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1. உமலவாி" கால!

உம லவாி' சிறைப அறி ெகாள அவ பிற வா2த காலைத

அறிவ அவசியமா:$. உமலவாி' மரபி வத லவ ஒ<வ இய றிய

பாட இவ உறி=ாி 1052 ஷஅபா' மாத$ பிைற 9-இ பிறதா எ'

ெதளிவாக :றிபி!கிற. இ கி.பி. 1642 அேடாப மாத$ 25-ஆ$ ேததி:

நிகரான எ' டாட ம.. உைவ) கணிளா. இவ இறத உறி=ாி
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1115 (1703) ஆ$ ஆ0!. இ ெகா0! அவாி' காலைத உறி=ாி 1052-1115

எனெகாளலா$. இ கி. பி. 1642 - 1703: சமமா:$. ஆத+' உமலவாி'
கால$ கி.பி. 17-ஆ$ 8 றா0,' பி ப:தி எனலா$.

இத : இவாி' ஆசிாிய, சமகால வள, மாகேமைத ஆகிேயா ப றிய கால

:றிக@$ அர0 ெசAய காணலா$. வள சீதகாதி உமலவைர

சீறாராண$ இய $ப, ேகB! ஆதாி வதா எ'பதி வரலா  ஆசிாிய

அைனவ<$ உட' ப!கி'றன. இCவள வா2த கால$ கி.பி. 1650-: ச 
திய$ 1713-: ச  பிதிய$ ஆ:$ எ' ேகட' அமீர+ நி9கிறா.

உமலவ மாகேமைத ெசA: சதகலா அபாவிட$ காபிய$ இய ற
க<ெபா< ேகBடா எ'ப. இ$மாக ேமைத ப றி உமலவ ஒ<பாட#$

இய றி காபியதி ேசளா. இவாி' காலைத இவாி' மாணாக

க$ம தீபியி' கவிெகா0! கி.பி. 17-ஆ$ 8 றா0! என கணிப.

உமலவாி' ஆசிாிய க,ைக லவ<$ கி.பி. 17-ஆ$ 8 றா0,'
பி ப:திைய ேசதவ. ஆத+' உமலவாி' கால$ கி.பி. 17-ஆ$

8 றா0,' பி ப:தி எனெகாளலா$.

இகாலப:தியி தமி2 ெமாழி ெபா+9 :'றியி<த. ஏ கனேவ தமி2நாB,

: நிைலயான இடைத ெப றி<த வட ெமாழிFட' ெத#G:$ மராதிF$
உ<$ காH'றி ெகா0,<த கால$. ெச-சியி மராB,ய ஆBசி;

த-ைசயி#$ மைரயி#$ நாயக ஆBசிக. ெத'பா0, சீைமெயG:$

ெத#G: நாயக பாைளயகாரக. ேபாதா:ைற: பறGகியக தமிழக

ஆதிகதி : ேபாB,யிB! ெகா0,<தாக. ெபா< த<$ :நில

ம'னக மீ காம Iைவ ம+த ேகாைவக@$ உலாக@$ Jக@$ லவக

பா,-ெகா0,<தன. தமிழ'ைன தியெதா< ேபாிலகிய$ ேதா'றாதா எ'
எதிபா ெகா0,<தா. இ Kழ+ தா' உமலவ ேதா'றி

ெசதமி2 காபிய$ இய ற ெதாடGகினா.
--------------
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சமய$ வளத தமி2

2. வா#ைக வரலா

உய தனி ெச$ெமாழியாகிய தமி2 ெமாழி: சிறக பல உ0!.

ெதா'ைமயான; ெசாவள$ மிக; இனிைமயான; எளிைமயான; எL
வழ:$ ேப Iவழ:$ ெகா0ட; இலகிய வள$ சா'ற; இலகண நல$

ெபா<திய. இ சிற க மB!மலாம இG:ள ெப<-சமயGக

அைன$ வள:$ ெப<ைமF$ ெகா0ட. எனேவதா' "சமயேதா$ நி'ற

ைதய" எ' ேபா றப!கிற.
தைலசிறத )+$ லவ

ைசவ<$ ைவணவ<$ ெபௗத<$ கிறி)தவ<$ தமி2 ெமாழி: ெதா0டா றிய
ேபா இ)லாமிய<$ இ'ப தமிL: அாிய ெதா0டா றி உளன. 26 இனிய

தமி2 காபியGக இய றியட' ஈராயிர:$ ேம பBட சி றிலகியGக@$
பைடளன. இவ றி தமிழி உள பா வ,வGக, இலகிய வ,வGக
அைவ$ இட$ ெப ளன. இைவ மB!மலாம கி)ஸா, நாமா,

பைடபேபா, மசாலா, னாஜா, ெநா0, நாடக$ த+ய வைக இல

கியGகைளF$ வழGகி தமி2 ெமாழி: வ+9$ ெபா+9$ ேசளன.
இCவா இனிய தமி2 இலகியGகைள பைட ள )+$ லவ<
உமலவ தைலசிறதவ.
அக சா' இைல
தி<தக ேதவ, ேசகிழா, க$ப ேபா' உமலவ இலகிய வள$

ெகா0ட காபிய$ இய றிFள ெப<G கவிஞராவா. தமி2நாB! க2 மிக

கவிஞக@: ெதளிவான வா2ைக வரலா இைல . ஆனா வழி வழியாக

வழGகி வ<$ ெசவி வழி ெசAதிகேளா மி:ளன. உமலவ<$ இத :

விலகல.

இலவ ெப<தைகயி' வா2ைக வரலா ெதளிவாக வைரயபB,ல. இவ

பைடதனவாக Qறப!$ 8களி இவைரப றிய ெதளிவான ெசAதிக
இைல. ெப<$பா#$ பாயிர$ அல கட9 வா2பாட ப:தியி
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லவக த$ தைத, ஆதாித வள, 8#: க<ைர வழGகிய ஆசிாிய,
த 8, தா$ இய றிய 8+' ெபய, இய றிய கால$, அரGேக றிய கால$,

அைவயடக$ த+யவ ட' த$ ெபயைரF$ :றிபிB,<ப. காபிய ,வி

திைர பாட#$ வா2பாட#$ இட$ ெப றி<:$. இவ றி#$ அசிாியாி'

வரலா  :றிக அடG:$. ஆனா சிைத கினிய சீறாவிேலா இCவைக

வரலா  ெசAதிக காண படவிைல . இவ இய றியனவாக Qறப!$

சீதகாதி தி<மண வா2,  ெமாழிமாைல ஆகிய இலகியGகளி#$ இவாி'
வா2ைக வரலா  :றிக காணபடவிைல. அவ கால லவகேளா,
அறிஞகேளா இவாி' வா2ைக வரலா ைற ப றிய ெசAதிகைள ததாரல.
ஆனா இவ காலதி : ஒாி< 8 றா0!க@: பி' இவைரப றி
வழிவழியாக வழGகிவ<$ ெசவிவழி ெசAதிக பல ேதா'றின.
ெசவிவழி ெசAதிக
சீறாராணைத சாிபா த' த+ பதிபித ெசAக காதி நயினா
ெலைப ஆ+$ லவ சீறாராண$ பதிபித வரலா ைற விளகமாக

Qகிறாேர தவிர ெசதமி2 சீறாைவ இய றிய உமலவாி' வரலா ப றி
விளகமாக Qறவிைல . பல இ)லாமிய 8கைள பதிபி வ,வ$

தள க0ண:ம மJ$ க$ம லவ தா$ R'றா வதாக பதிபிள
சீறாராணதி "உமலவ S&க சாிதிர I<க$", "சீறாராண$
ெசAயபBட சாிதிர I<க$" எ'T$ இ<தைலகளி உமலவாி'
வா2ைக வரலா ைறF$ சீறாராண இலகிய வரலா ைறF$ தளா.

பி'ன வத இ)லாமிய 8லாசிாியக ெப<$பா#$ இவ ைற I<கிF$
ெப<கிF$ சிறி மா றிF$ Qறிவரலாயின. இவ  ஒ' வ<மா :

நாயக$ அவகளி' காலதி வா2 அவகளி' வா2 ெப ற கதிஜா-ச:
த$பதியாி' வழிேதா'ற ெசA: பாிததா எ'பவ. இவ ேகரளாவி : வ

நமணெபா< வாணிக$ ெசA வதா. இவாி' வழி வத ெசA: க$ம

அ+யா எBைடய ரதி மாபிைள நயினா க$ம பிைள எ'பவ<:
உறி=ாி 1052 இ உமலவ பிறதா எ' ஒ< பழ$பாட Qகிற.

மாபிைள, நயினா, பிைள எ'றபவ ைற சிறெபயகளாக ெகா0டா
உம லவாி' தைதயி' ெபய ெசA: க$ம ஆ+$ என ெகாளலா$,

ஆர சிற வி:தி ெப  ெசA: க$ம அ+யா எ'றாகி அ ெசA:
த+யா எ' ம<வி  எ'ப.
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எBைடயாரதி : அ<கி உள நாகலாரதி :,ேயறி நமணெபா<
உ பதி ெசA :நில ம'னக@: வி  வதா. இவாி' சிறத

நமணெபா<ைள வி<$பி வாGகிய எBைடயார$ ம'ன ேவGகேடச Sபதி
கவியி#$ ெமAஞானதி#$ ஒLகதி#$ உய விளGகிய ெசA:

க$மத+யாைர எBைடயாரதி தG:$ப, ெசAதா. அறி9 சா'ற இCவத

வணிக<: அரசைவயி ெப<$ மதிபி<த. அைவகளலவ ெசதமி2

ெசவ க,ைக லவாி' நB$ கிைடத. இகாலதி ெசA:

க$மத+யா<: உமபிறதா. விைளF$ பயி ைளயிேல எ'T$ பழெமாழி
ேக ப உமலவ பி'னா தமி2 ேமைதயாக திக2வத :ாிய அறி:றிக

காணபBடன. அறி9 QைமF$ எதைனF$ <வி ஆராF$ பாைவF$ ெகா0ட

க<வி தி<9ைடய உமைற க0ட அைவகளலவ அவ<: பாட$

ெசா+தர விைழ ேகBடா. ெசA: க$மத+யா<$ இைசவளிக இைளஞ

உம தமி2ேமைத க,ைக லவாிட$ தமி2 பாடGேகB! வதா. க பன

க , ேகBபன ேகB! லைமயி சிற விளGகினா.
வாைல வா<தியா வத சிற

இகாலகBடதி தா' வாைல வா<தி எ'T$ வடலலவ எBைடயார$

வதா. ப'ெமாழி லைமFட' மதிர ததிரGகளி வலைமF$ ெப றவ. பல
அரசைவக@: ெச', அGகி<த லவகைள வாகிL, ெவ'

ஆணவGெகா0டவ. அவ எBடப அைவ:$ வ அைவகளலவைர

வாகிLதா. ம'ன<$ வா: நா :றி அைவகள லவ க,ைக

லவ வதி!வா எ' அறிவிதா. ஆனா அைவகள லவ மதிர

ததிரGகளி வலவரான வாைலவா<திFட' வா ெசAய வி<$பவிைல.

காA சலா உட நல$ :'றியி<தா. வா:ாிய நா@$ வத. ம'ன<$

ெப<மக@$ திர0டன. வாைலவா<திF$ வதா. ஆனா அைவகளலவ

வரவிைல. ேநாF ற க,ைக லவ தயGகினா. இதைனயறித மாணவ

உம ஆசிாியாிட$ உGக சாபாக நா' ெச' இைறய<ளா ெவ'வ<கிேற'

எ'றா. உமவி' லைம ,ைபF$ அ< திறைதF$ அறித அைவகளலவ த$ மாணவைர வா2தி தம அணிமணிகைள அணிவி அTபினா.
அரச அTபிய பலகி "ஏறி ெச' உட நல:ைறவா எ' ஆசிாிய

வரவிைல . அவ சாபி வாதிட நா' வேள'' எ'றா. அரசாி'

ஆைணப, வா ெதாடGகிய; ெப<$ லவகைள ெயலா$ ெவ' ஆணவ$

ெகா0ட வாைலவா<தி த$ கடகைத Iழ றினா, "வாைலவா<தி
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ெய'றறியாேயா பிளாA" எ'ற ஒ+ எLத. இைறய<ளி அைசக,யாத

ந$பிைக ெகா0ட உம எLதாணிைய தைரயி எறிதா, அ
சமரர கGக மன<-ச பா ெச'
சாிசமாசனமீதிேல

அமரெவா< நரெகா$ தின-I மாெச#$
அதகவி ராஜனாேன

திமிரபைக வைரெவ0ற ப<திெயT ெம$ ெதBட
தீரனணி வாயி விவா'

உம: றி,ல0ட க!$ப Uெர'T$
உள ச$ ைவF$ பிளாA

எ' ழGகிய. உமவி' அ<BதிறைதF$ கவிைதயா றைலF$ உள

உதிையF$ உணத வாைலவா<தி அ-சி ேதாவிைய ஒ ெகா0! தா'
பிறாிட$ ெப வத பாிI கைளF$ ெபா<கைளF$ வழGகினா. உமவி'

திறGக0! மகி2த எBைடயார ம'ன<$ பாிIக வழGகி சிறபிதா. க,ைக

லவாி' வி<பப, மானGகாத உமைற அைவகளலவராக நியமி
மகி2தா.

காபிய கவிஞரானா
இ ெசAதி தமிழக$ எG:$ பரவிய. எBைடயபாி' அைவ: வத வள

சீதகாதி (ெசA: அ காதி) லவாி' லைம சிறைப க0! மகி2

ேபா றி த$ ஊ<: வ<$ப, அைழ த$ ெந!நா கனவாகிய நபிக நாயக$

அவகளி' வா2ைக வரலா ைற வ0ண தமி2 காபியமாக வ, த<$ப,
ேகB! ெகா0டா. க<$ தி'ன Q+யா? உமலவ<$ ஆவட'

இைசதா. கீழகைரயி தGகி காபிய$ இய $ ய சியி ஈ!பBடா.

வள சீதகாதி காபியதி :ாிய க<ெபா<ைள ெப  வ<$ ெபா<B!

உமலவைர மாகேமைதF$ அரபிகவிஞ<$ ஆகிய ெசA: சதகலா
அபா அவகளிட$ அைழ ெச'றா. தா,யி'றி கி<தா மீைசFட'

அணிமணிக S0!, ப-சக ச$ கB, காBசியளித உமலவாி'

றேதா ற$ க0! ெவ:0! அபா உைரதர மவிBடா. இதனா வ<திய

உமலவ பளிவாயி#: ெச' ெதாLவிB!, "க$ம நபிைய எ'

கா0ேபேனா?" எ' ,F$ 88 வி<தGகைள [$] பா, க0ணய விBடா.
நபிக நாயக$ அவக லவ கனவி வ "சதகிட$ ெசக; உைரத<வா,
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பா!க" எ' Qறியட', சதகலா அபாவி' கனவி#$ ேதா'றி

'றேதா ற$ க0! மதீ, உமறி' அக$ சிறத, அவ<: உைரத<க", எ'
பணிதா. காைல ெதாLைக: பி'ன ெச'ற உமைற அபா அ'ட'
வரேவ  உைரதர  பBடா. ேவைலப@ மி:தி<ததா பறGகி ேபB

ைடயி வா2த தம மாணாக க0ணாB, வாபா எ'T$ கா+ க$ம
தீபியிட$ உைர ெபற ஏ பா! ெசAதா. அவ<$ உைரத உதவினா.

உமலவைர உயிேபால மதி ேபா றிய வள சீதகாதி இறவிBடா.
ரவல இழ தவித லவைர அகாசீ$ எ'T$ பறGகிேபBைட ெசவ
வரேவ  ஆதாிதா; சீறாகாபிய$ சீராக வள வத.

----

[$] இபாடகைளதிரB, ெமாழிமாைல எ'ற ெபயாி பதிபி 8லாக
ெவளியிB!ளன.
அரGேக ற$
அ காசீ$ ஆதரவி வள வத சீறாராணதி' சிற மக மதியி
பரவிய. ெசவக இகாபிய அரGேக றைத தா$ 'னி' ெசAய

ேவ0!$ எ' ேகBடன. ெப<$ெபா< த<வதாக9$ Qறினா. இதனா

உமறிட$ ஒ< சபல$ ஏ பBட. ெசவ த<$ ெப<$ ெபா< ெப , அற$ ெசA

ெசவ$ ேதAத அகாசீ:$ ஒ< ப:திைய தரலாேம எ' எ0ணினா.

இதைன காபிய ரவல அகாசீமிட$ Qறினா. வாில' க$ வா,ய.

அ'றிர9 நபிக நாயக$ ரவலாி' கனவி ேதா'றி காBசி ததா.

உமலவ ரவலாிட$ ெச' காபிய அரGேக றதி : ஏ பா! ெசAய

ெசா'னா. ரவல<$ மகி2 ஆவட' அரGேக றதி : ேவ0!வன ெசAய

 பBடா.

&B,' ' பத ேபாடபBட.  மண பரப பBட. மகர ேதாரண$
கB, அலGகாிதன. லவக@:$ அறி-ஞக@:$, ெப<மக@:$

அைழக அTப பBடன. அைனவ<$ திரளாகQ,ன. அரGக ேமைடயி

சீறாபாடக இனிய :ர+ ஒ<வ பா,வர உமலவ அாிய விளக$ Qறி
மகி2விபா. இப, கட9 வா2 தலாக கவிய வாகபBட.
அகாசீமி' மைனவி சபா: அ$ைமயா த$ &B! ஜ'ன அ<கி+<
கவியைத ப<கி வதா. அவாி' அ<தவ பாலக' பால அ<தி

ெகா0,<தா'. அ சமயதி நபி அவதாரபடலதி 101-ஆ$ பாடைல பாடக

9

பாட ெதாடGகினா. ெந!ேநர$ பா, வததா ஏ பBட தள சி ேபா#$.
ெதளதைனய க$ம நபிைய சபா தி< ம,மிைச ெகா0டா. எ' பாட

ேவ0,யைத ெகா'றா எ' பா,விBடா. ெவ:0ெடLத உம "ைவயைத

வா2விக வத வள நபிைய ெகா' விBடாேய" எ' ழGகி ெதாைடயி
ஓGகி அ,தா. இCெவா+ அ<கி பால<தி ெகா0,<த :ழைதைய

தாகிய. பா ைரேயா, :ழைத இற விBட. தம அ<ைம மக' உயி

பிாிதைத அறித அ$ைமயா ேவதைனபBடா; ஆனா கதற விைல; ெபாGகி
ெப<கி வத யரைதெயலா$ அடகி ெகா0! உயி பிாித :ழைதயி'
உடைல ெதாB,+ ேபாB! விB! அரGேக றதி ஈ!பBடா.

அரGேக ற$ நிைற9 ெப ற. அைனவ<$ உமலவைர பாராB,

பாிசளிதன, அகமகி2த அகாசீ$ பண$ நைகF$ பாிசிலாக அளிதா.

எலா$ நிைறேவறியபி' சபா: அ$ைமயா த$ அ<தவதவ' இறதைத
Qறினா, அைனவ<$ வ<தின. இ நடதேதா இைலேயா? ஒ< )+$
ெப0ணி' தமிழாவைத லப!கிற அ'ேறா ?

இஃத'றி இ'ெனா< ெசAதிF$ உ0!. பறGகி ேபBைடைய ேசத காதி

அசனா மைரகாய தா$ ெசAள, "சீறாராண நபியவதாரபட$ உைரக,லக$"
எT$ உைர8+ உமலவ ப றி Qவன வ<மா: எBைடயர

அரசைவ லவராக திக2த உமலவ சீறாராண$ பாட ஆவGெகா0!
பறGகிேபBைடயி வா2த க0ணாB, ெலைப எ'ற மா ெநAனாபிைள
எT$ மாக ேமைதயிட$ உைர ேவ0,னா. உமலவாி' றேதா ற$

க0ட அவ உைரதர மதா. மனGகலGகிய உமலவ 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! பறGகிேபBைட ெச',

க0ணாB, வாபாவிட$ அபாடைல பா, காB,னா. உமலவாி'

கவிதிறGக0ட மாக ேமைத சீறாகாபியதி : உைரதிரB, ததா.
வள அகாசீ$ ஆதாி வதா. உமலவ காபிய$ இய றி

அரGேக றினா.

நாயகதி' வா2ைக வரலா றி' பி ப:தி உமலவாி' சீறாராணதி
இட$ ெபறவிைல. 30 ஆ0!க@: பிற: பனி அகம மைரகாய எ-சிய
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ப:திைய பா,, சீறாராண$ - உறி=ர கா0ட$ எ' ெபயாிBடா. பி'ன
இ "சி'ன சிறா" என தனி காபியமாக வழGகபBட! வ<கிற.

லவாி' நிைன9 ம0டப$
எBைடய ரதி உமலவ அடகமான இடதி ம0டப$ எLபி ஆ0!

ேதா$ கJாி விழா ெகா0டா, வ<$ப, எBடப ஏ பா! ெசAதா. இைடயி

ெதாA9 ஏ பBட. பி ைச ேகானா எ'பா நிைன9 ம0டப$ எLபி

உ.)விழா நடதி வதா.
பைடத 8க

உமலவ இய றியதாக Qறப!$ 8க சீறா ராண$, ெமாழி

மாைல, சீதகாதி தி<மண வா2, சீதகாதி ெபயாி ேகாைவ ஆகியன. இவ 

சீறாராண$ இலகிய தர$ மி:த சிறத ேபாிலகியமா:$. ம ற R'$

சி றில கியGக; இவ றி சீதகாதி ேகாைவ கிைடகவிைல.

க$ப எ'ற$ க$பராமாயண$ ' நி ப ேபா உமபலவ எ'ற$

சீறாராண$ நிைனவி : வ<$. ஒ< லவாி' வா2ைக அவாி' காபிய

பிரதிப+:$; ஆத+' இG: வளமாத இலகியமான சீறாராண$ ெகா0!

உமறி' சிறபிய கைழ கா0ேபாமாக. காபிய கைதேபாகி

உமலவாி' ெசா நய$, ெபா< நய$, லைமதிற', க பைன வள$, கவிைத
நல$, வரலா  அறி9, ெமாழிப , நாB!ப  த+யவ ைற க0!

மகி2ேவாமாக.
------------

3. சீறாராண!

"சீற' எ'T$ அரபி ெசா+' தமி2 வ,வ$ சீறா, 'சீற' எ'றா வா2ைக

வரலா எ' ெபா<. இெபா ெசா கால ேபாகி நபிக நாயக$

அவகளி' வரலா ைறேய :றித. இ சீற'னபி எ'ற அரபிெதாடாி'

I<Gகிய வ,வமா:$. ராண எ'ப னிதமான பழGகைத அல னிதமான
பைழய வரலா எ'ற ெபா< த<$. னிதமான நபிக அவகளி' வா2ைக

வரலா ைற காபிய க<ெபா<ளாக ெகா0ட எ' ெபா< ெகாளலா$.
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காபியத:தி
சீறாராண$ ெபாவான ெப<Gகாபிய அைமதிகைள ெப ள.

சிறபாகத0,யலGகார$ வ:ள காபிய ப0கைள ெகா0!ள.

வா2, வணக$, வ<ெபா< உைரத இவ றி :ைறத ஒ' ெப வர

ேவ0!$ எ' த0,லGகார$ Q$. கட9 வா2படலதி வள

பாடக இ$ R'ைறF$ ெக0!ளன.

நிகர ற தைலவைர ெகா0,<க ேவ0!$. உலக$ உAய உய ெநறி காB,ய

உதம நபி த'ேனாிலா தைலவ ஆவா. இதைன காபிய பலவிடGகளி

பல Q றாக பா, மகி2கிறா உம . காBடாக:

அறிவினி :ணதினி எவ:$ அ'பினி

ெபாைமயி ந'ெனறி க+ ெசAைகயி
திற' க$ மதிெனா!$ உவைம ெசத :

எவ<மிC9லகி இ'ைமயா (மதிைய அைழபித படல$ 73)

எ' அ'ட' வளத ெபாிய தைத ஆSதா+ Qகிறா. மாமனா

:ைவ+ேதா " வ,வா#$ :ணதா#$, க$ம ேந ம ேறாாிைல " (மண$

ெபா< படல$ 52) எ' ேபா கிறா. ைமசாறா, உறYபரச த+ேயா<$

நிகர ற தைலவராகேவ :றிபி!கி'றன.

ெப<Gகாபிய$ அற$ ெபா< இ'ப$ &! ஆகிய நா': உதி ெபா< Qத
ேவ0!$. சீறாராணைத த+ பதிபித ெசAக காதி நயினா
ெலைப ஆ+$ லவ.

"அற$ ெபா< இ'ப$ &!
அைன$ அடGகிய

திற$ ெப$ காபிய$"
எ' சீறாராணைத ேபா கிறா. மைல, கட, வளநக , ப<வ$,

இ<Iடேதா ற$ த+ய வ<ணைனக ஆGகாGேக அைமளன. மண$
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ாித, S$ெபாழி /கத, ன விைளயாட த+யன மரேக ற
மா றGக@ட' இடதி : ெபா<தமாக அைமளன. ஆBசி, J, தலான
அரசிய ெசAதிக@$ Qறப!கி'றன.

வ:$ ெதா:$
இ8+' க0 R' கா0டGகளி 92 படலGக@$ 27 பாடக@$ உளன.
த கா0ட$ விலாத கா0ட$, இதி நபிக நாயக$ அவகளி' பிற$

இளைமF$ ெதாழி ய சிF$ மண$ ப றி 24 படலGக அைமளன. 1240

வி<தGக உளன. அ!த நCவ கா0ட$. இ நபிக - நாயக$

நபிவ$ ெப றதி+< ெகா!மன :ைறசிக இைழத ெகா!ைமகைள-

ப றிF$, )+$களி' ெபாைம ப றிF$, இ)லா$ நிைல ெகா0ட ப றிF$

Qகிற. இத' க0 21 படலGக@$ 1014 பாடக@$ உளன. உறி=ர
காக0டதி மகா :ைறஷிகளி' ெகா!ைமயா நபிக நாயக$ மகாைவ

விB! மதினா மகளி' அைழேப  ெச' அG::,ேயறியதி+< நடத
நிக2 சிகைள 47 படலGகளி' 2082 பாடகளி வணகப!கிற. ஆனா

நபிக நாயக$ அவகளி' வா2ைக வரலா நிைற9 ெபறவிைல.
உறனிQடதா படலதி நி'வி!கிற.
----------

4. விலாத) கா*ட!

விலாத கா0ட$ எ'பைத 'னேர க0ேடா$. விலாத எ'T$ அரபி

ெசா#: பிற எ'ப ெபா<ளா:$. இகா0டதி நபிக நாயக$

அவகளி' பிறைப Qவட' இளைம, ெதாழி ய சி, மண$ த+யன9$
Qறப!கி'றன. அாி)டாB, எ'கிற கிேரக அறிஞ' Q$ காபிய

ெகாைகப, இ$த கா0ட$ சீறாராணதி : ேதைவய ற எ'ப,

இத : அவக Q$ காரண$ நபிக நாயக$ நபிபBட$ ெப றபி'ன தா'

ேபாராBட$ உ<வாகிய. இத' பி'ன தா' அேபாராBட$ ெதாடG:கிற.

உம லவேரா வா+ப ப<வதி வாணிப$ ெசAயறபBட தி+<ேத

ேபாராBடைத ெதாடGகி வி!கிறா. அறி9 /Bபதா#$ ப0 நலதா#$

ெசய திறதா#$ சிற விளGகிய நபிக நாயகதி' மீ அSஜகி ேக!
K2கிறா', ஆத+' சீறாவி காபியதி' க<ெபா<ளாகிய ேபாராBட$

இளைமயிேலேய ெதாடGகி வி!வைத காண,கிற. ேம#$ காபியதி'
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ேநாக$ நபிக நாயகதி' சிறபியகைள எ! Qவேத. இத :

விலாதகா0ட$ சிறத களமாக அைம வி!கிற. இ மB!ம'றி

இய ைக ைன9$ அ த நிக2 சிக@$ இதி வி-சி நி' காபியதி :

அழQB!கி'றன. வா2ைக வரலா Q$ காபியமாத+' பிற த Qற
ேவ0,ய இ'றியைமயாத ஆ:$.
கட9 வா2
கா ெசAF உ<வம ற ஓாிைறவைன தி கா:$ப, ேவ0!வதாக

அைமள. இ த' தலாக பதிபித ெசA: அ காதி நாயினா
ெலைப ஆ+$ லவரா இய றபBட எ'ப. கட9 வா2படலதி'

த R' பாடக உ<வம ற ஓாிைறவைன பணி வணG:வதாக உளன.
தி<விT$ தி<வாA ெபா<ளிT$ ெபா<ளாA
ெதளிவிT$ ெதளிவதாA சிறத

ம<விT ம<வா யZவிTகZவாA
மதிதிடா ேபெராளி யன$

ெபா<விT$ ெபா<வாA வ,விT$ வ,வாA
Sதல ைறதப #Fாி'

க<விT$ க<வாA ெப<தல$ ரத

க<தைன ெபா<த க<ேத (கட9 வா2படல$ - 1)

எ'ப த பாடலா:$, இபாட தி< எ'T$ மGகல ெசா ெகா0!
ெதாடG:கிற. அழ:, ெசவ$, கவ<$ நல$, ெதAவத'ைம, எ'ெறலா$
ெபா< த<$ அாிய ெசா. இத: தி<விT$ தி<வாA, ெபா<ளிT$ ெபா<ளாA,
அறி9 ெதளிவிT$ ெதளிவாA, சிறத நமணதி#$ நமணமாA, மதித காிய
Kாிய', சதிர', நBசதிரGக த+ய ஒளிகளைனதி' திரளாA, வ,விT$
வ,வாA, உலகதி வாL$ ப#யிகளி' க<விT$ க<வாA, இேப<லைக
கா:$ க<தைன ெந-சதி ெபா<த க<தா:$ எ'T$ விLமிய

ெபா<ைள இனிய ைறயி Qகிறா. 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 உயத ப0களாகேவ ேபா $

இ)லாமிய கட9 ேகாBபாBைட இபாட விள:கிற. இத' க0

பயி'ள எலா ெசா க@$ இனிய தமி2 ெசா கேள.
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அ!த பாட "சிறத" எ' ெதாடG:கிற. இைறவ' ஆைசகைள றதவ;
இ<தயேத ெகா#வி<பத'; ெதாட வ<$ இ'ப'பGக அ றவ';

இC9லகி ேதா'றிய உயிக எத அளவி : த'ைன மனதி

நிைனகி'றனேவா அத அளவி : அC9யிாிட உைற அ< ாிபவ';
பிற, இற எ'றிலாதவ' எ' இைற இயகைள வ<ணிவிB! இத:

இைறவைன மறதவக மைமயி Iவக பதிைய மபட' இ$ைமயி
அறிைவF$ மறதவ ஆவ எ' Qகிறா. இபாட+ இைறவைன

வணGகாதவக@: உ0டா:$ ேக! Qறப!கிற. இ உமலவ கட9

வா2தி க0ட ைமயா:$.

கட9 வா2தி : அ! இ< பாடகளி நபிக நாயகதி : வா2

Qகிறா. அவ  நபிக நாயகைத திபவக ெப$ பல'கைள

பB,ய+B! காB!கிறா. ெதளரா, ஸS, இ'ஜீ, : ஆ', ஆகிய நா':

ேவதGகைள இய:$ ெபாறியாக உதிதவ நபிக நாயக$. அவைரதி:$

நாவிைன ெகா0டவக கவிகளா Qறப!$ கைழ ெபவாக; மி:த
கவிகைள அைடவாக; ெமAெபா<ைள அறிவாக; மனதி ேதா'$

மாIகைளF$ ெசய ேக!கைளF$ அக றிவி!வாக எ' வ<ெபா<
Qகிறா. ெதாட நபிமாக@ இைறவ' அ< ெகா0! உலகி

ச'மாக$ தைழக வழிகாB,ய லான நபிமாகைளF$ ம ள

நபிமாகைளF$ நபிக நாயக: பி' அவக பிரதிநிதியாக வழிநடதிய
ேதாழக நாவைரF$ நபியி' ெபயர இ<வைரF$ Iவக நல$ ெப ற 10
ேபகைளF$ நா+மா$கைளF$ ைகயதீ' அகாதீ ஜிலானிையF$

சதகலா அபாைவF$ பா, அவக@: வா2 Qகிறா. பி' வத

)+$ லவக இதைன 'மாதிாியாக ெகா0! இலகிய$ பைட
வளன.
ெமாழிப 

லைம சா'ற கவிஞ அைவயடக$ பா!வ காபிய மரபா:$. அைவயடக

பாடகளி த$ைம பிற லவகேளா! ஒபிB! தா$ அறிவி :ைறதவ
எ'$ தா$ பா!வைத பிைழ ெபா ஏ  ெகாள ேவ0!$ எ'$

Qவா. இவாவா தா2தி ெகாபவ உய9 ெபவார'ேறா? அறிவிT$
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ஆAவி#$ சிறத ெசதமி2 லவ ' தா$ பா!வ, உலகGகைளெயலா$

கB, ஆ@$ சிற மிக ம'ன' ' Q+ ேவைல ெசA$ வாழ அறியாத ஏைழ
சாிசமமாக அமவைத ஒ:$ எ'$, உலக$ ஏL கடக@$ மைலக@$

ெபா,பட அ,கி'ற Kைறகா றி' ' பசி இைளத சி ெற$ R I
விBடைத ஒ:$ எ'$ இ, இ,தி!$ ஆவாரதி : ' ைகவிர ெநா,

ெநா,பைத ஒ:$ எ'$ Qறி அைவயடகதி உம த'

திைரையபதி வி!கி'றா. இG: உமறி' ெமாழிப  ெவளிப!வைத

காணலா$.

நாB!ப 
கட9 வா2படலதி : அ! காபியதி' நாB! படல$ நகர

படல$ இட$ ெபகி'றன. இவ றி காபிய நாயகாி' நாB!வள$ நகர

வள$ Qறப!கி'றன. நபிக நாயக$ பிறத நா! அேரபியா; நாB!ப  மிக

உமலவ இதைன மற அேரபியா பாைல நிலைத தமிழக

ேசாைலயாகேவ வணி வி!கிறா. எனேவ தா' டாட . வரதராசனா

உமலவாி' வணைனயி தமி2 நாBைடF$ மைர மாநகைரF$ கா0பதாக
:றிபி!கிறா.

தி<வ@வ கட9 வா2:பி' வா' சிறைப ைவளா.

உமலவ<$ கட9 வா2பா,ய$ மைழவள$ பா!கிறா. நபிக

நாயகதி' க2 உலகெமலா$ பரவி வி0ைணF$ நிைறதைதேபால ெவ0

ேமக$ கட+ ப, நீ<0! க<Gகட எLத ேபால பாெரலா$ பரவி
வி0ணி ெச' ப,த எனபா!கிறா.
த<Gெகாைட நயினா கீதி
சகெமலா$ பர மி-சி

ெந<Gகிேய விI$பி அ0ட

க!ற நிைறத ேவேபா

இ<Gகன ெவைள ேமக$

இைரபIGகட &2 0ேடா

க<Gகட எLத ெத'ன

ககனிைட ெசறி மீ0ட

(நாB! -1)

அ< ெபாழிF$ காபிய நாயக நபிக நாயகைதேய மைழ ெபாழிF$ ேமகதி :
உவைமயா:கிறா. இ
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நீ அணித கட9 நிறதவ'

ஆ அணி ெச'றாக ேமAதகி
ேச அணி மைலதி< மGைக த'

& அணிதவ' ேமனியி' மீ0டேத

(க$பராமாயண$ ஆ  -1)

எ'ற க$பனி' பாடைல நிைன[B!கிற. க<ெதLத காேமக$ காH'றி

மைல க!கைள R!கிற. மைழளிக ஆலGகB,க@ட' ெசறிவாக

ெபாழிகி'றன. ஆலGகB,க@ட' இதிர ேகாபS சிக@$ தைரயி

கிடகி'றன. இ $ மாணிக$ மைழயாக ெபாழித ேபா

ேதா'கி'ற எ'கிறா லவ. சாரைல தாGகவியலாம விலG:க

கGகைள வயி ட' ஒB, ெகா0! ஓGகி நி கி'றன. ந!கதா பைகைய

மற யாைனக@$ சிGகGக@$ மைழ: ஒGகி ேச நி கி'றன.
:றி-சி நில விலG:கெளலா$ :ளிரா ந!Gகின.
ததி, மா', மைர அணி ெகா!வாி, தக உ!$,
மதி சிGகள$, கவாிமா', அLG:, ேதவாG:,
, மா'மத$, எ0:, ெசநாA, பணி மா,

நதி, மி-சிய விலGகின$ ெகா!கி ெமAந!G:$ (நாB!. 5)

எனபதிெனB! விலG:கைள ஒ< பாட+ பB,ய+B! காB!கிறா. இைவ
யைன$ தமி2நாB, காணப!$ விலG:க.

