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உதிாி க

ைர சரமாக ெதா !கைள விட ஆரமாக அணி'
மாைலயாக அணி'

!கைள விட,

மலகைளவிட( )*ைம நல+றாம- உதி/த உதிாி(

!கைள அ(பேய திர1 2கவ* 3ைவயான அ2பவைத தர 4ய*.
உதிாி( !களி பல
தனிதனியாக5

அைவ உதிாியாக இ(ப*தா. உதிாியாக5

இ(பேத ஒ வைகயி- அவ7றி சிற().

தமி இலகிய வரலா7றி- )றநா89 ேபாற ெதாைக :-களி- உ ள

பாட-கேள உதிாி( !க தா. அவ7ைற ெதாேதா ெதா(பிேதா தா

பினா1களி- ஒ ெதாதியாகினாக . )ற ' எ

ஒ ெபா

ெதாடபி-
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அைவ ெதாக(ப1ட*ேபா- ெபா
பி7கால* தனி(பாட- திர1<

ெதாட) இ-லாத பல உதிாி( பாட-க

ெப/ெதாைகயி<

அ2பவதி விைள5க .

பல பாட-க

உ ளன. இ/:-களி-

பாயவகளி அபவ+க , பாயவகேளா பழகியவகளி அபவ+க ,

உலக அபவ+க , கடைவ, ேக1டைவ, இரசிதைவ எ-லா இ/:-களிகவிைதகளாகி இகிறன. இவ7றி- ஒ சில சிேலைட( பாட-க

தா தி ப

தி ப( ப ளி மாணவக>( பாட+களாக வகிறன. ஆசிாியக

பத5ைர,

ெபாழி()ைர, இலகண றி()கேளா மாணவக> அவ7ைற நடதி
விகிறாக .

ஆனா- அ/த கவிைத கள?சியதி ெச-வ+களி- அத ெபைமைய
அைடயாள

கா1வனவ7ைற @ைமயாக மாணவக

அ(ப அைடயாள
ெசா-<

கா1

இரசிக வதி-ைல.

பாட-களாக ெதாக(ப1 கைதகைள( ேபா9

ைறேயா இ+ விளக(ப1கிறன.

இவ7றி- சில, வரலாறாக இகலா . சில, வழி வழியாக வ

கண பர பைரA

ெசாலவைடயாக ம1 இகலா . சில, )லவகளி வாைக

அ2பவ+களாக5

இகலா .

எ(ப இ(பி

இ/த அ2பவ+க

தமி இலகியதி அ2பவ+க

தமி இலகிய*A ெசா/த . இைவ

அ-ல* இலகிய( பைட(பாளிகளி

அ2பவ+க . இ/த அபவ+களி ெசா/தகாரக
த- உாிைமைய( ெப7றவக>

தமிழக .

என காரணதாேலா ச+க இலகிய( பாட-க>
பிரபலமாக இகிற அள5 தனி(பாட-க

கா1<
உ.

பாமர மகைளA ெசறைட'

தமிழக

)ராண+க>

; இரசி* மகி@

கா(பிய+க>

பிரபலமாக வி-ைல. ம7றவ7ைற

எளிைம'

இனிைம' இவ79ேக

நைகA 3ைவ தமி இலகியதி எ/த( பதியிலாவ* அதிக இட
எறா- அ* தனி(பாட7 பதிதா.

உ
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தனி(பாட-களி இனி(ைப தமிழக> அறிக(பதினாேல ஒ 3ைவ
கள?சியதி பிரதான வாயிைல திற/*வி1ட மாதிாி ஆ .

இ/த :- அ(ப ஒ ய7சிேய. 'இனி(பான தனி(பாட-' எற ெபயாி< ,
கத ப கவிமலக ' எற ெபயாி<

இதழி<

3ேதசமிதிர ஞாயி9 மலாி< , க-கி வார

) நா எ@தியைவ' , பிற5

இ/:லாக இ+ உ( ெப9கிறன.

அ(ேபா* ெதாக(ெப79

இனி இகைதக

தமிழிலகிய இரசைன உாியைவ. தமி( )தகாலயதா

வாசகக>

நேவ நி9 தக ஒ ைர இ+ேக உாிைம இ-ைல

இதைன இ(ேபா* :<வி- ெகாவகிறாக . இத7 ேம- இ/த :<
எ9 எCகிேற.

நா. பாதசாரதி

நறி, வணக

தீப , ெசைன

12-10-1977
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தமி இலகிய கைதக
1. எ வி?
வி?

கC

கா*

பைடத மனிதக தா

கவிஞகளாக இக ேவெமற நியதி

இ-ைலேய? க79 ேத/* 7றிய கவிஞ , வாவி இைடேய அவ7ைற இழக

ேநாி1 டா<

கவிைத எ9

ெவ9ெகாேட வள

அழிேவயி-ைல. அ* சாகா கைல : சிைத5கைள

சீாிய கைல.

பதிென1 த- இப* :7றா வைர தமிநா1- அ+க+ேக அEவ(ேபா*
தா

வா/த காலதி- )லவ பல பாய சி-லைற( பாட-களி ெதாதிேய

தனி(பாட- திர1. பல ச/த(ப+களி இய7ைகயான உண5ட பாய இ

தனி( பாட-க

எ-லா

பக அ?3ைவ'

இனிைம'

ந-வன. கைடயி-

4ைட4ைடயாக ைவதி ெகாFயா(பழ+கைள கா1< ேதா1டதிமரதிG/* உதி/த ெகாFயா(பழ

அணி- கததாக இ(பி

மிகதாக ெதாிகிறத-லவா? அ*ேபால வர ைற வ()க
இய7ற(ப1ட காவிய+க>

பிரப/த+ க>

ஒ)ற

3ைவ

பிறழாம-

இ/தா< நிைனதேபா*

நிைனதவா9 பாய தனி(பாட-களி 3ைவ தனி(ப1ட இனி(ைப உைடய*.
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இ/த உைமைய ெமF(பி(ப* ேபால அைம/ * ளன தனி(பாட- திர1இர1ைடய கவிைதக . அ/த இப

காண(ப

தG- இ+ேக ேதா79வாF ெசFய(பகிற*.

இர1ைடயக

பாட- Hல

மைலயவார . அட/* வள/தி/த கா. இவ நட/* ேபாகிறன; இ-ைல,
ஒவ நட/* ேபாகிறா. ெநாயாகிய ம7ெறாவ அவைடய *கி- ஏறி

ெகாகிறா. நட(பவ ட. *கி- அம/தி ெநா அவ

வழிைய கா1கிறா. காண யாத ட காண /த ெநாையA 3ம/*

அவ உதவியா- வழி நடகிறா, அவக>கிைடயி- உ ள ெதாட) இ/த

அளவி- ம1

அைம/*விடவி-ைல. இவ

ெப7றவக . ப@ மர+கைள நாA ெச-<
நாA ெச9 த+க

வாைக . ஆனா- வ ள-க

இகிறாக ? இ-ைலேய. சிலாிட
ெபாF'

பறைவகைள( ேபா- வ ள-கைள

)லைமைய( பா1வி- ெவளிகா1( பாிசி-

ெப9வ*தா அவக
ெப

நபக . தமிழி- ேத/த )லைம

இகAசி'

எ-ேலாமா இரசிககளாக

ேவ9 சிலாிட

இ-ைலெயற

சிற(பான பா1' எற ைகயாலாகாத வாF( பாரா1

4ட(

ெபறேவயி/த*. @ மனிதகளாக இ/தாலாவ* இ/த *பைத
ஒவா9 தா+கி ெகா ள இய< . ட ெநா'

4 வா@

41ற5

வாைக . ஒவாிறி ம7ெறாவ ஓரC4ட அைசய யா*. க ெதாி/த
ெநா வழிையA ெசானா<

ேம1<

க ெதாியாத ட, கா1<

மைலயி<

ப ளதி< நட(ப* ெப/ ெதா-ைலயாக இ/த*. இEவள5

ெதா-ைலகைள' மீறி ேதா9கிற ெபாிய ெதா-ைல இ-ைல' எ9 49

வ ள-களி 4சாத எதிமைற வாFAெசா-.

நட/* ெகா/த ட ஒ சி9 ப ளதி- ெதாியாம- காைல வி1
விகிறா. சிறி* தமா9கிற*. ேமேல ெகா?ச ேநர

எ+ேகேயா பரா(

பா* ெகா/த ெநா, "ெம-ல, ெம-ல( பா* நட5+க " எகிறா.
அைத ேக1 எனடா இவ ந

*கி- சவாாி விவ*

அ-லாம-

எெனேவா ேப3கிறாேன' எ9 வத( ப1க ேவ

ட. அ*தா

இ-ைல. அைமதியான அவ கதி- )சிாி(பி சாைய நிழG1ட*. இவ
சமதைரயிேல ெச-<

ந-ல வழி வ/*வி1டன. இ(ேபா* ட அ/த(

பிரேதசதி- கணீெர9 எதிெராG
பாகிறா.
9

ழி'

பயாக எ(பான ரG- இேதா

9கி வழி நட(ப(*)

6

எ9 வி' ? எமெக ேகாேவ'
அேத )சிாி() ெகா?3
ஒ9

கபாவ*ட பாA ச7ேற நி9தினா ட.

ெகாடாதாைன ேகா ெவ9 கா எ9

இடாேதா நமகி- வி

4றி-

(ேகா - அர3, கா- க7பக , இ- *ப ) எ9 வாFவி1A சிாி*ெகாேட
ட பாய தGர அகைள( !தி ெசFதா, ேமேல *கிG/த
ெநா *பதி<

*ப+கைள ெவ-<

இப

காC

)லைம வாைகயி- பசி தGய

Kய கவி சிாி()தாேன! சிாி(ேபா4ட 'எ9

வி'ேமா?' எற ேக வி'

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

எதிெராGகிற*.
2. சதிர சாபா

பக- பனிர நாழிைக ஆகியி . உAசி ெவயி- பைட பைத

காF/* ெகா/த*. ஓ ெவற ேபராரவார*ட 1 ேமா*

ப

கட-

அைலகளி ஒG பய+கரமாக இ/த*. அைதவிட( பய+கரமாக இ/த*.

காளேமகதி வயி79( பசி. காைத அைடத*. கக

ப?சைட/* ேபாF ஒளி

றியி/தன. நாக(ப1ன* கட7கைர ஓரமாக நடக யாம- த ளா
த ளா நட/* ெச9 ெகா/தா காளேமக( )லவ. எதிேர க1 மரைத

இ@*ெகா/த ெச படவக

சில எதி(ப1டன.

பசி, க அறி/* இடமறி/தா விசாாிக விகிற*? அ/தA ெச படவகளிட

"பகதி- ஏதாவ* சாதிர

கிதிர

இகிறதா?" எ9 விசாாிதா காளேமக(

)லவ. "காதா சதிரதி7A ெச-<+க

ஐயா, ஒ ேவைள உண5

கிைடகலா " எ9 அவகளி- ஒ ெச படவ ம9ெமாழி 4றினா. ேபா

வழிைய விவரமாக அறி/* ெகா ெச-ல ெதாட+கினா )லவ. விைரவி- ந

நேவ வழி ேக1டறி/* ெகா காதா சதிரைத அைட/* வி1டா.
சா(பா தயாராவத7A சிறி* ேநரமாெம9

அ*வைர காதிமா9

சதிரதி- இ/தவ 4றினா. நட/* வ/த கைள()

பசி'

ஒ9 ேச/*

ெகாடன. ஒேர ஓFவாக வ/த*. திைணயி- காைல நீ1ெகா

7

ட+கியபேய உற+கி வி1டா காளேமக . எEவள5 ேநர

உற+கினாேரா?

அவ நிைனேவயி-ைல. த ைம மற/* K+கினா. சா(பா1ைட( ப7றிய

நிைன54ட Kகதி- ஐகியமாகிவி1ட*.

க விழிதேபா* )லவ Kகி வாாி(ேபா1ட*. 37றி இ

படர

ஆர பிதி/த*. அ/தி( ெபா@* வைர K+கியி/தா. அேத கடலைலகளி
ஓைச னி<

பமட+ KரதிG/* ேபெராG ெசF* ெகா/த*.

'சதிரதி- சா(பா தீ/* ேபாFவி1டேதா?' எற பய*ட 31

வாாிெகா உ ேள 2ைழ/தா காளேமக . ஆனா- 2ைழ/த ேவகதி- தி பி

வர ேவயதாக( ேபாயி79. இ

உ ேள அ()4ட ப7றைவகவி-ைல

எ9 ெதாி/த*. ஏமா7றேதா திைண வ/தா. அ(ேபா*தா 4ைட

நிைறய ெகாழி அாிசி'ட உ ேள 2ைழ/தா சதிர* ேவைலகார.
காளேமகதி7 ெகா1டாவி ேம- ெகா1டாவியாக வ/த*. உ ளி/*

ெகாழியாிசி *

உலைக ஒG ேக1ட*. Kக மீ

கைணA ெசாகிய*.

சதிர* வாச7பயி- உ1கா/தவாேற K+கிவி1டா. இரடா

அவ க விழிதேபா* ஊ அரவ

எ9 ெசா-<

ைறயாக

அட+கி( ேபாயி/த*. ஏறைறய ந ளிர5

அள5 இர5 வள/தி/த*. உ ேள ேபாF( பாதா.

அாிசிைய அ ளி உைலயிG1 ெகா/தா சைமய7கார. ம9ப'

ஏமா7ற*ட வாச< தி பி வ/தா.

"ஏF! யார* வாச7பயிேல கிட/* உற+வ*? எ@/தி/* வழிைய வி ஐயா!'
அத1டைல ேக1 க விழிதா காளேமக( )லவ. இ

ெதாட+கியி/த*. கிழேக ெவ ளி ைள

ெம-ல விலக

ேநர . ெபா@* விய இ

சில நாழிைககேள இ/தன. உ ேள யி/* அைழ() எற ேபாி-

"சா(பிகிறவக

உடேன வரலா . இைலயி- ேசா9 இ1டாF வி1ட*" எற ர-

வ/த*. காளேமக

உ ேள ெசறா. த- நா

பசிேயா வ/தவ, ம9நா

பனிர நாழிைக(

விெவ ளி எ@கிற ேபாதிேல இர வாF

ேசா7ைற அ ளி உடா. உட பிேல ெகா?ச

பா1 உவாயி79. எAசி- ைக'

ெத ) பிற/த*. ெத பி- ஒ

தாமாக இைல னா- அம/* பாட

ஆர பி*வி1டா காளேமக( )லவ 9 )A சிாி() அவ கதி- ெநளி/த*.
"க*கட- Nநாைக காதா த சதிரதிஅதமி ேபாதி- அாிசி வ
உைலயிGட ஊரட+

- தி

ஓரக(ைப அன

8

இைலயிGட ெவ ளி எ@ "
சதிர*கார கதி- விளெகெணF வழி/த*.
--------------------

3. அ ! பேம
பேம

)லைம வாைக, க7றறி/தவக
ெசF'

இப

ைகெகா* உதவி )க@

ெபைம'

நிைற/த*தா. ஆனா- அதைகய க7றவகேளா,

அறி/தவகேளா, கவிைதைய உண/* பாரா1பவகேளா இ-லாதேபா* அ*

பாைல வனதி- ம-Gைக( பதியனாF( பாப1( ேபாவ* ஒ தைல. த

பைட()கைள'

ெசா- நயைத'

அதிய7)த மேனாபாவ( பிணி()கைள'

தாேன 3ைவ(ப*, பைடத சில விநாக

ம1 தா கவிஞ இய< . அ/தA

சில விநாக> அ(பா- அவ7ைற( ேபா7றி( )க/* ேபண இரசிக எற
ெபயாி- இரடாவ* மனித ஒவ ேதைவ. அ(ப( ேபா7றி( ேபணி

ஆதாி இரசிக ஒவ கிைடயாதேபா*தா இராமAச/திர கவிராய
எ-லா

ஒேர Nனியமாக ேதாறிய*. மனிதகளி கைல உணAசிைய( ப7றிேய

ச/ேதகமாகிவி1ட* அவ மனதளAசி சாதாரண மனிதைன கா1<

2Cண5 மிக கவிஞக> ஏ7ப1வி1டா- அவகைள( !ரணமாக
தனி- ஆதி ெகா விகிற*. இ/த நியதி வர பி7 இராமAச/திர

கவிராய ம1
நா

விதி விலகா என?

@வ* தா

பாய அாிய பாட-க>ட பல வ ள-களிட

அைல/*

அைல/* கா-க*வி1ட*. த+க

உ ளைத( ேபாலேவ O1

வாச- நிைலயி- 1 ெகா ள5

ேந/த*. 'ரஸைன 4ட வ?சகமா? எ

தைலவாயிG நிைல( பைய'

9கலாகேவ ைவதி/த இரேடா Oகளி-

பா1 நறாக இகிற* எ9 உணகிறாக . பாரா1ட ேவெம9

ஆைச(ப கிறாக . ஆனா- *ணிவி-ைல! மனAசா1சி வ?சைன )ாி'

இவகைள வ?சகக

எறா- தவெறன?'

சி/தைன ேவக*ட ேபா1யிவ* ேபால நட/* ெகா/தா கவிராய.

எதிேர பிர மாடமான ேகா)ர*ட 'ெபெணாபாகனா திேகாயி- ெத
ப1ட*. அத மகாமடப* ற1- தைலயி- ைகைய ைவதவா9

உ1கா/* ெகாடா கவிராய. தா பாய பாட-கைள மீ

ஒ ைற

9

பாக ேவ

ேபால இ/த* அவ! 3வைய அவிதா. தGG/*

இ9திவைர நறாக( பதா. இரடாவ* மனித அவ7ைற( பதா-

எEவளவி- ஈபா ெகா ள ' எ9 எணி( பாதா. அதி< ள

ெச?ெசா7க>

சீாிய ெபா

நய

அவைன கவர தவறமா1டா எப*

அவ ெதளிவாக ெதாி/த*. ஆனா- இ/த எண

ஒ ெநாதா

நிைலத*. ம9 ெநா 'ஏேதா உதவாத ெவ79ைர ேபா< ! அதனா-தா
கவனி(பாாி-ைல' எ9 எணினா. இEவா9 உணAசிவச(ப1ட

தீமான+க>ட ேபாரா( ேபாரா அவ மன

)ப1( ேபான*. மன

அைமதிைய நா( ெபெணாபாகனா ேகாவில

Hல தானைத அைட/த*

ெசறா. ேகாவிG

ெபமாைன( பாட ேவெம9 4றிய* அவர*

உ >ண5. த *யைர அவனாவ* அறிய1ேம எப*தா அவ எணேமா

எனேவா! பாகிறா,

"வ?சகபா- நட/திைளத காG7 )C

வாச-ெதா9

1ட தைலயி7 )C

ெச?ெசா-ைல நிைன/*

ெந?சி7 )C

தீெமேற ச+கர பா7ேச/ேத ன(பா!"
கவிராய பா1ைட இ

கவி-ைல. அத7

சிவெபமானி

திவிைளயாட-கைள( ப7றிA 3வாி- எ@தி யி/த சில சிதிர+க

அவைடய

கணி-பகிறன. ஒ9 - பி1 ம 3ம/த இைறவ பிர பபவைதA

சிதிாித*. ம7ெறா9, கண(ப ஒ காலா- ெபமாைன உைத*
ெகா அவ கணளி

கா1சிைய விளகிய*. இெனாறி-,

அA3ன ைகலாயதி- இைறவைன அவ ேவடவாக வ/தேபா* வி-லாஅ(பைத கா1ய*.
"இ+

அ/த *ப தானா?" என 4றி ெகாேட கவிராய பா1ைட

ெதாட/தா,
"ெகா?சம-ல பிர பயி )C
ெகா+காலா- உைதத )C

ேவட

ேகாபமாக(

ப?சவாி- அெறாவ வி-லாலத )C
பாெரேற கா1 நிறா பரமறாேனா!"
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பா1 /த*. ெபெணா பாகனாாிட

இராமAச/திர கவி. அவேரா த
ைறயி1வி1டா.
----------------

*யர

த *பைத ைறயிட வ/தா

*பைத கவிராயாிட

கா1டாம- கா1

4. யாிேம# ய$

வவ*

அைத( ெபா9*ெகா வ*

அககாக ஒைற ஒ9 வி?3

சகஜ தா. ஆனா-

நிைலயி- வ

ேபா* இன* எ9

)ாியாத ழ(ப நிைல ஆளாகிறா மனித. ழ(ப நிைலயி- ஒேரயயாக

மன+ ைம/* க-லாFA சைம/*விவ சில. அ@வதா சிாி(பதா எ9 ேபதG()

அைட/* விவ ம79? சில. இ/த விபாீத நிைலைய ேவைகயாக 49

3ைவமிக தனி( பாட- ஒ9 உ. *யாி ேம- *யராக அகி, அEவA

NழG நேவ ஒ தனி மனிதைன நி9தி கா1 ைறயி- அைம/த இரசைன
அபவி* மகிழதகதாக இகிற*. இதைன( பாயவ

கவிராயேர.

இராமAச/திர

ந-ல அைடமைழ கால . மைழ மைழ ! இைடவிடாம- ெகா1 ெகா1ெட9

ெகா1 ெகாகிற*. அ* ஒ மைச. நா )றA 3வ

மணா-

எக( ெப7றைவ. ேமேல பைன ஓைல ேவF/த 4ைர. ைசயி ஒ)ற

மா1 ெகா1டமாக மறி* விட(ப1/த*. ெகா1டதிேல சிைனமா

க1ட(ப1/த*. சிறி* ேநர? ெசற அளவி- ப3மா க9 ேபா1விகிற*.
அவசரதி- மைண ைழ* அ ளி க1யி/த மா1 ெகா1டதி
3வக

நறாக ஈாி*( ேபாயி/தன. 'ேசா' ெவ9 ெபாழி'

தா+கிெகா அ/த ஈரA 3வக

ச79 ேநரதி- 3வக

மைழ ேவகைத

எEவள5 ேநர/தா நி7 ? மா க9 ஈற

வி@/*வி1டன. O1ாியவனி மைனவி க(பவதி

யாயி/தா . அவ> அ* நிைறமாத . இேறா நாைளேயா ழ/ைத
பிற/*வி

எ9 ம*வAசி ெசா-G1( ேபாயி/தா . O17

உடைல கிடதியவாேற அவ

பாயி-

பிரசவ ேவதைன ப1 ெகா/தா .

O1ாிய தைலமக அ9 வய< விைத விைதக( ேபாக ேவயி/த*.
த- நா

ந-ல ஈர(பத

பா* வயைல உ@* ெதாழி கலகி விைத(பத7

ஏ7றவா9 ைவ*வி1 வ/தி/தா. O1- ேவைல பா* வ/த

பைணகார( பணியா> ளி ஜுர வ/* சாக கிடகிறா. ஐ/*

நா1களாக அவ ேவைலேக வரவி-ைல. எமேனா உயி( ேபாரா
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ெகா/தா. இ/த நிைலயி- என ெசFவெதேற ெதாியவி-ைல  ப

தைலவ .

'விைதக( ேபாகலா ' எறா- O1ேல மா க9 ேபா1கிற*. 3வக
மைழ தா+காம- சாF/* வி1டன; மைனவிேயா உடG- வG ெபா9க யாம-

பிரசவ ேவதைனயா- *** ெகாகிறா . அ(பேய மைல*( ேபாF

நி9 வி1டா O17ாியவ. அ(ெபா@* தைலவிாி ேகாலமாக ஓவ/தா

ஒவ. அ@ைக'

)ல ப<மாக அ/த O1( பைணகார ளி

ஜுரதினா- இற/*ேபான ெசFதிைய 4றிய பி HைகA சி/திவி1

கணீைர *ைட* ெகா தி பினா வ/தவ. O1 தைலவைடய

ழ(ப

இ

னி<

ெபகிய*. 'எ* எ(பயானா<

சாி! விைதக( பதமாக

வயைல ஈர ேபா ப காயவி1வி1டா-, அ()ற

வயி9 காயேவய*தா! ஆகேவ ஓேடா'

வட

@வ*

ெச9 விைதைய விைத*வி1

வ/தவிேவாெம9 விைத 4ைட'ட வயைல ேநாகி தைலெதறிக ஓனா
அவ.

"எ+ேக அேண ! அவசரமாக விைத'

ைக'மாக( )ற(ப1 வி1டா7

ேபாGகிற*. ஆைள(பா ஆைள... வா+கின கடைன ெகாக வகி-ைல.
விைதக( )ற(ப1 வி1டா *ைர. ஏ ஐயா? உன ெவ1கமி-ைல? கட

வா+கி எதைன நா

ஆகிற*?" ஏகதாள

ேகG'மாக ஈ1 *வ* ேபாற

ெசா7க>ட கட ெகாத )ணியவா அவைன மறி* ெகாடா.
விைத4ைட' ைக'மாக வ/* ெகா/த அவ ஒ9

ம9ெமாழி 4ற

யாம- தைல னி/தா. எEவள5 ேநர/தா அவ அ(ப நி9

ெகா/தாேனா? கடகார இ

ஏேதேதா தி1 ெகா/தா. அவ

ெகா1கிற மைழயி- விைத'ட நைன/* ெகாேட நிறா. அவ ைட

பிதி/தா. கைடசியி- உட- ெவடெவடெவ9 ந+கிய அவ

ெபா9ைம ஓ எ-ைல வ/* ேச/த*. தைல நிமி/தா அவ. அவ கக
கடகாரைர ஏறி1( பா(பத7  ேவெறாவைன கடன. ஆ !

ெவளிSாினனான அவ ெந+கிய உறவின ஒவ வ/* ெகா/தா.
அவ வா1டேதா காண(ப1டா. ெந+கி வ/த*

அவ ஓ உறவினாி

சா5A ெசFதி ெகா வ/திகிறா எப* ெவளி(ப1ட*. கடகார ெம-ல

ந@விவி1டா. இ(ேபா*

அ+ேக நி7க அவ( ைபதியமா என? ெசதவ

ெந+கிய உற5 ைறயின. எ(ப'

ேபாF வர ேவ .
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சாேவாைல ெகா வ/தவைன'

41ெகா O1- ெசா-Gவி1 வர(

)ற(ப1டா. O1- 2ைழ/த அவ ஒகண

HA3 நி9 வி

ேபால

திைக() ஏ7ப1ட*. அ+ேக அவைடய மைனவியி தமைக கணவ ட

ழ/ைத 1க>ட

வி/தாக வ/* அ(ேபா* தா இற+கியி/தா .

அவகைள வரேவ79வி1 4டவ/தவைன வாசG- உ1காரA ெசா-Gயபி
ெகா-ைலயி- ெகா1டதி7

ஈற ப3 எEவாறிகிறெத9 பாகA

ெசறா. விைத4ைட நைன/த விைதக>ட ஒ Hைலயி-

வி1ெடறிய(ப1கிட/த*. ெகா-ைலயி- ம-Gைக( )தரயி- அவ கட

கா1சி! Kகிவாாி( ேபா1ட*! ஒ சி9 ந-ல பா ) அவைடய ஆ9 வய*

ைபயனி ைகையA 37றி( படெம* ெகா/த*. அைத ைகயிG/*

உதற வழி ெதாியாம- 'ஐேயா அ(பா' எ9 ைபய 4ரGட ஆர பிதா.

மா1ெகா1டதி- 2ைழய இ/த அவைன அ/த ர-தா ெகா-ைல()ற

தி ப ைவத*. பகதிG/த தாAசிைய எ*ெகா ஓனா அவ.

ஆனா- அத7

அ/த( பா ) ைபயனி ைகயி- மணிக1 ேம- த

ெகா விஷைத( பாFAசிவி1ட*. சரசெவ9 இற+கி( )த

பா ைப அவனா- அக5

ஓ ஒளி/த

யவி-ைல. வாசG- H9 இசாலாக தீைவ

ேபாடவி-ைல எ9 ஊகணக நில தீைவ ேநா1U3ட ஜ(தி ெசFய

வ/தி/தா. ெதேவா ேபாFெகா/த க , "எேறா அவ திதி

ெகாதத7 த1சிைண ைவகவி-ைல" எ9 வாF நிைறய ைவ* ெகாேட

நட/தா. என ெசFவா ஒவ? அழவி-ைல சிாிதா நிைன5ட 4ய

சிாி(ப-ல அ*. அவ ைபதியமாகிவி1டா. *யாி ஒைம வரைவ(

ெபா9*ெகா ள' ! *யாி பைம அககாக ேம-ேம- வ/தா-

ஒவ ைபதியமாகதாேன ஆகேவ ?
"ஆ ஈன மைழெபாழிய இ-ல
அக* அயா

மா ஈர

Oழ

ெமF ேநாவ அைம சாக

ேபாெத9 விைத ெகா ஓட

வழியிேல கடகார மறி* ெகா ளA

சா ேவாைல ெகாெடாவ எதிேர ேபாக
த ள ஒணா வி/* வரA ச(ப

ேகாேவ/த உ@*ட கடைம ேக1க
கேளா த1சிைணக

தீட

ெகா எறாேர."

எEவள5 அைமயான மேனாபாவ( பி(ைப விளகிற* பா1. கைதயி

*ாித

@ைம' பா1 க* ேவகதி- அைம/தைவ.
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5. க%ேசா பறிேபான

இபைதேயா *பைதேயா, இர+ கல/த நிைலகைளேயா அபவி(ப* ,
அபவி* மற/* விவ*

எளி*தா. ஆனா-, அ/த அபவைதA 3ைவ

றாம- ம7றவக> எ*A ெசா-வ* தனி(ப1ட ஒ கைல. தனி(பாட-

திர1< ள கவிைதகளி- ெப பாலானைவ இ/த அபவ ெவளிV1 கைல
ஒ திைர ைவதா7 ேபால விள+கிறன. வாைகயி சிறிய5

ஆகிய இப *ப அபவ+கைள, அபவிதவேர ெவளியி

இைவக1 உ. ெசா/த அபவதிG/* பிற

கல() இ .

சிற()

எதி<ேம மேனாபாவ

Oரராகவ தGயா ட. ஆனா-, ஒளி பைடத அறி5 கக

)லவ. ஒைற இவ த

ெபாிய5

ெப7ற தமி(

நப ஒவாி *ைணெகா பக* ஊ

கா-நைடயாகA ெச9 ெகா/தா. )லவ

தம

இைடவழியிேல பசி

தீ*ெகா ள உத5ெம9 கதி, வழிகா1 அைழ*A ெச-<

நப

க1Aேசா79 H1ைடெயா9 ெகா வ/தி/தா. வழிநைட *ப

ெதாியாதிக ஒவெகாவ ேவைகயாக( ேபசி ெகாேட நட/தன.
பாதி வழி நட/த*

இவ

வயி7றி- பசி எத*. ெபா@* ந(பக-

ஆகியி/த*. ைவகைறயி- பயணைத ஆர பித அவக

)ற(பவத7 

அவசர அவசரமாக இர வாF ேசா7ைற அ ளி( ேபா1ெகா

)ற(ப1/தாக . நட/*வ/த கைள() , உAசி( ெபா@தி ெவFயி7

கைம'மாக வயி7றி- பசிையகிளறிவி1க ேவ . எதிாி- வழிேயாரமாக

ஒ நீ(ெபாFைக. அத அகைரயி- ஒ ெபாிய வாைழ ேதா1ட . அைத

காவ- கா

ேதா1டகாரனி சி9 ைச. இ(பயாக ேதாறிய ஓ

இடதி7 வ/த5ட நப க1Aேசா79 H1ைடைய அவி* அ/த(

ெபாFைக கைரயிேலேய உணைவ * ெகா ள கதினா. )லவாிட

4றியேபா* அவ

அ(பA ெசFவேத ந-லெதறா. இவ ைககா-கைள

க@வி KFைம ெசF* ெகா ெபாFைக கைரயி- உ1கா/தன. கீேழ ஒேர

கர ைப மணாக இ/ததா- ஒ வாைழ இைல ெகாவர( )ற(ப1டா
நப.

)ற(ப ேபா* )லவ டராைகயா- பகதி- ெபாFைக எபைத 4றி

எAசாி*A ேசா79 H1ைடைய அவ பகதி- நகதி ைவ*வி1( ேபானா.
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ேதா1ட காரனி ைசைய ெந+கிய*

அவைர த தG- வரேவ7ற*

காவ<காக அவ வள* வ/த ெசாறி நாFதா. பாக ேநா?சலாகA

ெசாறிபி* ேதாறிய அ/த நாF அவைர கட*

உயிைர(

பி*ெகா க*வ* ேபா- ைர* ெகாேட ெபாFைக பகமாக

ஓவி1ட*. அவ ேதா1டகாரைனA ச/தி* ஓ இைல ேவெம9 ேக1டா.
அவ நறாக வள/த ெபாிய இைல ஒைற கி ளி ெகாதா. நப

ெப79ெகா தி பினா. வாைழேதா1டதிG/* ெபாFைக கைர

வ

வழியி- பாதி Kர

நட/தி(பா. எதிேர அ/தA ெசாறி நாF இைரக இைரக

ஓ வ/* ெகா/த*. அ* ம1

வ/தி/தா- அவ கவைல(ப1க

ேவய அவசியமி-ைல, அத வாயி- கEவிெகா வ/* க1Aேசா79

H1ைடைய கட* தா அவ அவயி7றி- பகீெரற*. இைல'
ைக'மாக நாைய விர1னா. அ/த அ(பாவி ேநா?ச- நாF ெபாFைக

ேதா1டதி7 நவி- இ/த ேச9
H1ைடைய அத7

சகதி'மான வாFகாைல தா ேபா*

தவற வி1வி1 ஓ(ேபாயி79. H1ைட அவி/* ேசா9

ேச7ேறா கல/*வி1ட*. தைலவிதிேய எ9 வாைழ இைலைய Kர

எறி/*வி1 Oரராகவ தGயாாிட

தி பி வ/தா நப.

"இைல கிைடததா இ-ைலயா? இ+ேக சிறி* ேநரதி7  ஏேதா ஒ நாF வ/*
ைர*ெகாேட இ/த*." )லவ ஒ9

ெதாியாதவேபால( ேபசினா.

டராகிய அவ ெதாி/திகவி-ைல எறா- அ* நியாய/தாேன? நப

எ-லாவ7ைற' ெசானா. ேவ9 வழியிறி( பசிேயா பயணைத

ெதாட/தன. வயி7றி- தாேன பசி? க7பைன

உ ள* பசி இக

ேவயதி-ைல! இ/த நிகAசி )லவரா- பா1டாகிய*.
"சீராைடய7ற ைபரவ வாகன

பாரா

ேசரவ/*

நாக வாகன தைன ப7றி கEவி

நாராயண உயவாகன

ஆயி79 ந ைம க

பாரா ைமவாகன வ/ேதவயி7றி7 ப7றினேன "
ைபரவ வாகன

= நாF, நா க வாகன

= அன

(க1Aேசா9),

நாராயண உய வாகனமாயி79 = கடைன( ேபா- ேவகமாக( பற/* ஓ(

ேபாயி79. ைமவாகன = அனி, வயி7றி- ப7ற- = பசி எத-, க பாரா
தா1சயமி-லாம-. பா1 ெபாைளA ச+ேகதமாக மைற*A ெசா-வதி<

அழேக காகிேறா .

ஓ
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6. கப( ேசா) வி*+

"ேசாழநா பா ேபாகிறதா என? நிைனத இட+களி- எ-லா

! ெபாFைக'

ஆ79 கா-க>மாக இக, நீேவ1ைகைய தணி* ெகா ள இய7ைக வசதி

சிறி*

இ-ைலேய! ம7றவகளி உதவிைய நாதா ஆகேவ

ேபாGகிறன!" க ப தணீ தாக
ெசFகிற*. 'ேசாழ நா1ேல எ-லா வள

ஒேரயயாக நாவற ேபாகA

இ/த*. 47றி<

பாவல ெகாயவ

எறா சி/தைன 'ணAசி அ7ற அ/தA ேசாழ மன. உடைல வதி

*)9தினா<

ெபா9*ெகா இ/*விடலா . உைம ேநமாறான

கைதெகா உ ளைத வ*வைத( ெபா9* ெகாக யா*,
"நீ னி/தா- எ+க1 இ-ைலேயா இட ?" எ9 4றி அவ கைத

எதி*வி1( )ற(ப1ேட. இ+ேகா ெகா+ நா1- வ/* பாதா- இ(ப

இகிற*! எ+ேக பாதா< க-< பாைற'மாக ெதாிகிற க-லா+காக .

கா( ப3ைம மி/* ேதா9

ேசாழ நாெட+ேக? ெகா+ நாெட+ேக?'

சி/தி*ெகாேட வ/த க ப தா

ஒ சி7Wைர ெந+வைத உண/தா.

தணீ ேவ1ைக அவைர நைடயி- ேவக+ ெகா ளA ெசFத*.
ஊ

இரேடா Oகளி- மைனேயறி தணீ ேக1

அவ நாணவி-ைல. ஆனா- அ(ப ேக1

நிைலகாக 4ட

பாராகமாக நட/* ெகாட அ

மைன ாியவகளி பாபா1காக நாணினா. இைத விட தணீ

யாமேல ேம7ெச9 விவ* ந-ல* எ9 வழிநைடைய ெதாட/த அவைர
ஓ இனிய ர- தி ப ைவத*. "ஐயா, எ+க

O17 வரலாேம" க ப

தி பி( பாதா. இப* இபதிர வய* மதிகலா . ஒ ேவளாள( ெப
தய+கி தய+கி நி9ெகாேட அவைர அைழதா . அவ

இ(பி-

உ ெச-ேவ" எறா க ப. " இ-ைல , நீ+க

கைள(

தணீட

இ/த*. "ஏ அ மணி! இ+ேகேய சிறி* தணீ வாதா-

பைட/தவராக ெதபகிறீக . எ+க

வி1( ேபாகேவ ." அவ

மிக5

மைன வ/* சிறி* உணவ/தி

ரG- ெக?3கிற பாவ

இ/த*.

ம9*ைரக யாம- க ப பிெதாட/தா. O1 வாயிG- அவ

கணவ

எ9 மதி(பிட தக ஆடவ ஒவ அம/* ெகா/தா. றி()ண

திற

மிகவனாக இக ேவ

ெசற*

அவ. தணீ டேதா மைனவி உ ேள

ஒ ெநாயி- உ ேள ெச9 யாவ7ைற'

அறி/* ெகா

வாச< வ/* க பைர வரேவ79 அமரA ெசFதா. க ப தணீ ேவ
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எறா. அவ, "உணவ/த ேவ " எறா. "ஆக1 , நா ம9கவி-ைல.
தG- தாகைத தீ* ெகா ள ேவ " எ9 அவ 4ற5 , அவ

நறாக விளகிய ஒ ெச ) நிைறய ளி/த நீ ெகா வ/* ெகாதா.
தாக/ தீர( பகினா க ப. ப3ைமமிக ேசாழ நா1- அ/நா @ைம'

ேசாழ ேவ/த இ-லாத மன( ப3ைம, க-<

ஆ>

மCமாக 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/* ெகாடா.

சிறி* ேநரதி- உ ேளயி/த கதவிகி- அ/த ேவளாள( ெபணி தைல
ெதாி/த*. அவ ஏேதா ைசைக ெசFதா . அவ

க பைர அைழ*ெகா

உ ேள ெசறா. உ ேள இர இைலகளி- 'கமக ' ெவற மண*ட ஆவி
பற

க ப? ேசா9 பைடக( 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* மனதயக ஏ7பட காரணேம இ-ைலேய!
ைகக@வி /த*
மைனவிைய'

க ப அ/த க ப? ேசா79 வி/ைத'

ெச-ல

பாரா1( பானா. அதி- நறி உண5 ெதானித*.

"க-ல+கா தனி- விைளயா

கக நிலதி7 றாைளயா

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 எதைனேயா ேபக> நேவ அேப உ ளமாக இ/த
ெச-லைன' , அவ மைனவிைய'
பாயதி- அவ ஒ தி(தி.
-------------

அவகளி1ட க ப?ேசா79 வி/ைத'
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7. பாண- பானி
பதாத உணவி7 ம1
அைம/*வி
ெபாைள'
ெபா

கவிைதக

ேபா*

எற அளவி- ெவ9

ெசா7ேகாைவயாக

கவAசி ய7றைவ ஆகிவிகிறன. பதைத' பததி

த@வி நடகிற அணி அல+கார ேவைல( பாக>

ேவ . பல

தவத7ாிய சில ெசா7கைள ெகா இவ வினா விைடயாக

உைரயா ெகா வ தாக5 , ஒவ எ/த( ெபாேளா 49கிறாேரா, அ*

அ-லாத பிறிேதா ெபாளி- ேக1பவ அைத உண/* ம9ெமாழி 4றியதாக5
ெசா7ெபாளணி ெசறி/த சிதிரமான வினா5தரA ெசF'

பல5 பாட-கைள( பா ேவய பதிசி- ெப79 வா@
மைனவியாகிய பானி ஒதி'

த 

தனி(பாட- திர1ஒ பாண

உைரயாவதாக அைம/* ள

அவ

தனி(பாட- ஒைற இ+ேக காேபா . 3ைவமிக பாட- அ*.
'இராம' எற இய7ெபயைர'ைடய வ ள- ஒவனிட

ெச9 இைச(

பாட-கைள( பாய அ/த( பாண இ/த வ ள- தக பாி3

ெகாக-

வி-ைல. ெவ9+ைக'ட O தி பிய பாணைன கட பானி 'என பாிசி-

ெப79 வ/தீக ?' எ9 ேக1கிறா. ஏமா7ற
ேவைகயாக இ ெபா ப
அEவா9 அவ 49

உணைவ மைறக,

பாி3 ாிய ெபயகைள 49கிறா பாண.

பாி3( ெபயக> அவ

ேவெறா ெபா

க

தகமாக அவைன இைடமறி*( ேப3கிறா . இ*தா பாடG7 ெகா* ள

கதி ெமாதமான 3க .

பானி : என, ஆகாயதி7 !மிமாக இராமைடய )கைழ ஒேரயயாக
அள/* பாயத7( பாிசி-களாக எைவ எைவ ெப79 வ/தீக ?

பானியின* இ/த வினா பாணைன திகிடA ெசFத*. த ஏமா7றைத

அவனறியாம- ஒ ெபாிய யாைனைய( பாிசிலாக ெகாதா. வா+கி வ/ேத'

எபைத நயமாக யாைன உாிய ஒEெவா ெசா7களா< 4ற கதினா
அவ. ெசா-ல( ேபாவெதனேவா ெபாFதா! அைத ேவைகயாகA

ெசா-வதி<

பாிசி- கிைட(ப* ேபாற இப

இகிறத-லவா? அ/த

இபதி7காகதா பாண அவைள இ(ப வ ) இ@தா. அவ

ேல3(ப1டவளா என?

ம1
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பாண: ஏ? களபைத( பாிசிலாக( ெப79 வ/ேத!
(களபெமபத7 யாைன எ9

கலைவA ச/தன

எ9

இ ெபா க

பானி: (ஒ 9நைக'ட உத1ைட க* ெகாேட ) அ(பயா? நறாக
உட ) ளிர( !சி ெகா >+க ! சாிதாேன?

பாண : (ச7ேற சின+ ெகாடவ ேபாற க பாவ*ட) அெதன?
அEவள5 3லபமாகA ெசா-G வி1டாF? மாத+க
அEவள5 எளிதா என?'

(மாத+க யாைனெய9

ெபாிய ெபா எ9

பாிசிலாக கிைட*விவ*
ெபா ப )

பானி : (சிாி*ெகாேட அடேட மாத+கமா? இனி நம ஒ ைற'
எ9 ெசா-<+க . அEவள5 த+கமி/தா- ேவ9 என ைற?

பாண : (கக(பான ேநாட) ம9ப'

நா, கிைடத பாிசி- 'ேவழ
ேப3கிறாேய!
ேவழ

ம9ப'

வ ) ெசFகிறாேய!

எ9 ெசா-<கிேற. நீ எனேவா )ாியாம-

= க ), யாைன எ9 இ ெபா>

பானி : (ஆAசாிய(ப1டவ

இ-ைல

உாிய ெசா-)

ேபாற றி()ட) 'ேவழமா நறாக க* இனிய

சா7ைற உறி?சலாேம?'
பாண : நாசமாF( ேபாயி79( ேபா நா பக' எ9 ெசா-Gெகாேட
இகிேற. நீ எனடா எறா-...?
பக = எ*, யாைன எற இ ெபா க>

த

பானி : (இைடமறி*) பகடா? ஏறி- க1 நிலைத உழலாேம - ந-லதாF(
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ேபாயி79!
பாண : இ/தா! 3 மா ஆைள( ைபதிய ஆகிவிட( பாகாேத நா

ெசா-Gய* க பமா தா நம கிைடத பாிசி- எபைதேய அறி ேவ9
ஒ9

இ-ைல!

(க பமா = க பதி- க1ட(ப
மா5)

வில+காகிய யாைன, க ) எற தானியதி

பானி: க பமா! களி கிளறிA சா(பிடலாேம? அ/த க ப மா5 தாேன?. சா(பிடA

3ைவயாயிேம! (சிாி(ைப வ<க1டாயமாக அடகி ெகா ெசா-<கிறா )
பாண : (உ1கா/தி/தவ எ@/*ெகாேட சாி! சாி! உன( ைபதிய/தா

பி* வி1ட*. ெப79 வ/த பாிசி- 'ைக மா! அ*தா 'யாைன..' 'ஆமா

(ைக மா = *திைகைய உைடய வில+காகிய 'யாைன') (பாண ஒ

யாைன!'

ஏமா7றேதா 4ய ெவAசிாி()A சிாிகிறா)

பானி: (கலக*ட) அ(பயானா- உ+க>ைடய பாிபாைஷயி-,
ஒ9மி-ைல எ9 ெபா
கலக

...! பாிசி- !Xய/தா எ9 ெசா-<+க ...! (*ய

ெதானி ரG- ெசானா . ஒ பாிசி<

தராதவகைள 'யாைன

த/தா' எ9 ெசா-G ேவைகயாக( ேப3வ* அ/த( பாண வழக .)
பாண : அ(பதா எ9 ைவ*ெகா ேள!
இ பவா எ-ைல இராமைனேய பா

எெகாண/தாF பாணா நீெயறா

வ பதா

க பக எேற !3

மாத+க எேற, யா

ப ! சீ ேவழ

எறா

வா/ேதா எறா

எேற, தி

பக எேற, உ@

எறா

க பமா எேற, ந7களியா

பாணி

எறா
பழன/ தைன

எறா

ைக மா எேற, 3 மா கல+கினாேள.
இ ப = இE5லகி- வா எ-ைல = வானளாவ .
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ைகயி- ஒ பாி3மி-லாம- O தி பினா<
ைறவி-லாத தா பதிய

எபத7ாிய ெபா

ெபா க

அEவள5

த

ேகG கிட<

அவக>ைடய*. ஒ9மி-ைல எபைத யாைன'

பல ெசா7களா- ெசானா பாண. அத7( பல

இ(பதாக க7பி(ப* ேபா- மடகி( ேபசினா

ெவ79( ேபA3 எப* ெதாி/தா<

பானி. வி-

அ*வைர அபவித ேவைக

இபமாவ* ஊதியமாக கி1யேத! இ(ப ஒEெவா ஏமா7ற நிைலயி<

ேவைகயா- அைத மைற*A சிாி* மகி@
வ/*விகிற*?
-----------------

மேனாபாவ எ-ேலாமா

8. பா!
பா! ெவ% மைற+த மாய

'4@ *ணி பாய சி-லைற( பாட-களி- கவிைதெயன, நயெமன
ேவகிடகிற*?' எ9 பல தனி(பாட-கைள(ப7றி ம1டமான

எணைடயவகளாக இகிறன. நய

கவி*வ

ெசா/த வாைக

அ(பா7ப1ட காவிய சிYகளி- தா இக ேவ ெம9 ஏதாவ* நியதி
உடா என? வாைகயி- ெசா/த அபவ+கைள ஒ1 ெவளியிட( ெப7ற

எ/த ஒ தனி( . பாட<

அதனத நிைலயி- ேநா ேபா* நய

உைடயைவதா . இ/த உைமைய மற/* விகிறன ேம74றிய

கவி*வ

எணைடேயா.
ெவ7றிைல ேபா

பழகைடயவ அ/த கவிராய. சதா ெவ7றிைலA ெச-ல

ைக'மாக இ அவ அ* ஒ ெபா@*ேபா கைலைய( ேபால.

உைட உைடயாக இ @ ெகா1ைட( பாகைள( பா

ெவ1யா- ெவ1A சீவ-' ெசF* ேபா1 ெகா வதி- அவ ஒ தனி
இப . ந9 ந9' ெக9 ெகா1ைட( பாகி மைடையA சீவி K

ெசF'

அ/த 4ாிய பா ெவ1யி ெவ1வாைய( பா*ெகாேட அைத ஓ

அலாதி ேவைலயாக கதிA ெசFவா. அ/த( பா ெவ1யி- ெவ1ய சீவைல

ெம9ெகாேட ெவ7றி ைலைய நர ) உாி* கா ) கி ளிA 3ணா )
தட5

ேபா* 4ட அவ அEவள5 3கமாக இகா*. பா ெவ1ைய

எ*A சீ5வதி-தா ெகா ைள ஆைச. வள(பாேன! ெவ7றிைல ேபாவ*

அவ எEவள5 அவசியேமா அைத கா1<
ஆைச

பமட+ அவசியதி7

உாிய ெபாளாக இ/த* அ/த( பா ெவ1!
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உலக இப+கைள ெவ9த ஞானிக

ெபாைன'

ெபாைள' மைண'

ெபைண' தா *ற(பத7ாிய ெப ெபா களாக 49கிறாக .
ஆசாபாச+களி- சிகி உழ<
கெள-லா

சாதாரண மனிதகளி- ெப பாேலா இைவ

அ-லாத சில சாதாரண( ெபா க

மீ*

இைவகளி ேம-

உ ளைத கா1< மிதியான ப79 ெகாகிறாக . அ/த வைகையA

ேச/த*தா ெவ7றிைல ேபாவதி- ெதாட+கி அத சாதனமாக வ/த பா
ெவ1யி- கவிராய ஏ7ப1ட இ/த அள5 கட/த காத-. காரண காாிய

ெதாட) க7பிக யாத* அ-ல. விற ெவ1 ேகாடாி' , சைமய7காாி

அாிவா மைண'

சாதன+க தா . ஆனா- அைவகைள( ப79ட ேபா7றி(

ேபCவதாகA ெசா-Gவிட யா*. ேபCவாகேளயானா- அ* ெபாளி

அைமைய உணரதக, 'அ* கிைடயாம7 ேபாத-, ைகதவறி( ேபாத-' ஆகிய
ச/த(ப+களிேலதா இ . இ/த உதாரண விஷய

)ைடய*. ஆனா<

காரண காாியெதாட

)லவ( பா ெவ1யி ேமG/த காத- இ/த

ெதாடபி 9கமான எ-ைலைய கா1<

பிரைமேயா 4ய ப79.

ெபாிய*தா. ஒவைக(

இ/த நிைலயி-, அ/த( பா ெவ1ைய இழ/* வி1டா- கவிராய என

பாபகிறா எ9 பாகவி பிய சில அைத ஒ நா

அவ ெதாியாம-

எ* ஒளி* ைவ*வி1டன. ைக ஒ/* வி1ட* ேபால திடானா

கவிராய. அ9 @வ*

அவ ஒ9ேம ஓடவி-ைல. காைலயிG/*

அவA சா(பா 4ட ேவ யிகவி-ைல. பா ெவ1! பா ெவ1!'

எ9 பற/தா. 3வ AசிG/* 3ைடகாF( பாைன வைர O1-

ேதயாகிவி1ட*. அ+ெக-லா
விட( ெபாிய ஆAசாிய

இ/தா-தாேன அ* கிைட ? இைதெய-லா

என ெவறா- அ9 @வ*

அ*வைர அவ

ெவ7றிைலேய ேபாடவி-ைல. பா இ-லாத ைற எ9 ெசா-வத7 இ-ைல.

ஏ7கனேவ சீவி ைவதி/த சீவ- ேபா*மான அள5 இ/த*. இ/*

ெவ1 ேபான வததி- அவ ஒ9ேம ஓடவி-ைல. இபதி<

*பதி<

பா( பழகிய நாவ-லவா? பா ெவ1 ேபான *யர

உ(ெப79 அ2தாப+ெகா ளதக நிைல வ/* ேச/த*.
விறதறிக கறிந9க

ெவேசா79 உ() அட ைவக(

பிற பிள5 கிைடத

ெதறா- நாலாறாக( பிள/* ெகா ள(

பற பறெகேற ெசாறிய(

பா

ஒ பா1டாக
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பதமாயி/த பா ெவ1

இற ைள*( ேபாவ*ேடா ?
எதீராயி7 ெகா(Zேர.'
)லவ பா1ைட க5

பா ெவ1'ட அ பலவாண உ ேள 2ைழய5

சாியாக இ/த*. "ேசாதைனயி- உமதா கவிரயாேர ெவ7றி. ஆனா-,
எ+க> ேதா-வி கிைடயா*" எ9 4றி, வ/த அ பலவாண த+க

NAசிைய விவாிதா. 'எ(பேயா உ+களிடமி/* பா ெவ1ைய( ப7றி ஒ
பாட- ச பாதி*வி1ேடாம-லவா? அ*தா எ+க

ெவ7றி.' 4றிெகாேட

பாெவ1ைய ைவ*வி1 நக/தா, இ/த அாிய தி1டைத நடதி

த 'விடைல( பய-' அ பலவாண.
-----------------

9. ச+தி/

3ைவகளிேல சி+கார

நிகர7ற*. கவிஞேனா, ர[கேனா அ/தA 3ைவயி-

ஈபவ* 2Cகமான ஒ கைலைய( ேபாற*. அைத எ*A ெசா-<
ைற' அதிேல ரசைன ப/திமா9 ெசFவ*

மிக( ெபாிய காவிய சாகஸ .

