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 2. வா2�ைக வரலா� 6. ஹிஜர��� கா0ட$ 
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1. 1. 1. 1. உம���லவாி" கால!உம���லவாி" கால!உம���லவாி" கால!உம���லவாி" கால!    
 
உம�� �லவாி' சிற�ைப அறி�� ெகா�ள அவ� பிற�� வா2�த கால�ைத 
அறிவ� அவசியமா:$. உம���லவாி' மரபி� வ�த �லவ� ஒ<வ� இய�றிய 
பாட� இவ� உறி=ாி 1052 ஷஅபா' மாத$ பிைற 9-இ� பிற�தா� எ'� 
ெதளிவாக� :றி�பி!கிற�. இ� கி.பி. 1642 அ�ேடாப� மாத$ 25-ஆ$ ேததி�: 
நிகரான� எ'� டா�ட� ம.�. உைவ) கணி���ளா�. இவ� இற�த� உறி=ாி 
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1115 (1703) ஆ$ ஆ0!. இ� ெகா0! அவாி' கால�ைத உறி=ாி 1052-1115 
என�ெகா�ளலா$. இ� கி. பி. 1642 - 1703�:
 சமமா:$. ஆத+' உம���லவாி' 
கால$ கி.பி. 17-ஆ$ 8�றா0,' பி� ப:தி எனலா$. 
 
இத�: இவாி' ஆசிாிய�, சமகால வ�ள�, மா��கேமைத ஆகிேயா� ப�றிய கால� 
:றி���க@$ அர0 ெசAய� காணலா$. வ�ள� சீத�காதி உம���லவைர
 
சீறா��ராண$ இய��$ப, ேகB! ஆதாி�� வ�தா� எ'பதி� வரலா�� ஆசிாிய� 
அைனவ<$ உட' ப!கி'றன�. இCவ�ள� வா2�த கால$ கி.பி. 1650-�:
 ச�� 
��திய�$ 1713-�: ச�� பி�திய�$ ஆ:$ எ'� ேக�ட' அமீர+ நி�9கிறா�. 
உம���லவ� மா��கேமைத ெசA: சத�க���லா அ�பாவிட$ கா�பிய$ இய�ற� 
க<�ெபா<� ேகBடா� எ'ப�. இ$மா��க ேமைத ப�றி உம���லவ� ஒ<பாட#$ 
இய�றி� கா�பிய�தி� ேச����ளா�. இவாி' கால�ைத இவாி' மாணா�க� 
�க$ம� தீபியி' கவிெகா0! கி.பி. 17-ஆ$ 8�றா0! என� கணி�ப�. 
உம���லவாி' ஆசிாிய� க,ைக���� �லவ<$ கி.பி. 17-ஆ$ 8�றா0,' 
பி�ப:திைய
 ேச��தவ�. ஆத+' உம���லவாி' கால$ கி.பி. 17-ஆ$ 
8�றா0,' பி�ப:தி என�ெகா�ளலா$. 
 
இ�கால�ப:தியி� தமி2 ெமாழி ெபா+9 :'றியி<�த�. ஏ�கனேவ தமி2நாB,� 
�:�� நிைலயான இட�ைத� ெப�றி<�த வட ெமாழிFட' ெத#G:$ மரா�திF$ 
உ<�$ காH'றி� ெகா0,<�த கால$. ெச-சியி� மராB,ய� ஆBசி; 
த-ைசயி#$ ம�ைரயி#$ நாய�க� ஆBசிக�. ெத'பா0,
 சீைமெயG:$ 
ெத#G: நாய�க� பாைளய�கார�க�. ேபாதா�:ைற�:� பறGகிய�க� தமிழக 
ஆதி�க�தி�:� ேபாB,யிB!� ெகா0,<�தா�க�. ெபா<� த<$ :�நில 
ம'ன�க� மீ� காம
Iைவ ம+�த ேகாைவக@$ உலா�க@$ J�க@$ �லவ�க� 
பா,�-ெகா0,<�தன�. தமிழ'ைன �தியெதா< ேபாில�கிய$ ேதா'றாதா எ'� 
எதி��பா���� ெகா0,<�தா�. இ
Kழ+� தா' உம���லவ� ேதா'றி
 
ெச�தமி2� கா�பிய$ இய�ற� ெதாடGகினா�. 
-------------- 
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2. 2. 2. 2. வா#�ைக வரலா�வா#�ைக வரலா�வா#�ைக வரலா�வா#�ைக வரலா�    
சமய$ வள��த தமி2 
 
உய� தனி
 ெச$ெமாழியாகிய தமி2 ெமாழி�:
 சிற��க� பல உ0!. 
ெதா'ைமயான�; ெசா�வள$ மி�க�; இனிைமயான�; எளிைமயான�; எL�� 
வழ�:$ ேப
Iவழ�:$ ெகா0ட�; இல�கிய வள$ சா'ற�; இல�கண நல$ 
ெபா<�திய�. இ
சிற� �க� மB!ம�லாம� இG:�ள ெப<-சமயGக� 
அைன��$ வள��:$ ெப<ைமF$ ெகா0ட�. எனேவதா' "சமய�ேதா�$ நி'ற 
ைதய�" எ'� ேபா�ற�ப!கிற�. 
 
தைலசிற�த �)+$ �லவ� 
 
ைசவ<$ ைவணவ<$ ெபௗ�த<$ கிறி)தவ<$ தமி2 ெமாழி�:� ெதா0டா�றிய� 
ேபா� இ)லாமிய<$ இ'ப� தமிL�: அாிய ெதா0டா�றி உ�ளன�. 26 இனிய 
தமி2� கா�பியGக� இய�றிய�ட' ஈராயிர���:$ ேம�பBட சி�றில�கியGக@$ 
பைட���ளன�. இவ�றி� தமிழி� உ�ள பா வ,வGக�, இல�கிய வ,வGக� 
அைவ��$ இட$ ெப� ��ளன. இைவ மB!ம�லாம� கி)ஸா, நாமா, 
பைட�பேபா�, மசாலா, �னாஜா�, ெநா0, நாடக$ �த+ய ��வைக இல� 
கியGகைளF$ வழGகி� தமி2 ெமாழி�: வ+9$ ெபா+9$ ேச����ளன�. 
இCவா� இனிய தமி2 இல�கியGகைள� பைட� ��ள �)+$ �லவ<� 
உம���லவ� தைலசிற�தவ�. 
 
அக
சா'� இ�ைல 
 
தி<�த�க ேதவ�, ேச�கிழா�, க$ப� ேபா'� உம���லவ� இல�கிய வள$ 
ெகா0ட கா�பிய$ இய�றிF�ள ெப<G கவிஞராவா�. தமி2நாB!� �க2 மி�க 
கவிஞ�க@�:� ெதளிவான வா2�ைக வரலா� இ�ைல . ஆனா� வழி வழியாக 
வழGகி வ<$ ெசவி வழி
 ெசAதிகேளா மி:���ளன. உம���லவ<$ இத�: 
வில�க�ல�. 
 
இ��லவ� ெப<�தைகயி' வா2�ைக வரலா� ெதளிவாக வைரய�பB,ல�. இவ� 
பைட�தனவாக� Qற�ப!$ 8�களி� இவைர�ப�றிய ெதளிவான ெசAதிக� 
இ�ைல. ெப<$பா#$ பாயிர$ அ�ல� கட9� வா2���பாட� ப:தியி� 
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�லவ�க� த$ த�ைத, ஆதாி�த வ�ள�, 8#�:� க<��ைர வழGகிய ஆசிாிய�, 
�த� 8�, தா$ இய�றிய 8+' ெபய�, இய�றிய கால$, அரGேக�றிய கால$, 
அைவயட�க$ �த+யவ��ட' த$ ெபயைரF$ :றி�பிB,<�ப�. கா�பிய �,வி� 
��திைர� பாட#$ வா2���பாட#$ இட$ ெப�றி<�:$. இவ�றி#$ அசிாியாி' 
வரலா��� :றி��க� அடG:$. ஆனா� சி�ைத� கினிய சீறாவிேலா இCவைக 
வரலா��
 ெசAதிக� காண� படவி�ைல . இவ� இய�றியனவாக� Qற�ப!$ 
சீத�காதி தி<மண வா2��, �� ெமாழிமாைல ஆகிய இல�கியGகளி#$ இவாி' 
வா2�ைக வரலா��� :றி��க� காண�படவி�ைல. அவ� கால��� �லவ�கேளா, 
அறிஞ�கேளா இவாி' வா2�ைக வரலா�ைற� ப�றிய ெசAதிகைள� த�தார�ல�. 
ஆனா� இவ� கால�தி�: ஒாி< 8�றா0!க@�:� பி' இவைர�ப�றி 
வழிவழியாக வழGகிவ<$ ெசவிவழி
 ெசAதிக� பல ேதா'றின. 
 
ெசவிவழி
 ெசAதிக� 
 
சீறா��ராண�ைத
 சாிபா��� �த' �த+� பதி�பி�த ெசAக��� காதி� நயினா� 
ெல�ைப ஆ+$ �லவ� சீறா��ராண$ பதி�பி�த வரலா�ைற விள�கமாக� 
Q�கிறாேர தவிர ெச�தமி2
 சீறாைவ இய�றிய உம���லவாி' வரலா� ப�றி 
விள�கமாக� Qறவி�ைல . பல இ)லாமிய 8�கைள� பதி�பி��� ��வ,வ$ 
த���ள க0ண:ம� ம�J$ �க$ம�� �லவ� தா$ R'றா வதாக� பதி�பி���ள 
சீறா��ராண�தி� "உம���லவ� S�&க
 சாி�திர
 I<�க$", "சீறா��ராண$ 
ெசAய�பBட சாி�திர
 I<�க$" எ'T$ இ<தைல��களி� உம���லவாி' 
வா2�ைக வரலா�ைறF$ சீறா��ராண இல�கிய வரலா�ைறF$ த���ளா�. 
பி'ன� வ�த இ)லாமிய 8லாசிாிய�க� ெப<$பா#$ இவ�ைற
 I<�கிF$ 
ெப<�கிF$ சிறி� மா�றிF$ Qறிவரலாயின�. இவ��� ஒ'� வ<மா� : 
 
நாயக$ அவ�களி' கால�தி� வா2�� அவ�களி' வா2��� ெப�ற கதிஜா-ச:� 
த$பதியாி' வழி�ேதா'ற� ெசA: பாித�தா எ'பவ�. இவ� ேகரளாவி�: வ�� 
ந�மண�ெபா<� வாணிக$ ெசA� வ�தா�. இவாி' வழி வ�த ெசA: �க$ம� 
அ+யா� எBைடய �ர�தி� மா�பி�ைள நயினா� �க$ம� பி�ைள எ'பவ<�: 
உறி=ாி 1052 இ� உம���லவ� பிற�தா� எ'� ஒ< பழ$பாட� Q�கிற�. 
மா�பி�ைள, நயினா�, பி�ைள எ'றபவ�ைற
 சிற���ெபய�களாக� ெகா0டா� 
உம�� �லவாி' த�ைதயி' ெபய� ெசA: �க$ம� ஆ+$ என� ெகா�ளலா$, 
ஆ�ர சிற�� வி:தி ெப��
 ெசA: �க$ம� அ+யா� எ'றாகி அ� ெசA: 
�த+யா� எ'� ம<வி�� எ'ப�. 
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எBைடயா�ர�தி�: அ<கி� உ�ள நாகலா�ர�தி� :,ேயறி ந�மண�ெபா<� 
உ�ப�தி ெசA� :�நில ம'ன�க@�: வி�� வ�தா�. இவாி' சிற�த 
ந�மண�ெபா<ைள வி<$பி வாGகிய எBைடயா�ர$ ம'ன� ேவGகேடச Sபதி 
க�வியி#$ ெமAஞான�தி#$ ஒL�க�தி#$ உய��� விளGகிய ெசA: 
�க$மத+யாைர எBைடயா�ர�தி� தG:$ப,
 ெசAதா�. அறி9
 சா'ற இCவ�த� 
வணிக<�: அரசைவயி� ெப<$ மதி�பி<�த�. அைவ�கள��லவ� ெச�தமி2
 
ெச�வ� க,ைக �����லவாி' நB�$ கிைட�த�. இ�கால�தி� ெசA: 
�க$மத+யா<�: உம�பிற�தா�. விைளF$ பயி� �ைளயிேல எ'T$ பழெமாழி� 
ேக�ப உம���லவ� பி'னா� தமி2 ேமைதயாக� திக2வத�:ாிய அறி:றிக� 
காண�பBடன. அறி9� Q�ைமF$ எதைனF$ �<வி ஆராF$ பா�ைவF$ ெகா0ட 
க<வி� தி<9ைடய உமைற� க0ட அைவ�கள�லவ� அவ<�:� பாட$ 
ெசா�+�தர விைழ�� ேகBடா�. ெசA: �க$மத+யா<$ இைசவளி�க இைளஞ� 
உம� தமி2ேமைத க,ைக �����லவாிட$ தமி2� பாடGேகB! வ�தா�. க�பன 
க��, ேகBபன ேகB!� �லைமயி� சிற�� விளGகினா�. 
 
வாைல வா<தியா� வ�த சிற�� 
 
இ�காலகBட�தி� தா' வாைல வா<தி எ'T$ வட�ல��லவ� எBைடயா�ர$ 
வ�தா�. ப'ெமாழி� �லைமFட' ம�திர த�திரGகளி� வ�லைமF$ ெப�றவ�. பல 
அரசைவக@�:
 ெச'�, அGகி<�த �லவ�கைள வா��கிL��, ெவ'� 
ஆணவGெகா0டவ�. அவ� எBட�ப� அைவ�:$ வ�� அைவ�கள��லவைர 
வா��கிL�தா�. ம'ன<$ வா��: நா� :றி�� அைவ�கள� �லவ� க,ைக 
�����லவ� வ�தி!வா� எ'� அறிவி�தா�. ஆனா� அைவ�கள� �லவ� ம�திர 
த�திரGகளி� வ�லவரான வாைலவா<திFட' வா� ெசAய வி<$பவி�ைல. 
காA
சலா� உட� நல�$ :'றியி<�தா�. வா��:ாிய நா@$ வ�த�. ம'ன<$ 
ெப<ம�க@$ திர0டன�. வாைலவா<திF$ வ�தா�. ஆனா� அைவ�கள��லவ� 
வரவி�ைல. ேநாF�ற க,ைக �����லவ� தயGகினா�. இதைனயறி�த மாணவ� 
உம� ஆசிாியாிட$ உGக� சா�பாக நா' ெச'� இைறய<ளா� ெவ'�வ<கிேற' 
எ'றா�. உம�வி' �லைம� �,�ைபF$ அ<� திற�ைதF$ அறி�த அைவ�கள�-
�லவ� த$ மாணவைர வா2�தி� தம� அணிமணிகைள அணிவி�� அT�பினா�. 
அரச� அT�பிய ப�ல�கி� "ஏறி
ெச'� உட� நல�:ைறவா� எ' ஆசிாிய� 
வரவி�ைல . அவ� சா�பி� வாதிட நா' வ���ேள'' எ'றா�. அரசாி' 
ஆைண�ப, வா� ெதாடGகிய�; ெப<$ �லவ�கைள ெய�லா$ ெவ'� ஆணவ$ 
ெகா0ட வாைலவா<தி த$ கடக�ைத
 Iழ�றினா�, "வாைலவா<தி 
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ெய'றறியாேயா பி�ளாA" எ'ற ஒ+ எL�த�. இைறய<ளி� அைச�க�,யாத 
ந$பி�ைக ெகா0ட உம� எL�தாணிைய� தைரயி� எறி�தா�, அ� 
 
சமர�ர க��Gக மன<-ச பா ெச'� 
        சாிசமாசனமீதிேல 
அமரெவா< நரெகா$� தின�-I மாெச�#$ 
        அ�தகவி ராஜனாேன 
திமிரபைக வைரெவ0ற ப<திெயT ெம$ ெதBட� 
        தீரனணி வாயி� வி�வா' 
உம�:� றி,ல0ட �க!$ப Uெர'T$ 
        உ�ள
ச$ ைவF$ பி�ளாA 
 
எ'� �ழGகிய�. உம�வி' அ<Bதிற�ைதF$ கவிைதயா�றைலF$ உ�ள 
உ�திையF$ உண��த வாைலவா<தி அ-சி� ேதா�விைய ஒ��� ெகா0! தா' 
பிறாிட$ ெப��வ�த பாிI கைளF$ ெபா<�கைளF$ வழGகினா�. உம�வி' 
திறGக0! மகி2�த எBைடயா�ர ம'ன<$ பாிIக� வழGகி
 சிற�பி�தா�. க,ைக 
�����லவாி' வி<�ப�ப, மானGகா�த உமைற அைவ�கள��லவராக நியமி�� 
மகி2�தா�. 
 
கா�பிய� கவிஞரானா� 
 
இ
 ெசAதி தமிழக$ எG:$ பரவிய�. எBைடய�பாி' அைவ�: வ�த வ�ள� 
சீத�காதி (ெசA: அ��� காதி�) �லவாி' �லைம
 சிற�ைப� க0! மகி2�� 
ேபா�றி� த$ ஊ<�: வ<$ப, அைழ��� த$ ெந!நா� கனவாகிய நபிக� நாயக$ 
அவ�களி' வா2�ைக வரலா�ைற வ0ண� தமி2� கா�பியமாக வ,��� த<$ப,� 
ேகB!� ெகா0டா�. க<$� தி'ன� Q+யா? உம���லவ<$ ஆ�வ��ட' 
இைச�தா�. கீழ�கைரயி� தGகி� கா�பிய$ இய��$ �ய�சியி� ஈ!பBடா�. 
வ�ள� சீத�காதி கா�பிய�தி�:ாிய க<�ெபா<ைள� ெப�� வ<$ ெபா<B! 
உம���லவைர மா��கேமைதF$ அரபி�கவிஞ<$ ஆகிய ெசA: சத�க���லா 
அ�பா அவ�களிட$ அைழ��
 ெச'றா�. தா,யி'றி� கி<தா மீைசFட' 
அணிமணிக� S0!, ப-சக
ச$ கB,� காBசியளி�த உம���லவாி' 
�ற�ேதா�ற$ க0! ெவ:0! அ�பா உைரதர ம���விBடா�. இதனா� வ<�திய 
உம���லவ� ப�ளிவாயி#�:
 ெச'� ெதாL�விB!, "�க$ம� நபிைய எ'� 
கா0ேபேனா?" எ'� �,F$ 88 வி<�தGகைள� [$] பா,� க0ணய��� விBடா�. 
நபிக� நாயக$ அவ�க� �லவ� கனவி� வ�� "சத�கிட$ ெச�க; உைரத<வா�, 
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பா!க" எ'� Qறிய�ட', சத�க���லா அ�பாவி' கனவி#$ ேதா'றி� 
'�ற�ேதா�ற$ க0! ம��தீ�, உமறி' அக$ சிற�த�, அவ<�: உைரத<க", எ'� 
பணி�தா�. காைல� ெதாLைக�:� பி'ன� ெச'ற உமைற அ�பா அ'�ட' 
வரேவ�� உைரதர ��பBடா�. ேவைல�ப@ மி:�தி<�ததா� பறGகி� ேபB 
ைடயி� வா2�த தம� மாணா�க� க0ணாB, வா�பா எ'T$ கா+ �க$ம� 
தீபியிட$ உைர ெபற ஏ�பா! ெசAதா�. அவ<$ உைரத�� உதவினா�. 
உம���லவைர உயி�ேபால மதி��� ேபா�றிய வ�ள� சீத�காதி இற��விBடா�. 
�ரவல இழ�� தவி�த �லவைர அ��காசீ$ எ'T$ பறGகி�ேபBைட
 ெச�வ� 
வரேவ�� ஆதாி�தா�; சீறா�கா�பிய$ சீராக வள��� வ�த�. 
---- 
[$] இ�பாட�கைள�திரB, ��ெமாழிமாைல எ'ற ெபயாி� பதி�பி�� 8லாக 
ெவளியிB!�ளன�. 
 
அரGேக�ற$ 
 
அ�� காசீ$ ஆதரவி� வள��� வ�த சீறா��ராண�தி' சிற�� ம�க� ம�தியி� 
பரவிய�. ெச�வ�க� இ�கா�பிய அரGேக�ற�ைத� தா$ �'னி'� ெசAய 
ேவ0!$ எ'� ேகBடன�. ெப<$ெபா<� த<வதாக9$ Qறினா�. இதனா� 
உமறிட$ ஒ< சபல$ ஏ�பBட�. ெச�வ� த<$ ெப<$ ெபா<� ெப��, அற$ ெசA� 
ெச�வ$ ேதA�த அ��காசீ��:$ ஒ< ப:திைய� தரலாேம எ'� எ0ணினா�. 
இதைன� கா�பிய� �ரவல� அ��காசீமிட$ Qறினா�. �வாில' �க$ வா,ய�. 
அ'றிர9 நபிக� நாயக$ �ரவலாி' கனவி� ேதா'றி� காBசி த�தா�. 
உம���லவ� �ரவலாிட$ ெச'� கா�பிய அரGேக�ற�தி�: ஏ�பா! ெசAய
 
ெசா'னா�. �ரவல<$ மகி2�� ஆ�வ�ட' அரGேக�ற�தி�: ேவ0!வன ெசAய 
��பBடா�. 
 
&B,' �' ப�த� ேபாட�பBட�. �� மண� பர�ப� பBட�. மகர ேதாரண$ 
கB, அலGகாி�தன�. �லவ�க@�:$ அறி-ஞ�க@�:$, ெப<ம�க@�:$ 
அைழ��க� அT�ப� பBடன. அைனவ<$ திரளாக�Q,ன�. அரGக ேமைடயி� 
சீறா�பாட�க� இனிய :ர+� ஒ<வ� பா,வர உம���லவ� அாிய விள�க$ Qறி 
மகி2வி�பா�. இ�ப,� கட9� வா2�� �தலாக� கவிய�� வா��க�பBட�. 
அ��காசீமி' மைனவி ச�பா: அ$ைமயா� த$ &B! ஜ'ன� அ<கி+<�� 
கவிய�ைத� ப<கி வ�தா�. அவாி' அ<�தவ� பாலக' பால�� அ<�தி� 
ெகா0,<�தா'. அ
சமய�தி� நபி அவதார�படல�தி� 101-ஆ$ பாடைல� பாடக�  
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பாட� ெதாடGகினா�. ெந!ேநர$ பா, வ�ததா� ஏ�பBட தள�
சி ேபா#$. 
 
ெத�ள�தைனய �க$ம� நபிைய சபா தி< ம,மிைச� ெகா0டா�. எ'� பாட 
ேவ0,யைத� ெகா'றா� எ'� பா,விBடா�. ெவ:0ெடL�த உம� "ைவய�ைத 
வா2வி�க வ�த வ�ள� நபிைய� ெகா'� விBடாேய" எ'� �ழGகி� ெதாைடயி� 
ஓGகி அ,�தா�. இCெவா+ அ<கி� பால<�தி� ெகா0,<�த :ழ�ைதைய� 
தா�கிய�. பா� �ைரேயா,� :ழ�ைத இற�� விBட�. தம� அ<ைம மக' உயி� 
பிாி�தைத அறி�த அ$ைமயா� ேவதைன�பBடா�; ஆனா� கதற வி�ைல; ெபாGகி� 
ெப<கி வ�த �யர�ைதெய�லா$ அட�கி� ெகா0! உயி� பிாி�த :ழ�ைதயி' 
உடைல� ெதாB,+� ேபாB! விB! அரGேக�ற�தி� ஈ!பBடா�. 
 
அரGேக�ற$ நிைற9 ெப�ற�. அைனவ<$ உம���லவைர� பாராB,� 
பாிசளி�தன�, அகமகி2�த அ��காசீ$ பண�$ நைகF$ பாிசிலாக அளி�தா�. 
எ�லா$ நிைறேவறியபி' ச�பா: அ$ைமயா� த$ அ<�தவ�த�வ' இற�தைத� 
Qறினா�, அைனவ<$ வ<�தின�. இ� நட�தேதா இ�ைலேயா? ஒ< �)+$ 
ெப0ணி' தமிழா�வ�ைத� �ல�ப!��கிற� அ'ேறா ? 
 
இஃத'றி இ'ெனா< ெசAதிF$ உ0!. பறGகி� ேபBைடைய
 ேச��த காதி� 
அசனா மைர�காய� தா$ ெசA��ள, "சீறா��ராண நபியவதார�பட$ உைரக,லக$" 
எT$ உைர8+� உம���லவ� ப�றி� Q�வன வ<மா�: எBைடய�ர�� 
அரசைவ� �லவராக� திக2�த உம���லவ� சீறா��ராண$ பாட ஆ�வGெகா0! 
பறGகி�ேபBைடயி� வா2�த க0ணாB, ெலைப எ'ற மா� ெநAனா�பி�ைள 
எT$ மா��க ேமைதயிட$ உைர ேவ0,னா�. உம���லவாி' �ற�ேதா�ற$ 
க0ட அவ� உைரதர ம��தா�. மனGகலGகிய உம���லவ� நாQ� த�கா ெச'� 
இைற-சி� ேகBடா�. "தி<விT$ தி<வாA� ெபா<ளிT$ ெபா<ளாA " எT$ 
ெதாட� ஒ+�த�. அதைன �தலாக� ெகா0! தி<விT� தி<வாA என� ெதாடG:$ 
கட9� வா2��
 ெசAFைள� பா,� ெகா0! பறGகி�ேபBைட ெச'�, 
க0ணாB, வா�பாவிட$ அ�பாடைல� பா,� காB,னா�. உம���லவாி' 
கவி�திறGக0ட மா��க ேமைத சீறா�கா�பிய�தி�: உைர�திரB,� த�தா�. 
வ�ள� அ��காசீ$ ஆதாி�� வ�தா�. உம���லவ� கா�பிய$ இய�றி 
அரGேக�றினா�. 
 
நாயக�தி' வா2�ைக வரலா�றி' பி�ப:தி உம���லவாி' சீறா��ராண�தி� 
இட$ ெபறவி�ைல. 30 ஆ0!க@�:� பிற: பனி அகம� மைர�காய� எ-சிய 
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ப:திைய� பா,, சீறா��ராண$ - உறி=ர��� கா0ட$ எ'� ெபயாிBடா�. பி'ன� 
இ� "சி'ன
சிறா" என� தனி� கா�பியமாக வழGக�பBட! வ<கிற�. 
 
�லவாி' நிைன9 ம0டப$ 
 
எBைடய �ர�தி� உம���லவ� அட�கமான இட�தி� ம0டப$ எL�பி ஆ0! 
ேதா�$ க�Jாி விழா� ெகா0டா, வ<$ப, எBட�ப� ஏ�பா! ெசAதா�. இைடயி� 
ெதாA9 ஏ�பBட�. பி
ைச� ேகானா� எ'பா� நிைன9 ம0டப$ எL�பி 
உ.)விழா நட�தி வ�தா�. 
 
பைட�த 8�க� 
 
உம���லவ� இய�றியதாக� Qற�ப!$ 8�க� சீறா� �ராண$, ��ெமாழி 
மாைல, சீத�காதி தி<மண வா2��, சீத�காதி ெபயாி� ேகாைவ ஆகியன. இவ��� 
சீறா��ராண$ இல�கிய� தர$ மி:�த சிற�த ேபாில�கியமா:$. ம�ற R'�$ 
சி�றில� கியGக�; இவ�றி� சீத�காதி ேகாைவ கிைட�கவி�ைல. 
 
க$ப� எ'ற�$ க$பராமாயண$ �' நி�ப� ேபா� உம��ப�லவ� எ'ற�$ 
சீறா��ராண$ நிைனவி�: வ<$. ஒ< �லவாி' வா2�ைக அவாி' கா�பிய��� 
பிரதிப+�:$; ஆத+' இG: வளமா��த இல�கியமான சீறா��ராண$ ெகா0! 
உமறி' சிற�பிய� �கைழ� கா0ேபாமாக. கா�பிய� கைத�ேபா�கி� 
உம���லவாி' ெசா� நய$, ெபா<� நய$, �லைம�திற', க�பைன வள$, கவிைத 
நல$, வரலா�� அறி9, ெமாழி�ப��, நாB!�ப�� �த+யவ�ைற� க0! 
மகி2ேவாமாக. 
------------ 

3. 3. 3. 3. சீறா��ராண!சீறா��ராண!சீறா��ராண!சீறா��ராண!    
 
"சீற��' எ'T$ அரபி
 ெசா�+' தமி2 வ,வ$ சீறா, 'சீற�' எ'றா� வா2�ைக 
வரலா� எ'� ெபா<�. இ�ெபா�
 ெசா� கால� ேபா�கி� நபிக� நாயக$ 
அவ�களி' வரலா�ைறேய :றி�த�. இ� சீற��'னபி எ'ற அரபி�ெதாடாி' 
I<Gகிய வ,வமா:$. �ராண எ'ப� �னிதமான பழGகைத அ�ல� �னிதமான 
பைழய வரலா� எ'ற ெபா<� த<$. �னிதமான நபிக� அவ�களி' வா2�ைக 
வரலா�ைற� கா�பிய� க<�ெபா<ளாக� ெகா0ட� எ'� ெபா<� ெகா�ளலா$. 
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கா�பிய�த:தி 
 
சீறா��ராண$ ெபா�வான ெப<Gகா�பிய அைமதிகைள� ெப���ள�. 
சிற�பாக�த0,யலGகார$ வ:���ள கா�பிய� ப0�கைள� ெகா0!�ள�. 
வா2��, வண�க$, வ<ெபா<� உைர�த� இவ�றி� :ைற�த� ஒ'� ெப��வர 
ேவ0!$ எ'� த0,லGகார$ Q�$. கட9� வா2���படல�தி� வ���ள 
பாட�க� இ$ R'ைறF$ ெக0!�ளன. 
 
நிகர�ற தைலவைர� ெகா0,<�க ேவ0!$. உலக$ உAய உய� ெநறி காB,ய 
உ�தம நபி த'ேனாி�லா� தைலவ� ஆவா�. இதைன� கா�பிய��� பலவிடGகளி� 
பல� Q�றாக� பா, மகி2கிறா� உம� . காBடாக: 
 

அறிவினி� :ண�தினி� எவ��:$ அ'பினி� 
ெபா�ைமயி� ந'ெனறி� �க+� ெசAைகயி� 
திற' �க$ மதிெனா!$ உவைம ெச��த�: 
எவ<மிC9லகி� இ'ைமயா� (மதிைய அைழ�பி�த படல$ 73) 

 
எ'� அ'�ட' வள��த ெபாிய த�ைத ஆS�தா+� Q�கிறா�. மாமனா� 
:ைவ+ேதா " வ,வா#$ :ண�தா#$, �க$ம� ேந� ம�ேறாாி�ைல " (மண$ 
ெபா<�� படல$ 52) எ'� ேபா��கிறா�. ைமசாறா, உறYபரச� �த+ேயா<$ 
நிகர�ற தைலவராகேவ :றி�பி!கி'றன�. 
 
ெப<Gகா�பிய$ அற$ ெபா<� இ'ப$ &! ஆகிய நா': உ�தி� ெபா<� Q�த� 
ேவ0!$. சீறா��ராண�ைத �த+� பதி�பி�த ெசAக��� காதி� நயினா� 
ெல�ைப ஆ+$ �லவ�. 
 

"அற$ ெபா<� இ'ப$ &! 
அைன��$ அடGகிய 
திற$ ெப�$ கா�பிய$" 

 
எ'� சீறா��ராண�ைத� ேபா��கிறா�. மைல, கட�, வளநக� , ப<வ$, 
இ<Iட��ேதா�ற$ �த+ய வ<ணைனக� ஆGகாGேக அைம���ளன. மண$ 
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�ாித�, S$ெபாழி� /க�த�, �ன� விைளயாட� �த+யன மர��ேக�ற 
மா�றGக@ட' இட�தி�:� ெபா<�தமாக அைம���ளன. ஆBசி, J�, �தலான 
அரசிய� ெசAதிக@$ Qற�ப!கி'றன. 
 
வ:��$ ெதா:��$ 
 
இ�8+' க0 R'� கா0டGகளி� 92 படலGக@$ 27 பாட�க@$ உ�ளன. 
�த� கா0ட$ விலாத��� கா0ட$, இதி� நபிக� நாயக$ அவ�களி' பிற��$ 
இளைமF$ ெதாழி� �ய�சிF$ மண�$ ப�றி 24 படலGக� அைம���ளன. 1240 
வி<�தGக� உ�ளன. அ!�த� ந�Cவ��� கா0ட$. இ� நபிக� - நாயக$ 
நபி��வ$ ெப�றதி+<�� ெகா!மன� :ைறசிக� இைழ�த ெகா!ைமகைள�-
ப�றிF$, �)+$களி' ெபா�ைம ப�றிF$, இ)லா$ நிைல ெகா0ட� ப�றிF$ 
Q�கிற�. இத' க0 21 படலGக@$ 1014 பாட�க@$ உ�ளன. உறி=ர��� 
காக0ட�தி� ம�கா� :ைறஷிகளி' ெகா!ைமயா� நபிக� நாயக$ ம�காைவ 
விB! மதினா ம�களி' அைழ�ேப��
ெச'� அG:�:,ேயறியதி+<�� நட�த 
நிக2
சிகைள 47 படலGகளி' 2082 பாட�களி� வ�ண�க�ப!கிற�. ஆனா� 
நபிக� நாயக$ அவ�களி' வா2�ைக வரலா� நிைற9 ெபறவி�ைல. 
உறனி�Qட�தா� படல�தி� நி'�வி!கிற�. 
---------- 

4. 4. 4. 4. விலாத)�� கா*ட!விலாத)�� கா*ட!விலாத)�� கா*ட!விலாத)�� கா*ட!    
 
விலாத��� கா0ட$ எ'பைத �'னேர க0ேடா$. விலாத� எ'T$ அரபி
 
ெசா�#�:� பிற�� எ'ப� ெபா<ளா:$. இ�கா0ட�தி� நபிக� நாயக$ 
அவ�களி' பிற�ைப� Q�வ�ட' இளைம, ெதாழி� �ய�சி, மண$ �த+யன9$ 
Qற�ப!கி'றன. அாி)டாB,� எ'கிற கிேர�க அறிஞ' Q�$ கா�பிய� 
ெகா�ைக�ப, இ$�த� கா0ட$ சீறா��ராண�தி�:� ேதைவய�ற� எ'ப�, 
இத�: அவ�க� Q�$ காரண$ நபிக� நாயக$ நபி�பBட$ ெப�றபி'ன� தா' 
ேபாராBட$ உ<வாகிய�. இத' பி'ன� தா' அ�ேபாராBட$ ெதாடG:கிற�. 
உம�� �லவேரா வா+ப� ப<வ�தி� வாணிப$ ெசAய��ற�பBட தி+<�ேத 
ேபாராBட�ைத� ெதாடGகி வி!கிறா�. அறி9 /Bப�தா#$ ப0� நல�தா#$ 
ெசய� திற�தா#$ சிற�� விளGகிய நபிக� நாயக�தி' மீ� அSஜகி� ேக! 
K2கிறா', ஆத+' சீறாவி� கா�பிய�தி' க<�ெபா<ளாகிய ேபாராBட$ 
இளைமயிேலேய ெதாடGகி வி!வைத� காண�,கிற�. ேம#$ கா�பிய�தி' 
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ேநா�க$ நபிக� நாயக�தி' சிற�பிய��கைள எ!��� Q�வேத. இத�: 
விலாத���கா0ட$ சிற�த களமாக அைம�� வி!கிற�. இ� மB!ம'றி 
இய�ைக� �ைன9$ அ��த நிக2
சிக@$ இதி� வி-சி நி'� கா�பிய�தி�: 
அழQB!கி'றன. வா2�ைக வரலா� Q�$ கா�பியமாத+' பிற�� �த� Qற 
ேவ0,ய� இ'றியைமயாத� ஆ:$. 
 
கட9� வா2�� 
 
கா��
 ெசAF� உ<வம�ற ஓாிைறவைன� �தி��� கா�:$ப, ேவ0!வதாக 
அைம���ள�. இ� �த' �தலாக� பதி�பி�த ெசA: அ��� காதி� நாயினா� 
ெல�ைப ஆ+$ �லவரா� இய�ற�பBட� எ'ப�. கட9� வா2���படல�தி' 
�த� R'� பாட�க� உ<வம�ற ஓாிைறவைன� பணி�� வணG:வதாக உ�ளன. 
 
 தி<விT$ தி<வாA� ெபா<ளிT$ ெபா<ளாA� 
         ெதளிவிT$ ெதளிவதாA
 சிற�த 
 ம<விT ம<வா யZவிT�கZவாA 
         மதி�திடா� ேபெராளி யன��$ 
 ெபா<விT$ ெபா<வாA வ,விT$ வ,வாA� 
         Sதல� �ைற�தப� #Fாி' 
 க<விT$ க<வாA� ெப<�தல$ �ர�த 
         க<�தைன� ெபா<��த� க<�ேத (கட9� வா2���படல$ - 1) 
 
எ'ப� �த� பாடலா:$, இ�பாட� தி< எ'T$ மGகல
 ெசா� ெகா0! 
ெதாடG:கிற�. அழ:, ெச�வ$, கவ<$ நல$, ெதAவ�த'ைம, எ'ெற�லா$ 
ெபா<� த<$ அாிய ெசா�. இ�த: தி<விT$ தி<வாA, ெபா<ளிT$ ெபா<ளாA, 
அறி9� ெதளிவிT$ ெதளிவாA, சிற�த ந�மண�தி#$ ந�மணமாA, மதி�த�காிய 
Kாிய', ச�திர', நBச�திரGக� �த+ய ஒளிகளைன�தி' திரளாA, வ,விT$ 
வ,வாA, உலக�தி� வாL$ ப�#யி�களி' க<விT$ க<வாA, இ�ேப<லைக� 
கா�:$ க<�தைன ெந-ச�தி� ெபா<��த� க<�தா:$ எ'T$ விLமிய 
ெபா<ைள இனிய �ைறயி� Q�கிறா�. தி<, ெபா<�, ெதளி9, ம<, ெபா<9, வ,9, 
க< ஆகிய இனிய தமி2
 ெசா�க� ஒ'ெவா'�$ இ<�ைற அ!�கி வ�� ஓைச 
இ'ப$ த<கி'றன. உ<வம�ற இைறவைன உய��த ப0�களாகேவ ேபா��$ 
இ)லாமிய� கட9� ேகாBபாBைட இ�பாட� விள�:கிற�. இத' க0 
பயி'��ள எ�லா
 ெசா�க@$ இனிய தமி2
 ெசா�கேள. 
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அ!�த பாட� "சிற�த" எ'� ெதாடG:கிற�. இைறவ' ஆைசகைள� �ற�தவ�; 
இ<தய�ேத ெகா#வி<�பத'; ெதாட��� வ<$ இ'ப�'பGக� அ�றவ'; 
இC9லகி� ேதா'றிய உயி�க� எ�த அளவி�:� த'ைன மனதி� 
நிைன�கி'றனேவா அ�த அளவி�: அC9யிாிட�� உைற�� அ<� �ாிபவ'; 
பிற��, இற�� எ'றி�லாதவ' எ'� இைற இய��கைள வ<ணி��விB! இ�த: 
இைறவைன மற�தவ�க� ம�ைமயி� Iவ��க� பதிைய ம��ப�ட' இ$ைமயி� 
அறிைவF$ மற�தவ� ஆவ� எ'� Q�கிறா�. இ�பாட+� இைறவைன 
வணGகாதவ�க@�: உ0டா:$ ேக! Qற�ப!கிற�. இ� உம���லவ� கட9� 
வா2�தி� க0ட ��ைமயா:$. 
 
கட9� வா2�தி�: அ!�� இ< பாட�களி� நபிக� நாயக�தி�: வா2��� 
Q�கிறா�. அவ��� நபிக� நாயக�ைத� �தி�பவ�க� ெப�$ பல'கைள� 
பB,ய+B!� காB!கிறா�. ெதளரா�, ஸS�, இ'ஜீ�, :� ஆ', ஆகிய நா': 
ேவதGகைள இய�:$ ெபாறியாக உதி�தவ� நபிக� நாயக$. அவைர��தி�:$ 
நாவிைன� ெகா0டவ�க� கவிகளா� Qற�ப!$ �கைழ� ெப�வா�க�; மி:�த 
கவிகைள அைடவா�க�; ெமA�ெபா<ைள அறிவா�க�; மன�தி� ேதா'�$ 
மாIகைளF$ ெசய� ேக!கைளF$ அக�றிவி!வா�க� எ'� வ<ெபா<� 
Q�கிறா�. ெதாட��� நபிமா�க@� இைறவ' அ<� ெகா0! உலகி� 
ச'மா��க�$ தைழ�க வழிகாB,ய ��லான நபிமா�கைளF$ ம����ள 
நபிமா�கைளF$ நபிக� நாயக���:� பி' அவ�க� பிரதிநிதியாக வழிநட�திய 
ேதாழ�க� நா�வைரF$ நபியி' ெபயர� இ<வைரF$ Iவ��க நல$ ெப�ற 10 
ேப�கைளF$ நா+மா$கைளF$ �ைகயதீ' அ���காதீ� ஜிலானிையF$ 
சத�க���லா அ�பாைவF$ பா, அவ�க@�: வா2��� Q�கிறா�. பி' வ�த 
�)+$ �லவ�க� இதைன �'மாதிாியாக� ெகா0! இல�கிய$ பைட�� 
வ���ளன�. 
 
ெமாழி�ப�� 
 
�லைம சா'ற கவிஞ� அைவயட�க$ பா!வ� கா�பிய மரபா:$. அைவயட�க� 
பாட�களி� த$ைம� பிற �லவ�கேளா! ஒ�பிB!� தா$ அறிவி� :ைற�தவ� 
எ'�$ தா$ பா!வைத� பிைழ ெபா��� ஏ��� ெகா�ள ேவ0!$ எ'�$ 
Q�வா�. இவாவா� தா2�தி� ெகா�பவ� உய�9 ெப�வார'ேறா? அறிவிT$ 
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ஆAவி#$ சிற�த ெச�தமி2� �லவ� �' தா$ பா!வ�, உலகGகைளெய�லா$ 
கB, ஆ@$ சிற�� மி�க ம'ன' �' Q+ ேவைல ெசA�$ வாழ அறியாத ஏைழ 
சாிசமமாக அம�வைத ஒ�:$ எ'�$, உலக�$ ஏL கட�க@$ மைலக@$ 
ெபா,பட அ,�கி'ற Kைற�கா�றி' �' பசி�� இைள�த சி�ெற�$� R
I 
விBடைத ஒ�:$ எ'�$ இ, இ,�தி!$ ஆவார�தி�: �' ைகவிர� ெநா, 
ெநா,�பைத ஒ�:$ எ'�$ Qறி அைவயட�க�தி� உம� த' 
��திைரைய�பதி�� வி!கி'றா�. இG: உமறி' ெமாழி�ப�� ெவளி�ப!வைத� 
காணலா$. 
 
நாB!�ப�� 
 
கட9� வா2���படல�தி�: அ!�� கா�பிய�தி' நாB!� படல�$ நகர� 
படல�$ இட$ ெப�கி'றன. இவ�றி� கா�பிய நாயகாி' நாB!வள�$ நகர 
வள�$ Qற�ப!கி'றன. நபிக� நாயக$ பிற�த நா! அேரபியா; நாB!�ப�� மி�க 
உம���லவ� இதைன மற�� அேரபியா பாைல நில�ைத� தமிழக�� 
ேசாைலயாகேவ வ�ணி�� வி!கிறா�. எனேவ தா' டா�ட� �. வரதராசனா� 
உம���லவாி' வ�ணைனயி� தமி2 நாBைடF$ ம�ைர மாநகைரF$ கா0பதாக� 
:றி�பி!கிறா�. 
தி<வ�@வ� கட9� வா2���:�பி' வா' சிற�ைப ைவ���ளா�. 
உம���லவ<$ கட9� வா2���பா,ய�$ மைழவள$ பா!கிறா�. நபிக� 
நாயக�தி' �க2 உலகெம�லா$ பரவி வி0ைணF$ நிைற�தைத�ேபால ெவ0 
ேமக$ கட+� ப,�� நீ<0! க<Gகட� எL�த� ேபால பாெர�லா$ பரவி 
வி0ணி� ெச'� ப,�த� என�பா!கிறா�. 
 
 த<Gெகாைட நயினா� கீ��தி 
         சகெமலா$ பர�� மி-சி 
 ெந<Gகிேய விI$பி� அ0ட 
         �க!ற நிைற�த ேவேபா� 
 இ<Gகன ெவ�ைள ேமக$ 
         இைரபIGகட� &2� �0ேடா� 
 க<Gகட� எL�த ெத'ன� 
         ககனிைட ெசறி�� மீ0ட                       (நாB! -1) 
 
அ<� ெபாழிF$ கா�பிய நாயக� நபிக� நாயக�ைதேய மைழ ெபாழிF$ ேமக�தி�: 
உவைமயா�:கிறா�. இ� 
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 நீ� அணி�த கட9� நிற�தவ' 
 ஆ� அணி�� ெச'றா�க� ேமA�தகி� 
 ேச� அணி�� மைல�தி< மGைக த' 
 &� அணி�தவ' ேமனியி' மீ0டேத 

(க$பராமாயண$ ஆ�� -1) 
 
எ'ற க$பனி' பாடைல நிைன[B!கிற�. க<�ெதL�த கா�ேமக$ காH'றி 
மைல �க!கைள R!கிற�. மைழ��ளிக� ஆலGகB,க@ட' ெசறிவாக� 
ெபாழிகி'றன. ஆலGகB,க@ட' இ�திர ேகாப�S
சிக@$ தைரயி� 
கிட�கி'றன. இ� ���$ மாணி�க�$ மைழயாக� ெபாழி�த� ேபா� 
ேதா'�கி'ற� எ'கிறா� �லவ�. சாரைல� தாGகவியலாம� விலG:க� 
�கGகைள வயி��ட' ஒB,� ெகா0! ஓ�Gகி நி�கி'றன. ந!�க�தா� பைகைய 
மற�� யாைனக@$ சிGகGக@$ மைழ�: ஒ�Gகி
 ேச��� நி�கி'றன. 
 
