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அழகிய ெசா%கநாத பி ைள

பதிபாசிாிய : ெதா. &. சிதபர ர"நாத

ெவளி'(: ெவ. ப. ). தமி*%கைல ஆ-. ைமய

ம.தி.தா. இ %காி

திெநேவ -10
1990

----------

!"#ைர

ப/சேமா ப/ச எேற-நித

பாிதவிேத உயி 22ேத
/சி ம2கி றாேர-இவ

யகைள தீ%கேவா வழியிைல ேய!
அ2ைம இ தியாவி நிைல ெக4( வா*  வ த மனிதைர நிைன  ெந/)
ெபா5%காம இ6வா5 மன "&றி பா2 ெசறா மகாகவி பாரதி.

ெதபா72 சீைமயி வற7ட, வான பாத 9மியான ேகாவிப42

வ4டாரைத ேச த எ4டய:ரதி வள  ஆளானவ அவ. எனேவ அ த
ம7ணி அ2%க2 தைல<%கிய ப/ச நிைலைமகைள அவ ேநாிேலேய
க72%க% =(.

பாரதி கால%" பின இ திய ம%க

ப/ச>கைள பா%காம

ேபாகவிைல. இ த ?றா72 இ திய ம%களி மனதி வ( பா- த

ேபா பதி  ேபான 1943 ஆ ஆ7( வா%கி நிலவிய வ>காள ப/ச தா.
ெசற இர7டாவ @த காலதி க>ைக நதி பா@ வ>க வள நா42

ேதாறிய இ த ப/ச, நீவள ெபா- நில வற7( ேபானதா ஏப4ட

ப/ச அல. மாறாக, அ க ள ச ைத%காரகளாB, ெகா ைள லாப%கார
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களாB, அைறய ஆ>கிேலய அரசா>கதாB உவா%க ப4ட ப/சேமயா".
இ த ப/சதா வ>க நாேட சீரழி த. இத விைளவாக, இ திய நா42

&தெப நகரமான ககதாவி நாகாிக மி%க Cதிகளிேல நாதிய5 ெச
விD த பிண>க

நாற ெதாட>கின. ஐப ல4ச ம%கைள தி5 தீ

பசியாறிய இ த ப/ச.

க>ைக@ காவிாி@ ேவ5 பல நதிகF பா-கிற நா( தா இ தியா. எறாB

அனிய ஆ4சி% காலதி இ தியாவி நிக* த ப/ச>க

எ7ணிற தைவ.

இ தியாைவ நாகாிகப(வதாக ெசா வ த ஆ>கிேலயக , இ திய நா4(%

கிராம>கைள அபிவிதி ெச-யேவா, பாசன வசதிகைள ெச- தரேவா ேபாதிய
அ%கைற கா4டவிைல. மாறாக, அவக

இ திய விவசாயிகைள ேமB ேமB

ஓ4டா72களா%"வதிேலேய கவன ெசBதினாக . எனேவ அைர வயி5
"ைற வயி5மாக வா*  வ த ம%க . இயைகயி வ/சைனயா வான

ெபா- வி4டா, உடேன ப/ச%" இைரயானாக . இ த நிைலைம மிக.

வா2%ைகயாக இ  வ த. எனேவ 1941ஆ ஆ7( ஜூ மாததி,

ரC திரநா தா= தா காலமாவத" J5 மாத>கF%" &னா, மிK

ராேபா எற ஆ>கில மாெதாதி%" பதிலளி%க ேவ72ய அவசிய ேந த
காலதி, ஆ>கிேலயக

இ தியாைவ நாகாிகப(திய ல4சண ைதபறி

பி வமா5 ஆதிரேதா( எDதினா :

“இர7( ?றா7(கF%" ேமலாக, எ>க

)ர72% ெகா7(. எ>க

நா42 Jலாதார% ெசவ>கைள%

நா4( ெசவ>கைளெயலா ம2யி இ5க%

க42% ெகா7( இ த பிாி42Lகாரக , எ>க

நா4( ஏைழ ம%கF%" எைத

சாதி வி4டாக ? எ>ெக>" திபி னாB உண.%காக% கத5கிற வறி

ெம

த உடல>க ைளேய நா கா7கிேற. "2பத" சில ெசா4(

த7ணீராவ கிைட%காதா எ5 கிராம:ற>களி ெப7க

ேச5 ம7ணி

ஊ5 ேதா7( கா4சிகைள@ நா பாதி%கிேற. ஏெனனி இ திய%

கிராம>களி ப ளி% =ட>க

இலாத ப/சைத விட, கிண5க

தா ெபாிய ப/ச. ப/சதி ம%க

இலாத ப/ச

பசியா 2 சாவைத@ நா

பாதி%கிேற. ஆனா அதைகய ச தபதிB, அவகF%" ப%க

ஜிலாவி   ஒ வ72 அாிசி =ட உதவி%" வ  ேச ததிைல … ”
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இேத ேபா5 ப72த ஜவஹலா ேந. (தம மக

இ திரா.%"

சிைறயி   எDதிய க2த>களி ெதா"பாக அைம த) தம ‘உலக சாிதிர'
(Glimpses of World History) எற ?
நிக* த ப/ச>க

 பெதாபதா ?றா72 இ தியாவி

பலவைற% "றி, நாபதா7(% காலதி ஏற%"ைறய ஒ

ேகா2 ம%கைள தி5 தீத ப/ச நிைலைமகைள% "றி பிவமா5
எDதி@ ளா :

“நாபதா7(கF%"

ஒற பி ஒறாக வ  நா4ைட உB%கிய நா"

ெப ப/ச>கைளபறி நா )%கமாக ஒ பாராவி =றி வி4ேட. அவறி

அட>கி யி த நரக ேவதைனைய@ ேகார% ெகா(ைமகைள@ நாP வணி%க
&2யா; நீ@ உணர &2யா. உ7ைமயி அைத உணராம பேத நல

எ5 நிைன%கிேற. ஏெனனி அ6.ணசியினா உன%" ஆ>கிேலயகளி

மீ ஆறாத சின& தீராத பைக@ Jவ நிசய. உன கனி இதயதி

அதைகய ந/) ேதா-வைத நா விப விைல ...''
இ6வா5 ேந த ப/ச>க

இ திய நா42 பேவ5 ப"திகைள@ பாதிதன;

வடநா( ெதனா( பாதி%க ப4டன. பெதாபதா ?றா72

பிப"தியி விைள த ப/ச>களி இர7( ேகா2 ம%க
யானாக

ப42னி சா.%" இைர

எ5 ஆ>கிேலயாி அதிகார 9வமான கணிேப =5கிற.

இதைனபறி இ திய நா42 பிரபல சாிதிர ஆசிாிய, மகராL2ர ஜீவ
உதய' ரஜ:திர ஆதி%கதி அKதமன' &த ய சாிதிர நாவகளி
ஆசிாியமான ரேமL ச திர த எபவ கச:ணசிேயா( இ6வா5
எDதி@ ளா:

“வி%ேடாாியா மகாராணி ஆ4சி Qடதி ஏறிய ஆ72 (1837) வட இ தியாவி

ெப ப/ச ; அ த ப/சதி ப ல4ச ேப ப யானாக . சிபா-% கலக
(1857ஆ ஆ72 நட த &த இ திய )த திர ேபா) நிக* தைத ெதாட ,
இப ஆ7(%காலதி J5 ெப ப/ச>க

ஒாிசா, ம5 வடேம" மாகாண>க

நிக* தன. இவறினா Qகா,

பாதி%கப4டன. வி%ேடாாியா மகாராணி

இ தியாவி ச%கரவதினியாக தைம பிரகடனப(தி% ெகா7ட

ஆ72ேலா (1877) ெசைன மாகாணதி மிக ெப ப/ச. அ த ப/சதி
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ெதனி தியாவி ஐப ல4ச ம%க

ஆவி ற தன. மகாராணியி ைவர

விழாவி ேபாேதா (1897) ரதிLடவசமாக இ திய நா( எ>கRேம ப/ச... ”
தாவஷ& தமி*நா(
இ த ?றா72 நிலவிய வ>காள ப/ச பறி &ன "றிபி4ேடா. வ>க

ப/சதி இற தவகளி ெதாைக ஐப ல4ச. ெசற ?றா72,

தமி*நா42 திலவிய, ரேமL ச திர த "றிபி4( ள தா வஷ ப/சதி

ம2 தவகளி ெதாைக@ ஐப ல4சதா. இ6வா5 வ>க ப/ச%"

நிகரான இ த% ேகாரமான, ெகா2ய ப/ச ெசற ?றா72 கைட%கால

ப"தியி, 1876ஆ ஆ7(%" சாியான தமி* ஆ7( தாவி தமி* நா42
தைல <%கி பல ஆ7(%கால நிலவி ம%கைள ப

ெகா7ட. இ தியாவி

நிக* த ப/ச>கைளபறி அறி%ைக தவத" அைறய ஆ>கிேலேய அரசா>க
நி5விய ப/ச% கமிஷ அறி%ைககளி  , ெசைன மாகாணைத பாதித

பிவ ப/ச>கைள பறிய விவர>க

கி4(கிறன:

-1876-78ஆ ஆ7(களி ெசைன மாகாணதி இபதிெயா5
ஜிலா%களி, ெபலாாி, க?, ெந கடைப, ெச>கப4(, ேசல,

ேகாய:< ஆகிய ஜிலா%க

ெந(>கால%" உ7ைமயிேலேய க(ைமயான

ப/சதா பாதி%கப4டன. பாதி%கப4ட ஏைனய ஜிலா%க

திெநேவ @ ஆ".

மைர@

-1884ஆ ஆ7( : மைர, ேகாய:<, கடைப ஜிலா%களி க(ைமயான

உண. பறா%"ைற .....
-1890-92ஆ ஆ7(க

: ெசைன மாகாண ப/ச. ெசைன மாகாண

&DவதிB ஈரா7(கF%" ேமலாக, விவசாய க(ைமயான பாதி:%"

உ ளாயி5.........

இ த விவர>களி   1876ஆ ஆ7( ெதாட>கிய ப/ச ப பதிைன 

ஆ7(க

வைரயிB =ட நீ2தி த எ5 நா ெதாி  ெகா கிேறா.

எனேவதா தா வஷதி ெதாட>கிய ப/ச, வ>க ப/சைத ேபாலேவ
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தமி* நா4( ம%களி நிைனவி ெந(>கால வ( பா-  பதி  ேபாயி த.
இ த ப/சைத அPபவி%க ேந த நம &தியவக

பல, இ த ப/சைத

பறி% "றிபி(வைத நாேம ேக42%கிேறா. இ த ெப ப/சதினா மிக.

பாதி%கப4டவக

ேச த ம%க

தா.

மைர, ராமநாத:ர, திெநேவ

இ த சீைமகளி பேவ5 சமய>களி பல ப/ச>க
மைரயி  த கேதா %க பாதிாிமாக

ஆகிய சீைமகைள

தைல <%கி@ ளன.

ஆ7டா7(ேதா5 ேராமா:ாி%"

தா அPபிவ த மிஷ அறி%ைககளி ெதனா42 நிலவி வ த ப/ச>கைள
பறி% "றிபி4( ளன. அவறி பதிென4டா ?றா7 2 ெதாட%கதி

நிக* த ஒ ப/சைத பறி அவக

"றிபி( ேபா, அ த ப/சதி

ெபெற(த "ழ ைதகைள விப, க42ய மைனவிமாகைள அட" ைவப
நிக* தன எ5, பாைதேயார>களி ப42னி சாவினா ெச

விD தவகF%" ஈம%கடக

ெச-ய%=ட நாதி இ%கவிைல எ5

=றி@ ளன. ேமB அ த அறி%ைக ெயாறி ஓ உ ள உ%" நிக*சியி
விவர& காணப(கிற. ப/சதினா வா2, பிைழைப நா2 ெசற ஒ

கணவP மைனவி@ கைள ேபா-, பாைதேயாரதி ப(
உற>கினாகளா. இைடயிேல விழிெதD த கணவ எவேனா ஒ வழிேபா%கனிட சிறி அாிசிைய வா>கி% ெகா7(, அத" விைலயாக <>கி%
ெகா72 த த மைனவிைய% ெகா(வி4(, ெசாலாம ெகா ளாம ஓ2
வி4டானா. விழிெதD த மைனவி த கணவைன% காணாம தவி, பின
தனேக உாிைம ெகா7டா2 நிற நபாி Jல தன கணவனி மான

ெக4ட ெசயைல% ேக4டறி தாளா. அதைன% ேக4டறி த மாதிரதிேலேய அவ

அவமான& அதிசி@ தா>க மா4டாம, அ>ேகேய திUெர5 ெச விD ,
த மானைத% காபாறி% ெகா7( வி4டாளா (மைர மிஷனாி 1709ஆ

ஆ7( எDதியPபிய அறி%ைக).
இதைகய நிக*சிக

இற த மாதிாி ம%க

நிக* த ப/சகாலதிB =ட, தா வஷ ப/சதி

ெபவாாியான அளவி இற%கவிைல. அ6வாறாயி தா

வஷ ப/சதி எதைகய ேகார நிக*சிக

எலா நிக* தி%க% =(

எபைத நா சேற ஊகி% ெகா ளலா. ப/சதி அ2ப4( ல4ச%கண%கான

ம%கைள வ>க நா42 பறி ெகா(% ெகா72 த ெசற @த கால இ தியா
Kெட > நிதியி ேபரா எ6வா5 இ>கிலா %"% ேகா2% கண%கி கட
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ெகா( வ தேதா, அேதேபா தா வஷ ப/ச காலதிB இ திய நா(

இ>கிலா %" தன ெசவைத வாாி% ெகா( வ த. இ த ப/சதினா

ம%க

ஈசைல ேபா ெச விD  ெகா72 த காலதி, அதாவ 1877 ஆ

ஆ72, இ திய நா( 79 ல4ச ப. மதி: ள ேகாைம, அாிசி ேபாற உண.

தானிய>கைள இ>கிலா %" ஏ5மதி ெச-த. அ த ?றா72 இ5தி

வைரயிB ப/ச நீ2த ேபாதிB, ஏ5மதி "ைறயவிைல. மாறாக,

அதிகாி%கேவ ெச-த. அேத ப/ச கால இ தியா. 1901ஆ ஆ72 3 ல4ச பவ

மதி: ள உண. தானியைத ஏ5மதி ெச-த. ஆனா இ த இர7( ஏ5மதி%

கால%" (1875-1900) இைட ப4ட காலதி இ தியாவி ஒறைர% ேகா2

ம%க

ப42னி சாவினா இற  வி4டாக

எ5 ஆ>கிேலயாி அதிகார

9வமான கண%ேக =5கிற! இவைற அறி த பின மகாகவி தா= ப72த

ஜவஹலா ேந. எDதி@ ள வாிக
நா எளிதி :ாி  ெகா ளலா.