ெமைமைய நிைலகளனாக ெகாட சி+கார ரச( பயி7சிைய 79

ெப7ற

கவிஞகைள விர-வி1 எணிவிட' . வடெமாழியிேலா, ெத ெமாழியிேலா
சிலேர அதி- ேத/* ப@தவராக ெதாிகிறன. காவிய+களி- ச/ேதச

:-களி-, சி+காரA 3ைவைய அைம* ெவ7றி ெப7றவக

அவக . ஆனா-,

தனி(பாட-களி- அ/தA 3ைவைய வர ) க1 வ*ெகா அழைக நா
கடா- ஆAசாிய(பட ேநாி . அதைகய தனி(பாட- ஒைற காேபா .

ம9நா

காைல திமண

ெசF* ெகா ள இ

ந பி'

ஒ ந+ைக'

த7ெசயலாக ஒ நிைல(ப அேக ேந எதி எதிேர ச/திகிறாக . தன

கணவனாக( ேபாகிறவ அவ எப* அவ> , தைடய மைனவியாக(

ேபாகிறவ

அவ

எப* அவ

எ/தவிதமான பழக

ெதாி' . ேவ9 ேனாபிேனா

மி-ைல. நிைல(பயிேலா ஒ சமயதி- ஒவதா

2ைழய ' . எனேவ இவாி- யாராவ* ஒவ வழிைய வி1 ெகாேத
தீரேவ . அவ தைனேய ைவத க வா+காம- ஊவி ேநாத-

க அவ

நாணேதா தைலனி/தா . தைடய பாைவயி அ@த
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தா+காம- அவ

4Aச

நாண

அைடவ* கட அவ த நிைலைய(

)ாி/* ெவ1கி தைல சாF* ெகாடா. இேத நிைல நீதா- தம

காபவக>

ச+கட

எற அளவி7 இவ

வ/* ேச/தன.

'சாி! அவ தா தG- ேபாFவிட1ேம' எ9 அவ வழி வி1 ஒ*+கி
ெகாடா. கீேழ தைரைய( பாத வணமி/த அவ

அவ வர( ேபாகிறா'

எெறணி தா வழிைய வி1 ஒ*+கினா . கைடசியி- இர ேபேம

ேபாகவி-ைல . வழி காGயாக இ/த*. ஒவ ம7ெறாவ வழிவிட
ேவெம9 ஒ*+க, ம7ெறா வ

அ()ற

அேத க*ட ஒ*+கி வி1டா-

வழி ெவ9மேன இக ேவய தாேன? நா

ேபாகவி-ைல. அவ>

வழிவி1ேடா ! அவ

ஒ*+கி ெகாடா . நா தா னா- ேபாF

விேவாேம' எ9 அவ  வ/தா! அேத தீமான*ட அவ>
வ/தா ! இர ேப

பினா- எ(ெபா@*

மிக5



ெந+கி வி1டன. 1 ெகா ளாத ைறதா.

1ெகா >

த பதிகளாக ஆக(ேபா

அவக>

அ(ேபா* ெந+கேவ நாண . கைடசியி- ஒ வழியாக விலகி ஒவெகாவ

ேமாதி ெகா ளாம- நிைல(பைய கட/* ேபாFA ேச/தன. பா1- சி+கார

ரசதி ஒளி, ப1ைட தீ1ய ைவர

ேபா- மிகிற*.

")*மணத காதல !ைவ' ) வாயி-

எதி79 நாதமக எFதி - க*ெம9

ஒவெகாவ வழிவிட(ப- கா7பி
இவ

ேபாF மீ வ எதி"

!ைவ = காதG, ) வாயி- = சிறிய வாயி-, தம = ந மவ, எதி = ேந ேந.
கா1சி, மானசீக உவி7 கேன ேதா79வ* ேபாற சிதிர தைமைய

இதி7 காகிேறா . வழி விவ*

நாணதா< ெவ1க தா< அவக

விலவ*மாக த+கைள அறியாமவிைளயா

இ/த காத- விைளயா1ைட(

பாய கவி, சி+கார ரசதி- ைக ேத/தவ ேபா< . எைதA ெசF*விட4டா*
எ9 அவக

நாணி ஒ*+கிறாகேளா அ/த 'ேமாத-' இய7ைகயாக எதிபாராத

வைகயி- நட/ேத விகிற*!
---------------
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10 இைற! ம% இ*!
இ*!
நிைறSாி ஆ9 ேபால அகற Oதிக>

2ைழ/* காளதிநாத தGயாாி

O1ைட க பிதேபா* எEவள5 மகிAசி இ/தேதா அEவள5

ஊாிG-ைல எ9 ெதாி/த*
ம9நா

காைல எ(ப'

ஏமா7றமாக மாறிவி1ட* ம*ர கவிராய

அவைர O1- பாக ' எ9 அறி/*

ெகாடா. அ(ேபா*தா மாைல ேநர+ கழி* 37றி இ
ஆர பிதி/த*. அைற ஒ நா

கழி*வி1டா- ம9நா

அவ

படர

இரைவ எ+ேகயாவ*, எ(பயாவ*

காைல காளதி நாதைர க வ9ைம தீர( பாிசி-

ெப79விட ' . )லவ

ஏைழக1 ெபா

ெகா* கா

இர1சகனாக இ/தா காளதிநாத. வ ளெலற தமி( ெபய அவகாகேவ

உடாகியிக ேவெம9 4றினா<

அதி- மிைக சிறி* மிக யா*.

அ@கைட/த க/த- ஆைட ேசா9 க சில நா

ஆகிய வயி9. ழி வி@/த*,

ஆனா- ஒளி நிைற/த மல/த கக . கைலகளி ேதஜ\ கதிேல நறாக

ெதாி/த*. ஓ இ/* ேபான சதிர* திைண ட+கி ெகா ள இடமளித*.

வ9ைமேயா ேபாரா

அ/த ஏைழ கவிஞ வயி9 பசியா- 7றி<

நாதைர கவிடலா

எற ஆவ

க7பைன ெசFதவண

ஓய* அவ சி/தைன. இ9 வைர ந மிடமி/*

வா ேபா*, உறக எ+கி/* வ ? அேதா ெபா@* வி/தா- காளதி
வரவி-ைல. ம9நா

ேச/* ெகாட*. அவ Kக

காைல காளதி நாதைர( பாத பிற த நிைலைய

விலகாம- நிழ- ேபால( பிப7றி வா1

வ9ைம நாைள காைல

ந மிடமி/* விதைல ! கவிஞகைள( ேபா7றி( ேபCவைதேய கடைமயாக

ெகாட அ/த வ ள- நம உ9தியாக உதவி ெசFவா. ஐேயா பாவ ! ந ேமா
விடாம7 37றிA 37றி க@த9த இEவ9ைம இைற ம1 த

3த/திரேதா இக1 . நாைள ைவகைறயி- வ9ைம எ+ேகேயா? நா
எ+ேகேயா?' இ(ப எண+க
கவியி மனதி- எ@

அவ மனதிைரயி- ஓெகா/தன.

எ/த எண+க>

த+கிவிவதி-ைலேய? அைவக

பா1வ

எண+ களாகேவ

ெப79விட தவறமா1டா.

எண+கைள எணி ெவளியி வதி- சாதாரண மனித

கவிஞ

உ ள ேவ9பா 4ட அ*தா. அ/த கவிஞைடய எண+க

வ9ைமைய'

னிைல(பதி அைத ேநாகிேய அதாபேதா பா ஒ ெவபாவாக
ெவளிவகிற*.
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" நீள திாி/*ழறாF நீ+கா நிழ7ேபால

நாைள இ(பாேயா ந-ரேவ - காளதி

நிைறேக ெசறகா- நீெய+ேகா நாென+ேகா
இைறேக ச7ேற இ"

இ/* ேபான அ/தA சதிரதி திைணயி- பல நா1களாக உணாத

நிைலயி- இதைகய ேவைகயான பா1 ேதாற எ(ப(ப1ட மேனாபாவ
எளிைம ேவ ? அ* அ/த கவி( !ரணமாக இ/திகிற* ேபா< !

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

11. ெபா0 ெசான வா0

பாிசி- ெகாகா* த ைம( ேபா கா1 அ(பிவி1ட ெச-வகைள எ-லா
வாிைசயாக எணி( பாதா கவிராய. 'ஆமா ! அவக
வாய<க( பா ைவேதாேம? அத7A சாியான பாட
க-<

ஒேபா*

இ9கமான இவக
இ-ைல. கா3 பண

ெகாகாவி1டா<

3ைவ'

பிர)க> எ+ேக? ெபா

க7பி* வி1டாக .

ெந?3 ெகா-<கா உகிவிட( ேபாகிற*?

உணர4ட இவக>ைடய உ ள

3வ4ட உணAசி'

எ-லாைர'

பரவாயி-ைல! கவிைதைய

இயலாததாக இகிறேத? 1A

த1(ப1விடலா ! இ/த க?ச(

*

ப1( Zதா பரமாக த+க

உடைல மைறக அழ ெசF* ெகா ெவளி( ெபாிய மனிதகளாக

நகிறாக . ஒ ேவைள நட(ப* இ(ப'
ேவைல ெசFகிற*. பபாகளிட

இவகளிட
நம

பத

இேமா?' கவிராயாி 'தி

மைழ4ட ஒ*+கி இகாத இவகைள,

இ-லாத பபாகைளெய-லா

இ(பதாக( பாைவததா-தா

இ-ைல எ9 ெசா-G வி1டாகேளா? ஆமா ? அ*தா

காரணமாயிக ேவ ! ெபாF ெசான வாF த/த தடைன

ேவம-லவா? கவிராய தம

சிாி* ெகா கிறா, அ* ேகGA சிாி()!

"அச- மைடயைன( ெபாிய அறிவாளிேபால இ ப கதைமய( பாேன.

ெவ9

கா1( பயைல நாகாிக ெதாி/த நா1 தைலைம சாறவ

எேற. ெகாைல, ெகா ைள, வ?சக

இைவகைள எ-லாவ7ைற'

விடாம- ெசF*வி1 ெகளரவ( ேபாைவ

மைற/* ெகா >

ஒ9

அ/த(
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பிர)ைவ மிக ந-லவ எற ெபா

ேதாற( பா1- 4றிேன. ேபா

கைதA சிதிரதிேல 4ட பாதிகாத ஒ ேவைள பாதி/தா<

HAசி* வி@கிற) ஒ ேகாைழைய( ேபாாிேல )G என( )ைன/*ைரேத.
ைக' கா<

உட )மாக ெமாததி- ஒ ேதாலா- Hட(ப1ட எ< ) 4

ேபாற ேநா?ச- மனிதைன "ம- விைளயாய ெபாிய )யைத'ைடயவேன!"

எ9 @( ெபாFயாக( )க/ேத. கனவி- 4ட எAசி7 ைகைய உதறியறியாத
க?சைன, வ ள- எேற. இEவள5

கவிைதகாக நா மிதியாக(

)ைன/*ைரத ெபாF'ைரக . இ(ப இ-லாதவ7ைற எ-லா

ெசானத7காகதா அவகெள-லா
என

4( ேபசிெகாடவகைள( ேபா-

இ-ைலெய9 ைகைய விாி*வி1டாக . கவிராய இ(ேபா*

வாFவி1A சிாிதா.

"க-லாத ஒவைன நா க7றாF எேற

காெடறி' மறவைன நாடா வாF எேற

ெபா-லாத ஒவைன நா ந-லாF எேற

ேபா கைத அறியாைன( )Gேய9 எேற

ம-லா

)யெமேற N ப- ேதாைள

வழ+காத ைகயைன தா வ ளெலேற

இ-லா* ெசேன இ-ைலெயறா

யாெமற 7றதா- ஏகிேறேன!"

சிாி(ெபாG நிற*

க?சகளான பிர)க

இ/த( பா1ெடாG வ/த*. கவிராய )ைன/*ைரத* ,
ைகைய விாித* ஒ9மி-லாத ெவ79 நிகAசிக

தா .

ஆனா- இவ சமகாரமாக இ-லா* ெசாேன இ-ைல எறா' என

*ப மிதியா- ெந?3 **( )ணாக ேவய நிைலயி- )9வ!(ப*தா இல1சிய வாதிக

ெசா/த மனA சமாதானைத அைட' ைற ஒ

சி9 எ*கா1டாக விள+கிற*. சாதாரணமானவகளா- பாதிக(ப ேபா*

றிேகா

ெகாட இல1சிய ைடயவக

ேவதைனகைள ெவ-வதி-ைல. ெவ9

விகிறாக .
----------------

ெபாிய சாதைனகளா- அ/த

சிாி(ைப ெகாேட4ட ெவ9

12. அவரவ$ திறைம

ேசாழ 4றிய அ/த க* ஒளைவயா அEவளவாக( பிகவி-ைல. "சில

சில ெசய-க>காகேவ தனி திறைம'ட பிறகிறாக . அவகைள தவிர

27

அ/தA ெசய-கைள அேத திறைம'ட ெசFய ேவ9 எவரா<

வதி-ைல .

"இ*தா ேசாழ 479. தைடய சிதா/ததி7 ேம7ேகாளாகA சில
*ைறகளி- சிற/த தனி ஆ7ற- ெப7ற சிலைர'
ேசாழ மன. "ெப+கா(பிய

றி(பி1 நி]பிக யறா

பாவதி- தமி இலகிய உலகதிேலேய

இனாதா சிற/தவ. அவ இைணயாக ேவ9 எவேம இ-ைல" எ9

ஒவைர றி(பி1 அவ உயதி( ேபசிய ேபா* அ*வைர ெமளனமாக இ/த

ஓளைவயா வாF திற/* அவ ம9ெமாழி 4றேவய அவசிய

ஏ7ப1ட*.

ேசாழ நறாக விளகினா. " திறைம எப* ஒEெவாவ

ஒEெவா

திறைம திறைம'ைடயவ

உ ள ெதாடைப அ/த ம9ெமாழி Hல

வைகயி- @ைமயாக அைம/தி . அைதெகா ம7றவக
திறைமய7றவக

எ9 5 க1வ* ெபாிய தவ9. ஒளைவயா ேசாழ

அைத விளக இ/த அ(பைடைய ேம7ெகாடா. ேசாழ த ைவ( ப7றிA

சி/தி ப இ/த* ஒளைவயா தக சா9கேளா அவ 4றிய
ம9ெமாழி.

ெசைத, நா இைவகைள ெகா Kகணா+வி க1கிற 41ைட நா

ஆறறி5 பைடத மனிதகளாக இ/*

Kகணா+ வி ந மி

க1ட யா*. இEவள5

இழிவான அஃறிைணையA ேச/த ஒ சி9

அ/த

பறைவதா. அ* பிகிற ஒ 41ைட நா பின யவி-ைல எபதனா-

ந ைம திறைமய7றவகளாக தீமானி*விட 'மா? அ*தா ேபாக1 !

சி9 சி9 ம சிகர+கேளா கைரயா சைம* ெகா >

)79கைள( ேபா-

ஒறாவ* ந மா- சைமக 'மா? கா7றி- பற/*விேமா எ9 ச/ேதக

ெகா ளதக சிறிய உவ . அ* பைடகிற* அழ அழகான ம)79கைள!

மாடமாளிைககைள' 4ட ேகா)ர+கைள' க1 வன()A ெசF'
கர+க

ேகவல

மனித

இ/த கைறயா )79கைள க1விட யாதா?

யாெத9 இ-ைல! ஒEெவா9 ஒEெவா ேவைலயிேல திறைம. அEவள5

தா. அ*ேவ ேவடா ! மரெகா பிேல க1கிற ேத 41ைட(ேபா- ஒ

4 க1ட அ/த ேதனீைய கா1<

பல வைகயி<

'மா? சி9 சி9 *வார+க>ட அைம/தி
சில சிறிய ஈக

2ணிய ேத அைடையA

அ-லவா ெசF*விகிறன? அ(பA ெசFய வதனா- ம1

Kகணா+வி' கைரயா
உய/தவக

உய/த மனிதனா-

ேதனீ' மனிதகைள கா1<

நா+க

எ9 தைல நிமி/* ெசா-G ெகாவிட கிறதா, என?

இேத ேபாலதா அவரவெக9 அைம'

திறைம' !
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"வா வியி 4 வ-லர ெதா-கைரயா
ேதசில பி யாவ

ெசFயாிதா- - யா ெபாி*

வ-ேலாேம எ9 வGைமெசால ேவடா
எ-லா ஒEெவா9 எளி*"

கா

வா வி = Kகணா+வி, சில பி = சில/தி, கைரயா = கைரயானி )79.
ஒளைவயா பா தா. ேசாழ தைல னி/தா. த கதி- இ/த
பிைழைய எ* கா1யத7காக அவ மனமா/த நறி ெச<தி
வண+கினா. ெசயைல'

ெசய- வைமைய'

ெபா9* எ@கிற வைம,

ெமைம உணAசிகைள( ப7றிய அைமயான சிதா/த ஒைற யாவ
விளகி விகிற* இ/த ெவபா.
--------------

13. உலக ெப உண1

வ/த வி/தின பசியா- ெவ/தா< ஏென9 ேக1க மா1டாக
ெபமக

தா+க

ெகா ைககாரக

உ த+க

)-ேவ_(

வயி9 எற க1(பாடான

)-ேவ_ரா. பன/ ேதா1டதி7 நவி- ஒ பலா மர

ேபா- !த' ஒவ தா அ/த ஊாிேலேய ம7றவகைள( ப7றி நிைன(பவனாக

இ/தா. பசி* வ/த வி/தினைர கடா- பேபா உபசாி(பா; 'யா
வ/த வி/ேதா?' எ9 எவைர'

அல1சிய

ெசFவேத இ-ைல. )-ேவ_ாி-

ந-ல மனிதனாக அ/த ஒவ !த எற ெபயேரா இ/* வ/ததனா-தா
மைழ ெபF* வ/த*.

உAசி ெவFயி- மைடைய( பிள/* ெகா

அ/த ேநரதி-, வயி9 காய

வ/த ஒளைவயா, ந-லேவைளயாக( !தைடய கணிேல ப1டா.

)-ேவ_ைர( ப7றி அத7 ) ெதாி/*ெகா ளாத அவ !தைன காபத7
 ச/தித இரெடாவ Hல

அ* எதைகய ஊ எபைத ெதாி/*

ெகாடா. வி/* கடா- வ/தி ஒளி/* ெகா பவ )-ேவ_( ெபா*
மக

எற நிைலைய( )ாி/* ெகா ள ஒளைவயா ெவ ேநர

ஆகவி-ைல.

காளா க> நவி-  ம-Gைக ேபா- !த அ+ேக இ(ப*

ெதாி/த*.

O17 அைழ*A ெச9 வி/தி1டா !த. அவ அ/த அ பசி( ேபாதி-

அ ளி இ1டவரகாிசிA ேசா9 அதமாக இ/த*.
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அ(ேபா*தா வ* இறகியி/த வரகாிசிA ேசா7ைற'

கதாிகாF

வதகைல' ஆவி பற N1ேடா இைலயி- பைடதேபா* ஒளைவயா இ/த
உலகைதேய மற/* 3ைவ* உடா. ெமார ெமாரெவ9 )ளித ெக1யான
ேமாைர ஊ7றி ேபா* அ/தA 3ைவ ப மட+காயி79. தரமாகA சைமதி/தா

)-ேவ_( !தனி மைனவி. வரகாிசிைய தி( )ைட*A ேசா9 சைம

பழக

அவ> ைகவ/த பயி7சி. எெணF ெகா1 வா1யி/த கதாிகாF

வதக- உலக ெப9 . பசியா உடபி !தைடய காலமறி/* ெசFத

நறி எ9
ஒளைவயா.

அழியாத ஒ பதி- நறிைய தா

"வரகாிசிA ேசா9

ெசFய வி பினா

வ@*ண+காF வா1

ர ெரனேவ )ளித ேமா - தரடேன

ப-ேவ_( !த )க/* பாி/ தி1ட ேசா9
எ-லா உல

ெப9 "

' வ@*ண+காF = கதாிகாF, பாி* = அ) ெகா..
இ(பாட- Hலமாக( )-ேவ_( !தனி வி/ ேதா )

பைப எெற9

நிைலகA ெசF*வி1டா ஒளைவயா. ஒ நாைள ஒ ேவைள உணைவ

அேபா இ1டா !த. அ/த அ) நறி, கால* வைள/* ெகா*

அழி/* ேபாகாத ஒ கவிைதயாக கிைடத*. )-ேவ_ாி- !தனி/த இட

)-

ைள*( ேபாயிகலா . ஆனா- அ/த( பேராபகார சிகாமணியி ெபய

தமி( பா1யா ெகாத ந7சா9A ெசF'

தமி ெமாழி உ ளவைர அழிய(

ேபாவதி-ைல. காலைத ெவ9 ெகாேட வள
அவ அளித வரகாிசிA ேசா7ைற'
உலக

ெப9

!த )க.

கதாிகாF வதகைல' )ளித ேமாைர'

உணவாக றி(பி1 மகிகிறா ஒளைவயா. 'அவ தைன(

)க/* ெகாேட பாி5ட அ/த உணைவ அளிதா' எபைத' பா1ேல

ந 4றி' ளா ஒளைவயா. நறி ெசFதவ அழி5 அ(பா7ப1ட

நறிைய( பதி<( ெப79 வி1டா.
--------------
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14. கறைவ ப2 ஒ த*க!
த*க!
ெபா விைள/த களK பகா3 த பிரா தைல சிற/த தமி( )லவ.
)லைம உாிய ததிகளி- வ9ைம'
அ* அவைர ம1

' ள

ஒ9 எற நியதி ஏ7ப1

ேபா*

வி1 விமா என? வ-ைல மாநக காளதிய(ப ெகாைட

பைடத ெச-வ. )லவ ேம- அதாப+ெகா சமய ச/த(ப+களி-

உதவி வபவ

4ட, ததி' ள இதைகய ெச-வ சில வா/ததனாேலதா

தமி( )லவக

பாவர /த*.

வ9ைமைய மற/* வாழ /த*. *யர( பியி- சிகி உழலாம-

அ(ேபா* பகா3 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 , அக

பக* O1- வா+கியளிக உத5பவக>

இ-ைல.

ப3வி பா- கிைடகா* எ9 இ-ைல. அைதA சமயமறி/* வா+கி அளிக

O1- சி7றா1க

ஒவ

கிைடயா*. அ/த ைறதா. "ைற தீர

ழ/ைத ேவளா ேவைள( பா- கிைடகA ெசFய என வழி?" எ9

ேயாசிதா பகா3 த பிரா ேயாசைன ஒ 5 வ/த*. ஏ1ைட எதா.

வ-ைல மாநக காளதிய(ப ஒ சீ1 கவி எ@தினா. காாிய

எற ந பிைக'ட ஓரா

வச

ஏ1ைட ெகா* காளதியிட

"ெப7றா

ஒ பி ைள எமைன யா1 அ(பி ைள( பா-

சி7றா>

இ-ைல இEெவ-லா வத

ெவ7றிேய

அ(பினா.

ப7றா* க?சி  தரம-ல பா- இரகA

தீர ஒ

க7றா தரவ-ைலயா? வ-ைலமா நக காளதிேய!"
தர

= பவ , இரக = ேக1 வா+கிவர, சி7றா

க9ட 4ய ஈற ப3.
ம9நா
ஒ9

= ேவைலயா , க7றா =

ெபா@* சாFகிற ேநரதி7 ஏ ெகா ேபான ஆ

அத க9

தைல ஈ*( ப3

உட ெகா வ/* ேச/தா. )லவ ககளி-

ஈர(பைச த1ய*. காளதி நாதாி பர/த மனைத' த

வாகி7 அவ

ெகாத மதி(ைப' நிைனதேபா*, அவ ஆன/தகணீ வ/த*.
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ெகா-ைலயி- )திதாக கீ79 ேவF/த மா1 ெகா1ட
ேவய அவசிய

- இ(ேபா* அவ ஏ7ப1ட*.

ஒ9 உடாக

'கறைவ( ப3 தக!' எ9 அதிகாாிைய(ேபால ஏெட@தி ேக1டா. கனி/த

உ ள*ட கேறா 4ய ப3ைவ அ(பினா காளதிய(ப.
-----------------

15. பரபைர !ண

திAசிரா(ப ளி வ/*
மன

உAசி(பி ைளயாைர தாிசன

ெசFயாம- ஊ தி ப

இ-ைல இராம கவிராய . ைகயி- மி/தி/த ெபாைள ேமேல

ேபாதியி/த சாிைக *(ப1டாவி  தாைனயி- /* ெகாேட மைல
ேகா1ைடைய ேநாகி நட/தா. அ/தி மய+

ேநர . !கைடக>

ச/தன

கைடக>மாக மைலேகா1ைட வாயி- மாைல ேநர*( ெபாG5ட விள+கிய*.
ம-Gைக, பிAசி தGய !களி ந9மணேதா கலைவA ச/தனதி )*மண

Hைக *ைளத*. 'கணீ கணீ' எ9 வ/த தா'மானவ ேகாவி- மணிேயாைச
ேகாவிG- ச/தியாகால !ைஜ நடகிற* எபைத ஊ அறிவித*.
கீேழ, கைடயி- ெவ7றிைல( பா, ேத+காF, பழ , ெகா?ச

! இைவகைள

வா+கி ேமேல ேபா* ெகா/த அ/தA சா-ைவயி- 37றியவண

பகளி- ஏற ஆர பிதா கவிராய. எ/த காலதிேலா எவேனா ஒ வ ள- மன

வி பி ெகாத பாிேச அ/தA சா-ைவ. கவிராய எ+காவ* ெவளிS

)ற(ப1டா-தா ெபா1யிேல உற+

அ/தA சா-ைவ'

அவேரா உட

ேபா . ஏறைறய இபைத/* வட உபேயாகமாகிய அத ேசைவயி-

ப1டOர த@ )க

ேபால இரேடா கிழிச-க

ேகாயி- கா3 A3ட ேத+காF, பழ

கவிராயாி இ(ைபA 37றிவிள+

அைத அல+காிதன. ஒ

தGயவ7ைற' தா+கியவாேற

ேப9 ெப7ற* சா-ைவ. ேம- HA3 கீ

HA3 வா+க( பேயறி தா'மானவ ேகாவிைல அைட/த கவிராய ேதவார,
திவாசக( பாட-கைள( பாெகாேட தாிசனைத ெதாட+கினா.

தா'மானவ( ெபமாைன வழி ப1 /தபி உAசி( பி ைளயாைர ேநாகி உயர
ஏறிA ெசறா. யாகாக ஊ( )ற(ப1டவ பயணைத நி9திவி1

தி பி வ/தாேரா, அவைர தாிசிகாம- ேபாFவி1டா- எ(ப? உAசி(

பி ைளயாைர( பாக ேவ
ேமேல ேவகமாக ஏறினா.

எ9 ஆவ<

உ/தி த ள( பகைள தா
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இர நாழிைக கழி/தபி உAசி( பி ைளயா வழிபா1ைட *ெகா
ம9ப'

கீேழ இற+கினவ இர H9 பகைளதா கட/தி(பா...!

சா-ைவயி தாைன கன+ைற/* ேலசாக இ/தைத க ேமேல

இ@*( பாத அவ Kகி வாாி( ேபா1ட*! கா3 Aைச எ/த( பயேலா

அவி* ெகா ேபாயி/தா. த ைம மற/த பதி'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 தாிசிக வ/ததனாேலதா கா3 பறிேபாயி79!
பி ைளயாைரேய Aசவிதவராக எணி அ* அவைடய பர பைர ண
ேபா<

எ9

4றிவிகிறா! ேவைகயாகதா ெசா-கிறா

ேவெறா9மி-ைல.

"ஏ! உAசி( பி ைளயாேர! உ த பியாகிய க மா9ேவடதி- வ ளிைய

தி மண/* ெகாடா. மாமனாகிய திமாேலா கணனாக இ/தேபா*

ெவெணைய தி உடா. நீேரா இ9 எைடய Aைச அவி*
காைச( பறி* ெகா ளA ெசF* வி1U! இ/த தி1 உ ைடய

ேகாதிரதி7ேக உாிய பர பைர ணமா? என.?" இராம கவிராய

வயி7ெறாிAச- தீர( பி ைளயாைர ைவ* தீதா.
"த பிேயா ெப தி தாயாட பிற/த
வ பேனா ெநFதி மாயனா

- அ )வியி-

Hத பி ைள யாேர Aசவி* ெகாUேர

ேகாதிரதி- உ ள ண "

த பி = க, வ ப = கண, அ )வி = அழகிய உல.
உAசி( பி ைளயாைர காணவ/த ைவேபாகதி- ேசா79 கைட ெகாக

ைவதி/த காைச . Aசவிக ெகா*வி1 ைகயி- எ?சிய ேத+காF H

பழ+க>ட இற+கினா கவிராய. Aைச( பறிெகாதேதா எமா7ற

அைட/த*ேவா ெபாிதி-ைல. அைத( பி ைளயாேரா ெதாட) பதி ேவ9 சில

பர பைரA ெசFதிகைள'

ஒ1டைவ* ேகாதிர* உ ள ண

எ9

சமகாரமாகA ெசானாேர பா1டாக, அ*தா ெபாிய சாமதிய . தனி(பாட-

திர1< ள பா1களிேல மிக( பல இ மாதிாிA ச/த(பைத ஒ1
இய7ற(ப1டைவதா . ச/த(ப அபவ

சா*ாிய

அEவா9 பா

ேபா*
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ஒ9 ேசவதனா- அசாதாரண திறைமயாக ெவளி(ப1 ந ைம வியகA
ெசFகிற*.

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

16. சீரக ேவ5!
ேவ5!

ஏரக* க ேகாவிG- Kேணா KணாகA சாF/*ெகா/த காளேமக
காைலயி- தமA சீரக

தலாளி) ேகாவி<

உ<

தர ம9*வி1ட வயிரவநாத ெச1யா (மளிைககைட

2ைழவைத கடா. காைலயி- மைடைய பி*

தைல* தீர அைர*( !சி ெகா ளலா எ9 நா< சீரக

ேக1டா அ/தA ெச1யாாிட . வாF 4சாம- இ-ைலெய9 ெசா-G வி1டா

அ/தA ெச1யா. அேதா ேபாகாம- காள ேமகதி ேபாி- த7ெசயலாக நட/த
ஒ தவ79காக ஒ ெபாிய தி1( பழிைய'

3மத( பாதா. ஈாி*

கசி/*ேபாயி/த ெப+காய க1 ஒ9 காளேமகதி ேம- ேபாைவ 2னியிஒ1 ெகாவி1ட*. சீரக

கிைடயாத ஏமா7ற*ட தி பிய காளேமகைத,

"என கவிராயேர, ெப+காயைத திெகா ேபாகலா எ9

பாதீகேளா?" எ9 தி பி அைழதவாேற *ணியிG/* ெப+காயைத(

பிF* எ*ெகா ஆைள தி(பி அ(பினா ெச1யா. காளேமக

அவைர மனதி

ைவ*ெகாேட தி பிA ெச9 வி1டா.

அத7( பிற இ(ேபா*தா அ/த வயிரவ ெச1 யாைர ேகாவிG-

பாகிறா. அ/தA ெச1யாைர எ(ப( பழிவா+கலா

எெறணி

ெகா/த காளேமகதி7 திUெர9 ஒ 'தி ேதாறிய*. 'ேகாவிG< ள

கைன( பாவ* ேபால ஒ ெவபா பாேவா . அ/த ெவ பாைவேய ேவ9

ஒவைகயாக( பாதா- ெச1யாைர தி1வதா'

அைமய ேவமா9

பாவிேவா ' இ/த தீமானேதா Kணி- சாFவதிG/* விப1A ெச1

யாைர( பிப7றி Hலதானைத ேநாகி நட/தா காளேமக( )லவ.

ெச1யா ேதாதிர( பாட-கைள வாிைசயாக( பா வழிபா1ைட க5 ,

பினாG/* ேவேறா ர- வழிபா1ைட ெதாட+கிய*. எ+ேகேயா ேக1ட ர-

ேபா- இகேவ வயிரவநாத ெச1யா தி பி( பாதா. காளேமக

ஒ9

அறியாதவேபால( பரம பதராக உகி உகி( பாெகா/தா. பா1ைட

உ79 கவனித ெச1யா யாேரா ஓ+கி மைடயி- அேம- அயாக
அ(ப* ேபாG/த*. ஒ9

ேபசி வ ) இ@க யாத இர+ெக1ட
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ெபா>ட பா1 அைம/தி /ததா- ெச1யா காளேமகைத ைற*(
பா* ெகாேட அ+கி/* ந@வி வி1டா.

"ெவ+காய 3கானா- ெவ/தயதா- ஆவெதன?

இ+கா 3ம/தி(பா இAசரைக - ம+காத
சீரகைத த/தீேர- ேதேட
ெப+காய
ெவ+காய

ஏரக*A ெச1யாேர!"

= ெவ ைமயான உட-, 3காத- = வற ேபாத-. ெவ/த தய

ம/*A சர, உடG பார . சீரக

- ேமா1ச , காய

= உட-

= ஒ

எ9 பாெகாேட உதகளி- விஷம( )னைகைய ெநளியவி1டா
காளேமக .

"ெவ ைமயான உட- வற ேபானா- ெவ/* ேபான அயA ெச/Kரெம
ம/தினா<

அ/த வற1சி தீரா*. O பாரமான இ/த உட7சரைக யா

3ம(பா? சீைமயான அகமாகிய ேமா1சைத அளிதா- இ/த( ெபாிய உடைல
ேதடமா1ேட! ஏரக* கேன!" எ9 ெவளி(பைட யாக5 , "ெவ+காய

தGய சரகைள க1 அ@* 3ம(பதா- பயெனன? தைலவGA சீரக

த/தி/தா- ெப+காயைத தியிகமா1ேட! ஏரக* வயிரவநாத

ெச1யாேர!" எ9 உ ேள ேவ9 ஒ ெபா>
--------------

17. ைகயாலாகாதவ$க

கைலைய' கவிைதைய'
ெவ9

ெபாதி/* ள*.

உாிய ைறயி- ெகளரவி*( பாரா1 இரசிகாம-,

வாF(ப/தGனாேலேய இரசி(ப* ேபால( பாவைன ெசF'

ைகயாலாகாதவக

எ(ேபா*

இகதா இகிறாக .

இராமாஜ( பாவல காலதி< அதைகயவக
நிைற/தி/தாக

ைறவிறி

ேபா< . 'கெண*( பாராம- விலகி இ/*வி1டா<

பரவாயி-ைல. க 3ைவ* மகிவ* ேபா- ந

ேபாG ேநயக

தா

கவிஞகளி த- எதிாி , ச* எ-லா . 'அழ! அழ!' எ9 வாFகிழிய
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வள* வானளாவ( )கவ*. வயி9 கா'

ேபா* வத க?சி 4ட தராம-

கதைவ அைட* விவ*; இவகளா ேநயக ? இவகளா இரசிகக ? 'ரசைன'
எற ெசா-<ேக அவமான . இவகைள ரசிகக

எ9 ெசானா-, இவக

அச- த- வாிைச ைகயாலா காதவக . எAசி7 ைகயா- காகாF ஓ1ட

யாதவ எ-லா ரசிகனாக ேவஷ

ேசா9 , கிழி/தேபா* நா< ழ
கயவக> ரசைன உண5

ேபாகிறா. பசிதேபா* ஒ கவள

*ணி'

கைலஞ தர அ?3கிற

இகிறதா? அ(பயானா- ரசைன உண5 எற

ஒ9 இேற இ(ேபாேத மேணா மணாக அழி/* ேபாF விட1ேம!'

இ(ப எணி மன+ைம/தா இராமாஜ( பாவல. ெதாைட வGக இனிய

ரG- அழகிய ெச/தமி( பாட-களா- பல வ ள-கைள( பா( பா அ<*
வி1ட* அவ. பா கிறவைர 'ஆகா! அ7)த ! அபார ! என ஞான
என கைல! இ*வேறா கவிைத !" எெற-லா

)க/தன. /த*

!

பாிசி-

எறா- க/* ெமாழிகிறாக . கதைவ அைடகிறாக . ச7ேற ெவளிேயற

கால/ தாதினா- க@ைத( பி*4ட ெவளிேய த ளிவிவாக
ேபாGகிற*, இ/த ைகயாலாகாத கலாரசிக 'சீமாக !'

வ9ைம 1களி- சிகி தவித அவைடய ேராஜா உ ள

வி- ேராஜா( !வி 1க
வா1

ெசா7க

ஆதரவிழ/* தவித*.

ேபால ைகயாலாகாத இ/த ரசிககைள தி

அவைடய ேராஜா உ ளதிG/* ெவ*A சித9கிறன.

கன- க எாிமைல ழ ) ேபால( ப@க காFAசிய N1ேகாைல ஒத
ெசா7களா- வாF( ப/த-காரக> ஒ N ெகாகிறா. அ/தA N

ெந(பிேல காFAசிய N1ேகாலா- இட(ப1ட Nடாக இ/தா- மைற/*

த@ ) ஆறி(ேபாயி . ஆனா- அ* ெசா-Gேல காFAசிA ெசF'>விேல

ெகாத N! எ9 ஆறாத N. ஏ? ஆ7றிெகா ள யாத N.

ைகயாலாகாத வகளி ேபாG ரசைன( பர பைரயாக நிைல*வி1ட N.
N1ைட ெகா பாட- இ9

வைரயி- அ*5

3டA3ட வா/* வகிற*. 'அவக ' உ ள

வாழதாேன வா@ .

எணா (பதிர ப7கா1 இைச'டேன
பணாகA ெச/தமிபா வ/தா<

இ(பாாி< ேளா

அணா/* ேக1ப அழ அழ எப. அத பிற
3ணா ) ப1ட ெவ7றிைல'

ெகாடா கவி ெசானவேக.
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வ9ைமயி- ஏமாறிய கைலஞனி மேனாபாவ

*ய வவமாக இ/த( பா1-

அயிG/*  வைர அைம/* கிடகிற*. இராமஜ( பாவலைர(ேபா-

எதைனேயா கைலஞக , கவிஞக , திறைமசாGக

கைல'லகதி- ஏமா7ற

எற உணவி7 ஒ பார பாிய வாாிசாக விள+கி வகிறாக . எைற

அ/த ஒ பர பைர Hைலயி- ஒ*+கி கிடகிற*. அ(ப ஒ*+கி ட+கA

ெசF'

ைகயாலாகாத ரசிக பர பைர

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

ப?சேம இ-ைல.

18. அழியா கைல

திேவாலக மடபதி7 ெவளிேய நி9 ெகா/தா ஒளைவயா. பல காத
Kர

பயண

ெசFத கைள(பி- உட- ேசா57றி/த*. ேலா*+க ேசாழைன

காபத7காக வ/தி/த அவ வாயி- காவலனிட
சமயமறி/*, த

உ ேள ெச-ல ஏ7ற

வரைவ ெதாிவி*வி1 வமா9 4றி, மடபதி7

அ(பியி/தா. அவ மீ வ/த ம9ெமாழி அளித*

உ ேள ெச-லலா

எற க*டேனேய அவ சபா மடபதி7 ெவளிேய காதி/தா.

ெபா@* விைரவாகA ெச9 ெகா/த*. உ ேள ெசற காவல இ
வர காேணா . கா- கக நி9ெகா/தா தமி Hதா1யா. ெவ

ேநரதி7( பிற காவல ைகயி- ஒ )த
வ/தா.

"தாேய தா+க

)திய :7ேசைல'ட ெவளிேய

4றியப, ெபபா7 )லவ ஒவ காண வ/திகிறா, உ ேள

வர அமதி ேநாகி காதிகிறா, தி5 ள
பிரானிட

எ(பேயா?' எ9 மன

ெச9 உைரேத. அவ இ(ேபா* இறியைமயாத ேவைலயாக

அைமAசக>ட கல/* சி/தி* ெகா(பதா-, இ/த( )திய :-

)டைவைய த+க>( பாிசிலாக ெகா* அ()மா9 எளிேய

ஆைணயி1டா" எ9 4றி ெகாேட அ/த :7ேசைல'ட ஒளைவயாைர

ெந+கினா காவல.

ஒளைவயாாி )லைம ெந?ச

காணாம- காவலனிட

)ப1ட*. 'பிAைச ெகா(ப* ேபால க+

)ைடைவைய ெகா* வி1டா கவிஞைர மனமகிழA

ெசFய ' ? ேசாழ மனதிலா இ/த நிைன5? ந ப யாத சி9ைம !'
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"உைன( பாக வ/ேத; பாட வ/ேத. பாக5

பாட5

விைல ேக1கவா

வ/ேத? விைலயாக கதி நீ பாிசி- ெகாதா< இ/த கிழி/* ேபா
:7ேசைலயா எ அழியாத பா17 ஈ ? அழியா கைல அழி'

விைல

ெகா ேபைதைம நிைற/த பித தாேனா இ/த ேலா*+க?"
வரவைழ*( பாட- ேக1க வி(பமி-ைல எறா<

உக*ணி ேத உல5

யாேரா ஒ ேபைத( ெப ! பா வயி9 வள(பவ ' எற நிைனவி-தா இவ
இEவா9 ெசFதிகிறா.

ஒளைவயா அைமதியாக நி9ெகாேட இ/தா. அவ மனதி- இ/த

எண+க

ஓெகா/தன.

எதிேர ைகயி- :7ேசைல'ட நிறி/த காவல ெபா9ைமயிழ/* "என

பா1? இ(பேய நி9 ெகா/தா-? உ+க> இ/தA ேசைல
ேவடாமா?" எ9 ேக1டா.

ஒளைவயா அவைன ைகயமதிA ைசைக ெசF* ச79 அைமதியாக இமா9
ேவெகா ேதாளிG/த (ைப அவி* ஓைல ந9ைக'

எ@தாணிைய' எதா. சில ெநா ேநரதி- ஓைல ந9கி- ஏேதா எ@தி

காவல ைகயிG :7ேசைலயி ேம- ைவ* "இைத இ/தA ேசைலேயா

உ+க

மனாிட

கா1 நா அ*வைர இ+கிகிேற. எனகாக நீ இைதA

ெசFய ேவ " எ9 அவைன ேவ ெகாடா. அவ ஓைல ந9ைக'

ேசைலைய'

ெகா உ ேள ெசறா.

அைர நாழிைக ெசற*. காவல

அைமAசக>

பி ெதாடர(

அவைடய கக

காண(படவி-ைல. வாச- Nயமாக

பதறிய*ெகா வாச< ஓ வ/தா ேலா*+க. வாசGேதய உவ

விள+கி79. ெதாைலவி- நாகா

ேகா1ைடயி பிர மாடமான வாயி<

அயி- ஒ வயதான கிழவி ேகா`றி தி பி நட/* ெகா/தா .
கிழ(பவதி<

)லைமாிய ேதஜ\, எ(பான நைட எ-லாமி/தன

அவளிட . இ+ேக ேலா*+க ைகயி- இ/த ஓைல ந9 அவைன( பா*
நைகத*.
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" :79( பதாயிர

நா7றி+க

ெபா ெபறி

தனி7 கிழி/*ேபா

:7 சீைல

- மா7றவைர(

ெபாற( )ற+கட ேபாெவ- அகள+கா
எ9

தி+க

கிழியா* எ பா1"

= மாத . ெபாற = சா பயாக, அகள+க = ேலா*+க. எற

பாட- அ/த ஓைல ந9கி- கா1சியளித*.
-------------

19. ஒ* வா நா# வா

சா*ாியமாக ம7றவகைள( )கவ*

ஒ கைலைய( ேபாற*. அ* :-

ஏணியி- ஆ79 ெவ ளைத கட(ப* ேபாற கனமான ேவைல. அைத(

பிைழபடாம- ெசFவத7 உயாிய கைலதிற ேவ . ஒவைர( பழி(ப*

ேபால5

)கழலா , )கவ* ேபால5

பிறழாத ெபாளைம()

பழிகலா . ஆனா- இரேம வைரயைற

அைதA ெசா-< வித

இகேவ . தனி(பாட-களி- மனகைள'
)க/* பாட(ெப7ற பாட-க
விள+கிறன.

அைமய( ெப7றைவயாக
வ ள-கைள'

அதைகய அைம() றாத ெபா

பிறைர'

திற ெப79

இல+ைக அரச பரராசசி+க வ ள-. ெகாக தய+கி அறியாத ெகாைடஞ.

பா வ/தா<

சாி, எ/தவித திறைம'மிறிைக நீ1ேய வாேவாராயி

ெகா* மகிகிறவ. தைடய ெபாைள( பிற ெகா* அைத

அவக

2ககிறேபா* தா

ெச-வகளாக இ/தா<

க மகி@

அபவ

இப

சாி

மிக*.

எ-ேலா அ/த அபவதி ேமைம

ெதாிவதி-ைல. அதி- கிைட

இபதி- தியாக

தி(தி' கல/த ஒ

வைகயான மனAச/*Y உ. அைத அறி/* ெதளி/தவ பரராசசி+க.

தமி கவி Oரராகவ இவைன க பா ேவவன ெப79 வரேவ
ெமற ஆைச இ/த*. பரராசசி+க ெகா

ெகாைடயா- வாைக

வ9ைமைய( ேபாகி ெகா ளலா எ9 கதிA ெசறா. எதிபாத*

ேபாலேவ மன

மகிழ வரேவ79 உபசாிதா. ம*ரமயமான பாட-கைள ேக1A

3ைவதா. நாடா> அரச பாட-கைள அபவி

மனராகிய Oரராகவ அயா

ேபா* கவிைத

ேபால நட/* ெகாட* அவேக

விய(பளித*. இரசிக கவி னா- ழ/ைத' ள

ெப79 ஈபா
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ெகாடா-தா 3ைவ'ண/* கவிைதகைள அறிய'

எப*

பரராசசி+க நறாக ெதாி' . அ*ேவ அவ கைல'ணAசி

அ(பைடயான ெகா ைக 'மா . )லவேகா மகிAசி ெவறி பி*வி1ட*.

ழ/ைதேயா விைளயா
ஈப1டா.

பாி3 ெபற ேவய ேபா*

தாFேபால அரசேனா கவிைத விளகதி-

வ/த*. ஒ ெபாிய யாைனைய' அைத ைவ*

கா(பா79வத7ாிய ெபாிய ெச-வைத' ெகாதா பரராசசி+க. தG-

யாைனைய( பாிசிலாக அளிக இ(ப* அறி/த )லவ ந+கி(ேபானா. "ஒ

வாFA ேசா9 கிைடயாம- திடா

நா நா- வாைய (நா- வாF = யாைன)

க1 ேமFக 'மா?” எ9தா அவ அ?சினா. அரச ேம- அேத

கதைமய ஒ பாட- பானா. அ/த( பாட- பழி(ப* ேபால( பரராசசி+கைன(

)ககிற*. அ(பாவி( )லவ யாைனயிட

அக(ப1 ெகா சாக1ேம எ9

கதி ெகா*வி1டாேனா?' எற எண , அAச/ ெதானிக எ@கிற*
பாடG-, "ேசா9

*ணி'

ேவ வ/தா- யாைனைய ெகா*

ெதா-ைல(ப*வ*தா அரச அழேகா?" எற 479
)ககிற*.

நயமாக(

"ப-ைல விாி* இர/தகா- ெவ ேசா9

பழ/K3

பாGயாம- ெகா-ல நிைன/ேத

தன* நா- வாைய( பாிெச9 ெகாதா
பா

ெதா-ைல என* ஒ வாF

இைர எ+ேக *ர()ேவேன"

நா-வாF

இரத- = பணிவாக ேவட-, K3 = ஆைட, பாGயாம- = ெகாகாம-,
பா

= உலகதி-, இைர = உண5, *ர(ப- = ேதத-.

யாைனயி வாF ெதா+கி ெகா(பதனா- தமிழி- யாைன நா-வாF

எெறா ெபய. "இனிேம- நா எைடய ஒ வாF நா-வாF

இைர ேதட ேவ " எ9 யா* ேபால மைல* வ/*வதாக கவி

Oரராகவ ேப3

கவி(ேபAசி- பரராச சி+கைன( )ககிற )கAசி பழி(ப*

ேபாற பிறிேதா உவி- ெவளி(பகிற*. 'ஒ வாF ' 'நா-வாF' எற
ெசா7க

பாடG ெபா>A 3ைவS1கிறன.
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ேமலாைடேயா ைகOசிெகா பரராசசி+கனிட

வ/த )லவ யாைன ேம- ஏறி

அல+காரமாக மீ ெசற கா1சி ெபமிதேதா விள+கி79. "ஒ வாைய' ,
நா- வாைய' எEவா9 கா(ேப?" எறவ அத7ாிய ெச-வ
ெப79வி1ேடா

ஒ வா'

எற கவைல கலவாத மகிAசிைய இ(ேபா* அைட/*வி1டா.

நா-வா' உண( ேபாதிய* கிைட*வி1ட* அ-லவா?

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

20.
20. வகநாத வ ள#

ெச+கல+ைக நக வகநாத தGயா எற ெபயைர ேக1ட5ட அவைடய
ெசான ெசா- தவறாத ேநைமேய நிைன5 வ . தம, அாிAச/திர

தGய இதிகாச )ஷகளி ம9 பிற(ேபா எ9 மதி* மாியாைத ெசFவ
அவைர . ெகாத வாைக நிைறேவ79வதி- உயிைரேய ஈ ெகாக

ேவெமறா< ெகாக தய+காத ெகாைடஞ அவ. இ(ப(ப1டவ ள-

ஒைற )கேழ/தி( )லவைரA ச/தி* அளவளா5

வாF(ைப( ெப7றா.

வி- விைடெப79ெகா > ேபா* வகநாத )கேழ/தி( )லவைர ஒநா
த

O17 வி/*ண அைழதா. )கேழ/தி( )லவ

அ(பேய

வி/*ண வவதாக )கேழ/*, ம/* ெகான ைவ* ஒ()ெகாடா.

ெகாைட வ ள< கவி வ ள<

ஒவைர ஒவ மதி* அ)ட பழ ேபா*

ம9() இடமிக யாத-லவா? அத இரெடா நா1களி- வி/*
ஏ7ற நா

ஒைற றி(பி1A ெசா-Gவி1 வகநாத ெசறா.

வி/* நா

வ/த*. O1- வகநாத தGயாாி த பி ஒவ ெவ

நா1களாகA Nைல ேநாேயா பத பைகயாக கிட/தா. வகநாத

அ/த த பியி ேம- அள5 கட/த ஆைச. அவ ேநாF தீர விதவிதமான ைவதிய

விதககைளெய-லா ெகா ம/* ெகா* வ/தா. *ரதிYடவசமாக(

)கேழ/தி( )லவ வி/திட ேவய அ9 அவைடய ேநாF ேவதைன
மி/* 'ந ப யாத க1டைத அைட/தி/த*.
ஏ7ெகனேவ வி/*ாிய ஏ7பாகைளெய-லா

ெசFதாகிவி1ட*. வகநாத

)கேழ/தி( )லவைர அவ த+கியி இடதிG/* ேமளதா

மாியாைதகேளா அைழ* வ/தா. த பியி நிைலைய எணி( பைதத* அவ

ெந?3. அேத சமயதி- அைழத வி/ைத நி9தினா' எற பழி'
ஏ7பட4டா* எபைத எணி மல/த க

) சிாி()மாக உபசார+கைள

நடதினா. )லவைர ஆசனமி1 அமதி உணA ெசா-G தா

மைனவி
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'மாகA ேச/* உபசாிதன. )கேழ/தி( )லவ உ ெகா/தா. இைடேய

யாேரா வ/* அைழகேவ வகநாத O1 ம9)றதி< ள சி9 க1ட

வைர

ேபாF தி பி வ/தா. இ(ேபா* அவ கைத ஏறி1( பாத )கேழ/தி(

)லவ அவ எைதேயா மைற* ந(ப* ேபால ெதாி/த*. வகநாத

கதி- ஈயாடவி-ைல . கக

ச7ேற கல+கிA சிவ/தி/தன. வாF சிாிக

யற*. கைத மலAசியாக ைவ*ெகா ள அவ யறா. "என
வகநாதேர! ஏதாவ* வ/ததக ெசFதியா?." எ9 ேசா7ைற( பிைச/*

ெகாேட அணா/* பாதப ேக1டா )கேழ/தி "இ-ைலேய. ஒ9மி-ைல.."
எ9 ஏேதா ம@(பி வி1 ம9ப'

சிாிக யறா வகநாத. எ+ேகா

O1 ஒ Hைலயி- அ@ைகேயா இேலசாக வி3 )

ஒGக

)கேழ/தியி

காதி- அைரைறயாக வி@/த*. )லவ தய+கினா. வகநாத இ/த றி(ைப

உண/* ெகாடாேரா எனேவா, எ+ேகா எ@/* ேபாFவி1 வ/தா.
இ(ேபா* வி3 ப-' ஒG ேக1கவி-ைல.
வி/* /த*. )கேழ/தி( )லவ தா !ல

வகநாத அடக ஒகேதா நிறவண

)கேழ/தி( )லவ விைட ெப79 ெகாடா.

தாி* ெகா/தா. பகதிஇ/தா. ச79 ேநரதி-

வகநாத O1 வாச7பைய வி1 இற+கி நா< எ1 நட/தி(பா. பகதி-

ஒ O1G/* வ/த ேபAெசாG ெதளிவாக அவ காதி- வி@/த*.

"எனதா வ ளலாக இக1ேம! அத7காக த பி இற/* ேபானா- அவ
பிணைத'

H ைவ* வி1 வி/திட ேவமா என?" ெந(பாக(

பாF/* தாவ* ேபாG/த* )லவ. வகநாதாி வ ளைம தியாக

எEவள5 ெபாி* எ9 அளவிட யாம- தவித* அவ மன . பய+கரமான

ஆனா-, பபா எற பிவாத

ெபா/திய வகநாத வ ளG தியாகைத(

பா1டாக( பாயவாேற நட/தா )கேழ/தி( )லவ.
"தட 4ட( பிற/த

சேகாதர த பி உயி அ/நிைல மாட* ேதாறாம-

Hைவ* அனமி1டா மனவ ேபா7றிடவா
ெச+கல+ைக வக கன
இைணயாக கழ9வேத."

ேசாமேமா "
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அன

= வி/*Aேசா9, கண, ேசாம = வ ள-க , கழ- = 4ற-.

கணைன'

ேசாமைன' 4ட வகநாத இைணயாக கத யவி-ைல

)லவரா-.