மரGகைள மைழநீ ேவேரா! சாAகிற; விலGகினGகைள ெவ<B,,
பறைவகைள கைல, கனிகைள சிதறி ெப<கி வ<கிற. :றதியாி'

பர'கைளF$ :,ைசகைளF$ திைனையF$ வாாி ெகா0! வ<கிற. இதைன
ெவளமாகிய விைலமக மணிையF$ ெபா<ைளF$ வாாிெகா0! ெசவ
ேபா'ள எ' உம சிதாிகிறா. இG: க$ப த$ காபியதி

மைலயி+< ெபா<Bக பலவ ைறF$ அ, ெகா0! வ<$ ெவளைத
விைலமா: ஒபிடவ ேநாகதக.
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ெதாட :றி-சியி ெபாழி மைழநீ அ<வியாக &2, ஆறாக ஓ, ைல ,

பாைல, ம<த$, ஆகிய நிலGகளி பாA வ ேசவைத பா!கிறா.

நானில க<ெபா<களாகிய மக, விலG:க, பறைவக, மரGக,
ெச,க, மலக த+யவ ைற :றிபி!கி'றா.
நபிக நாயக$ உ<வாகவிைழத நிதைன, ம, ெபாA, ெகாைல, கள9 த+ய
ேக!கள ற தி<நாBைட பா, மகி2கிறா. ெபா'T$. ெபா<@$ இப,

:விகி'றனேவ இவ ைற எ' ெசAவ எ' சிதிபேத அலாம ேவெறா<
நிதைன இைல. ேசாைலயி வ0!க ம அ<வத'றி மக ம

அ<வதிைல. காத+யி' ஊடைல தீக ெபாA Qவைததவிர ேவ

ெபாAயிைல. வனதிேல கனிள பழGகைள பறிபதலா ேவ பறி

(கள9) இைல எ' பா!வதி உமறி' ெவளி B!திற' விளக$ ெபகிற.

இCவா அேரபிய பாைலவனைத தமி2 ேசாைல நிலமாக காB,ய

உமலவ மக மாநகரைதF$ தமி2 மாநகரமாக காBசி ப!கிறா.
ஏL உலகGக@:$ க0 ேபா'ற இS9லக$, இத' க<மணியா$ அர நா!.

இலGெகா க'மணி: உ@ைற உயிராA விளG:கிற மகாநகர$ எ'
Qறிய உமலவ மக மாநகர கைடெத<வி விைல மதிக ,யாத
ெபா<Bக :வி கிடபதாக9$ ஓGகி உயத மாட மாளிைகக சிற

விளG:வதாகா9$ அவ றி' ேம கBடபB!ள ெகா,க சதிரனனி'

மைவ ைடப ேபால அைசதா!வதாக9$ பா!கிறா. இCவா தமி2 மர

ேபா றிய உமலவ அG:பளி வாயிக நிர$ப உளன; இைளஞக

ேவத$ பயி#$ ஓைசையF$ அறேவாக திகி ெசAF$ ஓைசையF$ பளியி
வழிபா! ெசAவிB! இ<ைகேயதி ஆ ேகB:$ ஓைசF$ அவைர பி'

ெதாடேதா ஆமீ' Q$ ஓைசF$ ழG:வதாக Qகிறா. இG: இ<

மரக@$ இைண வ<$ இனிய வணைனையக0! மகிழலா$. எனேவ தா'

டாட ெத.ெபா. மீனாBசி Iதர$ பிைள தமி2 ப0பாBைடF$ இ)லாமிய
ப0பாBைடF$ அவ றி' தனித'ைம ெகடாம உமலவ இைண:$
திறைத ேபா கிறா.
ந'றி ெப<:
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காபியகவிஞக தGகைள ஆதாித வளகைள ப றி த$ காபியGக@
பா!வ மரபா:$. க$ப சைடயப வளைலF$, கேழதி சதிர'

IவகிையF$ தGகளி' காபியGகளி பா, ந'றிைய லப!திFளன.
உமலவ<$ த$ைம ஆதாித வள அ காசிைம த$ காபியதி 22

பாடகளி பா, ந'றி ெப<ைக காB,Fளா. இதி ம<த நிலவள$ Qறவத

உம ெந RBைடகைள எ! ெச#$ வ0,க எL$ ஒ+F$,

க<$ேதாBடதி  றிய க<$ைப ெவB!$ ஒ+F$, பா: ேதாபி பா:

RBைடகைள Iமபவ எL$ ஒ+F$ மி:ளன. இCவாரவார$ அ

காசீ$ மாளிைகயி வி<0! ெசேவா ஒ+ையF$, ெகாைட ெப 

ெசேவா ஒ+ையF$ ஒதி<:$ எ' Qகிறா.

மகளி மB!$ ஆ,களி:$ ெபாழிலாB!$ னலாB!$ வ<ணிகப!கி'றன.
:லவர9
ெபய<ேக ப இகாபிய$ ராண அைமதிையF$ ெகா0!ள. ":லவர9

காபிய யாபி ராணேமயா$" என வ சனதிமாைல (23) ராண இலகண$
Qகிற. இத'ப, உலகேதா ற$, ேதவ அவதார$, :லவர9$ Qத

ேவ0!$. தைலைற படலதி இCவைமதியிைன காணலா$.

இைறவ' பைடத த மனித ஆத$நபி ஆவா. இவாி+<ேத நபிக

நாயகதி' தைலைற ெதாடG:கிற. ஆதைத பைடக இைற ஆைணயி'ப,

வானவ இ)ரா  ம0ைண எ! வதா. வானவ தைலவ ஜி ற #$

க$ம நபியி' ஒளிைய ெபா<த மதினாவி+< ம0 ெகா0! வதா. அத

ம0ைண ஆததி' ேகா! ெபா<தி அC9<வதி இைறவ' உயிைர
ஊதினா'. அC9யி Rைளயி ெச'ற$ $ம உ0டான. அC9யி

க+மாைவ Qறி ெகா0,<த. பி'ன உயி இ<க0க@: இறGகேவ

க0க Iட ெப  விழிதன. ெசாக வாயி+' ேம லாயிலா ஹ இலலாஉ

க$ம ற றK#லாஉ " எ' எLதபB,<தைத க0டன. ஆத$

இைறவனிட$ "இைறவா ெசாக வாச#: ேம உ' ெபய<ட' ேவ ஒ<
ெபய<$ எLதபB!ளேத அவ யா?" எ' ேகBடா. அத : இைறவ',

ஆதேம உ' மரபி ஒ< பிைள நபிக நாயகமாA ேதா'றி ச'மாகமாகிய

தீைன வள:$. அவாி' ெபயேர நீ கா0ப. Kாிய', சதிர', நBசதிரGக,
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Iவக$, மைல, பாதாள$., வானவ தலாக உள அைன$ அத க$மதி'

ெபா<Bேட பைடகபB!ளன எ' Qறினா'. இைறவேன க2

பாராB!வைதகாB,#$ ேவெறா< சிற$ உ0ேடா ?

ஆத$ நபியி' தைலயி+<த உயி உட$: பரவிய. அவாி' கி+<த

கம நபியி' ஒளி நிலெவாளிைய மGக ெசAத. இCெவாளி ெபா<திய

ஆததி : வானவ அைனவைரF$ Iஜூ ெசAF$ப, (பணிF$ப,) இைறவ'
ஆைணயிBடா'. அஜா] எ'பா' நீGகலாக வானவ அைனவ<$

வணGகினாக. இG: திய பாட+ Iஜூ எ' :றிபிB! அ!த பாட+

அத : விளக$ த<கிறா. அர அறியாதவ: விளGக ேவ0!$ எ'ற ேநாகி

இC9திைய பலவிடGகளி பய'ப!கிறா. மகளின$ ேதா'வத காக

ஆத: ைணயாக உறCவா அ$ைமயாைர இைறவ' பைடதா'. இ<வ<$

மகி2 வா2 வதன.

இCவா இனி வா2 வத காலதி இைறவ' விதித விதியி+<த

விலகியதா அவ<$ உறCவா9$ வாTலகி+< நில உலகி : தளபBடன,
ெவCேவ திைசகளி அைல திாிதன. ஆத$ தா$ ெசAத : றைத

ெபா ம'னி:$ப, ெதளபா (ம'னி) ேகBடா இதியி இைறவ'

ம'னி அறபா எ'T$ மைலயி உறCவா9ட' ேச ைவதா',

இCவி<வ<$ ேச இனி வாL$ நாளி 41 :ழைதக ெப றன. இதியி

பிறத :ழைத சீ ஆவா. சீ நபி இட$ க$ம நபியி' ஒளி ெபா<திய.

இCவா ஆ$ நபி. சீ. இாீI, 8உஹு, இறாஹீ$, இ)மாயி, ல,

இயாI ஆகிய நபிக த அலா ஈறாக உள சா'ேறா வைர 50 ேபாிட$

க$ம ஒளி ேதா'றி ெதாட வ ஆமினா வயி றி க<வாகி உ<வாகி
ேதா'றிய எ'பைத ைறயாக Qகிறா.

8உஹுநபி காலதி ஏ பBட பிரளய$ , இறாஉறீ$ நபிைய எறித அனி
:0ட$ S$ெபாழி ஆன, நபி இ)மாயிைல :பா' ெசAய  பBட.
கஃபலாைவ எ! கB,ய, அ த+ J ேபான ஜ$ஜ$
கிண றி நீ ெப<க ெசAத, த+ய வரலா  சிறபி :ாிய நிக2 சிகளF$

உம வணிகிறா.

மக பைடபி' வரலா$ நபிக நாயகாதி' :லவர9$ ந'ெனறிப!திய
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நபிமாகளி' சாதைனக@$ ஆதி ஆலயமாகிய கஃபலா வரலா$ 0ணிய
தீதமாகிய ஜ$ஜ$ வரலா$ இதி QறபB!ளன. இைவ இ)லாமிய

வரலா றி உம லவ ேதத லைம ெகா0டவ எ'பைத லப!
கி'றன.

பிற$ சிற$
நபி அவரதாரபடல$ உமலவாி' கவி& I:ாிய களமாக அைமள.

காபிய நாயகாிட$ லவ ெகா0!ள மதிைபF$ மாியாைதையF$ காB!கிற.
க பைன வளதா#$ உண சி சிறபா#$ ெசாலாBசி திறதா#$ பாடக
அ<ைமயாக அைமளன. இபடலதி நாயகதி' தைத அலாைவF$

தாA ஆமீனாைவF$ அழ:ற அறிக ப!கிறா. பலநாB! ம'ன<$ வ

பணி வணG:$ மக தைலவ அலா எ'T$ ெபயரா எ'
அலாைவ அறிக$ ெசAகிறா.

வரபதி Fலெகலா$ வா2$ மகமா

ரபதி கதிபதி ெய'T$ Sபதி

பரபதி யரசக பணி திைற-சிய

நரபதி யலா ெவ'T நாமதா

(நபி அவதார 7)

'பதி' எ'T$ ெசாைல ஆறிடGகளி அைம ஒளி நயைதF$ ெசா நயைதF$
ெபா< நயைதF$ ேதா'ற ெசAகிறா.

அ'ைன ஆமீனாவி' அறிக$ இனிதைமள. அறதி' உைறF ;
அ<@: தாயக$, ெபாைமயி Sமி: எB! மடG; :லதி : ஒபிலாமணி;

சிறபி : உவைமயிலாத ெசவி (தி<மக) எ' ெப0ைம: ெப<ைம த<$

ெசாலாBசியா சிதிாிகிறா. உவைம சிறத அபாடைல Iைவக

ேவ0டாமா?

அறதிT கி+ட ம<Bேகா தாயக$

ெபாதி!$ ெபாைமயி' Sமிெக0 மடG:
உைறெப<G :லதி : ஒபிலா மணி

சிறபிT :வைமயி வாத ெசவிேய

(நபி அவதார. 11)
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இத: :லமயி ஆமீனா9$ ேமாகன சிதிர அலா ெவT$ ெச$ம#$
ஒதினி, அ0! உைறF$ நாளி ஆமினா க<9 றா.

நவழியி ெச#$ அ,யவைர ைசதா' (சாதா') ெக! தீ ெநறியி

ெச#தி இைறவT: மா ெசAகிறா' எ'ற ந$பிைக )+$களிட$ உ0!.

இG: மகைள தீய ெநறியினி'$ விலகி ந'ெனறியி நடத க$ம நபி
ேதா'ற இ<பதறி தன: ஏ பட இ<:$ &2 சிைய உணத ைசதா'
கவைல மி: வ<வைத அ ச Iைவ ேதா'ற சிதிாிகிறா.

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'னதி ைகையைனவ தி<ெதL தி<ப'

தைரயி' ேம விL ெதனகிைல யினி சிGகா சனெம'()

உைரம றதிட கிடதன' இ<க0ணீெராLக

(நபி அவதா. 22)

எ' பா!கிறா. 'ப$ மி:த நிைலயி ைசதானி' ெமAபா! சிறபாக

வணிகபB!ளைத க0! மகிழலா$.

இ)லா$ க$ம நபியா உ0டாகபBட மத$ அ'; ஆதி மனித ஆத$ நபி

த ஆயிரகணகான நபிமாக வ வழிகாB, ெச'றன. இவ< இதி

நபிேய க$ம. இத இ)லாமிய மரைப தைலைறபடலதி மB!மலாம

நபி அவதாரபடலதி#$ லப!கிறா. அ'ைன அமீனா K# ற, த

ஆதா$ நபி, இாீI நபி, 8: நபி, இறாஹீ$ நபி. இIமாயி நபி, Rசா நபி, தா[
நபி, Iைலமா' நபி , ஈசா நபி ஆகிேயாச கனவி ேதா'றி பிறக இ<:$

:ழைதயி' சிறபிைன Qறி வா2கி'றன.

அ'ைன ஆமீனா க<9 ற ஆ மாதGகளி அJ த+ த$ மக'

அலாைவ அைழ ஷா$ நக ெச' வாணிப$ ெசA வர ெசா'னா;

தைத ெசாைல ஏ  ஷா$ ெச' வழியி அவா எ'ற இடதி
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ேநாAவாAபB! இற வி!கிறா. அவைர அடக$ ெசA வத வணிக அவ

இறத ெசAதிைய Qறினா. க0ேபா'ற கணவைன இழத ஆமீனா

ஆ ெறாணாயாி R2கினா. மைழெயன க0ணீ ெசாாிய Qத நிலதி

ரள, தாமைர கைத காதகரGக Rட மனைட அLதா எ'

உமலவ பா!கிறா. கணவைன இழத ஆமீனாைவ ேத றி மாமனா அJ

த+ ஆதாி வதா.
இட$ கால$

சீறாராண$ வரலா பைடத மாநபியி' வா2ைக வரலா Q$
காபியமா:$. நபிக நாயகதி' வா2ைக வரலா +யமாக

பதியபB!ள. ஆத+' உமலவ நபிக நாயக$ வா2ைக வரலா 

நிக2 சிகைள +யமாக Qவதி ஆவ$ காB!கிறா. நபிக நாயகதி'

பிறைப கால$, இட$ த+ய விவரGக@ட' பா!கிறா.

யாைனேபா நட ,த ஐ$பதா$ நாளி றY9 அCவ மாத$ பனிர0டா$

ேததி திGக இரவி &!க@ெகலா$ ேபறாக வ<$ ெசவமாA R9ல:$ ரக
க$ம நபி பிறதன எ' Qவதி ஆ0! மாத$ நா ேநர$ த+யன

:றிபிடப!கி'றன. ெதாட வ<$ பாட+ மகா நகாி கஃபலாவி :
வட கிழகி ெஜ$றதி உ)தா எ'ற இடதி#ள ெபாிய தைத அதா+
தி<மைனயி க$ம நபி பிறதனேர எ' Qகிறா. இதி இட$

+யமாக :றிபிடபB!ள. இCவா Qறியதி மனநிைற9 ெகாளாத

உம பலபாடகளி மகி2 சி ெபாGக பா!கிறா.
மவிலா Lமதி

நபிக நாயக$ அவகளி' பிற ப றி Qறிய உமலவ அபிறபா
வ<$ சிற ப றி அதைனய கவிகளா பா, மகி2கிறா. "பரபBட

உலகெமலா$ ெநறிைறக தவறிவிBடன; ம< மத$ மி: விBட; றவற$

தவறிவிBட; இலற$ ம,விBட; விளகிலா &! ேபா உலக$ இ<ளி
R2கி கிடத. இவ றி : காரணமாகன :பி எ'T$ :லைத அ

அறெநறி விளக மவிலா எLத Lமதி ேபா க$ம நபி ேதா'றினேர"

எ' பா!கிறா.
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ெநறிநிைல திாியா ம<0மத$ மி:
ெந!நில$ எGகZ$ பர

றவற$ தவறி இலற$ ம,
Iடாிலா மைனய ேபால

:ைறப!$ கால$ இ<ெளT$ :பிாி'
:ல$ அத ெநறி விளக

மவிலா ெதLத Lமதிேபால
க$ம நபிபிற தனேர

(நபி அவதா. 91.)

இபாட+ இ<0,<த உலகநிைல Qறி இ<ெளT$ :பி :லைத அக

மவிலா ெதLத Lமதிேபால க$ம நபி பிறதா எ'பதி அைமள இ
ெபா< உவைமயணி மகி2த :ாிய. Lமதி எ' Qறினா நபிகளிட$

மாI0! எ'றாகிவி!ேம எ'ற-சிய உமலவ மவிலா ெதLத Lமதி

எ' :றிபி!கிறா. :பி :ல$ அக றி எ' Qவதி மனநிைற9 காணா

அ எ' அLத$ ெகா! Qகிறா. பிறத ேபாேத நபி எ'றைழ

ெப<ைம ப!கிறா.
உவம மாைல

Kாிய' ெவயி ெகா@கிறா'. உயிக எலா$ 'கி'றன. அ சமய$

த< ஒ' பட த<$ நிழலாA இழிைவF$ ெகாைலையF$ விைளதி!$ பாவ

ேநாயி' 'ப$ ைடதி!$ அாிய ம<தாA, தீ' எ'T$ ச'மாக பயி<:
ஒப ற ெசழிய மைழயாA, :ைறஷிகளி' திலகமாA மாநிலதி : ஒப ற மணி

விளகாA கம நபி பிறதனேர எ'$ பா!கிறா. ஐ உவைமகைள

ெதா! மாைலயாக அணிவிகிறா. :ைறஷி :ல திலகமாக Qவதி தமி2

மரைப ேபா கிறா. பாட உவ$ மாைலயாக அைம வி!கிற.
பாTவி' கதிரா இட<$ கால$
படத< த<நிழ எனலாA

ஈன$ ெகாைலF$ விைளதி!$ பவேநாA
இடதவி தி!$ அ< ம<தாA

தீ' எT$ பயிேகா ெசLமைழ எனலாA
:ைறஷியி' திலதேம எனலாA

மாநிலதனேகா மணிவிள ெகனலாA

க$ம நபிபிற தனேர. (நபி அவதா. 92)
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--

:பி = இைறம
கதிரவ' எLதா'. இ இய ைகயாக நட:$ ஒ< நிக2 சி. இதி க பைன வள$

மி:த உம த$ க<திைன ஏ றி இனிய காBசி ஒ'ைற அைமவி!கிறா.

பா<லகி பரள :பி எT$ இ<@$ வைம இ<@$ ஒ!Gக கம நபி
ேதா'றினா எ' எைலய ற கட+ :ளி களி விைரவாக இ<ைள

அக றி, Kாிய' த' கதிகைள பரபி எLதா' எ' த :றிேப ற அணிநல$
திகழபா!கிறா.

இதி பகலவ' விைரவி எLவத :காரண$ ம< மத$ நீக மாநில$ தைழக
ேதா'றிFள க$ம நபிைய க0! மகி2வத : என ெகா0!
மகிழலாமலவா?

இCவா இ'பேதா'ற பிறத நாயக :ழைதைய அ'ைன ஆமினா இலகிய
கமல கரதி ஏதி க0:ளிர க0! பகைல அறி9$ ெகா!ப ேபா ஏL
நாBக பால ஊB,னா எ' ெபா< சிறக பா!கிறா. ஏL நாBக@
:பி' ைவபா எ'ற மடெகா,பாHB, வரலானா.
அ+மா &B, நாயக$
இநிைலயி :ைன' நகாி ெகா,ய ப-ச$ ேதா'றி 'திய. ஆத+'

அநகர மக@: பல மகா ெச' அநகர ெசவகளி' பாலகைள
ெப  அவக@: பாHB,, அதனா ெப$ ெபா< ெகா0! பிைழக

வதன. அவக@ட' ெச'ற அ+மா9$ அவ கணவ<$ பாலகைர ேத,

அைலதன. நாயக :ழைதைய ேகBடன; அ'ைன அமினா தம இரGகதக

ஏ2ைமைய Qற  பB!, இ:ழைத: தைதயிைல; எ' ைகயி#$
ெபா<ளிைல; நீGக ெபா< எதிபா வளீக; பசி வளீக;

உ0பத :தர உண9மிைல" எ' Qறி வ<தினா. இதைன ேகBட அ+மா

கணவாிட$ வ நடதைத Qறினா. கணவ ஆாி த$ மைனவி'

மனகவைலைய மா ற ய' 'உலகி நல'களைடவ$ அைடயாத$
இைறவ' விதிப,ேய ஆ:$, ந!Gகி மனைடவ ஏ'? கட K2த உலைக
ரப இ'னா என ெசால9$ அாிேத; எலா$ இைறவ' ெசய; வ<த
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Qடா; இ:ழைதயி' வாயிலாக9$ நல$ வரலா$" எ' ஆத Qறினா.
இCவா உமலவ வாA கிைட:$ ேபாெதலா$ ெபா நீதி Qறி
காபியதி : ெபா+[B!கிறா.

இதனா அ+மா நாயக :ழைத: பாHBட  பBடா. நாயக :ழைத

மாபகதி வாA ைவத$ அ+மாவி' உட Sாித. K$பியி<த அவாி'

மாபக$ ெசழித; பால Iரத. அ'ைன ஆமினாவிட$ விைடெப 
தமJ<: ெச' பாHB, சீராB, வள வதா. அC&B, ெசவ$
ெகாழித. அC[ மகளி அ,க, வ நாயக:ழைதைய மகி29ட'

எ!பாக; க2 ேபா வாக.

0,டா விளேகா Lமனிதாேனா

Iவகதி+ தி+< வதேவா (அ+மா. 72)

எ' விய Qவாக. ஐய அணிைய அழ:றபய' ப!கிறா லவ.
ஒ< பக நாயக தி<ேமனிைய க0டா வைம, ேநாA, கவைல, சிைம,

தீவிைன, ெதைபக, உபவ$ எலா$ விBடக#$ எ' எதிமைறயி#$ தி,
ெசவ$, உட Sாி ஆகிய R'$ வள<$ எ' உட' பாB,#$ Q
உ0டா:$ பல'கைள பB,ய+Bட காB!கிறா.

நாயக :ழைத சிகர$ நீB, : நைடபயி'ற; மழைல ெபாழித; நாெளா<

ேமனியாக வளர ெதாடGகிய. பிைளகனி த<$ இேபாி'ப நிக2 சிகைள

பிைள தமி2 இலகிய பாடகளாக உம அ<ைமயாக பா!கிறா.

எப, நடதா ெதாிFமா? உலகெமலா$ தீ' ெநறியி நடக9$, மTைற
நடக9$, அறவழி நடக9$, 'பம  இ'பேம நடக9$, ெசால காிய
ெசGேகா நடகவ$, உலெகG:$ உய :லைற நடக9$, அைனவ<$ த$

ெசா ப, நடக9$ நாயக :ழைத நடத எ' : நைட பயி#$ காBசிைய
தீB, காB!கிறா.

எநில$ அைன$ தீ'ெனறி நடப
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'னிய அறதி' ைறவழி நடப

இய ெப மTைற நடப
'மக

() இ'பேம நடப

ப'ன<- ெசG ேகா உலெகலா$ நடப
பாாினி :லைற நடப

ம'னிய எவ<$ ெசா ப, நடப
க$ம நபி நட தனேர

(அ+மா. 86)

எ' உமபா!வதி பாநைட Y!நைட ேபா!கிற.
இர0டா0!க ஆன; அ+மாத$பதிய நாயக :ழைதைய எ! ெகா0!

மகா ெச' அ'ைன ஆமினாவிட$ ததன. அ'தாA இ'ப:ழைதைய

வாGகி உ சி ேமா ெந-ேசாடைண, தமிB!, பிைள கனி அதி'

வள சி க0! ெப<மகி2 சி ெகா0டா. அ த+$ ெப<$ ெபா< ைக

நிைறய ெப ற ேபால க0:ளிர க0! மகி2தா.

நபிக நாயகதி' வா2வி நடததாக Qறப!$ சி நிக2 சிையF$

விB!விடாம ெதாடப!தி உம காபியைத நடதி ெசகிறா,
அ+மாவி' &B, வா2 வ<$ நாயக :ழைத: வய R'றான; ஆனா
ஆ வய சிவ ேபா ேதா'றினா. அட$பி, அ+மாவி' இ<

மக'க@ட' ஆ! ேமA வர காB, : ெச'றா. அG: வானவ இ<வ

வ நாயக சிவைர ப!கைவ ெந-ைச பிள இ<தயதி இட$

ெப றி<த க<ைபF$ கசைடF$ அக றி, Jய எ0ணைதF$, ஈமாைனF$

நலறிைவF$ நிரபி ெந-ைச ைததன. பி'ன நபிவ திைரைய

பிடாியி' கீ2 ெபாறிதன. உடனி<த சிவக அ-சி ஓ, அ+மாவிட$

ெச' Qறின. பைத வத அ+மா :ழைத ந'னிைலயி இ<பைத க0!
களி ெகா0டா.

க0ணி' மணிேய எத'

க<$ அறிேவ காம

வி0ணி :ைறப டாம

விளGகிய மதிய ேமஎ$

ம0ணிT கரேச நத$

மைன: ெசவ ேமஇ$
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0ணிய பலேன எ'ன

SGெகா, எ!த ைணதா

(இலா-சைன தாித 40)

எ' ெசாவி+தாயி' அ' ெசயைலF$ சிைதயி ெபாGகிவ<$ சிறத

பாசைதF$ உம பா!கிறா. நாயக சிவ: ஐ வய , ஆறா$ வய

ெதாடGகிய ேபா நாயக சிவைர அ'ைன ஆமினாவிட$ அ+மா ஒபைடதா.
னலாB!
நாயக சிவ மகாவி வள<$ நாளி ஆமினா த$ மகைன தமJராகிய

யாாி: அைழ ெச'றா. உறவின உதம சிவாி' மீ அ'ைப

ெபாழிதன, இCவ'பி திைள வத நாளி நாயக சிவ த$ைம ெயாத

சிவக@ட' :ளதி : ெச' :ளி களிதா. இCவினிய காBசிைய

உம அழ:ற வணிகிறா.

:ளதி த0ணீ ெதாியா வ0ண$ தாமைர இைலக@$ மலக@$ நிர$பி

ெசறி பர கிடதன. இ க$ேம :ளிகிறா ஆதலா JI த+யன ப,ய

விடQடா எ' ேபாைவைய ேபா காத ேபால இ<கிறதா$.

:ள கைரயி#ள மரGகளி+< மலக நீ மீ உதி கிடகி'றன.

ெத'ற கா றா உ0டா:$ நீ அைலக அSகைள கைரயி ேசகி'றன.
அகாBசி :ள$ த' அைலகளாகிய கரGகளா நாயக சிவ<: திைறயாக

கைள கைரயி வாாிவழG:வ ேபா இ<ததா$. :ள நீாி அைச9

ேதா'றிய. இைறJத ந$மிடதி R2:கிறாேர அவ ேமனி :ளி<ேமா? என
ஐF  :ள$ அ-சி ந!G:வ ேபா'றி<ததா$. தாமைர ெமா:க நீ ேம

நி ப நாயக சிவ :ளிபதா நா$ ெப<ைம ெப ேறா$ எ'T$

ெப<மிதட' :ள$ ைகெய! :$பி!வ ேபா'றி< ததா$, சிவக

:ளதி :தி ஆ,ய ேபா நீ ேமெலL கைரயி வழிேதா,ய காBசி

அ:ளதி' அகதி (மனதி) எLத மகி2 சி கB!கடGகாம ெபாGகி
றேத வழித ேபா'றி<ததா$; அைலகளா :வைள, தாமைர தலான

மலக நீாிT மைறகி'றன. அைவ நாயக சிவாி' க0க@:$ கதி :$

ஒபாேகா$ எ' நாணி மைற ெகா0ட ேபா+<ததா$. கைரகளி மரGக

மீ ேதT0ட வ0!க பா!வ, நா'கா$ ேவதமாகிய தி<: ஆைன தர

இ<:$ க$ம வா2க எ' வா2வ ேபா'றி<ததா$, :யி+னG க

Q9வ அைனவ<$ க+மா ெசா+ நபிக நாயகதி : இணGகி இெபாLேத
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ஈமா' ெகா@Gக எ'றிைசப ேபா+<ததா$. இய ைக நிக29களி

இதைன க<கைள ஏ றி அ தமாகபா!வதி லவாி' க பைன சிறக,

ஜிCெவன உயரபறகிற.
---

ஈமா' = ந$பிைக
னலாட காபிய வணைனக@ ஒ'றா:$. ஆடவ<$ மகளி<$ ேச

னலா!வ$ அதைன பாப$ இ)லாதி தைம ெசAயபB!ளன.

ஆத+' நாB! படலதி மகளி மB!$ :ளி மகி2 னலாட இG:

நாயக$ இைளஞக@$ னலா!வதாக இ)லாமிய மரேக ப உமலவ
வணிளா.

அ'ைனயி' மைற9
மதினாவி உறவின<ட' Q, மகி2த அ'ைன ஆமீனா9$ நாயக சிவ<$
மகாவி : றபBடாக. வழியி அவா எ'T$ இடதி அ'ைன

ேநாAவாAபB! இற விBடா. Kலகதி இ<:$ ேபாேத தைதைய இழத

நாயக சிவ இேபா தாையF$ இழ L அநாைதயானா.

பாBடனா அ த+பி' ெபாபி நாயக சிவ வள வதா.

ேபாதாத கால$ பாBடனா<$ ேநாAவாAபB! சில நாBகளி இற விBடா.
ெபாிய தைத அதா+பி' பாகாபி வள வரலானா. அேபா

நாயகதி' வய எB!, இ< திGக, பநா எ' வயைத +யமாக

த<கிறா லவ.

ைகறாவி' திமதி
அதா+ வாணிக$ ெசAய ஷா$ நக ெசலறபBடா. நாயக சிவ தா$

வ<வதாக Qறினா. நாயக சிவாி' இளைமைய க<திF$ வழியி'

அ<ைமைய க<திF$ வள தைத தயGகினா. நாயக சிவேரா மீ0!$

மீ0!$ ேகBகலானா. ேவ வழியி'றி ஷா: அைழ ெச'றா.

நாயகதி : தீG: ஏ$ வரQடாேத எ'ற கவைலயா 'ப$ அவ உட'
வ<வதா இ'ப$ ெகா0டா. ஒேர ேகணியி உ நீ ஊ $ ந0ணீ

உ $ அைமத ேபால அதா+ய உளதி 'ப உண9$ இ'ப உண9$
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 சிவைர

ேநாகி, அதா+ைப அைழ, இ சிவைர ஷா$ நக<: அைழ ெசலாதீ;
அG: அவ<: தீG: ேந<$; ஆத+' அவைர மகா9ேக தி<$ப அைழ

ெச&ராக" எ' Qறினா. எனேவ அதா+ நாயக சிவைர மகாவி :

அTபிைவதா. இCவா Rதறிஞ நாயதி' சிறைப Qறி ேபா வைத
உம ஆGகாGேக Qறி ெசகிறா.

ெபா< ய சி
அதா+ அ'பி திைள வத 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$ கவி

சார$ ெபாைறF$ மிக

த<மந :ண$ யா:$

வார$ க$மதி' பா

வதைடத தி<த த'ேற

(பாைத ேபாத 2)

எ' பா, நாயக வா+பாி' நல'கைள எலா$ உ<ெவ!க ெசA வி!கிறா.
தைலமாதாி' உகைள காB,#$ ப0 நல'கைள வணி:$ உமறி'
ெகாைக இG:$ விளக$ ெபகிற. நபிக நாயக$ பளி ெச' கவி

க கவிைல. ஆனா பைற அறி9$ சிற ெபா<தியவ ஆத+' கவி'

எ' Qறாம கவி சார$ (கவியா ெபறப!$ அறி9) எ' உம Q$
/Bப$ இG: க<த பால.
ெபா<ளி' ெப<ைம
வா+ப ப<வ$ எAதிய நாயக$ :!$ப ெபாைப உண ெபா<ளீBட
வி<$பினா. தம ெபாிய தைதைய அZகி 'தைதேய! :,ெப<ைம,

30

:லெப<ைம, பா கL$ அரசராத, தா2தவ, உயதவராத மி:க2
எAத இைவயைன$ ைகயி ெபா< உள ேபா அ'ேறா?

ெபா<ளிலா வா2த ேபைதைம; ஆதலா ஷா$ நக ெச' வாணிக$ ெசA
ெபா<ளீB, வர வி<$கிேற'" எ' Qறினா.
:,தன ெப<ைம ேசத

:லதிT (:) உயத ேம'ைம

ப,தல$ கL$ ெசGேகா

பாதிப ஆத ேதA

மி,தவ ெபாிய ஆத

மி:க2 கிைடத ைகயி

பி,தி!$ ெபா<ள அ'றி

பிறிதிைல உலக த'ேற.

எனபா, ெபா<ளறைத லப!கிறா. "ெபா<ளலவைர ெபா<ளாக

ெசAF$ ெபா<ளல இைல ெபா<' எ'T$ தி<:ற இG: விளக$

ெபகிற. தி<தகேதவ :'றி ேபா'றவைரF$ :'ெறன ஆ:வ ெபா<
எ'பா. அற$ ெபா< ஆகியவ றி' ந!வண எAத ஏைனய இர0!$

எAதப!$ எ' நால, Q$. எனேவ உமலவ ஆ2தக'ற

லைமFைடயவ எ'பைத இைவ லப!கி'றன. :!$ப வைமையF$

காைளயி' வி<பைதF$ எ0ணிய அதா+ மபாேரா? மகி2, ஏ 

அத : ேவ0,ய Rலதன$ ெபற ேவ0!ேம என சிதிதா.
நாயகியி' சதி

ெபா<ளீB!வதி ஆவ$ ெகா0ட அ<ைம த$பியி' அ<தவ லதவைர
ேநாகி "மகா நகாி ெதாழி ாிவாெகலா$ :'றி' ேம+Bட விளகாக
விளG:பவ :ைலவி. அவ<: தைலமக ஒ<வ உ0!. அவ அழ:$

அறி9$ அ<$ ப0$ ஒ<Gேக ெப றவ; இ$ மாநகாி ெதாழி ெசAபவக

அவாிட$ ெபா< ெப  வாணிப$ ெசA வ<வ. நா$ ெச' அவாிட$

ெபா< ெப  வாணிப$ ெசAேவா$ எ' ஆதர9ட' Qறினா. Rலதன$

ெபவ ப றி ெபாிய தைத Qவதி கதிஜா நாயகியி' அறிகைத உம

அ<ைமயாக அைம வி!கிறா. அ நாயக :மராி' ெந-சதி கதிஜா நாயகி

மீ அ' ேதா'றி வளர ெசAவி!கிற.
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கதிஜா நாயகி வ<Gகாலதி நாயகைத மணக இ<பவர' ேறா? ஆத+'

நாயகதி' வா2ைகைணவியாக இ<க$ த:திக அைன$ இ<பதாக

அவைர அறிக$ ெசA ைவகிறா. அத : அதா+ைப பய'ப!கிறா.
கஜிதா நாயகி ேத'கட அ தலான பவைக அ$ ஒ'றாA திர0!

