவ�க� �ைறவி�றி 
நிைற/தி�/தா�க� ேபா< . 'க�ெண��*( பாராம- விலகி இ�/*வி1டா<  
பரவாயி-ைல. க�� 3ைவ�* மகி�வ* ேபா- ந���  ேபாG ேநய�க� தா  
கவிஞ�களி� �த- எதிாி , ச�*� எ-லா . 'அழ�! அழ�!' எ�9 வாFகிழிய 
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வள��* வானளாவ( )க�வ*. வயி9 கா'  ேபா* வ��த க?சி 4ட� தராம- 
கதைவ அைட�* வி�வ*; இவ�களா ேநய�க�? இவ�களா இரசிக�க�? 'ரசைன' 
எ�ற ெசா-<�ேக அவமான . இவ�கைள ரசிக�க� எ�9 ெசா�னா-, இவ�க� 
அச- �த- வாிைச� ைகயாலா காதவ�க�. எAசி7 ைகயா- கா�காF ஓ1ட 
��யாதவ� எ-லா  ரசிகனாக ேவஷ  ேபா�கிறா�. பசி�தேபா* ஒ� கவள  
ேசா9 , கிழி/தேபா* நா< �ழ  *ணி'  கைலஞ���� தர அ?3கி�ற 
கயவ�க>�� ரசைன உண�5  இ��கிறதா? அ(ப�யானா- ரசைன உண�5 எ�ற 
ஒ�9 இ�ேற இ(ேபாேத ம�ேணா� ம�ணாக அழி/* ேபாF விட1�ேம!' 
இ(ப� எ�ணி மன+�ைம/தா� இராமா�ஜ( பாவல�. ெதா�ைட வG�க இனிய 
�ரG- அழகிய ெச/தமி�( பாட-களா- பல வ�ள-கைள( பா�( பா� அ<�* 
வி1ட* அவ���. பா� ��கி�றவைர 'ஆகா! அ7)த ! அபார ! எ�ன ஞான  ! 
எ�ன கைல! இ*வ�ேறா கவிைத !" எ�ெற-லா  )க�/தன�. ��/த*  பாிசி- 
எ�றா- க�/* ெமாழிகிறா�க�. கதைவ அைட�கிறா�க�. ச7ேற ெவளிேயற� 
கால/ தா��தினா- க@�ைத( பி��*�4ட ெவளிேய த�ளிவி�வா�க� 
ேபாG��கிற*, இ/த� ைகயாலாகாத கலாரசிக 'சீமா�க�!' 
 
வ9ைம �1களி- சி�கி� தவி�த அவ�ைடய ேராஜா உ�ள  ஆதரவிழ/* தவி�த*. 
��வி- ேராஜா( !வி� �1க� ேபால� ைகயாலாகாத இ/த ரசிக�கைள� ��தி 
வா1�  ெசா7க� அவ�ைடய ேராஜா உ�ள�திG�/* ெவ��*A சித9கி�றன. 
கன- க��  எாிமைல� �ழ ) ேபால( ப@�க� காFAசிய N1��ேகாைல ஒ�த 
ெசா7களா- வாF( ப/த-கார�க>�� ஒ� N� ெகா��கிறா�. அ/தA N� 
ெந�(பிேல காFAசிய N1��ேகாலா- இட(ப1ட Nடாக இ�/தா- மைற/* 
த@ ) ஆறி(ேபாயி��� . ஆனா- அ* ெசா-Gேல காFAசிA ெசF'>�விேல 
ெகா��த N�! எ�9  ஆறாத N�. ஏ�? ஆ7றி�ெகா�ள ��யாத N�. 
ைகயாலாகாத வ�களி� ேபாG ரசைன��( பர பைரயாக நிைல�*வி1ட N�. 
N1ைட� ெகா���  பாட- இ�9  3டA3ட வா�/* வ�கிற*. 'அவ�க�' உ�ள 
வைரயி- அ*5  வாழ�தாேன வா@ . 
 

எ�ணா�� �(ப�திர�� ப7கா1� இைச'டேன 
ப�ணாகA ெச/தமி�பா� வ/தா<  இ(பாாி<�ேளா� 
அ�ணா/* ேக1ப� அழ� அழ� எ�ப�. அத� பிற� 
3�ணா ) ப1ட ெவ7றிைல'  ெகாடா� கவி ெசா�னவ��ேக. 
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வ9ைமயி- ஏமாறிய கைலஞனி� மேனாபாவ  *ய� வ�வமாக இ/த( பா1�- 
அ�யிG�/* �� வைர அைம/* கிட�கிற*. இராம�ஜ( பாவலைர(ேபா- 
எ�தைனேயா கைலஞ�க�, கவிஞ�க�, திறைமசாGக� கைல'லக�தி- ஏமா7ற  
எ�ற உண�வி7� ஒ� பார பாிய வாாிசாக விள+கி வ�கிறா�க�. எ�ைற��  
அ/த ஒ� பர பைர Hைலயி- ஒ*+கி� கிட�கிற*. அ(ப� ஒ*+கி �ட+கA 
ெசF'  ைகயாலாகாத ரசிக பர பைர��  ப?சேம இ-ைல. 
--------------- 

18. 18. 18. 18. அழியா� கைலஅழியா� கைலஅழியா� கைலஅழியா� கைல    
 
தி�ேவால�க ம�டப�தி7� ெவளிேய நி�9 ெகா���/தா� ஒளைவயா�. பல காத 
Kர  பயண  ெசFத கைள(பி- உட- ேசா�57றி�/த*. �ேலா�*+க ேசாழைன� 
கா�பத7காக வ/தி�/த அவ� வாயி- காவலனிட  உ�ேள ெச-ல ஏ7ற 
சமயமறி/*, த  வரைவ� ெதாிவி�*வி1� வ�மா9 4றி, ம�டப�தி7�� 
அ�(பியி�/தா�. அவ� மீ�� வ/த ம9ெமாழி அளி�த*  உ�ேள ெச-லலா  
எ�ற க��*டேனேய அவ� சபா ம�டப�தி7� ெவளிேய கா�தி�/தா�. 
 
ெபா@* விைரவாகA ெச�9 ெகா���/த*. உ�ேள ெச�ற காவல� இ��  
வர� காேணா . கா- க��க நி�9ெகா���/தா� தமி� Hதா1�யா�. ெவ� 
ேநர�தி7�( பிற� காவல� ைகயி- ஒ� )�த  )திய :7ேசைல'ட� ெவளிேய 
வ/தா�. 
 
"தாேய தா+க� 4றியப�, ெப�பா7 )லவ� ஒ�வ� காண வ/தி��கிறா�, உ�ேள 
வர அ�மதி ேநா�கி� கா�தி��கி�றா�, தி�5�ள  எ(ப�ேயா?' எ�9 ம�ன� 
பிரானிட  ெச�9 உைர�ேத�. அவ� இ(ேபா* இ�றியைமயாத ேவைலயாக 
அைமAச�க>ட� கல/* சி/தி�*� ெகா���(பதா-, இ/த( )திய :- 
)டைவைய� த+க>��( பாிசிலாக� ெகா��* அ�()மா9 எளிேய��� 
ஆைணயி1டா�" எ�9 4றி� ெகா�ேட அ/த :7ேசைல'ட� ஒளைவயாைர 
ெந�+கினா� காவல�. 
 
ஒளைவயாாி� )லைம ெந?ச  )�ப1ட*. 'பிAைச ெகா�(ப* ேபால �க+ 
காணாம- காவலனிட  )ைடைவைய� ெகா��* வி1டா கவிஞைர மனமகிழA 
ெசFய ��' ? ேசாழ� மன�திலா இ/த நிைன5? ந ப ��யாத சி9ைம !' 
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"உ�ைன( பா��க வ/ேத�; பாட வ/ேத�. பா��க5  பாட5  விைல ேக1கவா 
வ/ேத�? விைலயாக� க�தி நீ பாிசி- ெகா��தா<  இ/த� கிழி/* ேபா�  
:7ேசைலயா எ� அழியாத பா1�7� ஈ� ? அழியா� கைல�� அழி'  விைல 
ெகா���  ேபைதைம நிைற/த பி�த� தாேனா இ/த� �ேலா�*+க�?" 
வரவைழ�*( பாட- ேக1க வி�(பமி-ைல எ�றா<  உ��க�*ணி ேத� உல5  
யாேரா ஒ� ேபைத( ெப� ! பா� வயி9 வள�(பவ�' எ�ற நிைனவி-தா� இவ� 
இEவா9 ெசFதி��கிறா�. 
 
ஒளைவயா� அைமதியாக நி�9ெகா�ேட இ�/தா�. அவ� மன�தி- இ/த 
எ�ண+க� ஓ��ெகா���/தன. 
 
எதிேர ைகயி- :7ேசைல'ட� நி�றி�/த காவல� ெபா9ைமயிழ/* "எ�ன 
பா1�? இ(ப�ேய நி�9 ெகா���/தா-? உ+க>�� இ/தA ேசைல 
ேவ�டாமா?" எ�9 ேக1டா�. 
 
ஒளைவயா� அவைன� ைகயம��திA ைசைக ெசF* ச79 அைமதியாக இ���மா9 
ேவ���ெகா�� ேதாளிG�/த ��(ைப அவி��* ஓைல ந9�ைக'  
எ@�தாணிைய'  எ��தா�. சில ெநா� ேநர�தி- ஓைல ந9�கி- ஏேதா எ@தி� 
காவல� ைகயிG���  :7ேசைலயி� ேம- ைவ�* "இைத இ/தA ேசைலேயா� 
உ+க� ம�னாிட  கா1� நா� அ*வைர இ+கி��கிேற�. என�காக நீ இைதA 
ெசFய ேவ�� " எ�9 அவைன ேவ��� ெகா�டா�. அவ� ஓைல ந9�ைக'  
ேசைலைய'  ெகா�� உ�ேள ெச�றா�. 
 
அைர நாழிைக ெச�ற*. காவல�  அைமAச�க>  பி� ெதாடர( 
பதறிய��*�ெகா�� வாச<�� ஓ� வ/தா� �ேலா�*+க�. வாசG- 
அவ�ைடய க�க� ேத�ய உ�வ  காண(படவி-ைல. வாச- N�யமாக 
விள+கி79. ெதாைலவி- நா�கா  ேகா1ைடயி� பிர மா�டமான வாயி<�� 
அ�யி- ஒ� வயதான கிழவி ேகா`�றி� தி� பி நட/* ெகா���/தா�. 
கிழ(ப�வ�தி<  )லைம��ாிய ேதஜ\, எ�(பான நைட எ-லாமி�/தன 
அவளிட . இ+ேக �ேலா�*+க� ைகயி- இ�/த ஓைல ந9�� அவைன( பா��* 
நைக�த*. 
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" :79( ப�தாயிர  ெபா� ெபறி�  :7 சீைல 
நா7றி+க� த�னி7 கிழி/*ேபா  - மா7றவைர( 
ெபா�ற( )ற+க�ட ேபா�ெவ- அகள+கா 
எ�9  கிழியா* எ� பா1�" 

 
தி+க� = மாத . ெபா�ற = சா� ப�யாக, அகள+க� = �ேலா�*+க�. எ�ற 
பாட- அ/த ஓைல ந9�கி- கா1சியளி�த*. 
------------- 

19. 19. 19. 19. ஒ* வா�� நா# வா��ஒ* வா�� நா# வா��ஒ* வா�� நா# வா��ஒ* வா�� நா# வா��    
 
சா*ாியமாக ம7றவ�கைள( )க�வ*  ஒ� கைலைய( ேபா�ற*. அ* :- 
ஏணியி- ஆ79 ெவ�ள�ைத� கட(ப* ேபா�ற க�னமான ேவைல. அைத( 
பிைழபடாம- ெசFவத7� உயாிய கைல�திற� ேவ�� . ஒ�வைர( பழி(ப* 
ேபால5  )கழலா , )க�வ* ேபால5  பழி�கலா . ஆனா- இர��ேம வைரயைற 
பிறழாத ெபா�ளைம()  அைதA ெசா-<  வித�  அைமய( ெப7றைவயாக 
இ��கேவ�� . தனி(பாட-களி- ம�ன�கைள'  வ�ள-கைள'  பிறைர'  
)க�/* பாட(ெப7ற பாட-க� அ�தைகய அைம() ��றாத ெபா�� திற� ெப79 
விள+�கி�றன. 
 
இல+ைக அரச� பரராசசி+க� வ�ள-. ெகா��க� தய+கி அறியாத ெகாைடஞ�. 
பா� வ/தா<  சாி, எ/தவித� திறைம'மி�றி�ைக நீ1�ேய வா�ேவாராயி�  சாி 
ெகா��* மகி�கி�றவ�. த��ைடய ெபா�ைள( பிற���� ெகா��* அைத 
அவ�க� 2க�கி�றேபா* தா�  க�� மகி@  அ�பவ  இ�ப  மி�க*. 
ெச-வ�களாக இ�/தா<  எ-ேலா���  அ/த அ�பவ�தி� ேம�ைம 
ெதாிவதி-ைல. அதி- கிைட��  இ�ப�தி- தியாக�  தி�(தி'  கல/த ஒ� 
வைகயான மனAச/*Y� உ��. அைத அறி/* ெதளி/தவ� பரராசசி+க�. 
 
தமி�� கவி Oரராகவ��� இவைன� க�� பா� ேவ��வன ெப79 வரேவ�� 
ெம�ற ஆைச இ�/த*. பரராசசி+க� ெகா���  ெகாைடயா- வா��ைக 
வ9ைமைய( ேபா�கி� ெகா�ளலா  எ�9 க�திA ெச�றா�. எதி�பா��த* 
ேபாலேவ மன  மகிழ வரேவ79 உபசாி�தா�. ம*ரமயமான பாட-கைள� ேக1�A 
3ைவ�தா�. நாடா>  அரச� பாட-கைள அ�பவி��  ேபா* கவிைத 
ம�னராகிய Oரராகவ��� அ�யா� ேபால நட/* ெகா�ட* அவ��ேக 
விய(பளி�த*. இரசிக� கவி�� ��னா- �ழ/ைத'�ள  ெப79 ஈ�பா� 
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ெகா�டா-தா� 3ைவ'ண�/* கவிைதகைள அறிய��'  எ�ப* 
பரராசசி+க��� ந�றாக� ெதாி' . அ*ேவ அவ� கைல'ண�Aசி�� 
அ�(பைடயான ெகா�ைக 'மா� . )லவ��ேகா மகி�Aசி ெவறி பி��*வி1ட*. 
�ழ/ைதேயா� விைளயா�  தாFேபால அரசேனா� கவிைத விள�க�தி- 
ஈ�ப1டா�. 
 
பாி3 ெபற ேவ��ய ேபா*  வ/த*. ஒ� ெபாிய யாைனைய'  அைத ைவ�*� 
கா(பா79வத7�ாிய ெபாிய ெச-வ�ைத'  ெகா��தா� பரராசசி+க�. �தG- 
யாைனைய( பாிசிலாக அளி�க இ�(ப* அறி/த )லவ� ந�+கி(ேபானா�. "ஒ� 
வாF��A ேசா9 கிைடயாம- தி�டா�  நா� நா- வாைய� (நா- வாF = யாைன) 
க1� ேமF�க ��'மா?” எ�9தா� அவ� அ?சினா�. அரச� ேம- அேத 
க��தைமய ஒ� பாட- பா�னா�. அ/த( பாட- பழி(ப* ேபால( பரராசசி+கைன( 
)க�கிற*. அ(பாவி( )லவ� யாைனயிட  அக(ப1�� ெகா�� சாக1�ேம எ�9 
க�தி� ெகா��*வி1டாேனா?' எ�ற எ�ண , அAச/ ெதானி�க எ@கி�ற* 
பாடG-, "ேசா9  *ணி'  ேவ�� வ/தா- யாைனைய� ெகா��*� 
ெதா-ைல(ப��*வ*தா� அரச��� அழேகா?" எ�ற 479  நயமாக( 
)க�கிற*. 
 

"ப-ைல விாி�* இர/த�கா- ெவ� ேசா9  
பழ/K3  பாGயாம- ெகா-ல நிைன/ேத 
தன* நா- வாைய( பாிெச�9 ெகா��தா� 
பா���� ெதா-ைல என* ஒ� வாF��  நா-வாF��  
இைர எ+ேக *ர()ேவேன" 

 
இர�த- = பணிவாக ேவ�ட-, K3 = ஆைட, பாGயாம- = ெகா��காம-, 
பா���� = உலக�தி-, இைர = உண5, *ர(ப- = ேத�த-. 
 
யாைனயி� வாF ெதா+கி� ெகா���(பதனா- தமிழி- யாைன�� நா-வாF 
எ�ெறா� ெபய���. "இனிேம- நா� எ��ைடய ஒ� வாF��  நா-வாF��  
இைர ேதட ேவ�� " எ�9 ��யா* ேபால மைல�* வ�/*வதாக� கவி 
Oரராகவ� ேப3  கவி(ேபAசி- பரராச சி+கைன( )க�கி�ற )க�Aசி பழி(ப* 
ேபா�ற பிறிேதா� உ�வி- ெவளி(ப�கி�ற*. 'ஒ� வாF ' 'நா-வாF' எ�ற 
ெசா7க� பாடG� ெபா�>��A 3ைவS1�கி�றன. 
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ேமலாைடேயா� ைகOசி�ெகா�� பரராசசி+கனிட  வ/த )லவ� யாைன ேம- ஏறி 
அல+காரமாக மீ�� ெச�ற கா1சி ெப�மித�ேதா� விள+கி79. "ஒ� வாைய' , 
நா- வாைய'  எEவா9 கா(ேப�?" எ�றவ� அத7�ாிய ெச-வ�  
ெப79வி1ேடா  எ�ற கவைல கலவாத மகி�Aசிைய இ(ேபா* அைட/*வி1டா�. 
ஒ� வா'  நா-வா'  உ�ண( ேபாதிய* கிைட�*வி1ட* அ-லவா? 
---------------- 

20202020. . . . வ�கநாத வ
ள#வ�கநாத வ
ள#வ�கநாத வ
ள#வ�கநாத வ
ள#    
 
ெச+கல+ைக நக� வ�கநாத �தGயா� எ�ற ெபயைர� ேக1ட5ட� அவ�ைடய 
ெசா�ன ெசா- தவறாத ேந�ைமேய நிைன5�� வ� . த�ம�, அாிAச/திர� 
�தGய இதிகாச )�ஷ�களி� ம9 பிற(ேபா எ�9 மதி�* மாியாைத ெசFவ� 
அவைர . ெகா��த வா�ைக நிைறேவ79வதி- உயிைரேய ஈ� ெகா��க 
ேவ��ெம�றா<  ெகா��க� தய+காத ெகாைடஞ� அவ�. இ(ப�(ப1டவ�ள- 
ஒ��ைற )கேழ/தி( )லவைரA ச/தி�* அளவளா5  வாF(ைப( ெப7றா�. 
��வி- விைடெப79�ெகா�> ேபா* வ�கநாத� )கேழ/தி( )லவைர ஒ�நா� 
த  O1�7� வி�/*�ண அைழ�தா�. )கேழ/தி( )லவ�  அ(ப�ேய 
வி�/*�ண வ�வதாக )கேழ/*, ம�/* ெகான ைவ�* ஒ()�ெகா�டா�. 
ெகாைட வ�ள<  கவி வ�ள<  ஒ�வைர ஒ�வ� மதி�* அ�)ட� பழ� ேபா* 
ம9()�� இடமி��க ��யாத-லவா? அ��த இர�ெடா� நா1களி- வி�/*�� 
ஏ7ற நா� ஒ�ைற� �றி(பி1�A ெசா-Gவி1� வ�கநாத� ெச�றா�. 
 
வி�/* நா� வ/த*. O1�- வ�கநாத �தGயாாி� த பி ஒ�வ� ெவ� 
நா1களாகA Nைல ேநாேயா� ப��த ப��ைகயாக� கிட/தா�. வ�கநாத��� 
அ/த� த பியி� ேம- அள5 கட/த ஆைச. அவ� ேநாF தீர விதவிதமான ைவ�திய 
வி�தக�கைளெய-லா  ெகா�� ம�/* ெகா��* வ/தா�. *ரதி�Yடவசமாக( 
)கேழ/தி( )லவ��� வி�/திட ேவ��ய அ�9 அவ�ைடய ேநாF ேவதைன 
மி�/* 'ந ப ��யாத க1ட�ைத அைட/தி�/த*. 
 
ஏ7ெகனேவ வி�/*��ாிய ஏ7பா�கைளெய-லா  ெசFதாகிவி1ட*. வ�கநாத� 
)கேழ/தி( )லவைர அவ� த+கியி���  இட�திG�/* ேமளதா� 
மாியாைதகேளா� அைழ�* வ/தா�. த பியி� நிைலைய எ�ணி( பைத�த* அவ� 
ெந?3. அேத சமய�தி- அைழ�த வி�/ைத நி9�தினா�' எ�ற பழி'  
ஏ7பட�4டா* எ�பைத எ�ணி மல�/த �க�  )� சிாி()மாக உபசார+கைள 
நட�தினா�. )லவைர ஆசனமி1� அம��தி உ�ணA ெசா-G� தா�  மைனவி 
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'மாகA ேச�/* உபசாி�தன�. )கேழ/தி( )லவ� உ�� ெகா���/தா�. இைடேய 
யாேரா வ/* அைழ�கேவ வ�கநாத� O1�� ம9)ற�தி<�ள சி9 க1�ட  வைர 
ேபாF� தி� பி வ/தா�. இ(ேபா* அவ� �க�ைத ஏறி1�( பா��த )கேழ/தி( 
)லவ��� அவ� எைதேயா மைற�* ந�(ப* ேபால� ெதாி/த*. வ�கநாத� 
�க�தி- ஈயாடவி-ைல . க�க� ச7ேற கல+கிA சிவ/தி�/தன. வாF சிாி�க 
�ய�ற*. �க�ைத மல�Aசியாக ைவ�*�ெகா�ள அவ� �ய�றா�. "எ�ன 
வ�கநாதேர! ஏதாவ* வ�/த�த�க ெசFதியா?." எ�9 ேசா7ைற( பிைச/* 
ெகா�ேட அ�ணா/* பா��தப� ேக1டா� )கேழ/தி "இ-ைலேய. ஒ�9மி-ைல.." 
எ�9 ஏேதா ம@(பி வி1� ம9ப�'  சிாி�க �ய�றா� வ�கநாத�. எ+ேகா 
O1�� ஒ� Hைலயி- அ@ைகேயா� இேலசாக வி3 )  ஒGக� )கேழ/தியி� 
காதி- அைர�ைறயாக வி@/த*. )லவ� தய+கினா�. வ�கநாத� இ/த� �றி(ைப 
உண�/* ெகா�டாேரா எ�னேவா, எ+ேகா எ@/* ேபாFவி1� வ/தா�. 
இ(ேபா* வி3 ப-' ஒG ேக1கவி-ைல. 
 
வி�/* ��/த*. )கேழ/தி( )லவ� தா !ல  தாி�*� ெகா���/தா�. ப�க�தி- 
வ�கநாத� அட�க ஒ��க�ேதா� நி�றவ�ண  இ�/தா�. ச79 ேநர�தி- 
)கேழ/தி( )லவ� விைட ெப79� ெகா�டா�. 
 
வ�கநாத� O1� வாச7ப�ைய வி1� இற+கி நா< எ1� நட/தி�(பா�. ப�க�தி- 
ஒ� O1�G�/* வ/த ேபAெசாG ெதளிவாக அவ� காதி- வி@/த*. 
 
"எ�னதா� வ�ளலாக இ��க1�ேம! அத7காக� த பி இற/* ேபானா- அவ� 
பிண�ைத'  H� ைவ�* வி1� வி�/திட ேவ��மா எ�ன?" ெந�(பாக( 
பாF/* தா��வ* ேபாG�/த* )லவ���. வ�கநாதாி� வ�ள�ைம� தியாக  
எEவள5 ெபாி* எ�9 அளவிட ��யாம- தவி�த* அவ� மன . பய+கரமான 
ஆனா-, ப�பா� எ�ற பி�வாத  ெபா�/திய வ�கநாத வ�ளG� தியாக�ைத( 
பா1டாக( பா�யவாேற நட/தா� )கேழ/தி( )லவ�. 
 

"த��ட� 4ட( பிற/த 
சேகாதர� த பி உயி� அ/நிைல மா�ட* ேதா�றாம- 
H�ைவ�* அ�னமி1டா� ம�னவ� ேபா7றிடவா� 
ெச+கல+ைக வ�க���� க�ன�  ேசாம�ேமா " 
இைணயாக� கழ9வேத." 
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அ�ன  = வி�/*Aேசா9, க�ண�, ேசாம� = வ�ள-க�, கழ- = 4ற-. 
 
க�ணைன'  ேசாமைன' 4ட வ�கநாத��� இைணயாக� க�த ��யவி-ைல 
)லவரா-. 
--------------- 

21. 21. 21. 21. வயி)�� பசிவயி)�� பசிவயி)�� பசிவயி)�� பசி    
 
ஆ+4ாி- அ�9 சிவ� ேகாவிG- உ7சவ . அல+காரமான ேதா7ற�*ட� ாிஷப 
வாகன]டராF� தி�Oதி உலா வ/* ெகா���/தா� 3வாமி. ெகா1�ேமள , 
நாயன  �தGய வா�திய+களி� இனிய ஒG ஒ�)ற . ச+�, தி�Aசி�ன , ம�தள , 
எ�காள  �தGய இைச� க�விகளி� ேபராரவார  ம7ெறா�)ற , ப�த�களி� 
ஆரவார�  இ/த ஆரவார�ேதா� கல/* ேகாலாகலமாக விள+கிய*. 
 
உலா வ�  3வாமி ெபா�ன பல�தா� மட�தி� ப�க  ெந�+க5 , �ட+கி� 
கிட/த இர1ைடய�க� விழி�*� ெகா�டன�. பசியா- உட- ேசா�/* மட�*� 
தி�ைணயி- இட�ைத நா� ஒ*+கிய அவ�க�, நா�� நா1களாகA ேசா7ைற� 
க�ணா- 4ட� காணவி-ைல. அ� வயி9 காF/* கிட/தன�, 
மய�கமைட/தவ�க� ேபால� தள�/* வி@/* கிட/த அவ�கைள� ெகா1�  
ேமள�மாகA ெசFத ஒGக� எ@(பி�, அவ�க>�� இ�/த பசியி- ச+� ஒG'  
எ�காள ச(த�  4ட அதி�ேவ1�( ேபால� காதி- ப1� உடைல ஓ� உ<�� 
உ<�கி ந�+கA ெசFத*. வயி79(பசி வா1� ேபா* நட/* ெச�9 3வாமி 
தாிசன  ெசFயவா ��கிற*? அ(ப�ேய மட�*� Kணி- சாF/* ெகா�� 
Oதியி- எ@/த�>  3வாமிைய ேநா�கி, 
 

"ேத+�)க� ஆ+4�A சிவேன அ-லாளி ய(பா 
நா+க� பசி�தி��த- ஞாயேமா?..." 

 
ஞாய  = நியாய  எ�9 ��ட� பாட� ெதாட+க5 , பசி ேவதைன ெபா9�க 
��யாத ெநா��யான ம7ெறா�வ�, 
 

         "ேபா+காC ! 
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49ச+� ேதா-�ர3 ெகா1ேடாைச அ-லாம- 
ேசா9க�ட Hளியா� ெசா-?" 

ேதா- �ர3 = ேதா- ேபா��த �ர3. 
 
எ�9 வா��ைதகைள அ�ளி ஆ�திர�ேதா� ெதளி�தா�. 41ட�ேதா� 41டமாகA 
"3வாமிைய( பி�ப7றிA ெச-<  அ�தைன ேபாி- ெகா1�  ேமள�  
ேக1டவாி�றிA ேசா7ைற� க�டவ� யா�?' எ�9 ேக1�( பசி ேநர�தி<  அ/த� 
�9 )�தனமான காாிய�தா- ெகா?ச  மனமகி�Aசி அைட/தா� �டவ�. ��ட� 
47றி- இர�க  ெதானி�கிற*. �டவ� 47றிேலா வயி79( பசிைய'  மற/த 
பாிகாச  ெதானி�கிற*. பா�வ* அவ�க>��( ெபா@*ேபா��, பசியா- ம1�  
அ* நி�9வி�மா எ�ன? 
---------------- 

22. 22. 22. 22. ெகா�ெகா�ெகா�ெகா��பவ$ ெப*ைம�பவ$ ெப*ைம�பவ$ ெப*ைம�பவ$ ெப*ைம    
 
ெகாைடயி� பய�தா� ேக1�( ெப9கி�றவ�க>�� உாிய*. ெகாைடயி� 
ெப�ைம, ெகா�(பவ�க>�� ம1�ேம உாிய*, உதவி நா� வ/* ேக1கி�றவ�க� 
எைத� ெகா�� தா<  ெப79� ெகா�வா�க�. ெகா��க(ப1ட ெபா�ைள உய�5 
தா�5 ஆராF/* பா��க மா1டா�க�. " தான  ெகா��த மா1ைட(ப-ைல( 
பி��*( பா�(பதா?" எ�9 ஒ� பழெமாழி 4ட உ��. ஆனா- 
ெகா��கி�றவ�தா� தராதர  அறி/* த��ைடய த�திைய'  
ேக1கி�றவ�ைடய த�திைய'  சீ�K�கி நி�ணயி�*� ெகா��க ேவ�� . ஏ� 
எ�றா- ெகா�(பவ�ைடய த�தியி� உய�5 - தா�5 ெகா��கி�ற ெகாைடயி� 
தர�ைதேய ெபா9�ததாக இ��கிற*! 
 
ஒளைவயா�ைடய வா�வி- நிக�/த இ� ச பவ+கைள(ப7றி அவேர 
பா�யனவாக� கிைட��  இர�� பாட-களி- ெகா�(பவ�, ெகா��க(ப�பவ� 
ஆகிய இ�வ���  இைடயி- உ�ள இ� தராதர  அ7)தமாக விள�க( 
ெப7றி��கி�ற*. 
 
மைலவள  நிைற/த ேசர நா1ைட'  ேசர அரசைன'  காண ேவ��  எ�ற 
அவா5ட� ஒளைவயா� ஒ��ைற ேசரநா� ெச�றி�/தா�. ேசர நா1�� 
ெதாட�க�தி- 'நா?சி- நா�' எ�ற வள�  வன()  ெபா�/திய ப�தி 
இ��கி�ற*. அ(ேபா* இ/த நா?சி- நா1�( ப�திைய நா?சி- வ�>வ� எ�ற 
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சி7றரச� ஒ�வ� ஆ�� வ/தா�. ஒளைவயா� ேசர நா1�7� வர இ��கிறா� 
எ�பைத அறி/த அEவரச� அவைரA சிற/த �ைறயி- வரேவ7பத7�� த�/த 
ஏ7பா�கைளA ெசFதா�. 
 
ஒளைவயா�ட� பாண� ��ையA ேச�/த ேவ9 சில விறGய மகளி�  வ/தி�/தன�. 
நா?சி- வ�>வ� எ-ேலாைர'  அ�ேபா� வரேவ79� த� வி�/தின�களாக� 
த+க ேவ��  எ�9 ேவ��� ெகா�டா�. அவ� ஒளைவயாாிட  மி�க 
அ�)ட�  மாியாைத'ட�  நட/* ெகா�டா�. அவன* வி�/தின�களாக� 
த+கியி�/தா<  ஒளைவயா�  உட� வ/த ெப�க>  தா+க� உ�Cவத7�( 
ேபா*மான உணைவ த+க� ைகயாேலேய சைம�*� ெகா��விட ேவ��  எ�9 
வி� பின�. ஒளைவயா�  அத7�A ச மதி�*வி1டா�. அவ�க� வி�(ப(ப�ேய 
அர�மைனயி- உண5 சைம�*� ெகா�வத7� ஒ� ப�தியி- அவ�க>�� வசதி 
ெசF* ெகா��தா� நா?சி- வ�>வ�. 
 
நா?சி- நா1�ேல கீைர மG/* கிைட��  கால  அ*. மைன�� மைன கீைர 
பயிாி1��/தா�க�. விறGய�க� த+க� வைளயணி/த ைகக� சிவ�க நிைறய� 
கீைர பறி�* வ/* சைம�தா�க�. கீைர� 41���� தாளித  ெசFவத7� 
��னா-. வ9�த அாிசிைய( ெபா� ெசFத மாைவA சிறி* Kவிவி1�� தாளி(ப* 
வழ�க . 41� த�ணீராக ெநகி�/* ேபாFவிட�4டா* எ�பத7காக5 , 
வாசைன�காக5  இ(ப� 'மா5' K5வ* அவசியமாக இ�/த*. விறGய�க� 
இைத� 4ற5  ஒளைவயா� அர�மைன உ�கிராண�திG�/* ஒ� சிற+ைக அாிசி 
வா+கி வ�மா9 ஆ� ஒ�வைன அ�(பி�தா�. அ/த ஆ� உ�கிராண�தி7�A 
ெச-< ேபா* நா?சி- வ�>வேன ஏேதா காாியமாக அ+ேக வ/தி�/தா�. 
'ஒளைவயா� ஒ� சிற+ைக அாிசி ேக1� வி1டா�' எ�9 வ/த ஆ� 4றிய* , 
உ�கிராண�* ேம7பா�ைவயாள� ஒ� பி��த பி� அாிசிைய எ��*, 
வ/தவ�ைடய ேமலாைடயி- இ�வத7�A ெச�றா�. அ(ேபா* நா?சி- 
வ�>வ� ச1ெட�9 அவ� ைகைய( பி��*� த��தா�. 
 
"இைத� ேக1� அ�(பிய தமி�( )லைம அரசி இEவள5 ெகா��தா<  ெப79� 
ெகா�� வி�வா�. பி� அாிசியாயி7ேற எ�9 அவ� ம9�க(ேபாவதி-ைல. ஆனா- 
ஒ� ெப�  )லைமA ெச-வி வாFதிற/* ேக1�வி1���� ேபா*, நா  ஒ� 
சிற+ைக அாிசிைய ம1�  ெகா��ேதா  ஆயி� அ* நம�� எEவள5 ெபாிய இழி5 
ெதாி'மா? ேபாF உடேன ப1ட�* யாைனைய இ+ேக ெகா�� வா! 
ெகா��வ/*, அ* 3ம��  அள5 அாிசி( ெபாதிகைள அத� ேம- ஏ7றி� தாமத  



45 

 

ெசFயாம- ஒளைவயாாிட  அ�()! ந  ெப�ைமைய நா  கா(பா7றி� ெகா�ள 
ேவ�டாமா? நா� ெசா�னப� உடேன ெசF" எ�9 உ�கிராண 
ேம7பா�ைவயாள��� அ(ேபாேத நா?சி- வ�>வ� க1டைள இ1டா�. 
'ெகாைடயி� ெப�ைம அைத� ெகா�(பவ��ேக' எ�பைத அவ� ந�� உண�/* 
ெகா�டவனாக இ��க ேவ�� . எனேவதா� கீைரேம- K5  மா5�� அவ��� 
ஒ� சிற+ைக அாிசி ேபா*  எ�9 அறி/தி�/*  இEவா9 ெசFதா� அவ�. இ/தA 
ச பவ�ைத( )றநா879( பாட- ஒ�றி- ஒளைவயா� நயமாக( பா�'�ளா�. 
()ற .140) 
 
இ�ெனா��ைற, ேசரநா� �@வைத'ேம ஆ�� வ/த ேவ9 ஒ� ேபரரசைன� 
காணA ெச�றி�/தா� ஒளைவயா� )லவ�கைள( ேபா79  இய-)மி�கவ� 
ஆைகயா- அவ�  அவைர அ�ேபா� வரேவ79 உபசாி�தா�. தமி� வி�/* 
ேபால அவ� பா�ய பாட-கைள'  4றிய ந-<ைரகைள'  ெசவியார( ப�கி 
இ�)7றா� அவ�. 
 
அ/தA சமய�தி-, ெதா�ைட வG'  இ�ம<மாக ஒளைவயா� ச7ேற 
ேநாFவாF(ப1��/தா�. விவரமறி/த ம��*வ� ஒ�வ� ெவ�ளா1�( பா- 
மி�தியாக உ�� வ/தா- அ/த ேநா5 விைரவி- நீ+கிவி�  எ�9 4றினா�. 
 
ஒளைவயா�, ேசர அரசனிட  பா- ஆ� ஒ�9 ேவ��  . எ�9 ேக1டா�. ேசர� 
உடேன த�வதாக வா�களி�*வி1�� தன��� சி/தி�கலான�. "ஒளைவயா� 
ேபா�ற ஒ� ெப� )லவ� ஒ� கறைவ ஆ� ேக1டா�. அவ��� ஒ� கறைவ ஆ1ைட 
ம1�ேம நா  பாிசிலாக� ெகா��ேதா  எ�9 நாைள�� ம7ற அரச�க� ந  
ெகாைட( ெப�ைமைய இழிவாக மதி(பி1� விட� 4டா*. எனேவ நா  ெவ9  
கறைவ ஆ� ம1�  அவ���� ெகா�(பதி- பயனி-ைல. கறைவ ஆ1ைட'  
ெகா��* அேதா� க�டவ� விய�க�த�க ேவ9 ஒ� ெப�  பாிசிைல'  அவ��� 
அளி�க ேவ�� " எ�9 அவ� ��5 ெசF* ைவ�*� ெகா�டா�. 
 
ம9நா� ஒளைவயா� ஆ1ைட( ெப79�ெகா�� ேபாவத7காக அைவ�� வ/தா�. 
ேசர� �தG- அவ��� அவ� ேக1டப� கறைவ ஆ� ஒ�ைற அளி�தா�. 
அ��தப�யாக அவ� அளி�த பாிசிைல� க�� ஒளைவயாேர திைக�*( ேபானா�. 
அவ��� �தG- ெகா��த கறைவ ஆ� எEவள5 நிைற இ�/தேதா அEவள5 
நிைற ெபா�னா- அேத ேபா- ஓ� ஆ� ெசF* இர�டாவதாக அவ��� 
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அளி/தி�/தா� ேசர�! ேக1பவ� எைத'  ெப79� ெகா�வ� எ�றா<  
ெகா��கி�ற த� ெப�ைமைய� கா(பா7றி� ெகா�ள� ெதாி/தவ� அவ�! 
 

சிர(பா- மணிம5GA ேசரமா� த�ைனA 
கர(பா� யா� ேக1ப( ெபா� ஆ� ஒ�9 ஈ/தா� 
இர(பவ� எ� ெபறி�  ெகா�வ� ெகா�(பவ� 
தாமறிவா� த  ெகாைடயி� சீ� 

 
சிர(பா- = தைலயி-, மணம5G = அழகிய கிாீட . சீ� = ெப�ைம 
எ�9 ஓளைவயாேர இைத( பா�'�ளா�. 
---------------- 

23. 23. 23. 23. பைட�தவ� !)ற�பைட�தவ� !)ற�பைட�தவ� !)ற�பைட�தவ� !)ற�!!!!    
 
'இளைமயி- வி� பி வி� பி( ப��த தமிழி� பய� எEவள5 ேவதைன நிைற/த* 
எ�9 இ(ேபாத-லவா ெதாிகிற*! வள  நிைற/த வா�5�� எEவளேவா வழிக� 
இ��கி�றன. ஆனா- தமிைழ( ப��த �7ற�தி7காக5  நா< பாட-கைள( பாட� 
ெதாி/தத7காக5  அ/த வள+கெள-லா  ந ைம( )ற�கணி�க ேவ��மா எ�ன? 
தமி�� தாF��  தி�மக>��  நிர/தரமாக நிைல�*வி1ட பைக ஏதாவ* 
இ��கிறேதா எ�னேவா? வா��ைக வசதிக�, �ைற/தப1ச  உ�ண5  
உ��க5  ேபாதிய அள5 4ட இ-ைலயானா- க79  கவிபா�'  காC  பய� 
எ�னதா� ேவ��� கிட�கிற*?' இ(ப�(ப1ட ேவதைன கவி/த நிைன5கேளா� 
கா-ேபான ேபா�கி- அ/த நீ�ட சாைலயி- இராமAச/திர கவிராய� நட/* ெச�9 
ெகா���/தா�. 
 
அவ�ைடய )லைம'�ள  ெம�ைமயான*. ெமFயான திறைமைய 
ஏமா79பவ�களி� அல1சிய�ைத� தா+கி� ெகா�ள�4�ய அEவள5 வ�ைம 
அவ��� அ/த உ�ள�தி- எ(ப� ஏ7பட ��' ? இர�ெடா� நா1களாக உண5 
க�டறியாத தள�Aசியி- நைட4ட�த�ளா�ய*. ெதாட�/த ஏமா7ற�தி� வாிைச 
வாிைசயான அ�பவ+க�, த  ேபாி< , ெசா-ல( ேபானா- தா  க79� 
ெதாைல�த' தமிழி� ேம<  அவ��� ெவ9() ஏ7ப1ட*. பா�கி�ற பா1ைட� 
ேக1�வி1�( ெபா�ைன'  ெபா�ைள'  வாாியிைற�* விடேவ�டா , மனமார 
ஒ�ேவைள உணவளி�* உபசாி�க� 4டாவா இவ�க� உ�ள+களி- க�ைண 
மலரவி-ைல? 
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சி/தி�*� ெகா�ேட நட/த அவ� நி7� ப� ெசFதா� ப�க�* மர�த�யிG�/* 
ெநா���ெகா�ேட ஓ�வ/த அ/த( பிAைச�கார�. அவ��� �� வ/* நி�ற 
அவ�, அவ� ைகயிG�/த 3வ� H1ைடயி- க�கைள ஓடவி1டவாேற 
ஆவேலா�க1க�தி- இ��கி� ெகா���/த த� தி� ஓ1ைட எ��* நீ1�னா�. 
அ/த( பிAைச�கார� �க�ைத நிமி�/* பா��த கவிராய��� அ@வதா, சிாி(பதா 
எ�9 ெதாியவி-ைல, அ/த �க�தி- ெநளி/த ந பி�ைகயி� சாய< , ெக?3  
பாவ� , உத�க� அகல விாி/* ெவளி� ெதாி/த அ�தைன ப7க>  அவைரேய 
ச79 வ�/தி� திைக�கA ெசF* வி1டன. இர�� நா1களாகA ேசா9 காணாத அவ� 
எ+ேக ேபாவா� அவ���A ேசா9 ெகா��க? 
 
"அ(பேன! இ* க1�A ேசா79 H1ைடய-ல! ெவ9  ஏ1�A 3வ�க�!" - எ�9 
அவ� அவைன ேநா�கிA ெசா-G வி1� நக�/தேபா*, அவ�ைடய இளி�த 
ப7களி<  இர+கிய �க�தி<  ெதாி/த ந பி�ைகயி� O�Aசி அவ��ேக 
ேவதைனயாக இ�/த*. ஏமா7ற�ேதா� மர�த�ைய ேநா�கி� தி� பினா� அ/த( 
பிAைச�கார�. 
 
கவிராய� சி/தைன ெதாட� நைடைய'  ெதாட�/தா�. இ(ேபா* அவ��� 
ஒ�வைகயி- தி�(தி. "தமி� ப��காத )லைமய7றவ�களி<  4டA ேசா79��� 
தி�டா�ேவா� இ��க�தா� இ��கிறா�க�' எ�ப*தா� அ*. ெபா�ைன'  
ெபா�ைள'  ெகா��* ஒ� சிலைர உய�/த �ைறயி- இர1சி�கிறா� 
பைட�தவ�. ேபாக1� ! ெபா��  ெபா�>  ெகா��* இர1சி�க 
��யாதவ�க>��� க-ைல'  ம�ைண'  உணவாக� காFAசி� ���கலா  . 
எ�றாவ* வழி ெசFதி��க� 4டாதா? அைவகைள உணவாக ஏ79 உ�Cவத7� 
ஒ()� ெகா�> ப�யாக வயி7ைற( பைட�தி��க� 4ட� ெதாியவி-ைலேய இ/த 
நா��க���? ஒ�வ� ம7ெறா�வனிட  ப-ைல� திற/* பிAைச ேக1� ப�யாக 
அ-லவா பைட�தி��கிறா�? இ* யா� �7ற ? ப-ைல� திற/* பிAைச 
ேக1பவ�ைடய �7றமா? இ-ைல , பைட�தவ� �7ற தா�. இ(ப� 
நிைன�*�ெகா�� வ�  ேபாேத இ/த எ�ண+க� ஒ� பா1டாக உ�வாகி 
ெவளி(ப�கி�றன. 
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"க-ைல�தா� ம�ைண�தா� 
        காFAசி�தா� ���க�தா� க7பி�தானா 
இ-ைல�தா� ெபா�ைன�தா� 
        என���தா� ெகா��*�தா� இர1சி�தானா 
அ-ைல�தா� ெசா-G�தா� 
        ஆைர�தா� ேநாவ�தா� ஐேயா எ+�  
ப-ைல�தா� திற�க�தா� ப*ம�தா� 
        )வியி- தா� ப�ணினாேன." 

 
ப*ம�தா� = பிர ம�. ேநாவா = வ��த. 
 
பா��ெகா�ேட நட/தா� )லவ�. பா1�- வ�  'தா�' 'தா�' எ�ற ஒEெவா� 
ெசா-<  அவர* உ�ள உ��க�ைத ந�� உண��*கிற*. 
---------- 

24. 24. 24. 24. /லவ$க
 பாவ�/லவ$க
 பாவ�/லவ$க
 பாவ�/லவ$க
 பாவ�    
 
ெபாதிய மைலயி� அ�வார . 'ேசா' எ�ற ேபெராG'ட� 2ைர�* O@  
அ�வி�கைரயி- க Zரமாக� கா1சியளி�த* ெபாியநாயகிய ைம ேகாவிG� 
பிரதான வாசG� ேகா)ர . ேகா)ர�ைத ஒ1�( பி�னணியி- ஒ� ெபாிய ெவ�ைள 
��* மாைல ேபால மைல�க1�G�/* வி@/* ெகா���/த* நீ� அ�வி. இ/த 
அ7)தமான இய7ைக அழைக எ�ணி விய/தவாேற வ/* ெகா���/தா� 
கவிராய�. பசி, தாக , இள(), கைள() இைவகெள-லா  வயி79��  உட<��  
தாேன?... இரசைன�� இ-ைலேய? அவ� கவிைத'�ள  பைட�தவ�. வயி9 வ7றி 
வா'ல�/* ேபானா<  இரசைனைய வ7றவிடாத அள5�� உ�ள  பர/* விாி/* 
ப�ப1டவ�. மைல'  அத� சிகர+கைள அைண�*A ெச-<  ேமக� 41ட� , 
ெபா+கி( பா'  அ�வியி� ெபாG5 , மைலA சாரG- எ�(பாக அைம/தி�/த 
ேகாவி<  அவ� கவன�ைத� கவ�/ததி- விய(பி-ைல. 
 
ேமளதாள ஆரவார�ேதா� ேகாவி<�� வ/* ெகா���/த ஒ� 41ட  அவர* 
ஆ�/த சி/தைனைய� கைல�* நி9�திய*. கவிராய� விலகி நி�9ெகா�� 
41ட�ைத� கவனி�தா�. '41ட�தி� ந�நாயகமாக விள+கிய ஒ�வ� 
படாேடாபமான ேதா7ற�*ட� மி�க ெச-வ/த� ேபால� காண(ப1டா�. 
அல+காரமான ப1� ஆைட ேமேல ஒளி O3  Zதா பர , காதி- ஜாXவ-யமாக( 
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பிரகாசி��  நீலநிற�* ைவர� க��க�க�. ெந7றியி- சEவா*( ெபா1�. மா�பி- 
ஒளிவி�  நவமணி மாைல. ைகவிர-க� ஐ/தி<ேம ேமாதிர+க�. அவைரA 37றிA 
ெச�றவ�க� ேகாயிG- வழிபா� ெசFவத7� ேவ��ய பலவைக( ெபா��கைள 
ஏ/திA ெச�றன�. 
 
41ட�ைத'  அவைர'  கவனி�*� ெகா���/த )லவ� கவன�ைத, பி�)ற  
நி�9ெகா�� இேத கா1சிைய� க��ெகா���/த ேவ9 இ�வ� ேபசி� 
ெகா�வ* கவ�/த*. 
 
"த Z! இவ��� வ/த ேயாக�ைத( பா�! என��� ெதாி/* மைலA சாரGG�/* 
)-<  விற�� க1�  3ம/* ெகா���/தவ�! இ(ெபா@* பா��தா- அ(ப�A 
ெசா-ல ��'மா? ைகயி<  ந-ல இ�() நில+கைரகேளா...? அEவள5 . 
ந�ெசF! நா� ஒ�9�� :9 ெபாதி��� �ைறயாம- கள?சிய�தி- ெந-ைல� 
ெகா1�கிறா�, இைத�தா� த பி, ெபாியவ�க� அதி�Yட  எ�கிறா�க� . 
 
ேபா< ." இ(ப�( ேபசி� ெகா�ேட அEவி�வ�  ேகாவி<�� எதி�� திைசயி- 
நட/தன�. )லவ��� மி�னெலன ஒ� ேயாசைன உதி�த*. 'இளைமயி- )-<  
வி7�  3ம/* கYட(ப1டவனாக இ�(பதனா- இவ� O1�7�A ெச�றா- ந  
�ர<�� நிAசய  இவ� இர+கிA ெசவி ெகா�(பா�' எ�9 எ�ணினா�. இ(ப� 
எ�ணியவாேற ேகாவி<��� ேபாகலாமா ேவ�டாமா எ�9 தய+கி� 
ெகா���/த அவ� ேமளதாள�ேதா� உ�ேள ெச�ற 41ட  தி� பி வ�வைத� 
க�டா�. பிற� ச/ேதக  ெகா�ளாதப� அவ�  41ட�ைத( பி�ப7றிA ெச�றா�. 
இர�� H�9 ெத��க� கட/தபி� அர�மைன ேபா- ெபாிதாகA சிற/* 
விள+கிய ஒ� O1�7�� )�/த* 41ட . ேகாவிGG�/* வ/த அவசர�தி- 
உடேன தா�  உ�ேள ேபாF� த  �ைறையA ெசா-<வ* ந�றாக இரா* எ�9 
க�தியவராF O1ெடதிேர இ�/த மர�த�யி- அைர நாழிைக தாமதி�தா� )லவ�. 
 
O1�- ஒ� வழியாக ஆரவார  �ைற/* அைமதி '7ற* ேபா- ெத�ப1டேபா*, 
கவிராய� ெம-ல தா�  உ�ேள 2ைழ/தா�. நைடைய� கட/* 4ட�தி7�� 
2ைழய இ�/த அவைர( ப�க�திG�/* வ/த அத1�  �ர- அ(ப�ேய 
நி9�திய*. )லவ� தி� பி( பா��தா�. நைடேயாரமாகA சாF5 ெம�ைதயி- அேத 
ெச-வ� சாF/* ெகா���/தா�! "யாைரயா நீ�?" எ�ற அ/த இ���ர<��( பதி- 
ெசா-லாம- கி1ட ெந�+கி( பEயமாக� த  நிைலையA ெசா-G, அ/தA 
ெச-வைர( ேபா7றி இர�ெடா� பாட- கைள'  பா�னா� )லவ�. சாF/* 
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ெகா���/த ெச-வாி� �க�திேலா ெநா��� ெநா� க�ைம வள�/* வ/த*. 
)லவ���( ெப��த ஏமா7ற . தி1டாத �ைறயாக அவைர வாச- வைர 
ெகா��வ/* வி1டபி� தி1� வாசG� கதைவ இ@�*A சா�தி� ெகா�� 
ேபானா� அ/தA சீமா�. 
 

")-<�க1�  வி7�  3ம/த ேப� 
        !�வகால�*( )�ணிய வச�தினா- 
நீல�க-G7 க��க�  ேபா�வா� 
        ெசா-<� க1�  )லவைர� க�ட�கா- 
Kறி( பாF/* கதைவ அைட�ெததி� . 
        ம-<� க1�  மைடயைர( பாடேவா 
மைலயA சாரG- வா� ெபாிய ைமேய" 

 
Kறி = ஆ�திரமைட/*, மைலய  - ெபாதியமைல ம-<�க1�  = ச�ைடயி� . 
 
த  பாவ�ைத இ(ப� ெநா/தவாேற ெபாிய ைம ேகாவிைல ேநா�கி மீ��  அ/த( 
)லவ� நட/* ெகா���/தா�. 
--------------------- 

25. 25. 25. 25. தைட ேமாதிர�தைட ேமாதிர�தைட ேமாதிர�தைட ேமாதிர�    
 
"திறைம, )லைம இைவகைள உ�ைமயாகேவ பாரா1� ஊ��வி��  
வ�ள-கைள� கைதகளி<  காவிய+களி<  தா� பா��க��'  ேபா< . 
வா��ைகயி- அ�தைகய மனித�க� இ�(பதாக எ�Cவேதா, ந )வேதா கான- 
நீைர� த�ணீ� எ�9 க�தி� ���க ஆைச ெகா�>வ* ேபா�ற* தா�. ெபா�� 
ெசறி/த பாட- அ7)தமாக அைம/*வி1ட*. இைத அ/த வ�ளGட  பா�� 
கா1�ேனாமானா- அவ� வாாி வழ+�வ* நிAசய ' எ�ெற-லா  ஆ�வ�  
ந பி�ைக'  K�டA 3வ�ைய� K�கி�ெகா�� ேபானா-, 'பா1டா? தமிழிலா? 
அ* எ�ன அ*? ஏதாவ* )* ேமா� வி�ைதயா? இ*வைர நா� 
பா��ததி-ைலேய?' எ�9, இ* ேபால அறியாைமைய ெவளி(ப��*  
மனித�கைள� காண ��கி�றேத அ�றி� கவிைத அறி5 , கைல உண�Aசி' , 
ெகா���  இய-)  ஒ�+ேக அைம/த வ�ள- ஒ�வைனேய�  காண 
��வதி-ைல. இ/த H�9  ஒ�+ேக அைம/த உ�ள  எ+காவ* அ�தி 
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!�தா7ேபா- அக(ப1டா- அ/த உ�ள�தி� விாி5�ேக7ப உைடைமயி� விாி5 
அ+ேக இ-ைல ." 
 