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

21. வயி) பசி

ஆ+4ாி- அ9 சிவ ேகாவிG- உ7சவ . அல+காரமான ேதா7ற*ட ாிஷப

வாகன]டராF திOதி உலா வ/* ெகா/தா 3வாமி. ெகா1ேமள ,
நாயன

தGய வாதிய+களி இனிய ஒG ஒ)ற . ச+, திAசின , மதள ,

எகாள தGய இைச கவிகளி ேபராரவார

ம7ெறா)ற , பதகளி

ஆரவார

இ/த ஆரவாரேதா கல/* ேகாலாகலமாக விள+கிய*.

உலா வ

3வாமி ெபான பலதா மடதி பக

கிட/த இர1ைடயக

ெந+க5 , ட+கி

விழி* ெகாடன. பசியா- உட- ேசா/* மட*

திைணயி- இடைத நா ஒ*+கிய அவக , நா நா1களாகA ேசா7ைற
கணா- 4ட காணவி-ைல. அ வயி9 காF/* கிட/தன,

மயகமைட/தவக

ேபால தள/* வி@/* கிட/த அவகைள ெகா1

ேமளமாகA ெசFத ஒGக

எகாள ச(த

எ@(பி, அவக> இ/த பசியி- ச+ ஒG'

4ட அதிேவ1( ேபால காதி- ப1 உடைல ஓ உ<

உ<கி ந+கA ெசFத*. வயி79(பசி வா1 ேபா* நட/* ெச9 3வாமி

தாிசன

ெசFயவா கிற*? அ(பேய மட* Kணி- சாF/* ெகா

Oதியி- எ@/த> 3வாமிைய ேநாகி,
"ேத+)க ஆ+4A சிவேன அ-லாளி ய(பா
நா+க
ஞாய

பசிதித- ஞாயேமா?..."

= நியாய எ9 ட பாட ெதாட+க5 , பசி ேவதைன ெபா9க

யாத ெநாயான ம7ெறாவ,
"ேபா+காC !
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49ச+ ேதா-ர3 ெகா1ேடாைச அ-லாமேசா9கட Hளியா ெசா-?"

ேதா- ர3 = ேதா- ேபாத ர3.

எ9 வாைதகைள அ ளி ஆதிரேதா ெதளிதா. 41டேதா 41டமாகA

"3வாமிைய( பிப7றிA ெச-<

அதைன ேபாி- ெகா1

ேமள

ேக1டவாிறிA ேசா7ைற கடவ யா?' எ9 ேக1( பசி ேநரதி<

அ/த

9 )தனமான காாியதா- ெகா?ச மனமகிAசி அைட/தா டவ. ட
47றி- இரக

பாிகாச

ெதானிகிற*. டவ 47றிேலா வயி79( பசிைய'

மற/த

ெதானிகிற*. பாவ* அவக>( ெபா@*ேபா, பசியா- ம1

அ* நி9விமா என?
----------------

22. ெகாபவ$
ெகாபவ$ ெப*ைம

ெகாைடயி பயதா ேக1( ெப9கிறவக> உாிய*. ெகாைடயி

ெபைம, ெகா(பவக> ம1ேம உாிய*, உதவி நா வ/* ேக1கிறவக

எைத ெகா தா< ெப79 ெகா வாக . ெகாக(ப1ட ெபாைள உய5

தா5 ஆராF/* பாக மா1டாக . " தான

ெகாத மா1ைட(ப-ைல(

பி*( பா(பதா?" எ9 ஒ பழெமாழி 4ட உ. ஆனாெகாகிறவதா தராதர

ேக1கிறவைடய ததிைய'

அறி/* தைடய ததிைய'

சீKகி நிணயி* ெகாக ேவ . ஏ

எறா- ெகா(பவைடய ததியி உய5 - தா5 ெகாகிற ெகாைடயி
தரைதேய ெபா9ததாக இகிற*!

ஒளைவயாைடய வாவி- நிக/த இ ச பவ+கைள(ப7றி அவேர
பாயனவாக கிைட

ஆகிய இவ

ெப7றிகிற*.
மைலவள

இர பாட-களி- ெகா(பவ, ெகாக(பபவ

இைடயி- உ ள இ தராதர

நிைற/த ேசர நா1ைட'

அ7)தமாக விளக(

ேசர அரசைன'

காண ேவ

எற

அவா5ட ஒளைவயா ஒைற ேசரநா ெசறி/தா. ேசர நா1

ெதாடகதி- 'நா?சி- நா' எற வள

வன()

ெபா/திய பதி

இகிற*. அ(ேபா* இ/த நா?சி- நா1( பதிைய நா?சி- வ >வ எற
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சி7றரச ஒவ ஆ வ/தா. ஒளைவயா ேசர நா17 வர இகிறா

எபைத அறி/த அEவரச அவைரA சிற/த ைறயி- வரேவ7பத7 த/த
ஏ7பாகைளA ெசFதா.

ஒளைவயாட பாண ையA ேச/த ேவ9 சில விறGய மகளி

வ/தி/தன.

த+க ேவ

மிக

நா?சி- வ >வ எ-ேலாைர'
அ)ட

அேபா வரேவ79 த வி/தினகளாக

எ9 ேவ ெகாடா. அவ ஒளைவயாாிட

மாியாைத'ட

த+கியி/தா< ஒளைவயா
ேபா*மான உணைவ த+க

நட/* ெகாடா. அவன* வி/தினகளாக
உட வ/த ெபக>

தா+க

உCவத7(

ைகயாேலேய சைம* ெகாவிட ேவ

வி பின. ஒளைவயா

அத7A ச மதி*வி1டா. அவக

எ9

வி(ப(பேய

அரமைனயி- உண5 சைம* ெகா வத7 ஒ பதியி- அவக> வசதி
ெசF* ெகாதா நா?சி- வ >வ.

நா?சி- நா1ேல கீைர மG/* கிைட கால

பயிாி1/தாக . விறGயக

த+க

அ*. மைன மைன கீைர

வைளயணி/த ைகக

சிவக நிைறய

கீைர பறி* வ/* சைமதாக . கீைர 41 தாளித ெசFவத7

னா-. வ9த அாிசிைய( ெபா ெசFத மாைவA சிறி* Kவிவி1 தாளி(ப*
வழக . 41 தணீராக ெநகி/* ேபாFவிட4டா* எபத7காக5 ,

வாசைனகாக5

இைத 4ற5

இ(ப 'மா5' K5வ* அவசியமாக இ/த*. விறGயக

ஒளைவயா அரமைன உகிராணதிG/* ஒ சிற+ைக அாிசி

வா+கி வமா9 ஆ

ஒவைன அ(பிதா. அ/த ஆ

உகிராணதி7A

ெச-< ேபா* நா?சி- வ >வேன ஏேதா காாியமாக அ+ேக வ/தி/தா.
'ஒளைவயா ஒ சிற+ைக அாிசி ேக1 வி1டா' எ9 வ/த ஆ

4றிய* ,

உகிராண* ேம7பாைவயாள ஒ பித பி அாிசிைய எ*,

வ/தவைடய ேமலாைடயி- இவத7A ெசறா. அ(ேபா* நா?சி-

வ >வ ச1ெட9 அவ ைகைய( பி* ததா.

"இைத ேக1 அ(பிய தமி( )லைம அரசி இEவள5 ெகாதா<

ெப79

ஒ ெப

ஒ

ெகா விவா. பி அாிசியாயி7ேற எ9 அவ ம9க(ேபாவதி-ைல. ஆனா)லைமA ெச-வி வாFதிற/* ேக1வி1 ேபா*, நா

சிற+ைக அாிசிைய ம1

ெகாேதா ஆயி அ* நம எEவள5 ெபாிய இழி5

ெதாி'மா? ேபாF உடேன ப1ட* யாைனைய இ+ேக ெகா வா!
ெகாவ/*, அ* 3ம

அள5 அாிசி( ெபாதிகைள அத ேம- ஏ7றி தாமத
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ெசFயாம- ஒளைவயாாிட

அ()! ந

ெபைமைய நா கா(பா7றி ெகா ள

ேவடாமா? நா ெசானப உடேன ெசF" எ9 உகிராண

ேம7பாைவயாள அ(ேபாேத நா?சி- வ >வ க1டைள இ1டா.

'ெகாைடயி ெபைம அைத ெகா(பவேக' எபைத அவ ந உண/*

ெகாடவனாக இக ேவ . எனேவதா கீைரேம- K5 மா5 அவ

ஒ சிற+ைக அாிசி ேபா*

எ9 அறி/தி/*

இEவா9 ெசFதா அவ. இ/தA

ச பவைத( )றநா879( பாட- ஒறி- ஒளைவயா நயமாக( பா' ளா.
()ற .140)

இெனாைற, ேசரநா @வைத'ேம ஆ வ/த ேவ9 ஒ ேபரரசைன

காணA ெசறி/தா ஒளைவயா )லவகைள( ேபா79
ஆைகயா- அவ

இய-)மிகவ

அவைர அேபா வரேவ79 உபசாிதா. தமி வி/*

ேபால அவ பாய பாட-கைள'
இ)7றா அவ.

4றிய ந-<ைரகைள'

அ/தA சமயதி-, ெதாைட வG'

ெசவியார( பகி

இம<மாக ஒளைவயா ச7ேற

ேநாFவாF(ப1/தா. விவரமறி/த ம*வ ஒவ ெவ ளா1( பா-

மிதியாக உ வ/தா- அ/த ேநா5 விைரவி- நீ+கிவி
ஒளைவயா, ேசர அரசனிட

பா- ஆ ஒ9 ேவ

உடேன தவதாக வாகளி*வி1 தன

எ9 4றினா.

. எ9 ேக1டா. ேசர

சி/திகலான. "ஒளைவயா

ேபாற ஒ ெப )லவ ஒ கறைவ ஆ ேக1டா. அவ ஒ கறைவ ஆ1ைட

ம1ேம நா

பாிசிலாக ெகாேதா எ9 நாைள ம7ற அரசக

ெகாைட( ெபைமைய இழிவாக மதி(பி1 விட 4டா*. எனேவ நா

கறைவ ஆ ம1

ந

ெவ9

அவ ெகா(பதி- பயனி-ைல. கறைவ ஆ1ைட'

ெகா* அேதா கடவ வியகதக ேவ9 ஒ ெப

பாிசிைல'

அளிக ேவ " எ9 அவ 5 ெசF* ைவ* ெகாடா.
ம9நா

அவ

ஒளைவயா ஆ1ைட( ெப79ெகா ேபாவத7காக அைவ வ/தா.

ேசர தG- அவ அவ ேக1டப கறைவ ஆ ஒைற அளிதா.

அதபயாக அவ அளித பாிசிைல க ஒளைவயாேர திைக*( ேபானா.
அவ தG- ெகாத கறைவ ஆ எEவள5 நிைற இ/தேதா அEவள5

நிைற ெபானா- அேத ேபா- ஓ ஆ ெசF* இரடாவதாக அவ
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அளி/தி/தா ேசர! ேக1பவ எைத' ெப79 ெகா வ எறா<

ெகாகிற த ெபைமைய கா(பா7றி ெகா ள ெதாி/தவ அவ!
சிர(பா- மணிம5GA ேசரமா தைனA

கர(பா யா ேக1ப( ெபா ஆ ஒ9 ஈ/தா
இர(பவ எ ெபறி
தாமறிவா த

ெகா வ ெகா(பவ

ெகாைடயி சீ

சிர(பா- = தைலயி-, மணம5G = அழகிய கிாீட . சீ = ெபைம
எ9 ஓளைவயாேர இைத( பா' ளா.
----------------

23. பைடதவ !)ற!
!)ற!

'இளைமயி- வி பி வி பி( பத தமிழி பய எEவள5 ேவதைன நிைற/த*
எ9 இ(ேபாத-லவா ெதாிகிற*! வள

நிைற/த வா5 எEவளேவா வழிக

இகிறன. ஆனா- தமிைழ( பத 7றதி7காக5

ெதாி/தத7காக5

அ/த வள+கெள-லா

தமி தாF திமக>

நா< பாட-கைள( பாட

ந ைம( )றகணிக ேவமா என?

நிர/தரமாக நிைல*வி1ட பைக ஏதாவ*

இகிறேதா எனேவா? வாைக வசதிக , ைற/தப1ச

உக5

உண5

ேபாதிய அள5 4ட இ-ைலயானா- க79 கவிபா'

காC

பய

எனதா ேவ கிடகிற*?' இ(ப(ப1ட ேவதைன கவி/த நிைன5கேளா

கா-ேபான ேபாகி- அ/த நீட சாைலயி- இராமAச/திர கவிராய நட/* ெச9
ெகா/தா.

அவைடய )லைம' ள

ெமைமயான*. ெமFயான திறைமைய

ஏமா79பவகளி அல1சியைத தா+கி ெகா ள4ய அEவள5 வைம

அவ அ/த உ ளதி- எ(ப ஏ7பட ' ? இரெடா நா1களாக உண5

கடறியாத தளAசியி- நைட4டத ளாய*. ெதாட/த ஏமா7றதி வாிைச

வாிைசயான அபவ+க , த
ெதாைலத' தமிழி ேம<
ேக1வி1( ெபாைன'

ேபாி< , ெசா-ல( ேபானா- தா

அவ ெவ9() ஏ7ப1ட*. பாகிற பா1ைட

ெபாைள' வாாியிைற* விடேவடா , மனமார

ஒேவைள உணவளி* உபசாிக 4டாவா இவக
மலரவி-ைல?

க79

உ ள+களி- கைண
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சி/தி* ெகாேட நட/த அவ நி7 ப ெசFதா பக* மரதயிG/*
ெநாெகாேட ஓவ/த அ/த( பிAைசகார. அவ  வ/* நிற

அவ, அவ ைகயிG/த 3வ H1ைடயி- ககைள ஓடவி1டவாேற

ஆவேலாக1கதி- இகி ெகா/த த தி ஓ1ைட எ* நீ1னா.
அ/த( பிAைசகார கைத நிமி/* பாத கவிராய அ@வதா, சிாி(பதா

எ9 ெதாியவி-ைல, அ/த கதி- ெநளி/த ந பிைகயி சாய< , ெக?3

பாவ , உதக

அகல விாி/* ெவளி ெதாி/த அதைன ப7க>

அவைரேய

ச79 வ/தி திைககA ெசF* வி1டன. இர நா1களாகA ேசா9 காணாத அவ

எ+ேக ேபாவா அவA ேசா9 ெகாக?

"அ(பேன! இ* க1A ேசா79 H1ைடய-ல! ெவ9

ஏ1A 3வக !" - எ9

அவ அவைன ேநாகிA ெசா-G வி1 நக/தேபா*, அவைடய இளித

ப7களி<

இர+கிய கதி<

ெதாி/த ந பிைகயி OAசி அவேக

ேவதைனயாக இ/த*. ஏமா7றேதா மரதைய ேநாகி தி பினா அ/த(

பிAைசகார.

கவிராய சி/தைன ெதாட நைடைய' ெதாட/தா. இ(ேபா* அவ

ஒவைகயி- தி(தி. "தமி பகாத )லைமய7றவகளி< 4டA ேசா79

திடாேவா இகதா இகிறாக ' எப*தா அ*. ெபாைன'

ெபாைள'

ெகா* ஒ சிலைர உய/த ைறயி- இர1சிகிறா

பைடதவ. ேபாக1 ! ெபா
யாதவக> க-ைல'

ெபா>

ெகா* இர1சிக

மைண' உணவாக காFAசி கலா

.

எறாவ* வழி ெசFதிக 4டாதா? அைவகைள உணவாக ஏ79 உCவத7

ஒ() ெகா > பயாக வயி7ைற( பைடதிக 4ட ெதாியவி-ைலேய இ/த
நாக? ஒவ ம7ெறாவனிட

ப-ைல திற/* பிAைச ேக1 பயாக

அ-லவா பைடதிகிறா? இ* யா 7ற ? ப-ைல திற/* பிAைச

ேக1பவைடய 7றமா? இ-ைல , பைடதவ 7ற தா. இ(ப
நிைன*ெகா வ
ெவளி(பகிறன.

ேபாேத இ/த எண+க

ஒ பா1டாக உவாகி
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"க-ைலதா மைணதா

காFAசிதா கதா க7பிதானா

இ-ைலதா ெபாைனதா

எனதா ெகா*தா இர1சிதானா

அ-ைலதா ெசா-Gதா

ஆைரதா ேநாவதா ஐேயா எ+

ப-ைலதா திறகதா ப*மதா
)வியி- தா பணினாேன."

ப*மதா = பிர ம. ேநாவா = வத.
பாெகாேட நட/தா )லவ. பா1- வ
ெசா-<
----------

'தா' 'தா' எற ஒEெவா

அவர* உ ள உகைத ந உண*கிற*.
24. /லவ$க

பாவ

ெபாதிய மைலயி அவார . 'ேசா' எற ேபெராG'ட 2ைர* O@

அவிகைரயி- க Zரமாக கா1சியளித* ெபாியநாயகிய ைம ேகாவிG

பிரதான வாசG ேகா)ர . ேகா)ரைத ஒ1( பினணியி- ஒ ெபாிய ெவ ைள

* மாைல ேபால மைலக1G/* வி@/* ெகா/த* நீ அவி. இ/த
அ7)தமான இய7ைக அழைக எணி விய/தவாேற வ/* ெகா/தா
கவிராய. பசி, தாக , இள(), கைள() இைவகெள-லா

தாேன?... இரசைன இ-ைலேய? அவ கவிைத' ள
வா'ல/* ேபானா<
பப1டவ. மைல'
ெபா+கி( பா'

ேகாவி<

வயி79

உட<

பைடதவ. வயி9 வ7றி

இரசைனைய வ7றவிடாத அள5 உ ள

அத சிகர+கைள அைண*A ெச-<

பர/* விாி/*

ேமக 41ட ,

அவியி ெபாG5 , மைலA சாரG- எ(பாக அைம/தி/த

அவ கவனைத கவ/ததி- விய(பி-ைல.

ேமளதாள ஆரவாரேதா ேகாவி< வ/* ெகா/த ஒ 41ட

அவர*

ஆ/த சி/தைனைய கைல* நி9திய*. கவிராய விலகி நி9ெகா

41டைத கவனிதா. '41டதி நநாயகமாக விள+கிய ஒவ

படாேடாபமான ேதா7ற*ட மிக ெ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 ககக . ெந7றியி- சEவா*( ெபா1. மாபி-

ெசறவக

ேகாயிG- வழிபா ெசFவத7 ேவய பலவைக( ெபா கைள

ஒளிவி

நவமணி மாைல. ைகவிர-க

ஐ/தி<ேம ேமாதிர+க . அவைரA 37றிA

ஏ/திA ெசறன.

41டைத' அவைர'

கவனி* ெகா/த )லவ கவனைத, பி)ற

நி9ெகா இேத கா1சிைய கெகா/த ேவ9 இவ ேபசி
ெகா வ* கவ/த*.

"த Z! இவ வ/த ேயாகைத( பா! என ெதாி/* மைலA சாரGG/*

)-<

விற க1 3ம/* ெகா/தவ! இ(ெபா@* பாதா- அ(பA

ெசா-ல 'மா? ைகயி<

நெசF! நா

ந-ல இ() நில+கைரகேளா...? அEவள5 .

ஒ9 :9 ெபாதி ைறயாம- கள?சியதி- ெந-ைல

ெகா1கிறா, இைததா த பி, ெபாியவக

அதிYட எகிறாக

ேபா< ." இ(ப( ேபசி ெகாேட அEவிவ

.

ேகாவி< எதி திைசயி-

நட/தன. )லவ மினெலன ஒ ேயாசைன உதித*. 'இளைமயி- )-<
வி7

3ம/* கYட(ப1டவனாக இ(பதனா- இவ O17A ெசறா- ந

ர< நிAசய

இவ இர+கிA ெசவி ெகா(பா' எ9 எணினா. இ(ப

எணியவாேற ேகாவி<

ேபாகலாமா ேவடாமா எ9 தய+கி

ெகா/த அவ ேமளதாளேதா உ ேள ெசற 41ட
கடா. பிற ச/ேதக ெகா ளாதப அவ
இர H9 ெதக
விள+கிய ஒ O17

உடேன தா

தி பி வவைத

41டைத( பிப7றிA ெசறா.

கட/தபி அரமைன ேபா- ெபாிதாகA சிற/*

)/த* 41ட . ேகாவிGG/* வ/த அவசரதி-

உ ேள ேபாF த ைறையA ெசா-<வ* நறாக இரா* எ9

கதியவராF O1ெடதிேர இ/த மரதயி- அைர நாழிைக தாமதிதா )லவ.
O1- ஒ வழியாக ஆரவார
கவிராய ெம-ல தா

ைற/* அைமதி '7ற* ேபா- ெதப1டேபா*,

உ ேள 2ைழ/தா. நைடைய கட/* 4டதி7

2ைழய இ/த அவைர( பகதிG/* வ/த அத1

ர- அ(பேய

நி9திய*. )லவ தி பி( பாதா. நைடேயாரமாகA சாF5 ெமைதயி- அேத

ெச-வ சாF/* ெகா/தா! "யாைரயா நீ?" எற அ/த இர<( பதிெசா-லாம- கி1ட ெந+கி( பEயமாக த நிைலையA ெசா-G, அ/தA

ெச-வைர( ேபா7றி இரெடா பாட- கைள'

பானா )லவ. சாF/*
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ெகா/த ெச-வாி கதிேலா ெநா ெநா கைம வள/* வ/த*.
)லவ( ெபத ஏமா7ற . தி1டாத ைறயாக அவைர வாச- வைர

ெகாவ/* வி1டபி தி1 வாசG கதைவ இ@*A சாதி ெகா
ேபானா அ/தA சீமா.
")-<க1

வி7 3ம/த ேப

!வகால*( )ணிய வசதினா-

நீலக-G7 கக ேபாவா

ெசா-< க1 )லவைர கடகா-

Kறி( பாF/* கதைவ அைடெததி .

ம-< க1 மைடயைர( பாடேவா

மைலயA சாரG- வா ெபாிய ைமேய"
Kறி = ஆதிரமைட/*, மைலய
த

- ெபாதியமைல ம-<க1

= சைடயி .

பாவைத இ(ப ெநா/தவாேற ெபாிய ைம ேகாவிைல ேநாகி மீ

)லவ நட/* ெகா/தா.
---------------------

அ/த(

25. தைட ேமாதிர

"திறைம, )லைம இைவகைள உைமயாகேவ பாரா1 ஊவி
வ ள-கைள கைதகளி<

காவிய+களி< தா பாக' ேபா< .

வாைகயி- அதைகய மனிதக

இ(பதாக எCவேதா, ந )வேதா கான-

நீைர தணீ எ9 கதி க ஆைச ெகா >வ* ேபாற* தா. ெபா

ெசறி/த பாட- அ7)தமாக அைம/*வி1ட*. இைத அ/த வ ளGட

பா

கா1ேனாமானா- அவ வாாி வழ+வ* நிAசய ' எெற-லா ஆவ
ந பிைக'

KடA 3வைய Kகிெகா ேபானா-, 'பா1டா? தமிழிலா?

அ* என அ*? ஏதாவ* )* ேமா விைதயா? இ*வைர நா
பாததி-ைலேய?' எ9, இ* ேபால அறியாைமைய ெவளி(ப*

மனிதகைள காண கிறேத அறி கவிைத அறி5 , கைல உணAசி' ,
ெகா இய-) ஒ+ேக அைம/த வ ள- ஒவைனேய
வதி-ைல. இ/த H9

ஒ+ேக அைம/த உ ள

காண

எ+காவ* அதி
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!தா7ேபா- அக(ப1டா- அ/த உ ளதி விாி5ேக7ப உைடைமயி விாி5
அ+ேக இ-ைல ."

நமAசிவாய( )லவ இ(பெய-லா

எணி உ ள

ெவ* பி வாயெத-லா

ெச-` வ ளைல காபத7 னா- தா. ெச-` வ ளைல கட

பிற, அவைடய இனிய ெமாழிகளா<
ேம74றிய H9 இய-)க>

அவாிட

வரேவ7பா<

அ)( பணிகளா<

ைறவ7ற நிைற/தி(பைத( )லவ

அறி/*ெகா ள ேந/த*. அ(ப ஒ மனித இ(பா எ9 அ*வைர அவ

கனவி<

நிைன*( பாததி-ைல. )லவகேளா பழவதி< அவகைள(

ேபா79வதி<

அவக

)லைமைய இரசி(பதி<

இEவள5 ேபராவ

உ ள ஒ

வ ளைல க7பைனயி- 4ட அவ எணியதி-ைல. அEவள5 அ+ண+க>

ெச-` வ ளGனிட
வ ளைல த ஆ'

மிக மிகA சிற(பாக ெகா/தன. இ(ப(ப1ட ஒ

@வ*

வாF ஓயாம- பா ெகாகலா

ேதாறிய* நமAசிவாய( )லவ. சில நா

ேபால

அ/த வ ள<ைடய வி(பைத

த1ட யாம- அவடேனேய இ/தா )லவ. ஜம @வ* அ(ப

இ/*விட4ட அவ ம9திகமா1டா. ஆனா-, ஊாி- மைனவி மகளி

நிைலதா வ ளGட

விைரவி- )லவைர ஊ ெச-ல விைட ெகாமா9

ேக1பத7 Kய*.

அைர மன*ட, )லவைர( பிாிய மனமிறி விைட அளித ெச-` வ ள-,
நிைற/த ெப

பாிசி-கைள அவ ெகாதா. ஊ( )ற(ப

இரடாவதாக மீ

வ ளGட

ேபா*

ெசா-Gெகா வத7காக உ ேள ெசறா

)லவ. உ ேள வ ளைல க ைக 4(பி வண+கியவாேற ேபாF வவதாகA
ெசான அவர* 4(பிய ைகைய 4/* ேநாகிய வ ள-, )லவ( பதி-

வணக

ெசF*வி1 அவைர அகி- வமா9 அைழதா.

'வ ள- எத7காக அகி- வமா9 அைழகிறா' எற காரண

)ாியாத

விய()ட )லவ அவரேக ெசறா. த அேக வ/த )லவைர( பகதி-

மாியாைதயாக அமரA ெசFத வ ள-, அவர* வல* ைகவிர-கைள உாிைமேயா

பிதா. )லவேரா ஒ9

)ாியாம- ேப/த( ேப/த விழி* ெகா/தா.

வ ளG ைகவிரைல அணி ெசF* ெகா/த அழகிய ைவர ேமாதிர
ைகவிர< மாறிய*. ஊ( )ற(ப

ேநரதி- வண+கிய த

)லவ

ைகைய

க அகி- வரவைழ* ேமாதிரமி1ட அவ ெப+ண நலைத எணி

எணி விய/த* )லவர* ஏைழ' ள . அ/த விய() நேவ ஒ க7பைன

அைமயாக ேதாறிய*. "எனிட

பாிசி- ெப7ற பிற, தமிA 3ைவ அறியாத
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ேவ9 எ/த( )-லகளிட

ேபாF இ/த வல* ைகவிர-கைள நீ1

ேக1கேவடா . நாேன எ9

ெகா(ேப' எ9 த ைக ஒ தைட

கா(பாக அ/த ேமாதிரைத வ ள- இ1டதாக க7பி*( பானா )லவ.
"கா ஒ9

ைகதல தண-

ெச-`ர கனி/* ந ைம

வா எ9 அைழ* இ1ட

ேமாதிரேம வைமயான தமி(

பா ஒ9

ச79

அறியாத

)-ல த பகG7 ேபாF

தா எ9 ைகெய* ஏ7காமஇ1ட தைட இ*ேவ'

கா ஒ9

பா1.

= க7பகமர ேபாற. ைகதல = ைகக , கனி/* = பாி/*, பா =

வ ள- அணிவித ேமாதிர

)லவ

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

உட<

அழகான க7பைன ஒைற அளி*வி1ட*

26. ஆ)றி# ந;விய ஆைட

ெந?3 ஒ+ேக ளிAசிைய'

மலAசிைய' ெகா

ைவகைற( ேபா*. ைவைக நதியி கைரயி- ஒேர ேகாலாகல கா1சிக .
ஆ(ெப ேநர , தG- நா ஐ/* நா1களி- கல+கலாக ஓய

தணீ4ட இ(ேபா* நறாக ெதளிவைட/தி/த*. ளிக வேவா

ேபாேவாமாக( ப*ைறகளி- மக

41ட

எ-லாA சமய+களி< அEவள5 ெவ ள

அதிகமாக இ/த*. ைவைகயி-

வ/* காண யா*. எ(ேபா*

ைவைகயி- ஆழ நீ ஓகிறேதா அ(ேபா*, அ/த நா1களி- ம*ைர( ெபமக

அதைன( பய ெகா ளாம- வி1விவதி-ைல. இதனா- தா அEவள5

41ட .

இ(ப( )*ெவ ள

ேபாF ெகா/த நா1களி- ஒறிேலதா ம*ைர

த7ெசயலாக வ/தி/தா ஒ(பிலாமணி( )லவ. ஆ(ெப அ*5மாக,
ைவைகயி- ந-ல தணீ

ஓ ேபா* ேவ9 எ+ேக

ளி*விட அவ
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மன

வரவி-ைல. 'அைர ேவYைய நறாக *ைவ*, அலசி, உட7N தீர

ைவைகயி- Hகி ளிக ேவ ' எற எணேதா பல பலெவ9 விய

இ

ேநரதி- ைவைக கைர விைர/* வ/* ேச/தா )லவ.

37றிA 37றி( பாதா<
இட

ஒ ப*ைறயிலாவ* சாவகாசமாக நி9 ளி(பத7

கிைடயா*. எ-லா *ைறகளி<ேம அதிக ெநகயாக இ/த*. ஆடவ

ெபமாக தத அவசரதி- விைரவாக நீராA ெச-<

க*ட

*ைறகளி< ள இட+கைள( பலா( பழைத ஈ ெமாF(ப* ேபா- மக
ெமாF* ெகா/ தன. ெநேநர

ப*ைறயி- ச7ேற 41ட

ெந+கி

காதி/த பிற, பகதிG/த ஒ

ைற/* காண(ப1ட*. வசதியாக ளிகலா

எற அளவி7 அ+ேக 41ட

ைற/தி/ததைன க ஒ(பிலாமணி( )லவ,

அ/த *ைறயி- ேபாF இற+கினா.
திநீ79A ச )டைத'

ஏ1A3வ க1ைட'

ப ேமேல தணீ படாத

ஓாிடதி-, க பாைவ ெதாி' பயாக ைவ*வி1 அைரயி- *

சகிதமாக ேவYைய *ைவ(பத7காக நைனக ெதாட+கினா )லவ.
த- நாளிர5 ெவ ளிய பல மறதி )@தி ப/த க- தளதி-

உற+கியி/ததா< , மீனா1சி ேகாவி- திமதி7 ெச ம ப1ைடக

அவ

ேவYயி- அ+க+ேக 'திைர ைவ* வி1/ததா< , தணீாி- ந

ஊறைவ* அ@தி ேதாF* அலச ேவயி/த*. அ/த ேநாக *டேனதா

)லவ

அைரயி- ேம- *ைட க1 ெகா ேவYைய *ைவ*

உல*வத7 எணி அைத தG- *ைவக ஆர பிதி/தா.

)லவ நாகாவ* ம(ைப தி(பி( பலைற அ@தி *ைவதபி ஓF/*

தள/தி/த ைககளா- அல3வத7காக தணீாி- Oசிய ேவYைய, நீாி ேவக

அபகாி* இ@*A ெச9வி1ட*. அைத எகேவ

அவ கீேழ இர பக

த ளி இற+வத7

அ* நீாி- அைர ேயாசைன Kர

கட/* ேபாFவி1ட*. ைவைகயி- இ@*A ெச-<

' ேவகதி7 ைறவா

என? ேவ9 என ெசFவெத9 ெதாியாம- ெகா?ச ேநர

பி) ஒவழியாக மன/ேதறிA 3வக

எற பரபர(ேபா

மைலதா )லவ.

க1 ைவதி/த ேவYைய அதிக

கவனமாக ேதாF* உலதி நீராய பி க1ெகா, ெசாகG+க(

ெபமாைன தாிசிக( )ற(ப1டா. 3வகைள அைவ 37றியி/த கயி7றா-

54

வி!திA ச )டேதா ேச* க1ைவ* ெகாடா. மீனா1சி ேகாவிG-

ெசாகநாத ) அவ பாய பா1 எனெவ9 நிைனகிறீக ?
"அ(பிேல ேதாFதி1 அத* நாமதைன

த(பினா- ந ைமய* த(பாேதா - இ()வியிஇகG+க

ேபானா- எ ஏகG+க மாம*ைரA

ெசாகG+க தானிகA ெசா-."

அ() = கணீ, த()த- = *ைவத- - நீ+த-, கG+க
இ*தா அவ பாய பா1, தா

அ* அ* *ைவ(பத7காக

ஆைடத ைம( பழி வா+கி வி1டதாக 49 நய
-----------------

= ஆைட .

பாரா1டதக*.

27. ெசைனயி# சிவகதி!
சிவகதி!

ேசாழ நா1-, அ/த காவிாி கைரயி- வா/த 3க வாைவA ெசைன(
ப1னதி<

இராம கவிராய எதிபா* ஏமா/தா- அ* ெசைனயி 7றமா

என? ெதைன, மா/ேதா()களி அைமதி' , கா- காலாக( பிாி/* ஓ

காவிாி நீாி ளிAசி' , பAைச( பேசெரற பயி ெவளி' , ெவ7றிைல

ெகாகா< , க ) ேதா1ட , வாைழ ெகா-ைலக>மாக விள+

ேசாழ

நா1A சி7W ஒறி- பிற/* வள/* வாபவ அவ. நிழலைம ெவFயிGேல'
எறா7ேபால ஊாிG/தேபா* ெதாியாத அத அைம ெசைன வ/* சில
நா1க

கழி/த அ()ற தா ெகா?ச

ெகா?சமாக ெதாிய ெதாட+கிய*

அவ . காாியாதமாகA ெசைன ெச9 வரேவய அவசியைத தவிக
யாம- ெசைன வ/தி/தா அவ வ/*வி1டா-, எனதா ஒ*

ெகா ளாத ஊராக இ/தா< காாியைத * ெகா ளாம- தி ப
கிறதா?

வ/த காாியேமா ப1ன* Oதிகளி- ெவFயிைல'

)@திைய' பாராம- அவைர

அைலயைவ* அைல கழிதேத ஒழியA ச1ெட9 வதாக இ-ைல.

ெசைன( ப1ன*A ேசா79 கைடகளி- ேவளா ேவைள ந-ல ேசா94ட
கிைட(பதி-ைல. அத7காக Hறா

வஷ* த?சாaA சீரகA ச பா - பைழய
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அாிசியி- வத ேசா9 ேவ

எ9 அவ சைட* ெகா ளவி-ைல. ஏேதா ,

ேபாகிற ேசா7ைற வா+கிற காைச நிைனதாவ* க-< - உமி'மி-லாமக?சி நீ+கவாவ* வ*( ேபாட ேவடாமா? ெகா1ைட ெகா1ைடயாக க?சி(
பைச நீ+காம- கட இவ* ேபா- வ*( ேபா1ட அ/தA சா(பா
அவ ஒ* ெகா ளவி-ைல. ஜீரணமாகாம- கYட(பதிய*.
இெத-லா

ேபாதாெத9 ேவ9 சில *ப+க>

இ+ேக ெசைனயி- ேவதைன

ெகா > ப அவைர வதின. ைக, கா-களி- ெசாாி, சிர+ ேதா9வத7
அறிறியான ெகா()ள+க

ேதாறி அாி(ெப* திறன. அ/த தணீ

ஒ*ெகா ளவி-ைலேயா? சா(பா பதிய பாேடா? ெதாியவி-ைல. ெசாாி,

சிர+ அவ ைக, கா-கைள( பலமாக 79ைகயி1 ஆரமி* ெகா/த*.
ேவேறா ச+கதி! அைத ெவளிேய ெசானா- ெவ1கேக வ/த காாியைத நா<

நாளி- * ெகா தி பிவிடலா

எற ந பிைகயி-, மச?சியி-

இரேட இர ேவY *கைள ம1

எ* அைட* ெகா

வ/தி/தா. ஒ9 ஏ7ெகனேவ கிழிச-! இெனா9 இ+ேக வ/த பிற கிழிய

ெதாட+கியி/த*. காவிாியா ஓகிற*. * ைப( !(ேபால ேதாF* அ<+காம-

ெகா ளாம- அலசி உல*வத7 ? கிழிசைல ஒளி* மைற* ழ+கா<

ேமேல மடகி க1ெகாடாேலா அசி+கமாக இகிற*! விைல( )திதாக
வா+கிவிட ைகயி7 ெபா

ேபால( ப/*வி

வசதி ேபாதா*. உட பிேலேய சா ப- !சிய*

ெசைன மாநகர* திEயமான ெத()@தி ேவYைய

ெவ ைளயாக ைவ*ெகா ளவாவ* விகிறதா? அ*5
)ற(பவத7 த-நா

இ-ைல. ஊாிG/*

எெணF ேதF* நீராய*தா. அத7( பிற

தைல(பக எெணைய மற/*

ெகா ேபான* 4ட இ-ைல. அ* சி(

பி*A சைட சைடயாக உைற/* ேபாயி/த*.
இைதெய-லா
ெப7றி
எண

நிைன*( பா ேபா* ெசைன வ/* சிவெபமா

அதைன கதிகைள' தா

ெப79வி1டதாக ஒ 9 )கார

அவ ேதாறிய*. அ/த எணைத இர ெபா

அைமயான சிேலைட( பா1டாக( பா ைவதா.
"ெசன)ாி ேமவிA சிவ ஆேன ந-ல

அன

அறியாதவ ஆகி - ம சிர+

ைகெகா அைரA ேசாம க1A சைட 9கி

அைம/த ஒ
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ெமF ெகாட நீறணி/* ேம."
அன

= ேசா9. நாக. சிர

ைக ெகா = சிர+ைக ெகா, ேசாம

ஆைட. பிைற. நீ9. )@தி = சா ப-.

"ந-ல அனமாக உெவ* நாக காண யாதவனாகி காபாG
மைடேயா ைகெகா பிைறமதிையA சைடயி7 க1 ேமனி @*
ெவணீ றணி/தா" எ9 சிவெபமா கதிக1 , "ந-ல ேசா9

அறியாதவனாகிA ெசாாி சிர+ைகெகா, கிழி/த ஆைடைய அைரயிலணி/*,
தைலயி- எெணF படா* சைட பினிட உட ெப-லா

)@தி பயA

ெசைனயிேல சிவகதி கிைடத* என" எ9 தம ெபாளைமயA

சிேலைடயாக இைத( பானா இராம கவிராய. பா1, மிக5
--------------------

ெபா

ெசறி/த*.

28. ப ேபா%ட கக

)லைம ெந?சதி சமகார சா*ாிய

அைமயாக ெவளி(பட4ய இட

)லவாி த7றி() ஏ7றேம. இய7ைகயாக நட

ஒ நிகAசியி, அ-ல*

பாவ*தா த7றி(ேப7ற . இைத நளினமாக5

கவிைதயி ேமாகன

காாியதி விைளைவ த க7பைன றி(பினா- ேவெறாறாக ஏ7றி(
ேபாகாம<

அைம* கா1ட4ய தனி(பாட-க

எ*ைண ைற பதா<

இனிைம' 3ைவ'

ெக1(

அேநக . அைவகைள

றி ேதா9வேத இ-ைல .

தனி(பாட- திர1ேல இராமAச/திர கவிராய பாட-க , ஏைழைமயி

மேனாபாவைத' , )லைம உ ளதி ெபா9க யாத ேவதைனைய' ,

தம நிகர7ற ைறயி- சிதிாி* கா1வ* ேபாலேவ ேமேல 4றிய விதமான
க7பைனகைள' அழகாகA சிதிாி* கா1 கிறன. இ/த இவைக

ததிகைள' , கவிராய பா- நா க அபவி ேபா*தா அவைர(

ெபா9* எ@/த இ 5 வ<(ெப9 ; அவ )லைம திற

நம( )ல(ப .

3ைவ ேதAசி'

மாதிாி த?சாa வ(ப !ப எற ெகாைட வ ள-மீ* அவ பாய
பாட- ஒைற க அபவி(ேபா .
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த?சாa வ(ப !ப அ/த( பதியிேலேய தன ஓ(பா
இ-லாத ெப? ெச-வ. தமிழாவ

அவ ெந?ச

தமி( )லவக>

இ-ைலெய9 ெசா-ல நிைன*

இரவல

மிகா

ெபா/தியவ. கைண ைறவி-லாத
ேவேகா>ட ேதவ

பிற

அறியா*. அ/த வ1டார*( )லவ

ம1ம-ல, எ+கி/* வ/தா<

சாி, எ-ேலா ககட

க7பக மரமாக விள+கி வ/தா வ(ப !ப. இதைகய வ ளைல( பலைற

ச/தி*( பா மகி/* பாிசி<

ெப7ற பழக

இராமAச/திர கவிராய

மிதியாக உ. அக அவ ேபா79தG- மகிAசி கடா கவிராய.

வ(ப !பேனா, அவ வ/*வி1டா- உலைகேய மற/* ேபாF அவ
னா- தமி இரசிகனாக உ1கா/*விவா. கவிைதைய இரசி(பதிஅவ அEவள5 ஆவ-.

இ(ப ஒைற கவிராய வ(ப !பைன காணA ெசறி/தேபா*,
வழகைதவிடA ச79( ெபாிய ேயாக

- அவகாக அ+ேக காதி/த*.

ைகேத/த ைவர( பாிேசா தககைள ெகா ெபா9கி எத )Yபராக

க7கைள( பதித ஒ ஜைத கககைள அ ைற அவகாகA ெசF* ைவ*
கா*ெகா/தா வ(ப !ப.

அவ ெகா* ெகா* தம 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*. )லவகாக( ேபாட ேவ

ஆைச Kட, அவசரதி- ெசF*வி1ட அ/த ககக
ெகா?ச

எற

அவ கா*க>

ெபாிதாக இ/தன. அத பல?. )லவைடய தாைடகளி- அக

ேமாதி இதன. ககக . K/* ேபாயி/த அவ கா* *ைளகைள ஒ1

இ9கி( பித அைவக

அவA சிறி* வGைய'

ெகாதன. இைத கட

!ப அைவகைள அழி*வி1, அளேவா 4ய ேவ9 கககைளA

ெசFவதாக5 , பிைழ தைன மனி பயாக5

)லவாிட

ேக1

ெகாடா. )லவ சிாி*ெகாேட, "உ அ) ேபால( ெபாியதாக5 , ந1)

ேபால இ9கமாக5 இ

இைவகைளேய நா அணி/* ெகா கிேற! ேவ9

ெசFயேவடா' எ9 ம9தா.

அளைவவிட( ெபாிதாக தாைடகளி- ேமாதி' , கா* *ைளகைள ஒ1 இறகி
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வGைய உடாகி'

வத ேவயத7( பதிலாக அ7)தமான க7பைன

ஒைற அளிதன அைவ. "பா1

தமி@ அறியாத க?ச களிட

ேபாF

தமிைழ( பா O*தி ெசFயாேத எ9 கனதி- ேமாதி தாைடகளி- அதன
ககக . வ(ப !ப ேபாற வ ள-களிட
49பிறவைகயான ேபைதகளிட எ9
இரகசிய

ம1

தமிA 3ைவைய

தமிைழ 4றாேத' எ9 கா*களி-

49வ* ேபால ஒ1 இ9கி வGெகா ளA ெசFதன." இ/த அழகான

க7பைன பா1டாக வவ

ெப7ற*. )லவ 9 )A சிாி(ேபா பாட ஆர பிதா.

"ஏதிேல வறியவ இனிய கவி()லவ
ேபாதிேல தன+ெகா
ேகாதிேல கிட/*ழ<

இர+கிய/த(

த?ைசநக வ(ப!ப எ7

பலாிடதி7 ெச9 தமி 4றாவண

காதிேல ஒ11 தாைடயி ேமாத கக தானி1டாேன."
ஏதிேல = எ(ேபா* , தன - ெச-வ , எ7 = என, ேகா* = 7ற , ஒ1 இ1

= இரகசிய

4றி.

தமி( பயைன O ெசFயாேத எ9 ககக
தததாக5

ஒ1 இரகசிய

அைம/* வி1ட*.
-------------

4றியதாக5

கனதில*

பா

சமகார அ!வமாக

29. ேமா$ ெப)ற ேப$

ப+கனி மாத*( பைடபைத

ெவFயி- ஜீவராசிகைள எாி* நீறாகிவிட

ைன/*வி1ட* ேபா- உகிரமாக காF/* ெகா/த*. ெதவி- ஈ காைக

இ-ைல. Nனிய ெவளியாக விள+கிய*. காைல( ெபாாி
ெவளிேய கிள ப யாதா *ணி5 வ ?
ஆனா- ேதசா/திாியாகA 37றி ெகா

பா* ெகாகவா கிற*? ெவFயி<

அ/த ெவFயிG-

காளேமக* அைதெய-லா
மைழ'

பா* ஒ+வத7

O வாசேலா 4ய மனிதாி-ைலேய அவ! ேம< அவைடய மன நிைலைய'

வாைகைய' ெபா9தவைர கா<A ெச() , ைக ைட'
வ7)9தி அவாிட

யாராவ*

அளிதா-4ட அவ அைவ அநாவசியேம. ' 3ம/*

திாிகிற உடG 3ைம ேபாதாெத9 ேதா7ெச(ைப'

*ணி ைடைய'
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3ம/* ெகா ேவ9 திாிய ேவமா?' எ9 எCகிற அளவி7

விேநாதமான* அவைடய மேனாபாவ . அவ வி/ைத மனித. 'இ(ப(ப1டவ'
எ9 வைரயைற ெசF* கண+கைளA சிதிாி*விடயாதவ. ெவளி(

பாைவ( ைபதியகார, ைபதியகாரதன எ9 உலக அவைர'

அவ

ப7றி 5 ெசF* ெகாடா- அ* அவைடய 7றமி-ைல. சீறி

ண+கைள'

வைசபாவா. சில சமய+களி- ெப1( பா பாக ஒ+கி விவா ேவ9சில

ச/த(ப+களி-, இ/த இர மா9ப1ட நிைலக

ம1ம-ல. இ

நம*

அறிவி7 அ(பா7ப1ட, விள+கிெகா ள யாத எEவளேவா இய-)கைள
விசிதிர ாீதியாக5

சாி, ேவதா/த ாீதியாக5 சாி, அவாிட

அவA சாதாரண வாைக.
ேசா9
நா

நீ

*ணி'

காணாத *யர

காணலா . அெத-லா

அதிேல இ(ப* ேபால, இ/த* ேபால

மய+கி எணிெகா கிேறா . ஆனா- அ/த ேவைக மனிதைடய

வாைகைய ஊறி ஆராF/த பி உண/* பாதா-, அ(ப எவ7ைற'ேம

அவராக உண/* *ப(ப1டதாக ெதாிய காேணா . அ/த உண54ட அ+ேக
நிழGடவி-ைல.

தாக நாைவ வறளA ெசFத*. காளேமக அ/த தளAசிேயா தளAசியாக நட/*

ெகா/தா. ஆனா- சகிக யாத ெவFயி- ேவதைனயி- எEவள5
ேநர/தா தாகைத தா+கி ெகா நடக ' ? கா-க> தைல'

ெவFயிG- வா வ/* ேபா* தாக
ேவ ?

ேவ9 ப7றி ெகாடா- ேக1கவா

இ/த நிைலயி- அவைர( ேபாலேவ அ/த ெவFயிG- வ/* ெகா/த ேவேறா
'மானிட ஜீவ' அவ திYயி- ப1ட*. ஆனா- ெகா?ச

விதியாச

எதிேர வ/* ெகா/த அ/த ேமா காாியி தைலயி- ெவFயிைல

இ/த*.

தா+கேமா(பாைனெயா9 ெபாிதாக இ/த*. காG- ெச(பணிதி/தா .

'ேமாேரா ேமா' எ9 4விெகா வ/த அவ>

காளேமகதி7

அவைள நி9தி, ேமலாைட Aசி- இ/த கா7பண

காைச நீ1 ஒ வைள

விதியாச

இEவள5 தா.

ேமா ெகாமா9 ேக1டா காளேமக . அவ>

அைத வா+கிெகா
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பகதிG/* ஒ திைணயி- பாைனைய இறகி, அவவைள நிைறய

ேமா ெகாதா . வைளைய ைகயி- வா+கி அதிG/* இர வாF

ேமாதா தி(பா காளேமக ! 'இ* ேமாதானா?' எற ச/ேதகமாக(
ேபாFவி1ட* அவ. ஒேவைள தவறி(ேபாF தணீைர

ெகா*வி1டாேளா எ9 4ட ேதாறிய*. 4சாம- தணீைர விளாவி

இ/தா

அ/த ேமாகாாி. கைடவாயிேல வழி/த ேமா

ைகயி7 வைள'

ேதாற அபிநய*ட மைடைய ஆ1 ெகாேட பாட ஆர பி*வி1டா
காளேமக ;

"காெர9 ேபபைடதாF ககன* உ9 ேபா*

நீெர9 ேபபைடதாF ெந/தைரயி- வ/தத7பி
வாெரா9 ெமனகிலா ஆFAசியைக வ/தத7பி
ேமாெர9 ேபபைடதாF (ெப

ெப7றாேய!"

"வானதிG ேபா* உன ேமகெம9 ெபய. தைரயி- மைழயாக(

ெபFதபி தணீெர9 ெபய. இ/த பாழாF(ேபான ேமாகாாிக

பாைனயி- )/த பிற உனேக ேமா எ9

ைக வ/*

ெபய - ஆகா! உ ெபய

எEவள5 விாி/*வி1ட* H9 ேபாில-லவா பர5கிற* உ )க!"

இகதைமய( பா *வி1, எ?சிய ேமாட வைளைய அ/த
ேமாகாாியிட

அவ

ெகா*வி1A ெசறா காளேமக . அ/த நிைலயி-, அ(ேபா*

4ட அவைர( பித எ9தா எணியிக ேவ .

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

30. <5கிளி

பகா3 த பிரா

காபத7காக( பயண

மானா<

இவ

ெசறவாெற-லா

அவ நபராகிய ேவெறா )லவ

வ ள- ஒவைர

ெசF* ெகா/தன. கா-நைடயாகA ெச-<

ேத/த தமி கவிஞகளாைகயா- மனதி7 வி(ப

பயண

உைரயா ெகாேட ெசறன. தனிைம, சி/தைன

ஏ7ற*தா. ஆனா- ெசய< ஏ7றதி-ைல. நட/* ேபாத- தGய வ7றி7
தனிைம ச7ேற *ப

ெகாகதா ெசF' . சி/தி(பத7ேகா தனிைமையவிடA

சிற/த கவி ேவெற*5

இக இயலா*. எனேவ ேச/* ெச-<

வழிநைட கைள(ைப உண

பயணதி-

வாF(ேப அவக> எ7படவி-ைல .
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வழியி- ஓ அழகிய நகைர அவக

கடக ேநாி1ட*. வழிைய ஒ1 அைம/தி/த

ஒ ெபாிய பழேதா1ட , பகதி- பக நிற* நீ கலகலெவ9

ஓெகா/த சி7றா9

ஆக இ/த இடதி7 வ/த*

பகாச

அ+கி/* ேமேல அெய* ைவககா- எழவி-ைல. அ/த இடதி இய7ைக

வன() அவைர( ெபாி*

கவ/*வி1ட*. கிளி, யி- இைவகைள அ/த

ேதா1டதி- கிைள கிைள காண /த*. ெவFயி- உ ேள 2ைழய யாத

அள5 அட/* ப3ைம ெந+கிய ேதா1ட

அ*. வி(பைத அடக யாம-

நபேரா ேதா1டதி7

2ைழ/தா பகாச. மாணிகA சிவ(ேபா கனி/த

ெகாFயா கனிக , இ

எண7ற கனிக

நிைலயி- சர

சரமாக ெதா+ மா பழ+க , த+க வண

ேதா1ட .

இய7ைகைய இரசிக வ/த பகாச

உதி/* கிட/தன5

ெபா+

மயமாக கா1சியளித*

நப

ைக எ1யன5 , கீேழ

ஆகிய கனிகைள' இரசிக ெதாட+கினாக . தின

ெதவி1டாத தீ+கனிக ! தி9 ெகாேட இ/தன. தG- தா தணீ *

வி1 வ/*விவதாகA ெசா-G வி1 அகி- ஓெகா/த நதிA
ெசறா நப. காFநிைல'

கனிநிைல' ெகா, அைரைற( பழமாக

இ/த அாிசி ெகாFயா' வி விைதகைளA 3ைவ* ெகா/த பகாச

/திாி( ப()( ேபாற இனிைம ெபா/தி' ள அத விைதகைள எணி

விய/* ெகாேட கீேழ கிட/த அத ெகாFயா ெகாைத எதேபா*, இ )

வGைம பைடத ைகயி Y ஒ9 அவ ேதாளி ேம- வி@/த*.
ஐயனா ேகாவி7 திைரேபால ஆகாய*
ேதா7றேதா த  அன- க
காவ7காரைன கட*

!மிமாக வா1டசா1டமான

ககேளா

நி9 ெகா

பகாச வாயைட*( ேபாF வி1ட*.