வ,ெவ!தைனய பாைல; நவமணிக ஒளிF$ இ$மGைக நலாாி' ஒளிக:

நிகராகா. க பைன கடத நGைகயாி' அழ:$ இவ அழ:க: ஒபாகா எ'
Qறிய லவ, :ைவவி :லெமT$ வி<Bச$ ேதா'றி, I றெமT$ கிைள

இைலக தைழக, பவள ெசCவாA எ'ற மலாி இனிைம எT$ ேத' சி$
கனியிT$ கனித பாைவ' எ' உ<வக நல$ ேதா'ற பா!கிறா. இவாி'

அழைக இைடயறா ப<க இைமயா நாBட$ ெப றிலேம எ' ெப0,ெரலா$
ஏGகின எ' /Bபேதா'ற பா!கிறா... ஒ< க ைடய ெப0ைண ஆடவ

பா ஏG:வ அெப0ணி : ெப<ைம த<வத அ', ஆத+' ெப0கேள

வி<$பிபா ஏG:$ அழகியாக காB, கஜிதா நாயகியி' க பி' சிறைப
லப!கிறா.

வணக$, அறி9, ெபாைம, நேலா பழக$, வறியவ: ஈத, நிைறத க ,

இவ றி கைல வலவரா#$ அவ: ஒபாக உைரத அாிதா:$ எ' த$
இயலாைமைய Qறி நாயகியி' சிறைப ந': உணதி வி!கிறா.
வணக$ அறி9$ ேசத

மன$ ெபாைறF$ நேலா

இணக$ வறிேயா: ஈF$

இரக$ நிைறத க $

:ணகைல வேலாரா#$

:றிெத! அவB ெகாபாக

பணக!$ பாத பாாி

பக<த : அாிய அ'ேற

(பாைத ேபாத. 18)

உமலவ எ' நாயகி அறிகைத நிைற9 ெசAகிறா. நிகாிலா

தைலவியாக காB!கிறா. ஆயிரதைல ெகா0ட ஆதிேசஷ' ப றிய :றி தமி2

மரைப காB!$.
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ஆவ$ அடக$
இCவா கதிஜா ப றி அ'பி சிறத அதா+ Qறியதனா நாயக :மராி'

உளதி கதிஜா எ'ற ெபய<$ அவ<ைடய வ,வ ஓவிய$ உலா வரலாயின.

நபிக நாயக$ ஆ:$ தைகயாள அலவா? ஆத+' அவ இதயேத ேதா'றிய

காத உணைவ அறிெவT$ ேபாைவயா ேபா த$ மனதிேலேய அடகி
ெகா0டா எ' பா!கிறா.

எனிT$ கதிஜா தி< உ<ைவ காண வி<$பினா. ஆத+' நாயகி&B! ெத<

வழிேய காைலF$ மாைலF$ ெச' வதா. அப, ெச' வ<$ நாய:மரைர

உறக எ'T$ ெபய ெகா0ட கைலவலா க0டா, இவ 'ைனய

ேவதGகைள உணதவ. இவ "பி'னாளி இைறவனி' இதி Jதராக ஒ<வ
பிறபா; எ' ேவதGகளா QறபBடவ இவேரா" எ' க<தினா. கஜிதா

நாயகியாாிட$ ெச' தா$ க0ட ைமைய Qறினா. "ெப0ேண பி'னாளி
மகாவி ஒ< நபி பிறபா, அவரா தீ' ெநறி தைழ:$; அவாி' உட+ ஒளி
திகL$, க)Jாி மண$ கமL$, அவ<ைடய தி<வ, நிலதி பதியா, அவாி'
பிடாியி' கீேழ நபிக@கான திைர ெபாறிகபB! இ<கிற. அவ

<கா' எ'T$ ேவத$ அ<ளப!வா, மகா நகாி :யி ெமாழிF$

ெகாCைவ ெசCவாF$ ெகா,யிைடF$ ெகா0ட அழ: ெப0 மணபா" என

'ைன மைறக Qகி'றன. இ' நா' க0டவ அநபியி' மதிைப

ெப றவ! எ'றா அவ உைர கஜிதா நாயகியி' இதயேத ேவைல ெசAய
ெதாடGகிய.

அதா+பி' Q  நபிக நாயகதிட$ கதிஜா மீ எத அள9: வி<பைத

உ0டாகியேதா அத அளவி : உறக Qறிய ெசAதி கஜிதா நாயகியிட$ நபிக
நாயகதி' மீ அ' ெகாள ெசAகிற. ஒ<வைர ஒ<வ வி<$$ப,

உாியவகளி' அறிக$ ெசAவைத ஓ உதியாக உம ஆ@கிறா.
இதயGகலதன

உறகதி' நாயக அறிக$ நாயகியி' விைழைவ J0,ய. அவைர அைழ

வர ெசா'னா. கஜிதாைவ காண ேவ0!$ எ'ற எ0ண$ நிைறேவறியைத
நிைனத நாயக$ மகி29ட' ெச'றா. நாயகைத க0ட நாயகி மன$ மிக

மகி2 மணிதவிசி அமர ெசAதா. உ சி த உளGகா வைர ஓ, ெச'ற
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நாயகியி' க0க நாயகாி' கதி பாAதன. அGகி< அகல ,யவிைல .

மனதிேல ஆவ அதிகாித. எனிT$ நாயகியா நாண$ எ'ற ேபாைவ

ேபாதி க  எ'ற ேவ+ ேகாயிகா வதா. ஆனா அவாி' மன$ அவாிட$

இலாதைத உண வ<தினா எ' உம காத உணவி' ெப<ைக
ெசாேலாவிய-மாக தீB, காB!கிறா.
பாத க0 பறி வாGக

படாைமயா நறவ$ சித

Sதெகா$() அைனய ெமAயி

நா0 எT$ ேபாைவ ேபா

Qத (அ)வா ெவளி படாம
க ெபT$ ேவ+ ேகா+

ேசத' உளGகா ணா

தி<தினழ வ<தி நி'றா

(பாைத ேபாத 41)

எ' பா!கிறா.
கதிஜா நாயகியி' காத ெப<ைகF$ நாணைதF$ க ைபF$ Qவதி உம
க0ணிய$ ேபா கிறா. இCவா இ<வ<$ இலயிதி<த ேபா உடனி<த

மைறவலா' இ<வ நிைலயிைனF$ உண நாயகி இட$ நாயகைத

அவ<ைடய இலதி : அTபலாேம எ' Qறினா. நாயகிF$ விைட

ெகா!தா. நாயக<$ கதிஜா மீ காத ெகா0டவதா'. ஆயிT$ அவ

"ேநாகிF$ ேநாகாத$' ேபால ஒ< ெநா,யி எL றபBடா. வழி தவறிய
மகைள நவழிப!தி காபத : ேதா'றிய வளலலவா? காத+#$

உயத தர$ காB!கிறா.

கா:த (:) உதித வள

காாிைக வ,ைவ க0ணா

ேநாகிF$ ேநாகா$ ேபா

ெநா,யினி எL() அ$மாதி'

மாகட அைனயக0Z$

மன$பி' ெதாட ெசல

ேகா:க &தி நீதி

ெகாLமைன இடதி சாதா.

(பாைத ேபாத 44)
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நாயக$ மB!$ ெசலவிைல . நாயகியி' க0க@$ மன$ அவைர பி'

ெதாட ெச'றனவா$. க<தி கவிஞ காB!$ க பைனைய பா<Gக.

"வதி<தவ நபிேய, நாT$ இவ மைனவிேய" எ' நாயகி எ0ணினா.

க0கலத இ<வாி' ெந-சGக@$ கலதன. இதைன அழகிய உ<வகGெகா0!

உம வணிகிறா. நாயக ெந-ச :ளதி அவாி' எ0ணமாகிய தாமைர

ந!வி பி,நைட கஜிதா அ'ன$ ெப<ைமFட' & றி<ததா$.

வான நBசதிரGகைள ேபா உவைமகைள அளி ெதளி:$ உம

உ<வக$ பைடபதி#$ வலவராக விளG:கிறா, வழிகாB,யா:$ நாயக$

நாயகிF$ த$ த:திேக ப காத+#$ க0ணியGகாத திறைன உம
லப!கிறா.

நாயகி க0ட கன9
ஷா: வணிகக றபட ஆயத$ ெசAகிறாக, நா$ கஜிதாவிட$ ெச'

ெபா< ெப  வாணிக$ ெசAயலா$ எ' அதா+ Qற , அ' மக' நாயக$

நாைள ெசேவா$ எ' விைடயிதா. அ'றிர9 கதிஜா நாயகி ைமயான

கனெவ' க0டா. அதி வி0ணிேல நBசதிரGக@: இைடயிேல ஊ
ெச'ற Lநில9 அநBசதிரGகைள விB! ெந<Gகி வ கதிஜா நாயகியி'

ம,யிேல விைளயாட, அைத தம தாைனயா ேபாதி மாட' அைண
மகி2தா; இகன9 காBசிைய வி,த$ உறகதிட$ Qறினா. இதைன

ேகBட உறக "கம நபி உ$ைம மண$ ,க நா, வ<வா" எ' கனவி'
பயைன Qறினா. இதைன ேகBட நாயகியி' உட#$ உள$ :ளிதன.

காபிய கவிஞக கனைவ காபிய வள சி: உாிய ஓ உதியாக ெகாவ.
நாயக வரலா றி கன9 ப றிய ெசAதி இ<பதாக ெதாியவிைல . காபிய

கவிஞராகிய உம கன9 காBசிைய பைட காத காBசி: கவ சி
ஊB!கிறா.

கனாபயைன அறித கதிஜா நாயகி மகி2தி<:$ ேவைளயி அதா+F$

நாயக$ ெபா< ேகBக கதிஜா நாயகி &B, : வதன; கதிஜா அவகைள
மகி29ட' வரேவ , வத காரண$ ேகBடா. ெபாிய தைத ேபச ஆர$பி

"ெப0மணிேய, எ'Tட' வதி<:$ இCவா+ப எ'ன<ைம த$பியி' மக'
இவ<: தி<மண$ ெசAய ேவ0!$; இத காகேவ வேத'. சிறி ெபா<
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கடனாக த<&களாலனா இவைர ஷா$ நக<: அTேவ'. வாணிகதி

கிைட:$ ெபா< ெகா0! இவாி' தி<மணைத நடேவா$. உமத<

இ<:மாயி' இவ தி<மண$ நிைறேவ$" எ' Qறினா. அதா+

எதாதமாக Qறிய இரB!ற ெமாழிதலாக அைம விBட. நாயக$ மீ காத
ெகா0! க,மணைத எதிபாதி<:$ நாயகியிட$ இப, Qவ நைக
Iைவைய ததத. இதைன ேகBட நாயகி வி!வாரா? "ெப<தைக 

மாதவதா ெப ற எ' ெபா< அைன$ தGக மைனெபா<கேள,
எளிேயT$ உGக ெசா ப, நடேப'; ஐFேற என ேபா றி அ' QB,

உைரதா.

இG: ெபா< த<கிேற' எ'ற க<$ உGக ம<மகளாக வர வி<$கிேற'
எ'ற விைழ9$ ெபா<தி இ'ப$ பயகிறன. இரB!ற ெமாழிF$

ெசாவிைளயாB, உம வலவ எ'பத : இைவ சா' பககி'றன.

அதா+பி :$ நாயகதி :$ நாயகி அIைவ வி< பைடதா. உ0!

,த$ நாயகி வாணிப$ ெசAவத காக ெப<$ ெபா< ெகா!தா. ஷா$ நக

வாணிபதி ேக ற ெபா<ளடGகிய இ<8 ெபாதிகைள ஒBடகGக மீ ஏ $

ப, ெசAதா. வ+ைம ெகா0ட 20 ேபைர உட' அTபினா. நாயக$ ஏறி ெசல
நல ஒBடக$ ஒ'ைறF$ ததா. கவியி சிறத த$ பணியாள ைமசறாைவF$

உட' அTபினா.
பயண அTபவGக

கஜிதா நாயகி அTபிய ெபா<Bக@ட' நாயக$ றபBடா. அபக, Iைப.
ஆாி, அபாI , அஜகி, ஆI, உபா த+ேயா<$ உட' றபBடன.

வணிக:Lவி : தைலைம எ  நடபவ யா? எ'ற வினா எLத;

அ<தவ அபக நாயகதி' ெபயைர ெமாழிதா. அLகா ெகா0ட

அSஜகிேலா, "கம: தைலைம தாG:$ த:தி இைல நாேன தைலைம

ஏ ேப'" எ' ' ெச'றா'. வழியி கBைட ஒ' அஜகி ஏறி ெச'ற

ஒBடகதி' காைல இடறி விBட; அவ' கீேழ விL கதி அ,பB!
:<தி வ,ய நி'றா'. அ! உபா எ'பா' 'னி' நடதிட  பBடா';

ேவGைக+ெயா' எதிேர வர அைதக0! அ-சிய உபா கீேழ விL
விBடா'. அவன ஒBடகைத + கவ ெசல தைலைம தறிவிBடா'.

அ! ஆI ' ெச' நடதலானா' ஆIவி' ஒBடக$ ெப0 ஒBடகைத
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வானவரா அTபBட ஒ< ெப0 ஒBடகைத பி' ெதாட வழி தவறி ஒ<
பாைல-வனதி : ெச'ற.
பாைல வணைன
இCவிடதி உமலவ ெவ$ைம மி:த வற0ட பாைலவனைத அ<ைமயாக
வணிகிறா. வடைவ கன+' ெகாL விைளயா!$ களேமா? உைல

களேமா? அனிேதவ' த' பைடக@ட' பா, இறGகி இ<:$ தலேமா? எ'

க<$ ப,யாக இ<ததா$, இெகா,ய பாைலயி' Rவிைல ெந!ேவ காளி
ெநB!ட க<$ ேபA ஏவ ெசAய பாைவயி & றி<:$ காளிைய
காBசிப!தி தமி2 மரைப ேபா கிறா. இெகா,ய வணிகக

ெசAவதறியா திைகதன. அஜகி இத ெகலா$ க$மதா' காரண$ எ'

: ற$ சாB,னா'. தீG: ஏ$ அறியாத நாயகைத ப றி இழி9 ெசAததா

"நீதிைய ெவத தகணா' அஜகி " எ' ெவ:'ைரகிறா.
நாயகதைலைம

அபக க$மைத தைலவராக ெகா0டா ந$ யரெமலா$ நீG:$, நவழி
நட விைரவி ஷா$ நகர$ ேசரலா$ எ' Qறினா. நாயக$ தைலைம ஏ றா.

ஜிற  ஒBடகைத உாிய பாைதயி ெச#தினா. பாைலயி அைலத

வாணிகக@: நீ ேவBைக மி: ஏGகின. க$ம த$ ஒBடைகயி' கயி ைற

அைசதா. ஒBடைக வல காைலJகி ஓGகிதைரயி மிதித. அG: நீ. 

ெகாபளி ெப<கிேயா,ய; எேலா<$ நீைர ப<கி மகி2தன. இ நாயக$

நிக2திய அ தGக@ ஒ'. அ தைதகாB, விய Iைவ பைடபதி

உம சிற விளG:கிறா. ெதாட பல அ தGகைள வணி மகி2வைத

காணலா$.

அ!த நா வணிக சா 'ேனாகி ெச'றேபா எதிபBட மைலபா$ைப
நாயக$ ெகா'றா. ெதாட ெச' ஓ இர9 யி'ற ேபா ெவள-

ெப<ெக!வர இ<:$ ஆ ைற கனவி க0! வணிககைள எLபி
அைழ ெகா0! மைலமீ ஏறிெகா0டா. ெவள ெப<கி+<

அைனவ<$ காபா றபBடன. வணிகக நாயகைத க2தன. R'

நாBக தGகிF$ ெவளெப<: :ைறயவிைல. ஜிற  கனவி ேதா'றி,

நாைள காைலயி மா' ஒ' இநதியி' :ேக ெச#$ அத மாைன
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பி'ப றிகைர ேசரலா$ எ' Qறினா. அCவாேற மா' ஒ' நதியி' :ேக

நட:$ ைமைய க0டா. "வணகதி :ாிய நாயக' ஒ<வேன ேவறிைல "
எ'பைத Qறி நதி கடக வி<$வா வரலா$ எ' நாயக$ Qறினா.

ந'ெறனQறி அவ பி' ெச'றவ கைரேயறின. ஆனா இத கிணGகாம

உ<வ சிைலைய நிைன ெகா0! ெச'ற ஒ<வ' அைலகளி' Iழ

சியா

அ, ெசலபBடா' எ' உமபா!கிறா நபிக நாயகதி' ெசா

ேகளாதவ' கைர ேசரமாBடா', அைசயாத ந$பிைக ெகா0! அவ ெசா

ேகBபவ ந கதி அைடவா எ'ற இ)லாமிய ெகாைகைய உம

லப!கிறா.
ம ெறா< ைம

ஷா$ நக வழியி +ெயா' அCவழி ெசேவாைர அ,  தி' வத

எ' Qறி அ+யி' ேதா றைத சிதிாி கிறா. நீ0ட வா நில$ ைடதிட,
உட நிமி, காகைள ம,, இ< விழிகளி ெந< ெபாறி பறக,
ெவ0ணிறப க விளGகிட, வாயி லா நா ற$ &ச சினேதா!$

ளடத காB, ப!கிடத எ' வணிகிறா.

நீ0ட வா நில$ ைடதிட கிட() உட நிமி
நீ0ட காம,() இ<விழி கனக ெகாபளிப

S0ட ெவெளயி() இலGகிட வாA லா கமழ

&0! Bெசறி வனதிைட சினேதா!$ இ<:$ (+ வசன நீதி - 3)
எ'T$ பாட+ +ெயா' 'ேன ேதா'றிய ேபா'ற காBசிைய காண
,கிற. இCவழிைய தவிர ேவ வழியிைல ; நபிக நாயக$ ேவ#ட'

அதைன ெகால ெச'றா, +ேயா வாைல :ைழ உட ந!Gகி சலா$'

உைர வணGகிய. "நாயகேம உGகைள க0ேட' களிெகா0ேட'; ஒப ற

பலைன ெப ேற'" எ' Qறிய இ க0! மகி2த நாயக$ இ' த

இCவழி வ<ேவா: இடேர$ ெசAயQடா எ' Qறினா. அCவாேற +

ெச' விBட, இதைன ெதாட பல அ தGக நடதன.
ைமக ெதாடதன
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நாயக$ இIறா எ'ற பாதிாியாாி' மைன: வத ேபா நீ0ட காலமாக

வற0,<த கிண றி நீ ெப<கி , பBடமர$ ளித; இதைன க0ட

பாதிாி "ஈசா நபி Qறிய இதி நபி இவேர. க0ேட', களி ெகா0ேட'" எ' Qறி

உயி நீ விBடா. வழிபறி ெசAயவத தி<டகைள திUெர' ெவள$

ர0! வத ஆ த!விBட; ஷா$ நகர$ ெந<Gகிய வழிெந!க இய ைக

வழGகிய காBசிைய க0! ெச'றன.
இய ைக தத வரேவ 

தாமைர:ளGகைளF$ க<$ கழனிகைளF$ க0:ளிர க0! மகி2தன; ஒ<
ேசாைலF :தன; அGேக இய ைக தத வரேவ  மிக சிறததா:$, :ைல

தளிய வாைழ மரGக தைல வணGகி வரேவ றன. கனி :#G:$ மாமரGக

வ கனிF0! ெச#Gகேள' என தளிகர$ ெகா0டைச

அைழதன; மயிக ேதாைக விாி த' க0களா விழி நாயகதி'

அழைகெயலா$ ப<கின எ' க பைன நலேதா'ற உம வணிகிறா.
ெந பயி<$ இலற$
இCவா இய ைக வணைனைய எழி#ற ெசA காB,ய உம லவ

ெந பயி காBசியி இலற காBசிைய தீB,காB!கிறா. நா றGகா+

விைதகப!$ ெந நா றாக வளகிற; இ பறிகபB! கழனியி

நடப!கிற; தைழ கிைள வள கதிாீTகிற; பா பி, தித

மணிக ெகா0ட கதிராகி தைல சாAப,கி'ற எ' உமறின க பைனயி
ேதா'றிய ெந பயி ஓ இலற காBசிைய த வி!கிற; ஒ< &B, பிறத

ெப0 வள மண$ ெசA தரப!கிறா; :த &B, கணவேனா! வா2
க<9 கிறா, ேபகாலதி ெபாி$ ேவதைனப!கிறா, இத : காரணமான
கணவைன ெவகா அவT: பணி நி கிறா; எCவள9 ெபா<தமான

உவைம! இCவா பா:$ ெபா< கெளலா$ உமறி' க பைன வ0ண$
ெப  சிற வி!கி'றன.
அைசதா!$ ெகா,க
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இனிய இய ைக காBசிகைள க0! ெச'ற வணிக சா ஷா$ நகைர

அைடத; ஷா$ நகாி' மாளிைககளி கBடபBட ெகா,க அைசதன; இதி
உமறி' க பைன உய பற வி!கிற. ஷா$ நகர ெப<மகேள; நாயக$
வ<கிறா; திர0! ெச' அவைர எதிெகா0! அைழ வா<Gக எ'
அநகர$ ைகயைசத ேபா'றி<ததா$. ேம#$ அெகா,க நாயகைத

வரேவ க மாடமாளிைககளி ப,தி<த JIகைள ைட JAைம
ெசAதைத ேபா'றி<ததா$.

இளGேகாவ,க மைர வ<$ ேகாவலT$ க0ணகிF$ அைடய இ<:$
'பGக<தி வராதீ எ' ேகாBைடயி கB,யி<த ெகா,க மறி

ைககாB,யதாக Qவா. க$பேரா விIவாமிதிரேரா! இராம இல:வ

மிதிைலயி :த ேபா "இராம! சீைதைய அைடவத : விைரவாக வ<க" எ'
அநக ைகநீB, வரேவ ற ேபா ெகா,க அைசதன எ' பா!வா.

ெகாG:ேவ த$ ெப<Gகைதயி' உ சயினி நகரெப<மக நீராB! விழா

ெகா0டாட சிவிைக , யாைன, ேத ஆகியவ றி ஏறி ெப<திரளாக ெச'றதா

எLத Lதி ஞாயி றி' ஒளி மைறக அG: ெகா,க இLதியா ஞாயி ஒளி
மGகி ெகBடழிFேம எ'றிரGகி Lதிபடலைத த! ைடபதாA

அைசதன எ' வணிகிறா. Rவ<$ ஒCெவா< க<ைதேய Qற உம R'

க<கைள இG: ெகா, அைசவி ஏ றிQகிறா.
பைகவ K2 சி

மதி றேத வி!திக அைம நபிக நாக$ மகா வணிகக@$ தGகினாக.
சர:க இறகிைவகபBடன. பாவ$, வ-சைன, ப!ெகாைல மனGெகா0ட
அSஜகி#$ தGகினா'. நாயகதி' கெபா+ைவ க0ட அநகர மக

வி<$பி வதன. வணிக தGக ெபா<ைள நல விைல: வி  தGக@:

ேவ0,ய ெபா<Bகைள வாGகின. அறதிகL$ நபிக நாயகைத அநகர

காபிக@ சில சதிதன. அவக நாயகைத ெகால சதி ெசAதன. அ

வைர விைல ேபாகாதி<த மகா வணிககளி' ெபா<Bகைள அதிக விைல:
வாGகின. விைலெபா< ெப ெகாள நாயகைத தGக இடதி :

அைழ ெச'றன. அவ<ட' ைமசறா9$ சில மகா வணிகக@$ ெச'றன.
ம'னி:$ மா0
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ஷா$ நகர &திகளி அழ: காBசிகைள க0! காபிகளி' இ<பிட$

அைடதன. நயவ-சகக அகேத க றேத ேபா றி நாயகைத

வரேவ றன. அவகளி' திBடப, பண$ ெகா0! வர ெசவ ேபா'

ஒ<வ' மா,: ெச' அG:ள பாறாGகைல நாயகதி' மீ தள
ய'றா'. அகேலா அவைன ப றி ெகா0ட. ெந!ேநரமாயி ேற

கவிழகாேணாேம எ' கவைல ெகா0! காபிக ேமேல ெச' பா

எ'ன நடத எ' ேகBடாக. அவ' நடதைத Qறினா'. க#ட' ஒB,ய

ைகைய வி!விக அைனவ<$ ேச அதைன ப றி இLதன. கேலா!

ைகறி அ  விBட. இநிைலயி ேம+< வத காபிக நடதைத

தரகாிட$ Qறின. தரக அவகைள ேநாகி "பாவிகேள இC9லகி

உயேதா: தீைம ெசAய நிைனதா த$ :,ேயா! ெக!வேர; தீைம ெசAய

நிைனதா அதீைம நிைனதவைரேய அழி:ேம! 'மன சிறிேயா

நலறிவாள<: இைழத தீG: நீாிT /ைழத ெந<ேபா அழிFேம எ'
Qறி "இவ இைறவனி' Jதேர, இவைர சரணைடவேத நா$ உAF$ வழியா:$"

எ' அறி9 ெகா@தினா. காபிக@$ தா$ ெசAத பாவைத ெபாத<ள

ேவ0,ன, அ< வ,வான நபிக நாயக$ அவகைள ம'னி அபBட

ைகைய ெபா<$ப, ெசAதா என நபிக நாயகதி' ம'னி:$ மாெப<$

ப0ைப உமலவ அழ:ற பா!கிறா.
கதிஜா நாயகி: க,த$.

வாணிபைத சிறபாக ெசA வள$ ெப<கிய வணிக சா நா! தி<$பிய.

வழியி ேசாைலெயா'றி ஊசா எ'ற கிறி)வ பாதிாியாைர சதி, கதிஜா
க0டகனவி' பயைன ைமசறா ேகBடா "கம நபி இவதா', இவைர கதிஜா

க,மண$ ாி ெகா@வா" எ' ஊசா Qறினா; ைமசறா மகா நக விB!
றபBட த ஊசா Qறிய வைரயிலான அைனைதF$ எLதி கதிஜா

நாயகி: அTபினா. வணிக சா மகாநகர$ ேநாகி றபBட. இG:

க,தைத காபிய வள சி: ஓ உதியாக உமபய'ப!கிறா.
கதிஜா க0டகன9

ஒ< ேசாைலயி வணிக சா வதGகிய, இCவா மகா விB! ஷா$ ெச'

வாணிப$ ெசA வள$ ெப<கி தி<$பிய காலப:தியி கதிஜா நாயகி

நாயகதி'பா ெகா0ட காத தித; நிைனெவலா$ நாயகமாகேவ
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இ<தா. ஓாிர9 கனெவா' க0டா. அதி வானவக வ, நாயதி<

ேமனி: மாைல KB,, அாியைணயி அமதி, ஒBடகதி' மீேத றி, பலவைக

இைசக<விக ழGக, ெகா,க அைசதாட , &ரக அணிவ:க, வி0ணக

மகளி இ<ற$ திர0!வர உலா வதா. உலாைக க0! மகிழ ஆவ ெகா0!

கஜிதா க0விழி பாதா. நாயகைத காணாம ய< றா.

அணிகல'கைள மறதா; ஒபைன ெசAயா; விைளயாடகைள மறதா;

உணைவF$ உறகைதF$ விலகினா. ேதாழியைர நிைனயா; நிைனெவலா$

நாயகமாகேவ இ<தா. இதைன

ப-சைண ெபா<தா இ<விழி யிலா
பழெதா! பால அ<தா

ெகா-I$ ெம':தைல கிளிெயா! ெமாழியா
ெகாL மட ெசவி: இைச ெகாளா

க-செம' மலதா ெபயதிட உலவா
க,மல வாச நீ ஆடா

வ-சி/0 இைடயா த$மிட உைறயா
க$ம மனதிட உைறதா.

(கதிஜா கன9. 19)

எ' பா!கிறா.
காத வா2வி கள9, க  என இ< நிைலகைள தமி2 அக ெபா< ப றிய
இலகியGக ெகா0!ளன. இ$மரபிைன காபிய கவிஞராகிய உம

ேபா வைத காண ,கிற. கதிஜா நாயகியா க'னிெப0 அல; ஏ கனேவ

இ<வைர மண வா2விழதவ. வயதி Rதவ. கB,ளGகைளயாகிய நாயகைர
மமண$ ெசA ெகாள வி<$பினா. சீதி<த ெச$மலாகிய நாயக<$

அCவி<பைத ஏ  மணதா. மனGகலத இலறைத இனி நடதின

எ'ப வரலா. கவிஞ உமேற தமி2 இலகிய மரப, க'னிெப0ேணா
எனக<$ப, காB, காத காBசிகைள Iைவத<மா மிக சிறபாக

வணிகிறா. வரலா  நிக2 சிகைள அப,ேய Qறாம உமலவ

ேபா கிறா. இG: தி<மணதி : 'ேப கனி வத 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 உணைவ

ேம#$ J0,ய. அ$மடைல க0ணி ஒ றி தமிBடா. மகி2 சிகட+

திைளதா.

42

மகா தி<$பினா
நபிக நாயக$ மகா தி<$பினா. வளதைத அதா+ எதி ெகா0!

வரேவ  மகி2தா. அவாி' மைனவி அ'ைன பாதிமா இழத க0கைள

தி<$ப ெப ற ேபால மகி2தா. இ<ைகயி இ<தி வ0ணெபா, கலத

ஆரதி நீ I றி க0 தி<`, கழி வரேவ றா. ஆரதி எ!க0ேண

கழிப அர நாB! மரப' ஆத+' இ உமலவ ேபா றிய தமி2
மரக@ ஒ'றா:$.

நபிக நாயகதி' மீ ெபாறாைம ெகா0ட அஜகி#$ நகாிT ெச'றா'.

உம அபஜகிைல ப றிQற எ0Z$ ேபாெதலா$ அவTைடய தீய ப0க
தா' 'னி கி'றன. ஆத+' அவைன தீைமயி' வ,வாகபைடகிறா.

"ெகாைல, ப,, நிைத, கள9, ெகா,ய பாவ$ ஆகிய மாெப<$ தீG:கெளலா$
உ<வானவ'. ெசா+ உதியிலாதவ'; ந$பினவைர பைக ந'றி
ெகா'றவ'; ந-சி' ெகாகலேமா எ' க<ததக மனத'" எ' தீயவனாக
காB!கிறா.

ைமசறா கதிஜா நாயகிைய க0! பயணதி நடத அ தGக அைனைதF$
விவாிதா. "வி0ணக அமர ேபா $ ெசCவிய, மாTட வ,9 ெகா0ட
நாயக, அவரா விைழத ைமகெளலா$ எ!தைரக ஒ< நா ேபாதா.
ஆயிர$ நா உ0டா:மானா அதி சிறி எ!ைரேப'' எ' நாயகைத

ேபா றி க2தா. இதைன ேகBட நாயகியி' இ<தயேத ேதா'றியி<த காத
மி: வி!கிற. பிாிதி<பதா ெபாி$ ' றா, இதனா அழ: ேமனியி

பசைல Sத.
நி சயாத$

இ நிைலயி கதிஜா நாயகி இ'ப கனெவா' க0டா. கணிகைன அைழ

கனாபய' ேகBடேபா நாயக$ உ$ைம மணக ேபாகிறா. அவ ஈமாைன

உலகி நிைலநிவா. தீ' ெநறிைய உலெகG:$ பரவா. கனி ேபா'ற

க+மாைவ வழG:வா" எ' Qறினா. உறக இகன9 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<பைத லப!தினா. ைமசறா நாயகதிட$ ெச' நடதைத
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Qறினா. நாயக$ தம க<ைத உடேன ெவளிப!த விைல. ைமசறாைவ த$

ெபாிய தைதயிட$ அைழ ெச'றா. ைமசறா கதிஜாவி' கன9, :ைவ+தி'
மகி2 சி, நாயகி த$மிட$ நவி'ற த+ய அைனைதF$ விளகினா. இ

ேகB! அதா+ மிக9$ மகி2தா. த$ சேகாதரக அைனவைரF$ அைழ

ஆேலாசிதா. "உடைமயி#$ பணதி#$ சாதி உய சியி#$ அழகி#$

கதிஜாவி : இைண எவ<மிைல " எ' கதிஜா நாயகியி' த:திைய Qறி அவ

&B, : ெச' ெப0 ேகBேபா$ எ' Qறினா. ெசா+ வல

உற$ஸாைவ Jதராக அTபினா.

உற$ஸா :ைவ+திட$ ெச', "ெப<தைகேய எGக சேகாதர அலாவி'
அ<தவதவ க$ம: தி<மண$ , ப றி வேள'. ந$

:ைறஷி :லதி பல த$ ெப0ைண தர ' வளன. நீGக ந$ :ல

ெபாியவர'ேறா ? ஆத+' தGகளிட$ இத ப றி Qறி தGக க<ைத அறி

வ<மா எGக ெபாியவ அதா+ எ'ைன அTபிFளா" என மிக9$

சாJாியமாக ேபசினா. ெப0 ேகB! வேள' த<&களா? எ'

ேநர,யாக ேகBகாம :ைவ+ மகிL$ப, மைறகமாக ேகBடா.

:ைவ+$ ெசலா ற+ :ைற விடவிைல. 'அழகி#$ :ணதி#$
நிகர றவ க$ம; ஆதலா பல<$ ெப0 ெகா!க ' வ<வ. எ' மக

கஜிதாவி : க,மண$ ாிய வி<$கிேற'. இைத ந$ உறவினகளிட$ Qறி அவ

க<தறி QGக" எ' நளினமாக ேபசினா. உம இ<வ ேப சி#$

ெசா திற$ வி-சிFளைத காB, ெசாவிைளயாBைட லப!தி ெவளி B!
ைறயி சிற விளG:கிறா.

:ைவ+திட$ விைடெப ற உற$ஸா உட' பிறதாாிட$ ெச' நடதவ ைற

Qறினா. ஒ<நா ெபாிேயாக பல<$ :ைவ+தி' மாளிைக: ெப0 ேகB!

ெச'றாக. :ைவ+ மகி29ட' வரேவ றா. இ< &Bடாாி' ஒதலறி

ெபாியவக தி<மண நாளிைன :றிதன. மகி2த :ைவ+ ெவ றிைல, பா:,
ஏல$, கிரா$, தேகால$, கSர$, சதன$ ஆகியவ ைற ெபா கலதி

ெகா0! வ அைனவ<:$ வழGகினா. வ<கிற திGக கிழைம Qத$

எ'றறிவிதன. தமி2நாB! ெவ றிைல, பா:, ஏல$, இலவGக$, தேகால$,
கSர$, சதன$ த+ய மGகளெபா<Bக@$ வாசைன ெபா<Bக@$
நி சயாத சடG:க@$ Qறப!கி'றன.
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திதி:$ தி<மண$
தி<மண ெசAதி நகரா: ெதாிவிகபBட. ரசைறேவா' யாைன மீ

ரேச றி "மகா நகர மகேள, மகி29ட' வா2க அலாவி' அ<ைம மக'
க$ம: தி<மண$; ஆத+' நகைர அலGகாிFGக" எ' அறிவிதா'.