:றி-சி நில�� விலG:கெள�லா$ :ளிரா� ந!Gகின. 
 
 த�தி, மா', மைர அணி� ெகா!வாி, தக� உ!$�, 
 ம�தி சிGகள$, கவாிமா', அLG:, ேதவாG:,  
 ���, மா'மத$, எ0:, ெச�நாA, பணி ��மா, 
 ந�தி, மி-சிய விலGகின$ ெகா!கி ெமAந!G:$ (நாB!�. 5) 
 
என�பதிெனB! விலG:கைள ஒ< பாட+� பB,ய+B!� காB!கிறா�. இைவ 
யைன��$ தமி2நாB,� காண�ப!$ விலG:க�. 
 
மரGகைள மைழநீ� ேவேரா! சாA�கிற�; விலGகினGகைள ெவ<B,, 
பறைவகைள� கைல��, கனிகைள� சிதறி� ெப<கி வ<கிற�. :ற�தியாி' 
பர'கைளF$ :,ைசகைளF$ திைனையF$ வாாி� ெகா0! வ<கிற�. இதைன 
ெவ�ளமாகிய விைலமக� மணிையF$ ெபா<ைளF$ வாாி�ெகா0! ெச�வ� 
ேபா'��ள� எ'� உம� சி�தாி�கிறா�. இG: க$ப� த$ கா�பிய�தி� 
மைலயி+<�� ெபா<Bக� பலவ�ைறF$ அ,��� ெகா0! வ<$ ெவ�ள�ைத 
விைலமா��: ஒ�பிடவ� ேநா�க�த�க�. 
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ெதாட��� :றி-சியி� ெபாழி�� மைழநீ� அ<வியாக &2��, ஆறாக ஓ, ��ைல , 
பாைல, ம<த$, ஆகிய நிலGகளி� பாA�� வ�� ேச�வைத� பா!கிறா�. 
நானில��� க<�ெபா<�களாகிய ம�க�, விலG:க�, பறைவக�, மரGக�, 
ெச,க�, மல�க� �த+யவ�ைற :றி�பி!கி'றா�. 
 
நபிக� நாயக$ உ<வா�கவிைழ�த நி�தைன, ம�, ெபாA, ெகாைல, கள9 �த+ய 
ேக!கள�ற தி<நாBைட� பா, மகி2கிறா�. ெபா'T$. ெபா<@$ இ�ப,� 
:விகி'றனேவ இவ�ைற எ' ெசAவ� எ'� சி�தி�பேத அ�லாம� ேவெறா< 
நி�தைன இ�ைல. ேசாைலயி� வ0!க� ம� அ<��வத'றி ம�க� ம� 
அ<��வதி�ைல. காத+யி' ஊடைல� தீ��க� ெபாA Q�வைத�தவிர ேவ� 
ெபாAயி�ைல. வன�திேல கனி���ள பழGகைள� பறி�பத�லா� ேவ� பறி�� 
(கள9) இ�ைல எ'� பா!வதி� உமறி' ெவளி B!�திற' விள�க$ ெப�கிற�. 
 
இCவா� அேரபிய� பாைலவன�ைத� தமி2
 ேசாைல நிலமாக� காB,ய 
உம���லவ� ம�க மாநகர�ைதF$ தமி2 மாநகரமாக� காBசி� ப!��கிறா�. 
 
ஏL உலகGக@�:$ க0 ேபா'ற� இ�S9லக$, இத' க<மணியா$ அர� நா!. 
இ��லGெகா� க'மணி�: உ�@ைற உயிராA விளG:கிற� ம�காநகர$ எ'� 
Qறிய உம���லவ� ம�க மாநகர��� கைட�ெத<வி� விைல மதி�க �,யாத 
ெபா<Bக� :வி�� கிட�பதாக9$ ஓGகி உய��த மாட மாளிைகக� சிற�� 
விளG:வதாகா9$ அவ�றி' ேம� கBட�பB!�ள ெகா,க� ச�திரனனி' 
ம�ைவ� �ைட�ப� ேபால அைச�தா!வதாக9$ பா!கிறா�. இCவா� தமி2 மர� 
ேபா�றிய உம���லவ� அG:�ப�ளி வாயி�க� நிர$ப உ�ளன; இைளஞ�க� 
ேவத$ பயி#$ ஓைசையF$ அறேவா�க� தி�கி� ெசAF$ ஓைசையF$ ப�ளியி� 
வழிபா! ெசA�விB! இ<ைகேய�தி� ஆ ேகB:$ ஓைசF$ அவைர� பி' 
ெதாட��ேதா� ஆமீ' Q�$ ஓைசF$ �ழG:வதாக� Q�கிறா�. இG: இ< 
மர�க@$ இைண�� வ<$ இனிய வ�ணைனைய�க0! மகிழலா$. எனேவ தா' 
டா�ட� ெத.ெபா. மீனாBசி I�தர$ பி�ைள தமி2� ப0பாBைடF$ இ)லாமிய� 
ப0பாBைடF$ அவ�றி' தனி�த'ைம ெகடாம� உம���லவ� இைண�:$ 
திற�ைத� ேபா��கிறா�. 
 
ந'றி� ெப<�: 
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கா�பிய�கவிஞ�க� தGகைள ஆதாி�த வ�ள�கைள� ப�றி� த$ கா�பியGக@� 
பா!வ� மரபா:$. க$ப� சைடய�ப வ�ளைலF$, �கேழ�தி ச�திர' 
Iவ��கிையF$ தGகளி' கா�பியGகளி� பா, ந'றிைய� �ல�ப!�திF�ளன�. 
உம���லவ<$ த$ைம ஆதாி�த வ�ள� அ�� காசிைம� த$ கா�பிய�தி� 22 
பாட�களி� பா, ந'றி� ெப<�ைக காB,F�ளா�. இதி� ம<த நிலவள$ Qறவ�த 
உம� ெந� RBைடகைள எ!��
 ெச�#$ வ0,க� எL��$ ஒ+F$, 
க<$��ேதாBட�தி� ��றிய க<$ைப ெவB!$ ஒ+F$, பா�:� ேதா�பி� பா�: 
RBைடகைள
 Iம�பவ� எL��$ ஒ+F$ மி:���ளன. இCவாரவார$ அ�� 
காசீ$ மாளிைகயி� வி<��0! ெச�ேவா� ஒ+ையF$, ெகாைட ெப��
 
ெச�ேவா� ஒ+ையF$ ஒ�தி<�:$ எ'� Q�கிறா�. 
 
மகளி� மB!$ ஆ,�களி�:$ ெபாழிலாB!$ �னலாB!$ வ<ணி�க�ப!கி'றன. 
 
:லவர9 
 
ெபய<�ேக�ப இ�கா�பிய$ �ராண அைமதிையF$ ெகா0!�ள�. ":லவர9 
கா�பிய யா�பி� �ராணேமயா$" என வ
சன�திமாைல (23) �ராண இல�கண$ 
Q�கிற�. இத'ப, உலக�ேதா�ற�$, ேதவ� அவதார�$, :லவர9$ Q�த� 
ேவ0!$. தைல�ைற� படல�தி� இCவைமதியிைன� காணலா$. 
 
இைறவ' பைட�த �த� மனித� ஆத$நபி ஆவா�. இவாி+<�ேத நபிக� 
நாயக�தி' தைல�ைற ெதாடG:கிற�. ஆத�ைத� பைட�க இைற ஆைணயி'ப, 
வானவ� இ)ரா � ம0ைண எ!�� வ�தா�. வானவ� தைலவ� ஜி �ற #$ 
�க$ம� நபியி' ஒளிைய� ெபா<�த மதினாவி+<�� ம0 ெகா0! வ�தா�. அ�த 
ம0ைண ஆத�தி' ��ேகா! ெபா<�தி அC9<வ�தி� இைறவ' உயிைர 
ஊதினா'. அC9யி� Rைளயி� ெச'ற�$ �$ம� உ0டான�. அC9யி� 
க+மாைவ� Qறி� ெகா0,<�த�. பி'ன� உயி� இ<க0க@�: இறGகேவ 
க0க� Iட� ெப�� விழி�தன. ெசா��க வாயி+' ேம� லாயிலா ஹ இ�ல�லாஉ� 
�க$ம��ற றK#�லாஉ�" எ'� எLத�பB,<�தைத� க0டன. ஆத$ 
இைறவனிட$ "இைறவா ெசா��க வாச#�: ேம� உ' ெபய<ட' ேவ� ஒ< 
ெபய<$ எLத�பB!�ளேத அவ� யா�?" எ'� ேகBடா�. அத�: இைறவ', 
ஆதேம உ' மரபி� ஒ< பி�ைள நபிக� நாயகமாA� ேதா'றி
 ச'மா��கமாகிய 
தீைன வள��:$. அவாி' ெபயேர நீ� கா0ப�. Kாிய', ச�திர', நBச�திரGக�, 
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Iவ��க$, மைல, பாதாள$., வானவ� �தலாக உ�ள அைன��$ அ�த �க$மதி' 
ெபா<Bேட பைட�க�பB!�ளன எ'� Qறினா'. இைறவேன �க2�� 
பாராB!வைத�காB,#$ ேவெறா< சிற��$ உ0ேடா ? 
 
ஆத$ நபியி' தைலயி+<�த உயி� உட$��:� பரவிய�. அவாி' ��கி+<�த 
�கம� நபியி' ஒளி நிலெவாளிைய மGக
 ெசAத�. இCெவாளி ெபா<�திய 
ஆத�தி�: வானவ� அைனவைரF$ Iஜூ� ெசAF$ப, (பணிF$ப,) இைறவ' 
ஆைணயிBடா'. அஜா]� எ'பா' நீGகலாக வானவ� அைனவ<$ 
வணGகினா�க�. இG: ��திய பாட+� Iஜூ� எ'� :றி�பிB! அ!�த பாட+� 
அத�: விள�க$ த<கிறா�. அர� அறியாதவ��: விளGக ேவ0!$ எ'ற ேநா�கி� 
இC9�திைய� பலவிடGகளி� பய'ப!��கிறா�. ம�களின$ ேதா'�வத�காக 
ஆத���:� �ைணயாக உறCவா அ$ைமயாைர இைறவ' பைட�தா'. இ<வ<$ 
மகி2�� வா2�� வ�தன�. 
 
இCவா� இனி� வா2�� வ�த கால�தி� இைறவ' விதி�த விதியி+<�த� 
விலகியதா� அவ<$ உறCவா9$ வாTலகி+<�� நில உலகி�:� த�ள�பBடன�, 
ெவCேவ� திைசகளி� அைல�� திாி�தன�. ஆத$ தா$ ெசAத :�ற�ைத� 
ெபா��� ம'னி�:$ப, ெதளபா (ம'னி��) ேகBடா� இ�தியி� இைறவ' 
ம'னி�� அறபா எ'T$ மைலயி� உறCவா9ட' ேச��� ைவ�தா', 
இCவி<வ<$ ேச��� இனி� வாL$ நாளி� 41 :ழ�ைதக� ெப�றன�. இ�தியி� 
பிற�த :ழ�ைத சீ� ஆவா�. சீ� நபி இட$ �க$ம� நபியி' ஒளி ெபா<�திய�. 
இCவா� ஆ�$ நபி. சீ�. இ�ாீI, 8உஹு, இ�றாஹீ$, இ)மாயி�, �ல�, 
இ�யாI ஆகிய நபிக� �த� அ���லா ஈறாக உ�ள சா'ேறா� வைர 50 ேபாிட$ 
�க$ம� ஒளி ேதா'றி� ெதாட��� வ�� ஆமினா வயி�றி� க<வாகி உ<வாகி� 
ேதா'றிய� எ'பைத �ைறயாக� Q�கிறா�. 
 
8உஹுநபி கால�தி� ஏ�பBட பிரளய$ , இ�றாஉறீ$ நபிைய எறி�த அ�னி� 
:0ட$ S$ெபாழி� ஆன�, நபி இ)மாயிைல :�பா' ெசAய ���பBட�. 
கஃப���லாைவ எ!��� கB,ய�, அ��� ��த+� J��� ேபான ஜ$ஜ$ 
கிண�றி� நீ� ெப<க
 ெசAத�, �த+ய வரலா��
 சிற�பி�:ாிய நிக2
சிகளF$ 
உம� வ�ணி�கிறா�. 
 
ம�க� பைட�பி' வரலா�$ நபிக� நாயகா�தி' :லவர9$ ந'ெனறி�ப!�திய  
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நபிமா�களி' சாதைனக@$ ஆதி ஆலயமாகிய கஃ�ப���லா வரலா�$ �0ணிய 
தீ��தமாகிய ஜ$ஜ$ வரலா�$ இதி� Qற�பB!�ளன. இைவ இ)லாமிய 
வரலா�றி� உம�� �லவ� ேத��த �லைம ெகா0டவ� எ'பைத� �ல�ப!�� 
கி'றன. 
 
பிற��$ சிற��$ 
 
நபி அவரதார�படல$ உம���லவாி' கவி&
I�:ாிய களமாக அைம���ள�. 
கா�பிய நாயகாிட$ �லவ� ெகா0!�ள மதி�ைபF$ மாியாைதையF$ காB!கிற�. 
க�பைன வள�தா#$ உண�
சி
 சிற�பா#$ ெசா�லாBசி� திற�தா#$ பாட�க� 
அ<ைமயாக அைம���ளன. இ�படலதி� நாயக�தி' த�ைத அ���லாைவF$ 
தாA ஆமீனாைவF$ அழ:ற அறி�க� ப!��கிறா�. பலநாB! ம'ன<$ வ�� 
பணி�� வணG:$ ம�க� தைலவ� அ���லா எ'T$ ெபயரா� எ'� 
அ���லாைவ அறி�க$ ெசAகிறா�. 
 
 வரபதி Fலெக�லா$ வா2��$ ம�கமா 
 �ரபதி� கதிபதி ெய'T$ Sபதி 
 பரபதி யரச�க� பணி� திைற-சிய 
 நரபதி ய���லா ெவ'T நாம�தா�              (நபி அவதார 7) 
 
'பதி' எ'T$ ெசா�ைல ஆறிடGகளி� அைம�� ஒளி நய�ைதF$ ெசா� நய�ைதF$ 
ெபா<� நய�ைதF$ ேதா'ற
 ெசAகிறா�. 
 
அ'ைன ஆமீனாவி' அறி�க�$ இனிதைம���ள�. அற�தி' உைறF� ; 
அ<@�:� தாயக$, ெபா�ைமயி� Sமி�: எB! மடG; :ல�தி�: ஒ�பி�லாமணி; 
சிற�பி�: உவைமயி�லாத ெச�வி (தி<மக�) எ'� ெப0ைம�:� ெப<ைம த<$ 
ெசா�லாBசியா� சி�திாி�கிறா�. உவைம சிற�த அ�பாடைல
 Iைவ�க 
ேவ0டாமா? 
 
 அற�திT� கி�+ட ம<Bேகா� தாயக$ 
 ெபா��தி!$ ெபா�ைமயி'� Sமி�ெக0 மடG: 
 உைற�ெப<G :ல�தி�: ஒ�பி�லா மணி 
 சிற�பிT� :வைமயி� வாத ெச�விேய              (நபி அவதார. 11) 
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இ�த: :லமயி� ஆமீனா9$ ேமாகன
 சி�திர அ���லா ெவT$ ெச$ம#$ 
ஒ�தினி�, அ��0! உைறF$ நாளி� ஆமினா க<9�றா�. 
 
ந�வழியி� ெச�#$ அ,யவைர ைச�தா' (சா�தா') ெக!��� தீ ெநறியி� 
ெச#�தி இைறவT�: மா� ெசAகிறா' எ'ற ந$பி�ைக �)+$களிட$ உ0!. 
இG: ம�கைள� தீய ெநறியினி'�$ வில�கி ந'ெனறியி� நட�த �க$ம� நபி 
ேதா'ற இ<�பதறி�� தன�: ஏ�பட இ<�:$ &2
சிைய உண��த ைச�தா' 
கவைல மி:�� வ<��வைத அ
ச
 Iைவ ேதா'ற
 சி�திாி�கிறா�. 
 
ஒ!Gகி வாA நீ� வ�றிட, நாவறBசி ேதா'ற, உட� ஒ!Gக, ஐ$ ெபாறிக� அடGக, 
ெந-ச$ உைட��, ெந<�பி+Bட ெமLகாA உ<கினா', �ல$பினா', அ,�க, 
ெப<R
I விB!
 Iழ'றா' எ'� Qறி, 
 
 கைரவ' ஏG:வ' மலG:வ' கலG:வ' கதறி 
 இைரவ', க'ன�தி� ைகையைனவ� தி<�ெதL� தி<�ப' 
 தைரயி' ேம� விL� ெதன�கிைல யினி
 சிGகா சனெம'(�) 
 உைரம ற�திட� கிட�தன' இ<க0ணீெராLக              (நபி அவதா�. 22) 
 
எ'� பா!கிறா�. �'ப$ மி:�த நிைலயி� ைச�தானி' ெமA�பா! சிற�பாக 
வ�ணி�க�பB!�ளைத� க0! மகிழலா$. 
 
இ)லா$ �க$ம� நபியா� உ0டா�க�பBட மத$ அ'�; ஆதி மனித� ஆத$ நபி 
�த� ஆயிர�கண�கான நபிமா�க� வ�� வழிகாB,
 ெச'றன�. இவ<� இ�தி 
நபிேய �க$ம�. இ�த இ)லாமிய மரைப� தைல�ைற�படல�தி� மB!ம�லாம� 
நபி அவதார�படல�தி#$ �ல�ப!��கிறா�. அ'ைன அமீனா K#��ற�, �த� 
ஆதா$ நபி, இ�ாீI நபி, 8: நபி, இ�றாஹீ$ நபி. இIமாயி� நபி, Rசா நபி, தா[� 
நபி, Iைலமா' நபி , ஈசா நபி ஆகிேயாச� கனவி� ேதா'றி� பிற�க இ<�:$ 
:ழ�ைதயி' சிற�பிைன� Qறி வா2��கி'றன�. 
 
அ'ைன ஆமீனா க<9�ற ஆ� மாதGகளி� அ�J� ��த+� த$ மக' 
அ���லாைவ அைழ�� ஷா$ நக� ெச'� வாணிப$ ெசA� வர
 ெசா'னா�; 
த�ைத
 ெசா�ைல ஏ�� ஷா$ ெச'� வழியி� அ�வா எ'ற இட�தி� 
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ேநாAவாA�பB! இற�� வி!கிறா�. அவைர அட�க$ ெசA� வ�த வணிக� அவ� 
இற�த ெசAதிைய� Qறினா�. க0ேபா'ற கணவைன இழ�த ஆமீனா 
ஆ�ெறாணா��யாி� R2கினா�. மைழெயன� க0ணீ� ெசாாிய Q�த� நில�தி� 
�ரள, தாமைர �க�ைத� கா�த�கரGக� Rட மன�ைட�� அLதா� எ'� 
உம���லவ� பா!கிறா�. கணவைன இழ�த ஆமீனாைவ� ேத�றி மாமனா� அ�J� 
��த+� ஆதாி�� வ�தா�. 
 
இட�$ கால�$ 
 
சீறா��ராண$ வரலா� பைட�த மாநபியி' வா2�ைக வரலா� Q�$ 
கா�பியமா:$. நபிக� நாயக�தி' வா2�ைக வரலா� ��+யமாக� 
பதிய�பB!�ள�. ஆத+' உம���லவ� நபிக� நாயக$ வா2�ைக வரலா�� 
நிக2
சிகைள� ��+யமாக� Q�வதி� ஆ�வ$ காB!கிறா�. நபிக� நாயக�தி' 
பிற�ைப கால$, இட$ �த+ய விவரGக@ட' பா!கிறா�. 
 
யாைன�ேபா� நட�� �,�த ஐ$பதா$ நாளி� றY9� அCவ� மாத$ பனிர0டா$ 
ேததி திGக� இரவி� &!க@�ெக�லா$ ேபறாக வ<$ ெச�வமாA R9ல:$ �ர�க 
�க$ம� நபி பிற�தன� எ'� Q�வதி� ஆ0! மாத$ நா� ேநர$ �த+யன 
:றி�பிட�ப!கி'றன. ெதாட��� வ<$ பாட+� ம�கா நகாி� கஃப���லாவி�: 
வட கிழ�கி� ெஜ$ற�தி� உ)தா எ'ற இட�தி#�ள ெபாிய த�ைத அ�தா+� 
தி<மைனயி� �க$ம� நபி பிற�தனேர எ'� Q�கிறா�. இதி� இட$ 
��+யமாக� :றி�பிட�பB!�ள�. இCவா� Qறியதி� மனநிைற9 ெகா�ளாத 
உம� பலபாட�களி� மகி2
சி ெபாGக� பா!கிறா�. 
 
ம�விலா �Lமதி 
 
நபிக� நாயக$ அவ�களி' பிற��� ப�றி� Qறிய உம���லவ� அ�பிற�பா� 
வ<$ சிற��� ப�றி அ�தைனய கவிகளா� பா, மகி2கிறா�. "பர��பBட 
உலகெம�லா$ ெநறி�ைறக� தவறிவிBடன; ம<� மத$ மி:�� விBட�; �றவற$ 
தவறிவிBட�; இ�லற$ ம,��விBட�; விள�கி�லா &! ேபா� உலக$ இ<ளி� 
R2கி� கிட�த�. இவ�றி�:� காரணமாகன :பி� எ'T$ :ல�ைத அ��� 
அறெநறி விள�க ம�விலா� எL�த �Lமதி ேபா� �க$ம� நபி ேதா'றினேர" 
எ'� பா!கிறா�. 
 



23 

 

 ெநறிநிைல திாியா ம<0மத$ மி:�� 
         ெந!நில$ எGகZ$ பர�� 
 �றவற$ தவறி இ�லற$ ம,�� 
         Iடாிலா மைனய� ேபால 
 :ைறப!$ கால$ இ<ெளT$ :பிாி' 
         :ல$ அ��த� ெநறி விள�க 
 ம�விலா ெதL�த �Lமதிேபால 
         �க$ம� நபிபிற� தனேர                          (நபி அவதா�. 91.) 
 
இ�பாட+� இ<0,<�த உலகநிைல Qறி இ<ெளT$ :பி�� :ல�ைத அ��க 
ம�விலா ெதL�த �Lமதிேபால �க$ம� நபி பிற�தா� எ'பதி� அைம���ள இ� 
ெபா<� உவைமயணி மகி2�த�:ாிய�. �Lமதி எ'� Qறினா� நபிகளிட$ 
மாI0! எ'றாகிவி!ேம எ'ற-சிய உம���லவ� ம�விலா ெதL�த �Lமதி 
எ'� :றி�பி!கிறா�. :பி�� :ல$ அக�றி எ'� Q�வதி� மனநிைற9 காணா� 
அ��� எ'� அL�த$ ெகா!��� Q�கிறா�. பிற�த ேபாேத நபி எ'றைழ��� 
ெப<ைம� ப!��கிறா�. 
 
உவம மாைல 
 
Kாிய' ெவயி� ெகா@��கிறா'. உயி�க� எ�லா$ �'��கி'றன. அ
சமய$ 
த< ஒ'� பட��� த<$ நிழலாA இழிைவF$ ெகாைலையF$ விைள�தி!$ பாவ 
ேநாயி' �'ப$ �ைட�தி!$ அாிய ம<�தாA, தீ' எ'T$ ச'மா��க� பயி<�: 
ஒ�ப�ற ெசழிய மைழயாA, :ைறஷிகளி' திலகமாA மாநில�தி�: ஒ�ப�ற மணி 
விள�காA �கம� நபி பிற�தனேர எ'�$ பா!கிறா�. ஐ�� உவைமகைள� 
ெதா!�� மாைலயாக அணிவி�கிறா�. :ைறஷி� :ல� திலகமாக� Q�வதி� தமி2 
மரைப� ேபா��கிறா�. பாட� உவ$ மாைலயாக அைம�� வி!கிற�. 
 
 பாTவி' கதிரா� இட<�$ கால$ 
  பட�த< த<நிழ� எனலாA 
 ஈன�$ ெகாைலF$ விைள�தி!$ பவேநாA 
  இட�தவி�� தி!$ அ< ம<�தாA 
 தீ' எT$ பயி��ேகா� ெசLமைழ எனலாA� 
  :ைறஷியி' திலதேம எனலாA 
 மாநில�தன�ேகா� மணிவிள� ெகனலாA 
  �க$ம� நபிபிற� தனேர. (நபி அவதா�. 92) 
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-- 
:பி� = இைறம��� 
 
கதிரவ' எL�தா'. இ� இய�ைகயாக நட�:$ ஒ< நிக2
சி. இதி� க�பைன வள$ 
மி:�த உம� த$ க<�திைன ஏ�றி இனிய காBசி ஒ'ைற அைம��வி!கிறா�. 
பா<லகி� பர���ள :பி� எT$ இ<@$ வ�ைம இ<@$ ஒ!Gக �கம� நபி 
ேதா'றினா� எ'� எ�ைலய�ற கட+� :ளி��� களி�� விைரவாக இ<ைள 
அக�றி, Kாிய' த' கதி�கைள� பர�பி எL�தா' எ'� த�:றி�ேப�ற அணிநல$ 
திகழ�பா!கிறா�. 
 
இதி� பகலவ' விைரவி� எLவத�:�காரண$ ம<� மத$ நீ�க மாநில$ தைழ�க� 
ேதா'றிF�ள �க$ம� நபிைய� க0! மகி2வத�: என� ெகா0! 
மகிழலாம�லவா? 
 
இCவா� இ'ப�ேதா'ற� பிற�த நாயக� :ழ�ைதைய அ'ைன ஆமினா இலகிய� 
கமல� கர�தி� ஏ�தி� க0:ளிர� க0! ப�கைல அறி9$ ெகா!�ப� ேபா� ஏL 
நாBக� பால�� ஊB,னா� எ'� ெபா<� சிற�க� பா!கிறா�. ஏL நாBக@� 
:�பி' �ைவபா எ'ற மட�ெகா,பாHB, வரலானா�. 
 
அ+மா &B,� நாயக$ 
 
இ�நிைலயி� :ைன' நகாி� ெகா,ய ப-ச$ ேதா'றி� �'���திய�. ஆத+' 
அ�நகர ம�க@�:� பல� ம�கா ெச'� அ�நகர
 ெச�வ�களி' பால�கைள� 
ெப�� அவ�க@�:� பாHB,, அதனா� ெப�$ ெபா<� ெகா0! பிைழ�க 
வ�தன�. அவ�க@ட' ெச'ற அ+மா9$ அவ� கணவ<$ பாலகைர� ேத, 
அைல�தன�. நாயக� :ழ�ைதைய� ேகBடன�; அ'ைன அமினா தம� இரGக�த�க 
ஏ2ைமைய� Qற ��பB!, இ�:ழ�ைத�:� த�ைதயி�ைல; எ' ைகயி#$ 
ெபா<ளி�ைல; நீGக� ெபா<� எதி�பா��� வ���ளீ�க�; பசி�� வ���ளீ�க�; 
உ0பத�:�தர உண9மி�ைல" எ'� Qறி வ<�தினா�. இதைன� ேகBட அ+மா 
கணவாிட$ வ�� நட�தைத� Qறினா�. கணவ� ஆாி� த$ மைனவி' 
மன�கவைலைய மா�ற �ய'� 'உலகி� நல'களைடவ�$ அைடயாத�$ 
இைறவ' விதி�ப,ேய ஆ:$, ந!Gகி மன�ைடவ� ஏ'? கட� K2�த உலைக� 
�ர�ப� இ'னா� என
 ெசா�ல9$ அாிேத; எ�லா$ இைறவ' ெசய�; வ<��த� 
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Qடா�; இ�:ழ�ைதயி' வாயிலாக9$ நல$ வரலா$" எ'� ஆ�த� Qறினா�. 
இCவா� உம���லவ� வாA��� கிைட�:$ ேபாெத�லா$ ெபா� நீதி Qறி 
கா�பிய�தி�:� ெபா+[B!கிறா�. 
 
இதனா� அ+மா நாயக� :ழ�ைத�:� பாHBட ��பBடா�. நாயக� :ழ�ைத 
மா�பக�தி� வாA ைவ�த�$ அ+மாவி' உட� Sாி�த�. K$பியி<�த அவாி' 
மா�பக�$ ெசழி�த�; பால�� Iர�த�. அ'ைன ஆமினாவிட$ விைடெப��� 
தமJ<�:
 ெச'� பாHB,
 சீராB, வள��� வ�தா�. அC&B,� ெச�வ$ 
ெகாழி�த�. அC[� மகளி� அ,�க, வ�� நாயக�:ழ�ைதைய மகி29ட' 
எ!�பா�க�; �க2�� ேபா��வா�க�. 
 

�0,டா விள�ேகா �Lமனிதாேனா 
Iவ��க�தி+ தி+<�� வ�த�ேவா (அ+மா. 72) 

 
எ'� விய�� Q�வா�க�. ஐய அணிைய அழ:ற�பய' ப!��கிறா� �லவ�. 
 
ஒ< பக� நாயக� தி<ேமனிைய� க0டா� வ�ைம, ேநாA, கவைல, சி�ைம, 
தீவிைன, ெத�ைபக, உ�பவ$ எ�லா$ விBடக#$ எ'� எதி�மைறயி�#$ ��தி, 
ெச�வ$, உட� Sாி�� ஆகிய R'�$ வள<$ எ'� உட' பாB,#$ Q� 
உ0டா:$ பல'கைள� பB,ய+Bட� காB!கிறா�. 
 
நாயக� :ழ�ைத சி�கர$ நீB,� :� நைடபயி'ற�; மழைல ெபாழி�த�; நாெளா< 
ேமனியாக வளர� ெதாடGகிய�. பி�ைள�கனி த<$ இ�ேபாி'ப நிக2
சிகைள� 
பி�ைள� தமி2 இல�கிய� பாட�களாக உம� அ<ைமயாக� பா!கிறா�. 
 
எ�ப, நட�தா� ெதாிFமா? உலகெம�லா$ தீ' ெநறியி� நட�க9$, மT�ைற 
நட�க9$, அறவழி நட�க9$, �'பம�� இ'பேம நட�க9$, ெசா�ல�காிய 
ெசGேகா� நட�கவ$, உலெகG:$ உய� :ல�ைற நட�க9$, அைனவ<$ த$ 
ெசா�ப, நட�க9$ நாயக� :ழ�ைத நட�த� எ'� :� நைட பயி#$ காBசிைய� 
தீB,� காB!கிறா�. 
 
 எ�நில$ அைன��$ தீ'ெனறி நட�ப 
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         �'னிய அற�தி' �ைறவழி நட�ப 
 இய� ெப� மT�ைற நட�ப� 
         �'மக� (�) இ'பேம நட�ப 
 ப'ன<- ெசG ேகா� உலெகலா$ நட�ப 
         பாாினி� :ல�ைற நட�ப 
 ம'னிய� எவ<$ ெசா�ப, நட�ப 
         �க$ம� நபி நட� தனேர                   (அ+மா. 86) 
 
எ'� உம�பா!வதி� பாநைட Y!நைட ேபா!கிற�. 
 
இர0டா0!க� ஆன�; அ+மாத$பதிய� நாயக� :ழ�ைதைய எ!��� ெகா0! 
ம�கா ெச'� அ'ைன ஆமினாவிட$ த�தன�. அ'��தாA இ'ப�:ழ�ைதைய 
வாGகி உ
சி ேமா�� ெந-ேசாடைண��, ��தமிB!, பி�ைள� கனி அ�தி' 
வள�
சி க0! ெப<மகி2
சி ெகா0டா�. அ��� ��த+�$ ெப<$ ெபா<� ைக 
நிைறய� ெப�ற� ேபால� க0:ளிர� க0! மகி2�தா�. 
 
நபிக� நாயக�தி' வா2வி� நட�ததாக� Qற�ப!$ சி� நிக2
சிையF$ 
விB!விடாம� ெதாட���ப!�தி உம� கா�பிய�ைத நட�தி
 ெச�கிறா�, 
அ+மாவி' &B,� வா2�� வ<$ நாயக� :ழ�ைத�: வய� R'றான�; ஆனா� 
ஆ� வய�
 சி�வ� ேபா� ேதா'றினா�. அட$பி,�� அ+மாவி' இ< 
மக'க@ட' ஆ! ேமA�� வர� காB,�:
 ெச'றா�. அG: வானவ� இ<வ� 
வ�� நாயக� சி�வைர� ப!�கைவ�� ெந-ைச� பிள�� இ<தய�தி� இட$ 
ெப�றி<�த க<�ைபF$ கசைடF$ அக�றி, Jய எ0ண�ைதF$, ஈமாைனF$ 
ந�லறிைவF$ நிர�பி ெந-ைச� ைத�தன�. பி'ன� நபி��வ ��திைரைய� 
பிடாியி' கீ2� ெபாறி�தன�. உடனி<�த சி�வ�க� அ-சி ஓ, அ+மாவிட$ 
ெச'� Qறின�. பைத�� வ�த அ+மா :ழ�ைத ந'னிைலயி� இ<�பைத� க0! 
களி ெகா0டா�. 
 
 க0ணி' மணிேய எ�த' 
         க<���$ அறிேவ காம� 
 வி0ணி� :ைறப டாம� 
         விளGகிய மதிய ேமஎ$ 
 ம0ணிT� கரேச ந�த$ 
         மைன�:� ெச�வ ேமஇ$ 
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 �0ணிய� பலேன எ'ன� 
         SGெகா, எ!�த ைண�தா�                     (இலா-சைன தாி�த 40) 
 
எ'� ெசாவி+�தாயி' அ'�
 ெசயைலF$ சி�ைதயி� ெபாGகிவ<$ சிற�த 
பாச�ைதF$ உம� பா!கிறா�. நாயக
 சி�வ��: ஐ�� வய� �,�� ஆறா$ வய� 
ெதாடGகிய ேபா� நாயக
 சி�வைர அ'ைன ஆமினாவிட$ அ+மா ஒ�பைட�தா�. 
 
�னலாB! 
 
நாயக
சி�வ� ம�காவி� வள<$ நாளி� ஆமினா த$ மகைன� தமJராகிய 
யா�ாி��: அைழ��
 ெச'றா�. உறவின� உ�தம
 சி�வாி' மீ� அ'ைப� 
ெபாழி�தன�, இCவ'பி� திைள�� வ�த நாளி� நாயக
 சி�வ� த$ைம ெயா�த 
சி�வ�க@ட' :ள�தி�:
 ெச'� :ளி��� களி�தா�. இCவினிய காBசிைய 
உம� அழ:ற வ�ணி�கிறா�. 
 
:ள�தி� த0ணீ� ெதாியா வ0ண$ தாமைர இைலக@$ மல�க@$ நிர$பி
 
ெசறி�� பர�� கிட�தன. இ� �க$ேம� :ளி�கிறா� ஆதலா� JI �த+யன ப,ய 
விட�Qடா� எ'� ேபா�ைவைய� ேபா���� கா�த� ேபால இ<�கிறதா$. 
:ள��� கைரயி#�ள மரGகளி+<�� மல�க� நீ� மீ� உதி��� கிட�கி'றன. 
ெத'ற� கா�றா� உ0டா:$ நீ� அைலக� அ�S�கைள� கைரயி� ேச�கி'றன. 
அ�காBசி :ள$ த' அைலகளாகிய கரGகளா� நாயக
 சி�வ<�:� திைறயாக 
����கைள� கைரயி� வாாிவழG:வ� ேபா� இ<�ததா$. :ள�� நீாி� அைச9 
ேதா'றிய�. இைற�Jத� ந$மிட�தி� R2:கிறாேர அவ� ேமனி :ளி<ேமா? என 
ஐF��� :ள$ அ-சி ந!G:வ� ேபா'றி<�ததா$. தாமைர ெமா�:க� நீ� ேம� 
நி�ப� நாயக
 சி�வ� :ளி�பதா� நா$ ெப<ைம ெப�ேறா$ எ'T$ 
ெப<மித��ட' :ள$ ைகெய!��� :$பி!வ� ேபா'றி<� ததா$, சி�வ�க� 
:ள�தி� :தி�� ஆ,ய ேபா� நீ� ேமெலL�� கைரயி� வழி�ேதா,ய காBசி 
அ�:ள�தி' அக�தி� (மனதி�) எL�த மகி2
சி கB!�கடGகாம� ெபாGகி� 
�ற�ேத வழி�த� ேபா'றி<�ததா$; அைலகளா� :வைள, தாமைர �தலான 
மல�க� நீாிT� மைறகி'றன. அைவ நாயக
 சி�வாி' க0க@�:$ �க�தி�:$ 
ஒ�பாேகா$ எ'� நாணி மைற��� ெகா0ட� ேபா+<�ததா$. கைரகளி� மரGக� 
மீ� ேதT0ட வ0!க� பா!வ�, நா'கா$ ேவதமாகிய தி<�:� ஆைன� தர 
இ<�:$ �க$ம� வா2க எ'� வா2��வ� ேபா'றி<�ததா$, :யி+னG க� 
Q9வ� அைனவ<$ க+மா
 ெசா�+ நபிக� நாயக�தி�: இணGகி இ�ெபாLேத 
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ஈமா' ெகா�@Gக� எ'றிைச�ப� ேபா+<�ததா$. இய�ைக நிக29களி� 
இ�தைன க<���கைள ஏ�றி அ��தமாக�பா!வதி� �லவாி' க�பைன சிறக,�� 
ஜிCெவன உயர�பற�கிற�. 
--- 
ஈமா' = ந$பி�ைக 
 
�னலாட� கா�பிய வ�ணைனக@� ஒ'றா:$. ஆடவ<$ மகளி<$ ேச��� 
�னலா!வ�$ அதைன� பா��ப�$ இ)லா�தி� தைம ெசAய�பB!�ளன. 
ஆத+' நாB!� படல�தி� மகளி� மB!$ :ளி�� மகி2�� �னலாட இG: 
நாயக�$ இைளஞ�க@$ �னலா!வதாக இ)லாமிய மர��ேக�ப உம���லவ� 
வ�ணி���ளா�. 
 
அ'ைனயி' மைற9 
 
மதினாவி� உறவின<ட' Q, மகி2�த அ'ைன ஆமீனா9$ நாயக
 சி�வ<$ 
ம�காவி�:� �ற�பBடா�க�. வழியி� அ�வா எ'T$ இட�தி� அ'ைன 
ேநாAவாA�பB! இற�� விBடா�. Kலக�தி� இ<�:$ ேபாேத த�ைதைய இழ�த 
நாயக
சி�வ� இ�ேபா� தாையF$ இழ�� �L அநாைதயானா�. 
 
பாBடனா� அ��� ��த+பி' ெபா��பி� நாயக
சி�வ� வள��� வ�தா�. 
ேபாதாத கால$ பாBடனா<$ ேநாAவாA�பB! சில நாBகளி� இற�� விBடா�. 
ெபாிய த�ைத அ�தா+பி' பா�கா�பி� வள��� வரலானா�. அ�ேபா� 
நாயக�தி' வய� எB!, இ< திGக�, ப��நா� எ'� வயைத� ��+யமாக� 
த<கிறா� �லவ�. 
 
�ைகறாவி' ��திமதி 
 
அ�தா+� வாணிக$ ெசAய ஷா$ நக� ெச�ல��ற�பBடா�. நாயக
சி�வ� தா�$ 
வ<வதாக� Qறினா�. நாயக
சி�வாி' இளைமைய� க<திF$ வழியி' 
அ<ைமைய� க<திF$ வள���� த�ைத தயGகினா�. நாயக
சி�வேரா மீ0!$ 
மீ0!$ ேகBகலானா�. ேவ� வழியி'றி ஷா��: அைழ��
 ெச'றா�. 
நாயக�தி�:� தீG: ஏ�$ வர�Qடாேத எ'ற கவைலயா� �'ப�$ அவ� உட' 
வ<வதா� இ'ப�$ ெகா0டா�. ஒேர ேகணியி� உ�� நீ� ஊ��$ ந0ணீ� 
உ��$ அைம�த� ேபால அ�தா+ய உ�ள�தி� �'ப உண�9$ இ'ப உண�9$ 
YறிBடன எ'� உவைம அழ:ட' பா!கிறா�. ஷா$ நக� ெச�#$ வழியி� 
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ப)ராவி� பா, இறGகின�; அG: �ைகயறா எ'ற பாதிாியா� நாயக
சி�வைர 
ேநா�கி, அ�தா+ைப அைழ��, இ
சி�வைர ஷா$ நக<�: அைழ��
 ெச�லாதீ�; 
அG: அவ<�:� தீG: ேந<$; ஆத+' அவைர ம�கா9�ேக தி<$ப அைழ��
 
ெச�&ராக" எ'� Qறினா�. எனேவ அ��தா+� நாயக
சி�வைர ம�காவி�: 
அT�பிைவ�தா�. இCவா� Rதறிஞ� நாய�தி' சிற�ைப� Qறி� ேபா��வைத 
உம� ஆGகாGேக Qறி
 ெச�கிறா�. 
 
ெபா<� �ய�சி 
 
அ��தா+� அ'பி� திைள�� வ�த நாயக இைளஞ��: வய� 25. அறி9, ெவ�றி, 
அழ: , &ர$, திற', உ0ைம , ெகாைட, அ'� ஆகியைவ அவாிட$ :, 
ெகா0,<�தனவா$. 
 
 ேபரறி9 எைவF$ ெச$ைம 
         ெப<�ெதாளி� வன��$ ெவ�றி 
 &ர�$ திற#$ உ0ைம 
         விளG: வாசக�$ க�வி
 
 சார�$ ெபாைறF$ மி�க 
         த<மந� :ண�$ யா��:$ 
 வார�$ �க$மதி' பா� 
         வ�தைட�த தி<�த த'ேற                    (பாைத ேபா�த 2) 
 
எ'� பா, நாயக வா+பாி' நல'கைள எ�லா$ உ<ெவ!�க
 ெசA� வி!கிறா�. 
தைலமா�தாி' உ����கைள� காB,#$ ப0� நல'கைள வ�ணி�:$ உமறி' 
ெகா�ைக இG:$ விள�க$ ெப�கிற�. நபிக� நாயக$ ப�ளி ெச'� க�வி 
க�கவி�ைல. ஆனா� ப��ைற அறி9$ சிற�� ெபா<�தியவ� ஆத+' க�வி' 
எ'� Qறாம� க�வி
சார$ (க�வியா� ெபற�ப!$ அறி9) எ'� உம� Q�$ 
/Bப$ இG:� க<த�பால�. 
 
ெபா<ளி' ெப<ைம 
 
வா+ப� ப<வ$ எAதிய நாயக$ :!$ப� ெபா��ைப உண��� ெபா<ளீBட 
வி<$பினா�. தம� ெபாிய த�ைதைய அZகி 'த�ைதேய! :,�ெப<ைம, 
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:ல�ெப<ைம, பா� �கL$ அரசராத�, தா2�தவ�, உய��தவராத� மி:�க2 
எA�த� இைவயைன��$ ைகயி� ெபா<� உ�ள ேபா� அ'ேறா? 
ெபா<ளி�லா� வா2த� ேபைதைம; ஆதலா� ஷா$ நக� ெச'� வாணிக$ ெசA� 
ெபா<ளீB, வர வி<$�கிேற'" எ'� Qறினா�. 
 
 :,�தன� ெப<ைம ேச��த 
         :ல�திT� (:) உய��த ேம'ைம 
 ப,�தல$ �கL$ ெசGேகா� 
         பா��திப� ஆத� ேதA�� 
 மி,�தவ� ெபாிய� ஆத� 
         மி:�க2 கிைட�த� ைகயி� 
 பி,�தி!$ ெபா<ள� அ'றி� 
         பிறிதிைல உலக� த'ேற. 
 
என�பா, ெபா<ளற�ைத� �ல�ப!��கிறா�. "ெபா<ள�லவைர� ெபா<ளாக
 
ெசAF$ ெபா<ள�ல� இ�ைல ெபா<�' எ'T$ தி<�:ற� இG: விள�க$ 
ெப�கிற�. தி<�த�கேதவ� :'றி ேபா'றவைரF$ :'ெறன ஆ�:வ� ெபா<� 
எ'பா�. அற$ ெபா<� ஆகியவ�றி' ந!வண� எAத ஏைனய இர0!$ 
எAத�ப!$ எ'� நால, Q�$. எனேவ உம���லவ� ஆ2�தக'ற 
�லைமFைடயவ� எ'பைத இைவ �ல�ப!��கி'றன. :!$ப வ�ைமையF$ 
காைளயி' வி<�ப�ைதF$ எ0ணிய அ�தா+� ம��பாேரா? மகி2��, ஏ�� 
அத�: ேவ0,ய Rலதன$ ெபற ேவ0!ேம என
சி�தி�தா�. 
 
