
    

    

    

�� ெவ�ள� �� ெவ�ள� �� ெவ�ள� �� ெவ�ள� ((((ச
க� கா�சிக� ச
க� கா�சிக� ச
க� கா�சிக� ச
க� கா�சிக� ))))    

கிகிகிகி. . . . வாவாவாவா. . . . ஜக�நாத�ஜக�நாத�ஜக�நாத�ஜக�நாத�    

    

    

putu veLLam (scenes from Sangam Literature)putu veLLam (scenes from Sangam Literature)putu veLLam (scenes from Sangam Literature)putu veLLam (scenes from Sangam Literature)    

by ki.vA. jakannAtanby ki.vA. jakannAtanby ki.vA. jakannAtanby ki.vA. jakannAtan    

In tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utf----8 format8 format8 format8 format    

    

    

Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:    

Our Sincere thanks go to Tamil Virtual Academy for providing a scanned PDF of this 

work. 

This e-text has been prepared using Google OCR online tool and subsequent proof-

reading of the output file. 

Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, 

Switzerland. 

 

© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998----2021.2021.2021.2021.    

Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation 

of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. 

Details of Project Madurai are available at the website 

https://www.projectmadurai.org/ 

You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact. 

    

        



2 

 

�� ெவ�ள� �� ெவ�ள� �� ெவ�ள� �� ெவ�ள� ((((ச
க� கா�சிக� ச
க� கா�சிக� ச
க� கா�சிக� ச
க� கா�சிக� ))))    
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SSSSoooouuuurrrrcccceeee::::    

�� �� �� �� ெவ�ள� ெவ�ள� ெவ�ள� ெவ�ள�     

((((ச
க� கா�சிக� ச
க� கா�சிக� ச
க� கா�சிக� ச
க� கா�சிக� ) ) ) )     

கி. வா. ஜக�நாத�  

அ
த நிைலய� பிைரேவ� �மிெட�  

ேதனா�ேப�ைட, ெச�ைன -18.  

உாிைம பதி� அ
த� - 58  


த� பதி�� -  ச�ப!, 1952 இர#டா� பதி�� - பி�ரவாி, 1960  

விைல $.2  

ேநஷன& ஆ!� பிர( ேதனா�ேப�ைட, ெச�ைன - 1 

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

உ��ைறஉ��ைறஉ��ைறஉ��ைற    


க�ைர  

1. ெச&வ� க#ேடா�  

2. �) ெவ*ள�  

3. ெவ�றி ேம& ெவ�றி  

4. பனி-)ைற� பரதவ�  

5. �ரவல! ேகாமா�  

6. பாசைற ஓல/க�  

7. யாைன� பைட  

8. உயி! கா/0� க1��  

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

�க�ைர�க�ைர�க�ைர�க�ைர    

 

கைட2 ச3க 4&களி& ஒ�றாகிய பதி�6� ப-) 46 ெச78�கைள உைடய). 

46 பாட&க9� ேசர ம�ன!களி� சிற�ைப விாி-) உைர�பைவ. ஒ:ெவா1 ேசர 

ம�ன� ேம;� ப-)� ப-தாக� ப-)2 ேசர ம�னைர� ப�றி� பா யைமயா& 

பதி�6� ப-) எ�6 ெபய! வ�த). ஒ:ெவா1 ப-ைத8� ஒ:ெவா1 �லவ! பா  

யி1/கிறா!. இ�ேபா) இ�த 4�& 
த� ப-)� இ6தி� ப-)� கிைட/கவி&ைல. 

ம�ற- ெதாைக 4& க9/0 அைம�த)ேபால இத�0� தனிேய கட�* வா=-) 

ஒ�6 இ1�தி1/க ேவ#>�. அ)�� இ� ேபா) கிைட/கவி&ைல.  

 

இ�ேபா)*ள பாட&களி& இர#டா� ப-ைத இமய வர�ப� ெந>? ேசரலாதைன� 

பாரா� / 0ம�@!/ க#ணனா! பா  யி1/கிறா!. B�றா� ப-தி& ப&யாைன2 
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ெச&ெகC0�>வைன� பாைல/ ெகௗதமனா! பா 8*ளா!. நா�கா� ப-), 

கள3கா7/ க#ணி நா!
 2 ேசர�� �கைழ ைவ-)/ கா�பியா�6/ கா�பியனா! 

பா ய). ஐ�தா� ப-), கட& பிற/ ேகா� ய ெச30�>வைன� பரண! பா ய). 

ஆறா� ப-), ஆ> ேகா�பா�>2 ேசரலா தைன/ கா/ைக பா னியா! 

ந2ெச*ைளயா! பா ய பாட&க* அட3கிய). ஏழா� ப-), ெச&வ/ க>3ேகா 

வாழியாதைன/ கபில! பா ய). எ�டா� ப-), ெப1? ேசர�1�ெபாைறயி� 

�கைழ ைவ-) அாிசி& கிழா! பா ய ப-)� பாட&களாலாகிய). ஒ�பதா� ப-), 

0ட/ேகா இள? ேசர�1� ெபாைறைய� ெப130�H! கிழா! பா ய).  

 

இ�த 4ைல யா! ெதா0-தா! . யா! ெதா0/க2 ெச7தா! எ�ற ெச7தி 

கிைட/கவி&ைல. இத�0� பைழய உைர ஒ�6 உ#>. அ) ச�6 விாிவான 

0றி��ைரயாக இ1/கிற).  

 

ஒ:ெவா1 பா� � பி��� அ�த� பா� � வ#ண�, I/0, ெபய! எ�பவ�ைற/ 

0றி-தி1/கி>� க*. பாட& 
Cவ)� �ற�ெபா1� ெச7திக* அட3 கியைவ. 

�றநாJ6�, பதி�6� ப-)ேம எ�>- ெதாைக யி& �ற�ெபா1ளைமதி உ*ளைவ. 

பதி�6� ப-தி& ஒ:ெவா1 பா�>� ஒ:ெவா1 �ற- )ைறயி& அவ! தி1/கிற). 

வ#ண� எ�ப) பா� � ச�த� அ&ல) ெம�ைட/ 0றி�ப). I/0 எ�ற) 

தாள�. ஒ:ெவா1 பா� ;� Kைவ8*ளதாக அைம�த ெதாட! ஒ�ைற- 

ேத!�ெத>-) அைதேய அ�த� பா� � ெபயராக அைம-தி1/கிறா!க*. ஆகேவ, 

பதி�6� ப-தி& வ1� 46 பாட&க9/0� 46 ெபய!க* உ#>. ப-)� பா� & 

மைலப>கடா� எ�ற 4;/0� ெபய! வ�த) இ�த 
ைற ப�றிேய யா0�. 

"மைலப>கடா� மாதிர- திய�ப" எ�6 அ�த� பா� � இைடயி& வ�த ெதாடேர 

பா�>/0� ெபயராயி�6.  

 

ஒ:ெவா1 ப-)/0� பி�� ஒ:ெவா1 பதிக� இ1/ கிற). 
த�& ெச78ளாக- 

ெதாட3கி அ�த� ப-தி& Lற�ெப6� ேசரMைடய ெசய&கைள- ெதா0-)/ Lறி, 

பிற0 உைரநைடயி& இ�னாைர இ�னா! பா ய) எ�6 அைம-), ப-)� 

பாட&களி� ெபய!கைள/ கா�  �லவ! பா � ெப�ற பாிசி& இ�னெத�பைத8�, 

ேசா ம�ன� இ-தைன ஆ#>க* அரசா#டா� எ�பைத8� ெசா&� 
 /0� 


ைறயி& ஒ:ெவா1 பதிக
� அைம�தி1/கிற).  

 

இர#டா� ப-தி� பதிக� வ1மா6:  

 

ம�னிய ெப1��க= ம6வி& வா7ெமாழி  

இ�னிைச 
ரசி� உதிய? ேசா�0  

ெவளிய� ேவ#மா* ந&�னி ஈ�றமக�  

அைமவர& அ1வி இைமய� வி�ெபாறி�)  
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இமி=கட& ேவ�- தமிழக� விள3க-  

த�ேகா& நிறீஇ- தைகசா& சிற�ெபா>  

ேபாிைச மரபி� ஆாிய! வண/கி  

நயனி& வ�ெசா& யவன!� பிணி-)  

ெந7தைல� ெப7) ைகயி� ெகாளிஇ  

அ1விைல ந�கல� வயிரெமா> ெகா#>  

ெப1விற& BI!- த�) பிற!/0 உதவி  

அைமயா!- ேத7-த அண30ைட ேநா�றா*  

 

இைமயவர�ப� ெந>?ேசரலாதைன/ 0ம�@ர/ க#ணனா! யா னா! ப-)� 

பா�>.  

அைவதா� �#Pமி= 01தி, மற� Q30 ப&�க= , த/க ெந7த&, சா�ேறா! 

ெம7�மைற, நிைரய ெவ*ள�, )யி�� பாய&, வல�ப> விய�பைண L�த& 

விற�ய! , வள�6 ைபதிர� , அ�>மல! மா!ப�. இைவ பா� ட� பதிக�.  

பா � ெப�ற பாியி& : உ�ப� கா�> ஐ�4H! பிரமதாய� ெகா>-) 


�ப-ெத� யா#> ெத�னா�>* வ1வதனி� பாக� ெகா>-தா� அ/ேகா.  

இமயவர�ப� ெந>?ேசரலாத� ஐ�ப-ெத� யா#> வி�றி1�தா�.  

 

இ�ப ேய ம�ற� பதிக3க9� உ*ளன. இ�த� பதிக3க* 4�& வ1� 

பாட&கைள� பா னவ!களா& பாட�ெப�றைவ அ&ல. பாட&கைள- ெதா0-த 

�லவ! பா யைவ8� அ&ல  

 

ஒ:ெவா1 ெச78ளி� பி�M� அைம�)*ள )ைற, வ#ண�, I/0, ெபய! 

எ�பன உைரயி&லாத Bல� பிரதிகளிெல&லா� இ1-த�� அைவ 

உைரயாசிாியரா& எCத�ப�டன அ&ல எ�ப)�, 4லாசிாிய!களாேலா 

ெதா0-தாராேலா எCத�ப�டன எ�ப)�, பதிக3க* உைர�பிரதிகளி& மா-திர� 

காண�ப>த�� அவ�ைற இய�றிேனா! 4லாசிாியேரா ெதா0-ேதாேரா அ&ல! 

எ�ப)� ெதாிகி�றன. ஆயிM� பதிக3களி& உ*ள சாி-திர2 ெச7திகைள8� 

பா � ெப�ற பாிசிைல� ப�றிய 0றி�ைப8� ேநா/0� ேபா) இவ�ைற இய�றி 

ேனா! ேசர அரச!க9ைடய வரலா�ைற8� பா ேனாைர� ப�றிய ெச7திகைள8� 

ந�கறி�தவெர�6 �ல�ப> கி�ற). இ�பதிக3க* ஆசிாிய! 

ந2சினா!/கினியரா;� அ யா!/0 ந&லாரா;� த-த� உைரகளி& எ>-தாள� 

ெப6கி�றன எ�6 டா/ட! ஐயரவ!க* எCதி8*ளைவ இ3ேக ெதாி�) ெகா*ள 

ேவ# ய ெச7திகளா0�.  

 

ேசர அரச!க9ைடய ஆ�சி- திறைம, ஈைக2 சிற��. Qர2 ெசய&க* 
த�யவ�ைற 

இ�4�& உ*ள பாட&க* �ல�ப>-)கி�றன. சாி-திர/ 0றி��/க* அட3கிய). 

ஆத�� ேசர நா� � சாி-திர-)/0/ க1வியாக இ1/0� 4&க9/0* இ) 

மிக�� 
/கிய மான).  
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#                      #                # 

 

இ�த� �-தக-தி& எ�>� பாட&க9/0ாிய விள/ க3கைள/ காணலா�. இ�ேபா) 

கிைட/0� எ�>� ப-)/ களி& ஒ:ெவா1 ப-தி�1�)� ஒ:ெவா1 பாடைல எ>- 

)2 ேச!-தி1/கிேற�. ஆத�� எ�>2 ேசர ம�ன! கைள� ப�றி எ�>� �லவ!க* 

பா ய எ�>� பாட&க* இ�த� �-தக-தி& விள/க� ெப6கி�றன.  

 

இமயவர�ப� ெந>? ேசரலாத� கட�ைப/ க மர மாக உைடய ம�ன!கைள 

ெவ�ற). இமய� வைர ெச�6 ம�ன!கைள ெவ�ற) ஆகிய ெச7திக* 
த� 

பா� & வ1கி�றன.  

 

ப&யாைன2 ெச&ெகC 0�>வ� த� பைட-தைலவ! கைள நா�>� ப0திக9/0 

அதிகாாிகளா/கி நா> காவ& �ாிய2 ெச7த ெச7திைய இர#டாவ) பாட& 

ெசா&கிற).  

 

ெச30�>வ� கட�ைடேய தீ�களி& இ1�த பைக வ!கைள அழி-)/ கட& பிற/0 

ஓ� யவ� எ�ற சிற�ைப� ெப�ற வரலா�ைற நா�கா� பா�டா&  

அறியலா�.  

 

ேசர ம�ன!களி� ெவ�றி2 சிற�ைப� பல வைக யிேல �லவ!க* பா>கிறா!க*. 

பைகவ!க9ைடய அர# கைள 
�6ைகயி�> அவ�ைற அழி-த;�, அ30*ள 

மறவ!கைள2 சிைற பி -)/ ெகா#> வ1த;�, பைக வ!களி� காவ& மர-ைத 

ெவ�>த;�, ெவ� ய அ�த மர-ைத/ெகா#> 
ரைச இய�ற2 ெச7த;�, 

பைகவ! களி� நா>களி& தீ B�  எாி-த;�, அ:வா6 எாி8�ேபா) உ#டா0� 

�ைகயா& ேசர ம�ன1ைடய மாைல வா>த;�, மா!பிேல Rசிய ச�தன� 

உல1த;�, ேபாாி& Qர!க* பைகவ!க9ைடய யாைனைய எறி�) த� Qர-ைத/ 

கா�>த;�, அ:வா6 எறிய� ெப�ற யாைனகளி� உட&களா& ேபா!/கள-தி& 

நா�ற� உ# டாத;�, Qர!கைள� �ற3கா�  ஓட2 ெச7) அரச!கைள Qழ2 

ெச7த;�, பைகவ!கைள/ ெகா&வதனா& கள-தி& இர-த� பா7�) அ1கி& உ*ள 

கழியிேல கல�) அத� நிற-ைத மா�றி2 சிவ�பா/0த;�, அரச1ைடய பைன 

மாைலயி;� கழ�;� ப>�ப  அ:விர-த� சித6த;�, பைகவ! மி/க)�ப-ைத 

அைடத;�, ேசர! ெவ�றி ெப�6 அதனா& Qர!க9ட� )ண3ைக/ L-தாட;�, 

ெவ�றி ெப�ற பிற0 பாசைறயி& அதைன/ ெகா#டா>த;�, �ற3 கா�  

ஓ>பவ!கைள/ ெகா&லா) வி>த;� ஆகிய ெச7தி கைள இதி& உ*ள பாட&க* 

ெதாிவி/கி�றன. கட;/ 0* ெச�6 ெச78� கட�ேபாைர� ப�றிய ெச7தி8� 

இர#> பாட&களி& வ1கி�றன.  
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ேசர!களி� ெவ�றி/0/ காரணமாக இ1�ப) அவ 1ைடய பைடயி� திற&. 

நா&வைக� பைடகைள8� ப�றிய ெச7திகைள இ�த� பாட&களி& காணலா�. ப# 

அைம�த ேத!கைள ஒ1 �லவ! கா�>கிறா!. ேபா!/ கள- தி& ப�ட Qர!களி� 

பிண3களி� ேம;� யாைன 0திைர ஆகியவ�றி� உடல3களி� மீ)� அைவ 

உ1*கி�றன. அ�ப  உ1#டா;� அவ�றி� ச/கர3க* ேத7வ தி&ைல. 

'மீபிண- )1#ட ேதயா ஆழி' எ�6 �லவ! ெசா&கிறா!.  

 

ேசர� பைடயி;*ள யாைனகைள எ#ண 
 யா) எ�6 ஒ1 �லவ! ெசா&கிறா!. 

ெகா30 நா� & உ*ள ஆநிைரகைள� ேபால அைவ L�ட� L�டமாக இ1/கி� 

றனவா�. அைவ க�>- தறிகளிேல க� னா& அட30வ தி&ைல. 0-)/ 

ேகா&கைள 
றி-) வி>கி�றன. வான- திேல பற/0� ப1�தி� நிழ& தைரயி� 

ேம& ெதாி�தா& அ�த நிழைல2 சா>கி�றன. ேசரமாMைடய ப�ட-) யாைனைய 

ஒ1 பா� & பா!/கிேறா�. ேசரமா� அத� ேம& ஏறி உலா வ1வ), 
1க/ கட�* 

த�Mைடய பிணி
க� எ�M� யாைனயி� ேம& வ1வ)ேபால இ1/கிறதா�. 

அ�த யாைன 0�ற� சிறி)� இ&லாம& - எ&லா இல/கண3க9� அைம�த). 

ெகா�பிேல வ�ைம8*ள). ெந�றி� ப�ட
� அ�பாாி8� ெப�6 விள30வ).  

 

'0திைர� பைடைய எ#ணி� பா!�ப) இயலாத ெசய&' எ�6 ஒ1 �லவ! 

ெசா&கிறா!.  

 

மறவ!க* எ-தைகய பைகவ!கைள8� ேநேர நி�6 ேபா! ெச7) ெவ�றி காP� 

திற-தின!க*. யாைனைய ேவலா& எறி�) ெகா&கிறா!க*. அவ!க* வி>� அ�� 

மி/க ேவகமாக2 ெச�6 இல/ைக அ /கி�றன. அதனா&, கத= ெதாைட மறவ!' 

எ�6 அவ!கைள ஒ1 �லவ! பாரா�>கிறா!. அவ!க* எ�த இைடS6 வ�தா;� 


� ைவ-த காைல� பி� ைவ/க மா�டா!க*; �ற3கா�  ஓடாத உ6திைய 

உைடயவ!க*. அவ!க9ைடய பைழய ெவ�றிகைள அவ!க* கா�ேல 

அணி�தி1/0� Qர/ கழ&க* ெதாிவி/கி�றன.  

 

கட� ேபாைர� ப�றிய ெச7திகளா& ேபா! ெச7வ த�0 ஏ�ற வைகயி& க�ப&க* 

அ/ கால-தி& இ1� தி1/க ேவ#>� எ�ேற ேதா�6கிற). உ�ன� எ�ற 

மர-ைத/ ெகா#> அரசMைடய ெவ�றி ேதா&வி கைள உண!�) ெகா*9� 

வழ/க� பைழய கால-தி& இ1�த). பைகவ! நா� & உ�ன மர� வா னா& 

அவ!க* ேதா&வி அைடவா!க ெள�6�, அ) தளி!- தா& அவ!க* ெவ�றி 

அைடவா!கெள�6� நிைன� பா!களா�. இ�ப � பா!/0� நிமி-த-ைத உ�ன 

நிைல எ�6 L6வ!. ஓ! அரச� த� பைகவ! நா�> உ�ன மர� காி8� ப யாக 

ெவ�றி ெப6கிறானா�. அதனா& அவைன, ''உ�ன-)� பைகவ�'' எ�6 ஒ1 

�லவ! ெசா&கிறா! .  
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ேசர ம�ன!களி� ஈைகயி� ெப1ைமைய8� பல வைகயாக� �லவ!க* 

பா>கிறா!க*. பைகவைர ெவ�6 அவ!க* நா� ேல ெப�ற ப#ட3கைள- தம/0 

எ�6 ைவ-)/ ெகா*ளாம& பாிசில!க9/0 வாாி வழ30கிறா! க* அ�ம�ன!க*. 

பாண!க9/0� பாிசி& பல த1வ ேதா> ெபா�றாமைரைய2 T�>கிறா!க*. விற� 


-) மாைல8� அணிகல
� ெப6கிறா*. ேசர1ைடய �கைழ� பா>வதி& ேபாதிய 

வ�ைமயி&லாத இைளஞ!க* Lட2 ேசர� ஒ1வனிட� பாிசிைல� ெப6கிறா!க*. 

''இவ! க9ைடய பாட& ேவ6 இட3களி& ஏறாதைவ. இ1�தா;� இைத� பா / 

ைக நீ�>� இைளஞ!க9/0 இவ� வச�ப�டவனாகி- தா� கட� ேபாாி& ஈ� ய 

ெபா1ைள- த1கிறாேன!'' எ�6 அ�த ஈைகைய/ க#டவ!க* பாரா�>கிறா!க*. 

இரவல! ப>� )�ப-ைத/ க#> அ?Kவ) ம�ன! இய&�. த� மைனவிமாாி� 

ஊடைல/ க#> அ?Kவைத/ கா� ;� இரவல! ��க#ைண/ க#> மி0தியாக 

அ?Kவா!களா�.  

 

ெச&வ/க>3ேகா வாழியாதைன� பா>� கபில! அ� ம�னMைடய இய&�களாக/ 

L6� ெச7திக* மிக2 சிற�தைவ. ஈ8� வ*ளல) உய!�த மன நிைலைய அவ! 

W�பமாக உண!�) ெசா&கிறா!. தா� பைகவைர ெவ�6 ெப�ற ெபா1*கைள 

அரச� வழ30கிறா�. அ�த� ெபா1*க* மதி�பிேல ெபாியைவ. அவ�ைற/ 

ெகா>/கிறா�. ெகா>-த பிற0 . " இவ�ைற நா� ைவ-)/ ெகா*ளாம& ெகா>-) 

வி�ேடாேம!' எ�6 நிைன-) வ1�த மா�டானா�. ''இ:வள� ெகா>-) 

வி�ேடாேம!' எ�ற எ#ண
� ெகா*வதி&ைல.  

 

ெகா>�ப) எ�ேபா)� உய!�த ெசய& . ''ேம;லக� இ&ெலனிM� ஈதேல ந�6' 

எ�6 வ*9வ! ெசா�னா!. ஆத�� ெகா>/0� ெபாC), நா� ெகா>/கிேறா� 

எ�ற ெப1மித� ஒ1வM/0 உ#டாவ) இய�ைக. இ&ைல ெயனி&, ந�மா& 

ெகா>/க 
 �தேத எ�ற உவைகைய யாவ) அைடயலா�. ஆனா& ேசர� 

அ-தைகய நிைன� ைபேய ெகா*வதி&ைலயா�. எ-தைன தடைவ ஈ�தா;�, "நா� 

ெகா>-ேதா�; ந� பிறவி8� ெபா19� பய� ெப�றன" எ�ற மகி=2சிேய அவM/0 

இ1�ப தி&ைலயா�.  

 

ெகா>/0�ேதா6� அவMைடய வ*ள�ைம இ�மி யள�� 0ைறவதி&ைல. ஒ1 


ைற ெப�றவேன பல 
ைற வ�தா;� �திதாக வ�தவM/0 வழ30வ) ேபாலேவ 

வழ30வா�. 
�� ெப�றவ� எ�ற காரண-தா& பி��� வ�தவM/0 இ&ைல 

ெய�ப)�, 0ைறய/ ெகா>-த;� அவனிட� இ&ைல. அவMைடய ெப1வ#ைம 

ஒ:ெவா1 தடைவயி;� 0�றாம& விள30கிற).  

 

இ�த B�6 இய&�கைள8� கபில! K1/கமாக� பா>கிறா!.  

 

ஈ-த) இர3கா�; ஈ-ெதா6� மகிழா�;  



8 

 

ஈ-ெதா6� மாவ* ளியேன.  

 

இ�த2 ெசா�க* அ�சர ல�ச� ெப6� எ�6 ெசா&லேவ#>�. இ�த 
ைறயி& 

ெகா>�பவ!க* இ1� பா!களா எ�ற ஆரா72சியி& நா� இ�ேபா) �க ேவ#டா�. 

ெகா>�பவMைடய உ*ள� பா�ைம இ�ப  இ1/க ேவ#>� எ�6 WPகி 

ஆரா7�) ெசா�னாேன �லவ� , அவMைடய அ��தமான உண!2சிைய8� 

க�பைனைய8� நா� பாரா�டலா� அ&லவா? அதி& நம/0 ேலாப-தன� 

ேவ#டாேம!  