நாயகதி' தி<மண$ ப றி அறித மகாநகர மக விழா ேகால$ S0டன.
நகெரG:$ பதக ேபாBடன; மகர ேதாரணGக கB,ன; பா:

மரGகைள பழ:ைலக@ட' நBடன; க<$கைள நிதின. இளநீ

:ைலகைளF$ பலாபழGகைளF$ ெதாGக விBடன. வ0ண பBடாைடகைள

ெகாA ஆGகாGேக கB,ன. ெவ0தாமைரகைள உயதின; ைல,
ெச0பக$, ெசCவதி, ெசதாமைர, ம+ைக, தாைழ, மகிழ$S த+ய

மலகைளF$ சரGகளாக ெதா! கB,ன; நீல$, மரகத$, இரதின$, த+ய
மணிக@$ ஒளி&சின.

ெப0க Qத#: அகி ைகaB,, பBடாைட உ!தி, அணிமணிக S0!
ஒபைன ெசA அழகாக ேதா'றி மகி2 சி ெப<கி திைளதன. பசி

வதவ: வி< பைடதன; மைறவலா: ஆைடக வழGகின. ஈவத :
ெபா<Bகைள ஏதி ெத<ெத<வாக ேத, ெச'றா#$

ெபவத : இரவலைர காேணா$ எ' Qறி ஈத+ ெகா0ட ஆவ$
வறியவைரகாணாத வள$ லப!கி'றா.

நாயக ஒ<வ மணGகாரணமாக நகரேம மண$ ெப ற. அறி9 மிக ஒ<வரா

அவாி' :!$பதா அைனவ<$ ந'னிைல ெபவ எ'ற ெபா நீதி Qறி அ
ேபால மகாநகர$ நபிக நாயக$ ஒ<வ மணதி' காரணமாக ஊ<$ &திF$

மாட$ மண$ பைடதன எ' பா!கிறா. காபிய நிக29களி Iைவ ெகடாம

நீதிகைள ெபா<தமாக எ! Q$ உதியி உம சிற விளG:கிறா.
மணமக' ஒபைன
நாயக மணமக' மணேகால$ S0டா. ஜ$ஜ$ [*] கிண  நீரா நீரா,னா.
சBைடைய அணி ெகா0டா. வயிரபி, ெகா0ட வாளிைன இைடயி

அணிதா. ேதாளி ெச$மணிமாைலF$ மாைலF$ நாயக தி<ேமனியி
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வ0ண$ ெப  ஒளி&சின. வானவ Sமாாி ெபாழிதன. ம'ன வா2தின.
மGகல மடைதய ஆரதி எ!க, மGகல ஒ+க ழGக நாயக$ :திைரயி'

மீேதறி ஊவல$ றபBடா.

---

[*] ஜ$ஜ$ = 0ணியதீத$
நாயகதி<மண ஊவலGகாண ஆ0க@$ ெப0க@$ அணியா திர0டன. மகளி

QBட$ மி:த. ேபைத, ெப$ைம, மGைக, மடைத, அாிைவ, ெதாிைவ, ேபாிள$

ெப0 ஆகிய ஏL ப<வ மகளி<$ வ மணமக' அழகி மன$ பறி ெகா!தன.

மகளி< சில இத சிற மி:த மணேகாலைத பாக இவைர ஈ'ற தாA
இைலேய எ' வ<தின. சில நாயகைத மண:$ கதிஜா நாயகிைய விட

ேபெப றவ எவ எ'றன. இப, பல<$ பலவாறாக ேபசி மகி2தன.

பாவலக வா2த, :ைவ+ &B,' ' அலGகார பத+ மணமக'

/ைழதா. மகளி மணிவிள: ஏதி, ஆரதி எ!க, மணமக' :திைர விB!

இறGகினா. பாைவய அவ பாத$ கLவி ைடதன. ைல ,ம<ெகாL

த+யவ ைற பாயலாகJவி அவ றி' மீ மணமகைன அைழ ெச'
மணிதவிசி அமர ெசAதன.
மாெணழி மணமக
மணமக' உலா வத வ<ணைனைய பாேதா$. மணமக அலGகாரைத

காண ேவ0டா$? மணமகைள மணநீரா :ளிபாB,ன. அவாி' ெபா'னிற
ேமனியி ெவ0ணிற ஆைட உ!தின; Qத#: அகி ைக ஊB,ன;
Qதைல , மலகைள KB,ன; ெந றியி பBட$ IB,F$ கB,ன.
க0ணி க<ைம தீB,ன, காகளி ஒளி திகL$ :ைழகைளF$ கLதி
அணிகைளF$ அணிவிதன. ைகயிேல வைளய, இைடயி பலட ேமகைல,
அ,களி சில$, சிலாி, சதGைக த+ய வ ைறF$ ைகவிரகளி
ேமாதிரGகைளF$ அணிவிதன. பாதGகளி ெச$ப-சி :ழ$, T:, சா
த+யவ ைற ஏதிவர, வா2ெதா+க எழ நாயகிைய அைழ வ நாயகதி'
அ<கி அமர ெசAதன.

ேபரழ: ஒL:$ ெப0ணலG கனிைய
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பிரச$ ஊறிய ெமாழி க<$ைப

ஆரண கட#: அத நாயகிைய

அாிைவய ைறைற வா2தி

பாாினி ெசறித மல மிைச நடதி
ப+ய$ ரெசா! கறGக

வா ெபா< ைலயா க$ம ம<Gகி
மணிதவி (I) இட இ<தினேர

(மண$ ாி, 111)

என நாயகியி' எழிைல இனிய ெசாேலாவியமாக தீB, நபிக நாயகதி'
அ<கி அமர ெசAததாக பா!கிறா. இ<வ<$ அமதி<த காBசிைய

ெபா'மைலயி Sத ெகா$ இ<த ேபால9$ அ'பாகிய த<வி நிழ+

ெபாைறயாகிய கிளி & றி<த ேபால9$ மணிதவிசி நாயகதி' அ<ேக கதிஜா
நாயகி அமதி<தா என உமைவ நலேதா'ற வணிகிறா.
இ'பகட+ திைளதன
இ< ம0&Bடா<$ இைசன 501 ெவளி மக[*] என :றி தி<மண

சடGைக நடதி!க எ'றன. ெபாியவக இராஹீ$ நபியியி' மாகப,

சடG:கைள நடதின. :ைவ+ எL நாயகியி' கரைத நாயகதி'

கரட' ேச, நில9$ கதி<$ உளவைர நீ! வா2க" என வா2தினா. மாத
:ரைவ ஒ+ எLபின. மணரI$ ஆத. அறிவாள வா2தின. கவிஞக

ேபா றின. நாயக$ நாயகிFட' மணவைற :தா. அ' அைலதவL$ இ'ப
கட+ திைளதன.
---

[*] தி<மணதி' ேபா மணமக' மணமக@:த<$ அ'பளி
அவக வா2த சிறைப உம த$ Q றாக :
மகமா நக<$ ெசவ$ வாழ

மைறவேலா அறெநறி வாழ

தகெமA கL$ கிைளஞ<$ வாழ
தரணி நா றிைசயிT$ வாழ

மிக ந' ெனறி ேந க$ம- சிறத
விைரகம2 மர$ ஊ றி<த
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இ:ெம' ெமாழியா எT$ கதி ஜா9$
இனிற ெபாி வா2 தி<தா.

(மன$ ாி. 119)

தி<மண$ ெசA இவா2ைக நடவ உட+'ப$ Aபத :$ இனவி<தி
ெசAவத :$ மB!ம'. அ' ெகா0! உ றா உறவினைர ேபணி,

வி<ேதா$பி, வறியவ: ஈ இ'தி மகி2வத காகேவ. இதனா தா'

இவா2ைகைய இலற$ எ'$ அேவ நலற$ எ'$ Qவ. தி<வ@வ

இதைன ெதளி9ற விள:வா. இ)லாமிய மணேகாBபா!$ இஃேத. இ<

ெநறிகைளF$ ேபா றிய உமலவ, நாயக$ நாயகிF$ மகா நக மக

வாழ, ெசவ$ ெசழி வாழ, மைறவலாாி' அறெநறி வாழ, தக ெமAக2
கிைளக@$ வாழ, உலகெமலா$ 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 வா2தி<தா எ'
நயேதா'ற பா!கிறா. நாயகதி' அ<ைம ெப<ைமகைள Qற வத லவ

அவைர நாயக$ நிக2திய வ  நா': அ தGகைள ெதா: Qகிறா.
ெதா: Q$ உதியி உம சிற விளG:கிறா.
அரவிைன வைதத கரதல நயினா

அ<Gகர$ ெபா<திய நயினா

பரெசறி Iரதி னத< நயினா
பணிபணி திடவ< நயினா.

வாியளியல$$ யன காசீ$

மனைற வாிைசந நயினா

ெதாிமல கதிஜா நாயகி நயினா
ெசவ

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; இலகிய$ இய ற உதவிய வளைல நிைன9

Qர9$ ெசAகிறா.
கஃபலா

உலக )+$க அைனவ<$ ேநாகி ெதாL$ இலகாக இ<ப
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கஃபலாவ:$, அலாவி' இல$ எ'ற ெபா< ெகா0ட. ஆ0! ேதா$
இலBசகணகான )+$க உற=ஜு[*] காலதி திர0! ெதாL$

சிறபி :ாிய. இத: சிற ெகா0ட இைறயிலதி' வரலா ைற வரலா 
:றிகேளா! பா!கிறா உம.
----

[*] னித யாதிைர, இ)லாதி' ஐ$ ெபGகடைமக@ ஒ'.
----------

5. +வ) கா*ட!

இர0டா$ கா0ட$ /Cவ கா0ட$ எ' 'னேர க0ேடா$. /Cவ

எ'ற அரபி ெசா#: தீரகதாிசன$ எ'ப ெபா<ளா:$. அதமதி

ெச' அவதிப!$ உலக$ உAவத : வழியிைலயா? எ'ற சிதைனயி

ஆ2தி<த நாயக$ நபிபBட$ வழGகபB! தீ'ெனறி[*] பரபிய திறைத

Qகிற. இத' க' பழைம ேபா றிய காபிக )+$க@: ெசAத

ெகா!ைமக@$ அவ றா உதி தளரா ப,ப,யாக தீ' நிைலக0ட
)+$களி' ெபாைமF$ விளகப!கி'றன.

---

[*] இ)லா$ மாக$
நபிபBட$
நாயக$ இளைம த ெகா0ேட :ணநல$ மி: ஒLக சீலதி சிற
விளGகினா. உ0ைமயானவராக9$ ந$பிைகFளவராக9$ க<தி

ேபா றபBடா. மனித ேநய$ மி: '$ மகB: ைணயாக

பணிாிதா. மக ந'ெனறி தவறி தீய ெநறியி நட அறியாைம இ<ளி

அவதிபB! வத இழிநிைல க0! ெந-ச$ பைததா; 'ப கட+

R2கியவகைள இ'பகைரயி ேசக வழியிைலயா? எ'ற சிதைனயி
ஆ2தா.

இCவா சிதைனயி ஆ2 வ<ைகயி அவ விழி' ஒளி ேதா'றி மைறF$.
கன9க ேதா'$; &B, இ< சிதி வத நாயக$ ெவளிேய ெச'றா.

மகாவி க<கி#ள உறிராமைல: ெச' வ<வா. அG: நா': நாBக

இர0! நாBக எ' தGகி தனிதி< சிதிபா. சில சமயGகளி தம

49

மைனவி கதிஜா நாயகிையF$ அைழ ெசவா. தனிதி<:$ ேபா ஒளி

ேதா'வட' ஒ<வைக ஒ+F$ ேதா'$.
வஹி[$] வத

நா பதா$ வயதி ரYஉ அCவ 8 ஆ$ பிைற சனிகிழைம இரவி உறீரா

மைல:ைகயி நாயக$ தனிதி<ைகயி ஒளிமயமான வானவ தைலவஜிர 
தம வ0ண சிற:கைள ஒ!கி, மானிட வ,வி ேதா'றி, நாயகைத ேநாகி

"மைலயி' கபி நி' ெகா0! இ<கிறீகேள' எ' ேகB! மகி2தா.

ரபிஉ அCவ மாத$ 10$ நா திGக இரவி ஜிர  ேதா'றி நாயக$ எதிாி

நி' இைறவ' ஸலா$ Qறியதாக Qறினா. வான சிறத கி ஒ'ைற

க+மா ஓதி நாயகதி' வலகரதி ைவ சிறத ேவத நபி எ'T$ பBடைத
இைறவ' இ' உGக@: ஈதா' எ' Qறி " ேவத$ ஓக" எ'

ெசா'னா. "எLதறி9 இலாதவ', ேவத$ ஓதிேனனேல'" எ' நாயக$
நவி'றா. வானவ தைலவேரா விBடபா,ைல. அவ த$ இ<ைககளா

நாயகைத அைண தLவி 'ஓக" எ' Qறினா. நாயகேமா "ெசாலறிேய'"

எ' பதி+தா. வானவ ேகா' மீ0!$ அCவாேற இக+ "இய$க"

எ' Qற , நாயக$ க0!$ ேகB!$ க றறிேய' " எ' பதி Qறினா.
---

[$] இைற உைர, க+மா - இ)லாமிய Rல மதிர$.
R'றா$ ைறயாக ந'றாக இக + மைறவசன$ இய$க எ'றா.
இ$ைற தLவிய ேபா மைற8லறி9 நாயகதி' உளதி ஊறிய.

இதநிைலயி வானவேகா' "இ:ற9" எ'T$ அதிகாரதி 'மால$ யமல$"
எ'ப வைரயிலான நா': வசனGக ஓக எ'றா. நாயக$ அநா':

வசனGகைளF$ இனிைம கனித இனச ெமாழியி ஜிற  ெசவி :ளிர
தி<தமாக ஓதினா.

இCவா இைறவ' த' தி<வசனைத அ<வைத வஉறி எ' Qவ.

நாயகேமா நடத அைன$ உ0ைமதானா? எ' கலGகினா, &! ெச'றா,
உட ந!Gகிய, :ளி காA ச ேதா'றிய. நைட தளத, அ ச$ ேதா'றிய.

இநிைல க0ட கதிஜா நாயகி நாயகைத ப-சைணயி ப!க ைவ
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ேபாைவ ெகா0! ேபாதினா. 'ஆ<யிேர! தGகளி' மன$ கலG:$ வ0ண$
எ'ன நடத?" என ேகBடா. மைலயி நடத நிக2 சிகைள நாயக$ Qறினா.
நாயகியா 'ைனய மைறெமாழிகைள ஓ நடத ந'ைமேக எ' க<தி
மகி2தா. 'எேபா$ பிற நல$ ேபா றி ந'ெனறி வள:$ நாயகேம!
உGக@: எவரா#$ இட வரா" எ' Qறி ேத றினா. த$ைடய

கணவ: நபிபBட$ கிைடதி<பதறி ெபாி$ மகி2தா. ெபாL$

லத.

இG: ந'ெனறி ேபா றி நடபவ நாயக$ எ'பட' ந'ெனறி நடேபா:
தீைம நிகழா எ'T$ ெபா நீதிF$ இட$ ெப ள :றிபிடதக.

கதிரவ' ேதா'றி காாி<ைள அக றியதி#$ உமலவாி' க பைன சிற

வி!கிற. நாயக$ அறிெவாளியாக அறியாைம இ<ைள இப,தா' அக வா

எ'ப ேபாலகதிரவ' உதயமானா' எ' Qறி மகி2கிறா.
நபிக நாயக$

கதிஜா நாயகி கைலவலா உறகைத அைழ நடதவ ைற Qறினா.

ஓ'விடாம ேகBட கைலவலா "நபிக நாயகேம! அ-ச ேவ0டா$; மைலயி
உம:$ காBசி ததவ வானவேகா' ; ஜிற  உGகளி' வல கரதி அவ

ைவத கி நீGக நபி எ'பத :ாிய சா'றா:$. உம: உைரகபBட இைற

வசனமா:$. உ$ உட வ<மா ஜிற  இக தLவிய உம: R'

ைற 'ப$ வ நீG:$; உ$ இனதவேர உம: ெப<$ பைகயாA ேதா'றி
உ$ைம இC[ைர விBேட நீG:மா ெசAவ' எ' Qறினா. இதைன ேகB!

வ<திய நாயக$ " எ$ இனதா பைக எ'ைன வ வ<மா? அல அபைக
அழி ேபா:மா?" எ' ேகBடா. அத : "நபிக நாயகேம! இத : 'னா

உலகி ேதா'றிய நபிக@: 'ப$ ேநராம இைல. ஆயிT$ அவக@:

ேநத ெகா,ய 'ப$ உ$ைம அZகா. ஏெனனி நீGக நபிக@: எலா$

நபியா& நபிக நாயக$ ஆ&. ேம#$ உம: பிற: இC9லகி ேவநபிக

ேதா'ற மாBடா. நீேர இதி நபியா& எனQறி நாயகைதF$ நாயகிையF$

பணி ெச'றா. நாயகைத நபிக நாயகமாக காB, நபிபBட$ ெப ற

படலைத நிைற9 ெசAகிறா உம. (நபிபBட$ 54). இனி நா$ நபிக நாயக$
எ'ேற அைழேபாேம.
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ெதாLைக ெதாடGகிய
நபிபBட$ இைறவனா அ<ளபBட. அதைன வானவேகா' ஜிற  வ

ததா. உறக எ'ற கைலவலா அதைன உதி ெசAதா. கதிஜா நாயகி

அதைன ஏ  ெகா0டா. நபி ப றி Qற வத உம 'இைறவ' ஒ<வ'தா'

எ'ற உ0ைமைய விளகி மாத அைனவைரF$ நவழியி நடக அைழதிட

இைறவ' அTபிய Jதராவா." எ' Qகிறா. (ெதாLஐக வத. 1) ெதாட
இ)லா$ எ'றா எ'ன எ' Qற வத லவ இ)லாதி : ஒ< வைர9
விளக$ த வி!கிறா

"இைறவ' ஒ<வ', க$ம அவTைடய Jத " எ' உைரப க+மா; இதைன

உதியாக ஏ ப ஈமா' எ'T$ ந$பிைக ; ந$பி ஏ றைத ெசயப!வ
அம ஆ:$. இைவ R'$ ெச$ைமயாக ெபா<வ இ)லாமா:$' எ'
Qறி ெதளி9ப!கிறா.

ஒ<த'நா யக' அவ :ாிய JெதT$

அ<தேம உைரக+மாஅ நி'ைனய

ெபா<த$ ஈமா' நைட பைனதலா$

அம தி<தேம இைவயிI லாமி ேசதேல

(ெதாLைக வத ந 2)

என I<Gக ெசா+ விள:கிறா. உமறி' திைர பாடகளி இ9$

ஒ'றா:$.

க+மா எ'T$ அரபி ெசா+ : உைரத எ'ப ெபா< ளா:$. )+$க

அைனவ<$ இ$ Rலமதிரைத ெமாழிதாக ேவ0!$. உைரத+ சிறத

இ)லாமிய Rலமதிரைத ெமாழிதலா:$. ஆத+' உைரத எ'ற ெபா ெசா

இதைனேய :றிபதாயி . உமலவ இதிர0ட க<ைத உைரக+மா எ'

/Bபமாக Qகிறா. ெபா<ைளF$ Rலைத தF$ ெபா<தி Qறி விளGக
ைவபதி உமறி' ெசாலாBசி திற' சிற விளG:கிற.

நபிவ$ ெப றைத ெந<Gகிய ந0பக@:$ உறவினக@: மB!$
மைறவாக Qறி வதா. அவக@ சில க+மா ெசா+ இ)லாதி

இைணதன. இCவா இ)லாதி த+ இைணதவ கதிஜா நாயகி ஆவா.
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அ!த! அபக, அ+, ைச ஆகிய Rவ இ)லாைத ஏ றன. ெதாட
அர:மா', Iைப, தஉறா சஃ உமா' ஆகிேயா இ)லாதி

இைணதன.

இர0டா$ வஉறி
ெந!நாBகளாக வஉறி (ேவத வசன$ ) வரவிைல . ஆத+' நபிக நாயக$ மிக9$

வ<தினா. மக ஐFவாகேளா எ' கலGகினா. இநிைலயி ஜிற 

ேதா'றி "நீநபிேய" எ' ெசா+ ெச'றா. மீ0!$ வ "ஸ$மி" எ'T$
இைறவசனைத வழGகினா. இஃ இைறய<ளிய இர0டாவ வசனமா:$.

இதைனெகா0! வதஜிற  நபிகைள ஓாிடதி : அைழ ெச' ெதாL
காB, ெச'றா. &! ெச'ற நாயக$ கதிஜா நாயகி:$ அவைர இ)லாதி

ேசத உறவினக@:$ ந0பக@:$ ெதாLவ ப றி விளகினா. ெசழிய

ேதைனவிBடகலாத ேதனீக ேபால இவக அவர<ேக அம இைறவைன
ெதாL மகி2தன. இதைன Qற வத உம,
"ைடவிB டகலா ெசLேதைன

ெபா<$ சிைற வ0ெடன ெதாLதா"

எ' உவைம நலேதா'றி பா!கிறா. (ெதாLைக. 42)
பழைம வாதிகளி' எதி
பழைமவாதிகளாகிய ெக!மதி பைடத காபிக அவைர K2 ெகா0! " உம

ெசய ைறேகடான; கஃபாைவ வல$ வ :ப எ'ற ெதAவ சிைலைய

வணG:வ ந$ 'ேனா மர; அதி< ெநறிைய வி! றெநறி ஏ றீ :

ெசAய Qடாதவ ைற ெசAகிறீ; எGக ெதAவGகைள இக2கிறீ 'ைன

ேவதGகைள பழிகிறீ இனதவைரேய பைககிறீ ரக$ ேசவத'றி ந கதி

அைடய மாBU" எ' ஏசின. இதைன ேகBட சஃ வ<தினா. காபிக@:

சமாதான$ Qற  பBடா. அறியாைமயி R2கிய அவக &$ ேபசின.
'ப$ ெதாடத
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பைகவக ெதாட இ!க0 ெசA வதன. நபிக நாயக$ ேதாழக@$
ணி9ட' ஏ  பல ெதAவ உ<வ வழிபாB,னா வ<$ ேக!கைள Qறி

உ0ைமயான இைறவழி பாB,' சிறபிைன விளகி வதன. இதைன வி<$பாத
உ<வ வழிபாB,ன "ந$ ெநறிையF$ 'ேனா மரைபF$ இக2ைர:$

க$மைத ஒழிகBட ேவ0!$ எ' அSதா+பிட$ ெச'றன. அதா+ேபா

ெவ:0! வதவாிட$ நய9ைர Qறி தி<$ப ெசAதா. இ ஓயவிைல

ெதாட த$ க<கைள எ!Qறி Sச+B! வதன. இவகைள சமா

தானப!வேத அதா+பி' அற'றாட ேவைலயாகி விBட.

நபிக நாயகதி' ெசவா: நாெளா< ேமனியாக வள வ<வைத அறித

மக பைகவக எப,ேயT$ அவைர அடகி ஒ!க ேவ0!$ என ,9
கB,ன. ஒ< நா அைனவ<$ Q, ேபசி அதா+ இல$ ெச'

"ெப<தைகேய, இனி எGகளா ெபாக ,யா. உம த$பி மகைன
தி<&ராக; இ'ேற எGக ைகவாிைசைய காBட ேநாி!$" என எ சாிதன.

இ$ைறF$ அதா+ அவக@: சமாதான$ Qறி அTபினா. அவகளா

I$மா இ<க,யவிைல.

காபிகளா வ<$ ெதாைல தைலJகிய, மீ0!$ காபிரளி' தைலவக

அதா+பிட$ வ "அழகான கைலவலா' அ$மாறா எ'பாைன உGக@:

ெகா! வி!கிேறா$; இத : பதிலாக க$மைத எGகளிட$ ஒபைட

வி!Gக" எ' ேகBடன. உயிாிT$ ேமலாக மதி:$ வள மகைன

அதீேயா சிதிரவைத ெசAய ஒ<ப!வாரா? அதா+ மவிBடா. கன'

ெச'றவக தீ'ெநறி ப றி ேபசியவகைள பி, ெச' 'தின.

அதா+ இனதா நாயக$ ெவப$ திரக@: இட வ<வ$ சாிய'

எ' சிதி நபிக நாயகதிட$ நடதைத Qறினா. தைத தி<க$ ேநாகி

பாிதிைய ெகாண வலகரதி#$ சதிரைன ெகாண இடகரதி#$

ைவதா#$ இனதவ ஒ<G: திர0! ஒதா#$ "இைறவ' Jத' நா'" என

ெகா0! தீ' ெநறிைய விள:ேவ' எ' உதியாகQறினா. அ' மக' க0

கலGகிய Qறியைத ேகBட அதா+ நபிக நாயக$ த' னித பணிைய
ெதாட ெசAய ைண நி பதாகQறினா; தீ' பயி தைழத.

உற=ஜு காலதி மகாவி திர0! Q!$ மகளிட$ ெச' க$ம
மாயகார', கவிஞ', கபட', வ-சக', பித' எ' Qறிேக! பயக

ேவ0!$ எ' பைகவ ,ெவ!தன, இ$மBேடா , காபிகளி ஒ<வ' நபிக
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நாயகதி' கLதி ணிைய ேபாB! இகினா'. கஃபா ெச' ெதாL

ெகா0,<த ேபா ஒBடகதி' எ#$, :ட, :<தி, ஊ' த+யவ ைற நபிக
நாயகதி' உட+ ேபாBடா'. அக$ எ'பா' ஓ இழிெசயைல ெசAதா';

நபிக நாயகைத பா:$ ேபாெதலா$ அவ' த' கைத ேகாணலாக

வ+பா'; அவைர பழிைரபா'; இ< உத!கைளF$ ஒ< பக கைடவாயி
ெசா<கி பிகி, கைத Iழி வைள, Rகி' ைளக விாிய சி+,
கL நர$க எலா$ ேமெலL$பி ைடக, வாைய அகலதிற, நாைக
ேம#$ கீLமாக ரB, நாயகைத பழிகாB,னா'. தீைம விைதத

தீைமதாேன விைளF$ ? அவேனா ெப ேறாாிடதி#$ மைனவியிடதி#$

உ றா<ற வினாிடதி#$ வ+பைத நித ,யவிைல . ":ைறவிலா நபிைய

பழித நிதைனகாக :வலய$ பழிதிட திாிதா'" எ' நைக ேதா'ற

பா!கிறா. (தீனிைல க0ட. 100) இளிவர Iைவ இதி இட$ ெபறகாணலா$.

இத நிைலயி "நிைறபட வ:த கிைளயைனைதF$ தீனிைல ெபற நிக2தி!$"
என இைறவசன$ இறGகிய நபிக நாயக$ த$மினதாைர சபா மைல:

அைழ ெச'றா. மைல மீதம "இ$மைலயி பி'ற$ பைடெயா'

வள எ' நா' உைரதா ந$&களா?" எ' ேகBடா. அைனவ<$

ஆ$ எ' Qறி, அைழ வத காரண$ யா எ' ேகBடன, "நா' Qறி வ<$
ந'ெனறி: ஈமா' ெகாக, இ'ேற ேவதைன வதி!$" எ' Qறினா. இ
ேகBட அலக "இைத Qவத காகவா எGகைள அைழ வளாA" என
சின Lதிைய வாாி நாயக தி<ேமனியி எறிதா'.

காபிக தனிதனியாக ெகாைல ெதாழி விைளக ெதாடGகினாக. நபிக

நாயகைத பி'ப றியவகைள 'தினாக. இைளஞ அ$மாைறF$

அவ தைத ஆசிைறF$ தாA IைமயாைவF$ தமைகையF$ பி,தன;
அ,தன; ,திட கயி றி கB, க!$ ெவயி+ ேபாBடன; அ

ெசCவியேரா யரகட+ R2கிT$ தீனிைன மதில. அெகா!மன

:ைறஉஷிகேளா அவைர விBடாாிைல.

உகினா ெசLGகர$ உரெதா! ஒ'றேவ

இகினா அ,க, ெய!த தீவிைன

கினா அல RB! த0டைன

:கினா இைலெகாைல ெகா! ைமயாளேர (தீனிைல ெகா0ட. 128)
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எ' பைகவ ெசAத ெகா!ைமைய 'ப உண சி ெபாGக ெவ:ளி IைவF$
ேதா'ற பா!கிறா. நபிக நாயக$ 'பதி ,:$ அ சா'ேறாகைள

க0! ஆத Qறினா. அேபா 'ேவாைர ப றி ஏ$ Qறாம 'வத
யரைத ெபாத மா0பினா Iவக$ உGக@: உாியதாயி " எ'
ெசா+ ேபாதா. நபிக நாயகதி' ெபா:$ இயபிைன

லப!வட' உம ெபாைம Iவக$ த<$ எ'ற நீதிையF$ உணதி
வி!கிறா.

Iைமயா பைகவ ப!திய பாBைட தாGக ,யாம கணவைன ேநா:வா;
மகைன ேநா:வா; இதய$ ேசாத மகைள ேநா:வா; வி0ைண ேநா:வா;

ெசாக$ ேநா:வா எ' அவாி' யரகாBசிைய உம 'ப Iைவ

ேதா'ற சிதாிகிறா. Iைமயா இற வி!கிறா. சிதிரவைத ெசAயபBட

Iைமயாவி' யரைத வணித உம அவாி' சிறகைள எ! Qகிறா.
யாசி மைனவி ந லறி9 கி+ட$

மாசற தீ'பயி வள:$ ேவ+யா

பாசம றவாிட பாதி ேலெனன

காச ெபா'னக காண ேபாயினா.

(தீனிைல ெகா0ட. 131 )

யாகிறி' மைனவி நலறிவி' உைறவிட$ ; வள<$ தீ' பயி கா:$ ஒப ற
ேவ+; மனித ேநயம றவ ெசAF$ ெகா!ைமைய காண சகிேய' எ'

Iவகதி : ெச' விBடா என 'ப$ ஆத#$ கலத உண சி எழ
ெசA, உவைம நல$ ேதா'றபா!கிறா. இCவா இ'Tயி நீத Iைமயா

அ$மா: மB!$ தாயல. நலவ எலா<:$ தாயாவா எ' Iைவபட

பா, களிகிறா. ெதாட பைகவ ெசAத ெகா!ைமயா யாசி$ அவ மக@$

இ'ன+ இைடதிைட இற ேசாதியாA ெபா'Tலகி :, க ேபாயின
எ'$ பா, ல$பி ஆத அைடகிறா. இT கலெப'பவ' ஈமா' ெகா0ட

பிலாைல I!மண+ கிடதி ெப<Gகைல ெந-சி நிதி ெகா@$
ெவயி+ ெகா!ைமப!திய யர காBசிையF$ வணிகிறா. இப,

ெகா!ைம ப!தியேபா$ பிலா இ)லாைத இ'TயிாிT$ ேமலாக

க<தினா. இெகா!ைமகைள க0! அற-சா'ற அSபக பிலா#: வி!தைல
ெப தத ெசAதிையF$ உமபா!கிறா.
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உற$சாவி' வ<ைக
நபிக நாயகைத அSஜகி இழிவான ெசா களா ஏசினா'. ெபாைம

கள-சியமாகிய நபிக நாயக$ மெமாழி Qறாம ேபாAவிBடா.

இநிக2 சிைய காB,+< வத உற$சாவிட$ ெப0ெணா<தி Qறினா.
சினGெகா0ட உற$சா அSஜகிைல விலா அ,க, காய$ ஏ பB! :<தி

வழித. தம சேகாதராி' மகனான நபிக நாயகதி' ந+ய$ சிறத

ெகாைகF$ உதிF$ பைகவ ப!$ பா!$ ெபாைமF$ க0! மன$

ெநகி2த உற)மா இ)லாதி ேசதா. இ)லா$ நிைலெகா0! வள
வத; காபிக கவைல ெகா0டன. )+$க சிைத மகி2தன.
உம Iதா ஈமா' ெகா0டா
நபிக நாயக$ அவக@: நபிபBட$ வ நா'கா0!க ஆயின.

ஐதாமா0,' ெதாடகதி ஓாிரவி நபிக நாயக$ இைறவைன ெந-I<கி
இைற-சி இ< ைகேயதி, "தீனிைல ெபலTற அடலாி உமறிைன அல

ஜகி+ைன எனகாதரவாA தத<வாயாக" என ேகBடா. இநிைலயி ெகா!

மன:ைற உஷிகளி' தைலவ' அSஜகி அைவயி பைகவ திர0டன.

மகாநகைரF$ :ைறஉஷியகளி' &ரைதF$ க2 ேபசிய அSஜகி நபிக
நாயகைத இக2ைர அவைர ெகா' வ<பவ: தம ெபா<கைள
பாிசாக வழGகி அரசனா:வதாக அறிவிதா'. &ர உணவா உதபBட

உமகதா "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: ெசகிறீக" எ' ேகBடத :, உமகதா,
"க$மதி' உடைல ணிதிட" என &ட' ெமாழிதா. "எ'ைன

ெவ'றாெயனி க$மைத ெவ'றதா:$' என இடப$ Qறிய, நரபதி உம

இ<விழி கன சிதிட மதிர கதி வாெள! வ எதி நி' &சினா.

இடபேமா க0Z: ேதா'$ மைறF$; உமகதா ரதியட<வா; கரைத
ேநா:வா; வாளிைன ேநா:வா, &ரைத ேநா:வா, க!ேபா! இடபதிைன
ேநா:வா, மைலதிட மன$ ேநா:வா எ' ெவ:ளி Iைவ ெபாGக

உமலவ பா!கிறா. அSஜகி+' அைவயைட நடத ைமகைள

Qறினா. அவ' ேகB! நைகதா'. க$ம இய றிய வ-சக ெசயகளி

இஃ$ ஒ' எ' Qறி நைகதா'.
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இதனா &ர உமகதா உதபB!, "க$மைத ெகால ஒளிதிகL$ ெவ றி
வா ஏதிேன'" எ' Qறி நடதா. பி'னா நடக இ<பைத உணராதா

எ' உம நய$படபா!கிறா. அரபிக பல ஆலயதி Q, Iபா: எ'T$

ெதAவதிட$ ேவ0,ன; உம கதா அG: வ ேசதா. அெதAவ$,

"நாயக$ இைறவனி' உ0ைமJத, நபிகளி கழி' மிகா" எ' ேபா றி
அவ ெசா ப, நடப ந$ கடைமயா:$, அCவா நடபவ இC9லகி
அரசராவட' ெசாகதி#$ ேசவா; எ'னிட$ ேகBப ேகடா:$" எ'

Qறிய. இதைன இடப$ Qறியேதா! இைணபாத உமகதா நபிக

நாயகைத ேநாகி ெசவைத விB! த' சேகாதாி பாதிமாவி' &Bைட

ேநாகி ெச'றா. இதைனயறித சேகாதிாி :<வாகிய ஹபா எ'பாைர

மைறதி<க ெசA கதைவ திற சேகாதரைர வரேவ றா. நபிக நாயகைத

அவக பி'ப றியதா#$ ேவத வசனைத ஓதியதா#$ அவாி' கணவைர
தாகினா. பாதிமா இைடமறிதா; அ, அவாி' ெந றியி பB! காய$
ஏ பBட; இரத$ சிதிய; இரதபாச$ வி!மா? உட'பிறபி' உதிர$
உமகதாைப சிதிக ைவத. ஏ கனேவ மாறிவத மன உண9

கிளெதLத.