எ6வள. உ7ைமயானைவ எபைத

வ>காள ப/சதி ேகாரைத@ ெகா(ைமைய@ பிரதிப %" பல
இல%கிய>க

வ>க ெமாழியிB, பிற இ திய ெமாழிகளிB, ஆ>கிலதிB

ெவளிவ  ளன. அைத ேபாலேவ ேகார& ெகா(ைம@ மி" த ஒ ப/ச
தமி* நா42 நிக* தி%" ேபா, அதைன@, அ%கால V*நிைலகைள@
பிரதிப
எP

%க%=2ய இல%கிய>க

தமிழி ேதாறி@ ளனவா எற ேக வி

எD த7( இதனா ெதாட>கிய ? ேவ4ைடயி விைளவாக, அ த

ப/சைத பிரதிப %க &ப4ட, "றிபிடத%க இர7( தமி* ?க

என%"%

கி42ன. ஒ5 சிவக>ைக ஜமீைன ேச த பிரமW கிராமதி வா*  வ த

வி யப பி ைள எபவ எDதிய ப/சல4சண தி&கவிலாச; இ ?ைல

தமிழி ேதாறிய தைலசிற த அ>கத இல%கிய எேற ெசால ேவ7(.
மெறா5 இ>" அறி&க ெச-வி%கப( ?லான, திெநேவ ைய

அ( ள தசநைர ேச த அழகிய ெசா%கநாத பி ைள இயறிய
கா தியைம ேபாி க ைற அ தாதி.
ப/ச& பா4(

தமி* இல%கியதி ப/ச பா4(%கF%"% "ைறேவ இைல . அதாவ தமி*

:லவக

:ரவலகைள@, மனகைள@, பிர:%கைள@ நா2 ெச5, தம

வ5ைம நிைலைய எ(% =றி அவகளிட "ைறயிர  பா2ய பாடகF%"%
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"ைறேவ இைல. இதைகய :லவகைள நா :றநாW5% கால ெதா4ேட

இன காண இயB. தி&கா5பைடைய தவிர ெபபாணா5 பைட,

சி5 பாணா5 பைட ேபாற &D ?களான ஆ5 பைட ?கF, இ த

உ7ைமையதா பைற சா5கிறன. இ6வா5 :லவக

உதவி நா2

ெசவ, உதவி கிைடதா உதவியவகைள இ திர, ச திர எ5

வானளாவ :க*வ, உதவி கிைட%காவி4டா, "வ/சக பா நட தைல த
கா  :7R, வாயி ெதா5 &4(7ட தைலயி :7R'' மாக திபி

வவ தமி* இல%கியதி பரவலாக% காணப( ெச-திேயயா". ஆனா

ச&தாய &Dவைத@ உB%கி% "B%கிய உண. ப/ச>க

ஏப4ட கால தி,

அதனா ச&தாய வா*%ைக எ6வாெறலா பாதி%க ப4ட எபைத எ(%
=5கிற :லவ ெபம%கைள விள%" ைவதா ேதட ேவ7(.

ஆ>கிேலயாி ஆ4சி% காலதி தமி* நா42 நிக* த ப/ச>கைள% "றி
&ன "றிபி4ேடா. இ த ப/ச>க

:லவகைள@ வி4( ைவதி%கா ;

ப/சதிேல சி%கி அவதிபடாத அள.%" தமி* :லவக

பண

பைடதவராக., ப>களா வாசிகளாக. வா*  விடவிைல. எறாB, அ த
:லவகளி சில%ேகP அ த ப/சைத பறி@, அதனா பாதி%கப4(

படாதபா( ப4ட ம%கைள பறி@ உணேவா , நிைனேபா இ , அதைன
பிரதிப

பாடக

%க% =2ய பாடகைள எDதி@ ளாகளா எ5 பாதா அதைகய
கி4(வ மிக. அாிதாகேவ உ ள. "ஓ த42ேல ெபாP, ஓ

த42ேல ெநB ஒ%க வி" கா த42ய ப/ச காலதிB" எ5 ப2%கா)
:லவைர ேபா, ேபாகிற ேபா%கி ெபாபைடயாக ஓாி வாிக

ெசறவக

பா2

ஒ சில அகபடலா. ஆனா ஐப ல4ச தமி* ம%களி

உயிகைள% "2த தா வஷ ப/சைத, அதனா விைள த ெகா2ய ச&தாய
சீேக4ைட, அதி ம%க

ப4ட ப யர>கைள எதைன தமி* :லவக

தம

பாடகளி பா2 ெசறன? இ த% ேக விைய ெந/சி நி5தி% ெகா7( ,
தமி* இல%கியைத வி பாதா, நம%"% கி4( விவர>க

ெசாபமானைவயாகேவ உ ளன.
எறாB, தமி* :லவக
இலாத பாமர ம%க

மிக. அப

பல ெச-யாத ஒ காவியைத :லைம அறிேவ

ெச-தி தன . இல%கிய ஏ(களிB, தனிபாட

திர4(%களிB, சிலைர பிரப த>களிB காணபடாத விவர>க

வா- ெமாழி

9

வழ%காக வழ>கி வ  ள பேவ5 நா4( பாடகளி இட ெப5 ளன.
ம7ைண நபி வா* த ம%க

தம அPபவதி பிற த உணசிகF%"

அைமயான உவ ெகா(தி%கிறாக . ஆ. அவகள வா- பாடா

வி4டாB, வயி5 பாட ைவ வி4ட. இ6வா5 ப/ததி ெகா(ைமயா
அவதிப4ட ம%க

மதியி ேதாறிய பாடக

பலபல. உதாரணமாக,

மாசி மைழ ேபயாேதா?
மைழ ெவ ள சாயாேதா?
ஏ மீ ஏறாேதா?
எ>க

ப/ச தீராேதா?

நித கவைலகேளா?
ெந(நாF ப>கேளா?
பார% கவைலகேளா?
பல நாF ெதாைலகேளா?
கன> க5த மைழ

காணி ெப-@ மைழ

இன க5%க ேவR!

எ>க

ப/ச தீரேவR !

எெறலா விவசாய ம%க

தம ப/சகால யைரபா2 ைவதி%கிறாக .

இைவ தவிர - மைழ ெவ-ய ேவ7( ெமபதகாக மைழ% க/சி எ(ப ெகா(
பாவிக42 இDப, ெகாைட நடவ &த ய ச தப>களிB அவக

பா4(%க

பா(

ப/ச% ெகா(ைமைய நம%" எ(% கா4(வனவா". இதைகய

ம%கைள தவிர ம%கேளா( ஒறி நி5 அவகள வழ%" ெமாழியி
ம%கF%காக பாடக

இயறிய அமாைன% கவிஞக

ெகா(ைமைய பறி பா2@ ளன. அ

சில ப/ச%

அரசாணி மாைல, நல த>கா

கைத

&த ய அமாைன பாடகளி ப/சதா ச&தாய பாதி%கப4ட விவர>க
சிலவைற% காணலா.

வா-ெமாழி வழ%காக இ  வ த நா4( பாடக

சில தா வஷ ப/ச

பறி@ =5கிறன. அவறி ஒ பாட அ த ப/சதி ஒ6ெவா

மாததிB, அதாவ ஆ7( &DவதிB ம%க

எ5 விவாி%கிற. அதி  . இேதா சில வாிக

ப4ட அவதிக

எெனன
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தா வஷ ப/சதிேல - ஓ! சாமிேய!

தா- ேவேற! பி ைள ேவேற!

கா4( ப%க ?5 பிண - ஓ ! சாமிேய!

C4( ப%க ?5 பிண!

ேரா4( ப%க ?5 பிண! - ஓ ! சாமிேய!

ேம4( ப%க ?5 பிண!

ஆதிேல@ த7ணியிைல - ஓ! சாமிேய!

"ளதிேல@ த7ணியிைல!

த7ணி தாகதா வற7( - ஓ! சாமிேய!
தவறான ேகா2 சன!

க/சியிலா தவி - ஓ ! சாமிேய!

கா42 மா7ட ேகா2!
ேவதநாயக பி ைள

தா வஷ ப/சதி ேபா ேதாறிய நா4( பாடகைள@, வி யப
பி ைள@ அழகிய ெசா%கநாத பி ைள@ இயறி@ ள பிரப த>கைள@ தவிர,
அ த ப/சைத பறி தமி* :லவக

எவேரP பா2@ ள தனி பாடேலா

பாடகேளா உ ளனவா எ5 ேத(ேபா, நம%" ெதபட% =2யைவ ஒேர

ஒ :லவ மாYர ேவதநாயக பி ைள@, அவ இயறிய சில பாடகF தா.
தமிழி ேதாறிய &த நாவ என இல%கிய விமசககளா கதப( ‘பிரதாப
&த யா சாிதிர' எற ?ைல எDதியவ அவ. தமி* வசன இல%கியதி

&ேனா2களி ஒவராக விள>கிய ேவதநாயக பி ைள அைறய ஆ>கிேலய

அரசா>கதி கீ* ஜிலா &னிசீபாக பணியாறியவ. இவ ஒவேர தம வா*

நா4காலதி நிலவிய ப/ச நிைலைம "றி சில பாடக

பா2@ ளா. அ த%

காலதி மைழயிலாதி த ெகா(ைமைய பறி அவ சில ெவ7பா%கF
வித>கF பா2@ ளா. அ த ெவ7பா%களி இர7( வமா5:
அ:விைய தீயா அபிேஷக ெச-த ேபா

ெவ:கதி எ4(%க7 வி4ெடாி%க-ைப :யேல!

வான ேவக, மைல@ ேவக, வன& ேவக, மன& ேவக

ஈனமாக நீ வராத () ஏ?

உ7நீ இலாைமயினா உ நீ வறி அழ%
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க7ணீ வறிய க தரேம! - த7ணீாி

ப/ச உன%"7ேடா ? பாேரா%" இர>காத

ெந/ச உன%(") இ: நிக

[:ய : மைழ : க தர : ேமக]

இ6வா5 வானமைழ ெபா-த ெகா(ைமைய பா2ய ேவதநாயக பி ைள,
ப2ப2யாக ெபா ெகா42 ெநெகா F அ த ப/ச காலதி,

திவாவ(ைற ஆதீன கதாவான )பிரமணிய ேதசிக ப/சதினா அவதி@ற
ம%கF%"% க/சி ெதா42 &த யன ைவ ஆதாிதைத@ பல வித>களி
பாரா42 பா2@ ளா.

ேமB நிலெமலா விைளசல5 தாிசாக% கிட த அ த ப/ச காலதிB,
அ த விைளவிலா நில>கF%" வாி வV ெச-வைத நி5தி ைவ%கேவா,
த Fப2 ெச-யேவா &ைனயா, அ த% காலதிB நிலவாிைய வV %க

&ைன த ஆ>கிேலய ஆ4சிைய@ அத அதிகாாிகைள@ "றி அவ

இர7( வித>க

பா2@ ளா. இர7( சிவைன@ திமாைல@ பறி

நி தாKதியாக பா2ய பாடகளா". சிவெபமானிட மா( இ , அதைன
ேம-பத" ைமனனான திமா இ , உDவத"% ைகயிேல
Vலமி , ெபாிய நிலபர: இ  =ட, அவ ஏ பி2பைத வி4(வி4(,
பிைச எ( திாிவத"% காரண, இ த இர%க சித இலா நில வாி வV

ெச-@ அதிகாாிக

தா எ5 பா2@ ளா. அவ

அழ ஒ%" ேகாைட ந4(

பாழிேல அதிகாாிக

ெச-

இழ.%" அ/சி ஏவி4(

அர பிைச ஏறனேன.

இேத ேபா5 திமாைலபறிய நி தாKதியிB, திமாB%" மகாப 
ச%கரவதி த த Jவ2 ம7R, ேகா"லதி ேம-த மா(கF, பர)ராமனி
கலைப@ இ  =ட, அவP இதைகய அதிகாாிகளி ெகா(ைம%"

அ/சிேய பயிெதாழிைல ேமெகா ளா ம7ைண தி5 வா* தா எ5
அவ பா2@ ளா.
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இ>" ஓ உ7ைமைய நா மற  விட%=டா. இ த நி தாKதி பாடகளி

Jல ேவதநாயக பி ைள நிலவாி வV ெச-@ அதிகாாிகைள, அதாவ

அரசா>கதி பிரதி நிதிகைள மைற&கமாக தா%கி@ ளா. விைளசலற

காலதி வாிகைள த Fப2 ெச-யாம ப அநியாய எபைத@ அவ

ெசாலாம ெசா  )42% கா42@ ளா. )>க ெசானா, அரசா>கதி

நிதி வV இலாகா.%" எதிராகேவ பிரசார ெச-தி%கிறா. அவ அ த அரசா>

கதிகீ* பணியாறி வ த ஒ ஜிலா அதிகாாி எபைத நா கதி
ெகா7டா, அவர ணிசைல@ மனிதாபிமான உணசியி

ெவளிபா4ைட@ நா ந" :ாி  ெகா ளலா. அ ம4( அல. அவ
காலதி வா* த ஏைனய :லவகF%" அவ%" இ த ஒ

ேவ5ைமைய@ நா ெதாி  ெகா ளலா. அவேரா அரசா>க ஜிலா அதிகாாி;

நீதிபதி. அ த பதவியி Jல நலேதா ஊதியைத@ அ தKைத@ ெப5
வா* தவ. அ த% காலதி நிலவிய ப/சதினா பாதி%க படாதவ. ஆனா
அவர காலதி ஏைனய :லவக

பல வ5ைம வா-ப4டவக ; ப/சதா

ேநர2யாக பாதி%கப4டவக ; எ ேநர& :ரவலகைள நா2 ஆதர.

ேத2யவக . எனேவ அவக

தா ம%க

ப4ட அவதிகைள% "றி ெபாி

பா2யி%க ேவ7(. ஆனா அவகF%ெகலா இலாத மனிதாபிமான

உணசி@ ச&தாய உண. அரசா>க உதிேயாகதி  த ேவதநாயக

பி ைளயிட தா காணப4டன எபேத அ த ேவ5ைமயா".
தனி பாடக

எ5 பாதா தா வஷ ப/ச பறி பா2@ ள தமி*

:லவ இவ ஒவேர எனலா. எனேவதா இவைர பறி இ>"% "றிபி4ேடா.

எறாB, ப/சதி பேவ5 தைமகைள@ நா :ாி  ெகா ள உத.கிற
?க

ப/சல4சண தி&க விலாச&, கா திமதி அ தாதி@ தா.

இ6விர72B ப/சல4சண தா தைல சிற த; ஈ( இைணயற. கா திமதி
அ தாதி அளவிB தரதிB ப/சல4சணைத விட மிக. தா* த, மிக. சிறிய
?ேலயா". எறாB அ. ப/சதி தைமகைள@, அவறா விைள த

பாிதவிைப@ நறாகேவ எ(% =5கிற.
அழகிய ெசா%கநாத பி ைள
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கா திமதி அ தாதிைய இயறிய அழகிய ெசா%க நாத பி ைள ெசற ?றா72
வா*  மைற த :லவராவா. இவர வா*%ைக வரலா5 பறி. இவர சமகால

:லவ, இவைர நகறி தவமான ெவ ளகா ப. )பிரமணிய &த யா

எDதி@ ள க4(ைரயி Jல& (விவா அழகிய ெசா%கநாத பி ைள -

கர ைத% க4(ைர, ெவ ளி விழா மல), அழகிய ெசா%கநாதபி ைளயி ?

ஒறி இட ெப5 ள அவர வா*%ைக வரலா5 Jல& (திெநேவ %

கா திமதியைம பி ைளதமி*, தசந% கைல மற ெவளி'(, 1957) சில
விவர>கைள நா ெதாி  ெகா கிேறா. அழகிய ெசா%கநாத பி ைள

திெநேவ

நக%" வட%ேக ஒ ைம <ரதிB ள தசந எற ஊாி

)த ைசவ ேவளாள மரபி வ த வனியப பி ைள%", அவர ைணவியா

)பமாF%" மகனாக 1836ஆ ஆ72 பிற தா. அழகிய ெசா%கநாத

பி ைளயி த ைத வனியய பி ைள தமி* ப ளி ஆசிாியராக பணியாறி
வ தவ, இல%கண இல%கிய அறி. தமி* :லைம@ மி%கவ. அழகிய

ெசா%கநாத பி ைள தம த ைதையேய "வாக% ெகா72 தா எப,
…. கைடயேன தைன@ மகெவ5
இனி ெப5, அைமயி வள ப2பி

இகேதா( பர இப

எ-த அ

எ ைத தா

உபேதச உத. ச"வான
சி ைத ெச-வா

எ5 ‘திெநேவ

% கா திமதியைம பி ைள தமி*' ?B%" அவ பா2யி த

"வண%க பாட Jல ெதாிய வகிற.