 

அரச!களிட� பாிசி& ெப6� இரவல!க* யா!? உட�பா& உைழ/க- ெதாழி& 

கிைட/காம&, ேசா6 காணாம& பி2ைச வா3கி- திாி8� ம/க* அ&ல. தா� 

ெப�றைத- த3கைள2 சா!�தா1/0� பிற1/0� அ�ெபாCத�ெபாC) ெகா>-) 

வி�> வ6ைமைய ேவ#>ெம�ேற வரேவ�0� கைலஞ!கைளேய இரவல!க ளாக/ 

கா#கிேறா�. ஏ>�, யாC� அணியாக ஏ�)� ைககளிேல ேவ6 ெபா1*கைள 

ஏ�)வ) Kைமெய�6 அவ!க* எ#ணினா!க* ேபா;�! ம�ன!க* ஈ� ய 

ெபா1ைள எ�த2 சமய-தி;� ெபறலா� எ�ற )ணி� கைலஞ!க9/0 

இ1�தைமயா& அவ!க* எ:வள� ெப�றா;� அ:வளைவ8� உதறி வி�> அ>-த 

நா* தா
� த� �லைம8� வ6ைம8மாக நி�றா!க*.  

 

�லவ!க9ைடய ெப1மித-ைத ஒ1 பா� ேல கா# கிேறா�. கபில! எ�M� �லவ! 

ெப1மா� பா ய பா�> அ). " பாாி எ�M� வ*ள& எ�Mைடய தைலவ�. அவ� 

இற�)வி�டா�. அவனிட� இ1�த 0ண3க* உ�னிட� உ*ளன எ�6 

ேக*வி8�ேற�. பா!-) வி�>� ேபாகலா� எ�6 வ�ேத�. இ3ேக வ�) பாிசி& 

ெப�6� ேபாகலா� எ�6 வரவி&ைல. அத�காக உ�ைன அள�/0 மி?சி� 

�கழ�� வரவி&ைல. உ#ைமைய2 ெசா&ேவ�' எ�6 ேசர ம�னைன� பா!-) 

அவ! ேபKகிறா!.  

 

பாண!க* யா= வாசி-)� பா>கிறா!க*. ேப! யா= எ�ற ஒ1 வைக யாைழ ஒ1 

பா� ேல கா#கிேறா�. பல காலமாக வாசி-) வாசி-)� பழ/க� ப�ட யாழிேல 

பாண!க* இைச L� � பா>கிறா!க*. அவ!க9ைடய 0ரேலா> அ�த யாழி� 

இைச ஒ�6ப�> இைச/கி�ற). பாைல� ப#ைண� பா>கிறா!க*. தழி?சி- 

)ைறயி& அைம�த பா�ைட� பா>கிறா!க*. அவ!க* ைகயி;*ள யா=தா� 

எ�ப � ேபKகிற)! பாண!களி� ஏவ& க9/0 அட3கி அவ!க* பணி/0� 

வ#ண� அ) ஒ�/கிற). Kர(தான3க* அவ!க* நிைன-தப  ெய&லா� 

ேபKகி�றன. அதனா&, ''பணி ெதாைட நர�பி� விர&கவ! ேபாியா=" எ�6 �லவ! 

அ�த யாைழ� பாரா�>கிறா!.  

 

சில! 
ழ� வாசி/கிறா!க*. அ�த 
ழவி& ஒ1 ப/க-தி& ஒ1 வைக ம# 

Rசியி1/கிறா!க*. பல கால மாக வாசி/காம& இ1�தா& அ�த ம# ெக�>� ேபா7 
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வி>கிற). ஆ �பா>� விற�ைய B�6 பாட&களி& கா#கிேறா�. 

பலவைளகைள2 சி6 ெப#ணாக இ1�தேபா) அணி�தி1�த அவ* இ�ேபா) 

ஆடேவ#  யி1�பதா& சில வைளகைளேய அணி�தி1/கிறா*. அவ* சில சமய3 

களி& அபிநய� பி -) ஆ>கிறா*. சில சமய3களி& ஆடாம& பா>கிறா*. 

ேசரMைடய ேவைல� �க=�) பா> கிறா*. அபிநய� பி /0� த� ைககளா& 

மி1த3க- )/0 ஏ�றப  தாள� ேபா>கிறா*. அவ* ைக அபிநய� பி /0� ேபா) 

ெதாழி� ைகயாக இ1/0�. இ�ேபா) அபிநய-தி& ஈ>படாம& இ1�பதா& ெவ# 

ைக' எ�6 �லவரா& ெசா&ல� ெப6கிற). பா னி எ�6�, விற� ெய�6� 

அவைள விளி/கிறா!க*. விற�ைய� பா!-). "இ�னாாிட� ெச�றா& பாிK 

ெபறலா�' எ�ற 
ைறயி& ெசா&வதாக அைம8� பாட;/0 விற�யா�6�பைட 

எ�6 ெபய!. �ற�ெபா1ளி& வ1� )ைறகளி& அ)�� ஒ�6. இ�த� �-தக-தி& 

இர#> விற�யா�6� பைடக* இ1/கி�றன.  

 

நா�> ம/கைள இ�பவா=� வாC�ப யாக2 ெச7) காவ& �ாிவ) ம�ன! கடைம. 

ேசர!களி� ஆ�சி
ைற ைய� ப�றிய சில ெச7திகைள இ�த� பாட&களி& ெபற 

லா�. ேசரநா> மைலவள� சிற�த நா>. அ1விகளா;� ஆ6களா;� நீ!வள� ெப�ற 

நா>. ேசரநா�> மாிலாேல ேதா�றி ேம& கட�ேல ெச�6 ேச1� ேபரா�ைற ஒ1 

�லவ! வ!ணி/கிறா!. ேகாைடயி& ெவ�ப� மி0தியாக அ1விக* வ�றி�ேபானா;� 

அ�த ஆ�றி& ெவ*ள� வ1மா�. �) ெவ*ள� வ1�ேபா) தைழகைள ெய&லா� 

அ -)/ ெகா#> ேவகமாக வ1கிற). அைத� பா!- தா& வ6ைம எ�M� 

பைகவைன2 சா>வத�0 Qர!க* தைழமாைல T  ஆரவார-ேதா> வ1வ)ேபால 

இ1/ கிற). ச�தன-ைத8� அகிைல8� அ -)/ெகா#> W30� Wைர8மாக2 

ெச��ன& வ1கிற). கா�ைப நில-தி& பா7�) ெசழி/க ைவ/கிற). ந&ல �ல3களி 

ெல&லா� பா7�) வள-ைத அதிக�ப>-)கிற).  

 

இ-தைகய மைலவள
� நீ!வள
� இ1-தலா& நா> ெச&வ
ைடயதாக 

விள30கிற). இய�ைக வள� இ1� பிM� ஆ�சி
ைற ந�றாக அைம�தா&தா� 

அ) ம/ க9/0� பய�ப>�. ேசர அரச! நா>காவைல- திற�பட ஆ�றினா!க*. 

ம/க9/0 B�6 வைகயான பைகக* உ#>. அக�பைக இர#>; �ற�பைக 

ஒ�6. பசி8� பிணி8� அக�பைகக* ; ேவ�6 நா�>� பைகவ! �ற�பைக. 

த/கவ#ண� நீ!வள� நிலவள-ைத� ெப1க2 ெச7) அரச� ஆ�சி �ாி�தா& 

அக�பைககளாகிய இர#>� ஒழி�)வி>�. அவ�ைற அழி�பைதேய உய!�த 

ெவ�றியாக2 ேசர! க1தின!. அ>-த) பைகவைர ெவ&;� ெவ�றி. ஓ! அரச� த� 

நா�>/ 0 ம/கைள வ6ைமயா;� பசியா;� ந>3காம& கா�பா�றினா�. 

அதனா& அவ� ம/க9ைடய அ��/0� பா-திரமானா�. பைகவ!கேளா> ெச7த 

ேபா!களி& ெவ�றி ேம& ெவ�றி ெப�றா�. 0  ம/களி� ந>/க-ைத� 

ேபா/கிய)தா� அவ� ெப�ற 
த& ெவ�றி. அ)ேவ பி� ெப�ற ெவ�றி 

க9/ெக&லா� ஆதாரமாக அைம�த). அதனா& அ�த2 ெசயைல , ")ள300  

தி1-திய வல�ப> ெவ�றி" எ�6 ஒ1 �லவ! பாரா�>கிறா!.  
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ஓ! அரச� த� பைடQர!கைள நா� � அதிகாாி களா/கி அ�த அ�த� ப0திகைள� 

பா)கா/0�ப  ெச7 தா�. ஆ/க ேவைலகளி& 
C மன-ேதா> ஈ>ப�ட அ�த 

Qர!க* ேபாைரேய மற�)வி�டா!க*. அ�ைப8� வி&ைல8� மற�தா!க*. 

இ�ப 2 ெச7) அரச� நா�ைட� �ர�தைமயா& நா> 
Cவ)� விைள� 


�>றாம& தி1மக* விலாச� ெப1கிய). 0 ம/க9/0 எ�த விதமான )� ப
� 

இ&ைல; பைகவரா& உ#டா0� ெகா>ைம8� இ&ைல. த�Mைடய ஆ�சி/0 

உ�ப�டவ!கைள2 சிறி)� தீ3கி�றி� பா)கா�பைதேய த� ல�சியமாக/ ெகா# 

 1�தா� ம�ன�.  

 

0 ம/க* வ1-தமி�றி வா=�தா!க*. அவ!க* வா=/ைகைய� ேபெரழி& 

வா=/ைக எ�6 ஒ1 �லவ! சிற� பி/கிறா!. அவ!க* வாC� ஊ!களி& )யரேம 

இ&ைல. "�ல�பா உைற8*" எ�6 அவ�ைற� பா>கிறா! �லவ!. ந&ல 

விைள2ச;� அரசா�சி8� இ1/0� ேபா) 0  ம/க9/0 எ�ன 0ைற? ஆ�றிேல 

�) ெவ*ள� வ1� ேபா) அவ!க* அதிேல நீ�தி8� ஆ 8� விழா அய! கிறா!க*. 

ேப7/க1�பினா& ெத�ப� க�  அைத2 ெச;-தி மகி=கிறா!க*. அ�த விழா ஒேர 

ஆரவாரமாக இ1/கிற). ேவனி�கால-தி& R� ெபாழி�& த3கி இ� �6கிறா!க*. 

தா� ம�>� Wக1� இய&� அவ!களிட� இ&ைல. K�ற-தாேரா> உ#> இனி) 

Wக1� ெச&வ! களாக/ 0 ம/க* வா=கிறா!க*. 

  

ேசர அரச!க* பைகைய அழி-) ெவ&;� ெவ�திற& ேவ�த!களாக இ1/கிறா!க*. 

மா!பிேல த3க* அைடயாள மாைலயாகிய பைனமாைலைய அணிகிறா!க*. ேவ6 

மாைல கைள8� �ைனகிறா!க*. மா!பிேல ச�தன� Rசி/ ெகா* கிறா!க*. அ�த 

மா!பி& அழகான ேகா>க* இய&பாக அைம�தி1/கி�றன. கா�ேல ெபாிய கழைல 

அணிகிறா! க*. அவ!க* ஓல/க-தி& ஆட;� பாட;� நிக= கி�றன. இனிய பான 

வைககைள Wக!கிறா!க*. அவ!க* வண3கா ஆ#ைமைய உைடயவ!க*. 

நிர�பின அறி�� ெபாிேயா! ெசா�கைள/ ேக�> அட30� இய&�� ேபராைசய�ற 

த�ைம8� உைடயவ!க*.  

 

பல மைனவியைர மண�) ெகா*9� 
 ம�ன! ேசர!. அவ1ைடய மைனவிய! 

நிர�பின அறி�ைடேயா!. ந&ல �கைழ� ெப�ேறா! . அழ0ைடயவ!க*. ம/க� 

ேபறாகிய ெச&வ-தி� 0ைறவி&லாதவ!க*. அ�த ம/கைள ”இள�)ைண� �த&வ!'' 

எ�6 ேபா�6கிறா! ஒ1 �லவ!. த�ைம� ெப�றவ!க9/0 இ�ைமயி;� ம6ைம 

யி;� )ைணயாக உத�பவ!க* எ�ற 0றி�ைப அ�த- ெதாட! �ல�ப>-)கிற).  

 

ந&ல நா>�, மைல8�, ஆ6�, நா>காவ& �ாி8� மறவ1�, ேபெரழி& 

வா=/ைகைய8ைடய 0 ம/க9�, பலெபா19�, மைனவிய1�, ம/க9�, 

நா�பைட8�. த�ைம� பாரா�>� �லவ1�, பா  ஆ  இ��6-)� பாண1� ; 

விற�ய1� அைம�த ேசர ம�ன!க9ைடய ெச&வ2 சிற�ைப எ&ேலா1� 

பாரா�>வ) விய�ப�6. அைத� பல! �க= ெச&வ� எ�6 �லவ! பாரா�>கிறா!. 

உ#ைமைய2 ெசா&;� சா�ேறா! ம�ன! �கைழ/ L6கி�றன!. அ� 
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ம�ன!களி� �க= 'வா�ேறா7 ந&�ைச'யாக நில�கிற). உலக� உ*ளள�� 

இ1/0� �க= அ). 'நி� வள� வா=க'' எ�6�, 'நி� வா=/ைக வா=க'' எ�6�, 

''நி� ெபய! வா=க" எ�6� வா=-) கிறா!க* �லவ!க*. ம�ன� வா=�தா& 

உலக� வாC� எ�6 ெசா&கிறா!க*. ஆ�6 மணைல/ கா� ;� பல ஆ#>க* 

வாழேவ#>� எ�6 வா=-) கிறா!க*.  

 

ம�ன1ைடய �கைழ� �லவ! ெவளியி>� 
ைற அழகாக இ1/கிற). ேநேர 

அவைர� பா!-)2 ெசா&வ) ஒ1வைக. பிறைர ேநா/கி2 ெசா&வ) ஒ1வைக 


�னாேல ெசா�ன) 
�னிைல� பரவ& எ�6� பி�னாேல உ*ள) பட!/ைக� 

பரவ& எ�6� ெபய! ெப6�. இதி& உ*ள எ�>� பாட&களி& 
�னிைல� 

பரவலாக அைம�தைவ ஐ�). விற�ைய ேநா/கி2 ெசா& வனவாக இ1�பைவ 

இர#> (5,8); வழி� ேபா/க!கைள� பா!-)/ L6வதாக அைம�த) ஒ�6 (7) 

 

கபில! ஒ1 பா� & பாாிைய� ப�றி2 ெசா&கிறா!. அ3ேக , அவMைடய மைலயி& 

பலா�பழ3க* பC-)- ேத� ெசாாி�தைத8�, அவMைடய மாளிைக ஓவிய� 

ேபால/ கா�சியளி-தைத8� ெசா&கிறா!. அவMைடய மைனவியி� அழைக8� 

இ&;ாிைமைய8� நிைன/கிறா!. அவ� ெப1 விரைல8ைடயவென�6�, 

உ�ன-)� பைகவ ென�6�, �லரா ஈைகைய உைடயவென�6� L6கிறா!. 

அவ� இற�தா� எ�பைத, வாரா2 ேச��ல� பட!�ேதா�'' எ�6 உண!-தி 

வ1�)கிறா!. அவ� இற�தைமயா& 
ழ�ம# �ல!�த); இரவல! இைன�தன!.  

 

பதி�6� ப-தி� கட�* வா=-)/ கிைட/கவி&ைல. ஆனா;� இ�ேபா) 

கிைட/0� பாட&களி& 11-ஆ� பா�ேட 
த�& இ1/கிற). அதி& 
த�& 


1கைன� ப�றிய ெச7திக* வ1கி�றன. கட�ைள ேந! 
கமாக வா=-)� 

வா=-)� பாட& கிைட/காவி�டா;�, 4ைல� ப /க எ>-த�ட�, 'T1ைட 


C
த& த �த ேபாிைச/ க>?சின விற& ேவளி�' ெச7தி 
த�& இ1�பைத/ 

காP� ேபா), கட�* வா=-) இ&லாைமயா& உ# டா0� வ1-த� ஓரள� நீ3கி 

ஆ6த& அைடய 
 கிற). அ�த� ப0தியி&, 
1க� கட�ேல Tரைன2 ச3கார� 

ெச7த தி1விைளயாட& வ1கிற). TரM/0� பிற1/0� கா�பாக ஒ1 மாமர� 

இ1�த ெத�ப) அ/கால-தி& வழ3கிய வரலா6. ''அண30ைட அ�ண! ஏம� 

�ண!/0�, T1ைடய 
C
த& த �த" தாக� பா�>2 ெசா&கிற). 
1கேவ* 

யாைன S!�) வ1வைத8� அ�த� பாட�& �லவ! L6கிறா!.  

 

இதி& உ*ள எ�>� பாட&களி& வ�த )ைறக* வ1 மா6: இய�ெமாழி வா=-), 

உழிைஞ யரவ�, கா�சி வா=-), ெச�)ைற� பாடா# பா�>, நா> வா=-). 

விற�யா�6� பைட. இ�த� பாட&க9/0 அைம�த பைழய ெபய!க* : �# உமி= 
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01தி, உ1-)வ1 ம�! நிைற , வல�ப> ெவ�றி, ேபெரழி& வா=/ைக , சி& வைள 

விற� , �லாஅ� பாசைற, ெவ�றா> )ண3ைக, ெவ# டைல2 ெச��ன&.  

 

பதி�6�ப-ைத/ க#> பி -) Bல-ைத8� உைர ைய8� ந�0 ஆரா7�) 

பய�ப>� 0றி��/கைள8� ேச!-) அ2சி�>- தமி= நா�>/0 வழ3கியவ!க* 

எ� Mைடய ஆசிாிய� பிரானாகிய மகாமேகாபா-தியாய பா/ட! ஐயரவ!க*. 
த& 


தலாக அ�4& 1904 ஆ� ஆ# & ெவளியாயி�6. அத� B�றா� பதி�� 

ெவளியா0� ேபா) (1941) உடனி1�) ஏவ& �ாி8� வா7�� என/0/ கிைட-த).  

 

ச3க 4& கா�சிக* எ�M� �-தக வாிைசயி& இ) ஏழாவ) �-தக�. பாிபாட� 

ெச78* விள/க� அைம�த "தமி= ைவைய" எ�M� �-தக� இனி ெவளியா0�. 


1க� தி1வ1* )ைணயி1�) நிைறேவ�ற ேவ#>�.  

 

மயிலா�R!, 17-12-52                     கி. வா. ஜக�நாத�  

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

1.  1.  1.  1.  ெச�வ� க�ேடா�ெச�வ� க�ேடா�ெச�வ� க�ேடா�ெச�வ� க�ேடா�!!!!    

-  

வ?சி மா நகர� ேசர!க9ைடய தைல நக!. ெந>?ேசரலாத� அ� நகாி& இ1�) 

அரK ெச7) வ�தா�. அவMைடய ெவ�றி2 சிற��/0 இமய மைலேய 

அைடயாளமாக நி�ற). இமய-ைத ேநா/கி� பைட8ட� �ற�ப�ட ேபா) வட 

நா� & உ*ள ஆாிய ம�ன! பல! அவைன எதி!-தா!க*. அவ!கைள ெய&லா� 

ெவ�6 இமய� ெச�6 அ� மைலயி& த�Mைடய ெகா யாகிய வி&ைல� 

ெபாறி-) வி�> வ�தா�. அவMைடய Qர
� �கC� இமய மைலயள�� 

ெச�றைமயா& அவைன யாவ1� இமயவர�ப� எ�6 சிற�பி-)2 ெசா�னா!க*. 

இமயவர�ப� ெந>?ேசரலாத� எ�6 அ�த2 சிற��� ெபயேரா> ேச!�) 

அவMைடய இய� ெபய! வழ3கலாயி�6.  

 

அவMைடய ஈைக2 சிற�ைப8�, நா> காவ�� உய!ைவ8�, Qர� ெப1ைமைய8� 

�லவ!க* பாரா� � பா னா!க*. 0ம�@! எ�ற ஊாி& வா=�த அ�தண� 

�லவராகிய க#ணJ! எ�பவ! அ�த ம�னைன� ப-)� பாட&களா& பா னா!. 

பதி�6� ப-தி& இர#டாவ) ப-தாக அைவ இ1/கி�றன. அ�த� ப-தி� 
த& 

பா� & அவMைடய ெவ�றி ைய� பாரா� � பா னா! �லவ!.  

 

�லவ! வ?சி மா நக1/0 ஒ1 நா* வ�தா!. அ�6 ம�ன� த� ெவ�றிைய/ 

ெகா#டா>� நா*; அவ� த� ப�ட-) யாைனயி& அம!�) உலா வ1� நா*. 

அவMைடய ெவ�றி- தி1வி� விள/க� அ�த உலாவி& ந�றாக ெவளியாயி�6. 

பல நா>களி�1�) ேசரமாM/0/ க�ப� ெச;-)� ம�ன!க* வ�தி1�தா!க*. 

சில ஊ!கைள- த�
ைடய ஆ�சியிேல ைவ-)/ெகா#> வா=�த ேவளி! பல! 

வ�தி1�தா!க*. இ�ேபா) ஐமீ�தா! எ�6 ெசா&;� சி�றரச!கைளேய அ/ 
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கால-தி& ேவளி! எ�6 ெசா�னா!க*. அ:வா6 வ�த ம�ன!க9� ேவளி!க9� 

த3க* த3க* ஊ!களி �1�) பல ப#ட3கைள/ ைக8ைறயாக/ ெகா#> 

வ�தா!க*. உலாவி� சிற��/0ாிய பல ெபா1*கைள அவ!க* ெகா#> வ�) 

அளி-தா!க*. வ?சி மா நகர ம/க* மா-திரம�றி ம�ற ஊ!களி�1�)� ேவ6 

நா>களி�1�)� இ�த- தி1�லாைவ� பா!/க மனித!க* வ�தி1�தா!க*. அ�6 

வ?சி மா நகர�, அ)கா6� க# ராத ெபாிய தி1விழா/ ேகால� ெகா# 1�த). 

�லவ1� பாண1� L-த1� வ�) 0Cமியி1�தா!க*. வடெமாழி வாண1� 

வ�தா!க*  

 

அரசMைடய உலா மிக2 சிற�பாக இ1�த). ப�ட-) யாைனயி� ேம& அரச� 

அம!�தி1�தா�. அவ� அ1கி& ஒ1 ம�ன� 0ைட நிழ�ற, இர#> சி�றரச!க* 

கவாி Qச, ேவ6 ம�ன!க* ைகக� ய ப ேய தைரயி& நட�) வர, இ�னிைச/ 

க1விக* ஒ�/க, 
ரK 
ழ3க, இ�த/ கா�சிைய/ காP� ம/க* ஆரவார� 

ெச7ய2 ேசரமா� தி1�லா வ�தா�.  

 

அ�ேபா) அவMைடய ேதா�ற-ைத/ க#டா! 0ம�@!/ க#ணனா! . அவMைடய 

Qர-ைத8�, அவ� ேபா!களி& ெவ�றி ெப�ற ெச7திைய8� ந�0 அறி�தவ! 

அவ!. அவ�ைற இ�ேபா) சிறிேத நிைன-)� பா!-தா!. அவMைடய Qர2 ெசய;� 

ேதா�ற
� அவ1/0 
1கேவளிMைடய நிைனைவ உ#டா/கின. '
1க/ 

கட�ளி� Qர2 ெசய&கைள� ேபாலேவ இ�த அரசMைடய Qர2 ெசய&க* 

இ1/கி�றன. யாைனயி� ேம& இவ� Q�றி1/0� அழ0� அ�ெப1மா� 

யாைனயி� ேம& எC�த1*வ) ேபால/ க# ெகா*ளா/ கா�சி யாகேவ 

இ1/கிற)' எ�6 அவ! எ#ண� பட!�த). இ�த எ#ண� பி�M� வள!�) 

வள!�) �லவ1ைடய உ*ள-திேல நிர�பிய). அத� பயனாக அவ! ஒ1 பாடைல� 

பா னா!.  

 


1க� விற&  

 

அைலக* ெகா�தளி-) ேமாதி எC�பி அ / கி�றன. மைலேபால எC�பி/ 

கைரயிேல வ�) ேமா)ைகயி& பிசி! பிசிராக உைட�) சித6கி�றன. அ�ப  

அைலக* எC�) உைட8�ப யாக/ க>ைம யான கா�6 QKகிற). அ) பா7�) 

Qசி அ - த�னா& சலன-ைத8ைடய காிய நீாி& அைலக* எCகி�றன. ஆ= 

கடலாத�� ெபாிய ெபாிய அைலகளாக எCகி�றன. கட�ேல நீ! 0ைறவ)#டா ? 

அ) நிர�பி நிைற�த Tைல8ைடய) ேபால இ1/ கிற). கட�� பர��/0 

அளேவ)? அ) ெசறி�த நீ!� பர�ைப உைடய ெபாிய கட&.  

 

எ30� பர�) ஒேர நீ! மயமாக/ கிட/0� கட�ேல வளி பா7�) அ>வதனாேல 

மைலைய� ேபா�ற அைலக* எC�) கைரயிேல ேமாதி- தாம நீ!-திவைலகளாக 
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உைடகி�றன ; திவைலக* Lட அ&ல; பிசி! பிசிராக� பனி- Iவைல� ேபால2 

சித6 கி�றன.  