நமAசிவாய( )லவ� இ(ப�ெய-லா  எ�ணி உ�ள  ெவ* பி வா�யெத-லா  
ெச-`� வ�ளைல� கா�பத7� ��னா- தா�. ெச-`� வ�ளைல� க�ட 
பிற�, அவ�ைடய இனிய ெமாழிகளா<  வரேவ7பா<  அ�)( பணிகளா<  
ேம74றிய H�9 இய-)க>  அவாிட  �ைறவ7ற நிைற/தி�(பைத( )லவ� 
அறி/*ெகா�ள ேந�/த*. அ(ப� ஒ� மனித� இ�(பா� எ�9 அ*வைர அவ� 
கனவி<  நிைன�*( பா��ததி-ைல. )லவ�கேளா� பழ�வதி<  அவ�கைள( 
ேபா79வதி<  அவ�க� )லைமைய இரசி(பதி<  இEவள5 ேபரா�வ  உ�ள ஒ� 
வ�ளைல� க7பைனயி- 4ட அவ� எ�ணியதி-ைல. அEவள5 அ�+�ண+க>  
ெச-`� வ�ளGனிட  மிக மிகA சிற(பாக� ��ெகா���/தன. இ(ப�(ப1ட ஒ� 
வ�ளைல� த  ஆ'� �@வ*  வாF ஓயாம- பா�� ெகா����கலா  ேபால� 
ேதா�றிய* நமAசிவாய( )லவ���. சில நா� அ/த வ�ள<ைடய வி�(ப�ைத� 
த1ட ��யாம- அவ�டேனேய இ�/தா� )லவ�. ஜ�ம  �@வ*  அ(ப� 
இ�/*விட�4ட அவ� ம9�தி��கமா1டா�. ஆனா-, ஊாி- மைனவி ம�களி� 
நிைலதா� வ�ளGட  விைரவி- )லவைர ஊ� ெச-ல விைட ெகா���மா9 
ேக1பத7�� K��ய*. 
 
அைர மன�*ட�, )லவைர( பிாிய மனமி�றி விைட அளி�த ெச-`� வ�ள-, 
நிைற/த ெப�  பாிசி-கைள அவ���� ெகா��தா�. ஊ���( )ற(ப�  ேபா* 
இர�டாவதாக மீ��  வ�ளGட  ெசா-G�ெகா�வத7காக உ�ேள ெச�றா� 
)லவ�. உ�ேள வ�ளைல� க�� ைக 4(பி வண+கியவாேற ேபாF வ�வதாகA 
ெசா�ன அவர* 4(பிய ைகைய� 4�/* ேநா�கிய வ�ள-, )லவ���( பதி- 
வண�க  ெசF*வி1� அவைர அ�கி- வ�மா9 அைழ�தா�. 
 
'வ�ள- எத7காக அ�கி- வ�மா9 அைழ�கிறா�' எ�ற காரண  )ாியாத 
விய()ட� )லவ� அவர�ேக ெச�றா�. த  அ�ேக வ/த )லவைர( ப�க�தி- 
மாியாைதயாக அமரA ெசFத வ�ள-, அவர* வல* ைகவிர-கைள உாிைமேயா� 
பி��தா�. )லவேரா ஒ�9  )ாியாம- ேப/த( ேப/த விழி�*� ெகா���/தா�. 
வ�ளG� ைகவிரைல அணி ெசF* ெகா���/த அழகிய ைவர ேமாதிர  )லவ� 
ைகவிர<�� மாறிய*. ஊ���( )ற(ப�  ேநர�தி- வண+கிய த  ைகைய� 
க�� அ�கி- வரவைழ�* ேமாதிரமி1ட அவ� ெப�+�ண நல�ைத எ�ணி 
எ�ணி விய/த* )லவர* ஏைழ'�ள . அ/த விய()�� ந�ேவ ஒ� க7பைன 
அ�ைமயாக� ேதா�றிய*. "எ�னிட  பாிசி- ெப7ற பிற�, தமி�A 3ைவ அறியாத 
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ேவ9 எ/த( )-ல�களிட�  ேபாF இ/த வல* ைகவிர-கைள நீ1�� 
ேக1கேவ�டா . நாேன எ�9  ெகா�(ேப�' எ�9 த� ைக�� ஒ� தைட 
கா(பாக அ/த ேமாதிர�ைத வ�ள- இ1டதாக� க7பி�*( பா�னா� )லவ�. 
 

"கா ஒ�9  ைக�தல� த�ண- 
        ெச-`ர� கனி/* ந ைம 
வா எ�9 அைழ�* இ1ட 
        ேமாதிரேம வ�ைமயான தமி�( 
பா ஒ�9  ச79  அறியாத 
        )-ல� த  ப�கG7 ேபாF 
தா எ�9 ைகெய��* ஏ7காம- 

         இ1ட தைட இ*ேவ' 
 
கா ஒ�9  = க7பகமர  ேபா�ற. ைக�தல  = ைகக�, கனி/* = பாி/*, பா = 
பா1�. 
        வ�ள- அணிவி�த ேமாதிர  அழகான க7பைன ஒ�ைற அளி�*வி1ட* 
)லவ��� 
----------------- 

26. 26. 26. 26. ஆ)றி# ந;விய ஆைடஆ)றி# ந;விய ஆைடஆ)றி# ந;விய ஆைடஆ)றி# ந;விய ஆைட    
 
உட<��  ெந?3��  ஒ�+ேக �ளி�Aசிைய'  மல�Aசிைய'  ெகா���  
ைவகைற( ேபா*. ைவைக நதியி� கைரயி- ஒேர ேகாலாகல� கா1சிக�. 
ஆ�(ெப��� ேநர , �தG- நா�� ஐ/* நா1களி- கல+கலாக ஓ�ய 
த�ணீ�4ட இ(ேபா* ந�றாக� ெதளிவைட/தி�/த*. �ளி�க வ�ேவா�  
ேபாேவா�மாக( ப��*ைறகளி- ம�க� 41ட  அதிகமாக இ�/த*. ைவைகயி- 
எ-லாA சமய+களி<  அEவள5 ெவ�ள  வ/* காண ��யா*. எ(ேபா* 
ைவைகயி- ஆழ நீ� ஓ�கிறேதா அ(ேபா*, அ/த நா1களி- ம*ைர( ெப�ம�க� 
அதைன( பய� ெகா�ளாம- வி1�வி�வதி-ைல. இதனா- தா� அEவள5 
41ட . 
 
இ(ப�( )*ெவ�ள  ேபாF� ெகா���/த நா1களி- ஒ�றிேலதா� ம*ைர��� 
த7ெசயலாக வ/தி�/தா� ஒ(பிலாமணி( )லவ�. ஆ�(ெப���  அ*5மாக, 
ைவைகயி- ந-ல த�ணீ�  ஓ� ேபா* ேவ9 எ+ேக�  �ளி�*விட அவ��� 
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மன  வரவி-ைல. 'அைர ேவY�ைய ந�றாக� *ைவ�*, அலசி, உட7N� தீர 
ைவைகயி- H�கி� �ளி�க ேவ�� ' எ�ற எ�ண�ேதா� பல பலெவ�9 வி�ய 
இ���  ேநர�தி- ைவைக� கைர�� விைர/* வ/* ேச�/தா� )லவ�. 
 
37றிA 37றி( பா��தா<  ஒ� ப��*ைறயிலாவ* சாவகாசமாக நி�9 �ளி(பத7� 
இட  கிைடயா*. எ-லா� *ைறகளி<ேம அதிக ெந��க�யாக இ�/த*. ஆடவ�  
ெப���மாக� த�த  அவசர�தி- விைரவாக நீரா�A ெச-<  க��*ட� 
*ைறகளி<�ள இட+கைள( பலா( பழ�ைத ஈ ெமாF(ப* ேபா- ம�க� ெந�+கி 
ெமாF�*� ெகா���/ தன�. ெந�ேநர  கா�தி�/த பிற�, ப�க�திG�/த ஒ� 
ப��*ைறயி- ச7ேற 41ட  �ைற/* காண(ப1ட*. வசதியாக� �ளி�கலா  
எ�ற அளவி7� அ+ேக 41ட  �ைற/தி�/ததைன� க�� ஒ(பிலாமணி( )லவ�, 
அ/த� *ைறயி- ேபாF இற+கினா�. 
 
தி�நீ79A ச )ட�ைத'  ஏ1�A3வ�� க1ைட'  ப��� ேமேல த�ணீ� படாத 
ஓாிட�தி-, க� பா�ைவ��� ெதாி' ப�யாக ைவ�*வி1� அைரயி- *�� 
சகிதமாக ேவY�ைய� *ைவ(பத7காக நைன�க� ெதாட+கினா� )லவ�. 
 
�த- நாளிர5 ெவ�ளிய பல ம�ற�தி� )@தி ப�/த க- தள�தி- 
உற+கியி�/ததா< , மீனா1சி ேகாவி- தி�மதி7 ெச ம� ப1ைடக� அவ� 
ேவY�யி- அ+க+ேக '��திைர ைவ�* வி1��/ததா< , த�ணீாி- ந�� 
ஊறைவ�* அ@�தி� ேதாF�* அலச ேவ��யி�/த*. அ/த ேநா�க� *டேனதா� 
)லவ�  அைரயி- ேம- *�ைட� க1�� ெகா�� ேவY�ைய� *ைவ�* 
உல��*வத7� எ�ணி அைத �தG- *ைவ�க ஆர பி�தி�/தா�. 
 
)லவ� நா�காவ* ம�(ைப� தி�(பி( பல�ைற அ@�தி� *ைவ�தபி� ஓF/* 
தள�/தி�/த ைககளா- அல3வத7காக� த�ணீாி- Oசிய ேவY�ைய, நீாி� ேவக  
அபகாி�* இ@�*A ெச�9வி1ட*. அைத எ��கேவ��  எ�ற பரபர(ேபா� 
அவ� கீேழ இர�� ப�க� த�ளி இற+�வத7�� அ* நீாி- அைர ேயாசைன Kர  
கட/* ேபாFவி1ட*. ைவைகயி- இ@�*A ெச-<  ' ேவக�தி7�� �ைறவா 
எ�ன? ேவ9 எ�ன ெசFவெத�9 ெதாியாம- ெகா?ச ேநர  மைல�தா� )லவ�. 
பி�) ஒ�வழியாக மன/ேதறிA 3வ�க� க1� ைவ�தி�/த ேவY�ைய அதிக 
கவனமாக� ேதாF�* உல��தி நீரா�ய பி� க1��ெகா��, ெசா�கG+க( 
ெப�மாைன� தாிசி�க( )ற(ப1டா�. 3வ�கைள அைவ 37றியி�/த கயி7றா- 
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வி!திA ச )ட�ேதா� ேச��*� க1�ைவ�*� ெகா�டா�. மீனா1சி ேகாவிG- 
ெசா�கநாத��� ��) அவ� பா�ய பா1� எ�னெவ�9 நிைன�கிறீ�க�? 
 

"அ(பிேல ேதாF�தி1� அ��த��* நாமதைன� 
த(பினா- ந ைமய* த(பாேதா - இ()வியி- 
இ�கG+க  ேபானா- எ� ஏகG+க மாம*ைரA 
ெசா�கG+க  தானி��கA ெசா-." 

 
அ() = க�ணீ�, த()த- = *ைவ�த- - நீ+�த-, கG+க  = ஆைட . 
 
இ*தா� அவ� பா�ய பா1�, தா  அ��* அ��*� *ைவ(பத7காக 
ஆைடத ைம( பழி வா+கி வி1டதாக� 49  நய  பாரா1ட�த�க*. 
----------------- 

27. 27. 27. 27. ெச�ைனயி# சிவகதிெச�ைனயி# சிவகதிெச�ைனயி# சிவகதிெச�ைனயி# சிவகதி!!!!    
 
ேசாழ நா1�-, அ/த� காவிாி� கைரயி- வா�/த 3க வா�ைவA ெச�ைன( 
ப1�ன�தி<  இராம கவிராய� எதி�பா��* ஏமா/தா- அ* ெச�ைனயி� �7றமா 
எ�ன? ெத�ைன, மா/ேதா()�களி� அைமதி' , கா- காலாக( பிாி/* ஓ�  
காவிாி நீாி� �ளி�Aசி' , பAைச( பேசெர�ற பயி� ெவளி' , ெவ7றிைல� 
ெகா��கா< , க� )� ேதா1ட� , வாைழ� ெகா-ைலக>மாக விள+�  ேசாழ 
நா1�A சி7W� ஒ�றி- பிற/* வள�/* வா�பவ� அவ�. நிழல�ைம ெவFயிGேல' 
எ�றா7ேபால ஊாிG�/தேபா* ெதாியாத அத� அ�ைம ெச�ைன�� வ/* சில 
நா1க� கழி/த அ()ற தா� ெகா?ச  ெகா?சமாக� ெதாிய� ெதாட+கிய* 
அவ��� . காாியா��தமாகA ெச�ைன ெச�9 வரேவ��ய அவசிய�ைத� தவி��க 
��யாம- ெச�ைன�� வ/தி�/தா� அவ� வ/*வி1டா-, எ�னதா� ஒ�*� 
ெகா�ளாத ஊராக இ�/தா<  காாிய�ைத ���*� ெகா�ளாம- தி� ப 
��கிறதா? 
 
வ/த காாியேமா ப1�ன�* Oதிகளி- ெவFயிைல'  )@திைய'  பாராம- அவைர 
அைலயைவ�* அைல� கழி�தேத ஒழியA ச1ெட�9 ��வதாக இ-ைல. 
ெச�ைன( ப1�ன�*A ேசா79� கைடகளி- ேவளா ேவைள�� ந-ல ேசா94ட� 
கிைட(பதி-ைல. அத7காக H�றா  வ�ஷ�*� த?சாa�A சீரகA ச பா - பைழய 
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அாிசியி- வ��த ேசா9 ேவ��  எ�9 அவ� சைட�*� ெகா�ளவி-ைல. ஏேதா , 
ேபா�கி�ற ேசா7ைற வா+�கி�ற காைச நிைன�தாவ* க-<  - உமி'மி-லாம- 
க?சி நீ+கவாவ* வ��*( ேபாட ேவ�டாமா? ெகா1ைட ெகா1ைடயாக� க?சி( 
பைச நீ+காம- கட��� இ�வ* ேபா- வ��*( ேபா1ட அ/தA சா(பா� 
அவ��� ஒ�*� ெகா�ளவி-ைல. ஜீரணமாகாம- கYட(ப��திய*. 
 
இெத-லா  ேபாதாெத�9 ேவ9 சில *�ப+க>  இ+ேக ெச�ைனயி- ேவதைன 
ெகா�> ப� அவைர வ��தின. ைக, கா-களி- ெசாாி, சிர+� ேதா�9வத7� 
அறி�றியான ெகா()ள+க� ேதா�றி அாி(ெப��*� தி�றன. அ/த� த�ணீ� 
ஒ�*�ெகா�ளவி-ைலேயா? சா(பா� ப��திய பாேடா? ெதாியவி-ைல. ெசாாி, 
சிர+� அவ� ைக, கா-கைள( பலமாக �79ைகயி1� ஆ�ரமி�*� ெகா���/த*. 
 
ேவேறா� ச+கதி! அைத ெவளிேய ெசா�னா- ெவ1க�ேக� வ/த காாிய�ைத நா< 
நாளி- ���*� ெகா�� தி� பிவிடலா  எ�ற ந பி�ைகயி-, ம�ச?சியி- 
இர�ேட இர�� ேவY� *��கைள ம1�  எ��* அைட�*� ெகா�� 
வ/தி�/தா�. ஒ�9 ஏ7ெகனேவ கிழிச-! இ�ெனா�9 இ+ேக வ/த பிற� கிழிய� 
ெதாட+கியி�/த*. காவிாியா ஓ�கிற*. * ைப( !(ேபால� ேதாF�* அ<+காம- 
ெகா�ளாம- அலசி உல��*வத7� ? கிழிசைல ஒளி�* மைற�* �ழ+கா<�� 
ேமேல மட�கி� க1��ெகா�டாேலா அசி+கமாக இ��கிற*! விைல��( )திதாக 
வா+கிவிட� ைகயி7 ெபா�� வசதி ேபாதா*. உட பிேலேய சா ப- !சிய* 
ேபால( ப�/*வி�  ெச�ைன மாநகர�*� திEயமான ெத�()@தி ேவY�ைய 
ெவ�ைளயாக ைவ�*�ெகா�ளவாவ* வி�கிறதா? அ*5  இ-ைல. ஊாிG�/* 
)ற(ப�வத7� �த-நா� எ�ெணF ேதF�* நீரா�ய*தா�. அத7�( பிற� 
தைல(ப�க  எ�ெணைய மற/*  ெகா�� ேபான* 4ட இ-ைல. அ* சி��( 
பி��*A சைட சைடயாக உைற/* ேபாயி�/த*. 
 
இைதெய-லா  நிைன�*( பா��� ேபா* ெச�ைன�� வ/* சிவெப�மா� 
ெப7றி���  அ�தைன கதிகைள'  தா�  ெப79வி1டதாக ஒ� �9 )�கார 
எ�ண  அவ���� ேதா�றிய*. அ/த எ�ண�ைத இர�� ெபா�� அைம/த ஒ� 
அ�ைமயான சிேலைட( பா1டாக( பா� ைவ�தா�. 
 

"ெச�ன)ாி ேமவிA சிவ� ஆேன� ந-ல 
அ�ன  அறியாதவ� ஆகி - ம�� சிர+ 
ைக�ெகா�� அைரA ேசாம� க1�A சைட �9�கி 
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ெமF� ெகா�ட நீறணி/* ேம." 
 
அ�ன  = ேசா9. நா��க�. சிர  ைக� ெகா�� = சிர+ைக� ெகா��, ேசாம� 
ஆைட. பிைற. நீ9. )@தி = சா ப-. 
 
"ந-ல அ�னமாக உ�ெவ��* நா��க�  காண ��யாதவனாகி� காபாG 
ம�ைடேயா� ைக�ெகா�� பிைறமதிையA சைடயி7 க1� ேமனி �@*  
ெவ�ணீ றணி/தா�" எ�9 சிவெப�மா� கதிக1� , "ந-ல ேசா9 
அறியாதவனாகிA ெசாாி சிர+ைக�ெகா��, கிழி/த ஆைடைய அைரயிலணி/*, 
தைலயி- எ�ெணF படா* சைட பி�னிட உட ெப-லா  )@தி ப�யA 
ெச�ைனயிேல சிவகதி கிைட�த* என��" எ�9 தம��  ெபா�ளைமயA 
சிேலைடயாக இைத( பா�னா� இராம கவிராய�. பா1�, மிக5  ெபா�� ெசறி/த*. 
-------------------- 

28. 28. 28. 28. �ப� ேபா%ட க��க��ப� ேபா%ட க��க��ப� ேபா%ட க��க��ப� ேபா%ட க��க�    
 
)லைம ெந?ச�தி� சம�கார சா*ாிய  அ�ைமயாக ெவளி(பட�4�ய இட  
)லவாி� த7�றி() ஏ7றேம. இய7ைகயாக நட��  ஒ� நிக�Aசியி�, அ-ல* 
காாிய�தி� விைளைவ� த� க7பைன� �றி(பினா- ேவெறா�றாக ஏ7றி( 
பா�வ*தா� த7�றி(ேப7ற . இைத நளினமாக5  கவிைதயி� ேமாகன  ெக1�( 
ேபாகாம<  அைம�*� கா1ட�4�ய தனி(பாட-க� அேநக . அைவகைள 
எ�*ைண �ைற ப��தா<  இனிைம'  3ைவ'  ��றி� ேதா�9வேத இ-ைல . 
 
தனி(பாட- திர1�ேல இராமAச/திர கவிராய� பாட-க�, ஏைழைமயி� 
மேனாபாவ�ைத' , )லைம உ�ள�தி� ெபா9�க ��யாத ேவதைனைய' , 
தம�� நிகர7ற �ைறயி- சி�திாி�*� கா1�வ* ேபாலேவ ேமேல 4றிய விதமான 
க7பைனகைள'  அழகாகA சி�திாி�*� கா1� கி�றன. இ/த இ�வைக� 
த�திகைள' , கவிராய� பா- நா  க�� அ�பவி�� ேபா*தா� அவைர( 
ெபா9�* எ@/த இ ��5 வ<(ெப9 ; அவ� )லைம� திற�  3ைவ� ேத�Aசி'  
நம��( )ல(ப� . 
 
மாதிாி��� த?சாa�� ��வ(ப !ப� எ�ற ெகாைட வ�ள-மீ* அவ� பா�ய 
பாட- ஒ�ைற� க�� அ�பவி(ேபா . 
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த?சாa�� ��வ(ப !ப� அ/த( ப�தியிேலேய தன�� ஓ(பா�  மி�கா�  
இ-லாத ெப�? ெச-வ�. தமிழா�வ  ெபா�/தியவ�. க�ைண��� �ைறவி-லாத 
அவ� ெந?ச  தமி�( )லவ�க>��  ேவ��ேகா>ட� ேத�வ�  பிற���  
இ-ைலெய�9 ெசா-ல நிைன�*  அறியா*. அ/த வ1டார�*( )லவ���  
இரவல���  ம1�ம-ல, எ+கி�/* வ/தா<  சாி, எ-ேலா���  க�க�ட 
க7பக மரமாக விள+கி வ/தா� ��வ(ப !ப�. இ�தைகய வ�ளைல( பல�ைற 
ச/தி�*( பா� மகி�/* பாிசி<  ெப7ற பழ�க  இராமAச/திர கவிராய��� 
மி�தியாக உ��. அ��க� அவ� ேபா79தG- மகி�Aசி க�டா� கவிராய�. 
��வ(ப !பேனா, அவ� வ/*வி1டா- உலைகேய மற/* ேபாF அவ��� 
��னா- தமி� இரசிகனாக உ1கா�/*வி�வா�. கவிைதைய இரசி(பதி- 
அவ��� அEவள5 ஆவ-. 
 
இ(ப� ஒ��ைற கவிராய� ��வ(ப !பைன� காணA ெச�றி�/தேபா*, 
வழ�க�ைதவிடA ச79( ெபாிய ேயாக  - அவ��காக அ+ேக கா�தி�/த*. 
ைகேத�/த ைவர( பாிேசா தக�கைள� ெகா�� ெபா9�கி எ��த )Yபராக� 
க7கைள( பதி�த ஒ� ஜைத க��க�கைள அ �ைற அவ��காகA ெசF* ைவ�*� 
கா�*�ெகா���/தா� ��வ(ப !ப�. 
 
அவ� ெகா��*� ெகா��*� த�ம� த@ ேபறிய த� ைககளாேலேய அைத( 
)லவ� கா*களி- இ1டா�. அ(ப� இ1டேபா*தா� ��வ(ப !ப���� தா� 
ெசFதி�/த ஒ� சி9 தவ9 ெதாிய வ/த*. )லவ��காக( ேபாட ேவ��  எ�ற 
ஆைச K��ட, அவசர�தி- ெசF*வி1ட அ/த� க��க�க� அவ� கா*க>��� 
ெகா?ச  ெபாிதாக இ�/தன. அத� பல�?. )லவ�ைடய தாைடகளி- அ��க� 
ேமாதி இ��தன. க��க�க�. K�/* ேபாயி�/த அவ� கா*� *ைளகைள ஒ1� 
இ9�கி( பி��த அைவக� அவ���A சிறி* வGைய'  ெகா��தன. இைத� க�ட 
!ப� அைவகைள அழி�*வி1�, அளேவா� 4�ய ேவ9 க��க�கைளA 
ெசFவதாக5 , பிைழ��� த�ைன ம�னி�� ப�யாக5  )லவாிட  ேக1�� 
ெகா�டா�. )லவ� சிாி�*�ெகா�ேட, "உ� அ�) ேபால( ெபாியதாக5 , ந1) 
ேபால இ9�கமாக5  இ���  இைவகைளேய நா� அணி/* ெகா�கிேற�! ேவ9 
ெசFயேவ�டா' எ�9 ம9�தா�. 
 
அளைவவிட( ெபாிதாக� தாைடகளி- ேமாதி' , கா*� *ைளகைள ஒ1� இற�கி  
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வGைய உ�டா�கி'  வ��த ேவ��யத7�( பதிலாக அ7)தமான க7பைன 
ஒ�ைற அளி�தன அைவ. "பா1�  தமி@  அறியாத க?ச� களிட  ேபாF� 
தமிைழ( பா� O�*தி ெசFயாேத எ�9 க�ன�தி- ேமாதி� தாைடகளி- அ��தன 
க��க�க�. ��வ(ப !ப� ேபா�ற வ�ள-களிட  ம1�  தமி�A 3ைவைய� 
49பிறவைகயான ேபைதகளிட  எ�9  தமிைழ� 4றாேத' எ�9 கா*களி- 
இரகசிய  49வ* ேபால ஒ1� இ9�கி வGெகா�ளA ெசFதன." இ/த அழகான 
க7பைன பா1டாக வ�வ  ெப7ற*. )லவ� �9 )A சிாி(ேபா� பாட ஆர பி�தா�. 
 

"ஏதிேல வறியவ���  இனிய கவி()லவ���  இர+கிய/த( 
ேபாதிேல தன+ெகா���  த?ைசநக�� ��வ(ப!ப� எ7�� 
ேகாதிேல கிட/*ழ<  பலாிட�தி7 ெச�9 தமி� 4றாவ�ண  
காதிேல ஒ1�1�� தாைடயி� ேமாத� க��க� தானி1டாேன." 

 
ஏதிேல = எ(ேபா* , தன  - ெச-வ , எ7� = என��, ேகா* = �7ற , ஒ1� இ1� 
= இரகசிய  4றி. 
 
தமி�( பயைன O� ெசFயாேத எ�9 க��க�க� க�ன�தில��*� 
த���ததாக5  ஒ1� இரகசிய  4றியதாக5  பா�  சம�கார  அ!�வமாக 
அைம/* வி1ட*. 
------------- 

29. 29. 29. 29. ேமா$ ெப)ற ேப$ேமா$ ெப)ற ேப$ேமா$ ெப)ற ேப$ேமா$ ெப)ற ேப$    
 
ப+கனி மாத�*( பைடபைத��  ெவFயி- ஜீவராசிகைள எாி�* நீறா�கிவிட 
�ைன/*வி1ட* ேபா- உ�கிரமாக� காF/* ெகா���/த*. ெத�வி- ஈ கா�ைக 
இ-ைல. Nனிய ெவளியாக விள+கிய*. காைல( ெபாாி��  அ/த ெவFயிG- 
ெவளிேய கிள ப யா����தா� *ணி5 வ� ? 
 
ஆனா- ேதசா/திாியாகA 37றி� ெகா�����  காளேமக�*�� அைதெய-லா  
பா��*� ெகா����கவா ��கிற*? ெவFயி<  மைழ'  பா��* ஒ�+�வத7� 
O� வாசேலா� 4�ய மனிதாி-ைலேய அவ�! ேம<  அவ�ைடய மன நிைலைய'  
வா��ைகைய'  ெபா9�தவைர கா<��A ெச�() , ைக��� �ைட'  யாராவ* 
வ7)9�தி அவாிட  அளி�தா-4ட அவ��� அைவ அநாவசியேம. ' 3ம/* 
திாிகி�ற உடG� 3ைம ேபாதாெத�9 ேதா7ெச�(ைப'  *ணி� �ைடைய'  
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3ம/* ெகா�� ேவ9 திாிய ேவ��மா?' எ�9 எ�Cகிற அளவி7� 
விேநாதமான* அவ�ைடய மேனாபாவ . அவ� வி/ைத மனித�. 'இ(ப�(ப1டவ�' 
எ�9 வைரயைற ெசF* கண+கைளA சி�திாி�*விட��யாதவ�. ெவளி( 
பா�ைவ��( ைப�திய�கார�, ைப�திய�கார�தன  எ�9 உலக  அவைர'  அவ� 
�ண+கைள'  ப7றி ��5 ெசF* ெகா�டா- அ* அவ�ைடய �7றமி-ைல. சீறி 
வைசபா�வா�. சில சமய+களி- ெப1�( பா பாக ஒ�+கி வி�வா� ேவ9சில 
ச/த�(ப+களி-, இ/த இர�� மா9ப1ட நிைலக� ம1�ம-ல. இ��  நம* 
அறிவி7� அ(பா7ப1ட, விள+கி�ெகா�ள ��யாத எEவளேவா இய-)கைள 
விசி�திர ாீதியாக5  சாி, ேவதா/த ாீதியாக5  சாி, அவாிட  காணலா . அெத-லா  
அவ���A சாதாரண வா��ைக. 
 
ேசா9  நீ�  *ணி'  காணாத *யர  அதிேல இ�(ப* ேபால, இ�/த* ேபால 
நா  மய+கி எ�ணி�ெகா�கிேறா . ஆனா- அ/த ேவ��ைக மனித�ைடய 
வா��ைகைய ஊ�றி ஆராF/த பி� உண�/* பா��தா-, அ(ப� எவ7ைற'ேம 
அவராக உண�/* *�ப(ப1டதாக� ெதாிய� காேணா . அ/த உண�54ட அ+ேக 
நிழGடவி-ைல. 
 
தாக  நாைவ வறளA ெசFத*. காளேமக  அ/த� தள�Aசிேயா� தள�Aசியாக நட/* 
ெகா���/தா�. ஆனா- சகி�க ��யாத ெவFயி- ேவதைனயி- எEவள5 
ேநர/தா� தாக�ைத� தா+கி� ெகா�� நட�க ��' ? கா-க>  தைல'  
ெவFயிG- வா� வ�/* ேபா* தாக  ேவ9 ப7றி� ெகா�டா- ேக1கவா 
ேவ�� ? 
 
இ/த நிைலயி- அவைர( ேபாலேவ அ/த ெவFயிG- வ/* ெகா���/த ேவேறா� 
'மானிட ஜீவ�' அவ� தி�Y�யி- ப1ட*. ஆனா- ெகா?ச  வி�தியாச  இ�/த*. 
எதிேர வ/* ெகா���/த அ/த ேமா�� காாியி� தைலயி- ெவFயிைல� 
தா+கேமா�(பாைனெயா�9 ெபாிதாக இ�/த*. காG- ெச�(பணி�தி�/தா�. 
'ேமாேரா ேமா�' எ�9 4வி�ெகா�� வ/த அவ>��  காளேமக�தி7�  
வி�தியாச  இEவள5 தா�. 
 
அவைள நி9�தி, ேமலாைட ��Aசி- இ�/த கா7பண  காைச நீ1� ஒ� �வைள 
ேமா� ெகா���மா9 ேக1டா� காளேமக . அவ>  அைத வா+கி�ெகா�� 
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ப�க�திG�/* ஒ� தி�ைணயி- பாைனைய இற�கி, அவ�����வைள நிைறய 
ேமா� ெகா��தா�. �வைளைய� ைகயி- வா+கி அதிG�/* இர�� வாF 
ேமா�தா� ���தி�(பா� காளேமக ! 'இ* ேமா�தானா?' எ�ற ச/ேதகமாக( 
ேபாFவி1ட* அவ���. ஒ�ேவைள தவறி(ேபாF� த�ணீைர� 
ெகா��*வி1டாேளா எ�9 4ட� ேதா�றிய*. 4சாம- த�ணீைர விளாவி 
இ�/தா� அ/த ேமா��காாி. கைடவாயிேல வழி/த ேமா�  ைகயி7 �வைள'  
ேதா�ற அபிநய�*ட� ம�ைடைய ஆ1�� ெகா�ேட பாட ஆர பி�*வி1டா� 
காளேமக ; 
 

"காெர�9 ேப�பைட�தாF ககன�* உ9 ேபா* 
நீெர�9 ேப�பைட�தாF ெந�/தைரயி- வ/தத7பி� 
வாெரா�9 ெம�னகிலா� ஆFAசிய�ைக வ/தத7பி� 
ேமாெர�9 ேப�பைட�தாF �(ெப�  ெப7றாேய!" 

 
"வான�திG��� ேபா* உன�� ேமகெம�9 ெபய�. தைரயி- மைழயாக( 
ெபFதபி� த�ணீெர�9 ெபய�. இ/த பாழாF(ேபான ேமா��காாிக� ைக�� வ/* 
பாைனயி- )�/த பிற� உன�ேக ேமா� எ�9  ெபய� - ஆகா! உ� ெபய� 
எEவள5 விாி/*வி1ட* H�9 ேபாில-லவா பர5கிற* உ� )க�!"  
 
இ�க��தைமய( பா� ���*வி1�, எ?சிய ேமா�ட� �வைளைய அ/த 
ேமா��காாியிட  ெகா��*வி1�A ெச�றா� காளேமக . அ/த நிைலயி-, அ(ேபா* 
அவ� 4ட அவைர( பி�த� எ�9தா� எ�ணியி��க ேவ�� . 
------------ 

30. 30. 30. 30. <5��கிளி<5��கிளி<5��கிளி<5��கிளி    
 
ப��கா3� த பிரா�  அவ� ந�பராகிய ேவெறா� )லவ�  வ�ள- ஒ�வைர� 
கா�பத7காக( பயண  ெசF* ெகா���/தன�. கா-நைடயாகA ெச-<  பயண 
மானா<  இ�வ�  ேத�/த தமி�� கவிஞ�களாைகயா- மன�தி7� வி�(ப  
ெச�றவாெற-லா  உைரயா�� ெகா�ேட ெச�றன�. தனிைம, சி/தைன�� 
ஏ7ற*தா�. ஆனா- ெசய<�� ஏ7றதி-ைல. நட/* ேபாத- �தGய வ7றி7�� 
தனிைம ச7ேற *�ப  ெகா��க�தா� ெசF' . சி/தி(பத7ேகா தனிைமையவிடA 
சிற/த க�வி ேவெற*5  இ��க இயலா*. எனேவ ேச�/* ெச-<  பயண�தி- 
வழிநைட� கைள(ைப உண�  வாF(ேப அவ�க>�� எ7படவி-ைல . 
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வழியி- ஓ� அழகிய நகைர அவ�க� கட�க ேநாி1ட*. வழிைய ஒ1� அைம/தி�/த 
ஒ� ெபாிய பழ�ேதா1ட� , ப�க�தி- ப�க நிற�* நீ� கலகலெவ�9 
ஓ��ெகா���/த சி7றா9  ஆக இ�/த இட�தி7� வ/த*  ப��காச��� 
அ+கி�/* ேமேல அ�ெய��* ைவ�க�கா- எழவி-ைல. அ/த இட�தி� இய7ைக 
வன() அவைர( ெபாி*  கவ�/*வி1ட*. கிளி, �யி- இைவகைள அ/த� 
ேதா1ட�தி- கிைள��� கிைள காண ��/த*. ெவFயி- உ�ேள 2ைழய ��யாத 
அள5 அட�/* ப3ைம ெந�+கிய ேதா1ட  அ*. வி�(ப�ைத அட�க ��யாம- 
ந�பேரா� ேதா1ட�தி7�� 2ைழ/தா� ப��காச�. மாணி�கA சிவ(ேபா� கனி/த 
நிைலயி- சர  சரமாக� ெதா+�  மா பழ+க�, த+க வ�ண  ெபா+�  
ெகாFயா� கனிக�, இ��  எ�ண7ற கனிக� மயமாக� கா1சியளி�த* 
ேதா1ட . 
 
இய7ைகைய இரசி�க வ/த ப��காச�  ந�ப�  ைக�� எ1�யன5 , கீேழ 
உதி�/* கிட/தன5  ஆகிய கனிகைள'  இரசி�க� ெதாட+கினா�க�. தி�ன� 
ெதவி1டாத தீ+கனிக�! தி�9 ெகா�ேட இ�/தன�. �தG- தா  த�ணீ� ���* 
வி1� வ/*வி�வதாகA ெசா-G வி1� அ�கி- ஓ��ெகா���/த நதி��A 
ெச�றா� ந�ப�. காFநிைல'  கனிநிைல'  ெகா��, அைர�ைற( பழமாக 
இ�/த அாிசி� ெகாFயா' வி� விைதகைளA 3ைவ�*� ெகா���/த ப��காச� 
�/திாி( ப�()( ேபா�ற இனிைம ெபா�/தி'�ள அத� விைதகைள எ�ணி 
விய/* ெகா�ேட கீேழ கிட/த அ��த ெகாFயா� ெகா�ைத எ��தேபா*, இ� ) 
வGைம பைட�த ைகயி� �Y� ஒ�9 அவ� ேதாளி� ேம- வி@/த*. 
 
ஐயனா� ேகாவி7 �திைரேபால ஆகாய�*��  !மி��மாக வா1டசா1டமான 
ேதா7ற�ேதா�  த �� அன- க��  க�கேளா�  நி�9 ெகா�����  
காவ7காரைன� க�ட*  ப��காச��� வாயைட�*( ேபாF வி1ட*. 
பரபரெவ�9 அவ� ைகைய( பி��*� ெகா�� அவைர அவ� இ@�*A ெச-ல� 
ெதாட+கினா�. ப��காச��� எ�ன ெசFயலா  எ�ேற ெதாியவி-ைல. அவ��� 
��னா- வாைய� திற/* ேப3வத7ேக அவ��� அAசமாக இ�/த* த�ணீ� 
���க( ேபாயி�/த ந�பேரா இ��  தி� பி வரவி-ைல. )லவ��� ந�ப� 
தி� பி வராத*  ஒ� காாிய�தி7� ந-லதாகேவ ப1ட*. அவ� வ/* த ைம இ/த� 
ேகால�தி- பா��*விடேவ�டா . அவ�  இ/த எமனிட  அக(ப1�� ெகா�ள 
ேவ�டா . ேபசாம- இவேனா� ெகா?ச Kர  ெச�ற*  மைறவான இட  
ஒ�றிேல ெக?சி� கதறி வி�வி�*�ெகா�� வ/*வி1டா- பி� ந�பைர இ+ேக 
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வ/* ச/தி�*� ெகா�ளலா ' எ�9 எ�ணி�ெகா�� அவ� அவேனா� நட/தா�. 
காவ7கார� அவைர நகர�தி7�� அைழ�*�ெகா�� ேபானா�. பல ெத��கைள� 
கட/* ஊாி� ந� ைமயமாக அைம/தி�/த அ/த( ெபாிய அர�மைனயி� உ�ேள 
இ@�*�ெகா�� ேபானா�. )லவ� இைடயிேல அவனிடமி�/* த(பி�*� 
ெகா�ளA ெசFத �ய7சி பG�கவி-ைல. த�ைன வி1� வி�மா9 ேக1டேபா* 
அவ� பா��த அ/த ெந�()( பா�ைவ அவ�ைடய ச�வ நா�கைள'  
ஒ��கிவி1ட*. ேபசாம- அவைன( பி�ப79வைத� தவிர ேவ9 வழியி-ைல எ�9 
ெதாி/* ெகா�டபி� அைதேய ெசFதா�. அவ� அைழ�*A ெச�ற அ/த( ெபாிய 
மாளிைகைய� க�ட*  அத7�ாியவ� அ/நக��ேக அரசைன( ேபா�ற த�தி'  
ெப�ைம'  உைடயவனாக இ��கேவ��  எ�9 ஊகி�*� ெகா�டா� )லவ�. 
ேதா1ட� காவ7கார� மாளிைக வாசG- நி�ற காவலைன ஏேதா �றி(பாக� 
ைககா1�� ேக1டா�. 
 
"இ(ேபா* ��யா*. பா��க ேவ��மானா- எ(ப�'  இ��  ஒ�றைர நாழிைக 
கா�தி��கேவ�� " எ�9 மாளிைக வாயிG- காவ7கார� ேதா1ட�கார��� 
ம9ெமாழி 4றினா�. 
 
இ/த ம9ெமாழிைய� ேக�வி'7ற பி�ன� சிறி* ேநர  ஏேதா சி/தி�*� 
ெகா���(பவ� ேபால நி�9 ெகா���/ தா� ேதா1ட�கார�. பி� ஏேதா 
��5�� வ/தவ� ேபா- வாயி7 காவல�ட� கா- நாழிைக காேதா� காதாக 
ஏேதா ேபசினா�. இ9தியி- வாயி7 காவல� தைலயைச�தா�. ேதா1ட�கார� 
�க  மல�/த*. இ�வ�  )லவைர இ@�*� ெகா�� உ�ேள ெச�றா�க�. 
வாயி7 காவல� ஓ� அைறயி� கதைவ� திற/*வி1டா�. 
இத� விைள5? - ப��காச� இர�� நாழிைக ேநர  அ/த அைறயி- சிைற 
ெசFய(ப1டா�. த ைம உ�ேள வி1�� தாழி1��ெகா�� ெச�றேபா* அவ�க� 
ேபசிA ெச�ற ேபAசிG�/* இைத அவ� அ�மானி�*� ெகா�டா�. 
 
இ+ேக இவ� இ(ப� இ��� ேபா*, அ+ேக ஆ7றி- த�ணீ� ���*வி1�� 
ேதா1ட�தி7�� 2ைழ/த ப��காசாி� ந�ப�, மர�த�யி7 ப��காசைர� 
காணாம- தி��கி1டா�. ச79 ேநர  அ/த( ப�க  ப��காச� எ+ேக 
ேபாயி��கலா ?' எ�ற சி/தைனேயா� உலாவி� ெகா���/ தா�. அ(ேபா* 
த7ெசயலாக அ+ேக வ/த ேவளாள� ஒ�வனிட  அ/த� ேதா1ட�ைத( ப7றி'  
விவரமாக� ேக1டறி/*ெகா�டா�. ேதா1ட�தி7��ள க1��காவ- கைள(ப7றி 
அ/த ேவளாள� ெசா�ன ேபா* எ�ன. நட/தி��� ? எ�பைத அவரா- அறி/* 
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ெகா�ள ��/த*. உடேன அேத ேவளாளனிட  அ�ேதா1ட�தி� உாிைம 
யாளராகிய தி�மைலராய !பதியி� இ�(பிட�ைத அறி/* ெகா�� நகர�ைத 
ேநா�கி ேவகமாக நட/தா�. 
 
தி�மைலராய !பதியி� O1ைட அைட/த ப��காசாி� ந�ப�, "தமி�()லவ� 
ஒ�வ� வ/தி��கிறா�" எ�9 உ�ேள ெச�9 4றி அ�மதி ெப79 வ�மா9 வாயி7 
காவலைன அ�(பினா�. வாயி7 காவல� உ�ேள ெச�9 வ/த* , தி�மைலராய 
!பதி உ�ேள வரAெசா-G அ�ேபா� ேவ��� ெகா�டதாக அவாிட  4ற, அவ� 
மகி�Aசிேயா� உ�ேள ெச�றா�. உ�ேள ஓ� அைற( ப�கமாக அவ� வ/* 
ெகா���/தேபா* சாளர�தி� வழிேய ப��காசாி� தைல ெதாி/த*. விய()டேன 
தா  நிைன�த* ேபாலேவ நட�தி�(பைத எ�ணி�ெகா�ேட சாளர�ைத 
ெந�+கினா�. ப��காசைரA ைசைக ெசF* அைழ�* விவர+கைளA 3��கமாக 
அறி/* ெகா�� எ(ப�'  வி�வி�க �ய-வதாக உ9தி 4றிவி1� உ�ேள 
2ைழ/தா�. 
 
)லவ� உ�ேள 2ைழ/தேபா* தி�மைலராய !பதி தா  அ�ைமயாக வள��* வ/த 
ப?சவ�ண� கிளியி� 41ைட ��ைவ�* அத� மழைலைய� ேக1� 
அ�பவி�*� ெகா���/தா�. பா-, பழ , ப�(), �தGயவ7ைற அத7�� 
ெகா��* அ* த� ெசEவாைய� திற��  அழைக விய/* ெகா���/தா�. 
 
த  வர5 ெதாிய( )லவ� கைன�தா�. !பதி தைல நிமி�/தா�. பி� எ@/* 
அ�ேபா� வரேவ79( )லவைர அமரA ெசFதா�. இ(ேபா* வாயி7)ற�* 
அைறயிG�/* யாேரா பலமாக� ெதாட�/* வி��  ஒG ேக1ட*. !பதி 
கிளி�41ைட ைகயி- ைவ�*� ெகா�ேட "அ* எ�ன? யாேரா வி��வ* 
ேபால�ேக1கிறேத?” எ�றா�. வி��வ* யாெர�பைத அறி/* ெகா�ட )லவ� 
அ/தA ச/த�(ப�ைத ந@வவிடாம-, 
 

"நா1�7 சிற/த தி�மைலயா! *+க நாகாிகா! 
கா1�- வன�தி- திாி/*ழ லாம7 கைல�தமி� ேத� 
பா1�7 சிற/த ப��காச� எ��ேமா� ைப+கிளிைய� 
41� லைட�* ைவ�தாF இைரதா' 

 
எ�9 4(பி�ேத” *+க = உய�/த நாகாிகா = நாகாிக�ைடயவேன, இைர = உண5. 



64 

 

 
எ�9 தி�மைலராய !பதிைய ேநா�கி( பா�வி1� நட/த எ-லாவ7ைற'  
4றினா�. !பதி உடேன காவல�கைளA சின�ேதா� க���*வி1�( ப��காசைர 
வி�தைல ெசF* ம�னி()( ெப79� ெகா�டா�. சமய�தி- வி�கைல 
உ�டா�கிய அாிசி� ெகாFயா விைதகைள மனதி7�� வா��தினா� ப��காச�. 
-------------------- 

31. 31. 31. 31. உத1� சாமிஉத1� சாமிஉத1� சாமிஉத1� சாமி    
 
தி�மயிைல வ�ள- ேவ+கடசாமிைய அறியாத தமி�( )லவ�க� இ��க ��யா*. 
தமி�( )லவ�க� எ�9 வ�ேவா��� அைடயாத கத5 தி�மயிைல வ�ளG� கத5. 
ெகா��* மகி�வைதேய ஒ� கடைமயாக� ெகா���/தா� அ/த வ�ள- 
தமி��கவிஞ�லக  �@வ*  அவ�ைடய இ/த மைழேபால� ெகா���  
இய7ைகயான ெகாைடைய அறி/*  அ�பவி�*  இ�/த*; பா�'  )க�/*  
அவைர( பாரா1� மகி�/த*; அறியாதவ�க>�� அவ� ெப�ைமைய அறிவி�த*. 
 
அ(ப� அவ� )கைழ'  ெகாைட� திற�ைத'  அறி/*, ேக�வி(ப1�, அவ�பா- 
வ/த தமி�� கவிஞ�க>� இராமAச/திர கவிராய�  ஒ�வ�. இராமAச/திர கவிராய� 
தி�மயிைலைய அைட/* ேவ+கடசாமி வ�ளG� O1�7�A ெச�றேபா* அவ� 
!ைஜ அைறயி- வழிபா� நட�தி� ெகா���/தா�. அEவா9 வழிபா� ெசF* 
ெகா���/த ேபா*  'வாசG- )லவ� ஒ�வ� வ/தி�(ப* ' ெதாி/த வ�ள<��( 
பாரா�கமாக இ��க ��யவி-ைல. !ைஜைய ந�வி- நி9�திவி1� ெவளிேய 
வ/தா�. வாயிG- கா�தி�/த இராமAச/திர கவிராயைர'  உ�ேள வரேவ79 
உபசாி�*( !ைஜயைற�� அைழ�*A ெச�றா�. கவிராய� ஒ� )ற  அம�/* 
கவனி�க, ந�வி- நி9�திய !ைஜைய� ெதாட�/தா� வ�ள-. சா பிராணி( 
)ைக'  ச/தன�  !�களி� மண�  )லவாி� உ�ள�தி- மகி�Aசி நிைன5கைள 
உ�டா�கி� கவைல நீ+கி மலரA ெசFதன. !ைஜயைறையA 37றிA 3ழ�றன 
கவிராய� க�க�. 
 
ைகேத�/த ஓவிய�க� Hல  எ@தி வா+கி� ெதா+க வி1��/த கட5ள� பட+க� 
அவைர( ெபாி*  கவ�/தன. !ைஜயைற�ேக ெதFOக அழைக� ெகா��தைவ 
அ/த( பட+க�தா . H+கி7 )த��� ந�ேவ ெந-ைலய பதியி- சிவெப�மா� 
இG+க ]ப�ேதா� மைற/* வசி�ததாகA ெசா-ல(ப� . )ராண ஐதிக�ைத 
விள�கிய* அ/தA சிவெப�மா� பட . H+கி7 )த�  அத� ந�வி- இG+க�  
பட�தி- ந�� சி�தாி�க(ப1��/தன. அ��*( பா7கடG- ஆதிேசட� �ைட 
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பி��க அறி*யி- )ாி'  தி�மாG� ெதFOக� கா1சி படமாக விள+கிய*. மல�/த 
ெச/தாமைர மல��� ந�வி- ைகயி- ஏ1�ட�  பைட()� க�வி'ட�  
உ1கா�/தி�(பதாக வைரய(ப1��/த பிர மாவி� சி�திரேமா, ��னைதவிட 
ந�றாக இ�(ப*ேபா- ேதா�றி*. இைவக>��  ேமலாக� ைகயி- ேவ- பி��* 
ெவ�ணீ9 அணி/* மைலேம- நி7பதாக� கா1சி ெகா��த ��க� ஓவிய� , 
அ(ப , ெபாாி, அவ-, கனி �தGயன 4ைட 4ைடயாக ��ேன 
பைட�க(ப1����  நிைலயிேல அம�/தி���  விநாயக� ஓவிய�  விள+கின. 
 
அ/த� ெதFவ+களி� பட+கைள'  அவ7றி7�� Kப  கா1� வழிபா� நட�தி� 
ெகா�����  வ�ளலான ேவ+கடசாமிைய' , மாறி மாறி( பா��தவாேற ஏேதா 
ஒ� ேவ��ைகயான க7பைன�� ஒ(பிட� ெதாட+கிவி1டா� கவிராய�. 
 
H�9 க�கைள'ைடய சாமியான சிவெப�மாேனா H+கி7 )த����ேள ேபாF 
ஒளி/*ெகா�டா�. உயி�கைள எ-லா  பா*கா��  ெதாழிைல'ைடய தி�மாலான 
சாமிேயா ேபசாம7 ெகா�ளாம- பா7கடG- ேபாF� K+க� ெதாட+கி வி1டா�. 
ேவைலெயன� ெகா�� உயி�கைள எ-லா  பைட�த பிரமேனா தாமைர( !விேலறி 
உ1கா�/* ெகா����கிறா�. சாி! இவ�க� தா� ேபாகிறா�க� எ�றா- இ/த 
��க��� எ�ன ேக� வ/த*? அவ�  ேவைல( பி��*�ெகா�� மைலேமேலறி 
நி7கிறா� பாவ  அ(பாவி( பி�ைளயாேரா அ(ப , ெபாாி, அவ-, கனிகைள� 
ெகா�(பவ�களிட  வா+கி'�ண ஆைச(ப1டதனா- வழியி<�ள ஓ� அரச 
மர�தி� நிழ- பாழாகாம- உ1கா�/* ெகா�டா�. "கைடசியி- ந ைம( ேபால( 
பா�� திாி'  )லவ�க>�� மன  ேநாகாம- உதவி ெசFகி�ற சாமி யா� எ�9 
பா��தா- எ?3வ* இேதா அ/தA சாமிக>�ெக-லா  !ைச ெசF* ெகா�����  
இ/த வ�ள- ேவ+கடசாமிதா�. இவைன( ெப7ற தக(பனாராகிய 
ெபா�ன(பசாமிைய�தா� ந  ேபா�ற தமி�( )லவ�க� வாயார வா��தி( 
)கழேவ�� !" தா  !ைஜயைறயி- க�ட பட+கேளா� ேவ��ைகயாக ேவ+கட 
சாமிைய ஒ(பி1�( பா��த )லவாி� ேம7க�ட சி/தைனA சி(பியி- ஒ� தனி( 
பாட-. ��* விைள/* ஒளி Oசிடலாயி79. Oசிடலாயி79. 
 

"H+கிGேல ஒளி/தி�/தா� ��க� சாமி 
        �தியகட7 ேபாF(ப��தா� ��/த சாமி 
தா+கமல( ெபா�1�ைற�தா� தைலநா7 சாமி 
        தைடவைரயி- உழ�9 நி�றா� தக(ப� சாமி 
வா+கி'�ண வழிகா�தா� வயி79A சாமி 
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        வாண��� இ+� த5வாரா� ம7ேறா� சாமி 
ஓ+கியசீ� மயிைலயி7ெபா�ன(ப சாமி 
        உதவிய ேவ+கடசாமி 'சித ேவேள!" 