வனியப பி ைளயி இளவலான கணபதியா பி ைள எற கணபதி

வாதியா கவியறி. தமி* :லைம@ மி%கவ எ5, அவ திெநேவ

ெத" :ெதவி (இைறய வ. உ. சி. ெத) இ த தி7ைண ப ளி%

=டதி தைலைம ஆசிாியராக. இ தா எ5, அவாிட தா& தம பால
பவதி கவி கறதாக. ெவ.ப. ). எDகிறா. எனேவ அழகிய ெசா%கநாத

பி ைளயி தமி* :லைமைய வளபத" அவர சிறிய த ைதயான கணபதி
வாதியா உ5ைணயாக இ தி%க% =( என நா ஊகி%கலா

14

அழகிய ெசா%கநாத பி ைள தம த ைதயாாிட தமி* கறேதா(, ஆ>கில&
க5% ெகா7டதாக., தம த ைத காலமான பின தம ப ளி ப2ைப
வி(. தாேம சிறி கால தமி* ெதாட%க ப ளி ஆசிாியராக பணியாறி

வ ததாக. ேம=றிய வா*%ைக வரலா5 =5கிற. இதபின அவ

திெநேவ

&னிசீ ேகா42 எDதராக (காபிK4) பணியாறி

வ தி%கிறா. இதனா அவ திெநேவ

நகாிேலேய பின "2யி 

வ தி%கிறா எப, அவ த வா*நாளி ெவளியி4ட ‘பத சாகிதிய>க ' எற
?

, ‘திெநேவ

: ெதவி %" அழகிய ெசா%கநாத பி ைள' எ5

தைம% "றிபி42பத Jல உ5தி ப(கிற. ஆயிP, அ ெத"

: ெதவா அல கீழ : ெதவா (இைறய பாரதியா ெத) எ5 ெதாிய

விைல .

அழகிய ெசா%க நாத பி ைள தம இபைத தா வயதி, 1861 ஆ ஆ72

வ ளியைம எற மாைத மண :ாி தா. இ த தபதிகF%" ெநைல நாயக
எற மகP, )பமா

எற மகF பிற தன. எனிP வ ளியைம 1879 ஆ

ஆ72 காலமாகி வி4டா. இவ ேநா@5 ெந(>கால ப(%ைகயி

கிட தேபா, அழகிய ெசா%கநாத பி ைள த மைனவி%" உற ைணயாக இ 
பணிவிைட ெச- வ தா எ5, அவேர தம கவிெயாறி தைம பறி

பா2ய ேபா ‘ேதF பா: ேபால பா*த வ5ைம@ கடP ப(கிற’

பா4(ட தா அவ வா*  வ தா எ5 ெவ. ப. ). எDகிறா. &த

மைனவியி மரண%" பி அழகிய ெசா%கநாத பி ைள 1880 ஆ ஆ72

கா திமதி எP மாைத மண  ெகா7டா. இர7டாவ மைனவி Jல

இவ%" ேமB ம%க4ேப5 கி42யதா எபைத இவைர பறிய வரலா5%
"றி:%க

எ. ெதாிவி%கவிைல. அழகிய ெசா%கநாத பி ைள ஆ>கில

அறி., தமி* :லைம@, கவிபா( ஆறB மி%கவராக இ தேதா(,

இைசேயா( பா(வதிB வலவராக இ தா எ5, அழகிய ெசா%கதாத
பி ைள பா(வைத% ேக4( தா ெபமித ெகா7டதாக., தா& தமி*

இைசயி ெப நா4ட ெகா7டதாக. திவன த:ர இல%"மணபி ைள
தம வா*%ைக வரலாறி "றிபி42%கிறா எ5 ேம=றிய வா*%ைக

வரலா5 ெதாிவி%கிற. அட அவ ஓவிய தீ4(வதிB வலவராக இ தா

எ5, தம கா திமதியைம பி ைளதமி* எற ?

 ைகெயD

பிரதியி &கபி அவ கா திமதியைமயி தி.வ படைத@
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தீ42யி தா எ5 ‘வா*%ைக வரலா5’ ெதாிவி%கிற. இ6வா5 பல

ைறகளிB வலவராக இ த அழகிய ெசா%கநாத பி ைள தம நாப-

ெதாபதாவ வயதி, 1885ஆ ஆ72 காலமானா எ5 அவர வா*%ைக

வரலாறி Jல அறிகிேறா.

அழகிய ெசா%க நாத பி ைளைய ேநாி அறி த ெவ.ப. )., திெநேவ யி

வா* த தளவா- இராமசாமி &த யா அர7மைனயி &த &தலாக இவைர

யா பா%"ப2 வா-த. ெச நிற ேமனி@, சிறி நீ7ட வ4ட &க&,
ச5%"ைறய ஐ தைரய2 உயர&, ந(தரமான உயர& பைமைய@

உைடயவராக% காணப4டா அவ,” எ5 எDகிறா. சி. ைவ. தாேமாதர
பி ைள தயாாி வ த ெதாகாபிய பதி:%" உதவியாக, தளவாஇராம)வாமி &த யாாி ஆைணப2, அவர அர7மைன%" வ ,

திெநேவ % கவிராய C4( ெதாகாபிய ஏ4()வ2ைய பா, அழகிய
ெசா%கநாத பி ைள அ த )வ2ைய% காகிததி பிரதி ப7ணி% ெகா72 த

காலதிதா ெவ . ப . ). அவைர ேநாி க7டா. அழகிய ெசா%கநாத பி ைளயி

தமி* எD%கF சாி, ஆ>கில எD%கF சாி , மிக. அழகாக இ%"

எ5 ெவ. ப. ). "றிபி(கிறா.

அழகிய ெசா%கநாத பி ைள தளவா- இராம)வாமி &த

யாாி மாளிைகயி

காைல ப மணி வைரயிB பிரதி எ(%" எD ேவைலயி ஈ(ப42 தா

எ5, அத பி அவ திெநேவ

&னிசீ ேகா42 தா பா வ த

எDத (காபியிK4) ேவைல%" ெச5 வவா எ5 ெவ.ப. ) =றி@ ளா.
இ த எDத ேவைல%" அவ%"% கிைட வ த சபள மாச ப Zபா-.

அழகிய ெசா%கநாத பி ைள சிேலைடயாக ேப)வதி வலவராதலா, அவர

சபள என எ5 ேக4பவகளிட, இ த சி5 ெதாைகயான ப Zபாைய ‘மா

- சப' எ5 சிாி% ெகா7ேட ெசாவாரா. இேதேபா அவர ந7ப

ஒவ மெறாவர ெபா2ம4ைடைய எ( ஒளி ைவ, ம4ைட%"ாியவ
அதைன ேத2 தவித காலதி, அ த ந7ப சிாி%க% க7ட அழகிய ெசா%கநாத

பி ைள, சிாிதவைர ேநா%கி, ''ெபா2 ைவதாேன நைக ெச-ய ேவ7(!''

எ5 (ெபாெகாலக

ெச: ெபா2 ைவ ஊதி, நைகக

கதி ெகா7() சிேலைடயாக% =றினாரா.

ெச-வைத%
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திெநேவ

நகாி ெத" : ெதவி ெத சரகி ேமேகா2யி கவி@

ெசவ& நிரப ெபற கவிராச ெநைலயப பி ைள எபா தம

மாளிைகயி வா*  வ தா. அ த மாளிைக%" பி:ற& ள 9 ேதா4டதி

வா-%கா கைரைய ஒ42, ஒ 9ைச மட& மைட ப ளி@, அத" அேக ஒ

ச.%ைக@ இ  வ தன. அ த ச.%ைக வ ள &சாமி பி ைள எபா

ெந(>கால வசி வ த இடமாக., :லவக

வ  =( இடமாக.

இ த எ5 ெவ. ப . ). எDகிறா. வ ள &சாமி பி ைள காகாத

ேவளாள மரபி வ தவ: அவ திெநேவ %" வட%ேக )மா நா" ைம

ெதாைலவி தாமிரவணி நதி%கைரயி அைம  ள ராஜவ :ரைத
ேச தவ; அவ ெத" : ெதவி "2யி , தைம% காணவ

:லவகF%" ேவ7( ெபாFதவி :ாி  ஆதாி வ தா. அவைர% காண

மைர, திெநேவ , ராமநாத:ர ஜிலா%கைள ேச த :லவக

வவ7(

என., ேவப< பி)ைவய, கேபா :ைனவைன% கவிராய, &க[

க தசாமி% கவிராய. இவர :தவரான எ4டய:ர சமKதான விவா மீனா4சி

) தரபி ைள, &க[ இராமசாமி% கவிராய. இவர :த வகளான

அணாசல% கவிராய, )பிரமணிய% கவிராய, சினி"ள அ7ணாமைல
ெச42யா, ஊ5மைல சமKதான விவாகளான &C:லவ ம5
க தசாமி :லவ, திெநேவ

&:லவ &த ேயா &சாமி

பி ைளைய% காண வ தன எ5, இவகேளா( கவிராக ெநைலயப
பி ைள@ அழகிய ெசா%கநாத பி ைள@ உடனிப எ5, &சாமி

பி ைள@ அழகிய ெசா%கநாத பி ைள@ கபP சைடயப வ ளB ேபால

ந7பகளாக இ தன எ5 ெவ. ப. ). ெதாிவி%கிறா. ேமB தைம ஆதாி
வ த வ ள &சாமி பி ைள மீ அழகிய ெசா%கநாத பி ைள பா2ய காத
பிரப த&. சி>கார% கவிதா ம/சாி@ ெத" :ெத ச.%ைகயி தா

அர>ேகறப4டன எ5, அவ பா2ய கா திமதியைம பி ைளதமி* எற

?ைல அவ ெகால 1055ஆ ஆ7( (கி. பி. 1880) ைத மாத 27ஆ ேததிய5

இரவி கா திமதியம சனதியி அர>ேகறினா எ5 அவ "றிபி(

கிறா. இ ?ைல அர>ேகறிய காலதி வ ள &சாமி பி ைள அழகிய

ெசா%கநாத பி ைள%" ைவர%க(%ககைள அணிவி% ெகௗரவிதா எற
ெச-தி, அ ?B%" திெநேவ

கவிராச ெநைலயப பி ைள இயறி%

ெகா(த சா5%கவி Jல ெதாிய வகிற.
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இயறி@ ள ?க
அழகிய ெசா%கநாத பி ைள இயறி@ ள ?களி
1) கா திமதியைம பி ைள தமி*,
3) சி>கார பத,

2) பத சாகிதிய>க ,

4) அனவரத தான நாத பதிக,

5) கா திமதியைம பதிக,
7) ெநைல நாயக மாைல,

6) கா திமதியைம ேபாி க ைற அ தாதி,
8) &சாமி பி ைள ேபாி காத பிரப த,

9) &சாமி பி ைள ேபாி சி>கார% கவிதா ம/சாி,
10) ேசாம) தர% கட.
?க

வித "மார பாலரான திவிைளயாட"மி ஆகிய

அசானைவ எ5,

11) ச>கர நயினா ேகாயி ேகாமதி அ தாதி, 12) ]வி :< ேகாைத அ தாதி,
13) தாR மா பதிக (சிவP%"திமாB%" சிேலைடயாக பா2ய)

ஆகியைவ அேசறாதைவ எ5 ெவ. ப. ). வி க4(ைர, ம5 ‘வா*%ைக
வரலா5' ஆகியவறி Jல ெதாிய வகிற. இைவ தவிர அவ ஏராளமான
தனிபாடகைள@, இைச நய மி" த "மி பாடகைள@, பிற

பாடகைள@ இயறி@ ளா எ5 பிற தகவகளி Jல ெதாிய வகிற.

இவர தனி பாடகF, &சாமி பி ைள மீ இவ பா2ய பல பாடகF
பேவ5 தனிபாட திர4(%களிB இட ெப5 ளன. ெபாவாக

ெசானா, இவர காலதி வா* த ஏைனய :லவக

பலைர@ ேபாலேவ,

இவ சிேலைட, மட%" ேபாற சிவிைத பாடகைள@, சி>கார ரச
(விரச& =டதா) மி" த பாடகைள@ேம ெபாி பா2யி%கிறா.

எறாB, ெத-வ>களி மீ இவ பா2@ ள பிரப த>க
அ:தமான ெசாலா4சி@ கவிைத நய& மி%க பாடக
இவ பா2@ ள ேகாமதி அ தாதியி ஒ பா4( :

ேகடா- வ நமைன% கி4ட வராேத! <ர

ேபாடா!' எேறா42, உ ெபாகமல தா

நிழகீ*

வாடா என அைழ வா*விதா, அம! உைன%

=டா எ5 யா த(பா ேகாமதிதா- ஈKவாிேய

சிலவறி

பல காணப(கிறன.
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இ த பாட  வ2வ அைமைப@ கவி )ைவைய@, ேகாமதிதாேயா(
உ ள>கல த உறேவா( பா( பாவைத@, ரசிகமணி 2. ேக. சி. அவக

ரசி

ரசி% =5வைத நாP ேக42%கிேற. ேமB அவ ‘திெநேவ @
கவி@’ எற தம க4(ைரயி இ த பாடைல% "றிபி4( ‘ப%தியான

தமிD%" ேள வைள  வைள  ஓ(வ எ6வள. அழகா- இ%கிற!'' எ5

விய  =றியி%கிறா (இதய ஒ

- க4(ைர ெதா":)

இேதேபா அழகிய ெசா%கநாத பி ைள இயறி@ ள கா திமதியைம பி ைள

தமிழி வாராைன பவ (வைகப) ப"தியி ஓ அைமயான பாட இட
ெப5 ள. பாட வமா5:

வாராதி தா இனி நா உ

வ2ேவ விழி%" ைமெயDேத;

மதிவாRத" திலகமிேட;
மணியா இைழத பணி:ைனேய;

ேபராதரதி ெனா( பழ%க

ேபேச; சிறி &க பாேர;
பிற>" &ைலபா இனி <4ேட;

பிாிய&ட ஒ%கைலயி ைவ

ேதரா Cதி வள கா4ேட;

ெச-ய கனிவா- &தமிேட;

திகD மணி ெதா42 ேலறி

தி%க7 வளர சீரா4ேட

தாரா இமவா தட மாபி

தவD "ழ தா-! வகேவ !

சா  பதிவா* கா திமதி

தாேய ! வக வகேவ!

பாட  ‘பழ%க ேப)த' ("ழ ைதயிட அதமிலாம ேபசி மகி*த) 'ஒ%க 
ைவத' (இ(பி ைவத) ஆகிய திெநேவ
அைமயாக ெபாதி வ  ளன.

வழ%" ெசாக
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இதைகய பாடகைள தவிர, இவ பா2@ ள காத பிரப த>க , ம5
&சாமிபி ைள ேபாி பா2ய பாடக
சாகிதிய>க

ம5 தனி பாடக , பத

&த யன ெபபாB சி>கார ரசதிேலேய &>கி &Dகி

ேதா- தைவ எேற ெசாலலா. உதாரணமாக இவர பத சாகிதியதி  

ஒ ப"தி:

தனி தி%க ேபாேமாU சகிேய - நித எைன
தDவி நய த"ம ேரசைன@ வி4( - (தனி ..
சரண

எேபா ெகா%ேகாக ?ேல - வ"த

இப&ைற தவறாம இைண அறி ேபாேல

சரம/ச :4ப அைண ேமேல - ேச த

ைசேயாக )கைத அைர ^ண& மற ெத னாேல (தனி)

(பத சாகிதிய>க ; பதி: 1885)

இ த ப"திைய இவர சாகிதிய%" அத க%" ஒ ‘மாதிாி' யாக%
ெகா ளலா. எறாB, இ த ப"திையெயலா விட, ெவளிபைடயாக.

விரசமாக. உ ள பத சாகிதிய>கைள@ இவ இயறி@ ளா எபைத ம4(
ெசா % ெகா கிேற.

ெத" : ெதவி  த ச.%ைக%" இனிய "ர  நயமாக பா(

சி>க%"42 எற சீனிவாச ராய எபவ வவ7( என., அவ ெதB>",
இ Kதானி, மராதி &த ய ெமாழிகளிB ள பத>கைள பா(வ வழ%க
என., அவைற% ேக4( மகி* த அழகிய ெசா%கநாத பி ைள அ த இைச

வ2வ>கைள பிபறி தமிழி சில பாடகைள பா2னா என. ெவ. ப. ).