நாயகியி' ச�தி�� 
 
ெபா<ளீB!வதி� ஆ�வ$ ெகா0ட அ<ைம� த$பியி' அ<�தவ� �லத�வைர 
ேநா�கி "ம�கா நகாி� ெதாழி� �ாிவா��ெக�லா$ :'றி' ேம+Bட விள�காக 
விளG:பவ� :ைலவி�. அவ<�:� தைலமக� ஒ<வ� உ0!. அவ� அழ:$ 
அறி9$ அ<$ ப0�$ ஒ<Gேக ெப�றவ�; இ$ மாநகாி� ெதாழி� ெசAபவ�க� 
அவாிட$ ெபா<� ெப�� வாணிப$ ெசA� வ<வ�. நா�$ ெச'� அவாிட$ 
ெபா<� ெப�� வாணிப$ ெசAேவா$ எ'� ஆதர9ட' Qறினா�. Rலதன$ 
ெப�வ� ப�றி� ெபாிய த�ைத Q�வதி� கதிஜா நாயகியி' அறி�க�ைத உம� 
அ<ைமயாக அைம�� வி!கிறா�. அ� நாயக� :மராி' ெந-ச�தி� கதிஜா நாயகி 
மீ� அ'� ேதா'றி வளர
 ெசA�வி!கிற�. 
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கதிஜா நாயகி வ<Gகால�தி� நாயக�ைத மண�க இ<�பவர' ேறா? ஆத+' 
நாயக�தி' வா2�ைக��ைணவியாக இ<�க$ த:திக� அைன��$ இ<�பதாக 
அவைர அறி�க$ ெசA� ைவ�கிறா�. அத�: அ��தா+ைப� பய'ப!��கிறா�. 
 
கஜிதா நாயகி ேத'கட� அ�� �தலான ப�வைக அ��$ ஒ'றாA� திர0! 
வ,ெவ!�தைனய பாைல; நவமணிக� ஒளிF$ இ$மGைக ந�லாாி' ஒளி�க: 
நிகராகா�. க�பைன கட�த நGைகயாி' அழ:$ இவ� அழ:�க: ஒ�பாகா� எ'� 
Qறிய �லவ�, :ைவவி� :லெமT$ வி<Bச$ ேதா'றி, I�றெமT$ கிைள 
இைலக� தைழ�க, பவள
 ெசCவாA எ'ற மலாி� இனிைம எT$ ேத' சி��$ 
கனியிT$ கனி�த பாைவ' எ'� உ<வக நல$ ேதா'ற� பா!கிறா�. இவாி' 
அழைக இைடயறா� ப<க இைமயா நாBட$ ெப�றிலேம எ'� ெப0,ெர�லா$ 
ஏGகின� எ'� /Bப�ேதா'ற� பா!கிறா�... ஒ< க��ைடய ெப0ைண ஆடவ� 
பா��� ஏG:வ� அ�ெப0ணி�:� ெப<ைம த<வத அ'�, ஆத+' ெப0கேள 
வி<$பி�பா��� ஏG:$ அழகியாக� காB,� கஜிதா நாயகியி' க�பி' சிற�ைப� 
�ல�ப!��கிறா�. 
 
வண�க$, அறி9, ெபா�ைம, ந�ேலா� பழ�க$, வறியவ��: ஈத�, நிைற�த க��, 
இவ�றி� கைல வ�லவரா#$ அவ��: ஒ�பாக உைர�த� அாிதா:$ எ'� த$ 
இயலாைமைய� Qறி நாயகியி' சிற�ைப ந': உண��தி வி!கிறா�. 
 
 வண�க�$ அறி9$ ேச��த 
         மன����$ ெபாைறF$ ந�ேலா� 
 இண�க�$ வறிேயா��: ஈF$ 
         இர�க�$ நிைற�த க��$ 
 :ண�கைல வ�ேலாரா#$ 
         :றி�ெத!�� அவB ெகா�பாக 
 பண�க!$ பா�த� பாாி� 
         பக<த�: அாிய அ'ேற                      (பாைத ேபா�த. 18) 
 
உம���லவ� எ'� நாயகி அறி�க�ைத நிைற9 ெசAகிறா�. நிகாி�லா� 
தைலவியாக� காB!கிறா�. ஆயிர�தைல ெகா0ட ஆதிேசஷ' ப�றிய :றி�� தமி2 
மரைப� காB!$. 
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ஆ�வ�$ அட�க�$ 
 
இCவா� கதிஜா ப�றி அ'பி� சிற�த அ�தா+� Qறியதனா� நாயக� :மராி' 
உ�ள�தி� கதிஜா எ'ற ெபய<$ அவ<ைடய வ,வ ஓவிய�$ உலா வரலாயின. 
நபிக� நாயக$ ஆ:$ தைகயாள� அ�லவா? ஆத+' அவ� இதய�ேத ேதா'றிய 
காத� உண�ைவ அறிெவT$ ேபா�ைவயா� ேபா���� த$ மன�திேலேய அட�கி� 
ெகா0டா� எ'� பா!கிறா�. 
 
எனிT$ கதிஜா தி< உ<ைவ� காண வி<$பினா�. ஆத+' நாயகி&B!� ெத< 
வழிேய காைலF$ மாைலF$ ெச'� வ�தா�. அ�ப,
 ெச'� வ<$ நாய�:மரைர 
உற�க� எ'T$ ெபய� ெகா0ட கைலவ�லா� க0டா�, இவ� �'ைனய 
ேவதGகைள உண��தவ�. இவ� "பி'னாளி� இைறவனி' இ�தி� Jதராக ஒ<வ� 
பிற�பா�; எ'� ேவதGகளா� Qற�பBடவ� இவேரா" எ'� க<தினா�. கஜிதா 
நாயகியாாிட$ ெச'� தா$ க0ட ��ைமைய� Qறினா�. "ெப0ேண பி'னாளி� 
ம�காவி� ஒ< நபி பிற�பா�, அவரா� தீ' ெநறி தைழ�:$; அவாி' உட+� ஒளி 
திகL$, க)Jாி மண$ கமL$, அவ<ைடய தி<வ, நில�தி� பதியா�, அவாி' 
பிடாியி' கீேழ நபிக@�கான ��திைர ெபாறி�க�பB! இ<�கிற�. அவ� 
�<�கா' எ'T$ ேவத$ அ<ள�ப!வா�, ம�கா நகாி� :யி� ெமாழிF$ 
ெகாCைவ
 ெசCவாF$ ெகா,யிைடF$ ெகா0ட அழ:� ெப0 மண�பா�" என 
�'ைன மைறக� Q�கி'றன. இ'� நா' க0டவ� அ�நபியி' மதி�ைப� 
ெப�றவ�! எ'றா� அவ� உைர கஜிதா நாயகியி' இதய�ேத ேவைல ெசAய� 
ெதாடGகிய�. 
 
அ�தா+பி' Q�� நபிக� நாயக�திட$ கதிஜா மீ� எ�த அள9�: வி<�ப�ைத 
உ0டா�கியேதா அ�த அளவி�: உற�க� Qறிய ெசAதி கஜிதா நாயகியிட$ நபிக� 
நாயக�தி' மீ� அ'� ெகா�ள
 ெசAகிற�. ஒ<வைர ஒ<வ� வி<$�$ப, 
உாியவ�களி' அறி�க$ ெசAவைத ஓ� உ�தியாக உம� ஆ@கிறா�. 
இதயGகல�தன� 
 
உற�க�தி' நாயக அறி�க$ நாயகியி' விைழைவ� J0,ய�. அவைர அைழ�� 
வர
 ெசா'னா�. கஜிதாைவ� காண ேவ0!$ எ'ற எ0ண$ நிைறேவறியைத 
நிைன�த நாயக$ மகி29ட' ெச'றா�. நாயக�ைத� க0ட நாயகி மன$ மிக 
மகி2�� மணி�தவிசி� அமர
 ெசAதா�. உ
சி �த� உ�ளGகா� வைர ஓ,
 ெச'ற 
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நாயகியி' க0க� நாயகாி' �க�தி� பாA�தன. அGகி<�� அகல �,யவி�ைல . 
மனதிேல ஆவ� அதிகாி�த�. எனிT$ நாயகியா� நாண$ எ'ற ேபா�ைவ 
ேபா��தி� க�� எ'ற ேவ+ ேகாயி�கா�� வ�தா�. ஆனா� அவாி' மன$ அவாிட$ 
இ�லாதைத உண��� வ<�தினா� எ'� உம� காத� உண�வி' ெப<�ைக
 
ெசா�ேலாவிய-மாக� தீB,� காB!கிறா�. 
 
 பா��த க0 பறி�� வாGக� 
         படாைமயா� நறவ$ சி�த� 
 S�தெகா$(�) அைனய ெமAயி� 
         நா0 எT$ ேபா�ைவ ேபா���� 
 Q��த (அ)வா ெவளி� படாம� 
         க�ெபT$ ேவ+ ேகா+
 
 ேச��த' உளGகா ணா� 
         தி<�தினழ வ<�தி நி'றா�              (பாைத ேபா�த 41) 
 
எ'� பா!கிறா�. 
 
கதிஜா நாயகியி' காத� ெப<�ைகF$ நாண�ைதF$ க�ைபF$ Q�வதி� உம� 
க0ணிய$ ேபா��கிறா�. இCவா� இ<வ<$ இலயி�தி<�த ேபா� உடனி<�த 
மைறவ�லா' இ<வ� நிைலயிைனF$ உண��� நாயகி இட$ நாயக�ைத 
அவ<ைடய இ�ல�தி�: அT�பலாேம எ'� Qறினா�. நாயகிF$ விைட 
ெகா!�தா�. நாயக<$ கதிஜா மீ� காத� ெகா0டவ�தா'. ஆயிT$ அவ� 
"ேநா�கிF$ ேநா�காத�$' ேபால ஒ< ெநா,யி� எL�� �ற�பBடா�. வழி தவறிய 
ம�கைள ந�வழி�ப!�தி� கா�பத�:� ேதா'றிய வ�ளல�லவா? காத+#$ 
உய��த தர$ காB!கிறா�. 
 
 கா�:த�(:) உதி�த வ�ள� 
         காாிைக வ,ைவ� க0ணா� 
 ேநா�கிF$ ேநா�கா�$ ேபா� 
         ெநா,யினி� எL�(�) அ$மாதி' 
 மா�கட� அைனயக0Z$ 
         மன�$பி' ெதாட��� ெச�ல 
 ேகா�:க &தி நீ�தி� 
         ெகாLமைன இட�தி� சா��தா�.             (பாைத ேபா�த 44) 
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நாயக$ மB!$ ெச�லவி�ைல . நாயகியி' க0க@$ மன�$ அவைர� பி' 
ெதாட��� ெச'றனவா$. க<�தி� கவிஞ� காB!$ க�பைனைய� பா<Gக�. 
"வ�தி<�தவ� நபிேய, நாT$ இவ� மைனவிேய" எ'� நாயகி எ0ணினா�. 
க0கல�த இ<வாி' ெந-சGக@$ கல�தன. இதைன அழகிய உ<வகGெகா0! 
உம� வ�ணி�கிறா�. நாயக ெந-ச� :ள�தி� அவாி' எ0ணமாகிய தாமைர 
ந!வி� பி,நைட� கஜிதா அ'ன$ ெப<ைமFட' &�றி<�ததா$. 
 
வான�� நBச�திரGகைள� ேபா� உவைமகைள அ�ளி� ெதளி�:$ உம� 
உ<வக$ பைட�பதி#$ வ�லவராக விளG:கிறா�, வழிகாB,யா:$ நாயக�$ 
நாயகிF$ த$ த:தி�ேக�ப காத+#$ க0ணியGகா�த திறைன உம� 
�ல�ப!��கிறா�. 
 
நாயகி க0ட கன9 
 
ஷா��: வணிக�க� �ற�பட ஆய�த$ ெசAகிறா�க�, நா�$ கஜிதாவிட$ ெச'� 
ெபா<� ெப�� வாணிக$ ெசAயலா$ எ'� அ�தா+� Qற , அ'� மக' நாயக�$ 
நாைள ெச�ேவா$ எ'� விைடயி��தா�. அ'றிர9 கதிஜா நாயகி ��ைமயான 
கனெவ'� க0டா�. அதி� வி0ணிேல நBச�திரGக@�: இைடயிேல ஊ��� 
ெச'ற �Lநில9 அ�நBச�திரGகைள விB! ெந<Gகி வ�� கதிஜா நாயகியி' 
ம,யிேல விைளயாட, அைத� தம� ��தாைனயா� ேபா��தி மா��ட' அைண�� 
மகி2�தா�; இ�கன9� காBசிைய வி,�த�$ உற�க�திட$ Qறினா�. இதைன� 
ேகBட உற�க� "�கம� நபி உ$ைம மண$ �,�க நா, வ<வா�" எ'� கனவி' 
பயைன� Qறினா�. இதைன� ேகBட நாயகியி' உட#$ உ�ள�$ :ளி��தன. 
கா�பிய� கவிஞ�க� கனைவ� கா�பிய வள�
சி�: உாிய ஓ� உ�தியாக� ெகா�வ�. 
நாயக வரலா�றி� கன9 ப�றிய ெசAதி இ<�பதாக� ெதாியவி�ைல . கா�பிய� 
கவிஞராகிய உம� கன9� காBசிைய� பைட��� காத� காBசி�:� கவ�
சி 
ஊB!கிறா�. 
 
கனா�பயைன அறி�த கதிஜா நாயகி மகி2�தி<�:$ ேவைளயி� அ�தா+F$ 
நாயக�$ ெபா<� ேகBக கதிஜா நாயகி &B,�: வ�தன�; கதிஜா அவ�கைள 
மகி29ட' வரேவ��, வ�த காரண$ ேகBடா�. ெபாிய த�ைத ேபச ஆர$பி�� 
"ெப0மணிேய, எ'Tட' வ�தி<�:$ இCவா+ப� எ'ன<ைம� த$பியி' மக' 
இவ<�:� தி<மண$ ெசAய ேவ0!$; இத�காகேவ வ�ேத'. சிறி� ெபா<� 
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கடனாக� த<&�களாலனா� இவைர ஷா$ நக<�: அT��ேவ'. வாணிக�தி� 
கிைட�:$ ெபா<� ெகா0! இவாி' தி<மண�ைத நட��ேவா$. உமத<� 
இ<�:மாயி' இவ� தி<மண$ நிைறேவ�$" எ'� Qறினா�. அ�தா+� 
எதா��தமாக� Qறிய� இரB!ற ெமாழிதலாக அைம�� விBட�. நாயக$ மீ� காத� 
ெகா0! க,மண�ைத எதி�பா��தி<�:$ நாயகியிட$ இ�ப,� Q�வ� நைக
 
Iைவைய� த�தத�. இதைன� ேகBட நாயகி வி!வாரா? "ெப<�தைக � 
மாதவ�தா� ெப�ற எ' ெபா<� அைன��$ தGக� மைன�ெபா<�கேள, 
எளிேயT$ உGக� ெசா�ப, நட�ேப'; ஐFேற� என� ேபா�றி அ'� QB, 
உைர�தா�. 
 
இG:� ெபா<� த<கிேற' எ'ற க<��$ உGக� ம<மகளாக வர வி<$�கிேற' 
எ'ற விைழ9$ ெபா<�தி இ'ப$ பய�கிறன. இரB!ற ெமாழிF$ 
ெசா�விைளயாB,� உம� வ�லவ� எ'பத�: இைவ சா'� பக�கி'றன. 
அ�தா+பி�:$ நாயக�தி�:$ நாயகி அ�Iைவ வி<�� பைட�தா�. உ0! 
�,�த�$ நாயகி வாணிப$ ெசAவத�காக� ெப<$ ெபா<� ெகா!�தா�. ஷா$ நக� 
வாணிப�தி�ேக�ற ெபா<ளடGகிய இ<8� ெபாதிகைள ஒBடகGக� மீ� ஏ��$ 
ப, ெசAதா�. வ+ைம ெகா0ட 20 ேபைர உட' அT�பினா�. நாயக$ ஏறி
 ெச�ல 
ந�ல ஒBடக$ ஒ'ைறF$ த�தா�. க�வியி� சிற�த த$ பணியாள� ைமசறாைவF$ 
உட' அT�பினா�. 
 
பயண அTபவGக� 
 
கஜிதா நாயகி அT�பிய ெபா<Bக@ட' நாயக$ �ற�பBடா�. அ�ப�க�, Iைப�. 
ஆாி�, அ�பாI , அ�ஜகி�, ஆI, உ�பா �த+ேயா<$ உட' �ற�பBடன�. 
வணிக�:Lவி�:� தைலைம எ�� நட��பவ� யா�? எ'ற வினா எL�த�; 
அ<�தவ�� அ�ப�க� நாயக�தி' ெபயைர ெமாழி�தா�. அL�கா� ெகா0ட 
அSஜகிேலா, "�கம��:� தைலைம தாG:$ த:தி இ�ைல நாேன தைலைம 
ஏ�ேப'" எ'� �' ெச'றா'. வழியி� கBைட ஒ'� அ�ஜகி� ஏறி
 ெச'ற 
ஒBடக�தி' காைல இடறி விBட�; அவ' கீேழ விL�� �க�தி� அ,�பB!� 
:<தி வ,ய நி'றா'. அ!�� உ��பா எ'பா' �'னி'� நட�திட ��பBடா'; 
ேவGைக��+ெயா'� எதிேர வர அைத�க0! அ-சிய உ��பா கீேழ விL�� 
விBடா'. அவன� ஒBடக�ைத� �+ கவ��� ெச�ல தைலைம தறிவிBடா'. 
அ!�� ஆI �' ெச'� நட�தலானா' ஆIவி' ஒBடக$ ெப0 ஒBடக�ைத 
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வானவரா� அT�பBட ஒ< ெப0 ஒBடக�ைத பி' ெதாட��� வழி தவறி ஒ< 
பாைல-வன�தி�:� ெச'ற�. 
 
பாைல வ�ணைன 
 
இCவிட�தி� உம���லவ� ெவ$ைம மி:�த வற0ட பாைலவன�ைத அ<ைமயாக 
வ�ணி�கிறா�. வடைவ� கன+' ெகாL�� விைளயா!$ களேமா? உைல� 
களேமா? அ�னிேதவ' த' பைடக@ட' பா, இறGகி இ<�:$ தலேமா? எ'� 
க<�$ ப,யாக இ<�ததா$, இ�ெகா,ய பாைலயி' Rவிைல ெந!ேவ� காளி 
ெநB!ட� க<$ ேபA ஏவ� ெசAய பாைவயி� &�றி<�:$ காளிைய� 
காBசி�ப!�தி� தமி2 மரைப� ேபா��கிறா�. இ�ெகா,ய வணிக�க� 
ெசAவதறியா� திைக�தன�. அ�ஜகி� இத�ெக�லா$ �க$ம�தா' காரண$ எ'� 
:�ற$ சாB,னா'. தீG: ஏ�$ அறியாத நாயக�ைத� ப�றி இழி9 ெசAததா� 
"நீதிைய ெவ��த த�கணா' அ�ஜகி� " எ'� ெவ:'�ைர�கிறா�. 
 
நாயக�தைலைம 
 
அ�ப�க� �க$மைத� தைலவராக� ெகா0டா� ந$ �யரெம�லா$ நீG:$, ந�வழி 
நட�� விைரவி� ஷா$ நகர$ ேசரலா$ எ'� Qறினா�. நாயக$ தைலைம ஏ�றா�. 
ஜி��ற � ஒBடக�ைத உாிய பாைதயி� ெச#�தினா�. பாைலயி� அைல�த 
வாணிக�க@�: நீ� ேவBைக மி:�� ஏGகின�. �க$ம� த$ ஒBடைகயி' கயி�ைற 
அைச�தா�. ஒBடைக வல� காைல�J�கி ஓGகி�தைரயி� மிதி�த�. அG: நீ.�� 
ெகா�பளி��� ெப<கிேயா,ய�; எ�ேலா<$ நீைர� ப<கி மகி2�தன�. இ� நாயக$ 
நிக2�திய அ��தGக@� ஒ'�. அ��த�ைத�காB, விய��
Iைவ பைட�பதி� 
உம� சிற�� விளG:கிறா�. ெதாட��� பல அ��தGகைள வ�ணி�� மகி2வைத� 
காணலா$. 
 
அ!�த நா� வணிக
சா�� �'ேனா�கி
 ெச'றேபா� எதி��பBட மைல�பா$ைப 
நாயக$ ெகா'றா�. ெதாட��� ெச'� ஓ� இர9 �யி'ற ேபா� ெவ�ள�-
ெப<�ெக!��வர இ<�:$ ஆ�ைற� கனவி� க0! வணிக�கைள எL�பி 
அைழ��� ெகா0! மைலமீ� ஏறி�ெகா0டா�. ெவ�ள� ெப<�கி+<�� 
அைனவ<$ கா�பா�ற�பBடன�. வணிக�க� நாயக�ைத� �க2�தன�. R'� 
நாBக� தGகிF$ ெவ�ள�ெப<�: :ைறயவி�ைல. ஜி�ற � கனவி� ேதா'றி, 
நாைள� காைலயி� மா' ஒ'� இ�நதியி' :��ேக ெச�#$ அ�த மாைன� 
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பி'ப�றி�கைர ேசரலா$ எ'� Qறினா�. அCவாேற மா' ஒ'� நதியி' :��ேக 
நட�:$ ��ைமைய� க0டா�. "வண�க�தி�:ாிய நாயக' ஒ<வேன ேவறி�ைல " 
எ'பைத� Qறி நதி கட�க வி<$�வா� வரலா$ எ'� நாயக$ Qறினா�. 
ந'ெறன�Qறி அவ� பி' ெச'றவ� கைரேயறின�. ஆனா� இத�கிணGகாம� 
உ<வ
சிைலைய நிைன��� ெகா0! ெச'ற ஒ<வ' அைலகளி' Iழ�
சியா� 
அ,��
 ெச�ல�பBடா' எ'� உம�பா!கிறா� நபிக� நாயக�தி' ெசா� 
ேகளாதவ' கைர ேசரமாBடா', அைசயாத ந$பி�ைக ெகா0! அவ� ெசா� 
ேகBபவ� ந�கதி அைடவா� எ'ற இ)லாமிய� ெகா�ைகைய உம� 
�ல�ப!��கிறா�. 
 
ம�ெறா< ��ைம 
 
ஷா$ நக� வழியி� �+ெயா'� அCவழி
 ெச�ேவாைர அ,� �� தி'� வ�த� 
எ'� Qறி அ��+யி' ேதா�ற�ைத
 சி�திாி� கிறா�. நீ0ட வா� நில$ �ைட�திட, 
உட� நிமி���, கா�க�ைள ம,���, இ< விழிகளி� ெந<��� ெபாறி பற�க, 
ெவ0ணிற�ப� க� விளGகிட, வாயி� �லா� நா�ற$ &ச சின�ேதா!$ 
��ளட��த காB,� ப!���கிட�த� எ'� வ�ணி�கிறா�. 
 
 நீ0ட வா� நில$ �ைட�திட� கிட�(�) உட� நிமி��� 
 நீ0ட கா�ம,�(�) இ<விழி கன�க� ெகா�பளி�ப 
 S0ட ெவ�ெளயி(�) இலGகிட வாA �லா� கமழ 
 &0! �Bெசறி வன�திைட சின�ேதா!$ இ<�:$ (�+ வசன நீதி - 3) 
 
எ'T$ பாட+� �+ெயா'� �'ேன ேதா'றிய� ேபா'ற காBசிைய� காண 
�,கிற�. இCவழிைய� தவிர ேவ� வழியி�ைல ; நபிக� நாயக$ ேவ#ட' 
அதைன� ெகா�ல
 ெச'றா�, �+ேயா வாைல� :ைழ�� உட� ந!Gகி சலா$' 
உைர�� வணGகிய�. "நாயகேம உGகைள� க0ேட' களிெகா0ேட'; ஒ�ப�ற 
பலைன� ெப�ேற'" எ'� Qறிய� இ� க0! மகி2�த நாயக$ இ'� �த� 
இCவழி வ<ேவா��: இடேர�$ ெசAய�Qடா� எ'� Qறினா�. அCவாேற �+ 
ெச'� விBட�, இதைன� ெதாட��� பல அ��தGக� நட�தன. 
 
��ைமக� ெதாட��தன 
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நாயக$ இIறா எ'ற பாதிாியாாி' மைன�: வ�த ேபா� நீ0ட காலமாக 
வற0,<�த கிண�றி� நீ� ெப<கி��, பBடமர$ �ளி��த�; இதைன� க0ட 
பாதிாி "ஈசா நபி Qறிய இ�தி நபி இவேர. க0ேட', களி ெகா0ேட'" எ'� Qறி 
உயி� நீ�� விBடா�. வழி�பறி ெசAயவ�த தி<ட�கைள� திUெர'� ெவ�ள$ 
�ர0! வ�த ஆ� த!��விBட�; ஷா$ நகர$ ெந<Gகிய� வழிெந!க இய�ைக 
வழGகிய காBசிைய� க0! ெச'றன�. 
 
இய�ைக த�த வரேவ�� 
 
தாமைர�:ளGகைளF$ க<$�� கழனிகைளF$ க0:ளிர� க0! மகி2�தன�; ஒ< 
ேசாைலF� �:�தன�; அGேக இய�ைக த�த வரேவ�� மிக
சிற�ததா:$, :ைல 
த�ளிய வாைழ மரGக� தைல வணGகி வரேவ�றன. கனி�� :#G:$ மாமரGக� 
வ�� கனிF0! ெச�#Gகேள' என� தளி��கர$ ெகா0டைச�� 
அைழ�தன; மயி�க� ேதாைக விாி��� த' க0களா� விழி�� நாயக�தி' 
அழைகெய�லா$ ப<கின எ'� க�பைன நல�ேதா'ற உம� வ�ணி�கிறா�. 
 
ெந�பயி<$ இ�லற�$ 
 
இCவா� இய�ைக வ�ணைனைய எழி#ற
 ெசA� காB,ய உம�� �லவ� 
ெந�பயி�� காBசியி� இ�லற� காBசிைய� தீB,�காB!கிறா�. நா�றGகா+� 
விைத�க�ப!$ ெந� நா�றாக வள�கிற�; இ� பறி�க�பB!� கழனியி� 
நட�ப!கிற�; தைழ��� கிைள�� வள��� கதிாீTகிற�; பா� பி,�� �தி��த 
மணிக� ெகா0ட கதிராகி� தைல சாA���ப,கி'ற� எ'� உமறின க�பைனயி� 
ேதா'றிய ெந�பயி� ஓ� இ�லற� காBசிைய� த�� வி!கிற�; ஒ< &B,� பிற�த 
ெப0 வள��� மண$ ெசA� தர�ப!கிறா�; �:�த &B,� கணவேனா! வா2�� 
க<9� கிறா�, ேப�கால�தி� ெபாி�$ ேவதைன�ப!கிறா�, இத�:� காரணமான 
கணவைன ெவ��கா� அவT�:� பணி�� நி�கிறா�; எCவள9 ெபா<�தமான 
உவைம! இCவா� பா��:$ ெபா<� கெள�லா$ உமறி' க�பைன வ0ண$ 
ெப��
சிற�� வி!கி'றன. 
 
அைச�தா!$ ெகா,க� 
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இனிய இய�ைக� காBசிகைள� க0! ெச'ற வணிக
சா�� ஷா$ நகைர 
அைட�த�; ஷா$ நகாி' மாளிைககளி� கBட�பBட� ெகா,க� அைச�தன; இதி� 
உமறி' க�பைன உய��� பற�� வி!கிற�. ஷா$ நகர� ெப<ம�கேள; நாயக$ 
வ<கிறா�; திர0! ெச'� அவைர எதி�ெகா0! அைழ�� வா<Gக� எ'� 
அ�நகர$ ைகயைச�த� ேபா'றி<�ததா$. ேம#$ அ�ெகா,க� நாயக�ைத 
வரேவ�க மாடமாளிைககளி� ப,�தி<�த JIகைள� �ைட��� JAைம 
ெசAதைத� ேபா'றி<�ததா$. 
 
இளGேகாவ,க� ம�ைர வ<$ ேகாவலT$ க0ணகிF$ அைடய இ<�:$ 
�'பGக<தி வராதீ� எ'� ேகாBைடயி� கB,யி<�த ெகா,க� மறி��� 
ைககாB,யதாக� Q�வா�. க$பேரா விIவாமி�திரேரா! இராம இல�:வ� 
மிதிைலயி� �:�த ேபா� "இராம! சீைதைய அைடவத�: விைரவாக வ<க" எ'� 
அ�நக� ைகநீB, வரேவ�ற� ேபா� ெகா,க� அைச�தன எ'� பா!வா�. 
ெகாG:ேவ� த$ ெப<Gகைதயி' உ
சயினி நகர�ெப<ம�க� நீராB! விழா� 
ெகா0டாட சிவிைக , யாைன, ேத� ஆகியவ�றி� ஏறி� ெப<�திரளாக
 ெச'றதா� 
எL�த �Lதி ஞாயி�றி' ஒளி மைற�க அG:� ெகா,க� இ��Lதியா� ஞாயி� ஒளி 
மGகி� ெகBடழிFேம எ'றிரGகி� �Lதி�படல�ைத� த!��� �ைட�பதாA 
அைச�தன எ'� வ�ணி�கிறா�. Rவ<$ ஒCெவா< க<�ைதேய Qற உம� R'� 
க<���கைள இG:� ெகா, அைசவி� ஏ�றி�Q�கிறா�. 
 
பைகவ� K2
சி 
 
மதி��ற�ேத வி!திக� அைம�� நபிக� நாக�$ ம�கா வணிக�க@$ தGகினா�க�. 
சர�:க� இற�கிைவ�க�பBடன. பாவ$, வ-சைன, ப!ெகாைல மனGெகா0ட 
அSஜகி#$ தGகினா'. நாயக�தி' �க�ெபா+ைவ� க0ட அ�நகர ம�க� 
வி<$பி வ�தன�. வணிக� தGக� ெபா<ைள ந�ல விைல�: வி��� தGக@�: 
ேவ0,ய ெபா<Bகைள வாGகின�. அற�திகL$ நபிக� நாயக�ைத அ�நகர� 
காபி�க@� சில� ச�தி�தன�. அவ�க� நாயக�ைத� ெகா�ல
 சதி ெசAதன�. அ� 
வைர விைல ேபாகாதி<�த ம�கா வணிக�களி' ெபா<Bகைள அதிக விைல�: 
வாGகின�. விைல�ெபா<� ெப���ெகா�ள நாயக�ைத� தGக� இட�தி�: 
அைழ��
 ெச'றன�. அவ<ட' ைமசறா9$ சில ம�கா வணிக�க@$ ெச'றன�. 
 
ம'னி�:$ மா0� 
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ஷா$ நகர &திகளி� அழ:� காBசிகைள� க0! காபி�களி' இ<�பிட$ 
அைட�தன�. நயவ-சக�க� அக�ேத க���� �ற�ேத ேபா�றி நாயக�ைத 
வரேவ�றன�. அவ�களி' திBட�ப, பண$ ெகா0! வர
ெச�வ� ேபா'� 
ஒ<வ' மா,�:
 ெச'� அG:�ள� பாறாGக�ைல நாயக�தி' மீ� த�ள 
�ய'றா'. அ�க�ேலா அவைன� ப�றி� ெகா0ட�. ெந!ேநரமாயி�ேற 
க�விழ�காேணாேம எ'� கவைல ெகா0! காபி�க� ேமேல ெச'� பா��� 
எ'ன நட�த� எ'� ேகBடா�க�. அவ' நட�தைத� Qறினா'. க�#ட' ஒB,ய 
ைகைய வி!வி�க அைனவ<$ ேச��� அதைன� ப�றி இL�தன�. க�ேலா! 
ைக�றி�� அ�� விBட�. இ�நிைலயி� ேம+<�� வ�த காபி�க� நட�தைத� 
தரகாிட$ Qறின�. தரக� அவ�கைள ேநா�கி "பாவிகேள இC9லகி� 
உய��ேதா��:� தீைம ெசAய நிைன�தா� த$ :,ேயா! ெக!வேர; தீைம ெசAய 
நிைன�தா� அ�தீைம நிைன�தவைரேய அழி�:ேம! �'மன
 சிறிேயா� 
ந�லறிவாள<�: இைழ�த தீG: நீாிT� /ைழ�த ெந<���ேபா� அழிFேம எ'� 
Qறி "இவ� இைறவனி' Jதேர, இவைர
 சரணைடவேத நா$ உAF$ வழியா:$" 
எ'� அறி9 ெகா@�தினா�. காபி�க@$ தா$ ெசAத பாவ�ைத� ெபா��த<ள 
ேவ0,ன�, அ<� வ,வான நபிக� நாயக$ அவ�கைள ம'னி�� அ�பBட� 
ைகைய� ெபா<��$ப, ெசAதா� என நபிக� நாயக�தி' ம'னி�:$ மாெப<$ 
ப0ைப உம���லவ� அழ:ற� பா!கிறா�. 
 
கதிஜா நாயகி�:� க,த$. 
 
வாணிப�ைத
 சிற�பாக
 ெசA� வள$ ெப<�கிய வணிக
சா�� நா! தி<$பிய�. 
வழியி� ேசாைலெயா'றி� ஊசா எ'ற கிறி)�வ� பாதிாியாைர
 ச�தி��, கதிஜா 
க0டகனவி' பயைன ைமசறா ேகBடா� "�கம� நபி இவ�தா', இவைர� கதிஜா 
க,மண$ �ாி�� ெகா�@வா�" எ'� ஊசா Qறினா�; ைமசறா ம�கா நக� விB!� 
�ற�பBட� �த� ஊசா Qறிய� வைரயிலான அைன�ைதF$ எLதி கதிஜா 
நாயகி�: அT�பினா�. வணிக
சா�� ம�காநகர$ ேநா�கி� �ற�பBட�. இG:� 
க,த�ைத� கா�பிய வள�
சி�: ஓ� உ�தியாக உம�பய'ப!��கிறா�. 
 
கதிஜா க0ட�கன9 
 
ஒ< ேசாைலயி� வணிக
சா�� வ��தGகிய�, இCவா� ம�கா விB! ஷா$ ெச'� 
வாணிப$ ெசA� வள$ ெப<�கி� தி<$பிய கால�ப:தியி� கதிஜா நாயகி 
நாயக�தி'பா� ெகா0ட காத� �தி��த�; நிைனெவ�லா$ நாயகமாகேவ 
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இ<�தா�. ஓாிர9 கனெவா'� க0டா�. அதி� வானவ�க� வ��, நாய�தி< 
ேமனி�: மாைல KB,, அாியைணயி� அம��தி, ஒBடக�தி' மீேத�றி, பலவைக 
இைச�க<விக� �ழGக, ெகா,க� அைச�தாட , &ர�க� அணிவ:�க, வி0ணக 
மகளி� இ<�ற�$ திர0!வர உலா வ�தா�. உலாைக க0! மகிழ ஆவ� ெகா0! 
கஜிதா க0விழி��� பா��தா�. நாயக�ைத� காணாம� �ய<�றா�. 
அணிகல'கைள மற�தா�; ஒ�பைன ெசAயா�; விைளயாட�கைள மற�தா�; 
உணைவF$ உற�க�ைதF$ வில�கினா�. ேதாழியைர நிைனயா�; நிைனெவ�லா$ 
நாயகமாகேவ இ<�தா�. இதைன 
 
 ப-சைண ெபா<�தா� இ<விழி �யிலா� 
         பழ�ெதா! பால�� அ<�தா� 
 ெகா-I$ ெம':தைல� கிளிெயா! ெமாழியா� 
         ெகாL மட� ெசவி�: இைச ெகா�ளா� 
 க-செம' மல��தா� ெபய��திட உலவா� 
         க,மல� வாச நீ� ஆடா� 
 வ-சி/0 இைடயா� த$மிட�� உைறயா� 
         �க$ம� மன�திட�� உைற�தா�.                   (கதிஜா கன9. 19) 
 
எ'� பா!கிறா�. 
 
காத� வா2வி� கள9, க�� என இ< நிைலகைள� தமி2 அக� ெபா<� ப�றிய 
இல�கியGக� ெகா0!�ளன. இ$மரபிைன� கா�பிய� கவிஞராகிய உம� 
ேபா��வைத� காண �,கிற�. கதிஜா நாயகியா� க'னி�ெப0 அ�ல�; ஏ�கனேவ 
இ<வைர மண�� வா2விழ�தவ�. வயதி� R�தவ�. கB,ளGகைளயாகிய நாயகைர 
ம�மண$ ெசA� ெகா�ள வி<$பினா�. சீ�தி<�த
 ெச$மலாகிய நாயக<$ 
அCவி<�ப�ைத ஏ�� மண�தா�. மனGகல�த இ�லற�ைத இனி� நட�தின� 
எ'ப� வரலா�. கவிஞ� உமேற தமி2 இல�கிய மர��ப,� க'னி�ெப0ேணா 
என�க<�$ப, காB,� காத� காBசிகைள
 Iைவத<மா� மிக
சிற�பாக 
வ�ணி�கிறா�. வரலா�� நிக2
சிகைள அ�ப,ேய Qறாம� உம���லவ� 
ேபா��கிறா�. இG:� தி<மண�தி�: �'ேப கனி�� வ�த காதைல� Qறி� கள9� 
ப:திைய �:�தி வி!கிறா�. கனவி� உலா� க0! நனவி� காணா� வ<�திய 
கதிஜா ைமசறா வி!�த மடைல� ெப�றா�. க,த$ நாயகியி' காத� உண�ைவ 
ேம#$ J0,ய�. அ$மடைல� க0ணி� ஒ�றி ��தமிBடா�. மகி2
சி�கட+� 
திைள�தா�. 
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ம�கா தி<$பினா� 
 
நபிக� நாயக$ ம�கா தி<$பினா�. வள����த�ைத அ�தா+� எதி� ெகா0! 
வரேவ�� மகி2�தா�. அவாி' மைனவி அ'ைன பா��திமா இழ�த க0கைள� 
தி<$ப� ெப�ற� ேபால மகி2�தா�. இ<�ைகயி� இ<�தி வ0ண�ெபா, கல�த 
ஆர�தி நீ� I�றி� க0 தி<`, கழி�� வரேவ�றா�. ஆர�தி எ!���க0ேண� 
கழி�ப� அர� நாB! மரப'� ஆத+' இ� உம���லவ� ேபா�றிய தமி2 
மர�க@� ஒ'றா:$. 
 
நபிக� நாயக�தி' மீ� ெபாறாைம ெகா0ட அ�ஜகி#$ நகாிT� ெச'றா'. 
உம� அபஜகிைல� ப�றி�Qற எ0Z$ ேபாெத�லா$ அவTைடய தீய ப0�க� 
தா' �'னி�கி'றன. ஆத+' அவைன� தீைமயி' வ,வாக�பைட�கிறா�. 
"ெகாைல, ப,�, நி�ைத, கள9, ெகா,ய பாவ$ ஆகிய மாெப<$ தீG:கெள�லா$ 
உ<வானவ'. ெசா�+� உ�தியி�லாதவ'; ந$பினவைர� பைக�� ந'றி 
ெகா'றவ'; ந-சி' ெகா�கலேமா எ'� க<த�த�க மன�த'" எ'� தீயவனாக� 
காB!கிறா�. 
ைமசறா கதிஜா நாயகிைய� க0! பயண�தி� நட�த அ��தGக� அைன�ைதF$ 
விவாி�தா�. "வி0ணக�� அமர� ேபா��$ ெசCவிய�, மாTட வ,9 ெகா0ட 
நாயக�, அவரா� விைழ�த ��ைமகெள�லா$ எ!�தைர�க ஒ< நா ேபாதா�. 
ஆயிர$ நா உ0டா:மானா� அதி� சிறி� எ!��ைர�ேப'' எ'� நாயக�ைத� 
ேபா�றி� �க2�தா�. இதைன� ேகBட நாயகியி' இ<தய�ேத ேதா'றியி<�த காத� 
மி:�� வி!கிற�. பிாி�தி<�பதா� ெபாி�$ �'��றா�, இதனா� அழ: ேமனியி� 
பசைல S�த�. 
 
நி
சயா��த$ 
 
இ� நிைலயி� கதிஜா நாயகி இ'ப� கனெவா'� க0டா�. கணிகைன அைழ��� 
கனா�பய' ேகBடேபா� நாயக$ உ$ைம மண�க� ேபாகிறா�. அவ� ஈமாைன 
உலகி� நிைலநி���வா�. தீ' ெநறிைய உலெகG:$ பர��வா�. கனி ேபா'ற 
க+மாைவ வழG:வா�" எ'� Qறினா�. உற�க� இ�கன9 ப�றிய ெசAதிைய� 
:ைவ+திட�$ Qறினா�. :ைவ+�$ ேகB! மகி2நாதா�. ஒ<நா� ைமசறாவிட$ 
கதிஜா நாயகி "இ� வைர �க$ம� மண$ �ாியாம� இ<�பேத'?" என� ேகB!� 
த$ வி<�ப�ைத� �ல�ப!�தினா�. ைமசறா நாயக�திட$ ெச'� நட�தைத� 
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Qறினா�. நாயக$ தம� க<�ைத உடேன ெவளி�ப!�த வி�ைல. ைமசறாைவ� த$ 
ெபாிய த�ைதயிட$ அைழ��
 ெச'றா�. ைமசறா கதிஜாவி' கன9, :ைவ+தி' 
மகி2
சி, நாயகி த$மிட$ நவி'ற� �த+ய அைன�ைதF$ விள�கினா�. இ� 
ேகB! அ�தா+� மிக9$ மகி2�தா�. த$ சேகாதர�க� அைனவைரF$ அைழ�� 
ஆேலாசி�தா�. "உடைமயி#$ பண�தி#$ சாதி உய�
சியி#$ அழகி#$ 
கதிஜாவி�: இைண எவ<மி�ைல " எ'� கதிஜா நாயகியி' த:திைய� Qறி அவ� 
&B,�:
 ெச'� ெப0 ேகBேபா$ எ'� Qறினா�. ெசா�+� வ�ல 
உற$ஸாைவ� Jதராக அT�பினா�. 
 
உற$ஸா :ைவ+திட$ ெச'�, "ெப<�தைகேய எGக� சேகாதர� அ���லாவி' 
அ<�தவ��த�வ� �க$ம��:� தி<மண$ �,��� ப�றி வ���ேள'. ந$ 
:ைறஷி� :ல�தி� பல� த$ ெப0ைண� தர �' வ���ளன�. நீGக� ந$ :ல� 
ெபாியவர'ேறா ? ஆத+' தGகளிட$ இத ப�றி� Qறி� தGக� க<�ைத� அறி�� 
வ<மா� எGக� ெபாியவ� அ�தா+� எ'ைன அT�பிF�ளா�" என மிக9$ 
சாJாியமாக� ேபசினா�. ெப0 ேகB! வ���ேள' த<&�களா? எ'� 
ேநர,யாக� ேகBகாம� :ைவ+� மகிL$ப, மைற�கமாக� ேகBடா�. 
 
:ைவ+�$ ெச�லா�ற+� :ைற�� விடவி�ைல. 'அழகி#$ :ண�தி#$ 
நிகர�றவ� �க$ம�; ஆதலா� பல<$ ெப0 ெகா!�க �' வ<வ�. எ' மக� 
கஜிதாவி�:� க,மண$ �ாிய வி<$�கிேற'. இைத ந$ உறவின�களிட$ Qறி அவ� 
க<�தறி�� Q�Gக�" எ'� நளினமாக� ேபசினா�. உம� இ<வ� ேப
சி#$ 
ெசா� திற$ வி-சிF�ளைத� காB, ெசா�விைளயாBைட� �ல�ப!�தி ெவளி B! 
�ைறயி� சிற�� விளG:கிறா�. 
 
:ைவ+திட$ விைடெப�ற உற$ஸா உட' பிற�தாாிட$ ெச'� நட�தவ�ைற� 
Qறினா�. ஒ<நா� ெபாிேயா�க� பல<$ :ைவ+தி' மாளிைக�:� ெப0 ேகB!
 
ெச'றா�க�. :ைவ+� மகி29ட' வரேவ�றா�. இ< &Bடாாி' ஒ��தலறி�� 
ெபாியவ�க� தி<மண நாளிைன� :றி�தன�. மகி2�த :ைவ+� ெவ�றிைல, பா�:, 
ஏல$, கிரா$�, த�ேகால$, க��Sர$, ச�தன$ ஆகியவ�ைற� ெபா�கல�தி� 
ெகா0! வ�� அைனவ<�:$ வழGகினா�. வ<கிற திGக� கிழைம �Q��த$ 
எ'றறிவி�தன�. தமி2நாB! ெவ�றிைல, பா�:, ஏல$, இலவGக$, த�ேகால$, 
க��Sர$, ச�தன$ �த+ய மGகள�ெபா<Bக@$ வாசைன� ெபா<Bக@$ 
நி
சயா��த
 சடG:க@$ Qற�ப!கி'றன. 
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தி�தி�:$ தி<மண$ 
 
தி<மண
 ெசAதி நகரா��:� ெதாிவி�க�பBட�. �ரசைறேவா' யாைன மீ� 
�ரேச�றி "ம�கா நகர ம�கேள, மகி29ட' வா2க அ���லாவி' அ<ைம மக' 
�க$ம��:� தி<மண$; ஆத+' நகைர அலGகாிFGக�" எ'� அறிவி�தா'. 
நாயக�தி' தி<மண$ ப�றி அறி�த ம�காநகர ம�க� விழா� ேகால$ S0டன�. 
நகெரG:$ ���ப�த�க� ேபாBடன�; மகர ேதாரணGக� கB,ன�; பா�: 
மரGகைள� பழ�:ைலக@ட' நBடன�; க<$�கைள நி��தின�. இளநீ�� 
:ைலகைளF$ பலா�பழGகைளF$ ெதாGக விBடன�. வ0ண� பBடாைடகைள� 
ெகாA� ஆGகாGேக கB,ன�. ெவ0தாமைரகைள உய��தின�; ��ைல, 
ெச0பக$, ெசCவ�தி, ெச�தாமைர, ம�+ைக, தாைழ, மகிழ$S �த+ய 
மல�கைளF$ சரGகளாக� ெதா!��� கB,ன�; நீல$, மரகத$, இர�தின$, �த+ய 
மணிக@$ ஒளி&சின. 
 