 
��க� சாமி = சிவெப�மா�, ��/தசாமி - தி�மா-, கமல(ெபா�1� = தாமைர 
மலாி� ந�. தைலநா7சாமி = பிரம�, தடவைர = ெபாியமைல, தக(ப� சாமி = 
��க�, வயி79Aசாமி - பி�ைளயா�, வாண��� - தமி� க7றவ�க>��. 
 
ச/த�(ப சாம��திய�  சி/தைன'  ஒ� ேசர விைள/த இ(பாட-தா� அ/த 
அழகிய கவிைத ��*. 
------------------- 

32. 32. 32. 32. ப%டா#தா� ெதாி��ப%டா#தா� ெதாி��ப%டா#தா� ெதாி��ப%டா#தா� ெதாி��    
 
தி�மணமான )திதி- உடன�யாக மைனவிைய� 41��ெகா�� ேபாF� 
���தன  ைவ�*�ெகா�ள ��யாத ெதாைலKர�* ஊ��� ேவைல மா9த- 
கிைட�* வி�கிற* சில இைளஞ�க>��. ேவ9 வழியி-லாம- கGயாண மாகி'  
பிர மAசாாி எ�ற நிைலயி- தனி�க1ைடயாக( பல :9 ைம-கைள� கட/*ேபாF 
வாF�� விள+காத சா(பா1 ேடா� ஏ+கி ஏ+கி வாழ ேவ��யி��கிற* 
அவ�க>��. உ�திேயாக 'கமாகிய இ/த :7றா��- வட�ேக ெவ� 
Kர�தி<�ள நகர+களி- உ�திேயாக  பா���  தமி�நா1� இைளஞ�க>�� 
இ/த அ�பவ  ஏ7ப�வ* இய7ைக. ஆயிர  ைம-க>�� அ(பாG�/* 
��யி��க O� கிைட�கிறவைர த+க� மைனவி�� அவ�க� எ@*  க�த+கேள 
அவ�க>ைடய மனேவதைன��A சா�9 பக� . வா�வதி<  பண  ேச���  
இல1சிய�தி<  ேவக  அதிகாி�*�ள இ/த :7றா���� இ* இய-பாக5  
தவி��க ��யாததாக5  இ��கலா . 
 
ஆனா- ஒ� :9 ஆ��க>�� �7ப1ட வா��ைக அைம(பி- உறவி<  
ப/த+களி� பிைண()�களி<  ெந��க  அதிக . ஓ� ஊ�, ஒ� ெமாழி, ஒ� 
ேநா�க  எ�9 வா��ைக�� மீற ��யாத எ-ைலக� இ�/தன அ(ேபா* ஒ� 
மனிதனி� வா��ைக அவ� வா�கி�ற இட�தி- பதிவ* எ�ற அ��த�தி-தா� 
ஊ�க>��( பதி எ�9 தமிழி- ெபய� ைவ�தி�/தா�க�. இ(ேபா*�ள 
நிைலயிேலா எ/த ஊாி<  எதி<  பதியாம- ஓ�கிற இய-) உ�திேயாக 
வா��ைக�� வ/*வி1ட*. கணவ� மைனவிைய( பிாி/* ெதாட�/தா7 ேபா- சில 
ஆ��க� ெவளிேய இ��கிற நிைல இ(ேபா* இய7ைக. ஒ� :7றா���� 
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�/திேயா அ(ப� இ�(ப* �7ற . அ(ப�( பிாி/* வா@  வா�ைவ� �� ப 
வா�5 எ�9 ஒ()வதி-ைல. ம�களி� ஒ@�கேம பதி/* வா�வைத( ெபா9�த*. 
ஒ� :7றா���� ��பி�/த )லவ� ஒ�வ� மைனவிைய( பிாி/* ெவளிSாி- 
இ�/தேபா* அவ��� ஏ7ப1ட உண�ைவ( ப7றி இ+ேக ஒ� ச பவ�ைத� 
காணலா . இ-வா��ைகயி� அ�(பைட ேநா�க  :9 ஆ��க>��� தமி� 
நா1�- எ(ப� மாறி எளிதாகியி��கிறெத�பைத இ/தA ச பவ  விள�கிவி� . 
 
)திய ேபாரா1ட  
 
3/தர� கவிராய� எ�9 ஒ� )லவ� இ�/தா�. ந-ல அழக� அவ�. அ(ேபா* 
அவ���A சாியான வாGப( ப�வ . ெம-ல க� திற/* �-ைலA சிாி(பிெனா� 
ெம-Gயலா� பா��* மகி@  வய*. அ/த வயதி- வ9ைம இ�(ப* மனித��� 
ஒ� சாப�ேக�. ஏைழைம, இளைமயி� உ7சாக�ைத'  மகி�Aசி� *�ளைல'  
மற�கA ெசF* வி� . வ9ைமேயா� வ9ைமயாக( ெப7ேறா�க� அவ��� ஓ� 
அழகான ெப�ணாக( பா��*� தி�மண�  ெசF* ைவ�* வி1டா�க�. 
வயி7ேறா� ேபாரா�� ெகா���/தவைன ம�மதேனா�  ேபாராட 
வி1�வி1டா�க�. 
 
ஒ� வயி79�ேக ேபாரா�� ெகா���/த கவிராய� இ�ெனா� வயி7ைற'  
கா(பா7ற ேவ��ய நிைல ஏ7ப1� வி1ட*. அழகிய இள  மைனவியி� 
சிாி(ைப' , க� பா�ைவைய'  பா���  ேபா* தா  3/த�வ வா��ைக 
வா�வதாக எ�ணி அவ��� ஒ� பிரைம உ�டா� . வயி7றி� பசி' , O1�� 
ஏைழைம'  நிைன5�� வ�  ேபா* ெகா�ைமயான நரக�தி- வி@/* வி1ட* 
ேபாG��� . ஏைழ� ைககேளா�  அழகான மைனவிேயா�  எ�தைன நா1க� 
ப1�னி� �� ப  நட�த ��' ? தம��� ெதாி/த கவிபா�  கைலைய ைவ�*� 
ெகா�� யாராவ* சில ெச-வ�கைளA ச/தி�*( ெபா�>தவி ெபறலாெம�9 
அவ���� ேதா�றிய*. 
 
ைதSாிG�/த ��* �தGயா� எ�ற ெச-வ�  ெந�+கG நக�� க/தசாமி 
�தGயா� எ�ற ெச-வ�  3/தர� கவிராய��� ஏ7ெகனேவ அறி�கமானவ�க�. 
தி�மணமான )திதி- இள  மைனவிைய( பிாி/* ெபா�� ேதட( )ற(ப1டா� 
அவ�. எ�தைனேயா இ�ப� கன5கைள� க�� ெகா�����  இள  
மைனவிைய( பிாி/* ெச-வ* அவ� உ�ள�ைத ேவதைன(ப��திய*. மன�ைத� 
க-லா�கி� ெகா�� )ற(ப1டா� அவ�. அ/த �ய7சியி- சில மாத+க� கழி/தன. 
ேபான5ட� வாாி�ெகா�� வ�வத7�( ெபா��. எ+�  �வி/* 
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கிட�கவி-ைலேய! ேவ��யவ�கைளA ச/தி�* அவ�க� மன  ேகாணாம- சில 
நா1க� உடனி�/* . உ7சாகமான ேவைலகைள� ெதாி/*ெகா�� கவிைத பா�( 
ெபா�>தவி ேக1க ேவ�� . ஒEெவா� கண�  ஊாி- தனியாக இ���  
மைனவி எ�ென�ன எ�ணி : ேவதைன(ப�கிறாேளா எ�9 நிைன�* 
வ�/தி�ெகா�ேட கழி�தா� அவ�. அவ�ைடய க�க>�� ��னா- கணவ�  
மைனவி'மாகA ேச�/* வா@  ெச-வ� �� ப�*� த பதிக� பல� ெத�ப1டன�. 
 
பிாி5 ேவதைன 
 
ஒ� நா� இர5 வாைட� கா7றி- தைரயி- விாி�க விாி(பி�றி ேமலாைடைய 
விாி�* �ழ+ைகைய ம��*� தைலயைண ேபா- ைவ�*( ப��தி�/தா� 
கவிராய�. அ* ெவளிS�. ப��தி�/த இட  ச�திர�*� தி�ைண . வயிேறா 
ப1�னி. வயி7ைறவிட அதிகமான பசி மன�தி- உ�டாகிய*. ஆனாைத ேபா- 
அ(ப� வாைட� கா7றி- பசிேயா� ப��தி�(ப* அவ��� எ�ன ேவதைனைய� 
ெகா��தேதா! நிைன5க� Nேடறி�ெகாதி�தன. அவ� அ+ேக நா� இ+ேக! இ(ப� 
வா�வத7� நா� எ�ன பாவ  ெசFேத�? வா�ைவ( பைட�த விதி' , விதிைய( 
பைட�த இைறவ�  எ�ைன ம1�  ஏ� ேசாதி�க ேவ�� ? �1டா�க>��( 
பிAைச ெகா��கிற த�திைய' , அறிவாளிக>��( பிAைச எ��கிற நிைலைய'  
பைட�த பைட()� கட5ைள எ�ன ெசFதா-தா� எ�ன? சில ேப��� அறிைவ� 
ெகா��* வயி7ைற� காயவி�வ*! பல ேப���( பண�ைத� ெகா��* மன�ைத� 
ெகா��க மற/*வி�வ*! இ*தா� பைட(பி� நியதியா? அ/த( பைட()� 
கட5>�� நா� சாப  ெகா��கிேற�. நா� ப1ட இேத பிாி5 ேவதைனைய 
அவ�  ப1டா-தா� என* *�ப  அவ���� ெதாி' . நா� எ� இள  
மைனவிைய( பிாி/* ஊ]ராகA 37றி�ெகா�� ப1�னி கிட(ப* ேபா- பைட()� 
கட5>  த� மைனவியாகிய கைலமகைள( பிாி/* ஊ]ராக� திாிய ேவ�� . 
வாைட� கா7றி- ெமGய ேவ�� . விாி(பி�றி ெவ9/தைரயி- ப��க ேவ�� . 
அ(ப�ெய-லா  *�ப(ப1டா-தா� எ�ைன( பைட�தவ��� எ� *�ப  
ெதாி' !' எ�9 அ/த ேவதைனைய ஒ� பா1டாக எ@திைவ�தா� கவிராய�. 
 

"நைறெயா@�+ �ழலாைள அ�ெதா@� 
         ெமாழியாைள நய�ேவG7 

பிைறெயா@�  2தலாைள( பிாி/தி��க 
        இ(பிற(பி7 ெபாி*  யா�ெசF 
�ைறெய*ேவா மத�கைண�� மிக வ�/த 



69 

 

                     எைன விதி�த ெகா�ேயானான  
மைறயவ�  கைலமகைள( பிாி/தி�/தா- 

                ெதாி'ம/த வ��த/தாேன" 
 
எ� *�ப�ைத உண�வத7காக எ�ைன( பைட�தவ�  அேத *�ப�ைத அைடய 
ேவ��  எ�9 ெந?ைச நிமி��தி� ெகா�� ெசா-<கிற ெத ) கவி'�ள  
பைட�தவ���� தா� இ��க ��' . 
 
பண  ச பாதி(பத7காக இள  மைனவிைய ஊாி- வி1� வி1� இ/த� கால�தி<  
எ�தைனேயா தமி� இைளஞ�க� ெதாைலவி<�ள நகர+க>��( ேபாகிறா�கேள 
அவ�களி- எவராவ* ஒ�வராயி�  ேம7க�ட 3/தர� கவிராய� பா�ய* ேபா- 
ஒ� பா1�( பாட ��'மா? ��யா* இய/திர 'க�தி- ேமா1டா�A ச�கர+க� 
உ�>கிற மாதிாி உண�Aசிகைள ெவ9  இய�கமா�கி� ெகா�� வி1ேடா . 
அைவகளி- *�() இ-ைல. ஆகேவ, கவிைத'  இ-ைல. கவி'  இ-ைல. 
க7பைன'  இ-ைல. 
----------------- 

33. 33. 33. 33. ெசா# 2%ட�ெசா# 2%ட�ெசா# 2%ட�ெசா# 2%ட�    
 
ைகயி<  காG<மாக ெமFயிேல 31ட தீ()�க� விைரவி- ஆறிவி� . அழி'  
இய-பினதாகிய உடேலா� ெதாட�)ைடய எ-லா( )�க>ேம 
ஆறி(ேபாகி�றைவதா . உட<�� ஏ7ப�  *�ப+க� மன�ைத வ��*வ* 
ேபால� ேதா�றி� , அ/த� *�ப+க� மைறகி�ற கால எ-ைலேயா� அவ7றா- 
விைள/த வ��த�  மைற/*ேபா� . உடேலா� உ�ள  ெகா�����  ெதாட�) 
ெபாி*. இதனா-தா� மன�ேதா� தா��த- நட�* , 'ெசா7களா- )�ப��*  
நிைலக�' எ�9ேம யா���  ஆ9வதி-ைல. 
 
'ஒ� ெசா- ெவ-< , ஒ� ெசா- ெகா-< ' எ�9 பழெமாழிவழியாகA ெசா-G� 
சாதாரண�தி7� அ(பா7ப1ட ச�தி ேபச(ப�கிற*. அ*5  ப��தவ�களிட  
ெசா-G� பயைன 2க� ேபா*  சாி, ெகா���  ேபா*  சாி, அத7�ாிய ச�தியி� 
மா79� �ைறயாம- பய�ப��தி� ெகா�ள ேவ�� . த+க�தி� மா79 
நிைலகைள( ெபா7பாிேசாதக�க� க�டறிய வ* ேபாலேவ ெசா-G� ந�ைம 
தீைமகைள� க�டறி/* ெசா-ல ேவ�� . 
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ம*ரகவிராய� ஆன/தர+க( பி�ைளயிட  ஏ7ெகனேவ ந-ல பழ�க   
உைடயவ�தா . அ��க� ர+க( பி�ைளயிட  உதவி ெப7றவ�+4ட 
அ(ப�யி�/*+4ட அ�9 எ�னேவா வ��த�9 ப�யான அ/தA ச பவ  நட/* 
வி1ட*. ப��தவராக, நா��  ெதாி/த அறி5ட� விள+�  பழ�கமான )லவ� 
ஒ�வைர ேநா�கி அ(ப� மாியாைத �ைறவான வா��ைதகைள அவ�/தா� 
ெசா-Gயி��க� 4டா*. ஏேதா ேபாதாத கால , ஆ�திர�தி- வாFதவறி 
வா��ைதக� வ/*வி1டன. 'விஷ�க� ேவைள' எ�9தா� ெசா-ல ேவ�� . 
 
அரசா+க விஷயமாF அ(ேபா* சில நா1களாக ஏேதா ஒ� ெபாிய சி�கG- மா1�� 
ெகா���/தா� ஆன/தர+க�. ெச�ைனையA ேச�/த பிர !� அவ�ைடய 
!�Oகமாக இ�/தா< , அவ�ைடய தக(பனா� கால�தி- இ�/ேத 
)*Aேசாியி-தா� வாச . தக(பனா� கால�தி7�( பி�) த  ெசா/த �ய7சியா- 
ப�(ப�யாக ��ேனறி *விபாஷி பதவிைய அைட/* அைத( ெபா9()டேன 
நி�வகி�* வ/தா� அவ�. 
 
அ/த( ெப�  பதவியி- அம�/* அவ� )*ைவ அரசா+க�தி� ��கிய 
உ�திேயாக\தராக( பணியா7றி வ/தேபா*தா� ம*ரகவிராய� அவைர அ��க� 
ச/தி�*� தம�� அEவ(ேபா* ேதைவயான உதவிகைள( ெப79A ெச-வா�. 
அEவா9 அவ� ச/தி��  ேபாெத-லா  நைக �க�ேதா� அவைர வரேவ79 
அ�)ட� ேவ��ய உதவிையA ெசFவத7� ஆன/தர+க  தவறியதி-ைல. 
 
ஆனா- அ/த �ைற )லவ� வ/தி�/த ேபா* ேமேல 4றியவா9 அரசா+க 
ச ப/தமான சில சி�க-களி- அக(ப1��ெகா�� தவி�த நிைலயிG�/தா� 
பி�ைள. எனேவ கவிராய� வ/* இர�� H�9 நா1க� ஆகி'  அவைர� 
கவனி�காம- இ�/*வி1டா�. ம*ரகவிராய� அவசரமான உதவிைய நா� 
வ/தி�/தா<  ர+க( பி�ைளயி� இ/த� *�ப  நிைலைய உண�/* ெபா9�*� 
ெகா�டா�. 
 
நா��, ஐ/*, ஆ9, ஏ@ எ�9 வாிைசயாக எ@ நா1க� கழி/*வி1டன. 
ம*ரகவிராய� ேம<  ெபா9�தி�/தா�. )லவ� வ/த இர�ெடா� நா1களிேலேய 
அவ� வ/தி�(பைத� கவனி�*� ெகா�டா<  ஆன/தர+க� த  ேபா�கிேலேய 
இ�/*வி1டா�. அவ�ைடய அ(ேபாைதய மனநிைல எதி<  ப7றாத ெவ9() 
எ�ண+களி- சி�கி� கிட/ததனா- )லவைர� க�டபி�)+4ட இவ� வ/* 
கா�*�கிட�கிறாேர! எ�னெவ�9 விசாாி�* அ�()ேவா ' எ�ற நிைனேவ 
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அவ��� எழவி-ைல . எைத� க�டா<  எாி/* வி@த-, எதி<  ப7றி-லாத 
சின5ண�Aசி, இ(ப� இ�/த அவ�ைடய அ(ேபாைதய மேனாபாவ�தி7�� 
காரண  அ/த( பைழய அரசா+க�ைத( ப7றிய சி�க-கேள. அைத� தீ���  
�ய7சியி- !ரணமாக ஈ�ப1��/*  விைரவிேல ெவ7றிெபற ��யாம- 
இ�/ததனா-தா� அவ� இ�தைகய உ�ள( பா�ைமைய அைட/தி�/தா�. 
 
இ��  ஒ� மாத  அ(ப�( ெபா9�தி��க ேவ��  எ�றா< , ம*ரகவிராயரா- 
ெபா9�க ��' . ஆனா- அத7� ��ெப-லா  நைக�க�ேதா� வரேவ79( 
ேபா7றியவ� அ(ேபா* வா' எ�94டA ெசா-லவி-ைல. இ/த ஏ@ நா1களி<  
தாமாக அவ� கவன�தி- ெத�ப�  ச/த�(ப+கைள மி�தியாக ஏ7ப��தி� 
ெகா�� , அவ� கவனி�தி�/தா<  கவனியாத* ேபா- நட/* ெகா�டா�. 
 
இ/த நிக�Aசிக� எ-லா  ேச�/*தா� ம*ரகவிராயைர அ+ேக இனி'  த+கலாமா 
ேவ�டாமா எ�9 எ�C ப� ெசFதன. இ9தியி- அவ� ஒ� ��வி7� வ/தா�. 
ம9நா� காைல எ(ப�'  வ�ளைல ேந��� ேந� ச/தி�*� தா  வ/த காாிய�ைத� 
4றி உதவி ேக1ப*. அவ� ெகா��தா- ெப79� ெகா�வ*, இ-ைலெய�றா- ஊ� 
தி� பிவி�வ* ' எ�பேத அவ� ��5. ம9நாேளா� அவ� வ/* எ1� நா1க� 
ஆகிவி�வதனா- அைத நிைன�*, 'இனி'  த+�வதி- பயனி-ைல' எ�ற கைடசி� 
தீ�மான�*டேனேய அவ� இ/த ��வி7� வ/தி�/தா�. 
 
ம9நா� ெபா@* வி�/த*. ஆன/தர+க( பி�ைள காைல� கட�கைள எ-லா  
���*�ெகா�� சாவகாசமாக அம�/* ெகா���/தேபா* ம*ரகவிராய� அவ� 
�� ேதா�றினா�. 
 
"வ/*.. நா� ஒ� அவசர� காாியமாக உ+களிட  உதவிெப79( ேபாக வ/ேத�. 
வ/* ஏ@ எ1� நா1க� ஆகிவி1டன. இ(ேபா* இ+ேக ச/த�(ப  சாியாக இ-ைல 
எ�9 ெதாிகிற*. நா� விைடெப79� ெகா�கிேற�.” 
 
)லவ� நி9�தி நி9�தி வா��ைதகைள� தய�க�ேதா� ெவளியி1டா�. வ�ள- தைல 
நிமி�/* சின�*டேன அவைர( பா��தா�. க�களி<  �க�தி<  சினAசாைய 
ெத�ப1ட*. 
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"ஏ� ஐயா பற/* ெதாைல�கிறீ�?" ஆ�திர�தி- ஆன/தர+க� இ(ப��  
4றிவி1டா�. ஆனா- அ/தA ெசா7க� )லவ� ெசவியி- ெசா7களாக விழவி-ைல. 
ெந�()� க+�களாக வி@/* உ�ள�ைதA 31டன. ெசா-G� அ/தA N� 
ெபா9�காம- அவர* தளி� உ�ள  க�கிய*. வ�ள<�� அைத உண��த 
வி� பினா� கவி ெசா-G� N� ெதளிவாக� ெதாி' ப� அவர* �ைறைய� த  
பா1டா- 31�� கா1�னா� கவிராய�. அ/த( பா1�ர+க( பி�ைளைய நாணA 
ெசய*வ1� ெசF*வி1ட*. 
 

"ெகா��( பற��  )றா பற��  
        ��வி பற��  �யி- பற��  
ந��( ெபா9�கிக>  பற(ப� 
        நா� ஏ� பற(ேப� நராதிபேன 
தி�� விஜய  ெச<�தி உய�ெச+ 

         ேகா- நட�*  அர+காநி� 
ப�க  இ��க ஒ�நா>  பற 
        ேவ� பறேவ� பறேவேன!" 

 
இ� �ழ�க  ேபா�ற �ரG- இ/த( பாடG� �த- இர�� அ�கைள( 
பா�வி1�A சிறி* ேநர  நி9�தி( பி� இர�� அ�கைளA 3பாவமான �ரG- 
பா�னா�. ேசா79�� வழியி�றி அைலபவ�கைள 'ந��( ெபா9�கிக�' எ�9 4றி 
இக�வ* நா1� வழ�கி<�ள ெமாழி. அைத இர�டா  அ�யி� �தG- 
எ*ைகயாக ைவ�* 'ந��( ெபா9�கிக>  பற(ப�' எ�9 வ-Gன ஓைசைய 
அ@�தி( பா� ேபா* வ�ள- 4றிய ெசா7களா- )லவ� மன  எEவள5 )�ப1� 
��கேவ��  எ�9 ெதாிகிற*. எ-லாவ79��  ேமலாக இ9தியி- நி� ப�க  
இ��க ஒ�நா>  பறேவ�' எ�9 4றி வ�ளைல� த@வி� ெகா�டைத� ேக1ட 
பி�)  ம�னி()� ேக1�� ெகா�� பாிசிலளி�* அ�(பாம- ேவ9 எ�ன 
ெசFவா� பி�ைள? 
---------------- 

34. 34. 34. 34. =த>� =�1�=த>� =�1�=த>� =�1�=த>� =�1�    
 
ேசாழ ேவ/தன* அைவ�கள , ேசாழ� க Zரமாக அாியைணயி- அம�/தி�/தா�. 
அவ� அ�கி- வல* ப�க  ேசாழ ராXய�தி� ஆ\தான கவிஞ� ஒ1ட� 4�த� 
சி+க ஏ9ேபாலA ெச மா/* O7றி�/தா�. இட* ப�க  ச79� தா�வான ஓ� 
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அசன�தி-, �த- நா� பா��ய நா1�G�/* அரசனி� K*வராக வ/தி�/த 
)கேழ/தி( )லவ� உ1கா�/தி�/தா�. 
 
4�த� ெந?3 �ேராத�தா- ெகாதி�த*. )கேழ/திேயா எ/த விதமான 
எ�ண�மி�றி நிYகள+கமான ெந?ச�*ட� ேசாழ� அைவயி- அம�/* 
ெகா���/தா�. அவராக ஏதாவ* ேபAைச� ெதாட+கி வாைள� ெகா�(பா�. 
அ(ேபா* சாியானப� அைவ�� ந�விேல ைவ�* அவமான(ப��தி விடலா  
எ�9 ச/த�(ப�ைத எதி�பா��*� ெகா���/த ஒ1ட�4�த��� எதிாியி� 
ெமளன  ஏமா7ற�ைத� ெகா��த*. ேசாழ�ைடய அைவ��( )லவ� எ�ற 
ெபயாி- யா� வ/தா<  சாி, அவ�கைள ஒ�வ� விடாம- ம1ட/த1�� தைல�னியA 
ெசF* அ�()  பணிைய வழ�கமாக� ெகா���/தா� அவ�. சாதாரண( 
)லவ�கைளேய அ/த� கதி�� ஆளா�கி அ�()  அவ� பா��ய நா1� அைவ( 
)லவராக( பா��யனிடமி�/* வ/தி���  த ைம ெயா�தவ� ேபால விள+�  
)கேழ/திைய எ(ப�A 3 மா வி1�விட ��' ? ஆகேவதா� அவ� மன  
ச/த�(ப�ைத எதி�பா��*� *9*9()டேன *��*� ெகா���/த*. 
 
அ�ைறய அைவயி- வழ�கமாக நிகழேவ��ய அ ச+க� யா5  நிக�/* 
��/தபி� ேசாழ அரசேன ேபA3�� ந�ேவ த7ெசயலாக� கவிைதகளி� இய-ைப( 
ப7றி( ேபAைச ஆர பி�தா�. ேசாழ� கவிைதகைள( ப7றி( ேப3  அ/தA 
ச/த�(ப�ைதேய )கேழ/திைய மட��வத7� ஏ7றதாக( பய�ப��தி�ெகா�ள 
வி� பினா� 4�த�. "அரேச, இேதா அம�/தி��கி�றாேர பா��ய நா1�( )லவ� 
)கேழ/தியா�! அவேரா� நா� ஒ� சி9 ேபா1� நட�*வத7� இ/த அைவயி- 
இடமளி�க ேவ�� . இதி- தவறாக நிைன(பத7� எ*5  இ-ைல. ெவ9  
விைளயா1டாக இ/த அைவ'  தா+க>  க�� இரசி�க ேவ��  எ�பேத என* 
ேநா�க . விஷய  ேவ9 ஒ�9மி-ைல, நா� ஒ� ெவ�பாவி� �த- இர�� 
அ�கைள( பா�ேவ�. )கேழ/தியா� அத� பி�னிர�� அ�கைள( 
ெபா��தமாக( பா� ���* வி1டா- ேபா* . இEவள5தா�." இEவா9 4றி� 
4�த� வி�ண(பி�*� ெகா�டேபா* ேசாழேவ/த� அைத ம9�கவி-ைல. 
 
" அத7� எ�ன? அ(ப�ேய ெசF*வி1டா- ேபாயி79" எ�9 4றிவி1�� 
4�தைர'  )கேழ/திைய'  அவ� பா��தா�, 4�தைர( ப7றி ந�� 
ேக�வி(ப1� அறி/* ெகா���/த )கேழ/தி அவ� த ைம Oணாக வ )�� 
இ@�கிறா� எ�9 எ�ணி� ெகா�டா�. பி�னிர�� அ�கைள( பா�( 
ெபா��தமாக( பாடைல ���*� கா1ட ேவ��ேம எ�பத7காகேவா, 4�தாி� 
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ேவ9 நிப/தைன க>�காகேவா அவ� சிறி*  அ?சவி-ைல. ஆனா- 
ேதைவயி-லாத ேநர�தி- அநாவசியமாக, இ/த( ேபா1�ைய� த� ெசா/த( 
ெபாறாைமைய� தீ��*� ெகா�வத7காக இ/த மனித� ஏ7ப��திA ெசா7 ேபா���� 
4(பி�கி�றாேர எ�9தா� வ�/தினா�. 
 
4�த� 4றியப�ேய ெசFயேவ��  எ�9 ேசாழ� மிக5  ஆவேலா� ேக1�� 
ெகா�ட ேபா* )கேழ/தியா- அைத ம9�க ��யவி-ைல . N* வா* ெதாியாத 
அரச�. 4�தாி� அ/த வி�ண(ப  விைளயா1டாக, ெபா@* ேபாக( பா�வத7ேக 
என அவ� 4றியப�ேய இ���  எ�9 ந பினா�. 4�தனாாி� ெபாறாைம 
உ�ள  அவ���( )ல(படவி-ைல. 
 
ேசாழ�, 'பாட ஆர பி�கலாேம!' எ��  �றி()� ேதா�ற ஒ1ட�4�தைர( 
பா��தா�. 4�த� ப��*� கிட��  மதயாைள ஒ�9 எ@/தி�(ப* ேபால� த  
இ��ைகயி- இ�/* எ@/தா�. ேதைவ�� அதிகமான க�வ�  க Zர�  அவாிட  
ேதா�றின. அEவளவி- நிப/தைன(ப� பாடG� �த- இர�� அ�கைள� 4�த� 
பாடலானா�. அைவயி- !ரண அைமதி நிலவிய*. 
 

"ெவ�றி வளவ� விற-ேவ/த� த பிரா� 
எ�9  �*�� கிடா�கவ  " 

 
ெவ�றி = ெவ7றி வளவ� = ேசாழ�, விற-ேவ/தா = திறைமமி�க அரச�. பிரா� = 
தைலவ�. 
 
4�த� பா�வி1� நி9�திய*  அ/த �த- இர�� அ�களி� ெபா�ைள 
உண�/*ெகா�ட ேசாழ�  அவ� அைவயின�  அளவ7ற மகி�Aசி 
ெகா�டா�க�. )கேழ/தி ைய'  அவ�ைடய பா��ய ம�னைன'  இழி5ப��த 
�ய-வ* ேபால அைம/தி�/த* பாடG� �த7 ப�தி. அ* )கேழ/தியி� 
மன�ைத( )�ப��தினா<  தய�கமி-லாம- உடேன எ@/தா� அவ�. 
ஒ1ட�4�தைரவிட அதிகமான �9 )A சிாி() ஒ�ைற உதி��*� ெகா�ேட அவ� 
ெதாட�/* பாடலானா�. அைவ மீ��  அைமதி அைட/த*. 
 

"................ *�9  
ெவறியா� ெதாைட கம@  மீனவ�ேகா� ைகேவ- 
எறியா� )ற+ெகா��கி� எ�9." 
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ெவறி ஆ� = வ��க� ெமாF�� , ெதாைட = மாைல மீனவ�ேகா� பா��ய�, 
)ற+ெகா�(பி� = ேசாழ� )ற�*� கா1�னா-. 
 
எ�9 )கேழ/தி பா1ைட ���தா�. ேசாழ� �க�தி- ஈயாடவி-ைல. ஒ1ட�4�த� 
தைல�னி/தா�. அைவயி- 4�த� பா� ���த5ட� ஆரவார  ெசFதவ�க� 
இ(ேபா* அ��* ைவ�த க7சிைலகைள(ேபால ஆடாம- அைசயாம- உ1கா�/ 
தி�/தன�. )ேகழ/தி தி� ப5  ஒ��ைற �தைல'  ��ைவ'  ேச��* 
�ழ+கினா�. 
 

"ெவ�றி வளவ� விற-ேவ/த� த பிரா� 
எ�9  �*��கி டா�கவச  - *�9  
ெவறியா� ெதாைடகம@  மீனவ�ேகா� ைகேவ- 
எறியா� )ற+ெகா��கி� எ�9.” 

 
�த-, ��ைவ அவமான(ப��த �ய�ற*. ��ேவா, �தைல ஆதாரமாக 
ைவ�*�ெகா�� �தைலேய அவமான( ப��தி அக+கார�ைத அழி�*வி1ட*. 
)79���ேள மாணி�க  இ���  எ�9 �தG- எ�ணி�ைக 2ைழ�தவ� 
��வி- உ�ேள இ���  பா பினா- தீ�ட( ெப7றா7 ேபாலாயி79 
ெபாறாைமேய இய7ைகயாக� ெகா�ட 4�த� நிைல. ம1ட/ த1�( )கேழ/திைய 
மட�க �ய�றா� 4�த�. )கேழ/தி ம1ட/ த1�� 4�தைரேய மட�கி வி1டா�. 
பிற���� தீைம எ�Cபவ�க� அைத�தாேம ��வி- அ�பவி�க ேவ��  
எ�ப*தா� நியதிேயா? எ�னேவா? 
-------------------- 

35. 35. 35. 35. /லவாி� /ர%சி/லவாி� /ர%சி/லவாி� /ர%சி/லவாி� /ர%சி    
 
அ�9 காளேமக  தி�மைலராய� ப1�ன�தி7� வ�கி�ற நா�. அவைர உ�ேள 
வி1டா- த+க>�� ஆப�* எ�9 அEa�� கவிஞ�க� யாவ�  
அதிம*ர�கவிராயாி� தைலைமயி- ஒ�9 ேச�/* அவைர( பய�9�தி விர1ட ஊ� 
எ-ைலயிேலேய 4�வி1டா�க�. 41டமாக வ/தி���  தா+க� அ�தைன ேப�  
தி�மைலராய� ப1�ன�*� கவிஞ�க� எ�பைத அறி/* ெகா�ட*ேம காளேமக  
அ?சி( ேபாவா�' எ�9 அவ�க� மன� ேகா1ைட க1�ன�. இ/த� *ணிAசG-, 
காளேமக�ைத� க�ட*  தாவி( பாF/* அவைரA N�/* ெகா�டன�. 
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த  சி/தைனயி� ேபா�கிேல ஆ�/தவாேற சாைலயி- வ/* ெகா���/த 
காளேமக�தி7� ஒ�9ேம )ாியவி-ைல. 
 
"நீ+க� எ-லா  யா�? எத7காக வழிேயா� ேபாகிற எ�ைன இ(ப� வைள�*� 
ெகா�� நி7கிறீ�க�? விஷய�ைதA ெசா-<+க�!" கணீெர�9 ெவ�கல� �ரG- 
இ(ப�� ேக1டா� காளேமக . 
 
"நா+களா? நா+க� எ-லா  தி�மைலராய� ப1�ன�*� கவிராய�க�." வைள�*� 
ெகா���/தவ�க� ம9ெமாழி 4றினா�. 
 
காளேமக�தி7� அட�க ��யாதப� சிாி() வ/*வி1ட*. வாFவி1� 
விஷம�தனமாகA சிாி�*� ெகா�ேட , "அடடா! நீ+க� கவிராய�களா? ('கவி எ�ற 
ெசா-<��� �ர+�' எ�9  ஒ� ெபா�� உ��. நா� ெவ9  மனித�க� எ�9 
அ-லவா தவறாக எ�ணி வி1ேட�?" எ�றா�. ேம< , "நீ+க� கவிராய�க� 
ஆனா- அத7�ாிய ப� ேதா7ற  இ-ைலேய?" 
 

"வா-எ+ேக? நீ�ட வயி9 எ+ேக? ��னிர�� 
கா-எ+ேக? உ1�ழி�த க�எ+ேக? சால( 
)விராய� ேபா79  )லO�கா�! நீவி� 
கவிராய� எ�றி�/த� கா-" 

 
எ�9 பா�( பாிகசி�தா�. 37றியி�/த )லவ�க� அ�தைன ேப�  �க�தி- 
விள�ெக�ெணF வழிய நி�றா�க�. ஆனா-, காளேமக  அேதா� 
வி1�வி�பவராக� ெதாியவி-ைல. அவ�கைள ேநா�கியப�ேய, "ஆமா ! நீ+க� 
கவிராய�க� எ�9 ெசா-Gவி1U�க�. நா� யா�?' எ�9 உ+க>��A 
ெசா-லவி-ைலேய! ேக>+க�. நா�  ஒ� கவிஞ�தா�. ஆனா- உ+கைள( 
ேபா- அ-ல! எ(ப�( ப1ட கவிஞ� ெதாி'மா? ெசா-<கிேற�, ேக1க ேவ�� " 
எ�9 தி� ப5  பாட ஆர பி�*வி1டா�. 
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"இ ெம��  ��ேன எ@:9  எ�b9  
அ ெம�றா- ஆயிர  பா1 டாகாேதா - 3 மா 
இ�/தா- இ�/ேத� எ@/ேதேன ஆயி� 
ெப�+காள ேமக  பிளாF!" 

 
காளேமக  இ(ப�� த7)க�Aசியாக� 4றிய பாடைல� ேக1ட*  41ட�தி� 
��னணியி- நி�ற அதிம*ர�தி7� அவமான�  ேகாப�  உ�டாகிவி1ட*. 
'த+க� 41ட�ைத� க�ேட ஓ�(ேபாவா� எ�9 எ�ணியத7� மாறாக� 
காளேமக  *ணிவாக� த+க� �� நி�9 த+கைளேய தா��தி( ேப3கிறாேன?' 
எ�9 நிைன/* மன  ெகாதி�த* அதிம*ர�தி7�. . . . 
 
"ஓF! காளேமக . நா� யா� ெதாி'மா உம��! நா�தா� அதிம*ர ! என�� 
இைணயான )லவேன இ/த( ப�க�தி- கிைடயா*! Oணாக யாாிட  ேமாதி� 
ெகா�கி�ேறா  எ�9 ெதாியாம- பி�) தி�டாட ேவ�டா . எAசாி�ைகயாக 
நட/* ெகா�> !" 
 
அதிம*ர  ஆ�திர  ெபா+�  �ரG- இEவா9 4றிய*  ��ைன� கா1�<  
உர�த �ரG- கலகல ெவ�9 சிாி�தா� காளேமக . 
 
'ஓேஹா! நீ�தானா அ/த அதிம*ர  ? உ ைம ெதாியாம- இ���மா எ�ன? 
ந�றாக� ெதாி'ேம! என�ேக ெதாிய வி-ைலயானா- ேவ9 யா����தா� 
உ ைம(ப7றி ெதாிய( ேபாகிற*? உ ைம(ப7றி நா� அறி/தைதA 
ெசா-<கிேற�, ேக> : 
 

அதிம*ர  எ�ேற அகில  அறிய� 
*தி ம*ர மாெய��*A ெசா-<  - )*ைம எ� 
கா1�A சர��லகி7 காரமி- லாAசர��� 
41�A சர�ெகனேவ 49." 

 
அதிம*ர  = அர�ைத, வச ) இைவகைள( ேபால ஒ� கா1� ம�/*Aசர�கி7�( 
ெபய�. 
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காளேமக( )லவ� அதிம*ர�ைத( ப7றிய த  பாடைல� 4றி ���தா�. அதிம*ர  
ெவலெவல�*( ேபானா�. ம7றவ�க� ந�+கி ஓ�வத7�� தயாராகிவி1டன�. 
'உ�ைம யிேலேய இ* ெபாிய ச�டமா�த தா�, இதனிட  ந  �ய7சி பG�கா*' 
எ�9 அ(ேபா*தா� தி�மைலராய�ப1�ன�*� கவிராய�க>��( )ாி/த*. 
 
காளேமக�ைத( )ர1� ெசF* ஓ1�வத7� வ/த அவ�க� காளேமக�தி� 
)ர1சியிேல சி�கி� க��தழி/* தா+கேள தி� பி ஓட ேவ��யதாயி79. அவ� 
பாட-க� அவ�கைள அEவா9 அ?சி ெந?3 �ைல/* ஓ� ப�யாகA 
ெசF*வி1டன. 
---------------- 

36. 36. 36. 36. கா(சி/ர�தி# காளேமக�கா(சி/ர�தி# காளேமக�கா(சி/ர�தி# காளேமக�கா(சி/ர�தி# காளேமக�    
 
க�C  ெசவி'  கா-க>  ெப79 க��  ேக1�  நட/*  வா��ைகைய 
அ�பவி�� ேபா* வசதிகைள( ெப7றவ�க� உலெக+�  இ�/தா<  அவ�களி- 
சிலாி�  சில�ைடய அ�பவ+கேள காவியமா�  த�தியிைன( ெப9கி�றன. 
பிரதிதின�  பிரகி�தியி� சி�ன பி�ன+களி- மனித அ�பவ�தி7�  
3வாதீன�தி7�  உ1ப1ட ஒEேவா� அCவி<  காவிய�தி� Hல( ெபா�ளாகிய 
இரஸ� கனி5 இ��க�தா� இ��கி�ற*. அதைன அ�பவி�* ெவளியி�  
ச�திதா� காவிய . ப-லாயிர  பாட-க>  அ* ெசா-<  ெபாிய கைத'  
ேச�/ேத காவிய  எ�9 ம1�  எ�Cவ* ெபா�/தா*. காவிய  எ�ற ெசா- 
'கவியா7 ெசFய(ப�வ* எ��  ெபா�ைள உைடய*. எனேவ அ�பவ+கைள 
நைகA3ைவ ேதா�9 ப�யாகA ெசா-<  காளேமக�தி� தனி(பாட-களிG�/* 
அ�பவ+கைள� ெதFOக அழ� ேதா�ற ெவளியி�  க ப� காவிய  வைர யா5  
காவிய+கேள. ெவளியி�கி�ற அ�பவ  'த�ைன( ெபா9�ததா? பிறைர( 
ெபா9�ததா?' எ�ற ஆராFAசி இ+ேக அவசியமி-லாத*. 
 
காளேமக�தி� வா��ைகயி- நிக�/த ஒEெவா� சி9 நிக�Aசி'  ஒ� தனி 
நைகA3ைவA சி�திர . உலக�ைத அவ� எ/த� ேகாண�தி- நி�9, எ/த மன 
நிைலேயா� அ�பவி�தி��கிறா� எ�ற வினாவி7� அவ�ைடய பாட-க� விைட 
பக�/*வி� . அவ�ைடய பாட-களிG�/* ேவ��ைக'  விேநாத�  ப7றி-லாத 
மன இய-)  சாதாரண உலக�ைத நைக�* கி��( பா���  த�ைமைய'  
உைடயவ� எ�9 நா  அவைர அறி/* ெகா�ள ��கி�ற*. 3�+கA ெசா�னா- 
அவ� கால�*� தமி� நா1�7� அவ� ஒ� ெப�னா1ஷாவாக விள+கி 
வ/தி��கிறா�. அவ� பாட-களி- ெசா/த அ�பவ+கைள அவேர ெவளியி�  
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நிைலைய ஊ�றி ஆராF/தா- இ/த உ�ைம )ல(ப� . தமிழி- தனி(ப1ட 
நைகA3ைவ( பாட-க� எ�9 பிாி�ெத��தா- காளேமக�தி� பாட-கேள ெபாிய 
அளவி- கிைட�� . வி1ேட7றியாக மன  ேபான ேபா�கி- 37றி� திாி/த ேபா* 
பா�ய ெவ9  பாட-க� தாேம?' எ�9 காளேமக�தி� கவிைதகைள ெவ9(பவ�, 
அவைர'  அவ�ைடய பாட-கைள'  சாியாக உணர� ெதாியாதவ�க� எ�ேற 
ெசா-ல ேவ�� . கா?சி)ர  ெச�றி�/தேபா* கா?சி c வரதராஜ( 
ெப�மாளி� க�ட வாகன�ைத� தாிசி�*� காளேமக  பா�ய நைகA3ைவ( பாட- 
ஒ�9��. கவிA 3ைவ'  உய�தர நைகA3ைவ'  ெபா�/திய அ/த( பாடைல( 
ப��தா- அவைர 'வி1ேட7றி' எ�9 ெசா-<பவ�க� த+க� அபி(பிராய  தவ9 
எ�9 உணர ��' . ��/தா- அ* இ/த( பா1�� ெவ7றிதா�. 
 
காளேமக  வ/தி�/த அ�ைற�� கா?சி)ர�தி- வரதராஜ( ெப�மா>��� க�ட 
வாகன� தி�நா�. ஜகX ேஜாதியாக( பிரகாசி��  த+க� க�ட வாகன�தி- 
ெப�மா� எ@/த�> ேபா* த7ெசயலாக� காளேமக�தி7�  அ/த தாிசன  
கிைட�த*. ெப�மாைள� தாிசி�த காளேமக  தாிசன( பலனாகேவா எ�னேவா 
தாிசன�ேதா� 4�ய க7பைன ஒ�ைற'  ெப7றா�. ஆயிர�கண�கி- 4�யி�/த 
அ�தைன ம�க>  அ/த� தாிசன அ�பவ�ைத( ெப7றவ�க�தா . ஆனா<  
காளேமக  ஒ�வ��� ம1�  தாேன ெப�மாைள( பழி(ப* ேபால( )க@  அ/த( 
பாடைல( பா�த7�ாிய க7பைன ஏ7ப1ட*? 'ேகாவி<���ேள இ�/த ெப�மா�, 
ேகாவி<���ேளேய 3 மா இ�/தி�/தா- இ/த வ ெப-லா  வ/தி��கா*. 
ெவளியி- வர(ேபாக, 'ப�/* K�கி�ெகா�� ேபாF வி1டேத! ஐையேயா! 
ேவ��  இ/த( ெப�மா>�� ந�றாக இ*5  ேவ�� , இ�ன�  ேவ�� . 
இவ� ஏ� இ�/த இட�தி- இ��காம- ெவளிேய வ/தா�?' இ(ப� ஒ� �ழ/ைத 
ேவ��ைகயாக நிைன(ப* ேபால நிைன�தா� காளேமக . நிைனைவ ஒ� 
ெவ�பாவாக( பா�னா�. பாட- ெவளி(பைடயாக இக�Aசிேயா� பா�ய ெவ9  
நைகA3ைவ( பாடலாக� ேதா�றினா< , )க�Aசி'  ஒ� �ழ/ைத விைளயா1டாக 
எ�ணி( பா�(ப* ேபா�ற இய-)  அதி- 2C�கமாக அைம�க(ப1��ளன. 
 

"ெப�மா>  ந-ல ெப�மா� அவ�த  
தி�நா>  ந-ல தி�நா� - ெப�மா� 
இ�/திட�தி7 3 மா இராைம யினா- ஐேயா! 
ப�/ெத��*( ேபாகி�றேத( பா�!" 
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ெப�மா� = வரதராஜ�, இ�/திட  = இ���மிட  ஆகிய ேகாவி-, ப�/* = 
க�ட�. 
 
இேத மாதிாி எ�தைனேயா சி9 அ�பவ+க� காளேமக�தி� வா��ைகயி- 
நிைற/*�ளன. அைவக� ஒEெவா�9  ஒ� சி9 அ�பவ� காவிய  எ�ற 
�ைறயி- அவ7ைற இரசி�க �7ப1�வி1டா- தவறாக எ�ண� ேதா�றா*. அ/த 
அள5 இரசி��  இரசைனேய நம��( ேபா*மான*. 
------------------- 

37. 37. 37. 37. !ட�திேல க ைக !ட�திேல க ைக !ட�திேல க ைக !ட�திேல க ைக !!!!    
 
பிறைர வGயA ெசா7ேபா��� இ@�* வாதமிட ேவ��  எ�ற ஆைச 
காளேமக�தி7�� கிைடயா*. ஆனா- பிறராக� த ைம அEவா9 'வ )�� 
இ@��  ேபா* ' ம�ணா/ைத மாதிாிA 3 மா இ�/* வி�வ*  அவ���( 
பி��கா*. ம7றவ�க� திறைமைய( பாிேசாதி�கேவ��  எ�ற ஆ�வேமா, 
அவ�க� ப�(பி� ஏ7ற�தா�ைவ ஆராF/தறிய ேவ��  எ�9 *�*���  
)லைம� காFAசேலா அவ��� இ�/ததி-ைல. ஆயி�  ெபாறாைம'  எதிாிைய( 
ப��காதவ� எ�9 பலரறிய ம1ட/த1�� கா1ட ேவ��ெம�ற அNைய'  
ெகா�ட ேவ9 சில )லவ�க� அவைரேய அ(ப�( பாிேசாதி�க வ/தேபா* அவ� 
வி1�� ெகா��* ஒ*+கி வி�வ*  இ-ைல. 
 
.. இ/த விஷய�தி- அவாிட  சி�கி� ெகா�ட ம7றவ�க� - நிைல, ேந� எதிேர 
இ���  க7 3வைர ேநா�கி( ப/ைத எறிபவ�, எறி/த ேவக�தி- அேத ப/* 
மீ��  வ/* த�ைனேய அ��க� க�� வ�/*  நிைலைய ஒ�தி�/த*. 
அறியாம- ெகா�ளாம-, அவைர ஒ�9  ெதாியாதவ� எ�9 நி]பி�*விட 
ேவ�� ' என நிைன�* அவாிட  வாைய� ெகா��தவ�க� இவாிட  வ/* 
மா1�� ெகா�ேடாேம' எ�9 எ�C ப�யாகA ெசF*வி�வா�. ேவ��ைக�� 
ேவ��ைக ேப3  அவ� வாF விைன�� விைன ேப3 ! 
 
'த ைம( ப7றி ம7ற )லவ�க� எ�ன எ�ணி� ெகா�கிறா�கேளா?' எ�ற 
கவைலைய அவ� ெகா�>வ* இ-ைல. இ�/தா<  ெகா-ல� ெத�வி- ஊசி 
வி7பைத( ேபால� த மிடேம வா*�� வ�பவ�க� ேம- அவ��� அசா�தியமான 
சீ7ற  வ/*வி� . த ைம 'ெவ�ைள� கவி' எ�9 பலOன(ப��தி நி]பண  ெசFய 
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வ�  ெபாறாைம� கார�க>�ேக அ/த( ப1ட�ைத� க1�( பலOன�ேதா� 
அவ�க� தைல�னி/* ேபாகA ெசFவத7� அவ� ஒ�ேபா*  தய+கினேத இ-ைல. 
அ�தைகய ச/த�(ப+க� அவ�ைடய கவிைத வா��ைகயி- எ�தைனேயா �ைறக� 
வாF�தி�� கி�றன. அவ7றி- விய()��ாிய ஒ�9 எ�னெவ�றா- ஒ� 
�ைறயாவ* ேதா-வியி� அறி�றி 4ட� காளேமக�தி� ப�க  வாF�ததி-ைல. 
 
அவ79� சா�றாக ஒ� நிக�Aசிைய இ+ேக கா�ேபா . காளேமக�தி� 
திறைமயி<  )கழி<  ெப�ைமயி<  ெபாறாைம ெகா�ட சில� அவைர 
எ(ப�யாவ* ம1ட/ த1��' கா1�விட ேவ��ெம�9 4�A சி/தி�தன�. 
கைடசியி- ஒ� தீ�மான�தி7�  வ/தன�. "காளேமக�தினிட , ெவ�பாவி7�ாிய - 
!ரண(ெபா�� சாராத - �றி(ப�யாகிய இ9தி அ� ஒ�ைற� ெகா��* அைத 
ைவ�*�ெகா�� பா1ைட( !��தி ெசF'மா9 ெசா-லேவ�� . நா  
ெகா��கி�ற இ9தி அ� விபாீதமாக அைர�ைற நிைலயி- இ��� . ஆைகயா- 
அவ� அைத( !��தி ெசFய இயலாம- ேதா79( ேபாவா�" எ�பேத அவ�க� 
தீ�மான . இ(ப�� தீ�மானி�தபி� அவ�கேள மீ��  4� �ட�திேல 
க+ைகயட+� ' எ�ற இ9திய�ைய� காளேமக�தினிட  4றி( ெபா�� சாியாக 
அைம'மா9 அைத ெவ�பாவாக( பாடA ெசா-ல ேவ��  எ�9  ��5 ெசF* 
ெகா�டா�க�. �ட�திலாவ*, க+ைகயாவ*, அட+� கிறதாவ*?' எ�ெற�ணி� 
காளேமக  ம��� திைக�*� ேதா79( ேபாவா�. எ(ப�யாவ* வாF�� வ/தப� 
பா�( !��தி ெசFதாேலா ெபா�� ெக1�(ேபா� . ெபா�>  விபாீதமாக இ��க� 
4டா*! இ9திய�'  '�ட�திேல க+ைக யட+� ' எ�றி��கேவ��  எ�ற 
நிைன5க>ட� அவ�க� காளேமக�தி� பா7ெச�9 த  நிப/தைனகைளA ெசா-G 
ேவ��� ெகா�டா�க�. உ�ைமயி- அ/த ஈ7ற�ைய� தயா� ெசFத 
அவ�க>�ேக அைத� !��தி ெசFய� ெதாியா*. ஆனா-, காளேமகமா 
வி�கி�றவ�? அவ�க� ேக1� வாF 
H�யி��கமா1டா�க�. அத7��ேளேய, 
 

"வி�C� கட+காம- ெவ7)� கட+காம- 
ம�C� கட+காம- வ/தா<  - ெப�ைண 
இட�திேல ைவ�த இைறவ� சடா  
�ட�திேல க+ைக யட+� " 

 
வி� - வான , ெவ7) = மைல, ம� = உலக  , ெப� = பா�வதி இைறவ� = சிவ�, 
சடாம�ட  = சைட��" 
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எ�9 அவ� பா�னேபா* அவ�க� H�கி- விரைல ைவ�தா�க�. 
------------------- 

38. 38. 38. 38. ப#ல�! 2ம+த வ
ள#ப#ல�! 2ம+த வ
ள#ப#ல�! 2ம+த வ
ள#ப#ல�! 2ம+த வ
ள#    
    

ெசா�கநாத� மாa��� வ/* சில நா1கேள கழி/தி�/தன. மாa�� 
க�(ப�ணவ�ளG� அைழ()�� இண+கிேய அவ� அ+� வ/* அவாிட  
த+கியி�/தா�. க�(ப�ண வ�ள- மாaாி- மிக( ெபாிய ெச-வ�. அவ��� 
H�9 த பிய�க� இ�/தன�. ெச-வ  அளவ79� த+கியி�/த* ேபாலேவ 
க-வி'  ந7ப�)க>  அவ�களிட  நிைற/தி�/தன. 
 