 

அ�த/ கட;/0*ேள TரMைடய உயி! நிைல யாகிய மாமர� தைல கீழாக நி�ற). 

Tரேன அத�0* �0�) ெகா# 1�தா�. எ&ேலா1/0� வ1-த-ைத- த1� 

அKர!க* தவ� ெச7தா!க*. TரM� தவ� இய�றினா�. அத� பயனாக அவ! 

க9/0 ஒ1 மாமர� கிைட-த). அ�ண! 0ல- தைலவM/0� பா)கா�பாக அ�த 

மாமர� நி�ற). அ) கட;/0*ேள இ1�ததா& க#P/0- ெதாியா) எ�6 

அ�ண! நிைன-தன!. 
1கM ைடய ேவ& அ�த/ கட& நீைரெய&லா� Kவற2 

ெச7) மாவி� அ  மர-ைத� பிள�)வி�ட).  

 

அமர!க9/ெக&லா� Tர� மி/க )�ப-ைத உ#டா/கினா�. அவைன அட/க 

வழி ெதாியாம& அவ!க* தி#டா னா!க*. 
1கனிட� 
ைற யி�டா!க*. வளி 

அைலகைள அ>வதனா& பிசிராக உைட8� நளியி1� பர�ைப8ைடய மா/கட�& 

TரM/0ாிய மாவி� அ ைய அ�ெப1மா� த �) Tரைன அழி-தா�. அதனா& 

ேதவ!க* வி>தைல ெப�றன!. பிறரா& ெசய�க1� ெசயைல2 ெச7த ைமயா& 


1கM/0� ேபாிைச உ#டாயி�6. Tரைன/ ெகா&ல ேவ#>ெம�ற 

க>?சின-ேதா> ெச�றா� 
1க�. அவ� ெவ�றி ெப�றா�. அ�ப  ெவ�றி 

ெப�ற மி>/ேகா> 
1கேவ* த� களி�றி� ேம& ஊ!�) வ�தா�. அமர!க* அ� 

ெப1மாMைடய பவனிைய/ க#> களி-தன!. க>?சின விற& ேவ* களி�றி� 

ேம& ஊ!�த) ேபால இ1�த), ேசரலாத� யாைனயி� ேம& உலா� ேபா�த கா�சி.  

 

வைரம1* �ணாி வா�பிசி! உைடய  

வளிபா7�) அ�ட )ள30 இ13 கம?T&  

நளியி1� பர�பி� மா/கட& 
�னி  

அண30ைட அ�ண! ஏம� �ண!/0�  

T1ைட 
C
த& த �த ேபாிைச/            5 

க>?சின விற& ேவ* களி6 ஊ!�தா30.  

 

மைலைய ஒ-த அைலக* Iய )ளி-)ளியாக உைட8�ப  கா�றான) Qசி2 

சிைத-த, அைசகி�ற காிய நிைற�த க1�பமாகிய நீைர8ைடய ெசறி�த காிய 

பர�ைப உைடய ெபாிய கடைல அPகி, )�ப-ைத2 ெச7தைல 8ைடய அKர!க* 

தம/0� பா)கா�பாக/ L�  ைவ-த TரMைடய (மாவி�) அ  மர-ைத� பிள�) 

ெபாிய �கைழ8� க>ைமயான ேகாப-ைத8� ெவ�றி மி>/ைக8 
ைடய 
1க� 

யாைனைய ஊ!�) வ�தா�ேபால.  

[ம1* : உவம உ1� ; வைரேயா எ�6 ம1*வத� 0ாிய எ�6� ெசா&லலா�. �ணாி 

- அைல. வா�பிசி! - Iய)ளி . பிசி! உைடய - பிசிராக உைடய. அ�ட - சிதறிய. 

)ள30 - அைச8�. கம?T& - நிைற�த க1�பமாகிய நீ! ; கம - நிைற�. 'நிைற�த 

நீ! ; T&ேபாறலா� Tெலன� ப�ட)' எ�ப) பைழய உைர. நளி - ெசறி�; த#ைம 



15 

 

8மா�. இ1�பர�� - காிய பர�� . 
�னி - நிைன�) ெச�6. அண30 - வ1-)த&. 

ஏம� �ண!/0� - பா) கா�பாக அைம-) ைவ-த. T! - Tர�. 
C 
த& - 

அ மர�. த �த - பிள�த. இைச - �க=. விற& - ெவ�றி மி>/0. ேவ* - 
1க�. 

ஊ!�தா30 - ஊ!�த) ேபால.] 

 


1க� தி1விைளயாட&கைள� ப�றிய வரலா6 க* கால-)/0/ கால� 

ேவ6ப�> வழ30�. க�த �ராண� Tரப�மேன மாமரமாகி நி�றா� எ�6 

ெசா&கிற). பழ3கால-தி& இ�த மாமர� TரM/0� பா)கா�பாக இ1�தெத�6 

ஒ1 வரலா6 வழ3கி வ�த). Tரவ� மா- தன/0 அரணாக�ைடய மாவி� 
த& 

எ�றவா6' எ�6 பைழய உைரகார! எC)வா!. தி1
1கா�6�பைடயி� 

உைரயி& ஓாிட- தி&, அ�ணெர&லா� த�
டேன எதி!�தா! வ� யிேல பாதி த3க* 

வ�யிேல L>�ப  ம�திர3 ெகா# 1�) சாதி-தெதா1 மாைவ ெவ� னா� 

எ�றவா6' எ�6 ந2சினா!/கினிய! எC)கிறா!.  

 

கட�� த �த ெவ�றி  

 


1க� கட�ைடேய மாமர-ைத- த �தைத� ேபால2 ேசரலாதM� கட�ைடேய 

ஒ1 மர-ைத ெவ� னா�. பழ3 கால-தி& அரச!க* த�
ைடய தைல நகாி& 

ஏேதM� ஒ1 மர-ைத ைவ-)� பா) கா-) வ1வா!க*. அத�0/ காவ& மர� 

எ�6� க மர� எ�6� ெபய! வழ30�. அரச1/0ாிய சி�ன3கைள/ காவ& 

�ாிவ) ேபால அ�த மர-ைத8� காவ& ெச7வா!க*. பைகவைர ெவ�ற அரச� 

அவ!க9ைடய காவ& மர-ைத ெவ�  அைத/ ெகா#> 
ரச� ெச7வ) வழ/க�.  

 

ேசரநா�>/0 ேம�ேக கட�ைடேய உ*ள சில தீ�கைள/ கட�ப! எ�ற ம�ன! 

ஆ#> வ�தன!. அவ!க9ைடய காவ& மர� கட��. அவ! களி� ேம& 

ெந>?ேசரலாத� பைடெய>-)2 ெச�6 ெவ�றா�. 0ம�@!/ க#ணனா! அ�த 

ெவ�றிைய� பா>கிறா!.  

 

ெப1�பைடேயா> ேசரலாத� கட�ப1ட� ேபா! ெச7ய2 ெச�றா�. தீவாயிM� 

தைல நகாி& அர#கைள அைம-தி1�தன!. அ�த அர#கைள அழி-தா�. எளிதிேல 

அழி/க 
 8மா? பைக ம�ன1ைடய பைட Qர!க* எதிாி�>� ேபா! ெச7 தா!க*. 

எதி!-)/ 06/கி�டவைர ேவலாேல 0-தி� ேபா! ெச7தன! ேசரமா� பைடQர! . 

அ� ப / 0-தி/ 01தி ேதா7�தைமயா& ேவ�� Wனி சிவ�தி1�த); ெச:வா7 

எஃக� (ேவ&), வில30 கிறவ!கைள (த>/கிறவ!கைள) ெய&லா� 0-தி/ கிழி-) 

அவ!க9ைடய மா!ைப- திற�த). பைக வரா& ஊ6படாத அாிய மா!பிைன 

உைடயவ!க* அவ!க*. அ�த மா!ைப- திற�த) ேவ&; அ3ேக �# 

உ#டாகிவி�ட). வ�ைம ெப�ற உட�� ஆத�� திற�த �#ணி� வழிேய 01தி 

ஊ�6� ேபால� ெபா3கி வ�த). பல Qர!க9ைடய மா!� பிள�) வ1� 01தி 

ெவ*ள� கீேழ ஆ6ேபால� பா7�த). கட��1�) உ��0�தி1/0� உ�ப3 
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கழிகளி& அ�த இர-த ஆ6 ேபா7/ கல�த). இய� ைகயாக நீலமணியி� நிற-ைத� 

ேபா�ற நீல நிற 
ைடய நீைர� ெப�றைவ கழிக*. அவ�றிேல ெச/க2 சிவ�த 01தி 

ெவ*ள� பாயேவ, அ�த நீ! நிற� மாறி2 சிவ�த 030ம/ 0ழ�� ேபால ஆகி 

வி�ட). 030ம/ 0ழ�ைப மனல/ கலைவ எ� பா!க*. ெச:வா7 எஃக� மா!ைப� 

பிள�த �#க* உமி=�த 01தி யினாேல மணிநிற இ13கழி நீ! நிற� ெபய!�) 

மனல/ கலைவ ேபால ஆ0�ப  கட�ப ம�ன1ைடய மதி&கைள2 ேசர ம�ன� 

அழி-தா�.  

 

ஒ1வைகயிேல ெவ�றி கிைட-) வி�டா& Qர! க9/0� பி�M� ஊ/க� 

மி0தியா0�. மதிைல அழி-த பி�� ேசரM/0 ஊ/க� அதிகமாகிவி�ட). வ�ைம 

யிேல அவM/0/ 0ைற� ஏ)? 
ர# (வ�) மி0 சிற�ைப உைடயவ� அவ�. 

அ�த2 சிற�பினாேல பி�M� உய!�த எC2சிைய உைடயவனாகி� பைக 

ம�ன1ைடய காவ& மர-ைத அழி/க� �0�தா�. அ�த மர-ைத� பல Qர!க* 

T=�) ெமா7-)/ காவ& �ாி�தன!. மதிைல ெவ�றைதவிட இ) அாிய ெசய& 

அ�6 எ�6 
த�& ேதா�றிய). ஆனா& இ3ேக த� உயி! ேபானா;� 

க மர-)/0 ஊ6பா> ேநரவிடாம& மி/க வ�ைம8ைடய Qர!க*  

பைடக9ட� காவ& �ாி�தன!. மர� ந�1க- திர#> வள!�தி1�த). அதி& 

மல!க* நிைறய� R-தி1�தன. அ�த- திர* R3 கட�� அ)கா6� அதைன8ைடய 

ம�ன! வா=� மல!�த) ேபால மல!�தி1�த). இ�ேபா) அ) 0ைலய� ேபாகிற). 

கட�ப மர-ைத ெவ�>�ப  Qர!கைள ஏவினா� ேசர�. அவ!க* காவைல8ைடய 

அத� அ மர-ைத ெவ� னா!க*. வ ேவ� ெப1மா� கட�ைடேய மாமர� 

த �தா�. ேசர� கட�ைடேய இ1�த நகாி& கட�ைப- த �தா�.  

 

கட�ப!களி� காவ& மர-ைத- த �த ெவ�றி எளிய த�6; மிக� ெபாி). ஆத�� 

அத�0 அைட யாள� ேவ#டாமா? ெவ� ன மர-ைத- த� நா�>/0 எ>-)2 

ெச�6 அைத/ கைட�) 
ரசி� 0டமாக அைம-) ேமேல ேதா& ேபா!-) ைவ-)/ 

ெகா#டா�. அ�த 
ரK 
ழ3கி னா;� ெவ�றி 
ழ/கேம 
ழ30�. 
ழ3காம& 

இ1�தா;� கட�� த �த ெவ�றி/0 அைடயாள மாக விள30�.  

இ:வா6 ேபாாிேல ெவ�றி ெப6கி�றவ� ேசர�; ெவ&ேபா!2 ேசரலாத�. 

அவMைடய அர# மைனயி& நா*ேதா6� சி6 வி1�)� ெப1 வி1�)� 

நைடெப6�. இனிய நறைவ உ#பா!க*. ப�னாைடயா& அாி-த க*ைள உ#> 

ெவ�றிைய/ ெகா#டா>வா!க*. அவ� மா!பி& ச�தன� மண/0�. மைல 

நா�ைட8ைடய ம�னM/02 ச�தன-)/0� ப?சமா? அைத மா!� நிைறய� 

Rசியி1�பா�.  

 

அரசMைடய Qர� எ:வள� சிற�பாக இ1� தா;�, ஊ/க� உய!�ததாக 

இ1�பிM� அவ� க1-ைத நிைறேவ�6� பைட ேவ#>�. எ�த� ேபாரானா;� 

இைள/காத பைடயாக இ1/க ேவ#>�. ேசரமாM/0 அ-தைகய சிற�த பைட 

இ1�த). எ-தைகய ேபாரானா;� பைகவ!கைள அ�>- த� Qர-ைத 

ெவளி�ப>-)� Qர!க* திர#ட பைட அ); ேபா! அ> தாைன. இய�ைகயான 
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ஊ/க
�, க*ைள Wக!�ததனா& உ#டா0� ெசய�ைகயான கிள!2சி8�, அக�6 

மல!�) ச�தன� Rசி விள30� மா!��, ேபாைர அ>கி�ற தாைன8� உைடய 

ேசரலாதைன ேநேர விளி-)� பா>கிறா! �லவ!.  

 

ெச:வா7 எஃக� வில30 ந! அ6�ப  

அ1நிற� திற�த �# உமி= 01தியி�  

மணி நிற இ13கழி நீ! நிற� ெபய!�)  

மனால/ கலைவ ேபால , அர# ெகா�6,           10 


ர#மி0 சிற�பி� உய!�த ம/கைல,  

பல!ெமாசி�) ஓ�பிய திர*R3 கட�பி�  

க 8ைட 
C
த& )மிய ஏஎ7,  

ெவ�6 எறி 
ழ30பைன ெச7த, ெவ&ேபா!  

நா! அாி நறவி�, ஆர மா!பி�         15 

ேபா! அ> தாைன2 ேசரலாத!  

 


�ேப பலைர/ 0-தி2 சிவ�த Wனிைய8ைடய ேவ& இைட� �0�) த>�பவைர/ 

கிழி/க , அாிய மா!� பிள�த �#ணா& ெவளியிட�ெப6� இர-த-தா& நீல 

மணிைய� ேபா�ற காிய கழியி� நீாின) நிற� மாறி/ 030ம/ 0ழ�ைப� ேபால2 

ெச�நிற-ைத� ெபற , மதி& கைள அழி-), வ�ைம மி/க ெப1ைமேயா> உய!வான  


ய�சிைய உைடையயாகி, பல! T=�) பா)கா-த R/ கைள8ைடய திர#ட கட�ப 

மர-தி� காவைல8ைடய அ � ப0திைய- )#டா/0�ப  ஏவி, அ�த- )#> 

களா& ெவ�றி ெகா#> 
ழ30� 
ரச-ைத2 ெச7த, ெவ&;கி�ற ேபாைர8�, 

ப�னாைடயா& வ க�ட� ெப6� க*ைள8�, ச�தன-ைத அணி�த மா!ைப8�, 

ேபாாி& பைகவைர அழி/கி�ற பைடைய8� உைடய ேசரலாதேன!  

 

[வா7 - 
ைன. எ . க� - ேவ& . வில30ந! - த>�பவ!. அ6�ப - கிழி/க. நிற� - 

மா!�. திற�த - பிள�த. 01தி யி� - இர-த-தாேல. இ13கழிநீ! - காிய கழியி& 

உ*ள நீ!. ெபய!�) - மாறி. மனால/கலைவ - 030ம/0ழ�� ; சாதி�3க/ 0ழ�� 

எ�6� ெசா&லலா�. 
ர# - வ�ைம. ஊ/கைல - 
ய�சிைய உைடைய ஆகி . 

ெமாசி�) - ெமா7-). ஓ�பிய - கா�பா�றிய திர* - ப1-த. க  - காவ& . 
C
த& - 

அ மர�. )மிய - )#> ப>�ப  யாக. ஏஎ7 - ஏவி. எறி - அ /கி�ற. பைண - 
ரK. 

நா! அாி - ப�னாைடயா& வ க�>கி�ற. நற� - க*. க*ளி& பல வைக உ#>. 

மன-)/0 உ�சாக-ைத ஊ� >� பலவைக� பான3கைள8� ம)ெவ�6� க* 

எ�6� வழ30வ) பைழய மர�. ெவறிS�>� க*ைள மா-திர� இ�ேபா) க* 

எ�6 ெசா&கிேறா�. அரச!க9� ெச& வ!க9� ம�ற ம/க9� ஊ/க� ெப6� 

ெபா1�>� ப1 0� பான� எ�ேற இ3ேக ெகா*ள ேவ#>�. ெவறி S�>� 

க*ளாக இ1�தா& அத�0 ஏ�றவைகயி& �லவ! க* அைத2 ெசா&வா!க*. நறவி� 
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- நறவிைன8ைடய. ஆர� - ச�தன� ; 
-) எ�6� ெசா&லலா�. ேபா! அ> - 

ேபாாி& பைகவைர அ>கி�ற. தாைன - ேசைன. ] 

 

கட�ப மர-ைத ெவ�  
ரK ெச7த இ�த2 ெச7திைய இ� �லவ! ேவ6 ஒ1 

பா� ;� ெசா&� யி1/கிறா!. "கட�� அ6-) இய�றிய வல�ப> விய�பைண" 

எ�6 பதி�6�ப-தி� பதிேனழாவ) பா� & வ1கிற).  

 


1கைன� ேபால/ கட�ைட நி�ற க  மர� த �த ெவ�றிைய உைடயவ� ேசர� 

எ�பைத2 ெசா�ன �லவ!, அ� ம�ன�, க>?சின விற& ேவ* களி�ைற ஊ!�த) 

ேபால யாைனயி� ேம& ஊ!வல� வ�தைத� பா>கிறா!.  

 

யாைன உலா  

 

ேசரலாத� யாைனயி� ேம& வ1கிறா�. அ�த யாைன தா� எ-தைன அழகாக 

இ1/கிற)! அத�0 அல3கார� ெச7தி1/கிறா!க*. மல! மாைலைய8� 

மணிைய8� �ைன�) அழ0 ெச7தி1/கி�றன!. அ�த மாைல மா!பள�� வ�) 

ெதா30கிற). வாடாம& �)ைம மண-ேதா> விள30� ைப�தா! அ). யாைனயி� 

ெந�றியிேல ப�ட� மி�Mகிற). அத� ெகா�� கி��ாி8ட� விள30கிற). பைக 

வ1ைடய மதி&கைள- த� ெகா��களா& ேமா)� விரைல8ைடய) ேசரலாத� 

யாைன. அத� ம1� யிேல ெவ�றி/கைத எCதியி1/கிற). அ) ெவ�றி யினா� 

சிற�த ெகா��; வல� உய! ம1��. யாைன/0 இல/கண� உ#>. ஏழ  உயர� 

இ1�தா& ந&ல யாைன. அத� உ6��/க* இ�ப  இ�ப  இ1/க ேவ#>� எ�ற 

வைரயைற இ1/கிற). யாைனயி� இல/கண-ைத2 ெசா&;� கஜ சா(திர� எ�6 

ஒ1 4& வடெமாழியி& இ1/கிற). 
�� தமிழி;� இ�த). அதி& யாைனயி� 

உட;/0ாிய 0ண- ைத8� 0�ற-ைத8� விாிவாக/ காணலா�. பைட யிேல 

ேச!-)/ ெகா*9� யாைனையேய ஆரா7�), த0தி8ைடயதா எ�6 ெதாி�) 

எ>�பா!க*.  

 

அரசMைடய ப�ட-) யாைன எ�றா& எ&லா இல/ கண3க9� ெபா1�தியதாக 

இ1/க ேவ#>�; சிறிதள� Lட/ 0�ற� இ&லாம& இ1/கேவ#>�. 

ேசரமாMைடய யாைன 0�றெமா�6� இ&லாத) பழி தீ! யாைன. அத� கC-ைத� 

ெபா�னாைடயா& �ைன�தி1/கிறா!க*. ெபா�னா& தவிசி� 1/கிறா! க*. 

ெபா�னாேல அணி ெச7த யாைனயி� கC-தி� ேம& ேசரலாத� அம!�) பவனி 

வ1கிறா�. அ� ேபா) அவைன� பா!�பவ!க9/0 அவMைடய ெச&வ மி0தி 

ந�றாக விள30�. யாவ1� அ�த2 ெச&வ-ைத� ேபா�றி� �க=கிறா!க*. பல! 

�க= ெச&வ� அ). ேசரமாMைடய ஊ!வல-தி& அவM ைடய ெச&வ நிைலைய/ 

க#> 0ம�@!/ க#ண னா1� அவைர� ேபா�ற �லவ!க9� களி-தன!. அ�த/ 

கா�சி அவ!க* க#P/0 இனிைமயாக இ1�த). இனிதாக� பா!-தா!க*. 
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''ேசரலாதேன யாைனயி� ேம& அம!�த ேகால-தி& உ� ெச&வ-ைத இனிதாக/ 

க#ேடா�" எ�6 �லவ! பா>கிறா!.  

 

மா!�ம� ைப�தா! ஓைடெயா> விள30�  

வல� உய! ம1�பி� பழிதீ! யாைன�  

ெபால� அணி எ1-த� ேம& ெகா#> ெபா��தநி�  

பல!�க= ெச&வ� இனி )க#  0ேம.     20 

 

மா!பிேல நிைற�) ெதா3கிய �திய தா!. ெந�றி யிேல ப�ட�, இவ�ேறா> 

விள30கி�ற, ெவ�றியினா& உய!�த ெகா�ைப8ைடய , 0�ற3க* நீ3கிய 

யாைனயி�, ெபா�னா& அல3காி/க� ெப�ற கC-தி� ேமேல அம!�)  

விள3கிய நி�Mைடய , பல1� �கC� ெச&வ2 சிற�ைப, இனிதாக யா� க#ேடா�.  

ைப�தா! : இ3ேக பKைம , �)ைமைய/ 0றி-த). ஓைட - ெந�றி� ப�ட�. வல� - 

ெவ�றி. பழி - 0�ற�. ெபால� அணி - ெபா�னாேல �ைன�த; ெபா� எ�ற 

ெசா&ேல ெபால� எ�6 ஆயி�6. எ1-த� -- கC-). ெபா��த - விள3கிய . 

க# 0� - க#ேடா�. ம�ற� �லவ!க9� ஊ!வல-ைத/ க#> களி-தைமயா& 

க# ேடா� எ�6 ப�ைமயா� ெசா�னா! . ] 

 

இமய
� 0மாி8�  

 

கட�ப!கைள ெவ�ற சிற�ைப8� களிH!�த சிற�ைப8� பாரா� ய �லவ! 

ேசரலாத� ெப�ற ெவ�றிகளி& தைலைம ெப�றைத இனி2 ெசா&ல வ1கிறா!. 

இமய-தள�� ெச�6, இைடயிேல எதிாி�ட ம�ன!கைள ெவ�ற ெப1ைமயினா& 

தா� ெந>?ேசரலாத� இமயவர�ப� ெந>?ேசரலாத� ஆனா�. அ�த 

ெவ�றிைய2 ெசா&லாம& இ1/க லாமா? அைத2 ெசா&லாவி�டா& 

ேசரலாதMைடய ெவ�றி� �க= 
�6� ெபறா). ஆத�� இ�த� பா�ைட 

நிைற�6-த வ�த �லவ! , ேசர ம�ன Mைடய ெவ�றிகளி& சிகரமாக நி�0� 

அதைன� பா�>/02 சிகரமாக ைவ-) 
 /கிறா!.  

 

ேசரமாMைடய Qர-)/0 இமய
� 0மாி8ேம எ&ைலக*. வட/ேக ஓ3கி உய!�த 

இமய-தி& அவ� ��ைய� ெபாறி-) வ�தவ�. இமய-)/0 அவேனா> ெச�6 

வ�த Qர!க* அ�த அாிய ெசயைல� ப�றி2 ெசா&வைத� பலவ! ேக� 1/கிறா!. 

இமய/ கா�சிைய அவ!க* விாி-)/ Lற/ ேக�டவ! க#ணனா!. அ2 ெச7திக* 

இ�ேபா) நிைன�/0 வ1கி�றன.  

 

இமய-தி� �க= மிக� ெபாி). உலக-தி& உ*ள மைலகளிெல&லா� ெபாிய) அ); 

சிவெப1மா M/0ாிய ைகலாய-ைத- த�பா;ைடய). அத� ெப1ைமைய� பல 
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நா�>� �லவ!க9� பல ெமாழி� �லவ!க9� பா யி1/கிறா!க*. அத� இைச 

மிக� ெபாி); ேபாிைச இமய� அ).  

 

அ3ேக உ*ள மர�, வில30, ம/க* இவ!கைள� ப�றி அ�த Qர!க* ெசா�னைவ 

நிைன�/0 வ1கி�றன.  