ெப0க� Q�த#�: அகி��ைகaB,, பBடாைட உ!�தி, அணிமணிக� S0! 
ஒ�பைன ெசA� அழகாக� ேதா'றி மகி2
சி� ெப<�கி� திைள�தன�. பசி�� 
வ�தவ��: வி<�� பைட�தன�; மைறவ�லா��: ஆைடக� வழGகின�. ஈவத�:� 
ெபா<Bகைள ஏ�தி� ெத<�ெத<வாக� ேத,
 ெச'றா#$ 
ெப�வத�: இரவலைர� காேணா$ எ'� Qறி ஈத+� ெகா0ட ஆ�வ�$ 
வறியவைர�காணாத வள�$ �ல�ப!��கி'றா�. 
 
நாயக� ஒ<வ� மணGகாரணமாக நகரேம மண$ ெப�ற�. அறி9 மி�க ஒ<வரா� 
அவாி' :!$ப�தா� அைனவ<$ ந'னிைல ெப�வ� எ'ற ெபா� நீதி Qறி அ� 
ேபால ம�காநகர�$ நபிக� நாயக$ ஒ<வ� மண�தி' காரணமாக ஊ<$ &திF$ 
மாட�$ மண$ பைட�தன எ'� பா!கிறா�. கா�பிய நிக29களி� Iைவ ெகடாம� 
நீதிகைள� ெபா<�தமாக எ!��� Q�$ உ�தியி� உம� சிற�� விளG:கிறா�. 
 
மணமக' ஒ�பைன 
 
நாயக மணமக' மண�ேகால$ S0டா�. ஜ$ஜ$ [*] கிண�� நீரா� நீரா,னா�. 
சBைடைய அணி�� ெகா0டா�. வயிர�பி, ெகா0ட வாளிைன இைடயி� 
அணி�தா�. ேதாளி� ெச$மணிமாைலF$ ���மாைலF$ நாயக� தி<ேமனியி� 
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வ0ண$ ெப�� ஒளி&சின. வானவ� Sமாாி ெபாழி�தன�. ம'ன� வா2�தின�. 
மGகல மட�ைதய� ஆர�தி எ!�க, மGகல ஒ+க� �ழGக நாயக$ :திைரயி' 
மீேதறி ஊ�வல$ �ற�பBடா�. 
--- 
[*] ஜ$ஜ$ = �0ணிய�தீ��த$ 
 
நாயக�தி<மண ஊ�வலGகாண ஆ0க@$ ெப0க@$ அணியா திர0டன�. மகளி� 
QBட$ மி:�த�. ேபைத, ெப�$ைம, மGைக, மட�ைத, அாிைவ, ெதாிைவ, ேபாிள$ 
ெப0 ஆகிய ஏL ப<வ மகளி<$ வ�� மணமக' அழகி� மன$ பறி ெகா!�தன�. 
மகளி<� சில� இ�த
 சிற�� மி:�த மண�ேகால�ைத� பா��க இவைர ஈ'ற தாA 
இ�ைலேய எ'� வ<�தின�. சில� நாயக�ைத மண�:$ கதிஜா நாயகிைய விட� 
ேப�ெப�றவ� எவ� எ'றன�. இ�ப,� பல<$ பலவாறாக� ேபசி மகி2�தன�. 
பாவல�க� வா2�த, :ைவ+� &B,' �' அலGகார� ப�த+� மணமக' 
/ைழ�தா�. மகளி� மணிவிள�: ஏ�தி, ஆர�தி எ!�க, மணமக' :திைர விB! 
இறGகினா�. பாைவய� அவ� பாத$ கLவி� �ைட�தன�. ��ைல ,ம<�ெகாL�� 
�த+யவ�ைற� பாயலாக�Jவி அவ�றி' மீ� மணமகைன அைழ��
 ெச'� 
மணி�தவிசி� அமர
 ெசAதன�. 
 
மாெணழி� மணமக� 
 
மணமக' உலா வ�த வ<ணைனைய� பா��ேதா$. மணமக� அலGகார�ைத� 
காண ேவ0டா$? மணமகைள மணநீரா� :ளி�பாB,ன�. அவாி' ெபா'னிற 
ேமனியி� ெவ0ணிற ஆைட உ!�தின�; Q�த#�: அகி��ைக ஊB,ன�; 
Q�தைல �,�� மல�கைள
 KB,ன�; ெந�றியி� பBட�$ IB,F$ கB,ன�. 
க0ணி� க<ைம தீB,ன�, கா�களி� ஒளி திகL$ :ைழகைளF$ கL�தி� 
அணிகைளF$ அணிவி�தன�. ைகயிேல வைளய�, இைடயி� ப�லட ேமகைல, 
அ,களி� சில$�, சி�லாி, சதGைக �த+ய வ�ைறF$ ைகவிர�களி� 
ேமாதிரGகைளF$ அணிவி�தன�. பாதGகளி� ெச$ப-சி� :ழ$�, �T:, சா�� 
�த+யவ�ைற ஏ�திவர, வா2�ெதா+க� எழ நாயகிைய அைழ�� வ�� நாயக�தி' 
அ<கி� அமர
 ெசAதன�. 
 
 ேபரழ: ஒL:$ ெப0ணலG கனிைய� 
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         பிரச$ ஊறிய ெமாழி� க<$ைப 
 ஆரண� கட#�: அ�த நாயகிைய 
         அாிைவய� �ைற�ைற வா2�தி� 
 பாாினி� ெசறி�த மல� மிைச நட�தி� 
         ப�+ய$ �ரெசா! கறGக 
 வா� ெபா< �ைலயா� �க$ம� ம<Gகி� 
         மணி�தவி (I) இட�� இ<�தினேர                (மண$ �ாி, 111) 
 
என நாயகியி' எழிைல இனிய ெசா�ேலாவியமாக� தீB, நபிக� நாயக�தி' 
அ<கி� அமர
 ெசAததாக� பா!கிறா�. இ<வ<$ அம��தி<�த காBசிைய� 
ெபா'மைலயி� S�த ெகா$� இ<�த� ேபால9$ அ'பாகிய த<வி� நிழ+� 
ெபாைறயாகிய கிளி &�றி<�த� ேபால9$ மணி�தவிசி� நாயக�தி' அ<ேக கதிஜா 
நாயகி அம��தி<�தா� என உமைவ நல�ேதா'ற வ�ணி�கிறா�. 
 
இ'ப�கட+� திைள�தன� 
 
இ< ம0&Bடா<$ இைச��ன 501 ெவ�ளி மக�[*] என� :றி�� தி<மண
 
சடGைக நட�தி!க எ'றன�. ெபாியவ�க� இ�ராஹீ$ நபியியி' மா��க�ப, 
சடG:கைள நட�தின�. :ைவ+� எL�� நாயகியி' கர�ைத நாயக�தி' 
கர��ட' ேச���, நில9$ கதி<$ உ�ளவைர நீ! வா2க" என வா2�தினா�. மாத� 
:ரைவ ஒ+  எL�பின�. மண�ரI$ ஆ��த�. அறிவாள� வா2�தின�. கவிஞ�க� 
ேபா�றின�. நாயக$ நாயகிFட' மணவைற �:�தா�. அ'� அைலதவL$ இ'ப� 
கட+� திைள�தன�. 
--- 
[*] தி<மண�தி' ேபா� மணமக' மணமக@�:த<$ அ'பளி�� 
 
அவ�க� வா2�த சிற�ைப உம� த$ Q�றாக : 
 
 ம�கமா நக<$ ெச�வ�$ வாழ 
         மைறவேலா� அறெநறி வாழ� 
 த�கெமA� �கL$ கிைளஞ<$ வாழ� 
         தரணி நா�றிைசயிT$ வாழ 
 மி�க ந' ெனறி ேந� �க$ம�- சிற�த 
         விைரகம2 ம�ர$ ஊ�றி<�த 
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 இ�:ெம' ெமாழியா� எT$ கதி ஜா9$ 
         இனி�ற� ெபாி� வா2 தி<�தா�.               (மன$ �ாி. 119) 
 
தி<மண$ ெசA� இ�வா2�ைக நட��வ� உட+'ப$ �A�பத�:$ இனவி<�தி 
ெசAவத�:$ மB!ம'�. அ'� ெகா0! உ�றா� உறவினைர� ேபணி, 
வி<�ேதா$பி, வறியவ��: ஈ�� இ'���தி மகி2வத�காகேவ. இதனா� தா' 
இ�வா2�ைகைய இ�லற$ எ'�$ அ�ேவ ந�லற$ எ'�$ Q�வ�. தி<வ�@வ� 
இதைன� ெதளி9ற விள�:வா�. இ)லாமிய மண�ேகாBபா!$ இஃேத. இ< 
ெநறிகைளF$ ேபா�றிய உம���லவ�, நாயக�$ நாயகிF$ ம�கா நக� ம�க� 
வாழ, ெச�வ$ ெசழி�� வாழ, மைறவ�லாாி' அறெநறி வாழ, த�க ெமA��க2� 
கிைளக@$ வாழ, உலகெம�லா$ வாழ, மி:�த ந'ைம ெபா<�திய ெநறி வி<$பிய 
நாயக�$ மணGகமL$ இனிைம ஊ�� இ<�த க<$� ேபா'ற இனிய 
ெமாழிFைடய கதிஜாநாயகிF$ இனிைம ெபா<�தி� ெபாி� வா2�தி<�தா� எ'� 
நய�ேதா'ற� பா!கிறா�. நாயக�தி' அ<ைம ெப<ைமகைள� Qற வ�த �லவ� 
அ�வைர நாயக$ நிக2�திய வ��� நா': அ��தGகைள� ெதா:��� Q�கிறா�. 
ெதா:��� Q�$ உ�தியி� உம� சிற�� விளG:கிறா�. 
 
 அரவிைன வைத�த கரதல நயினா� 
         அ<Gகர$ ெபா<�திய நயினா� 
 பர�ெசறி Iர�தி� �ன�த< நயினா� 
         பணிபணி� திடவ< நயினா�. 
 வாியளியல$�$ �யன�� காசீ$ 
         மன��ைற வாிைசந� நயினா� 
 ெதாிமல� கதிஜா நாயகி நயினா� 
         ெச�வ�� றினி� வா2� தி<�தா�. 
 
ஆ� இடGகளி� நயினா� எ'ற ெபயைர� Qறி ஓைச இ'ப$ ெபற
 ெசA� 
வி!கிறா�. நயினா� எ'ப� நாயனா� எ'ற தமி2
 ெசா�+' ம<உ ஆ:$; 
தைலவ� எT$ ெபா<� ெகா0ட�; இல�கிய$ இய�ற உதவிய வ�ளைல நிைன9 
Qர9$ ெசAகிறா�. 
 
கஃப���லா 
 
உலக �)+$க� அைனவ<$ ேநா�கி� ெதாL$ இல�காக இ<�ப�  
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கஃப���லாவ:$, அ�லாவி' இ�ல$ எ'ற ெபா<� ெகா0ட�. ஆ0! ேதா�$ 
இலBச�கண�கான �)+$க� உற=ஜு�[*] கால�தி� திர0! ெதாL$ 
சிற�பி�:ாிய�. இ�த: சிற��� ெகா0ட இைறயி�ல�தி' வரலா�ைற வரலா��� 
:றி��கேளா! பா!கிறா� உம�. 
---- 
[*] �னித யா�திைர, இ)லா�தி' ஐ$ ெபGகடைமக@� ஒ'�. 
---------- 

5. 5. 5. 5. +��வ)�� கா*ட!+��வ)�� கா*ட!+��வ)�� கா*ட!+��வ)�� கா*ட!    
 
இர0டா$ கா0ட$ /�Cவ��� கா0ட$ எ'� �'னேர க0ேடா$. /�Cவ� 
எ'ற அரபி
 ெசா�#�:� தீர��கதாிசன$ எ'ப� ெபா<ளா:$. அத�ம�தி� 
ெச'� அவதி�ப!$ உலக$ உAவத�: வழியி�ைலயா? எ'ற சி�தைனயி� 
ஆ2தி<�த நாயக$ நபி�பBட$ வழGக�பB! தீ'ெனறி[*] பர�பிய திற�ைத� 
Q�கிற�. இத' க' பழைம ேபா�றிய காபி�க� �)+$க@�:
 ெசAத 
ெகா!ைமக@$ அவ�றா� உ�தி தளரா� ப,�ப,யாக தீ' நிைலக0ட 
�)+$களி' ெபா�ைமF$ விள�க�ப!கி'றன. 
--- 
[*] இ)லா$ மா��க$ 
 
நபி�பBட$ 
 
நாயக$ இளைம �த�ெகா0ேட :ணநல$ மி:�� ஒL�க சீல�தி� சிற�� 
விளGகினா�. உ0ைமயானவராக9$ ந$பி�ைகF�ளவராக9$ க<தி� 
ேபா�ற�பBடா�. மனித ேநய$ மி:�� �'��$ ம�கB:� �ைணயாக� 
பணி�ாி�தா�. ம�க� ந'ெனறி தவறி தீய ெநறியி� நட�� அறியாைம இ<ளி� 
அவதி�பB! வ�த இழிநிைல க0! ெந-ச$ பைத�தா�; �'ப� கட+� 
R2கியவ�கைள இ'ப�கைரயி� ேச��க வழியி�ைலயா? எ'ற சி�தைனயி� 
ஆ2�தா�. 
 
இCவா� சி�தைனயி� ஆ2�� வ<ைகயி� அவ� விழி�' ஒளி ேதா'றி மைறF$. 
கன9க� ேதா'�$; &B,� இ<�� சி�தி�� வ�த நாயக$ ெவளிேய ெச'றா�. 
ம�காவி�க<கி#�ள உறிராமைல�:
 ெச'� வ<வா�. அG: நா': நாBக� 
இர0! நாBக� எ'� தGகி� தனி�தி<�� சி�தி�பா�. சில சமயGகளி� தம� 
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மைனவி கதிஜா நாயகிையF$ அைழ��
 ெச�வா�. தனி�தி<�:$ ேபா� ஒளி 
ேதா'�வ�ட' ஒ<வைக ஒ+F$ ேதா'�$. 
 
வஹி[$] வ�த� 
 
நா�பதா$ வயதி� ரYஉ� அCவ� 8 ஆ$ பிைற சனி�கிழைம இரவி� உறீரா 
மைல�:ைகயி� நாயக$ தனி�தி<�ைகயி� ஒளிமயமான வானவ� தைலவ�ஜி�ர � 
தம� வ0ண
சிற:கைள ஒ!�கி, மானிட வ,வி� ேதா'றி, நாயக�ைத ேநா�கி 
"மைலயி' �க�பி� நி'� ெகா0! இ<�கிறீ�கேள' எ'� ேகB! மகி2�தா�. 
ரபிஉ� அCவ� மாத$ 10$ நா� திGக� இரவி� ஜி�ர � ேதா'றி நாயக$ எதிாி� 
நி'� இைறவ' ஸலா$ Qறியதாக� Qறினா�. வான��
 சிற�த �கி� ஒ'ைற� 
க+மா ஓதி நாயக�தி' வல�கர�தி� ைவ��
 சிற�த ேவத நபி எ'T$ பBட�ைத 
இைறவ' இ'� உGக@�: ஈ�தா' எ'�� Qறி " ேவத$ ஓ�க" எ'� 
ெசா'னா�. "எL�தறி9 இ�லாதவ', ேவத$ ஓதிேனன�ேல'" எ'� நாயக$ 
நவி'றா�. வானவ� தைலவேரா விBடபா,�ைல. அவ� த$ இ<ைககளா� 
நாயக�ைத அைண��� தLவி 'ஓ�க" எ'� Qறினா�. நாயகேமா "ெசா�லறிேய'" 
எ'� பதி+��தா�. வானவ� ேகா' மீ0!$ அCவாேற இ�க���+ "இய$�க" 
எ'� Qற , நாயக$ க0!$ ேகB!$ க�றறிேய' " எ'� பதி� Qறினா�. 
--- 
[$] இைற உைர, க+மா - இ)லாமிய Rல ம�திர$. 
 
R'றா$ �ைறயாக ந'றாக இ�க� ��+ மைறவசன$ இய$�க எ'றா�. 
இ$�ைற தLவிய ேபா� மைற8லறி9 நாயக�தி' உ�ள�தி� ஊறிய�. 
இ�தநிைலயி� வானவ�ேகா' "இ�:ற9" எ'T$ அதிகார�தி� 'மால$ யமல$" 
எ'ப� வைரயிலான நா': வசனGக� ஓ�க எ'றா�. நாயக$ அ�நா': 
வசனGகைளF$ இனிைம கனி�த இனச ெமாழியி� ஜி�ற � ெசவி :ளிர� 
தி<�தமாக ஓதினா�. 
 
இCவா� இைறவ' த' தி<வசன�ைத அ<�வைத வஉறி எ'� Q�வ�. 
நாயகேமா நட�த� அைன��$ உ0ைமதானா? எ'� கலGகினா�, &! ெச'றா�, 
உட� ந!Gகிய�, :ளி� காA
ச� ேதா'றிய�. நைட தள��த�, அ
ச$ ேதா'றிய�. 
இ�நிைல க0ட கதிஜா நாயகி நாயக�ைத� ப-சைணயி� ப!�க ைவ��� 
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ேபா�ைவ ெகா0! ேபா��தினா�. 'ஆ<யிேர! தGகளி' மன$ கலG:$ வ0ண$ 
எ'ன நட�த�?" என� ேகBடா�. மைலயி� நட�த நிக2
சிகைள நாயக$ Qறினா�. 
நாயகியா� �'ைனய மைறெமாழிகைள ஓ��� நட�த� ந'ைம�ேக எ'� க<தி 
மகி2�தா�. 'எ�ேபா�$ பிற� நல$ ேபா�றி ந'ெனறி வள��:$ நாயகேம! 
உGக@�: எவரா#$ இட� வரா�" எ'� Qறி� ேத�றினா�. த$�ைடய 
கணவ��: நபி�பBட$ கிைட�தி<�பதறி�� ெபாி�$ மகி2�தா�. ெபாL�$ 
�ல��த�. 
 
இG: ந'ெனறி ேபா�றி நட�பவ� நாயக$ எ'ப�ட' ந'ெனறி நட�ேபா��:� 
தீைம நிகழா� எ'T$ ெபா� நீதிF$ இட$ ெப���ள� :றி�பிட�த�க�. 
 
கதிரவ' ேதா'றி� காாி<ைள அக�றியதி#$ உம���லவாி' க�பைன சிற�� 
வி!கிற�. நாயக$ அறிெவாளியாக அறியாைம இ<ைள இ�ப,�தா' அக��வா� 
எ'ப� ேபால�கதிரவ' உதயமானா' எ'� Qறி மகி2கிறா�. 
 
நபிக� நாயக$ 
 
கதிஜா நாயகி கைலவ�லா� உற�க�ைத அைழ�� நட�தவ�ைற� Qறினா�. 
ஓ'�விடாம� ேகBட கைலவ�லா� "நபிக� நாயகேம! அ-ச ேவ0டா$; மைலயி� 
உம�:$ காBசி த�தவ� வானவ�ேகா' ; ஜி�ற � உGகளி' வல� கர�தி� அவ� 
ைவ�த �கி� நீGக� நபி எ'பத�:ாிய சா'றா:$. உம�: உைர�க�பBட� இைற 
வசனமா:$. உ$ உட� வ<��மா� ஜி�ற � இ�க� தLவிய� உம�: R'� 
�ைற �'ப$ வ�� நீG:$; உ$ இன�தவேர உம�:� ெப<$ பைகயாA� ேதா'றி 
உ$ைம இC[ைர விBேட நீG:மா� ெசAவ�' எ'� Qறினா�. இதைன� ேகB! 
வ<�திய நாயக$ " எ$ இன�தா� பைக எ'ைன வ�� வ<��மா? அ�ல� அ�பைக 
அழி�� ேபா:மா?" எ'� ேகBடா�. அத��: "நபிக� நாயகேம! இத�: �'னா� 
உலகி� ேதா'றிய நபிக@�:� �'ப$ ேநராம� இ�ைல. ஆயிT$ அவ�க@�: 
ேந��த ெகா,ய �'ப$ உ$ைம அZகா. ஏெனனி� நீGக� நபிக@�: எ�லா$ 
நபியா&� நபிக� நாயக$ ஆ&�. ேம#$ உம�:� பிற: இC9லகி� ேவ�நபிக� 
ேதா'ற மாBடா�. நீேர இ�தி நபியா&� என�Qறி நாயக�ைதF$ நாயகிையF$ 
பணி�� ெச'றா�. நாயக�ைத நபிக� நாயகமாக� காB, நபி�பBட$ ெப�ற 
படல�ைத நிைற9 ெசAகிறா� உம�. (நபி�பBட$ 54). இனி நா�$ நபிக� நாயக$ 
எ'ேற அைழ�ேபாேம. 
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ெதாLைக ெதாடGகிய� 
 
நபி�பBட$ இைறவனா� அ<ள�பBட�. அதைன வானவ�ேகா' ஜி�ற � வ�� 
த�தா�. உற�க� எ'ற கைலவ�லா� அதைன உ�தி ெசAதா�. கதிஜா நாயகி 
அதைன ஏ��� ெகா0டா�. நபி ப�றி� Qற வ�த உம� 'இைறவ' ஒ<வ'தா' 
எ'ற உ0ைமைய விள�கி மா�த� அைனவைரF$ ந�வழியி� நட�க அைழ�திட 
இைறவ' அT�பிய Jதராவா�." எ'� Q�கிறா�. (ெதாLஐக வ�த. 1) ெதாட��� 
இ)லா$ எ'றா� எ'ன எ'� Qற வ�த �லவ� இ)லா�தி�: ஒ< வைர9 
விள�க$ த�� வி!கிறா� 
 
"இைறவ' ஒ<வ', �க$ம� அவTைடய Jத� " எ'� உைர�ப� க+மா; இதைன 
உ�தியாக ஏ�ப� ஈமா' எ'T$ ந$பி�ைக ; ந$பி ஏ�றைத
 ெசய�ப!��வ� 
அம� ஆ:$. இைவ R'�$ ெச$ைமயாக� ெபா<��வ� இ)லாமா:$' எ'� 
Qறி� ெதளி9�ப!��கிறா�. 
 
 ஒ<�த'நா யக' அவ� :ாிய JெதT$ 
 அ<�தேம உைரக+மாஅ� நி'ைனய� 
 ெபா<�த$ ஈமா' நைட பைனதலா$ 
 அம� தி<�தேம இைவயிI லாமி� ேச�தேல             (ெதாLைக வ�த ந 2) 
 
என
 I<Gக
 ெசா�+ விள�:கிறா�. உமறி' ��திைர� பாட�களி� இ�9$ 
ஒ'றா:$. 
 
க+மா எ'T$ அரபி
 ெசா�+�: உைர�த� எ'ப� ெபா< ளா:$. �)+$க� 
அைனவ<$ இ$ Rலம�திர�ைத ெமாழி�தாக ேவ0!$. உைர�த+� சிற�த� 
இ)லாமிய Rலம�திர�ைத ெமாழிதலா:$. ஆத+' உைர�த� எ'ற ெபா�
ெசா� 
இதைனேய :றி�பதாயி��. உம���லவ� இ�திர0ட க<�ைத உைரக+மா எ'� 
/Bபமாக� Q�கிறா�. ெபா<ைளF$ Rல�ைத தF$ ெபா<�தி� Qறி விளGக 
ைவ�பதி� உமறி' ெசா�லாBசி� திற' சிற�� விளG:கிற�. 
 
நபி��வ$ ெப�றைத ெந<Gகிய ந0ப�க@�:$ உறவின�க@�: மB!$ 
மைறவாக� Qறி வ�தா�. அவ�க@� சில� க+மா
 ெசா�+ இ)லா�தி� 
இைண�தன�. இCவா� இ)லா�தி� �த+� இைண�தவ� கதிஜா நாயகி ஆவா�. 
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அ!�த!�� அ�ப�க�, அ+, ைச� ஆகிய Rவ� இ)லா�ைத ஏ�றன�. ெதாட��� 
அ���ர:மா', Iைப�, த�உறா சஃ� உ�மா' ஆகிேயா� இ)லா�தி� 
இைண�தன�. 
 
இர0டா$ வஉறி 
 
ெந!நாBகளாக வஉறி (ேவத வசன$ ) வரவி�ைல . ஆத+' நபிக� நாயக$ மிக9$ 
வ<�தினா�. ம�க� ஐF�வா�கேளா எ'� கலGகினா�. இ�நிைலயி� ஜி�ற � 
ேதா'றி "நீ�நபிேய" எ'� ெசா�+
 ெச'றா�. மீ0!$ வ�� "�ஸ$மி�" எ'T$ 
இைறவசன�ைத வழGகினா�. இஃ� இைறய<ளிய இர0டாவ� வசனமா:$. 
இதைன�ெகா0! வ�தஜி�ற � நபிகைள ஓாிட�தி�: அைழ��
ெச'� ெதாL� 
காB,
 ெச'றா�. &! ெச'ற நாயக$ கதிஜா நாயகி�:$ அ�வைர இ)லா�தி� 
ேச��த உறவின�க@�:$ ந0ப�க@�:$ ெதாLவ� ப�றி விள�கினா�. ெசழிய 
ேதைனவிBடகலாத ேதனீ�க� ேபால இவ�க� அவர<ேக அம��� இைறவைன� 
ெதாL� மகி2�தன�. இதைன� Qற வ�த உம�, 
 

"�ைடவிB டகலா
 ெசL�ேதைன� 
ெபா<��$ சிைற வ0ெடன� ெதாLதா�" 
எ'� உவைம நல�ேதா'றி� பா!கிறா�. (ெதாLைக. 42) 

 
பழைம வாதிகளி' எதி��� 
 
பழைமவாதிகளாகிய ெக!மதி பைட�த காபி�க� அவைர
 K2�� ெகா0! " உம� 
ெசய� �ைறேகடான�; கஃபாைவ வல$ வ�� :ப� எ'ற ெதAவ
சிைலைய 
வணG:வ� ந$ �'ேனா� மர�; அ�தி< ெநறிைய வி!��� �றெநறி ஏ�றீ� : 
ெசAய� Qடாதவ�ைற
 ெசAகிறீ�; எGக� ெதAவGகைள இக2கிறீ� �'ைன 
ேவதGகைள� பழி�கிறீ� இன�தவைரேய பைக�கிறீ�� ரக$ ேச�வத'றி ந�கதி 
அைடய மாBU�" எ'� ஏசின�. இதைன� ேகBட சஃ� வ<�தினா�. காபி�க@�:
 
சமாதான$ Qற ��பBடா�. அறியாைமயி� R2கிய அவ�க� &$� ேபசின�. 
 
�'ப$ ெதாட��த� 
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பைகவ�க� ெதாட��� இ!�க0 ெசA� வ�தன�. நபிக� நாயக�$ ேதாழ�க@$ 
�ணி9ட' ஏ��� பல ெதAவ உ<வ வழிபாB,னா� வ<$ ேக!கைள� Qறி 
உ0ைமயான இைறவழி பாB,' சிற�பிைன விள�கி வ�தன�. இதைன வி<$பாத 
உ<வ வழிபாB,ன� "ந$ ெநறிையF$ �'ேனா� மரைபF$ இக2��ைர�:$ 
�க$மைத ஒழி���கBட ேவ0!$ எ'� அS�தா+பிட$ ெச'றன�. அ�தா+ேபா 
ெவ:0! வ�தவாிட$ நய9ைர Qறி� தி<$ப
 ெசAதா�. இ� ஓயவி�ைல 
ெதாட��� த$ க<���கைள எ!���Qறி� Sச+B! வ�தன�. இவ�கைள
 சமா 
தான�ப!��வேத அ�தா+பி' அற'றாட ேவைலயாகி விBட�. 
 
நபிக� நாயக�தி' ெச�வா�: நாெளா< ேமனியாக வள��� வ<வைத அறி�த 
ம�க��� பைகவ�க� எ�ப,ேயT$ அவைர அட�கி ஒ!�க ேவ0!$ என �,9 
கB,ன�. ஒ< நா� அைனவ<$ Q,� ேபசி அ�தா+� இ�ல$ ெச'� 
"ெப<�தைகேய, இனி எGகளா� ெபா��க �,யா�. உம� த$பி மகைன� 
தி<��&ராக; இ'ேற� எGக� ைகவாிைசைய� காBட ேநாி!$" என எ
சாி�தன�. 
இ$�ைறF$ அ�தா+� அவ�க@�: சமாதான$ Qறி அT�பினா�. அவ�களா� 
I$மா இ<�க�,யவி�ைல. 
 
காபி�களா� வ<$ ெதா�ைல தைலJ�கிய�, மீ0!$ காபிரளி' தைலவ�க� 
அ�தா+பிட$ வ�� "அழகான கைலவ�லா' அ$மாறா எ'பாைன உGக@�:� 
ெகா!�� வி!கிேறா$; இத�:� பதிலாக �க$மைத எGகளிட$ ஒ�பைட�� 
வி!Gக�" எ'� ேகBடன�. உயிாிT$ ேமலாக மதி�:$ வள��� மகைன 
அ�தீேயா� சி�திரவைத ெசAய ஒ<�ப!வாரா? அ�தா+� ம���விBடா�. கன'� 
ெச'றவ�க� தீ'ெநறி ப�றி� ேபசியவ�கைள� பி,��
 ெச'� �'���தின�. 
அ�தா+� இன�தா� நாயக$ ெவ��ப�$ ��திர�க@�: இட� வ<வ�$ சாிய'� 
எ'� சி�தி�� நபிக� நாயக�திட$ நட�தைத� Qறினா�. த�ைத தி<�க$ ேநா�கி� 
பாிதிைய� ெகாண��� வல�கர�தி#$ ச�திரைன� ெகாண��� இட�கர�தி#$ 
ைவ�தா#$ இன�தவ� ஒ<G: திர0! ஒ��தா#$ "இைறவ' Jத' நா'" என� 
ெகா0! தீ' ெநறிைய விள�:ேவ' எ'� உ�தியாக�Qறினா�. அ'� மக' க0 
கலGகிய� Qறியைத� ேகBட அ�தா+� நபிக� நாயக$ த' �னித� பணிைய� 
ெதாட��� ெசAய� �ைண நி�பதாக�Qறினா�; தீ' பயி� தைழ�த�. 
 
உற=ஜு� கால�தி� ம�காவி� திர0! Q!$ ம�களிட$ ெச'� �க$ம� 
மாய�கார', கவிஞ', கபட', வ-சக', பி�த' எ'� Qறி�ேக! பய�க 
ேவ0!$ எ'� பைகவ� �,ெவ!�தன�, இ$மBேடா , காபி�களி� ஒ<வ' நபிக� 
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நாயக�தி' கL�தி� �ணிைய� ேபாB! இ��கினா'. கஃபா ெச'� ெதாL� 
ெகா0,<�த ேபா� ஒBடக�தி' எ#$�, :ட�, :<தி, ஊ' �த+யவ�ைற நபிக� 
நாயக�தி' உட+� ேபாBடா'. அ�க$ எ'பா' ஓ� இழிெசயைல
 ெசAதா'; 
நபிக� நாயக�ைத� பா��:$ ேபாெத�லா$ அவ' த' �க�ைத� ேகாணலாக 
வ+�பா'; அவைர� பழி��ைர�பா'; இ< உத!கைளF$ ஒ< ப�க� கைடவாயி� 
ெசா<கி� பி��கி, �க�ைத
 Iழி�� வைள��, R�கி' �ைளக� விாிய
 சி+���, 
கL�� நர$�க� எ�லா$ ேமெலL$பி� �ைட�க, வாைய அகல�திற��, நா�ைக 
ேம#$ கீLமாக� �ரB, நாயக�ைத� பழி���காB,னா'. தீைம விைத�த� 
தீைமதாேன விைளF$ ? அவேனா ெப�ேறாாிட�தி#$ மைனவியிட�தி#$ 
உ�றா<ற வினாிட�தி#$ வ+�பைத நி��த �,யவி�ைல . ":ைறவிலா நபிைய� 
பழி�த நி�தைன�காக� :வலய$ பழி�திட� திாி�தா'" எ'� நைக ேதா'ற� 
பா!கிறா�. (தீனிைல க0ட. 100) இளிவர� Iைவ இதி� இட$ ெபற�காணலா$. 
 
இ�த நிைலயி� "நிைறபட வ:�த கிைளயைன�ைதF$ தீனிைல ெபற நிக2�தி!$" 
என இைறவசன$ இறGகிய� நபிக� நாயக�$ த$மின�தாைர சபா மைல�: 
அைழ��
 ெச'றா�. மைல மீதம��� "இ$மைலயி� பி'�ற$ பைடெயா'� 
வ���ள� எ'� நா' உைர�தா� ந$�&�களா?" எ'� ேகBடா�. அைனவ<$ 
ஆ$ எ'� Qறி, அைழ�� வ�த காரண$ யா� எ'� ேகBடன�, "நா' Qறி வ<$ 
ந'ெனறி�: ஈமா' ெகா�க, இ'ேற� ேவதைன வ�தி!$" எ'� Qறினா�. இ� 
ேகBட அ�லக� "இைத� Q�வத�காகவா எGகைள அைழ�� வ���ளாA" என
 
சின�� �Lதிைய வாாி நாயக� தி<ேமனியி� எறி�தா'. 
 
காபி�க� தனி�தனியாக� ெகாைல� ெதாழி� விைள�க� ெதாடGகினா�க�. நபிக� 
நாயக�ைத� பி'ப�றியவ�கைள� �'���தினா�க�. இைளஞ� அ$மாைறF$ 
அவ� த�ைத ஆசிைறF$ தாA IைமயாைவF$ தம�ைகையF$ பி,�தன�; 
அ,�தன�; �,�திட� கயி�றி� கB,� க!$ ெவயி+� ேபாBடன�; அ
 
ெசCவியேரா �யர�கட+� R2கிT$ தீனிைன ம��தில�. அ�ெகா!மன� 
:ைறஉஷிகேளா அவைர விBடாாி�ைல. 
 
 உ��கினா� ெசLGகர$ உர�ெதா! ஒ'றேவ 
 இ��கினா� அ,�க, ெய!�த தீவிைன 
 ���கினா� அ�ல� RB!� த0டைன� 
 :��கினா� இைல�ெகாைல� ெகா! ைமயாளேர (தீனிைல ெகா0ட. 128) 



55 

 

 
எ'� பைகவ� ெசAத ெகா!ைமைய� �'ப உண�
சி ெபாGக ெவ:ளி
IைவF$ 
ேதா'ற� பா!கிறா�. நபிக� நாயக$ �'ப�தி� �,�:$ அ
சா'ேறா�கைள� 
க0! ஆ�த� Qறினா�. அ�ேபா� �'����ேவாைர� ப�றி ஏ�$ Qறாம� 'வ�த 
�யர�ைத� ெபா��த மா0பினா� Iவ��க$ உGக@�: உாியதாயி��" எ'� 
ெசா�+� ேபா�தா�. நபிக� நாயக�தி' ெபா��:$ இய�பிைன� 
�ல�ப!��வ�ட' உம� ெபா�ைம Iவ��க$ த<$ எ'ற நீதிையF$ உண��தி 
வி!கிறா�. 
 
Iைமயா பைகவ� ப!�திய பாBைட� தாGக �,யாம� கணவைன ேநா�:வா�; 
மகைன ேநா�:வா�; இதய$ ேசா��த மகைள ேநா�:வா�; வி0ைண ேநா�:வா�; 
ெசா��க$ ேநா�:வா� எ'� அவாி' �யர�காBசிைய உம� �'ப
 Iைவ 
ேதா'ற
 சி�தாி�கிறா�. Iைமயா இற�� வி!கிறா�. சி�திரவைத ெசAய�பBட 
Iைமயாவி' �யர�ைத வ�ணி�த உம� அவாி' சிற��கைள எ!��� Q�கிறா�. 
 
 யாசி� மைனவி ந� லறி9� கி�+ட$ 
 மாசற� தீ'பயி� வள��:$ ேவ+யா� 
 பாசம�றவாிட� பா��தி ேலெனன� 
 காச� ெபா'னக� காண� ேபாயினா�.           (தீனிைல ெகா0ட. 131 ) 
 
யாகிறி' மைனவி ந�லறிவி' உைறவிட$ ; வள<$ தீ' பயி� கா�:$ ஒ�ப�ற 
ேவ+; மனித ேநயம�றவ� ெசAF$ ெகா!ைமைய� காண
 சகிேய' எ'� 
Iவ��க�தி�:
 ெச'� விBடா� என� �'ப�$ ஆ�த#$ கல�த உண�
சி எழ
 
ெசA�, உவைம நல$ ேதா'ற�பா!கிறா�. இCவா� இ'Tயி� நீ�த Iைமயா 
அ$மா��: மB!$ தாய�ல�. ந�லவ� எ�லா<�:$ தாயாவா� எ'� Iைவபட� 
பா,� களி�கிறா�. ெதாட��� பைகவ� ெசAத ெகா!ைமயா� யாசி�$ அவ� மக@$ 
இ'ன+� இைட�திைட�� இற�� ேசாதியாA� ெபா'Tலகி� :, �க� ேபாயின� 
எ'�$ பா,� �ல$பி ஆ�த� அைடகிறா�. இ�T கலெப'பவ' ஈமா' ெகா0ட 
பிலாைல
 I!மண+� கிட�தி� ெப<Gக�ைல ெந-சி� நி��தி� ெகா@��$ 
ெவயி+� ெகா!ைம�ப!�திய �யர� காBசிையF$ வ�ணி�கிறா�. இ�ப,� 
ெகா!ைம� ப!�தியேபா�$ பிலா� இ)லா�ைத இ'TயிாிT$ ேமலாக� 
க<தினா�. இ�ெகா!ைமகைள� க0! அற-சா'ற அSப�க� பிலா#�: வி!தைல 
ெப���த�த ெசAதிையF$ உம�பா!கிறா�. 
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உற$சாவி' வ<ைக 
 
நபிக� நாயக�ைத அSஜகி� இழிவான ெசா�களா� ஏசினா'. ெபா�ைம� 
கள-சியமாகிய நபிக� நாயக$ ம�ெமாழி Qறாம� ேபாAவிBடா�. 
இ�நிக2
சிைய� காB,+<�� வ�த உற$சாவிட$ ெப0ெணா<�தி Qறினா�. 
சினGெகா0ட உற$சா அSஜகிைல வி�லா� அ,�க, காய$ ஏ�பB!� :<தி 
வழி�த�. தம� சேகாதராி' மகனான நபிக� நாயக�தி' ந�+ய��$ சிற�த 
ெகா�ைகF$ உ�திF$ பைகவ� ப!��$ பா!$ ெபா�ைமF$ க0! மன$ 
ெநகி2�த உற)மா இ)லா�தி� ேச��தா�. இ)லா$ நிைலெகா0! வள��� 
வ�த�; காபி�க� கவைல ெகா0டன�. �)+$க� சி�ைத மகி2�தன�. 
 
உம� I�தா� ஈமா' ெகா0டா� 
 
நபிக� நாயக$ அவ�க@�: நபி�பBட$ வ�� நா'கா0!க� ஆயின. 
ஐ�தாமா0,' ெதாட�க�தி� ஓாிரவி� நபிக� நாயக$ இைறவைன ெந-I<கி 
இைற-சி இ< ைகேய�தி, "தீனிைல ெபலTற அடலாி உமறிைன அ�ல� 
�ஜகி+ைன என�காதரவாA� த�த<�வாயாக" என� ேகBடா�. இ�நிைலயி� ெகா! 
மன�:ைற உஷிகளி' தைலவ' அSஜகி� அைவயி� பைகவ� திர0டன�. 
ம�காநகைரF$ :ைறஉஷிய�களி' &ர�ைதF$ �க2�� ேபசிய அSஜகி� நபிக� 
நாயக�ைத இக2��ைர�� அவைர� ெகா'� வ<பவ��:� தம� ெபா<�கைள� 
பாிசாக வழGகி அரசனா�:வதாக அறிவி�தா'. &ர உண�வா� உ�த�பBட 
உம�க�தா� "ந$ மர� ெநறிையF$ நா$ வணG:$ ெதAவGகைளF$ பழி�� ந$ 
இன��� ேபதGகைள உ0டா�:$ �க$மைத� ெகா'� வ<ேவ' எ'� வணGகி 
உைறவாளிைன உ<வி
 ெச'றா�. வானவ� ஒ<வ� இடப வ,ெவ!�� வழியி� 
வ�� உமைற விளி��, "எG:
 ெச�கிறீ�க�" எ'� ேகBடத�:, உம�க�தா�, 
"�க$மதி' உடைல� �ணி�திட" என &�ட' ெமாழி�தா�. "எ'ைன 
ெவ'றாெயனி� �க$மைத ெவ'றதா:$' என இடப$ Qறிய�, நரபதி உம� 
இ<விழி கன� சி�திட ம�திர� கதி� வாெள!�� வ�� எதி��� நி'� &சினா�. 
இடபேமா க0Z�:� ேதா'�$ மைறF$; உம�க�தா� �ர�தியட<வா�; கர�ைத 
ேநா�:வா�; வாளிைன ேநா�:வா�, &ர�ைத ேநா�:வா�, க!�ேபா! இடப�திைன 
ேநா�:வா�, மைல�திட மன$ ேநா�:வா� எ'� ெவ:ளி
Iைவ ெபாGக 
உம���லவ� பா!கிறா�. அSஜகி+' அைவயைட�� நட�த ��ைமகைள� 
Qறினா�. அவ' ேகB! நைக�தா'. �க$ம� இய�றிய வ-சக
 ெசய�களி� 
இஃ�$ ஒ'� எ'� Qறி நைக�தா'. 
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இதனா� &ர� உம�க�தா� உ�த�பB!, "�க$மைத� ெகா�ல ஒளிதிகL$ ெவ�றி 
வா� ஏ�திேன'" எ'� Qறி நட�தா�. பி'னா� நட�க இ<�பைத உணராதா� 
எ'� உம� நய$பட�பா!கிறா�. அரபிக� பல� ஆலய�தி� Q, Iபா: எ'T$ 
ெதAவ�திட$ ேவ0,ன�; உம� க�தா� அG: வ�� ேச��தா�. அ�ெதAவ$, 
"நாயக$ இைறவனி' உ0ைம�Jத�, நபிகளி� �கழி' மி�கா�" எ'� ேபா�றி 
அவ� ெசா�ப, நட�ப� ந$ கடைமயா:$, அCவா� நட�பவ� இC9லகி� 
அரசராவ�ட' ெசா��க�தி#$ ேச�வா�; எ'னிட$ ேகBப� ேகடா:$" எ'� 
Qறிய�. இதைன இடப$ Qறியேதா! இைண���பா��த உம�க�தா� நபிக� 
நாயக�ைத ேநா�கி
 ெச�வைத விB!� த' சேகாதாி பா�திமாவி' &Bைட 
ேநா�கி
 ெச'றா�. இதைனயறி�த சேகாதிாி :<வாகிய ஹ�பா� எ'பாைர 
மைற�தி<�க
 ெசA� கதைவ� திற�� சேகாதரைர வரேவ�றா�. நபிக� நாயக�ைத 
அவ�க� பி'ப�றியதா#$ ேவத வசன�ைத ஓதியதா#$ அவாி' கணவைர� 
தா�கினா�. பா�திமா இைடமறி�தா�; அ, அவாி' ெந�றியி� பB!� காய$ 
ஏ�பBட�; இர�த$ சி�திய�; இர�தபாச$ வி!மா? உட'பிற�பி' உதிர$ 
உம�கதாைப
 சி�தி�க ைவ�த�. ஏ�கனேவ மாறிவ�த மன உண�9 
கிள��ெதL�த�. 
 
சேகாதர� உம�, "&B,� நீGக� அ,�க, ஓதிவ<வ� எ'ன? அதைன� த<க" 
எ'� ேகBடா�. உ0ைம நிைல ெதாியாத சேகாதாி ���ர9 இ�லாதவாிட$ �னித 
ேவதவசன�ைத� தர�Qடா�" எ'றா�. இதைன� ேகBட உம� :ள�தி��:
 
ெச'� நீரா, வ��, த<க எ'றா�. '�க$மேத உ0ைம� Jத�' எ'ற 
ேவதவசன�ைத� ெபாறி�த ஏB,ைன� த�தா�. உம�க�தா� வாGகி� 
தி<வசனGகளி� ஒ'ைற� ெதளி9ற� ேத��� வாசி�தா�. மனமிக மகி2��, மாTட� 
ெமாழி இஃத'� இைறவனி' ெமாழிேய' எ'� ெதளி�தா�. நிைன�த வ-சக�ைத 
நீ�கினா�. :ைறப!G:பிைர� :ல�ெதா!$ ெவ��தா�. ஆ�வ$ மீJர நபிக� 
நாயக�ைத� காண��,�தா�. அவ� தGகியி<�த அ�க�ைடய &B,�:
 ெச'றா�. 
தய�க��ட' கத9 திற�க�பBட�. நபிக� எL�� ெச'� தLவி அவாி' ைக 
பி,��, வ�த காரண$ யாெத'� ேகBடா�. "சிற�பி�:ாிய நபிேய உம� க+மா 
உைர�ப,ேய அாிய மைற ேத��� ஈமா' ெகா0!, அறெநறியி� நட�க ஆவ� 
ெகா0! வ�ேத'' எ'� உண�
சி வய�பBட உம�க�தா� Qறினா�. 
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 வாிைச நபிேய �க$ம�ேவ 
         வாேனா�� கரேச �வி�கரேச 
 உாிய தனிேயா' �த�ேத 
         உம� க+மா 9ைர�ப,ேய 
 அாிய மைறேத�� தீமா' ெகா0(!) 
         அற�தா(�) ஒL:$ ப, க<�தி� 
 க<தி யிவணி லைட�ேதென' (�) 
         உைர�தா<ம� க�தாேப                   (உம�க�தா� ஈமா'. 90) 
 
எ'� உம�க�தா� ஆவ� ெப<�:ட' Qறியைத உம���லவ� 
ஆ�வ�ெப<�:ட' பா,� களி�கிறா�. மகி2�த மாநபி ெப<$ ேப� கிைட�தெதன� 
க<தி "அ�லாஉ� அ�ப�'[*] என த�Y� �ழGகினா�. இட��பாB!�கிைடேய 
தீனெநறி Iட� &சிய�. 
--- 
[*] இைறவ' ஸாியவ'. 
 