சேகாதர�க� ஒேர �� பமாக வசி�* வ/தன�. ேபா1�, ெபாறாைம சிறி*  இ�றி, 
எ�9  ��றாத சேகாத� பாச�*ட� அவ�க� வா�/* வ/த* ம7றவ�க>�� 
விய() அளி�க� த�க �ைறயி- இ�/த*. 
 
)லவ�கைள வரவைழ�*( பாரா1� மகி�வதி< 4டA சேகாதர�க� அசா�தியமான 
ஒ79ைம'  அ�)  கா1�னா�க�. H�9 த பிமா�க>  அ�ணனிட  
ெகா���/த மதி()  மாியாைத'  4ட அEவள5 உய�/ததாகேவ இ�/த*. 
��) பலாிட  இைவகைள எ-லா  ேக�வி(ப1��/த ெசா�கநாத� இ(ெபா@* 
ேநாிேலேய அ+� நிதாிசனமாக� க�� மகி�/தா�. 
 
ஒ� நா� உலாவA ெச�9வி1� ெவளியி- O� தி� பிய ேபா* வழியி- வ/* 
வி@/* கிட/த ெபாிய க�ேவல �� ஒ�9 3��' ெக�9 )லவாி� உ�ள+காG- 
ைத�* வி1ட*. )லவ��� வG *�*��த*. ெபா9�*� ெகா�� காைல� K�கி 
உ�ள+காGG�/த ��ளி� 2னிைய( பி��* இ@�தா�. ��ளி� ��கா- ப�தி 
காG- ஆழ� ைத�தி�/த தினா- 2னி ம1�  �றி/* அவ� ைகயி- வ/த*. 
இ�ளி- ேவெறா�9  ெசFய��யாம- அ(ப�ேய காைல ெம*வாக� தட  
ெபய��* ஊ�றி நட/* ேமேல ெச�றா�. 
 
இரவி- O1�7� வ/த பி�)  4ட வ�ளGடேமா, ம7றவ�களிடேமா தம�� �� 
ைத�ைத( ப7றி அவ� 4றி�ெகா�ளவி-ைல. தாமாகேவ அைத எ��க �யல5  
இ-ைல. அ()ற  ஏேதேதா இல�கியA ச�Aைசகளி- ஈ�ப1� வி1� இர5 ெவ� 
ேநர�தி7�(பி� உற+க( ேபான ேபா* 4ட அவ� அைத எ�(பத7� 
எ�ணவி-ைல. �� ைத�தைத மற/ேத ேபானா� எ�9 4டA ெசா-லலா . 
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நா1க� இர�� கழி/தன. �� ைத�தைத அவ� மற/* ேபனா- ��>  அவைர 
மற/* வG�காம- இ�/* வி�மா எ�ன? கா- O+கி வி1ட*. ஆழ�தி- ைத�த 
�� ப@�* உ�ேள சீ� ெகா���/த*. இ�/த இட�தி- இ�/* அ()ற  
இ()ற  நக�வ*4ட இயலாததாகிவி1ட*. அ(ேபா*  )லவ� தாமாக எ*5  
ெசா-லவி-ைல. க�(ப�ண வ�ள- அவ� நிைலைய� க�� ந�ந�+கி மன  
பைத�* விசாாி�த ேபா*தா� �� ைத�தைத( ப7றி வ�ளGட  4றினா� அவ�. 
 
"ைத�த5டேன 4றியி�/தா- இEவள5 Kர�தி7� வ/தி��காேத? O� 
சிரம�தி7� இட  ெகா��*� ெகா�� வி1U�கேள?" எ�9 அ�)ட� அவைர� 
க�/* சின/* ெகா�ேட ைவ�திய��� ஆ� அ�(பினா� க�(ப�ண வ�ள-. 
அவ�ைடய த பிய�க>  )லவ��� வ/த *�ப�தி7� மனமிர+கி� கவைல 
ேதாF/த �க�*டேன அ�கி- நி�9 ெகா���/தன�. 
 
ைவ�தியைர அைழ�* வரA ெச�ற ஆ� அவைர அைழ�* வ�வத7� ��ேப, 
)லவைர� ேத� அவ� ெசா/த ஊாிG�/* ஓ� அ� வ/* ேச�/தா�. பரபரப(பாக 
வ/த அ/த ஆ� ஊாி- )லவ� மைனவி ேநா'7றி�(பதாக5  ெச�ற இர�� 
நா1களாக ேநாF �7றி உட- நிைல மிக5  கவைல�கிடமாகி இ�(பதாக5  
அவைர உடேன காண வி� பி அைழ�* வரA ெசா-Gயதாக5  4றினா�. )லவ� 
ேவதைன யைட/* ஊ� ெச-<வத7�� *��தா�. காG- �� ைத�தி�(பதினா- 
ஏ7ப1ட த  அவ\ைத4ட அவ��� அ(ேபா* நிைனவி-ைல. அவ�ைடய ெசா/த 
ஊ� அ+கி�/* மி�/த ெதாைலவி- இ-ைல நா�� நாழிைக( பயண தா�. 
 
'Oணாக இ(ேபா* ைவ�தியைர அைழ�* வரேவ�டா ! எ(ப�யாவ* - ஒ� 
ப-ல�கி- ைவ�தாவ* எ�ைன ஊாி- ெகா�� ேபாFவிடA ெசF'+க�! அ*தா� 
நீ+க� இ(ேபா* என��A ெசFயேவ��ய ேப�தவி, இ/த நிைலயி- நா� 
அவைள� காணாம- இ��க��யா*. எ� காைல நா� ஊ���A ெச�9 அ+ேக 
ைவ�தியாிட  கா�பி�*� ெகா�கிேற�. அவேள இ(ப�� கிட�� ேபா* எ� 
கா<�� ைவ�திய  ெசFய இ(ேபா* எ�ன அவசர  ேவ��� கிட�கிற*?' எ�9 
மன  ெநா/* இர�க�  உ��க�  ேத+கிய �ரG- 4றினா� )லவ�. 
 
அவ� ேவ��� ெகா�ட வித , க�(ப�ண வ�ளைல'  அவ� த பியைர'  
உ��க  ெகா�ளA ெசFத*. அ/த நிைலயி- காG- ��ைள எ��*A 
ெசா\தமா�காம- அவைர அ�()வ* சாியி-ைல எ�றா<  அவர* 
ேவ��ேகாைள அவ�களா- )ற�கணி�க ��யவி-ைல. ேநாயாளியாக இ���  
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மைனவிைய( பா���  பரபர()  ஆவ<  )லவ��� இ��� ேபா* அவ� 
வி�(ப(ப� அவைர ஒ� ப-ல�கி- ஏ7றி அ�(பி வி�வேத ந-ல* எ�9 
அவ�க>��  ேதா�றிய*. க�(ப�ண வ�ள- O1�-, ஒ�வ� தாராளமாக 
அம�/* ெகா�� ேபா� ப�யான H� ப-ல�� ஒ�9 இ�/த*. அதி- )லவ��� 
அளி�க ேவ��ய பாிசி7 ெபா��கைள எ-லா  ைவ�* அவைர'  ஏறி�ெகா�ளA 
ெசF* அ�(பி விடலா  எ�9 சேகாதர�க� தீ�மானி�தா�க�. ஆனா- அ/த( 
ப-ல�ைகA 3ம/* ெச-வத7� இர�� ஆ1க>  இைடயிைடேய ேதா� 
மா7றி�ெகா�ள இர�� ஆ1கள  ேவ�� . சமீப காலமாக அ* உபேயாக�தி- 
இ-லாம- இ�/ததனா- அ/த( ப-ல�ைக� K��வத7ெக�9 நியமி�க( 
ெப7றி�/ தவ�கைள'  வில�கி அ�(பிவி1��/தா�க�. )லவ�ைடய 
பைதபைத(ைப'  அவசர�ைத'  பா��தா-, அ+ேக இ+ேக ஓ�( ப-ல��� 
K��வத7� ஆ� திர1�விடலா ' எ�பத7��4ட அவகாச  இ�(பதாக� 
ெதாியவி-ைல. ைவ�தியைர அைழ�* வரA ெச�ற ஆ>  இ��  தி� ப 
வி-ைல. ஊாிG�/* )லவ���A ெசFதி ெகா�� வ/த ஆ� ந�ேவ விைடெப79� 
ெகா�� த� காாியமாகA ெச�9வி1டா�. )லவாி� ஊ� ெச-ல ேவ��  எ�ற 
தவி(ேபா, கண�*��� கண  அதிகமாகி� ெகா���/த*. வ�ள<  
சேகாதர�க>  எ�ன ெசFவ*?' எ�9 ெதாியாம- திைக�* மய+கினா�க� 
 
திUெர�9 க�(ப�ண வ�ள<�� ஒ� ேயாசைன ேதா�றிய*. அவ� த  
த பிய�கைளA ச79� த�ளி ஒ*��()றமாக அைழ�*A ெச�9 அவ�களிட  
தனியாக ஏேதா 4றினா�. அவ�க>  �கமல�Aசிேயா� அவ� 4றியைத வரேவ79 
ஒ()�ெகா�டன�. 
 
ப-ல��, )லவ��� அ�கி- ெகா�� வ/* ைவ�க( ப1ட*. க�(ப�ண வ�ள- 
ஒ� ெபாிய வ1ட� தா பாள�தி- பாிசி-கைள( )லவாிட  வண�க�ேதா� அட�க 
ஒ��கமாக நி�9 ெகா�� அளி�தா�. )லவ� அைத( ெப79�ெகா�� ப-ல�கி- 
ஏறி அம�/தா�. ப-ல�கி- அவர* �� ைத�* O+கிய கா- உ9�தாம- 
இ�(பத7காக ெம�ைத விாி�க( ப1��/த*. 
 
"எ�ன? ப-ல��� K��பவ�கைள இ��  காணவி-ைலேய? விைரவி- வ�மா9 
ெசா-G அ�(பினீ� கேளா இ-ைலேயா?" ப-ல�கி- அம�/* ெகா�ட*  
)ற(ப1�A ெச-<  ேவக  மனேவக�ைத உ/தி�த�ள ஆவேலா� )லவ� இ(ப�� 
ேக1டா�. 
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"அவ�க� வ/*வி1டா�க�! இ+ேகதா� அ/த( ப�கமாக( ேபாயி��கிறா�க�! 
இேதா நா� ேபாF அைழ�* வ�கிேற�" - எ�9 )லவ��� விைட ெசா-G� 
ெகா�ேட H�ப-ல�கி� திைரA சிைலைய இ@�* H��க1� மா1�னா� 
க�(ப�ண வ�ள-. )லவ� ந�றாக� காைல நீ1� வசதியாக உ�ேள 
அம�/*ெகா�டா�. இர1ைடயாக ம��*� ெதா+கவிட(ப1��/த ெம-Gய 
ப1�� திைரA சிைலயி� வழிேய ப-ல�கி7�� மிக ம+கலான ஒளிேய 
பரவியி�/த*. ப-ல���� உ�ளி�(பவ���  ெவளிேய இ�(பவ���  இைடேய 
மைறைவ உ��ப�ணிய* அ/த� திைர. 
 
ப-ல�� )ற(ப1� O1� வாச<�� வ/த*, அத� ��ப�க�*� ெகா ) 
க�(ப�ண வ�ளG� வல* ேதா� ேமேல இ�/த*. பி�ப�க  அவ�ைடய 
இைளய த பி தா+கி� ெகா���/தா�. ம7ற இர�� த பிக>  ேதா� மா7றி� 
ெகா�வத7காக� தயாராக( பி� ெதாட�/* உட� வ/* ெகா���/தன�. 
 
தா+க� ெதFவா சமாக� க�தி வண+கிவ�  ெபாிய சீமா�  �ணவா�மாகிய 
க�(ப�ண வ�ள- ெத� வழிேய இ�()� *ணிேயா� ��டமாக( ப-ல��A 
3ம/* ெச-வைத மாaரா� அ�9, அ(ேபா* க�டன�. அவ�க� சில� க�ணீ� 
சி/தின�, சில� ெந?3�க ைவ�த க� வா+காம- இ/த� கா1சிைய( பா��*� 
ெகா�ேட நி�றன�. க�(ப�ண வ�ள<  அவ� த பிய�ேமா )��9வ- !�* 
மல�/த �க�*டேன ெதFவ( பிரா��தைனைய நிைறேவ79  ப�த�கைள( ேபால( 
ப-ல�ைகA 3ம/தவாேற ேம7ெச�9 ெகா���/தன�. 
 
Oதிகைள� கட/* ப-ல�� ஊ� எ-ைலைய அைட/த*. அ+ேக அ�கி- 
வய-களிேல ேவைல ெசF* ெகா���/த ேவளாள�க� இ/த� கா1சிைய� க�� 
தி��கி1� ஓேடா�'  வ/* ப-ல�ைகA N�/* ெகா�டா�க�. "எ�ன காாிய  
ெசF*வி1U�க� பிர)? ஒ� வா��ைத ெசா-G அ�(பி இ�/தா- நா+க� 
வ/தி��க மா1ேடாமா, இைதA ெசFய?" எ�9 ெக?சினா�க�. 
 
ெவளிேய ஆரவார  ேக1�( ப-ல�கி��ேள இ�/த )லவ� திைரைய வில�கி 
எ1�( பா��தா�. தி��கி1டா�. வ�ள<  அவ� த பி'  ப-ல�ைகA 3ம/* 
நி�றைத� க�� அவ� ப-ல�கிG�/* கீேழ �தி�* வி1டா�. அ(ப�� �தி�த 
ேபா* O+கிA சீ� ெகா���/த அவ� கா-4ட வG�கவி-ைல. அைதவிட மன  
தா� வG�த*. ஒ� ெபாிய சீமா� த  த பி கேளா� தன�காக எEவள5 ெபாிய 
தியாக�ைதA ெசFதி�� கிறா�!' எ�9 எ�ணி உ�கிய* உ�ள  )லைம உ�ள  
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வG� தா- எ�ன? மகி�/தா- எ�ன? வா�னா-தா� எ�ன? அ/த உ�ள�தி� 
எ-லா அ�பவ+க>  பா1டாக�தாேன வ�வ  ெப9 ? 
 

"எ-ல(ப� அ ைமய(ப� த� 
        தி�ேவ+கடராம� எழி7 சீரா  
வ-ல� ெகா�டம�டேன 
        மாைத ேவ+கேடசைன( ேபா-வாிைச த/தா� 
ெச-ல� த பிய�டேன மாைவயி-வா� க�( 
        ப�ண� ெத�Oதி�ேக 
ப-ல���தா� 3ம/தா� அ* 

         நம�� ஓராயிர  ெபா� பாி3தாேன?" 
 
எ-ல(ப = வ�ள-, அ ைமய(ப வ�ளG� )த-வராகிய தி�ேவ+கடராம� சீராம 
வ�ள- (cராமவ-ல�ெகா�ட  நாயக�, மாைத(பதி ேவ+கேடச� - 
ெசா�கநாதைர( பாரா1� உதவிய சில வ�ள-க�) 
எ�ற பா1�, ெசா�கநாத� வாயிேல அ(ேபா* பிற/த*. ப-ல�� ேவளாள� 
ேதா�களி- மாறிய*. அவ� வ�ளGட�  சேகாதர�களிட�  விைடெப79 
அதிேலறி� ெகா�டா�. ப-ல�� )ற(ப1ட*. சேகாதர�க� தி� பின�. தியாக�ைத 
ஓராயிர  ெபா� பாி3�� மதி(பிட �ய-கிறா� )லவ� பாடG- 
------------------ 

39. 39. 39. 39. உலக� பர+த�உலக� பர+த�உலக� பர+த�உலக� பர+த�!!!!    
 
தா� 4றிய அ/த� க��தினா- க பைர மா�திர  ேசாழ� பழி�தி�/தா- அவ�  
த  தீவிைனைய ெநா/* ெகா�� ேபசாம- ேபாயி�(பா�. )லவ� சHக�ைதேய 
பழி�� ப�யான ெசா7களா- அவ� அ/த� க��ைத� 4றிய*தா� க ப�ைடய 
உ�ள�ைதA 31ட*. பாவல�க� 47றி�  ெகா�யவ�க�' எ�9 ேசாழ� ெசா-G 
���தேபா* அைத அவரா- ெபா9�*�ெகா����க ��யவி-ைல. அவ�ைடய 
த�மான உண�Aசி உ�ள�தி� அ��தள�தி- உர�க� 4வி� ��றி எ@/* 
வி1ட*. 
 
நட/த நிக�Aசி இ*தா�. க ப� ஒ�வ��� எ@தி� ெகா��த பா1� ஒ�றி� 
ெபா�ைள(ப7றிA ேசாழ� அைவ�கள�தி- ேபA3 எ@/த*. அ(ேபா* க ப�  
அேத அைவயி- அம�/தி�/தா�. த �ைடய அ/த( பாட<��A ேசாழ� 



87 

 

அைவயிG�/த ம7ற )லவ�க� க7பி�*� 4றிய ெபா�ைள� ேக1�, க ப� 
தி��கி1டா�. ஏென�றா- க ப� எ�ணி எ@திய ெபா�>�� ேந� விபாீதமாக 
இ�/த* அவ�க� தாமாக� க7பி�*� 4றிய ெபா��. ேசாழ�  அ/த ம7ற 
)லவ�க� 4றிய ெபா�ேள ஏ7றதாக இ��கிற*' எ�ற க��ேதா� ேபசினா�. 
அேதா� ம1�மி�றி அவ�க� பலவ/த( ப��தி� க7பி�த அ/த( ெபா�ளா- 
பா1ைட எ@திய க ப��ேக அறியாைம( ப1ட�ைத� க1�விட( பா��தா�க�. 
ேசாழ�  அைத ஆதாி�த*தா� க பைர வ�/தA ெசFத*. 
 
அவ� தம�� அதனா- ேதா�றிய சின�ைத'  வ��த� ைத'  ெவளி�கா1�� 
ெகா�ளாம- நிதானமாக அைவயி- எ@/தி�/* தா  பா�ய பா1�� உ�ைமயான 
ெபா�ைள விள�கி( ேபசி, 'அவ�க� க�திய* அச பாவிதமான*, ெபா�/தாத*' 
எ�9 த�க சா�9களா- எ��*�கா1�னா�. ஆனா- அ(ப� அவ� விள�கி( 
ேபசியபி��  ேசாழ�  அவ�க>  தா+க� 4றிய ெபா�ேள அத7�( ெபா�ளாக 
இ��க ேவ��  எ�9 வ7)9�தி வாதி1டன�. அவ�க� பி�வாத�தா- க ப� 
மனA சா�ைறேய வ?சி�* வைத ெசFய ஆர பி�தா�க�. ஒ� கவி�� அவ� 
ெசா/த உயிைர� கா1�<  உய�/த ெபா�� அவ�ைடய சி�Y�. தன��� 
*�ப  ஏ7ப�வைத அவனா- ெபா9�*�ெகா�ள ��' . ஆனா- த� 
சி�Y�யி� அழைக� �ைல�* விபாீத  ெசFபவ�கைள அவனா- ெபா9�*� 
ெகா�ளேவா, ம�னி�* வி1�விடேவா ��யா*. க ப�  அ(ேபா* இேத 
நிைலயி-தா� இ�/தா�. த�ைன அ�ேபா� வரேவ79, 'எ�னிட  சில நா� 
வி�/தினராக� த+கி மகி�வி�க ேவ�� ' எ�9 ேக1� உபசாி�த ேசாழ ேவ/தேன 
அ(ப�( ெபா�ைள( ேபத  ெசF* கா1�ய*தா� க பைர( ெபாி*  
)�ப��திய*. 
 
விஷய  அேதா� ��/தி�/தா-4ட க ப� சின+ ெகா�� சீறி எ@/தி��க 
வி� பியி��க மா1டா�. அவ�கைள ம9�*, க ப� உ�ைமைய எ��*A ெசா-G 
���த5ட� ேசாழ� ெவ ைமயான ெசா7களா- ெவ9(ேபா� 4றிய அ/த 
ம9ெமாழிதா� அைமதிைய� �ைல�*வி1ட*. 
 
"ேபா7றினா<  ேபா79வா�க�! ேக1ட ெபா�ைள� ெகா��காவி1டா- அேத 
ேபா79தைல நீ�கி ேவ9விதமாக� K79வா�க�. �தG7 4றிய ெசா7கைள 
மா7றி( ெபா�ைள� திாி�*� 4ற5  தய+கமா1டா�க�. பா��க( ேபானா- 
எமைனவிட� ெகா�யவ�க� இ/த� கவிஞ�க� தா  ! இவ�க>ைடய சாகஸ  
எமன* சாகஸ�ைத விட மிக5  ெபாியதாக அ-லவா இ��கிற*." எ�9 
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ஆ�திர�தி- தா� எ�ன ேப3கிேறா  எ�பேத ெதாியாம- க பைர( பா��*( 
ேபசிவி1டா� ேசாழம�ன�. அவ� ேபசிய அ/த( ேபA3 அ+கி�/த பாவல�களி� 
சHக�ைதேய தா��*  க��*ைடய*தா�. ஆனா- ேசாழ� அைத� 
க ப��காகேவ ெசா-<கிறா� எ�ெற�ணி அவ�க� யாவ�  ேபசாம- இ�/* 
வி1டா�க�. அரச�ைடய ஆதரவினா- க ப� பா1�7� அைத இய7றிய அவேர 
எ�ணி'  பா��திராத விபாீத( ெபா�ைள� க7பி�* அவ� வாைய 
அட�கிவி1ேடா ' எ�ற மமைதயி- அ@/தி( ேபாயி�/த அவ�க� ேசாழனி� 
அ/த� க��*, த+க� வ��க�ைதேய ஆழ� தா��*கிற* எ�பைத( )ாி/* 
ெகா�ள ��யவி-ைல. ஆனா- க ப� )ாி/* ெகா�டா�. அவ�ைடய உண�Aசி 
ெபா+கிய*. உ�ள  சீறிய*. அவ� க�க� சிவ�க, மீைச *��கA சின�ேதா� 
ஆசன�திG�/* எ@/* அைவ�� ந�ேவ நி�றா�. ேசாழைன ேநா�கி( ேபசலான�. 
 
"ேசாழ� ேபரரேச! அளவ79( பர/* கிட��  இ/த அக�ட உலக�திேல அரச� 
எ�ற பதவி��ாியவ� நீ ஒ�வ� ம1�  தானா?... அ(ப� இ-ைலேய? ெபா�னி 
நதி பா'  வள�தி7�ாிய நா� ேபால உலகி- ேவெற+�  இ-ைலயா, எ�ன? 
எ�ண7ற பல நா�க� இைத(ேபால உலகி- உ�ளன. அ/த� தமி�( பாட- 
உன�காக5  உ� விபாீத( ெபா�>� கா5 தானா பா�ேன�? தமிைழயறி/* 
பாரா1�பவ�களி� உலக  உ� ஒ�வேனா� அட+கிவிடவி-ைல ! அ* பர/* 
விாி/* பரவி�கிட�கிற*! எ� பாடைல'  எ�ைன'  ஆதாி�*( பாரா1ட 
உலெக+�  ேவ/தா�க� உ�ளன�. நீ ஒ�வ� தா� எ�ப* இ-ைல. �ர+� 
தா5 ேபா* ஏ79�ெகா�ளாத கிைள'  உ�ேடா? ேசாழநா1�7�ாிய இ�ப�* 
நா�� காத  !மி�� ேவ��மானா- நீ அரசனாக இ��கலா . அ* தவிர உலகி� 
ம7ற ப�திகைள எ-லா  கட- வி@+கிவிட இ-ைல. கவிஞ�க� அ+ேக ேபாF வாழ 
��' ! உ� க��ைத� தி��தி�ெகா�! வ�கிேற� நா�." 
 

"ம�னவ�  நீேயா? வளநா�  நி�ன*ேவா? 
உ�ைன அறி/ேதா தமிைழ ஓதிேன� - எ�ைன 
விைர/ேத79� ெகா�ளாத ேவ/*�ேடா உ�ேடா 
�ர+ேக79� ெகா�ளாத ெகா )? 
காத  இ�ப�* நா� ெகாழிய� காசினிைய 
ஒத� கட- ெகா� ெடாளி�தேதா -- ேமதினியி- 
ெகா-Gமைல� ேத�ெசாாி'  ெகா7றவா ! நீ �னி/தா- 
இ-ைலேயா எ+க1 கிட ?" 
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ஓதிேன� = ெசா�ேன�, விைர/* = சீ�கிரமாக, ேவ/* = அரச�, ெகா ) = கிைள, 
காத  = ஓ� அள5. ேமதினி = உலக , ஓத�கட- = அைலபா'  கட-, ெகா7றவா = 
அரேச, �னி/தா- = ெவ9�தா-. 
 
இEவா9 4றிவி1�A ேசாழனி� விைடையேயா, ம9ெமாழிையேயா4ட 
எதி�பா��காம- வி�விெட�9 ேமலாைடைய உதறி�ெகா�� அைவயிG�/* 
நட/* ெவளிேயறினா� க ப�. 'உலக  பர/த*!' எ�9 அவ� 4றிவி1�A ெச�ற 
அ/த வா��ைத கணீெர�9 ெவ� ேநர  வைர அ+ேக எதிெராG�*� 
ெகா���/த*. 
------------ 

40. 40. 40. 40. அ�ன=� ஆபரண=�அ�ன=� ஆபரண=�அ�ன=� ஆபரண=�அ�ன=� ஆபரண=�    
 
பா1ைட( பா�வதி<  )திய )திய க7பைனகைள( பி�னி ெவளியி�வதி<  
கவிஞ�க>�� எ/தவிதமான மன நிைற5  இ�ப�  எF*கி�றனேவா அேத 
மனநிைற5  இ�ப�  அவ�க>ைடய உ�ைமயான இரசிக�க>�� அவ�கைள( 
ேபா7றி உபசாி(பத� Hலமாக எF*கி�றன. அைத ந�� அறி/* உண�/தி�/தா� 
அாிய இரசிகராகிய தி� �*��ற  (இத7� இ(ேபா* வி��தாசல  எ�9 ெபய�) 
சைடய வ�ள- . ஒ� உ�ைம இரசிக�ைடய தி�(தி, கவிைதைய'  
க7பைனைய'  வானளாவ( ேபா7றி( )க�/* வாFAெசா- விாி(பதா- ம1�  
கிைட�கா*. கவிைத'  க7பைன'  பிற/த உ�ள  �ளிர( ேபணி( ேபா79 
வதனா-தா� �@ைமயாக� கி1�  எ�ப* இவ���� ெதாி' , சிற/த பாவல�க� 
பல� இவைர( )க�/* விய/* பா�வத7�� காரணமாக இ�/த ப�ேப இ*தா�. 
 
ஒ� �ைற தமி�வாண� எ�ற )லவ� அவ�ைடய ெகாைடநல  அறி/* 
வி�/தினராக வ/* த+கியி�/தா�. ெப� பா<  )லவ�கைள உ�ணA 
ெசFவதிG�/* எ-லா உபசார+கைள'  மன  �ளிர� த  ைககளாேலேய ெசFவ* 
சைடய வ�ள- வழ�க . தமி�வாண� வி�/தினராக இ�/த நா1களி- வ�ள- 
அவ��� உபசார  ெசFதேபா* ஒ� நா� ேவ��ைகயான ச பவ  ஒ�9 நட/த*. 
அ/தA ச பவ�ைதெயா1�� தமி�வாண� பா�ய பாட- இ�9  தனி(பாட- 
திர1�- இ�/தவ�ண  நம�� அைத நிைனa1�� ெகா����கிற*. 
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அ�9 )லவ� தமி�வாண���� தாேம உண5 பாிமாற� க�தினா�. சைடய வ�ள- 
நீ�ட தைல வாைழ இைலைய விாி�*( )லவைர உ�பத7� அமரA ெசFதா�. 
வ�ள- த� வல* ைக விர-களி- இர�� H�9 ேமாதிர+க� அணி/தி�/தா�. 
அவ79� தி�மக� வ�வ�ேதா� 4�ய ெபாிய த+க ேமாதிரெமா�9 ந�விரைல 
அழ� ெசFத*. அ/த ேமாதிர�தி- 37றி ைவர� க7க� பதி�க(ப1� ந�வி- 
தாமைர ேம- நி7�  பாவைனயாக இல��மி உ�வ  ஒ�9  ெச*�கியி�/த*. 
 
)லவைர இைல�� ��) அம��தி இைலயி- நீ� ெதளி�*� KFைம 
ெசFவத7காக� ைகயி- நீ�ட� வ�ள- இைல�� �� �னி/தேபா* அவசர�தி- 
விர- மாறி இ1��/த அ/த( ெபாிய ேமாதிர  ந@வி( )லவ� இைலயி- வி@/* 
உ��ட*. ெச-வ�தி7�  இல��மி கடா1ச�தி7�  அறி�றியாக இல��மி 
உ�வ�ேதா� 4�ய அ/த ேமாதிர�ைத� ைகயிG�/* கழ7றாம- அணி/தி�/தா� 
)க� ெச-வராகிய சைடய வ�ள-. எ�ெணF நீரா�  நாளி- ம1�  அைத� 
கழ79  வழ�க�ைடய அவ� அ�9 காைல எ�ெணF நீரா�ய பி� அவசர 
அவசரமாக ேமாதிர+கைள அணி/* ெகா�டேபா* ந� விர<�� அ��த விரG- 
மா7றி அணி/* ெகா�� வி1டா� அ/த இல��மி ேமாதிர�ைத. அ(ேபா* 
அவசர�தி- அைத� கவனி�க ேநரமி-ைல. இ(ேபா* பாிமா9  த�ண�தி- 
இைலயி- த�ணீ� ெதளி��+கா- அ* ந@வி வி@/த உட� தா� அ/த� தவ9 
வ�ள<��( )ாி/�*. ேமாதிர  ந@வி வி@/த* 4ட அவ��� அதிக வ��த�ைத� 
ெகா��கவி-ைல. ')லவ� அைத ஏதாவ* அபசாரமாக எ�ணி� ெகா�வாேரா?' 
எ�ற பய� , *யர�ேம அவைர அ(ேபா* வா1�ன. வாட�ன. 
 
ம�னி�*� ெகா�ள ேவ�� ' என� ெக?3வ* ேபா�ற பா�ைவேயா� தைல 
நிமி�/* )லவைர( பா��தா� வ�ள-. )லவ� அ/த( பா�ைவ��( பாட- ஒ�றா- 
விைட அளி�தா�. 
 

"பா1டா7 சிற/த )லவெர-லா  பா�  சைடயா 
ெகாைடயாளா ேக1ேட� உ�த� )க� ேக1ேட� 
கிள�/த மன�*ட� இ+�7ேற� ேபா1டாF 
இைலயி7 ெபா��டேன ெபா� ஆபரண�  
)ைமயி* ேக1ேட� பசியா- அ�ன�ைத 
ைவ�தாF ெபா�ைன வழ�காேமா?" 

 
பா� = இல��மி வ�வ . ஆபரண  = அணிகல�. ேவ1ேட� = வி� பிேன�. 
அ�ன  = ேசா9, வழ�காேமா - ஏ7ற*தாேனா. 
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எ�பேத அ/த( பாட-. 'நா� பசிேயா� அ�ன�ைத எதி�பா��* இைலயி- 
அம�/ேத�. ஆனா- நீேயா 'ெபா�ேனா�' (இல��மி வ�வ�ேதா� 4�ய ெபா�. 
ஆபரணமாகிய ேமாதிர�ைத இைலயிேல ேபா1� வி1டாF! அ�ன  ேக1ட 
வாF��( ெபா�னாபரண�ைதேய அ�தமாக அளி�த ெப�ைமைய எ�ென�ப*?' 
எ�ற க��*�க� யா5  தமி�வாண� பாடG- ெதானி�கி�றன. இத7� ேம<  
)லவ� த ைம அபசாரமாக எ�ணவி-ைல எ�பைத அறி/* ெகா�ள வ�ள<�� 
ேவ9 சா�9 எ*5  ேதைவயி-ைலேய! 
------------------ 

41. 41. 41. 41. எ� ெப*ைமஎ� ெப*ைமஎ� ெப*ைமஎ� ெப*ைம    
 
த �ைடய ெசா/த வா��ைகயி� *�ப+கைள( பிற��� எ��*ைர�* உதவி 
ேக1ப* எளிைமயான ெசய- அ�9. ெகா��* உத5கி�ற �ண இய-ைப( 
ெபா9�ேதா வ�ள�ைமைய( ெபா9�ேதா ஏ7ப�வதி-ைல இ/தA ெசயல�ைம. 
 
ேக1கி�றவனி� உ�ள�ைத( ெபா9�* அ* ப�ப1����  அளைவ( 
ெபா9�*�தா� ஏ7ப�கிற*. க79� ேத�/த கவிபாட வ-ல கவிஞ�க� உ�ள�ைத 
இ/த நிைலயிேல ைவ�* நிைன�க5  ��வதி-ைல. பிற���( பணிய வி� பாத* 
கவி'�ள  த� ெசா/த உண�Aசிகைள' , இ�ப *�ப+கைள'  4ட� த�ேனா� 
அைம�*�ெகா�வ*. அ* ெபா9�*� ெகா�ள ��யாத நிைலைமயி- ம1�  
ெவளியிட� த�தி வாF/தவ�களிட  �றி(பாக ெவளியி�ேம அ�றி� த� *யர�ைத 
விவாி�க அ* *ணிவதி-ைல . பிற� ைகபடாத மலைர( ேபா�ற* கவி ெந?ச . 
அ* தானாக மல� . அைத மல��த ��யா*. மல�/த பிற�  எ�(பா� 
ைக(பி�ைள ' ஆக அ* வ�வதி-ைல . 
 
�� ப வா��ைகயி� ெகா�/ ெதா-ைலக� அ�பவ�தி7� வ�வத��� கவி 
ெசா�கநாத�ைடய உ�ள�  இ(ப� ஒ� தனி மலராக�தா� இ�/த*. மைனவி, 
ம�க� எ�9 இEவா9 �� ப  ெப�கியேபா* வ9ைம'  அைழயா வி�/தாக� 
தாேன வ<வி- வ/* ெப�கிய*. வ9ைம ெவயிG� காFகதி�களி� ெவ ைமயா- 
அ/த மல� உ�ள  அ(ேபா* தா� �த��தலாக வா1ட+காண� ெதாட+கிய*. 
 
கவிைதகைள( பாிசி- ெப9  க�விகளாக மா7றி� ெகா�ள ேவ��ய அவசிய  
இ(ேபா* அவ���  ேந�/த*. ப@�த மர+கைள நா�A ெச-<  பறைவகைள( 
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ேபா- அவ�  வ�ள-கைள� ேத�� கா- ேதய நட�கலானா�. ஏ�  , 
எ@�தாணி'  3ம/* அைல/தத7�� த�/த பய� தா� கிைட�கவி-ைல . சா>வ 
வ ச  விஜய நகர�* அரச� மரபி- வ/த*. அ/த மரபி- வ/த சி7றரச�க� சில� 
ெசா�கநாத( )லவ� கால�தி- சிற/* விள+கி வ/தன�. அவ�களி- ேகா(ைபய 
ராய� மகனாகிய தி(ைபய ராய� எ�பவ� )லவ�கைள( ேபா79  வ�ளலாக 
இ�/தா�. கவிA3ைவ'  கைலயா�வ�  இளகிய ெந?ச�  பைட�தவ� தி(ைபய 
ராய�. கைலஞ�க� , *�ப+கைளேயா, வ9ைமையேயா தன��7றைவ ேபால 
எ�ணி உடேன உத5  ந-ல இய-பின�. 
 
இ�தைகய ந7ப�)க� அைமய( ெப7ற தி(ைபய ராயனிட  ேபானா- த  
*யர+கைள� �றி(பாக� 4றி உதவி ெபறலா  எ�9 க�தினா� ெசா�கநாத�. 
தி(ைபய ராய� )லவ�க� எ�றா- வ���� விாி'  மல� ேபா�9 நட/* 
ெகா�வா� எ�9 அவ� ேக�வி(ப1��/ததனா- அவனிட  பழ�வ* க�னேமா?' 
எ�ற அAச  அவ��� ஏ7படவி-ைல . ம7றவ�களிட  ெசFய ேவ�� 
யி�/த*ேபால� த� மதி() இ�றி ெவளி(பைடயாக� தம* O1�� *�ப+கைள 
எ-லா  விவாி�க ேவ��ய நிைல தி(ைபய ராயனிட  இ-ைல எ�ற ந பி�ைக 
ேவ9 அவ��� ஊ�கமளி�த*. )லவ� )ற(ப1டா�. 
 
ெசா�கநாதைர( ப7றி( ெபா*வான ெசFதிகைள அவேர 4ற அறி/* 
ெகா�டதி(ைபயராய� அவைர மகி�Aசி'டேன வரேவ79� கனி/த ெசா7களா- 
உைரயா�னா�. உய�/த �ைறயி- ேபா7றி( ேபணினா�. சில நா1க� த�ேனா� 
த+கியி��க ேவ��  எ�9 ேவ��� ெகா�டா�. )லவ�  மகி�Aசிேயா� 
ஒ()� ெகா�டா�. அவேனா� உைரயா�( பழகிய அ/தA ச79 ேநர�திேலேய 
அவைன� தா  ேக�வி(ப1� அறி/தி�/தைத விட உய�/த நிைலயி7 க�டா� 
அவ�. தி(ைபய ராய� த ைம� ெகா�டா�( ேப3  ேபாெத-லா  அவ�ைடய 
ஒEெவா� ெசா-<  �ேபர ச ப�தாக� ேதா�9  அவ���. ெதFவ� த�ைம 
வாF/த தமி��காவிய  ஒ�ைற� தி� ப� தி� ப( ப��* நய+கா�ப* ேபால 
இ�/த* அவேனா� பழ�வ*. பணி/த உ�ள . இனிய ெசா7க�. கவிைதைய'  
அ* பிற��  ெந?ச�ைத'  எ(ப� நட�தி மதி()� ெகா��க ேவ��  ெம�9 
அறி/* நட/*ெகா�கி�ற ப�பா�. இEவள5  தி(ைபய ராயனிட  இ��க� 
க�டா� அவ�. 
 
நா� ஆக ஆக அவ���  அவ���  ஏ7ப1ட ந1)( ேபா- ேவேறா� 
உண�Aசி��  அவ� மன  இட+ெகா��க ேவ��ய நிைல அவ���( )ாி/த*. 
அ*தா� ஊாி- மைனவி ம�கைள( ப7றிய கவைல. 'இ+ேக தி(ைபய ராய� �ேபர 
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ச ப�*( ேபா�ற ெசா7களா- த ைம( பாரா1�( ேபா79வதனா- அ+ேக 
அவ�க>ைடய வ9ைம தீ�/* விட( . ேபாகிறதா எ�ன? இ-ைலேய!' இ(ப� 
எ�ணி( பா��தபி�, தா  வ/த காரண�ைத'  த  �� ப நிைலைய'  
எ(ப�யாவ* �றி(பாக� தி(ைபய ராய���A ெசா-Gவிட ேவ��  எ�9 அவ� 
நிைன�தா�. மைற�*( ேபச� தமிழி- வா��ைதகளா இ-ைல? ஒ�நா� வாF() 
ேந�/தேபா* த  நிைலைய� �றி(பாக அைம�* ஒ� பா1டாகேவ தி(ைபய 
ராயனிட  அவ� பா�� கா1�வி1டா�. 
 

"இ/திர� கைலயா ெய�ம�+ கி�/தா� அ�கினி 
உதர  வி1டகலா� இயம� எைன�க�தா� 
நாெனன� க�தி நி�திவ/ெத�ைன எ� ெசFவா� 
அ/தமா  வ�ண னி�க� வி1டகலா� அக�தினி- 
ம�க>  யா�  அநிலமதா�  அ�திைன� 
ெகா�ேவா  யா� எதி� எம��ளா� உலகி- 
ச/தத  இ/த வாிைசைய( ெப79� தாி�திர ராசைன 
வண+கி� தைல ெசF'  எ ைம நிைல 
ெசF ச7கீ��திA சா>வ� ேகா(ைபய �த5  
ம/தா )ய�தா� தி(ைபயராய� மகி�ெவா� விைலயிலா 
அ�ேனா� வா�கினா7 �ேபர� ஆ�கினா� 
அவேன மாசி- ஈசா� !திேய" 

 
கைல = ஆைட, உதர  = வயி9 நி�தி = திைசய3ர�, அநில  - கா79, ச/தத  = 
எ(ேபா*, அ/த  - அழ� இ/திர� கைலயாயி�(ப* = ஆைடயி- ஆயிர  
கிழிச-க� இ/திரனி�  ஆயிர  க�க� ேபா- இ�(ப*. 
 
தி(ைபய ராயைன( ப7றி ேவெறா�வாிட  ெசா-<வ* ேபா- அவனிடேம 
49கிறா� இ/த( பா1ைட! 
 
"இ/திர� உடG- ஆயிர+க�க� ேபால� கிழி/த ஆைட அணி/ேத�. பசிேயா 
வயி7ைற ெந�()( ேபால வா1�வ*. வ9ைம(ப1ட மனித�தாேன எ�ெற�ணி 
எம� 4ட எ�ைன ஒ� ெபா�1டாக மதி�* எ� ப�க  வர�க�தவி-ைல. நி�தி'  
எ�ைன அEவாேற அவமதி�* ஒ*+கியி��க ேவ�� . *�ப+கைள எ�ணி� 
கல+கிய எ� க�களி- வ�ண� க�ணீராக இைடவிடாம- வ�/* 
ெகா���/தா�. யா�  எ� ம�க>  உ�Cவேதா கா7றாகிய அ�த தா�. 
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அ*தா� எ+க>�� உணவாக� கிைட�த*. நா+க� ைகெய��*� � பிட� 
ெகா��* ைவ�தவ� தாி�திரராச� ஒ�வ�தா�. இ(ப� அைம/த எ� 
ெப�ைமைய எ�ணினா- என�� நிக�' உலக  �@வ*  இ-ைல. இEவா9 
அYடதி��( பால�களி- (இ/திர� �த- �ேபர� ஈறாக எ�ம�  அYடதி��( 
பாலக�களாவ�. இ�வ� �ைறய ம7ற ஆ9 ேப�  நிைற/த எ� வ9ைம வா�ைவ� 
தீ��*� ெகா�ள நிைன/* தி(ைபய ராயனிட  ெச�ேற�. அவேனா, த� 
வா�கினா- எ�ைன� �ேபரனா�கினா�. தாேன ஈசான� ேபா- விள+கினா�. 
இ(ெபா@* திைச( பாலக� எ� ம�  நிைற/ததாகிவி1ட* எ� ெப�ைம. 
அYட�தி��( பாலக�க>  ஒEெவா� வைகயி- என�� உதவ ேவ��ெம�றா- 
உலகிேலேய பிற��� இ-லாத நிகர7ற ெப�ைம அ-லவா அ* என��?" எ�ற 
க��*�கைள( ெபா�� ெபாதிய ெவளி(பைடயாக அ/த( பா1�லைம�*� 
தி(ைபய ராயனிட  பா�னா� ெசா�கநாத( )லவ�. 
 
மல��� அ�யி- �� இ�(ப* ேபால இ/த ெவளி(பைடயான கவிைத மல���� 
ெபாதி/தி���  )லவாி� வ9ைம �1க� (அவ� 'எ� ெப�ைம' எ�9 
ேவ��ைகயாகA ெசா�ன அ/த வ9ைம �1க� ) தி(ைபய ராய��� ந�றாக� 
ெதாி/தன. வ9ைமைய எ��*� 49வதி- 4ட� கவிைத'  அழ�  சாம��திய�  
�9 )� தன�  நிைற/தி�(ப* க�� விய/தா� அவ�. "எ� ஆைட கிழி/த*. 
பசி�� அ��க� இல�காகி�றவ�, சாகமா1டாம- க�ணீ� வி1��ெகா�ேட 
வா�ைவ� கழி�கிேற�. கா7ைற அ�தாக உ�� கால�ைத� கட�* ப� 
தா�/*�ள* வ9ைம நிைற/த எ� �� ப . வ/த இட�திேலா தி(ைபய ராய� 
எ��ட� ேபசி( ேபசி நாைள� கழி�கி�றாேன ஒழிய, எ� மைனவி ம�களி� 
வ9ைம நிைலைய எ�ணி நா� ப�  ேவதைனைய அறி/* நிர பிய ெபா�ேளா� 
விைரவி- எ�ைன ஊ��� அ�()கி�றா� இ-ைல" எ�9 த�னிட  ேநாி- 
ெசா-ல ேவ��ய *யர+கைள ேம7க�ட பா1டாக அவ� பா�யைத உண�/* 
ெகா�ட தி(ைபய ராய� அவ� பா�யப� வா�கினா- ம1�மி�றிA 
ெச-வ�தினாேலேய அவைர� �ேபரனா�கி மாியாைத'ட� அ�(பிைவ�தா�. 
 
பல வைகயா<  தா�  த  மைனவி ம�க>  *�)9 வைத ேவதைன� கைதயாக� 
க�ணீ��கிைடேய 4ற ேவ��ய )லவ�, அைத நயமாக, "என�� இவ7றி- 
எவ�ேம நிகாி-ைல " எ�9 உைர(ப* விசி�திரமான ஒ� மேனாபாவ . 
---------------- 
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42. 42. 42. 42. நாகேதவ� ேசா)��கைடநாகேதவ� ேசா)��கைடநாகேதவ� ேசா)��கைடநாகேதவ� ேசா)��கைட    
 
அ/த ஊாி- நாகேதவ� ேசா79� கைடைய வி1டா- சா(பி�வத7� ேவ9 
ேசா79�கைட கிைடயா*. பல காலமாக அவ� ஒ�வ� தா� அ+ேக ேசா79�கைட 
ைவ�* நட�தி வ/தா�. அ/த� ெதாழிG- அவ��� அ�பவ�  பழ�க�  நிைறய 
உ�� எ�பைத அ+ேக ஒ��ைற சா(பி1டவ�கைள� தவிர ம7ற எ-ேலா�  
ஒ()�ெகா�வா�க�. நாகேதவ� ம1�  சா(பிட வ�பவ�கைள'  அவ�க� 
ெசளகாிய+கைள'ேம கவனி�* வ/தி�/தானானா- இ*வைர அவ� இEவள5 
பண  ேச��தி��க ��யா*! பண  ேச���  ஆைச இ-ைல எ�றா- அவ� எத7� 
அ/தA ேசா79� கைடைய� க1��ெகா�� அழ( ேபாகிறா�? "அ+ேக 
சா(பி1டா- அஜீரண  க��(பாக வ� . க-<  ெந-<  உமி'  கலவாத ேசா9 
எ(ப�யி���  எ�ேற நாகேதவ���� ெதாியா*! ஏற��ைறய H�9 மாத�தி7� 
ஒ��ைறதா� காFகறி வா+�வ* எ�9 அவ� ச/ைத( ப�க  ேபாவா�. 
வா+கிவ/த கறிகாFகைள அத7�( பிற� ஆ9 மாத  வைர ைவ�*� ெகா�� 
கைடைய நட�திவி�வா�. ஆ9 மாதமாக வா� வத+�  க�தாி�காைய ைவ�*� 
ெகா�ேட சமாளி��  வி�ைத அவ���� ெதாி' . அவ� காFAசி ஊ79கி�ற 
)ளி��ழ ைப( ப7றிேயா ேக1கேவ ேவ�டா  உ(பி-லாத க?சி ேபாG��� . 
கா ) ஒ�/* ேபான அ/த ஆதிகால�* அக(ைபைய� ைகயி- பி��*� ெகா�� 
அவ� �ழ ைப ஊ79 ேபா* அ* ந@வி இைலயி- வி@/*வி�ேமா எ�9 
சா(பி�பவ� பய(ப� ப�யாக இ��� . 
 
அவ� சைமய- ெசF'  பா�திர+களி� இல1சண�ைத( ப7றி� ேக�வி(பட 
ேந�/தாேல ேபா* ! நீ+க� H�Aைச ேபா1� மய+கி� தைலA37றி 
வி@/*வி�O�க�. அEவள5 அ@��  காி'  கைற'  த@ ேபறி( பல கால  
ேசைவ ெசF*வ�  சி�ன+கேளா� கா1சி த�  அைவ. இைலயி- 
சா(பி1��ெகா�����  ேபாேத Hைலயி- எ+ேகயாவ* ஒ� க@நீ�( பாைன 
நிைறய� க@நீ� பாF/* வர உ���வி� . உ���வி1ட க@நீ�( 
பாைனயிG�/* ெவ�ள  ேபால( பாF/*வ�  நா7ற�ேதா� 4�ய பல நா� 
)ளி�* 2ைர பட�/* ேதா�9  அ@�� நீ� ேநேர சா(பி�பவ�க� இைலைய 
ேநா�கி( பைட எ��� . அ* வ�  ேவக�ைத( பா��த எவ�  அத7� ேம<  
ெபா9ைமயாக இைலயி- உ1கா�/* ெகா���(ப* நியாயமி-ைல' எ�9 
எ�ணி� ைக யல பாமேல ஆ7ற+கைர( ப�க  ஓ�விட ேவ��ய*தா�. அ(ப�A 
ெசFவ*தா� நியாய . இ-ைல ெய�றா- அ+கி�/* த(பி( பிைழ(ப* *�லப . 
 
அ+��ள ச1� பாைனகளி<  பதா��த+களி<  ஏ� ந �ைடய இைலயி<  
உட பி<  4ட ஈ�க� - வாிைச வாிைசயாக அணிவ��* அம�/* ெமாF��  
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கா1சி ேந��தி யான*! தனி(ப1ட 'அழ�' வாF/த*! 'ெமா<ெமா<' எ�ற ஈ�களி� 
அ/தA ச(த�ைத�தா� ெசா-<+கேள�? எ�ன �ைற ெசா-ல��'  அத� 
இனிைமைய? ���கேவா ைககா- கைள� க@வேவா Kய த�ணீைர 
எதி�பா��தா-, அ* நிAசயமாக அ(ப� எதி�பா�(பவ�க>ைடய த()தா�. 
நாகேதவ� ேசா79� கைடயி- அெத-லா  நட�கா*. 'ேவCமானா- அ/த� 
க@நீைர( ேபால அEவள5 ேமாசமாக இரா*, ெகா?ச  '3மாரான த�ணீ� 
கிைட�� . அ+ேக யா���  தனி(ப1ட ச<ைகக� எ�9 கிைடயா*. 
எ-ேலா���  இேத நிைலதா�. அ/த விஷய+களி- எ-லா  நாகேதவ� நிர ப� 
க��(பாக இ�(பா�." இ*தா� நாகேதவ� ேசா79� கைட. இத� KFைமைய( 
ப7றி இத7� ேம- இ��  ெசா-வத7� ஒ�9மி-ைல. ஏென�றா- தனி(பாட- 
திர1�-, அவ� கைட��  விஜய  ெசF* 'அ�பவி�த' )லவ� ஒ�வ� இEவள5 
ெசFதிகைள�தா� அதிகார !�வமாக� 4றியி��கிறா�. அத7� ேம- நா� 
4றினா- நாகேதவைன அ* பாதி��ம-லவா? 
 

"வாயிெலா�9 க-<ெமா�9 ெந-<மான அ�ன�  
          வாடலாக ஆ9மாத  ைவ�தி�/த க�திாி� 
காயிG1ட கறி'  உ(பிலாத க?சி ய�ன�  

           கா ) ஒ�/த ஓரக(ைப ைக(பி��த வ�ண�  
Kயதாக� *ல�கG�றி ய@�கைட/த பா�திர  
           K�கி'�ள அ3�த நீ� *ர�தி வ/த ேந��தி'  
ஓயG�றி ஈ�க� O�/* ெமா<ெமாெல�ற ச1�'  

            உட� ெகாண�/த நாகேதவ� ஊ� மற(பதி-ைலேய." 
 
அ�ன  = ேசா9, வ�ன  = �ழ ). வ�ண  = கா1சி, *ர�தி = விர1� , ஊ� = 
உண5. 
 
இ(ப� நாகேதவ� ேசா79� சைடA சா(பா� தம�� மற�க ��யாத அ�பவமாக 
அைம/தைத அ/த( )லவ� பா�  ேபா* அவ� ேம- நம�� அ�தாப/தா� 
ஏ7ப�கிற* 
------------------ 
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43. 43. 43. 43. சாம$�திய வா$�ைதசாம$�திய வா$�ைதசாம$�திய வா$�ைதசாம$�திய வா$�ைத    
 
ெசா-Gேல சாம��திய  எ�ப* சாதாரண ெசய- அ-ல. சா*ாிய�  2C�க�  
ச/த�(ப�தி7ேக7ற ெசா7 பிரேயாக�  ேவ�� . ெவளி(பைட��A சிறி*  
இடமி-லாமேலா, சிறி* இட+ெகா��ேதா சாம��திய�ைத வா��ைதயிேல கா1ட 
��' . ஆனா- �த�ைம எ�னேவா 2C�கமான மைறெபா�>���தா� . 
சாம��திய வா��ைத �7றி<  ெவளி(பைடயாக இ�/*விட�4டா*. இ��க5  
��யா*. சாம��திய வசன+களி- சாம��திய/தா� ��மணிேபால நி�9 த� 
ெபா�ைள� த�த- ேவ�� . 
 