சேகாதர உம, "&B, நீGக அ,க, ஓதிவ<வ எ'ன? அதைன த<க"

எ' ேகBடா. உ0ைம நிைல ெதாியாத சேகாதாி ர9 இலாதவாிட$ னித
ேவதவசனைத தரQடா" எ'றா. இதைன ேகBட உம :ளதி :
ெச' நீரா, வ, த<க எ'றா. 'க$மேத உ0ைம Jத' எ'ற

ேவதவசனைத ெபாறித ஏB,ைன ததா. உமகதா வாGகி

தி<வசனGகளி ஒ'ைற ெதளி9ற ேத வாசிதா. மனமிக மகி2, மாTட
ெமாழி இஃத' இைறவனி' ெமாழிேய' எ' ெதளிதா. நிைனத வ-சகைத

நீகினா. :ைறப!G:பிைர :லெதா!$ ெவதா. ஆவ$ மீJர நபிக

நாயகைத காண,தா. அவ தGகியி<த அகைடய &B, : ெச'றா.
தயகட' கத9 திறகபBட. நபிக எL ெச' தLவி அவாி' ைக

பி,, வத காரண$ யாெத' ேகBடா. "சிறபி :ாிய நபிேய உம க+மா
உைரப,ேய அாிய மைற ேத ஈமா' ெகா0!, அறெநறியி நடக ஆவ
ெகா0! வேத'' எ' உண சி வயபBட உமகதா Qறினா.
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வாிைச நபிேய க$மேவ

வாேனா கரேச விகரேச

உாிய தனிேயா' த ேத

உம க+மா 9ைரப,ேய

அாிய மைறேத தீமா' ெகா0(!)
அறதா() ஒL:$ ப, க<தி

க<தி யிவணி லைடேதென' ()
உைரதா<ம கதாேப

(உமகதா ஈமா'. 90)

எ' உமகதா ஆவ ெப<:ட' Qறியைத உமலவ

ஆவெப<:ட' பா, களிகிறா. மகி2த மாநபி ெப<$ ேப கிைடதெதன

க<தி "அலாஉ அப'[*] என தY ழGகினா. இடபாB!கிைடேய
தீனெநறி Iட &சிய.
---

[*] இைறவ' ஸாியவ'.

உ!$ ேபசிய
உமகதா ஈமா' ெகா0ட இ)லாதி : எL சிைய தத. நபிக நாயக$

த$ ேதாழாக@ட' கானக$ ெச'றா. ேவட' ஒ<வ' அாிதி' ய' பி,த

உ!$ட' நபிக நாயகதிட$ வதா'. நபி எ'பத : சா' ததா

இ)லாைத ஏ பதாகQறினா'. ந'ெனறி காB!$ நபிக நாயக$, "நீ

ேவBைடயா, ெகா0! வத உ!$ைப எ' ' வி!க; அ சா' பக<$"

எ'றா. "வி!பBட உ!$ நி :மா? எ' தயGகிய ேவட' அப,ேய ெசAதா'.
வி!தைல ெப ற உ!$ அகலா நி' வணGகி, நீ& இைறவனி' Jத"

எ'ைரத. இதைன க0! வியத ேவட' இனிய க+மாைவ ெசா+
இIலாமிலானா'. உ!$$ வணGகி கானக$ ெச'ற.

உ பாவி' உைரயாட
உ!$ ேபசிய$ ேவட' க+மா ெசா+ இ)லாதி இைணத

விIவாசிக@: மகி29$ வ+9$ தத. பைகவேகா இ ஆதிரRB,ய.
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ஆத+' :ைறஉஷி பைகவக தம ேவத வசனGகைள இழிப!$

)+$கைள அழிக ேவ0!$ எ' ேபசினாக. இ மாமைலைய ெகாI

QBட$ அழிேபாெம'ப ேபா உள எ' உமலவ உவைம நய
ேதா'ற Qகிறா. உபா எ'T$ :ைறஷி நா' உ' சRகைத ெவ'
வ<கிேற' எ' Qறி ெச'றா'. நாேதா$ கிழகி ேதா'றி ேம கி

ெச#$ Kாியைன இ<கா#$ இலாத ஒ<வ' த! நித யவ

ேபா#ள இ என உம உவைம நயேதா'ற Qறி நைகயா! கிறா.

ஆணவட' வத உபா நபிக நாயகதிட$ உைரயா,னா'. திய ேவததி
ஒ< வசன$ ஓ$ப, ேகBடா'. நபிக நாயக$ அத கிைச பி)மிலா

உறிரஉ மா' நிரஉறீ$ ெசா+ ஒ< வனசனைத ஓதி விளகினா. இனிய ேவத
கான ைதF$ அத' ெபா< விளகைதF$ ேகB! கிகி ேபான உபா
யா$ ேபசாம எL ேபானா'. ேசாத கட' ெச' வத உ

பாவிட$ விவர$ ேகBடன. அத : உபா "அைவேயாேர! க$மதி' ெசா க@:
வானவரா#$ மைரக இயலா" எ' Qறினா'. இதைன ேகBட

:ைறஉஷியக, "அஃறிைண ெபா<கைளேய ேபச ைவ மாய$ ெசAF$
க$ம உபாைவ மய:வ அாிேதா?" எ' Qறி நைகதன.
உறYபரச வதா
ெகா!மன :ைறஉஷிக நாயகதி' மதிர ததிரGகளி உபா9$ &2
விBடா' எ' பழிதன. அதி<தியைடத அSஜகி அைவ QB, நபிக

நாயகைத ஒழிகBட ேவவழிகைள ஆராAநதாக. மகா நகர மகளா
மB!$ க$மைத ெவல ,யா, அவ' மதிர ததிர$ க றவ'. நா$

வணG:$ ெதAவGக@$ நம:ைணயாக இ<:$ எ' Qற ,யா.
திமி): நகர ம'ன உறY அரச எலா வைகயி#$ உயதவ. அவைர

அைழ வ க$மைத அடக ேவ0!$. இைததவிர ேவ வழியிைல"

எ'றா'. அைவேயா<$ இதைன ஏ றன.

திமிஉ` ம'னைர அைழபத காக அவ<: வி0ணப$ ஒ' வைரய

 பBடன. "எGக மகாநகாி க$ம எ'ெறா<வ' ேதா'றிFளா'. மாய
மதிர ததிரGகைள க  மகைள ஏமா றி வ<கிறா' . கதிஜா எ'T$

சீமாB,ைய மண, அவாி' அளவிலா ெசவைத அைட, தன: நிக ேவ
எவ<$ இைல என த<கி திாிகிறா'. இைறவ' ஒ<வேன. அவT:

இைணயிைல , நா' அவTைடய Jத, என: ேவத$ அ<ளெப ள என
ைம ேபIகிறா'. ேப I திறதா மகைள மயகி த' பக$ ேச
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ெகா0டா', நா$ ேபா றி வணG:$ ெதAவGகைள ெவ$ உேலாகGக எ'$
க க எ'$ இழிவாக ேபIகிறா', ெச<: ெகா0! உ றா உறவினகைள

மதிபதிைல. உலகி#ள ம'னகைளெயலா$ ெவ' த' அ, பணிF$ப,

ெசAயேபாவதாக Qகிறா'. அவ' ேபIகிற சிலவ ைறெயலா$ Qற வாA

QIகிற. அவைன அடக எGகளா ,யா; தாGக இG: வ

கா0Yகளானா க$மதி' வ-சைனக அக#$; 'பGக நீG:$' எ'

நீ0ட க,த$ எLதி அTபின. இக,த$ உறY அரச அSஜகி+' QBடதா

மீ பாி9 ெகா0! நாயகைத த0,க J0!வதாக எLதபBட. ஒ<

ம'ன<: வி0ணபி:$ க,த$ எப, எLதபட ேவ0!ேமா அப,

எLதபB!ள. உம க,தைத த$ காபிய வள சி:ாிய உதியாக

பய'ப!கிறா.

ம'ன த$ பைடக@டT$ அைவெப<மக@டT$ மக மாநக றபBடா.

இய ைக வணைனயி மி:த ஆவGகாB!$ உம இG: தமி2நாB! நானில
வணைனைய ந': அைம வி!கிறா. இநிலவளGக எலா$ க0!

மகாவி : அ<கி வ அரச பாிவாரGக@ட' தGகினா.

இதநிைலயி வானவேகா' ஜிறயி நபிக காண வி0ணி ேதா'றினா.
இைறவனி' சலா$ Qறி "நாயகேம உGக@: இைறவ' ெவ றிகைள

தளா'. வி0ணி#$ ம0ணி#$ க$மைத காB,#$ ேமலான ஒ'ைற

பைடகவிைல என ெதாிவிதா'. இGேக உ Yரச பைடக@ட' தGகிFளா.

மனிதக ெசAய ,யாதவ ைற ெசAF$ப, ேகBபா. நீGக

அ-சேதைவயிைல. இைறவனிட$ இைற-I&களாயி' அைவ நிைறேவ$"
எ' ெசா+ ெச'றா.

ம'ன மக மாநக<: அ<கி இ<:$ ெசAதிைய அபஜகி#:$ அவைன

சாேதா:$ அTபினா. அ ேகB! மகி2த அஜகி ஊ ெபாமகைள

அைழ ெசAதி அTபினா'. அவக அரச தGக தியெதா< மாளிைக

அைமதன. அரசைர காணிைகFட' ெச' க0டன. அவகளி'
ேவ0!ேகாளி'ப, அவ அ$மாளிைக: ெச' தGகினா.

அஜகிைல ேநாகி த$ைம அைழத காரண$ யாெதன ேகBடா. "ம'னேர,

இG: க$ம எ'பா' நம ெதAவGகைளF$ 'ேனா ெநறிகைளF$ பழி
அழி ெகா0! வ<கிறா'. ெசGேகா ேவேத Rதறி-ஞேர! பைகவைர
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அழிெதாழி:$ சிGகேம நீGக அறியாதெதா' மிைல. நாGக Qறியவ ைற

நீGக ேநாி காணலா$ " எ' அதீயவக ஒ<ேசர Qறின.
அதா+ அரசைர க0டா

அ!தநா காைலயி அதா+ ம'னைர காணறபB! ெச'
அரசைரபாராB,னா. மகி2த ம'ன "Rத சா'ேறாேர! உ$ைம

ேபா'றவக உறவினகளிைடேய பைக ேதா'வைத த!க ேவ0டாமா?

உGக த$பி மக', 'ஆ0டவ' ஒ<வ', அவ' தனிதவ', அவனி' Jத' நா'
என: ேவத$ அ<ளபB!ள, எ' Qறி 'ேனா ெநறிைய பழிகிறா நபி
எ'றா அ தGக நிக2த ேவ0டாமா? எ' ேகB! நபிக@ சில நிக2திய

அ தGகைள விவாிதா.

உறYபரச நபிக நாயகைத அைழவர ஒ< Jதைர அTபினா. நபிக

நாயகதிட$ தா' வத விவர$ Qறினா'. நபிக நாயக$ :ைறஉஷி பைகவக

உறYபரச<: க,த$ அTபி இ<பைதF$ த$ைம அைழதி<பைதF$ த$
இனிய ைணவி கதிஜா நாயகியிட$ Qறினா. நாயகி த$ கணவ<: தீG:

ேந<ேமா எ'ற-சினா. அறவழியி நடபவ: ஒ< நா@$ 'ப$ ேநரா

எ' Qறி றபBடா. அSபக, உம, அ+யா ஆகிய ேதாழக@$

ெச'றன.

உறYபரசைர காண ெச'ற நபிக நாயகைத "இைறய<ளாகிய அணிகல'

அணி, தி<மைற வசனGகளாகிய மாைல S0!, பி)மிலாவாகிய &ரவா ஏதி
Lநில9 றபBட ெதன றபBடா. தீ' எT$ ெகா, 'ேன ெசல, ஈமா'
எT$ யாைனபைட அைச வர, க+மா எ'T$ :திைரபைட ளி ெசல,

இைறய<ளாகிய ஆBபைட அணிவ: வர, தீ' தீ'! எ' ரI ழGக
ெச'றா எ' உம உ<வக அணிேதா'ற Qகிறா.

அSஜகி+' அ ச$
நாயகதி' வ<ைக ப றி அறித அSஜகி உறYபரசாிட$ "க$மதி' வாயி

ேதா'$ அைன$ ெபாAேய! மாய மதிரGகளினா யாைரF$ வயப!தி

வி!வா'; நபிகைள ேபா ேவடமிB! வ<வா'; எதிப!பவ யாராயிT$ அவ
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ந$மா ேபIவதி வலவ'; ஆத+னா அரச அவ' ேப ைச ஏ க Qடா"

எ' Qறினா'.

இதைன உறYபரச அப,ேய ஏ கவிைல . ந! நிைலயாக உ0ைம நிைல ப றி

உைர 'இைறJத ெசய இ. மாய விைதகார ெசய இ எ'பைத
அறி9ைடேயா அறிவ. நா$ க$மதி' ெசய த'ைமைய இ' Kாிய'
மைறF' க0டறிேவா$" எ' Qறினா.

அஜகி+' ெபாAFைர ேகB! வ<திய அதா+ அத : மைரயாக நபிக
நாயகைத ஆதாிQறினா. அரேச அறிவி#$ :ணதி#$ ெபாைமயி#$

உ0ைம ெசாவதி#$ ந'ெனறி நடபதி#$ க$ம: நிக எவ<மிைல .
அவ எ'$ ெபாA ெசா'னதிைல, மதிர ததிர$ க றவரல, எேபா$
யாைரF$ :ைற Qறியதிைல அதிக$ ெசாலாேன'; சிறி ேநரதி

வவி!வா நீGகேள க0! ேகB! ஒ< ,9: வா<Gக" எ'றா. உம
இG: நபிக நாயகதி' ந+யகைளெயலா$ ெதா: Qறி
த'ேனாிலா தைலவராக காB!கிறா.
நபிக நாயக$ வதா
இநிைலயி நபிக நாயக$ வ மாளிைகயி /ைழதா; அரச எL ெச'
அவைர வரேவ , த$ம<ேக அமர ெசA உைரயாடலானா. இதைன க0ட
அSஜகி+' க$ வா,ய; க$மைத ஒழிக அவ எGேக ைண ெசAய

ேபாகிறா எ' கலGகினா'. அரசேரா! & றி<த நபிக நாயகைத க0ட

திமி): மக தம: பலவா ேபசி ெகா0டன. அ<ெளாL:$ க0க@$,
அழெகாளி<$ ேமனிF$, அGக லBசணGக@$, ெதளித கவிF$, ெபாைமF$

நிர$பி திகL$ நாயகதி' க2 அளவிட காிய எ'றா சில.

இைறவ' Jதெர'$ தம: ேவதவசன$ இறGகிய எ'$ தம ெநறிேய

ெநறிெய'$ நபிக நாயக$ ெசா#வதி தவறிைல அSஜகி Qவ &0
பழிேய எ'றா சில.

அSஜக+' ெசா ப, நடதா Iவக ேப றிைன இழ நரைக அைடேவா$
எ'றா சில.
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க0 கிைடத பய' க$மைத கா0பேத; இவைர காணாத க0க 0கேள.

இவ<: அ<ளபBட தி<: ஆைன வி<$பி பி'ப றாதவக மனிதராகா
எ'றா சில.

அஜகி+' ேப ைச ேகB! அரச க$ம: தீG: ெசAவாராயி' அரசைரF$

அSஜகிைலF$ அழிெதாழிேபா$ எ'றா சில. ந$ அரச மB!மல,

இC9லகி உள அரசகெளலா$ Q, எதிதா#$ க$மைத ெவ றி ெகாள
,யா எ'றா சில.
உறYபரசாி' வி<ப$
இCவா பல<$ நபிக நாயகைத க2$ அஜகிைல ெவ$ பலவா
ேபசியி<க அரசேரா நபிக நாயகதிட$ அ'ட' ேபசினா. பைகவ Qறிய
க<கைள ெதா: Qறி "நபிக எ'ேபா த$ைம மக ஏ :$ப,

அ தGகைள நிக2திFளன. 8:நபி , இராஉறி$ நபி, Rசா நபி, ஈசா நபி

ஆகிேயா பல அ தGகைள ெசA காB,Fளன. 'ைனய நபிகைள ேபால

நீGக@$ அ தGகைள ெசA காBட ேவ0டாமா? எ' வினவினா. இதைன

ேகBட நபிக நாயக$ " நா' எ'ன அ தைத நிக2திகாBட ேவ0!$ ெமன

வி<$கிறீக?" எ' ேகBடா. உறYபரச<$ Qறலானா.

"க$மேத நாைள அமாவாைச ; Kாிய' மைற இர9 ஆர$பி:$, வான$
Lவ$ இ< பர R, ெகாள ேவ0!$, நீGக இG:ள அS:ைபI

எ'T$ மைலயி' உ சியி நி' ெகா0! கிழ: கட+ Lமதிைய எழ
ெசAய ேவ0!$. அ வானதி உய வ கஃபலா மீ இறGக

ேவ0!$; பி'ன தைர: வ கஃபாைவ ஏLைற வல$ வ, அதT

/ைழ, இைறவைன வணGகி, ெவளிவ மக மதியி 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 வலைக சBைட வழியாக9$ ம ெறா'
இடைக 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 தைத ெசA ,Yரானா

நாT$ எ'ைன ேசதவக@$ உ$ைம பி'ப ேவா$ எ' Qறினா.
இைறவைன இற-சினா

இதைன ேகBட நபிக நாயக$ கலGகாம "இைவ மB!$தானா? இ'T$ Qற
ேவ0,ய உளதா?" எ' ேகBடா. அரச இCவள9தா' எ' Qற, நபிக

நாயக$ விைடெப  &B, : ெச'றா. &! வத நபிக நாயக$ கதிஜா

நாயகியிட$ அரச ' நடதவ ைற Qறினா. நாயகியி' மன$ Z: ற;

இ<கரGகைளF$ ஏதி இைறவனிட$ இைற-சினா. நபிக நாய$ இர0! ரஅ

ெதாL ெவ றி தர இைற-சினா, அேபா ஜிற  ேதா'றி "நபிக நாயகேம

உ$ ெசா ப, நடக நிலவி : இைறவ' கBடைளயிB!ளா'" எ' Qறினா.

மனகலகேதா! ெச'ற அதா+ அவ &B! மதி++< "இைறவன<ளா
அைன$ இனிேத நிைறேவ$' எ'ற ஒ+ எLதைத ேகB! மகி2தா.

அற$பறபBட
அ!தநா நபிக நாயக$ த$ ேதாழக@டT$ உறவினக@டT$ றபBடா.
இதைன உம, பாதக$, வ-சைன, :பி இ< அைன$ அழிேபாக அற$

பறபBட எ' பா!கிறா. நபிக நாயக$ கஃபலாைவ வல$ வ

வணGகி, அGகி< அS:ைபI :': ெச'றா. நிகழ இ<க$

அதிசயைத காண மக திர0டன. உறYபரச<$ அவ<ட' வத ெப<மக@$

வ ேசதன. கதிரவ' ேம றிைசகட+ மைறதா'. இகதிரவ' மைறவி

பக Lவ$ வானி திாிததா ஏ பBட கைளபைப ேபாக கதி கரGகைள
ஊ'றி ெசநிற ேபாைவைய ேபாதி ெகா0! கட ெமைதயி ப!த
எ'$, அரச நிலைவ இ< 0டாகி Qறிய ேபா எGேக த'ைனF$ இ<

Qற ேகB! வி!வாேரா எ'ற-சி அவ' ஒளி ெகா0ட ேபா'றி<த
எ'$ Iைவபட த :றிேப ற அணியி Qகிறா.
அ த$ நிக2த
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நபிக நாயக$ அ:ைபI மைல மீதி< இைறவைன இைற-சினா. இைறவ'

கBடைளப, வி0ணக$ ம0ணக$ இ< K2த, மக பைதபைததன.

நிலைவ அைழ:$ப, உறYபரச Qறினா. நபிக நாயகதி' கீதி மலதைத

ேபா நில9 கீ2கட+ உதயமாயி ; நபிக நாயகைதF$ அரசைரF$ மகிழ
ெசAத. :பிரகளி' அகGகைளF$ கGகைளF$ தீAதிட ெசAத. அரச

Qறியவாேற அ த$ நிக2த. இதியி அநில9 "க$ம இைற Jதேர" என

பகத.

உ Yபரசாி' பாராB!
வியத உறYபரச நபிக நாயகதி' தி<வ,களி ப,, தமிB!,

"இைறவனி' Jதேர! ேபாி'ப விளேக வானவ: அரேச பாவகடைல கடக
உத9$ மரகலேம உம ெசாைல ஏ றவ உய9 ெபவ, மபவ நரக$

ெபவ என ேபா றி நபிக நாயகைத அவத$ இல$ ெசல ேவ0,னா.
வி0மதி கடைல அைடத ேபா நபிமதி க$ம இல$ ெச'றைடதா.

அSஜகி#$ அவ' QBடதா<$ க$ வா,ன. மன$ ம<க ெசAவதறியா

திைகதன. "உறYபரச<$ க$ம வைலயி &2 விBடா" எ' Qறி

த$ைமதாேம ேத றி ெகா0டன.
ேகசாதிபாத வணைன

நபிக நாயக$ தா$ வி<$பிய வ0ண$ Lநிலைவ அமாவாைசய' அைழ

ேபச ெசAத மநா த$மிட$ வத உ Yபரசாிட$ இ)லாதி' Rல மதிரமாகிய
க+மா ெசா#$ப, ெசா'னா. உறYபரச அதைன மகாம, எ'னிட$ ஒ<
வி0ணப$ உள, அதைன Qறலாமா? எ' ேகBடா. :றிபறி நபிக

நாயக$ "உம மக@: ஏ பB!ள ேநாைய நீக ேவ0!$ எ'பதாேன" எ'

ேகBடா. நபிக நாயகதி' அ<ளா றலா ஆBெகாள பB,<த உறYபரச

இதைன ேகB! மகி2 ேபானா. ஏ கனேவ ஜீற  ெகா0! வத இைற

உைரப, அதைச கB,ைய கபலாஹி : ெகா0! வர ெசAதா.

ேபாைவைய அத' மீ ேபாதி, ஜ$ஜ$ கிண  த0ணீைர ெதளிதா.

இைறவனிட$ ைகேயதி இைற-சினா. எ'ன ஆ சாிய$! உயிர ற அதைசகB,
அழகான ெப0ணாக உ<ெவ!த.
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காபியதி அGக வணைன - சிறபாக ெப0க அGக வணைன இட$

ெபத ேவ0!$. ,த அ,வைரயிலான உ நல'கைள அழ:ற

வணிபைத ேகசாதிபாத வணைன எ'ப. அ,த ,வைர வணிபைத

பாதாதி ேகசவணைன எ'ப. ெதAவ வணைனயி இ ஆளப!$. மாTட:

ேகசாதிபாத வணைன ேபா ற ப!$. நாயகேதா! ெந<Gகிய ெதாடைடய

ெப0க மதிபி :ாியவக. இதைல மாதகளி' வணைனயி காபிய

மரபான அGக வணைனைய ெசAய இயலவிைல . ஆத+' உமலவ
ேகசாதிபாத வணைன: இதைன அாிய களமாக ெகா0! த$ வணைன

திறைத லப!கிறா எ' டாட எ$. எ$ உைவ) Qகிறா. நபிக

நாயக$ நிக2திய அ தGக@ இ வரலா றிறஞ பலரா#$ ஏ 
ெகாளபடாத எ'ப :றிபிடதக.

தைசகB, ெப0ணாக எLத அழகிைன உம ெசாேலாவியமாகி வி!கிறா.
வி0ணக அர$ைப :லதிT$ வ,வாA
விாிகட மகளிT$ வியபாA

ம0ணக உைறF$ எLவைகப<வ

மடைதய அணிதி!$ மணியாA

க0ணிT (:) அடGகா அழகிைன Iமத
கனிF< ெவ!த காBசியதாA

ெப0ணலG கனி நல' எழி பிறGக
ெப<நில () எL நி'றனேள.

(தைசகB,ைய. 17)

எ' பா!கிறா.
ஒCேவா உபி' நலைனF$ ெபா<தமான உவைமகைள ெகா0!

/Zகமாக வணி:$ உமவி' நிற$ பாராBட :ாிய. ,, ெந றி,

<வGக, க0க, R:, இத2க, வ, ெமாழி, க$, கL, ேதா, ைக,

ைகவிர, நக$, தன$, வயி றி' மயிெராLG:, இைட, ெதாைட, கைணகா,

பாத$, :தி, றதா, காவிர த+ய உ நல'கைள 18 பாடகளி
சிதிாிளா. இவ  சிலவ ைற பாகலா$.

'ன அமாவாைச இரவி Lமதிைய நபிக நாயக$ அைழதா. இத

இ<ளி#$ க<ைமயான Qத, காிய ேமகதி#$ அட க<மண+#$ மிT
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மிTத; ெகா'ைறகாA QBடதி#$ திரBசி ெகா0! பாசி ெகாதி#$
தைழ, மண$ மி: அLத ப, நீ0! தா2 இைளஞ க0கைள

ஈ:$ த'ைம ெகா0! இ<ளி#$ காியதாக இலகிய Qத எ' வணிகிறா.
இ< பாடகளி அவாி' தனGக ப றிய வணைன :றிபிடதக; ைல

அல ெகாGைக எ' Qறா தன$ எ' Qறி ெசாலBசியி ஒ< தரைத
நி9கிறா.

த,, அ,பட, எL, Sாி, தளதள, /னிக தவ$ ாிேவாைரF$
நிைல :ைலய ெசAவன க சிT அடGகா திமிறி ேதம பட மகலசேமா?
ேபாிள$ :$ைபேயா? தாமைர ெமா:கேளா? எ' Qறதக தனGக எ'

வணிகிறா. இதியி தராIதB! ேபா'ற வ,வைம ெகா0ட

பரB,ைனF$ மணிக பதித பதிைனF$ ேபா'ற :திகாைலF$ ஞானிய<$

ேபா $ ப,யான றதாகைளF$ மாணிக க கைள ேபா'ற விரகைளF$
ெகா0ட பாதGக எ' அ,கைள வணி நிைற9 காZகிறா.
ஒCேவா அGகதி#$ எதைன உவைமக!
இCவைக அGக வணைனயி#$ ெநறி திற$பா ப,ேபா: அ<வ<
ஏ படாத வ0ண$ பா!வதி உம உய விளG:கிறா. உமறி'

வணைனயி மர வழிபBட உவைமக@ட' திய உவைமக@$ ெசறி

ஒளிகி'றன. ஆGகாGேக ஒCெவா'$ அழ: ெபகிற. இCவா உம
ேகசாதிபாத வணைனயி தம திைரைய பதிளா.
உறY அரச அTபிய அ'பளி
SGெகா, ேபா நி'ற பாைவைய திமி உ`: ம'னாிட$ ெசெகன நபிக நாயக$
நவி'றா. அ$மடைதF$ ம'னாிட- ெச' தி<வ, வணGகினா. எழி

மகைள க0ட ம'ன இ'பகட+ R2கி "வி0ணகதி#$ இலாத பதவி
ெப றன, எ' மன:ைற நீGகிய" என மகி2தா, மக பி'வர நபிக

நாயகதி' தி<வ, பரவி, க2 சிறபளி:$ ெநறி:ாிய க+மாைவ ஓதினா;

ெதாட அைம ச<$ பைட&ர<$ மகளி<$ க+மா Qறின.
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திமிஉ`: ெச'ற ம'ன. அநகர ெப<மக@: ச'மாக ெநறி பயி சி த

இ)லாதி ஆகினா. க)Jாி மணGகமL$ க<ைண நபி: ஆைட,

ஆபரணGக, ெபா', பB! த+ய ெபா<Bகைள ப ஒBடகGகளி ஏ றி

பாிசாக அTபினா. பாிI ெபா<Bகைள Iம ஒBடகGக வதைத அறித

அSஜகி உ Yபரச நிதி :ைவயைன$ தனேக அTபினா என

த!ைரதா'. அதைன அறித நபிக நாயக$ ேதாழ<ட' ெச' யா<:

அTபபBட ெத'பைத ெகா0! வதவேர Qவா. மறிப தகா எ'றா.

"யா<: அTபபBடெத'பைத Iம வத ஒBடைக சா' பக<$, நாைள

வைர ெபாதி<$" எ' அSஜகி Qற அைனவ<$ ெச'றன.

அSஜகி ஆலய-ெச' அG:ள விகிரGக@:த JபமிB!, மாைல KB,,

&2 வணGகி வ "ஒBடகGக தன:தாேன இபாிசி அTபBட

பBடன" என R' ைற ேகB!$ அCெவாBடகGக R Iவிடவிைல. இ

க0ட Q,யி<ேதா நபிக நாயகைத ேநாகி நீவி ேக@$ எ'றன. அCவாேற

நபிக நாயக$ ஒBடகGகைள விளி Qக எ'ைரதா. உறYபரச ெபா',
மணி த+ய பாிசிகைள அTபிய க$மேக எ' வாAதிறைரதன.

இைம க0ட ெப<மக நபிக நாயகைத க2 ேபா றின, அSஜகி
மதி மயGகி, க$ க, வாA ெவ@, தைல கவி2, ெசய+ழ, தி<திலா

மனெதா!$ சினெதா!$ த' கிைளேயா!$ ேபாயினா' . நபிக நாயக$

அபாிசி ெபா<Bகைள தியவ, மைறயவ, இரவல த+ேயா: வழGகி
மகி2தா.

மாT:பிைண நி'றா
ஒ< சமய$ நபிக நாயக$ நகறைத விB! ேசாைல K2த மைலப:தி:
ெச'றா. அG: ெச'றேபா வைல:BபBட மாேனா! ேவட'

நி பைதக0டா. கசி<கிய க<ைண நபி ெச'ற பாGகிைன உம நயேதா'ற

வணிகிறா.

தளி<$ ேத' சி$ மல<$ :#G:$ ேசாைலையF$ ேநாகா, மைலயி+<

விL$ அ<விைய ேநாகா. ெசறிள நிழைல ேநாகா. ேபாீ ச$ பழகாAக

மைழெயன ெசாறிவைத ேநாகா. வைலFBபBட மாைனேய ேநாகி ெச'றா
எ' உம Qவதி நபிக நாயகதி' இரக உண சி ந':

விளகப!கி. அஃறிைண ெபா< எ'$ க<தாம மாTகிரGகி அ
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Q$ உைரைய ேகBடா. "இறபத காக நா' வ<தவிைல, பிறதா இறக
ேவ0,ய தாேன; பலா0!க '  இறபைதகாB,#$ க!$பசியா

வ<$ ேவட' ஒ<வனி' பசி நீGக இைரயாகி இறப ேமலா:$" எ'
தவ$ ேபசியமா' தா' வைலFபBட வரலா QறெதாடGகிய.

கைலேயா!$ க'ேறா!$ QBடட' ேமA ெகா0,<ேத' +ெயா'

ழGகிய. சிதறி ஓடலாேனா$, அCவா ஓ,வத நா' ேவட' விாித வைலயி
சிகி ெகா0ேட'. ஒ'மறியாத எ' :B,ையகாண ேவ0!$. 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. இரக$ மி:த நபிக நாயக$ ேவடனிட$ "நா' பிைணயாயி<கிேற' அவி2 வி!க" எ' Qறினா. க,னமானG ெகா0ட ேவட'

சிாி விBடா'. "கBடவி2 விBட மா' தி<$ப வ<மா? எGகாவ

நடத0டா ? என வினாவினா'. நபிக நாயக$ 'அவி2 விBடா அ வ
வி!$, இ'ேற இர0! மா'க த<ேவ'" எ'றா. வ<$ எனி' ைம

கா0ேபா$. வராவி, ஒ'றி : இர0! மா'க ெபேவா$ எ' க<திய

ேவட' மாைன அவி2 விBடா'. மகி2த மா' காB,டேத ஓ, கைலைய

Q,ய. :B,:பா ெகா! களித. பி' தா' வத வரலா Qறி பிாிய
வி<$பிய. கைல நைகத. :B, தாT$ வ<வதாக Qறி தாFட' ளி
:தி ெச'ற. மா' த' :B,கேளா! வ<வைதக0ட ேவட' மன$

ெநகி2, நபிக நாயகதி' அ<ளா றலா ஆBெகாளபB! ஈமா'

ெகா0டா', இதைன Qற வத கவிஞ "மாைன ெகா0! வர ேபா

ெகா0டகதி கா'" எ' ெசா நயேதா'ற Qகிறா.

மாைன

ேவட' வ<ணைன அவ' :ல மரேக ப அைமள மானி' இரGகதக
நிைலF$ நபிக நாயகதி' க<ைண உள$ உளைத ெநகி2விகி'றன.
"மாைன ெகா0! வரேபாA ஈமாைன ெகா0டகதி கா'' எ'பதி

உமறி' ெசாலாBசிதிற' லப!கிற.
சRக வில:

நபிபBட$ வத ஏழா$ ஆ0, உறர$ தலா$ பிைற இரவி காபிக

நபிக நாயகதி : ஆதரவாக இ<:$ த+  QBடதாைர சRக வில:
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ெசA அவக@ட' யா<$ வாணிப$ ெசAயேவா ச$பத$ ைவ ெகாளேவா

Qடா; ெந< நீ த+ய ெபா<Bக தரQடா; இட$ ெகா!க9$ Qடா;
அவகைள ந$ சRகதி+< விலகி ைவக ேவ0!$ எ' ஒறி எLதி

பல<$ Q!$ கஃபலாவி' வாயி+ ெதாGக விBடன. )+$க அ-சாம

ஒ' Q,ன.

இநாளி மதினா நகாி I=ர QBடதினேரா! Sச+B! ேதா  வத அ9I
QBடதாாி' Jத நாவ மகாவி உதவி ேதட வதன. அவகைள நபிக

நாயக$ சதி ேபசினா. நபிக நாயகதி' ேப சி அயாI எ'பா மகி2

மதினா ெச' த$ இனதாாிட$ ெசா+ ஈமா' ெகாள ஏ பா! ெசAதா. அவ

மதினா ெச'ற$ நபிக நாயகைதக0! வத ெசAதிைய த$ QBடதாாிட$

Qறினா. அQBடதா ேகB! மகி2தன. அநிைலயி அ9I QBடதாாிட$

ெவ றி ெப றன. ெப ற ெவ றி நபிக நாயகதி' நலாசியா ஏ பBடெத'
அ9I QBடதா ந$பின. ஆ ேபைர Jதாக அTபின. அவக மகா

நக<: ெச' மாநபிைய க0! ஈமா' ெகா0டன.

அகாலகBடதி தா' இ'ெனா< வரலா  நிக2 சிF$ நைடெப ற.

நபிபBட$ வத எBடா$ ஆ0, பாரசீக<$, உேராம<$ ெசAத ேபாாி பாரசீக

ெவ'றன. உேராம ேதா றன. இ :ைறஉஷி பைகவக@: மகி2ைவ

தத. இதைனேகBட நபிக நாயக$ தீகதாிசனதா பி'னாளி உேராம
பாரசீகைர ெவவ எ' :றிபிBடா. :ைற உஷிக ம 100

ஒBடகGகைள பதயGகB,ன. இதைன எதி நாயக ேதாழ அபக 100

ஒBடகGகைள த<வதாக Qறினா. அ! நடத ேபாாி உேராமாிட$ பாரசீக

ேதா றன எ'ற ெசAதி வத. இTலக த' ேதாவவிைய ஒ ெகா0!
100 ஒBடகGகைள அபகாிட$ தர அவ அவ ைற நபிக நாயகதி' '
நிதினா. அவேரா அவ ைற வறியவ: வழGக சதகாவாக ெகா!

விBடா. நபிக நாயகதி' தீக தாிசனைதF$ ேதாழக ெகா0ட

நாயகப ைறF$ வறியவ: நபிக நாயக$ வழGகி வத ெகாைடதிறைதF$
உம ந': லப!கிறா.

ஆலயதி' வாயி+ ெதாGக விB,<த வில: ஒறி ெசலறிக

பB,<த. "அலாஉ " எ'ற ெபயைரதவிர அைன ெசா க@$

அாிகபB,<தன. அCெவா றிைய எLதிய ம'K எ'பவாி' ைகF$
வழGகாம ேபாயி  எ'ற ெசAதிைய கவிஞ நயேதா'ற வணிகிறா.
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அறெமT$ ெசாலாBசி அ<ைமயாக அைமள. உ ற$ எ'ற அரபி ெசா

தீயன விலகபBட கஃபலா ஆலய ப:திைய :றி:$. தமி2

இலகணப, அத : அற$ எ' தமி2 வ,வ$ ெகா!, இனிய ெபா<ைளF$

ெப$ப, ெசAவி!கிறா.
சிைல ேபசிய

நபிக நாயக$ மகாவி மகி2தி<:$ நாளி :ைச எ'T$ அர வதா.