 

மைல2 சார&களி& 
*9 
13ைக மர3க* அட!�தி1/கி�றன. அவ�றினிைடேய 

கவாிமா� க* உற30கி�றன. அ�த உற/க-தி& அைவ கன� கா#கி�றன. ந&ல 

�&ைல உ#>, அ1வி நீைர உ#பதி& அவ�றி�0 வி1�ப� அதிக�. வி1�பமான 

ெபா1*கைள/ கனவிேல கா#ப) இய�ைக. ஆைகயா& கவாி மா�க* பர�) 

விள3 0� அ1விைய8� நர�த� �& பட!�த ெவளிைய8� கனவிேல கா#கி�றன.  

 


னிவ!க* இமயமைல� ப0தியிேல வா=கிறா! க*. கவாிமா� அவ!களி� 

அ�பினாேல வள!பைவ.  

 

இமய-ைத வட/0 எ&ைலயாக/ ெகா#>. ெத�ேக உ*ள க�னியா0மாிைய- 

ெத�ெக&ைலயாக உைடய) பாரத நா>. ''ெத�0மாி வடெப13க&" எ�6 இ�த 

நா� � எ&ைலைய� பிற �லவ!க9� ெசா&வா!க*. இமய 
த& 0மாி வைரயி& 

பர�த பாரத நா� & வாC� மனித!க* உ*ள� ப#பா& ஒ-த வ!க*. உைட8�, 

உண��, உைர8� ேவ6 ேவறாக இ1�தா;� உ*ள� ப#� ஒ�6தா�. சா&�, 

சா�றா#ைம, ப#பா> (culture) எ�6 ெசா&;� இய&� பாரத நா> 
Cவ)/0� 

ஒ�6தா�.[$] தமி= நா�> ம�ன!க* பாரத நா> 
Cவைத8� ஒ1 0ைட/கீ= 

ஆ9வைதேய த3க* ல�சிய-தி� 
 வாக எ#ணின!. அத�0 அ�பா& ெச�6 

நா> பி /0� ஆைச அவ!க9/0 இ&ைல.  

------  

[$] இத� விாிைவ 'இமய
� 0மாி8�' எ�ற க�>ைரயி& காணலா�.  

 

ெந>?ேசரலாதM� பாரத நா> 
Cவ)� த� ஆைணயி& நி�க வி1�பினா�. 


னிவ! வாC� இமய� 
த& ெத�ன3 0மாி வைரயி& பர�) கிட/ 0� பாரத 

நா� & இைடயிேல உ*ள ம�ன!களி& த� ஆைண/0 அட3காம& மி?சி 

எதி!-தவ! கைள ெய&லா� அவ� அட/கினா�. அவ!க9ைடய Qர� 
Cவ)� 

ஒழிய, எதி! நி�6 ேபாாி�> ெவ�றா�. அதனா& அவ� ெவ�றி� �க= இமய- 

ைத8� 0மாிைய8� எ&ைலயாக/ ெகா#> நிர�பிய). இ�த- தி/விஜய-ைத� 

�லவ! பா � பா�ைட நிைற� ெச7தா!.  

 

கவி!தைத சில�பி& )?K� கவாி  

பர�) இல30 அ1விெயா> நர�த� கன��  

ஆாிய! )வ�றிய ேபாிைச இமய�  
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ெத�ன3 0மாிெயா> ஆயிைட  

ம�மீ/ L6 ந! மற� தப/ கட�ேத .         25 

 

[
*9 
13ைகமர� ெந13கிய மைல� ப/க-தி& )யி;� கவாிமா�, பரவி 

விள30� அ1விேயா> நர�த� �&ைல/ கனவிேல காP�, 
னிவ! ெந13கி 

வா=வ)� ெப1� �கைழ உைடய)மாகிய இமய�, ெத�றிைசயிேல 8*ள அழகிய 

க�னியா0மாி, - அவ�றினிைடேய உ*ள ம�ன!களி& த� ெசா&;/0 ேம�ப�>/ 

Lறிய பைக ம�ன!களி� Qர� ெக>�ப  எதி! நி�6 ேபாாி�> ெவ�6.  

 

கட�). யாைன ேம& ெகா#> ெபா��த எ�6 
�ேன உ*ளவ�ேறா> 

இைண-)� ெபா1* ெச7ய ேவ#>�.  

 

கவி! - 
*9 
13ைக. இ3ேக அ�த மர-தி� இனமாகிய பலாச மர-ைத2 

ெசா�னதாக/ ெகா*வ) ெபா1-தமாக இ1/0�. பலாச� எ�ப) �ரசமர� எ�6 

வழ30கிற). தைத - ெசறி�த. சில�� - மைல� ப/க�. கவாி - கவாிமா�. நர�த� - 

நர�த� �&. இ) கவாி மாM/0 வி1�பமான உண�. "நர�ைத ந6��& ேம7�த 

கவாி" (132) எ�6 �றநாJ�றி& வ1கிற). கன�� - கன� காP�. ஆாிய! - 


னிவ! . )வ�றிய - ெந13கி வாC�. இைச - �க=. ஆயிைட - அவ�றி� 

இைடயிேல . ம� - ம�ன!களி& . மீ/L6ந! - த� ெசா&;/0 ேமேல மி>/ 

0�பட� ேபKேவா! . மற� - Qர�. தப - ெக>�ப . கட�) - வ?சியா) எதி! நி�6 

ெகா�6.] 

 

இமயமைலயி� ேம& பல 
னிவ!க* ஆசிரம� அைம-)/ெகா#> தவ� �ாி�) 

வ1வைத ேவ6 �லவ!க9� ெசா&�யி1/கிறா!க*. அவ!க9ைடய 

ஆசிரம3க9/0 அ1ேக பல வைக மா�க* அ2ச மி�றி- )யி;� கா�சிைய 

அவ!க* கா�>கிறா!க*, 'கவி!தைத சில�பி& )?K� எ�ற), ஆ#> உைற8� 

ஆாிய! ஆைணயாேன, 
1/ ெக�M� 
*9ைட மர
� ''மயி! நீ�பி� வாழா/ 

கவாிமா'' எ�6 சிற�பி/க� ப�ட த� மயி!/0� வ1-த� ெச7யாைமயா&, அ/ 

கவி! ெசறி�த சில�பி� க#ேண இனிதாக உற30�' எ�6 எC)வ! பைழய 

உைரயாசிாிய!.  

#                       # 

 

0ம�@!/ க#ணனா! பா�ைட- ெதாட30� ேபாேத 
1கMைடய Qர2 ெசயைல 

நிைன-)� பிறேக ேசரைன நிைன/கிறா!. தா� பா ய ப-)� பா�>/0- தனிேய 

கட�* வண/க� பாடாவி� டா;�, எ>-த�ட� ஆ6 அ களா& ஆ6
க� 

ெப1மாMைடய Qர2 சிற�ைப� பா னா!.  
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அ�பா& ேசரலாதM/0 அ� ெப1மாைன ஒ� பா/கி அவ� கட�ப6-தைத8�, 

யாைனயி� ேம& உலா வ�தைத8�, இமயமள�� த� ெவ�றி2 சிற� ைப� 

பர�பியைத8� பா னா!. பா�> 
Cவ)� வ1மா6:  

 

வைரம1* �ணாி வா� பிசி! உைடய  

வளிபா7�) அ�ட )ள30 இ13 கம?T&  

நளி இ1� பர�பி� மா/கட& 
�னி  

அண30ைட அ�ண! ஏம� �ண!/0�  

T1ைட 
C
த& த �த ேபாிைச/           5 

க>?சின விற& ேவ* களி6 ஊ!� தா302  

ெச:வா7 ஏஃக� வில30ந! அ6�ப  

அ1நிற� திற�த �# உமி= 01தியி�  

மணி நிற இ13கழி நீ!நிற� ெபய!�)  

மனால/ கலைவ ேபால அர# ெகா�6              10 


ர#மி0 சிற�பி� உய!�த ஊ/கைல  

பல!ெமாசி�) ஓ�பிய திர* R3 கட�பி�  

க 8ைட 
C
த& )மிய ஏஎ7  

ெவ�6 எறி 
ழ30பைன ெச7த ெவ&ேபா!  

நா!அாி நறவி� ஆர மா!பி�               15 

ேபா! அ> தாைன2 ேசர லாத  

மா!�ம� ைப�தா! ஓைடெயா> விள30�  

வல� உய! ம1�பி� பழிதீ! யாைன�  

ெபால� அணி எ1-த� ேம&ெகா#> ெபா��த நி�  

 பல!�க= ெச&வ� இனி)க#  0ேம,                20 

கவி!தைத சில�பி& )?K� கவாி  

பர�) இல30 அ1விெயா> நர�த� கன��  

ஆாிய! )வ�றிய ேபாிைச இமய�  

ெத�ன3 0மாிெயா> ஆயிைட  

ம�மீ/ L6 ந! மற�தய/ கட�ேத.              25 

 

[ேசரலாத, ேவ* களி6 ஊ!�தா30, ம�மீ/ L6ந! மற�தப/ கட�), யாைன 

எ1-த� ேம& ெகா#> ெபா��த நி� ெச&வ� க# 0� எ�6 இைண-)� 

ெபா1* ெகா*ள ேவ#>�. "ேசரM/0 
1க/ கட�ைள உவைம Lற வ�த �லவ!, 

கட�� ெச�6 க மர� த த;� களிH!த;� ஆகிய ெபா)- ெதாழி&கைள 

இ1வ!/0� சா!-தி உைர-தன!' எ�6 ஐயரவ!க* எCதியி1/கிறா!க*. .  

 

பதி�6�ப-தி& உ*ள ஒ:ெவா1 பா�>/0� உாிய )ைற, வ#ண�, I/0, ெபய! 

எ�பவ�ைற- தனிேய பா� �0� பி� 0றி-தி1/கிறா!க*. இ�த� பா�>/0 

உாியன வ1மா6:  
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)ைற -- ெச�)ைற� பாடா# பா�>.  வ#ண� - ஒC0 வ#ண�.  

I/0 - ெச�I/0.  ெபய! - �# உமி= 01தி.  

 

)ைற: இ) �ற�ெபா1ைள2 ெசா&;� பா�>; ஆத�� �ற� ெபா19/0ாிய 

திைண8� )ைற8� அைம�த). ஒ1வைர� �க=வைத� பாடா# திைண எ�6 

�லவ! L6வ!. இ�த� பா�>, பாடா# திைணைய2 சா!�த). அதி& ெச�)ைற 

ெய�ப) ம/கைள� பா>வ). 'ெச�)ைறயாவ) விகார வைக யா� அமரரா/கி2 

ெச78� அ6
ைற வா=-திைன� ேபாலா), உலகிM* இய�ைக வைகயா� 

இய�ற ம/கைள� பா>த&.' (ெதா&கா�பிய�, �ற-திைண இய&, 27, 

ந2சினா!/கினிய! உைர.) ேசரமாMைடய ெவ�றி� �கைழ நட�தப ேய 

பா யைமயா& இ) ெச�)ைற யாயி�6.  

 

வ#ண� : எC-)/களி� அைமதியா;� ெசா� களி� இைண�பா;� அைம8� 

ஓைச வைக/0 வ#ண� எ�6 ெபய!. பி� கால-தி& ச�த� எ�6 ெசா&வா!க*. 

இைச� பாட&களி& ெம�> எ�6 ெசா&;� உ6�ைப� ேபா�ற) இ). பல வைக 

உ6��/கைள 8ைடய பா�>/க* சில உ#>. க��பா 
த�யன அைவ. 

அவ�ைற2 ெசா&;� ேபா) ந> ந>விேல நி6-தி ெம�ைட மா�ற ேவ#>�. 

ஆசிாிய� பாவாகிய இதி& அ�ப  மா�ற ேவ# ய அவசியேம இ�றி- ெதாட!�) 

ப -)/ ெகா#> ெச&;�ப  அைம�தைமயா&, இ) ஒC0 வ#ண� ஆயி�6. 

அ�6 அ�62 ெச&லாம& ஒCகிய ஓைசயா� ெச&வ) இ). (ெதா&கா�பிய�, 

ெச78* இய&, 226.)  

 

I/0 : பா�>/0- தாள� உ#>. I/0 எ�ற) தாள-ைத. ஆசிாிய�பாவி& ேவ6 

அ க* விரவாம& ஆசிாிய அ கேள வ�தா& அதி& அைம8� I/0, ெச�I/0. இ� 

பா�>, ெச�I/ைக� ெப�ற).  

 

ெபய! : ஒ:ெவா1 பா� ;� சிற��ைடயதாக/ க1திய ஒ1 ெதாடைர அ�த� 

பா� � ெபயராக அைம-தி1/கிறா!க*. இ�த� பா� � எ�டாவ) அ யி& வ1� 

'�# உமி= 01தி' எ�ற ெதாடைரேய இத� ெபயராக ைவ-)*ளா!க*. அத�0ாிய 

காரண-ைத, அ1நிற� திற�த என 
�வ�த அைட2 சிற�பாM�, மணி நிற இ13கழி 

நீ! நிற� ெபய!�) மனால/ கலைவ ேபால என� பி� வ�த அைட2சிற�பாM� 

இத�0� �#Pமி= 01தி எ�6 ெபயராயி�6' எ�6 பைழய உைரயாசிாிய! 

0றி�பி>கிறா!.  

 

இ�த� பா�ைட� ப /0� ேபா), கழியி& 01தி ெவ*ள� ெச�6 கல�) அதி& 

உ*ள நீாி� நிற-ைத மா�றி2 ெச/க2 ெசேவெல�6 030ம/ 0ழ�� 
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கைர-தா�ேபா�ற ேதா�ற-ேதா> விள30�ப  ெச78� கா�சி அக/ க#ணி& 

ேதா�6 கிற). ஆத�� இத�0 அ�த- ெதாடைரேய ைவ-தா!க* ேபா;�!  

இ) பதி�6�ப-தி& இர#டா� ப-தி� 
த� பா�>; 4�& 21-ஆ� பா�>.  

'இதனா� ெசா&�ய), அவ� ெவ�றி2 ெச&வ2 சிற�� எ�ப) பைழய ஆசிாிய! 

L6� க1-).  

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

2.  2.  2.  2.  �� ெவ�ள��� ெவ�ள��� ெவ�ள��� ெவ�ள�    

 

இமயவர�ப� ெந>? ேசரலாதM/0� பி� அவMைடய த�பி ப&யாைன2 

ெச&ெகC 0�>வ� எ�பவ� ேசர நா� & ெச3ேகா& ஓ2சி வ�தா�. அவ� ேபா! 

பல ெச7) ெவ�றா;� நா� & அைமதி நிலவேவ#>� எ�ற வி1�ப� உைட 

யவ�. அரச2 ெச&வ-தா& பிற1/0 ந�ைம உ#டா0� ப  ெச7பவ�. உலக� 

நிைலயாத) எ�6� இைறவMைடய அ1ைள� ெப6வேத ம/க� பிற�பி� பய� 

எ�6� உண!�தவ�.  

 

அவ� கால-தி& நா� & அைமதி பரவிய). �லவ!க* அவைன� பா � 

பாரா� ன!. ெகௗதமனா! எ�ற �லவ! அவைன� ப-)� பாட&களா& �க=�தா!. 

பதி�6� ப-தி& B�றா� ப-தாக அைவ அைம�)*ளன. ெகௗதமனா! அக� 

ெபா1ளி& பாைல- திைணைய� பா>வதி& வ&லவ!. அதனா& பாைல/ 

ெகௗதமனா! எ�6 அவைர2 சிற�பி-)2 ெசா&வா!க*.  

 

ேபா! Qர!க9/0 எ�ேபா)� ேபா! இ1�) ெகா#ேட இ1�தா& மகி=2சியாக 

இ1/0�. ேபா! எ�ற ெசா&ைல/ ேக�டாேல அவ!க9ைடய ேதா* Rாி/0�. 

அவ!க9/ெக&லா� நா�ைட ஆ9� ஆ�சியிேல ெபா6�பான ேவைலகைள/ 

ெகா>-), ேபாாி& ெவளியா0� அவ!க9ைடய ஆ�றைல நா� ைட/ கா/0� 

திற-தி& பய�பட2 ெச7தா�. பைகவைர அழி/0� ெசய�& 
� நி�0� 

அவ!கைள நா� � வள�ப-ைத மி0தியா/0� ெசய�& ஈ>ப>- தினா�. எ30� 

தி1மக* விலாச� நிைற�தி1�த). ேபரா6 எ�ற ஆ�றி& நீ!வள� ம��தி1�த). 

இவ�ைற ெய&லா� ெகௗதமனா! பா>கிறா!.  

#            # 

 

ேசர நா> விாி�த). அ) ெச&வ� நிர�பி விள30கிற). அத�0/ காரண� ேசர 

ம�ன Mைடய அரசா�சி. அவMைடய பைடயி& பல Qர!க* இ1�தா!க*. ேபாாி& 

பைக ம�னைர ெவ&;� ஆ�ற;ைடயவ!க* அவ!க* ; ெபாிய ெவ�றிைய 

உைடயவ!களாக இ1�த ம�ன!க* 
�ெப&லா� ேசரM/0� பைகவராக வ�) 

எதி!- தா!களானா& அவ!கைள� �ற3காP� திற�ன!. பைடயி& சிற�பான ப0தி 

யாைன�பைட. பைகவ 1ைடய பைடயி& பசிய க#ைண8ைடய யாைனக* 

எ:வள� இ1�தா;� அவ�றி� வாிைசைய, ஒேர L�டமாக நி�0� அணிைய, 

ேவலா� ெபா1) அழி/0� ெப1�திறைல உைடயவ!க* ேசரMைடய மறவ!க* ; 
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த�
ைடய வ�ைமைய ெய&லா� ெச;-தி ேவைல எறி�) ெவ�றி ெகா*பவ!க*. 

யாைனைய எறி�) ெகா&;� Qரேம சிற�த Qர�. "களி6 எறி�) ெபய!த& 

காைள/0/ கடேன'' எ�6 ஒ1 தா7 ெசா&வதாக ஒ1 பாட& உ#>. இ�த மறவ!, 

ெப1விரைல8ைடய பைகவர) ைப3க# யாைன ஒ�றி நி�0� நிைர (வாிைச) 

அழி8�ப யாக- த� உர-ைத� �ல�ப>-தி ேவலா& எறி8� Qர� உைடயவ!. 

அ�ப  யாைனைய ேவலா& எறியேவ, யாைன ேம�1�) ெப10� இர-த� அவ! 

கா�ேல ப�>/ கைறயாக நி�0�. இர-த/ கைறைய8ைடய அ /0 ேமேல கா�& 

Qர/கழைல அணி�தி1/கி றா!க*. அவ!க* மி/க க>ைமயானவ!க* ; ெபாிய 

Qர!க*; க>மா மறவ!. அவ!க9ைடய ேதா* வ�ைய அளவிட 
 8மா? 

அ��கைள- ெதா>-) வி�டா& அைவ மி/க ேவகமாக2 ெச�6 0றிைய- தா/0�.  

 

இ�ேபா) அ�த Qர!க* வி&ைல8� அ�ைப8� ெதா>வதி&ைல. ேவகமாக2 

ெச&;�ப  அ�� ெதா>-தைல அ ேயா> மற�) வி�டா!க*. ேபா! இ1�தா& 

தாேன அ�� ெதா>/க ேவ#>�? ேசர ம�னMைடய ெச3ேகா& ஆ�சியி& ேபாேர 

இ&ைல. அ�த மறவ!க* 
�� ெவளி�ப>-திய Qர� ம�ற ம�ன!க9ைடய 

நிைனவி& இ1�பதனா& அவ!க* ேசர அரசேனா> ேபா! ெச7ய இ�ேபா)� அ?சி 

னா!க*. மறவ! வி& எ>-தா;� எ>/காவி�டா;�, அவ!க* ேசர நா� & 

இ1/கிறா!க* எ�ற நிைன� ஒ�ேற பைகவ!க9/0 அ2ச-ைத- த�த). அவ! 

க9� ேபா! ெச7தைல மற�), ேசரM/0- திைற யள/0� ம�ன!களாகி 

வா=�தன!.  

 

ேபா! இ&லாத) மா-திரமா? மறவ!கைள� ேபா1/0 மா-திர� பய� 

ப>-தி/ெகா#> ம�ற/ கால3களி& அவ!க9ைடய ேதா* தின� எ>/0�ப  

K�மா இ1/க2 ெச7வதனா& பய� இ&ைல எ�6 எ#ணினா� ேசர�. 

அவ!க9/0 ேவ6 ேவைல ெகா>-தா�. ேபா! இ&லாைமயா;� ேவ6 ெசய& 

களி& ஈ>ப�டதனா;� அவ!க* அ�� ெதா>-தைல மற�) ேபானா!க*. அ�ப 2 

ேசரமா� ெகா>-த ேவைல எ�ன? ேசர அரK 
Cவைத8� கா/0� உாிைம8� 

கடைம8� ெகா#ட ேசரமா� அ�த/ க>மா மறவ1/0� நா> காவலாகிய 

ெதாழிைல அளி- தா�. அ3க3ேக மறவ! தைலவைர அதிகாாியாக நி6வி நா�ைட/ 

கா/க2 ெச7தா�. அவ!க* ெப1 மித-ேதா> அ�த ேவைலைய2 ெச7) வ�தா!க*. 

அ�த ேவைல அவ!க9/0 உக�ததாக இ1�த). இ&ைலயானா& அவ!க* 

கடைம/காக ேவ6 ேவைலயி& ஈ>ப� 1�தா;� உ*ள-)/0* எ�ேபா)� வி&  

;� அ��ேம 0 ெகா# 1/0�. இ�ெபாCேதா அவ!க* ேம�ெகா#ட ேவைல 

அவ!க9/ேக மகி=2சிைய அளி-ததனா& அவ!க* அ�ைப வி> வைதேய 

மற�)ேபானா!க*. அவ!க* த3க* அதிகார-தி�0 உ�ப�ட நா>களி& யாெதா1 

0ைற8� வராம& காவ& �ாி�) வ�தா!க*. உட� பி� ஒ:ேவா16��� வள� 

ெப�றா& உட�� 
C வ)� வள� ெப6வ) ேபால, நா� � ப0திகைள/ க>மா 

மறவ! காவ& ெச7ததனா& நா> 
Cவ)� வள�பமான வா=ைவ� ெப�ற).  
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ேசரமாM� நா� � ந�ைம/0 உாியவ�ைற ஆரா7�) ெச7) வ�தா�. 

மனித!க9ைடய ந& வா=�/0 இ�றியைமயாத) உண�. ேசரMைடய ஆ�சியி& 

வய&க* ந�றாக விைள�தன. விைளவ 
�>றேவ இ&ைல. 'ேசர நா> ம/க* இ�ப 

வா=� நட-)� இட� ; )�ப� எ�பேத இ&லாத உைற8* எ�ற �க= எ30� 

பரவிய). பைகயா;� பசியா;� பிணியா;� )�ப� அைடயாம& ம/க* ேம� 

ேம;� வள� ெப�6 வா=�தா!க*. அ:வா6 ேசரமா� நா>காவலாகிய த� 

ெதாழிைல ஆ�றினா�.  

 

பைகவ! ெச78� ெகா>ைம அ�த நா� & இ&ைல. அவ!கைள/ க#> அ?சி 

ந>3கி அல6� ஒல/ 0ர& இ&ைல. ெவ�ைமயா& விைள�த ஆரவார� இ&ைல. 

ஆனா& ேவ6 ஒ1 வைகயான Rச& (ஆர வார�) உ#>. இ�த ஆரவார�, பைகவ! 

வ�தா& அவைர/ க#> ெச78� 
ழ/க-ைத� ேபால ஒ1 கா& ேதா�றலா�. 

ஆனா& அ�த 
ழ/க� அ2ச- தா& எCவ); இ�த ஆரவார� மகி=2சியா& எCவ).  

 

ேசர நா�>/0 வள�ப� த1� ஆ6களி& ேபரா6 தைலைமயான). அ�த நா� & 

உ*ள ஆ6 களி& அ)ேவ ெபாிதாத�� அத�0� ேபரா6 எ�ற ெபய! வ�த). அ) 

எ�ேபா)� நீ! அ1ம& ஓ /ெகா# 1/0� ஆ6 ; ஜீவ நதி. கதிரவ� ெவ�ப� 

அதிகமாகி/ ேகாைட நீ#டா& மைலகளி� வள�ப� 0ைற8�; பKைம 0ைற8�. 