சாம��திய�ைத நிைலநா1��கா1�வத7� எ�ேற பாட( ெப7ற தனி(பாட-க>  
பல உ�ளன. அைவ வினா உ�தர , சீ1��கவி, சிேலைட, வி�கைத �தGய 
வைககளாக விாி' . )லவ�க� ெசா7கைள( ெபா�� 2C�க�ேதா� பா1�- 
ெதா��தி���  சா*ாிய�ைத இைவ ெதFOகமான �ைறயி- கவிைத உண�Aசிைய 
உ�டா��  ஆ7ற- இைவக>�� இ-ைலேய எ�9 பல� �ைறப1�� ெகா�வ�. 
ஆயி�  ெமாழியி<�ள வா��ைதகளி� ப-ேவ9 ெபா��கைள'  2�ைமயான 
அைம(ைப'  அறி/* ெகா�ள� *ைண ெசFவதி- இைவக>�� ஈ� இைண 
கிைடயா*. அ(ப�( பய�ப�  �ைறயி- இைவக>��  ந  கவன�தி- 
இடமளி�* அ�பவி�க ேவ��ய அவசிய  - ஏ7ப�கி�ற* 
 
'வினா உ�தர ' எ�பத7�� 'ேக�வி பதி-' எ�9 ெபா��. இ�*ைறயி- பாட(ப�  
பாட-க� ேக�விைய'  அத7� விைடைய'  உ1ெகா�டைவகளாக இ��� . 
ேக�விக>�� வா��ைதகைள விைடயாக வ��தி���  வித  அழ� மி�/* 
விள+�  மாதிாி��� தி�ேவ+கடநாத �தGயா� எ�பவ� ேம- இராமAச/திர 
கவிராய� பா�ய பா1� ஒ�ைற இ+ேக ச/த�(ப�ேதா� கா�ேபா . 
 
தி�ேவ+கடநாத �தGயா� ெப�?ெச-வ�. தமி@�� இள�  மல� உ�ள  
ெகா�டவ�. தமி� ப��தவ��� உதவ� தய+காத க7பக� ைககைள( ெப7றவ�. 
எனேவ, தமி�( )லவ�க� அவைர நா�� ேத�A ெச�ற* விய()�� உாிய ெசFதி 
இ-ைல. வ�பவ�கைள அ�ேபா� அளவளாவி� �ைறகைள'  ேவ��ய-
வ7ைற'  விசாாி�* உ*5வா� அ/த வ�ள-. 
 
அவைர நா� இராமAச/திர கவிராய�  ஒ��ைற ெச�றி�/தா�. வ�ள-க>��� 
ெகா��கேவ��  எ�ற ஆைச இ�(பைத( ேபால( )லவ�க>��� த  ெசா/த 
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சாம��திய�ைத� கா1டேவ��ெம�ற ஆைச இ��க�தாேன இ��� ? *�ப�ைத 
ம7றவ�களிட  4றி� ேக1�  ேபா* 4ட, அைத� த  திறைமைய� கா1�  
வா��ைதகளா- அவ� ேக1கேவ வி� )கி�றா�க�. 
 
த ைம அ�ேபா� வரேவ79 உபசாி�த தி�ேவ+கடநாத( பிர)விட  இராமAச/திர 
கவிராய�  இேத சாம��திய வா��ைதைய�தா� 49வத7� வி� பினா�. 
அைத'  அ/த வ�ளG� ெபயாிேலேய அைம�*� 49வத7� வி� பினா�. 
ந�றாக ேயாசி�* சாம��திய( ேபAசி7� ேவ��யவ7ைற� தம��� சி/தைன 
ெசF* ைவ�*�ெகா�டா�. வழ�க(ப� ெசFய ேவ��ய உபசார+கைள எ-லா  
அ�)ட�  மகி�Aசி'ட�  ெசF* ���தபி�, )லவ� வ/த �றி(ைப அறிவத7� 
�7ப1டா� தி�ேவ+கடநாத�. 
 
'எ* இ-லாத �ைறைய நீ�கி� ெகா�>  ெபா�1�( )லவ� த மிட�திேல 
வ/தி��க ேவ�� ? அவ�ைடய இதய  இ(ேபா* எ/த நிைலயி-, 
எEெவ�ண�ேதா� இ��க�4� ? பாவ ! ேவ9 வ�வாF வசதிக� �ைற/த இ/த 
ஏைழ� தமி�( )லவ� இ(ேபா* எ(ப�� கால�ைத� கட�தி�ெகா�� 
வ�கிறாேரா? பா��தா- இரசம7ற வா��ைகயி- *�)9பவ� ேபால� 
ேதா�9கி�றேத! இவ��� எதி-, எதனா- 3ைவய79( ேபாயி��க ேவ�� ? 
இவ� இ(ேபா* ந மிட  எ�ன ெசா-ல� க�தியி��கிறா�?' இ மாதிாி 
எ�ண+க� K��ட �றி(பாக( )லவ� மன  )�ப1� விடாதப�, நளினமான 
வா��ைதகளா- அவைர விசாாி�தா� தி�ேவ+கட நாத�. தி� ப� தி� ப 
விசாாி�தத7�( )லவ� 4றிய பதி- ேவ��ைகயாக5  விசி�திரமாக5  
அைம/தி�/த*. ேமேல க�ட வினா�கைளA Nசகமாக �தGயா�. ஒEெவா� 
தடைவ'  ேக1� ���க5  )லவ� ேவெறா�9  பதி- 4றாம- 
'தி�ேவ+கடநாதா' எ�9 ம1�  *யர  நிைற/த �ரG- ெசா-Gவி1� வாைய 
H��ெகா�டா�. மீ��  மீ��  �தGயா� ேக1டேபா*  )லவ�, 
தி�ேவ+கடநாத�' எ�ற அ/த ஒேர வா��ைதைய� தவிர ேவெற*5ேம 
ெசா-லவி-ைல. ')லவ� த மிட  விைளயா�கி�றாரா? அ-ல* அவ��� ஏதாவ* 
சி�த( பிரைமயா?' எ�9 �தGயா� ச/ேதக(ப1டா�. 
 
)லவ�ைடய �ைற, இதயநிைல, வா��ைக எEவா9 நட�கிற*, 3ைவய7ற* எ�ன 
ெசா-ல வி� )வ* எ�ன, இ/த ஐ/* வினா�க>�� அவாிட  �றி(பாக விைட 
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எதி�பா��த �தGயா� ெவ� ேநரமாகி'  'தி�ேவ+கட நாதா' எ�ற த  ெபயைர 
அைழ��  ஒேர வா��ைதைய� தவிர ேவ9 எைத'  ெபற ��யவி-ைல. அவ� 
ேசா�5  ஏமா7ற�  ெகா�டா�. ��வி- அவ��கி�/த ெபா9ைம �@*  
அவாிடமி�/* ந@விய*. )லவ��� ஏேதா சி�த(பிரைம எ�9 அவ� ��5 
க1�வி1டா�. இ(ேபா* )லவ� ேம- ெகா?ச  ெவ9()�4ட அவ��� ஏ7ப1� 
வி1ட*. அய�/* ேபாF உ1கா�வைத� தவிர அவரா- ேவ9 ஒ�9  ெசFய 
��யவி-ைல. 
 
ஆனா- அவ� அய�/* ேபாF உ1கா�/த பி��  )லவ� அவைரA 3 மா 
விடவி-ைல. தி� ப5  தாமாகேவ அேத பைழய தி�ேவ+கடநாதா' எ�ற ஒேர 
வா��ைத( ப-லவிைய( பாட ஆர பி�*வி1டா�. �தGயா� ேக�வி ேக1பைத 
நி9�திய பி��  �� 4றியைதவிட( பல�த �ரG- தி�ேவ+கட நாதா' எ�9 
)லவ� விடாம- அர7றி� ெகா���/தைத� க�� அவ��� ஒேரய�யாக� ேகாப  
வ/*வி1ட*. 
 
சின�தி- தி� ப5  அேத ேக�விகைளA சீறி வி@/* ெகா�ேட )லவ��� �� 
Oசினா�. இ(ேபா* �தGயா� வாயிG�/* வ/த ேக�வியி� வா��ைதக� 
ஆ�திர�  படபட()  கல/* விள+கின. எEவளேவா சா/த �ண  உைடயவராகிய 
தி�ேவ+கடநாத �தGயாேர ேகாப  ெகா�ளேவ��  எ�றா- இராமAச/திர 
கவிராய� த  'தி�ேவ+கட நாதா' ப-லவியா- அவைர எEவள5 Kர  ஆ�திர  
ெகா�ளA ெசFதி��க ேவ��  எ�9 பா��*�ெகா�>+க�. ஆனா- கவிராய� 
இ(ேபா* )�னைக'டேனேய ஒEெவா� �ைற'  அ/த வா��ைதைய� 4றினா�. 
அவ� அEவா9 சிாி(பைத� க�� �தGயா��� ேம<  ெப�கிய* ஆ�திர . 
அைத வா��ைதகளி7 ெகா1�னா� �தGயா�. அத� பிற� )லவ���  
�தGயா���  நிக�/த உைரயாட- கீ�வ�மா9: 
 
தி�ேவ+கட �தGயா�: உம�� இ-லாத* எ�ன ஐயா? ெசா-G� ெதாைல' ! ஏ� 
விடாம- 'தி�ேவ+கட நாதா' எ�9 பித7றி எ� உயிைர வா+�கிறீ�? இ-லாதைதA 
ெசா-<ேம ஐயா! 
 
)லவ�: (ஒேர வா��ைதயி-) தி� (= ெச-வ ) 
 
தி�ேவ+கட �தGயா� : அதனா- எ�ன வ/த* உ  மன�தி7�? 
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)லவ� : ேவ  (ேவ�  = மன+ெகாதி�* வ�/* ) 
 
தி�ேவ+கட �தGயா� : எ(ப� ஐயா உ�� கால/த�>கிறீ�? 
 
)லவ� : கட  (கட� வா+கி எ�9 ெபா��) 
 
தி�ேவ+கட �தGயா� : எதனா-, எ+� உ �ைடய வா��ைகயி- ரஸம7ற 
(3ைவய7ற நிைல ஏ7ப1ட*? 
 
)லவ� : நா ( நா5�� �சியாக உண5 உ�ண வசதி இ-ைல எ�9 ெபா��) 
 
தி�ேவ+கட �தGயா� : எ�ன ேக1க இ+� வ/தீ�? அைதA ெசா-< ?.. உ    
நீ� ெசா-ல வ/த* எ�ன? 
 
)லவ� : தா (ெகா� எ�9 பாிசி- ேக1க வ/ேத�) அைத� தா� இEவள5 ேநர  
உ+களிட  தி� ப� தி� ப� தி�ேவ  - கட  + நா +தா (தி�ேவ+கடநாதா) எ�9 
4றிேன�. 
)லவ� சிாி�*� ெகா�ேட 4றி ���தா�. 
 

"இரவலேன! உன�� இ-லாத எ�ன? இதய  எ�ன? 
பர5 உணேவ*? 3ைவய7ற ெத�ன? ெசா7பா�ைம எ�ன? 
தர உைர ெசFதிட எ�றா� அத7� ஒ�9  சா7றில�யா� 
வர தி�ேவ+கட நாதா எ�ேற� ெபா�வழ+கினாேன" 

 
எ�ற பா1�, கவிராயாிடமி�/* பிற/த*. சம��திய வா��ைதைய( )ாி/* 
ெகா�டபி�, )லவ� திற�ைத விய/த வ�ள- �தGயா� ம�னி()( 
ெப79�ெகா�� )லவ��� அவ� வி�(ப(ப� ேவ��ய ெபா�ைன வாாி 
வழ+கினா�. 
-------------- 
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44. 44. 44. 44. ெப)ற பாச�ெப)ற பாச�ெப)ற பாச�ெப)ற பாச�    
 
அ பிகாபதியி� கைதைய( ப7றி ந மி7 பல� ெபாFெய�9  )ைன3�1ெட�9  
ச79 அச1ைடயாகேவ க�தி வ�கி�ேறா . க��ைத(ப7றி� 4ட� தவறி-ைல . 
அ பிகாபதியி� காதைல( ப7றி வழ+�  கைதைய ஒ*��வ* இரசைன�� அழ� 
ஆகா*. 
 
வடெமாழியி<�ள 'பி-ஹணீய�ைத' ஒ�த* அ பிகா பதிைய( ப7றி நா  ேக1� 
வ�  க�ண பர பைரையான காத- கைத. காதைல( ப7றிய ெதFOக எ�ண  அ* 
ைக4� ேபா* எ@வைத� கா1�<  ஏ7ற� தா�5களா- அ* ைக4டாம7 
ேபா� ேபா*தா� மி�தியாக ஏ7ப�கிற*. 
 
காதG� ஏமா7ற�ைத அழகாகA சி�திாி��  காவிய+க� உலெக+�  உ��. 
ைலலா மX8ைவ'  பி-ஹணீய�ைத'  அ�பவி�* ��/த5ட� காதைல( 
ப7றி எ/தவிதமான ெதFOக நிைன5க�, அபி(ராய+களாக மல�கி�றனேவா, அேத 
நிைன5 'அ பிகாபதி அமரவாதி' காத- கைதயி� இரசைனயி<  எ@கிற*. 
 
"அ பிகாபதி கவிஞ� மக�. அமராவதி ேசாழ ேவ/த��� மக�. இ/த 
ஏ7ற�தா�5தா� அவ�க� காத<�� ந�வி- இ�/த*. இ+ேக அ பிகாபதியி� 
த/ைதயாகிய க பேரா, அ+ேக அமராவதியி� த/ைதயாகிய ேசாழ ம�னேனா 
இ/த� காத-, ேதா�றி வள�/தைத �தG- அறி/தா�களி-ைல. ஆனா- தாேன 
ஒ�நா� ெவளி(ப1ட* இவ�க� காத-. க ப� அ பிகாபதிைய� க�/* 
ெகா�டா�. எ�ன நிக@ேமா எ�9 அ?சினா�. ேசாழ ேவ/த� க�?சின+ 
ெகா���/தா�. 
 
'அரச �ல�ைதA ேச�/த த� மக� ஆ\தான கவியி� மகைன� காதG(பதா? 
திறைமயி�/தா<  ஏ7ற� தா�5 ஏ7ற� தா�5தாேன?' எ�9 சீறிய* அரச� மன , 
��வி- ேசாழ ேவ/த� த��ைடய ேபரைவயி- "பர ெபா�>ண�Aசி ேதா�ற 
:9 கவிைதகைள( பா�னா- அ பிகாபதிைய� த���காம- வி�தைல 
ெசF*வி�கிேற�" எ�9 ெசா�னா�. இ/ நிப/தைனைய எ-ேலா�  ஒ()� 
ெகா�டா�க�. நிப/தைனயி- வ@வினா- அ பிகாபதி உயிாிழ�க ேநாி� . 
 
நிப/தைன நட�க ேவ��ய நாளி- அைவயி- ெப�+41ட  4�யி�/த*.  
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அ பிகாபதியி� க�C�� ம1�  ெதாி' ப�யாக அவ� அம�/தி�/த ேமைட�� 
ேநேர எதி�( )ற�தி- ேம- மாட�தி� உ(பாிைகயி- அமராவதி O7றி�/தா�. 
அவ� ஒ� பா1�( பா� ���க5  அவ� ஒ� மலைர எ��*� கீேழ த� ப�க�தி- 
எ�ணி�ைக�� அறி�றியாக ைவ�*� ெகா�டா�. இ/த அைடயாள�ைத� 
ெகா�ேட அ பிகாபதி'  பாட-கைள எ�ணி� கண�கி1� ேமேல பா� வ/தா�. 
எ(ேபா*ேம �தலாவதாக( பா�  கா()A ெசF'ைள எ�ணி�ைகேயா� 
ேச��*�ெகா�>  வழ�கமி-ைல. இைத அமராவதி அறியா�. எனேவ அ பிகாபதி 
ெத�b7ெறா�பதாவ* பாட- ��/த*  கா()A ெசF'ைள'  ேச��* 
எ�ணி� ெகா�� :றாவ* மலைர� கா1� ��/* வி1ட* எ�பத7�ாிய 
ைசைகைய அவ� அவ���� ெதாிவி�*வி1டா�. அ பிகாபதி அவ>ைடய அழ�� 
ேதா7ற�தி- ஈ�ப1��/ததனா<  எ�ணி�ைகைய( ெபா9�த வைரயி- 
அவைளேய ந பி இ�/ததா<  ��/* வி1ட* எ�9 எ�ணி( பா�வைத 
நி9�திவி1டா�. மகி�Aசி� களி(பினா- அமராவதியி� க�க>  அவ� க�க>  
உறவா�ன. " 
 
அைவயி- அைமAச�க>  பிற )லவ�க>  பாடைல� கண�கி1� வ/தன�. 
இ9தியி- அ பிகாபதி நிப/தைன யிG�/* விலகிய தவ9 ெவளி(ப1ட*. 
'நிப/தைனயி� ெவ7றி காத<�ேக ெவ7றி' எ�9 கன5 க�� ெகா���/த 
காதல�க� திைக�தன�. அ பிகாபதி உயிாிழ(ப* உ9தி எ�9 ெதாி/* அமராவதி 
உயி�வி1டா�. க ப� எEவளேவா ம�றா�'  ேக1காம- ேசாழ� 
அ பிகாபதிைய� ெகாைல ெசFயA ெசா-G ஆைணயி1� வி1டா�. இர�� 
காதல�களி� உயி�  இ/த உலகிG�/* ஒ�றாF( பிாி/* வா�ல� ெச�றன." 
இ*தா� அ பிகாபதியி� அமரகாவிய . 
 
இைத விள��  பாட-க� தனி(பாட- திர1�- மி�தியாக உ�ளன. 
அைவகளிG�/* இ/த வரலா7றி� 3��க  - கிைட�கிற*. அதி<  த� மக� 
இற/தேபா* ெப7ற பாச  உ/த� க ப� பா�யதாக� காண(ப�  ெசF'� 
உ��க/ேதாF/த ெசா7ேகாைவயாக அைம/தி��கிற*. 
 
க ப� தாேம பா�ய இராமாவதார� கைத நிக�Aசிேயா� த  மன நிக�Aசிைய'  
ஒ(பி1ட நிைல'ட� ேசாகமயமான அ/தA ெசF'ைள( பா�கிறா�. 
"இராம� கா� ெச-வா� எ�ற உண�5 ேதா�றிய மா�திர�தி- தசரத� 
த��யிைரேய இழ/*வி1டா�. ெப7ற பாச�தி� ேவக  அவைன அEவள5 
உண�Aசி� தா��த<�� ஆளா�கிவி1ட*. ஆனா- நாேனா எ� மக� அ பிகாபதி 
இற/த பி��  உயி� விட மா1டாம- ெந?3 ேவதைன'  தீராம- 
தி�டா�கி�ேற�. எ� ெந?3���தா� எEவள5 உர ? எ�ன க- ெந?ச  இ*? 
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இத7� உவைம காவிய+களி- 4ட� கிைட�காேத!?" எ�ற க��ேதா� அ(பாட- 
எ@/*�ள*. 
 

"பா(ேபாத ஞால  ஒ� த பி ஆள( பனிமதிய  
Kர(ேபா� ஒ� த பி பி�வர� தா�  *ைணவி'ட� 
வர(ேபான ைம/த���� தாைத ெபாறா*யி� மாF/தன� ெந? 
3ர(ேபா யன�� இ+� இனியா� உவைம உைர(பத7ேக" 

  
பர(ேபா = கட- N�/த ஞால  = உலக . ைம/த� = ராம�, தாைத = தசரத�, 
உர() = அ@�த . 
 
எ�பேத அ/த( பாட-. இைவ உ�ைமயா? இைட� கால�*A ெச�கலா?' எ�9 
ஆரா'  வழி நம�� ேவ��யதி-ைல. காவியமாக எழ� த�தி வாF/த ஒ� காத- 
கைத��( பி�னணிA சா�றாக அைம'  3ைவ இதி- இ��கிற*. அ* ேபா* . 
 
உ��க�  நய�  நிைற/த உண�AசிA சி�திரமாக விள+�கிற* இ/த தனி(பாட-. 
இைத அ�பவி(ப* ரசிகனி� உாிைம . 
------------------- 

45. 45. 45. 45. ேதவ$க
 க5ணிைமயாத�ேதவ$க
 க5ணிைமயாத�ேதவ$க
 க5ணிைமயாத�ேதவ$க
 க5ணிைமயாத�    
 
ேவ_� ேவ- ��க� ேகாவி-, பிரபலமைட/தி�/த ��க� தி��தல+க>� 
ஒ�றாக விள+கிய* அ/த� கால�தி-. அ+�மி+�  37றியைல/* கைள�* வ/த 
காளேமக , அத� ேகா)ர வாசG7 ச79 இைள(பார� க�தி உ1கா�/தா�. 
அவ��� இ�/த தள�Aசியி- ேகாவி<���ேள ேபாக ேவ��ெம�94ட� 
ேதா�றவி-ைல. பா- காவ�' , அ�ன� காவ�'  K�கியவாேற ெந��கி-
ய��*� ெகா�ேட ேகாவி<��� 2ைழ'  41ட�ைத( பா��*� ெகா�ேட 
உ1கா�/தி�/தா�. அ�9 கா��திைக நாளாைகயினா- ேகாவி<�� விேசஷ( 
பிரா��தைன�கார�க� வ/* ேபாF� ெகா���/தன�. 
 
ேகாயிG- ச+ெகாG'  மணி�ர3, ேமள, தாள �ழ�க�  பசியினா- அைட�*( 
ேபாயி�/த அவ� கா*கைளேய ெசவிடா�கிவி�  ேபால� ேக1ட*. Kணி- சாF/* 
உ1கா�/த வ�ண  பசி மய�க�திG�/த அவைர, 'ஐயா, ஒ� ெசFதி! தய5 ெசF* 
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என�� அைத� 49O�களா?' எ�ற இள+�ர- நிமி�/* பா��கA ெசFத*. )லவ� 
நிமி�/* பா��தா�. எதிேர பதி�H�9 வய* மதி�க�த�க சி9வ� ஒ�வ� 
பEவியமாக நி�9 ெகா���/தா�. வாாி ��/த ��மி' , ைக� கா()மாக 
விள+கிய அ/த( ைபயனி� அசாதாரணமான ேதஜஸு  வன()  காளேமக�ைத 
விய(பைடய ைவ�த*. ைபய� ைகயிG�/த பழ , ப?சாமி�த , ேத+காF H�க� 
இைவகளட+கிய த1�, அவ� ேகாவி<���ளி�/* வ�கிறா� எ�பைத( 
)லவ���� 4றின. அவ7ைற� காண5  அவ� உ� நா�கி- நீ� 3ர/த*. பசி 
��னி<  ெப�கிவி1ட* ேபால� ேதா�றிய*. இ�/தா<  த ைம அட�கி� 
ெகா�� ைபயைன ��ேன உ1கா�மா9 ைசைக ெசFதபி�, 'எ�ன த Z? எ�ன 
ேக1கேவ�� ' எ�9 வினாவினா�. ைபய� த1ைட( ப�க�தி- ைவ�*�ெகா�� 
உ1கா�/தா�. )லவ� க�க� மீ��  த1ைட ஊ��வி வி1�� தி� பின. 
 
"ஏ� ஐயா? இ/த� ேதவ�க� எ-லா  க�ணிைம�க மா1டா�களாேம? அ* ஏ� 
எ�9 என��� ெகா?ச  விள�க ��'மா?" இ(ப�� ேக1�� ெகா�ேட வ/த 
ைபய� திUெர�9 அவ� �க�ைத ஏறி1�( பா��* அதி- எ�ன ெதாி/* 
ெகா�டாேனா? ெதாியவி-ைல! 
 
"ஆமா . நீ+க� சா(பி1� ெவ�நா� ஆகியி���  ேபாG��கிறேத? பசிA ேசா�5 
உ+க� �க�தி- ந�� ெதாிகிறேத! �தG- இவ7ைறA சா(பி�+க�!" எ�9 
த1ைட அவ��� �� நக��தினா� - அ(ேபா* அ/த இள  �க�தி� வாி வாியான 
தி�நீ79� ேகா�க>�� ந�ேவ ஒளி�/த அ�தாப  )லவ��� ந�றாக� ெதாி/த*. 
அதி- ெதFOக வன() இ�/தைத அவ� க�டா�. 
 
த1�� தீ�/த*. அவ�ைடய வயி79� த1�  தீ�/த*. த1ைட நக��திவி1�( 
)லவ� வாF நிைறய ஏ(ப�ேதா� நிமி�/தேபா* ேத�கிைல� ெதா�ைன நிைறய� 
த�ணீ�ட� நி�9 ெகா���/தா� ைபய�. ெதா�ைனைய ந�றியறி 
ேவா�ைகயி- வா+கி� ெகா�ட அவ�, அவ� �9 இத�களி- ஓ� மைற/த 
ெதFOகA சிாி(ெபா�ைற� க�டா�. வயி9 �ளி�/த கவிவாண� பா1டாகேவ 
ைபய��� விைடையA ெசா-Gவி1டா�. அ* பாதி �9 ) கல/த விைடயாக 
இ�/த*. 
 

"ம�கி���  ேவ_ாி� வயி�தி மக� 
        �றமகைள மண/தா� எ�ேற 
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உ�கி அர� ந?3 உ�டா� உைமயவ>  
        தவ )ாி/தா� உய�மா-ேமனி 
க�கிமிக ம� தி�றா� கமல� �க  
        நா� கானா� கட5ேளா�க� 
இ�விழி'  இைமயாம- இர5பக- 
        உற+காம- இ��கி�றாேர!" 

 
ம�� = ம��ெகா@/*A ெச�க� மிக வள�/த, வயி�திமக� = ��க�, �றமக� - 
வ�ளி, உய�மா- = க�ண �, அர� - சிவெப�மா�, க�கி = மன  வா�, கட5ள� 
= ேதவ�க�. 
 
��க� கட5� ேம- வ?ச( )க�Aசியாக இ(ப� அவ� பா�ய பாடG- அ/த( 
ைபய� விைடைய� க�டாேனா, எ�னேவா? அேத பைழய )�னைக'ட� 
ேகாவிைல ேநா�கி அவ� நட/தேபா* ெதாைலவி- '��கா' எ�9 அலறி� 
ெகா���/தா� யாேரா ஒ� ப�த�. 
---------------- 

46. 46. 46. 46. /லவ$ ேபா)றிய /5ணிய�/லவ$ ேபா)றிய /5ணிய�/லவ$ ேபா)றிய /5ணிய�/லவ$ ேபா)றிய /5ணிய�    
 
ெதா�ைடவள நா1ைடA ேச�/த கா?சி)ர�தி7� அ�கி<�ள தி�மாகற- 
இய7ைகயழ� மி�/த ஊ�. தி�மாகறைல'  அைதA 37றியி�/த ேவ9 சில 
சி7W�கைள'  இராஜமானியமாக( ெப79 ஆ�� வ/தா� )�ணிேகா1� 
�தGயா� எ�பவ�. இளைமயி- மிக5  ஏைழயாக இ�/த அவ�, தா  ெசFத அாிய 
ெபாிய ெசய- ஒ�றி7காகA சி7றரச� ஒ�வனிடமி�/* இ/த மானிய�ைத( 
ெப7றி�/தா�. த  வா��ைகயி- அEவள5 ெபாிய ெச-வ( ேப9  பதவி'  தம�� 
வர��' ' எ�ற எ�ண  க-<  ெந-<  K�கிA 3ம/* வா�/த அ/த இளைம� 
கால�தி- கனவிேல 4ட அவ���� ேதா�றியதி-ைல. 
 
இளைமயி- ஏ�ைமயி� ெதா-ைலகைள� தாேம ந�� அ�பவி�* அறி/தி�/தவ� 
ஆைகயா-, அ(ேபா* எ/த( ெபா�ளி�றி நா  ஏ+கிேனாேமா, அ* இ�9 ந மிட  
வ/* ேச�/தி��கி�ற*! ந ைம(ேபா- இ�9  ஏ+கி� கிட��  . ஏைழய���  
இரவ���  அவ�க>��  ேமலாக� கைலஞ� க>��  கவிஞ�க>��  வாாி வாாி 
வழ+�ேவா . அ*தா� அ�9 ந ைம வ��திய ெச-வ�ைத இ�9 ந�றாக( 
பழிவா+�வத7� ஏ7ற வழி எ�9 எ�ணினா� அவ�. அ(ப�ேய ெசயலா7றி'  
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வ/தா�. 'ெச-வ ' 'ெச-வ ' எ�9 ெசா-<  ெபா�ைளA ெச-வ�*( பயேன ஈத-' 
எ�ற ெமாழி�ேக7பA ெச-லவி1�( )கழைட/* ெகா�ேட அவ� வா��ைகைய� 
கழி�*விடேவ��  எ�9 க�தினா�. 
 
பிற���� ெகா��* மகி@  வி�(ப�ைதேய ஒ� ெபா@*ேபா�காக� ெகா���/த 
இவாிட  நா� தவறினா<  கைலஞ�  கவிஞ�  வ/* பாிசி- ெப79( 
பழகி(ேபாவ* தவறா*. வ�கி�றவ�களி� மன( ப�ைப அறி/* அத7� ஏ7ற* 
ேபால உத5கிற ப�)  )�ணிய ேகா1� �தGயாாிட  சிற(பாக அைம/தி�/த*. 
 
அ�9 ந�(பகG- ஒ� )லவ� அவைர� ேத�வ/தா�. அ(ேபா* ேவனி7கால  
ெதாட+�  ப�வமாக இ�/ததனா-, )�ணியேகா1� �தGயா� த �ைடய 
மாளிைக�� �� ேகாைட நா1க>�காக ஒ� ெபாிய ப/த- ேபா1��/தா�. 
ப/தG� கீேழ �ளி�Aசி�காக ஆ79மணைல வ��களி- ெகா��வ/* பர(பி� 
ெகா���/தா�க�, �தGயா� அவ7ைற ேம7பா��*� ெகா����கிற 
த�ண�திேலதா� அ/த( )லவ�  வ/* ேச�/தா�. மாளிைக �� �ற1�- 
அம�/*ெகா���/த �தGயா�, தாேம வ<வி- அ+கி�/* எ@/* ெவ�ைள 
ெவேளெர�ற )திதாக( பர(பியி�/த ஈரமணைல� தா��( )லவைர எதி�ெகா�� 
அைழ�* வ/தா�. ��பி� அறி�க  உ�ளவ�களானா<  சாி, அறி�க  
இ-லாதவ�களானா<  சாி, அ�ேபா� வரேவ79 உபசாி�* ஆதர5 
ெகா�(ப*தா� அவ��� வழ�கமாயி7ேற 
 
அ/த( ெபாிய ப/தைல( ேபா1� ெவ ைம தணிய ஈர ெவ�மணைல( பர()வைத� 
க�C  க��*மாக அவேர ேம7பா��*A ெசFவத7��4ட அவர* 
ெகாைட'�ளேம காரண . ெவயிG- கா-வாட நட(ேபா�, உட<  மன�  �ளிர� 
த+கிA ெச-வத7காக5  நீ� ேவ1ைகேயா� வ�பவ�க� த�ணீ�  நீ� ேமா�  
ப�கி இைள(பாறிA ெச-வத7காக5ேம அவ� அ/த( ப/தைல அEவள5 
அ�கைறேயா� கவன�*டேன ேம7பா��* ேவைல வா+கினா�. )திதாக வ/த 
)லவ� இ/த அழகான ஏ7பா�கைள எ-லா  பா��*�ெகா�ேட �தGயா�ட� 
தி�ைண �� �ற1�ேல ெச�9 அம�/தா�. தைரயி- பர(பியி�/த )* மணG- 
நட/* ெச�றேபா*, சி�திர  வைர/தா<  ெதளிவாக� ெதாி'  ேபால இ�/த 
அ/த� Kய ெவ�மண- )லவ� கவன�ைத ெவ�வாக� கவ�/*வி1ட*. 
 
)லவ�  �தGயா�  ப/த- ேவைல�கார�க� மணைல( பர(பி� த+க� 
ேவைலகைளெய-லா  ���*A ெச�ற பி�ன�  மி�/த ேநரமாக வாச- 
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�ற1�ேலேய அம�/* உைரயா�� ெகா���/தா�க�. பி�, �தGயா� )லவைர 
அ�ேபா� உண5�� அைழ�*A ெச�றா�. சிறி* ேநர( பழ�க�திேலேய )லவ� 
�தGயாைர� த மிட  ஈ�பா� ெகா�ளA ெசF*வி1டா�. 
 
த �ைடய வி�/தினராகிய )லவைர உ�பி�த பி�, �ளி�Aசியாக இ���  
எ�ெற�ணி வாயிG7 )திதாக( ேபா1��/த ப/தG� கீ� மண7 பர(பி- ஒ� 
ப1�� க பள�ைத விாி�கA ெசF* தா !ல சகித  )லவேரா� அம�/தா� 
�தGயா�. கீேழ �ளி�/த மணG� இத�  Nழ மாளிைக�� ��)ற  இ�/த 
ேதா1ட�  கீ79( ப/த< , ேகாைடைய மற�கA ெசF*வி1டன. தா !ல  
தாி��மா9 )லவைர ேவ���ெகா�ேடதா�  தாி�கலானா� �தGயா�. அத� 
பி�) அ+ேகேய ப/தG- அம�/* இ�வ�  ேபசி�ெகா���/தன�. ேநர  ஆக 
ஆக( )லவ� ேப3  ேபாேத த  கவன�ைத எ+ேகேயா இலயி�கவி1� வி1�� 
*யர( ெப�HA3 வி�வைத �தGயா� க��ெகா�டா�. இவ� எ�ன அவசர 
உதவிைய ேவ�� வ/தாேரா? நா  ேபசி�ெகா�ேட இ��கிேறாேம' எ�9 
ஒ�வா9 )லவ�ைடய மன��றி(ைப �தGயாரா- Sகி�க ��/த*. 
 
இைத� க�ட உடேன �தGயா� விநய பாவ�*டேன )லவ��� எ/த உதவி 
ேவ��ேமா அைத� தா  உடேன ெசFய� கா�*�ெகா���(பதாக� ெதாிவி�*� 
ெகா�டா�. அவ� அ(ப�� 4றிய பி�ன�  )லவ� ெசா-ல5  ��யாம- 
ெம-ல5  ��யாம- நாண�79� தைல�னி/தவா9 இ�/தாேர ஒழிய வாFவி1�� 
தா  வ/த காாிய�ைதேயா, தம�� ேவ��ய அவசர உதவிையேயா 
ேக1கிறப�யாக� காேணா . ஆனா- அவ�ைடய வல* ைக� க1ைடவிர- ம1�  
விாி�தி�/த ப1�� க பள�ைத'  கட/* )*மணG- ஏேதேதா கீறி� 
ெகா���/த*, வாFவி1�A ெசா-ல அவ� ெவ1க(ப�வ* �தGயா���  
)ல(ப1ட*.) 
 
இவ�ைடய �கA சாையயி- ெதாி'  *யர ேரைகைய( பா��தா- ஏேதா 
உடன�யான உதவி ேவ�� வ/தவராக� ெதாிகிற*! அைதA ெசா-ல5  
நாண(ப1டா- நாெம�ன ெசFய ��' ? இ(ப� எ�ணி� ெகா���/த 
�தGயாாி� பா�ைவ த7ெசயலாக( )லவாி� வல* ைக( ப�க�திG�/* 
கவர(ப1ட*. அ+ேக எேதா எ@�*�க� கீற(ப1��(ப* அ/த� * ைப( 
!(ேபா�ற ெவ�மணG� ேம- �தGயா��� ந�றாக� ெதாி/த*. க�களி- 
விய(பி� ஒளி நிழGட �தGயா� மணG7 கீற(ப1��/த எ@�*�கைள� 41� 
வாசி�க� ெதாட+கினா�. ஆ ! )லவ� தம�� ேவ��ய உதவிைய வாF திற/* 
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ேக1கமா1டாம- 3��கமாக மணG- எ@தியி�/தா�. மணG- தா  
4றியி�/தவ7ைற �தGயா� கவனி�கிறா� எ�பைத( பா��த5ட� )லவ� 
�க�தி- மல�Aசி ெத�ப1ட*. அேத சமய�தி- மணG- எ@தியி�/தைத( 
ப��*வி1�� தைலநிமி�/த �தGயா� சிாி�த �க�ேதா� )லவைர ேநா�கினா�. 
)லவாி� க�களி7 )திய ஒளி'  �க�தி- மல�Aசி'  இத��கைடயி7 �9நைக'  
க�டா� �தGயா�. )�ணியேகா1� �தGயாாி� அ/த( பா�ைவ மணG- தா  
எ@தியி�/த ெபா�ைள� தம��� கிைட�� ப� ெசF'  எ�ற ந பி�ைகைய( 
)லவ��� ஊ1�ய*. அ/த ந பி�ைக K�ட �தGயாாி� பா�ைவயிG�/த 
விய()�� விைட ேபால ஒ� பாடைல( பா�னா� )லவ�. 
 

"ந�நில�(*) உ9  ஏைழ மா/த�கா�! நீவி� 
        ேவ��வன இ�)றீஇ 
ேநாி7 ேக�பி� அைவ 
        த�வ� யா� அல*  
நாணி-எ� தின�  ந-லமைனயி� ��வாயில-G 
        ந�மண- மி�திெகா1�ேய 
நா  பர(பி'  இ+கி��கி�ேறா  நனிநா� 
        வ/ேத அதைன எ@*மி� 
காணி- அ+� உடன��வ  எ�ன அவ� 
        க1டைள( ப�'  தி1டமாகேவ 
ைகயினா- எ@த உவைகேயா� ெபா�� 
        க�டளி�த பிர) யா� எனி- 
!ணில+�  ஒளி� வா/தி �ல�தி- வ�  
        )�யனான திக�ய�  
)லவ� ேபா79 மாகறG� ேம5ெமழி- 
        )�ணிய ேகா1�யா  ந-!பேன!" 

 
இ�)றீஇ = இ�)9வி�* ேக�மி� = ேக1Z�களாக, த�வ� = ெகா�(ேப�, 
அல*  = அ�றி' , நாணி- = நாண�7றா-. அ��வ  = ஆளி(ேபா , உவைக = 
மகி�Aசி, !� = அணிகல�க�, இல+� = விள+� . மாகற- = ஊ�. 
 
ேவனி<�காக �தGயா� ப/தG� கீ�( பர(பியி�/த )*மண- தம��  த ைம( 
ேபால� ேக1க நாCபவ�க>��  எ@*வத7� எ�ேற பர(ப(ப1டதாக( )லவ� 
பா�ய த7�றி(ேப7ற� திறைம 2C�கமான*. த ைம அ(ப� 2C�கமாக( 
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)லவ� ேபா7றிய உ1ெபா�ைள �தGயா�  )ாி/*ெகா�� விய/தா�. அவ� 
மணG- எ@தி� ேக1ட உதவிைய உடேன அளி�*  உவ/தா�. 
 
"அ* எ�ன உதவி?" எ�பைத( )லவேர வாFதிற/* ெசா-ல நாண�79 மணG- 
எ@தியேபா* நா  அறி/* ெகா�வ* அ�தைன அவசியமா எ�ன? 
---------------- 

47. 47. 47. 47. திைர விலகிய�திைர விலகிய�திைர விலகிய�திைர விலகிய�    
 
அ/தக� கவி Oரராகவ �தGயா� ஊன� க�க� உதவாம7ேபான ��ட�. ஆனா- 
அவ�ைடய ஞான� க�க� எ(ேபா*  மல�/த நிைலயிேலேய இ�/தன. ஊன� 
க�க� இ-லாத �ைறயா- உலகி- அவ��� ஏ7பட ேவ��ய *�ப+க� 
ஏ7படாம- அவ�த  ஞான� க�க� அவைர( பா*கா�* வ/தன. க�ணி-லாம- 
அவ� வ��த+ெகா�� ெந?சழி/* ேபாகாத வ�ண  அவ�ைடய மாணவ�க� 
எ/ேநர�  ப�க�திேலேய இ�/* அவ��� ேவ��யவ7ைற ெவ9(பி�றிA 
ெசF* வ/தன�. அவ� க7றி�/த தமி@ , ெப7றி�/த அ�ப�க> , 
மாணா�க�க>  அவ�ைடய ெசா/த� க�களாக விள+கின�. ஒ� �@ மனிதராக 
வா�வதாக எ�ணி� ெகா�ள�த�க மனநிைறைவ அவ� இதனா- ெப7றி�/தா�. 
 
ஒ�கா- அவ� ெப�ைமைய� ேக�வி(ப1ட ஈழநா1� அரச� அவைர� க�� பழக 
ேவ��  எ�ற கைல ஆ�வ�ேதா� ஈழ�*�� வ/* ேபாக ேவ��  எ�9 
அவ��� அ�ேபா�  மாியாைதேயா�  தி��க  அ�(பி இ�/தா�. Oரராகவ 
�தGயா� ேபாகேவ��  எ�9 வி� பினா<  'கட- கட�க ேவ��ய 
பயணமாயி7ேற' எ�9 தய+கினா�. அ�ப�களிட�  மாணவ�களிட�  
தி��க�ைத� கா1டA ெசFதேபா* அவ�க� யாவ�  அவைர ஈழ�தி7�( ேபாF 
வ�மா9 வ7)9�தி ஊ�கமளி�தன�. ப79  மதி()  மி�/த மாணவ� 
இர�ெடா�வ� அவ���� ேதைவயான பணிவிைட கைள'  ெதா��கைள'  
ெசFய உட� வ�வதாக உ9தி 4றின�. கவிஞ� ஈழநா1�( பயண�தி7� 
ஒ()�ெகா�டா�. வர ஒ()�ெகா��வி1டதாக� Kத� Hல  தி��க  ெப7ற 
பரராசசி+க� (ஈழ ேவ/த�) வசதியான மர�கல  ஒ�ைற� த�/த மீகாம� 
ஒ�வேனா� அ�(பி ைவ�தா�. )லவ���� கட7பயண  )தி*. உட� வ�  
மாணவ�க� *ைணைய ந பி ஒ()�ெகா���/த அவ��� மர�கல�*ட� வ/த 
மீகாம�  ேவ��ய *ணிa1�( ேபசினா�. மர�கல�ைத� கடG- ெச<�தி� 
கைர ேச���  அவ�ைடய உ9தி ெமாழிக>  கிைட�கேவ Oரராகவ �தGயா� 
*ணிேவா� )ற(ப1டா�. 
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இர�டைர நா� கட7பயண  இ�பமாக� கழி�தபி� ஈழநா1ைட அைட/தன� 
)லவ�  அவ�ைடய மாணவ�  கட7பயண�தி- ஒ� சி9 *�ப�  அவ��� 
ஏ7படவி-ைல. �ளி�/த கட7கா79  மர�கல�தி- ெச-<  இ�ப�  அவ��� 
மிக5  தி�(திகரமாகேவ அைம/தி�/தன. )லவ��ெகன( பரராசசி+க� 
ேத�/ெத��* அ�(பியி�/த அ/த மர�கல�தி� தைலவனாகிய மீகாமேனா 
அவாிட  மிக அ�பாக5  பணிவாக5  நட/* ெகா�டா�. மர�கல�  வசதிக� 
நிைற/ததாக இ�/த*. 
 
)லவ�  அவ�ைடய மாணவ�  மர�கல�திG�/* இற+கி, அர�மைன�� 
அைழ�*A ெச-ல(ப�வத7� �� அர�மைனயி- பரராசசி+க���  
அவ�ைடய அைமAச�க>��  நிக�/த வா��வாத  ஒ�ைற நா  இ+ேக 
��னதாக அறி/* ெகா�ள ேவ�� . 
 
ஈழநா1� அைமAச�க� த  அரச���� தா+க� ெசா-ல� கடைம(ப1��/த 
உ�ைமகைள�தா� ெசா�னா�க�. "ஆ1சிைய ேம7ெகா�����  ��யணி/த 
அரச� ஒ�வ��� ஆகா* எ�9 வில�க(ப1ட அம+கலA ெசய-க� பல உ��. 
அைவகைள அவ� ெசFதா- த� தி�ைவ'  ஆ7றைல'  ெகா?ச  ெகா?சமாக 
இழ�க ேநாி� . அரச பர பைரயின� ெதா�9 ெதா1� இ�ெகா�ைகைய 
அ�சாி�* வ�கி�றன�. நா+க� எ-லாமறி/த த+களிட  இைத எ��*� 
49வத7காக எ+க� ேம- சின+ெகா�ள� 4டா*. இ* எ+க� கடைம , அ/தக� 
கவி Oரராகவ �தGயா� சிற/த )லவ�தா . அவைர( பாரா1�வதி<  
ேபா79வதி<  எ+க>��  மகி�Aசி உ��; அைத நா+க� ம9�கவி-ைல. 
அ�ேபா� ஏ79�ெகா�ேவா . ஆனா- அவ� ஒ� ��ட�. அவைர� தா+கேள 
ேநர�யாகA ச/தி�* வரேவ7பேதா, ேப3வேதா அம+கல .. அ* த+க� 
ம+கல�தி7� இ@��." இ(ப� அைமAச�க� 4றிய ேபா* பரராச சி+க��� 
மி�/த சின  வ/*வி1ட*. 
 
"ம+கலமாவ*, அம+கலமாவ*! நீ+க� ெசா-கிறப� ெசFதா- ஒ� ெபாிய )-வைர 
வ7)9�தி அைழ�* வ/* அவமதி()A ெசF* தி� பி அ�()தலாக அ-லவா 
��' ? இதைன நா� ஒ�ேபா*  ஏ79�ெகா�ள மா1ேட�." ஆ�திர�  
படபட()  ெகா�ட பரராசசி+க� இEவா9 அைமAச�க>�� ம9ெமாழி 
4றினா�. இEவா9 அரச���  அைமAச�க>��  வா��வாத  வள�/* 
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ெகா���/த ேபாதி<  )லவைர வரேவ7க� �றி�தி�/த ேநர�  ெந�+கி 
வி1ட*. 
 
ஒேரய�யாக அைமAச�களிட�  �க�ைத �றி�*� ெகா�ள5  பரராச� 
*ணியவி-ைல. இ9தியி- அவ�க� 4றிய இ�தர(பா���  *�ப  அதிகமி-லாத 
ஒ� ��ைவ அவ� ஏ79�ெகா�ள ேவ��யதாக( ேபாயி79. அரச� )லவ�ைடய 
அ�ைமயிG�/ேத அவைர வரேவ79( ேப3வ* ேபாலேவ ேபசி( பாரா1ட 
ேவ��ய*, ஆனா- அ(ேபா* அரச���  )லவ���  இைடேய ஒ� ெம-Gய 
ப1�� திைர ெதா+கவிட(ப1���க ேவ�� . )லவ� ��டராைகயா- அரச� த  
�க�ைத( பா�(ப* அம+கலெம� ெற�ணி� திைரயி1�� ெகா�� திைர��( 
பி�னாG�/* ேபசி� த ைம அவமதி�கிறா�' எ�9 அவரா- அறி/* ெகா�ள 
��யா*. அரச�  அவைர வரேவ79( ேபா7றிவி1ேடா  எ�9 மன நிைற5 
அைட/*விடலா . அேத சமய�தி- ம+கல� �ைற5  ஏ7படா*. இ/த ��5 
பரராசசி+க��� வி�(பமி-ைலதா�. ஆனா<  அைமAச� ெசா-ைல� த1ட 
��யாம- எ79� ெகா�டா�. அைமAச�க� ஏ7பா1��ப�ேய வரேவ7) நட/த*. 
ெம-Gய ப1��திைர இைடேய ெதா+கியதா- க�விழி�*( பா��தாெலாழிய( 
ப�க�தி- அம�/* ேபசி( பாரா1�வ* ேபாலேவ �ர- ேக1� . )லவ�ட� வ/த 
மாணவ�க>�� இ/த( ப1��திைர ெதா+�வ*  அ�திைர��( பி� இ�/* 
அரச� )லவைர( பா��காம- வரேவ7ப*  ' எ�ன எ�ேற )ாியவி-ைல. 
 
ஆனா- த+க� ஆசிாியைர அவமதி��  ஏேதா ஓ� அ ச  இதி- கல/தி�(பதாக( 
ெபா*வாக அவ�க� அறி/தன�. கைலக�, தமி�� கவிைதக� இைவப7றி அரச�  
Oரராகவ�  ேபசி�ெகா�ேட இ�/தன�. திைர ெதா+�வைத எ(ப�யாவ* 
�றி(பாக ஆசிாிய���( )ல(ப��தி விட ேவ��  எ�9 க�தின� மாணவ�. 
உட� வ/தி�/த மாணவ�� ஒ�வ���( பைழய நிக�Aசி ஒ�9 நிைனவி7� 
வ/த*. ஆசிாிய�ட� சித பர  ேபாயி�/தேபா* சித பர�*� ேகாவிG- சித பர 
ரகசிய ' எ�ற ப�தி��� திைரயி1� மைற�தி�/தைத' , ஆசிாியாிட  அைத� 
ேக1டேபா* இ*தா� தி-ைல� தி�Aசி7ற பல ' எ�9 ேவ��ைகயாக( பதி- 
4றிய* , அத�பி� 'மைற5' எ�9 4றேவ��ய ேபாெத-லா  விைளயா1டாக 
அவ� அEவா9 4றிவ�வ*  அ/த மாணவாி� நிைனவி- அ(ேபா* ேதா�றின. 
உடேன ஆசிாிய���( ப�கமாகA ெச�9 த7ெசயலாக� 4றி�ெகா�வ* ேபால 
அவ� காதி- வி@ ப�யாக தி-ைல� தி�Aசி7ற  பல ' எ�9 அ@�தி இர�� தர  
ெசா�னா� அ/த மாணவ�, மாணவ� ஓதிய ம/திர  விைரவி- ேவைல ெசFத*. 
க-விமானான )லவ� விைரவிேலேய எ-லா  )ாி/* ெகா�டா�. வி� பியைழ�த 
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பரராச� த ைம( பா��தா- அம+கலெம�9 திைரயி1�( ேப3  அவமான  அவ� 
ெந?சி- ��ேபால ��திய*. அ/த ேவதைன உடேன ஒ� பா1டாF ெவளி வ/த*. 
 

"நைர�ேகா1� ள+க�9 ந-வளநா� நய/தளி(ப� 
விைரS1� தா�)ய� ெவ7பழ ம�னென�ேற வி� பி� 
கைரேயா1ட மீதி- மர�கல  ேபா1��ைன� காணவ/தா- 
திைரேபா1� நீயி�/தாF சி+க!ப சிேராமணிேய." 

 
நய/* = வி� பி, விைர = மண , தா� = மாைல, ெவ7பிழ  = மைலகைள 'ைடய 
ஈழ , சி+க!ப� = பரராசசி+க�. 
 
Oரராகவ� பா1ைட ���*� கா- ெநா� 4ட� கழி/தி��கா*. பரராச� த� 
ைகயாேலேய அ/த� திைரைய வில�கி எறி/* வி1� அவாிட  ஓேடா� வ/* 
ம�னி()( ெப79� ெகா�டா�. 
------------------ 

48. 48. 48. 48. ெசா#?# ஒ* சி�திர�ெசா#?# ஒ* சி�திர�ெசா#?# ஒ* சி�திர�ெசா#?# ஒ* சி�திர�    
 
ெசா7கைள� ெதா��* ெவளியி�  ப��வ+களி- மிக உய�/த ப��வ  கவிைத 
ெசா-GA ெசா-G( பல �ைற அ2பவி�க ஏ7ற ஒG, ெபா�� நய , ம/திர  
ேபா�ற ெசா7க�, உண�ைவ ஊ��விA ெச-<  உ1க��*, இைவ 
ஒ�9ப�மிட�தி- கவிைத எழி- வ�வாF( பிற/* வ�கிற*. தா� ெச�9 
கல��மிட�தி<  எழி- ெப���கிற*. - 
 
'ெசா7களி- சி�திர  வைரய ��'மா? அ/தA சி�திர�தி- உண�வி� சாய-கைள� 
கா1ட ��'மா? அ/தA சாய-களி- ெம�ைம'  2C�க+க>  அைமய 
��'மா? எ�ெற-லா  ச/ேதக( ப�கிறவ�க� சில� இ��கலா . ஆனா- ஆ�/* 
ஈ�ப�கிறவ�க>��� கவிைத அ�பவ  இ�ப மயமான*. 
 
பலவைக வ�ண+கைள� �ைழ�* வைர'  சி�திர  - ேபா- ெசா7களி- வைர'  
சி�திர  ஒ�9 உ��. ெசா7களி<  வ�ண  இ��கிற*. ெசா-<�� மா79� 
�ைறயாத ஆ7ற- உ�டா�  விைள5தா� ம/திர . கவிைதயி<  ம/திரA 
ெசா-லா7ற- அைமவ*��. 
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ெபா*வாக� கவிக� ெசா-G- இ�பமி��கிற* எ�கிறா�க�. ேவதா/திக� 
ெசா-G- ெமF'ண�5 விைளகிற* எ�கிறா�க�. ெசா7ெபா�ளி- ம1�  
ஆழமி��கிற* எ�கிறா�க�, த��க�  த�*வ�  வ-லவ�க�. 
 