மா' ேபசியைதF$ உ!$ உைரயா,யைதF$ அமாவாைச இ<B, ெவ0மதி
ேதா'றியைதF$ க0! உ$ைம ஏ  ெகா0டாக. நா' அப, ஒ'$

காணவிைலேய எ' Qறினா. இவ ைற ேகBட நபிக நாயக$ நீGக

வழிபB! Qற :ைச விகிரைத ெகா0! வா<$ எ'றா அCவிகிரைத

அலGகாி ெகா0! வ நபிக நாயக$ ' ைவதா. அதைன ேநாகி,

நபிக நாயக$ "எ' வரலா$ எனகளிகபBட நபிவ$ ப றி Qக"

எ' ேகBடா. அத : அCவிகிர$ "அலாவி' தி<Jத ேவதநபி க$ம
எ' மனதி ெகாளா ெபாலாத நரக$ அைடவா. அவர அ,பணி

க+மாைவ ேபா றி மனதி<த அறிதவேர சிறத ெப<-Iவனமாவா,"
எ' இய$பி , இதைன ேகB! லகமைடத :ைச க+மா ெசா+

ஈமா' ெகா0! இ)லாமானா.
யர நிக2 சி

தீ' ெநறி திைச ேதா$ ஒளி&சி திக2த, நபிக நாயக$ மகி2தா.
இ' றி<:$ இநிைலயி 'ப$ ேதா'றிய. இகா$ த$ைம வள,

பைகவகளி' தா:தகைள த! நிதி பாகா வத ெபாிய தைத

ேநாAவாAபBடா. நிைல கவைலகிடமாக இ<த. வள தைத பா அ'

ெகா0ட நபிக நாயக$ அவாிட$ இதி ேநரதிலாவ க+மா ெசா+ ஈேட ற$
ெபற ேவ0,னா. அSஜகி இைடமறி இ நா வைர ந$ 'ேனா ெநறி

நி'ற தாGக இேபா தGக த$பி மகTகாக மா றி ெகாள

ேபாகிறீகளா? எ' ேகB! த!தா'. அதா+ ஏேதா ெசா'னா.

அSஜகி#$ அவைன ேசேதா<$ ேபாBட Q ச+ அவ எ'ன ெசா'னா
எ'ப அறிய ,யா ேபாயி  எ' உம Qகிறா. இ நடத

நாயகதி : நபிபBட$ வத ப ஆ0! எB! மாத$ பதிேனாரா$ நா எ'
ேததிைய :றிபிB! வரலா  காவிய$ எ'பைத உணதி வி!கிறா.
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அதா+பி' மைற9 நபிக நாயகைத யாி ஆ2திய. எவ<டT$

ேபசாம#$ ெவளிேய ெசலாம#$ வ<தியி<தா. அதா+ இறத R'றா$

நாேள :ைவ+தி' தி<மகளா, நபிக நாயகதி' ெமAைணவியா கஜிதா

நாயகியா Iவகேலாக மாளிைகயி :தா எ' யர$ மகி29$ கல
வரபா!கிறா. அதா+ மைற9 ப றி Q$ ேபா Iவக ேப Qறாத

உம கதிஜா நாயகியி' இறபி Iவக மாளிைகயி :தா எ' பா!கிறா.
உ<வம ற ஓாிைற வழிபாBைட ந$பி ந காாியGகைள ெசA வதவக@:தா' Iவக$ உ0! எ'ற )+$களி' ந$பிைகைய லப!கிறா.
நா ெபா<களி ஒ'றான &B!ேப இதி இட$ ெபறகாணலா$
தாயிஃ நகாி நாயக$
நபிக நாயக$ த$ைம ேபணி கா வத ெபாிய தைதையF$ உைணயாக
இ<த அ' மைனவிையF$ இழத யரா வ<தியி<தா. ஆதரவ 

அவதிF றா எ' நிைனத பைகவக அவைர அழிெதாழி:$ ேநாகி
ெசயபBடன. ஆத+' தாயி நக<: ெச' ந' ெநறிையபரப

றபBடா. அC[ாி இ அயா+ எ'பா' எதி ெகா0! வத காரண$

ேகBடா'. தம: நபிபBட$ வதைதF$ : ஆ' ேவத$ இறGகியைதF$ Qறி

அவைன க+மா Qறி இ)லாதி ேச<$ப, ெசா'னா. ந'ெகன சிர$ கர$

அைச, திய மாமைற எ'பத ைகயமிைல எ' :றிபிB! இ<நாBகளி த'
இனதாேரா! உ$மிட$ வ ந'ெனறி படேவ' எ' Qறினா'.

வ-ச$ ெகா0ட அயா+ சிவகைள அைழ ைபதிய$ ஒ<வ'

ெசகிறா' இைடமறி கலா அ,FGக எ' சின Qறினா'.

அCவாேற அவக நாயக தி< ேமனியி' மீ கைல ெபாழிதன. கா+

:<தி ெகாB,ய. அ சமய$ கிற  ேதா'றி மைலயரI வ தGக@: தீG:

ெசAதவைர அழிபா எ' Qறி ெச'றா. அCவாேற த$பாாித ேதா றேதா!

மைலயரச நபிக நாயகதி' ' பணி9ட' ேதா'றி, "க+மா உைரகடGகாத
ஊ எ?, பைகதவ யா? நீGக வி<$பாத திைச எ? உGகைள வ<த

ெசAதவ யா? QGக அவகளி<:மிடைத கட#: ஆ2திவி!கிேற'.
ஓ< மைலயி அவைர அைற வி!கிேற', ஆைணயி!Gக" எ'றா.
அ< உண சி மி:த நபிக நாயக$ அத : ச$மதிபாேரா? என: வத
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இடக இைறவனி' நாBடப, வதன. உலகேதாைர :ைற Qவ மைற

வழிய'; சினைத மனதிலடகி ெபாப ெபாியவக@: உாிய.

பவகவக இகணதி வழிபடவிைல எ'றா#$ அவகளி' வழிேதா'றக
நவழிப!வேர; திெகலா$ தீ'ெனறி பர ெநறி ைற ெசAFேம " எ' Qறி

"/$மிட$ ெசக ேதைவப!$ ேபா அைழகிேற'. எ'றா. இG: உம 'ப$
ெசAதவக@:$ 'ப$ ெசAயா ெபா ெகா@$ நபிக நாயகதி'
ெபாைம அறைத நயேதா'ற லப!கிறா.
அதாI ஈமா' ெகா0ட படல$
தாயி நகர மகளா 'தபB!, மைலயரச<ட' உைரயா, வத நபிக

நாயக$ தாகேதா! தவிதி<தா. ஆபிற எ'பாாி' மக@ இ<வ வா,யி<த

நபிக நாயகைதபா &! ெச' அதாI எ'ற ேவைலயாைள QபிB!.
இனிய திாிகனிைய எ! ெகா!, நாயகதி : அளி பசியாற

ெசAவாயாக' எ' பணிதன அCவாேற அதாI இனிய கனிகைள தB,

எ! ெச' நாயகதி' 'ைவதா. நபிக நாயக$ அதாசிட$ ெபய<$

ஊ<$ விசாாிதா. நIறானி (கிறி)வ) மாகதி உளவ'; ஈனவா எ'T$
ஊாின'; றபிஆவி' ேசவக'; அதாI எ'T$ ெபயாின' எ' Qறினா. aZ

Iநபி வா2த ஈனவா எ'ற ஊைர ேசதவரா நீவி எ' நபிக நாயக$ ேகBட
ேபா விய எப, ெ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 அறித றபிஆவி' மக வ<தின. அதாI மதிர க+மா ஒதி ஈமா'

ெகா0! பாத$ தி, மனவி< நீGகி, திய நல,யாராகி ேபானா எ'

,கிறா. மக மB!மலாம க0Z: ெதாியா வா2 வ<$ ஜி'க

ஈமா' ெகா0ட வரலா ைறF$ உம வணிகிறா.
காமா ஈமா' ெகா0டா

ஜி'க ஈமா' ெகா0ட பி' இனி & றி<த நபிக நாயக$ தி<' காமா

எ'ற தியவ வதா. இவைர ப றிய உமறி' வணளன அ தமாக உள.

நைரத ,, திைரத உட, ைடத நர$, மLGகிய க0பாைவ, Yைழ திர0ட

விழி, சளி ஒழ:$ :, அைரயி கிழித உைட, அ சாி அ,க, விழ அதைன
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த!:$ ைக, Qனி:கிய உட, காதைட ஒ< ைகயி த,, தைல கி!கிெட'

ஆட தளா, நட வ ப க இலா உதB, எ சி ஒLக

ெசால,யாம சலா$ உைரதா எ' இளிவர Iைவேயா! ைமயி'

ெமAபா! ேதா'ற சிதிாிகிறா. ஒ< திய கிழவ' தளா, வ<வ ேபா'ற

காBசிைய பைடகிறா. இCவா வதவாி' வரலா ேகB!, தீய அவாி' கா

கBைட நீகி நபிக நாயக$ மகி2விக 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! வதா. 40 ேப நபிக நாயகதி'

&B,'  றதி வ Q,ன. ஒCெவா<வ<$ கழி ேபாிைரய. விB,

இ<பேதா ஒ<ப, அாிசி ேசா$ அைரப, பா#$ தா'. இ சிறிய உண9

ெபா<ைள ெகா0! அைனவைரF$ அமர ெசAகிறாேர அ த$ ஒ' நடக

ேபாகிற எ' ேபசிெகா0டன. இCவா ேபசிெகா0,<:$ ேபா நபிக

நாயக$ ேசா ைறF$ பாைலF$ சிைத Qர பாிமாறினா. சகைரF$ ேதT$

ேபால Iைவதன. வயி ைடக உ0! களிதன. சி அளவிலான உணேவா

வழGக வழGக வள ெப<கிய. உ0டபி' ெவ றிைல, பா:, சதன$

அளிதா. தா$Sல$ தாி ெகா0! இைறவ' Jத: இஃெதலா$ அாிேதா

எ' Qறி, ஸலா$ ெசா+ விைட ெப றன. உம இG: ஓ அ தைத

வணி காB, அதி தமி2 மரைபF$ இ)லாமிய மரைபF$ இைண
விளகி ெசகிறா.
-------------

6. ஹிஜர) கா*ட!
கா*ட!

ஹிஜர எ'றா இடெபய9 எ' ெபா<ப!$. நபிக நாயக$ மகாவி+<

மதினா9: :,ெபயத ப றி Qவ. மகா :ைறஷிக க!ைமயாக

தாகி வதன; மதினா வாசிக ஆதர9 த தமJ<: வ தீ'ெநறி பர$

ப, ேவ0,ன. இைற ஆைணF$ வத. ஆத+' அவகளி' அைழைப ஏ 

மதினா ெச'றன. அ'றி+< ேபாராBட$ வ#ெப ற. ேபாக

நைடெப றன. பல இறதன, எதிாிக வ#விழதன. இப, ேபாராBட$
ம+த களமாக இகா0 ட$ விளG:கிற. ேபாக@கிைடேய தி<மண
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நிக2 சிகைளF$ அ தGகைளF$ வணி உம காபியதி : IைவaB,
வி!கிறா.

மதினதா ஈமா' ெகா0டன
மதினதா ஈமா' ெகா0ட படல$ இகா0டதி' த படலமா:$. நபிக

நாயக$ மகாவி மகி2தி<த காலதி ஹ=ஜு ெசAய 56 நா!களி+<$

மகா நக வ Q,ன. மதினதா<$ வதன. அI அ எ'ற சா'ேறா 12

மதினா தா<ட' வ நபிக நாயகைத ேநாகி நாGக ஷாீயதி' ப, நடக
வி<$கிேறா$ எ' Qறி, தி<:ஆ' க  தர9$ வழிைறகைள Qற9$

தக அறிஞ ஒ<வைர தGக@ட' அT$ப, ேவ0,னா. மதின மாநக

ெச' மாக ெநறியி ஒLகிவ<$ காலதி ஒ<நா அIஅ )ஹிட'

றநகாி உள ேசாைல: ெச' வாவியி :ளி ெதாLதன. இதைன

க0! ெகாதிெதLத உைச எ'பாைர க0! மக மாநகாி :ழப$
உ0டாகிய க$மைத ேசேதா இG:$ வ :ழப$ உ0டாக

 பB!ளன. அவகளிட$ ெச' அவகைள ெகா' வ<$ப, Qறினா.

உ<விய வா@டT$ பிGகிய உதB!டT$ க!GேகாபடT$ ெச'ற உைச,
அவக :ஆ' ஓதி ெதாLவைத க0!$ ேகB!$ மன$ மாறினா.

ேகாப$ தணி அவகைள ேவறிட$ ெச#$ப, Qறினா. உைசதி'

மனமா றைத ாி மகி2த -)ஹி தி<:ஆ' வசன$ ஓதி இ)லா$
ப றி Qறினா. இனிய க<களா உதபBட உைச க+மா ெசா+

சஃதி' தைலைம த:திைய :றிபிB! அவைர உGகளிட$ வர ெசாகிேற',
நவழியி தி<Gக, தீ' ெநறி வள சிF$ எ' Qறி ெச'றா. சஃ

எ'பாைர க0! ததிரதா அG: அTபினா. அG: ெச'ற$ தம

அ0ணைனF$ உைசைத F$ சினGெகா0! ேவ நா! ெச#$ப, Qறினா.
அவாிட$ )கி இனிைமயாக நவழி க<கைள Qற அவ க+மா ஓதி
)+மானா. அCவி<வைரF$ அவ நக<: அைழ ெச'றா; தம

தைலமயிை◌#ள மதினதாைர அைழ இ)லாதி' சிறைப Qறி தீ'

ெநறி: அைழதா. அவ<: வழிபBட அைனவ<$ க+மா ெசா+ தீனிC

ஆயின.

மதினதா தத வா:தி
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நபிபBட$ ெப ற 13-ஆ$ ஆ0, ஹ=ஜு காலதி உலக நா!க

அைனதி#மி<$ பதக மகாவி திர0டாக. மதினாவி+<$

ெப<மளவி வதன. இவ< சஃ, அIஅ, உைச த+ய )+$க@$
)+$ அலாதவக@$ இ<தன. ஹ=ஜு கடைமைய ,விB! ஓ

இரவி மதினா )+$க அதா+ &B, நபிக நாயகைத சதிதாக.

இவக வதி<பைத அறித நபிக நாயகதி' சிறிய தைத அபாI$ அG:
வதா. மதினா )+$கைள பாராB,விB! அவகைள ேநாகி அபா)

Qறலானா: 'எ' சேகாதர மக' க$ம உலகி : திலகமானவ; பிறத நா
த க0ைண ேபா ேபா றி வ<கிேறா$, பைகவக@: எதிராக எGக

மாகைளேய ே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 அல. உGக@: எதிரானவக@$ உளன. நபிக

நாயக$ அG: வ<வைத அவக ஏ  ெகாவாகளா? அவக ெதாைல
த<வாகளா? நீGகேள அறி&க' எ' Qறினா.

இதைன ேகBட மதினதா, "ெப<தைக  நபிக நாயகைத மதினாவி :

அரசராக ேவ0!$ எ' வி<$ கிேறா$. இைத ெசAFGக எ' நபிக

நாயக$ ெசாவாகளானா அதைன மனமார ெசA கீ2ப,ேவா$, இஃ உதி"
எ'றன.

நபிக நாயக$ நவி'றா
மதினாதாாி' மெமாழி ேகB! மகி2த நபிக நாயக$ தி<: ஆ'

ெநறிைறகைளF$ இ)லாமிய விதிைறகைளF$ பரவத : மதினாவி
:,ேயற வி<$கிேற'. உGக ேநச$ ந$பிைகF$ எ' வி<பைத

வ#ப!கி'றன. என: அZவள9 'ப$ ேநதா#$ அ உGக@:
ேந ததாகேவ க<த ேவ0!$. நா' மதினா வ<வ உதி" எ' Qறினா.
மதினதாாி' ேவ0!ேகா

77

நபிக நாயக$ Qறியைத ேகBட மதினாதா< பரா எ'பா "மதினா மக
வழிவழியாக &ரதி சிறதவக; கL:ைடயவக; நீGக வத பி'

க0டறி&க; நீGக வ ேசதா உGக@காக எGக இரத$ சிேவா$;
இ உதி" எ'றா. அைனவ<$ ஆதாிதன. எனிT$ ைசத$ எனபா எL

மகாவி+<பவக@$ நாGக@$ ஒ'பB! வா2 வ<கிேறா$. உGக@ட'

ேசதா அவகளி' ெதாட அ  ேபா:$; அ மB!ம' அவகைள

அழிக9$ ேந<$. அேபா அவக உGக உறவினக எ' நீGக
இரG:&களாயி' எGக நிைல எ'னாவ?" எ' ேகBடா.

இதைன ேகBட நபிக நாய$ க+மா ெசா+ )+$ ஆனவ என உயிாிT$

ேமலானவ; உற9$ நB$ அவகேள; தீ' ெநறி ஏ காதவ உறவினராயிT$ அவ
என: பைகவேர; ஆத+' மைல சாAதா#$, நில9 ெத : ேநாகி
ெச'றா#$, கட வ றிகாAதா#$, நில$ ர0டா#$ நா' ெசா'னதி+<

மாற மாBேடா$' எ' உதி ெபற Qறினா. ெதாட "கமலர ேபசி, நB$
S0!, பி' நBைப ற பைகைம ெகாவ அறம'; தீயவ நBைப நீகி

நலவ நBைப ெகாளாதவ கீழானவ எ'ப உலக வழ:$ ,9$ ஆ:$.
ஆதலா எ' ெசா+ மாற மாBேடா$. ந$Gக" எ' Qறினா. இCவா
உம ெபா<தமான இடGகளி Iைவ ெகடாம நீதிகைள Qவதி சிற
விளG:கிறா.

நபிக நாயக$ மதினதவகளி 12 ேபகைள அைழ வர ெசA "நீGக

ஈமா' ெகா0!ள மதினா வாசிக@: தைலவரா&க" எ' Qறி அவக@
சஃெப'பாைர 'னி ைலப!தினா. உGக இ< QBடதாாிைடேய ஒ ைம

ேவ0!$. உ$ :லதவேர உ$ைம ம Qறினா#$ மகா :ைறஷிக

உGகைள தாகினா#$ ேவ  நாBடவக பைடெய! வதா#$ ேவ
'ப$ எ வதா#$ உட#$ உயி<$ ேபால ஒ'பB! அைனவ<$ நடக
ேவ0!$" எ' Qறினா.

இைன ேகBட மதினதா, நபிக நாயகேம, உGக உைரயா நாGக அறி9
ெப ேறா$; மனநிைற9$ ெகா0ேடா$; ந ேப$ ெப ேறா$; நாGக இனி எ'ன
ெசAய ேவ0!$" எ' ேகBடன. அேபா ஜீபர  காBசி த

Qறியத ேக ப அவகைள விளி நீGக அைனவ<$ எ'வலகரதி உGக
ைகைய ைவ உதி QGக எ'றா. அCவாேற ஒCெவா<வ<$ ைபஅ
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ெசAதாக. உம ஒ< நிக2 சிைய காரண காாியேதா! ஒLG:ற Qறி கைத

பி'னைல நடதி Lைம ெபற ெசA வி!கிறா.
:, ெபயத

நபிக நாயக$ மகா நக )+$கைள அைழ "ேதாழகேள மதினா வாசிகைள
நம: இைறவ' ைணயாக தளா'; அவக உயி:யிராA இ< தீ'

ெநறிைய பலப!த 'வளாக; இ கா$ மகாவி நா$ பBட 'ப$
ேபா$; இனி நா$ மதீன$ ெசேவா$; மதினா ெசல இைறவன ஆைண இ'T$

வரவிைல ; வத$ நா' வ<ேவ' நீGக ெச#Gக" எ' ெசா'னா.

)+$க அதைன ஏ  இ<வ, Rவ, ஒ<வ என எவ:$ ெதாியாம மதினா
நக றபB! ெச'றன.
:ைறஷிகளி' சதிதிBட$
இதைன அறித அSஜகி ெகாதிெதLதா'; த$ QBடதாைர அைழதா'

“க$ம த' ெபயைரF$ இ)லா ைதF$ நிைல நாB,விBடா'. நா$ பலராக

இ<$ அவைன ஏ$ ெசAயா விB!விBேடா$. ஒCெவா<வ<$ அவரவ:

வத ேக! எ' க<தி க$மைத அடகியாக ேவ0!$; அைனவ<$ ஒ' பB!

ய'றா இ நடக ,யாதத'. மதினாவாசிக இவைன அரசனா: வதாக

உதிெய! ெச'ளாக. ந$R )+$க@$ மதினா ேச விBடன;

க$ம$ மதினா ெசல எ0ணிFளா'. அப, ெச' விBடா ந$ சமய$

ஆலயGக@$ அழி ேபாAவி!$; ஆத+' க$மைத மதினா றப!' ஒழிக

ேவ0!$" எ' ெசா'னா'. ஆேவசதா உதபBட அைவேயா<$ சாி

எ'றன. சதிதிBடைத உ<வாக ெதாடGகின. பல<$ பேவ

க<கைள Qறின; அSஜகி, மகா நகாி#ள ஒCெவா< :லதா<$

அவக சாபாக ஒCெவா<வைர அTப ேவ0!$. எேலா<$ ேச க$ம

மீ பைடகலGகைள பாA சி ெகா' விட ேவ0!$; அப,

ெசAேவாமாயி' தனிபBட எவ:$ பழி வரா" எ' Qற அைனவ<$
ஆேமாதிதன.

இநிைலயி மதினா ெசவத : இைறயாைண பிறத; அ வைர பைகவக
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எCவள9 ெகா!ைம ெசAதா#$ எதி தாக நபிக நாயகதி : இைறயாைண
கிைடகவிைல; இேபா எதி தாக9$ த' தலாக இைறயாைண

வத.

நபிபBட$ ெப  பதினா'கா$ ஆ0! றYஉ அCவா மாத$ திGககிழைம
நபிக நாயக$ மதினா ெசல  பBடா. உபா , உபா, அSஜகி தலான

அைனவ<$ ேவேலதி க$மதி' இலதி : வதைடதன; &Bைட I றி#$
K2 கா வதன; தம: பலவா$ ேபசி ெகா0டன. இநிைலயி

ஜிற  ேதா'றி ஸலா$ Qறி "இ'றிர9 உம இலதி உம ப!ைகயி

அ+ைய ப!கைவ ெவளிேய வ காபிக' கதி ஒ< ைக ம0ெண!
&சிJவி விைரவி ெசக" எ' Qறினா. அCவாேற ெச' அ+ைய ேநாகி

R' நா ெச' வ<க" எ' Qறி ெவளிேய வ ம0ெண! காபிக

கGகளி &சினா. ெவளிேய வ அSபகாிட$ நடத விபர$ Qறினா. அவ<$

நபிக நாயக ட' றபB! ெச' ெதள :ைக: ெச'றி<தாக.

Jக$ நீGகி விழித காYக நாயக$ றபB! ெச' விBடைத அறி பதறி
எLதன; கதி கிடத LதிையF$ வாயி :த LதிையF$ ைட

இெத'ன ெகா!ைம என Qறின. அSஜகி#$ ெகாதிெதLதா'. ஆலயதி#$

)+$களி' &!களி#$ ேசாைலகளி#$ ஊைர I றி#$ உள கா!களி#$
ெச' ேத, அவைன ெகா0! வ<க எ' ஆைணயிBடா'.
நா$ Rவ

நபிக நாயக$ ெதள :ைகயி இ<த ேபா வாயி+ சிலதிக வைல பி'னின.
றாக Q!கB, BைடயிB! அைட காதன; ேத, வத காபிக :ைக

வாயி+ நடமா,ன; இதைனயறித அபக பைகவக பல வளன,

நாேமா இ<வ தா' எ' அ-சி Qறினா; நபிக நாயகேமா பைதகாம "நா$
இ<வ மB!மல; ந$ைம I றி இைறவT$ உ0!' எ' Qறினா. இG:
நபிக நாயக$ இைறவ' பா ெகா0ட ந$பிைகைய உம ந':

லப!கிறா. றாQ!கைளF$ சிலதி வைலகைளF$ க0ட பைகவக
இதT யா<$ ெச'றி<க இயலா எ' க<தி தி<$பிவிBன. ைழF

:த Kாியைன ேபா' நபிக நாயக$ இ<தா எ' அழகிய உவைமயா
நபிக நாயகதி' சிறைப எ!ைரகிறா.
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"அ காசீ$ வள க$மதி' கைழ ேபா றி மகிLமா, பைகவக நீGகின

எ' க<திய பறைவக உள$ Sாி ஒ+தன" எ' த :றிேப ற அணியி
உம பா, மகி2கிறா.

சீறாகாபிய$ வள வ<வத : ேவ0!வன வழGகி ஆதாித வள
அகாசீ$ சிறைப இG:$ உவமமாக காB, சிறபிகிறா.
விடமீBட அ த$
ெகா,ய :ைறஷி பைகவக த$ைம காணாம ெச'றபி' நபிக நாயக$
அSபக ம,மீ தைலைவ உறGகினா. மைல:ைகயி சி வைளக

இ<தன. பா$ெபா' தைல நீB,ய; நபிக நாயகதி' உறகதி : ஊ

ேநராம ேபாைவைய கிழி பா$ தைல நீB!$ ஒCெவா< ெபாைதF$
அைட வதா; ணி தீவிBட, அைடக படாத ஒ< ெபாதி+<
அபா$ தைல காB,ய; அைடக ணி இலாததா தம காபாத$

ெகா0! அைடதா. சீ றGெகா0ட அபா$ பாததி தீ0,ய. விட$

அவாி' உடெலG:$ பரவிய; அபக மயக  றா; க0விழித நபிக
நாயக$ காரண$ ேகBடா. நாயகேதாழ நடதைத Qறினா.

விடதி' ேவக$ உட$ Lக பாAத. நபிக நாயகதி' ெசா ப, காைல

வைளயினி'$ எ!தா. <தி நீ ெவளிபBட ேபா ைளயி+< பா$

ெவளிபBட; உடைல டகி, சிரைத நிமிதிய பா$பிைன ேநாகி "' 
:ைக: வேதா$; உன: எததீG:$ ெசAதிேலா$; இப, ேவதைனபட
தீ0,யேத'? எ' ேகBடா. இதைன ேகBட அரவ$ ஸலா$ உைர நபிக

நாயகைத க2 Qறி, "தGகைள காண இG: காதி< ேத' . ைளகளி'

வழி வத ேபா ணிகளா அைட வத அவ கைடசி வாரைதF$ த$

காலா அைட த!தா. ஆதிர ற நா' அவ பாதைத தீ0டலாேன'"

எ' Qறிய. "க0டைன, ெந!Gகால$ உற9 ெகா0டைன; 'ப$ ஒழிதாA;

பல' பைடதைன. :லேதா!$ உைறக" எ' நபிக நாயக$ Qறினா. :ைற

தீ களி Qத பாத க+மா ெசா+ வைளF :த. அரவ$ ெச'ற$

நபிக நாயக$ அSபகாி' பா$பி' க,வாயி தம இத2 நீ எ! தடவினா.
உடெலG:$ பட ெவCவிட$ ைடத; இ<வ<$ இனிதி<தாக.
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Iறாக ெதாடதா'
ெதள :ைகயி R' நாBக தGகிய நபிக நாயக$ நாலா$ நா கதிரவ'

மைறத ேபா தGக பயணைத ெதாட வி<$பினா. ஏ கனேவ திBடமிBடப,

ஒ< ேவைலயா இ< ஒBடகGகைள ெகா0!வர ஒ'றி நபிக நாயக$
பிறிெதா'றி அSபக<$ ஆமி எ'ற பணியா@$ ஏறி பயணைத

ெதாடதன. ந சரவGக ெநளிF$ காB, :ைகயி+<ெதL$ சிGக$ ேபா,

வ-சக ெந-ச$ ேபா Bக ெசறிதி<:$ காB, ெச'றாக. நபிக

நாயகதி' தி<ேமனி ஒளி&ச அதைன காB! ேசவக கதிரவ' ஒளிெய'
மயGகி Qவினவா$. இ< QBட$ இாிேதா ,னவா$. கதிரவ' எLதா'.

இதைன ெகாைடயி சிறத மகா மாநகைர விB! நபிக நாயக$ இெகா,ய

காB, ேதா'றியத' காரண$ யாேதா? எ'ற-சி எB, பாப ேபா கதிரவ'
ேதா'றினா' எ' உம Iைவபட பா!கிறா.

காBைடகட வத கைள மிகேவ ஒ< மைலய<கி நிழ+லாத பாைல

நிலதி இறGகி கைளபாறி, ஆB!பா ப<கி பயணைத ெதாடதாக.

அSபக பைகவ எவ<$ வ<வாேரா எ' பாத வ0ண$ வதா. வலகரேத

ேவ#டT$ நைனத ேம#ைடFடT$ <விபா:$ விழிFடT$ கள
மனGெகா0ட Iறாக மிக ேவகமாக வதா'. இதைனயறித அSபக

அ-சினா. 'அSஜகி எ'ைன ெகா வத : வி!த இரகமிலாதவ';
இ<பிT$ எ'ன? இCவா கலG:த ஈமா' உணைவF$ &ரைதF$
நீகிவி!$. ,வி லாத இைறவ' ஒ<வ'; நாமி<வ; எதி வ<பவ' ஒ<வ';
இவனா எ'ன ெசAய இய#$" எ' நபிக நாயக$ Qறினா.

Iறாக கன'ெறL$ ேகாபட' :திைரைய விைரவாக ெச#தி சீறி

வதா'. நபிக நாயக$ Sமிைய ேநாகி 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 Iறாக

:திைரைய அ,ய, எ' அ, ஓB,னா'. இ<கா+னா#$ ைடதா'.

:திைரேயா அைசத பா,ைல. "நீ0ட Jர$ ஓ, வத கைளேபா? மிக ேவகமாக
ஓ,வததினா கா பாதGக றி விBடனேவா? க$மதி' மாய
விைதேயா?" எ' க<திய Iறாக ததிரமாக ந,, கமல சி காB, உ$ைம
நா' ெதாடர மாBேட'. :திைரயி' கா பி,ைய நீ:க. எ' ெக-சினா'.
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சதிய$ ெபாைமF$ நீGகாத மன$ ெகா0ட நபிக நாயக$ தத

மைறவிைளத தி<வாA மல நிலைத ேநாகி பி,ைய விB! வி!க எ'றா.
"வ-சக ெந-சGெகா0டவ: ேவதைத தினேதா$ கB,னா#$ த'தீய
இய மாறா" எ'ற பழெமாழிெகாப Iறாக த' வ'மைத

விBடபா,ைல; நபிக நாயகைத ெகால மீ0!$ விைர வதா'. நபிக
நாயகேமா தி<க0 ேநாகி மனதனி 'வ ெகா0! ெவ:ளா

'ேபா பாியி' காைல ப க எ'றா. Sமி 'னி#$ ஆழமாக இக

ப றிய கள$, இ<, பழி, பாவ$ மாறாத ெகா,ய Iறாக நபிக நாயகைத

விளி, "ெசால காிய : ற$ ெசAதா#$ ெபாத<வ உம மைற

ெநறிய'ேறா ? விலக காிய இதைட வி!தா பைகேக'" எ' Qற, நபிக
நாயக$ 'ப$ ெசAதவைரF$ ெபாக ேவ0!$ எ'ற மைறெமாழி க<தி,
நிலைத ேநாகி பி,ைய வி!$ப, ெசா'னா. பி, தளத, ஆனா
அபாதகனி' எ0ணேமா தவிரவிைல; நபிக நாயகைத ெகால மீ0!$

பாAதா'. இ க0! அதிசயித நபிக நாயக$ "மீ0!$ எ'ைன ெகால

வதவ' &ர$ ேகாப$ ந!Gக :திைரயி' காைல ப க" என ஆைணயிட
SமிF$ 'னிT$ அLத ப றிய.

இ சமய$ Iறாக மன$ வ<தி, "தனியவ' தி<Jேத! ம$மேவ!

ெபாைறகடேல! எ' ேபா றி எ' ேபா#$ சிவ பழி அ!த! ஆயிர$
ெசAதா#$ ெபா'மன ெபாிேயா ெபாபா எ'பைத தGகளிட$

க0டறிேத'. சிறிேயாைன 'ேபா காதளிக ேவ0!$' எ' இைற-சி
ேகBடா'. நபிக நாயக$ காபி,ைய வி!$ப, Qற SமிF$ விBட.

மனதி<திய Iறாக நபிக நாயகதி' தா பணி, மகா தி<$பி நபிக

நாயகைத ேத,வ<$ பைகவ: ந':ைர, பாசட' QB, பதி ேசதா'.

தி<$ப தி<$ப ெகா,ய தீGகிைழதவைரF$ ம'னி:$ நபிக நாயகதி'
க<ைண திறைதF$ உம சிறபாக விள:கிறா.
மலB! ஆ! பா Iரத அ த$
Iறாக வ+ைமFைட வதவழி தி<$பி ெச'ற$ நபிக நாயக$

அSபக<$ இைறவைன ெதாL அCவிட$ விB! றபBடன. பாைலைய

கட ைல நிலதி :தன. இப:தி தமிழிலகிய ைல நிலமாக
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காBசியளிகிற. ஒBடகதி+< இறGகி அG: இைளபாறி ெசல

வி<$பினா. நபிக நாயக$ வைமயா வா!$ திய கிழவியி' மலBடாBைட
ெகா0! வர ெசA பா Iர ெப<க ெசAதா. பாைல ப<கி இ<வ<$

மகி2தன. ஆயக அதிசயி இ)லாதி ேசதன.
மதீன$ அZகினா

ஆயபா,ைய விB! ேதாழ அSபக<ட' நபிக நாயக$ ஒBடக$ மீேதறி
றபBடா. அவ ஓBடகதி' மீ ஏறிய காBசி உதயகிாிேம Kாிய'

ேதா'றிய ேபா இ<த எ' உவைம நயேதா'ற Qகிறா. அேபா

மகாவி+< ற பB! வத )+$க இழத க0ைண தி<$ப ெப ற

ேபா பிாிதி<த நபிக நாயகைத க0டாக. ஒ< மாத$ ெச'றபி' ேம#$

8 :$ ேம பBட )+$க வ ேசதன. இ உடைல பிாித உயி

Q,ய ேபா' இ<த எ' Qகிறா. நபிக நாயக$ வத காBசிைய

வி0மி' ந!வி ெவ0மதி ேபால9$, ேவGைகயி' ந!வி சிGக$ ேபால9$

நபிக நாயக$ ேதாழக Kழ நடதா எ'$ உவைமகைள ெபA பா!கிறா.

வாவிக@$ ெபாழிக@$ ெசறித ெபா'னகெரன மதீன$ ேதா'றிய என Qறிய
லவ ெதாட வ<$ பாடகளி மாநகாி' சிறபியகைள வணிகிறா.