ப2ைச� பேச ெல�6 இ1�த அழகிய ேதா�ற� மாறி� ெபா� வழி�) ெவறி2ெச�6 

இ1/0�; �&ெல�றி1/0�. ந&ல கால-தி& அ1விக* த-தி/ 0தி-) நில� 

பர�ைப அைட�) ஓ>�. ஆனா& ேகாைட நீ ய கால-தி& அைவ வ�றி� 

ேபா7வி>�. மைலகளி& அ1விகேள இரா. அ�ப  ஒ1 ப?சகால� வ�தா;� ேசர 

நா�>/0/ கவைல இ&ைல. வற�சி மி/க அ�த/ கால-தி;� ேபரா6 வ�றாம& 

வள� ெப1/0�. அ)�� மைலயி�1�) வ1வ)தா�. �ன& மி0தி யாக� ெப�6- 

தைரயிேல இற3கிய�ட� அைத/ கைரயி�> அைண-) நா� ன! பய�ப>-தி/ 

ெகா*9கிறா!க*. கைரகளிJேட இற3கி ஓ>� ேபரா6 அக�ற இட-ைத 

உைடய). தைரயி& வ�த�ட�, உாிய ப1வ� வ�த�ட� விைளயா�ைட ெய&லா� 

வி�> வி�> இ&லற� ெச7ய� �0� ம3ைக ேபால , மைலயிேல )*ளி/ 0தி-) 

வ�த ஆ6 கைர/0* அட3கி நா� �0 வள� உ#டா/0 கிற). ம# வள-தா& 

சிற��� ெப�ற அக�ற வய&களிேல பா7கிற). அ�ப � பா7வதனா& இய& 

பாகேவ நில வள� ெப�ற அ: வய&க* நீ! வள
� ெப�6 ேம;� ேம;� ந&ல 

விைள2சைல உத� கி�றன. விைளவி�றி ெவ -)/ கிட�த கர�ைப நில ெம&லா� 

வள� ெப6கி�றன. ெவ -த பிள��களி& நீ! பா7�) நிைறகிற).  

 

ேபரா�றி& �திய ெவ*ள� வ1கிற). சீ1ைடய விய��ல3களிேல பா7�) 

அவ�றி� வள�ப-ைத மி0தியா/0� ெபா1�> வ1கிற). ேபா! ெச7ய� �0வா! 

தைழகைள2 T  ேவகமாக ஆரவார-ேதா> க# சிவ�ேபற வ1வ) ேபால� �) 

ெவ*ள� வ1கிற). தைழக9� R3 ெகா-)/க9� அத� ேம& மித/கி�றன. �) 

ெவ*ள நீ! ெச3கல3கலாக இ1/0� அ&லவா? அ) க# சிவ�த பைட Qரைர 
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நிைன�R�>கிற). அ) வ1�ேபா) ஓைச உ#டாகிற). அைத/ க#ட உழவ1� 

�) நீாி& விைளயாட எ#ணிய ம/க9� பைற ெகா� 8� வாயா& Lவி8� 

ஆரவார� ெச7கிறா!க*. எ&லா� ேச!�) ெபாிய Rசலாக/ ேக�கி�றன. அ�த� 

Rசல& லாம& ேவ6 Rசைல அக�ற இட-ைத8ைடய ேசர நா� ேல காண 
 யா).  

 

ேசரைன� பா!-), ''நீ அரK காவ& ெதாழிைல- த/கப  ெச7வதனாேல , உ� 

நா� & ேபரா�6� �) ெவ*ள-தி� Rச& அ&லாம& ேவ6 Rச& இ&ைல; 

ெகா>ைம இ&ைல. நி� நா> ெச&வ2 சிற�ைப உைடய)'' எ�6 பா>கிறா! 

பாைல/ ெகௗதமனா! .  

 

தி1உைட- த�ம ெப1விற� பைகவ!  

ைப3க# யாைன� �ண!நிைர )மிய  

உர� )ர�) எறி�த கைற அ / கழ�கா�  

க>மா மறவ! கத= ெதாைட மற�ப  

இைள இனி) த�), விைள�
� >றா)           5 

�ல�பா உைற8* நீ ெதாழி& ஆ�ற�� 

வி> நில/ கர�ைப விட! அைள நிைறய/  

ேகாைட நீட/ 0�ற� �&ெலன  

அ1வி அ�ற ெப1வற� காைல8�  

நிவ�) கைர இழித1� நன�தைல� ேபாியா�62        10 

சீ1ைட விய��ல� வா7பர�) மிக இய!  

உவைல T  உ1-)வ1 ம�!நிைற2  

ெச�நீ!� Rச& அ&ல)  

ெவ�ைம அாி) நி� அக�றைல நாேட.  

 

[ ெச&வ2 சிற�ைப உைடய) : 
�� ெபாிய ெவ�றிைய உைடய பைகவ!களி� 

பசிய க#ைண8ைடய யாைனகள) L ய அணிவ0�� அழி�) ஒழி8�ப யாக- 

த�
ைடய வ�ைமைய2 ெச;-தி ேவலா& எறி�த, இர-த/ கைறைய உைடய 

அ கைள8� Qர/ கழைல அணி�த காைல8� உைடய , ேகாப� மி/க ெபாிய 

Qர!க*, ேவகமாக அ�� ெதா>�பைத மற�)வி>�ப  அவ!க9/0 நா> காவைல 

இனிதாக வழ3கி, வய&களி& ெந& 
த�ய வ�றி� விைள� தைட�படாம&, 

வ1-தமி&லாத ம/க* வாC� இட3களி& நீ காவ& ெதாழிைல2 ெச7வதனா&, 

ேகாைட/கால� நீ -) நி�க அதனா& 0�6க* ெபா� வழிய அ1விக* 

இ&ைலயான ெபாிய ப?ச கால-தி;�, நீ! மி/0/ கைரயினிைடேய வ�) இற30� 

பர�த இட-ைத 8ைடய ேபரா�றி&, விைளவி�றி விட�ப�ட கர�ைப நில3 களி& 

ெவ ��� ப*ள
� நிைறய ம# வள-தா& சிற��ைடய அக�ற வய&களினிட-ேத 

பா7�) அவ�றி� விைளைவ மி0தி�ப>-)� ெபா1�>- தைழகைள 'ேம��>/ 

ெகா#> ேதா�ற-ைத உைடயதாகி வ1� ெவ*ள-தி� ெச�நிற� ெப�ற நீாி� 
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ஆரவார-ைதய�றி, பைகவரா& உ#டா0� ெகா>ைம இ&லாத), நி� அக�ற 

இட-ைத8ைடய நா>.  

 

'நீ ெதாழி& ஆ�ற�� , நி� அக�றைல நா> ெவ�ைம அாி); தி1�ைட-த�ம!' 

எ�6 
 � ெச7யேவ#>�.  

 

தி1 - வள�ப�, ெச&வ�, தி1மக* விலாச�. அ�மா விய�ைப/ 0றி/0� இைட2 

ெசா&. விற& - ெவ�றி. ைப3 க# - பKைமயான க#; இ3ேக பKைம சி6ைமைய/ 

0றி-த); சிறிய 0ழ�ைதைய� ப2ைச/ 0ழ�ைத எ�6 ெசா&வ) ேபா�ற). 

�ண!த& - L>த&. நிைர - வாிைச )மிய - ெவ�>#> அழிய. உர� )ர�) - த� 


C வ�ைம ைய8� ெச;-தி. கைற - இர-த/ கைற. மறவ! - Qர�. கத= - விைர8�. 

ெதாைட - ெதா>-த&; இ3ேக அ�ைப- ெதா>-த&. இைள - காவ& . 
�> - தைட. 

�ல�பா - �ல� �த& இ&லாத; வ1�தாத. உைற8* - ம/க* இ1�பிட�. 

ெதாழிெல�ற) இ3ேக நா> காவ& ெதாழிைல.  

 

வி>நில� - பயி! ெச7யாம& வி�ட நில�. கர�ைப - தாிK நில�. விட! - பிள�� . 

அைள - ெபா�)/க*. �&ெலன - ெபா�வழிய. வற� - வற�சி; வ��காைல - 

மைழய�ற ப?ச கால�. நிவ�) - நீ! உய!�). இழித1� - இற3கி வ1�. நன�தைல - 

அக�ற இட-ைத8ைடய. விய��ல� - அக�ற வய&. வா7 - இட-தி& . மிகீ இய! - 

மி0தியாக2 ெச78� ெபா1�> ; மி0திெய�ற) விைள� மி0திைய. அைள நிைறய , 

வா7 பர�) மிகீஇய! எ�6 L�ட ேவ#>�.  

 

உவைல - தைழ. உ1-) - ேதா�ற-ைத� ெப�6 ேகாபி-) எ�6 ம�ெறா1 ெபா1* 

ேதா�றிய). ம�! நிைற - ெவ*ள� . ேப!யா�றி& மிக இய! வ1� ம�!நிைற எ�6 

L�>க. Rச& - ஆரவார�. ெவ�ைம - ெகா>ைம. அக�றைல - அக�ற இட-ைத 

உைடய .. ] 

 

இத�0ாிய )ைற 
த�யன வ1மா6:  

 

)ைற - நா> வா=-).  வ#ண� - ஒC0 வ#ண�.  

I/0 - ெச�I/0.  ெபய! - உ1-)வ1 ம�! நிைற.  

 

ேசரமாMைடய நா> ெவ�ைம அாிெத�6�, தி1�ைட- ெத�6� Lறியைமயா& 

இ) நா> வா=-தாயி�6. ஒC0 வ#ண�, ெச�I/0 எ�ப வ�றி� இய&ைப 


�திய பாட�� விள/க-திேல காணலா�.  

 

�) ெவ*ள� ேபா! ெச7வாைர� ேபால வ1வ தாக வ1ணி-) அைத 'உ1-)வ1  
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ம�!நிைற' க�6 ெசா�னைமயா& அ- ெதாடேர இ�த� பா�>/0ாிய 

ெபயராயி�6.  

 

'இதனா� ெசா&�ய) நா> கா-த� சிற��/ Lறியவா றாயி�6' எ�6 பைழய 

உைரயாசிாிய! இத� க1-ைத எ>-)ைர-தா!.  

 

இ) பதி�6�ப-தி& B�றா� ப-தி& எ�டாவ) பா�>.  

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

3. 3. 3. 3. ெவறி ேம� ெவறிெவறி ேம� ெவறிெவறி ேம� ெவறிெவறி ேம� ெவறி    

 

கா�பியா6 எ�ற ஊாிேல பிற�தவ! கா�பியனா! எ�ற �லவ!; வ?சிமா நகர-தி& 

அரK ெச;-திய ேசர ம�னைன/ க#> அவ� ெவ�றி2 சிற�ைப8� ெகாைட2 

சிற�ைப8� 0ண2 சிற�ைப8� அறி�தா!.  

 

அ�த2 ேசர அரச� 
 T ய) இய�ைகயான 
ைறயி& அ�6. பைகவ! 

அறியாதப  
 T� / ெகா#டா� ேபா;�! அதனா& வழிவழி வ�த ேசர 

ம�ன1ைடய 
  அவMைடய 
 T�>/ கால- தி& கிைட/கவி&ைல. தைலயி& 

அணி8� க#ணி8� கிைட/கவி&ைல. ஆனா& உாிய கால-தி& 
 Tட ேவ#>� 

எ�ற தீ!மான-தா& நாரா& ஒ1 
  ெச7ய2 ெச7) அணி�தா�. கள3காயினா& 

சிறிய மாைல ேகா/க2 ெச7) அைதேய க#ணியாக அணி�தா�. 
 T ய பி� த� 

Qர� ெப1ைம யாேல பைகவ!கைள அழி-) யாவ1� ேபா�6� வ#ண� வ?சிமா 

நகாி& இ1�) ஆ�சி �ாி�தா�.  

 

மி/க )ணிேவா> 0றி-த கால-தி&, நாரா& ெச7த 
 ைய8� கள3கா7/ 

க#ணிைய8� அணி�) ெச3ேகா& ஏ�றைமயினா&, அவைன யாவ1� கள3கா7/ 

க#ணி நா!
 2 ேசர& எ�6 வழ3கலாயின!. அவMைடய இய� ெபயைர2 

ெசா&பவ!கேள இ&லாம� ேபாயின!. �லவ!க9� இய� ெபயைர மற�) சிற��� 

ெபயைரேய பாவி& அைம-)� �க=�தன!. இ�6 அ� ம�னMைடய இய&பான 

ெபய! இ�னெத�6 ெதாி�)ெகா*ள 
 யவி&ைல. கள3கா7/ க#ணி நா!
 2 

ேசா& எ�ற சிற��� ெபயேர நம/0- ெதாியவ1கிற).  

 

கா�பியா�6/ கா�பியனா! கள3கா7/ க#ணி நா!
 2 ேசரைல� �க=�) ப-)� 

பா�>/கைள� பா னா!. அ�த� ப-)� பா�>� அ�தாதியாக அைம�தி1/கி�றன. 

ஒ1 பா� � 
 வி& உ*ள ெதாடைரேயா ெசா&ைலேயா அ>-த பா� � 

ெதாட/கமாக அைம-)� �லவ! பா யி1/கிறா!. இ�த� ப-)� பா�>/க9� 

பதி�6�ப-தி� நா�காவ) ப-தாக இ1/கி�றன. அ�த� ப-தி& உ*ள ஏழாவ) 

பா�ைட2 ச�6� பா!�ேபா�.  

# 
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ேசர� பைகவ!கைள ெவ�6 அவ!க9ைடய நா�>2 ெச&வ-ைத/ கவ!�) 

வ�தா�. த�M ைடய Qர-ைத� �ல�ப>-)வ) ஒ�6தா� அவ� வி1�பிய 

பய�. ஆத�� அ�த நா>களிேல கிைட-த ெச&வ-ைத அவ� தன/0 எ�6 ைவ- 

)/ ெகா*ளவி&ைல. அவ�ைற� �லவ1/0� பாண 1/0� L-த1/0� 

வழ3கினா�. ேபாாிேல ெவ�றி உ#டாவத�0- )ைணயாக நி�ற பைட 

Qர!க9/0 வழ3கினா�. ஆத�� அவ� ேபா! ெச7ததனா& )�ப� 

அைட�தவ!க* பைகவ!க* ம�>ேம. ம�ற யாவ1� இ�ப� அைட�தா!க*.  

 

அவ� த� ெச&வ-ைத� பிற1/0� பய� ப>-)வைதேய வி1��கிறவ�. 

அவMைடய Qர
� ஈைக8� ந&�ய&�க9� ெபாிேயா!க9ைடய உ*ள-ைத/ 

கவ!�தன. அவ!க* அவைன நீ> வாழ ேவ#>ெம�6 வா=-தினா!க*. அவ� 

ெச&வ� வளர ேவ#>ெம�6 வா=-தினா!க*. அவ!கேள வா=-)� ேபா) 

�லவ!க* வா=-) வத�0/ ேக�கேவ#>மா?  

 

'நி� ெச&வ� வா=க! நி� வா=� வா=க!'' எ�6 �லவ!க9� வா=-தினா!க*. 

கா�பியா�6/ கா�பியனா1� , ''வா=க நி� வளேன! வா=க நி� வா=/ைக !'' எ�6 

வா=-தினா!.  

 

அவ� வா=வ) அவM/காக ம�>� அ�6. அவ� வா=�தா& உலக� வாC�. 

உய!�ேதா! வா=வா!க*. ந&�ைச2 சா�ேறா! வா=வா!க*. பாண1� ெபா1ந1� 

L-த1� விற�ய1� வா= வா!க*. அ:வள� ேபைர8� தனி-தனிேய வா=க எ�6 

வா=-)வைதவிட2 ேசர� வா=க எ�6 வா=-தினா& ேபா)�. அவ� 

எ&ேலா1/0� இ�ப வா=ைவ அளி�பா�.  

 

அவ� �கைழ ஏ-)� ெபாிேயா!க*, அவைட ைடய உ*ள� 0ளிரேவ#> ெம�ற 

எ#ண-தா& வா=-தவி&ைல. அவ!க* உ#ைமையேய ெசா&ப வ!க*. ஒ1 பய� 

க1தி ஒ�ைற� பலவா/கி� �ைன�) L6கிறவ!க9� அ&ல. எ�ேபா)� 

வா7ைமையேய ெமாழி8� வாைய உைடயவ!க*. வா7 (வா7ைம) ெமாழி வாய! 

ேசர� �கைழ2 ெசா&� ஏ-)வைத� �லவ! கா�பியனா! ேக� 1/கிறா!.  

 

ேசர ம�னனா& 0 ம/களி& யா1/0� தீ30 ேநரா). ஆனா;� அவனா& 

மி0தியான )�ப-ைத அைடபவ!க* இ1/கிறா!க*. அவ!க* பைகவ!க*. 

அவ!கேளா> ெபா1) அவ!க9ைடய நா�ைட/ ைக�ப�6த;�, அவ!க* நா� & 

உ*ள ெபா1* கைள- த�Mைடயன ஆ/கி/ ெகா*9த;� ஆகிய காாிய3கைள2 

ேசரமா� ெச7வதனா& பைகவ! க9/0- )�பம&லாம& இ�பமா விைள8�?  

 

பைகவாிடமி1�) ெப�ற ெபா1*கைள- தன/ ெகன� பா)கா-) 

ைவ-)/ெகா*பவ� அ&ல அ2 ேசரமா�. ம/க9/0- த3க* கைலகளா& மகி=2 

சிைய உ#டா/0� பாண!, ெபா1ந!, விற�ய!, L-த! எ�பவ!க9/0 ந&ல 
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அணிகல3கைள/ கண/கி�றி வழ30வா�; வாாி வாாி QKவா�. மகி=2சிைய 

உ#டா/0� நைகவ!களாகிய பாண! 
த�ேயா! அவ�ைற நிர�ப� ெப�6 

இ��6 வா!க*.  

 

க&வியா;� ேக*வியா;� சிற�தவ� ேசா ம�ன�. பல ந�0ண3க9/0 

இ1�பிடமானவ�. பைகவ!கைள மி>/0ட� ெபா1) ெவ�றி கா#ப வனானா;� 

ெபாிேயா!களிட-தி& பணி�) நட� பவ�. ெப1? ெச&வ� பைட-தவ!க9/0� 

பணி ெவ�M� ெச&வ� பி�M� உய!ைவ/ ெகா>�ப). ேசர ம�ன� அ�த� 

பணி�2 ெச&வ-ைத மி0தி யாக� ெப�றி1�தா�. அ�றி8�, அவM/0� ேபராைச 

இ&ைல. உலக இ�ப3கைளெய&லா� Wகர ேவ#>� எ�ற ஆவ;� இ&ைல. 

ஓரள�/0� �லனட/க� உ*ளவனாகேவ விள3கினா�. ஆ�6 அவி�) அட3கிய 

சா�ேறா� அவ�. அவனிட-தி& தகாத தீய 0ண� ஒ�6� இ&ைல. 0�ற� தீ!�த 

தைலவனாக இ1�தா�; ெசயி! (0�ற�) தீ! ெச�ம& எ�6 �லவ! வா=-)� 

ெப1ைமைய உைடயவ� நா!
 2 ேசர&.  

 

நா!
 2 ேசா;/0 ெவ�றிேம& ெவ�றி உ#டாயி�6. அத�0/ காரண� அவ� 


த�ேல ெப�ற ெவ�றி. அ�த ெவ�றி, பிற ம�னேரா> ெபா1) ெவ�ற ெவ�றி 

அ�6; த� நா� ேல ெப�ற ெவ�றி. நா� ேல இ1�த பைகைய அழி-) 
த�& 

ெவ�றி ெகா#டா�. அ�த� பைகயா& 0  ம/க* ந>3கினா!க*. ஆ�; வ6ைம8� 

பிணி 8� வ�தா& 0 க* )ள30வ) இய&�தாேன? தா� 
  T ய�டேன 

நா!
 2 ேசர& ெச7த 
த& ேவைல, நா� & வ6ைம8� பிணி8� இ&லாம& 

ஒழி-தேத. நா�ைட வள� ப>-தி ம/க9/0- த/க உண�� உைட8� இ1�பிட
� 

ேபாதிய அள�/0/ கிைட/0�ப  ெச7தா�. அதனா& வ6ைம நீ3கிய); பசி 

இ&ைலயாயி�6; பிணி8� ஒழி�த). நா� & வா=�த 0  ம/க* )ள/க� நீ3கின!. 

அத�0 
� தி1-தமி�றி இ�ன& அைட�த அவ!க* வா=� தி1�திய 

வா=வாயி�6.  

 

மிக 
ய�6, )ள30 0 ைய- தி1-திய ெசய& எளிதிேல நட�ப) அ�6. அத� 

ெபா1�> அவ� எ:வளேவா வைகயி& ஆரா7�) ஆவன ெச7தா�. 

வ6ைமேயா>� பிணிேயா>� அவ� ெப1� ேபா! ெச7தா� எ�6 ெசா&வ) 

ெபா1-தமாக இ1/0�. அ�த� ேபாாி& அவ� ெவ�றி ெப�றா�. நா�> ம/க* 

வளவா=� உைடயவ!களானா& அைத/ கா�  ;� அரசM/0� பல� ேவ6 எ�ன 

ேவ#>�? அவ� பைட L�ட எ#ணினா�. ந>/கமைட�) சா�பிய த3கைள 

உய!�த வா=� அைடய2 ெச7த ம�னM/காக உயிைர8� ெகா>/க 
� வ�தன! 

0  ம/க*. பி�னாேல ேசர ம�ன� ெச7த ேபாாி& ெவ�றி உ#டாவத�0 நா�> 

ம/க* ந�றியறி �ட� திர* திரளாக� பைடயி& ேச!�தேத காரண�. அவ!க* 

அ�ப 2 ேச!வத�02 ேசர ம�ன� வ6ைமைய8� பிணிைய8� அ ேயா> 

அழி-)- )ள30 0  தி1-திய ெவ�றிேய காரண�. ஆகேவ அ�த 
த& ெவ�றி 

பி�னாேல பல ெவ�றிகைள உ#டா/0� வி-தாக இ1�த). ெவ�றிைய ெவ�றி 



32 

 

ெய�6� வல� எ�6� ெசா&வ!. அ�த 
த& ெவ�றி பல வல3கைள 

உ#டா0�ப  ெச7த தனா& அதைன வல�ப> ெவ�றி எ�6 ெசா&வ) எ: வள� 

ெபா1-தமாக இ1/0�!  

 

இ�த 
த& ெவ�றியா& ேசர ம�னன) �க= வானள�� உய!�த). அ�த� �க= 

உலக� உ*ள ள�� நிைல நி�0� எ�ேற ேதா�றிய). உலக- தி& ம/க* உயி!-) 

வாC� வைர/0� அ�த� �கC� உயிேரா> இ1/0�.  

 


த& ெவ�றி/0� பி� அ�த வ�ைமைய/ ெகா#> 0  ம/களி� B�றாவ) 

பைகைய ெவ&ல- ெதாட3கினா� ேசர�. பசி, பிணி எ�M� அக�பைகக* 

இர#ைட ெவ�6 �ற�பைகயாகிய ம�ன!கைள ெவ&ல� �ற�ப�டா�.  

 

ேசர1/0 உாிய) பைன மாைல. காிய ெபாிய பன� ேதா�டா& அைம�த) அ). 

அ�த அைட யாள மாைலைய அணி�) ெகா#டா�. ெப1ைமைய 8ைடய Qர/ 

கழைல/ கா�& �ைன�) ெகா#டா�. அ3க3ேக ெபாிய உ6தியான மதி&கைள 

உைடயவ! களாக வா=�தன! பைகவ! . பல காலமாக அ�த மதி&க* யாேதா! 

ஊ6� இ�றி நிைலெப�6 நி�றன. அ)கா6� அழிவி�றி யி1�த மதி&க* எ�ற 

எ#ண-தா& அவ�ைற உைடய பைக ம�ன!க9/02 ெச1/0 அதிகமாயி�6. 

நா!
 2 ேசர& அ�த எயி&கைள 
�6ைகயி�> அழி-தா�. மதி&களி& வா=�த 

மறவ!கைள2 சிைற� பி -)/ ெகாண!�தா�. பல இட3களி& இ:வா6 மதி&கைள 

எறி�) பைக ம�னைர8� அவ! Qரைர8� சிைற� ப>-தினைமயா&, எ?சி 

யி1�தவ!க* அட3கி� ேபாயின!. எ:வள� காலமாக ம�M� எயிலாக 

இ1�தா;� இவனிட� வாலா�ட 
 யா)' எ�6 ெதளி�தன!.  