பரபரெவ9 அவ ைகைய( பி* ெகா அவைர அவ இ@*A ெச-ல
ெதாட+கினா. பகாச என ெசFயலா

எேற ெதாியவி-ைல. அவ

னா- வாைய திற/* ேப3வத7ேக அவ அAசமாக இ/த* தணீ
க( ேபாயி/த நபேரா இ

தி பி வராத*

தி பி வரவி-ைல. )லவ நப

ஒ காாியதி7 ந-லதாகேவ ப1ட*. அவ வ/* த ைம இ/த

ேகாலதி- பா*விடேவடா . அவ

இ/த எமனிட

ேவடா . ேபசாம- இவேனா ெகா?ச Kர

ெசற*

அக(ப1 ெகா ள

மைறவான இட

ஒறிேல ெக?சி கதறி விவி*ெகா வ/*வி1டா- பி நபைர இ+ேக
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வ/* ச/தி* ெகா ளலா ' எ9 எணிெகா அவ அவேனா நட/தா.
காவ7கார அவைர நகரதி7

அைழ*ெகா ேபானா. பல ெதகைள

கட/* ஊாி ந ைமயமாக அைம/தி/த அ/த( ெபாிய அரமைனயி உ ேள
இ@*ெகா ேபானா. )லவ இைடயிேல அவனிடமி/* த(பி*

ெகா ளA ெசFத ய7சி பGகவி-ைல. தைன வி1 விமா9 ேக1டேபா*

அவ பாத அ/த ெந()( பாைவ அவைடய சவ நாகைள'

ஒகிவி1ட*. ேபசாம- அவைன( பிப79வைத தவிர ேவ9 வழியி-ைல எ9
ெதாி/* ெகாடபி அைதேய ெசFதா. அவ அைழ*A ெசற அ/த( ெபாிய

மாளிைகைய கட*
ெபைம'

அத7ாியவ அ/நகேக அரசைன( ேபாற ததி'

உைடயவனாக இகேவ

எ9 ஊகி* ெகாடா )லவ.

ேதா1ட காவ7கார மாளிைக வாசG- நிற காவலைன ஏேதா றி(பாக
ைககா1 ேக1டா.

"இ(ேபா* யா*. பாக ேவமானா- எ(ப'

இ

ஒறைர நாழிைக

காதிகேவ " எ9 மாளிைக வாயிG- காவ7கார ேதா1டகார
ம9ெமாழி 4றினா.

இ/த ம9ெமாழிைய ேக வி'7ற பின சிறி* ேநர

ஏேதா சி/தி*

ெகா(பவ ேபால நி9 ெகா/ தா ேதா1டகார. பி ஏேதா

5 வ/தவ ேபா- வாயி7 காவலட கா- நாழிைக காேதா காதாக

ஏேதா ேபசினா. இ9தியி- வாயி7 காவல தைலயைசதா. ேதா1டகார

க மல/த*. இவ

)லவைர இ@* ெகா உ ேள ெசறாக .

வாயி7 காவல ஓ அைறயி கதைவ திற/*வி1டா.
இத விைள5? - பகாச இர நாழிைக ேநர

அ/த அைறயி- சிைற

ெசFய(ப1டா. த ைம உ ேள வி1 தாழி1ெகா ெசறேபா* அவக

ேபசிA ெசற ேபAசிG/* இைத அவ அமானி* ெகாடா.

இ+ேக இவ இ(ப இ ேபா*, அ+ேக ஆ7றி- தணீ *வி1
ேதா1டதி7

2ைழ/த பகாசாி நப, மரதயி7 பகாசைர

காணாம- திகி1டா. ச79 ேநர

அ/த( பக

பகாச எ+ேக

ேபாயிகலா ?' எற சி/தைனேயா உலாவி ெகா/ தா. அ(ேபா*
த7ெசயலாக அ+ேக வ/த ேவளாள ஒவனிட

அ/த ேதா1டைத( ப7றி'

விவரமாக ேக1டறி/*ெகாடா. ேதா1டதி7 ள க1காவ- கைள(ப7றி

அ/த ேவளாள ெசான ேபா* என. நட/தி ? எபைத அவரா- அறி/*

63

ெகா ள /த*. உடேன அேத ேவளாளனிட

அேதா1டதி உாிைம

யாளராகிய திமைலராய !பதியி இ(பிடைத அறி/* ெகா நகரைத

ேநாகி ேவகமாக நட/தா.

திமைலராய !பதியி O1ைட அைட/த பகாசாி நப, "தமி()லவ

ஒவ வ/திகிறா" எ9 உ ேள ெச9 4றி அமதி ெப79 வமா9 வாயி7

காவலைன அ(பினா. வாயி7 காவல உ ேள ெச9 வ/த* , திமைலராய
!பதி உ ேள வரAெசா-G அேபா ேவ ெகாடதாக அவாிட

4ற, அவ

மகிAசிேயா உ ேள ெசறா. உ ேள ஓ அைற( பகமாக அவ வ/*

ெகா/தேபா* சாளரதி வழிேய பகாசாி தைல ெதாி/த*. விய()டேன

தா

நிைனத* ேபாலேவ நடதி(பைத எணிெகாேட சாளரைத

ெந+கினா. பகாசைரA ைசைக ெசF* அைழ* விவர+கைளA 3கமாக

அறி/* ெகா எ(ப'
2ைழ/தா.

விவிக ய-வதாக உ9தி 4றிவி1 உ ேள

)லவ உ ேள 2ைழ/தேபா* திமைலராய !பதி தா

அைமயாக வள* வ/த

ப?சவண கிளியி 41ைட ைவ* அத மழைலைய ேக1

அபவி* ெகா/தா. பா-, பழ , ப(), தGயவ7ைற அத7
ெகா* அ* த ெசEவாைய திற
த

அழைக விய/* ெகா/தா.

வர5 ெதாிய( )லவ கைனதா. !பதி தைல நிமி/தா. பி எ@/*

அேபா வரேவ79( )லவைர அமரA ெசFதா. இ(ேபா* வாயி7)ற*

அைறயிG/* யாேரா பலமாக ெதாட/* வி

ஒG ேக1ட*. !பதி

கிளி41ைட ைகயி- ைவ* ெகாேட "அ* என? யாேரா விவ*
ேபாலேக1கிறேத?” எறா. விவ* யாெரபைத அறி/* ெகாட )லவ
அ/தA ச/த(பைத ந@வவிடாம-,
"நா17 சிற/த திமைலயா! *+க நாகாிகா!

கா1- வனதி- திாி/*ழ லாம7 கைலதமி ேத

பா17 சிற/த பகாச எேமா ைப+கிளிைய
41 லைட* ைவதாF இைரதா'

எ9 4(பிேத” *+க = உய/த நாகாிகா = நாகாிகைடயவேன, இைர = உண5.
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எ9 திமைலராய !பதிைய ேநாகி( பாவி1 நட/த எ-லாவ7ைற'

4றினா. !பதி உடேன காவலகைளA சினேதா க*வி1( பகாசைர

விதைல ெசF* மனி()( ெப79 ெகாடா. சமயதி- விகைல

உடாகிய அாிசி ெகாFயா விைதகைள மனதி7
--------------------

வாதினா பகாச.

31. உத1 சாமி

திமயிைல வ ள- ேவ+கடசாமிைய அறியாத தமி( )லவக
தமி( )லவக

இக யா*.

எ9 வேவா அைடயாத கத5 திமயிைல வ ளG கத5.

ெகா* மகிவைதேய ஒ கடைமயாக ெகா/தா அ/த வ ளதமிகவிஞலக @வ*

அவைடய இ/த மைழேபால ெகா

இய7ைகயான ெகாைடைய அறி/*

அபவி*

இ/த*; பா'

)க/*

அவைர( பாரா1 மகி/த*; அறியாதவக> அவ ெபைமைய அறிவித*.
அ(ப அவ )கைழ'

வ/த தமி கவிஞக>

ெகாைட திறைத'

அறி/*, ேக வி(ப1, அவபா-

இராமAச/திர கவிராய

ஒவ. இராமAச/திர கவிராய

திமயிைலைய அைட/* ேவ+கடசாமி வ ளG O17A ெசறேபா* அவ
!ைஜ அைறயி- வழிபா நடதி ெகா/தா. அEவா9 வழிபா ெசF*

ெகா/த ேபா*

'வாசG- )லவ ஒவ வ/தி(ப* ' ெதாி/த வ ள<(

பாராகமாக இக யவி-ைல. !ைஜைய நவி- நி9திவி1 ெவளிேய

வ/தா. வாயிG- காதி/த இராமAச/திர கவிராயைர'

உ ேள வரேவ79

உபசாி*( !ைஜயைற அைழ*A ெசறா. கவிராய ஒ )ற

அம/*

கவனிக, நவி- நி9திய !ைஜைய ெதாட/தா வ ள-. சா பிராணி(

)ைக'

ச/தன

!களி மண

)லவாி உ ளதி- மகிAசி நிைன5கைள

உடாகி கவைல நீ+கி மலரA ெசFதன. !ைஜயைறையA 37றிA 3ழறன

கவிராய கக .

ைகேத/த ஓவியக
அவைர( ெபாி*

Hல

எ@தி வா+கி ெதா+க வி1/த கட5ள பட+க

கவ/தன. !ைஜயைறேக ெதFOக அழைக ெகாதைவ

அ/த( பட+க தா . H+கி7 )த நேவ ெந-ைலய பதியி- சிவெபமா

இG+க ]பேதா மைற/* வசிததாகA ெசா-ல(ப . )ராண ஐதிகைத

விளகிய* அ/தA சிவெபமா பட . H+கி7 )த

அத நவி- இG+க

படதி- ந சிதாிக(ப1/தன. அ*( பா7கடG- ஆதிேசட ைட
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பிக அறி*யி- )ாி'

திமாG ெதFOக கா1சி படமாக விள+கிய*. மல/த

ெச/தாமைர மல நவி- ைகயி- ஏ1ட

பைட() கவி'ட

உ1கா/தி(பதாக வைரய(ப1/த பிர மாவி சிதிரேமா, னைதவிட

நறாக இ(ப*ேபா- ேதாறி*. இைவக>

ேமலாக ைகயி- ேவ- பி*

ெவணீ9 அணி/* மைலேம- நி7பதாக கா1சி ெகாத க ஓவிய ,
அ(ப , ெபாாி, அவ-, கனி தGயன 4ைட 4ைடயாக ேன
பைடக(ப1

நிைலயிேல அம/தி

அ/த ெதFவ+களி பட+கைள'

ெகா

விநாயக ஓவிய

விள+கின.

அவ7றி7 Kப கா1 வழிபா நடதி

வ ளலான ேவ+கடசாமிைய' , மாறி மாறி( பாதவாேற ஏேதா

ஒ ேவைகயான க7பைன ஒ(பிட ெதாட+கிவி1டா கவிராய.

H9 ககைள'ைடய சாமியான சிவெபமாேனா H+கி7 )த ேள ேபாF

ஒளி/*ெகாடா. உயிகைள எ-லா பா*கா ெதாழிைல'ைடய திமாலான

சாமிேயா ேபசாம7 ெகா ளாம- பா7கடG- ேபாF K+க ெதாட+கி வி1டா.

ேவைலெயன ெகா உயிகைள எ-லா பைடத பிரமேனா தாமைர( !விேலறி
உ1கா/* ெகாகிறா. சாி! இவக
க என ேக வ/த*? அவ

நி7கிறா பாவ

தா ேபாகிறாக

எறா- இ/த

ேவைல( பி*ெகா மைலேமேலறி

அ(பாவி( பி ைளயாேரா அ(ப , ெபாாி, அவ-, கனிகைள

ெகா(பவகளிட

வா+கி'ண ஆைச(ப1டதனா- வழியி< ள ஓ அரச

மரதி நிழ- பாழாகாம- உ1கா/* ெகாடா. "கைடசியி- ந ைம( ேபால(

பா திாி'

)லவக> மன

ேநாகாம- உதவி ெசFகிற சாமி யா எ9

பாதா- எ?3வ* இேதா அ/தA சாமிக>ெக-லா

!ைச ெசF* ெகா

இ/த வ ள- ேவ+கடசாமிதா. இவைன( ெப7ற தக(பனாராகிய

ெபான(பசாமிையதா ந
)கழேவ !" தா

ேபாற தமி( )லவக

வாயார வாதி(

!ைஜயைறயி- கட பட+கேளா ேவைகயாக ேவ+கட

சாமிைய ஒ(பி1( பாத )லவாி ேம7கட சி/தைனA சி(பியி- ஒ தனி(
பாட-. * விைள/* ஒளி Oசிடலாயி79. Oசிடலாயி79.
"H+கிGேல ஒளி/தி/தா க சாமி

தியகட7 ேபாF(பதா /த சாமி

தா+கமல( ெபா1ைறதா தைலநா7 சாமி

தைடவைரயி- உழ9 நிறா தக(ப சாமி

வா+கி'ண வழிகாதா வயி79A சாமி
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வாண இ+ த5வாரா ம7ேறா சாமி

ஓ+கியசீ மயிைலயி7ெபான(ப சாமி

உதவிய ேவ+கடசாமி 'சித ேவேள!"

க சாமி = சிவெபமா, /தசாமி - திமா-, கமல(ெபா1 = தாமைர

மலாி ந. தைலநா7சாமி = பிரம, தடவைர = ெபாியமைல, தக(ப சாமி =
க, வயி79Aசாமி - பி ைளயா, வாண - தமி க7றவக>.
ச/த(ப சாமதிய

அழகிய கவிைத *.

சி/தைன'

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

ஒ ேசர விைள/த இ(பாட-தா அ/த

32. ப%டா#தா ெதாி

திமணமான )திதி- உடனயாக மைனவிைய 41ெகா ேபாF
தன

ைவ*ெகா ள யாத ெதாைலKர* ஊ ேவைல மா9த-

கிைட* விகிற* சில இைளஞக>. ேவ9 வழியி-லாம- கGயாண மாகி'

பிர மAசாாி எற நிைலயி- தனிக1ைடயாக( பல :9 ைம-கைள கட/*ேபாF
வாF விள+காத சா(பா1 ேடா ஏ+கி ஏ+கி வாழ ேவயிகிற*
அவக>. உதிேயாக 'கமாகிய இ/த :7றா- வடேக ெவ

Kரதி< ள நகர+களி- உதிேயாக

பா

யிக O கிைடகிறவைர த+க

மைனவி அவக

இ/த அபவ

ஏ7பவ* இய7ைக. ஆயிர

தமிநா1 இைளஞக>

ைம-க> அ(பாG/*

அவக>ைடய மனேவதைனA சா9 பக . வாவதி<

இல1சியதி<

ேவக

தவிக யாததாக5

எ@*
பண

கத+கேள

ேச

அதிகாி* ள இ/த :7றா இ* இய-பாக5
இகலா .

ஆனா- ஒ :9 ஆக> 7ப1ட வாைக அைம(பி- உறவி<
ப/த+களி பிைண()களி<

ெநக அதிக . ஓ ஊ, ஒ ெமாழி, ஒ

ேநாக எ9 வாைக மீற யாத எ-ைலக

இ/தன அ(ேபா* ஒ

மனிதனி வாைக அவ வாகிற இடதி- பதிவ* எற அததி-தா
ஊக>( பதி எ9 தமிழி- ெபய ைவதி/தாக . இ(ேபா* ள

நிைலயிேலா எ/த ஊாி<

எதி< பதியாம- ஓகிற இய-) உதிேயாக

வாைக வ/*வி1ட*. கணவ மைனவிைய( பிாி/* ெதாட/தா7 ேபா- சில

ஆக

ெவளிேய இகிற நிைல இ(ேபா* இய7ைக. ஒ :7றா
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/திேயா அ(ப இ(ப* 7ற . அ(ப( பிாி/* வா@

வாைவ  ப

வா5 எ9 ஒ()வதி-ைல. மகளி ஒ@கேம பதி/* வாவைத( ெபா9த*.

ஒ :7றா பி/த )லவ ஒவ மைனவிைய( பிாி/* ெவளிSாிஇ/தேபா* அவ ஏ7ப1ட உணைவ( ப7றி இ+ேக ஒ ச பவைத
காணலா . இ-வாைகயி அ(பைட ேநாக :9 ஆக>
நா1- எ(ப மாறி எளிதாகியிகிறெதபைத இ/தA ச பவ

தமி

விளகிவி .

)திய ேபாரா1ட
3/தர கவிராய எ9 ஒ )லவ இ/தா. ந-ல அழக அவ. அ(ேபா*

அவA சாியான வாGப( பவ . ெம-ல க திற/* -ைலA சிாி(பிெனா

ெம-Gயலா பா* மகி@

வய*. அ/த வயதி- வ9ைம இ(ப* மனித

ஒ சாபேக. ஏைழைம, இளைமயி உ7சாகைத' மகிAசி * ளைல'
மறகA ெசF* வி . வ9ைமேயா வ9ைமயாக( ெப7ேறாக

அழகான ெபணாக( பா* திமண

அவ ஓ

ெசF* ைவ* வி1டாக .

வயி7ேறா ேபாரா ெகா/தவைன மமதேனா
வி1வி1டாக .

ேபாராட

ஒ வயி79ேக ேபாரா ெகா/த கவிராய இெனா வயி7ைற'
கா(பா7ற ேவய நிைல ஏ7ப1 வி1ட*. அழகிய இள
சிாி(ைப' , க பாைவைய'

பா

ேபா* தா

மைனவியி

3/தவ வாைக

வாவதாக எணி அவ ஒ பிரைம உடா . வயி7றி பசி' , O1

ஏைழைம'

நிைன5 வ

ேபா* ெகாைமயான நரகதி- வி@/* வி1ட*

ேபாG . ஏைழ ைககேளா அழகான மைனவிேயா

ப1னி  ப

நடத ' ? தம ெதாி/த கவிபா

எதைன நா1க

கைலைய ைவ*

ெகா யாராவ* சில ெச-வகைளA ச/தி*( ெபா>தவி ெபறலாெம9
அவ ேதாறிய*.

ைதSாிG/த * தGயா எற ெச-வ
தGயா எற ெச-வ

திமணமான )திதி- இள

ெந+கG நக க/தசாமி

3/தர கவிராய ஏ7ெகனேவ அறிகமானவக .
மைனவிைய( பிாி/* ெபா

ேதட( )ற(ப1டா

அவ. எதைனேயா இப கன5கைள க ெகா இள

மைனவிைய( பிாி/* ெச-வ* அவ உ ளைத ேவதைன(பதிய*. மனைத

க-லாகி ெகா )ற(ப1டா அவ. அ/த ய7சியி- சில மாத+க

ேபான5ட வாாிெகா வவத7( ெபா . எ+ வி/*

கழி/தன.
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கிடகவி-ைலேய! ேவயவகைளA ச/தி* அவக

மன

ேகாணாம- சில

உடனி/* . உ7சாகமான ேவைலகைள ெதாி/*ெகா கவிைத பா(

நா1க

ெபா>தவி ேக1க ேவ . ஒEெவா கண

ஊாி- தனியாக இ

மைனவி எெனன எணி : ேவதைன(பகிறாேளா எ9 நிைன*

வ/திெகாேட கழிதா அவ. அவைடய கக> னா- கணவ

மைனவி'மாகA ேச/* வா@

ெச-வ  ப* த பதிக

பல ெதப1டன.

பிாி5 ேவதைன
ஒ நா

இர5 வாைட கா7றி- தைரயி- விாிக விாி(பிறி ேமலாைடைய

விாி* ழ+ைகைய ம* தைலயைண ேபா- ைவ*( பதி/தா

கவிராய. அ* ெவளிS. பதி/த இட சதிர* திைண . வயிேறா

ப1னி. வயி7ைறவிட அதிகமான பசி மனதி- உடாகிய*. ஆனாைத ேபா-

அ(ப வாைட கா7றி- பசிேயா பதி(ப* அவ என ேவதைனைய
ெகாதேதா! நிைன5க

Nேடறிெகாதிதன. அவ

வாவத7 நா என பாவ

அ+ேக நா இ+ேக! இ(ப

ெசFேத? வாைவ( பைடத விதி' , விதிைய(
ஏ ேசாதிக ேவ ? 1டா க>(

பைடத இைறவ எைன ம1

பிAைச ெகாகிற ததிைய' , அறிவாளிக>( பிAைச எகிற நிைலைய'

பைடத பைட() கட5ைள என ெசFதா-தா என? சில ேப அறிைவ

ெகா* வயி7ைற காயவிவ*! பல ேப( பணைத ெகா* மனைத
ெகாக மற/*விவ*! இ*தா பைட(பி நியதியா? அ/த( பைட()

கட5> நா சாப

அவ

ெகாகிேற. நா ப1ட இேத பிாி5 ேவதைனைய

ப1டா-தா என* *ப

அவ ெதாி' . நா எ இள

மைனவிைய( பிாி/* ஊ]ராகA 37றிெகா ப1னி கிட(ப* ேபா- பைட()
கட5>

த மைனவியாகிய கைலமகைள( பிாி/* ஊ]ராக திாிய ேவ .

வாைட கா7றி- ெமGய ேவ . விாி(பிறி ெவ9/தைரயி- பக ேவ .

அ(பெய-லா

*ப(ப1டா-தா எைன( பைடதவ எ *ப

ெதாி' !' எ9 அ/த ேவதைனைய ஒ பா1டாக எ@திைவதா கவிராய.
"நைறெயா@+ ழலாைள அெதா@
ெமாழியாைள நயேவG7

பிைறெயா@ 2தலாைள( பிாி/திக
இ(பிற(பி7 ெபாி*

யாெசF

ைறெய*ேவா மதகைண மிக வ/த
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எைன விதித ெகாேயானான

மைறயவ

கைலமகைள( பிாி/தி/தா-

ெதாி'ம/த வத/தாேன"

எ *பைத உணவத7காக எைன( பைடதவ
ேவ

அேத *பைத அைடய

எ9 ெந?ைச நிமிதி ெகா ெசா-<கிற ெத ) கவி' ள

பைடதவ தா இக ' .
பண

ச பாதி(பத7காக இள

எதைனேயா தமி இைளஞக

மைனவிைய ஊாி- வி1 வி1 இ/த காலதி<
ெதாைலவி< ள நகர+க>( ேபாகிறாகேள

அவகளி- எவராவ* ஒவராயி

ேம7கட 3/தர கவிராய பாய* ேபா-

ஒ பா1( பாட 'மா? யா* இய/திர 'கதி- ேமா1டாA சகர+க

உ>கிற மாதிாி உணAசிகைள ெவ9

இயகமாகி ெகா வி1ேடா .

அைவகளி- *() இ-ைல. ஆகேவ, கவிைத'

க7பைன'

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

ைகயி<

இ-ைல.

இ-ைல. கவி' இ-ைல.

33. ெசா# 2%ட

காG<மாக ெமFயிேல 31ட தீ()க

விைரவி- ஆறிவி . அழி'

இய-பினதாகிய உடேலா ெதாட)ைடய எ-லா( )க>ேம
ஆறி(ேபாகிறைவதா . உட< ஏ7ப *ப+க

ேபால ேதாறி , அ/த *ப+க

விைள/த வத

மனைத வ*வ*

மைறகிற கால எ-ைலேயா அவ7றா-

மைற/*ேபா . உடேலா உ ள

ெகா

ெதாட)

ெபாி*. இதனா-தா மனேதா தாத- நட* , 'ெசா7களா- )ப*
நிைலக ' எ9ேம யா

ஆ9வதி-ைல.

'ஒ ெசா- ெவ-< , ஒ ெசா- ெகா-< ' எ9 பழெமாழிவழியாகA ெசா-G

சாதாரணதி7 அ(பா7ப1ட சதி ேபச(பகிற*. அ*5
ேபா*

பதவகளிட

ெசா-G பயைன 2க ேபா*

சாி, ெகா

சாி, அத7ாிய சதியி

நிைலகைள( ெபா7பாிேசாதகக

கடறிய வ* ேபாலேவ ெசா-G நைம

மா79 ைறயாம- பயபதி ெகா ள ேவ . த+கதி மா79

தீைமகைள கடறி/* ெசா-ல ேவ .
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ம*ரகவிராய ஆன/தர+க( பி ைளயிட

ஏ7ெகனேவ ந-ல பழக

உைடயவதா . அக ர+க( பி ைளயிட

உதவி ெப7றவ+4ட

அ(பயி/*+4ட அ9 எனேவா வத9 பயான அ/தA ச பவ
வி1ட*. பதவராக, நா

ெதாி/த அறி5ட விள+

நட/*

பழகமான )லவ

ஒவைர ேநாகி அ(ப மாியாைத ைறவான வாைதகைள அவ/தா
ெசா-Gயிக 4டா*. ஏேதா ேபாதாத கால , ஆதிரதி- வாFதவறி
வாைதக

வ/*வி1டன. 'விஷக ேவைள' எ9தா ெசா-ல ேவ .

அரசா+க விஷயமாF அ(ேபா* சில நா1களாக ஏேதா ஒ ெபாிய சிகG- மா1
ெகா/தா ஆன/தர+க. ெசைனையA ேச/த பிர ! அவைடய

!Oகமாக இ/தா< , அவைடய தக(பனா காலதி- இ/ேத

)*Aேசாியி-தா வாச . தக(பனா காலதி7( பி) த

ெசா/த ய7சியா-

ப(பயாக ேனறி *விபாஷி பதவிைய அைட/* அைத( ெபா9()டேன
நிவகி* வ/தா அவ.
அ/த( ெப

பதவியி- அம/* அவ )*ைவ அரசா+கதி கிய

உதிேயாக\தராக( பணியா7றி வ/தேபா*தா ம*ரகவிராய அவைர அக
ச/தி* தம அEவ(ேபா* ேதைவயான உதவிகைள( ெப79A ெச-வா.
அEவா9 அவ ச/தி

ேபாெத-லா நைக கேதா அவைர வரேவ79

அ)ட ேவய உதவிையA ெசFவத7 ஆன/தர+க தவறியதி-ைல.
ஆனா- அ/த ைற )லவ வ/தி/த ேபா* ேமேல 4றியவா9 அரசா+க

ச ப/தமான சில சிக-களி- அக(ப1ெகா தவித நிைலயிG/தா
பி ைள. எனேவ கவிராய வ/* இர H9 நா1க

ஆகி' அவைர

கவனிகாம- இ/*வி1டா. ம*ரகவிராய அவசரமான உதவிைய நா

வ/தி/தா<
ெகாடா.

ர+க( பி ைளயி இ/த *ப

நிைலைய உண/* ெபா9*

நா, ஐ/*, ஆ9, ஏ@ எ9 வாிைசயாக எ@ நா1க
ம*ரகவிராய ேம<

கழி/*வி1டன.

ெபா9தி/தா. )லவ வ/த இரெடா நா1களிேலேய

அவ வ/தி(பைத கவனி* ெகாடா<

ஆன/தர+க த ேபாகிேலேய

இ/*வி1டா. அவைடய அ(ேபாைதய மனநிைல எதி< ப7றாத ெவ9()

எண+களி- சிகி கிட/ததனா- )லவைர கடபி)+4ட இவ வ/*

கா*கிடகிறாேர! எனெவ9 விசாாி* அ()ேவா ' எற நிைனேவ
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அவ எழவி-ைல . எைத கடா< எாி/* வி@த-, எதி< ப7றி-லாத
சின5ணAசி, இ(ப இ/த அவைடய அ(ேபாைதய மேனாபாவதி7
காரண

அ/த( பைழய அரசா+கைத( ப7றிய சிக-கேள. அைத தீ

ய7சியி- !ரணமாக ஈப1/*

விைரவிேல ெவ7றிெபற யாம-

இ/ததனா-தா அவ இதைகய உ ள( பாைமைய அைட/தி/தா.
இ

ஒ மாத

அ(ப( ெபா9திக ேவ

ெபா9க ' . ஆனா- அத7 ெப-லா

எறா< , ம*ரகவிராயரா-

நைககேதா வரேவ79(

ேபா7றியவ அ(ேபா* வா' எ94டA ெசா-லவி-ைல. இ/த ஏ@ நா1களி<
தாமாக அவ கவனதி- ெதப

ச/த(ப+கைள மிதியாக ஏ7பதி

ெகா , அவ கவனிதி/தா< கவனியாத* ேபா- நட/* ெகாடா.
இ/த நிகAசிக

எ-லா

ேச/*தா ம*ரகவிராயைர அ+ேக இனி'

த+கலாமா

ேவடாமா எ9 எC ப ெசFதன. இ9தியி- அவ ஒ வி7 வ/தா.
ம9நா

காைல எ(ப'

வ ளைல ேந ேந ச/தி* தா

வ/த காாியைத

4றி உதவி ேக1ப*. அவ ெகாதா- ெப79 ெகா வ*, இ-ைலெயறா- ஊ

தி பிவிவ* ' எபேத அவ 5. ம9நாேளா அவ வ/* எ1 நா1க

ஆகிவிவதனா- அைத நிைன*, 'இனி'

த+வதி- பயனி-ைல' எற கைடசி

தீமான*டேனேய அவ இ/த வி7 வ/தி/தா.
ம9நா

ெபா@* வி/த*. ஆன/தர+க( பி ைள காைல கடகைள எ-லா

*ெகா சாவகாசமாக அம/* ெகா/தேபா* ம*ரகவிராய அவ
 ேதாறினா.

"வ/*.. நா ஒ அவசர காாியமாக உ+களிட

வ/* ஏ@ எ1 நா1க

உதவிெப79( ேபாக வ/ேத.

ஆகிவி1டன. இ(ேபா* இ+ேக ச/த(ப

எ9 ெதாிகிற*. நா விைடெப79 ெகா கிேற.”

சாியாக இ-ைல

)லவ நி9தி நி9தி வாைதகைள தயகேதா ெவளியி1டா. வ ள- தைல

நிமி/* சின*டேன அவைர( பாதா. ககளி<

ெதப1ட*.

கதி< சினAசாைய
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"ஏ ஐயா பற/* ெதாைலகிறீ?" ஆதிரதி- ஆன/தர+க இ(ப

4றிவி1டா. ஆனா- அ/தA ெசா7க

)லவ ெசவியி- ெசா7களாக விழவி-ைல.

ெந() க+களாக வி@/* உ ளைதA 31டன. ெசா-G அ/தA N

ெபா9காம- அவர* தளி உ ள

ககிய*. வ ள< அைத உணத

வி பினா கவி ெசா-G N ெதளிவாக ெதாி' ப அவர* ைறைய த

பா1டா- 31 கா1னா கவிராய. அ/த( பா1ர+க( பி ைளைய நாணA

ெசய*வ1 ெசF*வி1ட*.

"ெகா( பற )றா பற

வி பற யி- பற

ந( ெபா9கிக> பற(ப

நா ஏ பற(ேப நராதிபேன

தி விஜய ெச<தி உயெச+
ேகா- நட*

பக

அர+காநி

இக ஒநா>

பற

ேவ பறேவ பறேவேன!"

இ ழக

ேபாற ரG- இ/த( பாடG த- இர அகைள(

பாவி1A சிறி* ேநர

நி9தி( பி இர அகைளA 3பாவமான ரG-

பானா. ேசா79 வழியிறி அைலபவகைள 'ந( ெபா9கிக ' எ9 4றி

இகவ* நா1 வழகி< ள ெமாழி. அைத இரடா

அயி தG-

எ*ைகயாக ைவ* 'ந( ெபா9கிக> பற(ப' எ9 வ-Gன ஓைசைய

அ@தி( பா ேபா* வ ள- 4றிய ெசா7களா- )லவ மன
கேவ

எ9 ெதாிகிற*. எ-லாவ79

இக ஒநா>

பி)

எEவள5 )ப1

ேமலாக இ9தியி- நி பக

பறேவ' எ9 4றி வ ளைல த@வி ெகாடைத ேக1ட

மனி() ேக1 ெகா பாிசிலளி* அ(பாம- ேவ9 என

ெசFவா பி ைள?
----------------

34. =த> =1

ேசாழ ேவ/தன* அைவகள , ேசாழ க Zரமாக அாியைணயி- அம/தி/தா.

அவ அகி- வல* பக

ேசாழ ராXயதி ஆ\தான கவிஞ ஒ1ட 4த

சி+க ஏ9ேபாலA ெச மா/* O7றி/தா. இட* பக

ச79 தாவான ஓ
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அசனதி-, த- நா

பாய நா1G/* அரசனி K*வராக வ/தி/த

)கேழ/தி( )லவ உ1கா/தி/தா.

4த ெந?3 ேராததா- ெகாதித*. )கேழ/திேயா எ/த விதமான

எணமிறி நிYகள+கமான ெந?ச*ட ேசாழ அைவயி- அம/*

ெகா/தா. அவராக ஏதாவ* ேபAைச ெதாட+கி வாைள ெகா(பா.
அ(ேபா* சாியானப அைவ நவிேல ைவ* அவமான(பதி விடலா

எ9 ச/த(பைத எதிபா* ெகா/த ஒ1ட4த எதிாியி
ெமளன

ஏமா7றைத ெகாத*. ேசாழைடய அைவ( )லவ எற

ெபயாி- யா வ/தா< சாி, அவகைள ஒவ விடாம- ம1ட/த1 தைலனியA

ெசF* அ()

பணிைய வழகமாக ெகா/தா அவ. சாதாரண(

)லவகைளேய அ/த கதி ஆளாகி அ()
)லவராக( பாயனிடமி/* வ/தி

அவ பாய நா1 அைவ(

த ைம ெயாதவ ேபால விள+

)கேழ/திைய எ(பA 3 மா வி1விட ' ? ஆகேவதா அவ மன

ச/த(பைத எதிபா* *9*9()டேன ** ெகா/த*.
அைறய அைவயி- வழகமாக நிகழேவய அ ச+க

யா5 நிக/*

/தபி ேசாழ அரசேன ேபA3 நேவ த7ெசயலாக கவிைதகளி இய-ைப(
ப7றி( ேபAைச ஆர பிதா. ேசாழ கவிைதகைள( ப7றி( ேப3

அ/தA

ச/த(பைதேய )கேழ/திைய மடவத7 ஏ7றதாக( பயபதிெகா ள

வி பினா 4த. "அரேச, இேதா அம/திகிறாேர பாய நா1( )லவ

)கேழ/தியா! அவேரா நா ஒ சி9 ேபா1 நட*வத7 இ/த அைவயிஇடமளிக ேவ . இதி- தவறாக நிைன(பத7 எ*5

விைளயா1டாக இ/த அைவ'
ேநாக . விஷய

இ-ைல. ெவ9

தா+க> க இரசிக ேவ

எபேத என*

ேவ9 ஒ9மி-ைல, நா ஒ ெவபாவி த- இர

அகைள( பாேவ. )கேழ/தியா அத பினிர அகைள(

ெபாதமாக( பா * வி1டா- ேபா* . இEவள5தா." இEவா9 4றி

4த விண(பி* ெகாடேபா* ேசாழேவ/த அைத ம9கவி-ைல.
" அத7 என? அ(பேய ெசF*வி1டா- ேபாயி79" எ9 4றிவி1
4தைர'

)கேழ/திைய'

அவ பாதா, 4தைர( ப7றி ந

ேக வி(ப1 அறி/* ெகா/த )கேழ/தி அவ த ைம Oணாக வ )
இ@கிறா எ9 எணி ெகாடா. பினிர அகைள( பா(

ெபாதமாக( பாடைல * கா1ட ேவேம எபத7காகேவா, 4தாி
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ேவ9 நிப/தைன க>காகேவா அவ சிறி*

அ?சவி-ைல. ஆனா-

ேதைவயி-லாத ேநரதி- அநாவசியமாக, இ/த( ேபா1ைய த ெசா/த(

ெபாறாைமைய தீ* ெகா வத7காக இ/த மனித ஏ7பதிA ெசா7 ேபா
4(பிகிறாேர எ9தா வ/தினா.
4த 4றியபேய ெசFயேவ

எ9 ேசாழ மிக5

ஆவேலா ேக1

அரச. 4தாி அ/த விண(ப

விைளயா1டாக, ெபா@* ேபாக( பாவத7ேக

ெகாட ேபா* )கேழ/தியா- அைத ம9க யவி-ைல . N* வா* ெதாியாத
என அவ 4றியபேய இ

உ ள

எ9 ந பினா. 4தனாாி ெபாறாைம

அவ( )ல(படவி-ைல.

ேசாழ, 'பாட ஆர பிகலாேம!' எ

றி() ேதாற ஒ1ட4தைர(

பாதா. 4த ப* கிட மதயாைள ஒ9 எ@/தி(ப* ேபால த

இைகயி- இ/* எ@/தா. ேதைவ அதிகமான கவ

க Zர

அவாிட

ேதாறின. அEவளவி- நிப/தைன(ப பாடG த- இர அகைள 4த

பாடலானா. அைவயி- !ரண அைமதி நிலவிய*.
"ெவறி வளவ விற-ேவ/த த பிரா
எ9

* கிடாகவ

"

ெவறி = ெவ7றி வளவ = ேசாழ, விற-ேவ/தா = திறைமமிக அரச. பிரா =
தைலவ.

4த பாவி1 நி9திய*
உண/*ெகாட ேசாழ

அ/த த- இர அகளி ெபாைள

அவ அைவயின

ெகாடாக . )கேழ/தி ைய'

அளவ7ற மகிAசி

அவைடய பாய மனைன'

இழி5பத

ய-வ* ேபால அைம/தி/த* பாடG த7 பதி. அ* )கேழ/தியி

மனைத( )பதினா<

தயகமி-லாம- உடேன எ@/தா அவ.

ஒ1ட4தைரவிட அதிகமான 9 )A சிாி() ஒைற உதி* ெகாேட அவ
ெதாட/* பாடலானா. அைவ மீ
"................ *9

ெவறியா ெதாைட கம@

அைமதி அைட/த*.

மீனவேகா ைகேவ-

எறியா )ற+ெகாகி எ9."
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ெவறி ஆ = வக

ெமாF , ெதாைட = மாைல மீனவேகா பாய,

)ற+ெகா(பி = ேசாழ )ற* கா1னா-.

எ9 )கேழ/தி பா1ைட தா. ேசாழ கதி- ஈயாடவி-ைல. ஒ1ட4த

தைலனி/தா. அைவயி- 4த பா த5ட ஆரவார

ெசFதவக

இ(ேபா* அ* ைவத க7சிைலகைள(ேபால ஆடாம- அைசயாம- உ1கா/
தி/தன. )ேகழ/தி தி ப5

ழ+கினா.

ஒைற தைல' ைவ' ேச*

"ெவறி வளவ விற-ேவ/த த பிரா
எ9

*கி டாகவச

ெவறியா ெதாைடகம@

- *9

மீனவேகா ைகேவ-

எறியா )ற+ெகாகி எ9.”

த-, ைவ அவமான(பத யற*. ேவா, தைல ஆதாரமாக

ைவ*ெகா தைலேய அவமான( பதி அக+காரைத அழி*வி1ட*.
)79 ேள மாணிக

வி- உ ேள இ

இ எ9 தG- எணிைக 2ைழதவ
பா பினா- தீட( ெப7றா7 ேபாலாயி79

ெபாறாைமேய இய7ைகயாக ெகாட 4த நிைல. ம1ட/ த1( )கேழ/திைய

மடக யறா 4த. )கேழ/தி ம1ட/ த1 4தைரேய மடகி வி1டா.

பிற தீைம எCபவக

அைததாேம வி- அபவிக ேவ

எப*தா நியதிேயா? எனேவா?
--------------------

அ9 காளேமக

35. /லவாி /ர%சி
திமைலராய ப1னதி7 வகிற நா . அவைர உ ேள

வி1டா- த+க> ஆப* எ9 அEa கவிஞக

யாவ

அதிம*ரகவிராயாி தைலைமயி- ஒ9 ேச/* அவைர( பய9தி விர1ட ஊ
எ-ைலயிேலேய 4வி1டாக . 41டமாக வ/தி தா+க

திமைலராய ப1ன* கவிஞக
அ?சி( ேபாவா' எ9 அவக
காளேமகைத கட*

அதைன ேப

எபைத அறி/* ெகாட*ேம காளேமக

மன ேகா1ைட க1ன. இ/த *ணிAசG-,

தாவி( பாF/* அவைரA N/* ெகாடன.
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த

சி/தைனயி ேபாகிேல ஆ/தவாேற சாைலயி- வ/* ெகா/த

காளேமகதி7 ஒ9ேம )ாியவி-ைல.
"நீ+க

எ-லா யா? எத7காக வழிேயா ேபாகிற எைன இ(ப வைள*

ெகா நி7கிறீக ? விஷயைதA ெசா-<+க !" கணீெர9 ெவகல ரG-

இ(ப ேக1டா காளேமக .
"நா+களா? நா+க

ெகா/தவக

எ-லா

திமைலராய ப1ன* கவிராயக ." வைள*

ம9ெமாழி 4றினா.

காளேமகதி7 அடக யாதப சிாி() வ/*வி1ட*. வாFவி1

விஷமதனமாகA சிாி* ெகாேட , "அடடா! நீ+க
ெசா-< ர+' எ9

ஒ ெபா

கவிராயகளா? ('கவி எற

உ. நா ெவ9

அ-லவா தவறாக எணி வி1ேட?" எறா. ேம< , "நீ+க

மனிதக

எ9

கவிராயக

ஆனா- அத7ாிய ப ேதா7ற இ-ைலேய?"
"வா-எ+ேக? நீட வயி9 எ+ேக? னிர
கா-எ+ேக? உ1ழித கஎ+ேக? சால(

)விராய ேபா79

)லOகா ! நீவி

கவிராய எறி/த கா-"

எ9 பா( பாிகசிதா. 37றியி/த )லவக

அதைன ேப கதி-

விளெகெணF வழிய நிறாக . ஆனா-, காளேமக அேதா

வி1விபவராக ெதாியவி-ைல. அவகைள ேநாகியபேய, "ஆமா ! நீ+க
கவிராயக

எ9 ெசா-Gவி1Uக . நா யா?' எ9 உ+க>A

ெசா-லவி-ைலேய! ேக>+க . நா

ஒ கவிஞதா. ஆனா- உ+கைள(

ேபா- அ-ல! எ(ப( ப1ட கவிஞ ெதாி'மா? ெசா-<கிேற, ேக1க ேவ "

எ9 தி ப5

பாட ஆர பி*வி1டா.
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"இ ெம

ேன எ@:9 எb9

அ ெமறா- ஆயிர பா1 டாகாேதா - 3 மா

இ/தா- இ/ேத எ@/ேதேன ஆயி
ெப+காள ேமக பிளாF!"

காளேமக இ(ப த7)கAசியாக 4றிய பாடைல ேக1ட*
னணியி- நிற அதிம*ரதி7 அவமான
'த+க

ேகாப

41டதி

உடாகிவி1ட*.

41டைத கேட ஓ(ேபாவா எ9 எணியத7 மாறாக

காளேமக *ணிவாக த+க
எ9 நிைன/* மன

 நி9 த+கைளேய தாதி( ேப3கிறாேன?'

ெகாதித* அதிம*ரதி7. . . .

"ஓF! காளேமக . நா யா ெதாி'மா உம! நாதா அதிம*ர ! என

இைணயான )லவேன இ/த( பகதி- கிைடயா*! Oணாக யாாிட ேமாதி

ெகா கிேறா எ9 ெதாியாம- பி) திடாட ேவடா . எAசாிைகயாக

நட/* ெகா > !"
அதிம*ர

ஆதிர

ெபா+

ரG- இEவா9 4றிய*

உரத ரG- கலகல ெவ9 சிாிதா காளேமக .
'ஓேஹா! நீதானா அ/த அதிம*ர

ைன கா1<

? உ ைம ெதாியாம- இமா என?

நறாக ெதாி'ேம! எனேக ெதாிய வி-ைலயானா- ேவ9 யாதா

உ ைம(ப7றி ெதாிய( ேபாகிற*? உ ைம(ப7றி நா அறி/தைதA
ெசா-<கிேற, ேக> :
அதிம*ர

எேற அகில

அறிய

*தி ம*ர மாெய*A ெசா-<

- )*ைம எ

கா1A சரலகி7 காரமி- லாAசர
41A சரெகனேவ 49."
அதிம*ர
ெபய.

= அரைத, வச ) இைவகைள( ேபால ஒ கா1 ம/*Aசரகி7(
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காளேமக( )லவ அதிம*ரைத( ப7றிய த பாடைல 4றி தா. அதிம*ர

ெவலெவல*( ேபானா. ம7றவக

ந+கி ஓவத7 தயாராகிவி1டன.

'உைம யிேலேய இ* ெபாிய சடமாத தா, இதனிட

ந

ய7சி பGகா*'

எ9 அ(ேபா*தா திமைலராயப1ன* கவிராயக>( )ாி/த*.
காளேமகைத( )ர1 ெசF* ஓ1வத7 வ/த அவக

காளேமகதி

)ர1சியிேல சிகி கதழி/* தா+கேள தி பி ஓட ேவயதாயி79. அவ

பாட-க

அவகைள அEவா9 அ?சி ெந?3 ைல/* ஓ பயாகA

ெசF*வி1டன.
----------------

36. கா(சி/ரதி# காளேமக

கC

ெசவி'

கா-க>

ெப79 க

சிலாி

சிலைடய அபவ+கேள காவியமா ததியிைன( ெப9கிறன.

அபவி ேபா* வசதிகைள( ெப7றவக
பிரதிதின

ேக1

நட/*

உலெக+

வாைகைய

இ/தா<

அவகளி-

பிரகிதியி சின பின+களி- மனித அபவதி7

3வாதீனதி7

உ1ப1ட ஒEேவா அCவி<

காவியதி Hல( ெபாளாகிய

இரஸ கனி5 இகதா இகிற*. அதைன அபவி* ெவளியி
சதிதா காவிய . ப-லாயிர

ேச/ேத காவிய

எ9 ம1

பாட-க>

'கவியா7 ெசFய(பவ* எ

அ* ெசா-<

ெபாிய கைத'

எCவ* ெபா/தா*. காவிய எற ெசா-

ெபாைள உைடய*. எனேவ அபவ+கைள

நைகA3ைவ ேதா9 பயாகA ெசா-<

காளேமகதி தனி(பாட-களிG/*

அபவ+கைள ெதFOக அழ ேதாற ெவளியி
காவிய+கேள. ெவளியிகிற அபவ

க ப காவிய

வைர யா5

'தைன( ெபா9ததா? பிறைர(

ெபா9ததா?' எற ஆராFAசி இ+ேக அவசியமி-லாத*.
காளேமகதி வாைகயி- நிக/த ஒEெவா சி9 நிகAசி'

ஒ தனி

நைகA3ைவA சிதிர . உலகைத அவ எ/த ேகாணதி- நி9, எ/த மன

நிைலேயா அபவிதிகிறா எற வினாவி7 அவைடய பாட-க
பக/*வி . அவைடய பாட-களிG/* ேவைக'

மன இய-)

விேநாத

சாதாரண உலகைத நைக* கி( பா

விைட

ப7றி-லாத

தைமைய'

உைடயவ எ9 நா அவைர அறி/* ெகா ள கிற*. 3+கA ெசானா-

அவ கால* தமி நா17 அவ ஒ ெபனா1ஷாவாக விள+கி

வ/திகிறா. அவ பாட-களி- ெசா/த அபவ+கைள அவேர ெவளியி
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நிைலைய ஊறி ஆராF/தா- இ/த உைம )ல(ப . தமிழி- தனி(ப1ட

நைகA3ைவ( பாட-க

எ9 பிாிெததா- காளேமகதி பாட-கேள ெபாிய

அளவி- கிைட . வி1ேட7றியாக மன ேபான ேபாகி- 37றி திாி/த ேபா*

பாய ெவ9

அவைர'

பாட-க

தாேம?' எ9 காளேமகதி கவிைதகைள ெவ9(பவ,

அவைடய பாட-கைள'

ெசா-ல ேவ . கா?சி)ர

சாியாக உணர ெதாியாதவக

ெசறி/தேபா* கா?சி c வரதராஜ(

எேற

ெபமாளி கட வாகனைத தாிசி* காளேமக

பாய நைகA3ைவ( பாட-

பதா- அவைர 'வி1ேட7றி' எ9 ெசா-<பவக

த+க

ஒ9. கவிA 3ைவ'

உயதர நைகA3ைவ'

ெபா/திய அ/த( பாடைல(
அபி(பிராய

எ9 உணர ' . /தா- அ* இ/த( பா1 ெவ7றிதா.

தவ9

காளேமக வ/தி/த அைற கா?சி)ரதி- வரதராஜ( ெபமா> கட
வாகன திநா . ஜகX ேஜாதியாக( பிரகாசி
ெபமா

த+க கட வாகனதி-

எ@/த> ேபா* த7ெசயலாக காளேமகதி7 அ/த தாிசன

கிைடத*. ெபமாைள தாிசித காளேமக தாிசன( பலனாகேவா எனேவா

தாிசனேதா 4ய க7பைன ஒைற' ெப7றா. ஆயிரகணகி- 4யி/த
அ/த தாிசன அபவைத( ெப7றவக தா . ஆனா<

அதைன மக>

காளேமக ஒவ ம1

தாேன ெபமாைள( பழி(ப* ேபால( )க@

அ/த(

பாடைல( பாத7ாிய க7பைன ஏ7ப1ட*? 'ேகாவி< ேள இ/த ெபமா ,
ேகாவி< ேளேய 3 மா இ/தி/தா- இ/த வ ெப-லா

வ/திகா*.

ெவளியி- வர(ேபாக, 'ப/* Kகிெகா ேபாF வி1டேத! ஐையேயா!
ேவ

இ/த( ெபமா> நறாக இ*5

ேவ , இன

ேவ .

இவ ஏ இ/த இடதி- இகாம- ெவளிேய வ/தா?' இ(ப ஒ ழ/ைத
ேவைகயாக நிைன(ப* ேபால நிைனதா காளேமக . நிைனைவ ஒ

ெவபாவாக( பானா. பாட- ெவளி(பைடயாக இகAசிேயா பாய ெவ9

நைகA3ைவ( பாடலாக ேதாறினா< , )கAசி'

எணி( பா(ப* ேபாற இய-)
"ெபமா>
திநா>

ந-ல ெபமா

ந-ல திநா

ஒ ழ/ைத விைளயா1டாக

அதி- 2Cகமாக அைமக(ப1 ளன.

அவத

- ெபமா

இ/திடதி7 3 மா இராைம யினா- ஐேயா!
ப/ெத*( ேபாகிறேத( பா!"
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ெபமா

கட.

= வரதராஜ, இ/திட

= இமிட

இேத மாதிாி எதைனேயா சி9 அபவ+க
நிைற/* ளன. அைவக

ஒEெவா9

ஆகிய ேகாவி-, ப/* =

காளேமகதி வாைகயி-

ஒ சி9 அபவ காவிய

எற

ைறயி- அவ7ைற இரசிக 7ப1வி1டா- தவறாக எண ேதாறா*. அ/த

அள5 இரசி
-------------------

இரசைனேய நம( ேபா*மான*.

37. !டதிேல க ைக !

பிறைர வGயA ெசா7ேபா இ@* வாதமிட ேவ

எற ஆைச

காளேமகதி7 கிைடயா*. ஆனா- பிறராக த ைம அEவா9 'வ )
இ@

ேபா* ' மணா/ைத மாதிாிA 3 மா இ/* விவ*

பிகா*. ம7றவக

அவக

திறைமைய( பாிேசாதிகேவ

ப(பி ஏ7றதாைவ ஆராF/தறிய ேவ

)லைம காFAசேலா அவ இ/ததி-ைல. ஆயி

அவ(

எற ஆவேமா,

எ9 **

ெபாறாைம'

எதிாிைய(

பகாதவ எ9 பலரறிய ம1ட/த1 கா1ட ேவெமற அNைய'
ெகாட ேவ9 சில )லவக

அவைரேய அ(ப( பாிேசாதிக வ/தேபா* அவ

வி1 ெகா* ஒ*+கி விவ*
.. இ/த விஷயதி- அவாிட
இ

மீ

இ-ைல.

சிகி ெகாட ம7றவக

- நிைல, ேந எதிேர

க7 3வைர ேநாகி( ப/ைத எறிபவ, எறி/த ேவகதி- அேத ப/*

வ/* தைனேய அக க வ/*

அறியாம- ெகா ளாம-, அவைர ஒ9

ேவ ' என நிைன* அவாிட

நிைலைய ஒதி/த*.

ெதாியாதவ எ9 நி]பி*விட

வாைய ெகாதவக

இவாிட

வ/*

மா1 ெகாேடாேம' எ9 எC பயாகA ெசF*விவா. ேவைக
ேவைக ேப3

அவ வாF விைன விைன ேப3 !

'த ைம( ப7றி ம7ற )லவக

என எணி ெகா கிறாகேளா?' எற

கவைலைய அவ ெகா >வ* இ-ைல. இ/தா<

வி7பைத( ேபால த மிடேம வா* வபவக
சீ7ற

ெகா-ல ெதவி- ஊசி

ேம- அவ அசாதியமான

வ/*வி . த ைம 'ெவ ைள கவி' எ9 பலOன(பதி நி]பண

ெசFய
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வ

ெபாறாைம காரக>ேக அ/த( ப1டைத க1( பலOனேதா

அவக

தைலனி/* ேபாகA ெசFவத7 அவ ஒேபா*

அதைகய ச/த(ப+க

தய+கினேத இ-ைல.

அவைடய கவிைத வாைகயி- எதைனேயா ைறக

வாFதி கிறன. அவ7றி- விய()ாிய ஒ9 எனெவறா- ஒ

ைறயாவ* ேதா-வியி அறிறி 4ட காளேமகதி பக வாFததி-ைல.
அவ79

சாறாக ஒ நிகAசிைய இ+ேக காேபா . காளேமகதி

திறைமயி<

)கழி< ெபைமயி< ெபாறாைம ெகாட சில அவைர

எ(பயாவ* ம1ட/ த1' கா1விட ேவெம9 4A சி/திதன.
கைடசியி- ஒ தீமானதி7
!ரண(ெபா

வ/தன. "காளேமகதினிட , ெவபாவி7ாிய -

சாராத - றி(பயாகிய இ9தி அ ஒைற ெகா* அைத

ைவ*ெகா பா1ைட( !தி ெசF'மா9 ெசா-லேவ . நா

ெகாகிற இ9தி அ விபாீதமாக அைரைற நிைலயி- இ . ஆைகயா-

அவ அைத( !தி ெசFய இயலாம- ேதா79( ேபாவா" எபேத அவக
தீமான . இ(ப தீமானிதபி அவகேள மீ

க+ைகயட+ ' எற இ9தியைய காளேமகதினிட

4 டதிேல
4றி( ெபா

அைம'மா9 அைத ெவபாவாக( பாடA ெசா-ல ேவ

எ9

சாியாக

5 ெசF*

ெகாடாக . டதிலாவ*, க+ைகயாவ*, அட+ கிறதாவ*?' எெறணி

காளேமக ம திைக* ேதா79( ேபாவா. எ(பயாவ* வாF வ/தப

பா( !தி ெசFதாேலா ெபா

4டா*! இ9திய'

ெக1(ேபா . ெபா>

விபாீதமாக இக

'டதிேல க+ைக யட+ ' எறிகேவ

நிைன5க>ட அவக

காளேமகதி பா7ெச9 த

எற

நிப/தைனகைளA ெசா-G

ேவ ெகாடாக . உைமயி- அ/த ஈ7றைய தயா ெசFத

அவக>ேக அைத !தி ெசFய ெதாியா*. ஆனா-, காளேமகமா
விகிறவ? அவக

ேக1 வாF

Hயிகமா1டாக . அத7 ேளேய,
"விC கட+காம- ெவ7) கட+காம-

மC கட+காம- வ/தா<

- ெபைண

இடதிேல ைவத இைறவ சடா
டதிேல க+ைக யட+ "

வி - வான , ெவ7) = மைல, ம = உலக

சடாமட

= சைட"

, ெப = பாவதி இைறவ = சிவ,
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எ9 அவ பானேபா* அவக
-------------------

Hகி- விரைல ைவதாக .