ஆனா- சிற(பாக� ேத�/த கவிஞ� ெசா-G< , ெபா�ளி<  3ைவயி<  
எ-லாவ7றி<  இ�பமி�� கிறெத�9 நி]பி�கிறா�. சி�திர�கார�க>��� 
தமிழி- 'க�C� விைனஞ�' எ�9 ஒ� ெபய� இ��கிற*. தா  ெசF'  
ெதாழிைல� கா�பா� க�C� நிைற' ப� ஆ79வதா- சி�திர�கார�க>�� 
இ/த( ெபய� இ1��/ தா�க�. கவிகேளா தம* ெதாழிைல அ2பவி(பவ�களி� 
க�களி<  மன�தி<  சி/தைனயி<  நிைறயA ெசF* வி�கிறா�க�. அ(ப� 
நிைறயA ெசF'  ேபா* ெசா7களி<  சி�திர  பிற(பைத� கா�கிேறா . 
 
இேதா அ�தைகயெதா� ெசா7சி�திர : 
 
பைழய நாளி- மாவGவாண� எ�9 ஒ� ம�ன� இ�/தா�. அவ�ைடய நகர  
ெத� ம*ைர. ஒ��ைற அவ� ேபா���( ேபாயி�/தேபா* ேபா� ��/* 
நக���� தி� பி வர� காலதாமதமாயி79. அ(ேபா* கா�கால . மைழ ெபF* 
எ+�  �ளி�  ஈர�  �லா5கிற ப�வ . வானி- மி�ன-க� வா� 3ழ-வ* ேபா- 
ஒளி� ேகாலமி�வ*  இ� இ�(ப*  மைழ ெபFவ*மாக இ�/த அ/தA 
N�நிைலயி- எவ���  ெவளிேயறிA ெச-ல� ேதா�றவி-ைல. O1�ேலேய 
அைட/* கிட(பதி- 3க  காC  ப�வ . 
 
மாவGவாணைன( பிாி/* வா�ய அவ� காதG 4றியதாக� க7பைன ெசF* ஒ� 
கவிஞ� கவிைத பா�யி��கிறா�. பிாிவி� தாப�ைதA ெசா7 சி�திரமாக வைர'  
அழகிய கவிைத இ*. ெசா-GA ெசா-G இ�பமைட'  வா��ைதகளா- 
ஆ�க(ப1ட கவிைதகைள எ�*ைண�ைற ப��தா<  சG(பதி-ைல. சில ைவர� 
க7களி� அழ�, அைவ நைககளி- பதி�க(ெப7றபி� ெப�� . அ*ேபா- 
தனி�தனிேய இ�/த ெசா7க� மாவGவாணைன( பிாி/* அவ� காதG 
உ��வதாக( பாட(ெப7ற இ(பாடG- அழ� ெப��  சி�திரமாக 
இைண/தி��கி�றன. 
 

"க�ன- எ�  சி9��வி 3கனமைழ� கா7றாம- 
மி�ன- எ�  )@ெவ��* விள�ேக79  கா�கால  
ம�னவனா  ெத�ம*ைர மாவG வாணைன( பிாி/தி+(�) 
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எ�ன பிைழ( ெப�னநைக( ெப�னவி�( பி�ன�ேம." 
 
�த- இர�� அ�களி- கா�கால  சி�திரமா�க( ப1���கிற*. மி�ன- எ�  
)@ எ��* விள�ேக79  ' எ�9 இ@�*( ப���  ேபா* ந  க� ��னா- 
ேமக�  மி�ன<  சி�திரமாF வ/* நி7கவி-ைலயா? 'எ�ன பிைழ()? எ�ன 
நைக()? எ�ன வி�()?' எ�9 ஒEெவா�றாக அ��� ேபா* ேசாக  
ெதானி��  அழைக�தா� எ(ப� விவாி�க ��' ? எ�ன வி�() எ�9 ைவ�*� 
ெகா�டா<  சாி, எ�ன இ�() எ�9 பிாி�தா<  சாி, எ(ப�( பா��தா<  
அழ�தா�. கைடசி அ�ைய அ�பவி�*( ப��� ேபா* க�ன�தி- 
ைகS�றியப� ேசாகேம உ�வாக அம�/* எ�ன பிைழ() எ�ன நைக()? எ�ன 
இ�()?' எ�9 ஆ7றாைம ேயா� ேக1�  ஒ� ெப�ணி� ேதா7ற  ந  க��� 
சி�திர  ேபா- ேதா�9கிறேத, இ* அ-லவா ம/திர  ேபா7 ெசா-G�ப . 
 
கனிய� கனியA 3ைவ மி�/* இனி��  பழ  ேபா- ெசா-GA ெசா-G ஆ�/* 
அ�பவி�க ேவ��ய ெசா7 சி�தர  இ*. க�ன-, மி�ன- எ�9 ெம�ைமயான 
ெசா7கைளA ெசா-< ேபாேத வி�தி-லாத திரா1ைச� கனிைய உ�ப* 
ேபாG��கிற*. 
 
ஓவிய  கா1சி�� ம1�ேம இ�ப . ெசா7 சி�திரேமா , க��*��  கா1சி��  
அழகிய அ2பவ�*��  ேச��* இ�ப  த�கிற*. நிற+கைள ஒ�9ப��தி அழ� 
சைம��  ஓவிய�கைள� க�C� விைனஞ�' எ�9 அைழ�� ேபா* 3ைவக>  
உண�5க>  ஒ�9ப1� உ�வா�  ெசா7 சி�திர+கைள எ@*  இ மாதிாி� 
கவிஞ�கைள� க��*� விைனஞ�' எ�9 அைழ�தா- எEவள5 
ெபா��தமாயி��� ? அவ�க� க�C�� ம1�  பா��க ��/த சி�திர 
ெம@*கிறா�க�. இவ�க� க��*��  ேச��*� க��தினா<  பா��க ��/த 
சி�திர+கைள எ@*கிறா�கேள! 
-------------------- 

49. 49. 49. 49. பாழைட+த @�பாழைட+த @�பாழைட+த @�பாழைட+த @�    
 
த?ைச மாவ1ட�தி- ப1��ேகா1ைட�� அ�கி- சா>வ நாய�க� ப1டண  
எ�9 ஓ� ஊ� இ��கிற*. இ/த ஊ���( ெபய� ஏ7பட� காரணமான சா>வ 
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நாய�க� வா�/த கால�தி- நட/த ஒ� 3ைவயான ச பவ�ைத இ/த� கைதயி- 
கா�ேபா . 
 
விசயநகர( ேபரரசி� ஆ1சி தமி� நா1�<  பரவியி�/த கால�தி- அEவரசனி� 
ெத�னா1�( பிரதிநிதிகளாக( பல� அ+கி�/* அ�(ப(ப1��/தன�. ஆ1சி( 
ெபா9(ைப' , பிற ெசய-கைள'  அ+க+ேக த+கி நி�வாக  ெசFய இ/த( 
பிரதிநிதிக� பய�ப1டன�. சா>வ நாய�க� இ(ப�(ப1ட வைகயி- 
பய�பட�ெத�னா1�- வ/* த+கியி�/த கால�தி- த�*வ( பிரகாச� எ�ெறா� 
)லவ� இ�/தா�. அவ���A ைசவ சமய�திேல அளவ7ற ப79 உ��. தி�ஞான 
ச ப/த� எ�றா- த  உயிாி�  இனிதாக� க�*பவ�. த�மான( ப�)மி�தியாக 
உ�ள )லவ� அவ�. 
 
அ�� வGைமயா- கவி பா�  ஆ7ற<  சமய( ப79  மி�/த த�*வ( 
பிரகாச��� இல�கண� , ெமாழி மர)  ெதாியாெத�9 ெசா-G( )ரளி ப�ணி 
அவைர வ )�� இ@�தா�க� சில�. அ(ேபாெத-லா  3டA3ட( பா1�ேலேய 
பதி- ெசா-G அ/த வ ப�கைள மட�கினா� அவ�. 
 
த�*வ( பிரகாச���� *ணிAச<  *���� தன�  அதிக . எ(ேப�(ப1ட 
ம�னாதி ம�ன��� ��னா- ெகா��ேபாF வி1டா<  உ�ைமைய� 4சாம- 
�ைழயாம- க�ன�தி- அைறவ* ேபா- ெசா-G வி�வா�. இதனா- )லைம� 
*ைறயி- அவ��� ஏ7ப1ட - பைகக>  எ�ண7றைவதா . சா>வ நாய�கைரA 
ச/தி�க ேவ��ெம�9 த�*வ( பிரகாச��� ெவ�நா1களாக ஓ� ஆைச இ�/த*. 
ஒ�நா� மாைல ேநர�தி- )ற(ப1�( ேபாFA சா>வ . நாய�க�ைடய மாளிைகைய 
அைட/தா� அவ�. அரச( பிரதிநிதி வசி��  மாளிைக எ�றா- சாதாரணமாகவா 
இ��� ? அ+ேக ஆட பர ஆரவார+க>�� ஒ�9  �ைறேவ இ-ைல... 
 
ப@�த மர  ேம1�G�/தா- எ�ன? ப�ள�தி- இ�/தா- எ�ன? அைத நா�A 
ெச�றா-தாேன பறைவ��( பசி தீ� . )லைம வா��ைக'  அ�தைகய*தாேன? 
ஆட பர ஆரவார+கைள( பா��*� 4Aச(ப1�� ெகா�� 3 மா இ�/*வி1டா- 
வயி9 நிைற'மா? 
 
த�*வ( பிரகாச����தா� 4Aச  இ�/தேத இ-ைலேய. *ணிவாக( ேபானா�. 
சா>வ நாய�கைரA ச/தி�தா�. சிாி�கA சிாி�க( ேபசினா�. அளவளாவினா�. 
இல�கிய� க��*�கைள� கட- மைட திற/தா7ேபா- அ�ளிவி1டா�. 
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ஆனா- த�*வ(பிரகாச� சிாி�*� கலகல(பாக( பழகிய அள5��A சா>வ 
நாய�க� பழகவி-ைல . அளவாகA சிாி�* அளவாக( ேபசி� தம* பதவியி� 
ெப�ைமைய'  பண�தி� ெப�ைமைய'  நிைன5 ைவ�*� ெகா�ேட பழகினா�. 
த�*வ( பிரகாச��� அ* ேவதைன த/த*. 
 
சமய  வர1�  சாியானப� ெசா-G�கா1� வி�கிேற� எ�9 மன�*��� 
க9வி�ெகா�ேட ெவளியி- ேவ9பா� ெதாியாம- பழகினா� த�*வ(பிரகாச�. 
 
அ�றிர5 சா>வ நாய�க� மாளிைகயிேலேய அவ� உண5 உ�டா�. )லவ� த  
அ�ேக அம�/* உ�ண� த�திய7றவ� எ�9 கா1�� ெகா�வ* ேபா- நட/* 
ெகா�டா� நாய�க�. த�*வ( பிரகாச���� த�மான� ெகாதி() ��ளாக� 
��திய*. ெபா9ைமைய� கைட(பி��தா�. )லவ� உ�� ��/த* , "உ+க>��( 
ப��*� ெகா�வத7காக� தனி O� ஏ7பா� ெசFதி��கிேற�. நீ+க� அ+ேகேய 
ேபாF( ப��*�ெகா�ளலா . நா  ம9ப�'  நாைள காைலயி- ச/தி�கலா " 
எ�றா� சா>வ நாய�க�. )லவ�ைடய மனேவதைன ��னி<  அதிகமாயி79. 
 
சா>வ நாய�க� ஒ� காவ7காரைன� 4(பி1�, "அேட )லவைர அைழ�*� 
ெகா��ேபாF அவ��காக ஏ7பா� ெசFதி���  O1�- ப��கA ெசFய 
ேவ��ய வசதிக� ெசF* ெகா�" எ�9 உ�தரவி1� வி1டா�. காவ7கார� 
த�*வ( பிரகாசைர அைழ�*� ெகா�� ேபானா�. 
 
தா  ப��*� ெகா�>  வி�தியாக ஏ7பா� ெசFதி�/த O1ைட( பா��தாேரா 
இ-ைலேயா, த�*வ(பிரகாச�ைடய ெகாதி() ��னி<  நா�� மட+காகிய*. 
 
O1ைடA 37றி( பா��தா�. Oடா அ*? ஏேதா ஒ� பாழைட/த க1�ட . காைல� 
தைரேம- ைவ�க ேவ��ேம எ�9 அசி+க(ப�கிற அள5 )@தி . � ப- � பலாக 
H1ைட(!Aசி அைட/தி�/த*. அ/த O1�G���  அEவள5 H1ைட( 
!Aசிைய'  ஒ�9 ேச��தா- ஒ� கல�*�� ேம- ேத9  ேபாG�/த*. O1�� 
��கா- ப�தி நிைற/தி�/த ெபா�� )@தி . எ?சிய கா- ப�தியி- H1ைட(!Aசி. 
இ�/த 3வ�க�. காைர பாி'  ேம- வி1ட . )லவ���( ப�(பத7காக( 
ேபா1��/த பாFகேளா கிழி/* அ@�ேகறியைவ. தைலயைணக� ைவ�ேகா- 
திணி�*A ெசFய(ப1ட Z7ற- தைலயைணக�; ைதய- கிழி/தி�/ததா- �Aசி 
�Aசியாக ைவ�ேகா- *��தி� ெகா���/த* தைலயைணகளி-. 
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)லவ� த�*வ(பிரகாச� த� உட� வ/த காவ7காரைன( பா��*� ேக1டா� - 
"ஏன(பா! நாய�க� என�காக அ� பா�ப1� இ/த அ�ைமயான O1ைட� தயா� 
ெசFதா� ேபாG��கிற*. இேதா ஒ� பா1� எ@தி� ெகா��கிேற�. அைத� 
ெகா��ேபாFA சா>வ நாய�காிட  ெகா��*வி�. அேதா� O1ைட'  !1�A 
சாவிைய'  ெகா�� ேபாF� ெகா��*விடலா . நா� இ+ேக 
ப��க(ேபாவதி-ைல. ஊ���( ேபாFவி1� வ�கிேற� எ�9 அவாிட  ெசா-." 
 
த�*வ( பிரகாச�ைடய ேபAசிG�/த ேகாப� ��றைல� க�� காவ7கார� பய/* 
வி1டா�. 
 

"H1ைட கல ; )@தி ��கா<  3�த(பா� 
O1ைட வி�தியாF வி1டாேய - ேபா1ட 
த��ெக-லா  Zற- தைலயைணேயா ைவ�ேகா- 
ப��கலாேமா ெசா-ல( பா." 

      (ெப�/ெதாைக 1640) 
 
உ�ள�தி- ெபா+கிய ெகாதி(பி� ேவதைன ஓைலயி- வ�/* உ�(ெப7ற*. 
 
"ெகா�� ேபாF உ� எஜமான� �க�தி- வி1ெடறி " எ�9 பா1ெட@திய 
ஓைலைய' , O1�� சாவிைய'  ேச��*� காவ7கார� ��னா- Oசி 
எறி/*வி1� அ�றிரேவ *�ைட உதறி� ேதாளி- ேபா1��ெகா�� ஊ� 
தி� பினா� த�*வ( பிரகாச�. 
 
த� ெப�ைம தா@ ேபா* எைத'  K�கிெயறி/* ேபசிவி1� நிமி�/* நட��  
இ�தைகய நிைல ஒEெவா� அறிவாளியி� வா�வி<  ஒ� கணமாவ* வ/* 
ேபா�  நிக�Aசிதா�. 
------------------ 

50. 50. 50. 50. தி*மண வி*+�தி*மண வி*+�தி*மண வி*+�தி*மண வி*+�    
 
)+க8� �@வ*  அ/த� தி�மண�தி� சிற(ைப( ப7றி�தா� ேபசி� 
ெகா���/தா�க�. ஊாிேலேய ெபாிய ெச-வ� O1�� தி�மண  அ*. )+க8�� 
கிழவ�' எ�றா- அ/தA 379()ற�* ஊ�களி- ஈ�-லாத ெச-வா�� இ�/த*. 
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ெச-வ�  ெச-வா��  ஒ�+ேக ெப7ற ஒ�வ� O1�- நைடெப9  தி�மண  
எEவள5 பிரமாதமாக நட��ேமா, அEவள5 பிரமாத  )+க8��கிழவ� O1�� 
தி�மண�தி<  இ�/த*. 
 
O1� வாயிG- ெத�ைவெய-லா  அைட�தா7ேபா- ெபாிய ப/த-. வாைழ 
மர+க�, மாவிைல� ேதாரண+க�, உ1கார� KFைமயாக( )*மண- Kவிய தைர, 
)*( பாFக� விாி�த தி�ைண . எ-லா ஏ7பா�க> , ந�ப�க>  
பழகினவ�க>மாக� தி�மண O1�- ஒேர அம��க� மாயி�/தன. இர1ைட ேமள , 
இர1ைட நாக3ர  இ�ெனாG பர(பி� ெகா���/தன. உறவின� 41ட  
தி�விழா ேபால� 4�யி�/த*. வ/ேதா��ெக-லா  வைரயாம- வழ+�  
வ�ளலாைகயா- தி�மண வி�/ைத உ�பத7�( ப/தG<  தி�ைணயி<மாக( 
ெப�+41ட  கா�தி�/த*. 
 
தி�ைணயி- விாி�தி�/த பாயி- உ1கா�/தி�/தவ�களி- ஓ� ஏைழ( )லவ�  
இ�/தா�. அவ� தி�மண�*�� வ/தி�/தா<  யா�  கவனி(பாாி�றி( பசிேயா� 
இ�/தா�. எ-ேலா� தா� பசிேயா� இ�/தா�க�. ஆனா- )லவ��� 
எ-ேலாைர� கா1�<  அதிகமான பசி. காைலயி- எ*5  உ�ணாம- 
வ/தி�/தா�. பா��த அளவிேலேய )லவ� எ�9 ெசா-Gவிட� த�க ேதா7ற  
அவ���. ைகயி- ஏ�  எ@�தாணி'  ேச��*�க1� ைவ�*� ெகா�����  
3வ�� க1ைட( பா��தாேல, இவ� )லவராக�தா� இ��க ேவ��ெம�9 
4றிவிட ��' . 
 
பசிேயா�  சி/தைனேயா�  ேசா�/* ேபாF உ1கா�/ தி�/த )லவைர ஏென�9 
ேக1க ஆளி-ைல. ஆரவார , ேகாலாகல , சிாி(), ேகG( ேபA3�க�, � மாள  
எ-லா  37றியி�/தன. ச/தன�  அகி7)ைக'  மண/தன. )லவ�ைடய மன  
மண�கவி-ைல. வயி9 மண�கவி-ைல. தி�மண�*�� வ/தி�/த எ-ேலா�  
O1�G�/தவ�களா- வரேவ7க( ப1டா�க�. "சா(பி1U�களா? சா(பி�கிறீ�களா? 
தா !ல  வா+கி�ெகா�U�களா?" எ�ெற-லா  தணிவான �ர-களா- 
வ/தவ�க� அ�ேபா� விசாாி�க(ப1டா�க�. 
 
தி�ைணயி- பாயி- உ1கா�/தி�/த அ/த( )லவைர ம1�  யா�  
விசாாி�கவி-ைல. அைழயா வி�/* ேபா- அநாைத ேபா- உ1கா�/* 
ெகா���/தா� அவ�. 
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காைத அைட�கிற பசி, க�க� ப?சைடகிறா� ேபா�ற நிைல. 'ெகா?ச  
த�ணீைரயாவ* ேக1� வா+கி� ��(ேபா ' எ�ற எ�ண�*ட� ச/தன�  
தா !ல�  ெகா��*� ெகா���/த ஓ� இைளஞைன� 4(பி1�, "த Z! 
��(பத7�� ெகா?ச  த�ணீ� ெகா�. தாக  நாைவ வற1�கிற* என� ேக1டா� 
)லவ�. அ/த இைளஞ��� அவ� அEவள5 41ட�*�� ந�வி- 'த Z ' எ�9 
4(பி1ட* பி��கவி-ைல. அவ� )லவைர( பா��* அல1சியமாக �க�ைதA 
3ளி�தா�. ஏைழைய� க�டா- தா� ேமாைழ'  பா'ேம! )லைம உ�ள  
ெகாதி�த*. த� அறி5 ேவ��ெம�ேற )ற�கணி�க(ப�வதாக� ெதாி/தா- எ/த 
அறிவாளி'  உலக�தி� �க�தி- காி !ச� தய+க மா1டா�. வயி79�� 
இ-ைலேய எ�ப* 4ட( ெபாிய கவைல இ-ைல )லவ��� . வ�ள-, �ேபர�, 
க�ைண�கட- எ�9 )க� ெப7ற )+க8��கிழவ� O1�- ஒ� தமி�( )லவைன 
'வா' ெவ�9 வரேவ7க ஆளி-ைல. அவ� வாF வி1�, மன  வி1�� ேக1ட 
பி��  இல1சிய  ெசF* ஒ� �வைள( பAைச� த�ணீ� ெகா��க அ+� 
ஆளி-ைல. 
 
ஆ�திர�ேதா� )லவ� நிைன�தா�: 
 
எ��ைடய ெவ9  வா��ைதைய இ+ேக ேக1பாாி-ைல; கவனி(பாாி-ைல. இ/த� 
தி�மண O1�- 4�யி���  ஆயிர�கண�கான வி�/தின�க> , 
O1���ாியவ�  எ�ைனேய நிைன�*( பத9 ப� ெசFய எ� வா��ைதக>�� 
ஆ7ற- உ�டா, இ-ைலயா எ�9 பா��கிேற�. எ�ைன ஒ� மனிதனாகேவ 
நிைன�*( ெபா�1ப��தாம- இ���  இவ�கைள நா� ேபா�மிட�*��� 
ேத��ெகா�� ஓ�வரA ெசFகிேற�. 
 
அவ� மன�தி- ைவர  எ@/த*. அழகான )+க8� ெவ�ெணைய� தி��'�ட 
�7ற�*�காக யேசாைதயிட  அ� வா+கி�ெகா��, ைகயிG���  தி�1� 
ெவ�ெண ைய' , தாயி� சின  மி�க க�கைள' , த� உட பி- அ�ப1ட 
)�கைள'  மாறி மாறி ம��� ேநா��  க�ண� (தி�மா-) ேகாவி- 
ெகா�����  ஊ�. அத7ெக-லா  ஒ�9  �ைறவி-ைல. அ(ப�(ப1ட இ/த 
ஊாி- )+க8�� கிழவனி� வய-களி- ேச-மீ�  கய- மீ�  *�ளி� �தி��  
அ�தைன நீ�வள  இ��கிற*. ஆமா ! நீ�வள  வயG< , �ள�தி<  தா�. 
இ+ேக ஒ� �வைள நீ� ெகா��க மனித� இ-ைல. தி�ைண இ��கிற*; விாி�த 
பாF இ��கிற*. பிறைர� கவனி�காத அல1சிய மன  நிைற/த மனித�க� 
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இ��கிறா�க�. க-யாண�*�ெக�9 வ/த எ� ேபா�ற ஏைழ( )லவ���( பசி 
வயி7ைற( )ர1�கிற*. உட ) �ர+� வாத  பி��த* ேபா- வச  இழ�கிற*. 
பிரமாதமான இ/த� தி�மண�தி� சிற(பான அ ச  ஒ� )லவனி� வயி79( பசி. 
 
சி/தி�த பி� �க�தி- உ9தி ஒளிர, உடG- ெத ) பாய� ைகயிG�/த 3வ�ைய( 
பிாி�* ஏ�  எ@�தாணி'  எ��தா� )லவ�. சிாி�*� ெகா�ேட எ@�தாணியா- 
ஏ1�- எைதேயா எ@தினா�. தி�ைணயி- இ�/த மாட(பிைறயி- எ-ேலா� 
க�களி<  ப� ப�யாக அ/த ஏ1ைட ைவ�தா�. யாாிட�  ெசா-G� 
ெகா�ளாம- ெத�வி- இற+கி நட/* வி1டா�. 
 
அவ� ேபான கா- நாழிைக�ெக-லா  கGயாண O� அமளி *மளிப1ட*. 
Hைல�� Hைல 41ட  4�( ேபசி� ெகா�� நி�றா�க�. 
 
"எவேனா )லவனா  ேகாப�தி- ஏேதா வைசபாட- எ@தி ைவ�*வி1�( 
ேபாFவி1டானா . )லவ� வா��( பG�காம7 ேபாகாதா . அம+கலமாக ஏதாவ* 
நட/* விட�4டாேத" எ�9 எ-ேலா�  பய/தா�க�. சிறி* ேநர�*���� எ/த 
மனித�ைடய வா��ைத ஒ� �வைள� த�ணீ��காக அல1சிய(ப��த(ப1டேதா 
அ/த மனித�ைடய பா1�- இ�/த வா��ைதக� கGயாண O1�ேலேய 
கலவர�ைத உ�டா�கி வி1��/தன. O1���� தைலவனான )+க8�� கிழவேன 
அ/த ஓைலைய ைவ�*�ெகா�� பய/* ேபாF நி�றா�. 
 
"ஐேயா! யாராவ* ஒ�வ� அ/த( )லவைர� கவனி�* உபசார  ெசFதி��க� 
4டாதா? இ(ப� அம+கலA ெசா- அைமய( பா� ைவ�* வி1டாேர. இத� 
விைள5 எ�ன ஆ�ேமா? அறிவாளியி� க�ணீ� உலக�ைத அழி��  பிரளய 
ெவ�ளமாயி7ேற! எ� O1�லா இ(ப� நட�க ேவ�� ? ')+க8�� கிழவ� 
தி�மண�தி- தமி�( )லவைர அவமதி�தா�' எ�9 தைல�ைற தைல�ைறயாக 
இல�கிய�தி- நிைல�* நி�9வி�ேம, இ/த( பழி?" எ�9 கிழவ� மன  ெநா/* 
பாிதாபமாக� கதறினா�. 
 
கதறி எ�ன ெசFய? அ/த வ�ள- கதறி� ெகா���/த அேத சமய�தி- அ( 
)லவ� ஆ7ற+கைரயி- த�ணீ� ���*வி1� உடG� தாக�ைத� தணி�*� 
ெகா��  அவமான(ப1� ெவ/த ெந?சி� தாக  தணியாம- நட/* 
ெகா���/தா�. வயி7றி- பசியி�/தா< , க�களி- ஒளி ப?சைட/தி�/தா< , 
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கா-க� நட�க ��யாம- த�ளா�னா<  அவ� உ�ள�தி- ஒ� ெப�மித  
ஏ7ப1ட*! 
 
"நா� )லவ� எ� *�ப+கைள இல�கியமா�க எ�னா- ��' . நா� 
வயி79�காக வாF திற/* ேக1டா- அவமான . ஆனா- பா�வத7காக வாF 
திற/தா- உலக�ைதேய க1� ைவ�* உைத�கிற ெத ) உ�� என�� " 
 
அ/த� ெத பி- )+க8� வ�ள- O1�-, ஓைலயி- எ@தி ைவ�த பா1ைட 
ம9ப�'  வாFவி1�( பா�� ெகா�ேட நட/தா� அவ�. 
 

ெவ�ெண'  பா��* அ�ைன க�ைண'  த� ெமFயி7ப1ட 
)�ைண'  பா��தி� ெந�மா- )+க8�� கிழவ� 
ப�ைண'  ேச<க>/ தடநீ� கய-பா' ெந�/ 
தி�ைண'  ெக�ைட)ர1�+ க-யாண�தி7 ெச�றவ��ேக ." 

        (ெப�/ெதாைக 1620) 
 
ெக�ைட )ர1�தலாவ* = பசி மய�க�தி- வயி7றி- ஏ7ப�  சர�� வG() 
ேபா�றேதா� ேவதைன. 
------------------- 

51. 51. 51. 51. கா%�# ஒ?�த தமி�� கவிகா%�# ஒ?�த தமி�� கவிகா%�# ஒ?�த தமி�� கவிகா%�# ஒ?�த தமி�� கவி    
 
ேசாழ வள நா1�- தி�வா]ாி- இல�கண விள�க( பர பைர எ�றா- பைழய 
தைல�ைறயி- தமிழறி/தவ�க� எ-ேலா���  ெதாி' . வழி�ைற வழி�ைறயாக� 
தமி� வள��த ெபாிய �� ப  அ*. 
 
அ/த மரபி- ைவ�தியநாத ேதசிக� எ�ற ஒ�வ� இல�கண விள�க ' எ�ற ெபயாி- 
ஐ/தில�கண�ைத'  விள��  :- ஒ�ைற எ@தினா�. அதனா-தா� அவ���( 
பி� அ/த வ ச�*�ேக இல�கண விள�க( பர பைர எ�ற ெபய� ஏ7ப1ட*. 
 
ைவ�தியநாத ேதசிக�ைடய மாணவ�களாயி�/த பல� பி7கால�தி- சிற/த 
)லவ�களாக ��/த*. அவ�களி- ப��கா3( )லவ� எ�பவ�  ஒ�வ�. ைவ�திய 
நாத ேதசிக�ைடய )த-வராகிய சதாசிவ நாவல�  த  த/ைதயிடேம தமி�� க-வி 
க7றா�. அதனா- ப��கா3( )லவ���  சதாசிவ நாவல���  பழ�க�  ந1)  
இ�/தன. 



122 

 

 
க-வி( பயி7சி ��/த*  ப��கா3( )லவ�  சதாசிவ நாவல�  பிாி/* 
வி1டா�க�. 
 
த  த/ைத ைவ�தியநாத ேதசிக� காலமானபி� சதாசிவ நாவல� பல���� தமி� 
க7பி�க� ெதாட+கினா�. அவ�ைடய )லைம'  ெபய�  நா>�� நா� ஓ+கின. 
 
சதாசிவ நாவல�ைடய ெசா7ெபாழி5 ேத� மைழ ெபாழிவ* ேபா- க��*A 
ெசறிேவா� இனிதாக இ��� . 
 
அ/த� கால�தி- �ைறயாக� தமி� இல�கண இல�கிய+கைள( ப�(பத7�( பல 
வ�ட+க� ெசலவி� வா�க�. ச+கீத  க79� ெகா�பவ�க� எ(ப�� ��5டேனேய 
வாச  ெசF* ெகா�� அ/த� கைலைய( ப�(ப�யாக� க79� ெகா�வா�கேளா, 
அேதேபா- ஒ� ெப�  )லவைர அ��*� த+கி� ���லவாச  ெசFகிற மாதிாி 
இ�/* தமிைழ �ைறயாக( ப�(பா�க�. 
 
தமி� க7பி��  )லவ�க> , பாட�ைத ஆர பி(பத7� ��னா- HலA 
ெசF'1கைள மன(பாட  ெசFயA ெசா-G, மாணவ�கைள� க��(ப* உ��. 
ந�8-, காாிைக, நிக�� �தGயைவகைள இ(ப� �� 41�ேய மன(பாட  
ெசF*வி�வ* மாணவ�க� வழ�க . 
 
இ மாதிாி ஆசிாிய�டேனேய உட� த+கி� க7பதி- தமி�� க-வி ம1�மி�றி 
ஒ@�க , உலகிய-, ப�), எ-லா  தானாகேவ ஆசிாியாிடமி�/* மாணவ���( 
பழகிவி� . ெதா�� ெசF'  பணி5  வ/*வி� . 
 
விற� ெவ1�� ெகா�� , ேவ1� *ைவ�*� ெகா�� , சாதக  ெசF* ச+கீத  
பழ�கிற மாதிாி ேநர�ைத Oணா�காம- தமி� ப��தா�க�. 
 
- தி�வா]� இல�கண விள�க( பர பைர சதாசிவ நாவல� O1�- த+கி, நாைல/* 
மாணவ�க� தமி� ப��* வ/தா�க�. நாவல� அவ�க>�� யா(ப�+கல� காாிைக 
எ��  தமி� :ைல அ(ேபா* க7பி�*� ெகா���/தா�. நாைள�� எ/த( 
ப�திையA ெசா-G� ெகா��க( ேபாகிறாேரா, அ/த( ப�திைய �த- நாேள 
மன(பாட  ப�ணிவிட ேவ��ெம�9 மாணவ�க>�� நிப/தைன 
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ேபா1��/தா� சதாசிவ நாவல�. மன(பாட  ெசFயாவி1டா- பாட  ேமேல நகரா*. 
காாிைகA ெசF'1க�, க1டைள�கG�*ைற எ��  பாட- வைகையA ேச�/தைவ. 
இனிய ச/த�ேதா� ப��தா- விைரவி- மன(பாட  ஆகிவி� . ஆனா<  
மாணவ�க>��A சில த�மச+கடமான நிைலக� ஏ7ப1�வி�வ* உ��. சதாசிவ 
நாவல�, "நாைள��� ப�*� காாிைகA ெசF'� ஒ(பி�க ேவ�� " எ�9 
க��(பாக� க1டைள இ1��(பா�. அேத சமய�தி- O1� ேவைலக� 
எைதயாவ* ெசFயA ெசா-GA சதாசிவ நாவல�ைடய மைனவி'  மாணவ�க>��� 
க1டைள இ1� வி�வா�. அ/த அ மா>ைடய க1டைளகைள'  த1ட��யா*. 
மாணவ�க� அவ�களி�வ���ேம ந-ல பி�ைளகளாக ேவ�� . 
 
இ(ப�(ப1ட சமய+களி- இர�� ேவைலகைள'ேம சாம��தியமாகA ெசF* 
வி�வா�க� , சதாசிவ நாவல�ைடய மாணவ�க�. அதாவ* நாவலாி� மைனவி எ/த 
ேவைலையA ெசFயA ெசா-<கிறாேளா, அ/த ேவைலையA ெசF* ெகா�ேட ஒேர 
சமய�தி- பா1ைட'  இைர/* ெசா-G உ�(ேபா1�வி�வா�க�. 
 
நாவல���� K*வைள� கீைரேம- உயி�. K*வைள வ7ற-, K*வைள� காF� 
41� எ�9 அைத( ப-ேவ9 வைகயி- ப��வ(ப��தி உ�பா� அவ�. அவ���( 
பி��தமான கறிவைக அ*தா�. 
 
நாவல��� எ�ைற�காவ* K*வைள� கீைரயி- ஆைச வி@/* வி1டெத�றா- 
மாணவ�க� கா1�< , )தாி<  அைல/* K*வைள ெச�ைய� க��பி��*� 
கீைர' , காFக>  ெகா�� வ/தாக ேவ�� . நாவல� மைனவி, மாணவ�கைள� 
4(பி1�� திUெர�9 உ�தர5 ேபா1� வி�வா�. 
 
அ�ெறா� நா� அ(ப� நட/த*. நாவல� நிைறய� காாிைகA ெசF'�கைள 
மன(பாட  ெசFயA ெசா-G உ�தர5 ேபா1��/தா�. அேத சமய�தி- K*வைள� 
கீைர ெகா��வரA ெசா-G நாவலாி� மைனவி'  உ�தர5 ேபா1�வி1டா�. 
 
காாிைக'  ஒ(பி�தாக ேவ�� . K*வைள� கீைர'  க��பி��*� ெகா�� 
வ/தாக ேவ�� . மாணவ�க� )ற(ப1டா�க�. 
 
ெச ம7ப1� எ�ற இட�*�க�கி- கா1�- K*வைள கீைர க��பி�(பத7காக 
அைல/தா�க�. மன(பாட  ெசFய ஒ� 3��கமான வழி'  தயாராயி�/த* 
அவ�களிட . ஒ�வ� ைகயி- காாிைக ஏ1ைட� ெகா��* வி1டா- அவ� 
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அைத(பா��* இைர/* ப�(பா�. அவ� ப��தைத� 4�/* ேக1�� தி� ப� 
தி� பA ெசா-G ம7றவ�க>  இைர/* மனன  ெசFவா�க�. 
 
அைல/* திாி/* ஒ� ம1�- K*வைள ெச�க� இ�/த இட�ைத� 
க��பி��தாகிவி1ட*. ைகயி- �� ப1�விடாம- K*வைள ெச�யி- கா'  
கீைர'  பறி(பத7�( ேபா*மான பழ�க  ேவ�� . நா�� மாணவ�க� கீைர, 
காF பறி(பத7காகA ெச��� அ�ேக �னி/* உ1கா�/தன�. 
 
ம7ெறா� மாணவ� மன(பாட  ெசFவத7காகA ெசா-லேவ��ய காாிைகA 
3வ�ைய விாி�* ைவ�*� ெகா�� உ1கா�/தா�. அ��த விநா�யிG�/* அ/த 
அ�*வான� கா1�� )த�க>�� ந�விG�/* காாிைக� தமி�� கவி ஒG�த*. 
 
)த��� அ(பா- வழி(ேபா�க�க� நட/* ெச-<  சாைல ஒ�றி�/த*. அ/தA 
சமய�தி- ��) சதாசிவ நாவலேரா� அவ� த/ைதயிட  ஒ� சாைல 
மாணா�கராயி�/* க7ற ப��கா3( )லவ� அEவழிேய அவசரமாக எ+ேகா ேபாF� 
ெகா���/தா�. கா1�( )த����ளி�/* காாிைக( பாடG� ஒGைய� ேக1� 
விய/* ேபாF, ேமேல நட�க� ேதா�றாம- சாைலயி- நி�9 வி1டா� அவ�. 
"இெத�ன வி/ைத! ம�க� நடமா1டம7ற கா1�G�/* காாிைக( பாட- ஒG 
ேக1கிற*! இ+ேக வ/* யா� இைத( பா�கிறா�க�?" எ�9 4றிA சாைலயிG�/* 
)த���� வ/* பா��தா�, ப��கா3( )லவ�. யாேரா சில பி�ைளக� K*வைள 
காைய'  பறி�*�ெகா�ேட பாடைல'  ெசா-G உ�( ேபா�வைத( பா��தா� 
அவ�. ஆAசாிய  தா+கவி-ைல அவ���. ப�க�தி- ஓ�வ/*, "பி�ைளகேள! 
நீ+கெள-லா  யா�? காாிய�ைத'  ெசF* ெகா�ட காாிைகைய'  மன(பாட  
ப�C கிறீ�கேள?" எ�9 அவ�கைள� ேக1டா�. 
 
"ஐயா! நா+க� சதாசிவ நாவலாி� மாணவ�க�" எ�9 பதி- 4றின� பி�ைளக�. 
அைத� ேக1ட ப��கா3()லவ��� ெமFசிG��த*. த  ந�ப� சதாசிவ நாவலாி� 
�க  நிைன5�� வ/த* அவ���. அ/த( பி�ைளகைள( பா��*, "சதாசிவ 
நாவலாி� த/ைத எ+க>�ெக-லா  தமி� க7பி�தா�. சதாசிவ நாவல� இ(ேபா* 
உ+க>�ெக-லா  தமி� க7பி�கிறா�. நீ+கேளா கா1���  ெச���  தமி� 
க7பி�கிறீ�க�' எ�9 4றி விய/* உடேன ஒ� கவிைதைய( பா�னா� ப��காக( 
)லவ�. 
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"4�  சைபயி- கவிவாரண+கைள� ேகாளாிேபா- 
சா�  சதாசிவ ச7�� ேவ�� உ� த/ைதத மா7 
பா�  )லவ�களாேனா  இ�றிA ெச ம7 ப1� எ+�  
கா�  ெச�'  எ�ேனா தமி�� காாிைக க7ப*ேவ" 

 
கவிவாரண  = கவிகளாகிய யாைனக�, ேகாளாி = சி+க . சா�  = ெவ-< . 
 
ஆ ! கா�  ெச�'  தமி� மண�கA ெசF* வி1டா�க� அ/த( பி�ைளக�. 
ப��காசைர இ(ப� ஒ� பா1ேட பாட� K�� வி1ட* அ/த� தமி�மண . 
------------- 

52. 52. 52. 52. ச�ப+த-�! ஒ* ச1�க�ச�ப+த-�! ஒ* ச1�க�ச�ப+த-�! ஒ* ச1�க�ச�ப+த-�! ஒ* ச1�க�    
 
அ/த� கால�தி- தி�வ�ணாமைலயி- ச ப/த� எ�9 ! ஒ� ெச-வA சீமா� 
வா�/* வ/தா�. அவாிட  எEவள5 ெச-வ  இ�/தேதா அைதவிட அதிகமாகA 
ெச���  திமி�  இ�/தன. பிறைரேயா பிற�ைடய அறிைவேயா அவ� மதி(ப* 
கிைடயா*. எத7ெக��தா<  யாாிட�  எ��ெதறி/* ேபசிவி�கிற �ண��ளவ�. 
ெத�வி- கீேழ �னி/* பா��காம- நட�க( பழகி வி1டவ�க� எ�றாவ* ஒ� நா� 
த��கி விழ ேநாி�வ* ேபால இ/த மாதிாி� �ண��ளவ�க� தைல �னி/* 
ேதா7கி�ற நிைல எ(ேபா* வ�ெம�9 ெசா-ல ��யா*. பிற��� வைள/* 
ெகா��காம-, பணியாம- வாழ ேவ��ெம�9 நிைன�கி�றவ�க� எ-ேலா�  
பிற� ம1�  த+க>�� வைள/* ெகா��*  பணி/*  வாழ ேவ��  ெம�9 
எ�Cகிறா�க�. தி�வ�ணாமைலA ச ப/த� இ/த வைகையA ேச�/த மனிதராக 
இ�/தா�. �� மர  ேபால( பிறைர ெந�+க விடாம-, ெந�+கினா- ��தி( 
பிற���( பய� படாம- வா�வதி- அவ��� எ�னதா� இ�ப  கிைட�தேதா? 
கிைட�தேதா? 
 
அவ�ைடய கால�தி-தா� இர1ைட( )லவ�க� தமி� நா1�- ஊ]ராக( பயண  
ெசF* பா�( பய� ெப79� ெகா���/தா�க�. அவ�களி- ஒ�வ� ெபய� 
இள?Nாிய�. ம7ெறா�வ� ெபய� �*Nாிய�. ஒ�வ� ��ட�, இ�ெனா�வ� 
ெநா�� ��ட�, ெநா��ையA 3ம/* ெகா�ளேவ��  எ�9 , ெநா�� 
��ட��� வழியி<�ள ேம� ப�ள+கைளA ெசா-G வழிகா1ட ேவ��ெம�9 , 
இர�� ேப�மாகA ேச�/* ஒ� ஏ7பா1ைடA ெசF* ெகா���/தா�க�. அ/த 
ஏ7பா� இர�� ேப�  ேச�/* வா�வத7� வசதியாக இ�/த*. இ�வ�ேம கவி 
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உ�ள  பைட�தவ�க�. ஆைகயா- கவைலைய மற/* ேவ��ைகயாகA சிாி�*( 
ேபசி� ெகா�ேட அளவளாவி வா�வத7�( பழகியி�/தா�க�. க�க>  கா-க>  
இ-லாத ��ட�  ெநா��'மாக இ�/தா<  மன�தி� உ7சாக�தி- 
ெநா���தனேமா, ��1��தனேமா ப1� H� விடாம- கா�*� ெகா�ள� 
ெதாி/தி�/த* அவ�க>��. கா-க>  க�க>  இ�/*  உ�ள�ைத 
ெநா��யாக5 , ��டாக5  ைவ�*� ெகா�� உலக�தி- உ7சாகமாக வா�வ* 
எ(ப� எ�9 ெதாியாம- ேவதைன( ப1�� ெகா���(பவ�கைள� கா1�<  
ந�றாக வா�/ தா�க� இர1ைடய�க�. இர1ைடய�க>ைடய வா��ைக 
அ�பவ+க�. மிக5  ேவ��ைகயானைவ. விேநாத  நிைற/தைவ. உ�ள�தி- 
ப@�*� கனி/த கைல உண�Aசி இ�/தாெலாழிய யாரா<  இ(ப�� கவைலயி�றி 
வாழ ��யா*. 
 
இர1ைடய�க>ைடய பாட-க� ெப� பா<  இர�� ேப�  ேச�/* ஆ>�� 
இர�� வாிகளாக( பா� இைண�தைவ. �த- இர�� வாிகைள இள?Nாிய� பா� 
நி9�தினா- அ()ற , பி�னிர�� வாிகைள �*Nாிய� பா� ��(பா�. அ/த( 
பாட-களி- ��த-, ேகG, நைகA3ைவ, உ1ெபா�� எ-லா  நிைற/தி��� . 
தாமைர இைல� த�ணீைர( ேபா- உலக�தி- வா�/* ெகா�ேட, அ+� 
நிைற/*�ள ஆசாபாச+களி- ஒ1டாம-, அைவகைள அல1சியமாக ேநா�கிA 
சிாி�*� ெகா�ேட ேபா�  ேபா�ைக இர1ைடய�க� இய7றிய சில பாட-களி- 
காணலா . 
 
இ/த இர1ைடய�க� ஒ� சமய  தி�வ�ணாமைல��( ேபாயி�/தா�க�. 
ச ப/தைனA ச/தி(பத7�A ெச�றா�க�. அவ�க� ேபான சமய  அதிகாைல ேநர . 
ச ப/த� O1�� தி�ைணயி- உ1கா�/* பாிகாாியிட  தைலA சவர  ெசF* 
ெகா���/தா�. வாயி7ப�ேயறி O1���� 2ைழ/* வி1டா�க� இர1ைடய�க�. 
அவ� சவர  ப�ணி� ெகா���(பைத( பா��த*  தா+க� வ/த சமய  
சாியி-ைல எ�9 அவ�க>�ேக ப1ட*. தி� பி( ேபாF வி1�A சிறி* ேநர  
கழி�* வரலாெம�9 அவ�க� தி� ப எ�தனி�தேபா* ச ப/தேன அவ�கைள 
நிமி�/* பா��* வி1டா�. சவர  ப�ணி�ெகா���/த அவ� அ(ப� நிமி�/* 
த+கைள( பா��*வி1ட பிற� தா+க� இ�னாெர�9 அவாிட  ெசா-G� 
ெகா�ளாம- தி� )வ* ந�றாயி��கா* எ�9 ேதா�றிய*, அவ�க>� 
க�ணா- பா��க ��/தவரான �டவ��� . எனேவ அவ� ச ப/தைன( பா��*, 
"ஐயா! நா+க� இ�வ�  )லவ�க�. உ+கைள(பா��*வி1�( ேபாகலா  எ�9 
வ/ேதா " எ�9 4றினா�. ச ப/த�ைடய �க�தி- அவ�கைள( )லவ�க� எ�9 
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அறி/* ெகா�டத7� அறி�றியாக ஒ� சிறிேத�  மல�Aசிேயா )�னைகேயா 
ஏ7படவி-ைல. மாறாகA ெச���டேன �ைற�*( பா��தா�. 
 
ச ப/த�ைடய �க�தி<  பா�ைவயி<  இ�/த வற1�� திமிைர �டவ� 
ம1� தா� காண ��/த*. 'ஆ� மிக5  க�வ  பி��தவ� ேபாG��கிற*" எ�9 
��ட�ைடய காத�கி- ெந�+கி ெம-லA ெசா-G ைவ�தா� �டவ�. ��ட�  
நிைலைமைய ஒ�வா9 )ாி/* ெகா�� வி1டா�. 
 
"ஓேகா! நீ+க� )லவ�களா? நா� ஒ� நிப/தைன ேபா�கிேற�. அ/த 
நிப/தைன(ப� உ+களா- ஒ� பா1ைட� ெதாட+கி ���க ��'மா?” எ�9 எ��த 
எ�(பி- யாேரா 4G�கார���� க1டைளயி�கிற மாதிாி அநாகாிகமாக5  
�ர1��தனமாக5  அவ�கைள( பா��*� ேக1டா� ச ப/த�. 
 
வரேவ7), விசாரைண, அளவளா5த- ஒ�9மி�றி� த+கைள( பா��த*  
பா��காத*மாக அவ� அEவா9 ேக1ட* அவ�க� மன�ைத( )�ப��திய*. மன  
)�ப1டா<  அைத இர1ைட( )லவ�க� ெவளியி- கா1�� ெகா�ளவி-ைல. 
 
"ஐயா! உ+க� நிப/தைனையA ெசா-<+க�. பா� ���கிேறா ” எ�9 சிாி�தப� 
ச ப/தைன� ேக1டன�. அவ� ெசா�னா�: 
 
'ம�' எ�9 ெதாட+கி ம<��' எ�9 ��கிறா7 ேபா- ஒ� ெவ�பா பாட 
ேவ�� . உடேன பாட உ+களா- ��'மா?” 
 
அவ�ைடய ெபா�ள7ற நிப/தைனைய� ேக1ட5ட� இர1ைடய�க>�� ஆ�திர  
ஆ�திரமாக வ/த*. �1டா�க�, ப��தவ�க>�� நிப/தைன விதி�*, 'இ(ப�A 
ெசFய ��'மா? அ(ப�A ெசFய ��'மா?' எ�9 ேக1� ேபா* எ/த( ப��த 
மனித���  ஆ�திர  வர�தாேன ெசF' ? 'இ/த( பய<ைடய திமிைர அட�கிA 
சாியானப� ம1ட  த1�விட ேவ�� ' எ�9 ஒ�வ��ெகா�வ� இரகசியமாக� 
4றி�ெகா�� ச ப/தைன ேநா�கி, "ஐயா! உ+க� நிப/தைன( ப�ேய 'ம�' எ�9 
ெதாட+கி 'ம<��' எ�9 ��'மா9 இ(ேபாேத பா�கிேறா " எ�9 ஒ()� 
ெகா�டன�. 
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"எ+ேக பா��கலா  உ+க� திறைமைய?" எ�9 சவர  ப�ணி� ெகா���/த 
பாிகாாியிடமி�/* அைர �ைறயாக� தைலைய வி�வி�*� ெகா��, 
இர1ைடய�கைள( பாடA ெசா-G ஏவிவி1�( பா��தா� வ�ள-. 'தா  
ெசா�னப�ேய இர1ைடய�களா- பாட ��ய(ேபாவதி-ைல' எ�ற அல1சிய 
ேநா��தா� அவ�ைடய அ/த( பா�ைவயி- இ�/த*. 
 
இள?Nாிய� கீ��க�டவா9 �த- இர�� அ�கைள( பா�னா� : 
 

"ம��தி� வ�ணா மைலயி7ச  ப/த���( 
ப�� தைலAசவர  ப�Cவேத�?" 

 
�த-வ�ைடய �ர- ��/த*  உடேன இர�டா  வராகிய �*Nாிய� அ��த 
இர�� அ�கைள� கீ��க�டவா9 கணீெர�9 ெசா�னா�: 
 
                  ..     மி�னி� 

இைள�த இைடமடவா ெர-லா�  4� 
வைள�தி@�*� �1டா ம<��." 

 
பி�னிர�� அ�ைய'  பா� ���த* , "வ�கிேறா  ஐயா! வண�க ' எ�9 
��தலாகA ெசா-G வி1� இர1ைடய�க� ேவகமாக அ/த இட�திG�/* ந@வின�. 
அத7� ேம<  அ+ேக த+கியி��க அவ�க>��( ைப�தியமா எ�ன? 
ச ப/த���� த �ைடய �*கி- யாேரா ச5�கினா- ஓ+கி அ��*வி1ட மாதிாி 
இ�/த*. ெவ1க  பி�+கி� தி�ற*. பாிகாாி�� ��னா- ���  ெநா��'மாக 
வ/த அ/த இர�� ப?ைச( )லவ�க>  அ(ப�� த ைம அவமான(ப��தி 
வி1டா�கேள எ�9 தவி�தா� அவ�. அ(ேபா* அவ��� வ/த ேகாப�தி- அைர 
�ைறயாக சவர  ப�ணி� ெகா�ட ேதா7ற�ேதா� ம1�  இ��காவி�- ெத�வி- 
ஓ�(ேபாF அ/த( )லவ�கைள� *ர�தியாவ* உைத�தி�(பா� அவ� அ(ப� 
அ/த( பா1�� அ��த தா� எ�ன ? 
 
"தி�வ�ணாமைலயி- ச ப/த� ஏ� சவர  ப�ணி� ெகா�கிறா� ெதாி'மா? 
சி9சி9 ெப�கெள-லா  விைளயா1டாக அவ� ��மிைய வைள�* இ@�*( 
பி��*� ெகா�� தைலயி- �1�வி1�( ேபாகிறா�க�. அ/த� �1� வG 
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ெபா9�க ��யாம- தா� ச ப/த� ��மிையேய சவர  ப�ணி� ெகா�கிறா�' 
எ�ப*தா� பா1�� க��*. எEவள5 �9 )�தனமான க7பைன பா�+கேள�! 
அ/த� �9 )�தன�திேலேய ச ப/த� ெசா�ன நிப/தைன'  
நிைறேவறியி�/த*! 
--------------------- 

53. 53. 53. 53. ப�� Aபா0 பண�ப�� Aபா0 பண�ப�� Aபா0 பண�ப�� Aபா0 பண�    
 
சீ�காழி அ�ணாசல� கவிராயைர இராமாயண� கைத ெதாி/த எ-ேலா�  ந�றாக� 
ெதாி/* ெகா���(பா�க�. அவ� இய7றிய இராம நாடக� கீ��தைனக� தமி� 
நா1� ம�களி� உ�ள+களிெல-லா  3ைவ நிர(பி� ெகா���� கி�றன. ப?ச 
ல1சண , தியாேகச� வ�ண  ேபா�ற ேவ9 சில :-களி<  திறைமைய� 
கா1�யி��கிறா� அ�ணாசல� கவிராய�. ஆனா<  தமி�நா� �@வ*  
அவ�ைடய ெபயைர எ�9  மற/*விடாமG��� ப� அவ� ெசF*வி1�(ேபான 
3ைவ� காவிய  அவ�ைடய இராம நாடக� கீ��தைனக� தா�. 
 