 

)ள300  தி1-திய ெவ�றி/0� பி� ேசரமா� ெப�ற ெவ�றிகளா& பைகேய 

இ&லாம& ேபாயி�6. ப#ைட/ கால� ெதா�>2 ேசர ம�ன! 0ல� இ1�) 

வ1கிற). ேசர!க9ைடய ஆ�சி இைடயறா) சிற�) நி�பதனா& ேசர நா� & 

வா=பவ!க* ம�ன!களி� 0ைட நிழ�& சிற� ��6 விள3கினா!க*. ெதா�6 

ெதா�> நிைலயாக வாC� பழ30  ம/க9/0 நா!
 2 ேசா& நிழ�& 

வாC�ேபா), எ&லா விதமான ெகா>ைமக9� அழி�தன. த� நிழ�ேல 

வா=பவ1/0/ ெகா>ைம க* அ6�ப யாக� பைகவைர அழி-)/ 0 ம/கைள 

ந&ல இ�ப வா=வி& நிைலெபற2 ெச7த உய!�த ெகா*ைகைய உைடயவ� 

ேசரமா�. அ)ேவ அவMைடய இல�சிய�. இ�த இல�சிய-தினி�6� அவ� 

எ�6� மா6ப>வ) இ&ைல; ேகா>வ) இ&ைல. இ�த இல�சிய� அவMைடய 

ேகாடா/ ெகா*ைக.  

 


�ேன ெசா�ன வ6ைம, பிணி எ�பவ� ைற� ேபா/கிய வல�ப> ெவ�றி8�, 

பி�ேன ெசா�ன ேகாடா/ ெகா*ைக8� சாமா�யமானைவ அ&ல; மிக� 

ெபாியைவ. அவ�ைற மி0தியாக, மிக� ெபாியனவாக உைடயவ� ேசர� ; )ள30 



33 

 

0  தி1-திய வல�ப> ெவ�றிைய8�, த� நிழ& வா= ந!/0/ ெகா>ைம அற 

ைவ-த ேகாடா/ ெகா*ைக ைய8� ந�6 ெபாி) உைடயவ�.  

 

இ-தைகய ெவ�திற& ேவ�த� வா=�தா& அவ� K�ற� வாC� எ�6 ெசா&வ) 

ெப1ைமயா? அவைன2 சா!�ேதா! வா=வா! எ�6 ெசா&வ) தா� ெப1ைமயா? 

அவ� நா� ;*ளா! வா=வா! எ�6 L6வ) Lட� ெப1ைமயாகா). அவ� 

வா=�தா& உலக-ேதாேர வா=வா!க*. ஆத�� உலக-ேதா! வா=வத�காகேவM� 

அவ� வாழ ேவ#>�.  

 

இவ�ைறெய&லா� எ#ணிய கா�பியா�6/ கா�பியனா!, "0�ற� தீ!�த ெச�மேல! 

ெவ�திற& ேவ�ேத! உலக-ேதா! ெபா1�> நி� வள� வா=க! நி� வா= நா* 

வா=க!'' எ�6 பா>கிறா!.  

 

வா=க நி� வளேன, நி�Mைட வா=/ைக!  

வா7ெமாழி வாய! நி��க= ஏ-த�  

பைகவ! ஆர� பழ3க# அ1ளி  

நைகவ! ஆர ந�கல� சிதறி 

ஆ�6 அவி�) அட3கிய ெசயி!தீ! ெச�மா&               5 

வா�ேதா7 ந& இைச உலகெமா> உயி!�ப-  

)ள300  தி1-திய வல�ப> ெவ�றி8�  

மாயி1� �ைடய& மா/கழ& �ைன�)  

ம�எயி& எறி�) மறவ!- தாீஇ-  

ெதா& நிைல2 சிற�பி� நி� நிழ& வா=ந!/0/            10 

ேகா> அற ைவ-த ேகாடா/ ெகா*ைக8�  

ந�6 ெபாி) உைடையயா& நீேய;  

ெவ�திற& ேவ�ேத! இ: �லக- ேதா!/ேக.  

 

[நி� ெச&வ
� நி�Mைடய வா=நா9� வா=வன ஆ0க! உ#ைமையேய 

ெசா&;� வாைய8ைடய ெபாிய வ!க* நீ�Mைடய �கைழ/ Lறி� பாரா�ட, 

பைகவ!க* நிர�ப� ெப6�ப  )�ப-ைத/ ெகா>-), பிற! மகி=2சி அைட8�ப  

ெச78� பாண! 
த�ய கைலஞ! நிர�ப� ெப�6 மகிC�ப  ந&ல 

அணிகல3கைள/ கண/கி�றி Qசி, ந&ல 0ண3கெள&லா� அைம�) 

ந&ேலா!களிட� பணி�) �லனட/க� ெப�ற 0�ற� இ&லாத தைலவேன! 

வானள�� உய!�த ந&ல �கழான) உலக� உ*ளள�� வாழ, ந>3கிய 

0 ம/கைள வ* வா=� ெப6�ப  ெச7த, ேம�ேம;� பல ெவ�றிகைள 

உ#டா/0� ெவ�றிைய8�, காிய ெபாிய பன�ேதா�டாலான மாைலைய8� ெபாிய 

Qர/ கழைல8� அணி�) ெகா#>, பல காலமாக ஊ6பா �றி நிைல ெப�ற 
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பைகவ!க9ைடய மதி&கைள- தா/கி அழி-), அ3ேக இ1�த Qர!கைள2 சிைற� 

பி -)/ ெகாண!�), பழ3கால 
த�ெகா#> நிைலெப�ற சிற�ேபா> நி� 0ைட 

நிழ�& வாC� ம/க9/0� பைகவரா& ேந1� ெகா>ைமக* அ6�ப யாக 

அவ!கைள ைவ-த மா6படாத இல�சிய-ைத8� நீ மிக� ெபாிய அளவிேல 

உைடயவனாக இ1/கிறா7, பைகவ1/0 ெவ�ைமயாக அைம�த வ�ைமைய 

உைடய ேவ�தேன ! இ:�லக-தாாி� ெபா1�>.  

 

'இ:�லக-ேதா!/0 வா=க நி� வளேன, நி�Mைட வா=/ைக' எ�6 L� � 

ெபா1* ெகா*ள ேவ#>�.  

 

வள� - ெச&வ�. வா=/ைக - இ3ேக வா=நா* ; ஆ8*. வா7ெமாழி - உ#ைமைய 

இய��கி�ற. ஆர - நிைறய� ெபற. பழ3க# - )�ப�. நைகவ! - மகி=2சிைய- 

த1� கைலஞ! : நைக - மகி=2சி. ந�கல� - ந&ல ஆபர ண3கைள. ஆ�6 - 

அைம�). அவி�) - பணி�). ெசயி! - 0�ற�. ெச�மா& - தைலவேன. உலகெமா> 

உயி!�ப - உலக� இ1/0மள�� அதேனா> ேச!�) வாழ ஆதாரமாகிய உலக� 

அழிய� �கC� அழி8மாத�� உலகெமா >யி!�ப எ�றா! எ�ப) ஐயரவ!க* 

உைர. உயி!�ப - வாழ. )ள30 0  - வ6ைமயா;� பிணி யா;� ந>3கிய 

0 ம/க*. தி1-திய - 0ைற நீ3கிய வா=� ெப6�ப  ெச7த. வல�ப> ெவ�றி - 

பல ெவ�றி க* உ#டாவத�0/ காரணமான ெவ�றி; 'ேம�ேம;� பல 

ேபா!ெவ�றி ப>த�0 அ யாகிய ெவ�றி ெய�ற வா6 எ�ப) பைழய உைர. மா - 

ெபாிய. இ1� - காிய. �ைடய& - பைன மாைல. ம� - நிைலெப�ற. எயி& - மதி&. 

எறி�) - தா/கி மறவ! - Qர!. தாீஇ - ெகாண!�) ; சிைற�ப>-த- த� நா�>/0/ 

ெகா#> வ�). ெதா& நிைல2 சிற�� - பழைமயான கால
த& நிைலயாக இ1-த 

லாகிய சிற�ைப8ைடய; 'பதிெயC அறியா� பழ30 '' எ�6 பிற1� L6வ!. நிழ& - 

ஆ�சி; 0ைட நிழ& எ�6 L6வ) மர�. வா=ந! - வா=பவ!. ேகா> - ெகா>ைம. 

ேகாடா - மா6படாத. ெகா*ைக - இல�சிய�. ந�6 ெபாி)� - மிக அதிகமாக . 

ெவ�திற& - ெவ�ைமைய 8ைடய ஆ�ற& ; பைகவ1/0 ெவ�ைமயாக இ1-த�� 

ெவ�திற& எ�றா!.] 

 

'இதனா� ெசா&�ய), அவ�0*ள 0ண3கைள ெய&லா� எ>-)� �க=�) அவ� 

ெச&வ-ைத8� அவைன8� வா=-தியவாறாயி�6' எ�ப! பைழய உைரயாசிாிய!. 

இத� )ைற 
த�யன வ1மா6:  

 

)ைற - ெச�)ைற� பாடா# பா�>,  வ#ண� - ஒC0 வ#ண�.  

I/0 - ெச�I/0.  ெபய! - வல�ப> ெவ�றி.  
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த� நா�>/ 0 ம/க9/0 ந>/க-ைத உ# டா/கிய வ6ைம 
த�யவ�ைற� 

பைகயாக ைவ-) அவ�ைற நீ/கிய ெசயைல 
த& ெவ�றியாக/ Lறி, அ) 

பி�வ1� ெவ�றி ேம& ெவ�றி/ெக&லா� அ � பைட எ�பைத- ெதாிவி/0� 

வ#ண� வல�ப> ெவ�றி எ�6 சிற�பி-தா! �லவ!. இ- ெதாட! ஆ=�த க1-ைத 

உைடயதாக இ1-தலா& இ)ேவ இ� பா�>/0� ெபயராயி�6.  

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

4.  4.  4.  4.  பனி��ைற  பனி��ைற  பனி��ைற  பனி��ைற  பரதவ"பரதவ"பரதவ"பரதவ"    

 

ெச
#�$வ" ெச
#�$வ" ெச
#�$வ" ெச
#�$வ"     

 

ேசர! 0ல-ேதா�ற&களி& ெச30�>வ� தனி2 சிற��ைடயவ�. வடநா�>/02 

ெச�6 த�ைன எதி!-த ம�ன!கைள ெவ�6 இமய-தி �1�) க& ெகாண!�) 

ப-தினி- ெத7வமாகிய க#ணகியி� தி1�1வ-ைத அதி& அைம/க2 ெச7) 

ேகாயிெல>-)� �க= ெப�றவ�. ந&�ைச� �லவ!க9ைடய பாரா�ைட� 

ெப�றவ�. சில�பதி கார-தி& உ*ள வ?சி/ கா#ட� 
Cவ)� அவM ைடய 

ெப1ைமைய விாிவாக2 ெசா&கிற).  

 

ேம& கட�� ந>ேவ சில தீ�களி& சி�றரச! சில! ஆ�சி �ாி�) வ�தா!க*. 

அ /க  அவ! களா& ேசர நா� ன1/0- )�ப� உ#டாயி�6. அவ!க9ைடய 

06�ைப அட/கி- த� ஆைண/0* ைவ/க ேவ#>ெம�6 ெச30�>வ� 

எ#ணினா�. கட�ைடேய இ1�த தீ�களாத�� அ�த/ கடைலேய இய�ைகயான 

அரணாக/ ெகா#> அ2சமி�றி வா=� தா!க* அவ!க*. கடைல- தா# � 

பைட8ட� வ�) த�ைம எதி!�பவ! யா! எ�ற ைதாிய� அவ! க9/0. அதனா& 

அ>-த>-)- த3க* 06��- தன-ைத/ கா�  வ�தன!.  

 

ெச30�>வ� கட�ைடேய வா=�த அவ!க* மி>/ைக ஒ>/க உ6தி R#டா�. 

பல பைடQர!க* ஏறி2 ெச&வத�0ாிய க�ப&கைள/ க� னா�. கட& எ:வள� 

ெகா�தளி-தா;� கல3காம� ெச&;� உ6தியான மர/கல3கைள இய�ற2 

ெச7தா�. எ&லாவ�ைற8� ஆய-த� ெச7) ெகா#> கட�� ேம� ெச�றா�.  

 

கட�ைடேய வா=�த பைக ம�ன!க9/0 ேவ6 சிற�பான பல� இ&ைல. கடேல 

ெபாிய பலமாக உதவிய). கட�� அைலகைள8� ஆழ-ைத8� ெவ&;� கட�பைட 

உைடயவ! அவ!கைள எளிதி& ெவ�6விடலா�. உ#ைமயி& அ�த ெவ�றி அவ! 

கைள ெவ�ற ெவ�றி ஆகா); கடைலேய ெவ�ற ெவ�றியாக 
 8�. கட& தாேன 

கட�பத�0 அாிய தா7 அ�த� பைகவ!க9/0 அரணா7 இ1�த)?  

 

ெச30�>வ� பைட8டM� பைட/ கல3 க9டM� மர/கல3க9டM� ெச�6 

கட�ைடேய வாC� பைகவெரா> ெபா1தா�; ெபா1) ெவ� றா�. அ3கி1�த சி6 

ம�ன!கைள அழி-தா�. அ�த ம�ன!கைள அவ� அழி-த) ெப1விறலாகா). 
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அவ!க* நில� ப0தியி& வா=�தி1�தா& கண ேநர� அவ!க* நி�றி1/க 

மா�டா!க*. ஆகேவ, அவ!கைள ெவ�ற ெவ�றி இ) எ�6 ெசா&வ) 

ெச30�>வன) ேபா!-திற;/0 ஏ��ைடய) அ�6. ஆனா;� பல காலமாக 

ம/க9/0- தீ30 விைளவி-) வ�த பைகவ! L�ட-ைத மி/க 
ய�சிைய 

ேம�ெகா#> அழி/க ேவ#  யி1�த) உ#ைமதாேன? கடைல ெவ&ல ேவ#  

யி1�த) தா� அத�0/ காரண�. ெச30�>வ� கடைல ெவ�றா�. கட�� 

ஆழ-ைத8� பர�ைப8� அைல ைய8� க#> அ?சாம& அைவ த� பி�ேன 

ெச&ல, கட�& 
�ேனறி� பைகவைர ெவ�றா�. கட& அவM/0- தைடயாக 

நி�கவி&ைல. அ) �ற3கா�  ஓ>� பைகவைன� ேபால2 ெச30�>வன) மர/ 

கல3க* ெச&ல வழிவி�ட). ஆத�� கடைல� பிற/கி>�ப  ஓ� னவ� எ�ற 

சிற�ைப2 ேசர� ெப�றா�.  

 

கடைல ெவ�ற) தா� இ�த� ேபாாி� தனி2 சிற�� ஆத��, இ�த� ேபா! 


 �த�ட� ெச30�>வைன� �லவ!க* 'கட& பிற/ ேகா� ய ெச30�>வ�' 

எ�6 பாரா�ட- ெதாட3கினா!க*. ெச30�>வன) ஆைண/0� ஆ�ற;/0� 

கடேல பணி�) �ற3கா� யதாக� �க=�) பா னா!க*.  

 

இ-தைகய �கைழ8ைடய ேசர� ெச30�>வ னிட� பரண! வ�தா!. சில நா�க* 

த3கினா!. ேசர மாMைடய ெவ�றி2 சிற�ைப� பல! Lற/ ேக�>/ களி-தா!. 

அவMைடய ஈைக2 சிற�ைப- தாேம ேநாி& க#> களி-தா!. ம�னைன� 

பாரா� � ப-)� பாட&க* பா னா!. இ�த� ப-)� பதி�6� ய-தி& ஐ�தா� 

ப-தாக இ1/கி�றன.  

 

ெகடல&� ப��க' ெகடல&� ப��க' ெகடல&� ப��க' ெகடல&� ப��க'     

 

ெச30�>வ� தி1ேவால/க-தி& Q�றி1� தா�. அவ� �க= பாரத நா> 
Cவ)� 

பரவி யி1�த). ஆத�� பல நா>களி�1�) அவைன� பா!/0� ெபா1�> ம/க* 

வ�தி1�தா!க*. தமி= நா� & உ*ள ேசாழ பா# ய ம#டல3களி�1�)� பல! 

வ�தி1�தா!க*. பC-த மர-ைத நா  வ1� பறைவகைள� ேபால� பல �லவ!க* 

வ�தா!க*. யாழிைசயா& க& மன-ைத8� கைர-) இ��6-)� பாண! பல! 

வ�தி1�தன!. அழகா;� ஆடலா;� பாடலா;� மகி=2சிைய உ#டா/0� 

விற�ய1� வ�தி1�தன! . ஆட;� பாட;� நிக=�தன. இ�னிைசயிேல மய3கி 

நி�ற பிற நா�டா!, ''எ�ன பா�> ! எ�ன பா�>!'' எ�6 விய�) பாரா� ன!. 

விற�ய1ைடய ஆடைல/ க#> இ�ப/ கட�& B=கின!.  

 

ஆட;� பாட;� ஒ1வைகயாக நிைறேவறின. ெச30�>வ� கைல-திற� நிர�பிய 

பாண1/0� விற�ய1/0� நிைறய� பாிசி&கைள வழ3கினா�. ந�றாக உ1/கிய 

பK� ெபா�னா� ெச7த தாமைர மல!கைள� பாண!க9/02 T� னா�. இ�ப 2 

ெச7வ) அ�த/ கால வழ/க�. இ�ேபா) ெபா� பத/க� ெப6வ)ேபால அ�ேபா) 

பாண! ெபா�றா மைர� Rைவ� ெப�றா!க*. ெபா�M� மணி8� ஆைட8மாகிய 
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பாிசி&கைள8� ெப�றா!க*. ஆனா& அவ�ைற எ�ேபா)� ெவளி�பைடயாக 

ைவ-)/ ெகா*ள இயலா). ெபா�றாமைர� Rைவ மா-திர� எ�ேபா)� அணி�) 

ெகா#ேட இ1/கலா�. பா!/ கிறவ!க9/0� பாண1ைடய இைச- திறைமைய8�, 

வ*ள�� ெகாைடைய8� நிைன�6-)� அைட யாளமாக அ) விள3கிய).  

 

ெச30�>வ� பாண!க9/0� விற�ய1/0� ெபா� ெகா>-தா� ; ெபா1* 

ெகா>-தா�; ஆைட ெகா>-தா� ; யாைன ெகா>-தா�. அவ�ேறா> நி&லாம& 

பாண1/0� ைப�ெபா�னா& ஆன தாமைரைய2 T� னா�.  

 

ஆட�& வ&ல விற�ய!/0 
-) மாைலைய� பாிசளி-தா�. ெச30�>வ� 

அைவ/ கள-தி& ஆ>வெத�றாேல அவ!க9/0 அளவ�ற ஆ!வ�. கைலயி� 

W�ப3கைள உண!�) Kைவ/கிறவ!கைள/ க#டா& கைலஞ!க9/0 ஊ/க� 

உ#டாவ) இய&�. ெச30�>வMைடய தி1ேவால/க-தி& விற�ய! மிக ந�றாக 

ஆ னா!க*. அ�ேபா) அவ!க* உ*ள-தி& மகி=2சி நிர�பிய). அ) 
க-தி& 

மல!2சிைய- த�த). ெந�றிைய� பா!-தாேல அ�த விள/க� ெதாி�த).  

 

இய&பாகேவ விள/ க-ைத8ைடய Wத& பி�M� ெபா�� ெப�6 விள3 கிய); 

ஒ#Pதலாக இ1�த). அ3ேக ஆ ய ஒ#Pத& விற�ய1/0 அரச� ஆர� 

R� னா�. அவ� கட& பிற/0 ஓ� யவனாதலா&, கட�ேல உ#டா0� 
-) 

அவM/0 அ1ைம அ&லேவ! விற�ய! எ-தைன ேப! வ�தா;� ஆர� வழ30� 

ெச&வ� அவனிட� உ#> .  

 

கைலஞ!கைள� �ர/0� வ*ள�Mைடய �க= ேம;� ேம;� வள1�; பல 

இட3களி& பர��; எ�6� ெகடாம& நில��. ஆத�� ேசர� ெச3 0�>வM/0 

அைம�த �க= ெகடல1� �க=. கைல Wக! திற�, ஈைக, Qர�, ஆ�சி
ைற 
த�ய 

பல திற-தி;� அவ� �கைழ� ெப�றா�. ஆத�� அவ� ெப�ற) ஒ1 �க= அ�6; 

பல �க=; அ)�� ெகடல1� ப&�க=. அ�த� �க= எ�6� நிைல நி� 0�ப  ேம;� 

ேம;� �கC/0ாிய ெசய&கைள2 ேசரமா� ெச7) ெகா#ேட வ�தா�. இவ�ைற� 

பரண! க#>� ேக�>� உண!�தா!.  

 

கட� ெவறி கட� ெவறி கட� ெவறி கட� ெவறி     

 

ேசரமா� கட&பிற/ ேகா� ய ெவ�றிைய2 சில! �லவாிட� எ>-)/ Lறின!.  

 

'எ-தைனேயா காலமாக அ�த2 சி�றரச!க* 06�� ப#ணி/ெகா#ேட 

இ1�தா!க*. கட;/ 0*ேள ெச�6 அவ!கைள அட/க யா1� )ணிய வி&ைல'' 

எ�றா! ஒ1 ெபாியவ! .  
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''அ�ப யா ! அ�த அரச!க9/0� பைட� பல� மி0திேயா?'' எ�6 ேக�டா! பரண!.  

 

"அவ!க9/0 ேவ6 பல� ஒ�6� இ&ைல. கட& தா� பலமாக இ1�த); பைடயாக 

இ1�த); அரணாக இ1�த). ந� ம�ன� நீாிேல �0�தா�. கடெலா> 

ேபாரா னா�; ெவ�றா�.''  

 

''அ�ப யானா& ந� ம�ன!பிராைன� பரதவ� எ�6 ெசா&லலா� 

ேபா�1/கிறேத!'' எ�6 ெசா&�� ��
6வ& R-தா! பரண!.  

 

''எ�ன அ�ப 2 ெசா&கிறீ!க*? மீ� பி /0� பரதவைர� ேபா�றவ� எ�6 

ெசா&வ) ம�ன! பிராM/0 இC/காவ) இ1/க�>�; ெசா&பவ! க9/ேக 

இC/க&லேவா?''  

 

"ெசா&வதி& எ�ன தவ6? ம�றவ!கெள&லா� கட�� ஆழ-ைத8� பர�ைப8� 

க#> அ?சி ந>30வா!க*; நீாிேல �கமா�டா!க*. பரதவ! சிறிேதM� அ?சாம& 

த�
ைடய பட0க9ட� கட�ைடேய �0வா!க*. கட& அைலகைள Qசி/ 

ெகா�தளி-தா;� கடெலா> ேபாரா 2 ெச�6 மீ� ேவ�ைடயா  வ1வா!க*. 

அவ!க* ைக/ெகா#> வ1வ) மீனாக இ1�தா;�, அ?சாம& கட�) வ1வ) 

கட& அ&லவா?''  

 

"அ) சாிதா�. ஆனா&.........''  

 

"ேசர!பிரா� ெபா1) ெவ�ற பைகவ!க* ேவ6 பல� இ&லாதவ!க*. மீ�கைள� 

ேபா�றவ!க*. அவ!கைள ெவ�றைதவிட/ கடைல ெவ�ற) தாேன ெபாிய 

காாிய� எ�6 ெசா&கிறீ!க*?''  

 

''ஆ�.''  

 

''ஆகேவ, கட�� ஆழ-ைத/ க#> அ?சாம&, 0ளி!�த அத� )ைறகளிேல 

வா=/ைக நட-)� உாிைமைய8ைடய பரதவைர� ேபா�றவ� எ�6 ம�னைன2 

ெசா&லலா� அ&லவா?''  

 

"ெசா&லலா�. �லவ!க* எ�ப 2 ெசா�னா;� அழகாக இ1/0�.''  
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"நீாிேல �/0/ கடெலா> உழ�த (
ய�6 ேபாரா ய) பனி-)ைற� பரதவ ! எ�6 

ெச30�>வ� �கைழ நா� பாடலாெம�6 நிைன/கிேற�.''  

 

''பா>3க*. இ)�� பா>3க*; இ�M� | பா>3க*'' எ�றா! அ�த� ெபாியா!.  

பாட-தாேன வ�தி1/கிறா! பரண!?  

 

வண
கிய சாய�வண
கிய சாய�வண
கிய சாய�வண
கிய சாய�    

 

ம�ெறா1 நா*.  

 

ேசர ம�னைன- ேத /ெகா#> ந&ல க� ள3 காைளய! பல! வ�தி1/கிறா!க*. 

எ&ேலா1� த3க* த3க* ெதாழி�ேல சிற�) நி�பவ!க*; பாண!க* பா யைத/ 

ேக�> அவ!க9/0� பல பாிசி&கைள2 ெச30�>வ� த�தைத� பா!-தவ!க*. 

அ�த இைளய! ஒேர L�டமாக, நா
� நம/0- ெதாி�த பா�ைட� பா � பாிசி& 

ெப6ேவா�'' எ�6 எ#ணி வ�தி1/கிறா!க*. அவ!க* ேசரமாMைடய �கைழ 

அைம-)� பா�>� பா>கிறா!க*. பாண!க* பா ய பாட& எ3ேக? இ�த� பா�> 

எ3ேக? ேவ6 இடமாக இ1�தா& அவ!கைள� பாட வி>வா!களா? அவ!க* பா>� 

பாட&கைள/ ெகா*வா!களா? அைவ ெகா*ளா� பாட&. இ3ேக ேசரமா� அ�த� 

பாட& கைள/ ேக�கிறா�. பிற இட3களி& ெகா*ளா� பாட& இ3ேக எ*ளா� 

பாடலாக இ1/கிற).  