"றிபி4( ளா. அதைகய பாடகளி இனிைமைய த கதி ெகா7(,
அழகிய ெசா%கநாத பி ைள காலமான சமயதி, தா &சாமி பி ைள%"
எDதிய நிப%கவிகளி,
ஆ திர பத ேபா இ5 எபவ வா-

அைடபட ெச தமி* பத ேபா

ஆ திர பத இ5 என :ாி தி4ட
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அழகிய ெசா%க நாத% ேகா ....
[ஆ திர (ெதB>") பாடக

ேபா பிற பாடக

இைல எ5 ெசானவ

வா- அைடப( Cததி) ெச தமி* பத பாடக ேபா திறமி%க (ஆதிர,

ஆகிய உ5தியான பத) பாடக

என% =ற ெச-தி4ட அழகிய ெசா%கநாத

பி ைள] எ5 பா2யி%கிறா ெவ. ப. ). இ6வா5 அழகிய ெசா%கநாத பி ைள

இயறிய இைசபாடகளி ெசாபன )ரத )கான த லகாி எப ஒறா".

அதி   சில வாிக

:

ெச7பக 9/ ேசாைலயிேல

ெப7கFட மாைலயிேல

ெச5ல. காைலயிேல

நிேறன2 நா தனிேய

இ>கிதைவ ேபாகதிேல

அ>ெகாவ ேவகதிேல

எ &வ  ேமாகதிேல

ெசானெதலா ேகள2ேய!

மல ெசா" ெகா7ைடயிேல

கலகவிழி% ெக7ைடயிேல

மன லயி அ7ைடயிேல

வ ேதன2 ெச ேதேன!

ப த2%" ேமைடயிேல

வ விைள யாைடயிேல

பாநிற ஜாைடயிேல

பறிெகா(ேத எ மனைச!

மா>"யி  ஓைசயிேல

பா>கி@ட ேபைசயிேல

மா விழி@ ஆைசயிேல

நா &Dகி ேபாேன2! ………..
இ6வா5 வள  ெகா7ேட ெசகிற அ த பாட: க7ட காத ேல

ெதாட>கி, கலவியிேல திைள, கனவி   விழிெதDகிற கவிஞர இ த
ெசாபன )ரத )கான த லகாி! அழகிய ெசா%கநாத பி ைளயி இைச

பாடகைள@ பத சாகிதிய>கைள@ பா%" ேபா அவறி கைத :ற%
கணிவி4( கவி@வைத ம4( எ(% ெகா7டா, தமிழி நல இைச
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பாடகைள இய5வதகான உவ அைமதி பல. நம%"% கி4(ெமேற
ெசாலலா.

இ>" அறி&கப(த ெப5 ‘கா திமதியைம ேபாி க ைற அ தாதி’ எற
? எ த ஆ72 எDதி &2%கெபற எபதகான "றி: எ. இைல,
என%"% கிைடத அ) பிரதி, ‘திெநேவ

"மா பி ைளயவக
ெபா4( திெநேவ

வ(க%"2 &(%" ெத பழனி%

"மார )பிரமணிய பி ைளயவக

ேவ7(ைகயி

மகாவிவா சா வாU)ர ஓவா Jதியவகளா

பாைவயிடப4(, திெநேவ

&தமிழாகர அ)%=டதி’ அ^ய வஷ

ைத மாத - அதாவ 1927 ஆ ஆ7( ெதாட%கதி - பதிபி%கப4டதா".

இத" &: இ ? பதிபி%கப4டதா எ5 ெதாிய விைல. எறாB

?

B ள பாட ஒறி

பாி)ற கா திமதி அைமேய! இ த பனி ர7(

வஷ ப/சைத நீ%கி, அபா- எைம வா*விைபேய!

எ5 அழகிய ெசா%கநாத பி ைள பா2@ ளா. எனேவ இ ? தா வஷ

ப/ச%"பி (1876) பல ஆ7(க

கழி, அ த ப/ச ஓ-  வ த

பவதி, அதாவ ஆசிாியாி அ திம% காலைதெயா42ேய இயறப42%க

லா எ5 ெதாிகிற.
இ ?

 அ தாதி ெதாடராக அைம த ?5 க ைற வித பாடக

உ ளன. &த ெதா7_5 பாடகF தா வஷ ப/சதி ம%க

பேவ5 அவதிகைள@ திெநேவ

நகாி ேகாவி ெகா7( ள

ப(

கா திமதியைமயிட &ைறயி4(% ெகா F &ைறயிB, இ5தி
பபாடகF அ த &ைற'4ைட% ேக4(, அ
சிறைப@, ம%க

"ைற தீ  வா*வைத@ =5 &ைறயிB அைம  ளன.

இனி நா ? வழ>" ெச-திக
அன விசார

:ாி த கா தியைமயி

சிலவைற அத வாயிலாகேவ கா7ேபா.
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‘அன பிராண!' எ5 ேகாஷி%கிற ேவத. அ த அன%" - உண.%"
ப/ச வ வி4டா ம%க

பா( ெப மரண ேவதைனயாகி வி(கிற. அ த

ேவதைனைய% க7( ம7=ட வா- வி4( அD வி( ேபா %கிற. ஆனா

வான ம4( ஈரேமயற கெந/சைனேபா ஒ ெசா4( த7ணீ=ட
வழ>காம அட பி2%கிற:

ம7=ட வா- வி4( அD ஒ சத அமா! மன)

:7=( என ெநா  ேபா)தமா! ப4ட :ைம ெசால

எ7=ட விைல; பிைழப எ6வா5 அ2ேய> க

அமா !

க7=( C>கி உலேகா ப( ப/ச காலதிேல?
எ5 :லவ பா(கிறா. ஆனா இதைன யர%" காரண ப/சதா

ப/ச%"% காரண என? மைழயிலாத ம4( தானா? 'க/சி
"2பதகிலா; அத காரண>க

இைவெயP அறி.மிலா’ எ5 பாரதி பா2

னா. ஆனா பாரதி%கி த அரசிய ஞான& ெபாளாதார அறி. அழகிய

ெசா%கநாதாிட இைல . எனேவ அவ பாமர ம%கைள ேபாலேவ ப/சதி

காரண ெதாியாம விழி%கிறா :

காலைத% கLட ெபறாம ெநா ேதா; ப>கயைன ெநா ேதா,
சாலைத நீ ெச-கிறாேய என உறைன@ ெநா ேதா;

பாலைத@ற விழி உைமேய ! இ த ப/ச வ த

Jலைத இன அறிேய! திைகதன &றிBேம!

ம%க

ேபாதாத க

காலைத@, பைடத பிரமைன@ அபிைகயி

ேசாதைனைய@ ெநா , ‘தைலவிதிேய!' எ5 ச % ெகா7டாக . ப/சதி

Jல காரணைத ம4( - அதாவ அனியரா4சியி )ர7டB ெகா ைள@

=ட, அ த ப/சதி ெப ப>" வகித காரணைத - அவக

உணரவிைல;

அவகF%காக பாட வ த :லவ அதைன உணரவிைல. எறாB

வா*%ைகயி ப( ப>கைள உணவத", அரசிய ஞான

ேதைவயிைலேய. அைவ க7 க7ட உ7ைமக
இலாைமையேய ெநா  ெகா கிறாக

:

ஆயிேற எனேவ அவக

தம
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எலாைர ேபால. ைவதைனேயா ? எைம இ6.லகி
இலாள ஆ%கி, பசிேதா%" அனமிைல என ெச-@
இலாைம ஒ5 அைத இலாைம ஆ%"வ எைற%"? அ
ெசாலாதிபேவா? நல நீதி! உ ெதா7 ட%ேக !

உலகி பலைர இலாதவகளா%கி, அவகF%" உ7ண உண. இைலெய5

ஆ%கி ைவதி%கிறாேய ! இ த இலாைம எP ெகா(ைமைய இலாம

ெச-வ எைற%"? எ5 :லவ அபிைகயிட ேக4கிறா. ஆனா வ5ைம

எற இ த% ‘"ேசலல வியாதிைய ேபா%" ச/சீவி மனித வச தா உ7(!’
(ப%த "ேசலா) எ5 :ைமபித எDதி@ ள உ7ைமையேயா, «

இைலெயற ெசாைல உலகி இைலயாக ைவேப," எ5 பா2ய

பாரதியி ைவரா%கியைதேயா அழகிய ெசா%கநாத அறி தி%கவிைல. அவ

வா* த V*நிைலயி அதைன அறி தி%க. வழியிைல. எனேவ இலாைம

எற ெகா(ைமைய மனித எதனதா தா ஒழி%க &2@ எற பிர%ைஞய5,

அதைன ஒழி%க அவ ெத-வதி அைள நா(கிறா. எறாB அவர விப
சாியானதாேன.

இலாைம ஒழிய ேவ7( எ5 அவ வி:கிறா. ஆனா அ த% ெகா(ைம

விபிய மாதிரதி ஒழி  நீ>கி வி(மா? அ நீ>" வைரயிB உயி

நீ>காதி%க ேவ7(ேம ஆனா இலாத ம%களி நிைலேயா மிக.
பாிதாபகரமாக உ ள :

உத5தமா உடைல பசிேநா-! மன ஊ%க> கF
சித5தமா! நி%கதியாகி ஏைழ ஜன>க

எ லா

கத5தமா! இப2 ப( பாரத காண ெந/)

பத5தமா! எப2 பிைழேபா எ5 இ த ப/சதிேல
(பாரத - ெதாைலயாத ெந( ப)

உ ளா இலா
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இலாைம எற ெகா(ைம எ5 நீ>" என ஏ>"கிற :லவ%". உலகி

இலாதவக , உ ளவக

எற இ பிாிவின இ%" உ7ைம@ ெந/சி

உைற%கிற. எனேவ அவ கா திமதிதாைய ேநா%கி பிவமா5 ேக4கிறா :
ெம-%க அேநகைர ெசவகளா- :விமீதி ைவதா-;
மி%க. எ>கைள ெபாலா வ5ைமயி C*தி வி4டா-;
ம%களிேல ப^பாத ெச-தா எ6வைக பிைழேபா?

தி%" உைனயறி ஒவ உ7ேடா , ப/ச தீபதேக?
இ6வா5 வ5ைமயி C*தப4ட இலாைரபறி நிைன%கிற :லவ
உைழ ேபாமான =

கி4டாம உ7ண உண. கி4டாம வா(

ம%கைள@ எ7ணி பா%கிறா. அறாட கா-சிகF அத% = கFமான

அ த ம%க

தம பிைழைப@ இழ  தவி%கிறன. ‘பசி வ திட ப

பற ேபா'. அேபா ெதாழிக

ம4( நிைல%"மா என?

= %" ேவைல ெச-ேத பிைழபவ ெகா4ைட க

?

றா இ% "வலயதி பிைழ: உ7ெட5 உ ளாக
ேவ %"

, உெந

இ6வித ப/ச க7டா எ6வித பிைழபா?

பா %க ேவ7( அமா ! இ த ேவைளக7 பாதேன!
ெந வயகளா Vழ ெப5 அைவேய ேவ

ேபா இபதா திெநேவ

என ெபய ெபற சீைமயிேலேய ப/ச எறா, =

ேவைல ெச-பவகF.

ெகா4ைட ?5 ஆைட ெந-பவகF எப2 பிைழ%க &2@? எனேவ இ த%

ெகா(ைமைய நீ%க ேவ7( எ5 இைற/)கிறா :லவ. அேத சமய

அவ%" த நிைன. வ  வி(கிற. ‘ெசவ நிைற தவக
வ5ைம ப4டவக

ஒ ப%க ;

ஒ ப%க' எற நிைலைய உண  ஏைழ ம%கF%காக

அPதாபப( :லவ%" இ த இ ேவ5 பிாிவின%" இைடேய இர7(
ெக4டா நிைலயிB ள மதியதர வ%கதினைர பறிய நிைன. வ 

வி(கிற. அதாவ கவி ெசவ இபதா பாமரகளான ஏைழ ம%களிட

அ7டாமB, ெபா4 ெசவ இலாைமயா பண பைடதவகைள அ7ட
&2யாமB உ ள நிைலயிB ள மதியதர வ%கைத பறிய, அதாவ

தைம@ த ேபாறாைர@ பறிய உண. :லவ%" வ  வி(கிற. எப2 ?
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இர  "2பவ%ேகா ப/சதா "ைற என? &ேபா

நிர தர பிைச எ(7பா ! ெசவ எனி "ைறேயா?

தரதபி, எ தர%காரகேள ெம

தா ! இனி உ

வர த  அளிதிட அமா ! உன%" இ எ மாதிரேம!

பரபைர ஆ72யாக இபவP%" ஒ5 "ைறவிைலயா. அவ வழ%க

ேபாலேவ பிைசெய( உ7பானா. அேதேபா பரபைர பண%காரகF

எ த% "ைற@மிறி இபாகளா. ஆனா ப/ச%" ஆ72யான அவர

தரைத ேச தவகேள, அதாவ மதியதர%காரகேள மிக. ெம

ந

வி4டாகளா. ஆ. ெசாபன )ரத )கான த லகாிைய பா2 ைவத அழகிய



ெசா%கநாத பி ைளயி ெசாபன வா*%ைகைய ப/சதினா ஏப4ட

பிரதிய4ச வா*%ைக கைல அவைர விழி பா%க ெச- வி4ட.

எறாB அ த நிைலயிB அவ தம வ%க பாசைத விடவிைல. ஆனா

வா*%ைக ம4( அவைர வி4( C(மா? வ ள &சாமிபி ைள ேபாற

ெசவ தகைள அ72 வா*  வ தவ தா அவ. எனிP அவைர ேபா5

ெபா

உ ளவைர :க*  பா2 பாிசி ெப5 வ த :லவகைள@ ப/ச

பாதி வி4ட. அவகள ப/சபா4ைட% கா ெகா(% ேக4க ெசவக

தயாராக இைல. ெசவகF%ேகா அ த ப/ச காலதி ைகயிB ள

தானியைத எ6வள. அதிகமான லாப%" விகலா, எவPைடய நிலைத

எDதி வா>கலா எபதலவா கவைல? எனேவ :லவகளி ப/சபா4ைட%
ேக4க அவகF%" ெபா5ைம@ இைல, ேநர& இைல. இதனா :லவக

பா( தி7டா4டமாகிவி4ட.

ெகா7டா(வா இ த ப/சைத ெந க42% ெகா7( விேபா;
தி7டா2ேனா; :க ேவேற இடமிறி ெச வைர ேபா-%
க7டாB ேபசில; ெவபசியா அவ காதினிேல
வி7டாB ‘த F ! த F!’ எபாக

சீறி ெவ( ெவெடேற!

ஆனா இப2 சீறி விD ெசவ தகைள :லவக

அ7டாம

இ தாகளா? பசி% ெகா(ைம அவகைள அ7டாம %க விடவிைல. ஆனா
அ72@ பயனிைல; அைர% கா)%" வழியிைல :
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ெவ(ெவெடேற ெசாB Cணைர பா2 விய தைல 
'ெகா( ெகா(' எறாB இ>" , அமா, அைர ச

(ச

; பைழய நாணய. 192 ச க

ெகாடா!

ெகா7ட ஒ Zபா-).

இ6வா5 மதியதர வ%கைத ேச த ப2பாளிகF :லவகF ஆதரவிறி
தி7டா2னாக . அழகிய ெசா%கநாத பி ைள ம4( இத" எ த அள.%" விதி
வில%காக இ தி%க &2@? இதனா அவ%" பண பைடத ெசவக
மீ ெபாறாைம ஏப(கிற.

பண%காரகF%ெகன? நில, கைரக

ஏராள. "னி  நிமிராம ‘விவசாயி'

எற ெபயேரா(, ஏராளமான நில>களி = யா4கைள% ெகா7( பயிாிட
ெச-யலா. பயி ெச- விைள த ெநைல ேசமி ைவ%கலா. உட:

ெகாD :ைட%"ப2 உ7( களி%கலா, உ7ட ேபாக மீத& ள ெநைல%
ெகா ைள லாப%" விகலா; வி5 &தலான பணதி இல%கிழதி%"
காத கிழதிய%" நைகக

ெச- 94டலா; ெகா/சலா; "லாவலா.