இமயெமன மாடGக நிைறதி<தன. கைலவலா<$ மைறவலா<$ வி<$பிய

ெபா<கெளலா$ ெப$ ெப<$ க2 பைடத ந'னக; Sரண விெயன
ெபா+த ெபா'னக, தி<மண மாளிைக ேபா ெபா+த தி<நக, ெப<$க2

நிைலநிதிய அரெசன வி<த மாநக , அறிவாத அணிெகா ெப<நக எ'
உம வணிகிறா. தான$ ஒLக$ தவ$ ஈைகF$ Sத, &ர$, ெவ றிF$
ஊக$ ஒளிர காA, நல தீ' ெநறி எT$ ெசவ$ பLத தி<நக எ'

உ<வகப!தி சிறபிகிறா. இநகாி' ந!வி ஒ< &B,' மாடதி+<
நபிக நாயக$ வ<வைத க0ட ஓாிைளஞ' நபிக நாயக$ வ<கிறா எ'
Qவினா'. ஆவேலா! எதிபாதி<த மதினா )+$க கறா எ'T$

இடதி : ெச' ஆவட' வரேவ றன. அ'சாாிகளி' க0களாகிய

தாமைரக நாயக கதிரவைன க0! மலதன. நபிக நாயக$ ேதாழகைள

மாற தLவி மகி2தா. மகாவி+< வத உறாஜிறீ' க@$ அ'சாாிக@$

மகி29ட' Q, காத$ இ<$மாயின. மதீனநகர ெப<மகேளா!$

ஹாஜுதீ' க@டT$ இைறவ' அ<ேளா!$ நபிக நாயக$ றபBடா.
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த பளிவாச
கறா எ'T$ ஊாி' எைலைய கட ஒ< பா,F$ நட பனி அறா ெவ'T$
QBடதாைர காண வி<$பி ஒ< வழியி நடதன. வாவிF$ ேசாைலF$

வாைழேதாBட$ க0! றYF அCவ 12 ஆ$ பிைற திGகளி :ஃபாைவ

அைட தGகினா. அG: மகாவி+< அ+F$ வ ேசதா. நபிக நாயக$

அவைர மாறதLவி மகி2தா. இைறவைன வணG:வத காக ஒ<

பளிவாசைல கB,னாக. இேவ இ)லாமிய வரலா றி ேதா'றிய த

பளி வாச ஆ:$. அதி நபிக நாயக$ ஜமா ெதாLைக (QB! ெதாLைக)

நடதினா. நபிக நாயக$ 14 நாBக அG: தGகிவிB! பTசc$ QBடதா

வா2த நானா எ'ற ஊ<: ெச'றா. அGகி< றபB! நபிக நாயக$

மதினா ெச'றா.
நாயக காத

அSஜa அ'சாாி இலதி அைனவ<:$ மைறெமாழி Qறி மகி2தி<த
ேபா அறதினி : அறிவினி :,ெகா0ட திறதின உற$மா ஒ<
சிGகெமாத இைளஞ<ட' வதா. நாயக தி<ேமனிைய க0! மகி2த

இைளஞ பணி தா2 வாA ைத சலா$ Qறி நி'றா. இCவி ைளஞைர

பா "எLஞாயி ேபா'ற வ,வைடய இCவிைளஞ யா?" எ' நபிக

நாயக$ உறபாறிட$ ேகBடா. உறபா வத வரலா Qறலானா.

நா' &B,+< உGக பாத$ ேபா றி க+மா ஓதி தி<மைற ெபா<

விளகிேன'. ெசவியி ேகB! எ'' ேதா'றி சலா$ Qறி "இைற தி<Jத

வத வரலா விவாிைரதீ. சதிர வதன வள+' தாிசன$ க0ட0ேடா ?
அல பிற Qற ேகBடதாேனா? Qக" எ'றா. நாேதா$ மாறா க0!

களி வ<கிறவ' எ' நா' Qற அவ உடேன நபிக நாயகைத ேத,
ெச'ற கா இேவா எ' Qறி கைத எ' பாததி ேச ேமா

ெகா0டா. அத அ த வ,ைவ நா@Gக0ட க0க இைவேயா என எ'

க0கைள ஒதி ெமAமயி சி+ எ'ைன க2தா. நாயக ெபய ேகB!

உளகளி ெப<கி நி'ற இவைர வாிைச மிகவ எ' எ0ணி தGக
தி<' அைழ வேள'' எ' Qறினா.

இைத ேகB! மகி2த நபிக நாயக$ இவ எC[ாின? ெப ேறா இBட ெபய
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யா? இG: வத காரண$ Qக" எ' ேகBடா. இCவிைளஞ த' வரலா ைற

Qற ெதாடGகினா.

நபிக நாயகேம, aத ேபா $ ெதளரா[*] ேவததி வலவ' எ' தைத, எ'

தாF$ தைதF$ பிைள ேபறிலாம தவமி< எ'ைன ெப றன. கஉறா
என ெபய KB, உதம ெசவ$ ேபா'$, மனக0 மாசிலா பத

ெசAதவ$ ேபா'$ வி0ணி ேதா'$ ெவ0மதி ேபா'$ ெசCவிய

ெப ேறா உயி ைவத உட$ ேபா'$ நாேதா$ வளதாக. ேவத
வாசக$ ராண காவிய$, விதிக யா9$ ஓத வசதிக ெசAதன. 'ேனா

ெதௗரா, ஸS, இ-சீ[$] ஆகிய R' ேவதGக ப றிய 8க, ஞான 8க

ேபா'ற பல 8கைள ெதா: ைவத ேபைழக 8 :$ ேம+<:$.
இைவ SBட படாதி<தன. எ' உள$ வி<$$ 8கைள எ! ப,

வேத'. ப,பைத தவிர என: ேவ ேவைலயிைல; இப, ப, வத
ேபா SB,யி<த ஒ< ேபைழைய திற பாேத'.
---

[*] ெதௗரா = சா நபி: வத ேவத$, ஸSB தா[ நபி: வத ேவத$.
[$] இ-சி = ஈசா நபி: வத ைபபி ேவத$.

அேபைழF ெசெபா' திைரயிட பB,<த. இதி எ'ன இ<கிற

எ' அறிF$ ஆவ ேமேலாGகிய; தைதயிட$ ெச' ெசபிT

இ<பெத'ன? எ' ேகBேட'. அவ "மணிதிரேளா, நிதிேயா, அணிகள'கேளா

நீயறியாம இப, ஒளி ைவகபB,<க விைல. மாய$ கப!$ ெபாAF$
மைறெயன திரB,, 'ேனா மாகைத தா2தி ேபசி, தீெயT$

மத0டாகிய ஒ<வ' கதிரவைன ேபா ேதா'வா'. அவ' ெநறியா

மாத: அ!பைக ெபாி0டா:$ எ'பதைன ெபாிேயா ஆA ேப<$
ளிF$ ெபாறித சீB!தா' இ; நீ தீ0ட9$ Qடா" எ'றா.

என: அதைனகாண ேவ0!$ எ'ற அவா 'னி#$ ெப<கி ; சில

நாBக@:பி' ஒ< நா எ' தைத ஈ சGகைள ெபாி$ அ<தி, ேபாைத
மீேதறி மயGகி-யி<தா; தாF$ அ<கி இைல. ஆவேலா! அ ெசைப எ!
திைரைய நீகி, சீBைட ேநாகிேன'. அத' ேம க+மா
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ெபாறிகபB,<த. வாசி ஓதி கவிF$ Iவக$ ெப ேறா$ எ'

க0ணி ஒதிெகா0ேட'. அதைன பிாி க$ம எ'T$ ெபய<$

&-சிற$ ெமAைம ேப$ வாசிேத'. அதி இைணய ற ஒளி

ேதா'றிய. கதிரவ'; நBசதிரGக; மதிய$ த+யவ றி' ஒளிF$; ஒபாகா.

க0க Qசின. க+மா எ'T$ பதி ேவ உளதி ஊ'றிய. ஈமா' எ'T$

பயி தைழத தீ' எ'T$ ேபராைச மனைத நிரபிய; க$மேத, க$மேத

எ' தி<நபி தி<நாமைத Qறலாேன'. இதைன ல$ப எனக<திய தாA

வ<தி அG:ள ஆடவைர Qவி அைழக, ஆடவ Q, விைளதெத'ன? எ'

ேகBடன. காரண$ அறிேய', பித கிறா', பிேதா? வ-சைன ெதாழிேலா?

K2த தீG:தா' எ'ன எ' Qக" எ' ெசா'னா. இத கிைடயி தைத
ேபாைத ெதளிதா. எ'ைன அவாிட$ அைழ ெச'றா.

மகன நிைலக0! அ-சிய தைத க0ணீ சிதி "உன: எ'ன ஏ பBட"

எ' வினவ, உGக தி<ெபயைர உளதி ெகா0! அGகி<த

அைனவ<:$ ெதாிF$ப, நிக2தைத Qறிேன'. அறி9$ த<மதிF$

க2ேப$ ேவத$ கைலF$ ஞானவிளக$ மைற 8#$ ைமத: த<த
தைதய கடனா:$. மைற ைவத தகத'. இதயதளவி இ<:$

இைறJத ந'னிைலைய த<$ க+மா ப றிய ஏBைட ெசபி ைவ நா'

காணாதவா த!தேத'? எ' ேகBேட'. இ தைத: ேவ$பகாA கசத.
க0களி+< ெந<ெபாறி பறத. பிைள பாச$ ேபாயி , அக$, க$,

ைக, கா எனபாரா அலகழி அ,தா, வைச ெமாழிெபாழிதா.

இ<ைகெகாB, Rகி விர ைவபா. உதBைட ம, க,பா. உ'

உயிைர கசகி ேபா:ேவ' என சீறி LG:வா, அLG:வா;

உ பாபா; உசாத,ைய நீB, ஓG:வா. உடைல ெநா:ேவ' எ' Qறி
மீைசைய பலகா :வா; வாளா ேமாவா; ஆைடைய இ:வா;

இ<பா; சினெதLவா; அ<ைமயாக ேபா றி வளேத', நீேயா மாய

க$மைத க2கிறாA, பாவி இ<தாெல'ன இறதா-ெல'ன எ' இக2தா.
நாேனா உதிர$ ஒLக அ,த ேபா$ அைசதில', க!-ெசா ேபசில'; ெந-ச$
கலGகில', உGக நாமேம Qறிேன'; உGக நாம$ க2வேத என: ேவைல,
பGக ப!வேத தைத: ேவைல. க0ணீ வ,பேத தாA: ேவைல எ'

தைத ெசAத ெகா!ைமைய ப றி மக' க0ணீ சிதியப, Qறியைத உம
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'ப Iைவ ேதா'றபா!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 இைல எ' தைத Qறினா. அவக எ'ைன

ேநாகி மகாவி ேதா'றி 'ேனா ெநறிகைள பழி, தன: திய ேவத$

வத எ' பித றி திாிவதா ந$ பழி: ஆளாகிFள அத கம$தி'

ெபயைர ெசாலாேத எ' Qறின. அத : "நா' கம ஒப றவ. அவாி'

பாதGக நிலதி ப!வதிைல. காேமக$ :ை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 ெசாவதி+<

மாறமாBேட'" எ' Qறிேன'. இதைன ேகBட ஊரா இவைன இ<Bடைறயி
அைட R' நாBக@: ஒ< ேவைள கசத ேசா$ உவ நீ<$ ெகா!
த0,தா மயக$ ெதளிவா' எ'றன.

காிய ரB! க$பளைத உ!க ெசAதன. இ<Bடைறயி அைடதன; கசத
உண9$ உவ நீ<$ ததன. தGக தி<ெபய Qறி உBெகா0ேட'.

வானகதேதா, ேதேனா எ' Q$ வ0ண$ Iைவதன. ஒ< பி, அத$
உBெகா0டா ேபா$ ப நாBக@: பசிதீ<$, உட ப<த, தாGக

மதினா வரேபாவைதயறி றபBேட'. இதைனயறி தைத த!தா;

கா+#$ ைகயி#$ விலG: SB, வழியி வத இைடயகளிட$ ெகா!

க!ைமயாக ேவைல வாG:$ப, Qறினா. இைடய த$ இ<பிடதி : அைழ

ெச' ெகா!ைம ப!தின. அ சமய$ தாGக மதினா வததறிேத'. உGக
தி<வ,காண விைழேத'. ைககைளF$ காகைளF$ பிணித விலG:க

உைடதன. ஆவ$ மி: உற$மாறிட$ ெச'ேற'. அவ இG: அைழ

வதா எ' Qறி நா@$ காத+ இ<த ெந-I$ க0க@$ களி  பாத
பாGகதீயைத க0ேட', ப<வர தவிர க0ேட'. த$ ெப<$ ேபாி'ப

ெசவ$ க0ேட' எ' Qறினா. இ ேகB! நபிக நாயக$ மகி2<த

ேபா ஜிவியி வ சலா$ Qறி உலகி ஐa நபிகேளா! கைல ெதாி

கஉகாைப சமமாக ைவேத' எ'றா' இைறவ'' எ' Qறி ெச'றா. இதைன
அைனவ<:$ Qறி கஉகாைப தLவி ேபா றி, அவைர ெகா0! வத

உற$மாைற வா2தி நபிக நாயக$ மகி2தி<தா.

இG: நாயக காத ெகா0! ைந<கி ேபாிடக@: ஆBபB! ' 
நபிக நாயகைத க0! கழி ேப<வைக ெகா0ட கஉகாபி' வரலா ைற
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அழகிய ைறயி வணிகிறா லவ. காத# ற கஉகாபி' ெமAபா!$ க,
'திய தைதயி' ெமAபா!$ இனி வணிக ப!கி'றன.

வி<$ விய$
மதினா நக வ<$ வழியி ஒBடக$ ப!த இடதிைன அந=ஜா QBடதா-

ாிடமி< விைல ெகா! வாGகி அதி &! கB!வ வைர அSஜa அ'சாாி

&B, நபிக நாயக$ வசி வதா. நபிக நாயக$ ஒ<நா உ0பத : உண9

உ0டா எ' ேகBடா. அSஐa இ<வ: ேபாமான 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

அைழவர ெசாகிறாேர எ'ற தயகேதா! 30 ேபைர அைழ வதா.

அC9ணைவ நபிக நாயக$ தம தி<கரதா ெதாB! பாிமாறினா.

வதவக வயி நிர$ப சாபிB! ைமெயன ேபா றின. க+மா ெசா+

இ)லாமிலாயின. அ! ல ேபைர அைழ வர ெசA வி< ெசAதா.

இவக@$ வயிரார உ0! விய இ)லாமிலாயின. அ!த 90 ேப<: வி<
ெசAதா. இவக@$ வயிறார உ0! விய இ)லாமாயின. இCவா 100 ேப
இ)லாமாயின. நபிக நாயக$ தீ' நிைலநிவி பாி9 ெப றா எ' உம
பா!கிறா.

பேபா
நபிக நாயக$ மகாவி வா2த காலதி :ைறஷி பைகவக பல

ெகா!ைமகைள ெசAதன. ைபதியகார', Kனியகார', கபட', வ-சக'
எ'ெறலா$ பழிைரதன. ெதாL$ ெபாL ஒBடைகயி' அLகிய ஊ',
இரத$, சாண$ த+யவ ைற ேபாBடன. கLதி ணிைய ேபாB!

கின. சRக வில: ெசAதன. ெகா'றிட ெகாைலவாைள உ<வின.

இப, ெகா!ைமக பல ாிதா#$ நபிக நாயக$ ெபா ெகா0டா.

எதி ேபாாிடவிைல. ேபாாிட இைறவ' ஆைண வரவிைல. மகாைவ விB!

மதினாவி : :, ெபயத நபிக நாயக$ கணிசமான அளவி ஆதரவாளகைள
ெப றா. த$ பைகைம ெகா0! ேபாாிB! வத அ9I கIரI QBடதா

ேபாைர ெவ ஒ ைம ப!தவல தைலவராக நபிக நாயகைத க<தி

ஏ றன, நபிக நாயக$ மதினாவாசிகேளா! ெசA ெகா0ட உட' பாB, ஒ<
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பாகா சாசனைத பிரகடன$ ெசAதா. இத'ப, அ9I, கIரI

QBடதா<ட' மதினா நகர aதக@$ ம ள :,மக@$ நபிக நாயகதி'
தைலைமைய ஏ றாக.

மகா :ைறஷிகேளா நபிக நாயகதி' வள சி க0! அ-சின. த$ைம தாகி

அழிபாேரா? தம ஆலயைத தகபாேரா? எ' கவைலபBடன, ஆத+'
வணிக வள$ ெசவ ெச<:$ ெகா0ட மகா :ைறஷிக நபிக
நாயகைத ெகா'ெறாழிக  பBடன. நபிக நாயக$ அவகளி'

இேபாகி : காரண$ அவகளி' வணிக வள$ தா' எனக<தினா.
தGகளி' பைழய ஏ பாBைடF$ பழக வழகGகைளF$ ம:$ நபிக

நாயகைதF$ ைம ேபா $ இ)லாமிய ெநறிையF$ அழிதிட  பBடன.
இஃ அறதி :$ மறதி :$, ைம:$, பழைம:$, நட:$

ேபாராBடமா:$, இேபாராBடைத உமலவ அ<ைமயாக அைம

காB!கிறா.

நபிக நாயக$ தம வ+ைமைய வள ெகா0டா. ஓாிைற

ேகாBபாB, காக உயிைரF$ ெகா!க ஆயதமாக உள ேதாழகைள
உ<வாகினா. த$ைம தாக  ப!ேவாைர ேபாாிB! த!க

இைறயாைணF$ கிைடதவிBட. ஆத+' த$ைம அழிபத காக மகா

:ைறஷிக பய'ப!த9ள வணிககளி' ெபா<ைள கவர திBடமிBடா.
எதி ேபா ெதா!பராயி' த! நித9$ தயாரானா.

இநிைலயி ஒ ற அIபியா' தைலைமயி உஷா$ நக ெச'ற வணிக:L
தி<$பி வ<வதாக Qறினா. இதைன த! ெபா<Bகைள கவர நபிக

நாயக$  பBடா. அ-சிய அIபியா' அSஜகி#: நிைலைய விளகி பைட

ெகா0! வ )+$களி' ய சிைய றிய, கேவ0!$ எ'

ெசAதியTபினா'. இதைனயறி ெவ:0 ெடLத அSஜகி ஊைர QB,

உைரயா றி ேபா<ண9 கிளெதாழ ெசAதா'. பைட திர0ட, நபிக

நாயக$ ேதாழ கைளயைழ ஆேலாசி அSஜகிைல எதி ேபாேகால$
S0டா. )+$ பைட திர0ட. ப மைலக<கி காமிBடா. நபிக
நாயக$ ேபாேகால$ S0! தம :திைரைய ெகா0! வர ெசா'னா.
அ:திைரயி' ஆ றைல வணிகவத உம
தாவி, மனைத ஒ:$

தாகி, இ,ேய() ஒ:$
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ஏவி, திகிாி ஒ:$

எதிதவ (:) எாிைய ஒ:$

Sவிட அட+' வGQ2

ேபா'றி!$ ச எ' ஓ$

மாவிைன ெகாணமி' எ'ன

க$ம சரண$ ைவதா

(ப. 21)

எ' பா!கிறா. :திைரயி' ேவக$, தா:$ ஆ ற, அத' ெவ$ைம
த+யவ ைற இ,ேய, ெந<, வ+ய கா  ஆகிய வGQ2 உவமGெகா0!
அழ:பட விள:கிறா. இCவா ற சா'ற :திைரயி' மீ நபிக நாயக$

ஏறிறபBடா. உைபதா, உற$ஸா, அ+ த+ேயா தைலைம தாGகி

பைடயணிகைள நடதி ெச'றன. மகாவி அSஜகி+' தைலைமயி

:ைறஷிக பைட திர0! வத காBசிைய உமலவ,
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 நயேதா'ற பா!கிறா.
இCவா றபBட பைட ஒ< காB, க<கி பா, ெகா0டன. கதிரவ' மைறத.

ஏ' மைறதா' ெதாிFமா? நபிக நாயகைத எதிக வத ெகா,யவகளி'

கGகா'பைத ெவ ெச' விBடானா$. இய ைக நிக2 சியி எதைன

க பைன?

&ரகளி' சாதைன
ஓ< &ர' ைகயிேல இ<த ேவ த+ய பைடகல' களைனைதF$ பைகவ
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மீ ெச#தி ேவ பைடகலமி'றி இ<தவ' அ<கி கிடத :திைரயி' காைல
எ! பைகவைர அ, சாAதா'. ேவ#$ வா@$ இழத &ரெனா<வ'

பைகவனா அபBட த' ேதாைளேய! அவைனய, ெகா'றா'.

அ$பறா Jணி+< அ$கைள எA ேபாாிட அ$க தீ ேபாகேவ த'
மாபி ைதத அ$கைள ஒCெவா'றாக எ! ெதா! பைகவைர

ெகா' :விதா'. இ< ைககைளF$ இழத &ரேனா இ< காகைள ெகா0!

தாகி பைகவைர ெகா'றா'. இCவா க!$ ேபா ெசAததா ைசப, ஓ+,

உப ஆகிய மகா :ைறஷிகளி' அணி தைலவக ம,தன. பைகவக

அ-சி ஓ,ன. )+$ &ரக@ 14 ேப &ரமரண$ அைடதன. பைகவ

அணியி 70 ேப மா0டன. 73 ேப சிைறப!தபBடன. ப ேபாகள$
)+$க வசமாயி .

மான உண சி ெகா0ட மா&ர'
மகா :ைறஷிகளி' தைலவனான அSஜகி : யிராA கிடதா'. நபிக

நாயக$ அTபிய இT ம)[, க0க சிவக, உதBைட க, ெகா0!,
உட+ நிைறத 0களி+< :<திெயாLக, ெநB!யிட' &2 கிடத

அவைனக0!

&ரெவGகளிேற அடலாி ஏேற!

&ற ெப<- சம: +ேய!

பாாினி சிறத மகாமாநகாி

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 விைளதைனேய எ'
இரGகி Qறி, இனிய க+மாைவ உைர இ)லாைத ெபா<தி தீனிைன

வி<$ைவயாயி' நபிக நாயகதிட ெகா0! ேபாA 'ப ைட உம
மக@ : தைலைமSண ெசAேவா$ எ' Qறினா. : யிராA கிட:$

அநிைலயி#$ அSஜகி த'மான$ இழகாம மனGெகாதி நைக

'மறதியா க+மா உைரெயன QறினாA இழித சாதியி தா2த :லதவ:ாிய
உதி Qறிைன; உ'ைன ெகா' தீகQ,யவ எ'னிட$ இைல, ஆத+'

இப, Qறின; "காைல ெசAவி!' எ' இ<விழி சிவ வைசேயா!$
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Qறினா' எ' உமலவ பா!கிறா.
இG: எதி தைலவனாக ெகாைலமன அSஜகி ந': சிதாிக ப!கிறா'.
ஒ< காபியதி : க<ெபா< மB!$ ம', பாதிரபைட$

கியமானதா:$, ெதாடக தி+< நபிக நாயகதி : எதிதைலவனாக

காBட ப!கிறா'. நபிகக நாயகதி' க2 ஓGக இவனிட அவமீ

ெகா0ட ெபாறாைமF$ அதனா எLத பைகF$ ஓGகி வளதன. பேபா<$

ேதா'றிய. : யிராA கிட:$ ேபா$ மான$ ேபIகிறா'. த'ேனவாாிலாத

தைலவராகிய நபிக நாயகதி : எதிராக அSஜகி நிகர ற பைகவனாக காBட
ப!கிறா'. இவன &2 சி நபிக நாயகதி' பைகயி' &2 சியாக9$ அைம
வி!கிற. உம அSஜகி+' பாதிர பைடைப அாிய ைறயி மிக

திறைமயாக அைமவி!கிறா.

பத ேபாகள காBசிகைள ப,:$ ேபா க+Gக பரணி,
க$பராமாயண$, சீவகசிதாமணி த+ய இலகியGகளி காணப!$

ேபாகாBசிக@$ ந$ க0 ' ேதா'கி'றன. இைவ தமி2 இலகியGகளி

உமலவ ஆ2த பயி சிFைடயவ எ'பைத காB!கி'றன. பாைத ேபாத

படலதி+< இறப வைர நபிக நாயகதி' மீ ெபாறாைம ெகா0! பைக
வள ெகா!ைம ெசAவத அSஜகி+' இற இ)லாதி : இ< வத
தைட நீகமாயி ; நபிக நாயக$ அவ த$ ேதாழக@$ கவைல நீகின.

இ)லா$ பர சிற விளGக ெதாடGகிய.
பாதிமா தி<மண$

நபிக நாயகதி :$ கஜிதா நாயகி:$ பிறத ெப0க ைஜன, <ைகயா,
உ$:$, பாதிமா ஆகிய நாவ ஆவ, இவக@ பாதிமா சிறதவ;
ேபக அைன$ ெப றவ; ெப0ணலGக அைன$ ஒ'றாA திர0ட
ெப0ணரசியாவா; மி'ன ெகா, ெப0Z< ெப றேதா என ஒளி திக2பவ.

உலகGகெளலா$ தீ' ெநறி பர$ அழ: நிலவாக திக2பவ நபிக நாயக$ அநிைனவி ேதா'றிய ஒளிக ைறயாக விளG:ப பாதிமா. காைல

இள-Kாிய' இவாி' பாத சிறைப கடனாக ெப றா'. இவாி' க அழைக

ெப றிேலாேம என மன<கி நில9 நா@: நா ேதA ேபாயி .

க கரசியாA திகL$ அபாைவைய தவ$, க , க2, எT$ ந ப0க
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வணGகி நி'றன. வாAைம தவறா வா:$ உயத அற$ அவாி' ஏவ ேகB!

நடதன. வி0Zலக மாத<:$ ம0Zலக மகளி:$ இவேர தைலவி என

இைறவ' பைடதா' எ'றா இவாி' திற' Qற வலா யா? என ேகB!
உம பாதிமாவி' சிறைப ெயலா$ இனிைம ேதா'ற வணிகிறா.

இத: பாதிமாைவ தGகB: மண$ ெசA ெகா!தா ெபா'னணிக@$ 
வடGக@$ ெபா காIக@$ த<வதாக Qறின பல. இைறவ' நாBடப,

நட:$ எ' நபிக நாயக$ QறிவிBடா. இநிைலயி அ+ த$வி<ப$ எ'னா

:ேமா எ' கவைல ெகா0டா. வைளத வி <வ$, வா க0, ெகா, ேபா'ற

இைட, காிய Qத, கனியித2, ெவ0ப க ெகா0ட பாதிமாைவ வி<$பி ேவ
நிைனைவF$ நிதிைர ையF$ ற :ழியிைடபBட களி ேபா'

ேவBைகயி ந+தா அ+ எ' உவம நலேதா'ற விள:கிறா. நபிக

நாயகைத அZகி த$ வி<பைத Qறினா. மகி2த நபிக நாயக$ த$ மகளி'

இைசைவ ேகBடா, அவ<$ ெமௗனதி' Rல$ த$ வி<பைத ெதாிவிதா,

தி<மண$ ,9 ெசAயபBட. மக 500 தீக$ எ' தீமானிகபB! தி<மண
ஏ பா!க ெதாடGகபBடன. வ@வ' ஒBடகதி' மீேதறி மண ரச,

தி<மண அறிவி ெசAதா'. இ-: தமி2 நாB! வ@வைனF$,

ஒBடகைதF$ ேச இ< மரகைளF$ உம இைணபைத காணலா$.
காபிய மரபி ேக ப மணமக' உலா வ<கிறா. மகளி Q, மன$ பறிெகா!-

கி'றன. ேபைத, ெப$ைப, மGைக மடைத, அாிைவ, ெதாிைவ, ேபாிள$ ெப0,
ஆகிய ஏL ப<வ மகளி மணமகனி' அழகி மயGகி உ<:வைத உம இG:$
வணிகிறா, தி<மண$ ெசாகதி ,9 ெசAய ப!கிற எ'ப

பழெமாழியா:$. பாதிமா-அ+யா தி<மண$ த+ ெசாகதி நடததாக
உம வணிகிறா. மணமக@: மணவிைன ெபா<ளாக பண$ த<வ

இ)லாமிய விதியா:$. பாதிமா பிற நல$ ேபா $ ப0ைப உம அழ:ற

வணிகிறா. தி<மண$ சிறபாக ,த. மநா காைலயி மகைள பாக

நபிக நாயக$ ேதாழக@ட' ெச'றா. மக பைழய சBைடFட' இ<தைத

க0!  சBைட எGேக எ' ேகBடா. ஒ< பகீ ெவ$ ேமனிFட' வ பசி

தீர உண9$ :ளி நீGக உைடF$ ேகBடா. உணவளி  சBைடF$

ெகா! அTபிவிBேட' எ'றா. மணெப0ணாகிய நீ  சBைடைய

அணி ெகா0! பைழய சBைடைய அப கீ<: ெகா!தி<கலாேம எ'
தைத Qறினா. மகேளா நா$ வி<$$ அழகான ெபா<கைளேய

அலாஉறீ9காக ஏைழக@: ெகா!க ேவ0!$ எ' நீGக Qறிய
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வ0ணேம ெசAேத' எ' பதி Qறினா. இதைன ேகBட$ தைத சிைத

மகி2தா. இ உமலவ ஹதீ கைலயி ஆ2த லைம ெப றவ
எ'பைத லப!கிற.

உலக$ ேபா $ உதம தி<நபி த$ மக@: அளித சீவாிைச ப றி ெதாி

ெகாள ேவ0டாமா? ஒ< YGகா' தB!, ஒ< பாA, ஒ< தைலயைண, ஒ< க$பள$,

ஒ< திாிைக அCவள9தா'. எ! ெச'றவக யா ெதாிFமா? நபிக நாயக$,
அSபக, உமா', உசாமா. எளிய ெபா<Bக எ! ெச'ற ெபாியவகளா

அாிய ெபா<BகளாகிவிBடன. இCவா ெபா<Bகைள ெகா0!வத நபிக

நாயக$ ேதாழக@$ அ+யா &! வ அவ ைற ெகா!விB! அ+ையF$

பாதிமாைவF$ வா2தி றபBடன. நபிக நாயக$ அவகைள "பா#$, நீ<$

கலதி<ப ேபால ஒ+கட வியி நீ! வா2க" என வா2தி &! ெச'றா என

பா!கிறா லவ.

உவைம எேலா<$ அறித எளிதி ாியQ,யதாக இ<க ேவ0!$;

அேபாதா' விளக வத ெபா<ளி' சிற ெதாளிவா:$. இG: QறபBட

உவைம எேலா<$ அறித பா#$ நீ<$ தா'. இைவ இர0!$ ஒ'றாகேவ

இ<:$. இைவ இர0!$ பிாிக ,யாதவா இ<0டறகல வி!$;

வ0ணதி#$ Iைவயி#$ Iஒ'றாகேவ இ<:$. பாைல ெகாதிக ைவ:$

ேபா ெபாGகி இறகிய$ ஆவியாக பிாிகப!$ ேபா பிாி9யர$

ெபாகாம பாதிர தி+< வழி ெந<ைப அைணவி!கிற. எளிய

இனிய இC உவைம ெகா0! இைணபிாியா மணவா2ைவ நாயக ெமாழியாக இனி
விளகிவி!கிறா உம.

ேபா நிக2 சிைய &ர$ ேதா'ற வணித உம தி<மண நிக2சிைய இனிைம

ேதா'ற விள:கிறா. இCவாேற உம ெதாட நடவ<$ ேபாகைள அ!

பேவ இனிய நிக2 சிகைள விளகி Iைவ மா ற$ த ப,ேபா: ேசா9
தBடாம ெசA வி!கிறா.

)+$கைள :றிபாக ெப0கைள இழிவாக நடதிய பனிைககTகா எ'ற aத
QBட$ அடகபB! நா! கடத பBட. பேபாாி தGகளி'

தைலவகைள ெகா' &ரகைள சிைறபி, தாGெகா0ணாத யர$

விைளத )+$கைள பழிவாGக ேவ0!ெம' அQBடதா ,தன.

மக மாநகர :ைறஉஷிக )+$கைள தாகி தகக பைடெய! ச&:
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எ'Tமிடதி பாசைற அைமதன. )+$க பைட வத$ அ-சி :திைர

கைளF$, உண9ெபா<கைளF$ பைடகலGகைளF$ ேபாB !விB! ஓ,ன.

நபிகக நாயக$ பைகவ விB! ெச'ற ெபா<Bகைளெயலா$ எ! வர
ெசA எேலா<:$ பகி தளிதா. இதைன வறியராக இ<த )+$க

அSIபியா' ெசAத ெகாைடயா வ+யராயின எ' நைக Iைவ ேதா'ற

Qகிறா உம. :திாி எ'ற இடதி பனிIைல$ QBடதின )+$கைள

ெவ 'தின. இதைன அறித )+$க அவகைள தாகி ெவ றி

ெகா0டன. தீய$ எ'Tமிடதி )+$கைள எதிக சதிய  அIபியா'

QBடதின ேதா  ஓ,ன. )+$க@: 'ப$ ெசA வத அபிராபி:

அழிகபBடா'.

இCவா நிக2த சி ேபாகைள ப றி வணி வத உமலவ நபிக
நாயக &B!தி<மணGகைள வணிகிறா.

நபிக நாயக$ தி<மண$ ெசA ெகா0ட மைனவிய< ஒ<வைரதவிர

அைனவ<$ விதைலயேர, பாகாபி : ஆளிலா இCவிதைவகைள பாி9

ெகா0! தி<மண$ ெசA பாகாபளி வதா. உறி=ாி R'றா$ ஆ0,

நடத தி<மண$ ப றி Qறவத உமலவ க+மா எ'T$ விைதைய
இS9லகி விைத தீ' எT$ பயிைர விைளத க$ம நபி

மகாமாநகாி+< மதினா வ ேசத R'றா$ ஆ0, அவ :!$பதி
நடதவ  கியமானவ ைற Qேவா$ எ' ெதாடG:வதி இலகிய
நய$ ெபா<திF ளைத காணலா$.

நாயகேதாழ உம கதாபி' மக உறஃஸா உ<வ நலT$ ப0 நலT$ ஒ<
ேசர ெப ற ெப0ணரசி ஆவா. இவ ஒ< ைக$ெப0, இவ<: வா29 தர

 பB! அSபக, உ)மா' ஆகிேயாைர அ!த ேகBடா. அவக
'வரவிைல, நபிக நாயகதிட$ ைறயிட அவ தாேம மண அவ<:
வா2வளிதா.

இேத ஆ0, ரமலா' மாத$ பதிைனதா$ நா நபிக நாயகதி' மக

பாதிமாவி : அழகிய மக' பிறதா'. அவT: "உறஸ'' (அழக') எ' ெபய
KB, மகி2தா. இG: :ழைத பிறதா, நட:$ இ)லாமிய சடG:கைள
வணிகிறா.
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வள வத உண9
ஒ<நா நபிக நாயக$ த$ ேதாழக@ட' பளிவாச+ பசிFட' இ<பைத
உ ேநாகிய அSத உறா த$ &B, : வ பசியாற &B,+<த R'

ெராB,கைள மக' அன) Rல$ ெகா!தTபினா. அவைர பாத$ நபிக

நாயக$ அவ வத ேநாகைத Qறி அவைரF$ அைழ ெகா0!

ேதாழக@ட' அSத உறா &B, : வதா. பசியாவத : ஒ'மிைல எ'

கணவ<$ மைனவிF$ வ<தின. உளைத அT$ ப, நபிக நாயக$ Qறினா.

அன) Rல$ ெகா!தTபிய R' ெராB,யி அ$ைமயா ெநAa றி

அTபினா. அ$R' ெராB,கைள சி 0!களாகி ேதாழகளி

பேபைர உ0Z$ப, Qறினா. அப ேப<$ வயிறார உ0டாக.

ெராB, 0!க :ைறய விைல. அ! ப ேபைர உ0Z$ப,

Qறினா. இவக@$ வயி நிர$ப தி'றாக. இப, ப பத ேபராக

எ0ப ேப உ0டாக. எனிT$ உண9 :ைறயவிைல ... அSத உறாைவF$
அவ &B,#ள அைனவைரF$ உ0Z$ப, Qறினா. அவக@$ உ0!

மகி2 வியதன. இCவா அ த IைவaB, காபிய ஓBடதி :

கவ சிையத<வட' காபிய நாயகாி' அ<ளா றைலF$ உண<$ப,F$
ெசAகிறா உம.
உகேபா
காபியதி க<வாகிய ேபாராBட$ ஓAவிடவிைல. பேபாாி ஏ பBட

இழ பைகவகைள I$மாயி<கவிடவிைல. பழிவாG:$ உண சி

அவகைள பிட பி, உதிய. அIபியா', Q,யி<தவக உளதி

பழிவாG:$ உண சி ெபாGகிெயL$ப, உைரயா றினா'. அSஜகி+' மக' த'

தைதயி' இறபி : பழி தீக,F$ எ'றா'. ெப<$பைட திரB,ன.

அIபியாT$ இாிமா9$ கா+$ R' அணிகளி' தைலைமைய ஏ 

றபBடன.