 

அ�த இைளய!, L�டமாக வ�) பா / ைகைய நீ�>கிறா!க*; வாிைசயாக நி�6 

நீ�>கிறா!க*. எ&லா� வ�ைம ெப�ற ைகக*; ஒேர மாதிாி உ*ள  

ைகக*; ஒ�6/0 ஒ�6 ேந! ஆன ைகக*.  

 

அவ!கைள� பா!-) மகி=கிறா� ெச30�>வ� 'ந�மிட-தி& இவ!க9/0 

எ-தைன அ��!' எ�6 உவைக R/கிறா�. அவ!க9/0� பாிசி& வழ30 கிறா�. 

பைகவ1/0 
� வண3காத ேபரா# ைமைய உைடயவ�, சிற�த கைலஞ!களி� 

அ��தமான பாடைல/ ேக�> அவ�றி� சிற�ைப உண!�) பாரா�>கிறவ�, 

இ�ேபா) எளியவனாக, ெம�ைமைய உைடயவனாக இ1/கிறா�. இைளய! 

வி1�ப-ைத அறி�) அவ! பாடைல ந� ெற�6 ேக�கிறா�. அவ!க9/0 

வைள�) ெகா>/கிறா�. இ�த வண30� சாய& - எளிய வனாக வைள�) 

ெகா>/0� ெம�ைம - �லவ!க9/0 விய�ைப/ ெகா>/கிற). 'ேந�6-தாேன 
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பாண! களி� உய! தரமான இைசயிேல இ���6� பாிK ெகா>-தா�? இ�6 

இ�த/ ெகா*ளா� பாட;/0/ ெகா>/கிறாேன!' எ�6 விய/கிறா!க*.  

 

கட& பிற/ ேகா� � ெப�ற ப#ட3கைள ெய&லா� இ�ேபா) இ�த இைளய1/0 

வாாி வாாி QKகிறா�. ஆ#> நீாிேல ெப�ற தார-ைத (ப#ட-ைத), ஈ#> இவ! 

ெகா*ளா� பாட�0 எளிதினி� ஈகி�றா�. அ�த� ப#ட3கைள� ெப6வ) 

எ:வள� அாி)! ம�ற அரச!களா& நிைன/க�� 
 8மா? ெச3 0�>வ� 

ஒ1வனா& தா� அ) 
 �த). அ:வா6 ெபற�காிய ப#ட3கைள இவ!க9ைடய 

சாமானிய மான பாட;/0 எளிதிேல QKகிறாேன!' எ�6 சில! எ#ணினா!க*.  

 

"உ3க* பா�>- தர� ேபாதா) எ�6 ெசா&ல இவM/0 வா7 இ&ைலேயா?''  

 

''அாிதி� ெப�ற ப#ட3கைள/ ெகா>/க மா�ேட� எ�ற வா!-ைதக* இவ� 

வாயி�1�) வ1வதி&ைலேயா?''  

 

"உ3க* பாட& ெகா*ள- தகாதைவ, உ3க 9/0/ ெகா>/க மா�ேட� எ�6 

ெசா&ல இவ� வா7 ந>30ேமா? நாமாக இ1�தா& ஒ1 கண-தி& ெசா&� 

வி>ேவாேம!''  

 

''அ�த வா!-ைதகைள2 ெசா&;வத�0 இவ� க�6/ ெகா*ளவி&ைல. இவMைடய 

வா7/0 அ�த- த�ைம இ&ைல. ஈெய�6 இர�பவ!/0 ஈய/ க�6/ெகா#டா�. 

இ�த இைளய!க* பா>வைத/ ேக�> நா� அவ! பாட& ெகா*ளா� பாட& எ�6 

ெசா&கிேறா�. அரச� காதி& அ�த� பாட& விCகிறேதா, இ&ைலேயா, ெதாியா). 

ஆனா& அவ! க* வாிைசயாக/ ைக நீ�>கிறா!கேள, அ�த ேந!ைக நிைர 

(வாிைசயாக இ1�பைத/ க#ட பிற0� ம�ன! பிரானா& K�மா இ1/க 
 8மா? 

ஈ எ�6 ேக�ப த�0 
�ேப 0றி�பறி�) ெகா>/க/ க�றவ� இவ�. ஈெய�6 

ேக�ட பிற0 ம6/க/ க&லாத வா/ைக உைடயவ�. இர�பவ1/0 ேவ6 காரண3 

Lறி, இ&ைலெய�6 ெசா&ல/ க&லாத இய&� இவ� வா7/0ாிய த�ைம .''  

 

''அவ�ைற ெய&லா� க&லாத வா7ைமய� (வாயி� த�ைமைய� ெப�றவ�) இவ� 

எ�பைத அறிய அறிய விய�பாக இ1/கிற).''  

 

''எ-தைன வண/க-ேதா> இனிய ெசா�கைள/ Lறி/ ெகா>/கிறா� ! பைகவ! 
� 

நிமி!�) நி�0� இ� ெப1மா�, வ�யவ!/ ெக&லா� வ�யவனாக வ�ைம பைட-த 
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இ/ 0ாிசி&, வண3கிய சாயைல  (ெம�ைமைய) உைடயவனாக இ�ேபா) இ1�ப), 

க#டா1� ந�ப
 யாத விய�� அ&லவா?''  

 

''ஆனா;� பைகவ! 
� இவ� வண3கா ஆ#ைமைய உைடயவ� தா�.''  

 

இ�ப � �லவ!க* தம/0 உ#டான விய� பினா& ஒ1வ!/0 ஒ1வ! 

ேபசி/ெகா#டா!க*;  

 

ஆ#> நீ!� ெப�ற தார�, ஈ#> இவ!  

ெகா*ளா� பாட�0 எளிதினி� ஈ8�  

க&லா வா7ைமய� இவ�  

 

எ�6 விய�தா!க*.  

 

இ�ப  அவMைடய வண3கிய காயைல நிைன-த ேபா), அவன) வண3கா 

ஆ#ைம8� நிைன�/0 வ�த). அைத� ப�றி8� பரண! ேக*வி 8�றி1/கிறா!.  

 

ப�ெபாறி மா*� ப�ெபாறி மா*� ப�ெபாறி மா*� ப�ெபாறி மா*�     

 

மா!பிேல அழகிய மண
*ள மாைலைய அணிவ) ம�ன!களி� இய&�. 

ேசரமாM� மாைலைய அணி� தி1�தா�. கவி� ெப�ற மாைல அ). மாைல 

வா>வ) சிற�ப�6. அைத- தீய நிமி-தெம�6 ெசா&வ)#>. ஆனா& 

ேசாமாMைடய மாைலயி& உ*ள R/களி� இத=க* வா ய )#>. அ�த வா�ட� 

அவMைடய சிற�ைபேய எ>-)/ கா� ய). அவ� மா!பிேல Rசியி1�த ச�தன� 

உல!�) ெபா1/0- த� ய); அ)�� அவMைடய ெப1ைம/0 

அைடயாளமாயி�6. எ�ெபாC)?  

 

பைகவ!க9ைடய நா� � ேம& ேசரமா� பைட ெய>-தா�. பைகவ!கைள/ 

ெகா�றா�. அவ!க9 ைடய நா� & எாிB� னா�. அதனா& நா�றிைச8� உ*ள 

ஊ!க* எாி�தன. எ3ேக பா!-தா;� �ைக ம# ய). அ�த� �ைகைய/ க#ட 

ேசர� பைட Qர1ைடய உ*ள3களி& உவைக ம# ய). பைக வ!க9ைடய 


ைனகைள2 K�ட ெந1�� ேம;� ேம;� பர�) எாி�ததனா& �ைக பர�த). 

அ�த� �ைக ப�>2 ேசரமாMைடய மாைலயி& உ*ள இதழி� கவி� அழி�த). 

இ:வா6 ேசரMைடய மாைல ம3கினா;� அ) அவன) விற& விள3 கியைத/ 

கா� ய). அ�ேபா)தா� ேசரமாMைடய மா!பிேல Rசிய ச�தன� �ல!�த). 

வா ய மாைல8� �ல!�த சா�)மாக அவ� நி�றா;� ெவ�றி- தி1ேவா> 

நி�றா�. மா!பிேல �திதாக அணி�த மாைல8� Rசிய ச�தன
� ேவ6 ப�டா;� 

அவM ைடய மா!பி� இய�ைக ெயழி& ேவ6படவி&ைல. அ3ேக சா
-திாிகா 
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ல�சண-தி�ப  B�6 இேரைகக* இ1�தன. அைவ விள/கமாகேவ இ1� தன. 

கவினழி�த மாைல8� �ல!�த சா�)� ெகா#  1�தா;� அவ� மா!பி& எ�6� 

ெபா�ேவா> கவினழியாம& ப&ெபாறிக* இ1�தன.  

 

ேபெரழி� வா',ைக ேபெரழி� வா',ைக ேபெரழி� வா',ைக ேபெரழி� வா',ைக     

 

ேசர நா�> வள�ப-ைத8� ம/க9ைடய இ�ப வா=/ைகைய8� க#> களி/0� 

வா7��� பரண 1/0/ கிைட-த). அ�த நா� � ஆ6கைள8� மைலகைள8� 

ெபாழி&கைள8� பா!-) இ���றா!. அ�த ஆ6களி& ேபரா6 எ�ப) ேசரநா�> 

மைல யிேல ேதா�றி ேம& கட�ேல விCகிற). அத� ேதா�ற
� ச3கம
� ேசர 

நா�>/0*ேள இ1/ கி�றன. ேசரMைடய மைலயிேல பிற�) அவM ைடய 

கட�ேல ெச�6 கல/கிற) அ).  

 

ேபரா�றி& �) ெவ*ள� வ1�ேபா) ம/க 9/0 மகி=2சி8� ெப1/ெக>-)� 

ெபா30�. �ன& ம��த ெவ*ள நா�களி& நீ!விழா அ3க3ேக நைட ெப6�. 

�னலா�> நிகC�. ஆடவ1� மகளி1� நீரா  மகி=வா!க*. ம��ன& க#> 

நிக=த1� நீ!விழா விேல ேசரநா�> ம/க* ஒ�6L  ஆ  வி1�)#> களி சிற�) 

வா=வைத� பரண! க#டா!.  

 

ேவனி� கால-தி& ம/க* ெபாழி&களிேல �0�) த3கி இ�ப விைளயா�> 

அய!வைத8� �லவ! பா!-தி1/கிறா!. �)� �ன�& விைளயா ய ேபா) அ�த/ 

கா�சியி� சிற�� ஒ1 விதமாக- ேதா�றிய). ெவ�ப� மி/க ேவனி�& ப2ைச� 

பேசெல�6 தைழ-)� பரவிய R�ெபாழி�ேல த3கி- ெத�ற�� இனிைமைய8�, 

மலாி� மண-ைத8� Wக1� ேபா) அ�த/ கா�சி ஒ1 வைகயி& சிற��ைடயதாக 

இ1�த). எ&லா� அழகிய கா�சிக*. அவ!க9 ைடய வா=/ைகேய மி/க 

அழ0ைடய). நீ! விைள யா� & அவ!க* பலவ#ண நீ!கைள/ 0ழா7கைள/ 

ெகா#> ஒ1வ! ேம& ஒ1வ! Qசி விைளயா னா!க*. R�ெபாழி�& இ�ப� 

Wக!�தேபா) இ�னிைசைய எC�பி அ�த இைச ெவ*ள-திேல B=கி- 

திைள-தா!க*. இ�ப யாக/ கைல� ப#� நிைற�த அவ! க9ைடய வா=/ைக 

ேபெரழி& வா=/ைகயாக2 சிற���6 விள3கிய).  

 

நா�> ம/களி� ெச&வ வள-ைத�ப�றி2 ெசா&ல வா!-ைதக* இ&ைல. 

இ�ைமயிேல ெசா!/க ேபாக-ைத� ெப6கிறவ!க* அவ!க*. அ6Kைவ உணைவ 

உ#>�, Wக!2சி/0ாிய ெபா1*கைள இனிதாக Wக!�)� வா=�தா!க*. தாேம 

Wக1� சி6ைம அவ!களிட� இ&ைல. வி1�பி வ1கி�ற K�ற-தாேரா> 

வி1�)#>� பிற இ�ப3கைள Wகர2 ெச7) Wக!�)� த3க* ெச&வ-ைத� 

பய�ப>-தினா!க*. தாேம Wக1� இ�ப-திM� K�ற-தாேரா> ேச!�) Wக1� 

இ�ப� ப�மட30 மி0தியான). அ)ேவ வழ/கமா7� ேபான அவ! க9/02 

K�ற-தாாி�றி Wக1� இ�ப� இ�ப மாகேவ ேதா�6வதி&ைல  
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K�ற-ேதா> உ#> இனி) Wக1� L�ட- தினைர� �லவ! க#> மகி=�தா!. 

இனிய �னைல 8ைடய ஆ�ற3 கைரகளி& அவ!க* ஆ  மகி=�த ைத� பா!-தா!. 

ேசரநா�>/0 உாிய கா?சி எ�ற ஆ�ைற8� க#டா!. அத� )ைறக* ம/க* பல! 

நீரா>� ெப1� )ைறகளாக இ1�தன.  

# 

வா'�� வா'�� வா'�� வா'��     

 

இ�ப � பல வைகயி& அறி�த ெச7திகைள ெய&லா� ெந?சமாகிய ெகா*கல-தி& 

ேசமி-) ைவ-)/ெகா#ட பரண! இ�ேபா) பாடலானா!. இழிவாக2 ெசா&வ) 

ேபால2 ெசா&�2 ேசாைன� �க=�) வா=-த நிைன-தா!. பனி-)ைற� பரதவ 

எ�றா!; அதனா& அவ� கட& பிற/ேகா� ய ெவ�றிைய� பாரா� னா!. க&லா 

வா7ைமய� எ�6� , வண3கிய சாயைல உைடயவ� எ�6� ெசா�னா!. அைவ 

வா7ைம க&லாதவ�, வண30� ெம&�ய� எ�6 
த�& தா=வாக- 

ேதா�றினா;�, இர�ப வ1/0 ஈதைல ம6�பைத/ க&லாதவ� எ�6� 

அவ!க9/0 எளியவனாக இ1�பவ� எ�6� ெபா1* ப�> அவMைடய ஈைக2 

சிற�ைப� �ல� ப>-தின. இத= கவி� அழி�த மாைல8�, சா�) �ல! மா!�� 

உைடயவ� எ�றா!; அவ�ைற மா-திர� ேநா/கினா& இழிவாக- ேதா�6�; 

பைகவ! நா�ைட எாி-த �ைகயினா& மாைல8� சா�)� அ�ப  ஆயின எ�6 

Lறியதனா& அவMைடய Qர-தி� சிற��� �ல�ப�ட). ''இ:வள� 

சிற�ைப8ைடய நி� ெபய!, கா?சிய� ெப1�)ைற மணைல/ கா� ;� பல 

ஆ#>க* வாழியேரா!'' எ�6 வா=-தினா!. ெபய! வா=க எ�6 வா=-தினா;� 

அவ� வா=க எ�ப) தா� அவ! க1-).  

 

ப�ைம/0 வா� மீைன8� ஆ�6 மணைல8� ெசா&வ) �லவ! மர�. எ�த அரசைர 

வா=-)கிறா!கேளா, அவ!க9/0ாிய ஆ�றி� மணைல2 ெசா&வ) சிற��. இ3ேக 

ேசரMைடய நா� ;*ள கா?சி யா�றி� மணைல� பரண! ெசா&�, அைத/ 

கா� ;� பல கால� வா=க எ�6 வா=-தினா!. ஆ�6 மணைல எ#ணினா;� 

எ#ணலா�; அ!ஜுன� மைனவிகைள எ#ண 
 யா)' எ�6 இ/ கால-தி& ஒ1 

பழெமாழி வழ30கிற). ஆ�6 மண& அள� கட�த) எ�பைத அ� பழெமாழி 

ெதாிவி/கிற) அ&லவா?  

 

பா�> மிக அழகாக நிைறேவறிய).  

# 

ைப�ெபா� றாமைர பாண!2 T� ,  

ஒ#Pத& விற�ய!/0 ஆர� R� /,  

ெகட& அ1� ப&�க= நிைலஇ , நீ!�/0/  

கடெலா> உழ�த பனி-)ைற� பரதவ!  
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'ஆ#> நீ!� ெப�ற தார�, ஈ#> இவ!           5 

ெகா*ளா� பாட�0 எளிதினி� ஈ8�  

க&லா வா7ைமய� இவ�' என-, த-த�  

ைகவ& இைளய! ேந!ைக நிைர�ப,  

வண3கிய சாய& , வண3கா ஆ#ைம,  


ைனK> கைன எாி எாி-த��, ெபாி)�                 10 

இத=கவி� அழி�த மாைலெயா> , சா�) �ல!  

ப&ெபாறி மா!ப நி� ெபய!வாழியேரா!  

நி�மைல� பிற�) நி�கட& ம#>�  

ம��ன& நிக=த1� தீநீ! விழவி�  

ெபாழி&வதி ேவனி� ேபெரழி& வா=/ைக,        15 

ேமவ1 K�றெமா> உ#> இனி) Wக1�  

தீ��ன& ஆய� ஆ>�  

கா?சிய� ெப1�)ைற மண�M� பலேவ.  

 

[பசிய ெபா�னாலான தாமைர� Rைவ� பாண1/02 T� 8�, விள/க-ைத8ைடய 

ெந�றிைய� ெப�ற விற� ய1/0 
-) மாைலைய� R� 8� ெக>த& இ&லாத பல 

வைக� �க=கைள நிைல நி6-தி, நீாிைடேய �0�) கடேலா> வ1�தி� ேபாரா ய 

0ளி!�த )ைறைய8ைடய பரதவைன� ேபா�ேறா7! ''அ3ேக கட�ைடேய ெப�ற 

ப#ட3கைள, இ3ேக யா1� வி1�பி/ ெகா*ளாத இவ1ைடய பா� >/காக 

எளிதிேல ெகா>/0�, ஈைகைய ய�றி அத�ெகதிராக ஒ�ைற8� ெசா&ல/ க&லாத 

வாயி� த�ைமைய உைடயவ� இவ�'' எ�6 க#ேடா! L6� ப யாக, த� த� 

ைகயினாேல ெதாழி& ெச7வதி& வ�ைமைய8ைடய இைளஞ! த�
ைடய ஒ-த 

ைககைள வாிைசயாக நீ�ட, அவ1/0 எளியனாகி/ ெகா>/க வைள�த 

ெம�ைமைய8� பைகவ1/0 வண3காத Qர-ைத8� உைடய, பைகவேரா> ேபா! 

ெச78� 
ைனகளி& உ*ள அவ! நா>கைள2 Kட இ�ட மி/க ெந1�� 

எாி-த�னா& மிக�� இத=க* அழ0 அழி�த மாைலேயா> ச�தன� உல1கி�ற பல 

வாிகைள உைடய மா!ைப8ைடயவேன! நி�Mைடய ெபய! வா=வதா0க, 

நி�Mைடய மைலயிேல பிற�) நின/0ாிய ேம& கட�ேல ெச�6 ேச1� ஆ�றி& 

மி/க �ன& வ1�ேபா) நிக=கி�ற இனிய நீ! விழாைவ8�, ேவனி� கால-தி& 

ேசாைலகளிேல த3கி இ��6� ெபாிய அழைக8ைடய வா=/ைகைய8� உைடய , 

வி1�ப-ைத/ ெகா#ட K�ற-தாேரா> வி1�)#> ேபாக3கைள இனிதாக 

அMபவி/0� ம/க� L�ட-தா! இனிய நீாி& ஆ>த�0 இடமாகிய கா?சிமா 

நதியி� ெபாிய )ைறயிேல உ*ள மணைல/ கா� ;� பல ஆ#>க* !  
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பாண1/0- தாமைர T� , விற�ய1/0 ஆர� R� , �க= நிைலஇ, உழ�த பரதவ! 

பாட�0 ஈ8� வா7ைமய� இவ� என, நிைர�ப, வண3கிய சாயைல8� 

ஆ#ைமைய8� உைடய ப&ெபாறி மா!ப! நி� ெபய!, மண�M� பல வாழியேரா ! - 

எ�6 ெபா1-தி/ெகா*ள ேவ#>�.  

 

1. பாண!2 T�  - பாண1/02 T� , T�>த& - தைலயி& அணித&.  

2. ஒ#ைம - விள/க�. விற�ய! - பா�>� பா  ஆ>� மகளி! ; பாண1ைடய 

மைனவிமா! பா னி எ�6� ெசா&வ)#>. ஆர� - 
-)மாைல. R�  - Rண2 

ெச7) .  

3. ெகட& அ1� - ெக>த& அ�ற அ1ைம இ�ைமைய2 K� ய). ஈைக, Qர�, ஆ�சி 


ைற எ�6 பலதிற-தி� �க=ெப�றவனாத�� ப& �க= எ�றா!. நிைலஇ - நி�க2 

ெச7).  

4. உழ�த - வ1�திய, இ3ேக ேபா! ெச7தைத2 K� ய). உழ�� எ�ற ெசா& 

வ1�தி 
ய;தைல/ 0றி�ப). அ)ேவ இ/கால-தி& உைழ�� என வழ30கிற). 

பனி - 0ளி!2சி. பரதவ! எ�ப) ெந7த& நில-) ம/களி� ெபய!. பரதவ 

எ�றதனா� ெசா&�ய), அ/கட�� உழ-த& ெதாழிெலா��ைமப�றி அ/ கட& 

)ைற வாC� Wைளய�0� ெபயராகிய பரதவ� எ�M� ெபயரா� இழி-)/ 

Lறினா� ேபால/ 0றி�பா� உய!-) ெவ�றி Lறினானாக/ ெகா*க' எ�ப) 

பைழய உைரயாசிாிய! L6� நய�.  

5. நீ!�ெப�ற - நீாிேல ெப�ற. தார� - ப#ட�.  

6. ெகா*ளா� பாட& - பிற! ஏ�6/ ெகா*ளாத பாட& ; மன3 ெகா*ளா� பாட& 

எ�ப! பைழய உைரகார!.  

7. க&லா வா7ைமய� - ம6-)/ L6 வைத/ க&லாைமயாகிய வாயி� த�ைமைய 

உைடயவ� ெகா>-த�ெறாழிைல ய�றி� பிற ெதாழிைல/ க&லாத வா7ைமைய 

உைடயவ� எ�ப) ஐயரவ!க* 0றி��ைர. என - எ�6 க#ேடா! L6�ப யாக. 

என, வண3கிய சாய& எ�6 L�ட ேவ#>�.  

8. ைகவ& இைளய! - ெதாழி�ேல வ�ைமைய� ெப�ற இைளஞ! : ைக - ெதாழி&; 

ஆ0ெபய!. ேந! ைக - ஒ-த ைகக*. நிைர�ப - வாிைசயாக நீ�ட.  

9. வண3கிய - வ�ைமய�6 ெநகி=�த . சாய& - ெம�ைம.  

10. 
ைன - ேபா!/கள�. கைன எாி - மி0தியான ெந1��. எாி-த�� - K�> 

அழி-தலா&,  

11. கவி� அழ0. சா�) - ச�தன�, �ல!த& - உல!த&.  

12. ெபாறி மா!�/0 அழைக- த1� வாிக*. B�6 வாிக* மா!பி& இ1-த& ந&ல 

இல/கண� எ�6 ெசா&வா!க*. 'அ� பக�> மா!பி� , ெச�ெபாறி வா3கிய 

(தி1ம1கா�6�பைட, 104-5) எ�6 ந/கீர1�, 'வைரயக& மா!பிைட வாி8� 

B�6ள" (சீவகசி�தாமணி, 1462) எ�6 தி1-த/க ேதவ1� Lறியி1/கி�றன!.  
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13. ம#>� - ேவகமாக2 ெச&;�.  

14. ம��ன& - ஆ�றிேல மி0தியாக உ*ள �) நீ!. ம��ன& எ�பேத ஆ�6/0� 

ெபயராயி�6 எ�ப!, பைழய உைரகார! தீ நீ! - இனிைமைய8ைடய நீ!.  

15. வதி - த30�. ெபாழி�ேல வதி8� ேவனிைல8ைடய வா=/ைக .  

16. ேமவ1 - ேம�த& வ1�; ேம�த& - வி1��த&. 'இனி) Wக1 ெம�ற), 

K�ற-ேதா> உ#டேல ய�றி2 ெச&வ 
ைடயா! அ2ெச&வ-தா� ெகா*9� 

பய�க* எ&லா� ெகா*9� எ�றவா6' எ�ப) பைழய உைர.  