:லவர ெபாறாைம@ணசி - ெசால ேபானா வயி5 பசியினாB
வ5ைமயினாB எD த தமாேவச% "ர - இ6வா5 எD  ஒ
ெச-க

உ ேளாக

%கிற :

பயிாி(வா; ெநைல ேச ைவபா;

ெம- ெகாD%"ப2 உ72(வா; ெந மி" தைத வி
ைலக4" வி5, வட தபாம நைகக

ெச-வா!

ெகா- கம* 9>"ழலா-! ப/சதா "ைற என அவக4ேக?
அகவிைல ஏற
இ6வா5 எாிகிற C42 பி(>கிய லாப எ5 ெசவகF, வியாபாாிகF,
நில)வாதாகF ப/ச காலதி ெகா(ைமைய தம%" சாதகமா%கி,
ம%கF%" ேதைவயான அதியாவசிய ெபா4களி விைலைய

அதிகாி%கிறாக ; ெகா ைள லாப திர4(கிறாக . இதனா விைல விஷ ேபா
ஏ5கிற.
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நாF%" நா

விைல ஏ5தமா! கட ஆ"த மா!

ேதF%" ேந இ த ப/சதிேல என ெச-வ அமா

எ5 :லவ விைலேயற பறி% "றிபி(கிறா. விைலேயற எறா

எப2?

தைலெயD ஈெத5 க7ேடா; ெபைம தளர% க7ேடா!

விைல ஒ ேகா4ைட ெந Zபா- பனிர7( விக% க7ேடா!
(ேகா4ைட : 168 ப2)

அ த% காலதி இ த விைலேயற மிக. அதிகமான தா. இேதேபா ப/ச

ல4சண தி&க விலாசைத பா2ய வி யப பி ைள@ தம ?



Zபா-%" “ப4டணதி ம4( ஐ  ப2யாேச அகவிைலக !" எ5 அாிசி விைல
ஏற பறி பா2 அ>கலா-%கிறா. இதி   திெநேவ

 சீைமயி

நிலவிய விைலவாசி ஏறைத% கா42B ராமநாத:ர சீைமயி ஏற மிக.
அதிகமாக இ த எப :லனாகிற.

உண. விைல ஏறிவி4டா ஏைனய ெபா களி விைலகF தானாக ஏறிவி(.

அவறி விைல@ ஏ5கிற. உண. விைல ஏறிய பி, அ த விைல@ய த

உண. விைல "ைற த இைலயிேல வ தி%க சமதி%"மா? வாைழயிைலயி
விைல@ ஏ5கிற. விைல ஏறினாB, சாமாகேளP கிைட%கிறனவா?

அ. இைல .

ெம4(% ெக4ேடா, ெபா

இலாைமயா; ெந விைலக

எலா

ம4(%" எ4டாத ப2யான; அறி@ வாைழ இைல

4(%" எ4டா ! அ. கிைடயா, அைல ேதா2 எ>"

த4(% ெக4( ஏ>கின அமா! ெசால. தர இைலேய!
(4( - நா" ச )

அகவிைல இ6வா5 ஏ5 ேபா அதைன சமாளி%க ம%களிட ெபா

வசதி

இ%கேவ7(. ஆனா இ த பிைழபிB ம7 விD  வி4ட பின,
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ைகயி நாB கா) நடமாட வழிேய ைகயி பண& இைல ; அப2ேய ஏதாவ
பிைழைப ேத2 சபாதிதாB, அ த வமான ேபாதவிைல. எ6வள.

சபாதிதாB அ த சபாதிய - சபள - விைலவாசி ஏறைத எ42 பி2%க

&2யவிைல

இ5 ேகாப அ2ைம%" ேம

ஏ இதைன உன%கமா? இப/சதி எப2

சபாதி அதி என? காணாதமா சபள பணேம !

இதனா கைடயி சர%" இ தாB ம%களிட அவைற வா>"வத"

ச%தியிைல. ம%களி வயி5%" உணவாக ேவ72ய ெபா க

விபைனயாகாம கைட%" அல>காரமாக% ெகாB Cறி%கிறன. உண.%"

வா-%" இைடேய பணமிலா% ெகா(ைம தைட மதி எDபி நிகிற.
அைட%கல! கா அ

அமா! பலசர%" அ6வள.

கைட%" அல>கார எ5 ஏ>கி வ ேதா! ப/ச கால வைம

யிைட% கல>காம ெபா

ெகா(பா-! எ>க4" எெறைற%"

பைட%கல கா7! விழிமாேத ! பணிவ உ பாத>கேள !

எெறைற%" ப>கைள ைடெதறி@ பைட%கலமாக விள>"

அபிைகயி பாத>கைள வண>" :லவ, எதாத வா*%ைகயி உ7ைமயான

பைட%கலைத@ மற%கவிைல. பண - சவ ச%தி பைடத பைட%கலமலவா
அ? வயி5 பசி%" உதவ ேவ72ய ெபா க

கைட%" அல>காரமாக

Cறி%" கா4சிைய உைடெதறிய ேவ7டாமா? அத" பண எற
பைட%கல அலவா ேதைவ? ஆனா அ த பண எ>கி  கி4(? உைழ%க
உட   பிைழ%க வழியிலாவி4டா பணைத எப2 ெப5வ? ப/சதி
சி%கிய ம%க

என ெச-தாக ?

பண, பண!
பணைத பண& ளவகளிடமி தா ெபற &2@. அதைன உைழததகான

= யாக ெபற வழியிைலெயறா கடனாகதாேன ெபற &2@. எனேவ
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ம%க

கட ெகா(பவகைள ேத2 ஓ(கிறாக . ஆனா கட ெகா(பவக

அ6வள. ல"வி மசி  வி(வாகளா? அவகF%"% ெகா(த கட திப வர

ேவ7(ேம எற கவைல ; அைத விட, அ த% கட அசB வ42@மாக வ  ேசர
ேவ7(ேம எற ஆைச. இ த ஆைச@ கவைல@ அவக

வி(கிற. எனேவ அவக

மனைத% கலா%கி

தமிட உதவி நா2 வபவைர இழி. ப(கிறாக .

நீ த ப/சதினா கயேவாைர ெந>கி,

மா  இழிவா- மதி%கிறா ; பிறத வத>கைள

ஆ-  உணரா ; இவ ஏ பிற தா இ த அபக4"
கா திமதி யமா ! எலா உனா வ த க4( ெம4ேட

இ6வா5 கட தர ம5பவகைள ‘ஏ பிற தாக

இ த அபக ?' எ5 வைச

பா2 <5கிறா :லவ. கடP%" ேபானா இ ம4( தானா ெதாைல?
வா2%ைகயாக% கட ெகா( வா>கியவனிட ேபாகலா எறா, அவ

பைழய பா%கிைய வ42@ &தBமாக% ேக4பா. C42ேலா ஏெகனேவ பல

ெசல.க ; இதி ப/ச% ெகா(ைமயா உண.%" ஆப வ வி4ட.

உண.%காக% கட ேக4( ச தாயி5. மீ7( கடP%" ேபானா, பைழய

ெசB%", பா%கி%" - என பதி ெசாவெதற பதற; திைக:. இ நிைலயி
எனதா ெச-வ?
இB%" ச>கட தீவ எேறா எ5 இ%ைகயிேல

ெநB%" ச>கட ஆ) ; இ =றி நிதி உள பா

மB%" நி5 மனேமா ச த ! அமா! பைழய

ெசB%" ேபா%" என ெசாேவா எ 5 ள திைக:றேத!
(ேபா%" : ெநா72% காரண)

பண பண எ5 பற , எப2ேயா பணைத ெபறாB, தம%" ேவ72ய
உண. ெபாைள அதனா ெபற &2@மா? உண. ெபாளி விைல
ெகாேபறி J%கைன ேபா ஏறி%ெகா7டா, பண%"தா என மதி:?

எனேவ ம%க

தா உ7( பழ%கபடாத விைல "ைற த உண. ெபா4கைள

தி5 பசியாற &ைன  வி(கிறாக

:
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மா தி5, ேகைப%களி தி5, : ம72 வா-ம( 
நா தி5, ெமலப( கீைரக

தி5, நா>க

உயி

கா, இ5 வைரயிB கழிேதா இ த ப/ச காலைதேய!
ஆனா அப2@ உயி வா*  விட &2யவிைல. உ7R உண. வயி5%"

ஒ% ெகா ள ேவ7(ேம!

ெந ம72%" ஏக% கண%கிைல; உ:டேன மிளகா-

: ம72ேயா( க2ேத "2%க ெபா  வதி

ெசா ம72, ேநா@ ம72, "பி கா தி உ5ம72

அம72( !

இதைகய உணவா ேநா@ வயி5 ேபா%" க7( உயி%ேக ஆப ேநர
ெதாட>கி வி(கிற.

இ த நிைலைமயி இ6வா5 தின தின ெசபிைழபைதவிட ஒேரய2யாக
ெச வி4டாB பரவாயிைல எற ச : ேதா5கிற. மான "ைல ,

வா*%ைக "ைல  வா*வாேன எற எ7ண அவகF%" . வ5ைம வ தா

மனிதனி மானாபிமான எலாேம ேசாதைன%" ளாகி வி(கிற :
சி5ைம ப(வ ப4ட ேபா! இ ெசம%"

ம5ைம%" காR! இ ப/சதி மாெகா2ய
வ5ைம பிணிக

மான& ளவக

வ தா, அைத ேபா ைல மானிக4ேக !

ம4( தா இ6வா5 சாைவ விபினாக

எபதிைல.

மறவகF =டதா விபினாக . எறாB சா. ெந>" ேபா எ த

மனித தா சாக வி:வா? இP ஒ மணி ேநர, ஒ நிமிட, ஒ விநா2
உயி வாழ &2யாதா எபதலவா உயி ேவ4ைக? ஆனா இதைகய உயிராைச
இ தாB, ம%க

தம உயி வாD ஆைச%" விப%" மாறாக,

ப42னியா சாகேவ ெச-தாக

இைல.

. இ6வா5 ெசதவக

ெதாைக%" ஒ கண%ேக
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தீ த>கமான ப/சதிேல பசி ஏ>கி உயி

ேசத>க , அமா, கண%" உ7ேடா ெதாைக ெச:தேக?

எ5 :லவ ைகைய விாி வி(கிறா.
அரசா>கதி நிைல
இ6வா5 ம%க

ப42னியா ல4ச% கண%கி ெச விD  ெகா72 த

காலதி அரசா>க என ெச-த? ப/சைத% க7 திற  பாத கவிஞ

அரசா>கதி அல4சியைத@ பா%க தவறவிைல. ப/ச காலதி ெகா ைள

விைல%" தானிய>கைள வி5 வ த வியாபாாிகைள அரசா>க த42% ேக4டதா?
அல ம%கF%"% கட வசதி ெச- தர & வ ததா? எ. இைல. ம%களி
வா*ேவ வியாபாாிகளி, ெசவ பைடதவகளி ைககளி சி%கி வி4ட.

அவறிட அட" ைவ%கப4( வி4ட.

சிமாசன பதி ேக வி@ இைல; ெந ேசைவ க42
இமாய வவிைல =5கிறா; கடேனP நகா;
ைகேம பண ெகா7( வா எகிறா; ைகயி கா) இைல;

அமா ! இப/சதி எ6வா5 உ-ேவா எ5 அ/சினேம

அரசா>கதி அல4சிய மனபாைம@ ப/சைத அதிகாி%க ெச-த. எனேவ
அரசா>கதி அ4 பாைவ கி4ட ேவ7(ெமறாB, அத" அபிைகயி

அ4பாைவ@ அபிமான& ேவ7(ெமன% ககிறா :லவ.
மன தய. சபாதிேம ெபவா*. ெபற

உ அபிமான இலாவி2 எ6வ7ண உ- வ7ணேம?
ஆனா அரசா>க ம4( மன இர>கி வி( எப என நிசய ? அரசா>க

இர>"வத" &னா, ெத-வ கைண கா4ட ேவ7(. வான மைழ ெபாழிய

ேவ7(. ஏெனனி இ த ப/ச திUெர5 வ த ப/ச அல. பல
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ஆ7(களாக ெதாடசியாக மாறி மாறி வ த ப/ச தா இப2ேய தைல&ைற
தைல&ைறயா- ப/சதிேலேய ெச பிைழ வ தா எப2 வா*வ?
ஆ7டா7( ேதா5 இப/சதினா ெதாைலயா% கவைல
97டா எளியவ%" எ6வா5 இ நா

பிைழ:%" இடேம?

<7டா மணி விள%ேக ! பலவா5 எைம ப ெச-ய

ேவ7டா; இ6வள. ேபா அமா ெச-த ெவ6விைன%ேக !
பாவ ஆ7டா7( ேதா5 ேதா5 ப/ச>கF%ெகலா ம%க

ெச-த

ெகா( பாவ தா காரணெம5, அத காரணமாக ெத-வேம அவகைள

மாறி மாறி :5வதாக. :லவ =5கிறா. ஆனா உ7ைமயான

பாவிக

யா எபைத அவ உணரவிைல. அனியரா4சியி )ர7டB,

அல4சிய மனபாைம@, ம%கைள &ேனற விடாம த(, அவகைள

எெற5 வ5ைமயிB அ2ைமதனதிB ஆ*தி ைவ%க &ைன த ராஜ
த திர& தா காரண>க

எபைத அவ உணரவிைல, எறாB ப/ச தீர

ேவ7( எ5 அவ விபப4டா நா( ெசழிதா தா அ நீ>"
எபைத@ அவ உண தா. எனேவ நா( ெசழி%க நல மைழ ெபாழிய

ேவ7(. மைழ ெபாழிவத" அபிைகயி அ
கதினா; அவள அைள நா2னா.

ேவ7( எ5 அவ

மயி விைளயா(ப2 ேமக V* , மைழ விD தா
ெவயி விDேமா இப2ேய? அேபா ெந விைல@ விD;
ெசயி விD வி விைளவா-, இ ப/சதிைன விD>"

அயி விழி% கா திமதிேய "ைற என அ2ைம க4ேக

ஆ மைழ விD தா ெந விைல@ விD. அேபா, ெச- நில>களி விDகிற

வி விமி விைள  பல த  ப/சைத ேபா%". எனேவ நா( ெசழிதா

தா, விவசாய ெபகினா தா ப/ச ெதாைல@ எ5 உணகிறா :லவ.
நி தாKதி
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திெநேவ யி )வாமி ெநைலயப தா ேகாயி ெகா7( ளா.

அவாிட &ைறயிடாம :லவ அபிைகயிட &ைறயி(வாேன? ஆனா
:லவேரா கா திமதியைமைய ேநா%கி, ''உ கணவ ெநைலயப எ5

ெபயதா ைவதி%கிறாேர தவிர, அவ என ப2யள%கிறா எ>கF%"?”

எ5 ேக4( வி(கிறா. அபிைகைய தவிர ஏைனய ெத-வ>க

எலா

அவ%"% ைகயாலாகாத ெத-வ>களாக ேதா5கிறன. இ த% கட

அவ சிவ, திமா, ஐ>கரனான கணபதி &த ய ெத-வ>கைள% "றி

நி தாKதியாக பா(கிறா. அபிைகயி சேகாதரனான திமாேலா ப/சதி

ெகா(ைம தா>காம ம7ைணய ளி தி5 சீவி%கிறானா. அவள கணவனான

சிவேனா திேவா( ைக@மாக பிைச ெய( உ7( வா*கிறானா. அவள

:திரனான விைன தீ%" விநாயகேனா, ைககேள ப/சமாக (அதாவ ஐ 

கர>கைள% ெகா7டவனாக) மாறி வி4டானா! எனேவ அபிைக ஒதிையேய
:லவ ம%கF%" ஆதரவாக விள>"பவ

என% ககிறா:

க7டன ெச-@ கணபதிேய, ப/ச க7( ெம-
வ7டன எறன; ேக4( எனேவா &க மாற ைவ%
ெகா7டன; இ>" என%" ப/சமாக% ைக =25 எ5
வி7டனனா! எ>க4" ஆ ைண நீ@ ைக வி422ேல?
‘நா>க

ப/சதா வா2 வி4ேடா' எ5 =ற% ேக4ட.ட விநாயக &கைத

எப2ேயா மாற ைவ ஆைன &கமாக மாறி% ெகா7( வி4டா. ேமB

என%" ப/ச% ைகக

தா எ5 ைககைள விாிவி4டா. எனேவ

உைனயறி எ>கF%" ேவ5 கதிேய இைல - எ5 அபிைகயி சரைண%
சி%ெக5 பி2%ெகா7( வி(கிறா :லவ.