38. ப#ல! 2ம+த வ ள#

ெசாகநாத மாa வ/* சில நா1கேள கழி/தி/தன. மாa

க(பணவ ளG அைழ() இண+கிேய அவ அ+ வ/* அவாிட

த+கியி/தா. க(பண வ ள- மாaாி- மிக( ெபாிய ெச-வ. அவ

H9 த பியக

க-வி'

ந7ப)க>

சேகாதரக
எ9

இ/தன. ெச-வ
அவகளிட

அளவ79 த+கியி/த* ேபாலேவ

நிைற/தி/தன.

ஒேர  பமாக வசி* வ/தன. ேபா1, ெபாறாைம சிறி*

றாத சேகாத பாச*ட அவக

விய() அளிக தக ைறயி- இ/த*.

வா/* வ/த* ம7றவக>

)லவகைள வரவைழ*( பாரா1 மகிவதி< 4டA சேகாதரக
ஒ79ைம'

அ)

அசாதியமான

கா1னாக . H9 த பிமாக> அணனிட

ெகா/த மதி() மாியாைத'

) பலாிட

இறி,

4ட அEவள5 உய/ததாகேவ இ/த*.

இைவகைள எ-லா ேக வி(ப1/த ெசாகநாத இ(ெபா@*

ேநாிேலேய அ+ நிதாிசனமாக க மகி/தா.
ஒ நா

உலாவA ெச9வி1 ெவளியி- O தி பிய ேபா* வழியி- வ/*

வி@/* கிட/த ெபாிய கேவல 

ஒ9 3' ெக9 )லவாி உ ள+காG-

ைத* வி1ட*. )லவ வG **த*. ெபா9* ெகா காைல Kகி

உ ள+காGG/த  ளி 2னிைய( பி* இ@தா.  ளி கா- பதி

காG- ஆழ ைததி/த தினா- 2னி ம1 றி/* அவ ைகயி- வ/த*.

இளி- ேவெறா9

ெசFயயாம- அ(பேய காைல ெம*வாக தட

ெபய* ஊறி நட/* ேமேல ெசறா.
இரவி- O17 வ/த பி)

4ட வ ளGடேமா, ம7றவகளிடேமா தம 

ைதைத( ப7றி அவ 4றிெகா ளவி-ைல. தாமாகேவ அைத எக யல5

இ-ைல. அ()ற

ஏேதேதா இலகியA சAைசகளி- ஈப1 வி1 இர5 ெவ

ேநரதி7(பி உற+க( ேபான ேபா* 4ட அவ அைத எ(பத7
எணவி-ைல. 

ைததைத மற/ேத ேபானா எ9 4டA ெசா-லலா .
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நா1க

இர கழி/தன. 

ைததைத அவ மற/* ேபனா-  >

அவைர

மற/* வGகாம- இ/* விமா என? கா- O+கி வி1ட*. ஆழதி- ைதத



ப@* உ ேள சீ ெகா/த*. இ/த இடதி- இ/* அ()ற

இ()ற

நகவ*4ட இயலாததாகிவி1ட*. அ(ேபா*

)லவ தாமாக எ*5

ெசா-லவி-ைல. க(பண வ ள- அவ நிைலைய க நந+கி மன

பைத* விசாாித ேபா*தா 

ைததைத( ப7றி வ ளGட

4றினா அவ.

"ைதத5டேன 4றியி/தா- இEவள5 Kரதி7 வ/திகாேத? O
சிரமதி7 இட

ெகா* ெகா வி1Uகேள?" எ9 அ)ட அவைர

க/* சின/* ெகாேட ைவதிய ஆ
அவைடய த பியக>

அ(பினா க(பண வ ள-.

)லவ வ/த *பதி7 மனமிர+கி கவைல

ேதாF/த க*டேன அகி- நி9 ெகா/தன.
ைவதியைர அைழ* வரA ெசற ஆ

அவைர அைழ* வவத7 ேப,

)லவைர ேத அவ ெசா/த ஊாிG/* ஓ அ

வ/த அ/த ஆ

வ/* ேச/தா. பரபரப(பாக

ஊாி- )லவ மைனவி ேநா'7றி(பதாக5

நா1களாக ேநாF 7றி உட- நிைல மிக5

ெசற இர

கவைலகிடமாகி இ(பதாக5

அவைர உடேன காண வி பி அைழ* வரA ெசா-Gயதாக5

ேவதைன யைட/* ஊ ெச-<வத7 *தா. காG- 

ஏ7ப1ட த

4றினா. )லவ

ைததி(பதினா-

அவ\ைத4ட அவ அ(ேபா* நிைனவி-ைல. அவைடய ெசா/த

ஊ அ+கி/* மி/த ெதாைலவி- இ-ைல நா நாழிைக( பயண தா.

'Oணாக இ(ேபா* ைவதியைர அைழ* வரேவடா ! எ(பயாவ* - ஒ

ப-லகி- ைவதாவ* எைன ஊாி- ெகா ேபாFவிடA ெசF'+க ! அ*தா

நீ+க

இ(ேபா* எனA ெசFயேவய ேபதவி, இ/த நிைலயி- நா

அவைள காணாம- இகயா*. எ காைல நா ஊA ெச9 அ+ேக

ைவதியாிட

காபி* ெகா கிேற. அவேள இ(ப கிட ேபா* எ

கா< ைவதிய ெசFய இ(ேபா* என அவசர

மன

ெநா/* இரக

உக

ேவ கிடகிற*?' எ9

ேத+கிய ரG- 4றினா )லவ.

அவ ேவ ெகாட வித , க(பண வ ளைல'

உக

அவ த பியைர'

ெகா ளA ெசFத*. அ/த நிைலயி- காG-  ைள எ*A

ெசா\தமாகாம- அவைர அ()வ* சாியி-ைல எறா< அவர*

ேவேகாைள அவகளா- )றகணிக யவி-ைல. ேநாயாளியாக இ
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மைனவிைய( பா பரபர()

ஆவ<

)லவ இ ேபா* அவ

வி(ப(ப அவைர ஒ ப-லகி- ஏ7றி அ(பி விவேத ந-ல* எ9

அவக>

ேதாறிய*. க(பண வ ள- O1-, ஒவ தாராளமாக

அம/* ெகா ேபா பயான H ப-ல ஒ9 இ/த*. அதி- )லவ

அளிக ேவய பாிசி7 ெபா கைள எ-லா

ெசF* அ(பி விடலா

எ9 சேகாதரக

ைவ* அவைர'

தீமானிதாக . ஆனா- அ/த(

ப-லைகA 3ம/* ெச-வத7 இர ஆ1க>
மா7றிெகா ள இர ஆ1கள

ஏறிெகா ளA

இைடயிைடேய ேதா

ேவ . சமீப காலமாக அ* உபேயாகதி-

இ-லாம- இ/ததனா- அ/த( ப-லைக Kவத7ெக9 நியமிக(
ெப7றி/ தவகைள' விலகி அ(பிவி1/தாக . )லவைடய

பைதபைத(ைப'
Kவத7 ஆ

அவசரைத'

பாதா-, அ+ேக இ+ேக ஓ( ப-ல

திர1விடலா ' எபத74ட அவகாச

ெதாியவி-ைல. ைவதியைர அைழ* வரA ெசற ஆ>

இ(பதாக

இ

வி-ைல. ஊாிG/* )லவA ெசFதி ெகா வ/த ஆ

தி ப

நேவ விைடெப79

ெகா த காாியமாகA ெச9வி1டா. )லவாி ஊ ெச-ல ேவ
தவி(ேபா, கண* கண
சேகாதரக>

அதிகமாகி ெகா/த*. வ ள<

எற

என ெசFவ*?' எ9 ெதாியாம- திைக* மய+கினாக

திUெர9 க(பண வ ள< ஒ ேயாசைன ேதாறிய*. அவ த

த பியகைளA ச79 த ளி ஒ*()றமாக அைழ*A ெச9 அவகளிட

தனியாக ஏேதா 4றினா. அவக> கமலAசிேயா அவ 4றியைத வரேவ79

ஒ()ெகாடன.

ப-ல, )லவ அகி- ெகா வ/* ைவக( ப1ட*. க(பண வ ளஒ ெபாிய வ1ட தா பாளதி- பாிசி-கைள( )லவாிட

வணகேதா அடக

ஒகமாக நி9 ெகா அளிதா. )லவ அைத( ெப79ெகா ப-லகி-

ஏறி அம/தா. ப-லகி- அவர* 

ைத* O+கிய கா- உ9தாம-

இ(பத7காக ெமைத விாிக( ப1/த*.
"என? ப-ல Kபவகைள இ

காணவி-ைலேய? விைரவி- வமா9

ெசா-G அ(பினீ கேளா இ-ைலேயா?" ப-லகி- அம/* ெகாட*
)ற(ப1A ெச-<
ேக1டா.

ேவக

மனேவகைத உ/தித ள ஆவேலா )லவ இ(ப
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"அவக

வ/*வி1டாக ! இ+ேகதா அ/த( பகமாக( ேபாயிகிறாக !

இேதா நா ேபாF அைழ* வகிேற" - எ9 )லவ விைட ெசா-G

ெகாேட Hப-லகி திைரA சிைலைய இ@* Hக1 மா1னா

க(பண வ ள-. )லவ நறாக காைல நீ1 வசதியாக உ ேள

அம/*ெகாடா. இர1ைடயாக ம* ெதா+கவிட(ப1/த ெம-Gய

ப1 திைரA சிைலயி வழிேய ப-லகி7

பரவியி/த*. ப-ல உ ளி(பவ
மைறைவ உபணிய* அ/த திைர.

மிக ம+கலான ஒளிேய

ெவளிேய இ(பவ

இைடேய

ப-ல )ற(ப1 O1 வாச< வ/த*, அத பக* ெகா )

க(பண வ ளG வல* ேதா

ேமேல இ/த*. பிபக

இைளய த பி தா+கி ெகா/தா. ம7ற இர த பிக>

அவைடய
ேதா

மா7றி

ெகா வத7காக தயாராக( பி ெதாட/* உட வ/* ெகா/தன.
தா+க

ெதFவா சமாக கதி வண+கிவ

ெபாிய சீமா

ணவாமாகிய

க(பண வ ள- ெத வழிேய இ() *ணிேயா டமாக( ப-லA
3ம/* ெச-வைத மாaரா அ9, அ(ேபா* கடன. அவக

சில கணீ

சி/தின, சில ெந?3க ைவத க வா+காம- இ/த கா1சிைய( பா*

ெகாேட நிறன. க(பண வ ள<

அவ த பியேமா )9வ- !*

மல/த க*டேன ெதFவ( பிராதைனைய நிைறேவ79
ப-லைகA 3ம/தவாேற ேம7ெச9 ெகா/தன.

பதகைள( ேபால(

Oதிகைள கட/* ப-ல ஊ எ-ைலைய அைட/த*. அ+ேக அகி-

வய-களிேல ேவைல ெசF* ெகா/த ேவளாளக
திகி1 ஓேடா'

ெசF*வி1Uக

இ/த கா1சிைய க

வ/* ப-லைகA N/* ெகாடாக . "என காாிய

பிர)? ஒ வாைத ெசா-G அ(பி இ/தா- நா+க

வ/திக மா1ேடாமா, இைதA ெசFய?" எ9 ெக?சினாக .
ெவளிேய ஆரவார

ேக1( ப-லகி ேள இ/த )லவ திைரைய விலகி

எ1( பாதா. திகி1டா. வ ள< அவ த பி'

ப-லைகA 3ம/*

நிறைத க அவ ப-லகிG/* கீேழ தி* வி1டா. அ(ப தித

ேபா* O+கிA சீ ெகா/த அவ கா-4ட வGகவி-ைல. அைதவிட மன

தா வGத*. ஒ ெபாிய சீமா த

த பி கேளா தனகாக எEவள5 ெபாிய

தியாகைதA ெசFதி கிறா!' எ9 எணி உகிய* உ ள

)லைம உ ள
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வG தா- என? மகி/தா- என? வானா-தா என? அ/த உ ளதி
எ-லா அபவ+க>

பா1டாகதாேன வவ

ெப9 ?

"எ-ல(ப அ ைமய(ப த

திேவ+கடராம எழி7 சீரா

வ-ல ெகாடமடேன

மாைத ேவ+கேடசைன( ேபா-வாிைச த/தா

ெச-ல த பியடேன மாைவயி-வா க(
பண ெதOதிேக

ப-லதா 3ம/தா அ*
நம ஓராயிர

ெபா பாி3தாேன?"

எ-ல(ப = வ ள-, அ ைமய(ப வ ளG )த-வராகிய திேவ+கடராம சீராம

வ ள- (cராமவ-லெகாட

நாயக, மாைத(பதி ேவ+கேடச -

ெசாகநாதைர( பாரா1 உதவிய சில வ ள-க )

எற பா1, ெசாகநாத வாயிேல அ(ேபா* பிற/த*. ப-ல ேவளாள

ேதா களி- மாறிய*. அவ வ ளGட

சேகாதரகளிட

அதிேலறி ெகாடா. ப-ல )ற(ப1ட*. சேகாதரக

ஓராயிர

தி பின. தியாகைத

ெபா பாி3 மதி(பிட ய-கிறா )லவ பாடG-

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

39. உலக பர+த!
பர+த!

தா 4றிய அ/த கதினா- க பைர மாதிர
த

விைடெப79

ேசாழ பழிதி/தா- அவ

தீவிைனைய ெநா/* ெகா ேபசாம- ேபாயி(பா. )லவ சHகைதேய

பழி பயான ெசா7களா- அவ அ/த கைத 4றிய*தா க பைடய
உ ளைதA 31ட*. பாவலக

47றி ெகாயவக ' எ9 ேசாழ ெசா-G

தேபா* அைத அவரா- ெபா9*ெகாக யவி-ைல. அவைடய

தமான உணAசி உ ளதி அதளதி- உரக 4வி றி எ@/*
வி1ட*.

நட/த நிகAசி இ*தா. க ப ஒவ எ@தி ெகாத பா1 ஒறி

ெபாைள(ப7றிA ேசாழ அைவகளதி- ேபA3 எ@/த*. அ(ேபா* க ப

அேத அைவயி- அம/தி/தா. த ைடய அ/த( பாட<A ேசாழ
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அைவயிG/த ம7ற )லவக

க7பி* 4றிய ெபாைள ேக1, க ப

திகி1டா. ஏெனறா- க ப எணி எ@திய ெபா> ேந விபாீதமாக

இ/த* அவக

)லவக

தாமாக க7பி* 4றிய ெபா . ேசாழ

அ/த ம7ற

4றிய ெபாேள ஏ7றதாக இகிற*' எற கேதா ேபசினா.

அேதா ம1மிறி அவக

பலவ/த( பதி க7பித அ/த( ெபாளா-

பா1ைட எ@திய க பேக அறியாைம( ப1டைத க1விட( பாதாக .
ேசாழ

அைத ஆதாித*தா க பைர வ/தA ெசFத*.

அவ தம அதனா- ேதாறிய சினைத' வத ைத' ெவளிகா1
ெகா ளாம- நிதானமாக அைவயி- எ@/தி/* தா
ெபாைள விளகி( ேபசி, 'அவக

பாய பா1 உைமயான

கதிய* அச பாவிதமான*, ெபா/தாத*'

எ9 தக சா9களா- எ*கா1னா. ஆனா- அ(ப அவ விளகி(

ேபசியபி

ேசாழ

இக ேவ

அவக>

தா+க

4றிய ெபாேள அத7( ெபாளாக

எ9 வ7)9தி வாதி1டன. அவக

பிவாததா- க ப

மனA சாைறேய வ?சி* வைத ெசFய ஆர பிதாக . ஒ கவி அவ

ெசா/த உயிைர கா1<

*ப

உய/த ெபா

அவைடய சிY. தன

ஏ7பவைத அவனா- ெபா9*ெகா ள ' . ஆனா- த

சிYயி அழைக ைல* விபாீத

ெசFபவகைள அவனா- ெபா9*

ெகா ளேவா, மனி* வி1விடேவா யா*. க ப

அ(ேபா* இேத

நிைலயி-தா இ/தா. தைன அேபா வரேவ79, 'எனிட

சில நா

வி/தினராக த+கி மகிவிக ேவ ' எ9 ேக1 உபசாித ேசாழ ேவ/தேன
அ(ப( ெபாைள( ேபத
)பதிய*.
விஷய

ெசF* கா1ய*தா க பைர( ெபாி*

அேதா /தி/தா-4ட க ப சின+ ெகா சீறி எ@/திக

வி பியிக மா1டா. அவகைள ம9*, க ப உைமைய எ*A ெசா-G
த5ட ேசாழ ெவ ைமயான ெசா7களா- ெவ9(ேபா 4றிய அ/த
ம9ெமாழிதா அைமதிைய ைல*வி1ட*.
"ேபா7றினா<

ேபா79வாக ! ேக1ட ெபாைள ெகாகாவி1டா- அேத

ேபா79தைல நீகி ேவ9விதமாக K79வாக . தG7 4றிய ெசா7கைள

மா7றி( ெபாைள திாி* 4ற5 தய+கமா1டாக . பாக( ேபானா-

எமைனவிட ெகாயவக

இ/த கவிஞக

எமன* சாகஸைத விட மிக5

தா

! இவக>ைடய சாகஸ

ெபாியதாக அ-லவா இகிற*." எ9

88

ஆதிரதி- தா என ேப3கிேறா

எபேத ெதாியாம- க பைர( பா*(

ேபசிவி1டா ேசாழமன. அவ ேபசிய அ/த( ேபA3 அ+கி/த பாவலகளி

சHகைதேய தா* க*ைடய*தா. ஆனா- ேசாழ அைத

க பகாகேவ ெசா-<கிறா எெறணி அவக

யாவ

ேபசாம- இ/*

வி1டாக . அரசைடய ஆதரவினா- க ப பா17 அைத இய7றிய அவேர

எணி'

பாதிராத விபாீத( ெபாைள க7பி* அவ வாைய

அடகிவி1ேடா ' எற மமைதயி- அ@/தி( ேபாயி/த அவக
அ/த க*, த+க

ேசாழனி

வகைதேய ஆழ தா*கிற* எபைத( )ாி/*

ெகா ள யவி-ைல. ஆனா- க ப )ாி/* ெகாடா. அவைடய உணAசி

ெபா+கிய*. உ ள

சீறிய*. அவ கக

சிவக, மீைச *கA சினேதா

ஆசனதிG/* எ@/* அைவ நேவ நிறா. ேசாழைன ேநாகி( ேபசலான.

"ேசாழ ேபரரேச! அளவ79( பர/* கிட
எற பதவிாியவ நீ ஒவ ம1
நதி பா'

இ/த அகட உலகதிேல அரச

தானா?... அ(ப இ-ைலேய? ெபானி

வளதி7ாிய நா ேபால உலகி- ேவெற+

எண7ற பல நாக

உனகாக5

இைத(ேபால உலகி- உ ளன. அ/த தமி( பாட-

உ விபாீத( ெபா> கா5 தானா பாேன? தமிைழயறி/*

பாரா1பவகளி உலக

உ ஒவேனா அட+கிவிடவி-ைல ! அ* பர/*

விாி/* பரவிகிடகிற*! எ பாடைல' எைன'

உலெக+

இ-ைலயா, என?

ேவ/தாக

ஆதாி*( பாரா1ட

உ ளன. நீ ஒவ தா எப* இ-ைல. ர+

தா5 ேபா* ஏ79ெகா ளாத கிைள'

உேடா? ேசாழநா17ாிய இப*

நா காத !மி ேவமானா- நீ அரசனாக இகலா . அ* தவிர உலகி

ம7ற பதிகைள எ-லா

கட- வி@+கிவிட இ-ைல. கவிஞக

' ! உ கைத திதிெகா ! வகிேற நா."
"மனவ

நீேயா? வளநா

நின*ேவா?

உைன அறி/ேதா தமிைழ ஓதிேன - எைன

விைர/ேத79 ெகா ளாத ேவ/*ேடா உேடா
ர+ேக79 ெகா ளாத ெகா )?

காத இப* நா ெகாழிய காசினிைய

ஒத கட- ெகா ெடாளிதேதா -- ேமதினியிெகா-Gமைல ேதெசாாி'

இ-ைலேயா எ+க1 கிட ?"

ெகா7றவா ! நீ னி/தா-

அ+ேக ேபாF வாழ
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ஓதிேன = ெசாேன, விைர/* = சீகிரமாக, ேவ/* = அரச, ெகா ) = கிைள,
காத

= ஓ அள5. ேமதினி = உலக , ஓதகட- = அைலபா'

அரேச, னி/தா- = ெவ9தா-.

கட-, ெகா7றவா =

இEவா9 4றிவி1A ேசாழனி விைடையேயா, ம9ெமாழிையேயா4ட

எதிபாகாம- விவிெட9 ேமலாைடைய உதறிெகா அைவயிG/*
நட/* ெவளிேயறினா க ப. 'உலக

அ/த வாைத கணீெர9 ெவ ேநர

பர/த*!' எ9 அவ 4றிவி1A ெசற

ெகா/த*.
------------

வைர அ+ேக எதிெராG*

40. அன= ஆபரண=

பா1ைட( பாவதி<

)திய )திய க7பைனகைள( பினி ெவளியிவதி<

மனநிைற5

அவக>ைடய உைமயான இரசிகக> அவகைள(

கவிஞக> எ/தவிதமான மன நிைற5 இப
இப

எF*கிறனேவா அேத

ேபா7றி உபசாி(பத Hலமாக எF*கிறன. அைத ந அறி/* உண/தி/தா
அாிய இரசிகராகிய தி *ற

(இத7 இ(ேபா* விதாசல

சைடய வ ள- . ஒ உைம இரசிகைடய தி(தி, கவிைதைய'

க7பைனைய'

எ9 ெபய)

வானளாவ( ேபா7றி( )க/* வாFAெசா- விாி(பதா- ம1

கிைடகா*. கவிைத' க7பைன'

வதனா-தா @ைமயாக கி1

பிற/த உ ள

ளிர( ேபணி( ேபா79

எப* இவ ெதாி' , சிற/த பாவலக

பல இவைர( )க/* விய/* பாவத7 காரணமாக இ/த பேப இ*தா.
ஒ ைற தமிவாண எற )லவ அவைடய ெகாைடநல
வி/தினராக வ/* த+கியி/தா. ெப பா<

அறி/*

)லவகைள உணA

ெசFவதிG/* எ-லா உபசார+கைள'

மன

ளிர த ைககளாேலேய ெசFவ*

அவ உபசார

ேவைகயான ச பவ

சைடய வ ள- வழக . தமிவாண வி/தினராக இ/த நா1களி- வ ளெசFதேபா* ஒ நா

அ/தA ச பவைதெயா1 தமிவாண பாய பாட- இ9
திர1- இ/தவண

ஒ9 நட/த*.

தனி(பாட-

நம அைத நிைனa1 ெகாகிற*.
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அ9 )லவ தமிவாண தாேம உண5 பாிமாற கதினா. சைடய வ ளநீட தைல வாைழ இைலைய விாி*( )லவைர உபத7 அமரA ெசFதா.
வ ள- த வல* ைக விர-களி- இர H9 ேமாதிர+க
அவ79

திமக

அணி/தி/தா.

வவேதா 4ய ெபாிய த+க ேமாதிரெமா9 நவிரைல

அழ ெசFத*. அ/த ேமாதிரதி- 37றி ைவர க7க

தாமைர ேம- நி7 பாவைனயாக இலமி உவ

பதிக(ப1 நவி-

ஒ9

ெச*கியி/த*.

)லவைர இைல ) அமதி இைலயி- நீ ெதளி* KFைம

ெசFவத7காக ைகயி- நீட வ ள- இைல  னி/தேபா* அவசரதிவிர- மாறி இ1/த அ/த( ெபாிய ேமாதிர

உட*. ெச-வதி7

ந@வி( )லவ இைலயி- வி@/*

இலமி கடா1சதி7

அறிறியாக இலமி

உவேதா 4ய அ/த ேமாதிரைத ைகயிG/* கழ7றாம- அணி/தி/தா
)க ெச-வராகிய சைடய வ ள-. எெணF நீரா

கழ79

நாளி- ம1

அைத

வழகைடய அவ அ9 காைல எெணF நீராய பி அவசர

அவசரமாக ேமாதிர+கைள அணி/* ெகாடேபா* ந விர< அத விரGமா7றி அணி/* ெகா வி1டா அ/த இலமி ேமாதிரைத. அ(ேபா*

அவசரதி- அைத கவனிக ேநரமி-ைல. இ(ேபா* பாிமா9

தணதி-

இைலயி- தணீ ெதளி+கா- அ* ந@வி வி@/த உட தா அ/த தவ9
வ ள<( )ாி/*. ேமாதிர

ந@வி வி@/த* 4ட அவ அதிக வதைத

ெகாகவி-ைல. ')லவ அைத ஏதாவ* அபசாரமாக எணி ெகா வாேரா?'

எற பய , *யரேம அவைர அ(ேபா* வா1ன. வாடன.

மனி* ெகா ள ேவ ' என ெக?3வ* ேபாற பாைவேயா தைல

நிமி/* )லவைர( பாதா வ ள-. )லவ அ/த( பாைவ( பாட- ஒறா-

விைட அளிதா.

"பா1டா7 சிற/த )லவெர-லா

பா

சைடயா

ெகாைடயாளா ேக1ேட உத )க ேக1ேட
கிள/த மன*ட இ+7ேற ேபா1டாF
இைலயி7 ெபாடேன ெபா ஆபரண
)ைமயி* ேக1ேட பசியா- அனைத

ைவதாF ெபாைன வழகாேமா?"
பா = இலமி வவ . ஆபரண
அன

= அணிகல. ேவ1ேட = வி பிேன.

= ேசா9, வழகாேமா - ஏ7ற*தாேனா.
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எபேத அ/த( பாட-. 'நா பசிேயா அனைத எதிபா* இைலயி-

அம/ேத. ஆனா- நீேயா 'ெபாேனா' (இலமி வவேதா 4ய ெபா.

ஆபரணமாகிய ேமாதிரைத இைலயிேல ேபா1 வி1டாF! அன

ேக1ட

வாF( ெபானாபரணைதேய அதமாக அளித ெபைமைய எெனப*?'
எற க*க

யா5

தமிவாண பாடG- ெதானிகிறன. இத7 ேம<

)லவ த ைம அபசாரமாக எணவி-ைல எபைத அறி/* ெகா ள வ ள<
ேவ9 சா9 எ*5

ேதைவயி-ைலேய!

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

41. எ ெப*ைம

த ைடய ெசா/த வாைகயி *ப+கைள( பிற எ*ைர* உதவி
ேக1ப* எளிைமயான ெசய- அ9. ெகா* உத5கிற ண இய-ைப(

ெபா9ேதா வ ளைமைய( ெபா9ேதா ஏ7பவதி-ைல இ/தA ெசயலைம.
ேக1கிறவனி உ ளைத( ெபா9* அ* பப1

அளைவ(

ெபா9*தா ஏ7பகிற*. க79 ேத/த கவிபாட வ-ல கவிஞக

உ ளைத

இ/த நிைலயிேல ைவ* நிைனக5 வதி-ைல. பிற( பணிய வி பாத*

கவி' ள

த ெசா/த உணAசிகைள' , இப *ப+கைள'

4ட தேனா

அைம*ெகா வ*. அ* ெபா9* ெகா ள யாத நிைலைமயி- ம1

ெவளியிட ததி வாF/தவகளிட

றி(பாக ெவளியிேம அறி த *யரைத

விவாிக அ* *ணிவதி-ைல . பிற ைகபடாத மலைர( ேபாற* கவி ெந?ச .

அ* தானாக மல . அைத மலத யா*. மல/த பிற எ(பா
ைக(பி ைள ' ஆக அ* வவதி-ைல .

 ப வாைகயி ெகா/ ெதா-ைலக

ெசாகநாதைடய உ ள
மக

அபவதி7 வவத கவி

இ(ப ஒ தனி மலராகதா இ/த*. மைனவி,

எ9 இEவா9  ப

ெபகியேபா* வ9ைம'

அைழயா வி/தாக

தாேன வ<வி- வ/* ெபகிய*. வ9ைம ெவயிG காFகதிகளி ெவ ைமயா-

அ/த மல உ ள

அ(ேபா* தா ததலாக வா1ட+காண ெதாட+கிய*.

கவிைதகைள( பாிசி- ெப9
இ(ேபா* அவ

கவிகளாக மா7றி ெகா ள ேவய அவசிய

ேந/த*. ப@த மர+கைள நாA ெச-< பறைவகைள(

92

ேபா- அவ

3ம/* அைல/தத7 த/த பய தா கிைடகவி-ைல . சா>வ

எ@தாணி'

வ ச

,

வ ள-கைள ேத கா- ேதய நடகலானா. ஏ

விஜய நகர* அரச மரபி- வ/த*. அ/த மரபி- வ/த சி7றரசக

சில

ெசாகநாத( )லவ காலதி- சிற/* விள+கி வ/தன. அவகளி- ேகா(ைபய

ராய மகனாகிய தி(ைபய ராய எபவ )லவகைள( ேபா79
இ/தா. கவிA3ைவ'
ராய. கைலஞக

கைலயாவ

இளகிய ெந?ச

பைடதவ தி(ைபய

, *ப+கைளேயா, வ9ைமையேயா தன7றைவ ேபால

எணி உடேன உத5

ந-ல இய-பின.

இதைகய ந7ப)க

அைமய( ெப7ற தி(ைபய ராயனிட

*யர+கைள றி(பாக 4றி உதவி ெபறலா

தி(ைபய ராய )லவக

ேபானா- த

எ9 கதினா ெசாகநாத.

எறா- வ விாி'

மல ேபா9 நட/*

ெகா வா எ9 அவ ேக வி(ப1/ததனா- அவனிட
எற அAச

வ ளலாக

அவ ஏ7படவி-ைல . ம7றவகளிட

பழவ* கனேமா?'

ெசFய ேவ

யி/த*ேபால த மதி() இறி ெவளி(பைடயாக தம* O1 *ப+கைள

எ-லா

விவாிக ேவய நிைல தி(ைபய ராயனிட

ேவ9 அவ ஊகமளித*. )லவ )ற(ப1டா.

இ-ைல எற ந பிைக

ெசாகநாதைர( ப7றி( ெபா*வான ெசFதிகைள அவேர 4ற அறி/*

ெகாடதி(ைபயராய அவைர மகிAசி'டேன வரேவ79 கனி/த ெசா7களாஉைரயானா. உய/த ைறயி- ேபா7றி( ேபணினா. சில நா1க
த+கியிக ேவ எ9 ேவ ெகாடா. )லவ

தேனா

மகிAசிேயா

ஒ() ெகாடா. அவேனா உைரயா( பழகிய அ/தA ச79 ேநரதிேலேய
அவைன தா

ேக வி(ப1 அறி/தி/தைத விட உய/த நிைலயி7 கடா

அவ. தி(ைபய ராய த ைம ெகாடா( ேப3

ஒEெவா ெசா-<

ேபர ச பதாக ேதா9

வாF/த தமிகாவிய

ேபாெத-லா

அவைடய

அவ. ெதFவ தைம

ஒைற தி ப தி ப( ப* நய+காப* ேபால

இ/த* அவேனா பழவ*. பணி/த உ ள . இனிய ெசா7க . கவிைதைய'
அ* பிற

ெந?சைத' எ(ப நடதி மதி() ெகாக ேவ

அறி/* நட/*ெகா கிற பபா. இEவள5

கடா அவ.
நா

ஆக ஆக அவ

உணAசி

அவ மன

அவ

தி(ைபய ராயனிட

ெம9

இக

ஏ7ப1ட ந1)( ேபா- ேவேறா

இட+ெகாக ேவய நிைல அவ( )ாி/த*.

அ*தா ஊாி- மைனவி மகைள( ப7றிய கவைல. 'இ+ேக தி(ைபய ராய ேபர
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ச ப*( ேபாற ெசா7களா- த ைம( பாரா1( ேபா79வதனா- அ+ேக

அவக>ைடய வ9ைம தீ/* விட( . ேபாகிறதா என? இ-ைலேய!' இ(ப
எணி( பாதபி, தா

வ/த காரணைத'

த  ப நிைலைய'

எ(பயாவ* றி(பாக தி(ைபய ராயA ெசா-Gவிட ேவ

நிைனதா. மைற*( ேபச தமிழி- வாைதகளா இ-ைல? ஒநா
ேந/தேபா* த
ராயனிட

எ9 அவ
வாF()

நிைலைய றி(பாக அைம* ஒ பா1டாகேவ தி(ைபய

அவ பா கா1வி1டா.

"இ/திர கைலயா ெயம+ கி/தா அகினி

உதர

வி1டகலா இயம எைனகதா

நாெனன கதி நிதிவ/ெதைன எ ெசFவா
அ/தமா
மக>

வண னிக வி1டகலா அகதினி-

யா

ெகா ேவா
ச/தத

அநிலமதா அதிைன

யா எதி எமளா உலகி-

இ/த வாிைசைய( ெப79 தாிதிர ராசைன

வண+கி தைல ெசF'

எ ைம நிைல

ெசF ச7கீதிA சா>வ ேகா(ைபய த5

ம/தா )யதா தி(ைபயராய மகிெவா விைலயிலா
அேனா வாகினா7 ேபர ஆகினா

அவேன மாசி- ஈசா !திேய"

கைல = ஆைட, உதர = வயி9 நிதி = திைசய3ர, அநில
எ(ேபா*, அ/த

கிழிச-க

- கா79, ச/தத

- அழ இ/திர கைலயாயி(ப* = ஆைடயி- ஆயிர

இ/திரனி ஆயிர

கக

=

ேபா- இ(ப*.

தி(ைபய ராயைன( ப7றி ேவெறாவாிட ெசா-<வ* ேபா- அவனிடேம
49கிறா இ/த( பா1ைட!

"இ/திர உடG- ஆயிர+கக

ேபால கிழி/த ஆைட அணி/ேத. பசிேயா

வயி7ைற ெந()( ேபால வா1வ*. வ9ைம(ப1ட மனிததாேன எெறணி

எம 4ட எைன ஒ ெபா1டாக மதி* எ பக

வரகதவி-ைல. நிதி'

எைன அEவாேற அவமதி* ஒ*+கியிக ேவ . *ப+கைள எணி

கல+கிய எ ககளி- வண கணீராக இைடவிடாம- வ/*
ெகா/தா. யா

எ மக>

உCவேதா கா7றாகிய அத தா.
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அ*தா எ+க> உணவாக கிைடத*. நா+க

ைகெய*  பிட

ெகா* ைவதவ தாிதிரராச ஒவதா. இ(ப அைம/த எ

ெபைமைய எணினா- என நிக' உலக

@வ*

இ-ைல. இEவா9

அYடதி( பாலகளி- (இ/திர த- ேபர ஈறாக எம

பாலககளாவ. இவ ைறய ம7ற ஆ9 ேப

தீ* ெகா ள நிைன/* தி(ைபய ராயனிட

அYடதி(

நிைற/த எ வ9ைம வாைவ

ெசேற. அவேனா, த

வாகினா- எைன ேபரனாகினா. தாேன ஈசான ேபா- விள+கினா.

இ(ெபா@* திைச( பாலக எ ம நிைற/ததாகிவி1ட* எ ெபைம.

அYடதி( பாலகக>

ஒEெவா வைகயி- என உதவ ேவெமறா-

உலகிேலேய பிற இ-லாத நிகர7ற ெபைம அ-லவா அ* என?" எற
க*கைள( ெபா
தி(ைபய ராயனிட

பானா ெசாகநாத( )லவ.

மல அயி- 
ெபாதி/தி

ெபாதிய ெவளி(பைடயாக அ/த( பா1லைம*

இ(ப* ேபால இ/த ெவளி(பைடயான கவிைத மல

)லவாி வ9ைம 1க

(அவ 'எ ெபைம' எ9

ேவைகயாகA ெசான அ/த வ9ைம 1க

) தி(ைபய ராய நறாக

ெதாி/தன. வ9ைமைய எ* 49வதி- 4ட கவிைத' அழ
9 ) தன

சாமதிய

நிைற/தி(ப* க விய/தா அவ. "எ ஆைட கிழி/த*.

பசி அக இலகாகிறவ, சாகமா1டாம- கணீ வி1ெகாேட
வாைவ கழிகிேற. கா7ைற அதாக உ காலைத கட* ப

தா/* ள* வ9ைம நிைற/த எ  ப . வ/த இடதிேலா தி(ைபய ராய

எட ேபசி( ேபசி நாைள கழிகிறாேன ஒழிய, எ மைனவி மகளி

வ9ைம நிைலைய எணி நா ப

ேவதைனைய அறி/* நிர பிய ெபாேளா

விைரவி- எைன ஊ அ()கிறா இ-ைல" எ9 தனிட

ேநாி-

ெசா-ல ேவய *யர+கைள ேம7கட பா1டாக அவ பாயைத உண/*
ெகாட தி(ைபய ராய அவ பாயப வாகினா- ம1மிறிA

ெச-வதினாேலேய அவைர ேபரனாகி மாியாைத'ட அ(பிைவதா.
பல வைகயா<

தா

த மைனவி மக>

*)9 வைத ேவதைன கைதயாக

கணீகிைடேய 4ற ேவய )லவ, அைத நயமாக, "என இவ7றி-

எவேம நிகாி-ைல " எ9 உைர(ப* விசிதிரமான ஒ மேனாபாவ .
----------------
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42. நாகேதவ ேசா)கைட
அ/த ஊாி- நாகேதவ ேசா79 கைடைய வி1டா- சா(பிவத7 ேவ9

ேசா79கைட கிைடயா*. பல காலமாக அவ ஒவ தா அ+ேக ேசா79கைட
ைவ* நடதி வ/தா. அ/த ெதாழிG- அவ அபவ

பழக

உ எபைத அ+ேக ஒைற சா(பி1டவகைள தவிர ம7ற எ-ேலா
ஒ()ெகா வாக . நாகேதவ ம1

சா(பிட வபவகைள'

நிைறய

அவக

ெசளகாிய+கைள'ேம கவனி* வ/தி/தானானா- இ*வைர அவ இEவள5
பண

ேசதிக யா*! பண

ேச

ஆைச இ-ைல எறா- அவ எத7

அ/தA ேசா79 கைடைய க1ெகா அழ( ேபாகிறா? "அ+ேக
சா(பி1டா- அஜீரண

எ(பயி

க(பாக வ . க-<

ெந-< உமி'

கலவாத ேசா9

எேற நாகேதவ ெதாியா*! ஏறைறய H9 மாததி7

ஒைறதா காFகறி வா+வ* எ9 அவ ச/ைத( பக
வா+கிவ/த கறிகாFகைள அத7( பிற ஆ9 மாத

ேபாவா.

வைர ைவ* ெகா

கைடைய நடதிவிவா. ஆ9 மாதமாக வா வத+

கதாிகாைய ைவ*

ெகாேட சமாளி விைத அவ ெதாி' . அவ காFAசி ஊ79கிற

உ(பி-லாத க?சி ேபாG .

)ளிழ ைப( ப7றிேயா ேக1கேவ ேவடா

கா ) ஒ/* ேபான அ/த ஆதிகால* அக(ைபைய ைகயி- பி* ெகா
அவ ழ ைப ஊ79 ேபா* அ* ந@வி இைலயி- வி@/*விேமா எ9
சா(பிபவ பய(ப பயாக இ .
அவ சைமய- ெசF'

பாதிர+களி இல1சணைத( ப7றி ேக வி(பட

ேந/தாேல ேபா* ! நீ+க

HAைச ேபா1 மய+கி தைலA37றி

வி@/*விOக . அEவள5 அ@

ேசைவ ெசF*வ

காி'

சின+கேளா கா1சி த

கைற'

த@ ேபறி( பல கால

அைவ. இைலயி-

சா(பி1ெகா

ேபாேத Hைலயி- எ+ேகயாவ* ஒ க@நீ( பாைன

பாைனயிG/* ெவ ள

ேபால( பாF/*வ

நிைறய க@நீ பாF/* வர உவி . உவி1ட க@நீ(

)ளி* 2ைர பட/* ேதா9

நா7றேதா 4ய பல நா

அ@ நீ ேநேர சா(பிபவக

ேநாகி( பைட எ . அ* வ

ேவகைத( பாத எவ

இைலைய

அத7 ேம<

ெபா9ைமயாக இைலயி- உ1கா/* ெகா(ப* நியாயமி-ைல' எ9
எணி ைக யல பாமேல ஆ7ற+கைர( பக

ஓவிட ேவய*தா. அ(பA

ெசFவ*தா நியாய . இ-ைல ெயறா- அ+கி/* த(பி( பிைழ(ப* *லப .
அ+ ள ச1 பாைனகளி<
உட பி<

4ட ஈக

பதாத+களி<

ஏ ந ைடய இைலயி<

- வாிைச வாிைசயாக அணிவ* அம/* ெமாF
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கா1சி ேநதி யான*! தனி(ப1ட 'அழ' வாF/த*! 'ெமா<ெமா<' எற ஈகளி
அ/தA ச(தைததா ெசா-<+கேள? என ைற ெசா-ல'

இனிைமைய? கேவா ைககா- கைள க@வேவா Kய தணீைர

அத

எதிபாதா-, அ* நிAசயமாக அ(ப எதிபா(பவக>ைடய த()தா.

நாகேதவ ேசா79 கைடயி- அெத-லா நடகா*. 'ேவCமானா- அ/த

க@நீைர( ேபால அEவள5 ேமாசமாக இரா*, ெகா?ச
கிைட . அ+ேக யா
எ-ேலா

தனி(ப1ட ச<ைகக

'3மாரான தணீ

எ9 கிைடயா*.

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

திர1-, அவ கைட

ெசா-வத7 ஒ9மி-ைல. ஏெனறா- தனி(பாட-

விஜய ெசF* 'அபவித' )லவ ஒவ இEவள5

ெசFதிகைளதா அதிகார !வமாக 4றியிகிறா. அத7 ேம- நா

4றினா- நாகேதவைன அ* பாதிம-லவா?

"வாயிெலா9 க-<ெமா9 ெந-<மான அன
வாடலாக ஆ9மாத ைவதி/த கதிாி

காயிG1ட கறி'

உ(பிலாத க?சி யன

கா ) ஒ/த ஓரக(ைப ைக(பித வண

Kயதாக *லகGறி ய@கைட/த பாதிர

Kகி' ள அ3த நீ *ரதி வ/த ேநதி'

ஓயGறி ஈக

O/* ெமா<ெமாெலற ச1'

உட ெகாண/த நாகேதவ ஊ மற(பதி-ைலேய."

அன

உண5.

= ேசா9, வன

= ழ ). வண

= கா1சி, *ரதி = விர1 , ஊ =

இ(ப நாகேதவ ேசா79 சைடA சா(பா தம மறக யாத அபவமாக
அைம/தைத அ/த( )லவ பா
ஏ7பகிற*

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

ேபா* அவ ேம- நம அதாப/தா
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43. சாம$திய வா$ைத
ெசா-Gேல சாமதிய எப* சாதாரண ெசய- அ-ல. சா*ாிய

ச/த(பதி7ேக7ற ெசா7 பிரேயாக

2Cக

ேவ . ெவளி(பைடA சிறி*

இடமி-லாமேலா, சிறி* இட+ெகாேதா சாமதியைத வாைதயிேல கா1ட
' . ஆனா- தைம எனேவா 2Cகமான மைறெபா>தா .
சாமதிய வாைத 7றி<

ெவளி(பைடயாக இ/*விட4டா*. இக5

யா*. சாமதிய வசன+களி- சாமதிய/தா மணிேபால நி9 த

ெபாைள தத- ேவ .

சாமதியைத நிைலநா1கா1வத7 எேற பாட( ெப7ற தனி(பாட-க>
பல உ ளன. அைவ வினா உதர , சீ1கவி, சிேலைட, விகைத தGய

வைககளாக விாி' . )லவக

ெசா7கைள( ெபா

2Cகேதா பா1-

ெதாதி சா*ாியைத இைவ ெதFOகமான ைறயி- கவிைத உணAசிைய
உடா
ஆயி

ஆ7ற- இைவக> இ-ைலேய எ9 பல ைறப1 ெகா வ.

ெமாழியி< ள வாைதகளி ப-ேவ9 ெபா கைள'

அைம(ைப'

2ைமயான

அறி/* ெகா ள *ைண ெசFவதி- இைவக> ஈ இைண

கிைடயா*. அ(ப( பயப

ைறயி- இைவக>

இடமளி* அபவிக ேவய அவசிய

ந கவனதி-

- ஏ7பகிற*

'வினா உதர ' எபத7 'ேக வி பதி-' எ9 ெபா . இ*ைறயி- பாட(ப
அத7 விைடைய'

உ1ெகாடைவகளாக இ .

பாட-க

ேக விைய'

விள+

மாதிாி திேவ+கடநாத தGயா எபவ ேம- இராமAச/திர

ேக விக> வாைதகைள விைடயாக வதி வித அழ மி/*
கவிராய பாய பா1 ஒைற இ+ேக ச/த(பேதா காேபா .

திேவ+கடநாத தGயா ெப?ெச-வ. தமி@ இள மல உ ள

ெகாடவ. தமி பதவ உதவ தய+காத க7பக ைககைள( ெப7றவ.

எனேவ, தமி( )லவக

அவைர நா ேதA ெசற* விய() உாிய ெசFதி

இ-ைல. வபவகைள அேபா அளவளாவி ைறகைள'
வ7ைற'

விசாாி* உ*5வா அ/த வ ள-.

அவைர நா இராமAச/திர கவிராய

ெகாகேவ

ேவய-

ஒைற ெசறி/தா. வ ள-க>

எற ஆைச இ(பைத( ேபால( )லவக> த ெசா/த
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சாமதியைத கா1டேவெமற ஆைச இகதாேன இ ? *பைத
ம7றவகளிட

4றி ேக1

ேபா* 4ட, அைத த திறைமைய கா1

வாைதகளா- அவ ேக1கேவ வி )கிறாக .

த ைம அேபா வரேவ79 உபசாித திேவ+கடநாத( பிர)விட

கவிராய
அைத'

இராமAச/திர

இேத சாமதிய வாைதையதா 49வத7 வி பினா.

அ/த வ ளG ெபயாிேலேய அைம* 49வத7 வி பினா.

நறாக ேயாசி* சாமதிய( ேபAசி7 ேவயவ7ைற தம

சி/தைன

ெசF* ைவ*ெகாடா. வழக(ப ெசFய ேவய உபசார+கைள எ-லா

அ)ட

மகிAசி'ட

ெசF* தபி, )லவ வ/த றி(ைப அறிவத7

7ப1டா திேவ+கடநாத.

'எ* இ-லாத ைறைய நீகி ெகா >

வ/திக ேவ ? அவைடய இதய

ெபா1( )லவ த மிடதிேல
இ(ேபா* எ/த நிைலயி-,

எEெவணேதா இக4 ? பாவ ! ேவ9 வவாF வசதிக

ைற/த இ/த

ஏைழ தமி( )லவ இ(ேபா* எ(ப காலைத கடதிெகா

வகிறாேரா? பாதா- இரசம7ற வாைகயி- *)9பவ ேபால

ேதா9கிறேத! இவ எதி-, எதனா- 3ைவய79( ேபாயிக ேவ ?
இவ இ(ேபா* ந மிட
எண+க

என ெசா-ல கதியிகிறா?' இ மாதிாி

Kட றி(பாக( )லவ மன

)ப1 விடாதப, நளினமான

வாைதகளா- அவைர விசாாிதா திேவ+கட நாத. தி ப தி ப

விசாாிதத7( )லவ 4றிய பதி- ேவைகயாக5 விசிதிரமாக5

அைம/தி/த*. ேமேல கட வினாகைளA Nசகமாக தGயா. ஒEெவா

தடைவ'

ேக1 க5

)லவ ேவெறா9

'திேவ+கடநாதா' எ9 ம1
Hெகாடா. மீ

*யர

மீ

பதி- 4றாம-

நிைற/த ரG- ெசா-Gவி1 வாைய

தGயா ேக1டேபா*

)லவ,

திேவ+கடநாத' எற அ/த ஒேர வாைதைய தவிர ேவெற*5ேம
ெசா-லவி-ைல. ')லவ த மிட

விைளயாகிறாரா? அ-ல* அவ ஏதாவ*

சித( பிரைமயா?' எ9 தGயா ச/ேதக(ப1டா.
)லவைடய ைற, இதயநிைல, வாைக எEவா9 நடகிற*, 3ைவய7ற* என
ெசா-ல வி )வ* என, இ/த ஐ/* வினாக> அவாிட

றி(பாக விைட
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எதிபாத தGயா ெவ ேநரமாகி'
அைழ

ேசா5

'திேவ+கட நாதா' எற த ெபயைர

ஒேர வாைதைய தவிர ேவ9 எைத' ெபற யவி-ைல. அவ

ஏமா7ற ெகாடா. வி- அவகி/த ெபா9ைம @*

அவாிடமி/* ந@விய*. )லவ ஏேதா சித(பிரைம எ9 அவ 5

க1வி1டா. இ(ேபா* )லவ ேம- ெகா?ச

ெவ9()4ட அவ ஏ7ப1

வி1ட*. அய/* ேபாF உ1காவைத தவிர அவரா- ேவ9 ஒ9

யவி-ைல.

ஆனா- அவ அய/* ேபாF உ1கா/த பி
விடவி-ைல. தி ப5

ெசFய

)லவ அவைரA 3 மா

தாமாகேவ அேத பைழய திேவ+கடநாதா' எற ஒேர

வாைத( ப-லவிைய( பாட ஆர பி*வி1டா. தGயா ேக வி ேக1பைத

நி9திய பி

 4றியைதவிட( பலத ரG- திேவ+கட நாதா' எ9

)லவ விடாம- அர7றி ெகா/தைத க அவ ஒேரயயாக ேகாப
வ/*வி1ட*.

சினதி- தி ப5

அேத ேக விகைளA சீறி வி@/* ெகாேட )லவ 

Oசினா. இ(ேபா* தGயா வாயிG/* வ/த ேக வியி வாைதக
ஆதிர

படபட()

கல/* விள+கின. எEவளேவா சா/த ண

திேவ+கடநாத தGயாேர ேகாப
கவிராய த

ெகா ளேவ

உைடயவராகிய

எறா- இராமAச/திர

'திேவ+கட நாதா' ப-லவியா- அவைர எEவள5 Kர

ெகா ளA ெசFதிக ேவ

ஆதிர

எ9 பா*ெகா >+க . ஆனா- கவிராய

இ(ேபா* )னைக'டேனேய ஒEெவா ைற'

அ/த வாைதைய 4றினா.

அவ அEவா9 சிாி(பைத க தGயா ேம< ெபகிய* ஆதிர .
அைத வாைதகளி7 ெகா1னா தGயா. அத பிற )லவ

தGயா நிக/த உைரயாட- கீவமா9:

திேவ+கட தGயா: உம இ-லாத* என ஐயா? ெசா-G ெதாைல' ! ஏ
விடாம- 'திேவ+கட நாதா' எ9 பித7றி எ உயிைர வா+கிறீ? இ-லாதைதA

ெசா-<ேம ஐயா!

)லவ: (ஒேர வாைதயி-) தி (= ெச-வ )
திேவ+கட தGயா : அதனா- என வ/த* உ

மனதி7?
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)லவ : ேவ

(ேவ

= மன+ெகாதி* வ/* )

திேவ+கட தGயா : எ(ப ஐயா உ கால/த >கிறீ?
)லவ : கட

(கட வா+கி எ9 ெபா )

திேவ+கட தGயா : எதனா-, எ+ உ ைடய வாைகயி- ரஸம7ற
(3ைவய7ற நிைல ஏ7ப1ட*?

)லவ : நா ( நா5 சியாக உண5 உண வசதி இ-ைல எ9 ெபா )
திேவ+கட தGயா : என ேக1க இ+ வ/தீ? அைதA ெசா-< ?.. உ
நீ ெசா-ல வ/த* என?
)லவ : தா (ெகா எ9 பாிசி- ேக1க வ/ேத) அைத தா இEவள5 ேநர

உ+களிட

4றிேன.

தி ப தி ப திேவ

- கட

+ நா +தா (திேவ+கடநாதா) எ9

)லவ சிாி* ெகாேட 4றி தா.
"இரவலேன! உன இ-லாத என? இதய

என?

பர5 உணேவ*? 3ைவய7ற ெதன? ெசா7பாைம என?
தர உைர ெசFதிட எறா அத7 ஒ9 சா7றிலயா
வர திேவ+கட நாதா எேற ெபாவழ+கினாேன"

எற பா1, கவிராயாிடமி/* பிற/த*. சமதிய வாைதைய( )ாி/*
ெகாடபி, )லவ திறைத விய/த வ ள- தGயா மனி()(

ெப79ெகா )லவ அவ வி(ப(ப ேவய ெபாைன வாாி

வழ+கினா.
--------------
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44. ெப)ற பாச
அ பிகாபதியி கைதைய( ப7றி ந மி7 பல ெபாFெய9

)ைன31ெட9

ச79 அச1ைடயாகேவ கதி வகிேறா . கைத(ப7றி 4ட தவறி-ைல .

அ பிகாபதியி காதைல( ப7றி வழ+

ஆகா*.