அவ� வா�/த கால�தி- அவ�ைடய கைல வா�ைவ� �ைறவி�றி� கவனி�*� 
ேதைவயான உதவிகைளA ெசFதவ�க� மணG ��*�கி�Yண வ�ள-, 
ெப�வணிக ராகிய ேத(ெப�மா�, பா(ைபய ேவ� எ�ேபா� ஆவ�. அ�ணாசல� 
கவிராய� தியாேகச� வ�ண�ைத உைரெசFதேபா* ேத(ெப�மா� அவ��� 
ெவ�மதியளி�*( ேபா7றினா�. அவ�ைடய இராம நாடக� கீ��தைன 
அர+ேக9வத7ேகா H�9 ெச-வ/த�க>ேம ேச�/* உதவி ெசFதி��கிறா�க�. 
 
இராம நாடக� கீ��தைனகைள எ@தி�ெகா�� அவ� ஒEெவா�வராக( பா��* 
அத� ெப�ைமகைளA ெசா-G� கா1�னா�. இ��  சில���� தா  இராம 
நாடக�ைத இய7றி எ��*�ெகா��வர( ேபாவைத ��41�ேய சீ1�� கவிக� 
Hல  ெதாிவி�தி�/தா�. அ/த� கால�*( )லைம வா�ேவ அ(ப��தா�. 
ஏதாவெதா� பிரப/த�ைத இய7றி�ெகா�� ஊ]ராக அைல/* பண� , மன�தி- 
கைல உண�Aசி'  உ�ள வ�ள-கைளA ச/தி�* அைத அர+ேக79வத7� ஏ7பா� 
ெசFதாக ேவ�� . 
 
இராம நாடக� கீ��தைனகைள எ@தி�ெகா�� சீ�காழி அ�ணாசல� கவிராய�  
அ(ப�ெய-லா  அைல/தா�. இ-லாவி1டா- தமிழ�க>�� இ�9 அ/த 
அ�ைமயான காவியேம கிைட�தி��கா*. அ1சர ல1ச  ெப9மான காவிய�ைத� 
கீ��தனமாக( பா�� தமி@�� அளி�* வி1�A ெச�றி���  அ/த மகாகவி�� ஒ� 
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சமய  ப�* ]பாFக>�� அ-லாட ேவ��ய நிைல ஏ7ப1ட*. ேகவல  ப�* 
]பாF�காக ஊ]ராF அைல/* திாி/தா�. ப�* ]பாFகைள அளி�தா<  நிகராகாத 
அழ�� கீ��தன+கைள எ@திய கவி, அைல/* திாி/* எ+�  ப�* ]பாF 
கிைட�காத ஏ�க�ேதா� 'பா(ைபய ேவ�' எ�ற சீமானிட  ேபாF� கைடசி 
�ய7சியாக� ேக1�( பா��க� கிள பினா�. 
 
ேபானா�; பா(ைபய ேவைளA ச/தி�க5  ச/தி�தா�; "என��� ெகா?ச  ைகயி- 
�ைட, அவசரமாக ஒ� ப�* ]பாF( பண  ேவ�� . இ/தA சமய�தி- நீ+க� 
தா� உதவி ெசF* கா(பா7ற ேவ��  எ�9 வாFவி1�� ேக1டா�. 
 
பா(ைபய ேவ� சிறி* சி/தி�தா�. இEவள5 ெபாிய கவி எ�ணி( ப�ேத ப�* 
]பாF ேக1கிறாேர எ�9 ேயாசி�தாேரா, எ�னேவா? ஆனா- அ�ணாசல� 
கவிேயா பா(ைபய ேவளி� தய�க�ைத� க�� அவ�  இ-ைலெய�9 ைகைய 
விாி�* வி�வாேரா எ�9 எ�ணி அ?சினா�. அ/த அAச  அவ�ைடய கவி 
உ�ள�ைத ஒ� அழகான கவிைதைய( பைட�கA ெசF*வி1ட*. அ/த( 
பா1�-தா� எEவள5 �ைழ5! எ�ன ைநAசிய ! எ�தைன விநய ! 
 

"ப�* ] பாயைனேந� பா(ைபயேவ ேள'ன��( 
ப�*] பாெய�ன ப?சேமா - ��தநைக 
OழிவாF( பா<�ட ேவ/த� பிற/தசீ  
காழிய� ணாசல�யா� கா�" 

          (ெப�/ெதாைக 1766) 
ப�* ]ப ஆய� = தசாவதார  எ��த தி�மா-, OழிவாF = ெகாEைவ� கனி 
ேபா�ற வாF, ��தநைக = உைம, ேவ/த� = ஞானச ப/த�. 
, 
ப�* ]பாF எ�தைனேயா ேப���� ேதைவ(ப�கிற*! ஆனா- அைத இ(ப� 
உ�ள�  ெசா-<  ெதானி'  �ைழய� �ைழய ஒ� பா1டா�கி� ேக1க 
அ�ணாசல�கவியா- ம1�  தாேன ��கிற*? 
-------------- 
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54. 54. 54. 54. க)பைன�! ஒ* கவிக)பைன�! ஒ* கவிக)பைன�! ஒ* கவிக)பைன�! ஒ* கவிைதைதைதைத    
 
நா�ேதா9  கதிரவ� உதி�கிறா�. நா�ேதா9  தாமைர மல�கிற*. நா�ேதா9  
��த மல� 4 )கிற*. நா� தவறாம- நா�  இ/த நைட�ைறகைள( பா��*� 
ெகா��தா� இ��கிேறா . ஆனா- இ/த நைட�ைறகளிG�/* ேமேல 
சி/தைனைய( படரவி1� 2�ணிய க7பைனகைளA ெசF'  திற  நம�கி-ைல . 
 
இேத கதிரவைன'  தாமைர( ெபாFைகைய'  ெபா�ளாக ைவ�*�ெகா�� 
கவிக� தா  எ�தைன எ�தைன க7பைன கைளA ெசF*வி�கிறா�க�! 
 
'ேச79 ம�ணி- பிற/*  ேச9படாம- நீ� ேம- KFைமயாக மித��  தாமைர( 
!ைவ( ேபால நீ ம�ணி7 பிற/தா<  மன�தி- ம�படாம- உய�/த 
எ�ண+களி- அைத நிைலநி9�*' எ�9 க7பைனைய உவைமயாக( படரவி1�A 
சி/தி�கிறா� ஒ� கவி. 
 
'த�ணீாி- கிட�கிறவைர தாமைர இைல எ�தைன நாளானா<  வா�வதி-ைல. 
Nாிய�  அைத வா1� உலரA ெசFவதி-ைல. ஆனா- அேத தாமைர இைலைய� 
த�ணீாிG�/* பி�+கி� கைரயி- எறி/* வி1டா- ��) வா1டாம- இ�/த 
அேத Nாிய� க�ைமயாக வா1�A ச�கா�கிவி�கி�றா�. 'இட  ெபய�/* த� 
நிைல த�மாறிA ெசFய� தகாதைதA ெசFதா- அறேம பைகயாகி வா1�  எ�பைத 
அ-லேவா இE5�ைம கா1�கிற*' எ�9 இ�ெனா� ேகாண�தி- க7பைன 
ெசFகிறா� ஒ�வ�. 
 
தாமைர இைலயி- த�ணீ� ஒ1டாம- இ�(பைத உலக மாையயி- ப�யாம- 
உலக�தி- வசி(பத7� ேவதா/திக� உவைம ெசா-Gயி��கிறா�க�. 
 
மன�ைத'  க�கைள'  H��ெகா�ளாம- சி/தைன ேயா� , உ7சாக�*ட�  
உலக�ைத( பா��கிறவ�க>�� அ+ேக எEவள5 க7பைனக� மG/* 
கிட�கி�றன எ�பைத( பா��தீ�களா? 
 
'இ�னி�னவ7ைற( பா��க�தா� நம�� ேநர���; இ�னி�னவ7ைறA 
சி/தி�க�தா� நம�� ேநர���' எ�9 பண  ேச��*A சி�கன(ப��*வ* ேபா- 
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மன�ைத' , சி/தைனைய' 4டA சி�கன(ப��*வத7�( பழகி�ெகா�� வி1ட 
நா  அழகாக நிைன�*( பா�(பத7��4ட ஆ7றG-லாதவ�களாF இ��கிேறா . 
நைட�ைறகைளA சாதாரணமாக( பா��*A சாதாரணமாக நிைன�* மற/* 
வி�கிேறா . இதனா- நம��� க7பைனக� ேதா�9வதி-ைல. த(பி� தவறி� 
க7பைனக� ேதா�றினா<  அைவ ப+களா க1�வைத' , )*� கா� 
வா+�வைத' , பண  ேச�(பைத'  ப7றிய பக7கன5களாகேவ இ��கி�றன. 
உலக�*� கா1சி களி<  ெபா��களி< , க7பைன'  உவைமகைள'  
த�*வ+கைள'  க�� பி��கேவ�� . அ�தைகய ேநா�க�ேதா� அவ7ைற( 
பா��கேவ�� . அ�தைகய ேநா�க�ேதா� அவ7ைறA சி/தி�கேவ�� . 
 
சி/தி�* அைடகிற அறிவ2பவ தா� வா��ைகயி- ெபாிய ெச-வ . அைத 
இழ/*வி1� ஆைசகளி- ஊறி� ெகா�� கிட(பதி- எ�ன இ��கிற*? 
 
உலக�*� கா1சிகளிG�/* த�*வA ெசறி5�ள உவைமகைள� க��பி�(பைத 
'நிதாிசன அணி ' எ�9 அணியில�கண�கார�க� 49வ�. 
 
அழகான க7பைன�� இ+ேக ஓ� உதாரண  பா��கலா . கதிரவ� 
ேதா�9கிறேபா* தாமைர மல�கிற*. தாமைரைய விடA சிறிய !வான ��த  
4 பி வி�கிற*. 
 
Nாிய�ைடய ஒளிைய� க�� தாமைர மல�வாேன�? ��த மல� 4 )வாேன�? 
காரண  4ற ��யாத இய7ைக நியதி இ*. 'தாமைர(!வி� இய-) அ(ப�! ��த( 
!வி� இய-) இ(ப� எ�9 ெபா*வாக ேவ��மானா- காரண  4றலா . ஒ� 
)லவ� இ/த நைட�ைறயிG�/* அழகான உவைமைய� க��பி��*A 
ெசா-கிறா�. அவ�ைடய சி/தைனயி� ஒ()ேநா��  திறைம ந ைம 
விய(பிலா��*கிற*. 
 
பிற�ைடய ெச-வ  வள�Aசியைடதைல� க�� ெபாிேயா�க� �கமல�/* 
வரேவ7பா�க�. சிறிேயா�க� , இ/த( பய<�� இEவள5 ெச-வ  வ�வதா?' 
எ�9 �க�ைதA 3ளி(பா�க�. 
 
தாமைர( பிற� ெச-வ+க�� மகி�/* �கமல�  ெபாிேயா� ேபா- Nாியைன�  
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க�� மல�கிற*. ��த , பிற� ெச-வ+க�� �க  3ளி��  சிறிேயா� ேபா- 
Nாியைன� க�� H��ெகா�கிற*. 
 
இ/த� க7பைனயழ� ெசறி/த உவைம எEவள5 அாிதாக இ��கிற* பா��தீ�களா! 
சி/தைனதா� ெபாிய ெச-வ . அைத வள��க ேவ�� . இேதா அ/த� கவிைத. 
 

"பிற�ெச-வ  க�டா7 ெபாிேயா� மகி�5  
சிறிேயா� ெபாறாத திற�  - அறி5றீஇA ெச+கமல  
ெமF மல�/த ேத+��த  ெமFயய�/த 
ெபா+ெகாளிேயா� OெறF*  ேபா*." 

 
அழகாக� க7பைன ெசF* பழ�வ* மன�*�� ந-ல*. ஆைசகைள� க7பைன 
ெசF* மன�தி- அ@�ைகA ேச��காதீ�க�. அழ�கைள� க7பைன ெசF* மன�தி- 
KFைம ேச�+க�! 
------------- 

55. 55. 55. 55. ந?1� நாண=�ந?1� நாண=�ந?1� நாண=�ந?1� நாண=�    
 
)*�ேகா1ைடA சீைமயி- விராGமைல எ�9 ஒ� சி7W� இ��கிற*. அEaாி- 
எழி- வாF/தெதா� ��றி� ேம- தமி� ��க� ேகாவி- ெகா����கிறா�. 
��றி� ேம- க� பா�ைவ ெச-<மிடெம-லா  மயி-க� ேதாைக விாி�* ஆ�  
கா1சிைய விராGமைலயி- காணலா . விராGமைல ��கைன( ப7றி ஏைழ� 
தமி�( )லவ� ஒ�வ� அ�கால�தி- பா�யி���  பாடG- சிறியேதா� 
அ2பவ�கைத அட+கியி��கிற*. உண�Aசி� *�()  உயிேரா1ட�  உ�ள 
நிைலைய அ/த� கவிைதயி- கா�கிேறா . 
 
உலக�தி- இர�� வைக வா��ைகைய( பா��கிேறா . மன�ைத ம1�  
நிைற�*� ெகா�� வயி7ைற நிைற�*� ெகா�ள வழி ெதாியாதவ�க� ஒ� ப�க . 
வயி7ைற நிைற�*� ெகா�ள ேவ��ய வசதி இ�/*  மன�ைத நிைற�*� 
ெகா�ள வழி ெதாியாதவ�க� ஒ� ப�க . ஒ� மனித� ஏைழயாக ம1�  
இ��கலா , அ-ல* அறிவாளியாக ம1�  இ��கலா . ஆனா- அறிவாளியாக5  
ஏைழயாக5  ேச��* இ�(பைத( ேபா- ேவதைன ேவ9 இ-ைல. 'வயி79�காக 
நா<ேபாிட  ஏதாவ* ேக1� வசதிகைள( ெப9' எ�9 ஏ�ைம K�� . 'ேக1ப*  
ைக நீ1�( ெப9வ*  ேகவல ' எ�9 அறி5  நாண�  த��� . 'யாாிடமாவ* 
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எைதயாவ* உதவி ெப79 வ�வத7�( ேபா' எ�9 K��  தாி�திர�  'ேபாகாேத' 
எ�9 பி����( பி��தி@��  நாண�மாக ஊசலா�கிற வா��ைகயி- நி மதி 
எ(ப� இ��க ��' ? அறிவினா- ெப�மித  பிற�கிற*. ஏ�ைமயா- இழி5  
தா�5 மன(பா�ைம'  பிற�கி�றன. அறிவினா- ேச��*A ெசழி�க ைவ�த 
ெப�மித  பசியினா< , இ-லாைமயா<  ேபாF விட�4டாேத எ�9 
கவைல(ப�  நிைனவினா- நாண  பிற�கிற*. 
 
அ/த� கால�தி- விராGமைலயிG�/த ஏைழ� தமி�( )லவெரா�வ��� 
இ(ப�ேயா� அ2பவ  ஏ7ப1ட*. மன�தி- )லைம, O1�- ஏ�ைம. அ�க ப�க�* 
ஊ�களி- வ�ள-க� பல� இ�/தா�க�. ெவ1க(படாம- அவ�களிட  ேபாF� 
ேக1டா- ஏதாவ* உதவி ெசFவா�க�. 3 மா ேபாF� ேக1க ��'மா? 
க7பக�த�ேவ சி/தாமணிேய!' எ�ெற-லா  அ/த வ�ள-கைள வாயார( )க�/* 
ெசா-G அ()க�Aசியி- அவ�க� மய+கி ெநகி�/* ேபாயி���  ேநர�ைத( 
பய�ப��தி� ெகா��, "O1�- மிக5  வ9ைமயான நிைல. ஏதாவ* ெகா��* 
உத5+க�" எ�9 �ைழ/* ப-ெல-லா  ெதாிய� கா1�� ேக1க ேவ�� . 
எ(ப�� *ணி/* ேக1ப*? 'எ(ப�யாவ* ேக1க�தா� ேவ�� ' எ�9 தாி�திர  
அவைர ��னா- த�ளிய*. 
 
'ெவ1க�ைத வி1� இ(ப�� ேக1கலாமா?" எ�9 அறி5  அறி5��ாிய நாண�  
அவைர( பி���� இ@�தன. 
 
இ(ப�� தாி�திர  ����� இ@�க, நாண  பி���� இ@�க, எ�ன 
ெசFவெத�9 ெதாியாம- ெத�வி<  இற+காம- O1����>  தி� பாம- 
வாயி7ப�யிேலேய தய+கி நி�றா� )லவ�. 
 
அவ��� எதிேர விராGமைல மீ* ��9ேதாறா�  �மரனி� ேகாவி- ெதாி/த*. 
 
"��கா! நீ எ�ைன ஏைழயாக ம1�  பைட�தி��கலா . அ-ல* அறிவாளியாக 
ம1�  பைட�தி��கலா . அறிவாளியாக5  ஏைழயாக5  ேச��*( பைட�* 
இ(ப� ஏ� வைத�கிறாF?" எ�9 ��க�ைடய ��ற�ைத ேநா�கி 
�C�C�தா� )லவ�. 
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ெந�ேநர  வாயி-ப�யி- தய+கி நி�ற பி� )லவ� O1���� தி� ப5  இ-ைல. 
வ�ள- O1���( ெபா�>தவி ேக1கA ெச-ல5  இ-ைல. இர�ைட'ேம . 
ெசFயாம- ந�வாக மைல��( ேபா�  வழியி- நட/தா�. ேவகமாக மைலேயறி 
��க� ச/நிதி�� ��னா- வ/தா�. தாி�திர  பி��*� த�ள5 , நாண  
ேபாகவிடாம- த��க5 , ஊசலா�  தம* மன  ப1ட ேவதைனைய ��கனிடேம 
4றினா�. ��கனிடேம உ�கினா�. �ழ/ைத��� *யரமானா- தாயிட  உ�� . 
தாF��� *யரமானா- ெதFவ�ைத� தவிர ேவ9 யாாிட  ேபாF உ��வ*? 
அறிைவ'  இ-லாைமைய'  ேச��*� ெகா��* அ/த �ர�பா�களிைடேய 
த�ைன வா1�ய ெதFவ�ைதேய இ(ப�� ேக1டா� அவ�: 
 

'கர எ�9  சி�தாமணி எ�9  ெசா-G எ� ைகயி- அ�ளி� 
தா எ�9 ேக1க� தாி�திர  பி� நி�9 த�ளி எைன( 
ேபா எ�9 உைர�க5  நாண  அ+ேக எ�ன ேபாவதி+� 
வா எ�9 இ@�க5  வ/ேத� விராG மைல� க/தேன!" 

 
இர��- எைதA ெசFவெத�9 என��� ெதாியவி-ைல. உ�னிட  
வ/*வி1ேட�. என�� ஒ� வழி ெசா-!' எ�9 பா1�G�/* ஒ� ெதானி 
ேக1கவி-ைலயா உ+க>��? ஊசலா�கிற மன( ேபாரா1ட�ைத ெவளியி�  
தமி�� கவிைதகளி- மிக அழகான கவிைத இ*. 
---------- 

56. 56. 56. 56. எ�ன க#ெந(ச� இ�எ�ன க#ெந(ச� இ�எ�ன க#ெந(ச� இ�எ�ன க#ெந(ச� இ�????    
 
'க ப� அ பிகாபதி ப7றி வழ+�  தனி(பாட-க� - ெமFேயா? ெபாFேயா?' 
எ��  ஆராFAசி இ+� ேவ��  வத�9. ஆராFAசி��  கவிA 3ைவ��  
ெவ�Kர . அ�� ேவ9 ஆணி ேவறாக( பிாி�*� ெகா�� ஆராய� 
ெதாட+கிவி1டா- ய/திர உண�Aசிதா� வள� . கவி'ண�Aசி, அ�பவி��  
�ைன() இர��  ெச�*( ேபாFவி� . வி?ஞானியி� மனநிைலேயா� 
கவிைதைய( ப�(ப* , கவியி� மனநிைலேயா� வி?ஞான�தி- ஈ�ப�வ*  
��யாத காாிய+க�. 
 
சி/தைன�� வி�/தளி��  அழகிய பாட- ஒ�9 க ப� அ பிகாபதி 
கைதகளிைடேய சி�கி� கிட�கிற*. சி/தி�கA சி/தி�க அழ�  நய�  த�கிற 
கவிைத அ*. க ப� தம��� தாேம பா�� ெகா�� க�கல+கிய �ைறயி- 
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அ(பாட- அைம/தி��கிற*. அ/த( பாடG- ஓ� இதய�தி� ��ற- உ�ள 
����  வித�திேல ெதானி�கிற*. கவிநாயகராகிய க ப� ெப�மா� தம��� 
அ@* தவி�கி�ற ேசாக�ைத அ/த( பாடGG�/* நா  அறிய ��கிற*. 
 
இராமாயண� காவிய�தி- தசரத��� ேந�/த தா+க ��யாதெதா� *�ப�ைத� 
க ப� த  கவிைதகளா- உண�Aசி *��க எ@தியி�/தா�. மகைன( பிாி' ேபா* 
ஒ� த/ைத�� உ�டா�  *�ப உண�Aசிைய ேவ9 எ/த� கவி'  எ@த ��யா* 
எ�ப* ேபால� க ப� எ@தி( ெபய� ெப79வி1டா� எ�ப* உலகறி/த உ�ைம . 
 
ைகேகயியி� ெகா�ைமயாேல இராம� பதினா�� ஆ��க� கா� ெச-ல 
ேந�/த* , அ* ெபாறாம- தசரத� உயி� நீ�த*  ஆகிய நிக�Aசிக� இராமாயண� 
காவிய�தி- ��கியமான க1ட+க� அ-லவா? 
 
அேத மாதிாி ஒ� ச பவ  க ப�ைடய ெசா/த வா��ைகயி- அவ��� ஏ7ப1ட*. 
தசரத��� ஏ7ப1டைத விட� ெகா�ைமயான �ைறயி- க ப��� அ/த� *�ப  
ஏ7ப1ட*. ஆனா- தசரத� ெசFத*ேபா- க பரா- அ/த� *�க�தி- ேதாF/* 
மன  தவி�க ��யவி-ைல. அ(ப� ��யவி-ைலேய' எ�பத7காக� க பேர 
வ�/*கிறா�. அ/த வ��த�ைத எதிெராG(ப* ேபா- க ப� பா�ய ஒ� 
பாடைல�தா� இ+ேக காண(ேபாகிேறா . 
ேசாழ ம�ன� மகைள� காதG�த �7ற�*�காக� க ப�ைடய மக� அ பிகாபதி 
த�டைன அைட/* இற/* ேபாகிறா�. ஒேர மகைன இழ/த பாச�தி- ெந?3 
*��* ேவகி�றா� க ப�. 
 
'க�C��� க�ணான மகைன இழ/த பி��  நா� *�*��*A சாகாம- 
உயிேரா� நி�9 ெகா����கிேறேன ! என�� எ�தைன க-லான ெந?ச  ? 
நா1�G�/த மக� கா1���( ேபானத7ேக ெபா9�காம- தசரத� இற/தா� 
எ�9 எ��ைடய இராமாயண�தி- எ@திேனேன! அ(ப� எ@திய நானா எ� 
மகைன இற()��� ெகா��த பி��  இ(ப� உயி� தாி�* நி�9 
ெகா����கிேற�? என�� எ�ன ெந?3ர()?' எ�9 மன  அவைர� கச�கி( 
பிழி/த*. 'தசரத��� இ�/த மக( பாச  தம�� இ-லாம7 ேபாF வி1டேத 
எ�பைத எ�C ேபா*தா� க ப� தா  மாெப�  கவிஞ� எ�ற நிைலயிG�/* 
கீழிற+கிA சாதாரண மனித���ாிய தாப+கைள அைடவ* ெதாிகிற*. 
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மக� இற/த ேபா*  கல+கி� தவி�காத தம* ெந?3ர�ைத� க ப� பாரா1�� 
ெகா�ளவி-ைல. மக� இற/த அ/த� கண�திேலேய த  உயி� ேபாகாம- இ��  
உடG- த+கி இ�/* ெதாைல�கிறேத!' எ�9தா� அவ� வ�/*கிறா�. தா  
சாமா�ய மனிதனாக இ-லாத த� �ைற அவைர வா1�கிற*. கவியாக 
இ�/தத7காக அவ� அ(ேபா* வ��த(ப1டா�. ஆனா- அ/த வ��த�  ஒ� 
கவிைதயாகேவ ெவளிவ�கிற*. 
 

"பா(ேபாத ஞால  ஒ� த பி யாள( பனிமதிய  
Kர(ேபா� ஒ� த பி பி�வர� தா�  *ைணவி'ட� 
வர(ேபான ைம/த7�� தாைத ெபாறா* உயி� மாF/தன� ெந?3 
உர(ேபா என�� இ+� இனியா� உவைம உைர(பத7ேக!" 

      (தனி(பாட- ) 
ஒ� மகாகவி சாதாரண மனிதைன( ேபா- த� ெசா/த , மன�தவி(ைப ெவளியி�கிற 
அழ� பாடG- எEவள5 அ7)தமாக( பதி/தி��கிற*, பா��தீ�களா? 
--------------- 

57. 57. 57. 57. ப5பா� ெதாி+தவ$ப5பா� ெதாி+தவ$ப5பா� ெதாி+தவ$ப5பா� ெதாி+தவ$    
 
)ற�க�விகளி� வசதிக>  வா��ைகயி- ேவக�  வளர வளர ம7றவ�க>��( 
பய�படேவ��  எ�ற எ�ண  சHக வா�வி- �ைற/* ெகா�ேட வ�கிற*. 
பிறைர� கவனி�காம- பிற�ைடய இ�ப *�ப உண�Aசிகைள( ெபா�1ப��த 
வா�வேத ஒ�வைக நாகாிக  எ�9 ந �ைடய நகர+க� க79� ெகா��*வி1டன. 
 
ஒ� சில தைல�ைறக>�� �� இ�/த தமி� நா1� வா�5 ேவ9; இ(ேபா*�ள 
வா�5 ேவ9. பைழய தைல�ைறயி- ஏைழகளாக இ�/*  வ�ளலாக வாழ �ய�ற 
மனித�க� இ�/தா�க�. இ(ேபாேதா வ�ளலாக இ��க� த�தி'�ளவ�க>  
ஏைழகைள( ேபா- வாழ வி� )கிறா�க�. த  ெப�ைமைய'  நிலைய'  பிற��� 
உத5வத7காக� தா��தி� ெகா�ள� 4டாேத எ�9 எ�Cகிற கால  இ*. 
 
ஒ�றைர :7றா���� ��னா- ம7றவ�க>�� உதவி ெசFவ*தா� ப�பா� 
எ�9 க�திய ஒ� மனிதைர(ப7றி இ+ேக பா��கலா . அ(ப�(ப1ட மனித�க� 
நம* இ�ைறய சHக�தி- இ-லாவி1டா<  பைழய பாட-களி<  
இல�கிய+களி<  இ��கிறா�க�. 
 
ெதா�ைட நா1� மறவ8ாி- அர+ேகச வ�ள- எ�ற பிர) ஒ�வ� இ�/தா�.  
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அ/த ஊாிேலேய ெப�?ெச-வராதலா- ஊ�ம�க� அவாிட  மதி()  மாியாைத'  
ைவ�தி�/தன�. அ/த மதி()��  மாியாைத��  ஏ7ப( ப�)  ஒ@�க�  
நிைற/தவராக அவ� வா�/* வ/தா�. பிற��� இய�றவைர உதவி ெசF* 
வா�வ*தா� ப�பா� எ�9 எ�Cபவ� அவ�. பிறேரா� பழ�வதி<  
ேப3வதி<  எளிைமயாக நட/* ெகா�வா�. 
 
அவ�ைடய உ�ள  எEவள5��� க�ைணமயமான* எ�பைத விள��வ* ேபா- 
ஒ� ச பவ  நட/த*. )லவ� ��யி7 பிற/த பாண� ஒ�வ� மறவ8��� 
வ/தா�. அவ�ைடய ெசா/த ஊ� எ+ேகா ெவ� ெதாைலவி- இ�/த*. ஊ7றா� 
உறவின�கைள( பிாி/* நாேடா�யாக� திாி/* 37றி� ெகா���/தா� அவ�. 
ெமG/த உட- அவ���. அதி- ேநாFக� ேவ9 அ��க� வ/* ப7றி� ெகா�� 
வி� . 
 
மறவ8ாி- சில நா1க� த+கியி�/த அ/த( பாண�, ஒ� நா� யா�  எதி�பாராத 
விதமாக இற/* ேபானா� , இ�னிைச ெபாழி/த அவ� உட- பிணமாகி� கிட/த*. 
உ7றா�, உறவினாி-லாத நாேடா�( பாணனி� பிண�ைத யா� எ�(பா�க�? 
ஊாி- எ-ேலா�  அ/த அனாைத( பிண�ைத ேவ��ைக பா��*வி1�( 
ேபானா�க�. ஒ�வ��காவ* அ/த( பிண�ைத அ()ற(ப��தி அத7� �ைறயாகA 
ெசFய ேவ��ய ஈமA சட+�கைளA ெசFய ேவ��ெம�9 ேதா�றேவ இ-ைல. 
கால  கட/* ெகா�ேட இ�/த*. அ/த நிைலயி- அர+ேகச வ�ள<�� இ/தA 
ெசFதி எ1�ய*. எ-ேலா�  அனாைத( பிண தாேன' எ�9 ேகவலமாக 
நிைன�த* ேபா- அவரா- அல1சியமாக இ��க ��யவி-ைல. அவ� ப�பா� 
ெதாி/தவ�. அத7ேக7ப நட/* கா1�னா�. நாைல/* H+கி7 கழிகைள'  
அாிவாைள'  எ��*�ெகா�� சவ  கிட/த இட�*�� அவ� தனியாகA 
ெச�றேபா* ஊேர ஆAசாிய(ப1ட*. கழிகைள ெவ1� இைண�*( பாைடைய 
அவேர க1�னா�. அவேர அ(ப�A ெசFதைத( பா��த*  'நா�, நா�' எ�9 
ேபா1� ேபா1�� ெகா�� ஊரா� அவ��� உதவி ெசFய ��வ/தா�க�. அவ� 
யாைர'  அ�கி- ெந�+க விடவி-ைல, 
 
"ஒ� தமி�( )லவாி� சவ�ைத� தனியாகA 3ம/* ெச�9 ஈமA சட+� ெசF'  
ெப�ைமைய என�� ம1�ேம ெகா�+க�" எ�9 தனியாகேவ அ/தA சடல�ைதA 
3ம/* ெகா��ேபாF�த  உறவின��� உாிைமேயா� ெசFகிற மாதிாி ஈம� 
கட�கெள-லா  தாேம ெசFதா� அர+ேகச வ�ள-. அ(ப�A ெசFததி- அவ��� 
இைணய7ற ெப�மித  ஏ7ப1ட*. எ-ேலா�  ேகவலமான* எ�9 ைகவி1� 
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வி1ட காாிய�ைத அவ� ெசFத ேபா* உய�வானதா�கி( ெப�ைம 
ேத��ெகா�டா�. ெதா�� ெசFகிற மனித���� தா� ெசFகிற காாிய�ைதA 
சாமானிய மனித�க� ேகவலமாக நிைன(பா�கேள' எ�ற 4Aச  இ��க�4டா*. 
த��ைடய எ�ண�தி� உய�வா- தியாக�தி� சிற(பா- தா� ெசFகிற 
காாிய�ைத'  ெப�ைம(ப��தி விட ேவ�� , அ*தா� ப�பா�. 
 

"உறைவ( பிாி/* வ/ேத இற/தா� அ+ெகா� )லவ� 
மறைவ( பதி/தி வ+கிச�ேதா� அர+ேகச வ�ள- 
அறைவ( பிண?3ட- தா� ெசF எ�ணா�கி� 
அற�தெத�ேறா பிற�ைக� ெகாடாம- எ��தா�  

      அ(பாண� பிண�திைனேய." 
(ெப�/ெதாைக 1230) 

மறைவ = மறவ8�, நதி வ ச  - க+ைக , மர) = எ�ணா�கி� �(ப�திர�� 
அற . 
அர+ேகச வ�ள- மாF/த பி��  அ/த( ப�பா1�� ெப�ைம மாயாம- பா1�- 
வா�கிற* ேம7க�டவா9 ! உ�ைம( )க� எ�9ேம அழிவதி-ைலேய! 
-------------- 

58. 58. 58. 58. ெசா#?� கா%�னா$ெசா#?� கா%�னா$ெசா#?� கா%�னா$ெசா#?� கா%�னா$!!!!    
 
அ�கால�*A ேச* நா1�� தைலநகரான இராமநாத )ர�தி- ஆதி சரவண( 
ெப�மா� கவிராய� எ�9 ஒ� கவிஞ� இ�/தா�. அவ� ப�(ைப( ேபாலேவ 
த�மான�  மி�/தவ�; அ1டாவதானி எ�ற சிற()  ெப7றி�/தவ�. எ/த 
இட�திலாவ* த  த�தி, �ைறவாக மதி(பிட( ெப79� தா  கீழான �ைறயி- 
நட�த( ெப9வைத உண�/தா- அ+ேக அவ�ைடய உ�ள  ��9  தா  
�ைறவாக நட�த(ப1டைத� த ைம� �ைறவாக நட�தியவ�க>��A ெசா-G� 
கா1�விட நா *���  அ?சாம- �க�தி- அைற/தா7ேபா- ெசா-G� 
கா1�வி1��தா� தி� )வா�. 
 
ஒ� சமய  மைலயாள ேதச�தி� ேகாநகரமாகிய தி�வன/த)ர�*��( ேபாயி�/தா� 
- ஆதி சரவண(ெப�மா� கவிராய�. அ�கால�*� தி�வன/த)ர  ப�தியி- 
யாவ���  தமி�ெமாழி ந�� ெதாி/தி�/த*. தமி�� கவிகைள( )ாி/த ெகா�கிற 
அள5 தமி@ண�Aசி இ�/த*. அ(ேபா* அரசராக இ�/த Oரேகரள ம�னைர 
ஆதிசரவண( ெப�மா� கவிராய��� ந�� ெதாி' . அ/த ம�ன� சிறி* 
கால�*�� �� இராேம3வர�*��A ேச* தாிசன யா�திைர வ/தி�/தா�. அ/த� 
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கால�தி- எ(ேப�(ப1ட ெப� ம�னனாயி�  ேச* தாிசன யா�திைர ��/* 
தி� ) ேபா* ேச*பதியரசைரA ச/தி�* வண+கி அளவளாவிவி1�( ேபாக 
ேவ��  எ�ப* ஐதீகமாக இ�/த*. ேச*காவல� எ�ற )னித( ெபய� 
ேச*பதிக>�கி�/த*. 
 
எனேவ ேச* யா�திைர வ/தி�/த Oரேகரள ம�ன�, தம* யா�திைரைய 
���*�ெகா�� ேச*பதிையA ச/தி(பத7காக இராமநாத)ர�* அர�மைன�� 
வ/தா�. அ(ேபா* ேச*பதி இராசராேச3வாி !ைச�காக ஏ@ நா� ெவளிேயறாம- 
ெமளன விரத� , பிற ேநா�)க>  !�� உ�ேளேய இ�/தத� காரணமாக மைல 
நா1� Oரேகரள ம�ன� ஏ@ நா1க� இராமநாத)ர�தி- கா�*� கிட�க 
ேவ��யதாயி�/த*. மைலயாள ேதச�*�ேக அரசனான அ/த மாம�ன� ேச*பதி 
அர�மைன வாயிG- ஏ@நா� தாிசன�*��� கா�தி�/த ெசFதி ஆதிசரவண( 
ெப�மா� கவிராய���� ெதாி' . ஒEெவா� தின�  தா  )லவ� எ��  
உாிைம'டேன அர�மைன��� 2ைழ' ேபா* வாயிG- கா�* நி7�  Oரேகரள 
ம�னைன( பாிதாப�ேதா� பா��*�ெகா�ேட 2ைழ/தி��கிறா� கவிராய�. 
கைடசியி- எ1டாவ* நா� Oரேகரள ம�ன� ேச*பதிையA ச/தி�* அளவளாவி 
வி1�� த� நா� தி� பினா�." 
 
அேத Oரேகரள ம�ன�ைடய தி�வன/த)ர�*��� த7ேபா* ந  கவிராய� 
வ/தி��கிறா�. ஊெர-லா  37றி( பா��தா�. அந/த ப�மநாப 3வாமி ேகாவி<��( 
ேபாF� " தாிசன  ெசFதா�. கைடசியாக அர�மைன��(ேபாF Oரேகரள 
ம�னைன'  பா��* வரலா  எ�9 கிள பினா�. )லவ�க� வ/* பா��� ேபா* 
அ/த( )லைமைய மதி�* ஏதாவ* மாியாைத ெசFவ* அரச�க� வழ�க . அதனா- 
)லவ�க� தய�கேமா, 4Aசேமா இ-லாம- எ�தைன ெபாிய நிைலயி- 
உ�ளவ�கைள'  ச/தி�க� கிள பி வி�வ* இய-பாக இ�/த* ஆனா- அ�9 
ஆதிசரவண( ெப�மா� கவிராய� Oரேகரளம�னைனA ச/தி�க(ேபான ேவைள 
சாியாக இ-ைல. அரச�/ ஏேதா ேகாபமாக இ�/தா�. எ�னதா� ேகாபமாக 
இ�/தா<  வ/தவ�கைள �க  மலர வரேவ7ப*தா� ப�)�� அழ�. ஆனா- 
ப�ைப( ப7றி அவ� அதிகமாக� கவைல(படவி-ைல . 
 
"யாைரயா நீ�? உம�� எ/த ஊ�? இ+� எத7காக வ/தீ�? எ�ன ேவCெம�9 
ெசா-G� ெதாைல' " எ�9 *ர�திய��கிற ேவக�ேதா� விசாாி�தா� Oரேகரள 
ம�ன�. )லவ��� �க  3�+கிA சி9�த*. மன�தி- ஆ�திர  எ@/த*. 'இ�! 
இ�! உ�ைனA சாியானப� மட�கி� தைல�னிய( ப�Cகிேற�' எ�9 
மன�*��� க9வி�ெகா�� அவ� 
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�க�ைத நிமி�/* பா��தா�. 
 
"பதி- ெச-<ேம� ஐயா! வாயி- ெகா@�க1ைடயா அைட�தி��கிற*? உம�� 
எ/த ஊ�?" 
 
"எ� ஊைரயா ேக1கிறீ�க�? ெசா�னா- வ��த( பட�4டா*. உ�ளப�ேய 
ெசா-கிேற�. ��ெபா�நா� நீ+க� ேச*பதியி� தாிசன�*�காக ஏ@ நா1க� 
அநாைதேபா- வாயிG- வ/* கா�*� கிட/தீ�கேள, அ/த இராமநாத)ர�* 
வி�*வா� யா�" எ�9 ேகாப�ேதா� ெசா-G� கா1�வ*ேபா- க�ைமயான 
க��* பட� ெதாட+கிய )லவ� பாடG� பி7ப�தியி- சிறி* )க�Aசிைய'  
ேச��*�ெகா�� வி1டா�. ��ேனா� )கைழ அவ�ேம7 4றி� த()கிறா�. 
 

"இைல நா1� ேவ-கர�*A ேச*பதி தாிசன�*�� ஏ@நா� ஓ� 
மைலநா1� ராச� வ/* கா�தி�/த வாச- வி�*வா� யா�க�டாF 
கைலநா1�7 ெப�ெணனேவ ெசFத சர ணாசனக� க�னி� காகA 
நிைலநா1� வைள�த )ய Oரேகரளமா� ெசயசி+ேகேற!" 

 
தி1�வைத�4ட எ�தைன அழகாக� தி1�யி��கிறா�க� இ/த� தமி�( )லவ�க�? 
)லைம எ�கிற பல  எEவள5 நயமாக இ��*A ெசா-G� கா1�  உாிைமைய� 
த/தி��கிற*, பா��தீ�களா? 
----------------- 

59. 59. 59. 59. மன�ைத� தி*�பி அ-�/ க
 மன�ைத� தி*�பி அ-�/ க
 மன�ைத� தி*�பி அ-�/ க
 மன�ைத� தி*�பி அ-�/ க
 ::::    
 
மாSர  ேவதநாயக  பி�ைள எ�9 ெசா�னா- தமிழ�க>�� உடேன பிரதாப 
�தGயா� சாி�திர ' எ�ற நாவ- நிைன5�� வ� ; அவ�ைடய நீதி:7 பாட-க� 
நிைன5�� வ� . க��*A ெசறி5�ள கீ��தைனக� நிைன5�� வ� . ��சீ(பாக 
ேவைல பா��தவ� அவ�. த �ைடய கால�தி- வா�/த மகாவி�*வா� மீனா1சி 
3/தர  பி�ைள ேபா�றவ�களிடெம-லா  ெந�+கி( பழகியவ�. அழகிய 
உைரநைட'  பாட-க>  எ@*கிற திறைம உ�ளவ�. 
 
ெபா*வாகேவ ெபாிய உ�திேயாக+களி<  பதவிகளி<  இ�(பவ�க>�� 
இல�கியA 3ைவ, கவி ஆ�வ  இைவகெள- லா  அதிகமாக இ�(பத7� 
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வாF(பி-லாம7 ேபாFவி� . ேவதநாயக  பி�ைள இத7� விதிவில�காக 
வா�/தா�. அவ� தம�� ேவ��யவ�க>��� க�த  எ@தினா- 4ட அ/த� 
க�த�ைத� கவிைதகளாேலேய எ@*வா�. அவ�ைடய கால�தி- மாSர�*�� 
அ�கி- தி�வாவ�*ைற மட�தி- 3(பிரமணிய ேதசிக� எ��  தவAெச-வ� �� 
மகா ச/நிதானமாக இ�/தா�. அ/த நா1களி- தமி� நா1�- ைசவ சமய�ைத' , 
தமி� ெமாழிைய'  வள��க( பா�ப1ட மட+களி- அ*5  ஒ�9. / 
 
ேவதநாயக  பி�ைள கிறி\தவ சமய�ைதA ேச�/தவராக இ�/தா< , அவ���� 
தி�வாவ�*ைற மட�திேல ெந�+கிய பழ�க  இ�/த*. உாிைமக>  வசதிக>  
ப�(பறி5  ெப�கி'�ள இ/த நாளி-தா�, சாதி சமய( பா�பா�க>  
�ழ(ப+க>  ெப�கி'�ளன. அ/த� கால�தி- ஒ79ைம இ�/தெத�பத7�� 
கிறி\தவரான ேவதநாயக  பி�ைள' , ைசவ மடாதிபதியான 3(பிரமணிய 
ேதசிக�  பழகி� ெகா�ட �ைறேய சா�9. ஒ� சமய  மாSர  ப�திகளி- ேபதி 
ேநாF ஏ7ப1�( பல ேப�க� இற/* ேபானா�க�. அ/தA சமய�தி- 3(பிரமணிய 
ேதசிக�ைடய உதவிைய� ெகா�� ேவதநாயக  பி�ைள ேபதி ேநாF பரவியி�/த 
ஊ�க>�ெக-லா  தா  ஒ�வராக அைல/* திாி/* ேநாF க�ட ம�க>�� 
ேவ��ய ந�ைமகைளA ெசFதா�. ேவதநாயக  பி�ைளயிட  ஓ� அ�ைமயான 
இர1ைட மா1� வி- வ�� இ�/த*. தி�வாவ�*ைற�ேகா, ம7ற இட+க>�ேகா 
ேபாக ேவ��  ெம�றா- வ��ைய( !1��ெகா�� கிள பி வி�வா� 
ேவதநாயக  பி�ைள . 3(பிரமணிய ேதசிகைரA ச/தி�* அளவளாவி வி1� 
வ�வத7காக ஒ� தடைவ ேவதநாயக  பி�ைள தி�வாவ�*ைற��( ேபாயி�/தா�. 
3(பிரமணிய ேதசிக� தமி� இல�கிய வ-<ந�. அவேரா� ேபசி� ெகா�����  
ேபா* எ(ப�(ப1ட க�ைம உ�ள�ைடய வ�களானா<  ெநகி�/* ேபாF அவ� 
ேபAசி- மன�ைத( பறிெகா��* வி�வா�க�. அEவள5 சாம��தியமாக5  
நயமாக5  ேப3கிறவ� அவ�. 
 
காைலயி- ஊாிG�/* )ற(ப1�� தி�வாவ�*ைறைய அைட/த ேவதநாயக  
பி�ைள ெவ�ேநர  3(பிரமணிய ேதசிகாிட  உைரயா�� ெகா���/* வி1� 
இரா�திாிேய தி� பி வி1டா�. அவ�தா� தி� பினாேர ஒழிய, அவ�ைடய மன  
3(பிரமணிய ேதசிகாிடேம த+கிவி1ட*. நிைன5 கெள-லா  அவைர( பா��*( 
ேபசிய இனிய நாழிைக களிேலேய இ�/தன. ஊ���� தி� பிய பி��  
3(பிரமணிய ேதசிகைரA ச/தி�*( ேபசியைத எ�ணிேய சதா ஏ+கி� ெகா���/த 
ேவதநாயக  பி�ைள அ/த ஏ�க  ெபா9�க ��யாம- தவி�தா�. தவி(ைப� 
தா+கி� ெகா�ள இயலாம- 3(பிரமணிய ேதசிக��ேக ஒ� க�த  எ@திவி1டா� 
அவ�. க�த�தி- ஒேர ஒ� பா1��தா� எ@தியி�/தா�. ேவ9 ஒ�9  
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எ@தவி-ைல. அ/த ஒ� பா1��தா� க�த  , க�த  தா� அ/த ஒ� பா1�. ஆனா- 
த �ைடய மன�ைத� கவ�/த ந-ல மனித��� எ(ப� நா  ஒ� க�த  எ@த 
ேவ��ெம�பத7�A சாியான ��மாதிாியாக� திக�கிற* அ/த( பா1�. ேவத 
நாயக  பி�ைளயி� உ�ள�* உ��கெம-லா  ஒ�9 ேச�/* ச+கமமாகி அ/த( 
பா1�- கா1சியளி(பைத� காணலா . 
 

"N� வ/* வண+�  ேம�ைமA 3(பிரமணிய ேதேவ 
ேந�வ/* நி�ைன�க�� ேந79 ரா�திாிேய மீ�ேட� 
ஊ� வ/* ேச�/ேத� எ�ற� உள வ/* ேச��காேண� 
ஆ�வ/* ெசாG�+ ேகேள� அதைன இ+க�()வாேய." 

 
'ஊ��� வ/* ேச�/*வி1ேட�. ஆனா- எ��ைடய உ�ள  ம1�  வராம- 
அ+ேகேய உ+களிட  த+கிவி1ட*. அைத என��� தி�(பி அ�(பி ைவ'+க�' 
எ�9 ேவதநாயக  பி�ைள எ@தியி�(பதி- தா� எEவள5 �ைழ5! ேவதநாயக  
பி�ைளயி- மேனாபாவ  பா1�- அழகாக( பதி/*�ள*. இ/த( பா1ைட( 
ப�(பவ�க� பறிெகா��த மன  தி� ப� ேக1டா- கிைட�கா*. 
--------------- 

60. 60. 60. 60. ேப$தா� அ�ப�ேப$தா� அ�ப�ேப$தா� அ�ப�ேப$தா� அ�ப�!!!!    
 
பழ+கால�தி- தமி�நா� ெதா�ைட ம�டல , ெகா+� ம�டல , ேசாழ 
ம�டல , பா�� ம�டல  �தGய ம�டல+களாக( பிாி�க(ப1��/த*. 
இ ம�டல+களி- வா�/* மைற/த அரச�க�, )லவ� ெப�ம�க� ஆகிேயா� ப7றி 
அறி/* ெகா�ள வசதியான :-கைளA 'சதக+க�' எ�ற ெபயாி- பா�களாகேவ 
எ@தி ைவ�தி��கிறா�க�. 
 
ெதா�ைட ம�டல�தி- வா�/த ெபாிேயா�களி� ஊ�, ேப�, சிற()�கைள� 
ெதா�ைட ம�டல சதக  49 . அேத ேபா- ஏைனய சதக+க>  த�த  
ம�டல+க>�� ஒ� 3��கமான வரலாறாக அைம' . இ/தA சதக :-கைளA 
ெசFய� K��'  ெதா�(பி�*  உதவியவ�க� தமி� வரலா79��( 
ெப�/ெதா�� )ாி/தி��கிறா�க� எ�ேற 4றேவ�� . 
 
ெதா�ைட ம�டல சதக�ைதA ெசFவி�தவ� மாைவ நகைரA ேச�/த க9(ப� 
எ��  வ�ளலாவா�. இ/த வ�ளG� த/ைத க�Kாி எ�பவ� சி7றரச� ேபா�9 
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ெப� வா�5 வா�/தவ�. ெதா�ைட நா� �@வ*  பசி(பிணி ஏ7படாம- ெகாைட 
)ாி/த ெப�ைம'ைடயவ�. இ�தைகய ந-ேலா���( )த-வராக( பிற/த க9(ப�  
ேபரறA ெச-வராF� ெகா��*� ெகா��*( )க� ேச��*� ெகா���/தா�. 
 
அ/த� கால�தி- ப��கா3( )லவ� எ�ெறா� கவிஞ� இ�/தா�. தா  பா�கிற 
கவிைதக>��( ப�� கா3 ெப9கிற வழ�க�ைடயவ�. ஆதலா- அவ��� 
அ(ெபய� ஏ7ப1��/த*. நீ�ட நா1களாக� க9(பைன ேநாி- காC  
வாF(பி-லாமேல அவ� )கைழ'  ெகா���  த�ைமைய'  ம1�ேம 
ேக�வி(ப1�� ெகா���/தா� ப��கா3( )லவ�. ெமFயாகேவ க9() நிற�ைத� 
ெகா���(பதா- தா� க9(ப� எ�9 அ/த வ�ள<��( ெபய� 
வ/தி��கலாேமா எ�ப* அவ�ைடய அ�மான . 
 
தமி� ெமாழியி- க9() எ�ற வா��ைத��A சில ெபா��க� உ��. க9() 
நிற�ைத'  ப?ச�ைத'  ேகாப�ைத'  உண��*கிற வா��ைத அ*. ெதா�ைட 
நா1� எ-ைல��� பசி, ப?ச  எ�கிற ெதா-ைல இ�/தேத இ-ைல. எனேவ 
அத� காரணமாக� க9(ப� எ�9 ெபய� ஏ7ப1���க ��யா*. 
 
நைக �க�  இர�க��ள மன�மாக எவாிட�*  அ�ேபா� பழ�  க9(ப��� 
ஆ�திர  வ/* பா��ததாக யா�  ப��கா3( )லவாிட  4றினதி-ைல . எனேவ 
ேகாப  வ�வதா- க9(ப� எ�9 ேப� ஏ7ப1டதாக� 49வ*  ெபா�/தா*. 
 
அ(ப�யானா- இEவள5 ந-ல மனித��� ஏ� தா� க9(பென�9 ேப� வ/த*? 
இ/த உலக�தி- ெபா��த மி-லா( ேப� ைவ(பெத�பேத ஒ� வழ�கமாகி 
வி1டதா? ைககேள இ-லாதவ���A ச�கரபாணி எ�9 , �]பி��A 3/தரராச� 
எ�9 , ��ட���� க�ணாயிர  எ�9  ெபய� ைவ(ப* ேபா- ஒ� 
க9()மி-லாத ந  வ�ள<��� க9(ப� எ�9 ெபய� வாF�த* ஏேனா எ�9 
மய+கினா� )லவ�. 
 
மாைவ(பதி ெச�9 க9(ப வ�ளைலேய ேநாி- பா��* வி�வ* எ�9 )ற(ப1டா� 
ப��கா3( )லவ�. ேபானா�. பா��தா�. அவ��� இ�/த ஒேர ச/ேதக�  தீ�/* 
ேபாயி79. 'க9(ப� நிற�தினா- க9(பனாக இ��கலாேமா' எ�ற ஐய�  
ெபாFயாகிவி1ட*. நிற  சிவ/த அழகிய ேதா7ற�ைதேய ெகா���/தா� க9(ப 
வ�ள-. 
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எ�ன வரேவ7)! எ�தைகய அ�)! எEவள5 ேபCத-! ப��கா3( )லவ� 
திணறினா�. க9(பனி� அ�ைப'  ேபCதைல'  எ(ப�( ேபா79வெத�ேற 
)ாியவி-ைல. பாி!ரணமான அ�ைப வா��ைதகளா- 4ற��யாேத! ஒ� நா� 
பக<ண5��( பி� க9(ப வ�ளேலா� அம�/* தா !ல  தாி�*� 
ெகா���/தா� ப��கா3( )லவ�. சிாி�தவாேற சிறி* ேநர  க�ணிைம�காம- 
க9(ப வ�ளைலேய பா��*� ெகா���/தா� )லவ�. 
 
"எ�ன அ(ப�( பா��கிறீ�க�? எ�னிட  எ�ன அதிசய  உ�டாகி வி1ட*?" 
எ�9 சிாி�தப� ேக1டா� வ�ள-. 
 
"ஒ�9மி-ைல . ஒ� க9()  (ப?ச� ) இ-லாத ெதா�ைட நா1�- க\Kாி 
வ�ளG� )த-வராக( பிற/த உ+கைள எ-ேலா�  க9(ப�, க9(ப� எ�9 
அைழ�கிறா�க�; நீ+கேளா நிற  சிவ�க� கா1சியளி�கிறீ�க�; ெகா��*� 
ெகா��*� ைக சிவ�கிறீ�க�; தா !ல  அணி/* இத� சிவ�க O7றி��கிறீ�க�. 
உ+கைள எ(ப�� க9(ப� எ�ப*!" எ�ற க��*(பட ஓ� அழகிய பாடைல( 
பா�னா�. 
 