கா திமதி அ தாதியி இ5தி ப பா%கF அபிைகயி அளா ப/ச
நீ>கி, ம%க

நல&றதாக% =5கிறன. எனேவ அபிைகயி அைள% "றி

:லவ உசாகேதா( உணசிேயா( இ5தியி பா(கிறா.

வா*வி "ைறயிைல; க7ேண5 இைல; வ5ைம இைல ;
தா*விைல; ேநாயிைல; அ/)த இைல; ப/ச>க
பா*விைனயா ப>க

இைல,

இைல; ெநைல பதி வ2ைவ
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V*வ ெதா7டக4" எறறி ேதா; இதி ேசாவிைலேய!

அர எ5 உேள நி5 அ5%" கவைலெய லா ெதாைலதா ,

திர எ5 மி%க ெபா

அளிதா ; ப/ச தீ வி4டா ,

வர எ5 நீட அளின ; கா திமதி அைமைய

பர எ5 நபின ேப%" ஒ நாF பD திைலேய!
எெறலா பா2 தி, தம அ தாதிைய நிைற. ெச-கிறா :லவ அழகிய

ெசா%கநாத பி ைள.

ஏ ெதாி  ெகா ள ேவ7( ?
அழகிய ெசா%கநாத பி ைள இயறிய கா திமதி அ தாதிைய நா ஏ ெதாி 

ெகா ள ேவ7(? நா4ைட உB%கி% "B%கிய ப/சதி ெபைமைய இ ?
பலவா5 எ(% =றி@ ள எப ம4( காரணமா? இைல. ெசற
?றா72 வா* த தமி* :லவக
அதனா நா4( ம%க

பல ப/சைத அPபவித ேபாதிB,

எ6வா5 பாதி%கப4டாக

எபைத ஏ பாட &வர

விைல? இத"ாிய விள%க ெதாி  வி4டா, கா திமதி அ தாதிைய நா

ெதாி  ெகா ள ேவ72ய மெறா காரண& :ாி  வி(. 18, 19ஆ

?றா7(களி வா* த தமி*:லவகளி வா*%ைகைய ெதாி தவகF%"
இ ஒ5 :ாியாத :தி அல. அ த ?றா7( :லவக

பல தம

?களி எளிைமைய@, இனிைமைய@, :ைமைய@, அைமயான

ெசாலா4சிைய@ :"ததா ெச-தாக . எனிP அவகளி ெபபாேலா

தம "பி% ெகாதிைப@ "(ப வா*%ைகைய@ கவனி% ெகா வதகாக,
ஜமீதாகைள@ ெசவ தகைள@ அ72 பிைழ வ தன. இதனா

அவக

ம%களிடமி  விலகிேய நிறன. அவக

தா அ72 பிைழ

வ த ஆதரவாளகைள :க*  பா(வதிேலேய காலைத% கழிதன. அ த

சீமாகளி சிறிப ேவ4ைகைய@ நபாைசகைள@ திதிப(
விததி, அவக

மீ காத, <, மட, உலா ேபாற பிரப த>கைளேய பா2

ெசறாக . இ6வா5 ேம ட சீமாகைள அ72 பிைழ வ த அ த
:லவக

கீழிடதி

 த ம%கைள வா42 வைத வ த ப/சைத பாட

&வரவிைல; ணியவிைல. எனேவதா அ த%காலதி :லவகளி ப/ச
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பா4(%" "ைறச ைலேய தவிர ப/சைத பறிய பா4(%கF%"
ப/சமாகேவ ேபா- வி4ட!

அழகிய ெசா%கநாத பி ைள@ ேமேல "றிபி4ட :லவகளி   எ த

விததிB ேவ5ப4டவ அலதா. அவ தம கவி பா( திறைமைய

ெயலா ‘காெய5 எ( இைல' எ5 &2பத", ‘ேநாிய எ5 எ(
வாாிய' எ5 &2பத"மான சிலைற சாமதிய%"தா தம ெச-@
இய5 திறைன ெபாி ப யி4டா, அேதேபா ஐ  'ச' வர பா(வ.

அைட ெமாழியிறிேய பா(வ, பலகார>களி ெபய வரபா(வ, சிர>"%"

"ர>"%" சிேலைட பா(வ எபேதா( நிலாம ெப7 உ5:%" ேவ5 பல
ெபா கF%" சிேலைடயாக உவமி பா(வ, அ2 மட%" வர பா(வ.

ந(ெவDதல>கலா வர பா(வ &த ய ெசப2 விைதகளிB சி ைதைய
ெசலவி4(% காலைத ேபா%கியவ தா. ேமB அவ தைம ஆதாி வ த

வ ள &சாமிபி ைளைய% கவி நாயகனாக% ெகா7(, அவமீ பேவ5

காத பா4(%கைள பா2யவதா. உதாரணமாக, &சாமி பி ைளேயா(

கல  உறவா2ய ஒ ெப7ணி =றாக அவ பிவ பாடைல பா2@ ளா:
பலவித `ைலக

பாரா4(வா ; எைன ப/சைணயி

"லவி& தா(வா, ஓயாம ேகாழிக

=. ம4(;

:லவி ெச-தாB நல. ெசாவா ; &: ேபாக விடா;

கலவியி எ &சாமிைய ேபா எ>" க72ேலேன!

இம4(மல. ஊாிB ள ெப7கெளலா - திமண ஆன ெப7கF

=டதா - அ த வ ள  மீ காத ெகா7( தவிததாக பா2யவதா அவ.
“உ க7 அவேம நா4ட ெகா7டேத?''
எ5 எைன அ2 உ5%கி வி4ட

எ கணவ க7( ெகா7டா உயி ைவ யா!

சீ%கிரதி எைன ேசவாேய!

எ5 ஒ மணமான ெப7 வ ள &சாமி பி ைளைய ேநா%கி% =றி,
அவேரா( ேசர 2பதாகெவலா பா2 பாிசி ெபறவதா அவ.
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ெசால ேபானா, உலக எப2 இ%கிற. உலக ம%க

எப2 வா*கிறன,

ப/ச& ேநா@ நா4( ம%கைள. ச&தாய வா*%ைகைய எ6வா5 பாதி%கிறன

எபனவைறேய பா%க மற தவகளா-, ம5தவகளா-, க7ணி  

க7ைண% க42% ெகா7( "2யாக வா* த கா தாாிைய ேபா5 வா* 
வ த :லவகளி ஒவராக இ தவதா அழகிய ெசா%கநாத பி ைள.

எறாB, அதைகய :லவகைள%=ட, தா வஷ ப/சதி விைள.க

எ6

வா5 பாதிதன எபைதேய நா கா திமதி அ தாதியி கா7கிேறா. அட

தா வஷ ப/சதி தைமக

சிலவைற@ நா அத Jல ெதாி 

ெகா கிேறா. இத Jல இ த ?B சாிதிர &%கியவ ெகா7ட ஒ சJக

இல%கிய பைடபாக. நம%"% கா4சியளி%கிற.

இ>"% கா திமதி அ தாதி எற ?ைல நா ெபா4 ெதளி.%காக பத பிாி,
அ பத>க

சிலவ5%" அ2யி அத எDதி@ வழ>கி@ ேள.

இனி ?ைல ப2@>க .
91. ெபமா :ர
திெநேவ .

ர"நாத

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

விநாயக கா%&
அ/ச ெதளிய நைடபயி கா திமதி அைம ேம
ப/ச ெதளிய நல தாதி பா2 பர.வத"

ெந/ச ெதளிய மதி%கா42 வா%" நிரப ந"
ந/ச ெதளிய உ7ேடா அ
(அ/ச : அன)

ச தி விநாயகேன

'
திெநைல% கா தி மதிேய! இப/ச ெதளிக எேற

ஒ ெசாைல தீ திவா- மலவா-; இ>" உனதவி

அகிைல ேய எம%" ஆ7( ? இ நா
வெதாைல தீத

ம4( அPபவி

எ7ணா" அற& வளத ெபாேன!

1
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ெபானபல வமகிD உைமேய! ப/ச 9மிதனி

இன பல உறிப எேனா ? கLடேம வள
&ன, பல ெகா( ஆ7ட வா- அ

&5 ைவேத

அன பல உயி%" த  காஉ அைட%கலேம.
[கா : காபா5 ]

அைட%கல கா அ

2

அமா; பலசர%" அ6வள.

கைட%" அல>கார எ5 ஏ>கி வ ேதா; ப/ச கால வைம
யிைட% கல>காம ெபா

ெகா(பா-; எ>க4" எெற ைற%"

பைட%கல கா7 , விழி மாேத ! பணிவ உ பாத>கேள .
(வைம : ெகா(ைம )

3

பாத>கேள வ>க ஆகி ெம-யப ப% கட

ேல த>கிடா மகைர ஏ5 எப எம%" இைலேயா?
தீ த>க மான இ ப/சதி ேலபசி ஏ>கி, உயி

ேசத>க , அமா, கண%" உ7ேடா ெதாைக ெச:தேக?

[வ>க : மர%கல]

4

ெசப படா இ த ப/சதி ேலப4ட சீரழிேவ!

ெவப படாத உ க7ேணா%க இறி வி(வி, இைத
தப படா; இ>" அறி தறியா "ற ெசயிP
ஒப படா அம, எ%கால& எ>க4" உபலேம.

5

உ பாதேம கதி அமா, இ ெநைல உைமயவேள!
ெபாபா ெப7ணாைச இலேத )க அ ேபாBமிைல;
வபா- அ. பைட அநியாயதி வா(கிேறா;
அபாக தீ ைவபா-, ப/சதா ப( ஆபைதேய.

(வபா- : வைமயாக)

6
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ஆ! பாரத உ7ேடா , இேபா அநியாய அமா?

நீ பா இப/சைத ஓ4டெவறா ெவ" ேநர&7ேடா ?
தாபா%கினியி வ திய ேபக

வ தா, இர>கா

7

மா பாதகைர )ம த எ6வா5 இ த ம7 மகேள?
(தாபா%கினி : ப ெந:)

ம7=ட வா-வி4( அD ஒ சத அமா, மன)
:7 =( என ெநா  ேபா) தமா; ப4ட :ைம ெசால

எ7 =ட விைல ; பிைழப எ6வா5 அ2ேய>க

அமா

க7=( C>கி, உலேகா ப( ப/ச காலதிேல?
(எ7 : மன; அ2ேய>க

: அ2யாகளான நா>க )

8

காலைத% கLட ெபாறாம ெநா ேதா ; ப>கயைன ெநா ேதா

சாலைத நீ ெச-கி றாேயா என உறைன@ ெநா ேதா ;
பாலைத உற விழி உைமேய! இ த ப/ச வ த

Jலைத இன அறிேய; திைகதன &றிBேம.

9

[ப>கய : பிரம ; சால : மாயவிைத ; பாலைத : ஒளி பிரவாகைத]
&றின ெநெறன வறின எ&ட J

பசியா;

ச5 உ ெந/) இர>காத ெதேன? இ ப/சதி எேத
வி5 திேபா எனி ஆமானதிைல; மி2ய தனா
இைற வைர கLட ப4ட ேபா இர>"ைவேய.

[எேத : எைதேயP ; ஆமானதிைல : &2யவிைல ; மி2: வ5ைம]

10

இர  "2பவ%ேகா ப/சதா "ைறெயன? &ேபா
நிர தர பிைச எ(7ப; ெசவ எனி "ைறேயா?

தர தபி , எதர% காரகேள ெம

தா; இனி@

வர த  அளிதிட உன%" இ எ மாதிரேம ?

11
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மா தி5, ேகைப% களி தி5, : ம72 வா-ம(
நா தி5, ெமலப( கீைரக

தி5, நா>க

உயி

கா, இ5 வைரயிP கழிேதா ப/ச காலைதேய;
=தி ைறப2 ஆடவலா மகி* ேகாகிலேம!

[மா : மா.; : : கப: ; நாதி5 : நாவா தி5;

12

ேகாகிலேம : "யிேல]

ேகாகனக திேவ! பசியாB "ைழ  ப4ட

ேசாகெமலா எ>க

தாயான உPட ெசாவதலா,

காக அறிவிறி தாேம ைவ உ7R கயவ தபா
ஏக , உடB ஒB"தமா , உ ள எ/ச உேற .

[ேகாகனக திேவ : சிவெபமானி ெசவேம; காக அறி. :

13

காக>களி கைர  உற. கல 7R அறி. ; ஒB"தமா :

ஒ(>" தமா ; எ/ச : )>க]

எசா7 "பி%" இைர%ேக இ தம4ெடனி என ெச-ேவா?
ப/சா>க ேதP இ ப/சா>க நீ>" எபாக

இைல;

ந/சா கவைல எவப(வா, பல நாF அமா?
ெச/சா

யிவிைல சீராக நீ அ

ெச-"ைவேய.

[ப/சா>க : ப/ச ெந: ; ெச/சா
ெச-க

உ ேளாக

: ெச ெந]

14

பயிாி(வா ; ெநைல ேச ைவபா;

ெம- ெகாD%"ப2 உ72(வா; ெந மி" தைத வி
ைலக4" வி5, வட தபாம நைகக

ெச-வா;

ெகா- கம* 9>"ழலா- ! ப/சதா எ "ைற அவ%ேக ?

[ெகா-கம* 9>"ழ : ெகா-த வாசைனமி%க 9V2ய = த]
அவமதிதா கதிேவ5 இைல; நீ அைனயா- இ 

இவள. <ர கLடபட பா இப எேனா ?

எவள. "ற ெச-கிற ெபாலா பி ைள எனிP தா-

15

40

தவற வி(வ7ேடா ? ஏ அமா அட சாதிபேத !

16

(இவள.: இ6வள.; எவள. : எ6வள.)

சாதி அநியாய ெதைம நீ>கிடா ச/சல இ4ேகா
ஆதித ேபாவ  அ ; இ5 ேகாப அ2ைமக

ேம

ஏ இதைன உன%" அமா? இப/சதி எப2 ச
பாதி அதி என? காணாதமா சபள பணேம.
(ஆதித : Vாிய)

17

பணமி  இப/ச வ வி4டா ஒ பாரமிைல;
உணவி ெபா4(% கட ெகா7டேதா தர%" அதிக;
மணமற சீவனதாேல :சிப எ6வா5? ெகா7ட
ரண& ெதாைலப எ6வா5? ெசாவா- ெநைல நாயகிேய!

(மண : மகி*சி ; ரண : கட)

18

அகிலா7ட நாயகிேய! ப/சதா உ-வ ஐயெமேற

திகி ஆ7டேத எைம , எ ெச-"ேவா? ஐவ ேதவி%" &
கிலா7டவ த>ைகயா- இ , ப( ப அற,

&கிலா7ட எ>கைள% காவா இத &ைறயலேவ!
(ஐவேதவி பா7டவாி மைனவி பா/சா

&கி ஆ7ட : இ ேமக V* த )

;

19

அB பகB இப/சதி ப4ட அவதிெயலா
ெசாB ெபாDதி உகாத ஒ5ளேதா? க2ய

கB கைர தி(ேம ! உன%ேகா இர%க>க
ெநB தவச& எலா ம
(தவச : தானிய>க )
அ
ம

இைல;

திட நீ அேள .