கைதைய ஒ*வ* இரசைன அழ

வடெமாழியி< ள 'பி-ஹணீயைத' ஒத* அ பிகா பதிைய( ப7றி நா
வ

ேக1

கண பர பைரையான காத- கைத. காதைல( ப7றிய ெதFOக எண

ைக4 ேபா* எ@வைத கா1<

ஏ7ற தா5களா- அ* ைக4டாம7

அ*

ேபா ேபா*தா மிதியாக ஏ7பகிற*.

காதG ஏமா7றைத அழகாகA சிதிாி காவிய+க

ைலலா மX8ைவ' பி-ஹணீயைத'

உலெக+

உ.

அபவி* /த5ட காதைல(

ப7றி எ/தவிதமான ெதFOக நிைன5க , அபி(ராய+களாக மலகிறனேவா, அேத
நிைன5 'அ பிகாபதி அமரவாதி' காத- கைதயி இரசைனயி<

எ@கிற*.

"அ பிகாபதி கவிஞ மக. அமராவதி ேசாழ ேவ/த மக . இ/த
ஏ7றதா5தா அவக

காத< நவி- இ/த*. இ+ேக அ பிகாபதியி

த/ைதயாகிய க பேரா, அ+ேக அமராவதியி த/ைதயாகிய ேசாழ மனேனா

இ/த காத-, ேதாறி வள/தைத தG- அறி/தாகளி-ைல. ஆனா- தாேன

ஒநா

ெவளி(ப1ட* இவக

காத-. க ப அ பிகாபதிைய க/*

ெகாடா. என நிக@ேமா எ9 அ?சினா. ேசாழ ேவ/த க?சின+
ெகா/தா.

'அரச லைதA ேச/த த மக
திறைமயி/தா<

ஆ\தான கவியி மகைன காதG(பதா?

ஏ7ற தா5 ஏ7ற தா5தாேன?' எ9 சீறிய* அரச மன ,

வி- ேசாழ ேவ/த தைடய ேபரைவயி- "பர ெபா>ணAசி ேதாற
:9 கவிைதகைள( பானா- அ பிகாபதிைய தகாம- விதைல
ெசF*விகிேற" எ9 ெசானா. இ/ நிப/தைனைய எ-ேலா

ஒ()

ெகாடாக . நிப/தைனயி- வ@வினா- அ பிகாபதி உயிாிழக ேநாி .

நிப/தைன நடக ேவய நாளி- அைவயி- ெப+41ட

4யி/த*.
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அ பிகாபதியி கC ம1

ெதாி' பயாக அவ அம/தி/த ேமைட

அவ ஒ பா1( பா க5

அவ

ேநேர எதி( )றதி- ேம- மாடதி உ(பாிைகயி- அமராவதி O7றி/தா .

ஒ மலைர எ* கீேழ த பகதி-

எணிைக அறிறியாக ைவ* ெகாடா . இ/த அைடயாளைத

ெகாேட அ பிகாபதி'

பாட-கைள எணி கணகி1 ேமேல பா வ/தா.

எ(ேபா*ேம தலாவதாக( பா கா()A ெசF'ைள எணிைகேயா
ேச*ெகா >

வழகமி-ைல. இைத அமராவதி அறியா . எனேவ அ பிகாபதி

ெதb7ெறாபதாவ* பாட- /த*

கா()A ெசF'ைள'

ேச*

எணி ெகா :றாவ* மலைர கா1 /* வி1ட* எபத7ாிய

ைசைகைய அவ

அவ ெதாிவி*வி1டா . அ பிகாபதி அவ>ைடய அழ

ேதா7றதி- ஈப1/ததனா< எணிைகைய( ெபா9த வைரயி-

அவைளேய ந பி இ/ததா< /* வி1ட* எ9 எணி( பாவைத
நி9திவி1டா. மகிAசி களி(பினா- அமராவதியி கக>

உறவான. "

அைவயி- அைமAசக>

பிற )லவக>

அவ கக>

பாடைல கணகி1 வ/தன.

இ9தியி- அ பிகாபதி நிப/தைன யிG/* விலகிய தவ9 ெவளி(ப1ட*.

'நிப/தைனயி ெவ7றி காத<ேக ெவ7றி' எ9 கன5 க ெகா/த

காதலக

திைகதன. அ பிகாபதி உயிாிழ(ப* உ9தி எ9 ெதாி/* அமராவதி

உயிவி1டா . க ப எEவளேவா மறா'

ேக1காம- ேசாழ

அ பிகாபதிைய ெகாைல ெசFயA ெசா-G ஆைணயி1 வி1டா. இர

காதலகளி உயி

இ/த உலகிG/* ஒறாF( பிாி/* வால ெசறன."

இ*தா அ பிகாபதியி அமரகாவிய .
இைத விள

பாட-க

தனி(பாட- திர1- மிதியாக உ ளன.

அைவகளிG/* இ/த வரலா7றி 3க
இற/தேபா* ெப7ற பாச

- கிைடகிற*. அதி< த மக

உ/த க ப பாயதாக காண(ப

உக/ேதாF/த ெசா7ேகாைவயாக அைம/திகிற*.

க ப தாேம பாய இராமாவதார கைத நிகAசிேயா த

ெசF'

மன நிகAசிைய'

ஒ(பி1ட நிைல'ட ேசாகமயமான அ/தA ெசF'ைள( பாகிறா.

"இராம கா ெச-வா எற உண5 ேதாறிய மாதிரதி- தசரத
தயிைரேய இழ/*வி1டா. ெப7ற பாசதி ேவக

அவைன அEவள5

உணAசி தாத< ஆளாகிவி1ட*. ஆனா- நாேனா எ மக அ பிகாபதி

இற/த பி

உயி விட மா1டாம- ெந?3 ேவதைன'

தீராம-

திடாகிேற. எ ெந?3தா எEவள5 உர ? என க- ெந?ச

இ*?
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இத7 உவைம காவிய+களி- 4ட கிைடகாேத!?" எற கேதா அ(பாடஎ@/* ள*.

"பா(ேபாத ஞால

ஒ த பி ஆள( பனிமதிய

Kர(ேபா ஒ த பி பிவர 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

உர() = அ@த .

= உலக . ைம/த = ராம, தாைத = தசரத,

எபேத அ/த( பாட-. இைவ உைமயா? இைட கால*A ெசகலா?' எ9
ஆரா'

வழி நம ேவயதி-ைல. காவியமாக எழ ததி வாF/த ஒ காத-

கைத( பினணிA சாறாக அைம' 3ைவ இதி- இகிற*. அ* ேபா* .
உக

நய

நிைற/த உணAசிA சிதிரமாக விள+கிற* இ/த தனி(பாட-.

இைத அபவி(ப* ரசிகனி உாிைம .
-------------------

45. ேதவ$க

க5ணிைமயாத

ேவ_ ேவ- க ேகாவி-, பிரபலமைட/தி/த க திதல+க>

ஒறாக விள+கிய* அ/த காலதி-. அ+மி+

37றியைல/* கைள* வ/த

காளேமக , அத ேகா)ர வாசG7 ச79 இைள(பார கதி உ1கா/தா.

அவ இ/த தளAசியி- ேகாவி< ேள ேபாக ேவெம94ட
ேதாறவி-ைல. பா- காவ' , அன காவ'

ய* ெகாேட ேகாவி<

Kகியவாேற ெநகி-

2ைழ' 41டைத( பா* ெகாேட

உ1கா/தி/தா. அ9 காதிைக நாளாைகயினா- ேகாவி< விேசஷ(
பிராதைனகாரக

வ/* ேபாF ெகா/தன.

ேகாயிG- ச+ெகாG'

மணிர3, ேமள, தாள ழக

ேபாயி/த அவ கா*கைளேய ெசவிடாகிவி
உ1கா/த வண

பசியினா- அைட*(

ேபால ேக1ட*. Kணி- சாF/*

பசி மயகதிG/த அவைர, 'ஐயா, ஒ ெசFதி! தய5 ெசF*
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என அைத 49Oகளா?' எற இள+ர- நிமி/* பாகA ெசFத*. )லவ
நிமி/* பாதா. எதிேர பதிH9 வய* மதிகதக சி9வ ஒவ

பEவியமாக நி9 ெகா/தா. வாாி /த மி' , ைக கா()மாக

விள+கிய அ/த( ைபயனி அசாதாரணமான ேதஜஸு வன()

காளேமகைத

விய(பைடய ைவத*. ைபய ைகயிG/த பழ , ப?சாமித , ேத+காF Hக
இைவகளட+கிய த1, அவ ேகாவி< ளி/* வகிறா எபைத(

)லவ 4றின. அவ7ைற காண5

னி<

அவ உ

நாகி- நீ 3ர/த*. பசி

ெபகிவி1ட* ேபால ேதாறிய*. இ/தா<

த ைம அடகி

ெகா ைபயைன ேன உ1காமா9 ைசைக ெசFதபி, 'என த Z? என

ேக1கேவ ' எ9 வினாவினா. ைபய த1ைட( பகதி- ைவ*ெகா
உ1கா/தா. )லவ கக

"ஏ ஐயா? இ/த ேதவக
எ9 என ெகா?ச

மீ

த1ைட ஊவி வி1 தி பின.

எ-லா கணிைமக மா1டாகளாேம? அ* ஏ

விளக 'மா?" இ(ப ேக1 ெகாேட வ/த

ைபய திUெர9 அவ கைத ஏறி1( பா* அதி- என ெதாி/*
ெகாடாேனா? ெதாியவி-ைல!

"ஆமா . நீ+க
உ+க

சா(பி1 ெவநா

ஆகியி

ேபாGகிறேத? பசிA ேசா5

கதி- ந ெதாிகிறேத! தG- இவ7ைறA சா(பி+க !" எ9

த1ைட அவ  நகதினா - அ(ேபா* அ/த இள
திநீ79 ேகாக> நேவ ஒளி/த அதாப
அதி- ெதFOக வன() இ/தைத அவ கடா.

கதி வாி வாியான

)லவ நறாக ெதாி/த*.

த1 தீ/த*. அவைடய வயி79 த1 தீ/த*. த1ைட நகதிவி1(

)லவ வாF நிைறய ஏ(பேதா நிமி/தேபா* ேதகிைல ெதாைன நிைறய
தணீட நி9 ெகா/தா ைபய. ெதாைனைய நறியறி

ேவாைகயி- வா+கி ெகாட அவ, அவ 9 இதகளி- ஓ மைற/த

ெதFOகA சிாி(ெபாைற கடா. வயி9 ளி/த கவிவாண பா1டாகேவ

ைபய விைடையA ெசா-Gவி1டா. அ* பாதி 9 ) கல/த விைடயாக

இ/த*.

"மகி ேவ_ாி வயிதி மக
றமகைள மண/தா எேற
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உகி அர ந?3 உடா உைமயவ>
தவ )ாி/தா உயமா-ேமனி

ககிமிக ம திறா கமல க
நா கானா கட5ேளாக

இவிழி'

இைமயாம- இர5பக-

உற+காம- இகிறாேர!"

ம = மெகா@/*A ெசக

மிக வள/த, வயிதிமக = க, றமக

வ ளி, உயமா- = கண , அர - சிவெபமா, ககி = மன
= ேதவக .

க கட5

-

வா, கட5ள

ேம- வ?ச( )கAசியாக இ(ப அவ பாய பாடG- அ/த(

ைபய விைடைய கடாேனா, எனேவா? அேத பைழய )னைக'ட
ேகாவிைல ேநாகி அவ நட/தேபா* ெதாைலவி- 'கா' எ9 அலறி

ெகா/தா யாேரா ஒ பத.
----------------

46. /லவ$ ேபா)றிய /5ணிய

ெதாைடவள நா1ைடA ேச/த கா?சி)ரதி7 அகி< ள திமாகற-

இய7ைகயழ மி/த ஊ. திமாகறைல' அைதA 37றியி/த ேவ9 சில

சி7Wகைள'

இராஜமானியமாக( ெப79 ஆ வ/தா )ணிேகா1

தGயா எபவ. இளைமயி- மிக5

ஏைழயாக இ/த அவ, தா

ெசFத அாிய

ெபாிய ெசய- ஒறி7காகA சி7றரச ஒவனிடமி/* இ/த மானியைத(
ெப7றி/தா. த

வாைகயி- அEவள5 ெபாிய ெச-வ( ேப9

வர' ' எற எண

க-<

பதவி'

தம

ெந-< KகிA 3ம/* வா/த அ/த இளைம

காலதி- கனவிேல 4ட அவ ேதாறியதி-ைல.

இளைமயி- ஏைமயி ெதா-ைலகைள தாேம ந அபவி* அறி/தி/தவ
ஆைகயா-, அ(ேபா* எ/த( ெபாளிறி நா

வ/* ேச/திகிற*! ந ைம(ேபா- இ9

இரவ

அவக>

ஏ+கிேனாேமா, அ* இ9 ந மிட
ஏ+கி கிட

ேமலாக கைலஞ க>

. ஏைழய

கவிஞக>

வாாி வாாி

வழ+ேவா . அ*தா அ9 ந ைம வதிய ெச-வைத இ9 நறாக(

பழிவா+வத7 ஏ7ற வழி எ9 எணினா அவ. அ(பேய ெசயலா7றி'
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வ/தா. 'ெச-வ ' 'ெச-வ ' எ9 ெசா-<

ெபாைளA ெச-வ*( பயேன ஈத-'

எற ெமாழிேக7பA ெச-லவி1( )கழைட/* ெகாேட அவ வாைகைய
கழி*விடேவ

எ9 கதினா.

பிற ெகா* மகி@
இவாிட

நா

தவறினா<

வி(பைதேய ஒ ெபா@*ேபாகாக ெகா/த

கைலஞ கவிஞ

வ/* பாிசி- ெப79(

பழகி(ேபாவ* தவறா*. வகிறவகளி மன( பைப அறி/* அத7 ஏ7ற*

ேபால உத5கிற ப)

)ணிய ேகா1 தGயாாிட

சிற(பாக அைம/தி/த*.

அ9 ந(பகG- ஒ )லவ அவைர ேதவ/தா. அ(ேபா* ேவனி7கால

ெதாட+

பவமாக இ/ததனா-, )ணியேகா1 தGயா த ைடய

மாளிைக  ேகாைட நா1க>காக ஒ ெபாிய ப/த- ேபா1/தா.

ப/தG கீேழ ளிAசிகாக ஆ79மணைல வகளி- ெகாவ/* பர(பி
ெகா/தாக , தGயா அவ7ைற ேம7பா* ெகாகிற

தணதிேலதா அ/த( )லவ

வ/* ேச/தா. மாளிைக  ற1-

அம/*ெகா/த தGயா, தாேம வ<வி- அ+கி/* எ@/* ெவ ைள

ெவேளெரற )திதாக( பர(பியி/த ஈரமணைல தா( )லவைர எதிெகா
அைழ* வ/தா. பி அறிக

உ ளவகளானா<

சாி, அறிக

இ-லாதவகளானா< சாி, அேபா வரேவ79 உபசாி* ஆதர5

ெகா(ப*தா அவ வழகமாயி7ேற

அ/த( ெபாிய ப/தைல( ேபா1 ெவ ைம தணிய ஈர ெவமணைல( பர()வைத
கC

க*மாக அவேர ேம7பா*A ெசFவத74ட அவர*

ெகாைட' ளேம காரண . ெவயிG- கா-வாட நட(ேபா, உட<

த+கிA ெச-வத7காக5

நீ ேவ1ைகேயா வபவக

தணீ

மன

ளிர

நீ ேமா

பகி இைள(பாறிA ெச-வத7காக5ேம அவ அ/த( ப/தைல அEவள5

அகைறேயா கவன*டேன ேம7பா* ேவைல வா+கினா. )திதாக வ/த

)லவ இ/த அழகான ஏ7பாகைள எ-லா பா*ெகாேட தGயாட

திைண  ற1ேல ெச9 அம/தா. தைரயி- பர(பியி/த )* மணG-

நட/* ெசறேபா*, சிதிர

வைர/தா< ெதளிவாக ெதாி'

ேபால இ/த

அ/த Kய ெவமண- )லவ கவனைத ெவவாக கவ/*வி1ட*.
)லவ

தGயா ப/த- ேவைலகாரக

மணைல( பர(பி த+க

ேவைலகைளெய-லா *A ெசற பின

மி/த ேநரமாக வாச-
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ற1ேலேய அம/* உைரயா ெகா/தாக . பி, தGயா )லவைர

அேபா உண5 அைழ*A ெசறா. சிறி* ேநர( பழகதிேலேய )லவ

தGயாைர த மிட ஈபா ெகா ளA ெசF*வி1டா.

த ைடய வி/தினராகிய )லவைர உபித பி, ளிAசியாக இ

எெறணி வாயிG7 )திதாக( ேபா1/த ப/தG கீ மண7 பர(பி- ஒ
ப1 க பளைத விாிகA ெசF* தா !ல சகித
தGயா. கீேழ ளி/த மணG இத
ேதா1ட

)லவேரா அம/தா

Nழ மாளிைக )ற

இ/த

கீ79( ப/த< , ேகாைடைய மறகA ெசF*வி1டன. தா !ல

தாிமா9 )லவைர ேவெகாேடதா
பி) அ+ேகேய ப/தG- அம/* இவ

ஆக( )லவ ேப3

தாிகலானா தGயா. அத

ேபசிெகா/தன. ேநர

ஆக

ேபாேத த கவனைத எ+ேகேயா இலயிகவி1 வி1

*யர( ெபHA3 விவைத தGயா கெகாடா. இவ என அவசர

உதவிைய ேவ வ/தாேரா? நா

ேபசிெகாேட இகிேறாேம' எ9

ஒவா9 )லவைடய மனறி(ைப தGயாரா- Sகிக /த*.

இைத கட உடேன தGயா விநய பாவ*டேன )லவ எ/த உதவி
ேவேமா அைத தா

உடேன ெசFய கா*ெகா(பதாக ெதாிவி*

ெகாடா. அவ அ(ப 4றிய பின
ெம-ல5
தா

)லவ ெசா-ல5

யாம-

யாம- நாண79 தைலனி/தவா9 இ/தாேர ஒழிய வாFவி1

வ/த காாியைதேயா, தம ேவய அவசர உதவிையேயா

ேக1கிறபயாக காேணா . ஆனா- அவைடய வல* ைக க1ைடவிர- ம1

விாிதி/த ப1 க பளைத' கட/* )*மணG- ஏேதேதா கீறி

ெகா/த*, வாFவி1A ெசா-ல அவ ெவ1க(பவ* தGயா

)ல(ப1ட*.)

இவைடய கA சாையயி- ெதாி'

*யர ேரைகைய( பாதா- ஏேதா

உடனயான உதவி ேவ வ/தவராக ெதாிகிற*! அைதA ெசா-ல5

நாண(ப1டா- நாெமன ெசFய ' ? இ(ப எணி ெகா/த

தGயாாி பாைவ த7ெசயலாக( )லவாி வல* ைக( பகதிG/*
கவர(ப1ட*. அ+ேக எேதா எ@*க

கீற(ப1(ப* அ/த * ைப(

!(ேபாற ெவமணG ேம- தGயா நறாக ெதாி/த*. ககளி-

விய(பி ஒளி நிழGட தGயா மணG7 கீற(ப1/த எ@*கைள 41
வாசிக ெதாட+கினா. ஆ ! )லவ தம ேவய உதவிைய வாF திற/*
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ேக1கமா1டாம- 3கமாக மணG- எ@தியி/தா. மணG- தா

4றியி/தவ7ைற தGயா கவனிகிறா எபைத( பாத5ட )லவ
கதி- மலAசி ெதப1ட*. அேத சமயதி- மணG- எ@தியி/தைத(

ப*வி1 தைலநிமி/த தGயா சிாித கேதா )லவைர ேநாகினா.
)லவாி ககளி7 )திய ஒளி'

கதி- மலAசி'

இதகைடயி7 9நைக'

கடா தGயா. )ணியேகா1 தGயாாி அ/த( பாைவ மணG- தா

எ@தியி/த ெபாைள தம கிைட ப ெசF'

எற ந பிைகைய(

)லவ ஊ1ய*. அ/த ந பிைக Kட தGயாாி பாைவயிG/த

விய() விைட ேபால ஒ பாடைல( பானா )லவ.
"ந நில(*) உ9

ஏைழ மா/தகா ! நீவி

ேவவன இ)றீஇ

ேநாி7 ேக பி அைவ

தவ யா அல*

நாணி-எ தின
நா

ந-லமைனயி வாயில-G

நமண- மிதிெகா1ேய

பர(பி'

இ+கிகிேறா

வ/ேத அதைன எ@*மி

காணி- அ+ உடன வ
க1டைள( ப'

நனிநா

என அவ

தி1டமாகேவ

ைகயினா- எ@த உவைகேயா ெபா
கடளித பிர) யா எனி-

!ணில+

ஒளி வா/தி லதி- வ

)யனான திகய

)லவ ேபா79 மாகறG ேம5ெமழி)ணிய ேகா1யா

ந-!பேன!"

இ)றீஇ = இ)9வி* ேக மி = ேக1Zகளாக, தவ = ெகா(ேப,
அல*

= அறி' , நாணி- = நாண7றா-. அ வ

= ஆளி(ேபா , உவைக =

மகிAசி, ! = அணிகலக , இல+ = விள+ . மாகற- = ஊ.

ேவனி<காக தGயா ப/தG கீ( பர(பியி/த )*மண- தம த ைம(
ேபால ேக1க நாCபவக> எ@*வத7 எேற பர(ப(ப1டதாக( )லவ
பாய த7றி(ேப7ற திறைம 2Cகமான*. த ைம அ(ப 2Cகமாக(
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)லவ ேபா7றிய உ1ெபாைள தGயா )ாி/*ெகா விய/தா. அவ

மணG- எ@தி ேக1ட உதவிைய உடேன அளி*

உவ/தா.

"அ* என உதவி?" எபைத( )லவேர வாFதிற/* ெசா-ல நாண79 மணGஎ@தியேபா* நா அறி/* ெகா வ* அதைன அவசியமா என?
----------------

47. திைர விலகிய

அ/தக கவி Oரராகவ தGயா ஊன கக

அவைடய ஞான கக

கக

எ(ேபா*

உதவாம7ேபான ட. ஆனா-

மல/த நிைலயிேலேய இ/தன. ஊன

இ-லாத ைறயா- உலகி- அவ ஏ7பட ேவய *ப+க

ஏ7படாம- அவத ஞான கக

அவைர( பா*கா* வ/தன. கணி-லாம-

அவ வத+ெகா ெந?சழி/* ேபாகாத வண
எ/ேநர

அவைடய மாணவக

பகதிேலேய இ/* அவ ேவயவ7ைற ெவ9(பிறிA

ெசF* வ/தன. அவ க7றி/த தமி@ , ெப7றி/த அபக> ,

மாணாகக>

அவைடய ெசா/த ககளாக விள+கின. ஒ @ மனிதராக

வாவதாக எணி ெகா ளதக மனநிைறைவ அவ இதனா- ெப7றி/தா.

ஒகா- அவ ெபைமைய ேக வி(ப1ட ஈழநா1 அரச அவைர க பழக
ேவ

எற கைல ஆவேதா ஈழ* வ/* ேபாக ேவ

அவ அேபா

மாியாைதேயா திக

தGயா ேபாகேவ

எ9 வி பினா<

எ9

அ(பி இ/தா. Oரராகவ

'கட- கடக ேவய

பயணமாயி7ேற' எ9 தய+கினா. அபகளிட

மாணவகளிட

வமா9 வ7)9தி ஊகமளிதன. ப79

மி/த மாணவ

திகைத கா1டA ெசFதேபா* அவக

யாவ
மதி()

அவைர ஈழதி7( ேபாF

இரெடாவ அவ ேதைவயான பணிவிைட கைள'

ெதாகைள'

ெசFய உட வவதாக உ9தி 4றின. கவிஞ ஈழநா1( பயணதி7

ஒ()ெகாடா. வர ஒ()ெகாவி1டதாக Kத Hல திக
பரராசசி+க (ஈழ ேவ/த) வசதியான மரகல

ஒைற த/த மீகாம

ஒவேனா அ(பி ைவதா. )லவ கட7பயண

மாணவக
மீகாம

ெப7ற

)தி*. உட வ

*ைணைய ந பி ஒ()ெகா/த அவ மரகல*ட வ/த

ேவய *ணிa1( ேபசினா. மரகலைத கடG- ெச<தி

கைர ேச

அவைடய உ9தி ெமாழிக>

*ணிேவா )ற(ப1டா.

கிைடகேவ Oரராகவ தGயா
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இரடைர நா
)லவ

கட7பயண

இபமாக கழிதபி ஈழநா1ைட அைட/தன

அவைடய மாணவ

கட7பயணதி- ஒ சி9 *ப

ஏ7படவி-ைல. ளி/த கட7கா79

மிக5

மரகலதி- ெச-<

அவ

இப

அவ

தி(திகரமாகேவ அைம/தி/தன. )லவெகன( பரராசசி+க

ேத/ெத* அ(பியி/த அ/த மரகலதி தைலவனாகிய மீகாமேனா
அவாிட

மிக அபாக5

)லவ

அவைடய மாணவ

நிைற/ததாக இ/த*.

பணிவாக5

நட/* ெகாடா. மரகல

வசதிக

மரகலதிG/* இற+கி, அரமைன

அைழ*A ெச-ல(பவத7  அரமைனயி- பரராசசி+க
அவைடய அைமAசக> நிக/த வாவாத
னதாக அறி/* ெகா ள ேவ .
ஈழநா1 அைமAசக

த

அரச தா+க

ஒைற நா இ+ேக

ெசா-ல கடைம(ப1/த

உைமகைளதா ெசானாக . "ஆ1சிைய ேம7ெகா

யணி/த

அைவகைள அவ ெசFதா- த திைவ' ஆ7றைல' ெகா?ச

ெகா?சமாக

அரச ஒவ ஆகா* எ9 விலக(ப1ட அம+கலA ெசய-க

பல உ.

இழக ேநாி . அரச பர பைரயின ெதா9 ெதா1 இெகா ைகைய

அசாி* வகிறன. நா+க

49வத7காக எ+க

எ-லாமறி/த த+களிட

இைத எ*

ேம- சின+ெகா ள 4டா*. இ* எ+க

கடைம , அ/தக

கவி Oரராகவ தGயா சிற/த )லவதா . அவைர( பாரா1வதி<

ேபா79வதி<

எ+க>

மகிAசி உ; அைத நா+க

ம9கவி-ைல.

அேபா ஏ79ெகா ேவா . ஆனா- அவ ஒ ட. அவைர தா+கேள
ேநரயாகA ச/தி* வரேவ7பேதா, ேப3வேதா அம+கல .. அ* த+க

ம+கலதி7 இ@." இ(ப அைமAசக
மி/த சின

வ/*வி1ட*.

"ம+கலமாவ*, அம+கலமாவ*! நீ+க

4றிய ேபா* பரராச சி+க

ெசா-கிறப ெசFதா- ஒ ெபாிய )-வைர

வ7)9தி அைழ* வ/* அவமதி()A ெசF* தி பி அ()தலாக அ-லவா
' ? இதைன நா ஒேபா*

படபட()

ஏ79ெகா ள மா1ேட." ஆதிர

ெகாட பரராசசி+க இEவா9 அைமAசக> ம9ெமாழி

4றினா. இEவா9 அரச

அைமAசக>

வாவாத வள/*
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ெகா/த ேபாதி<
வி1ட*.

)லவைர வரேவ7க றிதி/த ேநர

ஒேரயயாக அைமAசகளிட

கைத றி* ெகா ள5

*ணியவி-ைல. இ9தியி- அவக

4றிய இதர(பா

ெந+கி

பரராச

*ப

அதிகமி-லாத

ஒ ைவ அவ ஏ79ெகா ள ேவயதாக( ேபாயி79. அரச )லவைடய

அைமயிG/ேத அவைர வரேவ79( ேப3வ* ேபாலேவ ேபசி( பாரா1ட

ேவய*, ஆனா- அ(ேபா* அரச

)லவ

இைடேய ஒ ெம-Gய

ப1 திைர ெதா+கவிட(ப1க ேவ . )லவ டராைகயா- அரச த

கைத( பா(ப* அம+கலெம ெறணி திைரயி1 ெகா திைர(
பினாG/* ேபசி த ைம அவமதிகிறா' எ9 அவரா- அறி/* ெகா ள
யா*. அரச

அவைர வரேவ79( ேபா7றிவி1ேடா

அைட/*விடலா . அேத சமயதி- ம+கல ைற5
பரராசசி+க வி(பமி-ைலதா. ஆனா<

யாம- எ79 ெகாடா. அைமAசக

எ9 மன நிைற5

ஏ7படா*. இ/த 5

அைமAச ெசா-ைல த1ட

ஏ7பா1பேய வரேவ7) நட/த*.

ெம-Gய ப1திைர இைடேய ெதா+கியதா- கவிழி*( பாதாெலாழிய(

பகதி- அம/* ேபசி( பாரா1வ* ேபாலேவ ர- ேக1 . )லவட வ/த

மாணவக> இ/த( ப1திைர ெதா+வ*
அரச )லவைர( பாகாம- வரேவ7ப*
ஆனா- த+க

ஆசிாியைர அவமதி

ெபா*வாக அவக
Oரராகவ

அதிைர( பி இ/*

' என எேற )ாியவி-ைல.

ஏேதா ஓ அ ச

இதி- கல/தி(பதாக(

அறி/தன. கைலக , தமி கவிைதக

இைவப7றி அரச

ேபசிெகாேட இ/தன. திைர ெதா+வைத எ(பயாவ*

றி(பாக ஆசிாிய( )ல(பதி விட ேவ
உட வ/தி/த மாணவ

எ9 கதின மாணவ.

ஒவ( பைழய நிகAசி ஒ9 நிைனவி7

வ/த*. ஆசிாியட சித பர

ேபாயி/தேபா* சித பர* ேகாவிG- சித பர

ரகசிய ' எற பதி திைரயி1 மைறதி/தைத' , ஆசிாியாிட

அைத

ேக1டேபா* இ*தா தி-ைல திAசி7ற பல ' எ9 ேவைகயாக( பதி-

4றிய* , அதபி 'மைற5' எ9 4றேவய ேபாெத-லா விைளயா1டாக
அவ அEவா9 4றிவவ*

அ/த மாணவாி நிைனவி- அ(ேபா* ேதாறின.

உடேன ஆசிாிய( பகமாகA ெச9 த7ெசயலாக 4றிெகா வ* ேபால
அவ காதி- வி@ பயாக தி-ைல திAசி7ற

ெசானா அ/த மாணவ, மாணவ ஓதிய ம/திர

க-விமானான )லவ விைரவிேலேய எ-லா

பல ' எ9 அ@தி இர தர
விைரவி- ேவைல ெசFத*.

)ாி/* ெகாடா. வி பியைழத
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பரராச த ைம( பாதா- அம+கலெம9 திைரயி1( ேப3

அவமான

அவ

ெந?சி-  ேபால திய*. அ/த ேவதைன உடேன ஒ பா1டாF ெவளி வ/த*.
"நைரேகா1 ள+க9 ந-வளநா நய/தளி(ப

விைரS1 தா)ய ெவ7பழ மனெனேற வி பி
கைரேயா1ட மீதி- மரகல

ேபா1ைன காணவ/தா-

திைரேபா1 நீயி/தாF சி+க!ப சிேராமணிேய."

நய/* = வி பி, விைர = மண , தா = மாைல, ெவ7பிழ
ஈழ , சி+க!ப = பரராசசி+க.

= மைலகைள 'ைடய

Oரராகவ பா1ைட * கா- ெநா 4ட கழி/திகா*. பரராச த

ைகயாேலேய அ/த திைரைய விலகி எறி/* வி1 அவாிட
மனி()( ெப79 ெகாடா.
------------------

ஓேடா வ/*

48. ெசா#?# ஒ* சிதிர

ெசா7கைள ெதா* ெவளியி

பவ+களி- மிக உய/த பவ

ெசா-GA ெசா-G( பல ைற அ2பவிக ஏ7ற ஒG, ெபா

ேபாற ெசா7க , உணைவ ஊவிA ெச-<

கவிைத

நய , ம/திர

உ1க*, இைவ

ஒ9பமிடதி- கவிைத எழி- வவாF( பிற/* வகிற*. தா ெச9

கலமிடதி< எழி- ெபகிற*. 'ெசா7களி- சிதிர

வைரய 'மா? அ/தA சிதிரதி- உணவி சாய-கைள

கா1ட 'மா? அ/தA சாய-களி- ெமைம'
'மா? எெற-லா ச/ேதக( பகிறவக

ஈபகிறவக> கவிைத அபவ

2Cக+க> அைமய

சில இகலா . ஆனா- ஆ/*

இப மயமான*.

பலவைக வண+கைள ைழ* வைர' சிதிர

சிதிர

ஒ9 உ. ெசா7களி<

ைறயாத ஆ7ற- உடா

ெசா-லா7ற- அைமவ*.

வண

- ேபா- ெசா7களி- வைர'

இகிற*. ெசா-< மா79

விைள5தா ம/திர . கவிைதயி<

ம/திரA
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ெசா-G- இபமிகிற* எகிறாக . ேவதா/திக

ெபா*வாக கவிக

ெசா-G- ெமF'ண5 விைளகிற* எகிறாக . ெசா7ெபாளி- ம1

ஆழமிகிற* எகிறாக , தக

த*வ

வ-லவக .

ஆனா- சிற(பாக ேத/த கவிஞ ெசா-G< , ெபாளி<

எ-லாவ7றி<

தமிழி- 'கC

3ைவயி<

இபமி கிறெத9 நி]பிகிறா. சிதிரகாரக>
விைனஞ' எ9 ஒ ெபய இகிற*. தா ெசF'

ெதாழிைல காபா கC

நிைற' ப ஆ79வதா- சிதிரகாரக>

இ/த( ெபய இ1/ தாக . கவிகேளா தம* ெதாழிைல அ2பவி(பவகளி

ககளி<

நிைறயA ெசF* விகிறாக . அ(ப

மனதி< சி/தைனயி<

நிைறயA ெசF'

ேபா* ெசா7களி<

சிதிர

பிற(பைத காகிேறா .

இேதா அதைகயெதா ெசா7சிதிர :
பைழய நாளி- மாவGவாண எ9 ஒ மன இ/தா. அவைடய நகர

ெத ம*ைர. ஒைற அவ ேபா( ேபாயி/தேபா* ேபா /*

நக தி பி வர காலதாமதமாயி79. அ(ேபா* காகால . மைழ ெபF*
எ+

ளி ஈர

ஒளி ேகாலமிவ*

லா5கிற பவ . வானி- மின-க

இ இ(ப*

Nநிைலயி- எவ

அைட/* கிட(பதி- 3க

வா

3ழ-வ* ேபா-

மைழ ெபFவ*மாக இ/த அ/தA

ெவளிேயறிA ெச-ல ேதாறவி-ைல. O1ேலேய
காC பவ .

மாவGவாணைன( பிாி/* வாய அவ காதG 4றியதாக க7பைன ெசF* ஒ
கவிஞ கவிைத பாயிகிறா. பிாிவி தாபைதA ெசா7 சிதிரமாக வைர'

அழகிய கவிைத இ*. ெசா-GA ெசா-G இபமைட'

ஆக(ப1ட கவிைதகைள எ*ைணைற பதா<

வாைதகளா-

சG(பதி-ைல. சில ைவர

க7களி அழ, அைவ நைககளி- பதிக(ெப7றபி ெப . அ*ேபாதனிதனிேய இ/த ெசா7க

மாவGவாணைன( பிாி/* அவ காதG

உவதாக( பாட(ெப7ற இ(பாடG- அழ ெப
இைண/திகிறன.
"கன- எ
மின- எ
மனவனா

சிதிரமாக

சி9வி 3கனமைழ கா7றாம-

)@ெவ* விளேக79

காகால

ெதம*ைர மாவG வாணைன( பிாி/தி+()
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என பிைழ( ெபனநைக( ெபனவி( பினேம."
த- இர அகளி- காகால

)@ எ* விளேக79
ேமக

மின<

சிதிரமாக( ப1கிற*. மின- எ

' எ9 இ@*( ப

ேபா* ந

க னா-

சிதிரமாF வ/* நி7கவி-ைலயா? 'என பிைழ()? என

நைக()? என வி()?' எ9 ஒEெவாறாக அ ேபா* ேசாக

அழைகதா எ(ப விவாிக ' ? என வி() எ9 ைவ*

ெதானி
ெகாடா<

சாி, என இ() எ9 பிாிதா<

சாி, எ(ப( பாதா<

அழதா. கைடசி அைய அபவி*( ப ேபா* கனதி-

ைகSறியப ேசாகேம உவாக அம/* என பிைழ() என நைக()? என
இ()?' எ9 ஆ7றாைம ேயா ேக1 ஒ ெபணி ேதா7ற
சிதிர

ேபா- ேதா9கிறேத, இ* அ-லவா ம/திர

கனிய கனியA 3ைவ மி/* இனி
அபவிக ேவய ெசா7 சிதர

பழ

ந க

ேபா7 ெசா-Gப .

ேபா- ெசா-GA ெசா-G ஆ/*

இ*. கன-, மின- எ9 ெமைமயான

ெசா7கைளA ெசா-< ேபாேத விதி-லாத திரா1ைச கனிைய உப*
ேபாGகிற*.
ஓவிய

கா1சி ம1ேம இப . ெசா7 சிதிரேமா , க* கா1சி

அழகிய அ2பவ*

சைம

ேச* இப

ஓவியகைள கC

உண5க>

விைனஞ' எ9 அைழ ேபா* 3ைவக>

ஒ9ப1 உவா

கவிஞகைள க*

ெசா7 சிதிர+கைள எ@* இ மாதிாி

விைனஞ' எ9 அைழதா- எEவள5

ெபாதமாயி ? அவக
ெம@*கிறாக . இவக

கC ம1

க*

சிதிர+கைள எ@*கிறாகேள!

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

தகிற*. நிற+கைள ஒ9பதி அழ

பாக /த சிதிர

ேச* கதினா<

பாக /த

49. பாழைட+த @

த?ைச மாவ1டதி- ப1ேகா1ைட அகி- சா>வ நாயக ப1டண

எ9 ஓ ஊ இகிற*. இ/த ஊ( ெபய ஏ7பட காரணமான சா>வ
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நாயக வா/த காலதி- நட/த ஒ 3ைவயான ச பவைத இ/த கைதயிகாேபா .

விசயநகர( ேபரரசி ஆ1சி தமி நா1<

பரவியி/த காலதி- அEவரசனி

ெதனா1( பிரதிநிதிகளாக( பல அ+கி/* அ(ப(ப1/தன. ஆ1சி(

ெபா9(ைப' , பிற ெசய-கைள'

பிரதிநிதிக

அ+க+ேக த+கி நிவாக

ெசFய இ/த(

பயப1டன. சா>வ நாயக இ(ப(ப1ட வைகயி-

பயபடெதனா1- வ/* த+கியி/த காலதி- த*வ( பிரகாச எெறா
)லவ இ/தா. அவA ைசவ சமயதிேல அளவ7ற ப79 உ. திஞான
ச ப/த எறா- த உயிாி

உ ள )லவ அவ.
அ

வGைமயா- கவி பா

இனிதாக க*பவ. தமான( ப)மிதியாக

ஆ7ற<

பிரகாச இலகண , ெமாழி மர)
அவைர வ ) இ@தாக

சமய( ப79

ெதாியாெத9 ெசா-G( )ரளி பணி

சில. அ(ேபாெத-லா

பதி- ெசா-G அ/த வ பகைள மடகினா அவ.
த*வ( பிரகாச *ணிAச<

மி/த த*வ(

* தன

3டA3ட( பா1ேலேய

அதிக . எ(ேப(ப1ட

மனாதி மன னா- ெகாேபாF வி1டா<

உைமைய 4சாம-

ைழயாம- கனதி- அைறவ* ேபா- ெசா-G விவா. இதனா- )லைம

*ைறயி- அவ ஏ7ப1ட - பைகக> எண7றைவதா . சா>வ நாயகைரA

ச/திக ேவெம9 த*வ( பிரகாச ெவநா1களாக ஓ ஆைச இ/த*.

ஒநா

மாைல ேநரதி- )ற(ப1( ேபாFA சா>வ . நாயகைடய மாளிைகைய

அைட/தா அவ. அரச( பிரதிநிதி வசி

மாளிைக எறா- சாதாரணமாகவா

இ ? அ+ேக ஆட பர ஆரவார+க> ஒ9
ப@த மர

ைறேவ இ-ைல...

ேம1G/தா- என? ப ளதி- இ/தா- என? அைத நாA

ெசறா-தாேன பறைவ( பசி தீ . )லைம வாைக'

அதைகய*தாேன?

ஆட பர ஆரவார+கைள( பா* 4Aச(ப1 ெகா 3 மா இ/*வி1டாவயி9 நிைற'மா?

த*வ( பிரகாசதா 4Aச

இ/தேத இ-ைலேய. *ணிவாக( ேபானா.

சா>வ நாயகைரA ச/திதா. சிாிகA சிாிக( ேபசினா. அளவளாவினா.
இலகிய க*கைள கட- மைட திற/தா7ேபா- அ ளிவி1டா.
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ஆனா- த*வ(பிரகாச சிாி* கலகல(பாக( பழகிய அள5A சா>வ

நாயக பழகவி-ைல . அளவாகA சிாி* அளவாக( ேபசி தம* பதவியி

ெபைமைய'

பணதி ெபைமைய' நிைன5 ைவ* ெகாேட பழகினா.

த*வ( பிரகாச அ* ேவதைன த/த*.
சமய

வர1

சாியானப ெசா-Gகா1 விகிேற எ9 மன*

க9விெகாேட ெவளியி- ேவ9பா ெதாியாம- பழகினா த*வ(பிரகாச.
அறிர5 சா>வ நாயக மாளிைகயிேலேய அவ உண5 உடா. )லவ த

அேக அம/* உண ததிய7றவ எ9 கா1 ெகா வ* ேபா- நட/*
ெகாடா நாயக. த*வ( பிரகாச தமான ெகாதி()  ளாக

திய*. ெபா9ைமைய கைட(பிதா. )லவ உ /த* , "உ+க>(

ப* ெகா வத7காக தனி O ஏ7பா ெசFதிகிேற. நீ+க

ேபாF( ப*ெகா ளலா . நா ம9ப'

அ+ேகேய

நாைள காைலயி- ச/திகலா "

எறா சா>வ நாயக. )லவைடய மனேவதைன னி<

அதிகமாயி79.

சா>வ நாயக ஒ காவ7காரைன 4(பி1, "அேட )லவைர அைழ*

ெகாேபாF அவகாக ஏ7பா ெசFதி
ேவய வசதிக

O1- பகA ெசFய

ெசF* ெகா" எ9 உதரவி1 வி1டா. காவ7கார

த*வ( பிரகாசைர அைழ* ெகா ேபானா.
தா

ப* ெகா > விதியாக ஏ7பா ெசFதி/த O1ைட( பாதாேரா

இ-ைலேயா, த*வ(பிரகாசைடய ெகாதி() னி<

நா மட+காகிய*.

O1ைடA 37றி( பாதா. Oடா அ*? ஏேதா ஒ பாழைட/த க1ட . காைல

தைரேம- ைவக ேவேம எ9 அசி+க(பகிற அள5 )@தி .  ப-  பலாக

H1ைட(!Aசி அைட/தி/த*. அ/த O1G

!Aசிைய'

அEவள5 H1ைட(

ஒ9 ேசதா- ஒ கல* ேம- ேத9

கா- பதி நிைற/தி/த ெபா

இ/த 3வக . காைர பாி'

ேபாG/த*. O1

)@தி . எ?சிய கா- பதியி- H1ைட(!Aசி.

ேம- வி1ட . )லவ( ப(பத7காக(

ேபா1/த பாFகேளா கிழி/* அ@ேகறியைவ. தைலயைணக

ைவேகா-

திணி*A ெசFய(ப1ட Z7ற- தைலயைணக ; ைதய- கிழி/தி/ததா- Aசி

Aசியாக ைவேகா- *தி ெகா/த* தைலயைணகளி-.
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)லவ த*வ(பிரகாச த உட வ/த காவ7காரைன( பா* ேக1டா -

"ஏன(பா! நாயக எனகாக அ பாப1 இ/த அைமயான O1ைட தயா
ெசFதா ேபாGகிற*. இேதா ஒ பா1 எ@தி ெகாகிேற. அைத

ெகாேபாFA சா>வ நாயகாிட

சாவிைய'

ெகா*வி. அேதா O1ைட'

ெகா ேபாF ெகா*விடலா . நா இ+ேக

பக(ேபாவதி-ைல. ஊ( ேபாFவி1 வகிேற எ9 அவாிட

!1A
ெசா-."

த*வ( பிரகாசைடய ேபAசிG/த ேகாப றைல க காவ7கார பய/*

வி1டா.

"H1ைட கல ; )@தி கா< 3த(பா

O1ைட விதியாF வி1டாேய - ேபா1ட

தெக-லா Zற- தைலயைணேயா ைவேகாபகலாேமா ெசா-ல( பா."

(ெப/ெதாைக 1640)

உ ளதி- ெபா+கிய ெகாதி(பி ேவதைன ஓைலயி- வ/* உ(ெப7ற*.
"ெகா ேபாF உ எஜமான கதி- வி1ெடறி " எ9 பா1ெட@திய
ஓைலைய' , O1 சாவிைய'

ேச* காவ7கார னா- Oசி

எறி/*வி1 அறிரேவ *ைட உதறி ேதாளி- ேபா1ெகா ஊ
தி பினா த*வ( பிரகாச.

த ெபைம தா@ ேபா* எைத' Kகிெயறி/* ேபசிவி1 நிமி/* நட
இதைகய நிைல ஒEெவா அறிவாளியி வாவி<
ேபா

நிகAசிதா.

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

)+க8 @வ*

ஒ கணமாவ* வ/*

50. தி*மண வி*+
அ/த திமணதி சிற(ைப( ப7றிதா ேபசி

ெகா/தாக . ஊாிேலேய ெபாிய ெச-வ O1 திமண அ*. )+க8

கிழவ' எறா- அ/தA 379()ற* ஊகளி- ஈ-லாத ெச-வா இ/த*.
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ெச-வ

ெச-வா

ஒ+ேக ெப7ற ஒவ O1- நைடெப9

எEவள5 பிரமாதமாக நடேமா, அEவள5 பிரமாத

திமணதி<

இ/த*.

O1 வாயிG- ெதைவெய-லா

திமண

)+க8கிழவ O1

அைடதா7ேபா- ெபாிய ப/த-. வாைழ

மர+க , மாவிைல ேதாரண+க , உ1கார KFைமயாக( )*மண- Kவிய தைர,
விாித திைண . எ-லா ஏ7பாக> , நபக>

)*( பாFக

பழகினவக>மாக திமண O1- ஒேர அமக
இர1ைட நாக3ர

மாயி/தன. இர1ைட ேமள ,

இெனாG பர(பி ெகா/தன. உறவின 41ட

திவிழா ேபால 4யி/த*. வ/ேதாெக-லா

வைரயாம- வழ+

வ ளலாைகயா- திமண வி/ைத உபத7( ப/தG<
ெப+41ட

காதி/த*.

திைணயி<மாக(

திைணயி- விாிதி/த பாயி- உ1கா/தி/தவகளி- ஓ ஏைழ( )லவ
இ/தா. அவ திமண* வ/தி/தா<

யா கவனி(பாாிறி( பசிேயா

இ/தா. எ-ேலா தா பசிேயா இ/தாக . ஆனா- )லவ

எ-ேலாைர கா1<

அதிகமான பசி. காைலயி- எ*5

உணாம-

வ/தி/தா. பாத அளவிேலேய )லவ எ9 ெசா-Gவிட தக ேதா7ற

அவ. ைகயி- ஏ எ@தாணி'

ேச*க1 ைவ* ெகா

3வ க1ைட( பாதாேல, இவ )லவராகதா இக ேவெம9

4றிவிட ' .
பசிேயா

சி/தைனேயா

ேசா/* ேபாF உ1கா/ தி/த )லவைர ஏென9

ேக1க ஆளி-ைல. ஆரவார , ேகாலாகல , சிாி(), ேகG( ேபA3க ,  மாள
எ-லா

37றியி/தன. ச/தன

அகி7)ைக' மண/தன. )லவைடய மன

மணகவி-ைல. வயி9 மணகவி-ைல. திமண* வ/தி/த எ-ேலா

O1G/தவகளா- வரேவ7க( ப1டாக . "சா(பி1Uகளா? சா(பிகிறீகளா?
தா !ல வா+கிெகாUகளா?" எெற-லா

வ/தவக

அேபா விசாாிக(ப1டாக .

தணிவான ர-களா-

திைணயி- பாயி- உ1கா/தி/த அ/த( )லவைர ம1

யா

விசாாிகவி-ைல. அைழயா வி/* ேபா- அநாைத ேபா- உ1கா/*

ெகா/தா அவ.
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காைத அைடகிற பசி, கக

ப?சைடகிறா ேபாற நிைல. 'ெகா?ச

தணீைரயாவ* ேக1 வா+கி (ேபா ' எற எண*ட ச/தன

தா !ல

ெகா* ெகா/த ஓ இைளஞைன 4(பி1, "த Z!

(பத7 ெகா?ச

தணீ ெகா. தாக

நாைவ வற1கிற* என ேக1டா

)லவ. அ/த இைளஞ அவ அEவள5 41ட* நவி- 'த Z ' எ9
4(பி1ட* பிகவி-ைல. அவ )லவைர( பா* அல1சியமாக கைதA

3ளிதா. ஏைழைய கடா- தா ேமாைழ'

பா'ேம! )லைம உ ள

ெகாதித*. த அறி5 ேவெமேற )றகணிக(பவதாக ெதாி/தா- எ/த

அறிவாளி'

உலகதி கதி- காி !ச தய+க மா1டா. வயி79

இ-ைலேய எப* 4ட( ெபாிய கவைல இ-ைல )லவ . வ ள-, ேபர,

கைணகட- எ9 )க ெப7ற )+க8கிழவ O1- ஒ தமி( )லவைன
'வா' ெவ9 வரேவ7க ஆளி-ைல. அவ வாF வி1, மன

பி

இல1சிய

ஆளி-ைல.

வி1 ேக1ட

ெசF* ஒ வைள( பAைச தணீ ெகாக அ+

ஆதிரேதா )லவ நிைனதா:
எைடய ெவ9

வாைதைய இ+ேக ேக1பாாி-ைல; கவனி(பாாி-ைல. இ/த

திமண O1- 4யி
O1ாியவ

ஆயிரகணகான வி/தினக> ,

எைனேய நிைன*( பத9 ப ெசFய எ வாைதக>

ஆ7ற- உடா, இ-ைலயா எ9 பாகிேற. எைன ஒ மனிதனாகேவ

நிைன*( ெபா1பதாம- இ
ேதெகா ஓவரA ெசFகிேற.
அவ மனதி- ைவர

எ@/த*. அழகான )+க8 ெவெணைய தி'ட

7ற*காக யேசாைதயிட

அ வா+கிெகா, ைகயிG

ெவெண ைய' , தாயி சின

)கைள'

இவகைள நா ேபாமிட*

தி1

மிக ககைள' , த உட பி- அப1ட

மாறி மாறி ம ேநா கண (திமா-) ேகாவி-

ெகா

ஊ. அத7ெக-லா ஒ9

ைறவி-ைல. அ(ப(ப1ட இ/த

ஊாி- )+க8 கிழவனி வய-களி- ேச-மீ
அதைன நீவள

இகிற*. ஆமா ! நீவள

கய- மீ * ளி தி

வயG< , ளதி<

தா.

இ+ேக ஒ வைள நீ ெகாக மனித இ-ைல. திைண இகிற*; விாித
பாF இகிற*. பிறைர கவனிகாத அல1சிய மன

நிைற/த மனிதக
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இகிறாக . க-யாண*ெக9 வ/த எ ேபாற ஏைழ( )லவ( பசி

வயி7ைற( )ர1கிற*. உட ) ர+ வாத

பித* ேபா- வச

பிரமாதமான இ/த திமணதி சிற(பான அ ச

இழகிற*.

ஒ )லவனி வயி79( பசி.

சி/தித பி கதி- உ9தி ஒளிர, உடG- ெத ) பாய ைகயிG/த 3வைய(

பிாி* ஏ

எ@தாணி'

எதா )லவ. சிாி* ெகாேட எ@தாணியா-

ககளி<

ப பயாக அ/த ஏ1ைட ைவதா. யாாிட

ஏ1- எைதேயா எ@தினா. திைணயி- இ/த மாட(பிைறயி- எ-ேலா

ெகா ளாம- ெதவி- இற+கி நட/* வி1டா.

ெசா-G

அவ ேபான கா- நாழிைகெக-லா கGயாண O அமளி *மளிப1ட*.
Hைல Hைல 41ட
"எவேனா )லவனா

4( ேபசி ெகா நிறாக .

ேகாபதி- ஏேதா வைசபாட- எ@தி ைவ*வி1(

ேபாFவி1டானா . )லவ வா( பGகாம7 ேபாகாதா . அம+கலமாக ஏதாவ*

நட/* விட4டாேத" எ9 எ-ேலா

பய/தாக . சிறி* ேநர* எ/த

மனிதைடய வாைத ஒ வைள தணீகாக அல1சிய(பத(ப1டேதா
அ/த மனிதைடய பா1- இ/த வாைதக

கGயாண O1ேலேய

கலவரைத உடாகி வி1/தன. O1 தைலவனான )+க8 கிழவேன

அ/த ஓைலைய ைவ*ெகா பய/* ேபாF நிறா.

"ஐேயா! யாராவ* ஒவ அ/த( )லவைர கவனி* உபசார

ெசFதிக

4டாதா? இ(ப அம+கலA ெசா- அைமய( பா ைவ* வி1டாேர. இத
விைள5 என ஆேமா? அறிவாளியி கணீ உலகைத அழி

பிரளய

ெவ ளமாயி7ேற! எ O1லா இ(ப நடக ேவ ? ')+க8 கிழவ

திமணதி- தமி( )லவைர அவமதிதா' எ9 தைலைற தைலைறயாக
இலகியதி- நிைல* நி9விேம, இ/த( பழி?" எ9 கிழவ மன
பாிதாபமாக கதறினா.