 
உ!$� ேபசிய� 
 
உம�க�தா� ஈமா' ெகா0ட� இ)லா�தி�: எL
சிைய� த�த�. நபிக� நாயக$ 
த$ ேதாழா�க@ட' கானக$ ெச'றா�. ேவட' ஒ<வ' அாிதி' �ய'� பி,�த 
உ!$�ட' நபிக� நாயக�திட$ வ�தா'. நபி எ'பத��:
 சா'� த�தா� 
இ)லா�ைத ஏ�பதாக�Qறினா'. ந'ெனறி காB!$ நபிக� நாயக$, "நீ 
ேவBைடயா,� ெகா0! வ�த உ!$ைப எ' �' வி!க; அ� சா'� பக<$" 
எ'றா�. "வி!பBட உ!$� நி�:மா? எ'� தயGகிய ேவட' அ�ப,ேய ெசAதா'. 
வி!தைல ெப�ற உ!$� அகலா� நி'� வணGகி, நீ&� இைறவனி' Jத�" 
எ'�ைர�த�. இதைன� க0! விய�த ேவட' இனிய க+மாைவ
 ெசா�+ 
இIலாமிலானா'. உ!$�$ வணGகி� கானக$ ெச'ற�. 
 
உ�� பாவி' உைரயாட� 
 
உ!$� ேபசிய�$ ேவட' க+மா
 ெசா�+ இ)லா�தி� இைண�த� 
விIவாசிக@�: மகி29$ வ+9$ த�த�. பைகவ��ேகா இ� ஆ�திரRB,ய�. 
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ஆத+' :ைறஉஷி� பைகவ�க� தம� ேவத வசனGகைள இழிப!��$ 
�)+$கைள அழி�க ேவ0!$ எ'� ேபசினா�க�. இ� மாமைலைய� ெகாI� 
QBட$ அழி�ேபாெம'ப� ேபா� உ�ள� எ'� உம���லவ� உவைம நய� 
ேதா'ற� Q�கிறா�. உ�பா எ'T$ :ைறஷி நா' உ' சRக�ைத ெவ'� 
வ<கிேற' எ'� Qறி
 ெச'றா'. நா�ேதா�$ கிழ�கி� ேதா'றி ேம�கி� 
ெச�#$ Kாியைன இ<கா#$ இ�லாத ஒ<வ' த!�� நி��த �ய�வ� 
ேபா#�ள� இ� என உம� உவைம நய�ேதா'ற� Qறி நைகயா! கிறா�. 
ஆணவ��ட' வ�த உ�பா நபிக� நாயக�திட$ உைரயா,னா'. �திய ேவத�தி� 
ஒ< வசன$ ஓ�$ப,� ேகBடா'. நபிக� நாயக$ அத�கிைச�� பி)மி�லா 
உறி�ரஉ�மா' நி�ரஉறீ$ ெசா�+ ஒ< வனசன�ைத ஓதி விள�கினா�. இனிய ேவத 
கான� ைதF$ அத' ெபா<� விள�க�ைதF$ ேகB!� கி�கி���� ேபான உ�பா 
யா�$ ேபசாம� எL�� ேபானா'. ேசா��த �க��ட' ெச'� வ�த உ�� 
பாவிட$ விவர$ ேகBடன�. அத�: உ�பா "அைவேயாேர! �க$மதி' ெசா�க@�: 
வானவரா#$ ம���ைர�க இயலா�" எ'� Qறினா'. இதைன� ேகBட 
:ைறஉஷிய�க�, "அஃறிைண� ெபா<�கைளேய ேபச ைவ�� மாய$ ெசAF$ 
�க$ம� உ�பாைவ மய�:வ� அாிேதா?" எ'� Qறி நைக�தன�. 
 
உறYபரச� வ�தா� 
 
ெகா!மன� :ைறஉஷிக� நாயக�தி' ம�திர த�திரGகளி� உ��பா9$ &2�� 
விBடா' எ'� பழி�தன�. அதி<�தியைட�த அSஜகி� அைவ QB, நபிக� 
நாயக�ைத ஒழி���கBட ேவ�வழிகைள ஆராAந�தா�க�. ம�கா நகர ம�களா� 
மB!$ �க$ம�ைத ெவ�ல �,யா�, அவ' ம�திர த�திர$ க�றவ'. நா$ 
வணG:$ ெதAவGக@$ நம�:��ைணயாக இ<�:$ எ'� Qற �,யா�. 
திமி): நகர ம'ன� உறY� அரச� எ�லா வைகயி#$ உய��தவ�. அவைர 
அைழ�� வ�� �க$மைத அட�க ேவ0!$. இைத�தவிர ேவ� வழியி�ைல" 
எ'றா'. அைவேயா<$ இதைன ஏ�றன�. 
 
திமிஉ`� ம'னைர அைழ�பத�காக அவ<�: வி0ண�ப$ ஒ'� வைரய 
��பBடன�. "எGக� ம�காநகாி� �க$ம� எ'ெறா<வ' ேதா'றிF�ளா'. மாய 
ம�திர த�திரGகைள� க�� ம�கைள ஏமா�றி வ<கிறா' . கதிஜா எ'T$ 
சீமாB,ைய மண��, அவாி' அளவிலா
 ெச�வ�ைத அைட��, தன�: நிக� ேவ� 
எவ<$ இ�ைல என� த<�கி� திாிகிறா'. இைறவ' ஒ<வேன. அவT�: 
இைணயி�ைல , நா' அவTைடய Jத�, என�: ேவத$ அ<ள�ெப���ள� என� 
��ைம ேபIகிறா'. ேப
I� திற�தா� ம�கைள மய�கி� த' ப�க$ ேச���� 
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ெகா0டா', நா$ ேபா�றி வணG:$ ெதAவGகைள ெவ�$ உேலாகGக� எ'�$ 
க�க� எ'�$ இழிவாக� ேபIகிறா', ெச<�:� ெகா0! உ�றா� உறவின�கைள 
மதி�பதி�ைல. உலகி#�ள ம'ன�கைளெய�லா$ ெவ'� த' அ, பணிF$ப, 
ெசAய�ேபாவதாக� Q�கிறா'. அவ' ேபIகிற சிலவ�ைறெய�லா$ Qற வாA 
QIகிற�. அவைன அட�க எGகளா� �,யா�; தாGக� இG: வ�� 
கா0Y�களானா� �க$மதி' வ-சைனக� அக#$; �'பGக� நீG:$' எ'� 
நீ0ட க,த$ எLதி அT�பின�. இ�க,த$ உறY� அரச� அSஜகி+' QBட�தா� 
மீ� பாி9 ெகா0! நாயக�ைத� த0,�க� J0!வதாக எLத�பBட�. ஒ< 
ம'ன<�: வி0ண�பி�:$ க,த$ எ�ப, எLத�பட ேவ0!ேமா அ�ப, 
எLத�பB!�ள�. உம� க,த�ைத� த$ கா�பிய வள�
சி�:ாிய உ�தியாக� 
பய'ப!��கிறா�. 
 
ம'ன� த$ பைடக@டT$ அைவ�ெப<ம�க@டT$ ம�க மாநக� �ற�பBடா�. 
இய�ைக வ�ணைனயி� மி:�த ஆ�வGகாB!$ உம� இG:� தமி2நாB! நானில 
வ�ணைனைய ந': அைம�� வி!கிறா�. இ�நிலவளGக� எ�லா$ க0! 
ம�காவி�: அ<கி� வ�� அரச� பாிவாரGக@ட' தGகினா�. 
 
இ�தநிைலயி� வானவ�ேகா' ஜி�றயி� நபிக� காண வி0ணி� ேதா'றினா�. 
இைறவனி' சலா$ Qறி "நாயகேம உGக@�: இைறவ' ெவ�றிகைள� 
த���ளா'. வி0ணி#$ ம0ணி#$ �க$மைத� காB,#$ ேமலான ஒ'ைற� 
பைட�கவி�ைல என� ெதாிவி�தா'. இGேக உ�Yரச� பைடக@ட' தGகிF�ளா�. 
மனித�க� ெசAய �,யாதவ�ைற
 ெசAF$ப,� ேகBபா�. நீGக� 
அ-ச�ேதைவயி�ைல. இைறவனிட$ இைற-I&�களாயி' அைவ நிைறேவ�$" 
எ'� ெசா�+
 ெச'றா�. 
 
ம'ன� ம�க மாநக<�: அ<கி� இ<�:$ ெசAதிைய அபஜகி#�:$ அவைன
 
சா��ேதா��:$ அT�பினா�. அ� ேகB! மகி2�த அ�ஜகி� ஊ�� ெபா�ம�கைள 
அைழ��
 ெசAதி அT�பினா'. அவ�க� அரச� தGக� �தியெதா< மாளிைக 
அைம�தன�. அரசைர� காணி�ைகFட' ெச'� க0டன�. அவ�களி' 
ேவ0!ேகாளி'ப, அவ� அ$மாளிைக�:
 ெச'� தGகினா�. 
 
அ�ஜகிைல ேநா�கி� த$ைம அைழ�த காரண$ யாெதன� ேகBடா�. "ம'னேர, 
இG: �க$ம� எ'பா' நம� ெதAவGகைளF$ �'ேனா� ெநறிகைளF$ பழி�� 
அழி��� ெகா0! வ<கிறா'. ெசGேகா� ேவ�ேத Rதறி-ஞேர! பைகவைர 
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அழி�ெதாழி�:$ சிGகேம நீGக� அறியாதெதா'� மி�ைல. நாGக� Qறியவ�ைற 
நீGக� ேநாி� காணலா$ " எ'� அ�தீயவ�க� ஒ<ேசர� Qறின�. 
 
அ�தா+� அரசைர� க0டா� 
 
அ!�தநா� காைலயி� அ�தா+� ம'னைர� காண��ற�பB!
 ெச'� 
அரசைர�பாராB,னா�. மகி2�த ம'ன� "R�த சா'ேறாேர! உ$ைம� 
ேபா'றவ�க� உறவின�களிைடேய பைக ேதா'�வைத� த!�க ேவ0டாமா? 
உGக� த$பி மக', 'ஆ0டவ' ஒ<வ', அவ' தனி�தவ', அவனி' Jத' நா' 
என�: ேவத$ அ<ள�பB!�ள�, எ'� Qறி �'ேனா� ெநறிைய� பழி�கிறா� நபி 
எ'றா� அ��தGக� நிக2�த ேவ0டாமா? எ'� ேகB! நபிக@� சில� நிக2�திய 
அ��தGகைள விவாி�தா�. 
 
உறYபரச� நபிக� நாயக�ைத அைழ��வர ஒ< Jதைர அT�பினா�. நபிக� 
நாயக�திட$ தா' வ�த விவர$ Qறினா'. நபிக� நாயக$ :ைறஉஷி� பைகவ�க� 
உறYபரச<�:� க,த$ அT�பி இ<�பைதF$ த$ைம அைழ�தி<�பைதF$ த$ 
இனிய �ைணவி கதிஜா நாயகியிட$ Qறினா�. நாயகி த$ கணவ<�:� தீG: 
ேந<ேமா எ'ற-சினா�. அறவழியி� நட�பவ��: ஒ< நா@$ �'ப$ ேநரா� 
எ'� Qறி� �ற�பBடா�. அSப�க�, உம�, அ+யா� ஆகிய ேதாழ�க@$ 
ெச'றன�. 
 
உறYபரசைர� காண
 ெச'ற நபிக� நாயக�ைத "இைறய<ளாகிய அணிகல' 
அணி��, தி<மைற வசனGகளாகிய மாைல S0!, பி)மி�லாவாகிய &ரவா� ஏ�தி 
�Lநில9 �ற�பBட ெதன� �ற�பBடா�. தீ' எT$ ெகா, �'ேன ெச�ல, ஈமா' 
எT$ யாைன�பைட அைச�� வர, க+மா எ'T$ :திைர�பைட ��ளி
 ெச�ல, 
இைறய<ளாகிய ஆBபைட அணிவ:�� வர, தீ' தீ'! எ'� �ரI �ழGக
 
ெச'றா� எ'� உம� உ<வக அணிேதா'ற� Q�கிறா�. 
 
அSஜகி+' அ
ச$ 
 
நாயக�தி' வ<ைக ப�றி அறி�த அSஜகி� உறYபரசாிட$ "�க$மதி' வாயி� 
ேதா'�$ அைன��$ ெபாAேய! மாய ம�திரGகளினா� யாைரF$ வய�ப!�தி 
வி!வா'; நபிகைள� ேபா� ேவடமிB! வ<வா'; எதி��ப!பவ� யாராயிT$ அவ� 
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ந$�மா� ேபIவதி� வ�லவ'; ஆத+னா� அரச� அவ' ேப
ைச ஏ�க� Qடா�" 
எ'� Qறினா'. 
 
இதைன உறYபரச� அ�ப,ேய ஏ�கவி�ைல . ந! நிைலயாக உ0ைம நிைல ப�றி 
உைர�� 'இைற�Jத� ெசய� இ�. மாய வி�ைத�கார� ெசய� இ� எ'பைத 
அறி9ைடேயா� அறிவ�. நா$ �க$மதி' ெசய� த'ைமைய இ'� Kாிய' 
மைறF�' க0டறிேவா$" எ'� Qறினா�. 
 
அ�ஜகி+' ெபாAFைர ேகB! வ<�திய அ�தா+� அத�: ம���ைரயாக நபிக� 
நாயக�ைத ஆதாி���Qறினா�. அரேச அறிவி#$ :ண�தி#$ ெபா�ைமயி#$ 
உ0ைம ெசா�வதி#$ ந'ெனறி நட�பதி#$ �க$ம��: நிக� எவ<மி�ைல . 
அவ� எ'�$ ெபாA ெசா'னதி�ைல, ம�திர த�திர$ க�றவர�ல�, எ�ேபா�$ 
யாைரF$ :ைற Qறியதி�ைல அதிக$ ெசா�லாேன'; சிறி� ேநர�தி� 
வ��வி!வா� நீGகேள க0! ேகB! ஒ< �,9�: வா<Gக�" எ'றா�. உம� 
இG: நபிக� நாயக�தி' ந�+ய��கைளெய�லா$ ெதா:��� Qறி� 
த'ேனாி�லா� தைலவராக� காB!கிறா�. 
 
நபிக� நாயக$ வ�தா� 
 
இ�நிைலயி� நபிக� நாயக$ வ�� மாளிைகயி� /ைழ�தா�; அரச� எL�� ெச'� 
அவைர வரேவ��, த$ம<ேக அமர
 ெசA� உைரயாடலானா�. இதைன� க0ட 
அSஜகி+' �க$ வா,ய�; �க$மைத ஒழி�க அவ� எGேக �ைண ெசAய� 
ேபாகிறா� எ'� கலGகினா'. அரசேரா! &�றி<�த நபிக� நாயக�ைத� க0ட 
திமி): ம�க� தம�:� பலவா� ேபசி� ெகா0டன�. அ<ெளாL:$ க0க@$, 
அழெகாளி<$ ேமனிF$, அGக லBசணGக@$, ெதளி�த க�விF$, ெபா�ைமF$ 
நிர$பி� திகL$ நாயக�தி' �க2 அளவிட�காிய� எ'றா� சில�. 
 
இைறவ' Jதெர'�$ தம�: ேவதவசன$ இறGகிய� எ'�$ தம� ெநறிேய 
ெநறிெய'�$ நபிக� நாயக$ ெசா�#வதி� தவறி�ைல அSஜகி� Q�வ� &0 
பழிேய எ'றா� சில�. 
 
அSஜக+' ெசா�ப, நட�தா� Iவ��க� ேப�றிைன இழ�� நரைக அைடேவா$ 
எ'றா� சில�. 
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க0 கிைட�த பய' �க$மைத� கா0பேத; இவைர� காணாத க0க� �0கேள. 
இவ<�: அ<ள�பBட தி<�:� ஆைன வி<$பி� பி'ப�றாதவ�க� மனிதராகா� 
எ'றா� சில�. 
 
அ�ஜகி+' ேப
ைச� ேகB! அரச� �க$ம��:� தீG: ெசAவாராயி' அரசைரF$ 
அSஜகிைலF$ அழி�ெதாழி�ேபா$ எ'றா� சில�. ந$ அரச� மB!ம�ல�, 
இC9லகி� உ�ள அரச�கெள�லா$ Q, எதி��தா#$ �க$மைத ெவ�றி� ெகா�ள 
�,யா� எ'றா� சில�. 
 
உறYபரசாி' வி<�ப$ 
 
இCவா� பல<$ நபிக� நாயக�ைத� �க2��$ அ�ஜகிைல ெவ���$ பலவா� 
ேபசியி<�க அரசேரா நபிக� நாயக�திட$ அ'�ட' ேபசினா�. பைகவ� Qறிய 
க<���கைள ெதா:��� Qறி "நபிக� எ'ேபா� த$ைம ம�க� ஏ�:$ப, 
அ��தGகைள நிக2�திF�ளன�. 8:நபி , இ�ராஉறி$ நபி, Rசா நபி, ஈசா நபி 
ஆகிேயா� பல அ��தGகைள
 ெசA� காB,F�ளன�. �'ைனய நபிகைள� ேபால 
நீGக@$ அ��தGகைள
 ெசA� காBட ேவ0டாமா? எ'� வினவினா�. இதைன� 
ேகBட நபிக� நாயக$ " நா' எ'ன அ��த�ைத நிக2�தி�காBட ேவ0!$ ெமன 
வி<$�கிறீ�க�?" எ'� ேகBடா�. உறYபரச<$ Qறலானா�. 
 
"�க$மேத நாைள அமாவாைச ; Kாிய' மைற�� இர9 ஆர$பி�:$, வான$ 
�Lவ�$ இ<� பர�� R,� ெகா�ள ேவ0!$, நீGக� இG:�ள அS:ைபI 
எ'T$ மைலயி' உ
சியி� நி'� ெகா0! கிழ�:� கட+� �Lமதிைய எழ
 
ெசAய ேவ0!$. அ� வான�தி� உய��� வ�� கஃப���லா மீ� இறGக 
ேவ0!$; பி'ன� தைர�: வ�� கஃபாைவ ஏL�ைற வல$ வ��, அதT� 
/ைழ��, இைறவைன வணGகி, ெவளிவ�� ம�க� ம�தியி� நட��, மைலமீேதறி, 
உமத<ேக நி'� "இைறவ' ஒ<வேன; �க$ம� அவTைடய தி<�Jத�" எ'� 
அைனவ<$ ேகB:$ப,� Qற ேவ0!$. அத' பி' �Lநில9 உம� சBைட�:� 
/ைழ�� இ< பிளவாகி ஒ< ப:தி வல�ைக
 சBைட வழியாக9$ ம�ெறா'� 
இட�ைக
 சBைட வழியாக9$ ெவளிவ��, உ$�ட' நி'� ஒ'� கிழ�:� 
கட#�:$ ம�ெறா'� ேம�:�கட#�:$ ெச'� நி�க ேவ0!$; பி'ன� அைவ 
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இர0!$ ேச��� �Lநிலவாகி "இைறவ' ஒ<வ' நீவி� அவ' Jத� " 
எ'பத��:
 சா'� பகர ேவ0!$. இCவ��த�ைத
 ெசA� �,�Yரானா� 
நாT$ எ'ைன
 ேச��தவ�க@$ உ$ைம� பி'ப��ேவா$ எ'� Qறினா�. 
 
இைறவைன இற-சினா� 
 
இதைன� ேகBட நபிக� நாயக$ கலGகாம� "இைவ மB!$தானா? இ'T$ Qற 
ேவ0,ய� உ�ளதா?" எ'� ேகBடா�. அரச� இCவள9தா' எ'� Qற, நபிக� 
நாயக$ விைடெப�� &B,�:
 ெச'றா�. &! வ�த நபிக� நாயக$ கதிஜா 
நாயகியிட$ அரச� �' நட�தவ�ைற� Qறினா�. நாயகியி' மன$ �Z�:�ற�; 
இ<கரGகைளF$ ஏ�தி இைறவனிட$ இைற-சினா�. நபிக� நாய$ இர0! ர�அ� 
ெதாL� ெவ�றி தர இைற-சினா�, அ�ேபா� ஜி�ற � ேதா'றி "நபிக� நாயகேம 
உ$ ெசா�ப, நட�க நிலவி�: இைறவ' கBடைளயிB!�ளா'" எ'� Qறினா�. 
மன�கல�க�ேதா! ெச'ற அ�தா+� அவ� &B! மதி++<�� "இைறவன<ளா� 
அைன��$ இனிேத நிைறேவ�$' எ'ற ஒ+ எL�தைத� ேகB! மகி2�தா�. 
 
அற$பற�பBட� 
 
அ!�தநா� நபிக� நாயக$ த$ ேதாழ�க@டT$ உறவின�க@டT$ �ற�பBடா�. 
இதைன உம�, பாதக$, வ-சைன, :பி� இ<� அைன��$ அழி��ேபாக அற$ 
பற�பBட� எ'� பா!கிறா�. நபிக� நாயக$ கஃப���லாைவ வல$ வ�� 
வணGகி, அGகி<�� அS:ைபI� :'��:
 ெச'றா�. நிகழ இ<�க$ 
அதிசய�ைத� காண ம�க� திர0டன�. உறYபரச<$ அவ<ட' வ�த ெப<ம�க@$ 
வ�� ேச��தன�. கதிரவ' ேம�றிைச�கட+� மைற�தா'. இ�கதிரவ' மைறவி� 
பக� �Lவ�$ வானி� திாி�ததா� ஏ�பBட கைள�பைப� ேபா�க கதி�� கரGகைள 
ஊ'றி
 ெச�நிற� ேபா�ைவைய� ேபா��தி� ெகா0! கட� ெம�ைதயி� ப!�த� 
எ'�$, அரச� நிலைவ இ< �0டா�கி� Qறிய� ேபா� எGேக த'ைனF$ இ< 
Qற� ேகB! வி!வாேரா எ'ற-சி அவ' ஒளி�� ெகா0ட� ேபா'றி<�த� 
எ'�$ Iைவபட� த�:றி�ேப�ற அணியி� Q�கிறா�. 
 
அ��த$ நிக2�த� 
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நபிக� நாயக$ அ�:ைபI மைல மீதி<�� இைறவைன இைற-சினா�. இைறவ' 
கBடைள�ப, வி0ணக�$ ம0ணக�$ இ<� K2�த�, ம�க� பைதபைத�தன�. 
நிலைவ அைழ�:$ப, உறYபரச� Qறினா�. நபிக� நாயக�தி' கீ��தி மல��தைத� 
ேபா� நில9 கீ2�கட+� உதயமாயி��; நபிக� நாயக�ைதF$ அரசைரF$ மகிழ
 
ெசAத�. :பிர�களி' அகGகைளF$ �கGகைளF$ தீA�திட
 ெசAத�. அரச� 
Qறியவாேற அ��த$ நிக2�த�. இ�தியி� அ�நில9 "�க$ம� இைற Jதேர" என� 
பக��த�. 
 
உ�Yபரசாி' பாராB! 
 
விய�த உறYபரச� நபிக� நாயக�தி' தி<வ,களி� ப,��, ��தமிB!, 
"இைறவனி' Jதேர! ேபாி'ப விள�ேக வானவ��: அரேச பாவ�கடைல� கட�க 
உத9$ மர�கலேம உம� ெசா�ைல ஏ�றவ� உய�9 ெப�வ�, ம��பவ� நரக$ 
ெப�வ� என� ேபா�றி நபிக� நாயக�ைத அவ�த$ இ�ல$ ெச�ல ேவ0,னா�. 
வி0மதி கடைல அைட�த� ேபா� நபிமதி �க$ம� இ�ல$ ெச'றைட�தா�. 
அSஜகி#$ அவ' QBட�தா<$ �க$ வா,ன�. மன$ ம<க
 ெசAவதறியா� 
திைக�தன�. "உறYபரச<$ �க$ம� வைலயி� &2�� விBடா�" எ'� Qறி� 
த$ைம�தாேம ேத�றி� ெகா0டன�. 
 
ேகசாதிபாத வ�ணைன 
 
நபிக� நாயக$ தா$ வி<$பிய வ0ண$ �Lநிலைவ அமாவாைசய'� அைழ��� 
ேபச
 ெசAத ம�நா� த$மிட$ வ�த உ�Yபரசாிட$ இ)லா�தி' Rல ம�திரமாகிய 
க+மா
 ெசா�#$ப, ெசா'னா�. உறYபரச� அதைன ம��காம�, எ'னிட$ ஒ< 
வி0ண�ப$ உ�ள�, அதைன� Qறலாமா? எ'� ேகBடா�. :றி�பறி�� நபிக� 
நாயக$ "உம� மக@�: ஏ�பB!�ள ேநாைய நீ�க ேவ0!$ எ'ப�தாேன" எ'� 
ேகBடா�. நபிக� நாயக�தி' அ<ளா�றலா� ஆBெகா�ள� பB,<�த உறYபரச� 
இதைன� ேகB! மகி2�� ேபானா�. ஏ�கனேவ ஜீ�ற � ெகா0! வ�த இைற 
உைர�ப, அ�தைச� கB,ைய கப���லாஹி�:� ெகா0! வர
ெசAதா�. 
ேபா�ைவைய அத' மீ� ேபா��தி, ஜ$ஜ$ கிண��� த0ணீைர� ெதளி�தா�. 
இைறவனிட$ ைகேய�தி இைற-சினா�. எ'ன ஆ
சாிய$! உயிர�ற அ�தைச�கB, 
அழகான ெப0ணாக உ<ெவ!�த�. 
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கா�பிய�தி� அGக வ�ணைன - சிற�பாக� ெப0க� அGக வ�ணைன இட$ 
ெப�த� ேவ0!$. �,�த� அ,வைரயிலான உ��� நல'கைள அழ:ற 
வ�ணி�பைத� ேகசாதிபாத வ�ணைன எ'ப�. அ,�த� �,வைர வ�ணி�பைத� 
பாதாதி ேகசவ�ணைன எ'ப�. ெதAவ வ�ணைனயி� இ� ஆள�ப!$. மாTட��:� 
ேகசாதிபாத வ�ணைன ேபா�ற� ப!$. நாயக�ேதா! ெந<Gகிய ெதாட��ைடய 
ெப0க� மதி�பி�:ாியவ�க�. இ�தைல மா�த�களி' வ�ணைனயி� கா�பிய 
மரபான அGக வ�ணைனைய
 ெசAய இயலவி�ைல . ஆத+' உம���லவ� 
ேகசாதிபாத வ�ணைன�: இதைன அாிய களமாக� ெகா0! த$ வ�ணைன� 
திற�ைத� �ல�ப!��கிறா� எ'� டா�ட� எ$. எ$ உைவ) Q�கிறா�. நபிக� 
நாயக$ நிக2�திய அ��தGக@� இ� வரலா�றிறஞ� பலரா#$ ஏ��� 
ெகா�ள�படாத� எ'ப� :றி�பிட�த�க�. 
 
தைச�கB, ெப0ணாக எL�த அழகிைன உம� ெசா�ேலாவியமா�கி வி!கிறா�. 
 
 வி0ணக�� அர$ைப� :ல�திT$ வ,வாA 
         விாிகட� மகளிT$ விய�பாA 
 ம0ணக�� உைறF$ எLவைக�ப<வ 
         மட�ைதய� அணி�தி!$ மணியாA� 
 க0ணிT� (:) அடGகா� அழகிைன
 Iம�த 
         கனிF< ெவ!�த காBசியதாA 
 ெப0ணலG கனி�� நல' எழி� பிறGக� 
         ெப<நில� (�) எL�� நி'றனேள.         (தைச�கB,ைய. 17) 
 
எ'� பா!கிறா�. 
 
ஒCேவா� உ��பி' நலைனF$ ெபா<�தமான உவைமகைள� ெகா0! 
/Z�கமாக வ�ணி�:$ உம�வி' நிற$ பாராBட�:ாிய�. �,, ெந�றி, 
�<வGக�, க0க�, R�:, இத2க�, ��வ�, ெமாழி, �க$, கL��, ேதா�, ைக, 
ைகவிர�, நக$, தன$, வயி�றி' மயிெராLG:, இைட, ெதாைட, கைண�கா�, 
பாத$, :தி, �ற�தா�, கா�விர� �த+ய உ��� நல'கைள 18 பாட�களி� 
சி�திாி���ளா�. இவ��� சிலவ�ைற� பா��கலா$. 
 
�'ன� அமாவாைச இரவி� �Lமதிைய நபிக� நாயக$ அைழ�தா�. இ�த 
இ<ளி#$ க<ைமயான Q�த�, காிய ேமக�தி#$ அட��� க<மண+#$ மிT 
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மிT�த�; ெகா'ைற�காA� QBட�தி#$ திரBசி ெகா0! பாசி� ெகா�தி#$ 
தைழ��, மண$ மி:�� அL�த� ப,�� நீ0! தா2�� இைளஞ� க0கைள 
ஈ��:$ த'ைம ெகா0! இ<ளி#$ காியதாக இலகிய Q�த� எ'� வ�ணி�கிறா�. 
 
இ< பாட�களி� அவாி' தனGக� ப�றிய வ�ணைன :றி�பிட�த�க�; �ைல 
அ�ல� ெகாGைக எ'� Qறா� தன$ எ'� Qறி
 ெசா�லBசியி� ஒ< தர�ைத 
நி�9கிறா�. 
 
த,��, அ,பட���, எL��, Sாி��, தளதள��, /னிக��� தவ$ �ாிேவாைரF$ 
நிைல :ைலய
 ெசAவன க
சிT� அடGகா� திமிறி ேதம� பட��� ம��கலசேமா? 
ேபாிள$ :�$ைபேயா? தாமைர ெமா�:கேளா? எ'� Qற�த�க தனGக� எ'� 
வ�ணி�கிறா�. இ�தியி� தராI�தB! ேபா'ற வ,வைம��� ெகா0ட 
பரB,ைனF$ மணிக� பதி�த ப�திைனF$ ேபா'ற :தி�காைலF$ ஞானிய<$ 
ேபா��$ ப,யான �ற�தா�கைளF$ மாணி�க� க�கைள� ேபா'ற விர�கைளF$ 
ெகா0ட பாதGக� எ'� அ,கைள வ�ணி�� நிைற9 காZகிறா�. 
 
ஒCேவா� அGக�தி#$ எ�தைன உவைமக�! 
 
இCவைக அGக வ�ணைனயி#$ ெநறி திற$பா� ப,�ேபா��: அ<வ<�� 
ஏ�படாத வ0ண$ பா!வதி� உம� உய��� விளG:கிறா�. உமறி' 
வ�ணைனயி� மர� வழி�பBட உவைமக@ட' �திய உவைமக@$ ெசறி�� 
ஒளி�கி'றன. ஆGகாGேக ஒCெவா'�$ அழ: ெப�கிற�. இCவா� உம� 
ேகசாதிபாத வ�ணைனயி� தம� ��திைரைய� பதி���ளா�. 
 
உறY� அரச� அT�பிய அ'பளி�� 
 
SGெகா, ேபா� நி'ற பாைவைய திமி உ`: ம'னாிட$ ெச�ெகன நபிக� நாயக$ 
நவி'றா�. அ$மட�ைதF$ ம'னாிட- ெச'� தி<வ, வணGகினா�. எழி� 
மகைள� க0ட ம'ன� இ'ப�கட+� R2கி "வி0ணக�தி#$ இ�லாத பதவி 
ெப�றன�, எ' மன�:ைற நீGகிய�" என மகி2�தா�, மக� பி'வர நபிக� 
நாயக�தி' தி<வ, பரவி, �க2�� சிற�பளி�:$ ெநறி�:ாிய க+மாைவ ஓதினா�; 
ெதாட��� அைம
ச<$ பைட&ர<$ மகளி<$ க+மா� Qறின�. 
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திமிஉ`: ெச'ற ம'ன�. அ�நகர� ெப<ம�க@�: ச'மா��க ெநறி� பயி�சி த�� 
இ)லா�தி� ஆ�கினா�. க)Jாி மணGகமL$ க<ைண நபி�: ஆைட, 
ஆபரணGக�, ெபா', பB! �த+ய ெபா<Bகைள� ப�� ஒBடகGகளி� ஏ�றி� 
பாிசாக அT�பினா�. பாிI� ெபா<Bகைள
 Iம�� ஒBடகGக� வ�தைத அறி�த 
அSஜகி� உ�Yபரச� நிதி� :ைவயைன��$ தன�ேக அT�பினா� என� 
த!��ைர�தா'. அதைன அறி�த நபிக� நாயக$ ேதாழ<ட' ெச'� யா<�: 
அT�ப�பBட ெத'பைத� ெகா0! வ�தவேர Q�வா�. மறி�ப� தகா� எ'றா�. 
"யா<�: அT�ப�பBடெத'பைத
 Iம�� வ�த ஒBடைக சா'� பக<$, நாைள 
வைர ெபா��தி<$" எ'� அSஜகி� Qற அைனவ<$ ெச'றன�. 
 
அSஜகி� ஆலய-ெச'� அG:�ள வி�கிரGக@�:த� JபமிB!, மாைல KB,, 
&2�� வணGகி வ�� "ஒBடகGக� தன�:�தாேன இ�பாிசி� அT�பBட� 
பBடன" என R'� �ைற ேகB!$ அCெவாBடகGக� R
Iவிடவி�ைல. இ� 
க0ட Q,யி<�ேதா� நபிக� நாயக�ைத ேநா�கி நீவி� ேக@$ எ'றன�. அCவாேற 
நபிக� நாயக$ ஒBடகGகைள விளி��� Q�க எ'�ைர�தா�. உறYபரச� ெபா', 
மணி �த+ய பாிசி�கைள அT�பிய� �க$ம��ேக எ'� வாAதிற��ைர�தன. 
இ���ைம க0ட ெப<ம�க� நபிக� நாயக�ைத� �க2�� ேபா�றின�, அSஜகி� 
மதி மயGகி, �க$ க���, வாA ெவ@��, தைல கவி2��, ெசய+ழ��, தி<�திலா 
மன�ெதா!$ சின�ெதா!$ த' கிைளேயா!$ ேபாயினா' . நபிக� நாயக$ 
அ�பாிசி� ெபா<Bகைள �தியவ�, மைறயவ�, இரவல� �த+ேயா��: வழGகி 
மகி2�தா�. 
 
மாT�:�பிைண நி'றா� 
 
ஒ< சமய$ நபிக� நாயக$ நக���ற�ைத விB!
 ேசாைல K2�த மைல�ப:தி�:
 
ெச'றா�. அG:
 ெச'றேபா� வைல�:BபBட மாேனா! ேவட' 
நி�பைத�க0டா�. கசி��<கிய க<ைண நபி ெச'ற பாGகிைன உம� நய�ேதா'ற 
வ�ணி�கிறா�. 
 
தளி<$ ேத' சி��$ மல<$ :#G:$ ேசாைலையF$ ேநா�கா�, மைலயி+<�� 
விL$ அ<விைய ேநா�கா�. ெசறி���ள நிழைல ேநா�கா�. ேபாீ
ச$ பழ�காAக� 
மைழெயன
 ெசாறிவைத ேநா�கா�. வைலFBபBட மாைனேய ேநா�கி
 ெச'றா� 
எ'� உம� Q�வதி� நபிக� நாயக�தி' இர�க உண�
சி ந': 
விள�க�ப!கி��. அஃறிைண� ெபா<� எ'�$ க<தாம� மாT�கிரGகி அ� 
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Q�$ உைரைய� ேகBடா�. "இற�பத�காக நா' வ<�தவி�ைல, பிற�தா� இற�க 
ேவ0,ய� தாேன; ப�லா0!க� �'��� இற�பைத�காB,#$ க!$பசியா� 
வ<��$ ேவட' ஒ<வனி' பசி நீGக இைரயாகி இற�ப� ேமலா:$" எ'� 
த��வ$ ேபசியமா' தா' வைலF�பBட வரலா� Qற�ெதாடGகிய�. 
 
கைலேயா!$ க'ேறா!$ QBட��ட' ேமA�� ெகா0,<�ேத' �+ெயா'� 
�ழGகிய�. சிதறி ஓடலாேனா$, அCவா� ஓ,வ�த நா' ேவட' விாி�த வைலயி� 
சி�கி� ெகா0ேட'. ஒ'�மறியாத எ' :B,ைய�காண ேவ0!$. பாHB, வர 
ேவ0!$. தாGக� பிைணயாயி<�� எ'ைன அவி2�� விBடா� விைரவி� ெச'� 
எ' :B,�:�பா� ெகா!��விB! தி<$பி வ�� வி!ேவ', க<ைண காB!Gக�" 
எ'� ேவ0,ய�. இர�க$ மி:�த நபிக� நாயக$ ேவடனிட$ "நா' பிைணயா-
யி<�கிேற' அவி2�� வி!க" எ'� Qறினா�. க,னமானG ெகா0ட ேவட' 
சிாி�� விBடா'. "கBடவி2�� விBட மா' தி<$ப வ<மா? எGகாவ� 
நட�த�0டா ? என வினாவினா'. நபிக� நாயக$ 'அவி2�� விBடா� அ� வ�� 
வி!$, இ'ேற� இர0! மா'க� த<ேவ'" எ'றா�. வ<$ எனி' ��ைம 
கா0ேபா$. வராவி,� ஒ'றி�: இர0! மா'க� ெப�ேவா$ எ'� க<திய 
ேவட' மாைன அவி2�� விBடா'. மகி2�த மா' காB,ட�ேத ஓ, கைலைய� 
Q,ய�. :B,�:�பா� ெகா!��� களி�த�. பி' தா' வ�த வரலா� Qறி� பிாிய 
வி<$பிய�. கைல நைக�த�. :B, தாT$ வ<வதாக� Qறி� தாFட' ��ளி� 
:தி��
 ெச'ற�. மா' த' :B,கேளா! வ<வைத�க0ட ேவட' மன$ 
ெநகி2��, நபிக� நாயக�தி' அ<ளா�றலா� ஆBெகா�ள�பB! ஈமா' 
ெகா0டா', இதைன� Qற வ�த கவிஞ� "மாைன� ெகா0! வர� ேபா  மாைன� 
ெகா0டக�தி���கா'" எ'� ெசா� நய�ேதா'ற� Q�கிறா�. 
 
ேவட' வ<ணைன அவ' :ல மர��ேக�ப அைம���ள� மானி' இரGக�த�க 
நிைலF$ நபிக� நாயக�தி' க<ைண உ�ள�$ உ�ள�ைத ெநகி2வி�கி'றன. 
"மாைன� ெகா0! வர�ேபாA ஈமாைன� ெகா0டக�தி���கா'' எ'பதி� 
உமறி' ெசா�லாBசி�திற' �ல�ப!கிற�. 
 
சRக வில�: 
 
நபி�பBட$ வ�த ஏழா$ ஆ0,� �உற�ர$ �தலா$ பிைற இரவி� காபி�க� 
நபிக� நாயக�தி�: ஆதரவாக இ<�:$ ��த+
�� QBட�தாைர
 சRக வில�:
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ெசA� அவ�க@ட' யா<$ வாணிப$ ெசAயேவா ச$ப�த$ ைவ��� ெகா�ளேவா 
Qடா�; ெந<�� நீ� �த+ய� ெபா<Bக� தர�Qடா�; இட$ ெகா!�க9$ Qடா�; 
அவ�கைள ந$ சRக�தி+<�� வில�கி ைவ�க ேவ0!$ எ'� ஒ���றி எLதி� 
பல<$ Q!$ கஃப���லாவி' வாயி+� ெதாGக விBடன�. �)+$க� அ-சாம� 
ஒ'� Q,ன�. 
 
இ�நாளி� மதினா நகாி� I=ர� QBட�தினேரா! Sச+B!� ேதா�� வ�த அ9I� 
QBட�தாாி' Jத� நா�வ� ம�காவி� உதவி ேதட வ�தன�. அவ�கைள நபிக� 
நாயக$ ச�தி��� ேபசினா�. நபிக� நாயக�தி' ேப
சி� அயாI எ'பா� மகி2�� 
மதினா ெச'� த$ இன�தாாிட$ ெசா�+ ஈமா' ெகா�ள ஏ�பா! ெசAதா�. அவ� 
மதினா ெச'ற�$ நபிக� நாயக�ைத�க0! வ�த ெசAதிைய� த$ QBட�தாாிட$ 
Qறினா�. அ�QBட�தா� ேகB! மகி2�தன�. அ�நிைலயி� அ9I� QBட�தாாிட$ 
ெவ�றி ெப�றன�. ெப�ற ெவ�றி நபிக� நாயக�தி' ந�லாசியா� ஏ�பBடெத'� 
அ9I� QBட�தா� ந$பின�. ஆ� ேபைர� Jதாக அTபின�. அவ�க� ம�கா 
நக<�:
 ெச'� மாநபிைய� க0! ஈமா' ெகா0டன�. 
 
அ�காலகBட�தி� தா' இ'ெனா< வரலா�� நிக2
சிF$ நைடெப�ற�. 
நபி�பBட$ வ�த எBடா$ ஆ0,� பாரசீக<$, உேராம<$ ெசAத ேபாாி� பாரசீக� 
ெவ'றன�. உேராம� ேதா�றன�. இ� :ைறஉஷி� பைகவ�க@�: மகி2ைவ� 
த�த�.   இதைன�ேகBட நபிக� நாயக$ தீ��கதாிசன�தா� பி'னாளி� உேராம� 
பாரசீகைர ெவ�வ� எ'� :றி�பிBடா�. :ைற உஷிக� ம��� 100 
ஒBடகGகைள� ப�தயGகB,ன�. இதைன எதி��� நாயக� ேதாழ� அ�ப�க� 100 
ஒBடகGகைள� த<வதாக� Qறினா�. அ!�� நட�த ேபாாி� உேராமாிட$ பாரசீக� 
ேதா�றன� எ'ற ெசAதி வ�த�. இ�Tலக� த' ேதா�வவிைய ஒ��� ெகா0! 
100 ஒBடகGகைள அ�ப�காிட$ தர அவ� அவ�ைற நபிக� நாயக�தி' �' 
நி��தினா�. அவேரா அவ�ைற வறியவ��: வழGக சத�காவாக� ெகா!�� 
விBடா�. நபிக� நாயக�தி' தீ��க தாிசன�ைதF$ ேதாழ�க� ெகா0ட 
நாயக�ப�ைறF$ வறியவ��: நபிக� நாயக$ வழGகி வ�த ெகாைட�திற�ைதF$ 
உம� ந': �ல�ப!��கிறா�. 
 
ஆலய�தி' வாயி+� ெதாGக விB,<�த வில�: ஒ���றி ெச�லறி�க� 
பB,<�த�. "அ�லாஉ�" எ'ற ெபயைர�தவிர அைன��
 ெசா�க@$ 
அாி�க�பB,<�தன. அCெவா�� �றிைய எLதிய ம'K� எ'பவாி' ைகF$ 
வழGகாம� ேபாயி�� எ'ற ெசAதிைய� கவிஞ� நய�ேதா'ற வ�ணி�கிறா�. 
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அறெமT$ ெசா�லாBசி அ<ைமயாக அைம���ள�. உ�ற$ எ'ற அரபி
ெசா� 
தீயன வில�க�பBட கஃப���லா ஆலய� ப:திைய� :றி�:$. தமி2 
இல�கண�ப, அத�: அற$ எ'� தமி2 வ,வ$ ெகா!��, இனிய ெபா<ைளF$ 
ெப�$ப,  ெசA�வி!கிறா�. 
 
சிைல ேபசிய� 
 
நபிக� நாயக$ ம�காவி� மகி2�தி<�:$ நாளி� :ைச� எ'T$ அர� வ�தா�. 
மா' ேபசியைதF$ உ!$� உைரயா,யைதF$ அமாவாைச இ<B,� ெவ0மதி 
ேதா'றியைதF$ க0! உ$ைம ஏ��� ெகா0டா�க�. நா' அ�ப, ஒ'�$ 
காணவி�ைலேய எ'� Qறினா�. இவ�ைற� ேகBட நபிக� நாயக$ நீGக� 
வழிபB! Qற :ைச� வி�கிர�ைத� ெகா0! வா<$ எ'றா� அCவி�கிர�ைத 
அலGகாி��� ெகா0! வ�� நபிக� நாயக$ �' ைவ�தா�. அதைன ேநா�கி, 
நபிக� நாயக$ "எ' வரலா�$ என�களி�க�பBட நபி��வ�$ ப�றி� Q�க" 
எ'� ேகBடா�. அத�: அCவி�கிர$ "அ�லாவி' தி<�Jத� ேவதநபி �க$ம� 
எ'� மனதி� ெகா�ளா� ெபா�லாத நரக$ அைடவா�. அவர� அ,பணி�� 
க+மாைவ� ேபா�றி� மன�தி<�த அறி�தவேர சிற�த ெப<-Iவனமா�வா�," 
எ'� இய$பி��, இதைன� ேகB!� �ல�கமைட�த :ைச� க+மா
 ெசா�+ 
ஈமா' ெகா0! இ)லாமானா�. 
 