ஓ� க9()  இ-லாத ெதா�ைடய� 
        ந�னா1�- உசிதேவைளA 
சீ� க9(ெபா�றி-லாத க�Kாி 
        ம�னன�� ேசைய( பா� ேம- , 
ஆ� க9(ப� எ�9 ெசா-G அைழ� 

         தா<  நாமவைன அ�பினாேல 
ேப� க9(ப� நிறA சிவ(ப� கீ��தி 
        யினா- ெவ>(பெனன( ேபசலாேம!" 

 
க9(), சிவ(), ெவ>() எ��  வ�ண( ெபய�கைள ைவ�*� ெகா�� இ/த� 
கவிஞ� எ�தைன அ7)தமாFA 'ெச(பி� வி�ைத' ெசFகிறா�, பா��தீ�களா? பழகின 
ேதா1ட�கார��� எ-லா( !�களி� ேப�  மண�  ெதாிகிற மாதிாி ெசா-வள  
ெதாி/த கவிஞனிட  வா��ைதக� தா  எEவள5 நளினமாF வைள/* 
ெகா��கி�றன! 
------------- 
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61. 61. 61. 61. மற�க =�யாத சா�பா�மற�க =�யாத சா�பா�மற�க =�யாத சா�பா�மற�க =�யாத சா�பா�    
 
சீர+க�*��  காளேமக( )லவ�ைடய வா��ைக��  ெந�+கிய ெதாட�)��. 
அவ�ைடய இளைம( ப�வ�* வா�வி� ெப� ப�தி சீர+க�தி<  தி�வாைன� 
காவி<  கழி/த*. இைட� கால�தி- ம7ற )லவ�க� பா�ய தனி(பாட-க>��  
காளேமக( )லவ� பா�ய பாட-க>��  ஒ� ேவ9பா� இ��கிற*. 
 
காளேமக( )லவ� ஆ3கவி . அதாவ* கவி எ@*வத7�ாிய இல�கண� 
க1�(பா�கைள �ைறயாக( ப��காமேல பாட-கைள( பா�� த7ெசயலாக அ/த� 
க1�(பா�க>  அைம/* வி� ப� ெசFகிறவ�. இ�தைகய அசாதாரண� திறைம 
வாF/த கவிகைள�தா� தமிழி- 'ஆ3கவி' எ�ப* வழ�க . காளேமக( )லவ� 
பா�யவ7றி- ம7றவ�கைள� K7றி( பா�ய வைச( பாட-கேள அதிக . வ?ச( 
)க�Aசி யாக5  பழி(பாக5ேம அவ� மி�தியாக( பா�'�ளா�. ெப� பா<  
அவ�ைடய பாட-க� ஒEெவா�9  ஒEெவா� சமய�தி- பா�யைவ. 
 
சீர+க�தி- ஆAசா� எ�9 ஓ� ஏைழ( ெப� ஒ� சா(பா1�� கைட மாதிாி ைவ�*� 
ெகா�� நாைல/* ேப���A சைமய- ப�ணி( ேபா1�( பிைழ�* வ/தா�. 
ஆAசா>�� ந��தர வய*. அEவளவாக( )�தி 4�ைம கிைடயா*. விவர  
ெதாி/தவ>  இ-ைல. ெகா?ச  அச1��தனமாக நட/* ெகா�கிற 
3பாவ��ளவ�. அவளிட�தி- கா3 ெகா��*A சா(பி1�� ெகா���/ தவ�க� 
ேவ9 வழி இ-லாததா-தா� அ(ப�A ெசFதா�கேள ஒழிய, அவ� சா(பா1�� 
ேபாி<�ள வி�(ப�தா- சா(பிடவி-ைல . சா(பி�கிறவ�களி� வசதி, பசி, 
�சியறி/* அவ�க>�ேக7ப வைகயாகA சைம�* நிதானமாக( பாிமாறி உபசாி�க 
ஆAசா>��� ெதாியா*. ஏேதா ஓ�யா�A சா(பா� ேபா1ேடாெம�9 ேப� ப�ணி 
வி�வா�. அவ� சைமயைலவிட ேமாசமாக இ��� , இைலயி- சைம�தைத( 
பாிமா9கிற �ைற. ஏேதா கட���A ெசFகிற காாிய  மாதிாி( பாிமா9வா�. 
 
இ(ப�(ப1டவளிட  �9 )�தன�  ��ேகாப�  நிைற/த காளேமக( )லவ� 
ஒ�நா� சா(பிட வ/தா�. வ/தி�(பவ� காளேமக( )லவெர�9 ஆAசா>��� 
ெதாியா*. ெதாி/தா<  அத7காக( )* மாியாைதக� எைத'  அவ� ெசFய� 
தயாராயி-ைல. காளேமக( )லவ� அவ� ெசய-கைள'  அவ7றிG�/த 
அல1சியமான ேபா�ைக'  அ+�A சா(பி�வத7காக உ1கா�/த விநா�யிG�/* 
4�/* கவனி�*�ெகா�ேட இ�/தா�. 
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எ-ேலாைர'  ேபா- அவைர'  வாிைசயி- உ1காரA ெசF* இைலைய( ேபா1�(  
பாிமாறினா� ஆAசா�. காளேமக( )லவ�ைடய �க�ைதேயா, ைககைளேயா 
பா��*, அளவறி/*, ேதைவயறி/* பாிமாறவி-ைல அவ�. ேசா7ைற( ேபா1டா�. 
ேசா7ேறா� சாி��A சாி க-<  கல/தி�/த*. கீைர� 41�( பாிமா9  ேபா* 
காளேமக( )லவ� ேபா*  ேபா*ெம�9 ைகைய நீ1� மறி�*  கவனி�காம- 
காேவாியா7றி� ெவ�ள�ைதேய இைலயி7 ெகா�� வ/* கவி�(ப* ேபா- 
ெகா1� வி1டா� ஆAசா�. இைல தா+க ��யாம- நா7)ற�  ெப�கி 
ஓ1டெம��த* கீைர� 41� காளேமக( )லவ��� அட�க ��யாத ஆ�திர  
வ/த*. ெபா9�*� ெகா�டா�. அ��தப�யாக ஆAசா� )ளி� �ழ ைப எ��*� 
ெகா��வ/* பாிமாறினா�. )ளி��ழ ) ந�றாக� காயவி-ைல. 
 
காளேமக( )லவ� ைகைய உதறிவி1�� *�ளிெய@/தா�. எ@/* நி�9 ஆAசாைள 
எாி�* வி�வ* ேபா- பா��தா�. 37றி<  உ1கா�/* சா(பி1�� ெகா���/த 
ம7றவ� கைள'  பா��தா�. அவ� ஒ� பா1ைட( பா�னா�. 
 

" நீAசா7 ெப��தி� காேவாி யா7ைற நிைலநி9�திA 
சாFAசா� இைல�கறிA சா7ைறெயலா  அ* தா�ம�றி� 
காFAசா( )ளி' ந7 க-<ட� ேசா9  கல/* ைவ�த 
ஆFAசாைள யா�மற ேவ�மற/ தா-மன  ஆ7றி�ேமா!" 

 
இைல�கறிAசா9 = கீைர�41� 
 
ஆAசா� இைலயி- ெகா1�ய கீைர� 41���� காேவாியா7ைற உவைம 4றிய* 
ெபாிய �9 ) ந7ேசா9ட� க-<  சைம�* எ�9 ெசா-லாம- 'ந7க-<ட� 
ேசா9 ' எ�9 க-<��( ெப�ைம ெகா��த* ேசா7ைற விட� க- ந�றாயி�/த* 
எ�9 ��தி� கா1�வத7காகேவ! ஆAசா>ைடய அவல1சணA சா(பா1ைட 
எ�தைனேயா ேப� எEவள5 காலமாக( ெபா9ைமயாகA சா(பி1�� கால  கட�தி 
வ/தா�க�. ேகG ெசF* ��தி� கா1� அைத ஒ� பா1டாக( பா�வி1�( ேபாக� 
காளேமக( )லவ� ஒ�வரா- ம1� தாேன ��/த*! 
------------- 

62. 62. 62. 62. /லவ$ !��//லவ$ !��//லவ$ !��//லவ$ !��/    
 
தி�ெந-ேவGA சீைமயி-, தAசந-`� எ�9 ஓ� ஊ� இ��கிற*. ெச�ற 
:7றா��- அ/த ஊாி- அழகிய ெசா�கநாத( )லவ� எ�9 ஒ� கவிஞ� இ�/தா�. 
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இ�ெபா�� ப� ப�யான சிேலைட( பா1��கைள( பா�வதி- திறைம . மி�கவ� 
அவ�. நைகA3ைவ உண�5  ேவ��ைகயாக( ேப3  ப�)  உ�ளவ� அவ�. 
நிைறய( ப��* அறி5 �தி�/ தவ�க>�� நைகA3ைவ'ண�Aசி �ைற5 
எ�பா�க�. ஆனா- ப��தவ�களி� நைகA3ைவயி- உய�தரமான அ ச  
இ��� . 
 
அ/த நாளி- அழகிய ெசா�கநாத( )லவ��� உதவிக� ெசF* ேபணி ஆதாி�* 
வ/தவ� ��*சாமி(பி�ைள எ��  வ�ள- ஆவா�. ஒ� �ைற அழகிய 
ெசா�கநாத( )லவ� ��*சாமி( பி�ைளையA ச/தி�க( ேபாயி�/தேபா*, ஒ� 
3ைவயான அ�பவ  அவ��� ஏ7ப1ட*. 
 
)லவ� ��*சாமி( பி�ைளையA ச/தி�கA ெச�ற அேத சமய�தி- அைர�ைறயாக 
மி�த+க  பழகிய ஒ� மி�த+க வி�*வா�  பி�ைளயவ�கைளA ச/தி�க 
வ/தி�/தா�. பி�ைள�ேகா எைத'  சாியாக� ெதாி/* ெகா�ளாம- 2னி()- 
ேம'  கைலஞ�கைள� க�டா- பி��கா*. "ஐயா! மி�த+க வி�*வாேன! 
உ+க>ைடய வாசி(ைப� ேக1பத7� இ(ேபா@* என�� ேநரமி-ைல. 
ேபாFவி1� இ�ெனா� சமய  வா�+க�, பா��கலா ' எ�9 த1��கழி�க 
�ய�றா� பி�ைள . 
 
"உ+கைள( ேபா�ற வ�ள- இ(ப�( )ற�கணி�தா- எ� ேபா�ற ஏைழ� 
கைலஞ� எ�ன ெசFய ��' ? தய5 ெசF* நீ+க>  )லவ�  எ� வாசி(ைப� 
ேக1க�தா� ேவ�� " எ�9 ெசா-G� ெகா�ேடவிடா(பி�யாக� கீேழ 
உ1கா�/* மி�த+க�தி� உைறைய� கழ7ற� ெதாட+கினா� வ/தவ�. 
 
��*சாமி( பி�ைளயி� �க�தி- ெவ9(பி� நிழ- ப�/த*; )லவேரா �9 )� 
தனமாகA சிாி�தா�. 
 
"உம�ெக�ன? நீ� சிாி�கிறீ�? விற�� க1ைடயா- பாைறயி- அ�(ப* ேபா- 
இ��  சிறி* ேநர�தி- மி�த+க�தி� �*ைக( பிள�க( ேபாகிறா�, இ/த� 
�79��1�.! அைத� ேக1��ெகா�� ெபா9ைமயாக இ�(பைதவிடA 
'ச+கீத�ைதேய க@ேவ7றிவி1டா- எ�ன?' எ�9 ேதா�9  " எ�9 அழகிய 
ெசா�கநாதாி� காத�ேக ெம-லA ெசா�னா� ��*சாமி( பி�ைள. 
அழகிய ெசா�கநாத� பதி- ெசா-லாம- மீ��  �9 ) மிளிரA சிாி�தா�. 
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"எ�ன? நா� ெசா-G� ெகா�ேட இ��கிேற�. நீ+க� பதி- ேபசாம- 
சிாி�கிறீ�கேள?" ச79� ேகாப�ேதா� )லவைர ேநா�கி இ(ப�� ேக1டா� பி�ைள. 
 
"ேபசாம- கைடசிவைர பா��*�ெகா���+க�. இ/த( பய- ச+கீத�தி� 
மான�ைத வா+கி ���த5ட� நா� இவ� மான�ைத வா+கி வி�கிேற�" எ�9 
)லவ� ெம*வான �ரG- பி�ைளயிட  4றினா�. க79� �1� வி�*வா� 
மி�த+க  வாசி�க ஆர பி�தா�. 
 
வாசி(பா அ*? தன�� ேவ�டாத பைகவனி� �*கி- யாேரா ஒ� �ர1� மனித� 
ஓ+கி ஓ+கி அைறவ* ேபா- மி�த+க�தி� இ� )ற�தி<  த� இ� ைககளா<  
ெவ>�* . வா+கிய* அ/த� க79� �1�, மி�த+க  எ��  அ/த 
வா�திய�*��� ைக'  கா<  �ைள�*, உயி� , வ/* அ* எ@/தி�/* 
த�ைனA சி�திரவைத ெசFகிற ஆைள உைத�*வி�ேமா எ�9 அ?ச� த�க அள5 
ெகா�ைமயாக இ�/த* வாசி(). 
 
விதி�கட+கிய 3வர , வளித , �ைழ5, நளின  ஒ�9ேம அ/த வாசி(பி- இ-ைல. 
 
அ(ேபா* ெந- அள/* ெகா�� ேபாவத7கான 4ைடகைள எ��*�ெகா�� சில 
ேவைல�கார( ெப�க� அ+ேக வ/தா�க�. ��*சாமி( பி�ைளயி� நில+களி- 
ஏேதா நட5, கைளெய�(), இ மாதிாி ேவைலகைளA ெசFதத7காக� 4G ெந- 
ெப79� ெகா�� ேபாக வ/தவ�க� அ/த( ெப�க�, ெப�க�. 
 
"இவ�க>�� ெந- அள/* ேபா1� அ�(பி வி�+க�. அ()ற  நா� மீ��  
வாசி�கிேற�" எ�றா� க79��1� வி�*வா�. பி�ைள�� அைத� ேக1� உ�ள  
ெகாதி�த*. இ*வைரயி- மி�த+க�ைத� ெகா�ற* ேபாதாெத�9 இ��  ேவ9 
ெகா-ல( ேபாகிறாயா?' எ�9 மன�*��� நிைன�*� ெகா�டா�. 
 
அ(ேபா* )லவ� சிாி�*� ெகா�ேட வி�*வாைன ேநா�கி� 4றினா�: "ஐயா, 
வி�*வாேன! இ/த( ெப�க� ெந-லள/* ெகா�� ேபாக வரவி-ைலயா . 
இ*வைர இ+ேக யாேரா சாணி த1��ெகா����கிறா7 ேபா- ஓைச ேக1டேத 
எ�9 எ� அ�ளி�ெகா�� ேபாக� 4ைடகேளா� வ/தி��கிறா�க�." 
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க79��1� வி�*வா�ைடய �க�தி- அச� வழி/த*. )லவ�ைடய ேகGைய� 
ேக1� ��*சாமி(பி�ைள அட�க��யாம- சிாி�*வி1டா�. ேவைல�கார( 
ெப�க>  சிாி�*வி1டா�க�. அ/த� ேகG( ேபAைச ஒ� பா1டாகேவ பா�� 
க79� �1�யி� மான�ைத வா+கி வி1டா� )லவ�. 
 

"எ+க� ��* சாமிம�னா இ+ேக ெயா�வ� மி� 
த+கமைத ஓயாம- த1�னா� - அ+க+ேக 4� நி�ற  
ெப�கெள�� ெகா�வத7�� 4ைடெய�� 
ேதா�வ/தா� ேபா��தா ேயா!” 

           - தனி(பாட- 
 
மி�த+க�தி� �*கி- தா� அ��தைதவிட� த� �*கி- - யாராவ* பலமாக ஓ+கி 
அ��தி�/தா- 4ட இEவள5 அவமான  ஏ7ப1�ரா* 'க79� �1���!' )லவ� 
த  வா��ைதகளாேலேய மி�த+க�காரனி� மான�ைத வா+கிவி1டாேர . 
---------------- 

63. 63. 63. 63. ம*+� மர�ம*+� மர�ம*+� மர�ம*+� மர�    
 
பிற���� ெகா��* மகி�வேத வா��ைகயி� மிக( ெபாிய ேபறாக� க�தின கால  
ஒ�9 இ�/த*. ெச-வ�*( பயேன ஈத-' எ�9 ெகாைட��A ச1ட  வ��தி�/த 
ெபா7கால  இ(ேபா* பழ+கைதயாகி வி1ட*. இ(ேபா* ெகா�� கிறவ�க� மிக� 
�ைற5 ; வா+�கிறவ�க�தா  அதிக . ஆைச க>  ேதைவக>  ெப�கி 
ஒEெவா�வ�  த�ைன�தாேன தி�(தி ெசF* ெகா�ள ��யாத கால�தி- இ�9 
நா  வா�கிேறா . ெகா��க ேவ��  எ�ற மன(பா�ைமையவிடA 
ேச��கேவ��  எ�ற மன(பா�ைமேய இ�9 அதிகமாகியி��கிற*. 
 
பிற���� ெகா��* மகிழ ��யாத நிைலைய� த� வா�வி� பயன7ற காலமாக� 
க�தி� கா1��� ஓ�ன மனித� ஒ�வைன(ப7றி இ+ேக ெதாி/* 
ெகா�ள(ேபாகிேறா . பைழய நாளி- அற  எ�9 4ற(ப1ட ஒ@�க  கடைமயாக� 
க�த(ப1ட*. இ�ேறா , அ* மன  ெநகி�கிறேபா* த7ெசயலாக உ�டாகிற 
பலOனமாக� க�த(ப�கிற*. ஒ� கால�தி- அற தா� ெபா*வா��ைக�� வ<� 
த�  பலமாக இ�/த*. அேத அற  இ�9 பலOனமாகி வி1டதா? 
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தமி�நா1�- ெகா+� ம�டல�தி- ேகாபி ெச1� பாைளய�தி� அ�கி- பாாிS� 
எ�9 ஓ� ஊ� இ��கிற*. அ/த ஊாி- ெச1�( பி�ைளய(ப� எ�9 ஒ� ெச-வ� 
இ�/தா�. அவ� கணவாள �ல�ைதA ேச�/தவ�. ெதFவ ப�தி மி�கவ�. த H��� 
அ�கி- ேதவி பாக�தனாக� ேகாயி- ெகா�����  அமரவிட+க( ெப�மா���� 
தி�(பணிக� பல )ாி/தவ�. 
 
அவ� அற  ெசFவைத ஒ� விரதமாக ைவ�*� ெகா���/தா�. கவிபா� 
வ�கிறவ�கைள'  ஏ�ைமயினா- வா� வ�கிறவ�கைள'  வரேவ79 
இ-ைலெய�9 ெசா- லாம- ��/தைதெய-லா  ெகா��*� ெகா���/தா�. 
 
ேக1கிறவ�களிட  'இ-ைல' எ�9 49கிற நிைல ேந�/தா- உலகி- உயிேரா� 
வாழேவ 4டா* எ�ப* ேபால� ெகாைட ெவறிபி��தி�/த* அவ���. எ�தைன 
நாைள�� ��'  அ(ப� ? கைடசியி- வளமாக இ�/த அவ�ைடய ெச-வ 
நிைல'  ச79 வற�ட*. ேநா'ட� வ�கிறவ� க>�ெக-லா  பAசிைல'  ேவ�  
ப1ைட'  ெகா��*� தா� தைழ�க��யாம- ப1�( ேபா�  ம�/* மர  ேபா- 
��றி( ேபானா� ெச1�( பி�ைளய(ப�. O1�( பா1��ேக ேபாதாத அள5 
அ/த� �� ப�தி- ஏைழைம வ/* கவி/* ெகா�ட*. அ(ப�(ப1ட வ9ைம 
நிைலயி- ஒ� நா� காைல அவ�ைடய O1ைட� ேத��ெகா�� சில )லவ�க� 
வ/தா�க�. அவ�க� எ-லா�  ��) அவ� வசதியாக இ�/த கால�தி- அ��க� 
உதவிக� ெப79�ெகா�� ேபானவ�க�. இ(ேபா*  அ(ப� ஏேதா ஓ� உதவி 
ெபறேவ வ/தி�/தன�. அவேர இ(ேபா* ஏைழைமயி- வா�கிறா� எ�ப* 
அவ�க>��� ெதாியா*. பாவ ! 
 
ெச1�( பி�ைளய(ப� பா��தா�. )லவ�க>�� 'இ-ைல' எ�9 ெசா-ல 
அவ���� *ணிவி-ைல; ெகா�( பத7�  ஒ�9  இ-ைல. அ�9வைர 'இ-ைல' 
எ�ற ெசா-ைலA ெசா-லாம- பழகி� ெகா���/த அ/த நா அ�9  அைதA 
ெசா-ல எழவி-ைல. 
 
'இனி நா� எத7காக உயி� வாழ ேவ�� ?' எ�ற ேக�வி அவ� மன�தி- 
உ�டாயி79. மான  எ�ப* த� நிைலயிG�/* தாழாைம. தா�/தா- உயி� 
வாழாைம அ-லவா? )லவ�க� �� ேபாF இ(ேபா* நா� பரம ஏைழயாகி 
வி1ேட�. ெகா�(பத7� ஒ�9மி-ைல' எ�9 ெசா-ல அவ� தய+கினா�. 
)லவ�களிட  ேபானா�. " 
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"ெகா?ச  இ�+க� வ�கிேற�" எ�9 4றிவி1�� ெகா-ைல வழியாக 
ெவளிேயறினவ� தி� பி வரேவயி-ைல. 
 
ஊர�ேக பய+கரமான ேவ+ைக( )Gக� திாி'  ெபாிய கா�. அ/த� கா1���� 
)�/*வி1டா�. 'இ-ைல' எ�9 49வத7� மனமி-லா* கா1��� ஓ�ய இ/தA 
ெசய- இ�9 நம�� அச1��தனமாக(ப�கிற*. ஆனா- 'அற ' எ�பேத ஓ� 
அச1��தனமாக(ப�கிற இ�ைறய வா�வி- நம�� ேவ9 எ(ப�� ேதா�ற 
��' ? ெச1�( பி�ைளய(ப� ேபா- 'இ-ைல' எ�9 ெசா-வத7�� 4சி வ�/தி 
விதிைய ெநா/* ெகா�� ஓ�கிறவ�க� இ�9 இ-ைல. 'உ��' எ�9 4ற 
ம9�* ஓ�கிறவ�கேள இ�9 மி�தியாக இ��கிறா�க�, 
 

"இ1டமான கவிெசா-<  பாவல��� 
        இ-ைலெய�9 ெசால7க?சி� கா1�- வா� 
*1டவ� )G� K7றி7 )�/தவ� 
        Kயவ� கணவாள �ல�தின� 
ெச1�( பி�ைளய(ப� தின/ெதா�� ெசF 
        ேதவிமா மைலமா* ஒ� ப+�� 
க1�ெச?சைட அமர விட+கனா� - 
        கதி�*வா� பாாிS� எ+க_ேர" 

 
ம�/* மர ேபா- நி�9 ச�தாய�தி� ஏைழைம ேநாF தீ��க இ(ப� எ�தைனேயா 
வ�ள-க� ேதைவ! பா1ைட( பா�ய )லவ�  பாாிS��கார� ேபா- இ��கிற*! 
அவைர� த  H��கார� எ�9 49வதிேலேய ெப�ைம(ப�கிறா� )லவ�. 
------------ 

64. 64. 64. 64. தா1� மா�!%�தா1� மா�!%�தா1� மா�!%�தா1� மா�!%�    
 
காளேமக( )லவ� ஒ� �ைற சித பர  நடராச( ெப�மாைன� க�� 
வழிப�வத7�A ெச�றி�/தா�. சித பர தாிசன�தி� மகிைமைய( ப7றி( 
பலாிட�*( பல கால  ேக1�� ேக1� ஆைசைய'  ப�திைய'  வள��*� 
ெகா�� அ+ேக ேபாவத7�� கா�தி�/தவ� அவ�. 
 
சித பர  ேகாவி<��  தல�*��  தனி'ாிைம பைட�தவ�க� தி-ைல 
Hவாயிரவ�. இ9மா()  த+க� ப�(பி<  பதவிகளி<  அக/ைத'  
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ெகா�டவ�க� தி-ைல Hவாயிரவ�. எ-ேலா�  த+கைள மதி�* மாியாைத ெசFய 
ேவ��ெம�9 ஆைச(ப�கிறவ�க�. ஆனா- அ/த அள5�� அவ�க� பிறைர 
மதி�க மா1டா�க�. க ப� உ1பட அேநக  )லவ�கேளா� தகரா9 ெசF* 
பழ�க(ப1டவ�க�. அEவாறி�/ததனா- தி-ைல Hவாயிரவ� எ�றா- 
எ-ேலா���ேம ஒ� வித�தி- பய  ஏ7ப1��/த*. காளேமக( )லவ� சித பர 
தாிசன�*�� வர(ேபாகிற ெசFதி தி-ைல Hவாயிரவ��� எ1�ய*. அவ�களிட  
இ�/த �9 )(ப� அவாிட�  ஏதாவ* வ ) ெசFய ேவ��ெம�9 எ�ணி� 
ெகா���/தா�க�. 
 
காளேமக( )லவ� வ/தா�. தாிசன  ெசFதா�. மா�, ம@ ஏ/திய கர�தினனாF� 
4�த( ெப�மா� ெபா�ன பல�ேத ஆ�  ேகாலாகல� கா1சி அவ� உ�ள�ைத 
ஈ��த*. 
 
4�த( ெப�மானி� ைகயி- தாவி( பாFகிறா�ேபா- விள+கி� ேதா�றிய 
மா��1�, ேம- ேநா�கி ஓ�( பற�கிறா7 ேபா�9 அழகாக� கா1சி த/த*. 
நடராச( ெப�மா�ைடய தி��க�*�� ேநேர த��ைடய �க�ைத' , ��ன+ 
கா-கைள'  K�கி�ெகா�� ேதா�றி79 மா��1� அ�கா1சியி- 
உண�ெவ-லா  பறிெகா��* அவ� நி�றேபா* தி-ைல Hவாயிரவ�க� வ/* 
அவைரA N�/* ெகா�டா�க�. அவ�க� வ/* N�/*ெகா�ட வித�திG�/* 
ஏேதா வ )���தா� வ/தி��கிறா�க� எ�ப* காளேமக( )லவ���  
)ாி/*வி1ட*. அவரா- எ/த வ ைப'  சமாளி�க ��' . எனேவ அவ� அ?சாம- 
தி-ைல Hவாயிரவ�கைள நிமி�/* பா��தா�. அவ�க� ெசா�னா�க�: 
 
"காளேமக( )லவேர! உ+கைள நா+க� ஒ� ேக�வி ேக1க ேவ�� ." 
 
"ேக>+க�. நா� எ/த� ேக�வி��  எ(ேபா*  தயா�." 
 
"இ(ேபா* நீ+க� வழிப1�� ெகா�����  நடராச( ெப�மானி� கர�தி- உ�ள 
மா�, ெப�மானி� தி��க�*�� ேநேர பாFவ* ேபா- கா-கைள( பாFAசி� 
ெகா�� நி7பத7�� காரண  எ�ன?" 
 
மகா ஞானிகளாகிய தி-ைல Hவாயிரவ� த+க>��� காரண  ெதாியா�தனா- 
இைத� ேக1கவி-ைல. த�னிட  ஏதாவ* �9 ) ெசFய ேவ��ெம�பத7காகேவ 
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ேக1கிறா�க� எ�ப* காளேமக�*��� ெதாி/*வி1ட*. �9 ைப� 
�9 பாேலதா� ெவ-ல ேவ��  எ�9 தீ�மான  ெசF* ெகா�� பதி- 
4றலானா�. 
 
"4�த( ெப�மா�ைடய சைடயி- மா��� மிக5  பிாியமான அ9க )- 
ஆர�ைத( ப�த�க� சா�தியி�� கிறா�க�. ��(பத7� இனிய க+ைகயி� ெத�ளிய 
நீ� பாFகிற*. அதனா-தா� மா� அ+ேக பாFவ* ேபா- ேதா79கிற*." 
 
காளேமக( )லவ� ஒ� ெவ�பாவாகேவ விைடைய� 4றினா�. 
 

"ெபா�ன? சைட அ9க  )-<��  ! )ன7�  
த�ெந?(3) உவைக'ற� தா5ேம - அ�ன+க� 
ெசFய�கமல� *79ல5  தி-ைல நடராச� 
ைக�கமல� *7றமா� க�9" 

 
இ(ப�� �9 பாக உட� பதி- வ�  எ�9 தி-ைல Hவாயிரவ�க� 
எதி�பா��கேவ இ-ைல. அவ�க� அ�தைன ேப�  அ(ேபா* அ/த ஒ� )லவ��� 
��னா- தைல�னி' ப� ேந�/*வி1ட*. 
 
ச/த�(ப ஞான  அதிக  உ�ளவ�களா- எ(ேபா*  எைத'  சமாளி�* ம9ெமாழி 
49வத7� ��' . காளேமக( )லவ� ச/த�(ப ஞான  அதிகமாக உ�ளவ�. மிக 
விைரவாக� கவி பாட வ-லவ�. யா���  எத7�  எ+�  அ?சாத இய-)�ளவ�. 
அ�தைகயவ� தி-ைல Hவாயிரவ�கைள� திைக�க ைவ�ததி- விய(பி-ைல. 
மா��1� அ9க )-<� காக� தா5கிற* எ�9 க7பைன ெசFத*தா� அ7)த . 
------------- 

65. 65. 65. 65. தமி;�!� பாிசளி�த ெத0வ�தமி;�!� பாிசளி�த ெத0வ�தமி;�!� பாிசளி�த ெத0வ�தமி;�!� பாிசளி�த ெத0வ�    
 
உலக�தி<�ள எ-லா ெமாழிக>�� , பாரத நா1� ெமாழிக>��  ஒ� 
��கியமான ேவ9பா���. பாரத நா1�� ஒEெவா� ெமாழி'  ெதFOக�ேதா�  
ஒ@�க , அற  �தGய சமய� ேகா1பா�கேளா�  பி�னி( பிைண/தி��கி�றன. 
அ*5  தமி� ெமாழி��  ெதFOக� த�ைம��  மிக ெந��கமான உற5��. 
அரசியG- ஈ�ப1���கிறவ�களி� �ழ(ப+க� இ/த� தைல�ைறயி- 
தமிழிG�/* ெதFOக�ைத( பிாி�* விட �ய-கி�றன. ெதFவ� த�ைமயிG�/* 
பிாி/தா- தமி� மணம7ற !வாகிவி� . தமி� ெமாழியி- நம�� எEவள5 அ�கைற 
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உ�ேடா , அEவள5 அ�கைற சமய ஒ@�க+களி<  அற+களி<  இ��க 
ேவ�� . 
 
தமி� ெமாழியா-, ஊைமயான �மர��பர� வாF ெப7றா�, ச ப/த� எ< ைப( 
ெப�C�வா�கினா� எ�ெற-லா  அ7)த+க� பைழய கால�தி- நட/ததாக� 
ேக�வி(ப�கிேறா . இ(ேபா* அ7)த+கைள ஏ� பா��க ��வதி-ைலெய�றா- 
அத7�� காரண  உ��. 
 
பைழய தைல�ைறயி- ெமாழிைய� ெதFவமாக வண+கிேனா . அதி- 
ெதFவ�த�ைம அைம/* அ7)த+கைள விைள�த*. இ(ேபா* வா�வத7கான 
சாதாரண க�வியாக� தமி� ெமாழிைய எ�ணிவி1ேடா . அதனா- ெமாழி'  
சாதாரணமாகிவி1ட*. வயி79��A ேசா9, உட<�� உைட, ஆைச��A ெச-வ  
எ�ப* ேபா- ெமாழி'  ஒ� ேதைவயாகிவி1ட*. ஆனா- அ/த நாளி-, அ* 
ெதFவ�தி� ஒG வ�வமாக மதி�க(ப1ட தைல�ைறயி- நட/த அ7)த�ைத இ+ேக 
காணலா . 
 
பதிென1டா  :7றா��- ேசாழ நா1�- தி��கடa� எ�ற சிவ�தல�தி- 
அபிராமிப1ட� எ�ற அ�யா� ஒ�வ� இ�/தா�. அவ� உ�ள  அ�) மயமான*. 
அ�� ப@�த கவிைதகைள இய79  இய-) அவ��� உ��. தா  எைதA 
ெசFகிறாேரா, அைத( பி�வாதமாகA சாதி�* ெவ7றி ெப9  த��க சா�திர�தி- 
அவ��� இைணய7ற திறைம உ��. அவ�ைடய கால�தி- த?சாaைர 
ஆ��வ/த சரேபாஜி ம�னாிட�தி- அமாவாைச நாைள( ெபள�ணமி எ�9 
4றிவி1�� த  திறைமயா- இ9திவைர தவ7ைற ஒ()� ெகா�ளாம- வாதி1� 
ெவ7றி� ெகா� நா1�னா� அவ�. 
 
தி��கடaாி- வா�/த ஆதி ைசவ�க>� ஒ�வராகிய அபிராமி ப1ட�, அEa� 
அபிராமி அ ம� மீ* இைணய7ற ப�தி ெச<�தி வ/தா�. இைறவிைய நிைன/* 
நிைன/* உ�கி அ�) �தி�/த அவ� உ�ள�தி- தியான+க� ப@�தன. 
அபிராமிய/தாதி' எ�9 ஒ� பிரப/த�ைத இய7றினா� அவ�. ஒEெவா� பாட<  
ஒ� அ�1கனியாக� கனி/தி�/த*. )ல�கைள� ேதனீ�களா�கி ஆ�ம� 41�- 
திர1�ய ேதனாகிய அ�ைபேய கவிைதகளாக( பா�யி�/தா� அவ�. 
 
ேகாவிG- அ பாளி� தி���) நி�9ெகா�ேட அவ� அ/த( பாட-கைள 
ஒEெவா�றாக( பாரா1� அர+ேக7றி . னா�. பா� ேபா* அபிராமிப1டாி� 
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உட<  உ�ள�  த� வச�திேலேய இ-ைல. உ�ள  ெந���கி ெமFசிG��*( 
ப�தி( பரவசமாகி உட ைபேய மற/* உட ேப ஒளிமயமாக மாறி( பா�� 
ெகா�ேடயி�/தா�. அவ� அ(ேபா* இ/த உலக�திேலேய இ-ைல. ைகலாச 
சிகர�தி- ��க� னிைறவ��� அ�கி- O7றி���  உமாேதவியி� கால�யி- 
உ1கா�/* சி9 �ழ/ைதயாF மாறி மழைல� �ரG- கதறி� ெகா���(ப* ேபா- 
அவ� மன�தி- ஒ� பிரைம ஏ7ப1ட*. க�கைள H�யவாேற நி�9 ெகா�� 
தியான பரவச நிைலயி- ஒEெவா� பாடலாக( பா�� ெகா���/த அவ��� 
மானசீகமாக ஒ� ேதா7ற  ஏ7ப1ட*. உமாேதவி த �ைடய பாட<�� விய/* த� 
இ� ெசவிகளி<  அணி/தி���  ைவர�ேதா�கைள� கழ7றி( பாிசாக எறிவ* 
ேபா- ேதா�றிய* அவ���. உமாேதவி கழ7றி எறி/த அ/த ைவர�ேதா�க� 
அவ�ேம- வ/* வி@கி�றன. 'தாேய! இ/த ஏைழயி� பித7ற<�� நீ அளி��  
பாிசா இைவ?' எ�9 ேக1க� *��கிற* அவ� நா��. எ-லா  மானசீக மாக�தா� ; 
உ�ைமயாக இ-ைல. அவ�தா� தியான�தா- ��ய க�கைள� திற�காம- பா�� 
ெகா�ேடயி�/தாேர! பா�� ெகா����� ேபாேத இ* கன5 ேபா- மன�தி- 
ேதா�றிய*. அ(ப� ஒ� ேதா7ற  தா� ைவர�ேதா�க� உமாேதவியி� 
ைககளிG�/* Oசி எறிய(ப1� வ/* வி@வ* ேபா- ஒEெவா� கண�  ஒ� 
மானசீக உண�5 அவ��� ஏ7ப1�� ெகா�ேடயி�/த*. அ/த உண�ைவA 3ம/* 
ெகா�ேட அ/தாதிைய ஒEெவா�றாக( பா�யவா9 நி�றா� அவ�. 
 

"விழி�ேக அ�>�� அபிராம வ-G�� ேவத? ெசா�ன 
வழி�ேக வழிபட ெந?3� ெடம�க� வழிகிட�க( 
பழி�ேக 3ழ�9 ெவ  பாவ+கேள ெசF* பா�நரக� 
�ழி�ேக ய@/*  கயவ�த ேமா ெட�ன 41�னிேய." 

        (அபிராமி அ/தாதி) 
 
எ�ற பா1ைட அவ� பா�� ெகா���/தேபா* உ�ைமயாகேவ அவ� உட பி� 
ேம- ஏேதா வ/* வி@/தைத உண�/* ஆAசாிய�ேதா� க�கைள� திற/தா�! 
எ�ன ஆAசாிய ! அ பா>ைடய ெசவி�ேதா�க� இர��  அபிராமி ப1ட� ேம- 
Oசி எறிய(ப1� அவ� அ�கி- கிட/தன. உட- சிG��த* அபிராமிப1ட��� 
அ பாைள ஏறி1�( பா��தா�. அவ� ெசவிக� இ(ேபா* Hளியாக இ�/தன. 
 
"தாேய! எ�ைனA ேசாதி�கிறாயா?" எ�9 அலறினா� அபிராமி ப1ட�. "இ-ைல ! 
உ� தமி@�� எ� பாி3 இைவ. ஏ79� ெகா�" எ�9 அவ� காதி- ம1�  ேக1�  
ஓ� இனிய �ர- ஒG�* ஓF/த*. அ/த� ெதFOக� தி���ரைல� ேக1ட 
மகி�Aசியி- ஆன/த� க�ணீ� ெசாாி/தப�ேய நி�றா� அபிராமிப1ட�. 
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------------- 
66. 66. 66. 66. ேதச� ெதா5ட$ சீ)ற�ேதச� ெதா5ட$ சீ)ற�ேதச� ெதா5ட$ சீ)ற�ேதச� ெதா5ட$ சீ)ற�    

 
சில ஆ��க>�� ��னா- ம*ைர மாவ1ட�தி- உ�தமபாைளய�*�� 
அ�கி<�ள அ�ம/த�ப1� எ��  சி7Wாி- சிற/த ேதச� ெதா�ட� ஒ�வ� 
வா�/* வ/தா�. அ/த நாளி- ேதச( ேபாரா1ட�தி- ஈ�ப1�A சிைற ெச�ற 
தியாகிகளி- அவ�  ஒ�வ�. 
 
'அ�ம/த�ப1� கி�Yணசாமி ஐய+கா�' எ�9 அவ�ைடய ெபயைரA ெசா-Gய 
அளவி- ம*ைர மாவ1ட�தி� ேம7�A சீைமயி- ந�றாக� ெதாி/* 
ெகா�>வா�க�. அவ� ேதச� ெதா�ட� ம1�ம-ல�. சிற/த கவிஞ�. பர பைர( 
பாவல�க� பல� பிற/த மரபி- வ/தவ�. நிைன�த அளவி- தா  நிைன�த க��ைத( 
பா1டாகA ெசா-<  திறைம அவ�����. இராமாயண ெவ�பா, ெச ைப 
நா7ப* ேபா�ற கவிைத :-கைளெய-லா  அவ� இய7றியி��கிறா�. 
 
ேதசிய( ேபாரா1ட�தி- ஈ�ப1ட, �7ற�*�காக அ(ேபா* ஆ�� வ/த அ/நிய 
அரசா+க  அவைர� ைக* ெசF* கட`� சிைறயி- ெகா��ேபாF ைவ�த*. அேத 
சிைறயி- நா1� வி�தைல( ேபாாி- �தி�த ேவ9 சில ேதச� ெதா�ட�க>  
அைட�க(ப1��/தன�. அவ�களி- 'க-கி' சதாசிவ  அவ�க>  ஒ�வ�. 
 
தமி�( பாவலரான அ�ம/த�ப1� ஐய+காரவ�க� சிைறயி- இ�/த* எ-லா� 
ேதசப�த�க>��  ஒ� வைகயி- ந-ல பயைன அளி�த*. தமி� இல�கிய�ைத( 
ப7றி அவ� 3ைவயான ெசFதிக� பலவ7ைற� 4றி, எ-ேலா�ைடய ேநர�ைத'  
பய��ளதா��வா�. அவரா- சிைறயி- தமி� மண  கம�/த*. இதனா- சிைறயி- 
இ�(பைதேய மற/* ஒ� �� பமாக வா�வ* ேபா- கட`� சிைறயி- நா1கைள� 
கழி�தா�க� ேதசப�த�க�. 
 
அ/த� கால�தி- கட`� சிைறயி- இ(ேபாதி�(ப* ேபா�ற வசதிக� இ-ைல . 
அ*5  ைகதிக� ேதசப�த�க� எ�9 ெதாி/தா- ெகா�ைம அதிக . 
 
ஒ�நா� காைலயி- ேதசப�த�க>�� உண5 கிைட�க ேவ��ய ேவைளயி- 
கிைட�கவி-ைல. எ-ேலா�  ப1�னி . 'ெசவி�� உண5 இ-லாத சமய�தி- 
வயி79��  ஈய(ப� ' எ�ற க��தி�ப� ஐய+கா� க பராமாயண , தி���ற� 
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எ�9 எைத எைதேயா 3ைவயாக� 4றி ந�ப�களி� பசிைய மற�கA ெசFவத7� 
�ய�றா�. சிறி* ேநர தா� அவ�ைடய �ய7சி ெவ7றி ெப7ற*. ேநர  ஆக ஆக( 
பசி வயி7ைற� கி�ளிய*. இல�கியA 3ைவ ெசவிகளி- ஏறவி-ைல . பிற��� 
இல�கியA 3ைவS1�ய ஐய+கா��ேக பசி ெபா9�க ��யவி-ைல. சிைறAசாைல 
அதிகாாிக� கவனி�கிற பாடாயி-ைல. ேதச� ெதா�ட�க>��( பசி'  ேகாப�  
அதிகாி�தன. சிைற� காவலாளிகைள ேநா�கி� 4AசG1டன�. ேபா�வேதா 
அைற�ைறA சா(பா�. அைத'  ேநர�ேதா� ேபாடாம- பசிைய வளரவி1டா- 
எ(ப�( ெபா9�க ��' ? சிைறயி- 4(பா� வ<�த*. சிைற வா�ட�வைர 
தகவ- ேபாயி79. எ-ேலா���  ஒேர மன� ெகாதி(), பசிேயா� 4�ய ஆேவச  
அ/த� ெகாதி(ைப ேம<  வள��த*. 'பசி வ/திட( ப�*  பற/* ேபா ' எ�ற 
நிைலயாகிவி1ட*. சிைற வா�ட� எமகி+கரைன( ேபால ஓ�வ/* நி�றா�. 
அத1�னா�. "இ(ப� அமளி ெசFதா- இ�9 �@*  உ+கைள( ப1�னி ேபா1� 
வி�ேவ�." 
 
இ/த அத1டைல� ேக1ட*  எ-ேலா�  'க(சி(' எ�9 அட+கிவி1டன�. அ*வைர 
அட+கி( பசி மய�க�ேதா� உ1கா�/தி�/த ஐய+கா� ெபா+கிெய@/தா�. 
சீ7ற�ேதா� வா�டைன( பா��தா�. அவ� உத�க� *��தன. �க�தி- ஆேவச  
பட�/த*. அ��த கண  அவ� �ர- இ� �ழ�க  ேபா- ஒG�த*. வா�ட� அ/த 
ஆேவச� தமி�� �ர<�� �� க1��� ெவலெவல�*( ேபாF நி�றா�. அவ� 
�க�தி- ஈயாடவி-ைல ! 
 

"ப�றிெயன� தி�9 பண  பறி��  ெவ�ளய�க� 
இ�ெறம��A சி79ண5  ஈயா* - *�9 சிைற 
இ1�வ��* கி�றீ� ஏ*�கி/த இழேவாைல 
கி1�  நாெளா�9 ெகம�." 

 
ஐய+கா�ைடய பசியி- பிற/த ஆேவச� கவிைதைய� ேக1� அய�/* ேபாF நி�ற 
வா�டனி� க�ன�தி- அைறவ*ேபா- ம7ெறா� பா1�  �ழ+கிய*. வா�ட� 
பய/* நி�றா�. 
 

"ஏடா எமத�ைன� கி�ன Gைழ�த�� 
ேகடா ெநறியழி�த கீ�மகேன - வாடாத 
ேபரறவா� ெகா�� �தி�தா� Zடா ாிள/தமிழ� 
ேபாடா இனிவிைர/* ேபா!" 
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பா1�<�ள ஒEெவா� 'டா'5  க�ன�தி- அைறவ* ேபாலேவ இ�/த*. அ��த 
சில விநா�களி- உண5 வ/த*. வா�டைன( பா��* அ/த� ேதச� ெதா�ட� 
பா�ய பாடG-  ேதசீய எ@Aசி ம1�  இ-ைல . தமிழி� எ@Aசி'  இ��கிற*. 
இ(ப� எ�தைனேயா ேதச� ெதா�ட�க� ப1ட *�ப+களி� பயனான உாிைம 
வா�ைவ�தா� நா  3த/திரமாக அ�பவி�கிேறா . 
------------------ 

67. 67. 67. 67. எாி+த பைட�/எாி+த பைட�/எாி+த பைட�/எாி+த பைட�/    
 
ைவ�ேகா7 பைட()( பா��தி��கிறீ�களா? ெந- அ9வைடயாகி� கள�தி- 
அ�'�டபி� மீத��ள பயி�� தா�கைள ெவயிG- காயA ெசF* சிறிய 
��9ேபா- பைட(பாக ேவF/*வி�வா�க�. நா1�()ற+களி< , தமிழக�*A 
சி7W�களி<  இ�தைகய பைட()�கைள� காணலா . O1�� ெகா-ைல( 
)ற+களி< , ெபா*� கள+களி< , சி7W�க>�ேக அழ� த�வன ேபா- 
இ�தைகய ைவ�ேகா7 ��9க� ேதா�9 . ம?ச� ெபா� நிற�*��A சிறி* 
ம+கலாக இ/த ைவ�ேகா<�ெக�ேற ஒ� நிற  உ��. 
 
இவ7ைற ைவ�ேகா7 )ாி' எ�9  சில ப�திகளி- வழ+�கிறா�க�. ைவ�ேகா7 
)ாிக� தீ(ப7றி எாி/தா<  சா ப- ஆன பி�) சாி/* KளாகிA சாFவ* இ-ைல? 
எாிவத7� �� தா  எ/த வ�வ�தி- இ�/தனேவா அேத வ�வி- நிற  ம1�ேம 
எாி/* க�கி� ேதா�9 . அEவா9 ேதா�9 ேபா* உ�ேள அன- இ�(ப* 
ெவளியி- ெதாியா*. ஆனா- எைத� ெகா�டாவ* தா�கினா- ப?3 அ�+�வ* 
ேபா- அ�+கி� Kளாகி� தைர ம1ட�தி- )@தியாக� �வி/* வி� . 
 
மாி/த ைவ�ேகா7 பைட(பி� இ/த நிைலைய� த� வா��ைகயி- தன�� ஏ7ப1ட 
*�ப+க>�� உவைமயாகA ெசா-G� ெகா�கிறா� ஒ� தமி�( )லவ�. 
*�ப+க� எ��  தீ�ெகா@/*க� ப7றி எாி�த பி��  தா� சாி/* 
சாF/*விடாம- நி7பைத எாி/* ேபான ைவ�ேகா7 பைட()�� ஒ(பி�கிறா� 
)லவ�. எாி/* ��/த ைவ�ேகா7 )ாிைய எ+ேகயாவ* எ(ேபாதாவ* அ/த( 
)லவ� பா��தி��க ேவ�� . அ* ெந�()�� இைரயாகி� கசி/* வ<விழ/த 
பி��  சாியாம- உ�விழ�கா* நி7�  கா1சி அவ� சி/தைனைய� 
K��யி��க ேவ�� . நிைன5க>  த�ன பி�ைக'  அழி/*, எாி/*, மன�  
உட )  ெவ9+ 4டாகி எ�ன பல�தினா- நி7கிேறாெம�9 ெதாியாத ஏேதா ஒ� 
பல�தினா- நி7�  அ(பாவி மனித��� இ/த ைவ�ேகா7 )ாியி� எாி/த நிைலைய 
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உவைம ெசா-ல ேவ��  எ�9 அ(ேபா* அ/த� தமி�( )லவ� 
நிைன�தி�(பா�. ஆனா- த� வா�விேலேய அ(ப� ஒ� நிைல வ�ெம�9 அவ� 
அ�9 எதி�பா��தி��க ��யா*. 
 
உலக�* வா��ைகயி- நிைன�தவ��� நிைன�தப�யா எ-லா  வ�கிற*? 
3க�*�� ஆைச(ப1டா- *�க  வ�கிற*. 'ேவ�டா ' எ�கிறவ��� எ-லா  
கிைட�கிற*. ேவ��ெம�9 தவி(பவ��� ஒ�9ேம கிைட(பதி-ைல. ெகா?ச  
சி/தி�க ஆர பி�தா- உலக�*�� உ�ேள இ��கிற ேவ��ைககைளெய-லா  விட 
உலகேம ஒ� ெபாிய ேவ��ைகதா�. 
 
'எாி/த ைவ�ேகா7)ாி' உவைமைய எத7காவ* 4றலா ெம�9 நிைன�* 
ைவ�தி�/த )லவ� அைத� த� வா�5�ேக 4றி�ெகா�ள ேவ��ய நிைல 
ஏ7ப1ட*. அ/த ஆ��� ேகாைடயி- அ/த( )லவ�ைடய ஊாி- 
ெகா�ைமயாக� ேதா�றி( பரவிய அ ைம ேநாயா< , அைத( ேபா�ற ேவ9 சில 
ெகா�ைள ேநாFகளா<  அ/த( )லவ�ைடய தாF, த/ைத இ�வ�  அ��த��* 
இற/* ேபானா�க�. ஊாி- உ�ள அவ�ைடய உறவின�களி<  பல� இற/* 
ேபானா�க�. மனித�கைள மரண  ெகா�ைள அ��த*. மனித�கைள� 
ெகா�ைளய�(ப* ேபா- வாாி�ெகா�� ேபாவதனா-தா� அ ைம��� 
ெகா�ைள ேநாF எ�9 ெபய� ஏ7ப1ட* ேபா<  ெகா�ைள ேநாயி- அEa�  
சீரழி/த*. 
 
ஊாி-, ேகாவிG<�ள சிைலகைள� தவிர மனித�க� யாைர'  வி1�ைவ�க 
வி-ைல அ/த ேநாF ந-விைன வசமாக( )லவ� ேநாயிG�/* பிைழ�*வி1டா�. 
ஆனா- பிைழ�* எ�ன பய�? த/ைத, தாF, 37ற�தா� எ-ேலா�  மா�டபி� 
ஊ� ஊராகவா இ��� ? 3�காடாக� ேதா�றிய*. ெபாG விழ/* ேபான ஊாி- 
ெத�5�� ேநேர ெபாGவிழ�காம- இ�/த சிவ� ேகாவிைல( பா��தா� )லவ�. 
3டைல��( ேபாF ஆ� மகி@  கட5�, அ+ேக ேபாவத7�A ேசா ப- ெகா�� 
தா� இ���மிட�ைதேய 3டைலயா�கி� ெகா�ள �ய�ற* ேபாG�/த* ஊ�. 
எ+�  அழி5, எ+�  அவல . ேகாவிGG���  சிவெப�மானி� க�ப1�( 
ப1��தா� ஊ� அ(ப�யாகிவி1டேதா எ�9 கட5� ேமேலேய ெவ9() வ/த* 
)லவ���. அ/த ஊ�A சிவெப�மா��� ஆப�சகாய� எ�9 ெபய�. ஆனா- 
அவ� தி�வ�� எ�னேவா ஆப�*��A சகாய  ெசFயவி-ைல. ��) கட- 
ந?ைச� ���த சிவெப�மா� அவ7ைற இ(ேபா* நா1�- உமிழ� ெதாட+கி 
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வி1டாேனா' எ�9 சின  ெகா�ட )லவ� வ?ச( )க�Aசியாக ஒ� பா1�( 
பா�னா�. 
 

"த/ைதேபாF� தாF ேபாF� தம�ேபாF எ� 37ற�  ேபாF 
ெவ/த )ாியாகி வி1ேட� - �/தேவ 
ஆழாழி ந?3�ட ஆப� சகாயென�  
பாழாவா� க�ேண9 ப1�." 

 
*�ப  எாி�* அழி�த பி�)  ேதா7றமழியா* தா� நி7�  நிைல�� எாி/த 
ைவ�ேகா7 பைட(ைப உவைம 4றிய அழ��� ஈ� ஏ*? எ�தைன ெபா��தமான 
உவைம இ*! 

---------------xxxx----------- 
 