ெகா(தாலறி ஈேட5வ இ>" அாி; ெபாலா

ெகா(தா எவதா பிைழபா ? உ-@ வ7ண இனி

20

41

ெத

ெபா
(ம

ெகா( ஆதரவா- வ5ைமபிணி தீ எம%"

ெகா(தா உைன யா த(பா இ த 9தலேத ?

: மய%க ; ெத

: அறி. ெதளி.)

21

9தர வ ைய ெநேலசைர, த7:ன &2த

நாதைர, ேவRவனதைர ம5

நட :ாி த

பாதைர ேச த பராசதிேய! இ த பாாி எ>க

ஆதர தீர% கைண ெச-வா-, உலகா7டவேள.
(9தரவ

: சிவெபமா ; ஆதர : கல%க)

22

ஆ7டா7( ேதா5 இ ப/சதினா ெதாைலயா% கவைல

97டா, எளியவ%" எ6வா5 இ நா

பிைழ:% கிடேம?

<7டா மணிவிள%ேக! பலவா5 எைம ப ெச-ய

ேவ7டா: இவள. ேபா அமா, ெச-த ெவ6விைன%ேக.

(இவள. : இ6வள.)

23

விைனயி யெக( எேற வர தர ேவ7(மலா

பிைன ெயா5 ேவ72ல அமா; சகல பிராணிக4"

அைன எ5 நீ உறலாேல சர7 எ5 அைட தன யா

உைனயறி ேவறிைல எ5 நறா- எ உள ெத7ணிேய.

[பிைன : பிைன ; பின ; அைன : அைன]
எ7ணிய எ7ண>க

24

ஒறாகிB நிைறேவறவிைல;

ப7ணிய தீவிைன%" எேறா, எம%" இப2 அைமதா- ?
தி7ணிய வ த விைனக

எலா இனி தீவ எ நா ?

த7ணிய எ>கைள ஈேட5வ எ நா ? உைரேய.

[உைரேய : ெசாேல]
நாF%" நா

விைல ஏ5தமா! கட ஆ"தமா!

ேதF%" ேந இ த ப/சதிேல என ெச-வ அமா?
வாF%" உவைம ெசாB விழி% கா திமதி அைம நி

25

42

தாF%" நா>க

அ2ைம எேற வ  சா தனேம.

26

தனைத பைடதி தா நைம ஏபவ த>கF%ேக;
அனைத பைடதி  ஆன தேம ெபறலா; அதறி
மனைத பைடதி தா மாதிர தவ வா-தி(ேமா?
எனைத பைடதி தா என எ5 உ ள ஈ%கிறேத.
[அனைத : அனைத, உணைவ ; அதறி : அவறி :

27

எனைத: எனைத]

ஈ%க பத5 ெந/)ேறா ; இ ப/சதி ஏைழகைள

பா%க பத5தமா! இைத யா சகிபா எ5 உட

ேவ%க பத5த க7ணார% க7(, இ6ேவைத எலா
தீ%க பத5வேதா தயவான தி. ளேம?
(ேவைத : ேவதைன)

28

உ ள% கவைல எ6வா5 உைரேபா? உPட பிற த
க ள பிரா வயிறி ேவதைன@5, கா42 ெச5
ெகா ள படாத ெகா( பைடயா- , ப/ச =(ைகயா
அ ளி ம7ைண தி5 மாவ2 காப யா அறி ேத.
(க ள பிரா : க7ணபிரா)

29

யாமைளேய! உ மணவாளேரா( உைரதாB அவ

தா எ ெச-வா எ5 உ

எ7Rதமா ; எனதா எனிேலா ,

ஈமதிேல ந2 எ%காB பிைச எ( அைல  உ7
ேட, மைலவா- &க& ப/ச கா42 இத க7ேட.
(யாமைளேய : பாவதிேய ; உ

ப/ச : தவ&திைர)

: உ ள ; ஈம : )(கா( ;

க7டன ெச-@ கணபதிேய, ப/ச க7( ெம-
வ7டன எறன; ேக4( எனேமா &க மாற ைவ%

30

43

ெகா7டன; இ>" என%" ப/சமாக% ைக=25 எ5
வி7டனனா! எ>க4" ஆ ைண நீ@ ைகவி42 2ேல?

(எனேமா : எனேவா ேபா ; &க மாற : மாறிய ஆைன&கமாக ;

31

ப/சமாக% ைக =25: ஐ  கர>களாயி5)

வி4(R த>கசிேய ! இரேபா எ>க

C42 வ தா

இ4(R வ7ண நிதியளிபா-, ப/சேம தைளயா-%

க4(R எ>க

ய தவிபா- எ5 க7( தி(%

கி4(ண ேத பணி ேதா ; வில%கா- இ% ெக(தைலேய.
( இ4(R : இ4( உ7R ; க4(R : க4(7R)

32

தைல எD ஈெத5 க7ேடா ; ெபைம தளர% க7ேடா ;

விைல ஒ ேகா4ைட ெந Zபா- பனிெர7( விக% க7ேடா ;

நிைல ெகட ப/ச& ேசர% க7ேடா ; ப ேநர% க7ேடா ;
அைலய விடா எைம ஆ4ெகா ள நீவர% கா7கிலேம.
(ேகா4ைட : 168 ப2)

33

காRதி! இப/சதி அமா எ கLட% கண%ைக ெசால

ேதாR ; ெமத. உபா வ ேத உ ைண ய2ைய
ேபR, கா திமதிேய! நிதி@ ள ேபைர% க7டா

நாR ; நீ இர>காவி2 ஆ ெசாவ ஞாய எேற?

(ஞாய : நியாய)

ஞாயி5 ேபாற "ைழ%கா, தி>க

34

நைக&க&

<ய ெச6வா@, சில:தைன% ெகா( இைணய2@
ேவய வியாழம ெச>ைக@மா-, ெவ ளிடப மிைச
நீ எDவா-, ப/சமி/ சனி யாய>க

[இபாட  கிழைம ெபயக

நீ>கிடேவ

ஏD இடெப5 ளன.

அ2%ேகா24டைவ. யா* அம : யா* தா>கிய ; ெவ ளிடப:

ெவ7இடப - ெவ ைள நிற% காைள]

35

44

நீ>கி தள தி( உ ளபிலா பதி ; நித நித
தா>கி தள தி( ச7டாளைர :வி ; தா* )டாி

ஓ>கி தள தி( ஈயாதவ ெசவ ; ஊP இறி
ஏ>கி தளதி( ப/சதி ஏைழக
எ "ைறபா4ைட எலா ெசால% ேக

எ>ெக>"ேம.

36

; ப/ச எப எைம

இ>" உைறேபால. J25 அமா ; மன இனெலP

க>" உைறயா வ7ண ெச>கதிராகி% க>காதரனா
ப>" உைற கா திமதிேய ! திவ
[ப>" : ப%கதி]

பா ைபேய.

37

பா %" கா திமதி எP ெத-வ இ பா:க* ெந
ேவ %"

நீ ஒ தா-ேபா இ , ெவ"7( ப/ச

காலைத ேபா%க நிைனயாத என காரணேம?

38

நீ  தனைத சாி%க4டேவா இ நிைல நிறேத?
நிைலநிக ஏைழ%" இர>கி, எ%கால& ெந ம

விைல விகேவ தி>க



&மாாி ெப-வி%க ேவ7( அமா!

உைல உக ேபா கன5 எதைன நா

ெகாதிேபா? இப2

அைலய" இனி எ>களா &2யா. ெநைல வ2ேவ.

(உைல உக : உைலதீ ; அைலய" : அைலவத")

39

வ2ேவ! எ கா திமதிேய ! இப/சதி வைம ெசால

மி2ேய எ>க4" ஆயிர வாயாகிB இனி ேவ7( ; இ த

ப2 ஏ>க ைவத எ காரண%"? பாவதினா
அ2ேய>க

ெச-த "ைறேயா , ெசா ! இப2 ஆனேவ.

அ2ேய>க

: அ2யாகளான நா>க )

(வைம : ெகா(ைம ; மி2ேய : தாிதிரக

; எ : என :

40

45

ஆனாB, அம! இப/ச%" ஏ இனி ஆ5வேமா?
ேபானாB ந உயி ேபாக4( எ5ைன ேபா5வேமா?
தானா இ ெதளியா ; இ நீ>க உ த7ண
மானாபி மான& காத

ெச-;

கா தி மதியைமேய.

(ஆ5வேமா : (என) ெச-ேவா ; தானா : தானாக)

41

மதிேய இறி மன ம7ேடா ப/ச வைமயினா;
திேய உைன ெச-, அமா எம%" இ த ப வ த

விதி ஏ? கா திமதிேய ! அ

எ>க

மீதி ைவ%க

ததிேய இேபாதறி ேவெற த நா , ெசா சதாந திேய?

[ததி : தண]

42

ந தா மணி விள%ேக ! ெசவிேய ! ெநைல நாயகிேய!

ெச தாமைர மக , நாமக

ேபா5 சிகாமணிேய!

சி தா"ல ெகட, ெம-ய2யாக

இசிப எலா

த தாF கா திமதிேய! இர>" அ

[சி தா"ல : மன% கவைல]

தைம ெகா7ேட.

43

ெகா7டா(வா இ த ப/சைத ெந க42% ெகா7( விேபா ;
தி7டா2ேனா :க ேவேற இடமிறி ; ெசவைர ேபா-%
க7டாB ேபசில; ெவபசியா அவ காதினிேல

வி7டாB, ‘த F, த F' எபாக

சீறி ெவ(ெவெடேற.

44

ெவ(ெவெடேற ெசாB Cணைர பா2 விய , அைல 
ெகா(ெகா( எறாB இ>" அமா, அைரச

அ2ைம ெகா

கா திமதிேய ! இதைன அறி தி 

க(களவாயிP நீ இர>காத என காரணேம?
[சா

=ட% ெகாடா ;

: பைழய நாணய ; ஒ Zபா- = 192 ச ]

45

46

கா அணி ேச த "ழலாைள , அைமைய, கா திமதி
ேப அணி ேச த உைமயாைள, ப பிணி ம ைத,
சீ, அணி ேச த கவியா தின தி ெச-தி(ேவா,

ஓரணி ேச த இப/சதி J%க>க
[கா அணி : க&கி]

ஓ-வதேக

46

ஓயா% கவைல ஒழிவ எேபா என உனிடதி

நாயா- அைலகிற இ6ேவைளயி, ெநைல நாயகிேய!

ேநாயான ப/ச& வாதி%"ேத ! இ த a7 பலைத

தாயான உPட சாறாம யாட சா5வேத?

(வாதி%"ேத - வ கிறேத ; a7பல: ெநாபல, ப)

47

சாற சீதி உைடயவேள! ந தட ெபாைன

ஆறி ெந( ைற ேம பாாிசதி அம தவேள!

மாறி(வா-, இ த ப/சைத, அம! உ மாமலதா
ேபாறி( ெதா7ட ெச- "ற>க
(ெபாைன : தாபிரவணி)

யா. ெபா5பவேள!

48

ெபா5ைம% "ண நின%" எப கLட ெபா5தைலேயா?
சி5ைம ப(வ, ப4ட ேபா, இ ெசம%"
ம5ைம%" காR ; அதிP இ ப/சதி மாெகா2ய

வ5ைம பிணிக

வ தா, அைத ேபா ைல மானிக4ேக.

(மானி : மான மி%கவக )

49

மான ெகா( ; நவர ெகா( ; ம>கள வா%"% ெகா( ;

ஞான ெகா( ; ப/ச நீ>கிடேவ அ

நா4ட ெகா( ;

நான ெகா(>கம* 9>"ழேல ! ெநைல நாயகிேய!

ஈன, ெகா( ப நாடா இ>" உ-வ7ண எ தம%ேக !
[நான : ந5மண]

, 50
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எ த% கவைலயிP ெகா2தான இலாைம ; அ எ

ெசா த% கவைல ; அ தீரவிைல ; இெதாைல@ட

ப த% கவைல ஒபாகிய ப/ச பரவிறமா!

51

இ த% கவைல பட &2யா எ>க4" இன&ேம.
இனப2 எ5 உைரயாதிப என? &கி

அன ப2வ% "ழ உைமேய! ெநைலயப &ன

ெசான ப2 ெந இ நாழி ஈவதி ேசா. உ7ேடா ?

என ப2 அள%கிறா ? எ>க4" அைதேயP ெசாேல.
ெசா - ெபா , 9 - மண, எ

52

- எ7ைண , கன - )ைவ எனேவ

பபல சராசர கல ேத நிற பாவதிேய!

ெந ப2ேய5 ப2%" அ வா-, ப/ச நீ%கி, அமா!

ெவபைரய த த க7மணிேய ! ெநைல ெம- ெபாேள

[ப2ேய5 ப2%" : C4(ப2 ஏறி உ ேள வவத";

53

ெவபைரய : மைலயவச]

ெம-%க அேநகைர ெசவகளா- :வி மீதி ைவதா-;
மி%க. எ>கைள ெபாலா வ5ைமயி C*தி வி4டா-;
ம%களிேல ப^பாத ெச-தா எ6வைக பிைழேபா?
தி%" உைனயறி ஒவ7ேடா , ப/ச தீபதேக?

[தி%" : ஆதர.]

54

தீராத வவிைன தீபா- எேற மைற ெச:தைல

ஓரா இவைர Cேண அைல தன ; உைன யறி
யாரா இ ெதன? கா திமதீ ! இனியாவ அ
=ராவி2 ெசாவ எ6வா5 உைன அP=
(ஓரா : உணரா : அP=
= %" ேவைலக

எேற?

: அP=ல ெச-பவ )

ெச-ேத பிைழபவ ெகா4ைடக

?

55
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றா, இ% "வலயதி பிைழ: உ7ெட5 உ ளாக
ேவ %"

; உ ெந

இ6வித ப/ச க7டா எ6வித பிைழபா?

பா %க ேவ7(, அமா ! இ த ேவைள க7 பாதேள!

(ெகா4ைட : பதி)

பாவதிேய ! எ த ப& நி அ

56

பாைவயினா

தீவ ; இ ப/ச மாதிர ஏ அதி தீவதிைல ?

ேசா. அ இலா உ>க

எ7ண ைக=(, )க உ7டா" எ5 ஆ

சீவதி, கா திமதி அைமேய ! எ>க
[சீ : நிைலைம]

சீ நிைன ேத .

57

ைந  ெசா ேநா%க அறிவா- ; & ) தரனா நட 
ச  ெசாேனா மகி* ேச கா திமதி ! உ ச நிதியி

வ  ெசாேனா ; இன& தீ திடாததி வா2, மன

ெநா  ெசாேனா ; ெபா-தேதா இைட%காடத ? எ5ேம?

( ெசா : ெசாB ; ) தர : ) தரJதி நாயனா ; ச  : <)

58

? ப/ச ல^ண க5 உைன ேபா5 மP%கF, பா

ேம ப/ச ல^ண க7( ெநா தா ; உைன ேவ72ன ேப%"
ஏப/ச ல^ண கா4டா ஒழிைப எP ெசாB ெபா-ேயா?
ேதா ப/ச ல^ண கா7 நைடயா- எ ெகா V* தைதேய?

59

(? ப/சல^ண : எD, ெசா, ெபா , யா:, அணி ஆகிய ஐ 
இல%கண>க

; ேதா ப/சல^ண : ேதா ப/சதா வா2ய

நிைலைம ; நைடயா- : வழ%கா-)

தைதபா- அளி &ர 9>"ழலாF%", தாரக எ5

அைத பாகா%" ெநைல வ2வாF%" அ2ைம ப4(

பைதபா &ேபா ப/சதாேல வதப(வ எறா

இைத பா%கிB இ>" அதிசய ேவ5 இனி என உ7ேட ?
(தைதபா- அளி &ர : ெந%கமாக ேதனீ%=4ட ாீ>கார

60
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ெச-கிற; தாரக : க7மணி)
என பிைழ: எபிைழ: எ5 நா>க

எ(ைரேபா?

கன ெமாழி ெநைல நாயகிேய! ப/ச காலதிேல
மன தய. சபாதிேம ெப வா*. ெபற

உ அபிமான இலாவி2 எ6வ7ண உ-வ7ணேம?
(கன : க:)

உ-வ7ண நா>க

61

வ  உ தா4" அ2ைம ப4ேடா, வ2ேவ!