�யர நிக2
சி 
 
தீ' ெநறி திைச ேதா�$ ஒளி&சி� திக2�த�, நபிக� நாயக$ மகி2�தா�. 
இ'��றி<�:$ இ�நிைலயி� �'ப$ ேதா'றிய�. இ�கா�$ த$ைம வள���, 
பைகவ�களி' தா�:த�கைள� த!�� நி��தி� பா�கா�� வ�த ெபாிய த�ைத 
ேநாAவாA�பBடா�. நிைல கவைல�கிடமாக இ<�த�. வள���� த�ைத பா� அ'� 
ெகா0ட நபிக� நாயக$ அவாிட$ இ�தி ேநர�திலாவ� க+மா
 ெசா�+ ஈேட�ற$ 
ெபற ேவ0,னா�. அSஜகி� இைடமறி�� இ� நா� வைர ந$ �'ேனா� ெநறி 
நி'ற தாGக� இ�ேபா� தGக� த$பி மகT�காக மா�றி� ெகா�ள� 
ேபாகிறீ�களா? எ'� ேகB!� த!�தா'. அ�தா+�� ஏேதா ெசா'னா�. 
அSஜகி#$ அவைன
 ேச��ேதா<$ ேபாBட Q
ச+� அவ� எ'ன ெசா'னா� 
எ'ப� அறிய �,யா� ேபாயி�� எ'� உம� Q�கிறா�. இ� நட�த� 
நாயக�தி�: நபி�பBட$ வ�த ப�� ஆ0! எB! மாத$ பதிேனாரா$ நா� எ'� 
ேததிைய� :றி�பிB! வரலா��� காவிய$ எ'பைத உண��தி வி!கிறா�. 
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அ�தா+பி' மைற9 நபிக� நாயக�ைத� �யாி� ஆ2�திய�. எவ<டT$ 
ேபசாம#$ ெவளிேய ெச�லாம#$ வ<�தியி<�தா�. அ�தா+� இற�த R'றா$ 
நாேள :ைவ+தி' தி<மகளா�, நபிக� நாயக�தி' ெமA��ைணவியா� கஜிதா 
நாயகியா� Iவ��கேலாக மாளிைகயி� �:�தா� எ'� �யர�$ மகி29$ கல�� 
வர�பா!கிறா�. அ�தா+� மைற9 ப�றி� Q�$ ேபா� Iவ��க� ேப� Qறாத 
உம� கதிஜா நாயகியி' இற�பி� Iவ��க மாளிைகயி� �:�தா� எ'� பா!கிறா�. 
உ<வம�ற ஓாிைற வழிபாBைட ந$பி ந�காாியGகைள
 ெசA� வ�தவ�க@�:�-
தா' Iவ��க$ உ0! எ'ற �)+$களி' ந$பி�ைகைய� �ல�ப!��கிறா�. 
நா�ெபா<�களி� ஒ'றான &B!�ேப� இதி� இட$ ெபற�காணலா$ 
 
தாயிஃ� நகாி� நாயக$ 
 
நபிக� நாயக$ த$ைம� ேபணி� கா�� வ�த ெபாிய த�ைதையF$ உ��ைணயாக 
இ<�த அ'� மைனவிையF$ இழ�த �யரா� வ<�தியி<�தா�. ஆதரவ�� 
அவதிF�றா� எ'� நிைன�த பைகவ�க� அவைர அழி�ெதாழி�:$ ேநா�கி� 
ெசய�பBடன�. ஆத+' தாயி� நக<�:
 ெச'� ந' ெநறிைய�பர�ப� 
�ற�பBடா�. அC[ாி� இ�� அ��யா+� எ'பா' எதி� ெகா0! வ�த காரண$ 
ேகBடா'. தம�: நபி�பBட$ வ�தைதF$ :� ஆ' ேவத$ இறGகியைதF$ Qறி 
அவைன� க+மா� Qறி இ)லா�தி� ேச<$ப, ெசா'னா�. ந'ெகன
 சிர$ கர$ 
அைச��, �திய மாமைற எ'பத�ைகயமி�ைல எ'� :றி�பிB! இ<நாBகளி� த' 
இன�தாேரா! உ$மிட$ வ�� ந'ெனறி பட�ேவ' எ'� Qறினா'. 
 
வ-ச$ ெகா0ட அ��யா+� சி�வ�கைள அைழ��� ைப�திய$ ஒ<வ' 
ெச�கிறா' இைடமறி��� க�லா� அ,FGக� எ'� சின�� Qறினா'. 
அCவாேற அவ�க� நாயக� தி< ேமனியி' மீ� க�ைல� ெபாழி�தன�. கா+� 
:<தி ெகாB,ய�. அ
சமய$ கி�ற � ேதா'றி மைலயரI வ�� தGக@�:� தீG: 
ெசAதவைர அழி�பா� எ'� Qறி
 ெச'றா�. அCவாேற த$பாாி�த ேதா�ற�ேதா! 
மைலயரச� நபிக� நாயக�தி' �' பணி9ட' ேதா'றி, "க+மா உைர�கடGகாத 
ஊ� எ�?, பைக�தவ� யா�? நீGக� வி<$பாத திைச எ�? உGகைள வ<�த
 
ெசAதவ� யா�? Q�Gக� அவ�களி<�:மிட�ைத� கட#�:� ஆ2�திவி!கிேற'. 
ஓ< மைலயி� அவைர அைற�� வி!கிேற', ஆைணயி!Gக�" எ'றா�. 
 
அ<� உண�
சி மி:�த நபிக� நாயக$ அத�:
 ச$மதி�பாேரா? என�: வ�த  
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இட�க� இைறவனி' நாBட�ப, வ�தன. உலக�ேதாைர� :ைற Q�வ� மைற 
வழிய'�; சின�ைத மன�திலட�கி� ெபா��ப� ெபாியவ�க@�: உாிய�. 
பவகவ�க� இ�கண�தி� வழிபடவி�ைல எ'றா#$ அவ�களி' வழி�ேதா'ற�க� 
ந�வழி�ப!வேர; தி�ெக�லா$ தீ'ெனறி பர�� ெநறி �ைற ெசAFேம " எ'� Qறி 
"/$மிட$ ெச�க ேதைவ�ப!$ ேபா� அைழ�கிேற'. எ'றா�. இG: உம� �'ப$ 
ெசAதவ�க@�:$ �'ப$ ெசAயா� ெபா���� ெகா�@$ நபிக� நாயக�தி' 
ெபா�ைம அற�ைத நய�ேதா'ற� �ல�ப!��கிறா�. 
 
அ�தாI ஈமா' ெகா0ட படல$ 
 
தாயி� நகர ம�களா� �'���த�பB!, மைலயரச<ட' உைரயா, வ�த நபிக� 
நாயக$ தாக�ேதா! தவி�தி<�தா�. ஆபிற எ'பாாி' ம�க@� இ<வ� வா,யி<�த 
நபிக� நாயக�ைத�பா��� &! ெச'� அ�தாI எ'ற ேவைலயாைள� Q�பிB!. 
இனிய ��திாி�கனிைய எ!��� ெகா!��, நாயக�தி�: அளி��� பசியாற
 
ெசAவாயாக' எ'� பணி�தன� அCவாேற அ�தாI இனிய கனிகைள� தB,� 
எ!��
 ெச'� நாயக�தி' �'ைவ�தா�. நபிக� நாயக$ அ�தாசிட$ ெபய<$ 
ஊ<$ விசாாி�தா�. நIறானி (கிறி)�வ) மா��க�தி� உ�ளவ'; ஈனவா எ'T$ 
ஊாின'; றபிஆவி' ேசவக'; அ�தாI எ'T$ ெபயாின' எ'� Qறினா�. aZ 
Iநபி வா2�த ஈனவா எ'ற ஊைர
 ேச��தவரா நீவி� எ'� நபிக� நாயக$ ேகBட 
ேபா� விய�� எ�ப,� ெதாிF$ எ'� அவ� ேகBக, அவைர� ேபா� நாT$ நபி 
ஆதலா� அறிேவ' எ'� நபிக� நாயக$ Qறினா�. அதைன� ேகBட�$ ெந-ச$ 
ெநகி2�� தி<நபி இவேர எ'� உண��� க+மா
 ெசா�+ ஈமா' ெகா0டா�. 
இதைன அறி�த றபிஆவி' ம�க� வ<�தின�. அ�தாI ம�திர� க+மா ஒதி ஈமா' 
ெகா0! பாத$ �தி��, மனவி<� நீGகி�, �திய ந�ல,யாராகி� ேபானா� எ'� 
�,�கிறா�. ம�க� மB!ம�லாம� க0Z�:� ெதாியா� வா2�� வ<$ ஜி'க� 
ஈமா' ெகா0ட வரலா�ைறF$ உம� வ�ணி�கிறா�. 
 
காமா ஈமா' ெகா0டா� 
 
ஜி'க� ஈமா' ெகா0ட பி' இனி� &�றி<�த நபிக� நாயக$ தி<�' காமா 
எ'ற �தியவ� வ�தா�. இவைர� ப�றிய உமறி' வ�ணளன அ��தமாக உ�ள�. 
நைர�த �,, திைர�த உட�, �ைட�த நர$�, மLGகிய க0பா�ைவ, Yைழ திர0ட 
விழி, சளி ஒழ:$ ��:, அைரயி� கிழி�த உைட, அ� சாி�� அ,�க, விழ அதைன� 
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த!�:$ ைக, Qனி�:�கிய உட�, காதைட�� ஒ< ைகயி� த,, தைல கி!கிெட'� 
ஆட� த�ளா, நட�� வ�� ப�க� இ�லா உதB,� எ
சி� ஒLக 
ெசா�ல�,யாம� சலா$ உைர�தா� எ'� இளிவர� Iைவேயா! ��ைமயி' 
ெமA�பா! ேதா'ற
 சி�திாி�கிறா�. ஒ< �திய கிழவ' த�ளா, வ<வ� ேபா'ற 
காBசிைய� பைட�கிறா�. இCவா� வ�தவாி' வரலா� ேகB!, தீய அவாி' கா� 
கBைட நீ�கி நபிக� நாயக$ மகி2வி�க அவ� க+மா
 ெசா�+ இ)லாமாகி தீ', 
எ'� �ழGகி
 ெச'றதாக� Qறி இ)லாமிய மரைப உம� ேபா��கிறா�. 
 
அ��த வி<�� 
 
நபிக� நாயக$ வி<�ேதா$ப+� சிற�� விளGகினா�. ஒ< நா� அ+யிட$ 
ஊாி#�ள அைனவ<�:$ வி<�தி�: அைழ�� வி!�:$ப,� Qறினா�. அCவாேற 
அ+ &!க@�:
 ெச'� அைழ�� வி!�� வ�தா�. 40 ேப� நபிக� நாயக�தி' 
&B,' ��ற�தி� வ�� Q,ன�. ஒCெவா<வ<$ கழி ேபாிைரய�. விB,� 
இ<�பேதா ஒ<ப, அாிசி
 ேசா�$ அைர�ப, பா#$ தா'. இ
சிறிய உண9� 
ெபா<ைள� ெகா0! அைனவைரF$ அமர
 ெசAகிறாேர அ��த$ ஒ'� நட�க� 
ேபாகிற� எ'� ேபசி�ெகா0டன�. இCவா� ேபசி�ெகா0,<�:$ ேபா� நபிக� 
நாயக$ ேசா�ைறF$ பாைலF$ சி�ைத Qர� பாிமாறினா�. ச��கைரF$ ேதT$ 
ேபால
 Iைவ�தன. வயி� �ைட�க உ0! களி�தன�. சி� அளவிலான உணேவா 
வழGக வழGக வள��� ெப<கிய�. உ0டபி' ெவ�றிைல, பா�:, ச�தன$ 
அளி�தா�. தா$Sல$ தாி��� ெகா0! இைறவ' Jத��: இஃெத�லா$ அாிேதா 
எ'� Qறி, ஸலா$ ெசா�+ விைட ெப�றன�. உம� இG: ஓ� அ��த�ைத 
வ�ணி��� காB, அதி� தமி2 மரைபF$ இ)லாமிய மரைபF$ இைண�� 
விள�கி
 ெச�கிறா�. 
------------- 

6. 6. 6. 6. ஹிஜர)�� காஹிஜர)�� காஹிஜர)�� காஹிஜர)�� கா*ட!*ட!*ட!*ட!    
 
ஹிஜர� எ'றா� இட�ெபய�9 எ'� ெபா<�ப!$. நபிக� நாயக$ ம�காவி+<�� 
மதினா9�:� :,ெபய��த� ப�றி� Q�வ�. ம�கா� :ைறஷிக� க!ைமயாக� 
தா�கி வ�தன�; மதினா வாசிக� ஆதர9 த�� தமJ<�: வ�� தீ'ெநறி பர��$ 
ப, ேவ0,ன�. இைற ஆைணF$ வ�த�. ஆத+' அவ�களி' அைழ�ைப ஏ�� 
மதினா ெச'றன�. அ'றி+<�� ேபாராBட$ வ#�ெப�ற�. ேபா�க� 
நைடெப�றன. பல� இற�தன�, எதிாிக� வ#விழ�தன�. இ�ப,� ேபாராBட$ 
ம+�த களமாக இ�கா0 ட$ விளG:கிற�. ேபா�க@�கிைடேய தி<மண 
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நிக2
சிகைளF$ அ��தGகைளF$ வ�ணி�� உம� கா�பிய�தி�:
 IைவaB, 
வி!கிறா�. 
 
மதின�தா� ஈமா' ெகா0டன� 
 
மதின�தா� ஈமா' ெகா0ட படல$ இ�கா0ட�தி' �த� படலமா:$. நபிக� 
நாயக$ ம�காவி� மகி2�தி<�த கால�தி� ஹ=ஜு ெசAய 56 நா!களி+<��$ 
ம�கா நக� வ�� Q,ன�. மதின�தா<$ வ�தன�. அI அ� எ'ற சா'ேறா� 12 
மதினா� தா<ட' வ�� நபிக� நாயக�ைத ேநா�கி� நாGக� ஷாீய�தி' ப, நட�க 
வி<$�கிேறா$ எ'� Qறி, தி<�:�ஆ' க��� தர9$ வழி�ைறகைள� Qற9$ 
த�க அறிஞ� ஒ<வைர� தGக@ட' அT��$ப, ேவ0,னா�. மதின மாநக� 
ெச'� மா��க ெநறியி� ஒLகிவ<$ கால�தி� ஒ<நா� அIஅ� �)ஹி�ட' 
�றநகாி� உ�ள ேசாைல�:
 ெச'� வாவியி� :ளி��� ெதாLதன�. இதைன� 
க0! ெகாதி�ெதL�த உைச� எ'பாைர� க0! ம�க மாநகாி� :ழ�ப$ 
உ0டா�கிய �க$மைத
 ேச��ேதா� இG:$ வ�� :ழ�ப$ உ0டா�க 
���பB!�ளன�. அவ�களிட$ ெச'� அவ�கைள� ெகா'� வ<$ப,� Qறினா�. 
உ<விய வா@டT$ பி�Gகிய உதB!டT$ க!Gேகாப��டT$ ெச'ற உைச�, 
அவ�க� :�ஆ' ஓதி� ெதாLவைத� க0!$ ேகB!$ மன$ மாறினா�. 
 
ேகாப$ தணி�� அவ�கைள ேவறிட$ ெச�#$ப,� Qறினா�. உைசதி' 
மனமா�ற�ைத� �ாி�� மகி2�த -�)ஹி� தி<�:�ஆ' வசன$ ஓதி இ)லா$ 
ப�றி� Qறினா�. இனிய க<���களா� உ�த�பBட உைச� க+மா
 ெசா�+ 
சஃதி' தைலைம� த:திைய� :றி�பிB! அவைர உGகளிட$ வர
 ெசா�கிேற', 
ந�வழியி� தி<��Gக�, தீ' ெநறி வள�
சிF�$ எ'� Qறி
 ெச'றா�. சஃ� 
எ'பாைர க0! த�திர�தா� அG: அT�பினா�. அG:
 ெச'ற�$ தம� 
அ0ணைனF$ உைசைத F$ சினGெகா0! ேவ� நா! ெச�#$ப,� Qறினா�. 
அவாிட$ �)கி� இனிைமயாக ந�வழி� க<���கைள� Qற அவ� க+மா ஓதி 
�)+மானா�. அCவி<வைரF$ அவ� நக<�: அைழ��
 ெச'றா�; தம� 
தைலமயிை◌#�ள மதின�தாைர அைழ�� இ)லா�தி' சிற�ைப� Qறி தீ' 
ெநறி�: அைழ�தா�. அவ<�: வழி�பBட அைனவ<$ க+மா
 ெசா�+ தீனிC 
ஆயின�. 
 
மதின�தா� த�த வா�:�தி 
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நபி�பBட$ ெப�ற 13-ஆ$ ஆ0,� ஹ=ஜு� கால�தி� உலக நா!க� 
அைன�தி#மி<��$ ப�த�க� ம�காவி� திர0டா�க�. மதினாவி+<��$ 
ெப<மளவி� வ�தன�. இவ<� சஃ�, அIஅ�, உைச� �த+ய �)+$க@$ 
�)+$ அ�லாதவ�க@$ இ<�தன�. ஹ=ஜு� கடைமைய �,��விB! ஓ� 
இரவி� மதினா �)+$க� அ�தா+� &B,� நபிக� நாயக�ைத
 ச�தி�தா�க�. 
இவ�க� வ�தி<�பைத அறி�த நபிக� நாயக�தி' சிறிய த�ைத அ�பாI$ அG: 
வ�தா�. மதினா �)+$கைள� பாராB,விB! அவ�கைள ேநா�கி அ�பா) 
Qறலானா�: 'எ' சேகாதர� மக' �க$ம� உலகி�:� திலகமானவ�; பிற�த நா� 
�த� க0ைண� ேபா� ேபா�றி வ<கிேறா$, பைகவ�க@�: எதிராக எGக� 
மா��கைளேய ேகடயGகளாக ைவ��� கா�� வ<கிேறா$. �) +$க� ஆன� 
ெதாB! நீGக� காB,வ<$ அ'ைபF$ ஆதரைவ F$ க0! அவ� உGகைள� 
ெபாி�$ வி<$பிறா�. அவ� மதினா வ�� தGக9$ வி<$�கிறா�. மதினாவி� 
அைனவ<$ �)+$ க� அ�ல�. உGக@�: எதிரானவ�க@$ உ�ளன�. நபிக� 
நாயக$ அG: வ<வைத அவ�க� ஏ��� ெகா�வா�களா? அவ�க� ெதா�ைல 
த<வா�களா? நீGகேள அறி&�க�' எ'� Qறினா�. 
 
 
இதைன� ேகBட மதின�தா�, "ெப<�தைக � நபிக� நாயக�ைத மதினாவி�: 
அரசரா�க ேவ0!$ எ'� வி<$ �கிேறா$. இைத
 ெசAFGக� எ'� நபிக� 
நாயக$ ெசா�வா�களானா� அதைன மனமார
 ெசA� கீ2�ப,ேவா$, இஃ� உ�தி" 
எ'றன�. 
 
நபிக� நாயக$ நவி'றா� 
 
மதினா�தாாி' ம�ெமாழி ேகB! மகி2�த நபிக� நாயக$ தி<�:� ஆ' 
ெநறி�ைறகைளF$ இ)லாமிய விதி�ைறகைளF$ பர��வத�: மதினாவி� 
:,ேயற வி<$�கிேற'. உGக� ேநச�$ ந$பி�ைகF$ எ' வி<�ப�ைத 
வ#�ப!��கி'றன. என�: அZவள9 �'ப$ ேந��தா#$ அ� உGக@�: 
ேந�� ததாகேவ க<த ேவ0!$. நா' மதினா வ<வ� உ�தி" எ'� Qறினா�. 
 
மதின�தாாி' ேவ0!ேகா� 
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நபிக� நாயக$ Qறியைத� ேகBட மதினா�தா<� ப�ரா எ'பா� "மதினா ம�க� 
வழிவழியாக &ர�தி� சிற�தவ�க�; �கL�:ைடயவ�க�; நீGக� வ�த பி' 
க0டறி&�க�; நீGக� வ�� ேச��தா� உGக@�காக எGக� இர�த$ சி��ேவா$; 
இ� உ�தி" எ'றா�. அைனவ<$ ஆதாி�தன�. எனிT$ ைசத$ எனபா� எL�� 
ம�காவி+<�பவ�க@$ நாGக@$ ஒ'�பB! வா2�� வ<கிேறா$. உGக@ட' 
ேச��தா� அவ�களி' ெதாட�� அ��� ேபா:$; அ� மB!ம'� அவ�கைள 
அழி�க9$ ேந<$. அ�ேபா� அவ�க� உGக� உறவின�க� எ'� நீGக� 
இரG:&�களாயி' எGக� நிைல எ'னாவ�?" எ'� ேகBடா�. 
 
இதைன� ேகBட நபிக� நாய$ க+மா
 ெசா�+ �)+$ ஆனவ� என� உயிாிT$ 
ேமலானவ�; உற9$ நB�$ அவ�கேள; தீ' ெநறி ஏ�காதவ� உறவினராயிT$ அவ� 
என�:� பைகவேர; ஆத+' மைல சாA�தா#$, நில9 ெத�: ேநா�கி
 
ெச'றா#$, கட� வ�றி�காA�தா#$, நில$ �ர0டா#$ நா' ெசா'னதி+<�� 
மாற மாBேடா$' எ'� உ�தி ெபற� Qறினா�. ெதாட��� "�கமலர� ேபசி, நB�$ 
S0!, பி'� நBைப� �ற�� பைகைம ெகா�வ� அறம'�; தீயவ� நBைப நீ�கி 
ந�லவ� நBைப� ெகா�ளாதவ� கீழானவ� எ'ப� உலக வழ�:$ �,9$ ஆ:$. 
ஆதலா� எ' ெசா�+� மாற மாBேடா$. ந$�Gக�" எ'� Qறினா�. இCவா� 
உம� ெபா<�தமான இடGகளி� Iைவ ெகடாம� நீதிகைள� Q�வதி� சிற�� 
விளG:கிறா�. 
 
நபிக� நாயக$ மதின�தவ�களி� 12 ேப�கைள அைழ�� வர
 ெசA� "நீGக� 
ஈமா' ெகா0!�ள மதினா வாசிக@�:� தைலவரா&�க�" எ'� Qறி அவ�க@� 
சஃெப'பாைர �'னி ைல�ப!�தினா�. உGக� இ< QBட�தாாிைடேய ஒ��ைம 
ேவ0!$. உ$ :ல�தவேர உ$ைம ம���� Qறினா#$ ம�கா :ைறஷிக� 
உGகைள� தா�கினா#$ ேவ�� நாBடவ�க� பைடெய!�� வ�தா#$ ேவ� 
�'ப$ எ� வ�தா#$ உட#$ உயி<$ ேபால ஒ'�பB! அைனவ<$ நட�க 
ேவ0!$" எ'� Qறினா�. 
 
இ�ைன� ேகBட மதின�தா�, நபிக� நாயகேம, உGக� உைரயா� நாGக� அறி9 
ெப�ேறா$; மனநிைற9$ ெகா0ேடா$; ந�ேப�$ ெப�ேறா$; நாGக� இனி எ'ன 
ெசAய ேவ0!$" எ'� ேகBடன�. அ�ேபா� ஜீ�பர � காBசி த�� 
Qறியத�ேக�ப அவ�கைள விளி�� நீGக� அைனவ<$ எ'வல�கர�தி� உGக� 
ைகைய ைவ�� உ�தி Q�Gக� எ'றா�. அCவாேற ஒCெவா<வ<$ ைபஅ� 
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ெசAதா�க�. உம� ஒ< நிக2
சிைய� காரண காாிய�ேதா! ஒLG:ற� Qறி� கைத� 
பி'னைல நட�தி �Lைம ெபற
 ெசA� வி!கிறா�. 
 
:, ெபய�த� 
 
நபிக� நாயக$ ம�கா நக� �)+$கைள அைழ�� "ேதாழ�கேள மதினா வாசிகைள 
நம�: இைறவ' �ைணயாக� த���ளா'; அவ�க� உயி��:யிராA இ<�� தீ' 
ெநறிைய� பல�ப!�த �'வ���ளா�க�; இ� கா�$ ம�காவி� நா$ பBட �'ப$ 
ேபா�$; இனி நா$ மதீன$ ெச�ேவா$; மதினா ெச�ல இைறவன� ஆைண இ'T$ 
வரவி�ைல ; வ�த�$ நா' வ<ேவ' நீGக� ெச�#Gக�" எ'� ெசா'னா�. 
�)+$க� அதைன ஏ�� இ<வ�, Rவ�, ஒ<வ� என எவ��:$ ெதாியாம� மதினா 
நக� �ற�பB!
 ெச'றன�. 
 
:ைறஷிகளி' சதி�திBட$ 
 
இதைன அறி�த அSஜகி� ெகாதி�ெதL�தா'; த$ QBட�தாைர அைழ�தா' 
“�க$ம� த' ெபயைரF$ இ)லா� ைதF$ நிைல நாB,விBடா'. நா$ பலராக 
இ<��$ அவைன ஏ�$ ெசAயா� விB!விBேடா$. ஒCெவா<வ<$ அவரவ��: 
வ�த ேக! எ'� க<தி �க$மைத அட�கியாக ேவ0!$; அைனவ<$ ஒ'� பB! 
�ய'றா� இ� நட�க �,யாதத'�. மதினாவாசிக� இவைன அரசனா�: வதாக 
உ�திெய!��
 ெச'��ளா�க�. ந$R� �)+$க@$ மதினா ேச��� விBடன�; 
�க$ம�$ மதினா ெச�ல எ0ணிF�ளா'. அ�ப,
 ெச'� விBடா� ந$ சமய�$ 
ஆலயGக@$ அழி�� ேபாAவி!$; ஆத+' �க$மைத மதினா �ற�ப!�' ஒழி�க 
ேவ0!$" எ'� ெசா'னா'. ஆேவச�தா� உ�த�பBட அைவேயா<$ சாி 
எ'றன�. சதி�திBட�ைத உ<வா�க� ெதாடGகின�. பல<$ ப�ேவ� 
க<���கைள� Qறின�; அSஜகி�, ம�கா நகாி#�ள ஒCெவா< :ல�தா<$ 
அவ�க� சா�பாக ஒCெவா<வைர அT�ப ேவ0!$. எ�ேலா<$ ேச��� �க$ம� 
மீ� பைட�கலGகைள� பாA
சி� ெகா'� விட ேவ0!$; அ�ப,
 
ெசAேவாமாயி' தனி�பBட எவ��:$ பழி வரா�" எ'� Qற அைனவ<$ 
ஆேமாதி�தன�. 
 
இ�நிைலயி� மதினா ெச�வத�: இைறயாைண பிற�த�; அ� வைர பைகவ�க�  
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எCவள9 ெகா!ைம ெசAதா#$ எதி���� தா�க நபிக� நாயக�தி�: இைறயாைண 
கிைட�கவி�ைல; இ�ேபா� எதி���� தா�க9$ �த' �தலாக இைறயாைண 
வ�த�. 
 
நபி�பBட$ ெப��� பதினா'கா$ ஆ0! றYஉ� அCவா� மாத$ திGக�கிழைம 
நபிக� நாயக$ மதினா ெச�ல ��பBடா�. உ�பா , உ�பா, அSஜகி� �தலான 
அைனவ<$ ேவேல�தி �க$மதி' இ�ல�தி�: வ�தைட�தன�; &Bைட
 I�றி#$ 
K2�� கா�� வ�தன�; தம�:� பலவா�$ ேபசி� ெகா0டன�. இ�நிைலயி� 
ஜி�ற � ேதா'றி ஸலா$ Qறி "இ'றிர9 உம� இ�ல�தி� உம� ப!�ைகயி� 
அ+ைய� ப!�கைவ�� ெவளிேய வ�� காபி�க' �க�தி� ஒ< ைக ம0ெண!�� 
&சி�Jவி விைரவி� ெச�க" எ'� Qறினா�. அCவாேற ெச'� அ+ைய ேநா�கி 
R'� நா� ெச'� வ<க" எ'� Qறி ெவளிேய வ�� ம0ெண!��� காபி�க� 
�கGகளி� &சினா�. ெவளிேய வ�� அSப�காிட$ நட�த விபர$ Qறினா�. அவ<$ 
நபிக� நாயக� �ட' �ற�பB!
 ெச'� ெதள� :ைக�:� ெச'றி<�தா�க�. 
J�க$ நீGகி விழி�த காY�க� நாயக$ �ற�பB!
 ெச'� விBடைத அறி�� பதறி 
எL�தன�; �க�தி� கிட�த �LதிையF$ வாயி� �:�த �LதிையF$ �ைட�� 
இெத'ன ெகா!ைம என� Qறின�. அSஜகி#$ ெகாதி�ெதL�தா'. ஆலய�தி#$ 
�)+$களி' &!களி#$ ேசாைலகளி#$ ஊைர
 I�றி#$ உ�ள கா!களி#$ 
ெச'� ேத, அவைன� ெகா0! வ<க எ'� ஆைணயிBடா'. 
 
நா$ Rவ� 
 
நபிக� நாயக$ ெதள� :ைகயி� இ<�த ேபா� வாயி+� சில�திக� வைல பி'னின. 
�றா�க� Q!கB, �BைடயிB! அைட கா�தன; ேத, வ�த காபி�க� :ைக 
வாயி+� நடமா,ன�; இதைனயறி�த அ�ப�க� பைகவ�க� பல� வ���ளன�, 
நாேமா இ<வ� தா' எ'� அ-சி� Qறினா�; நபிக� நாயகேமா பைத�காம� "நா$ 
இ<வ� மB!ம�ல�; ந$ைம
 I�றி இைறவT$ உ0!' எ'� Qறினா�. இG: 
நபிக� நாயக$ இைறவ' பா� ெகா0ட ந$பி�ைகைய உம� ந': 
�ல�ப!��கிறா�. �றா�Q!கைளF$ சில�தி வைலகைளF$ க0ட பைகவ�க� 
இதT� யா<$ ெச'றி<�க இயலா� எ'� க<தி� தி<$பிவிBன�. �ைழF� 
�:�த Kாியைன� ேபா'� நபிக� நாயக$ இ<�தா� எ'� அழகிய உவைமயா� 
நபிக� நாயக�தி' சிற�ைப எ!��ைர�கிறா�. 
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"அ�� காசீ$ வ�ள� �க$மதி' �கைழ� ேபா�றி மகிLமா�, பைகவ�க� நீGகின�  
எ'� க<திய பறைவக� உ�ள$ Sாி�� ஒ+�தன" எ'� த�:றி�ேப�ற அணியி� 
உம� பா, மகி2கிறா�. 
 
சீறா�கா�பிய$ வள��� வ<வத�: ேவ0!வன வழGகி ஆதாி�த வ�ள� 
அ��காசீ$ சிற�ைப இG:$ உவமமாக� காB,
 சிற�பி�கிறா�. 
 
விடமீBட அ��த$ 
 
ெகா,ய :ைறஷி� பைகவ�க� த$ைம� காணாம� ெச'றபி' நபிக� நாயக$ 
அSப�க� ம,மீ� தைலைவ�� உறGகினா�. மைல�:ைகயி� சி� வைளக� 
இ<�தன. பா$ெபா'� தைல நீB,ய�; நபிக� நாயக�தி' உற�க�தி�: ஊ� 
ேநராம� ேபா�ைவைய� கிழி��� பா$� தைல நீB!$ ஒCெவா< ெபா�ைதF$ 
அைட�� வ�தா�; �ணி தீ���விBட�, அைட�க� படாத ஒ< ெபா�தி+<�� 
அ�பா$� தைல காB,ய�; அைட�க� �ணி இ�லாததா� தம� கா�பாத$ 
ெகா0! அைட�தா�. சீ�றGெகா0ட அ�பா$� பாத�தி� தீ0,ய�. விட$ 
அவாி' உடெலG:$ பரவிய�; அ�ப�க� மய�க ��றா�; க0விழி�த நபிக� 
நாயக$ காரண$ ேகBடா�. நாயக�ேதாழ� நட�தைத� Qறினா�. 
 
விட�தி' ேவக$ உட$� �L�க� பாA�த�. நபிக� நாயக�தி' ெசா�ப, காைல 
வைளயினி'�$ எ!�தா�. �<�தி நீ� ெவளி�பBட� ேபா� �ைளயி+<�� பா$� 
ெவளி�பBட�; உடைல �ட�கி, சிர�ைத நிமி��திய பா$பிைன ேநா�கி "�'���� 
:ைக�:� வ�ேதா$; உன�: எ�த�தீG:$ ெசAதிேலா$; இ�ப, ேவதைன�பட� 
தீ0,யேத'? எ'� ேகBடா�. இதைன� ேகBட அரவ$ ஸலா$ உைர�� நபிக� 
நாயக�ைத� �க2�� Qறி, "தGகைள� காண இG:� கா�தி<� ேத' . �ைளகளி' 
வழி வ�த ேபா� �ணிகளா� அைட�� வ�த அவ� கைடசி� �வார�ைதF$ த$ 
காலா� அைட��� த!�தா�. ஆ�திர��ற நா' அவ� பாத�ைத� தீ0டலாேன'" 
எ'� Qறிய�. "க0டைன, ெந!Gகால$ உற9 ெகா0டைன; �'ப�$ ஒழி�தாA; 
பல' பைட�தைன. :ல�ேதா!$ உைறக" எ'� நபிக� நாயக$ Qறினா�. :ைற 
தீ��� களி Q��த பா�த� க+மா
 ெசா�+ வைளF� �:�த�. அரவ$ ெச'ற�$ 
நபிக� நாயக$ அSப�காி' பா$பி' க,வாயி� தம� இத2 நீ� எ!��� தடவினா�. 
உடெலG:$ பட��� ெவCவிட$ �ைட�த�; இ<வ<$ இனிதி<�தா�க�. 
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Iறா�க� ெதாட��தா' 
 
ெதள� :ைகயி� R'� நாBக� தGகிய நபிக� நாயக$ நாலா$ நா� கதிரவ' 
மைற�த ேபா� தGக� பயண�ைத� ெதாட� வி<$பினா�. ஏ�கனேவ திBடமிBடப, 
ஒ< ேவைலயா� இ< ஒBடகGகைள� ெகா0!வர ஒ'றி� நபிக� நாயக�$ 
பிறிெதா'றி� அSப�க<$ ஆமி� எ'ற பணியா@$ ஏறி� பயண�ைத� 
ெதாட��தன�. ந
சரவGக� ெநளிF$ காB,� :ைகயி+<�ெதL$ சிGக$ ேபா�, 
வ-சக� ெந-ச$ ேபா� �Bக� ெசறி�தி<�:$ காB,� ெச'றா�க�. நபிக� 
நாயக�தி' தி<ேமனி ஒளி&ச அதைன� காB!
 ேசவ�க� கதிரவ' ஒளிெய'� 
மயGகி� Qவினவா$. இ<� QBட$ இாி�ேதா ,னவா$. கதிரவ' எL�தா'. 
இதைன� ெகாைடயி� சிற�த ம�கா மாநகைர விB! நபிக� நாயக$ இ�ெகா,ய 
காB,� ேதா'றியத' காரண$ யாேதா? எ'ற-சி எB,� பா��ப� ேபா� கதிரவ' 
ேதா'றினா' எ'� உம� Iைவபட� பா!கிறா�. 
 
காBைட�கட�� வ�த கைள�� மிகேவ ஒ< மைலய<கி� நிழ+�லாத பாைல 
நில�தி� இறGகி� கைள�பாறி, ஆB!�பா� ப<கி� பயண�ைத� ெதாட��தா�க�. 
அSப�க� பைகவ� எவ<$ வ<வாேரா எ'� பா��த வ0ண$ வ�தா�. வல�கர�ேத 
ேவ#டT$ நைன�த ேம#ைடFடT$ �<வி�பா��:$ விழிFடT$ க�ள 
மனGெகா0ட Iறா�க� மிக ேவகமாக வ�தா'. இதைனயறி�த அSப�க� 
அ-சினா�. 'அSஜகி� எ'ைன� ெகா� வத�: வி!�த இர�கமி�லாதவ'; 
இ<�பிT$ எ'ன? இCவா� கலG:த� ஈமா' உண�ைவF$ &ர�ைதF$ 
நீ�கிவி!$. �,வி� லாத இைறவ' ஒ<வ'; நாமி<வ�; எதி��� வ<பவ' ஒ<வ'; 
இவனா� எ'ன ெசAய இய#$" எ'� நபிக� நாயக$ Qறினா�. 
 
Iறா�க� கன'ெறL$ ேகாப��ட' :திைரைய விைரவாக
 ெச#�தி
 சீறி 
வ�தா'. நபிக� நாயக$ Sமிைய ேநா�கி� பாதக' பாிைய� பி,�தி! எ'� 
Qறினா�. அCவாேற Sமி :திைரயி' நா': :ள$�கைளF$ இ<�கி� பி,�த�. 
அ� ஓவிய� :திைரைய� ேபா� அைசயா� நி'ற�. சீ�றGெகா0ட Iறா�க� 
:திைரைய அ,ய, எ'� அ,�� ஓB,னா'. இ<கா+னா#$ �ைட�தா'. 
:திைரேயா அைச�த பா,�ைல. "நீ0ட Jர$ ஓ, வ�த கைள�ேபா? மிக ேவகமாக 
ஓ,வ�ததினா� கா� பாதGக� �றி�� விBடனேவா? �க$மதி' மாய 
வி�ைதேயா?" எ'� க<திய Iறாக� த�திரமாக ந,��, �கமல�
சி காB, உ$ைம 
நா' ெதாடர மாBேட'. :திைரயி' கா� பி,ைய நீ�:க. எ'� ெக-சினா'. 
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ச�திய�$ ெபா�ைமF$ நீGகாத மன$ ெகா0ட நபிக� நாயக$ ��த�த 
மைறவிைள�த தி<வாA மல��� நில�ைத ேநா�கி� பி,ைய விB! வி!க எ'றா�. 
 
"வ-சக ெந-சGெகா0டவ��: ேவத�ைத� தின�ேதா�$ �கB,னா#$ த'தீய 
இய�� மாறா�" எ'ற பழெமாழி�ெகா�ப Iறா�க� த' வ'ம�ைத 
விBடபா,�ைல; நபிக� நாயக�ைத� ெகா�ல மீ0!$ விைர�� வ�தா'. நபிக� 
நாயகேமா தி<�க0 ேநா�கி மன�தனி� �'��வ� ெகா0! ெவ:ளா� 
�'ேபா� பாியி' காைல� ப��க எ'றா�. Sமி �'னி#$ ஆழமாக இ�க� 
ப�றிய� க�ள$, இ<�, பழி, பாவ$ மாறாத ெகா,ய Iறா�க� நபிக� நாயக�ைத 
விளி��, "ெசா�ல�காிய :�ற$ ெசAதா#$ ெபா��த<�வ� உம� மைற 
ெநறிய'ேறா ? வில�க�காிய இ�தைட வி!�தா� பைக�ேக'" எ'� Qற, நபிக� 
நாயக$ �'ப$ ெசAதவைரF$ ெபா��க ேவ0!$ எ'ற மைறெமாழி க<தி, 
நில�ைத ேநா�கி� பி,ைய வி!$ப, ெசா'னா�. பி, தள��த�, ஆனா� 
அ�பாதகனி' எ0ணேமா தவிரவி�ைல; நபிக� நாயக�ைத� ெகா�ல மீ0!$ 
பாA�தா'. இ� க0! அதிசயி�த நபிக� நாயக$ "மீ0!$ எ'ைன� ெகா�ல 
வ�தவ' &ர�$ ேகாப�$ ந!Gக� :திைரயி' காைல� ப��க" என ஆைணயிட 
SமிF$ �'னிT$ அL�த� ப�றிய�. 
 
இ
 சமய$ Iறா�க� மன$ வ<�தி, "தனியவ' தி<�Jேத! �ம$ம�ேவ! 
ெபாைற�கடேல! எ'� ேபா�றி எ' ேபா#$ சி�வ� பழி அ!�த!�� ஆயிர$ 
ெசAதா#$ ெபா'மன� ெபாிேயா� ெபா��பா� எ'பைத� தGகளிட$ 
க0டறி�ேத'. சிறிேயாைன �'ேபா� கா�தளி�க ேவ0!$' எ'� இைற-சி� 
ேகBடா'. நபிக� நாயக$ கா�பி,ைய வி!$ப, Qற SமிF$ விBட�. 
மன�தி<�திய Iறா�க� நபிக� நாயக�தி' தா� பணி��, ம�கா தி<$பி நபிக� 
நாயக�ைத� ேத,வ<$ பைகவ��: ந':ைர��, பாச�ட' QB,� பதி ேச��தா'. 
தி<$ப� தி<$ப ெகா,ய தீGகிைழ�தவைரF$ ம'னி�:$ நபிக� நாயக�தி' 
க<ைண� திற�ைதF$ உம� சிற�பாக விள�:கிறா�. 
 
மலB! ஆ! பா� Iர�த அ��த$ 
 
Iறா�க� வ+ைமFைட�� வ�தவழி தி<$பி
 ெச'ற�$ நபிக� நாயக�$ 
அSப�க<$ இைறவைன� ெதாL� அCவிட$ விB!� �ற�பBடன�. பாைலைய� 
கட�� ��ைல நில�தி� �:�தன�. இ�ப:தி தமிழில�கிய ��ைல நிலமாக� 



83 

 

காBசியளி�கிற�. ஒBடக�தி+<�� இறGகி அG: இைள�பாறி
 ெச�ல 
வி<$பினா�. நபிக� நாயக$ வ�ைமயா� வா!$ �திய கிழவியி' மலBடாBைட� 
ெகா0! வர
 ெசA� பா� Iர�� ெப<க
 ெசAதா�. பாைல� ப<கி இ<வ<$ 
மகி2�தன�. ஆய�க� அதிசயி�� இ)லா�தி� ேச��தன�. 
 
மதீன$ அZகினா� 
 
ஆய�பா,ைய விB!� ேதாழ� அSப�க<ட' நபிக� நாயக$ ஒBடக$ மீேதறி� 
�ற�பBடா�. அவ� ஓBடக�தி' மீ� ஏறிய காBசி உதயகிாிேம� Kாிய' 
ேதா'றிய� ேபா� இ<�த� எ'� உவைம நய�ேதா'ற� Q�கிறா�. அ�ேபா� 
ம�காவி+<�� �ற� பB! வ�த �)+$க� இழ�த க0ைண� தி<$ப� ெப�ற� 
ேபா� பிாி�தி<�த நபிக� நாயக�ைத� க0டா�க�. ஒ< மாத$ ெச'றபி' ேம#$ 
8���:$ ேம�பBட �)+$க� வ�� ேச��தன�. இ� உடைல� பிாி�த உயி� 
Q,ய� ேபா'� இ<�த� எ'� Q�கிறா�. நபிக� நாயக$ வ�த காBசிைய 
வி0மி' ந!வி� ெவ0மதி ேபால9$, ேவGைகயி' ந!வி� சிGக$ ேபால9$ 
நபிக� நாயக$ ேதாழ�க� Kழ நட�தா� எ'�$ உவைமகைள� ெபA� பா!கிறா�. 
வாவிக@$ ெபாழி�க@$ ெசறி�த ெபா'னகெரன மதீன$ ேதா'றிய� என� Qறிய 
�லவ� ெதாட��� வ<$ பாட�களி� மாநகாி' சிற�பிய��கைள வ�ணி�கிறா�. 
 
இமயெமன மாடGக� நிைற�தி<�தன. கைலவ�லா<$ மைறவ�லா<$ வி<$பிய 
ெபா<�கெள�லா$ ெப�$ ெப<$ �க2 பைட�த ந'னக�; Sரண� �விெயன� 
ெபா+�த ெபா'னக�, தி<மண மாளிைக ேபா� ெபா+�த தி<நக�, ெப<$�க2 
நிைலநி��திய அரெசன வி<�த மாநக� , அறிவா��த அணிெகா� ெப<நக� எ'� 
உம� வ�ணி�கிறா�. தான�$ ஒL�க�$ தவ�$ ஈைகF$ S�த, &ர�$, ெவ�றிF$ 
ஊ�க�$ ஒளிர� காA��, ந�ல தீ' ெநறி எT$ ெச�வ$ பL�த தி<நக� எ'� 
உ<வக�ப!�தி
 சிற�பி�கிறா�. இ�நகாி' ந!வி� ஒ< &B,' மாட�தி+<�� 
நபிக� நாயக$ வ<வைத� க0ட ஓாிைளஞ' நபிக� நாயக$ வ<கிறா� எ'� 
Qவினா'. ஆவேலா! எதி��பா��தி<�த மதினா �)+$க� கறா எ'T$ 
இட�தி�:
 ெச'� ஆ�வ�ட' வரேவ�றன�. அ'சாாிகளி' க0களாகிய 
தாமைரக� நாயக� கதிரவைன� க0! மல��தன. நபிக� நாயக$ ேதாழ�கைள 
மா��ற� தLவி மகி2�தா�. ம�காவி+<�� வ�த �உறாஜிறீ' க@$ அ'சாாிக@$ 
மகி29ட' Q, கா�த�$ இ<$�மாயின�. மதீனநகர��� ெப<ம�கேளா!$ 
�ஹாஜுதீ' க@டT$ இைறவ' அ<ேளா!$ நபிக� நாயக$ �ற�பBடா�. 
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�த� ப�ளிவாச� 
 
கறா எ'T$ ஊாி' எ�ைலைய� கட�� ஒ< பா,F$ நட�� பனி அ�றா ெவ'T$ 
QBட�தாைர� காண வி<$பி ஒ< வழியி� நட�தன�. வாவிF$ ேசாைலF$ 
வாைழ�ேதாBட�$ க0! றYF� அCவ� 12 ஆ$ பிைற திGகளி� :ஃபாைவ 
அைட�� தGகினா�. அG: ம�காவி+<�� அ+F$ வ�� ேச��தா�. நபிக� நாயக$ 
அவைர மா��ற�தLவி மகி2�தா�. இைறவைன வணG:வத�காக ஒ< 
ப�ளிவாசைல� கB,னா�க�. இ�ேவ இ)லாமிய வரலா�றி� ேதா'றிய �த� 
ப�ளி வாச� ஆ:$. அதி� நபிக� நாயக$ ஜமா� ெதாLைக (QB!� ெதாLைக) 
நட�தினா�. நபிக� நாயக$ 14 நாBக� அG:� தGகிவிB! பTசc$ QBட�தா� 
வா2�த நா��னா எ'ற ஊ<�:
 ெச'றா�. அGகி<�� �ற�பB! நபிக� நாயக$ 
மதினா ெச'றா�. 
 