ஊழிதீ ஒ'ேறாெடா' ேமாவ ேபா' பைடக ேமாதின; அ$ எAதன;
ேவ எறிதன; த, ெகா0! அ,தன; கவ' க எறிதன; ஈB,யா :தின;
வாளா அதன; &ர$ ேபசி வைசக ெபாழிதன; உடகைள பிளதன;

தைலகைள ெகாAதன எ' உம இலகிய நயேதா'ற பா!கிறா.
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)+$க 'ேனறின. பைகவக பைடகல'கைளF$ பிற ெபா<BகைளF$

விB! ெச'றன. அவ ைற )+$க ேசகாிபதி ஈ!படலாயின. உக

மைல கணவாயி' பாகாபி இ<த )+$ பைட&ரககளி பல நபிக
நாயகதி' ெசா+ைன மீறி கணவாைய விB! வ ெகாைள ெபா<
ெபா<:வதி ஈ!பBடன. ேபா கைலயி வல கா+ பாகாப ற

கணவாயி' வழியாகபைட ெகா0! வ )+$ பைடகைள பி'றமாக

தாகினா'. இ<ற$ தாகபBட )+$ அணி: ெப<$ ேசத$ ஏ பBட.
தைலவகளி 14 ேப மா0டன, பல காயமைட தன. நபிக நாயக$

ெகாலபBடா எ'ற வததிக பரவின. எனிT$ )+க நபிக நாயகதி'

உதியா ெதாட ேபாாிBடன. இ க0ட-சிய அIபியாT$ பிற<$ மகா

ேநாகி றபBடன. இCவா பைகவக ேதா ேறாட ெதாடGகிய$

)+$ &ரக அபைகவ களதி விB! ெச'ற :திைரகைளF$
ெபா<BகைளF$ Kைறயா,ன.

இலகிய நல$ கனித பாடக பல உளன. பைகபைட அணிவ: ெச'ற

அபைடயி வாிக அைசதன. அதி கவிஞ த$ க<ைத ஏ றி க$மைத

எதி ெசலாதீக, தி<$பி வி!Gக" எ' ைகமறி காB,ய ேபால
இ<த எ' Qகிறா. அபைகவக, ேபா ரI உடேன வா<Gக

வா<Gக என வானவக@: உைரத ேபா இ<த எ'கிறா. ெகா,

அைசவி#$ ரெசா+யி#$ தீயவக பைடெய!ைப த! Qவ

ேபா'றி<ததாக9$ லவ Qவதி த :றிேப ற அணி இட$ ெப ளைத
காணலா$ இCவாேற )+$க அணிவ: ெச'ற ேபா கவாி அைசF$
ேதா றைத பைகவைர எதி ெச#Gக, ெச#Gக எ'

ைகயைசததாக9$, இைசக<விக )+$ பைடகேள ெகா,ய :ைறஉஷிகைள

ெகா#Gக ெகா#Gக" எ' உைரத ேபால9$ ஒ+தன எ'$

"அைசதா!$ ெகா,க இபைட ெவ#$ ெவ#$ " எ' :திதா,ன எ'$

பா! வதி உவைமF$ த :றிேப ற உதிF$ சிறதைமளன.
அ#$ க#$ ஒதனமன :பிரவ பைடயி

ெச#$ ெச#$ எ' ஏவின சிவிநியி' திரக

ெகா#$ ெகா#$ எ' உைரதன ப+ய$ :ற

ெவ#$ ெவ#$ எ' ஆ,ன வி!ெந!Gெகா,க (உக. 96)
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இபாட+ ெச#$: ெச#$; ெகா#$ ; ெகா#$ ; ெவ#$ ெவ#$, என

ெசா க அ!கிவ ஓைச இ'பத<கி'றன. இ ேபா'ற ஒ+ நய$ ெபா<திய

பாடக பல உளன.
அறா

மகாநகர :ைறஉஷி &ரக மB!மலாம I றி#$ இ<த &ரகைள

திரB, ெச' ேபாாிBட ேபா$ அதி ெவ றி காண ,ய விைலேய எ'
மகா ெச'ற அIபியா' ேவதைனபBடா'. "நம: ெசவ$ இ<$

பைடபல$ இ<$ பயனிைலேய றGகாB, ஓ, வ கவைலப!வதி
பயனிைல. மீ0!$ ஒ<ைற க$மைத எதி ேபாெதா! அவைன

அடகி வரேவ0!$" எ' வி<$பினா'. 'ன ேபாாிBட &ரகைளெயலா$
திரB,னா'. மதினா ேநாகி றபB! இெறௗகா எ'T$ இடதி

பா,யிறGகினா'. இதைனயறித நபிக நாயக$ பைட திரB, றபB! அறா
எ'T$ இடதி காமிBடா. அறாவி இ<த மகப எ'ற :ைசயி

QBடதைலவ இ<சாராக$ ேவ0,யவ. நபிக நாயகைத சதி விB!

அSKபியா' இட$ ெச' "'னேர உம அணிதைலவகைள ேபாாி

இழதாA; பழி IமதாA; அளவ ற நிதிைய விB! ெச'றாA; பிைழ ெசAதாA;

இ'T$ உ$மினதாைர வி0ணி ஏ ற வி<$கிறாA ஒLGகாக ஊ ேபாA
ேசவாயாக" எ' அவ' மனதி ப!$ப, எ! ெசா'னா. உதிய ற
உளGெகா0ட அவ' நி பானா? ெபா<கைள-ெயலா$ ேபாB! விB!
ெச'றா'.
க:

aதக சில நபிக நாயகைத ஒழிகBட ய'றன; அவ< க: எ'ற

வ-சகT$ ஒ<வ'. I:றா எ'T$ நகாி வா2 வதா'. நளி QBடதி'

தைலவ'. தீைமக பல ெசA வதா'. மகா :ைறஉஷிக@ட' ேச

)+$க@: ெதாைல ெகா!வதா'. இதைனயறித நபிக நாயக$

பைடெய! ெச' I:றா ேகாBைடைய  ைகயிBடா. க:

ேகாBைட Iவ மீதி<த ெப<Gகைல தளி நபிக நாயகைத ெகால
ய'றா'. இதனி'$ ஒGகி நபிக நாயக$ தபி ெகா0டா.

நயவ-கனான க: நபிக நாயகதிட$ வ வ-சகட' பணிதா'. நபிக

நாயக$ அவைன ம'னிதா. ஆனா வ-சக' க: வா: தவறி ஏமா ற

ய'ற'. இதைன Qற வத உம ெபாியவக ஆயிர$ ந'ைம ெசAததா#$
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கீழானவக ெசAந'றி மற 'பேம ெசAய க<வ எ'பத : சா'றாக
உளா' எ' பா!கிறா,

மகா :ைறஷிகைள க0! அவகளி' ஆதர9 ெப  )+$கைள தாக
ய'றா'; )+$கைள க0டா ெவ:0ெடLதா'. ஆத+' இ

ெகா,யவ' இ<தா நலற$ வாAகா; அவைன தீகBட ேவ0!$

எ' க<தி ேதாழகளிட$ நபிக நாயக$ Qறினா. அCவள9 தா' க$ம

இT சமா எ'ற &ர அவைன ெகா'வர வி<$பி நபிக நாயகதி'

ஆசிெப  ெச' ததிரமாக அவ' பளியைற ெச' அெகா,யவைன
ெகா' தீதா.

வ-சக' ஓழித$ நளி QBடதாைர அடக நபிக நாயக$ பைட ெகா0!

ெச' I:றிைய  ைகயிBடன. மதினா aதகேளா, மகா :ைறஉஷிகேளா
யா<$ I: QBடதா<: ைணவரவிைல .  ைக 21 நாBக நீ,த.

I:றா aதக பணி அைமதி J அTபின. அத' ப, நபிக நாயக$

அவக உ!திய ஆைடக தவிர ேவ எைதF$ எ!காம ேகாBைடைய விB!
அவக வி<$$ இடGக@: ெச லலா$ எ' Qறினா. அவக@$ உட'

பBடன. இரகள நபிக நாயக$ அவக@: ஐ ஒBடகGகைளF$

Iமகதக உண9ெபா<BகைளF$ ெகா!தTபினா. I:றாைவ விB!

றபBட aதக ஷா$ நகரதி :$ ைகப<:$ ெச'றன. நபிக நாயக$

அவக விB! ெச'ற ெபா<Bகைள ஏைழ எளியவக@: ெகா!விBடா.
I:றாேபாாி அ-சி ஓ,ய அSIபியா' ப சைத: வததா ஒ<ைக
பாவி!ேவா$ எ' Qறி ெச'றா', அCவாேற பழி வாGக,த

அIபியா' ப: பைட ெகா0! வதா'. நபிக நாயக$ அவைன

சதிக பைடதிரB, றபBடா. )+$ பைட அலா: அப எ'ற

ழகைத எLபி ஆரவாரட' வ<வைத அறித அIபியா' அ-சி

வழகப, ேபா க<விகைளF$ உண9 ெபா<கைளF$ வாகனGகைளF$
விB! ெச'றா'.

ேபாகால ெதாLைக
தா றகா: எ'Tமிடதி வா2வத கபா' QBடதின. )+$-

க@: பேவ 'பGகைள த வதன. ஆத+' அQBடதாைர
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அட:$ ெபா<B! நபிக நாயக$ பைடFட' றபBடா. பாைலவனைத

கட வ நI எ'T$ இடதி காமிBடன. இதைனயறித கபா'

QBடதின<$ ெப<$பைடFட' அG: வதன. ேபா ெதாடG:' ெதாLைக

ேநர$ ெந<Gகேவ )+$ &ரக ெதாLைகயி ஈ!பBடன. இதைனக0ட

பைக&ர' த$ பைடயினாிட ெச' )+$ பைடயின வாிைசயாக நி'
ெமAமற ெதாL ெகா0!ளன; இCேவைளயி அவகைள தாகினா
அவகைள ெகா' :விவிடலா$ எ' ெசா'னா'; அவக வ

ேசவத : )+$ &ரக ெதாLைகைய ,விB! ஆயத நிைலயி

இ<தன. இதைனக0ட அபைகவக அ!வ<$ ெதாLைக ேநரதி

தாகிவிடலா$ எ' Qறி ெச'றன. அச ெதாLைக ேநர$ வத, தி<: ஆ'

வசன$ இறGகிய.

அத ேக ப நபிக நாயக$ தம பைட&ரகைள இ< பிாி9களாக பிாி ஒ<

பிாிவின த$ைம பினப றி இர0! ரஅ ெதாழ ெசAதன. ம ெறா< பிாிவின

ஆயத நிைலயி காவ காதி<தன. அ!த இர0! ரஅைத காதி<த

பிாிவின நபிக நாயகைதபி'ப றி ெதாழ திய பிாிவின காதி<தன.
அைனவ<$ ஒ< ேசர ெதாLவ எ' எதி பாதி<த பைகவக ஏமா ற$
அைடதன. )+$களி' ெதாLைக க0! வியத பைகவ அ-சி ஓ,

மைறதன.

அலாஉ காபா'
நானில வணைணயி தமி2நாB! சாயைலகாB, வத உம ஆGகாG: அர
நாB! பாைலவனைதF$ வணிக தவறவி;ை◌ ெவப$ மி:த வற0ட

பாைல காBசிகைள காB!கிறா; தமி2நாB! பாைலநில ெதAவமான காளியி'

விைளயாBைட காB!கிறா. இெகா,ய பாைலநிலைத கட ஒ< ேசாைலF

:தன; க!ைமயான ெவயி+' கைள ேபான )+$ &ரக வாகைள
அ<கி ைவவிB! ஆGகாG: காணபBட மரநிழ+ ணிைய விாி
ப! அய Jகின. நபிக நாயக$ ஒ< மரநிழ+ தனியாக

யிலலானா.

நபிக நாயகைத எப,யாவ ெகாேவ' எ' K@ைரத ஓ அரபி நபிக

நாயகைத யி#$ நிைலயி க0டா'; தனியாக JG:கிறா, நல த<ண$

எ' க<தி நபிக நாயகதி' வாைள எ! உைறயினி'$ உ<வி உயதி
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பி,ெகா0! விழித நபிக நாயகைத ேநாகி "நா' உ$ைம இ< 0டாக
ெவB!ேவ' உ'ைனகாப யா?" எ' ேகBடா'. நபிக நாயக$ வா

உ'ைகயி உள. வ+ைம மி:த எ$ &ரக உறG:கிறாக ; நீ இCவா

ேபசிவிBடாA. அலாdேவ எ'ைன காபா' எ' Qறினா. 'அலா உ "

எ'ற ெபயைர ேகBட$ அபாதகனி' ெந-ச$ ந!Gகிய. ைகயி+<த வா
கீேழ விLத; அCவாைள நபிக நாயக$ எ! ெகா0! இேபா

உ'ைனகாப யா? எ' ேகBடா. அவ' அ-சி ந!Gகினா'. " ெப<$பிைழ

ெசAத எ'ைன இைறவTகாக ெபாத<ள ேவ0!$" எ' Qறி அவாி'
தி<வ, பணிதான.

உறகதி+<த &ரக எLதன. அவகளிட$ நடதைத நபிக நாயக$

Qறினா. "இதைகேயா: இரகGகாB!வ தீைமையத<$. ஆத+'

இவைன ெகா' விட ேவ0!$" எ' Qறின. நபிக நாயகேமா "நீGக

Qறவ உ0ைமேய; எனிT$ ெகால வேதாராயிT$ அ-சி அைடகல$

:தா காபதாேன ைற. வாைள கீேழ ேபாB! ல$பி நி :$ ேகாைழைய

ெவB!வ &ரமா:மா? அவT: அைடகல$ த ஆதாிபேத கைழத<$.
அ'ெபT$ பயி<: ேவ+யா க9$ 'ப$ தீ:$ ம<தாக9$ இ<ப
ெபாைமேய ஆ:$" எ' Qறி அபைகவைன ம'னித<ளினா.

பைகவனி' வ-சக ெதாழிைலF$ அபைகவT:$ அ<@$ நபிக நாயகதி'
க<ைணதிறைதF$ உம அழ:பட கவிநய$ கனிய பா!கிறா.
அக2ேபா
க: ெகாலபBடா'. அவTைடய I றதின I:றாவி+< ெவளிேயறி

ஷாமி :,ேயறின எ'பைத க0ேடா$. அG: அவக@:தைலவனான

:ைய எ'பா' நபிக நாயகதி : எதிராக அவகைள J0, வதா'.

"aதகேள, ஈ,லாத I:றாவி நா$ இ'பமாக வா2 வேதா$. &ர$ தீர$

வாA வத ந$ தைலவ' I:ைப க$ம ெகா' &2தினா'. ந$ைமF$ ந$

ஊைரவிB! விரB, விBடா'. அவைன ெகாலா ேப,கைள ேபால அடGகி

கிடப ைறயா:மா? aதக ணி9$ அறி9$ இன ெப<ைமF$

ெகா0டவக எ' உலக$ Q$; ஆனா நாேமா நாBைட ற,
நாணைத ற, &ரைத ற, உ றா உறவினகைளற
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ஊைரவிBேட ஓ,விBேடா$; ேவைலF$ விைலF$ &சி எறித ைகக ந$ ைகக;
பயேதா, வத காக ந$ காக; எதிாிக@: றGகாB,ன ந$ :க;
யரதா ல$கி'றன ந$ வாAக; இவ ைற நிைன பாக9$ ,யா;

இ'ேற ேபா ெதா! பழி:பழி வாG:ேவ'" எ'ெறலா$ ேபசி
aதக@: பழிவாG:$ உணைவ கிளெதழ ெசAதா'. ேபா

உண சிைய கிளறிவி!$ &ர உைர ஆ வைத ஓ உதியாக காB!வதி

உம சிற விளG:கிறா.

இட' நி'றாவனல' அெகா,யவ'; மகா நக ெச' அIபியாைன

க0! அ-சQ,ய :ைறஷிகளிட$ உண சி மிக உைரயா றி பழி வாGக

கிளெதழ ெசAதா', அயிலா' எ'T$ ஊ ெச' ைகIQBடதாைர நபிக

நாயகதி : எதிராக J0,விBடா'. அ! பனி:ைறலாகளிட$ ெச'

நய$பட ேபசி நபிக நாயகேதா! ெசA ெகா0ட ஒபதைத மீறி த'Tட'
ேச<$ப, ெசAதா'. இCவா aதக :ைறஉஷிக, ைகIQBடதா,

பனி:ைறலா ஆகிய இனதாைர எலா$ J0, விB! ெப<$பைட திரB,
மதினா ேநாகி றபBடா'.
த நா ேபா
பதாயிர$ ேப ெகா0ட பைகவ பைட றபBட. வழியி+<த நகரGகைள-

ெயலா$ நாசப!தின. கனி மரG கைள எலா$ ெவB, &2தின.

மதினாவி : எெபா<@$ ேபாகா த!தன. நபிக நாயக$ அவகைள

ேசத வாயிர$ &ர@$ மதினா நகாிT இ< அக2ெவB, I றி#$

கா:$ ய சியி ஈ!பBடா. ேபா 0ட. )+$க த கா பணியி

இ<ததா ேசத$ :ைறேவ. பைகவக 'ேனறி வ அகழி இ<:$ ைம

க0! வியதன. அகழிைய கடக அவக ய'ற ேபா சஃ$ அ+F$
ெச' அவகைள த! நிதின.

உBபைக ேதா'றிய
பைக நி'ற கபா' QBடைத ேசத /ைக எ'பா உ0ைம நிைல
உண பைடயி+< விலகி )+$க@: எதிரான QBடணி

தைலவகளிைடேய உBபைக ேதா'ற ெசAதா. QBடணி கலகலத.
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இர0டா$ நா ேபா
இய ைகF$ ேச ெகா0ட. மநா 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 நீளிக
கா றி' விைசயினா க கைள ேபா காபிகைள தாகின. அவகளி' :திைர

ஒBடகGக எலா$ கதிகிB! தா மாறாA திாிதன. &ரக தGக@:

'பகால$ ெந<Gகி விBடேதா எ' கலGகின. ேவ சில ஓ,ேபாA

பிைழேபா$ எ' Qறின.

அIபியா' வி,F$ 'ேன கிள$ேவா$ எ' :திைர மீேதறி ெச#தினா'.
:திைர நகரவிைல . காரண$ கBடவி2 விடவிைல. கவைல மி:தி

சிதைனைய சிைதவிBட. கBடவி2 தைலெதாிக ஒ,னா' எ'

நைக Iைவ ேதா'ற உம பா!கிறா. பைகவ பய அவரவ நாB, : ஓ,ன.

நாயகைத எதி காபிக எ!த ேபாகளி இஃ இதியான எனலா$. பல
QBடதா<$ ேச திBடமிB! திரB,ய பதாயிர$ ேப ெகா0ட QBடணி
ைன தாக ,யாம றி ேபாயி . இத' பிற: இப, பல

இனதவ<$ ேச பைடெய!:$ வாA ஏ படவிைல.
ஒப ற உட'ப,ைக

இ)லாதி' ஐ$ெப<G கடைமகளி உற=ஜு நிைறவான. வசதிFள ஒCெவா<

)+$ வா2நாளி ஒ< ைறயாவ மகா ெச' இகடைமைய நிைறேவ ற
ேவ0!$. உற=ஜு நபிக நாயகதி : 'பி<ேத நடத வ<$ நிக2 சி

எ'றா#$ நபிக நாயக$ இகடைமைய ைறப!தி நிைற9 ப!திFளா.

உறி=ாி ஆறா$ ஆ0! காயிதா மாததி மகா ெச' உற=ஜு உ$ரா ெசAய

வி<$பி த$ ேதாழகைள அைழவர ெசா'னா. 1400 ேதாழக திர0டன.

தி<$பி வ<$வைர /ைமலா எ'பாைர மதினாவி இ< ஆBசி நடத நியமிதா.
:பா' ெகா!க :ைறெயா'$ இலாத 70 ஒBடகGகைள ெகா0! வர

ெசAதா. தம க)லா எ'T$ ஒBடகதி' மீ ஏறி றபBடா. ேதாழக பி'
ெச'றன.

பாைலவனைதF$ மைலகைளF$ ஆகைளF$ கட மகா ேநாகி ெச'றா.
மகா ெச#$ வழியி )+$கைள த! நித வத கா+ அ-சி ஒ,

விBடா'. )+$களி' வ<ைக ப றிய ெசAதிேய பைகவகைள ந!Gக ெசAத
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எ'ற உணைவ உம ந': லப!கிறா. பைகவகளி' இைடaைற அக றி
நபிக நாயக$ தனிAயா எ'T$ மைலகணவாA வழிேய ெச' ெகா0,<:$

ேபா நபிக நாயக$ இவ வ ஒBடக$ தைரயி ப!த; அதB, எழபிF$
எழதபா,ைல. அலாஉ வி' ஆைணயா தா' ப!தி:$ எ' க<தினா.
நபிக நாயக$, தி<மைறைய ஏ  ெகாளாத பைகவக எCவித உதிெமாழி
ேகBடா#$ இ$ைற த<ேவ', இைறவ' ேம ஆைண எ' Qறினா. ஒBடக$
தி!ெமன எழத. நபிக நாயக$ ேதாழக@$ தGக பயணைத ெதாட
மகா வி : அ<கி#ள ஹுைதபியா எ'ற இடதி தGகின. இG: வறBசி

மி:தி<த. த0ணீ கிைடகவிைல. )+$க தவிதன. நபிக நாயக$

த$ அ$றா ணியி+< ஒ'ைற எ! வற0ட :ளதி' ந!ேவ ஊ'ற

ெசAதா. அCவிடதி+< நீ ஊறி ெப<கிய. எCவா ெப<கிய ெதாிFமா?
வைரயா வழG:$ வளகளிட$ வள<$ ெசவ$ ேபால9$ ந'ெனறியா$
இ)லா$ வள வத ேபால9$ வ<ேவா: அ< ெசAF$ நபிக

நாயகதி' க<ைண ேபால9$ ெப<கியதா$. ' உலைமகைள ெகா!

நிைற9ப!தி சிறபிகிறா. பயணிக நீேவBைக தீர ப<கின. விலG:கB:$

ஊB,ன. அGேகேய பா,&! அைம தGகின.

இ<சாரா நB$ ெப ற ைதயி எ'ற :ைறஷி நபிக நாயகதிட$ வ
ேபசினா. ெதாட உவா எ'பா வ நபிக நாயகதி : அவத$

ேதாழக காB!$ மதிைபF$ மாியாைதையF$ க0! விய :ைற உஷி
பைகவகளிட$ தி<$பினா; அவகளிட$ "எ' :லதாேர நபிக நாயக$

ைதயி+ட$ Qறியைதேய எ'னிட$ ெசா'னா. க$ம ேமலானவ. அவ
உமிL$ எ சிைல ைககளி ஏதி க)ாி யாக க<தி உட+ Sசிெகாள
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@: கிைடத ேபறாக க<தி ெசAய ஆவGெகா0! கBடைளைய

எதிபா ெகா0! நி பா பல" எ' விய Qறி அவேரா! உற9 ெகா0!

வா2வேத நம: உயவா:$ எ'றா.
----

[*] உ# = ெதாழவத காக ைககா க$ கா த+யவ ைற Iதி ெசAத.
உம உவா Q றாக நபிக நாயகதிட$ அவத$ ேதாழக ெகா0,<த

ஒப ற மதிைபF$ மாியாைதையF$ அழ:ற பா!கிறா. உவா Qறியைத
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ேகBட கனானி எ'பா' நபிக நாயகைத க0! உைரயா,னா'. அேபா

Iைக எ'பா' வ ெவ$ ேப I ேவ0டா$ ெசயப றி ேபசி ஒ
உட'பாB, : வ<ேவா$ எ'றா'. நபிக நாயக$ இதைன ஏ 

உட'ப,ைகைய ஆயத$ ெசAய  பB! அ+ைய அைழ பி)மிலா

உறிரஉ மாவிரஉறீ$ எ'ற த வசனைத எழ$ப, Qறினா. Iைக

இைடமறி தன :லமரப, எLத ெசா'னா'. அCவாேற பி)மிகலா

உஹு$ம (அலாஉ ேவ உ' ெபயரா) எ' நபிக நாயக$ எLத ெசா'னா.

அ!, இைறJத க$ம ெசA ெகா0ட உட'ப,ைக எ' எழ$ப,
நபிக நாயக$ Qறினா.

Iைகயிேலா க$மேத உ$ைம இைறதராக நாGக ஏ ெகா0டா இத
பைகF$ 'ப$ வரமாBடாேவ எ' Qறி அ9$ உட' ப,ைகயி இட$

ெபறQடா எ' மதா'. சமாதானதி ஆவG ெகா0ட நபிக நாயக$

இைறJ எ'பைத அழி:$ப, ெசA அலா மக' க$ம ெசA

ெகா0ட உட'ப,ைக; அத'ப, அவ<$ அவ<ட' வதவக@$ உ$றா ெசA

தி<$ப மகேளா வழிவிட ேவ0!$ எ' எLத ெசா'னா. Iைகயிேலா

இ$ெமாழி ெபா<தா எ' Qறி இத ஆ0! தி<$பி ெச' அ!த ஆ0!

வ உற=ஜு$ உ$ரா9$ ெசAயலா$ எ' எLத ெசா'னா'. நபிக நாயக$

பயணதி' ேபா ப!த ஒBடகதிட$ தா$ Qறியைத நிைன9 Qதா.

அப,ேய எLக எ' Qறினா. இCவா எழதிய உட'ப,ைக பதிரைத

நபிக நாயக$ Iைக+ட$ ெகா!தா எ' உம பா!கிறா.

உறைதபியா உட'ப,ைகயி ஆ க<க உளன. இவ ைற எலா$ ஒ'

விடாம உம Qறவிைல. தைலைமயான ெசAதிைய மB!$ எ! Qறி
காபியதி : IைவaB!கிறா.
விB! ெகா!தத' விைள9
பல நிைலகளி விB!ெகா! உட'ப,ைக ெசA ெகா0டத ேக ப

அCவா0! மகா ெசலாம உறைதபியா விேலேய 70 ஒBடகGகைள :பா'
ெசA, தைல, இறகி, உ$றா கடைமைய நிைறேவ றின. மதினா தி<$$
வழியி இC9ட'ப,ைக வாயிலாக ெவ றி எ'ற இைறவசன$ இறGகி .

உறைதபியா உட'ப,ைகயி' விைளவாக )+$களி' பைகவகளாக இ<த

பல இ)லாதி ேசதன. இவக@ :றிபடதகவ பி'னாளி மாெப<$
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ெவ றி விரராக திக2த கா+பி'வ+, அ$ இT ஆ), அSதா+பி' மக'
உைகயி, தஉறாவி' மக' உமா' ஆகிேயா. இவகைள ெதாட

மகா :ைறஷிகளி பல அணியாக வ இ)லாைத தLவின.
ஆனிைர மீB,ன

பைகவாி' :ற$ நடகாம இைல . ஒ< நா நபிக நாயக$ சமா

எ'பாைரயைழ நபா: எ'பவ<ட' காபா எ'T$ தைரயி காநைடகைள
ேமAெகா0! வ<க எ' அTபினா. அCவா அவக ேமA

ெகா0,<த ேபா கபா' QBடதைலவ' உபா, உைபனா, அ ற:மா'

ம $ 40 :திைர &ரக வ காபா தைரயி ேமAதி<த ஆநிைரகைள
கவ ெச'றன. /பா:ைவ அTபி நபிக நாயகதிட$ இ ப றி

ெதாிவி:$ப, Qறினா. சமா அ$மாாி ெபாழி பைக&ரகைள

க!ைமயாக தாகினா. ேதாவிF ற பைகவக ஆநிைரகைள விB! விB!

ஓ,ன. சமா நிக2திய ேபாதிறைத நபிக நாயக$ பாராB,னா.

தமி2 மரகைள ேபா $ உம :றி-சி, ைல , பாைல, ம<த$, ெநAத

த+ய நிலGகளி' வணைனைய ஒ< பாட+ அடகி Qகிறா. தமி2

மறவக ேபா ெசAF$ ேபா அணி ெகா@$ ெவBசி, $ைப ஆகிய

மலகைன அர நாB! மக@: அளி அழ QB!கிறா.
வ-சக &2தன

இ)லா$ பல இடGகளி#$ பரவி வத. மதின மாநகாி இ< நபிக நாயக$

நலாBசி ாி வதா. ஒ< நா உறனி கBடதா< எB!ேப நபிக

நாயகதிட$ வதன. நபிக நாயகேம "நாGக இ)லாதி ேசர வி<$பி

வேளா$. க+மா ெசா+ த அ<@Gக" எ' நயவ-சகமாக

ேகBடன. நபிக நாயக$ அவகளி' வி<பைத நிைறேவ றி ைவதா.

நேலா ேபா ந, வத அதயவ-சகைள ெதாLேநாA ப றி ெகா0ட.
வ<தி வத இகயவக )+$க@: ெசாதமான ஆB! கிைடைய

தி<B! தனமாக ஒB, ெச' விBடன. )+$க அவகைள விB!விைல .
ரதி ெச' பி, வதன. நயவ-சக$ ெகா0! தி<,ய அதீயவக@:

மாைக மாகா வாGகிவி !$ப, நபிக நாயக$ ஆைணயிBடா. தி<B, :ாிய

இ)லா மிய த0டைனைய உமலவ இதி லப!தி வி!கிறா.
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இCவா வள வத சீறா காபிய$ இநிக2 சிேயா! நி' வி!கிற.

காரண$ யாெத' ெதாியவிைல . உம பா,ய ேபாிலகியதி' பி ப:தி

அழி விBடேதா? சீறா பா, வத உம இநிைலயி இற விBடாேரா?

ெதாியவிைல. ஆனா 30 ஆ0!க@: பி' காயபB,னைத ேசத பனி

அ:ம எ'பவ உமலவாி' சீறாரானதி இட$ ெபறாத ப:திைய பா,
நிைற9 ெசAளா. இத : ஆசிாிய இBட ெபய சீறாரான$ - உறிகற

கா0ட$ எ'பதா:$. இ நபிக நாயகதி' இதி ப:தியாக இ<பிT$
தனிெயா< காபியமாக ெகாளபB! சி'ன சீறா எ' அைழகபB!
வ<கிற.

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

7. உமலவாி" பிற ./க

சீறாராணதி' சிறபியகைளF$ உமலவாி' கவி திறைதF$

க0ேடா$. இG: அவ இய றியனவாக க<தப!$ ேவ இ< 8கைள

ப றி காணலா$.
ெமாழி மாைல

இ8 சீறாராணேதா! ெதாடைடய. வள சீதகாதியி' விைழைவ

ஏ  உம காபிய$ இய ற  பBடா. வள மாகேமைத சதகலா

அபாவிட$ உமைற அைழ ெச' அறிகப!தி நாயக காபியதி :

ேவ0,ய க<ெபா< ததவ ேவ0,னா. மாகேமைதேயா உமலவாி'

றேதா றGக0! க<ெபா< தர ம விBடா. இதனா உள$ உைடத

உம பளிவாச#: ெச' இைறவைன ெதாழ இைற-சிவிB! க$ம

நபிைய எ' கா0:வேன எ' ,F$ 87 பாடகைள மன<கபா, இதி

பாட+ நபிைய க0களா எ' கா0:வேன எ' கசி<கி

க0ணயவிBட. லவாி' ேவBைகைய தீக நபிக நாயக$ அவ கனவி

காBசி ததா எ' ஒ< ெசவிவழி ெசAதி வழGகிவ<கிற. இப, பா,ய

பாடகளி' ெதா:ேப இ8.

இபாடகளி மாணிகவாசக பாடகளி#$ இராம+Gக அ,ளாாி'

பாடகளி'#$ பயி' வ<$ உ<க$ இனிைமF$ அைமதி<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!

இபாட+ நபிக நாயகைத காண ேவ0!$ எ'ற ஏக$ ேமேலாGகி
இ<பைத காணலா$.

ஒ< பாட+ இைறவைன வ-ச ெவளியாக9$ ேபெராளியாக9$ அ<வமாக9$

உ<வமாக9$ ப#யிராக9$ ஆகி, :ணGகளாகி உலைக பைடதளிகிறா'

எ' தவ /Bபேதா'ற Qகிறா.

இ8+ வடெசா க மி:ளன. சீறாராணதி காணப!$ இய ைக

ைன9$ க பைன வள$ இதி காணபடவிைல . காரண$ இ நபிக

நாயகைத காZ$ ேவBைகயி எLத உண சி ெப<கி' வ,வமா:$.
இ8+ இட$ெப ள நபிக நாயகைத :றி:$ ெதாடக அவ<:ாிய
நாமா வளிேயா என எ0ண J0!கி'றன.
வளமான ெதாடக@ சில:

மாதவ ெகாL.

கதித<$ வழிைண ம<

மைறவள$ பLத நாேவ

இைறய< பழத கனி

ெதா0ட ெகளிதாA ேதா'$ Iடெகாழ
சீகாதி தி<மண வா2 :
வள சீதகாதியி' தி<மண$ ப றிதா:$. எBைடயார உம கதா லவ

இய றிய என பதிபிகபB!ள. கBடைமபி#$ கவிதிறதி#$ க பைன
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வளதி#$ இ சீறாராண$ ேபா'றிைல. ெமாழிமாைலயி உள

ெசாலாBசி தர$ கவிைத உண சி சிற$ இதி காணபடவிைல . கவிைத
நைடயி#$ இ சீறாராண ஆசிாிய பா,யதானா? எ' எ0ண

ேதா'கிற. அ$மாைன வைக ெசAFளி அைமள.

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

01ைர

இகா$ உமலவாி' கால$, வா2ைக வரலா அவ இய றிய 8க

ஆகியன ப றி பாேதா$. இ8க@ சீறாராண$ தைலயாய எ' Qறி

அதி காணப!$ காபிய அைமதிகைளF$ இலகிய நயGகைளF$ க0ேடா$.

உமலவ லைம மி:தவ; க பைன சிறதவ; விLமிய கவிைத உண சியி

உயதவ ; ெவளி B! ைறயி வலவ; ெப<Gகாபிய ெநறிகைள ேபா றிய
ெப<Gகவிஞ, நாB!ப $ ெமாழிப $ ெகா0டவ. இ)லாமிய

மரகைளF$ தமி2 மரகைளF$ இைண மகிL$ இனிய தமி2லவ என
ெதாிேதா$.

இ சிறத லவைர ேபா றி பாராB,யவக பல. அவ< தவதி< Iதானத

பாரதியா, "ெசதமி2 பாவல', சீறாராண$ தத ந லவ', சிதைன

கினிேயா', உைரசா விவா', அ<ைம அளவிலதா$" எ' ேபா கிறா.
ம:J$ க$ம லவ 'உதிய க2 ெப ேறாG:$ உமெறT$ லவ" எ'

க2கி'றா. இைறய< கவிமனி கா. அ கS, "ெசதமி2 சிறா சிறட'
ஈத விைதயா" எ' பாராB!கிறா.

ெசததமி2 ெதாிFG கவி தைலவ மகி2 உமலவ" எ' சீதகாதி

ெநா0, நாடக$ சிறபிகிற.

இத: சிறத லவைர நா$ எேலா<$ ேபா ேவாமாக.
----------------
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உமலவ
உமலவ (1642 - 1703) இ)லாமிய க$ப எ' கழப!$ ெப<$லவ.
க,ைகலவ இவ<:தமி2 பயி வித ஆசிாிய. எBடயர$ சமீ'

ஆ)தான லவராக விளGகினா. வள சீதகாதி தத ேப.கதினா "சீறா
ராண$" பா,னா. நபிக நாயகதி' வரலா Q$ வ0ண தமி2

காபியமாகிய இ இ)லாமிய இலகியGகளி தைலயாய ஒ'றாக ேபா ற
ப!கிற. கவிநய$ இனிய ெசாலாBசிF$ அ<@ண9$ கலத ேத'பா:

ேபா'ற இவர வி<தபைட. இ)லாமிய மரகைளF$ தமி2மரகைளF$

இைண வழGகிய சிதைனகினியவ உமலவ.

இத ந லவாி' வா2ைக ேநாைகF$ பைட ேபாைகF$ திற$பட

வ,தளிளா ேபராசிாிய நயினா கம. இவ தி< சியி ஜமா கம

கHாி தமி2 ேபராசிாியராக விளGகி ந றமி2 பயி றி ஓA9ெப ளா. பல
ஆA9கB!ைரகைள வழGகியவ. ெபாி$ ேபா றெப$ தமி2 வலவ.

சீறாராணதி' சிறபியகைளF$ உமலவாி' திறைதF$ இ8+
ெதளி9ற காணலா$.
----------