ெநா/*

கதறி என ெசFய? அ/த வ ள- கதறி ெகா/த அேத சமயதி- அ(

)லவ ஆ7ற+கைரயி- தணீ *வி1 உடG தாகைத தணி*
ெகா

அவமான(ப1 ெவ/த ெந?சி தாக தணியாம- நட/*

ெகா/தா. வயி7றி- பசியி/தா< , ககளி- ஒளி ப?சைட/தி/தா< ,
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கா-க

நடக யாம- த ளானா<

ஏ7ப1ட*!

அவ உ ளதி- ஒ ெபமித

"நா )லவ எ *ப+கைள இலகியமாக எனா- ' . நா

வயி79காக வாF திற/* ேக1டா- அவமான . ஆனா- பாவத7காக வாF

திற/தா- உலகைதேய க1 ைவ* உைதகிற ெத ) உ என "

அ/த ெத பி- )+க8 வ ள- O1-, ஓைலயி- எ@தி ைவத பா1ைட

ம9ப'

வாFவி1( பா ெகாேட நட/தா அவ.

ெவெண'

பா* அைன கைண'

த ெமFயி7ப1ட

)ைண'

பாதி ெநமா- )+க8 கிழவ

திைண'

ெகைட)ர1+ க-யாணதி7 ெசறவேக ."

பைண'

ேச<க>/ தடநீ

கய-பா' ெந/

(ெப/ெதாைக 1620)

ெகைட )ர1தலாவ* = பசி மயகதி- வயி7றி- ஏ7ப

ேபாறேதா ேவதைன.
-------------------

சர வG()

51. கா%# ஒ?த தமி  கவி

ேசாழ வள நா1- திவா]ாி- இலகண விளக( பர பைர எறா- பைழய
தைலைறயி- தமிழறி/தவக

தமி வளத ெபாிய  ப

எ-ேலா

அ*.

ெதாி' . வழிைற வழிைறயாக

அ/த மரபி- ைவதியநாத ேதசிக எற ஒவ இலகண விளக ' எற ெபயாிஐ/திலகணைத' விள

:- ஒைற எ@தினா. அதனா-தா அவ(

பி அ/த வ ச*ேக இலகண விளக( பர பைர எற ெபய ஏ7ப1ட*.
ைவதியநாத ேதசிகைடய மாணவகளாயி/த பல பி7காலதி- சிற/த
)லவகளாக /த*. அவகளி- பகா3( )லவ எபவ

ஒவ. ைவதிய

க7றா. அதனா- பகா3( )லவ

பழக

நாத ேதசிகைடய )த-வராகிய சதாசிவ நாவல
இ/தன.

த

த/ைதயிடேம தமி க-வி

சதாசிவ நாவல

ந1)
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க-வி( பயி7சி /த*
வி1டாக .
த

பகா3( )லவ

சதாசிவ நாவல

பிாி/*

த/ைத ைவதியநாத ேதசிக காலமானபி சதாசிவ நாவல பல தமி

க7பிக ெதாட+கினா. அவைடய )லைம'

ெபய

நா> நா

ஓ+கின.

சதாசிவ நாவலைடய ெசா7ெபாழி5 ேத மைழ ெபாழிவ* ேபா- க*A
ெசறிேவா இனிதாக இ .

அ/த காலதி- ைறயாக தமி இலகண இலகிய+கைள( ப(பத7( பல
வட+க

வாச

ெசலவி வாக . ச+கீத க79 ெகா பவக

எ(ப 5டேனேய

ெசF* ெகா அ/த கைலைய( ப(பயாக க79 ெகா வாகேளா,

அேதேபா- ஒ ெப

)லவைர அ* த+கி லவாச

இ/* தமிைழ ைறயாக( ப(பாக .
தமி க7பி

ெசFகிற மாதிாி

)லவக> , பாடைத ஆர பி(பத7 னா- HலA

ெசF'1கைள மன(பாட

ெசFயA ெசா-G, மாணவகைள க(ப* உ.

ந8-, காாிைக, நிக தGயைவகைள இ(ப  41ேய மன(பாட

ெசF*விவ* மாணவக

வழக .

இ மாதிாி ஆசிாியடேனேய உட த+கி க7பதி- தமி க-வி ம1மிறி
ஒ@க , உலகிய-, ப), எ-லா

பழகிவி . ெதா ெசF'

தானாகேவ ஆசிாியாிடமி/* மாணவ(

பணி5

வ/*வி .

விற ெவ1 ெகா , ேவ1 *ைவ* ெகா , சாதக

பழகிற மாதிாி ேநரைத Oணாகாம- தமி பதாக .

ெசF* ச+கீத

- திவா] இலகண விளக( பர பைர சதாசிவ நாவல O1- த+கி, நாைல/*
மாணவக

எ

தமி ப* வ/தாக . நாவல அவக> யா(ப+கல காாிைக

தமி :ைல அ(ேபா* க7பி* ெகா/தா. நாைள எ/த(

பதிையA ெசா-G ெகாக( ேபாகிறாேரா, அ/த( பதிைய த- நாேள
மன(பாட

பணிவிட ேவெம9 மாணவக> நிப/தைன
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ேபா1/தா சதாசிவ நாவல. மன(பாட

ெசFயாவி1டா- பாட

காாிைகA ெசF'1க , க1டைளகG*ைற எ

இனிய ச/தேதா பதா- விைரவி- மன(பாட

மாணவக>A சில தமச+கடமான நிைலக
நாவல, "நாைள

ப* காாிைகA ெசF'

ேமேல நகரா*.

பாட- வைகையA ேச/தைவ.

ஆகிவி . ஆனா<

ஏ7ப1விவ* உ. சதாசிவ

ஒ(பிக ேவ " எ9

க(பாக க1டைள இ1(பா. அேத சமயதி- O1 ேவைலக

எைதயாவ* ெசFயA ெசா-GA சதாசிவ நாவலைடய மைனவி'

மாணவக>

க1டைள இ1 விவா . அ/த அ மா>ைடய க1டைளகைள' த1டயா*.

மாணவக

அவகளிவேம ந-ல பி ைளகளாக ேவ .

இ(ப(ப1ட சமய+களி- இர ேவைலகைள'ேம சாமதியமாகA ெசF*
விவாக

, சதாசிவ நாவலைடய மாணவக . அதாவ* நாவலாி மைனவி எ/த

ேவைலையA ெசFயA ெசா-<கிறாேளா, அ/த ேவைலையA ெசF* ெகாேட ஒேர

சமயதி- பா1ைட' இைர/* ெசா-G உ(ேபா1விவாக .

நாவல K*வைள கீைரேம- உயி. K*வைள வ7ற-, K*வைள காF

41 எ9 அைத( ப-ேவ9 வைகயி- பவ(பதி உபா அவ. அவ(

பிதமான கறிவைக அ*தா.

நாவல எைறகாவ* K*வைள கீைரயி- ஆைச வி@/* வி1டெதறாமாணவக

கா1< , )தாி<

கீைர' , காFக>

அைல/* K*வைள ெசைய கபி*

ெகா வ/தாக ேவ . நாவல மைனவி, மாணவகைள

4(பி1 திUெர9 உதர5 ேபா1 விவா .
அெறா நா

மன(பாட

அ(ப நட/த*. நாவல நிைறய காாிைகA ெசF' கைள

ெசFயA ெசா-G உதர5 ேபா1/தா. அேத சமயதி- K*வைள

கீைர ெகாவரA ெசா-G நாவலாி மைனவி'

உதர5 ேபா1வி1டா .

காாிைக' ஒ(பிதாக ேவ . K*வைள கீைர'

வ/தாக ேவ . மாணவக

)ற(ப1டாக .

கபி* ெகா

ெச ம7ப1 எற இட*ககி- கா1- K*வைள கீைர கபி(பத7காக
அைல/தாக . மன(பாட

ெசFய ஒ 3கமான வழி'

தயாராயி/த*

அவகளிட . ஒவ ைகயி- காாிைக ஏ1ைட ெகா* வி1டா- அவ
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அைத(பா* இைர/* ப(பா. அவ பதைத 4/* ேக1 தி ப

தி பA ெசா-G ம7றவக>

இைர/* மனன

அைல/* திாி/* ஒ ம1- K*வைள ெசக

கபிதாகிவி1ட*. ைகயி- 

கீைர'

ெசFவாக .

இ/த இடைத

ப1விடாம- K*வைள ெசயி- கா'

பறி(பத7( ேபா*மான பழக

ேவ . நா மாணவக

காF பறி(பத7காகA ெச அேக னி/* உ1கா/தன.
ம7ெறா மாணவ மன(பாட

கீைர,

ெசFவத7காகA ெசா-லேவய காாிைகA

3வைய விாி* ைவ* ெகா உ1கா/தா. அத விநாயிG/* அ/த

அ*வான கா1 )தக> நவிG/* காாிைக தமி கவி ஒGத*.
)த அ(பா- வழி(ேபாகக

நட/* ெச-<

சாைல ஒறி/த*. அ/தA

சமயதி- ) சதாசிவ நாவலேரா அவ த/ைதயிட

ஒ சாைல

மாணாகராயி/* க7ற பகா3( )லவ அEவழிேய அவசரமாக எ+ேகா ேபாF
ெகா/தா. கா1( )த ளி/* காாிைக( பாடG ஒGைய ேக1
விய/* ேபாF, ேமேல நடக ேதாறாம- சாைலயி- நி9 வி1டா அவ.
"இெதன வி/ைத! மக

நடமா1டம7ற கா1G/* காாிைக( பாட- ஒG

ேக1கிற*! இ+ேக வ/* யா இைத( பாகிறாக ?" எ9 4றிA சாைலயிG/*

)த

வ/* பாதா, பகா3( )லவ. யாேரா சில பி ைளக

காைய' பறி*ெகாேட பாடைல'
அவ. ஆAசாிய
நீ+கெள-லா

K*வைள

ெசா-G உ( ேபாவைத( பாதா

தா+கவி-ைல அவ. பகதி- ஓவ/*, "பி ைளகேள!

யா? காாியைத' ெசF* ெகாட காாிைகைய'

மன(பாட

பC கிறீகேள?" எ9 அவகைள ேக1டா.
"ஐயா! நா+க

சதாசிவ நாவலாி மாணவக " எ9 பதி- 4றின பி ைளக .

அைத ேக1ட பகா3()லவ ெமFசிGத*. த நப சதாசிவ நாவலாி

க

நிைன5 வ/த* அவ. அ/த( பி ைளகைள( பா*, "சதாசிவ

நாவலாி த/ைத எ+க>ெக-லா தமி க7பிதா. சதாசிவ நாவல இ(ேபா*

உ+க>ெக-லா தமி க7பிகிறா. நீ+கேளா கா1

ெச

தமி

க7பிகிறீக ' எ9 4றி விய/* உடேன ஒ கவிைதைய( பானா பகாக(
)லவ.
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"4

சைபயி- கவிவாரண+கைள ேகாளாிேபா-

சா

சதாசிவ ச7 ேவ உ த/ைதத மா7

கா

ெச' எேனா தமி காாிைக க7ப*ேவ"

பா

)லவகளாேனா

= கவிகளாகிய யாைனக , ேகாளாி = சி+க . சா

கவிவாரண
ஆ ! கா

இறிA ெச ம7 ப1 எ+

ெச' தமி மணகA ெசF* வி1டாக

= ெவ-< .

அ/த( பி ைளக .

பகாசைர இ(ப ஒ பா1ேட பாட K வி1ட* அ/த தமிமண .
-------------

52. சப+த-! ஒ* ச1க

அ/த காலதி- திவணாமைலயி- ச ப/த எ9 ! ஒ ெச-வA சீமா

வா/* வ/தா. அவாிட

ெச

திமி

எEவள5 ெச-வ

இ/தேதா அைதவிட அதிகமாகA

இ/தன. பிறைரேயா பிறைடய அறிைவேயா அவ மதி(ப*

கிைடயா*. எத7ெகதா< யாாிட

எெதறி/* ேபசிவிகிற ண ளவ.

ெதவி- கீேழ னி/* பாகாம- நடக( பழகி வி1டவக
தகி விழ ேநாிவ* ேபால இ/த மாதிாி ண ளவக

எறாவ* ஒ நா

தைல னி/*

ேதா7கிற நிைல எ(ேபா* வெம9 ெசா-ல யா*. பிற வைள/*

ெகாகாம-, பணியாம- வாழ ேவெம9 நிைனகிறவக
பிற ம1

த+க> வைள/* ெகா*

பணி/*

எ-ேலா

வாழ ேவ

ெம9

எCகிறாக . திவணாமைலA ச ப/த இ/த வைகையA ேச/த மனிதராக
இ/தா. 

மர

ேபால( பிறைர ெந+க விடாம-, ெந+கினா- தி(

பிற( பய படாம- வாவதி- அவ எனதா இப கிைடதேதா?
கிைடதேதா?
அவைடய காலதி-தா இர1ைட( )லவக

தமி நா1- ஊ]ராக( பயண

ெசF* பா( பய ெப79 ெகா/தாக . அவகளி- ஒவ ெபய

இள?Nாிய. ம7ெறாவ ெபய *Nாிய. ஒவ ட, இெனாவ
ெநா ட, ெநாையA 3ம/* ெகா ளேவ

எ9 , ெநா

ட வழியி< ள ேம ப ள+கைளA ெசா-G வழிகா1ட ேவெம9 ,
இர ேபமாகA ேச/* ஒ ஏ7பா1ைடA ெசF* ெகா/தாக . அ/த

ஏ7பா இர ேப

ேச/* வாவத7 வசதியாக இ/த*. இவேம கவி
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உ ள

பைடதவக . ஆைகயா- கவைலைய மற/* ேவைகயாகA சிாி*(

ேபசி ெகாேட அளவளாவி வாவத7( பழகியி/தாக . கக>

இ-லாத ட

ெநா'மாக இ/தா<

கா-க>

மனதி உ7சாகதி-

ெநாதனேமா, 1தனேமா ப1 H விடாம- கா* ெகா ள

ெதாி/தி/த* அவக>. கா-க>

ெநாயாக5 , டாக5

கக>

இ/*

உ ளைத

ைவ* ெகா உலகதி- உ7சாகமாக வாவ*

எ(ப எ9 ெதாியாம- ேவதைன( ப1 ெகா(பவகைள கா1<
நறாக வா/ தாக

அபவ+க . மிக5

இர1ைடயக . இர1ைடயக>ைடய வாைக

ேவைகயானைவ. விேநாத

நிைற/தைவ. உ ளதி-

ப@* கனி/த கைல உணAசி இ/தாெலாழிய யாரா<

இ(ப கவைலயிறி

வாழ யா*.

இர1ைடயக>ைடய பாட-க

ெப பா<

இர ேப

ேச/* ஆ>

இர வாிகளாக( பா இைணதைவ. த- இர வாிகைள இள?Nாிய பா
நி9தினா- அ()ற , பினிர வாிகைள *Nாிய பா (பா. அ/த(

பாட-களி- த-, ேகG, நைகA3ைவ, உ1ெபா

எ-லா

நிைற/தி .

தாமைர இைல தணீைர( ேபா- உலகதி- வா/* ெகாேட, அ+
நிைற/* ள ஆசாபாச+களி- ஒ1டாம-, அைவகைள அல1சியமாக ேநாகிA

சிாி* ெகாேட ேபா
காணலா .

இ/த இர1ைடயக

ேபாைக இர1ைடயக

ஒ சமய

இய7றிய சில பாட-களி-

திவணாமைல( ேபாயி/தாக .

ச ப/தைனA ச/தி(பத7A ெசறாக . அவக

ேபான சமய அதிகாைல ேநர .

ச ப/த O1 திைணயி- உ1கா/* பாிகாாியிட
ெகா/தா. வாயி7பேயறி O1

அவ சவர

தைலA சவர

2ைழ/* வி1டாக

பணி ெகா(பைத( பாத* தா+க

ெசF*

இர1ைடயக .

வ/த சமய

சாியி-ைல எ9 அவக>ேக ப1ட*. தி பி( ேபாF வி1A சிறி* ேநர

கழி* வரலாெம9 அவக

நிமி/* பா* வி1டா. சவர

தி ப எதனிதேபா* ச ப/தேன அவகைள

பணிெகா/த அவ அ(ப நிமி/*

த+கைள( பா*வி1ட பிற தா+க

இனாெர9 அவாிட

ெசா-G

ெகா ளாம- தி )வ* நறாயிகா* எ9 ேதாறிய*, அவக>

கணா- பாக /தவரான டவ . எனேவ அவ ச ப/தைன( பா*,

"ஐயா! நா+க

இவ

)லவக . உ+கைள(பா*வி1( ேபாகலா

வ/ேதா " எ9 4றினா. ச ப/தைடய கதி- அவகைள( )லவக

எ9

எ9
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அறி/* ெகாடத7 அறிறியாக ஒ சிறிேத

மலAசிேயா )னைகேயா

ஏ7படவி-ைல. மாறாகA ெசடேன ைற*( பாதா.
ச ப/தைடய கதி<

பாைவயி<

ம1 தா காண /த*. 'ஆ

இ/த வற1 திமிைர டவ

மிக5 கவ

பிதவ ேபாGகிற*" எ9

டைடய காதகி- ெந+கி ெம-லA ெசா-G ைவதா டவ. ட

நிைலைமைய ஒவா9 )ாி/* ெகா வி1டா.
"ஓேகா! நீ+க

)லவகளா? நா ஒ நிப/தைன ேபாகிேற. அ/த

நிப/தைன(ப உ+களா- ஒ பா1ைட ெதாட+கி க 'மா?” எ9 எத

எ(பி- யாேரா 4Gகார க1டைளயிகிற மாதிாி அநாகாிகமாக5
ர1தனமாக5 அவகைள( பா* ேக1டா ச ப/த.

வரேவ7), விசாரைண, அளவளா5த- ஒ9மிறி த+கைள( பாத*
பாகாத*மாக அவ அEவா9 ேக1ட* அவக

மனைத( )பதிய*. மன

)ப1டா<

அைத இர1ைட( )லவக

ெவளியி- கா1 ெகா ளவி-ைல.

"ஐயா! உ+க

நிப/தைனையA ெசா-<+க . பா கிேறா ” எ9 சிாிதப

ச ப/தைன ேக1டன. அவ ெசானா:

'ம' எ9 ெதாட+கி ம<' எ9 கிறா7 ேபா- ஒ ெவபா பாட
ேவ . உடேன பாட உ+களா- 'மா?”

அவைடய ெபாள7ற நிப/தைனைய ேக1ட5ட இர1ைடயக> ஆதிர
ஆதிரமாக வ/த*. 1டா க , பதவக> நிப/தைன விதி*, 'இ(பA
ெசFய 'மா? அ(பA ெசFய 'மா?' எ9 ேக1 ேபா* எ/த( பத
மனித

ஆதிர வரதாேன ெசF' ? 'இ/த( பய<ைடய திமிைர அடகிA

சாியானப ம1ட

த1விட ேவ ' எ9 ஒவெகாவ இரகசியமாக

4றிெகா ச ப/தைன ேநாகி, "ஐயா! உ+க

நிப/தைன( பேய 'ம' எ9

ெதாட+கி 'ம<' எ9 'மா9 இ(ேபாேத பாகிேறா " எ9 ஒ()

ெகாடன.
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"எ+ேக பாகலா உ+க

திறைமைய?" எ9 சவர

பணி ெகா/த

பாிகாாியிடமி/* அைர ைறயாக தைலைய விவி* ெகா,
இர1ைடயகைள( பாடA ெசா-G ஏவிவி1( பாதா வ ள-. 'தா

ெசானபேய இர1ைடயகளா- பாட ய(ேபாவதி-ைல' எற அல1சிய
ேநாதா அவைடய அ/த( பாைவயி- இ/த*.

இள?Nாிய கீகடவா9 த- இர அகைள( பானா :
"மதி வணா மைலயி7ச
ப தைலAசவர

ப/த(

பCவேத?"

த-வைடய ர- /த*

உடேன இரடா

வராகிய *Nாிய அத

இர அகைள கீகடவா9 கணீெர9 ெசானா:
..

மினி

இைளத இைடமடவா ெர-லா

வைளதி@* 1டா ம<."
பினிர அைய'

4

பா த* , "வகிேறா

தலாகA ெசா-G வி1 இர1ைடயக

ஐயா! வணக ' எ9

ேவகமாக அ/த இடதிG/* ந@வின.

அத7 ேம< அ+ேக த+கியிக அவக>( ைபதியமா என?

ச ப/த த ைடய *கி- யாேரா ச5கினா- ஓ+கி அ*வி1ட மாதிாி
இ/த*. ெவ1க

பி+கி திற*. பாிகாாி னா-  ெநா'மாக

வ/த அ/த இர ப?ைச( )லவக>

அ(ப த ைம அவமான(பதி

வி1டாகேள எ9 தவிதா அவ. அ(ேபா* அவ வ/த ேகாபதி- அைர

ைறயாக சவர

பணி ெகாட ேதா7றேதா ம1

இகாவி- ெதவி-

ஓ(ேபாF அ/த( )லவகைள *ரதியாவ* உைததி(பா அவ அ(ப
அ/த( பா1 அத தா என ?

"திவணாமைலயி- ச ப/த ஏ சவர
சி9சி9 ெபகெள-லா

பணி ெகா கிறா ெதாி'மா?

விைளயா1டாக அவ மிைய வைள* இ@*(

பி* ெகா தைலயி- 1வி1( ேபாகிறாக . அ/த 1 வG
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ெபா9க யாம- தா ச ப/த மிையேய சவர

பணி ெகா கிறா'

எப*தா பா1 க*. எEவள5 9 )தனமான க7பைன பா+கேள!

அ/த 9 )தனதிேலேய ச ப/த ெசான நிப/தைன'
நிைறேவறியி/த*!
---------------------

53. ப Aபா0 பண

சீகாழி அணாசல கவிராயைர இராமாயண கைத ெதாி/த எ-ேலா

ெதாி/* ெகா(பாக . அவ இய7றிய இராம நாடக கீதைனக

நா1 மகளி உ ள+களிெல-லா

ல1சண , தியாேகச வண

3ைவ காவிய

தமி

3ைவ நிர(பி ெகா கிறன. ப?ச

ேபாற ேவ9 சில :-களி<

கா1யிகிறா அணாசல கவிராய. ஆனா<

அவைடய ெபயைர எ9

நறாக

திறைமைய

தமிநா @வ*

மற/*விடாமG ப அவ ெசF*வி1(ேபான

அவைடய இராம நாடக கீதைனக

தா.

அவ வா/த காலதி- அவைடய கைல வாைவ ைறவிறி கவனி*
ேதைவயான உதவிகைளA ெசFதவக

மணG *கிYண வ ள-,

ெபவணிக ராகிய ேத(ெபமா , பா(ைபய ேவ

எேபா ஆவ. அணாசல

கவிராய தியாேகச வணைத உைரெசFதேபா* ேத(ெபமா

அவ

ெவமதியளி*( ேபா7றினா. அவைடய இராம நாடக கீதைன

அர+ேக9வத7ேகா H9 ெச-வ/தக>ேம ேச/* உதவி ெசFதிகிறாக .
இராம நாடக கீதைனகைள எ@திெகா அவ ஒEெவாவராக( பா*
அத ெபைமகைளA ெசா-G கா1னா. இ

சில தா

இராம

நாடகைத இய7றி எ*ெகாவர( ேபாவைத 41ேய சீ1 கவிக
Hல

ெதாிவிதி/தா. அ/த கால*( )லைம வாேவ அ(பதா.

ஏதாவெதா பிரப/தைத இய7றிெகா ஊ]ராக அைல/* பண , மனதி-

கைல உணAசி'

உ ள வ ள-கைளA ச/தி* அைத அர+ேக79வத7 ஏ7பா

ெசFதாக ேவ .

இராம நாடக கீதைனகைள எ@திெகா சீகாழி அணாசல கவிராய
அ(பெய-லா

அைல/தா. இ-லாவி1டா- தமிழக> இ9 அ/த

அைமயான காவியேம கிைடதிகா*. அ1சர ல1ச

ெப9மான காவியைத

கீதனமாக( பா தமி@ அளி* வி1A ெசறி

அ/த மகாகவி ஒ
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சமய

ப* ]பாFக> அ-லாட ேவய நிைல ஏ7ப1ட*. ேகவல

]பாFகாக ஊ]ராF அைல/* திாி/தா. ப* ]பாFகைள அளிதா<
அழ கீதன+கைள எ@திய கவி, அைல/* திாி/* எ+

கிைடகாத ஏகேதா 'பா(ைபய ேவ ' எற சீமானிட

ய7சியாக ேக1( பாக கிள பினா.
ேபானா; பா(ைபய ேவைளA ச/திக5
தா உதவி ெசF* கா(பா7ற ேவ
பா(ைபய ேவ

நிகராகாத

ப* ]பாF

ேபாF கைடசி

ச/திதா; "என ெகா?ச

ைட, அவசரமாக ஒ ப* ]பாF( பண

ப*

ைகயி-

ேவ . இ/தA சமயதி- நீ+க

எ9 வாFவி1 ேக1டா.

சிறி* சி/திதா. இEவள5 ெபாிய கவி எணி( பேத ப*

]பாF ேக1கிறாேர எ9 ேயாசிதாேரா, எனேவா? ஆனா- அணாசல
கவிேயா பா(ைபய ேவளி தயகைத க அவ

இ-ைலெய9 ைகைய

விாி* விவாேரா எ9 எணி அ?சினா. அ/த அAச

அவைடய கவி

உ ளைத ஒ அழகான கவிைதைய( பைடகA ெசF*வி1ட*. அ/த(
பா1-தா எEவள5 ைழ5! என ைநAசிய ! எதைன விநய !
"ப* ] பாயைனேந பா(ைபயேவ ேள'ன(

ப*] பாெயன ப?சேமா - தநைக
OழிவாF( பா<ட ேவ/த பிற/தசீ
காழிய ணாசலயா கா"

(ெப/ெதாைக 1766)

ப* ]ப ஆய = தசாவதார

எத திமா-, OழிவாF = ெகாEைவ கனி

ேபாற வாF, தநைக = உைம, ேவ/த = ஞானச ப/த.
,

ப* ]பாF எதைனேயா ேப ேதைவ(பகிற*! ஆனா- அைத இ(ப

உ ள

ெசா-<

ெதானி'

அணாசலகவியா- ம1
--------------

ைழய ைழய ஒ பா1டாகி ேக1க

தாேன கிற*?
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54. க)பைன! ஒ* கவிைத
கவிைத
நா ேதா9

கதிரவ உதிகிறா. நா ேதா9

த மல 4 )கிற*. நா

தவறாம- நா

தாமைர மலகிற*. நா ேதா9

இ/த நைடைறகைள( பா*

ெகாதா இகிேறா . ஆனா- இ/த நைடைறகளிG/* ேமேல

சி/தைனைய( படரவி1 2ணிய க7பைனகைளA ெசF'
இேத கதிரவைன'
கவிக

தாமைர( ெபாFைகைய'

திற நமகி-ைல .

ெபாளாக ைவ*ெகா

தா எதைன எதைன க7பைன கைளA ெசF*விகிறாக !

'ேச79 மணி- பிற/*

ேச9படாம- நீ ேம- KFைமயாக மித

!ைவ( ேபால நீ மணி7 பிற/தா<

மனதி- மபடாம- உய/த

தாமைர(

எண+களி- அைத நிைலநி9*' எ9 க7பைனைய உவைமயாக( படரவி1A

சி/திகிறா ஒ கவி.

'தணீாி- கிடகிறவைர தாமைர இைல எதைன நாளானா< வாவதி-ைல.
Nாிய

அைத வா1 உலரA ெசFவதி-ைல. ஆனா- அேத தாமைர இைலைய

தணீாிG/* பி+கி கைரயி- எறி/* வி1டா- ) வா1டாம- இ/த
அேத Nாிய கைமயாக வா1A சகாகிவிகிறா. 'இட

ெபய/* த

நிைல தமாறிA ெசFய தகாதைதA ெசFதா- அறேம பைகயாகி வா1

எபைத

அ-லேவா இE5ைம கா1கிற*' எ9 இெனா ேகாணதி- க7பைன
ெசFகிறா ஒவ.

தாமைர இைலயி- தணீ ஒ1டாம- இ(பைத உலக மாையயி- பயாமஉலகதி- வசி(பத7 ேவதா/திக
மனைத' ககைள'

உவைம ெசா-Gயிகிறாக .

Hெகா ளாம- சி/தைன ேயா , உ7சாக*ட

உலகைத( பாகிறவக> அ+ேக எEவள5 க7பைனக

கிடகிறன எபைத( பாதீகளா?

மG/*

'இனினவ7ைற( பாகதா நம ேநர; இனினவ7ைறA
சி/திகதா நம ேநர' எ9 பண

ேச*A சிகன(ப*வ* ேபா-
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மனைத' , சி/தைனைய' 4டA சிகன(ப*வத7( பழகிெகா வி1ட

நா

அழகாக நிைன*( பா(பத74ட ஆ7றG-லாதவகளாF இகிேறா .

நைடைறகைளA சாதாரணமாக( பா*A சாதாரணமாக நிைன* மற/*
விகிேறா . இதனா- நம க7பைனக
க7பைனக

ேதாறினா<

வா+வைத' , பண

அைவ ப+களா க1வைத' , )* கா

ேச(பைத'

உலக* கா1சி களி<

ேதா9வதி-ைல. த(பி தவறி

ப7றிய பக7கன5களாகேவ இகிறன.

ெபா களி< , க7பைன'

உவைமகைள'

த*வ+கைள' க பிகேவ . அதைகய ேநாகேதா அவ7ைற(

பாகேவ . அதைகய ேநாகேதா அவ7ைறA சி/திகேவ .

சி/தி* அைடகிற அறிவ2பவ தா வாைகயி- ெபாிய ெச-வ . அைத
இழ/*வி1 ஆைசகளி- ஊறி ெகா கிட(பதி- என இகிற*?

உலக* கா1சிகளிG/* த*வA ெசறி5 ள உவைமகைள கபி(பைத
'நிதாிசன அணி ' எ9 அணியிலகணகாரக
அழகான க7பைன இ+ேக ஓ உதாரண

49வ.

பாகலா . கதிரவ

ேதா9கிறேபா* தாமைர மலகிற*. தாமைரைய விடA சிறிய !வான த

4 பி விகிற*.

Nாியைடய ஒளிைய க தாமைர மலவாேன? த மல 4 )வாேன?

காரண

4ற யாத இய7ைக நியதி இ*. 'தாமைர(!வி இய-) அ(ப! த(

!வி இய-) இ(ப எ9 ெபா*வாக ேவமானா- காரண

4றலா . ஒ

)லவ இ/த நைடைறயிG/* அழகான உவைமைய கபி*A
ெசா-கிறா. அவைடய சி/தைனயி ஒ()ேநா

விய(பிலா*கிற*.
பிறைடய ெச-வ

திறைம ந ைம

வளAசியைடதைல க ெபாிேயாக

வரேவ7பாக . சிறிேயாக

கமல/*

, இ/த( பய< இEவள5 ெச-வ

எ9 கைதA 3ளி(பாக .

தாமைர( பிற ெச-வ+க மகி/* கமல

வவதா?'

ெபாிேயா ேபா- Nாியைன
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க மலகிற*. த , பிற ெச-வ+க க 3ளி
Nாியைன க Hெகா கிற*.

சிறிேயா ேபா-

இ/த க7பைனயழ ெசறி/த உவைம எEவள5 அாிதாக இகிற* பாதீகளா!
சி/தைனதா ெபாிய ெச-வ . அைத வளக ேவ . இேதா அ/த கவிைத.
"பிறெச-வ

கடா7 ெபாிேயா மகி5

சிறிேயா ெபாறாத திற

- அறி5றீஇA ெச+கமல

ெமF மல/த ேத+த ெமFயய/த
ெபா+ெகாளிேயா OெறF*

ேபா*."

அழகாக க7பைன ெசF* பழவ* மன* ந-ல*. ஆைசகைள க7பைன

ெசF* மனதி- அ@ைகA ேசகாதீக . அழகைள க7பைன ெசF* மனதி-

KFைம ேச+க !
-------------

55. ந?1 நாண=

)*ேகா1ைடA சீைமயி- விராGமைல எ9 ஒ சி7W இகிற*. அEaாி-

எழி- வாF/தெதா றி ேம- தமி க ேகாவி- ெகாகிறா.
றி ேம- க பாைவ ெச-<மிடெம-லா

மயி-க

ேதாைக விாி* ஆ

தமி( )லவ ஒவ அகாலதி- பாயி

பாடG- சிறியேதா

கா1சிைய விராGமைலயி- காணலா . விராGமைல கைன( ப7றி ஏைழ

அ2பவகைத அட+கியிகிற*. உணAசி *()

நிைலைய அ/த கவிைதயி- காகிேறா .

உயிேரா1ட

உ ள

உலகதி- இர வைக வாைகைய( பாகிேறா . மனைத ம1

நிைற* ெகா வயி7ைற நிைற* ெகா ள வழி ெதாியாதவக
வயி7ைற நிைற* ெகா ள ேவய வசதி இ/*
ெகா ள வழி ெதாியாதவக

ஒ பக .

மனைத நிைற*

ஒ பக . ஒ மனித ஏைழயாக ம1

இகலா , அ-ல* அறிவாளியாக ம1 இகலா . ஆனா- அறிவாளியாக5
ஏைழயாக5
நா<ேபாிட

ேச* இ(பைத( ேபா- ேவதைன ேவ9 இ-ைல. 'வயி79காக

ஏதாவ* ேக1 வசதிகைள( ெப9' எ9 ஏைம K . 'ேக1ப*

ைக நீ1( ெப9வ*

ேகவல ' எ9 அறி5

நாண

த . 'யாாிடமாவ*
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எைதயாவ* உதவி ெப79 வவத7( ேபா' எ9 K

எ9 பி( பிதி@

நாணமாக ஊசலாகிற வாைகயி- நி மதி

எ(ப இக ' ? அறிவினா- ெபமித

தா5 மன(பாைம'

ெபமித

பிறகிற*. ஏைமயா- இழி5

பிறகிறன. அறிவினா- ேச*A ெசழிக ைவத

பசியினா< , இ-லாைமயா<

கவைல(ப

'ேபாகாேத'

தாிதிர

நிைனவினா- நாண

ேபாF விட4டாேத எ9

பிறகிற*.

அ/த காலதி- விராGமைலயிG/த ஏைழ தமி( )லவெராவ
இ(பேயா அ2பவ

ஊகளி- வ ள-க

ஏ7ப1ட*. மனதி- )லைம, O1- ஏைம. அக பக*

பல இ/தாக . ெவ1க(படாம- அவகளிட

ேக1டா- ஏதாவ* உதவி ெசFவாக . 3 மா ேபாF ேக1க 'மா?

ேபாF

க7பகதேவ சி/தாமணிேய!' எெற-லா அ/த வ ள-கைள வாயார( )க/*
ெசா-G அ()கAசியி- அவக

மய+கி ெநகி/* ேபாயி

பயபதி ெகா, "O1- மிக5

உத5+க " எ9 ைழ/* ப-ெல-லா

ேநரைத(

வ9ைமயான நிைல. ஏதாவ* ெகா*
ெதாிய கா1 ேக1க ேவ .

எ(ப *ணி/* ேக1ப*? 'எ(பயாவ* ேக1கதா ேவ ' எ9 தாிதிர

அவைர னா- த ளிய*.

'ெவ1கைத வி1 இ(ப ேக1கலாமா?" எ9 அறி5

அவைர( பி இ@தன.
இ(ப தாிதிர

 இ@க, நாண

ெசFவெத9 ெதாியாம- ெதவி<

அறி5ாிய நாண

பி இ@க, என

இற+காம- O1 > தி பாம-

வாயி7பயிேலேய தய+கி நிறா )லவ.

அவ எதிேர விராGமைல மீ* 9ேதாறா மரனி ேகாவி- ெதாி/த*.
"கா! நீ எைன ஏைழயாக ம1
ம1

பைடதிகலா . அ-ல* அறிவாளியாக

பைடதிகலா . அறிவாளியாக5 ஏைழயாக5

ேச*( பைட*

இ(ப ஏ வைதகிறாF?" எ9 கைடய றைத ேநாகி
CCதா )லவ.
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ெநேநர

வாயி-பயி- தய+கி நிற பி )லவ O1

வ ள- O1( ெபா>தவி ேக1கA ெச-ல5

ெசFயாம- நவாக மைல( ேபா

இ-ைல. இரைட'ேம .

பி* த ள5 , நாண

தம* மன

ப1ட ேவதைனைய கனிடேம

4றினா. கனிடேம உகினா. ழ/ைத *யரமானா- தாயிட

தாF *யரமானா- ெதFவைத தவிர ேவ9 யாாிட
அறிைவ'

இ-லாைமைய'

இ-ைல.

வழியி- நட/தா. ேவகமாக மைலேயறி

க ச/நிதி னா- வ/தா. தாிதிர

ேபாகவிடாம- தக5 , ஊசலா

தி ப5

உ .

ேபாF உவ*?

ேச* ெகா* அ/த ரபாகளிைடேய

தைன வா1ய ெதFவைதேய இ(ப ேக1டா அவ:
'கர எ9

சிதாமணி எ9

தா எ9 ேக1க தாிதிர
ேபா எ9 உைரக5

ெசா-G எ ைகயி- அ ளி

பி நி9 த ளி எைன(

நாண

அ+ேக என ேபாவதி+

வா எ9 இ@க5 வ/ேத விராG மைல க/தேன!"

இர- எைதA ெசFவெத9 என ெதாியவி-ைல. உனிட

வ/*வி1ேட. என ஒ வழி ெசா-!' எ9 பா1G/* ஒ ெதானி
ேக1கவி-ைலயா உ+க>? ஊசலாகிற மன( ேபாரா1டைத ெவளியி
தமி கவிைதகளி- மிக அழகான கவிைத இ*.
----------

56. என க#ெந(ச இ?
இ?

'க ப அ பிகாபதி ப7றி வழ+

எ

ஆராFAசி இ+ ேவ

தனி(பாட-க

- ெமFேயா? ெபாFேயா?'

வத9. ஆராFAசி

கவிA 3ைவ

ெவKர . அ ேவ9 ஆணி ேவறாக( பிாி* ெகா ஆராய

ெதாட+கிவி1டா- ய/திர உணAசிதா வள . கவி'ணAசி, அபவி
ைன() இர

ெச*( ேபாFவி . வி?ஞானியி மனநிைலேயா

கவிைதைய( ப(ப* , கவியி மனநிைலேயா வி?ஞானதி- ஈபவ*

யாத காாிய+க .

சி/தைன வி/தளி

அழகிய பாட- ஒ9 க ப அ பிகாபதி

கைதகளிைடேய சிகி கிடகிற*. சி/திகA சி/திக அழ

நய

தகிற

கவிைத அ*. க ப தம தாேம பா ெகா ககல+கிய ைறயி-
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அ(பாட- அைம/திகிற*. அ/த( பாடG- ஓ இதயதி ற- உ ள



விததிேல ெதானிகிற*. கவிநாயகராகிய க ப ெபமா தம

அ@* தவிகிற ேசாகைத அ/த( பாடGG/* நா

அறிய கிற*.

இராமாயண காவியதி- தசரத ேந/த தா+க யாதெதா *பைத

க ப த கவிைதகளா- உணAசி *க எ@தியி/தா. மகைன( பிாி' ேபா*

ஒ த/ைத உடா

*ப உணAசிைய ேவ9 எ/த கவி'

எ@த யா*

எப* ேபால க ப எ@தி( ெபய ெப79வி1டா எப* உலகறி/த உைம .
ைகேகயியி ெகாைமயாேல இராம பதினா ஆக
ேந/த* , அ* ெபாறாம- தசரத உயி நீத*
காவியதி- கியமான க1ட+க
அேத மாதிாி ஒ ச பவ

கா ெச-ல

ஆகிய நிகAசிக

இராமாயண

அ-லவா?

க பைடய ெசா/த வாைகயி- அவ ஏ7ப1ட*.

தசரத ஏ7ப1டைத விட ெகாைமயான ைறயி- க ப அ/த *ப
ஏ7ப1ட*. ஆனா- தசரத ெசFத*ேபா- க பரா- அ/த *கதி- ேதாF/*

மன

தவிக யவி-ைல. அ(ப யவி-ைலேய' எபத7காக க பேர

வ/*கிறா. அ/த வதைத எதிெராG(ப* ேபா- க ப பாய ஒ
பாடைலதா இ+ேக காண(ேபாகிேறா .

ேசாழ மன மகைள காதGத 7ற*காக க பைடய மக அ பிகாபதி
தடைன அைட/* இற/* ேபாகிறா. ஒேர மகைன இழ/த பாசதி- ெந?3

** ேவகிறா க ப.

'கC கணான மகைன இழ/த பி

நா ***A சாகாம-

உயிேரா நி9 ெகாகிேறேன ! என எதைன க-லான ெந?ச

?

நா1G/த மக கா1( ேபானத7ேக ெபா9காம- தசரத இற/தா

எ9 எைடய இராமாயணதி- எ@திேனேன! அ(ப எ@திய நானா எ

மகைன இற() ெகாத பி

இ(ப உயி தாி* நி9

ெகாகிேற? என என ெந?3ர()?' எ9 மன
பிழி/த*. 'தசரத இ/த மக( பாச

அவைர கசகி(

தம இ-லாம7 ேபாF வி1டேத

எபைத எC ேபா*தா க ப தா மாெப

கவிஞ எற நிைலயிG/*

கீழிற+கிA சாதாரண மனிதாிய தாப+கைள அைடவ* ெதாிகிற*.
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மக இற/த ேபா* கல+கி தவிகாத தம* ெந?3ரைத க ப பாரா1

ெகா ளவி-ைல. மக இற/த அ/த கணதிேலேய த உயி ேபாகாம- இ
உடG- த+கி இ/* ெதாைலகிறேத!' எ9தா அவ வ/*கிறா. தா

சாமாய மனிதனாக இ-லாத த ைற அவைர வா1கிற*. கவியாக

இ/தத7காக அவ அ(ேபா* வத(ப1டா. ஆனா- அ/த வத

கவிைதயாகேவ ெவளிவகிற*.
"பா(ேபாத ஞால

ஒ

ஒ த பி யாள( பனிமதிய

Kர(ேபா ஒ த பி பிவர 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 , மனதவி(ைப ெவளியிகிற
அழ பாடG- எEவள5 அ7)தமாக( பதி/திகிற*, பாதீகளா?
---------------

57. ப5பா ெதாி+தவ$

)றகவிகளி வசதிக>
பயபடேவ

வாைகயி- ேவக

எற எண

வளர வளர ம7றவக>(

சHக வாவி- ைற/* ெகாேட வகிற*.

பிறைர கவனிகாம- பிறைடய இப *ப உணAசிகைள( ெபா1பத
வாவேத ஒவைக நாகாிக எ9 ந ைடய நகர+க

க79 ெகா*வி1டன.

ஒ சில தைலைறக>  இ/த தமி நா1 வா5 ேவ9; இ(ேபா* ள

வா5 ேவ9. பைழய தைலைறயி- ஏைழகளாக இ/*

மனிதக

வ ளலாக வாழ யற

இ/தாக . இ(ேபாேதா வ ளலாக இக ததி' ளவக>

ஏைழகைள( ேபா- வாழ வி )கிறாக . த

ெபைமைய'

நிலைய'

உத5வத7காக தாதி ெகா ள 4டாேத எ9 எCகிற கால

பிற

இ*.

ஒறைர :7றா னா- ம7றவக> உதவி ெசFவ*தா பபா
எ9 கதிய ஒ மனிதைர(ப7றி இ+ேக பாகலா . அ(ப(ப1ட மனிதக

நம* இைறய சHகதி- இ-லாவி1டா<
இலகிய+களி<

இகிறாக .

பைழய பாட-களி<

ெதாைட நா1 மறவ8ாி- அர+ேகச வ ள- எற பிர) ஒவ இ/தா.
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அ/த ஊாிேலேய ெப?ெச-வராதலா- ஊமக
ைவதி/தன. அ/த மதி()

மாியாைத

அவாிட

மதி()

ஏ7ப( ப)

மாியாைத'

ஒ@க

நிைற/தவராக அவ வா/* வ/தா. பிற இயறவைர உதவி ெசF*

வாவ*தா பபா எ9 எCபவ அவ. பிறேரா பழவதி<

ேப3வதி<

எளிைமயாக நட/* ெகா வா.

அவைடய உ ள
ஒ ச பவ

எEவள5 கைணமயமான* எபைத விளவ* ேபா-

நட/த*. )லவ யி7 பிற/த பாண ஒவ மறவ8

வ/தா. அவைடய ெசா/த ஊ எ+ேகா ெவ ெதாைலவி- இ/த*. ஊ7றா
உறவினகைள( பிாி/* நாேடாயாக திாி/* 37றி ெகா/தா அவ.
ெமG/த உட- அவ. அதி- ேநாFக

வி .

மறவ8ாி- சில நா1க

ேவ9 அக வ/* ப7றி ெகா

த+கியி/த அ/த( பாண, ஒ நா

யா

எதிபாராத

விதமாக இற/* ேபானா , இனிைச ெபாழி/த அவ உட- பிணமாகி கிட/த*.

உ7றா, உறவினாி-லாத நாேடா( பாணனி பிணைத யா எ(பாக ?
ஊாி- எ-ேலா

அ/த அனாைத( பிணைத ேவைக பா*வி1(

ேபானாக . ஒவகாவ* அ/த( பிணைத அ()ற(பதி அத7 ைறயாகA
ெசFய ேவய ஈமA சட+கைளA ெசFய ேவெம9 ேதாறேவ இ-ைல.
கால

கட/* ெகாேட இ/த*. அ/த நிைலயி- அர+ேகச வ ள< இ/தA

ெசFதி எ1ய*. எ-ேலா

அனாைத( பிண தாேன' எ9 ேகவலமாக

நிைனத* ேபா- அவரா- அல1சியமாக இக யவி-ைல. அவ பபா

ெதாி/தவ. அத7ேக7ப நட/* கா1னா. நாைல/* H+கி7 கழிகைள'
அாிவாைள'

எ*ெகா சவ

கிட/த இட* அவ தனியாகA

ெசறேபா* ஊேர ஆAசாிய(ப1ட*. கழிகைள ெவ1 இைண*( பாைடைய

அவேர க1னா. அவேர அ(பA ெசFதைத( பாத*

'நா, நா' எ9

ேபா1 ேபா1 ெகா ஊரா அவ உதவி ெசFய வ/தாக . அவ

யாைர'

அகி- ெந+க விடவி-ைல,

"ஒ தமி( )லவாி சவைத தனியாகA 3ம/* ெச9 ஈமA சட+ ெசF'

ெபைமைய என ம1ேம ெகா+க " எ9 தனியாகேவ அ/தA சடலைதA
3ம/* ெகாேபாFத
கடகெள-லா

உறவின உாிைமேயா ெசFகிற மாதிாி ஈம

தாேம ெசFதா அர+ேகச வ ள-. அ(பA ெசFததி- அவ

இைணய7ற ெபமித

ஏ7ப1ட*. எ-ேலா

ேகவலமான* எ9 ைகவி1
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வி1ட காாியைத அவ ெசFத ேபா* உயவானதாகி( ெபைம

ேதெகாடா. ெதா ெசFகிற மனித தா ெசFகிற காாியைதA
சாமானிய மனிதக

ேகவலமாக நிைன(பாகேள' எற 4Aச

இக4டா*.

தைடய எணதி உயவா- தியாகதி சிற(பா- தா ெசFகிற
காாியைத' ெபைம(பதி விட ேவ , அ*தா பபா.
"உறைவ( பிாி/* வ/ேத இற/தா அ+ெகா )லவ

மறைவ( பதி/தி வ+கிசேதா அர+ேகச வ ளஅறைவ( பிண?3ட- தா ெசF எணாகி

அறதெதேறா பிறைக ெகாடாம- எதா
அ(பாண பிணதிைனேய."
(ெப/ெதாைக 1230)

மறைவ = மறவ8, நதி வ ச

அற .

- க+ைக , மர) = எணாகி (பதிர

அர+ேகச வ ள- மாF/த பி

அ/த( பபா1 ெபைம மாயாம- பா1-

வாகிற* ேம7கடவா9 ! உைம( )க எ9ேம அழிவதி-ைலேய!

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

58. ெசா#? கா%னா$!
கா%னா$!

அகால*A ேச* நா1 தைலநகரான இராமநாத )ரதி- ஆதி சரவண(
ெபமா

கவிராய எ9 ஒ கவிஞ இ/தா. அவ ப(ைப( ேபாலேவ

தமான

மி/தவ; அ1டாவதானி எற சிற()

இடதிலாவ* த

ெப7றி/தவ. எ/த

ததி, ைறவாக மதி(பிட( ெப79 தா கீழான ைறயி-

நடத( ெப9வைத உண/தா- அ+ேக அவைடய உ ள

9 தா

ைறவாக நடத(ப1டைத த ைம ைறவாக நடதியவக>A ெசா-G
கா1விட நா *

அ?சாம- கதி- அைற/தா7ேபா- ெசா-G

கா1வி1தா தி )வா.
ஒ சமய

மைலயாள ேதசதி ேகாநகரமாகிய திவன/த)ர*( ேபாயி/தா

யாவ

தமிெமாழி ந ெதாி/தி/த*. தமி கவிகைள( )ாி/த ெகா கிற

- ஆதி சரவண(ெபமா

கவிராய. அகால* திவன/த)ர

பதியி-

அள5 தமி@ணAசி இ/த*. அ(ேபா* அரசராக இ/த Oரேகரள மனைர

ஆதிசரவண( ெபமா

கவிராய ந ெதாி' . அ/த மன சிறி*

கால*  இராேம3வர*A ேச* தாிசன யாதிைர வ/தி/தா. அ/த
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காலதி- எ(ேப(ப1ட ெப மனனாயி

ேச* தாிசன யாதிைர /*

தி ) ேபா* ேச*பதியரசைரA ச/தி* வண+கி அளவளாவிவி1( ேபாக

ேவ

எப* ஐதீகமாக இ/த*. ேச*காவல எற )னித( ெபய

ேச*பதிக>கி/த*.

எனேவ ேச* யாதிைர வ/தி/த Oரேகரள மன, தம* யாதிைரைய

*ெகா ேச*பதிையA ச/தி(பத7காக இராமநாத)ர* அரமைன
வ/தா. அ(ேபா* ேச*பதி இராசராேச3வாி !ைசகாக ஏ@ நா

ெமளன விரத , பிற ேநா)க>

நா1 Oரேகரள மன ஏ@ நா1க

ெவளிேயறாம-

! உ ேளேய இ/தத காரணமாக மைல
இராமநாத)ரதி- கா* கிடக

ேவயதாயி/த*. மைலயாள ேதச*ேக அரசனான அ/த மாமன ேச*பதி

அரமைன வாயிG- ஏ@நா

தாிசன* காதி/த ெசFதி ஆதிசரவண(

ெபமா கவிராய ெதாி' . ஒEெவா தின

உாிைம'டேன அரமைன

தா

)லவ எ

2ைழ' ேபா* வாயிG- கா* நி7

Oரேகரள

மனைன( பாிதாபேதா பா*ெகாேட 2ைழ/திகிறா கவிராய.
கைடசியி- எ1டாவ* நா

Oரேகரள மன ேச*பதிையA ச/தி* அளவளாவி

வி1 த நா தி பினா."

அேத Oரேகரள மனைடய திவன/த)ர* த7ேபா* ந கவிராய
வ/திகிறா. ஊெர-லா

ேபாF " தாிசன

மனைன'

37றி( பாதா. அந/த பமநாப 3வாமி ேகாவி<(

ெசFதா. கைடசியாக அரமைன(ேபாF Oரேகரள

பா* வரலா

எ9 கிள பினா. )லவக

வ/* பா ேபா*

அ/த( )லைமைய மதி* ஏதாவ* மாியாைத ெசFவ* அரசக

)லவக

வழக . அதனா-

தயகேமா, 4Aசேமா இ-லாம- எதைன ெபாிய நிைலயி-

உ ளவகைள'

ச/திக கிள பி விவ* இய-பாக இ/த* ஆனா- அ9

ஆதிசரவண( ெபமா

கவிராய OரேகரளமனைனA ச/திக(ேபான ேவைள

சாியாக இ-ைல. அரச/ ஏேதா ேகாபமாக இ/தா. எனதா ேகாபமாக
இ/தா<

வ/தவகைள க மலர வரேவ7ப*தா ப) அழ. ஆனா-

பைப( ப7றி அவ அதிகமாக கவைல(படவி-ைல .

"யாைரயா நீ? உம எ/த ஊ? இ+ எத7காக வ/தீ? என ேவCெம9

ெசா-G ெதாைல' " எ9 *ரதியகிற ேவகேதா விசாாிதா Oரேகரள
மன. )லவ க

3+கிA சி9த*. மனதி- ஆதிர எ@/த*. 'இ!

இ! உைனA சாியானப மடகி தைலனிய( பCகிேற' எ9
மன*

க9விெகா அவ
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கைத நிமி/* பாதா.
"பதி- ெச-<ேம ஐயா! வாயி- ெகா@க1ைடயா அைடதிகிற*? உம
எ/த ஊ?"
"எ ஊைரயா ேக1கிறீக ? ெசானா- வத( பட4டா*. உ ளபேய
ெசா-கிேற. ெபாநா

நீ+க

ேச*பதியி தாிசன*காக ஏ@ நா1க

அநாைதேபா- வாயிG- வ/* கா* கிட/தீகேள, அ/த இராமநாத)ர*

வி*வா யா" எ9 ேகாபேதா ெசா-G கா1வ*ேபா- கைமயான

க* பட ெதாட+கிய )லவ பாடG பி7பதியி- சிறி* )கAசிைய'

ேச*ெகா வி1டா. ேனா )கைழ அவேம7 4றி த()கிறா.
"இைல நா1 ேவ-கர*A ேச*பதி தாிசன* ஏ@நா

ஓ

மைலநா1 ராச வ/* காதி/த வாச- வி*வா யாகடாF
கைலநா17 ெபெணனேவ ெசFத சர ணாசனக கனி காகA
நிைலநா1 வைளத )ய Oரேகரளமா ெசயசி+ேகேற!"