நாயக� காத� 
 
அSஜa� அ'சாாி இ�ல�தி� அைனவ<�:$ மைறெமாழி Qறி மகி2�தி<�த 
ேபா� அற�தினி� �:�� அறிவினி� :,ெகா0ட திற�தின� உற$மா� ஒ< 
சிGகெமா�த இைளஞ<ட' வ�தா�. நாயக� தி<ேமனிைய� க0! மகி2�த 
இைளஞ� பணி�� தா2�� வாA �ைத�� சலா$ Qறி நி'றா�. இCவி ைளஞைர� 
பா��� "எLஞாயி� ேபா'ற வ,வ�ைடய இCவிைளஞ� யா�?" எ'� நபிக� 
நாயக$ உற�பாறிட$ ேகBடா�. உற�பா� வ�த வரலா� Qறலானா�. 
 
நா' &B,+<�� உGக� பாத$ ேபா�றி� க+மா ஓதி� தி<மைற� ெபா<� 
விள�கிேன'. ெசவியி� ேகB! எ'�' ேதா'றி
 சலா$ Qறி "இைற தி<�Jத� 
வ�த வரலா� விவாி��ைர�தீ�. ச�திர வதன வ�ள+' தாிசன$ க0ட�0ேடா ? 
அ�ல� பிற� Qற� ேகBட�தாேனா? Q�க" எ'றா�. நா�ேதா�$ மாறா� க0! 
களி�� வ<கிறவ' எ'� நா' Qற அவ� உடேன நபிக� நாயக�ைத� ேத,
 
ெச'ற கா� இ�ேவா எ'� Qறி �க�ைத எ' பாத�தி� ேச��� ேமா�� 
ெகா0டா�. அ�த அ��த வ,ைவ நா@Gக0ட க0க� இைவேயா என எ' 
க0கைள ஒ�தி ெமAமயி� சி+��� எ'ைன� �க2�தா�. நாயக� ெபய� ேகB! 
உ�ள�களி��� ெப<கி நி'ற இவைர வாிைச மி�கவ� எ'� எ0ணி� தGக� 
தி<�' அைழ�� வ���ேள'' எ'� Qறினா�. 
 
இைத� ேகB! மகி2�த நபிக� நாயக$ இவ� எC[ாின�? ெப�ேறா� இBட ெபய�  
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யா�? இG: வ�த காரண$ Q�க" எ'� ேகBடா�. இCவிைளஞ� த' வரலா�ைற� 
Qற� ெதாடGகினா�. 
 
நபிக� நாயகேம, aத� ேபா��$ ெதளரா�[*] ேவத�தி� வ�லவ' எ' த�ைத, எ' 
தாF$ த�ைதF$ பி�ைள� ேபறி�லாம� தவமி<�� எ'ைன� ெப�றன�. க�உறா� 
என� ெபய� KB, உ�தம� ெச�வ$ ேபா'�$, மன���க0 மாசி�லா ப�த� 
ெசAதவ$ ேபா'�$ வி0ணி� ேதா'�$ ெவ0மதி ேபா'�$ ெசCவிய 
ெப�ேறா� உயி� ைவ�த உட$� ேபா'�$ நா�ேதா�$ வள��தா�க�. ேவத 
வாசக$ �ராண காவிய$, விதிக� யா9$ ஓத வசதிக� ெசAதன�. �'ேனா� 
ெதௗரா�, ஸS�, இ-சீ�[$] ஆகிய R'� ேவதGக� ப�றிய 8�க�, ஞான 8�க� 
ேபா'ற பல 8�கைள� ெதா:�� ைவ�த ேபைழக� 8���:$ ேம+<�:$. 
இைவ SBட� படாதி<�தன. எ' உ�ள$ வி<$�$ 8�கைள எ!��� ப,�� 
வ�ேத'. ப,�பைத� தவிர என�: ேவ� ேவைலயி�ைல; இ�ப,� ப,�� வ�த 
ேபா� SB,யி<�த ஒ< ேபைழைய� திற�� பா��ேத'. 
--- 
[*] ெதௗரா� = �சா நபி�: வ�த ேவத$, ஸS�B தா[� நபி�: வ�த ேவத$. 
[$] இ-சி� = ஈசா நபி�: வ�த ைபபி� ேவத$. 
 
அ�ேபைழF� ெச�ெபா'� ��திைரயிட� பB,<�த�. இதி� எ'ன இ<�கிற� 
எ'� அறிF$ ஆவ� ேமேலாGகிய�; த�ைதயிட$ ெச'� ெச�பிT� 
இ<�பெத'ன? எ'� ேகBேட'. அவ� "மணிதிரேளா, நிதிேயா, அணிகள'கேளா 
நீயறியாம� இ�ப, ஒளி�� ைவ�க�பB,<�க வி�ைல. மாய�$ கப!$ ெபாAF$ 
மைறெயன� திரB,, �'ேனா� மா��க�ைத� தா2�தி� ேபசி, தீெயT$ 
மத�0டா�கிய ஒ<வ' கதிரவைன� ேபா� ேதா'�வா'. அவ' ெநறியா� 
மா�த��:� அ!பைக ெபாி�0டா:$ எ'பதைன� ெபாிேயா� ஆA�� ேப<$ 
��ளிF$ ெபாறி�த சீB!தா' இ�; நீ தீ0ட9$ Qடா�" எ'றா�. 
 
என�: அதைன�காண ேவ0!$ எ'ற அவா �'னி#$ ெப<கி��; சில 
நாBக@�:�பி' ஒ< நா� எ' த�ைத ஈ
சGகைள� ெபாி�$ அ<�தி, ேபாைத 
மீேதறி மயGகி-யி<�தா�; தாF$ அ<கி� இ�ைல. ஆவேலா! அ
ெச�ைப எ!�� 
��திைரைய நீ�கி, சீBைட ேநா�கிேன'. அத' ேம� க+மா 
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ெபாறி�க�பB,<�த�. வாசி�� ஓதி க�விF$ Iவ��க�$ ெப�ேறா$ எ'� 
க0ணி� ஒ�தி�ெகா0ேட'. அதைன� பிாி�� �க$ம� எ'T$ ெபய<$ 
&�-சிற��$ ெமA���ைம� ேப�$ வாசி�ேத'. அதி� இைணய�ற ஒளி 
ேதா'றிய�. கதிரவ'; நBச�திரGக�; மதிய$ �த+யவ�றி' ஒளிF$; ஒ�பாகா�. 
க0க� Qசின. க+மா எ'T$ ப�தி ேவ� உ�ள�தி� ஊ'றிய�. ஈமா' எ'T$ 
பயி� தைழ�த� தீ' எ'T$ ேபராைச மனைத நிர�பிய�; �க$மேத, �க$மேத 
எ'� தி<நபி தி<நாம�ைத� Qறலாேன'. இதைன� �ல$ப� என�க<திய தாA 
வ<�தி அG:�ள ஆடவைர� Qவி அைழ�க, ஆடவ� Q, விைள�தெத'ன? எ'� 
ேகBடன�. காரண$ அறிேய', பித��கிறா', பி�ேதா? வ-சைன� ெதாழிேலா? 
K2�த தீG:தா' எ'ன எ'� Q�க" எ'� ெசா'னா�. இத�கிைடயி� த�ைத 
ேபாைத ெதளி�தா�. எ'ைன அவாிட$ அைழ��
 ெச'றா�. 
 
மகன� நிைலக0! அ-சிய த�ைத க0ணீ� சி�தி "உன�: எ'ன ஏ�பBட�" 
எ'� வினவ, உGக� தி<�ெபயைர உ�ள�தி� ெகா0! அGகி<�த 
அைனவ<�:$ ெதாிF$ப, நிக2�தைத� Qறிேன'. அறி9$ த<ம��திF$ 
�க2�ேப�$ ேவத�$ கைலF$ ஞானவிள�க�$ மைற 8#$ ைம�த��:� த<த� 
த�ைதய� கடனா:$. மைற�� ைவ�த� த�கத'�. இதய�தளவி� இ<�:$ 
இைறJத� ந'னிைலைய� த<$ க+மா ப�றிய ஏBைட
 ெச�பி� ைவ�� நா' 
காணாதவா� த!�தேத'? எ'� ேகBேட'. இ� த�ைத�: ேவ$பகாA� கச�த�. 
க0களி+<�� ெந<���ெபாறி பற�த�. பி�ைள� பாச$ ேபாயி��, அக$, �க$, 
ைக, கா� என�பாரா� அல�கழி�� அ,�தா�, வைச ெமாழிெபாழி�தா�. 
இ<ைகெகாB, R�கி� விர� ைவ�பா�. உதBைட ம,��� க,�பா�. உ' 
உயிைர� கச�கி� ேபா�:ேவ' என
 சீறி� �LG:வா�, அLG:வா�; 
உ���பா��பா�; உசாத,ைய நீB, ஓG:வா�. உடைல ெநா��:ேவ' எ'� Qறி 
மீைசைய� பலகா� ���:வா�; வாளா� ேமா�வா�; ஆைடைய இ��:வா�; 
இ<�பா�; சின�ெதLவா�; அ<ைமயாக� ேபா�றி வள��ேத', நீேயா மாய 
�க$மைத� �க2கிறாA, பாவி இ<�தாெல'ன இற�தா-ெல'ன எ'� இக2�தா�. 
 
நாேனா உதிர$ ஒLக அ,�த ேபா�$ அைச�தில', க!-ெசா� ேபசில'; ெந-ச$ 
கலGகில', உGக� நாமேம Qறிேன'; உGக� நாம$ �க2வேத என�: ேவைல, 
பGக� ப!��வேத த�ைத�: ேவைல. க0ணீ� வ,�பேத தாA�: ேவைல எ'� 
த�ைத ெசAத ெகா!ைமைய� ப�றி மக' க0ணீ� சி�தியப, Qறியைத உம� 



87 

 

�'ப
 Iைவ ேதா'ற�பா!கிறா�. உடனி<�ேதா� "தவ� ெசAதா� பB!$ படாம� 
அ,�க ேவ0!$, ெதாட��� அ,�ப� சாிய'�" எ'றன�. அவேனா ெநறி நீGகி 
:< �கம��: ஈமா' ெகா0! விBடா'. இதைன விB!விB! ம'னி�� 
ேகBடா� வி!ேவ'. இ'ேற� இ�ைல எ'� த�ைத Qறினா�. அவ�க� எ'ைன 
ேநா�கி ம�காவி� ேதா'றி �'ேனா� ெநறிகைள� பழி��, தன�:� �திய ேவத$ 
வ�த� எ'� பித�றி� திாிவதா� ந$ பழி���: ஆளாகிF�ள அ�த �கம$தி' 
ெபயைர
 ெசா�லாேத எ'� Qறின�. அத�: "நா' �கம� ஒ�ப�றவ�. அவாி' 
பாதGக� நில�தி� ப!வதி�ைல. கா�ேமக$ :ைட� பி,�� வ<கிற�. அமாவாைச 
இ<ளி� �Lமதி ேதா'றி அவைர இைறJத� எ'� Qறிய பி' நபி எ'பத�: 
ேவ� சா'� ேவ0!மா? எ' உயி� ேபானா#$ க+மா ெசா�வதி+<�� 
மாறமாBேட'" எ'� Qறிேன'. இதைன� ேகBட ஊரா� இவைன இ<Bடைறயி� 
அைட�� R'� நாBக@�: ஒ< ேவைள கச�த ேசா�$ உவ� நீ<$ ெகா!��� 
த0,�தா� மய�க$ ெதளிவா' எ'றன�. 
 
காிய �ரB!� க$பள�ைத உ!�க
 ெசAதன�. இ<Bடைறயி� அைட�தன�; கச�த 
உண9$ உவ� நீ<$ த�தன�. தGக� தி<�ெபய� Qறி உBெகா0ேட'. 
வானக�த�ேதா, ேதேனா எ'� Q�$ வ0ண$ Iைவ�தன. ஒ< பி, அ�த$ 
உBெகா0டா� ேபா�$ ப�� நாBக@�:� பசிதீ<$, உட� ப<�த�, தாGக� 
மதினா வர�ேபாவைதயறி�� �ற�பBேட'. இதைனயறி�� த�ைத த!�தா�; 
கா+#$ ைகயி#$ விலG: SB, வழியி� வ�த இைடய�களிட$ ெகா!��� 
க!ைமயாக ேவைல வாG:$ப, Qறினா�. இைடய� த$ இ<�பிட�தி�: அைழ��
 
ெச'� ெகா!ைம� ப!�தின�. அ
சமய$ தாGக� மதினா வ�ததறி�ேத'. உGக� 
தி<வ,காண விைழ�ேத'. ைககைளF$ கா�கைளF$ பிணி�த விலG:க� 
உைட�தன. ஆ�வ$ மி:�� உற$மாறிட$ ெச'ேற'. அவ� இG: அைழ�� 
வ�தா� எ'� Qறி நா@$ காத+�� இ<�த ெந-I$ க0க@$ களி����� பாத 
பாGகதீய�ைத� க0ேட', ப<வர� தவிர� க0ேட'. த�$ ெப<$ ேபாி'ப
 
ெச�வ�$ க0ேட' எ'� Qறினா�. இ� ேகB! நபிக� நாயக$ மகி2��<�த� 
ேபா� ஜி�வியி� வ�� சலா$ Qறி உலகி� ஐa� நபிகேளா! கைல ெதாி 
க�உகாைப சமமாக ைவ�ேத' எ'றா' இைறவ'' எ'� Qறி
 ெச'றா�. இதைன 
அைனவ<�:$ Qறி க�உகாைப� தLவி� ேபா�றி, அவைர� ெகா0! வ�த 
உற$மாைற வா2�தி நபிக� நாயக$ மகி2�தி<�தா�. 
 
இG: நாயக� காத� ெகா0! ைந��<கி� ேபாிட�க@�: ஆBபB!� �'��� 
நபிக� நாயக�ைத� க0! கழி ேப<வைக ெகா0ட க�உகாபி' வரலா�ைற 
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அழகிய �ைறயி� வ�ணி�கிறா� �லவ�. காத#�ற க�உகாபி' ெமA�பா!$ க,�� 
�'���திய த�ைதயி' ெமA�பா!$ இனி� வ�ணி�க� ப!கி'றன. 
 
வி<��$ விய��$ 
 
மதினா நக� வ<$ வழியி� ஒBடக$ ப!�த இட�திைன அ�ந=ஜா� QBட�தா-
ாிடமி<�� விைல ெகா!�� வாGகி அதி� &! கB!வ� வைர அSஜa� அ'சாாி 
&B,� நபிக� நாயக$ வசி�� வ�தா�. நபிக� நாயக$ ஒ<நா� உ0பத�: உண9 
உ0டா எ'� ேகBடா�. அSஐa� இ<வ��:� ேபா�மான உண9 உ0! 
எ'றா�. நபிக� நாயக$ ஊாி� ெச'� வி<$�$ ��கியமான 30 ேபைர வி<���: 
அைழ�� வா<Gக� எ'றா�. இ<வ��:� தாேன உண9 இ<�கிற�. 30 ேபைர 
அைழ��வர
 ெசா�கிறாேர எ'ற தய�க�ேதா! 30 ேபைர அைழ�� வ�தா�. 
அC9ணைவ நபிக� நாயக$ தம� தி<�கர�தா� ெதாB!� பாிமாறினா�. 
வ�தவ�க� வயி� நிர$ப
 சா�பிB!� ��ைமெயன� ேபா�றின�. க+மா
 ெசா�+ 
இ)லாமிலாயின�. அ!�� ல ேபைர அைழ�� வர
 ெசA� வி<�� ெசAதா�. 
இவ�க@$ வயிரார உ0! விய�� இ)லாமிலாயின�. அ!�த 90 ேப<�: வி<�� 
ெசAதா�. இவ�க@$ வயிறார உ0! விய�� இ)லாமாயின�. இCவா� 100 ேப� 
இ)லாமாயின�. நபிக� நாயக$ தீ' நிைலநி�வி பாி9 ெப�றா� எ'� உம� 
பா!கிறா�. 
 
ப���ேபா� 
 
நபிக� நாயக$ ம�காவி� வா2�த கால�தி� :ைறஷி� பைகவ�க� பல 
ெகா!ைமகைள
 ெசAதன�. ைப�தியகார', Kனிய�கார', கபட', வ-சக' 
எ'ெற�லா$ பழி��ைர�தன�. ெதாL$ ெபாL� ஒBடைகயி' அLகிய ஊ', 
இர�த$, சாண$ �த+யவ�ைற� ேபாBடன�. கL�தி� �ணிைய� ேபாB! 
���கின�. சRக வில�:
 ெசAதன�. ெகா'றிட ெகாைலவாைள உ<வின�. 
இ�ப,� ெகா!ைமக� பல �ாி�தா#$ நபிக� நாயக$ ெபா���� ெகா0டா�. 
எதி���� ேபாாிடவி�ைல. ேபாாிட இைறவ' ஆைண வரவி�ைல. ம�காைவ விB! 
மதினாவி�:� :, ெபய��த நபிக� நாயக$ கணிசமான அளவி� ஆதரவாள�கைள� 
ெப�றா�. த$�� பைகைம ெகா0! ேபாாிB! வ�த அ9I கIரI QBட�தா� 
ேபாைர ெவ��� ஒ��ைம� ப!�தவ�ல தைலவராக நபிக� நாயக�ைத� க<தி 
ஏ�றன�, நபிக� நாயக$ மதினாவாசிகேளா! ெசA� ெகா0ட உட' பாB,� ஒ< 



89 

 

பா�கா�� சாசன�ைத� பிரகடன$ ெசAதா�. இத'ப, அ9I, கIரI� 
QBட�தா<ட' மதினா நகர aத�க@$ ம����ள :,ம�க@$ நபிக� நாயக�தி' 
தைலைமைய ஏ�றா�க�. 
 
ம�கா� :ைறஷிகேளா நபிக� நாயக�தி' வள�
சி க0! அ-சின�. த$ைம� தா�கி 
அழி�பாேரா? தம� ஆலய�ைத� தக��பாேரா? எ'� கவைல�பBடன�, ஆத+' 
வணிக வள�$ ெச�வ
 ெச<�:$ ெகா0ட ம�கா� :ைறஷிக� நபிக� 
நாயக�ைத� ெகா'ெறாழி�க ��பBடன�. நபிக� நாயக$ அவ�களி' 
இ�ேபா�கி��:� காரண$ அவ�களி' வணிக வள$ தா' என�க<தினா�. 
தGகளி' பைழய ஏ�பாBைடF$ பழ�க வழ�கGகைளF$ ம��:$ நபிக� 
நாயக�ைதF$ ��ைம ேபா��$ இ)லாமிய ெநறிையF$ அழி�திட ��பBடன�. 
இஃ� அற�தி�:$ மற�தி�:$, ��ைம�:$, பழைம�:$, நட�:$ 
ேபாராBடமா:$, இ�ேபாராBட�ைத உம���லவ� அ<ைமயாக அைம��� 
காB!கிறா�. 
 
நபிக� நாயக$ தம� வ+ைமைய வள���� ெகா0டா�. ஓாிைற� 
ேகாBபாB,�காக உயிைரF$ ெகா!�க ஆய�தமாக உ�ள ேதாழ�கைள 
உ<வா�கினா�. த$ைம� தா�க ��ப!ேவாைர� ேபாாிB!� த!�க 
இைறயாைணF$ கிைட�தவிBட�. ஆத+' த$ைம அழி�பத�காக ம�கா� 
:ைறஷிக� பய'ப!�த9�ள வணிக�களி' ெபா<ைள� கவர� திBடமிBடா�. 
எதி���� ேபா� ெதா!�பராயி' த!�� நி��த9$ தயாரானா�. 
 
இ�நிைலயி� ஒ�ற� அ�Iபியா' தைலைமயி� உஷா$ நக� ெச'ற வணிக�:L 
தி<$பி வ<வதாக� Qறினா�. இதைன� த!��� ெபா<Bகைள� கவர நபிக� 
நாயக$ ���பBடா�. அ-சிய அ�Iபியா' அSஜகி#�: நிைலைய விள�கி� பைட 
ெகா0! வ�� �)+$களி' �ய�சிைய �றிய,� கேவ0!$ எ'� 
ெசAதியT�பினா'. இதைனயறி�� ெவ:0 ெடL�த அSஜகி� ஊைர� QB, 
உைரயா�றி� ேபா<ண�9 கிள��ெதாழ
 ெசAதா'. பைட திர0ட�, நபிக� 
நாயக$ ேதாழ� கைளயைழ�� ஆேலாசி�� அSஜகிைல எதி���� ேபா��ேகால$ 
S0டா�. �)+$ பைட திர0ட�. ப�� மைல�க<கி� �காமிBடா�. நபிக� 
நாயக$ ேபா��ேகால$ S0! தம� :திைரைய� ெகா0! வர
 ெசா'னா�. 
அ�:திைரயி' ஆ�றைல வ�ணி�கவ�த உம� 
 
 தாவி,� மன�ைத ஒ�:$ 
         தா�கி,� இ,ேய(�) ஒ�:$ 
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 ஏவி,� திகிாி ஒ�:$ 
         எதி��தவ�� (:) எாிைய ஒ�:$ 
 Sவிட�� அட+' வGQ2 
         ேபா'றி!$ ச�� எ'� ஓ�$ 
 மாவிைன� ெகாண�மி' எ'ன 
         �க$ம� சரண$ ைவ�தா�               (ப��. 21) 
 
எ'� பா!கிறா�. :திைரயி' ேவக$, தா�:$ ஆ�ற�, அத' ெவ$ைம 
�த+யவ�ைற இ,ேய�, ெந<��, வ+ய கா�� ஆகிய வGQ2 உவமGெகா0! 
அழ:பட விள�:கிறா�. இCவா�ற� சா'ற :திைரயி' மீ� நபிக� நாயக$ 
ஏறி��ற�பBடா�. உைபதா, உற$ஸா, அ+ �த+ேயா� தைலைம தாGகி� 
பைடயணிகைள நட�தி
 ெச'றன�. ம�காவி� அSஜகி+' தைலைமயி� 
:ைறஷிக� பைட திர0! வ�த காBசிைய உம���லவ�, 
 
 கவிைகயி' ெந<�க$ எ'ேகா 
         கவாியி' ெந<�க$ எ'ேகா 
 சிவிைகயி' ெந<�க$ எ'ேகா 
         ெசLGெகா, ெந<�க$ எ'ேகா 
 :விபாி ெந<�க$ எ'ேகா 
         ெகா�றவ� ெந<�க$ எ'ேகா 
 ச9ாிய� ெந<�க$ எ'ேகா 
         யாெதன
 சா�� மாேதா              (ப�� . 63) 
 
எ'� ஓைச நய�ேதா'ற� பா!கிறா�. 
 
இCவா� �ற�பBட பைட ஒ< காB,�க<கி� பா, ெகா0டன. கதிரவ' மைற�த�. 
ஏ' மைற�தா' ெதாிFமா? நபிக� நாயக�ைத எதி��க வ�த ெகா,யவ�களி' 
�கGகா'பைத ெவ���
 ெச'� விBடானா$. இய��ைக நிக2
சியி� எ�தைன 
க�பைன? 
 
&ர�களி' சாதைன 
 
ஓ< &ர' ைகயிேல இ<�த ேவ� �த+ய பைட�கல' களைன�ைதF$ பைகவ�  
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மீ� ெச#�தி ேவ� பைட�கலமி'றி இ<�தவ' அ<கி� கிட�த :திைரயி' காைல 
எ!��� பைகவைர அ,��
 சாA�தா'. ேவ#$ வா@$ இழ�த &ரெனா<வ' 
பைகவனா� அ�பBட த' ேதாைளேய!�� அவைனய,��� ெகா'றா'. 
அ$பறா� Jணி+<�� அ$�கைள எA� ேபாாிட அ$�க� தீ��� ேபாகேவ த' 
மா�பி� ைத�த அ$�கைள ஒCெவா'றாக எ!��� ெதா!��� பைகவைர� 
ெகா'� :வி�தா'. இ< ைககைளF$ இழ�த &ரேனா இ< கா�கைள� ெகா0! 
தா�கி� பைகவைர� ெகா'றா'. இCவா� க!$ ேபா� ெசAததா� ைசப��, ஓ+�, 
உ�ப�� ஆகிய ம�கா� :ைறஷிகளி' அணி� தைலவ�க� ம,�தன�. பைகவ�க� 
அ-சி ஓ,ன�. �)+$ &ர�க@� 14 ேப� &ரமரண$ அைட�தன�. பைகவ� 
அணியி� 70 ேப� மா0டன�. 73 ேப� சிைற�ப!�த�பBடன�. ப��� ேபா��கள$ 
�)+$க� வசமாயி��. 
 
மான உண�
சி ெகா0ட மா&ர' 
 
ம�கா� :ைறஷிகளி' தைலவனான அSஜகி� :��யிராA� கிட�தா'. நபிக� 
நாயக$ அT�பிய இ�T ம)[�, க0க� சிவ�க, உதBைட� க,��� ெகா0!, 
உட+� நிைற�த �0களி+<�� :<திெயாLக, ெநB!யி���ட' &2�� கிட�த 
அவைன�க0! 
 
 &ரெவGகளிேற அடலாி ஏேற! 
 &ற�ெப<- சம��:� �+ேய! 
 பாாினி� சிற�த ம�காமாநகாி� 
 பாி9�$ &ர�கரேச                    (ம��. 232) 
 
எ'� விளி�� காரண�:ாிசி� �க$ம� நபியி' கB!னர மைற� க+மாைவ 
ஈர��றிைச�� மனதி� இ<�தா� இ!$ ெபT$ இட� விைள�தைனேய எ'� 
இரGகி� Qறி, இனிய க+மாைவ உைர�� இ)லா�ைத� ெபா<�தி தீனிைன 
வி<$�ைவயாயி' நபிக� நாயக�திட��� ெகா0! ேபாA �'ப� �ைட�� உம� 
ம�க@� :� தைலைமSண
 ெசAேவா$ எ'� Qறினா�. :��யிராA� கிட�:$ 
அ�நிைலயி#$ அSஜகி� த'மான$ இழ�காம� மனGெகாதி�� நைக�� 
'மறதியா� க+மா உைரெயன� QறினாA இழி�த சாதியி� தா2�த :ல�தவ��:ாிய 
உ�தி Qறிைன; உ'ைன� ெகா'� தீ��க�Q,யவ� எ'னிட$ இ�ைல, ஆத+' 
இ�ப,� Qறின; "காைல ெசA�வி!' எ'� இ<விழி சிவ�� வைசேயா!$  
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Qறினா' எ'� உம���லவ� பா!கிறா�. 
 
இG: எதி�� தைலவனாக� ெகாைலமன�� அSஜகி� ந': சி�தாி�க� ப!கிறா'. 
ஒ< கா�பிய�தி�:� க<�ெபா<� மB!$ ம'�, பா�திர�பைட��$ 
��கியமானதா:$, ெதாட�க� தி+<�� நபிக� நாயகதி�: எதி��தைலவனாக� 
காBட� ப!கிறா'. நபிக�க� நாயக�தி' �க2 ஓGக இவனிட�� அவ�மீ� 
ெகா0ட ெபாறாைமF$ அதனா� எL�த பைகF$ ஓGகி வள��தன. ப���ேபா<$ 
ேதா'றிய�. :��யிராA� கிட�:$ ேபா�$ மான$ ேபIகிறா'. த'ேனவாாி�லாத 
தைலவராகிய நபிக� நாயக�தி�: எதிராக அSஜகி� நிகர�ற பைகவனாக� காBட� 
ப!கிறா'. இவன� &2
சி நபிக� நாயக�தி' பைகயி' &2
சியாக9$ அைம�� 
வி!கிற�. உம� அSஜகி+' பா�திர� பைட�ைப அாிய �ைறயி� மிக� 
திறைமயாக அைம��வி!கிறா�. 
 
பத�� ேபா��கள� காBசிகைள� ப,�:$ ேபா� க+Gக��� பரணி, 
க$பராமாயண$, சீவகசி�தாமணி �த+ய இல�கியGகளி� காண�ப!$ 
ேபா��காBசிக@$ ந$ க0 �' ேதா'�கி'றன. இைவ தமி2 இல�கியGகளி� 
உம���லவ� ஆ2�த பயி�சிFைடயவ� எ'பைத� காB!கி'றன. பாைத ேபா�த 
படல�தி+<�� இற�ப� வைர நபிக� நாயக�தி' மீ� ெபாறாைம ெகா0! பைக 
வள���� ெகா!ைம ெசA�வ�த அSஜகி+' இற�� இ)லா�தி�: இ<�� வ�த 
தைட நீ�கமாயி��; நபிக� நாயக�$ அவ� த$ ேதாழ�க@$ கவைல நீ�கின�. 
இ)லா$ பர�� சிற�� விளGக� ெதாடGகிய�. 
 
பா�திமா தி<மண$ 
 
நபிக� நாயக�தி�:$ கஜிதா நாயகி�:$ பிற�த ெப0க� ைஜன�, <�ைகயா, 
உ$�:��$, பா�திமா ஆகிய நா�வ� ஆவ�, இவ�க@� பா�திமா சிற�தவ�; 
ேப�க� அைன��$ ெப�றவ�; ெப0ணலGக� அைன��$ ஒ'றாA� திர0ட 
ெப0ணரசியாவா�; மி'ன� ெகா, ெப0Z<� ெப�றேதா என ஒளி திக2பவ�. 
உலகGகெள�லா$ தீ' ெநறி பர��$ அழ: நிலவாக� திக2பவ� நபிக� நாயக$ - 
அ�நிைனவி� ேதா'றிய ஒளி�க�ைறயாக விளG:ப� பா�திமா. காைல 
இள-Kாிய' இவாி' பாத
சிற�ைப� கடனாக� ெப�றா'. இவாி' �க அழைக� 
ெப�றிேலாேம என மன�<கி நில9 நா@�: நா� ேதA�� ேபாயி��. 
க���கரசியாA� திகL$ அ�பாைவைய� தவ$, க��, �க2, எT$ ந�ப0�க� 
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வணGகி நி'றன. வாAைம தவறா வா�:$ உய��த அற�$ அவாி' ஏவ� ேகB! 
நட�தன. வி0Zலக மாத<�:$ ம0Zலக மகளி��:$ இவேர தைலவி என 
இைறவ' பைட�தா' எ'றா� இவாி' திற' Qற வ�லா� யா�? என� ேகB! 
உம� பா�திமாவி' சிற�ைப ெய�லா$ இனிைம ேதா'ற வ�ணி�கிறா�. 
 
இ�த: பா�திமாைவ� தGகB: மண$ ெசA� ெகா!�தா� ெபா'னணிக@$ ��� 
வடGக@$ ெபா�காIக@$ த<வதாக� Qறின� பல�. இைறவ' நாBட�ப, 
நட�:$ எ'� நபிக� நாயக$ QறிவிBடா�. இ�நிைலயி� அ+ த$வி<�ப$ எ'னா 
:ேமா எ'� கவைல ெகா0டா�. வைள�த வி� �<வ$, வா� க0, ெகா, ேபா'ற 
இைட, காிய Q�த�, கனியித2, ெவ0ப�க� ெகா0ட பா�திமாைவ வி<$பி ேவ� 
நிைனைவF$ நி�திைர ையF$ �ற�� :ழியிைட�பBட களி� ேபா'� 
ேவBைகயி� ந+�தா� அ+ எ'� உவம நல�ேதா'ற விள�:கிறா�. நபிக� 
நாயக�ைத அZகி த$ வி<�ப�ைத� Qறினா�. மகி2�த நபிக� நாயக$ த$ மகளி' 
இைசைவ� ேகBடா�, அவ<$ ெமௗன�தி' Rல$ த$ வி<�ப�ைத� ெதாிவிதா�, 
தி<மண$ �,9 ெசAய�பBட�. மக� 500 தீ�க$ எ'� தீ�மானி�க�பB!� தி<மண 
ஏ�பா!க� ெதாடGக�பBடன. வ�@வ' ஒBடக�தி' மீேதறி மண �ரச,�� 
தி<மண அறிவி��
 ெசAதா'. இ-:� தமி2 நாB! வ�@வைனF$, 
ஒBடக�ைதF$ ேச��� இ< மர�கைளF$ உம� இைண�பைத� காணலா$. 
 
கா�பிய மரபி�ேக�ப மணமக' உலா வ<கிறா�. மகளி� Q, மன$ பறிெகா!�-
கி'றன�. ேபைத, ெப�$ைப, மGைக மட�ைத, அாிைவ, ெதாிைவ, ேபாிள$ ெப0, 
ஆகிய ஏL ப<வ மகளி� மணமகனி' அழகி� மயGகி உ<:வைத உம� இG:$ 
வ�ணி�கிறா�, தி<மண$ ெசா��க�தி� �,9 ெசAய� ப!கிற� எ'ப� 
பழெமாழியா:$. பா�திமா-அ+யா� தி<மண$ �த+� ெசா��க�தி� நட�ததாக 
உம� வ�ணி�கிறா�. மணமக@�: மணவிைன� ெபா<ளாக� பண$ த<வ� 
இ)லாமிய விதியா:$. பா�திமா பிற� நல$ ேபா��$ ப0ைப உம� அழ:ற 
வ�ணி�கிறா�. தி<மண$ சிற�பாக �,�த�. ம�நா� காைலயி� மகைள� பா��க 
நபிக� நாயக$ ேதாழ�க@ட' ெச'றா�. மக� பைழய சBைடFட' இ<�தைத� 
க0! ��
சBைட எGேக எ'� ேகBடா�. ஒ< ப�கீ� ெவ�$ ேமனிFட' வ�� பசி 
தீர உண9$ :ளி� நீGக உைடF$ ேகBடா�. உணவளி��� ��
சBைடF$ 
ெகா!�� அT�பிவிBேட' எ'றா�. மண�ெப0ணாகிய நீ ��
சBைடைய 
அணி�� ெகா0! பைழய சBைடைய அ�ப� கீ<�:� ெகா!�தி<�கலாேம எ'� 
த�ைத Qறினா�. மகேளா நா$ வி<$�$ அழகான ெபா<�கைளேய 
அ�லாஉறீ9�காக ஏைழக@�:� ெகா!�க ேவ0!$ எ'� நீGக� Qறிய 
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வ0ணேம ெசAேத' எ'� பதி� Qறினா�. இதைன� ேகBட�$ த�ைத சி�ைத 
மகி2�தா�. இ� உம���லவ� ஹதீ�� கைலயி� ஆ2�த �லைம ெப�றவ� 
எ'பைத� �ல�ப!��கிற�. 
 
உலக$ ேபா��$ உ�தம� தி<நபி த$ மக@�: அளி�த சீ�வாிைச ப�றி� ெதாி�� 
ெகா�ள ேவ0டாமா? ஒ< YGகா' தB!, ஒ< பாA, ஒ< தைலயைண, ஒ< க$பள$, 
ஒ< திாிைக அCவள9தா'. எ!��
 ெச'றவ�க� யா� ெதாிFமா? நபிக� நாயக$, 
அSப�க�, உ�மா', உசாமா. எளிய ெபா<Bக� எ!��
 ெச'ற ெபாியவ�களா� 
அாிய ெபா<BகளாகிவிBடன. இCவா� ெபா<Bகைள� ெகா0!வ�த நபிக� 
நாயக�$ ேதாழ�க@$ அ+யா� &! வ�� அவ�ைற� ெகா!��விB! அ+ையF$ 
பா�திமாைவF$ வா2�தி� �ற�பBடன�. நபிக� நாயக$ அவ�கைள� "பா#$, நீ<$ 
கல�தி<�ப� ேபால ஒ+கட� �வியி� நீ! வா2க" என வா2�தி &! ெச'றா� என� 
பா!கிறா� �லவ�. 
 
உவைம எ�ேலா<$ அறி�த எளிதி� �ாிய�Q,யதாக இ<�க ேவ0!$; 
அ�ேபா�தா' விள�க வ�த ெபா<ளி' சிற�� ெதாளிவா:$. இG:� Qற�பBட 
உவைம எ�ேலா<$ அறி�த பா#$ நீ<$ தா'. இைவ இர0!$ ஒ'றாகேவ 
இ<�:$. இைவ இர0!$ பிாி�க �,யாதவா� இ<0டற�கல�� வி!$; 
வ0ண�தி#$ Iைவயி#$ Iஒ'றாகேவ இ<�:$. பாைல� ெகாதி�க ைவ�:$ 
ேபா� ெபாGகி இற�கிய�$ ஆவியாக� பிாி�க�ப!$ ேபா� பிாி9��யர$ 
ெபா��காம� பா�திர� தி+<�� வழி�� ெந<�ைப அைண��வி!கிற�. எளிய 
இனிய இC உவைம ெகா0! இைணபிாியா மணவா2ைவ நாயக ெமாழியாக இனி� 
விள�கிவி!கிறா� உம�. 
 
ேபா� நிக2
சிைய &ர$ ேதா'ற வ�ணி�த உம� தி<மண நிக2சிைய இனிைம 
ேதா'ற விள:கிறா�. இCவாேற உம� ெதாட��� நட��வ<$ ேபா�கைள அ!��� 
ப�ேவ� இனிய நிக2
சிகைள விள�கி
 Iைவ மா�ற$ த�� ப,�ேபா��:
 ேசா�9 
தBடாம� ெசA� வி!கிறா�. 
 
�)+$கைள :றி�பாக� ெப0கைள இழிவாக நட�திய பனிைககTகா எ'ற aத� 
QBட$ அட�க�பB! நா! கட�த� பBட�. ப���ேபாாி� தGகளி' 
தைலவ�கைள� ெகா'� &ர�கைள
 சிைற�பி,��� தாGெகா0ணாத �யர$ 
விைள�த �)+$கைள� பழிவாGக ேவ0!ெம'� அ�QBட�தா� �,�தன�. 
ம�க மாநகர� :ைறஉஷிக� �)+$கைள� தா�கி� தக��க� பைடெய!�� ச&�: 
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எ'Tமிட�தி� பாசைற அைம�தன�. �)+$க� பைட வ�த�$ அ-சி� :திைர 
கைளF$, உண9�ெபா<�கைளF$ பைட�கலGகைளF$ ேபாB !விB! ஓ,ன�. 
நபிக�க� நாயக$ பைகவ� விB!
 ெச'ற ெபா<Bகைளெய�லா$ எ!�� வர
 
ெசA� எ�ேலா<�:$ பகி�� தளி�தா�. இதைன வறியராக இ<�த �)+$க� 
அSIபியா' ெசAத ெகாைடயா� வ+யராயின� எ'� நைக
Iைவ ேதா'ற� 
Q�கிறா� உம�. :திாி எ'ற இட�தி� பனிIைல$ QBட�தின� �)+$கைள 
ெவ��� �'���தின�. இதைன அறி�த �)+$க� அவ�கைள� தா�கி ெவ�றி 
ெகா0டன�. தீய$� எ'Tமிட�தி� �)+$கைள எதி��க ச�திய�� அ�Iபியா' 
QBட�தின� ேதா�� ஓ,ன�. �)+$க@�:� �'ப$ ெசA �வ�த அபிராபி: 
அழி�க�பBடா'. 
 
இCவா� நிக2�த சி� ேபா��கைள� ப�றி வ�ணி�� வ�த உம���லவ� நபிக� 
நாயக &B!�தி<மணGகைள வ�ணி�கிறா�. 
 
நபிக� நாயக$ தி<மண$ ெசA� ெகா0ட மைனவிய<� ஒ<வைர�தவிர 
அைனவ<$ விதைலயேர, பா�கா�பி�: ஆளி�லா இCவிதைவகைள� பாி9 
ெகா0! தி<மண$ ெசA� பா�கா�பளி�� வ�தா�. உறி=ாி R'றா$ ஆ0,� 
நட�த தி<மண$ ப�றி Qறவ�த உம���லவ� க+மா எ'T$ விைதைய 
இ�S9லகி� விைத�� தீ' எT$ பயிைர விைள�த �க$ம� நபி 
ம�காமாநகாி+<�� மதினா வ�� ேச��த R'றா$ ஆ0,� அவ� :!$ப�தி� 
நட�தவ��� ��கியமானவ�ைற� Q�ேவா$ எ'� ெதாடG:வதி� இல�கிய 
நய$ ெபா<�திF� ளைத� காணலா$. 
 
நாயக�ேதாழ� உம� க�தாபி' மக� உறஃ�ஸா உ<வ நலT$ ப0� நலT$ ஒ< 
ேசர� ெப�ற ெப0ணரசி ஆவா�. இவ� ஒ< ைக$ெப0, இவ<�: வா29 தர 
��பB! அSப�க�, உ)மா' ஆகிேயாைர அ!�த���� ேகBடா�. அவ�க� 
�'வரவி�ைல, நபிக� நாயக�திட$ �ைறயிட அவ� தாேம மண�� அவ<�: 
வா2வளி�தா�. 
 
இேத ஆ0,� ரமலா' மாத$ பதிைன�தா$ நா� நபிக� நாயக�தி' மக� 
பா�திமாவி�: அழகிய மக' பிற�தா'. அவT�: "உறஸ'' (அழக') எ'� ெபய� 
KB, மகி2�தா�. இG:� :ழ�ைத பிற�தா�, நட�:$ இ)லாமிய
 சடG:கைள 
வ�ணி�கிறா�. 
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வள��� வ�த உண9 
 
ஒ<நா� நபிக� நாயக$ த$ ேதாழ�க@ட' ப�ளிவாச+� பசிFட' இ<�பைத 
உ��ேநா�கிய அSத� உறா த$ &B,�: வ�� பசியாற &B,+<�த R'� 
ெராB,கைள மக' அன) Rல$ ெகா!�தT�பினா�. அவைர� பா��த�$ நபிக� 
நாயக$ அவ� வ�த ேநா�க�ைத� Qறி அவைரF$ அைழ��� ெகா0! 
ேதாழ�க@ட' அSத� உறா &B,�: வ�தா�. பசியா�வத�: ஒ'�மி�ைல எ'� 
கணவ<$ மைனவிF$ வ<�தின�. உ�ளைத அT��$ ப, நபிக� நாயக$ Qறினா�. 
அன) Rல$ ெகா!�தT�பிய R'� ெராB,யி� அ$ைமயா� ெநAa�றி 
அT�பினா�. அ$R'� ெராB,கைள
 சி� �0!களா�கி� ேதாழ�களி� 
ப���ேபைர உ0Z$ப,� Qறினா�. அ�ப��� ேப<$ வயிறார உ0டா�க�. 
ெராB,� �0!க� :ைறய வி�ைல. அ!��� ப��� ேபைர உ0Z$ப,� 
Qறினா�. இவ�க@$ வயி� நிர$ப� தி'றா�க�. இ�ப,� ப��� ப�த� ேபராக 
எ0ப� ேப� உ0டா�க�. எனிT$ உண9 :ைறயவி�ைல ... அSத� உறாைவF$ 
அவ� &B,#�ள அைனவைரF$ உ0Z$ப,� Qறினா�. அவ�க@$ உ0! 
மகி2�� விய�தன�. இCவா� அ��த
 IைவaB,� கா�பிய ஓBட�தி�: 
கவ�
சிைய�த<வ�ட' கா�பிய நாயகாி' அ<ளா�றைலF$ உண<$ப,F$ 
ெசAகிறா� உம�. 
 
உக��ேபா� 
 
கா�பிய�தி� க<வாகிய ேபாராBட$ ஓA��விடவி�ைல. ப���ேபாாி� ஏ�பBட 
இழ��� பைகவ�கைள
 I$மாயி<�கவிடவி�ைல. பழிவாG:$ உண�
சி 
அவ�கைள� பிட� பி,�� உ�திய�. அ�Iபியா', Q,யி<�தவ�க� உ�ள�தி� 
பழிவாG:$ உண�
சி ெபாGகிெயL$ப, உைரயா�றினா'. அSஜகி+' மக' த' 
த�ைதயி' இற�பி�:� பழி தீ��க�,F$ எ'றா'. ெப<$பைட திரB,ன�. 
அ�IபியாT$ இ�ாிமா9$ கா+�$ R'� அணிகளி' தைலைமைய ஏ��� 
�ற�பBடன�. 
 
ஊழி�தீ ஒ'ேறாெடா'� ேமா�வ� ேபா'� பைடக� ேமாதின; அ$� எAதன�; 
ேவ� எறி�தன�; த, ெகா0! அ,�தன�; கவ' க� எறி�தன�; ஈB,யா� :�தின�; 
வாளா� அ��தன�; &ர$ ேபசி வைசக� ெபாழி�தன�; உட�கைள� பிள�தன�; 
தைலகைள� ெகாA�தன� எ'� உம� இல�கிய நய�ேதா'ற� பா!கிறா�. 
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�)+$க� �'ேனறின�. பைகவ�க� பைட�கல'கைளF$ பிற ெபா<BகைளF$ 
விB!
 ெச'றன�. அவ�ைற �)+$க� ேசகாி�பதி� ஈ!படலாயின�. உக� 
மைல� கணவாயி' பா�கா�பி� இ<�த �)+$ பைட&ர�க�களி� பல� நபிக� 
நாயக�தி' ெசா�+ைன மீறி� கணவாைய விB! வ�� ெகா�ைள� ெபா<� 
ெபா<�:வதி� ஈ!பBடன�. ேபா�� கைலயி� வ�ல கா+� பா�கா�ப�ற 
கணவாயி' வழியாக�பைட ெகா0! வ�� �)+$ பைடகைள� பி'�றமாக� 
தா�கினா'. இ<�ற�$ தா�க�பBட �)+$ அணி�:� ெப<$ ேசத$ ஏ�பBட�. 
தைலவ�களி� 14 ேப� மா0டன�, பல� காயமைட� தன�. நபிக� நாயக$ 
ெகா�ல�பBடா� எ'ற வத�திக� பரவின. எனிT$ �)+க� நபிக� நாயக�தி' 
உ�தியா� ெதாட��� ேபாாிBடன�. இ� க0ட-சிய அ�IபியாT$ பிற<$ ம�கா 
ேநா�கி� �ற�பBடன�. இCவா� பைகவ�க� ேதா�ேறாட� ெதாடGகிய�$ 
�)+$ &ர�க� அ�பைகவ� கள�தி� விB!
 ெச'ற :திைரகைளF$ 
ெபா<BகைளF$ Kைறயா,ன�. 
 