ைக வ7ண கா வ7ண, கா த
ெம- வ7ண பாதி ெகா

ெச தாமைர கா4( உற

ேவRவேனச%" வி7(, உதவி

ெச-வ7ண நீ உள ெகா வா- இப/ச ெதளி திடேவ

(தா4" : தா கF%"; கா த : கா த9 ; ெம-வ7ண: உடபி)
ெதளி% ெகா ளா ம

62

சி ைதய ஆயிP, ேத(பவ%"

ஒளி% ெகா ளா உ ேசைவ க7டா எவ%" "ைறேயா?
ெநளி% ெகா

ஆ( அரவா :ய ேச ெநைல வ2ேவ!

)ளி% ெகா ளா இ தப/சைத எ5 )%"ைவேய?
(ம

: மய%க ; ெநளி% ெகா

ஆ( அரவா : ெநளி 

63

ெகா7( ஆ( பாைப அணி த சிவன ; )ளி : &க )ளி]
)%கா இ நவழி & ெதாி தீ இைல , ெதா :வி'!
ெப%கான ேப-மதி நீ பைடதீ ; இனி ேபசி என?

ம%கா எறி "ழலா

ெநைல% கா தி மதியைம ேப

ஒ%கா ெசானா ப/செமலா ப/சா- பற ேதா2(ேம.
[ம%கா எறி : ம%ெகாD  வாசைன C)]
ஓட கவி*த வித ேபா, ெபா

எ>க4" உ ளெதலா

=( இ ப/ச கவி*%கிற என ெகா(ைமயமா
Vடக%ைக ெநைல நாயகிேய! ப/ச ேதாறி எைம

64
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ஈ(ப(திய கLட%ேக இைல எைல@ேம!
[Vடக : ைகவைள]

எலாைர ேபால. ைவதைனேயா ? எைம இ6.லகி
இலாள ஆ%கி, பசிேதா%" அன இைல என ெச-@
இலாைம ஒ5 அைத இலாைம ஆ%"வ எைற%"? அ
ெசாலா இபேவா? நல நீதி! உ ெதா7டக4ேக!

[அன : அன ; அ: அைத@]

க4கைட ெகா7( சறாயிP பா; ச>கட>கைள% ேக
உ4கி, மன

66

;

விசாரதினா, உட உபி த

ம4கல ேபால. ஆன ; இ6 ேவைளயி வ த வா-,
ச4கம லானைன ெபறவேள! ெநைல ச>காிேய

(க4கைட : கைட%க7 ; உ4கி அச&5 ; ம4கல : ம7 பாைன;

67

ச4கமலானன : தாமைர ேபாற ஆ5&க>கைள% ெகா7ட ஆ5&க)

ச>கா தட>ைக ெநைல வ2ேவ! ப சாகர

&>கா இ%க இனியாகிB அ: &5 ைவபா- ;
எ காத தீ திட, இ>" ஆதர.ட எ>கF%"
ம>காத ெசவ த , எ நாF கா வர &ைறேய.

[ச>கா ; ச>" தா>கிய ; காத : ஆவ]
&ைற%" உ "ழ ைதக

68

யா; ப/சதா ப4ட ேமாசெமலா

மைற%" ெதளித" அாிதான ேவR வனத எP

இைற%" உன%" விபரதா- &ைறயி4(, இன
உைற%" ெவயி மி"ேத ! இேவா உ உதவி@ேம?

(மைற%" : ேவத%")

உத5தமா உடைல பசிேநா- ; மன ஊ%க>கF

69
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சித5தமா ; நி%கதியாகி ஏைழ சன>க

எலா

கத5தமா; இப2ப( பாரத காண, ெந/)
பத5தமா; எப2 பிைழேபா எ5 இ ப/சதிேல.
[பாரத : ெதாைலயாத ெப ப]

70

ப/சதிேல இ த வவிைலயா ப( பா4ைட, அமா,

ெகா/சதிேல ெசாவ7ேடா ? அ  ஊ ெந" ஒப தமா-

ெந/சதிேல ஒ ஆதார& இைல; ெநைலயி வா
D சாதிேய இ த ேவைள தகாப உ பரேம!

(அ  ஊ ெந" : அ  9சி அாித ெநB%" ;

71

பரேம : ெபா5ேப)

பரேம42 கபைனேயா ப/சதா கைளபாகிய

யர ஏ42ேல அட>க த%கேதா, ெசா! அைம ெக4ட
நர ேம42ைம ெகா7ட ேபகைள பா2@ நா

கழித

தர, ேம42ேக இைறதி4ட த7ணீாிP தா*.றேத.

[பரேம42 : பிரம; கவிைத பைட:%கான ;

72

நரேம42ைய: மனிதகளிேல சீ சிற:]

தா*  பணி தன, அமா ! ெபாலாத ப/ச% ெகா(ைம

V*  ெகா7( எ>கைள வா4(தமா! இ>" உ ெதா7ட என

வா* தி( தர>க

ஒேர தீைவயா- வ5ைம% கட 

ஆ*  வி(த நேறா? ெதாைலபா- இ த அலைலேய.

(தீைவயா- : &2வா-)

73

அைலயா அைலச அைல ேத இப/சதினா எளிேய

உைலயா ெமD" ஒ உகின; தீ%க உன%" இெதன

மைலயா? எ கா திமதிேய! பரா&கமா- இ தா

நிைலயா வ5ைம% கட  எ6வா5 அம, நீ வேத
( மைலயா? : ெபாிய பாரமா?)

74
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நீ த ப/சதினா கயேவாைர ெந>கி, இ5

மா  இழிவா- மதி%கிறா ; பிறத வத>கைள

ஆ-  உணரா; இவ ஏ பிற தா இ த அப க4"?
கா தி மதியம ! எலா உனா வ த க4(ெம4ேட.

75

[க4( ெம4(: ச>கட ; வழ%" ெசா]
ெம4(% ெக4ேடா ெபா

இலாைமயா; ெந விைலக

ம4(%" எ4டாதப2யான ; அறி@ வாைழ இைல

எ>க

4(%" எ4டா ! அ. கிைடயா, அைல ேதா2 எ>"
த4(% ேக4( ஏ>கின, அமா ! ெசால. தர இைலேய.

(ெம4( : தர ; வழ%" ெசா; ம4(%" : ச%தியள.%" இ.

76

வழ%"ெசா ; 4( : பைழய நாணய மதி: - 48 4( ஒ Zபா- ;

த4(% ெக4( : தவி ேபா-)

இB%" ச>கட தீவ எேறா எறி%ைகயிேல,
ெநB%" ச>கட ஆ) ; இ =றி, நிதி உளபா

மB%" நி5 மனேமா ச த, அமா! பைழய

ெசB%" ேபா%ெகன ெசாேவா எ5 ள திைக :றேத!

77

(இB%" : C4( ெசல.%"; மB%" : விடாபி2யாக - வழ%" ெசா ;

ெசB%" : பா%கி%")

திைக:%" இட இப2 சிறிேய>க

திாிவெதறா

நைக:%" இட அலேவா உன%ேக ! இ நா

வைர%"

பைக:%" இட மி2யா ைவத ேபா; க7 பா த வா- ,
சிைக:%" இட க>ைக%ேக த த ஈசைன ேச மயிேல!
(சிறிேய>க

தைல &2%"

: சிறிேயாகளான நா>க
:" தி%க)

; சிைக:%",

மயி விைளயா(ப2 ேமக V*  மைழ விD தா

78
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ெவயி விDேமா இப2ேய? அேபா ெந விைல@ விD;
ெசயி விD வி விைளவா-, இப/சதிைன விD>"
அயிவிழி% கா திமதிேய! "ைற எ, அ2ைமக4ேக?
(ெசயி : ெச-யி ; விைள நிலதி ; அயி : ேவ)

79

அ2ைமக4" வரலாேமா இ%கLட ? அதிக ெசழி
ெபா(, ஐயமிறி ெந எ>ெக>"ேம விைள , அ2யா
க(ைமய தா- ப  உய த ேபா என காரணேமா,

ெகா(ைமய தா விைல ஆயி5, அமா, ஒ ேகா4ைட ெநேல !

80

ெந ம72%" ஏக% கண%கிைல ; உ:டேன மிளகா-

: ம72ேயா( க2ேத "2%க ெபா வதி

ெசா ம72, ேநா@ ம72, "பி கா தி உ5 ம72, அ
ம72( "ழலா-! இேவா உன ஆதரேவ?

(கண%கிைல : வைகயிைல; : ம72 :

81

கப: =*ம72; அ: கைம)
ஆதாிபாக

ஒவ இைல இ>", ஆ7டவேள !

நீத இபா மிைச% காேணா, ெபாைள நிைன  த7ணீ

மீதாிபாகளி ேத2@ க>ைகைய ேவணி தனி

ேல தாிபா ப>" இபவேள உைன அறி@ேம.
(நீத : நீதி ெதாி தவக )
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அெறா%கா வ த ப/சைத நீ ெதாைலதா-; அேபா

இ5 இ ப/சைத நீேய ெதாைல, இ>" எைம :ரபா- ;

உ தி. ள இர>கி2 எ6.யி பிைழ%" ;

அ5 எனிேலா கதியிைல , அமா, ெநைல அபிைகேய!
அபிைக கா திமதிேய! எ நாF அ( உைன

83

54

நபின ேபெப5 ேப5 இேவா? அனபானமிறி
ெவபின ஏைழக
சி:

[சி:

ஈேடற , நீ இ த ேவைள ஒ

84

என வ ெதாழிபா- ப/சானன சிமைதேய.
: எ4(%காகைள% ெகா7ட பறைவ ;

ப/சானன சிம : ப/சமான, ஐ  &க>க

ெகா7ட சி>க]

சிமாசன பதி ேக வி@ இைல; ெந ேசைவ க42

இமாய வவிைல =5கிறா ; கடேனP நகா;

ைகேம பண ெகா7(வா எகிறா : ைகயி கா)மிைல;
அமா! இ த ப/சதி எ6வா5 உ-ேவா என அ/சினேம

85

[ேசைவ : ேசகாி% க42ய ; மாயவ விைல : ெகா2ய ெகா ைளவிைல]

சினேமா உன%" எ>க

மீதி, அமா? ெகா( தீவிைன ெச-

தனேமா? அல இ த ெபாலா% க @க தம இேதா?

எனேமா ெதாிய விைலேய ! இர^திட இனிதா

மனேமா? எ கா தி மதிேய, ெசா இப/ச வ தேவ.

86

[தம : தம; எனேமா : எனேவா]

வ தைன ெச- உைன ேபாறாதவாிட ைவதி( ேகா

ப தைன% ெகா7( இ த ப/சைத நீ வர பாதி தா
உ தைனேய பணிேவா அமா, அத"

ெம
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நி தைன%ேக இடமாகி எனா" உ நீதிகேள?
நீ திவா- மல  அ/ச எறா, உடேன :வியி
மீதினிேல இ த ப/ச& நீ>"; விைள. மி";

ேமதினி ேம ஒ கLட& இைல எ5 இ>" யா>க
மாதி ெநைல நக வாD கா தி மதி யைமேய

உ-ேவா

அமா அமா எ5 அD "ர ேக4( இர>காமB, தா-

')மா கிட%க4( ேபா, எபேளா ? ெபற ெதா த வி4ேட

88

55

இமாதிாி வைம ெகா7ட எேன? அைன எறி 
ெபமா ெநேலச மகிD இமாசல ெப7ணரேச.
(ெதா த : பாச)

89

அரசற ஆ%கிைன உ7ேடா ? இ &தலாக மைழ
வஷி 9மி ெசழி%க ெச-, அபல வாணாிட

பாி)ற கா திமதி அைமேய! இ த பனிர7(

வஷ ப/சைத நீ%கி, அபா- எைம வா* விைபேய.
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வா*வி "ைறயிைல; க7ேண5 இைல ; வ5ைம இைல;

தா*விைல ேநாயிைல ; அ/)த இைல; ப/ச>க

இைல;

பா*விைனயா ப& இைல; ெநைல பதி வ2ைவ

V*வ ெதா7டக4" எறறி ேதா ; இதி ேசா விைலேய.

(க7ேண5 : க7 திL2)
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ேசாரா மன&7(; மாறாம இப )க& உ7(;
பாராF மன ப.)7(; பாமிைச ப/ச இனி

வாரா அ

ெநைல நாயகி கா திமதி யைமைய

ேபராதர&ட ேபாறிடேவ அ: ெபறவ%ேக.
(ேபராதர: ேபராவ)

ெபேறா சகல வர>க

92

எலா ; ெபறபி கவைல

அேறா, அPதின ெபாறாமைர :னலா2 மகி*.

உேறா ; இ ெநைல வ2வாைள அறி மெறா5 மன
பேறா; அவ

அளாேல நிதி@ பைடதனேம.

பைட ெகா7( வ த இப/ச ெதளிய., பத மன
திைட ெகா7(ள : ஒழிய., ேகாபி எD : ேதா
உைட ெகா7(, க>ைகயணி ெநைல நாதட திமா

93

56

விைடெகா7( கா திமதிதா- ெபா ஆலய ேமயினேள.
ேமய வி7ணா தி4ட ஐ> ேகா:ர>க
ேகாயிB
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விள>" தி%

ெநைல வ2வாைள , ப7( ெச>ேகா அ5ப

ஆயிர ஆ7( &2 தாிேத உல" ஆ7டவைன

<ய க7ணா தாிசிேதா; அேறா எயர இேற .

95

அர எ5 உேள நி5 அ5%" கவைல எலா ெதாைலதா !
திரெம5 மி%க ெபா

அளிதா

வர எ5 நீட அளின

; ப/ச தீ வி4டா !

; கா திமதியைமைய

பர எ5 நபின ேப%" ஒநாF பDதிைலேய.

(உேள : உ ள%" ேள ; திரெம5: நிைலெப5 வாழ ; நீட : நீ2%க)
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பD வரா :ர தா- , அமா இ த ப/சதிேல
ெதாD வரா நிற ெவக

தீ  )க அைட ேதா;

&Dவரா இத* தாேய ! உ கீதி &Dைமைய@

எDவ ஆ ? அட>கா பிரமான த எ-தியேத.
[வரா : பவள]
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எ-த ேமா^ விபாம, காமியேம விபி,

ைகெதாD இ6வ7ண ேவ72ய எ>க

உ-திற த த ேபாேல பரகதி@ ெபறேவ

கதிப2

ெச-திட% கா திமதிேய எ6வா5 உ தி.ளேம?
[காமிய : கம மல>க ]
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உளேம ெகா7டா- எறறி ேதா; இனி "ைற ஒ5மிைல;

அளகா :ாியிP ஓ>கிய சீ ெநைல யபதி@

:ளகா>கித&ட வா*ேவா ; எ>ெக>" & ேபாக>கF
விைளவாக எெற5 மாத &மாாி ெப-விபதேக
விபிராதி "ல வா*க! தம விள>க! &ைற

99

57

தபிறி மாாி ெபாழிக! இ9மி தைழ%க! மன

ஒபிய கா திமதிேய ! இ ப/ச ஒழி த எேற

ெசபி இனி அ

ெச-தா-, தி ெநைல ெச திேவ

[விபிர : அ தண ; தம: தம]
ேநாிைச ெவ7பா

?5 க ைற@ பா2Pம% களவி

ேப5 க ைற@ ேபலகீ – ேத5ம:

க ெதளிதா ெய5 ெநைல% கா திமதி ேய ெகா(ப/

ச ெதளிதா ெய5 ள தா
திாிப>கி

ய நகா , ெந/சேம ேச தி( வாேன? :

ெசயெதா(த ப/சேம தீ  - பய இனிெய?
ெச/சா

ேச தவிைல சா-த க7ேடா; தீவிைன தீ

ச/சீவி கா திமதி தா-.

கா திமதியைம ேபாி க ைற அ தாதி &5ெபற.
-----
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