தி1வைத4ட எதைன அழகாக தி1யிகிறாக

இ/த தமி( )லவக ?

)லைம எகிற பல எEவள5 நயமாக இ*A ெசா-G கா1
த/திகிற*, பாதீகளா?
-----------------

மாSர

59. மனைத தி*பி அ-/ க

உாிைமைய

:

ேவதநாயக பி ைள எ9 ெசானா- தமிழக> உடேன பிரதாப

தGயா சாிதிர ' எற நாவ- நிைன5 வ ; அவைடய நீதி:7 பாட-க

நிைன5 வ . க*A ெசறி5 ள கீதைனக

நிைன5 வ . சீ(பாக

ேவைல பாதவ அவ. த ைடய காலதி- வா/த மகாவி*வா மீனா1சி

3/தர

பி ைள ேபாறவகளிடெம-லா ெந+கி( பழகியவ. அழகிய

உைரநைட'

பாட-க>

எ@*கிற திறைம உ ளவ.

ெபா*வாகேவ ெபாிய உதிேயாக+களி< பதவிகளி<
இலகியA 3ைவ, கவி ஆவ

இைவகெள- லா

இ(பவக>

அதிகமாக இ(பத7
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வாF(பி-லாம7 ேபாFவி . ேவதநாயக பி ைள இத7 விதிவிலகாக

வா/தா. அவ தம ேவயவக> கத எ@தினா- 4ட அ/த

கதைத கவிைதகளாேலேய எ@*வா. அவைடய காலதி- மாSர*

அகி- திவாவ*ைற மடதி- 3(பிரமணிய ேதசிக எ

தவAெச-வ 

மகா ச/நிதானமாக இ/தா. அ/த நா1களி- தமி நா1- ைசவ சமயைத' ,

தமி ெமாழிைய'

வளக( பாப1ட மட+களி- அ*5

ஒ9. /

ேவதநாயக

பி ைள கிறி\தவ சமயைதA ேச/தவராக இ/தா< , அவ

ப(பறி5

ெபகி' ள இ/த நாளி-தா, சாதி சமய( பாபாக>

திவாவ*ைற மடதிேல ெந+கிய பழக

ழ(ப+க>

வசதிக>

ெபகி' ளன. அ/த காலதி- ஒ79ைம இ/தெதபத7

கிறி\தவரான ேவதநாயக

ேதசிக

இ/த*. உாிைமக>

பி ைள' , ைசவ மடாதிபதியான 3(பிரமணிய

பழகி ெகாட ைறேய சா9. ஒ சமய

ேநாF ஏ7ப1( பல ேபக

மாSர

பதிகளி- ேபதி

இற/* ேபானாக . அ/தA சமயதி- 3(பிரமணிய

ேதசிகைடய உதவிைய ெகா ேவதநாயக

பி ைள ேபதி ேநாF பரவியி/த

ஊக>ெக-லா தா ஒவராக அைல/* திாி/* ேநாF கட மக>
ேவய நைமகைளA ெசFதா. ேவதநாயக

பி ைளயிட

ஓ அைமயான

இர1ைட மா1 வி- வ இ/த*. திவாவ*ைறேகா, ம7ற இட+க>ேகா

ேபாக ேவ
ேவதநாயக

ெமறா- வைய( !1ெகா கிள பி விவா

பி ைள . 3(பிரமணிய ேதசிகைரA ச/தி* அளவளாவி வி1

வவத7காக ஒ தடைவ ேவதநாயக

பி ைள திவாவ*ைற( ேபாயி/தா.

3(பிரமணிய ேதசிக தமி இலகிய வ-<ந. அவேரா ேபசி ெகா

ேபா* எ(ப(ப1ட கைம உ ளைடய வகளானா< ெநகி/* ேபாF அவ
ேபAசி- மனைத( பறிெகா* விவாக . அEவள5 சாமதியமாக5

நயமாக5

ேப3கிறவ அவ.

காைலயி- ஊாிG/* )ற(ப1 திவாவ*ைறைய அைட/த ேவதநாயக
பி ைள ெவேநர

3(பிரமணிய ேதசிகாிட

உைரயா ெகா/* வி1

இராதிாிேய தி பி வி1டா. அவதா தி பினாேர ஒழிய, அவைடய 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 எணிேய சதா ஏ+கி ெகா/த
ேவதநாயக

பி ைள அ/த ஏக ெபா9க யாம- தவிதா. தவி(ைப

தா+கி ெகா ள இயலாம- 3(பிரமணிய ேதசிகேக ஒ கத எ@திவி1டா
அவ. கததி- ஒேர ஒ பா1தா எ@தியி/தா. ேவ9 ஒ9
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எ@தவி-ைல. அ/த ஒ பா1தா கத , கத

தா அ/த ஒ பா1. ஆனா-

த ைடய மனைத கவ/த ந-ல மனித எ(ப நா

ஒ கத

எ@த

ேவெமபத7A சாியான மாதிாியாக திககிற* அ/த( பா1. ேவத
நாயக

பி ைளயி உ ள* உகெம-லா

பா1- கா1சியளி(பைத காணலா .

ஒ9 ேச/* ச+கமமாகி அ/த(

"N வ/* வண+ ேமைமA 3(பிரமணிய ேதேவ

ேநவ/* நிைனக ேந79 ராதிாிேய மீேட

ஊ வ/* ேச/ேத எற உள வ/* ேசகாேண

ஆவ/* ெசாG+ ேகேள அதைன இ+க()வாேய."
'ஊ வ/* ேச/*வி1ேட. ஆனா- எைடய உ ள
அ+ேகேய உ+களிட

எ9 ேவதநாயக

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

வராம-

த+கிவி1ட*. அைத என தி(பி அ(பி ைவ'+க '

பி ைள எ@தியி(பதி- தா எEவள5 ைழ5! ேவதநாயக

பி ைளயி- மேனாபாவ

ப(பவக

ம1

பா1- அழகாக( பதி/* ள*. இ/த( பா1ைட(

பறிெகாத மன தி ப ேக1டா- கிைடகா*.
60. ேப$தா அப!
அப!

பழ+காலதி- தமிநா ெதாைட மடல , ெகா+ மடல , ேசாழ
மடல , பா மடல

தGய மடல+களாக( பிாிக(ப1/த*.

இ மடல+களி- வா/* மைற/த அரசக , )லவ ெபமக

ஆகிேயா ப7றி

அறி/* ெகா ள வசதியான :-கைளA 'சதக+க ' எற ெபயாி- பாகளாகேவ

எ@தி ைவதிகிறாக .

ெதாைட மடலதி- வா/த ெபாிேயாகளி ஊ, ேப, சிற()கைள

ெதாைட மடல சதக 49 . அேத ேபா- ஏைனய சதக+க> தத

மடல+க> ஒ 3கமான வரலாறாக அைம' . இ/தA சதக :-கைளA

ெசFய K'

ெதா(பி*

ெப/ெதா )ாி/திகிறாக

உதவியவக

தமி வரலா79(

எேற 4றேவ .

ெதாைட மடல சதகைதA ெசFவிதவ மாைவ நகைரA ேச/த க9(ப
எ

வ ளலாவா. இ/த வ ளG த/ைத கKாி எபவ சி7றரச ேபா9
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ெப வா5 வா/தவ. ெதாைட நா @வ*

பசி(பிணி ஏ7படாம- ெகாைட

)ாி/த ெபைம'ைடயவ. இதைகய ந-ேலா( )த-வராக( பிற/த க9(ப

ேபரறA ெச-வராF ெகா* ெகா*( )க ேச* ெகா/தா.
அ/த காலதி- பகா3( )லவ எெறா கவிஞ இ/தா. தா

பாகிற

கவிைதக>( ப கா3 ெப9கிற வழகைடயவ. ஆதலா- அவ

அ(ெபய ஏ7ப1/த*. நீட நா1களாக க9(பைன ேநாி- காC

வாF(பி-லாமேல அவ )கைழ'

ெகா

தைமைய' ம1ேம

ேக வி(ப1 ெகா/தா பகா3( )லவ. ெமFயாகேவ க9() நிறைத

ெகா(பதா- தா க9(ப எ9 அ/த வ ள<( ெபய
வ/திகலாேமா எப* அவைடய அமான .

தமி ெமாழியி- க9() எற வாைதA சில ெபா க

நிறைத' ப?சைத'
நா1 எ-ைல

ேகாபைத'

பசி, ப?ச

உ. க9()

உண*கிற வாைத அ*. ெதாைட

எகிற ெதா-ைல இ/தேத இ-ைல. எனேவ

அத காரணமாக க9(ப எ9 ெபய ஏ7ப1க யா*.
நைக க
ஆதிர
ேகாப

இரக ள மனமாக எவாிட*

வ/* பாததாக யா

அேபா பழ

பகா3( )லவாிட

க9(ப

4றினதி-ைல . எனேவ

வவதா- க9(ப எ9 ேப ஏ7ப1டதாக 49வ*

ெபா/தா*.

அ(பயானா- இEவள5 ந-ல மனித ஏ தா க9(பென9 ேப வ/த*?
இ/த உலகதி- ெபாத மி-லா( ேப ைவ(பெதபேத ஒ வழகமாகி

வி1டதா? ைககேள இ-லாதவA சகரபாணி எ9 , ]பிA 3/தரராச

எ9 , ட கணாயிர

க9()மி-லாத ந

எ9

ெபய ைவ(ப* ேபா- ஒ

வ ள< க9(ப எ9 ெபய வாFத* ஏேனா எ9

மய+கினா )லவ.

மாைவ(பதி ெச9 க9(ப வ ளைலேய ேநாி- பா* விவ* எ9 )ற(ப1டா
பகா3( )லவ. ேபானா. பாதா. அவ இ/த ஒேர ச/ேதக

ேபாயி79. 'க9(ப நிறதினா- க9(பனாக இகலாேமா' எற ஐய

ெபாFயாகிவி1ட*. நிற

வ ள-.

தீ/*

சிவ/த அழகிய ேதா7றைதேய ெகா/தா க9(ப
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என வரேவ7)! எதைகய அ)! எEவள5 ேபCத-! பகா3( )லவ
திணறினா. க9(பனி அைப'

ேபCதைல' எ(ப( ேபா79வெதேற

)ாியவி-ைல. பாி!ரணமான அைப வாைதகளா- 4றயாேத! ஒ நா

பக<ண5( பி க9(ப வ ளேலா அம/* தா !ல தாி*
ெகா/தா பகா3( )லவ. சிாிதவாேற சிறி* ேநர

க9(ப வ ளைலேய பா* ெகா/தா )லவ.
"என அ(ப( பாகிறீக ? எனிட

என அதிசய

எ9 சிாிதப ேக1டா வ ள-.
"ஒ9மி-ைல . ஒ க9()

கணிைமகாம-

உடாகி வி1ட*?"

(ப?ச ) இ-லாத ெதாைட நா1- க\Kாி

வ ளG )த-வராக( பிற/த உ+கைள எ-ேலா
அைழகிறாக ; நீ+கேளா நிற

க9(ப, க9(ப எ9

சிவக கா1சியளிகிறீக ; ெகா*

ெகா* ைக சிவகிறீக ; தா !ல

அணி/* இத சிவக O7றிகிறீக .

உ+கைள எ(ப க9(ப எப*!" எற க*(பட ஓ அழகிய பாடைல(
பானா.

ஓ க9()

இ-லாத ெதாைடய

நனா1- உசிதேவைளA

சீ க9(ெபாறி-லாத கKாி
மனன

ேசைய( பா ேம- ,

ஆ க9(ப எ9 ெசா-G அைழ
தா< நாமவைன அபினாேல

ேப க9(ப நிறA சிவ(ப கீதி

யினா- ெவ>(பெனன( ேபசலாேம!"

க9(), சிவ(), ெவ>() எ

வண( ெபயகைள ைவ* ெகா இ/த

கவிஞ எதைன அ7)தமாFA 'ெச(பி விைத' ெசFகிறா, பாதீகளா? பழகின

ேதா1டகார எ-லா( !களி ேப
ெதாி/த கவிஞனிட
ெகாகிறன!
-------------

வாைதக

மண

ெதாிகிற மாதிாி ெசா-வள

தா எEவள5 நளினமாF வைள/*
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61. மறக =யாத சாபா
சீர+க*

காளேமக( )லவைடய வாைக ெந+கிய ெதாட).

அவைடய இளைம( பவ* வாவி ெப பதி சீர+கதி< திவாைன
காவி<

கழி/த*. இைட காலதி- ம7ற )லவக

காளேமக( )லவ பாய பாட-க>

பாய தனி(பாட-க>

ஒ ேவ9பா இகிற*.

காளேமக( )லவ ஆ3கவி . அதாவ* கவி எ@*வத7ாிய இலகண

க1(பாகைள ைறயாக( பகாமேல பாட-கைள( பா த7ெசயலாக அ/த
க1(பாக>

அைம/* வி ப ெசFகிறவ. இதைகய அசாதாரண திறைம

வாF/த கவிகைளதா தமிழி- 'ஆ3கவி' எப* வழக . காளேமக( )லவ

பாயவ7றி- ம7றவகைள K7றி( பாய வைச( பாட-கேள அதிக . வ?ச(
)கAசி யாக5

பழி(பாக5ேம அவ மிதியாக( பா' ளா. ெப பா<

அவைடய பாட-க
சீர+கதி- ஆAசா

ஒEெவா9

ஒEெவா சமயதி- பாயைவ.

எ9 ஓ ஏைழ( ெப ஒ சா(பா1 கைட மாதிாி ைவ*

ெகா நாைல/* ேபA சைமய- பணி( ேபா1( பிைழ* வ/தா .
ஆAசா> நதர வய*. அEவளவாக( )தி 4ைம கிைடயா*. விவர

ெதாி/தவ>

இ-ைல. ெகா?ச

அச1தனமாக நட/* ெகா கிற

3பாவ ளவ . அவளிடதி- கா3 ெகா*A சா(பி1 ெகா/ தவக

ேவ9 வழி இ-லாததா-தா அ(பA ெசFதாகேள ஒழிய, அவ

சா(பா1

ேபாி< ள வி(பதா- சா(பிடவி-ைல . சா(பிகிறவகளி வசதி, பசி,

சியறி/* அவக>ேக7ப வைகயாகA சைம* நிதானமாக( பாிமாறி உபசாிக

ஆAசா> ெதாியா*. ஏேதா ஓயாA சா(பா ேபா1ேடாெம9 ேப பணி

விவா . அவ

சைமயைலவிட ேமாசமாக இ , இைலயி- சைமதைத(

பாிமா9கிற ைற. ஏேதா கடA ெசFகிற காாிய மாதிாி( பாிமா9வா .
இ(ப(ப1டவளிட
ஒநா

9 )தன

ேகாப

நிைற/த காளேமக( )லவ

சா(பிட வ/தா. வ/தி(பவ காளேமக( )லவெர9 ஆAசா>

ெதாியா*. ெதாி/தா< அத7காக( )* மாியாைதக

தயாராயி-ைல. காளேமக( )லவ அவ

அல1சியமான ேபாைக'

எைத'

ெசய-கைள'

அவ

ெசFய

அவ7றிG/த

அ+A சா(பிவத7காக உ1கா/த விநாயிG/*

4/* கவனி*ெகாேட இ/தா.
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எ-ேலாைர'
பாிமாறினா

ேபா- அவைர'

வாிைசயி- உ1காரA ெசF* இைலைய( ேபா1(

ஆAசா . காளேமக( )லவைடய கைதேயா, ைககைளேயா

பா*, அளவறி/*, ேதைவயறி/* பாிமாறவி-ைல அவ . ேசா7ைற( ேபா1டா .
ேசா7ேறா சாிA சாி க-<

காளேமக( )லவ ேபா*

கல/தி/த*. கீைர 41( பாிமா9

ேபா*

ேபா*ெம9 ைகைய நீ1 மறி* கவனிகாம-

காேவாியா7றி ெவ ளைதேய இைலயி7 ெகா வ/* கவி(ப* ேபாெகா1 வி1டா

ஆAசா . இைல தா+க யாம- நா7)ற

ெபகி

ஓ1டெமத* கீைர 41 காளேமக( )லவ அடக யாத ஆதிர
வ/த*. ெபா9* ெகாடா. அதபயாக ஆAசா

)ளி ழ ைப எ*

ெகாவ/* பாிமாறினா . )ளிழ ) நறாக காயவி-ைல.

காளேமக( )லவ ைகைய உதறிவி1 * ளிெய@/தா. எ@/* நி9 ஆAசாைள

எாி* விவ* ேபா- பாதா. 37றி< உ1கா/* சா(பி1 ெகா/த

ம7றவ கைள'

பாதா. அவ ஒ பா1ைட( பானா.

" நீAசா7 ெபதி காேவாி யா7ைற நிைலநி9திA

சாFAசா

இைலகறிA சா7ைறெயலா

காFAசா( )ளி' ந7 க-<ட ேசா9

அ* தாமறி

கல/* ைவத

ஆFAசாைள யாமற ேவமற/ தா-மன ஆ7றிேமா!"
இைலகறிAசா9 = கீைர41
ஆAசா

இைலயி- ெகா1ய கீைர 41 காேவாியா7ைற உவைம 4றிய*

ெபாிய 9 ) ந7ேசா9ட க-<

சைம* எ9 ெசா-லாம- 'ந7க-<ட

ேசா9 ' எ9 க-<( ெபைம ெகாத* ேசா7ைற விட க- நறாயி/த*
எ9 தி கா1வத7காகேவ! ஆAசா>ைடய அவல1சணA சா(பா1ைட

எதைனேயா ேப எEவள5 காலமாக( ெபா9ைமயாகA சா(பி1 கால கடதி
வ/தாக . ேகG ெசF* தி கா1 அைத ஒ பா1டாக( பாவி1( ேபாக

காளேமக( )லவ ஒவரா- ம1 தாேன /த*!

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

62. /லவ$ !/

திெந-ேவGA சீைமயி-, தAசந-` எ9 ஓ ஊ இகிற*. ெசற

:7றா- அ/த ஊாி- அழகிய ெசாகநாத( )லவ எ9 ஒ கவிஞ இ/தா.
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இெபா

ப பயான சிேலைட( பா1கைள( பாவதி- திறைம . மிகவ

அவ. நைகA3ைவ உண5

ேவைகயாக( ேப3

ப)

உ ளவ அவ.

நிைறய( ப* அறி5 தி/ தவக> நைகA3ைவ'ணAசி ைற5
எபாக . ஆனா- பதவகளி நைகA3ைவயி- உயதரமான அ ச

இ .

அ/த நாளி- அழகிய ெசாகநாத( )லவ உதவிக
வ/தவ *சாமி(பி ைள எ

ெசF* ேபணி ஆதாி*

வ ள- ஆவா. ஒ ைற அழகிய

ெசாகநாத( )லவ *சாமி( பி ைளையA ச/திக( ேபாயி/தேபா*, ஒ

3ைவயான அபவ

அவ ஏ7ப1ட*.

)லவ *சாமி( பி ைளையA ச/திகA ெசற அேத சமயதி- அைரைறயாக
மித+க

பழகிய ஒ மித+க வி*வா

பி ைளயவகைளA ச/திக

வ/தி/தா. பி ைளேகா எைத' சாியாக ெதாி/* ெகா ளாம- 2னி()-

ேம'

கைலஞகைள கடா- பிகா*. "ஐயா! மித+க வி*வாேன!

உ+க>ைடய வாசி(ைப ேக1பத7 இ(ேபா@* என ேநரமி-ைல.
ேபாFவி1 இெனா சமய

யறா பி ைள .

வா+க , பாகலா ' எ9 த1கழிக

"உ+கைள( ேபாற வ ள- இ(ப( )றகணிதா- எ ேபாற ஏைழ
கைலஞ என ெசFய ' ? தய5 ெசF* நீ+க>

)லவ

எ வாசி(ைப

ேக1கதா ேவ " எ9 ெசா-G ெகாேடவிடா(பியாக கீேழ
உ1கா/* மித+கதி உைறைய கழ7ற ெதாட+கினா வ/தவ.

*சாமி( பி ைளயி கதி- ெவ9(பி நிழ- ப/த*; )லவேரா 9 )

தனமாகA சிாிதா.

"உமெகன? நீ சிாிகிறீ? விற க1ைடயா- பாைறயி- அ(ப* ேபாஇ

சிறி* ேநரதி- மித+கதி *ைக( பிளக( ேபாகிறா, இ/த

791.! அைத ேக1ெகா ெபா9ைமயாக இ(பைதவிடA
'ச+கீதைதேய க@ேவ7றிவி1டா- என?' எ9 ேதா9

" எ9 அழகிய

ெசாகநாதாி காதேக ெம-லA ெசானா *சாமி( பி ைள.
அழகிய ெசாகநாத பதி- ெசா-லாம- மீ

9 ) மிளிரA சிாிதா.
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"என? நா ெசா-G ெகாேட இகிேற. நீ+க

பதி- ேபசாம-

சிாிகிறீகேள?" ச79 ேகாபேதா )லவைர ேநாகி இ(ப ேக1டா பி ைள.
"ேபசாம- கைடசிவைர பா*ெகா+க . இ/த( பய- ச+கீததி

மானைத வா+கி த5ட நா இவ மானைத வா+கி விகிேற" எ9

)லவ ெம*வான ரG- பி ைளயிட

மித+க

வாசிக ஆர பிதா.

4றினா. க79 1 வி*வா

வாசி(பா அ*? தன ேவடாத பைகவனி *கி- யாேரா ஒ ர1 மனித
ஓ+கி ஓ+கி அைறவ* ேபா- மித+கதி இ )றதி<

த இ ைககளா<

ெவ>* . வா+கிய* அ/த க79 1, மித+க எ

அ/த

வாதிய* ைக' கா< ைள*, உயி , வ/* அ* எ@/தி/*

தைனA சிதிரவைத ெசFகிற ஆைள உைத*விேமா எ9 அ?ச தக அள5
ெகாைமயாக இ/த* வாசி().

விதிகட+கிய 3வர , வளித , ைழ5, நளின

ஒ9ேம அ/த வாசி(பி- இ-ைல.

அ(ேபா* ெந- அள/* ெகா ேபாவத7கான 4ைடகைள எ*ெகா சில
ேவைலகார( ெபக

அ+ேக வ/தாக . *சாமி( பி ைளயி நில+களி-

ஏேதா நட5, கைளெய(), இ மாதிாி ேவைலகைளA ெசFதத7காக 4G ெநெப79 ெகா ேபாக வ/தவக

அ/த( ெபக , ெபக .

"இவக> ெந- அள/* ேபா1 அ(பி வி+க . அ()ற

நா மீ

வாசிகிேற" எறா க791 வி*வா. பி ைள அைத ேக1 உ ள

ெகாதித*. இ*வைரயி- மித+கைத ெகாற* ேபாதாெத9 இ
ெகா-ல( ேபாகிறாயா?' எ9 மன*

நிைன* ெகாடா.

ேவ9

அ(ேபா* )லவ சிாி* ெகாேட வி*வாைன ேநாகி 4றினா: "ஐயா,
வி*வாேன! இ/த( ெபக

ெந-லள/* ெகா ேபாக வரவி-ைலயா .

இ*வைர இ+ேக யாேரா சாணி த1ெகாகிறா7 ேபா- ஓைச ேக1டேத
எ9 எ அ ளிெகா ேபாக 4ைடகேளா வ/திகிறாக ."
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க791 வி*வாைடய கதி- அச வழி/த*. )லவைடய ேகGைய

ேக1 *சாமி(பி ைள அடகயாம- சிாி*வி1டா. ேவைலகார(

ெபக>

சிாி*வி1டாக . அ/த ேகG( ேபAைச ஒ பா1டாகேவ பா

க79 1யி மானைத வா+கி வி1டா )லவ.
"எ+க

* சாமிமனா இ+ேக ெயாவ மி

த+கமைத ஓயாம- த1னா - அ+க+ேக 4 நிற

ெபகெள ெகா வத7 4ைடெய
ேதாவ/தா ேபாதா ேயா!”

- தனி(பாட-

மித+கதி *கி- தா அதைதவிட த *கி- - யாராவ* பலமாக ஓ+கி
அதி/தா- 4ட இEவள5 அவமான

த

ஏ7ப1ரா* 'க79 1!' )லவ

வாைதகளாேலேய மித+ககாரனி மானைத வா+கிவி1டாேர .

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

63. ம*+ மர

பிற ெகா* மகிவேத வாைகயி மிக( ெபாிய ேபறாக கதின கால
ஒ9 இ/த*. ெச-வ*( பயேன ஈத-' எ9 ெகாைடA ச1ட

ெபா7கால

இ(ேபா* பழ+கைதயாகி வி1ட*. இ(ேபா* ெகா கிறவக

ைற5 ; வா+கிறவக தா அதிக . ஆைச க>

ஒEெவாவ
நா

வதி/த

தைனதாேன தி(தி ெசF* ெகா ள யாத காலதி- இ9

வாகிேறா . ெகாக ேவ

ேசகேவ

ேதைவக> ெபகி

மிக

எற மன(பாைமையவிடA

எற மன(பாைமேய இ9 அதிகமாகியிகிற*.

பிற ெகா* மகிழ யாத நிைலைய த வாவி பயன7ற காலமாக
கதி கா1 ஓன மனித ஒவைன(ப7றி இ+ேக ெதாி/*

ெகா ள(ேபாகிேறா . பைழய நாளி- அற எ9 4ற(ப1ட ஒ@க கடைமயாக

கத(ப1ட*. இேறா , அ* மன

ெநகிகிறேபா* த7ெசயலாக உடாகிற

த

இ9 பலOனமாகி வி1டதா?

பலOனமாக கத(பகிற*. ஒ காலதி- அற தா ெபா*வாைக வ<
பலமாக இ/த*. அேத அற
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தமிநா1- ெகா+ மடலதி- ேகாபி ெச1 பாைளயதி அகி- பாாிS

எ9 ஓ ஊ இகிற*. அ/த ஊாி- ெச1( பி ைளய(ப எ9 ஒ ெச-வ

இ/தா. அவ கணவாள லைதA ேச/தவ. ெதFவ பதி மிகவ. த H

அகி- ேதவி பாகதனாக ேகாயி- ெகா
தி(பணிக
அவ அற

பல )ாி/தவ.

அமரவிட+க( ெபமா

ெசFவைத ஒ விரதமாக ைவ* ெகா/தா. கவிபா

வகிறவகைள'

ஏைமயினா- வா வகிறவகைள'

இ-ைலெய9 ெசா- லாம- /தைதெய-லா

வரேவ79

ெகா* ெகா/தா.

'இ-ைல' எ9 49கிற நிைல ேந/தா- உலகி- உயிேரா

ேக1கிறவகளிட

வாழேவ 4டா* எப* ேபால ெகாைட ெவறிபிதி/த* அவ. எதைன

நாைள '
நிைல'

ப1ைட'

அ(ப ? கைடசியி- வளமாக இ/த அவைடய ெச-வ

ச79 வறட*. ேநா'ட வகிறவ க>ெக-லா
ெகா* தா தைழகயாம- ப1( ேபா

பAசிைல'

ம/* மர

ேவ

ேபா-

றி( ேபானா ெச1( பி ைளய(ப. O1( பா1ேக ேபாதாத அள5

அ/த  பதி- ஏைழைம வ/* கவி/* ெகாட*. அ(ப(ப1ட வ9ைம

நிைலயி- ஒ நா

வ/தாக . அவக

உதவிக

காைல அவைடய O1ைட ேதெகா சில )லவக
எ-லா

) அவ வசதியாக இ/த காலதி- அக

ெப79ெகா ேபானவக . இ(ேபா*

அ(ப ஏேதா ஓ உதவி

ெபறேவ வ/தி/தன. அவேர இ(ேபா* ஏைழைமயி- வாகிறா எப*

அவக> ெதாியா*. பாவ !

ெச1( பி ைளய(ப பாதா. )லவக> 'இ-ைல' எ9 ெசா-ல

அவ *ணிவி-ைல; ெகா( பத7 ஒ9

இ-ைல. அ9வைர 'இ-ைல'

எற ெசா-ைலA ெசா-லாம- பழகி ெகா/த அ/த நா அ9
ெசா-ல எழவி-ைல.

அைதA

'இனி நா எத7காக உயி வாழ ேவ ?' எற ேக வி அவ மனதி-

உடாயி79. மான

எப* த நிைலயிG/* தாழாைம. தா/தா- உயி

வாழாைம அ-லவா? )லவக

 ேபாF இ(ேபா* நா பரம ஏைழயாகி

வி1ேட. ெகா(பத7 ஒ9மி-ைல' எ9 ெசா-ல அவ தய+கினா.

)லவகளிட

ேபானா. "
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"ெகா?ச

இ+க

வகிேற" எ9 4றிவி1 ெகா-ைல வழியாக

ெவளிேயறினவ தி பி வரேவயி-ைல.
ஊரேக பய+கரமான ேவ+ைக( )Gக

திாி'

ெபாிய கா. அ/த கா1

)/*வி1டா. 'இ-ைல' எ9 49வத7 மனமி-லா* கா1 ஓய இ/தA
ெசய- இ9 நம அச1தனமாக(பகிற*. ஆனா- 'அற ' எபேத ஓ
அச1தனமாக(பகிற இைறய வாவி- நம ேவ9 எ(ப ேதாற

' ? ெச1( பி ைளய(ப ேபா- 'இ-ைல' எ9 ெசா-வத7 4சி வ/தி
இ9 இ-ைல. 'உ' எ9 4ற

விதிைய ெநா/* ெகா ஓகிறவக

ம9* ஓகிறவகேள இ9 மிதியாக இகிறாக ,
"இ1டமான கவிெசா-<

பாவல

இ-ைலெய9 ெசால7க?சி கா1- வா

*1டவ )G K7றி7 )/தவ

Kயவ கணவாள லதின

ெச1( பி ைளய(ப தின/ெதா ெசF
ேதவிமா மைலமா* ஒ ப+

க1ெச?சைட அமர விட+கனா -

கதி*வா பாாிS எ+க_ேர"

ம/* மர ேபா- நி9 சதாயதி ஏைழைம ேநாF தீக இ(ப எதைனேயா
வ ள-க

அவைர த
------------

ேதைவ! பா1ைட( பாய )லவ

பாாிSகார ேபா- இகிற*!

Hகார எ9 49வதிேலேய ெபைம(பகிறா )லவ.
64. தா1 மா!%

காளேமக( )லவ ஒ ைற சித பர

நடராச( ெபமாைன க

வழிபவத7A ெசறி/தா. சித பர தாிசனதி மகிைமைய( ப7றி(

பலாிட*( பல கால

ேக1 ேக1 ஆைசைய'

ெகா அ+ேக ேபாவத7 காதி/தவ அவ.
சித பர

ேகாவி<

Hவாயிரவ. இ9மா()

தல*
த+க

பதிைய'

தனி'ாிைம பைடதவக

ப(பி<

பதவிகளி<

வள*

தி-ைல

அக/ைத'
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ெகாடவக

தி-ைல Hவாயிரவ. எ-ேலா

த+கைள மதி* மாியாைத ெசFய

ேவெம9 ஆைச(பகிறவக . ஆனா- அ/த அள5 அவக

மதிக மா1டாக . க ப உ1பட அேநக

பிறைர

)லவகேளா தகரா9 ெசF*

பழக(ப1டவக . அEவாறி/ததனா- தி-ைல Hவாயிரவ எறா-

எ-ேலாேம ஒ விததி- பய

ஏ7ப1/த*. காளேமக( )லவ சித பர

தாிசன* வர(ேபாகிற ெசFதி தி-ைல Hவாயிரவ எ1ய*. அவகளிட

இ/த 9 )(ப அவாிட

ஏதாவ* வ ) ெசFய ேவெம9 எணி

ெகா/தாக .

காளேமக( )லவ வ/தா. தாிசன

ெசFதா. மா, ம@ ஏ/திய கரதினனாF

4த( ெபமா ெபான பலேத ஆ
ஈத*.

ேகாலாகல கா1சி அவ உ ளைத

4த( ெபமானி ைகயி- தாவி( பாFகிறாேபா- விள+கி ேதாறிய

மா1, ேம- ேநாகி ஓ( பறகிறா7 ேபா9 அழகாக கா1சி த/த*.

நடராச( ெபமாைடய திக* ேநேர தைடய கைத' , ன+

கா-கைள' Kகிெகா ேதாறி79 மா1 அகா1சியிஉணெவ-லா

பறிெகா* அவ நிறேபா* தி-ைல Hவாயிரவக

அவைரA N/* ெகாடாக . அவக

ஏேதா வ )தா வ/திகிறாக

)ாி/*வி1ட*. அவரா- எ/த வ ைப'

வ/* N/*ெகாட விததிG/*

எப* காளேமக( )லவ

சமாளிக ' . எனேவ அவ அ?சாம-

தி-ைல Hவாயிரவகைள நிமி/* பாதா. அவக
"காளேமக( )லவேர! உ+கைள நா+க

ெசானாக :

ஒ ேக வி ேக1க ேவ ."

"ேக>+க . நா எ/த ேக வி எ(ேபா*
"இ(ேபா* நீ+க

வ/*

வழிப1 ெகா

தயா."

நடராச( ெபமானி கரதி- உ ள

மா, ெபமானி திக* ேநேர பாFவ* ேபா- கா-கைள( பாFAசி
ெகா நி7பத7 காரண

என?"

மகா ஞானிகளாகிய தி-ைல Hவாயிரவ த+க> காரண
இைத ேக1கவி-ைல. தனிட

ெதாியாதனா-

ஏதாவ* 9 ) ெசFய ேவெமபத7காகேவ
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ேக1கிறாக

எப* காளேமக* ெதாி/*வி1ட*. 9 ைப

9 பாேலதா ெவ-ல ேவ
4றலானா.

எ9 தீமான

"4த( ெபமாைடய சைடயி- மா மிக5
ஆரைத( பதக

ெசF* ெகா பதி-

பிாியமான அ9க )-

சாதியி கிறாக . (பத7 இனிய க+ைகயி ெத ளிய

நீ பாFகிற*. அதனா-தா மா அ+ேக பாFவ* ேபா- ேதா79கிற*."
காளேமக( )லவ ஒ ெவபாவாகேவ விைடைய 4றினா.
"ெபான? சைட அ9க

)-< ! )ன7

ெசFயகமல *79ல5

தி-ைல நடராச

தெந?(3) உவைக'ற தா5ேம - அன+க

ைககமல *7றமா க9"
இ(ப 9 பாக உட பதி- வ
எதிபாகேவ இ-ைல. அவக

எ9 தி-ைல Hவாயிரவக

அதைன ேப

அ(ேபா* அ/த ஒ )லவ

னா- தைலனி' ப ேந/*வி1ட*.
ச/த(ப ஞான

அதிக உ ளவகளா- 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.

அதைகயவ தி-ைல Hவாயிரவகைள திைகக ைவததி- விய(பி-ைல.

மா1 அ9க )-< காக தா5கிற* எ9 க7பைன ெசFத*தா அ7)த .
-------------

65. தமி;! பாிசளித ெத0வ

உலகதி< ள எ-லா ெமாழிக> , பாரத நா1 ெமாழிக>

கியமான ேவ9பா. பாரத நா1 ஒEெவா ெமாழி'

ஒ@க , அற
அ*5

தGய சமய ேகா1பாகேளா

தமி ெமாழி

ெதFOக தைம

அரசியG- ஈப1கிறவகளி ழ(ப+க

ஒ

ெதFOகேதா

பினி( பிைண/திகிறன.

மிக ெநகமான உற5.

இ/த தைலைறயி-

தமிழிG/* ெதFOகைத( பிாி* விட ய-கிறன. ெதFவ தைமயிG/*

பிாி/தா- தமி மணம7ற !வாகிவி . தமி ெமாழியி- நம எEவள5 அகைற
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உேடா , அEவள5 அகைற சமய ஒ@க+களி<
ேவ .

அற+களி< இக

தமி ெமாழியா-, ஊைமயான மரபர வாF ெப7றா, ச ப/த எ< ைப(
ெபCவாகினா எெற-லா

அ7)த+க

பைழய காலதி- நட/ததாக

ேக வி(பகிேறா . இ(ேபா* அ7)த+கைள ஏ பாக வதி-ைலெயறா-

அத7 காரண

உ.

பைழய தைலைறயி- ெமாழிைய ெதFவமாக வண+கிேனா . அதி-

ெதFவதைம அைம/* அ7)த+கைள விைளத*. இ(ேபா* வாவத7கான

சாதாரண கவியாக தமி ெமாழிைய எணிவி1ேடா . அதனா- ெமாழி'

சாதாரணமாகிவி1ட*. வயி79A ேசா9, உட< உைட, ஆைசA ெச-வ
எப* ேபா- ெமாழி'

ஒ ேதைவயாகிவி1ட*. ஆனா- அ/த நாளி-, அ*

ெதFவதி ஒG வவமாக மதிக(ப1ட தைலைறயி- நட/த அ7)தைத இ+ேக
காணலா .

பதிென1டா

:7றா- ேசாழ நா1- திகடa எற சிவதலதி-

அபிராமிப1ட எற அயா ஒவ இ/தா. அவ உ ள

அ

ப@த கவிைதகைள இய79

அ) மயமான*.

இய-) அவ உ. தா எைதA

ெசFகிறாேரா, அைத( பிவாதமாகA சாதி* ெவ7றி ெப9

தக சாதிரதி-

அவ இைணய7ற திறைம உ. அவைடய காலதி- த?சாaைர

ஆவ/த சரேபாஜி மனாிடதி- அமாவாைச நாைள( ெபளணமி எ9

4றிவி1 த திறைமயா- இ9திவைர தவ7ைற ஒ() ெகா ளாம- வாதி1
ெவ7றி ெகா நா1னா அவ.

திகடaாி- வா/த ஆதி ைசவக>

ஒவராகிய அபிராமி ப1ட, அEa

அபிராமி அ ம மீ* இைணய7ற பதி ெச<தி வ/தா. இைறவிைய நிைன/*

நிைன/* உகி அ) தி/த அவ உ ளதி- தியான+க

ப@தன.

அபிராமிய/தாதி' எ9 ஒ பிரப/தைத இய7றினா அவ. ஒEெவா பாட<

ஒ அ1கனியாக கனி/தி/த*. )லகைள ேதனீகளாகி ஆம 41-

திர1ய ேதனாகிய அைபேய கவிைதகளாக( பாயி/தா அவ.

ேகாவிG- அ பாளி தி) நி9ெகாேட அவ அ/த( பாட-கைள

ஒEெவாறாக( பாரா1 அர+ேக7றி . னா. பா ேபா* அபிராமிப1டாி
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உட<

உ ள

த வசதிேலேய இ-ைல. உ ள

ெநகி ெமFசிG*(

பதி( பரவசமாகி உட ைபேய மற/* உட ேப ஒளிமயமாக மாறி( பா

ெகாேடயி/தா. அவ அ(ேபா* இ/த உலகதிேலேய இ-ைல. ைகலாச
சிகரதி- க னிைறவ அகி- O7றி

உமாேதவியி காலயி-

உ1கா/* சி9 ழ/ைதயாF மாறி மழைல ரG- கதறி ெகா(ப* ேபாஅவ மனதி- ஒ பிரைம ஏ7ப1ட*. ககைள Hயவாேற நி9 ெகா

தியான பரவச நிைலயி- ஒEெவா பாடலாக( பா ெகா/த அவ
மானசீகமாக ஒ ேதா7ற

இ ெசவிகளி<

ஏ7ப1ட*. உமாேதவி த ைடய பாட< விய/* த

அணி/தி

ைவரேதாகைள கழ7றி( பாிசாக எறிவ*

ேபா- ேதாறிய* அவ. உமாேதவி கழ7றி எறி/த அ/த ைவரேதாக

அவேம- வ/* வி@கிறன. 'தாேய! இ/த ஏைழயி பித7ற< நீ அளி

பாிசா இைவ?' எ9 ேக1க *கிற* அவ நா. எ-லா மானசீக மாகதா ;

உைமயாக இ-ைல. அவதா தியானதா- ய ககைள திறகாம- பா

ெகாேடயி/தாேர! பா ெகா ேபாேத இ* கன5 ேபா- மனதி-

ேதாறிய*. அ(ப ஒ ேதா7ற தா ைவரேதாக

உமாேதவியி

ைககளிG/* Oசி எறிய(ப1 வ/* வி@வ* ேபா- ஒEெவா கண

ஒ

மானசீக உண5 அவ ஏ7ப1 ெகாேடயி/த*. அ/த உணைவA 3ம/*

ெகாேட அ/தாதிைய ஒEெவாறாக( பாயவா9 நிறா அவ.
"விழிேக அ> அபிராம வ-G ேவத? ெசான

வழிேக வழிபட ெந?3 ெடமக
பழிேக 3ழ9 ெவ
ழிேக ய@/*

வழிகிடக(

பாவ+கேள ெசF* பாநரக

கயவத ேமா ெடன 41னிேய."

(அபிராமி அ/தாதி)

எற பா1ைட அவ பா ெகா/தேபா* உைமயாகேவ அவ உட பி
ேம- ஏேதா வ/* வி@/தைத உண/* ஆAசாியேதா ககைள திற/தா!
என ஆAசாிய ! அ பா>ைடய ெசவிேதாக

இர

அபிராமி ப1ட ேம-

Oசி எறிய(ப1 அவ அகி- கிட/தன. உட- சிGத* அபிராமிப1ட

அ பாைள ஏறி1( பாதா. அவ

ெசவிக

இ(ேபா* Hளியாக இ/தன.

"தாேய! எைனA ேசாதிகிறாயா?" எ9 அலறினா அபிராமி ப1ட. "இ-ைல !
உ தமி@ எ பாி3 இைவ. ஏ79 ெகா " எ9 அவ காதி- ம1

ஓ இனிய ர- ஒG* ஓF/த*. அ/த ெதFOக திரைல ேக1ட

மகிAசியி- ஆன/த கணீ ெசாாி/தபேய நிறா அபிராமிப1ட.

ேக1
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-------------

66. ேதச ெதா5ட$ சீ)ற

சில ஆக> னா- ம*ைர மாவ1டதி- உதமபாைளய*
அகி< ள அம/தப1 எ

சி7Wாி- சிற/த ேதச ெதாட ஒவ

வா/* வ/தா. அ/த நாளி- ேதச( ேபாரா1டதி- ஈப1A சிைற ெசற

தியாகிகளி- அவ ஒவ.

'அம/தப1 கிYணசாமி ஐய+கா' எ9 அவைடய ெபயைரA ெசா-Gய

அளவி- ம*ைர மாவ1டதி ேம7A சீைமயி- நறாக ெதாி/*

ெகா >வாக . அவ ேதச ெதாட ம1ம-ல. சிற/த கவிஞ. பர பைர(

பாவலக

பல பிற/த மரபி- வ/தவ. நிைனத அளவி- தா

பா1டாகA ெசா-<

நிைனத கைத(

திறைம அவ. இராமாயண ெவபா, ெச ைப

நா7ப* ேபாற கவிைத :-கைளெய-லா அவ இய7றியிகிறா.

ேதசிய( ேபாரா1டதி- ஈப1ட, 7ற*காக அ(ேபா* ஆ வ/த அ/நிய

அரசா+க

அவைர ைக* ெசF* கட` சிைறயி- ெகாேபாF ைவத*. அேத

சிைறயி- நா1 விதைல( ேபாாி- தித ேவ9 சில ேதச ெதாடக>
அைடக(ப1/தன. அவகளி- 'க-கி' சதாசிவ

அவக>

தமி( பாவலரான அம/தப1 ஐய+காரவக

சிைறயி- இ/த* எ-லா

ஒவ.

ேதசபதக> ஒ வைகயி- ந-ல பயைன அளித*. தமி இலகியைத(

ப7றி அவ 3ைவயான ெசFதிக

பலவ7ைற 4றி, எ-ேலாைடய ேநரைத'

பய ளதாவா. அவரா- சிைறயி- தமி மண

கம/த*. இதனா- சிைறயி-

இ(பைதேய மற/* ஒ  பமாக வாவ* ேபா- கட` சிைறயி- நா1கைள
கழிதாக

ேதசபதக .

அ/த காலதி- கட` சிைறயி- இ(ேபாதி(ப* ேபாற வசதிக
ேதசபதக

எ9 ெதாி/தா- ெகாைம அதிக .

இ-ைல .

அ*5

ைகதிக

ஒநா

காைலயி- ேதசபதக> உண5 கிைடக ேவய ேவைளயி-

கிைடகவி-ைல. எ-ேலா
வயி79

ப1னி . 'ெசவி உண5 இ-லாத சமயதி-

ஈய(ப ' எற கதிப ஐய+கா க பராமாயண , திற
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எ9 எைத எைதேயா 3ைவயாக 4றி நபகளி பசிைய மறகA ெசFவத7
யறா. சிறி* ேநர தா அவைடய ய7சி ெவ7றி ெப7ற*. ேநர

ஆக ஆக(

பசி வயி7ைற கி ளிய*. இலகியA 3ைவ ெசவிகளி- ஏறவி-ைல . பிற

இலகியA 3ைவS1ய ஐய+காேக பசி ெபா9க யவி-ைல. சிைறAசாைல

அதிகாாிக

கவனிகிற பாடாயி-ைல. ேதச ெதாடக>( பசி'

ேகாப

அதிகாிதன. சிைற காவலாளிகைள ேநாகி 4AசG1டன. ேபாவேதா

அைறைறA சா(பா. அைத' ேநரேதா ேபாடாம- பசிைய வளரவி1டா-

எ(ப( ெபா9க ' ? சிைறயி- 4(பா வ<த*. சிைற வாடவைர
தகவ- ேபாயி79. எ-ேலா
அ/த ெகாதி(ைப ேம<

ஒேர மன ெகாதி(), பசிேயா 4ய ஆேவச

வளத*. 'பசி வ/திட( ப*

பற/* ேபா ' எற

நிைலயாகிவி1ட*. சிைற வாட எமகி+கரைன( ேபால ஓவ/* நிறா.

அத1னா. "இ(ப அமளி ெசFதா- இ9 @*
விேவ."

இ/த அத1டைல ேக1ட*

எ-ேலா

உ+கைள( ப1னி ேபா1

'க(சி(' எ9 அட+கிவி1டன. அ*வைர

அட+கி( பசி மயகேதா உ1கா/தி/த ஐய+கா ெபா+கிெய@/தா.
சீ7றேதா வாடைன( பாதா. அவ உதக

பட/த*. அத கண அவ ர- இ ழக

*தன. கதி- ஆேவச

ேபா- ஒGத*. வாட அ/த

ஆேவச தமி ர<  க1 ெவலெவல*( ேபாF நிறா. அவ

கதி- ஈயாடவி-ைல !

"பறிெயன தி9 பண

இெறமA சி79ண5

பறி

ெவ ளயக

ஈயா* - *9 சிைற

இ1வ* கிறீ ஏ*கி/த இழேவாைல
கி1

நாெளா9 ெகம."

ஐய+காைடய பசியி- பிற/த ஆேவச கவிைதைய ேக1 அய/* ேபாF நிற
வாடனி கனதி- அைறவ*ேபா- ம7ெறா பா1

பய/* நிறா.

"ஏடா எமதைன கின Gைழத
ேகடா ெநறியழித கீமகேன - வாடாத
ேபரறவா

ெகா திதா Zடா ாிள/தமிழ

ேபாடா இனிவிைர/* ேபா!"

ழ+கிய*. வாட
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பா1< ள ஒEெவா 'டா'5

கனதி- அைறவ* ேபாலேவ இ/த*. அத

சில விநாகளி- உண5 வ/த*. வாடைன( பா* அ/த ேதச ெதாட
இ-ைல . தமிழி எ@Aசி'

பாய பாடG- ேதசீய எ@Aசி ம1

இ(ப எதைனேயா ேதச ெதாடக
வாைவதா நா
------------------

இகிற*.

ப1ட *ப+களி பயனான உாிைம

3த/திரமாக அபவிகிேறா .
67. எாி+த பைட/

ைவேகா7 பைட()( பாதிகிறீகளா? ெந- அ9வைடயாகி களதிஅ'டபி மீத ள பயி தா கைள ெவயிG- காயA ெசF* சிறிய

9ேபா- பைட(பாக ேவF/*விவாக . நா1()ற+களி< , தமிழக*A
சி7Wகளி<

இதைகய பைட()கைள காணலா . O1 ெகா-ைல(

)ற+களி< , ெபா* கள+களி< , சி7Wக>ேக அழ தவன ேபாஇதைகய ைவேகா7 9க

ேதா9 . ம?ச

ம+கலாக இ/த ைவேகா<ெகேற ஒ நிற
இவ7ைற ைவேகா7 )ாி' எ9
)ாிக

தீ(ப7றி எாி/தா<

ெபா நிற*A சிறி*

உ.

சில பதிகளி- வழ+கிறாக . ைவேகா7

சா ப- ஆன பி) சாி/* KளாகிA சாFவ* இ-ைல?

எாிவத7  தா எ/த வவதி- இ/தனேவா அேத வவி- நிற

ம1ேம

எாி/* ககி ேதா9 . அEவா9 ேதா9 ேபா* உ ேள அன- இ(ப*

ெவளியி- ெதாியா*. ஆனா- எைத ெகாடாவ* தாகினா- ப?3 அ+வ*

ேபா- அ+கி Kளாகி தைர ம1டதி- )@தியாக வி/* வி .

மாி/த ைவேகா7 பைட(பி இ/த நிைலைய த வாைகயி- தன ஏ7ப1ட
*ப+க> உவைமயாகA ெசா-G ெகா கிறா ஒ தமி( )லவ.
*ப+க

எ

தீெகா@/*க

ப7றி எாித பி

தா சாி/*

சாF/*விடாம- நி7பைத எாி/* ேபான ைவேகா7 பைட() ஒ(பிகிறா
)லவ. எாி/* /த ைவேகா7 )ாிைய எ+ேகயாவ* எ(ேபாதாவ* அ/த(

)லவ பாதிக ேவ . அ* ெந() இைரயாகி கசி/* வ<விழ/த

பி

சாியாம- உவிழகா* நி7

உட )

ெவ9+ 4டாகி என பலதினா- நி7கிேறாெம9 ெதாியாத ஏேதா ஒ

Kயிக ேவ . நிைன5க>

பலதினா- நி7

கா1சி அவ சி/தைனைய

தன பிைக'

அழி/*, எாி/*, மன

அ(பாவி மனித இ/த ைவேகா7 )ாியி எாி/த நிைலைய
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உவைம ெசா-ல ேவ

எ9 அ(ேபா* அ/த தமி( )லவ

நிைனதி(பா. ஆனா- த வாவிேலேய அ(ப ஒ நிைல வெம9 அவ

அ9 எதிபாதிக யா*.

உலக* வாைகயி- நிைனதவ நிைனதபயா எ-லா வகிற*?

வகிற*. 'ேவடா ' எகிறவ எ-லா

3க* ஆைச(ப1டா- *க

கிைடகிற*. ேவெம9 தவி(பவ ஒ9ேம கிைட(பதி-ைல. ெகா?ச

சி/திக ஆர பிதா- உலக* உ ேள இகிற ேவைககைளெய-லா
உலகேம ஒ ெபாிய ேவைகதா.

விட

'எாி/த ைவேகா7)ாி' உவைமைய எத7காவ* 4றலா ெம9 நிைன*

ைவதி/த )லவ அைத த வா5ேக 4றிெகா ள ேவய நிைல
ஏ7ப1ட*. அ/த ஆ ேகாைடயி- அ/த( )லவைடய ஊாி-

ெகாைமயாக ேதாறி( பரவிய அ ைம ேநாயா< , அைத( ேபாற ேவ9 சில
ெகா ைள ேநாFகளா<

அ/த( )லவைடய தாF, த/ைத இவ

இற/* ேபானாக . ஊாி- உ ள அவைடய உறவினகளி<

ேபானாக . மனிதகைள மரண

அத*

பல இற/*

ெகா ைள அத*. மனிதகைள

ெகா ைளய(ப* ேபா- வாாிெகா ேபாவதனா-தா அ ைம
ெகா ைள ேநாF எ9 ெபய ஏ7ப1ட* ேபா<

ெகா ைள ேநாயி- அEa

சீரழி/த*.

ஊாி-, ேகாவிG< ள சிைலகைள தவிர மனிதக

யாைர'

வி1ைவக

வி-ைல அ/த ேநாF ந-விைன வசமாக( )லவ ேநாயிG/* பிைழ*வி1டா.
ஆனா- பிைழ* என பய? த/ைத, தாF, 37றதா எ-ேலா

மாடபி

ஊ ஊராகவா இ ? 3காடாக ேதாறிய*. ெபாG விழ/* ேபான ஊாி-

ெத5 ேநேர ெபாGவிழகாம- இ/த சிவ ேகாவிைல( பாதா )லவ.
3டைல( ேபாF ஆ மகி@

கட5 , அ+ேக ேபாவத7A ேசா ப- ெகா

தா இமிடைதேய 3டைலயாகி ெகா ள யற* ேபாG/த* ஊ.
எ+

அழி5, எ+ அவல . ேகாவிGG

சிவெபமானி கப1(

ப1தா ஊ அ(பயாகிவி1டேதா எ9 கட5

ேமேலேய ெவ9() வ/த*

)லவ. அ/த ஊA சிவெபமா ஆபசகாய எ9 ெபய. ஆனா-

அவ திவ

எனேவா ஆப*A சகாய

ெசFயவி-ைல. ) கட-

ந?ைச த சிவெபமா அவ7ைற இ(ேபா* நா1- உமிழ ெதாட+கி
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வி1டாேனா' எ9 சின

பானா.

ெகாட )லவ வ?ச( )கAசியாக ஒ பா1(

"த/ைதேபாF தாF ேபாF தமேபாF எ 37ற

ெவ/த )ாியாகி வி1ேட - /தேவ

ேபாF

ஆழாழி ந?3ட ஆப சகாயென
பாழாவா கேண9 ப1."

*ப

எாி* அழித பி)

ேதா7றமழியா* தா நி7

நிைல எாி/த

ைவேகா7 பைட(ைப உவைம 4றிய அழ ஈ ஏ*? எதைன ெபாதமான

உவைம இ*!

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