இல�கிய நல$ கனி�த பாட�க� பல உ�ளன. பைக�பைட அணிவ:��
 ெச'ற� 
அ�பைடயி� வாிக� அைச�தன. அதி� கவிஞ� த$ க<�ைத ஏ�றி �க$மைத 
எதி���
 ெச�லாதீ�க�, தி<$பி வி!Gக�" எ'� ைகமறி��� காB,ய� ேபால 
இ<�த� எ'� Q�கிறா�. அ�பைகவ�க�, ேபா� �ரI உடேன வா<Gக� 
வா<Gக� என வானவ�க@�: உைர�த� ேபா� இ<�த� எ'கிறா�. ெகா, 
அைசவி#$ �ரெசா+யி#$ தீயவ�க� பைடெய!�ைப� த!��� Q�வ� 
ேபா'றி<�ததாக9$ �லவ� Q�வதி� த�:றி�ேப�ற அணி இட$ ெப���ளைத� 
காணலா$ இCவாேற �)+$க� அணிவ:��
 ெச'ற ேபா� கவாி அைசF$ 
ேதா�ற�ைத� பைகவைர எதி���
 ெச�#Gக�, ெச�#Gக� எ'� 
ைகயைச�ததாக9$, இைச�க<விக� �)+$ பைடகேள ெகா,ய :ைறஉஷிகைள� 
ெகா�#Gக� ெகா�#Gக�" எ'� உைர�த� ேபால9$ ஒ+�தன எ'�$ 
"அைச�தா!$ ெகா,க� இ�பைட ெவ�#$ ெவ�#$ " எ'� :தி�தா,ன எ'�$ 
பா! வதி� உவைமF$ த�:றி�ேப�ற உ�திF$ சிற�தைம���ளன. 
 
 அ�#$ க�#$ ஒ�தனமன� :பிரவ� பைடயி� 
 ெச�#$ ெச�#$ எ'� ஏவின சிவிநியி' திர�க� 
 ெகா�#$ ெகா�#$ எ'� உைர�தன ப�+ய$ :�ற� 
 ெவ�#$ ெவ�#$ எ'� ஆ,ன வி!ெந!Gெகா,க� (உக�. 96) 
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இ�பாட+� ெச�#$: ெச�#$; ெகா�#$ ; ெகா�#$ ; ெவ�#$ ெவ�#$, என
 
ெசா�க� அ!�கிவ�� ஓைச இ'ப�த<கி'றன. இ� ேபா'ற ஒ+ நய$ ெபா<�திய 
பாட�க� பல உ�ளன. 
 
அ�றா 
 
ம�காநகர� :ைறஉஷி &ர�க� மB!ம�லாம� I�றி#$ இ<�த &ர�கைள� 
திரB,
 ெச'� ேபாாிBட ேபா�$ அதி� ெவ�றி காண �,ய வி�ைலேய எ'� 
ம�கா ெச'ற அ�Iபியா' ேவதைன�பBடா'. "நம�:
 ெச�வ$ இ<��$ 
பைட�பல$ இ<��$ பயனி�ைலேய �றGகாB, ஓ, வ�� கவைல�ப!வதி� 
பயனி�ைல. மீ0!$ ஒ<�ைற �க$மைத எதி���� ேபா�ெதா!�� அவைன 
அட�கி வரேவ0!$" எ'� வி<$பினா'. �'ன�� ேபாாிBட &ர�கைளெய�லா$ 
திரB,னா'. மதினா ேநா�கி� �ற�பB! இெறௗகா எ'T$ இட�தி� 
பா,யிறGகினா'. இதைனயறி�த நபிக� நாயக$ பைட� திரB,� �ற�பB! அ�றா 
எ'T$ இட�தி� �காமிBடா�. அ�றாவி� இ<�த மகப� எ'ற :ைசயி� 
QBட�தைலவ� இ<சாரா��க$ ேவ0,யவ�. நபிக� நாயக�ைத
 ச�தி�� விB! 
அSKபியா' இட$ ெச'� "�'னேர உம� அணி�தைலவ�கைள� ேபாாி� 
இழ�தாA; பழி Iம�தாA; அளவ�ற நிதிைய விB!
 ெச'றாA; பிைழ ெசAதாA; 
இ'T$ உ$மின�தாைர வி0ணி� ஏ�ற வி<$�கிறாA ஒLGகாக ஊ� ேபாA
 
ேச�வாயாக" எ'� அவ' மனதி� ப!$ப, எ!��
 ெசா'னா�. உ�திய�ற 
உ�ளGெகா0ட அவ' நி�பானா? ெபா<�கைள-ெய�லா$ ேபாB! விB!
 
ெச'றா'. 
 
க:� 
 
aத�க� சில� நபிக� நாயக�ைத ஒழி���கBட �ய'றன�; அவ<� க:� எ'ற 
வ-சகT$ ஒ<வ'. I:றா எ'T$ நகாி� வா2�� வ�தா'. நளி� QBட�தி' 
தைலவ'. தீைமக� பல ெசA� வ�தா'. ம�கா� :ைறஉஷிக@ட' ேச��� 
�)+$க@�:� ெதா�ைல ெகா!��வ�தா'. இதைனயறி�த நபிக� நாயக$ 
பைடெய!��
ெச'� I:றா ேகாBைடைய ���ைகயிBடா�. க:� 
ேகாBைட
Iவ� மீதி<�த ெப<Gக�ைல� த�ளி நபிக� நாயக�ைத� ெகா�ல 
�ய'றா'. இதனி'�$ ஒ�Gகி நபிக� நாயக$ த�பி��� ெகா0டா�. 
நயவ-கனான க�: நபிக� நாயக�திட$ வ�� வ-சக�ட' பணி�தா'. நபிக� 
நாயக$ அவைன ம'னி�தா�. ஆனா� வ-சக' க�: வா�:� தவறி ஏமா�ற 
�ய'ற'. இதைன� Qற வ�த உம� ெபாியவ�க� ஆயிர$ ந'ைம ெசAததா#$ 
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கீழானவ�க� ெசAந'றி மற�� �'பேம ெசAய� க<�வ� எ'பத�:
 சா'றாக 
உ�ளா' எ'� பா!கிறா�, 
 
ம�கா� :ைறஷிகைள� க0! அவ�களி' ஆதர9 ெப�� �)+$கைள� தா�க 
�ய'றா'; �)+$கைள� க0டா� ெவ:0ெடL�தா'. ஆத+' இ� 
ெகா,யவ' இ<�தா� ந�லற$ வாA�கா�; அவைன� தீ����கBட ேவ0!$ 
எ'� க<தி ேதாழ�களிட$ நபிக� நாயக$ Qறினா�. அCவள9 தா' �க$ம� 
இ�T ச�மா எ'ற &ர� அவைன� ெகா'�வர வி<$பி நபிக� நாயக�தி' 
ஆசிெப��
 ெச'� த�திரமாக அவ' ப�ளியைற ெச'� அ�ெகா,யவைன� 
ெகா'� தீ��தா�. 
 
வ-சக' ஓழி�த�$ நளி� QBட�தாைர அட�க நபிக� நாயக$ பைட ெகா0! 
ெச'� I:றிைய ���ைகயிBடன�. மதினா aத�கேளா, ம�கா� :ைறஉஷிகேளா 
யா<$ I:� QBட�தா<�:� �ைணவரவி�ைல . ���ைக 21 நாBக� நீ,�த�. 
I:றா aத�க� பணி�� அைமதி� J� அT�பின�. அத' ப, நபிக� நாயக$ 
அவ�க� உ!�திய ஆைடக� தவிர ேவ� எைதF$ எ!�காம� ேகாBைடைய விB! 
அவ�க� வி<$�$ இடGக@�:
 ெச� லலா$ எ'� Qறினா�. அவ�க@$ உட' 
பBடன�. இர�க��ள நபிக� நாயக$ அவ�க@�: ஐ�� ஒBடகGகைளF$ 
Iம�க�த�க உண9�ெபா<BகைளF$ ெகா!�தT�பினா�. I:றாைவ விB!� 
�ற�பBட aத�க� ஷா$ நகர�தி�:$ ைகப<�:$ ெச'றன�. நபிக� நாயக$ 
அவ�க� விB!
 ெச'ற ெபா<Bகைள ஏைழ எளியவ�க@�:� ெகா!��விBடா�. 
 
I:றா�ேபாாி� அ-சி ஓ,ய அSIபியா' ப��
 ச�ைத�: வ�ததா� ஒ<ைக 
பா���வி!ேவா$ எ'� Qறி
 ெச'றா', அCவாேற பழி வாGக��,�த 
அ�Iபியா' ப���:� பைட ெகா0! வ�தா'. நபிக� நாயக$ அவைன
 
ச�தி�க� பைடதிரB,� �ற�பBடா�. �)+$ பைட அ�லா: அ�ப� எ'ற 
�ழ�க�ைத எL�பி ஆரவார��ட' வ<வைத அறி�த அ�Iபியா' அ-சி 
வழ�க�ப, ேபா�� க<விகைளF$ உண9� ெபா<�கைளF$ வாகனGகைளF$ 
விB!
 ெச'றா'. 
 
ேபா��கால� ெதாLைக 
 
தா���றகா�: எ'Tமிட�தி� வா2��வ�த க�பா' QBட�தின�. �)+$-
க@�:� ப�ேவ� �'பGகைள� த�� வ�தன�. ஆத+' அ�QBட�தாைர 
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அட�:$ ெபா<B! நபிக� நாயக$ பைடFட' �ற�பBடா�. பாைலவன�ைத� 
கட�� வ�� நI� எ'T$ இட�தி� �காமிBடன�. இதைனயறி�த க�பா' 
QBட�தின<$ ெப<$பைடFட' அG: வ�தன�. ேபா� ெதாடG:�' ெதாLைக 
ேநர$ ெந<Gகேவ �)+$ &ர�க� ெதாLைகயி� ஈ!பBடன�. இதைன�க0ட 
பைக&ர' த$ பைடயினாிட��
 ெச'� �)+$ பைடயின� வாிைசயாக நி'� 
ெமAமற�� ெதாL� ெகா0!�ளன�; இCேவைளயி� அவ�கைள� தா�கினா� 
அவ�கைள� ெகா'� :வி��விடலா$ எ'� ெசா'னா'; அவ�க� வ�� 
ேச�வத�:� �)+$ &ர�க� ெதாLைகைய �,��விB! ஆய�த நிைலயி� 
இ<�தன�. இதைன�க0ட அ�பைகவ�க� அ!��வ<$ ெதாLைக ேநர�தி� 
தா�கிவிடலா$ எ'� Qறி
ெச'றன�. அச� ெதாLைக ேநர$ வ�த�, தி<�:� ஆ' 
வசன$ இறGகிய�. 
 
அத�ேக�ப நபிக� நாயக$ தம� பைட&ர�கைள இ< பிாி9களாக� பிாி�� ஒ< 
பிாிவின� த$ைம� பினப�றி இர0! ர�அ� ெதாழ
ெசAதன�. ம�ெறா< பிாிவின� 
ஆய�த நிைலயி� காவ� கா�தி<�தன�. அ!�த இர0! ர�அ�ைத� கா�தி<�த 
பிாிவின� நபிக� நாயக�ைத�பி'ப�றி� ெதாழ ��திய பிாிவின� கா�தி<�தன�. 
அைனவ<$ ஒ< ேசர� ெதாLவ� எ'� எதி� பா��தி<�த பைகவ�க� ஏமா�ற$ 
அைட�தன�. �)+$களி' ெதாLைக க0! விய�த பைகவ� அ-சி ஓ, 
மைற�தன�. 
 
அ�லாஉ� கா�பா' 
 
நானில வ�ணைணயி� தமி2நாB!
 சாயைல�காB, வ�த உம� ஆGகாG: அர� 
நாB!� பாைலவன�ைதF$ வ�ணி�க� தவறவி�;ை◌ ெவ�ப$ மி:�த வற0ட 
பாைல� காBசிகைள� காB!கிறா�; தமி2நாB!� பாைலநில� ெதAவமான காளியி' 
விைளயாBைட� காB!கிறா�. இ�ெகா,ய பாைலநில�ைத� கட�� ஒ< ேசாைலF� 
�:�தன�; க!ைமயான ெவயி+' கைள� ��ேபான �)+$ &ர�க� வா�கைள 
அ<கி� ைவ��விB! ஆGகாG:� காண�பBட மரநிழ+� �ணிைய விாி��� 
ப!�� அய��� J�கின�. நபிக� நாயக�$ ஒ< மரநிழ+� தனியாக� 
�யிலலானா�. 
 
நபிக� நாயக�ைத எ�ப,யாவ� ெகா�ேவ' எ'� K@ைர�த ஓ� அரபி நபிக� 
நாயக�ைத� �யி#$ நிைலயி� க0டா'; தனியாக� JG:கிறா�, ந�ல த<ண$ 
எ'� க<தி நபிக� நாயக�தி' வாைள எ!�� உைறயினி'�$ உ<வி உய��தி� 
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பி,���ெகா0! விழி�த நபிக� நாயக�ைத ேநா�கி "நா' உ$ைம இ< �0டாக 
ெவB!ேவ' உ'ைன�கா�ப� யா�?" எ'� ேகBடா'. நபிக� நாயக$ வா� 
உ'ைகயி� உ�ள�. வ+ைம மி:�த எ$ &ர�க� உறG:கிறா�க� ; நீ இCவா� 
ேபசிவிBடாA. அ�லாdேவ எ'ைன� கா�பா' எ'� Qறினா�. 'அ�லா உ�" 
எ'ற ெபயைர� ேகBட�$ அ�பாதகனி' ெந-ச$ ந!Gகிய�. ைகயி+<�த வா� 
கீேழ விL�த�; அCவாைள நபிக� நாயக$ எ!��� ெகா0! இ�ேபா� 
உ'ைன�கா�ப� யா�? எ'� ேகBடா�. அவ' அ-சி ந!Gகினா'. " ெப<$பிைழ 
ெசAத எ'ைன இைறவT�காக� ெபா��த<ள ேவ0!$" எ'� Qறி அவாி' 
தி<வ, பணி�தான�. 
 
உற�கதி+<�த &ர�க� எL�தன�. அவ�களிட$ நட�தைத நபிக� நாயக$ 
Qறினா�. "இ�தைகேயா��: இர�கGகாB!வ� தீைமைய�த<$. ஆத+' 
இவைன� ெகா'� விட ேவ0!$" எ'� Qறின�. நபிக� நாயகேமா "நீGக� 
Q�றவ� உ0ைமேய; எனிT$ ெகா�ல வ�ேதாராயிT$ அ-சி அைட�கல$ 
�:�தா� கா�ப�தாேன �ைற. வாைள� கீேழ ேபாB!� �ல$பி நி�:$ ேகாைழைய 
ெவB!வ� &ரமா:மா? அவT�: அைட�கல$ த�� ஆதாி�பேத �கைழ�த<$. 
அ'ெபT$ பயி<�: ேவ+யா க9$ �'ப$ தீ��:$ ம<�தாக9$ இ<�ப� 
ெபா�ைமேய ஆ:$" எ'� Qறி அ�பைகவைன ம'னி�த<ளினா�. 
 
பைகவனி' வ-சக� ெதாழிைலF$ அ�பைகவT�:$ அ<@$ நபிக� நாயக�தி' 
க<ைண�திற�ைதF$ உம� அழ:�பட கவிநய$ கனிய� பா!கிறா�. 
 
அக2�ேபா� 
 
க:� ெகா�ல�பBடா'. அவTைடய I�ற�தின� I:றாவி+<�� ெவளிேயறி 
ஷாமி� :,ேயறின� எ'பைத� க0ேடா$. அG: அவ�க@�:�தைலவனான 
:ைய எ'பா' நபிக� நாயக�தி�: எதிராக அவ�கைள� J0, வ�தா'. 
"aத�கேள, ஈ,�லாத I:றாவி� நா$ இ'பமாக வா2�� வ�ேதா$. &ர�$ தீர�$ 
வாA�� வ�த ந$ தைலவ' I:ைப �க$ம� ெகா'� &2�தினா'. ந$ைமF$ ந$ 
ஊைரவிB! விரB, விBடா'. அவைன� ெகா�லா� ேப,கைள� ேபால அடGகி� 
கிட�ப� �ைறயா:மா? aத�க� �ணி9$ அறி9$ இன� ெப<ைமF$ 
ெகா0டவ�க� எ'� உலக$ Q�$; ஆனா� நாேமா நாBைட� �ற��, 
நாண�ைத� �ற��, &ர�ைத� �ற��, உ�றா� உறவின�கைள��ற�� 
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ஊைரவிBேட ஓ,விBேடா$; ேவைலF$ வி�ைலF$ &சி எறி�த ைகக� ந$ ைகக�; 
பய�ேதா, வ�த கா�க� ந$ கா�க�; எதிாிக@�:� �றGகாB,ன ந$ ��:க�; 
�யர�தா� �ல$�கி'றன ந$ வாAக�; இவ�ைற நிைன��� பா��க9$ �,யா�; 
இ'ேற ேபா� ெதா!��� பழி�:�பழி வாG:ேவ'" எ'ெற�லா$ ேபசி 
aத�க@�:� பழிவாG:$ உண�ைவ� கிள��ெதழ
 ெசAதா'. ேபா� 
உண�
சிைய� கிளறிவி!$ &ர உைர ஆ��வைத ஓ� உ�தியாக� காB!வதி� 
உம� சிற�� விளG:கிறா�. 
 
இ��ட' நி'றாவன�ல' அ�ெகா,யவ'; ம�கா நக� ெச'� அ�Iபியாைன� 
க0! அ-ச�Q,ய :ைறஷிகளிட�$ உண�
சி மி�க உைரயா�றி� பழி வாGக� 
கிள��ெதழ
 ெசAதா', அயிலா' எ'T$ ஊ� ெச'� ைகI�QBட�தாைர நபிக� 
நாயக�தி�: எதிராக� J0,விBடா'. அ!�� பனி:ைறலா�களிட$ ெச'� 
நய$பட� ேபசி நபிக� நாயக�ேதா! ெசA� ெகா0ட ஒ�ப�த�ைத மீறி� த'Tட' 
ேச<$ப, ெசAதா'. இCவா� aத�க� :ைறஉஷிக�, ைகI�QBட�தா�, 
பனி:ைறலா ஆகிய இன�தாைர எ�லா$ J0, விB!� ெப<$பைட திரB, 
மதினா ேநா�கி� �ற�பBடா'. 
 
�த� நா� ேபா� 
 
ப�தாயிர$ ேப� ெகா0ட பைகவ� பைட �ற�பBட�. வழியி+<�த நகரGகைள-
ெய�லா$ நாச�ப!�தின�. கனி மரG கைள எ�லா$ ெவB, &2�தின�. 
மதினாவி�: எ�ெபா<@$ ேபாகா� த!�தன�. நபிக� நாயக�$ அவ�கைள
 
ேச��த �வாயிர$ &ர�@$ மதினா நகாிT� இ<�� அக2ெவB,
 I�றி#$ 
கா�:$ �ய�சியி� ஈ!பBடா�. ேபா� �0ட�. �)+$க� த�கா��� பணியி� 
இ<�ததா� ேசத$ :ைறேவ. பைகவ�க� �'ேனறி வ�� அகழி இ<�:$ ��ைம 
க0! விய�தன�. அகழிைய� கட�க அவ�க� �ய'ற ேபா� சஃ�$ அ+F$ 
ெச'� அவ�கைள� த!�� நி��தின�. 
 
உBபைக ேதா'றிய� 
 
பைக�� நி'ற க�பா' QBட�ைத
 ேச��த /ைக� எ'பா� உ0ைம நிைல 
உண��� பைடயி+<�� விலகி �)+$க@�: எதிரான QBடணி� 
தைலவ�களிைடேய உBபைக ேதா'ற
 ெசAதா�. QBடணி கலகல�த�. 
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இர0டா$ நா� ேபா� 
 
இய�ைகF$ ேச��� ெகா0ட�. ம�நா� காைல பைகவ� கலG:$ வ0ண$ 
காாி<� பரவிய�. இ� காபி� ெசAத பாவ$ திர0ட� ேபா� ேதா'றிய� எ'கிறா� 
உம�. ெப<Gகா��$ &சிய�. க!G:ளி<$ ேச��� ெகா0ட�. மைழ நீ���ளிக� 
கா�றி' விைசயினா� க�கைள� ேபா� காபி�கைள� தா�கின. அவ�களி' :திைர 
ஒBடகGக� எ�லா$ க�தி�கிB!� தா� மாறாA திாி�தன. &ர�க� தGக@�:� 
�'பகால$ ெந<Gகி விBடேதா எ'� கலGகின�. ேவ� சில� ஓ,�ேபாA� 
பிைழ�ேபா$ எ'� Qறின�. 
 
அ�Iபியா' வி,F$ �'ேன கிள$�ேவா$ எ'� :திைர மீேதறி
 ெச#�தினா'. 
:திைர நகரவி�ைல . காரண$ கBடவி2� �விடவி�ைல. கவைல மி:தி 
சி�தைனைய
 சிைத��விBட�. கBடவி2�� தைலெதாி�க ஒ,னா' எ'� 
நைக
Iைவ ேதா'ற உம� பா!கிறா�. பைகவ� பய�� அவரவ� நாB,�: ஓ,ன�. 
நாயக�ைத எதி���� காபி�க� எ!�த ேபா�களி� இஃ� இ�தியான� எனலா$. பல 
QBட�தா<$ ேச��� திBடமிB!� திரB,ய ப�தாயிர$ ேப� ெகா0ட QBடணி 
�ைன�� தா�க �,யாம� �றி�� ேபாயி��. இத' பிற: இ�ப,� பல 
இன�தவ<$ ேச��� பைடெய!�:$ வாA�� ஏ�படவி�ைல. 
 
ஒ�ப�ற உட'ப,�ைக 
 
இ)லா�தி' ஐ$ெப<G கடைமகளி� உற=ஜு நிைறவான�. வசதிF�ள ஒCெவா< 
�)+�$ வா2நாளி� ஒ< �ைறயாவ� ம�கா ெச'� இ�கடைமைய நிைறேவ�ற 
ேவ0!$. உற=ஜு நபிக� நாயக�தி�: �'பி<�ேத நட�த வ<$ நிக2
சி 
எ'றா#$ நபிக� நாயக$ இ�கடைமைய �ைற�ப!�தி நிைற9 ப!�திF�ளா�. 
உறி=ாி ஆறா$ ஆ0! ��காயிதா மாத�தி� ம�கா ெச'� உற=ஜு உ$ரா ெசAய 
வி<$பி� த$ ேதாழ�கைள அைழ��வர
 ெசா'னா�. 1400 ேதாழ�க� திர0டன�. 
தி<$பி வ<$வைர /ைமலா எ'பாைர மதினாவி� இ<�� ஆBசி நட�த நியமி�தா�. 
:�பா' ெகா!�க :ைறெயா'�$ இ�லாத 70 ஒBடகGகைள� ெகா0! வர
 
ெசAதா�. தம� க)லா எ'T$ ஒBடக�தி' மீ� ஏறி� �ற�பBடா�. ேதாழ�க� பி' 
ெச'றன�. 
 
பாைலவன�ைதF$ மைலகைளF$ ஆ�கைளF$ கட�� ம�கா ேநா�கி
 ெச'றா�. 
ம�கா ெச�#$ வழியி� �)+$கைள� த!�� நி��த வ�த கா+� அ-சி ஒ, 
விBடா'. �)+$களி' வ<ைக ப�றிய ெசAதிேய பைகவ�கைள ந!Gக
 ெசAத� 
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எ'ற உண�ைவ உம� ந': �ல�ப!��கிறா�. பைகவ�களி' இைடaைற அக�றி 
நபிக� நாயக$ தனிAயா எ'T$ மைல�கணவாA வழிேய ெச'� ெகா0,<�:$ 
ேபா� நபிக� நாயக$ இவ��� வ�� ஒBடக$ தைரயி� ப!�த�; அதB, எழ�பிF$ 
எழ�தபா,�ைல. அ�லாஉ�வி' ஆைணயா� தா' ப!�தி�:$ எ'� க<தினா�. 
 
நபிக� நாயக$, தி<மைறைய ஏ��� ெகா�ளாத பைகவ�க� எCவித உ�திெமாழி 
ேகBடா#$ இ$�ைற த<ேவ', இைறவ' ேம� ஆைண எ'� Qறினா�. ஒBடக$ 
தி!ெமன எழ�த�. நபிக� நாயக�$ ேதாழ�க@$ தGக� பயண�ைத� ெதாட��� 
ம�கா வி�: அ<கி#�ள ஹுைதபியா எ'ற இட�தி� தGகின�. இG: வறBசி 
மி:�தி<�த�. த0ணீ� கிைட�கவி�ைல. �)+$க� தவி�தன�. நபிக� நாயக$ 
த$ அ$�றா� �ணியி+<�� ஒ'ைற எ!�� வற0ட :ள�தி' ந!ேவ ஊ'ற
 
ெசAதா�. அCவிட�தி+<�� நீ� ஊறி� ெப<கிய�. எCவா� ெப<கிய� ெதாிFமா? 
வைரயா� வழG:$ வ�ள�களிட$ வள<$ ெச�வ$ ேபால9$ ந'ெனறியா$ 
இ)லா$ வள��� வ�த� ேபால9$ வ<ேவா��: அ<� ெசAF$ நபிக� 
நாயக�தி' க<ைண ேபால9$ ெப<கியதா$. �'� உலைமகைள� ெகா!�� 
நிைற9ப!�தி
 சிற�பி�கிறா�. பயணிக� நீ�ேவBைக தீர� ப<கின�. விலG:கB:$ 
ஊB,ன�. அGேகேய பா,&!  அைம��� தGகின�. 
 
இ<சாரா� நB�$ ெப�ற �ைதயி� எ'ற :ைறஷி நபிக� நாயக�திட$ வ�� 
ேபசினா�. ெதாட��� உ�வா எ'பா� வ�� நபிக� நாயக�தி�: அவ�த$ 
ேதாழ�க� காB!$ மதி�ைபF$ மாியாைதையF$ க0! விய�� :ைற உஷி� 
பைகவ�களிட$ தி<$பினா�; அவ�களிட$ "எ' :ல�தாேர நபிக� நாயக$ 
�ைதயி+ட$ Qறியைதேய எ'னிட�$ ெசா'னா�. �க$ம� ேமலானவ�. அவ� 
உமிL$ எ
சிைல� ைககளி� ஏ�தி� க)�ாி யாக� க<தி உட+� Sசி�ெகா�ள 
அவைர
 K2�� பல� நி�கி' றன�. அவ� உ#[*] ெசAF$ த0ணீைர� 
ப<:வத�காக ெந<Gகி நி�ப� பல�. அவ� ஒ'ைற
 ெசAய
 ெசா'னா� அதைன� 
தG க@�:� கிைட�த ேபறாக� க<தி
 ெசAய ஆ�வGெகா0! கBடைளைய 
எதி�பா���� ெகா0! நி�பா� பல�" எ'� விய�� Qறி அவேரா! உற9 ெகா0! 
வா2வேத நம�: உய�வா:$ எ'றா�. 
---- 
[*] உ# = ெதாழவத�காக ைககா� �க$ கா� �த+யவ�ைற
 I�தி ெசAத�. 
 
உம� உ�வா Q�றாக நபிக� நாயக�திட$ அவ�த$ ேதாழ�க� ெகா0,<�த 
ஒ�ப�ற மதி�ைபF$ மாியாைதையF$ அழ:ற� பா!கிறா�. உ�வா Qறியைத� 



105 

 

ேகBட கனானி எ'பா' நபிக� நாயக�ைத� க0! உைரயா,னா'. அ�ேபா� 
Iைக� எ'பா' வ�� ெவ�$ ேப
I ேவ0டா$ ெசய�ப�றி� ேபசி ஒ� 
உட'பாB,�: வ<ேவா$ எ'றா'. நபிக� நாயக�$ இதைன ஏ�� 
உட'ப,�ைகைய ஆய�த$ ெசAய ��பB! அ+ைய அைழ�� பி)மி�லா 
உறி�ரஉ� மாவி�ரஉறீ$ எ'ற �த� வசன�ைத எழ�$ப, Qறினா�. Iைக� 
இைடமறி��� தன� :லமர��ப, எLத
 ெசா'னா'. அCவாேற பி)மி�க�லா 
உஹு$ம (அ�லாஉ�ேவ உ' ெபயரா�) எ'� நபிக� நாயக$ எLத
 ெசா'னா�. 
அ!��, இைற�Jத� �க$ம� ெசA� ெகா0ட உட'ப,�ைக எ'� எழ�$ப, 
நபிக� நாயக$ Qறினா�. 
 
Iைகயிேலா �க$மேத உ$ைம இைற��தராக நாGக� ஏ���ெகா0டா� இ�த� 
பைகF$ �'ப�$ வரமாBடாேவ எ'� Qறி அ�9$ உட' ப,�ைகயி� இட$ 
ெபற�Qடா� எ'� ம��தா'. சமாதான�தி� ஆ�வG ெகா0ட நபிக� நாயக$ 
இைற�J� எ'பைத அழி�:$ப, ெசA� அ���லா மக' �க$ம� ெசA� 
ெகா0ட உட'ப,�ைக; அத'ப, அவ<$ அவ<ட' வ�தவ�க@$ உ$றா ெசA� 
தி<$ப ம�க���ேளா� வழிவிட ேவ0!$ எ'� எLத
 ெசா'னா�. Iைகயிேலா 
இ$ெமாழி ெபா<�தா� எ'� Qறி இ�த ஆ0! தி<$பி
 ெச'� அ!�த ஆ0! 
வ�� உற=ஜு$ உ$ரா9$ ெசAயலா$ எ'� எLத
 ெசா'னா'. நபிக� நாயக$ 
பயண�தி' ேபா� ப!�த ஒBடக�திட$ தா$ Qறியைத நிைன9 Q��தா�. 
அ�ப,ேய எL�க எ'� Qறினா�. இCவா� எழதிய உட'ப,�ைக� ப�திர�ைத 
நபிக� நாயக$ Iைக+ட$ ெகா!�தா� எ'� உம� பா!கிறா�. 
 
உறைதபியா உட'ப,�ைகயி� ஆ� க<��க� உ�ளன. இவ�ைற எ�லா$ ஒ'� 
விடாம� உம� Qறவி�ைல. தைலைமயான ெசAதிைய மB!$ எ!��� Qறி� 
கா�பிய�தி�:
 IைவaB!கிறா�. 
 
விB!� ெகா!�தத' விைள9 
 
பல நிைலகளி� விB!�ெகா!�� உட'ப,�ைக ெசA� ெகா0டத�ேக�ப 
அCவா0! ம�கா ெச�லாம� உறைதபியா விேலேய 70 ஒBடகGகைள� :�பா' 
ெசA�, தைல�, இற�கி, உ$றா� கடைமைய நிைறேவ�றின�. மதினா தி<$�$ 
வழியி� இC9ட'ப,�ைக வாயிலாக ெவ�றி எ'ற இைறவசன$ இறGகி��. 
 
உறைதபியா உட'ப,�ைகயி' விைளவாக �)+$களி' பைகவ�களாக இ<�த 
பல� இ)லா�தி� ேச��தன�. இவ�க@� :றி�பட�த�கவ� பி'னாளி� மாெப<$ 
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ெவ�றி விரராக� திக2�த கா+�பி'வ+�, அ$� இ�T ஆ), அSதா+பி' மக' 
உ�ைகயி�, த�உறாவி' மக' உ�மா' ஆகிேயா�. இவ�கைள� ெதாட��� 
ம�கா� :ைறஷிகளி� பல� அணியாக வ�� இ)லா�ைத� தLவின�. 
 
ஆனிைர மீB,ன� 
 
பைகவாி' :ற$� நட�காம� இ�ைல . ஒ< நா� நபிக� நாயக$ ச�மா 
எ'பாைரயைழ�� நபா: எ'பவ<ட' காபா எ'T$ ��தைரயி� கா�நைடகைள 
ேமA���ெகா0! வ<க எ'� அT�பினா�. அCவா� அவ�க� ேமA��� 
ெகா0,<�த ேபா� க�பா' QBட�தைலவ' உ�பா, உைபனா, அ��� ற:மா' 
ம��$ 40 :திைர &ர�க� வ�� காபா ��தைரயி� ேமA�தி<�த ஆநிைரகைள� 
கவ��� ெச'றன�. /பா:ைவ அT�பி நபிக� நாயக�திட$ இ� ப�றி� 
ெதாிவி�:$ப,� Qறினா�. ச�மா அ$�மாாி ெபாழி�� பைக&ர�கைள� 
க!ைமயாக� தா�கினா�. ேதா�விF�ற பைகவ�க� ஆநிைரகைள விB! விB! 
ஓ,ன�. ச�மா நிக2�திய ேபா��திற�ைத நபிக� நாயக$ பாராB,னா�. 
 
தமி2 மர�கைள� ேபா��$ உம� :றி-சி, ��ைல , பாைல, ம<த$, ெநAத� 
�த+ய நிலGகளி' வ�ணைனைய ஒ< பாட+� அட�கி� Q�கிறா�. தமி2 
மறவ�க� ேபா� ெசAF$ ேபா� அணி�� ெகா�@$ ெவBசி, �$ைப ஆகிய 
மல�கைன அர� நாB! ம�க@�: அளி�� அழ QB!கிறா�. 
 
வ-சக� &2�தன� 
 
இ)லா$ பல இடGகளி#$ பரவி வ�த�. மதின மாநகாி� இ<�� நபிக� நாயக$ 
ந�லாBசி �ாி�� வ�தா�. ஒ< நா� உறனி� கBட�தா<� எB!�ேப� நபிக� 
நாயக�திட$ வ�தன�. நபிக� நாயகேம "நாGக� இ)லா�தி� ேசர வி<$பி 
வ���ேளா$. க+மா
 ெசா�+� த�� அ<@Gக�" எ'� நயவ-சகமாக� 
ேகBடன�. நபிக� நாயக$ அவ�களி' வி<�ப�ைத நிைறேவ�றி ைவ�தா�. 
ந�ேலா� ேபா� ந,�� வ�த அ�தயவ-ச�கைள� ெதாLேநாA ப�றி� ெகா0ட�. 
வ<�தி வ�த இ�கயவ�க� �)+$க@�:
 ெசா�தமான ஆB!� கிைடைய� 
தி<B!� தனமாக ஒB,
 ெச'� விBடன�. �)+$க� அவ�கைள விB!வி�ைல . 
�ர�தி
 ெச'� பி,�� வ�தன�. நயவ-சக$ ெகா0! தி<,ய அ�தீயவ�க@�: 
மா�ைக மா�கா� வாGகிவி !$ப, நபிக� நாயக$ ஆைணயிBடா�. தி<B,�:ாிய 
இ)லா மிய� த0டைனைய உம���லவ� இதி� �ல�ப!�தி வி!கிறா�. 
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இCவா� வள��� வ�த சீறா கா�பிய$ இ�நிக2
சிேயா! நி'� வி!கிற�. 
காரண$ யாெத'� ெதாியவி�ைல . உம� பா,ய ேபாில�கிய�தி' பி�ப:தி 
அழி�� விBடேதா? சீறா பா, வ�த உம� இ�நிைலயி� இற�� விBடாேரா? 
ெதாியவி�ைல. ஆனா� 30 ஆ0!க@�:� பி' காய�பB,ன�ைத
 ேச��த பனி 
அ:ம� எ'பவ� உம���லவாி' சீறா��ரான�தி� இட$ ெபறாத ப:திைய� பா, 
நிைற9 ெசA��ளா�. இத�: ஆசிாிய� இBட ெபய� சீறா��ரான$ - உறிகற��� 
கா0ட$ எ'பதா:$. இ� நபிக� நாயக�தி' இ�தி� ப:தியாக இ<�பிT$ 
தனிெயா< கா�பியமாக� ெகா�ள�பB!
 சி'ன சீறா எ'� அைழ�க�பB! 
வ<கிற�. 
-------------- 

7. 7. 7. 7. உம���லவாி" பிற ./க�உம���லவாி" பிற ./க�உம���லவாி" பிற ./க�உம���லவாி" பிற ./க�    
 
சீறா��ராண�தி' சிற�பிய��கைளF$ உம���லவாி' கவி� திற�ைதF$ 
க0ேடா$. இG: அவ� இய�றியனவாக� க<த�ப!$ ேவ� இ< 8�கைள� 
ப�றி� காணலா$. 
 
��ெமாழி மாைல 
 
இ�8� சீறா��ராண�ேதா! ெதாட��ைடய�. வ�ள� சீத�காதியி' விைழைவ 
ஏ�� உம� கா�பிய$ இய�ற ��பBடா�. வ�ள� மா��கேமைத சத�க���லா 
அ�பாவிட$ உமைற அைழ��
 ெச'� அறி�க�ப!�தி நாயக� கா�பிய�தி�: 
ேவ0,ய க<�ெபா<� த��தவ ேவ0,னா�. மா��கேமைதேயா உம���லவாி' 
�ற�ேதா�றGக0! க<�ெபா<� தர ம�� �விBடா�. இதனா� உ�ள$ உைட�த 
உம� ப�ளிவாச#�:
 ெச'� இைறவைன� ெதாழ� இைற-சிவிB! �க$ம� 
நபிைய எ'� கா0:வேன எ'� �,F$ 87 பாட�கைள மன�<க�பா, இ�தி� 
பாட+� நபிைய� க0களா� எ'� கா0:வேன எ'� கசி��<கி� 
க0ணய���விBட�. �லவாி' ேவBைகைய� தீ��க நபிக� நாயக$ அவ� கனவி� 
காBசி த�தா� எ'� ஒ< ெசவிவழி
 ெசAதி வழGகிவ<கிற�. இ�ப,� பா,ய 
பாட�களி' ெதா:�ேப இ�8�. 
 
இ�பாட�களி� மாணி�கவாசக� பாட�களி#$ இராம+Gக அ,ளாாி' 
பாட�களி'#$ பயி'� வ<$ உ<�க�$ இனிைமF$ அைம�தி<�பைத� 
காணலா$. காBடாக ஒ< பாட� : 
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 நானில வா2ைவ நா'மைற வா2ைவ 
  நபிகளி' வா2ைவ எ'னிதய� 
 தானில வா2ைவ� தேபாதன� வா2ைவ
 
  சா'றவ� வா2ைவ ேமேலாக� 
 பானில வா2ைவ� பாவக வா2ைவ� 
  பதிமதீனா நக� வா2ைவ� 
 கானில வா2ைவ �க$ம� நபிைய� 
  க0களா� எ'� கா0:வேன! 
 
இ�பாட+� நபிக� நாயக�ைத� காண ேவ0!$ எ'ற ஏ�க$ ேமேலாGகி 
இ<�பைத� காணலா$. 
 
ஒ< பாட+� இைறவைன வ-ச ெவளியாக9$ ேபெராளியாக9$ அ<வமாக9$ 
உ<வமாக9$ ப�#யிராக9$ ஆகி, ��:ணGகளாகி உலைக� பைட�தளி�கிறா' 
எ'� த��வ /Bப�ேதா'ற� Q�கிறா�. 
 
இ�8+� வடெசா�க� மி:���ளன. சீறா��ராண�தி� காண�ப!$ இய�ைக� 
�ைன9$ க�பைன வள�$ இதி� காண�படவி�ைல . காரண$ இ� நபிக� 
நாயக�ைத� காZ$ ேவBைகயி� எL�த உண�
சி� ெப<�கி' வ,வமா:$. 
 
இ�8+� இட$ெப���ள நபிக� நாயக�ைத� :றி�:$ ெதாட�க� அவ<�:ாிய 
நாமா வளிேயா என எ0ண� J0!கி'றன. 
 
 வளமான ெதாட�க@� சில: 
 மாதவ� ெகாL��. 
 கதித<$ வழி��ைண ம<�� 
 மைறவள$ பL�த நாேவ�� 

இைறய<� பழ�த கனி 
ெதா0ட�� ெகளிதாA� ேதா'�$ Iட��ெகாழ�� 

 
சீ��காதி தி<மண வா2�� : 
 
வ�ள� சீத�காதியி' தி<மண$ ப�றிதா:$. எBைடயா�ர�� உம� க�தா� �லவ� 
இய�றிய� என� பதி�பி�க�பB!�ள�. கBடைம�பி#$ கவி�திற�தி#$ க�பைன 
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வள�தி#$ இ� சீறா��ராண$ ேபா'றி�ைல. ��ெமாழிமாைலயி� உ�ள 
ெசா�லாBசி� தர�$ கவிைத உண�
சி
 சிற��$ இதி� காண�படவி�ைல . கவிைத 
நைடயி#$ இ� சீறா��ராண ஆசிாிய� பா,ய�தானா? எ'� எ0ண� 
ேதா'�கிற�. அ$மாைன வைக
 ெசAFளி� அைம���ள�. 
--------------- 

�01ைர�01ைர�01ைர�01ைர    
 
இ�கா�$ உம���லவாி' கால$, வா2�ைக வரலா� அவ� இய�றிய 8�க� 
ஆகியன ப�றி� பா��ேதா$. இ�8�க@� சீறா��ராண$ தைலயாய� எ'� Qறி 
அதி� காண�ப!$ கா�பிய அைமதிகைளF$ இல�கிய நயGகைளF$ க0ேடா$. 
உம���லவ� �லைம மி:�தவ�; க�பைன சிற�தவ�; விLமிய கவிைத உண�
சியி� 
உய��தவ� ; ெவளி B! �ைறயி� வ�லவ�; ெப<Gகா�பிய ெநறிகைள� ேபா�றிய 
ெப<Gகவிஞ�, நாB!�ப��$ ெமாழி�ப��$ ெகா0டவ�. இ)லாமிய 
மர�கைளF$ தமி2 மர�கைளF$ இைண�� மகிL$ இனிய தமி2��லவ� என� 
ெதாி�ேதா$. 
 
இ
சிற�த �லவைர� ேபா�றி� பாராB,யவ�க� பல�. அவ<� தவ�தி< I�தான�த 
பாரதியா�, "ெச�தமி2� பாவல', சீறா��ராண$ த�த ந��லவ', சி�தைன� 
கினிேயா', உைரசா� வி�வா', அ<ைம அளவிலதா$" எ'� ேபா��கிறா�. 
 
ம:J$ �க$ம�� �லவ� 'உ�திய �க2 ெப�ேறாG:$ உமெறT$ �லவ�" எ'� 
�க2கி'றா�. இைறய<� கவிமனி கா. அ��� கS�, "ெச�தமி2
சிறா சிற��ட' 
ஈ�த வி�ைதயா�" எ'� பாராB!கிறா�. 
 
ெச�த��தமி2 ெதாிFG க�வி� தைலவ� மகி2 உம���லவ�" எ'� சீத�காதி 
ெநா0, நாடக$ சிற�பி�கிற�. 
 
இ�த: சிற�த �லவைர நா$ எ�ேலா<$ ேபா��ேவாமாக. 
---------------- 
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உம���லவ�உம���லவ�உம���லவ�உம���லவ�    
 
உம���லவ� (1642 - 1703) இ)லாமிய� க$ப� எ'� �கழ�ப!$ ெப<$�லவ�. 
க,ைக�����லவ� இவ<�:�தமி2 பயி��வி�த ஆசிாிய�. எBடய�ர$ சமீ' 
ஆ)தான� �லவராக விளGகினா�. வ�ள� சீத�காதி த�த ேப.�க�தினா� "சீறா� 
�ராண$" பா,னா�. நபிக� நாயக�தி' வரலா� Q�$ வ0ண� தமி2� 
கா�பியமாகிய இ� இ)லாமிய இல�கியGகளி� தைலயாய ஒ'றாக� ேபா�ற� 
ப!கிற�. கவிநய�$ இனிய ெசா�லாBசிF$ அ<@ண�9$ கல�த ேத'பா: 
ேபா'ற� இவர� வி<�த�பைட��. இ)லாமிய மர�கைளF$ தமி2மர�கைளF$ 
இைண�� வழGகிய சி�தைன�கினியவ� உம���லவ�. 
 
இ�த ந��லவாி' வா2�ைக ேநா�ைகF$ பைட��� ேபா�ைகF$ திற$பட 
வ,�தளி���ளா� ேபராசிாிய� நயினா� �கம�. இவ� தி<
சியி� ஜமா� �கம� 
க�Hாி� தமி2� ேபராசிாியராக விளGகி ந�றமி2 பயி�றி ஓA9ெப���ளா�. பல 
ஆA9�கB!ைரகைள வழGகியவ�. ெபாி�$ ேபா�ற�ெப�$ தமி2 வலவ�. 
சீறா��ராண�தி' சிற�பிய��கைளF$ உம���லவாி' திற�ைதF$ இ�8+� 
ெதளி9ற� காணலா$. 
---------- 
 