16. தீ� �ன�& உ*ள ஆய�. ஆய� - ம/களி� L�ட�.  

 

விழைவ8�, வா=/ைகைய8� உைடய ஆய�, Wக1� ஆய� எ�6 இைண-)� 

ெபா1* ெச7ய ேவ#>�. .  

 

இ�பா� � )ைற 
த�யன வ1மா6.  

 

)ைற - இய�ெமாழி வா=-).  வ#ண� - ஒC0 வ#ண�.  

I/0 - ெச�I/0.  ெபய! - ேபெரழி& வா=/ைக .  

 

ேசரமாMைடய இய&�கைள� �க=�) பாரா� னைமயா& இ), 'இய� ெமாழி 

வா=-)' ஆயி�6. ேசர நா� & வா=பவ!களி� வள�பமான வா=ைவ/ க#>, 'இ) 

மிக அழகிய)' எ�6 பாரா� னைமயா& 'ேபெரழி& வா=/ைக' எ�ற ெதாடேர இ� 

பா�>/0� ெபயராக அைம�த).  

 

'இதனா& ெசா&�ய), அவைன நீ> வா=கெவன வா=-தியவா றாயி�6' எ�ப) 

பைழய உைரகார! L6� க1-).  

 

இ) பதி�6� ப-தி& 48-ஆவ) பா�>.  

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

5.  5.  5.  5.  �ரவல* ேகாமா"�ரவல* ேகாமா"�ரவல* ேகாமா"�ரவல* ேகாமா"    

 

ேசரநா�> வளநக!களி& சிற�த) வ?சி. அ)ேவ அ�நா� � தைலநகர�. அதைன 

ய�றி ேவ6 சிற�த ெச&வ வள� உ*ள நகர3க* பல அ� நா� & இ1�தன. ேம& 

கட�கைரயி& ெதா#  ெய�ற நகர� ஒ�6 இ1�த). அ3ேக க�ப& வியாபார� 

ந�0 நைடெப�ற). ேவத� வ&ல நா� மைறயாள! பல! அ� நகாி& வா=�) 

வ�தன!.  
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ேசர ம�னMைடய ெச&வ2 சிற�ைப/ க#> அவMைடய பைகவ! ெபாறாைம 

ெகா#டன!. அவேனா> ெபா1) த�
ைடய Qர-ைத� �ல�ப>- )வத�0 ஏ�ற 

)ணி� அவ!க9/0 இ&ைல. ேசர நா�>/0*ேள �0�) வ?சிமா நகைர 
�6ைக 

யிடேவா , ேவ6 வைகயி& ேசர ம�னைன எதி!/கேவா அவ!க* ந>3கினா!க*. 

ஆயிM� எ�ப யாவ) அவMைடய ஆ�றைல/ 0ைல/க ேவ#>ெம�ற ஆவ& 

ம�>� அவ!க9/0 அட3கேவ இ&ைல.  

 

ேந! நி�6 ேபாாி>� ேந!ைம அவ!களிட� இ&ைல. ஆகேவ ஏேதM� வ?சைன 

ெச7) ேபா! B�டலா� எ�6 பல! L  ஆரா7�தன!. ேசரைன அவ� நா� ேல 

ெச�6 ேபாாி�> ெவ&வ) எ�ப) இ�திரனா;� எ#ண இயலாத ெசய&. 

அவைன- த�
ைடய நா�>/0 வ1வி-) எதி!-) நி�கலா� எ�6 )ணி�தன!. 

அத�0 எ�ன வழி? பல நா�க* சி�தி-தன!.  

 

ெதா# மா நகர-தி& மைறயவ!க* ெபாிய ேவ*வி ஒ�ைற இய�6வத�0 ஏ�பா> 

ெச7 தா!க*. இ�த2 ெச7தி பைகவ! கா)/0 எ� ய). அ�த ேவ*வி 

நைடெபறாம& த>-தா& ேசர ம�ன� சின� B#> ெபார வ1வா� எ�ற எ#ண� 

அவ! க9/0 உ#டாயி�6. 'யாக பK/களாகிய ஆ>கைள ஒ1வ1� அறியாம& 

அ -)/ ெகா#> வ�) த#டகாரணியமாகிய கா�>/0* ைவ-)வி�டா&, 

எ�ப யாவ) அவ�ைற வி>வி-)/ ெகா#> ெச&ல2 ேசரமா� 
ய�சி ெச7வா�; 

த#டகாரணி ய-)/0 அவ� பைட8ட� வ�தா& அவைன மட/கி/ ெகா*ளலா�' 

எ�6 ஒ1வா6 
 � ெச7 தன!. நா7க* பல ேச!�) யாைனைய மட/க- தி�ட� 

ேபா�ட கைதயாக 
 8� இ) எ�பைத அவ!க* உணரவி&ைல.  

 

ேவ*வி/0 ேவ# ய ஏ�பா>க* ெதா# யி& நைடெப�6/ ெகா# 1�தன. 

அத�0ாிய ப#ட3 கைளெய&லா� ெதா0-தா!க*. ஒ1 நா* காைலயி& எC�) 

பா!/0� ேபா) யாக-)/காக வ�த மைலயா> கைள/ காணவி&ைல. இரேவா> 

இரவாக யாேரா தி1ட!க* அவ�ைற- தி1 2 ெச�6வி�டா!க* எ�6 ெதாி�த) . 

பைகவ!க* அM�பிய ஏவல!கேள இ�த/ காாிய-ைத2 ெச7தா!க* எ�6�, 

ஆ>க* த#டகாரணிய-தி& இ1/கி�றன எ�6� ெதாிய வ�த). ேசர� இதைன 

உண!�தா�.   I30� ��ைய இடறிவி�ட)ேபா லாயி�6 இ). உடேன த� 

பைடக9ட� த#டகாரணிய-ைத  ேநா/கி� பைடெய>-தா�.  

 

இைத-தா� பைகவ!க* எதி!பா!-தி1�தா!க*. த#டகாரணிய-தினிைடேய ேசர 

ம�னைன அவ!க* எதி!-தா!க*. பைகவ! பலராக இ1�தா;� ேசரமாMைடய 

Qர-)/0 
� அவ!க* எ�மா-திர�? ேசர ம�ன� அவ!கைள ெவ�6 

த#டகாரணிய-தி�0* �0�) அ3கி1�த ஆ> கைள/ ைக�ப�றி மீ#டா�. 

ெதா# யி& ேவ*வி இனிேத நிைறேவறிய). அைத நிைறேவ�றிய 

அ�தண!க9/0� பல ஆ/கைள8� ஊைர8� அரச� வழ3கினா�.  
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சிைற�ப�ட ஆ>கைள மீ�>� ைக/ ெகா*வத�காக� பைகவ1ட� ேபா! ெச7) 

ெவ�றைமயா& இ�த2 ேசர ம�னM/0 ஆ>ேகா�பா�>2 ேசரலாத� எ�ற ெபய! 

வழ3க- ெதாட3கிய). ஆ�ைட/ ெகா*9� ெப1ைமைய 8ைடய ேசர ம�ன� 

எ�ப) அ�த- ெதாடாி� ெபா1*.  

 #  # 

 

பதி�6�ப-தி& ஆறா� ப-தாக அைம�தி1/0� ப-)� பாட&க9� ஆ>ேகா� 

பா�>2 ேசரலாதைன� ப�றியைவ. அவ�ைற� பா யவ! கா/ைக பா னியா! 

ந2ெச*ைளயா! எ�ற ெப# �லவ!. அ�த� ப-தி& ஏழாவ) பா�> விற� 

யா�6�பைட எ�M� )ைறயி& அைம�தி1/கிற). விற� எ�பவ* ஆட& 

பாட�& சிற�தவ*. விற& எ�ப) பாவ�. பா>� பா� ேல வ1� பாவ-ைத- 

த�Mைடய ஆடலா& ெவளி�ப>-)கிறவளாத�� அவ9/0 விற� எ�ற ெபய! 

வ�த). பாணM/0 மைனவியாத�� பாணி2சி எ�6� பா னி எ�6� விற�ைய2 

ெசா&வ)#>. பாண� யா= வாசி-)� பாட அத�0 ஏ�ப ஆ>� திறைமைய� 

ெப�றவ* விற�.  

 

ஒ1 விற�ைய� பா!-), ''ேசரமா� இ-தைக யவ�; அவைன� ேபா7� பா!-)� 

பா � பாிசி& ெப�6 வ1ேவா�'' எ�6 ெசா&வ) ேபால இ�த� பா�> 

அைம�தி1/கிற). ேசர ம�னனிட� ெச&ல வழிகா�>வ) ஆத�� இ) 

ஆ�6�பைட� பா�>; விற�/0 வழி கா�>வதனா& விற� யா�6�பைட ஆயி�6.  

 

ேபா!/கள-தி�0 அ1கி& பா  Q� & ேசர ம�ன� த3கியி1/கிறா�. அவைன 

எதி!-த பைகவ!க* வ�ைம மிக உைடயவ!க*; ேபா! ெச7ய� �ற�ப>ைகயி& 


�ைவ-த காைல� பி� ைவ�பதி&ைல எ�6 சபத� ெச7) �ற�ப�டவ!க*; �ற3 

கா�  ஓ>வைத/ கா� ;� உயி! வி>வேத சால ந�6 எ�ற விரத-ைத/ 

கைட�பி �பவ!க*. அவ!க9ைடய )ணிேவ அவ!க9/0� Rைண�ேபால 

இ1/கிற). ெந?K/0 அணியாக இ1�ப) தி#ைம. ெந?ச� தி#ணியராக 

இ1�பவ!க* எ#ணியவ�ைற எ#ணியவாேற ெப6வ!. 'நா� �ற3கா�  ஓட/ 

Lடா)' எ�ற விரத-ைதேய த� ெந?சிேல R#டவ!க* பைகவ!க*. ஓடா� 

R�ைகைய (விரத�) உைடய மறவ!க* நிர�பிய பைட, பைகவ! பைட. பைட 

Qர!க9ைடய இய&ேப அ)வானா& பைட- தைலவ!க9ைடய மன- தி#ைமைய2 

ெசா&ல ேவ#>மா?  

 

அ-தைகய மறவாி� வ�ைம, ேபா!Qர�, மிட& ம�றவ!கேளா> ெபா1�ேபா) 

ெவ�றிைய உ#டா/0�. ஆனா& அ�த மிட& ஆ> ேகா� பா�>2 

ேசரலாதனிட-தி& ப�/கவி&ைல. அவ� அவ!க9ைடய மிடெல&லா� அ ேயா> 

ெக>�ப  ேபா! ெச7தா�.  
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பைனமாைலைய அணி�) Qர/கழைல� �ைன�) ேபா!/கள-திேல �0�தா� 

அவ�. க>ைமயாக� ேபா! நட�த). பிளிறி ஆரவாாி-) வ1� களி�ைற ேவலாேல 

0-தின! சில!. எதி!-த மறவைர வாளா& ெவ� ன! சில!. அ�பினாேல பல! 

உடைல- )ைள- தன!. ேவலா� 0-தியேபா) 0-திய �#ணி �1�) 0Z! 0Z! 

எ�6 01தி ெகா��ளி-த). வாளா& ெவ� ய ேபா) சலா! சலா! எ�6. இர-த- 

)ளி ெந>�Iர� ெதறி-த). ேசர ம�ன Mைடய ெபாிய பைன மாைலயிேல அ�த 

இர-த- )ளிக* ப �தன. அவMைடய ெப1ைம/0 அைடயாளமாகிய Qர/ 

கழ�ேல இர-த/ கைற ப �த). அதனா& கழ& சிவ�) ேதா�றிய). அவMைடய 

இ1�பன� �ைடய;� (பன�ேதா�டா� ெச7த மாைல), வா� கழ;� மிட& அழி�) 

உட& )ணி�) QC� மறவ1ைடய 01தி )ளி�பதனா& சிவ�தன. ேமக� மைழ- 

Iவைல- Iவிய) ேபால� ேபா!/கள-தி& 01தி- Iவ& இ1�த).  

 

எ3ேக பா!-தா;� ெவ�>�ப�ட உட��/க*. அத�0 
� Qரெர�6�, 

மறவெர�6� ெபய! ெசா&;�ப  உயி1டM� ஊ/க-)டM� உலவிய 

அ:�ட&க* இ�ேபா) உட& எ�6 ெசா&ல�� த0தியி�றி- )#> )#டாகி 

ஊ�0ைவெய�6 ெசா&;�ப  0வி�தன. ஊ�0ைவ8*ள இட-தி& �லா& 

நா�ற� QKவ) இய&�தாேன? ஆகேவ அ3ேக 01தி- Iவ;� �ல� நா�ற
� 

பட!�தன. அ-தைகய கள-திேல ஆ> ேகா�பா�>2 ேசரலாத� இ�ேபா) 

இ1/கிறா�. 
�� ெப�ற ெவ�றிகைள அவ� மாைல8� கழ;� கா�ட, இ�ேபா) 

ெப�ற ெவ�றிைய அவ�றிேல ப �) ெச�நிற� ஊ� ய 01தி கா�ட, அவ� 

ெவ�றி மி>/ேகா> விள30கிறா�.  

 

ெவ�றியினா& உ#டா0� உவைக/0 எ&ைல உ#ேடா ? பைட Qர!க* 0தி-)/ 

L-தா>கி�றன!. அ�த/ L-தி& ேசரமாM� கல�) ெகா*கிறா�. ைககைள/ 

ெகா�  ஆ>� ஆ�ட- )/0- )ண3ைக எ�6 ெபய!. ேபா!/கள-தி& 

ெவ�றிெப�ற ெப1மகி=2சியா& Qர1� ம�னM� )ண3ைக யா>கிறா!க*. 

)ண3ைக ஆ>வத�0/ காரண� ேசர ம�ன� ெப�ற ெவ�றி; வல� (ெவ�றி) 

ப�டதா& (உ#டாகியதா&) )ண3ைகயா / களி/0� நிைல வ�த).  

 

”)ண3ைக ஆ ய வல�ப> ேசரமா� ஆகிய ஆ> ேகா�பா�>2 ேசரலாத� 

ேபா!/கள-தி& இ1/ கிறா�. அவைன� ேபா7� பா!-)வி�> வரலா�'' எ�6 

விற�ைய ேநா/கி ந2ெச*ைளயா! ெசா&கிறா!.  

#   # 

 

"ேபா!/களமா! அ3ேக நா� ேபாக 
 8மா?"  

 

"ந�றாக� ேபாகலா�. ெவ�றி/ களி��ட� )ண3ைகயா / ெகா# 1/0�  
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நிைலயிேல ெச�6 பா!-தா& ேசரMைடய Qர2 சிற�ைப8� ெகாைட2 சிற�ைப8� 

ந�றாக அறி�) ெகா*ளலா�.''  

 

''அவ� அர#மைனயி& தி1ேவால/க-தி& Q�றி1/0�ேபா) க#> 

களி/கலாேம!''  

 

''அ�ப / காPவைத எ�ேபா) ேவ#> மானா;� ெச7யலா�. ம�ற2 சமய3களி& 

பைகவைர� �ற3காP� Qர-ைத� பிற! Lற நா� உண!�) ெகா*ள ேவ#>�. 

ேசர ம�னMைடய வா=வி& அ /க  ேபா! நிக=வதி&ைல. ஏெனனி& அவைன 

எதி!/0� ைப-திய/கார!க* உலக-தி& அதிகமாக இ&ைல. பல ஆ#>களாக 

அவ� Qர� உலக� �கC� சிற��ைடயதாக விள30கிற). ஆனா;� யா1/காவ) 

ேபாதாத கால� வ�தா& 06�� ெச7ய- தைல�ப>கிறா!க*. அ�ேபா) 

ேசரMைடய தினெவ>-த ேதா*க* Rாி/கி�றன. பைகவ!கைள அ ேயா> 

க1வ6-) வி>கிறா�. அ-தைகய நிக=2சி மிக மிக அ1ைமயாகேவ நிகC�.''  

 

''அ�ப யானா& அவ� இ1/0� கள-)/02 ெச&ல ந&ல வழி இ1/கிறதா?''  

 

"ெம-ெத�ற வழி உ#>. அதி& நட�) ெச&லலா�. ெம&�ய வழியி& ெம&ல 

ெம&ல நட�) ெச&லலா�. 06க அ  ைவ-) நட�) ேபாகலா�.''  

 

''ேபா! நட/0� இட-தி& ெச�றா& தீ30 ஒ�6� இ&ைலயா?''  

 

''ேபா! இ�ேபா) நட/கவி&ைலேய. ேபா! 
 � ெப�ற). ேபாாி& ெவ�றி ெப�ற 

மி>/ேகா> ம�ன� பா  Q� & Q�றி1�பா�. அ�த/ ேகால-திேல அவைன� 

பா!�ப) க# ெகா*ளா/ கா�சியாக இ1/0�. ேபாேவாமா?''  

 

''அ3ேக ேபா7 எ�ன ெச7வ)?''  

 

"உன/0 நா� இைத2 ெசா&ல ேவ#>மா? நீ இ�M� இள30ழ�ைதயா? ைக 

நிைறய வைளய&கைள அணி�)ெகா#ட சி6 ெப#ணாக இ1�த நீ இ�ேபா) சில 

வைளகைள மா-திர� �ைன�தி1/கிறாேய; ஏ�?''  

 

''ஆ>� ேபா) வைளக* உைட�)வி>�. ஆத�� சில வைளகைள 

அணி�தி1/கிேற�. அ) ப�றி இ�ேபாெத�ன கவைல?''  
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''சில வைளகைள அணி�த விற�யாகிய உன/0, நீ எத�காக அ�ப  அணி�தா7 

எ�6 ெதாி8�ேபா), )ண3ைகயா ய ெவ�றிைய8ைடய அரச� 
�ேன 

ெச�றா& இ�ன) ெச7யேவ#>ெம�6 ெதாியவி&ைலயா?''  

 

"ஓ ஓ! ஆட ேவ#>ெம�6 ெசா&கிறீ!கேளா! ேபா!/கள-தி& ஆட& பாட& 

ெபா1-தமா0மா?''  

 

''இ�ேபா) நா� ெச&ல� ேபாவ) ேபா! நிக=�) ெகா# 1/0� கள� அ�6; 

ேபா! 
 �த கள�; ம�ன� Qரேரா> )ண3ைகயா>� கள�. அ�த ஆ�ட� 

நிகC�ேபா) உ� ஆட& நிகழ/ Lடாதா? அ3ேக ேபா7 நீ ஆட ேவ#> ெம�6 

என/0 வி1�பமாக இ1/கிற); ெச&ேவாமா?''  

 

''நா� மா-திரமா ேபாவ)?''  

 

"இ&ைல, இ&ைல. உ�Mைடய ஆட;/ேக�ப� பா>� பாண!கைள8� அைழ-)/ 

ெகா#> தா� ேபாக ேவ#>�. ேசர ம�னைன/ க#> வர� ேபாகிேறா� எ�6 

பாணாிட� ெசா�னா&, நா� நீ எ�6 ஆயிர� ேப! 
�)வா!க*.''  

 

"அ3ேக ேபானா& எ:வைகயான பாட&கைள� பாடேவ#>�?''  

 

''தழி?சி- )ைற� பாட&கைள� பாடேவ#>�.''  

 

''அ�த- )ைற எைத2 ெசா&வ)?''  

 

''ம�ன! பிராMைடய க1ைணைய8� Iய Qர- ைத8� �ல�ப>-)� )ைற அ). 

த�ைன எதி!-த மறவ!கைள/ ெகா�6 0வி/0� ேபரா�ற& உைட யவ� ேசர! 

பிரா�. இ�த Qர� சிற��ைடய) தா�. இைத/ கா� ;� சிற�பான Qர� ஒ�6 

உ#>. �ற
)கி�டவைர8� அ?சினவைர8� ெகா&லாம& வி>� Qர� மிகமிக2 

சிற�த). ேதா&வி 8�6� �ற3கா�>� Qர! 
)கிேல ேவ& ஓ2சாத 

த6க#ைமைய� பா>� பா�ேட தழி?சி-)ைற� பா�>. பைகவைர அழி/0� 

Qர-ைத/ கா� ;� �ற3கா� ேனாைர/ ெகா&லாத Qர� ெபாி). 

இ&ைலயானா& ேபாரான) வில3கின3க* ஒ�ைற ஒ�6 அ -)/ ெகா#> 

சாவ) ேபா�ற தாகிவி>�. அற�ேபா! எ�6 ேபாைர2 சிற�பி�ப) சா�ேறா! மர�. 

தழி?சி- )ைறயா& ெசா&ல� ெப6� நிக=2 சிைய� ேபா�ற பல நிக=2சிக* 

ேபாாிைடேய நிக= வதனா& தா� ேபா! அற-தி� வழி நட�ப) எ�6 

ெசா&கிறா!க*. ஆத�� அ�த- தழி?சிைய� பாட ேவ#>�.''  
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"எ�ன ப#ணி� பாடலா�?''  

 

''பாண!கைள அைழ-)2 ெச�6 பாைல� ப#ணிேல தழி?சி� பா�ைட� பாட2 

ெசா&ல ேவ#>�. பாண! ைகயி& தா� யா= இ1/கிறேத! அவ!க* நர��கைள 

ெய&லா� ந�றாக- ெதா>-)/ க� யி1/கிறா!க*. அவ!க* எ�ப  ெய&லா� 

மன-திேல நிைன/கிறா!கேளா, அ�ப ெய&லா� அ�த நர��க* ேபKகி�றன. 

அவ!க* வி1�ப�ப  பணி�) நட/0� ஏவலைர� ேபால அைவ ஒ�/ கி�றன. 

நர��/ க�டாகிய ெதாைட அவ!க* ஏவ��ப  நட�பதா& அைத� பணி ெதாைட 

எ�6 ெசா&லலா�.''  

 

''யா= நர��/ க�> ந�றாக அைம�தா� ேபா)மா?''  

 

''ேபாதா) தா�. அைத வாசி/கி�றவ!க9/0/ கைல-திறைம ேவ#>�. பல கால� 

பயி�ற பழ/க� ேவ#>�. அவ!க9ைடய விர& ப&கா� பயி�6 பயி�6 யாழி& 

இ�ப இைசைய எC��� ஆ�ற& ெப�றி1/க ேவ#>�. அ�த யாேழா> த� 0ரைல 

இைண-) இ�னிைசைய எC�பி- தழி?சி பா னா& எ-தைன இனிைமயாக 

இ1/0� ! பாைல� ப#P/0 ஏ�றப  K1தி L�  நர��கைள மீ� / 0ரேலா> 

�ண!�த இ�னிைசயாேல தழி?சி பா>வத�0 ஏ�ற ெபாிய யாைழ� பாண! 

ைவ-தி1/கி�றன!. அவ! கேளா> ேபாகலா�.''  

 

''ேபா!/கள-தி�0 ஏ� வ�தீ!க* எ�6 ேசரமா� ேக�கமா�டானா?''  

 

''ந�ைம� ேபா�ற கைலஞ!கைள� பா)கா� பைதேய 
த� கடைமயாக/ 

ெகா#டவ� அ&லவா அவ�? பாிசில!கைள/ க#டா& அ��ட� வர ேவ�6 

அளவளா�� இய&�ைடயவ�. அவ� கைலஞ!கைள வ��) வ1வி-) 

அவ!க9/0 வி1�) அ1-தி� பாிசி& வழ30� �கைழ- தமி= நா�டா! 
Cவ)� 

அறிவா!கேள. 0 ம/கைள� �ர-தலா& �ரவல� எ�ற ெபய! ம�னM/0 

அைம�த). ேசர ம�ன� 0 ம/கைள� �ர�பத�றி இரவலராகிய கைலஞ!கைள� 

�ர�பைத- தாேன வி1�பி ஏ�6/ ெகா*பவ�.''  

 

''அவ� வா=க! மைனவி ம/க9ட� நீ@ழி வா=வானாக!''  

 

''மைனவி ம/க* வா=க எ�6 நீ வா=-திய�ட� என/0 ஒ1 நிைன� வ1கிற). 

அவM/0 மைனவி8� ம/க9� இ1/கிறா!க*. எ&லா2 ெச&வ3 கைள8� ெப�ற 

ேசர ம�ன� ம/க� ெச&வ-ைத8� ெப�றி1/கிறா�. இள��த&வ!க* 
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வ13கால- )/0 அ1�)ைணய&லவா? இள�)ைண� �த&வராகிய ந&ல 

வள-ைத� பய�த மகளி! அவMைடய ேதவிமா!. சில�பணி�த கா;� அட/க-ைத 

அணி�த ெந?ச 
� உைடயவ!க* அவ!க*. க�பிேல சிற�தவ!க*. அறி� 

நிர�பியவ!க*. அவ!க9ைடய �கைழ ந&�ைச2 சா�ேறா!க* ேசரMைடய 

�கேழா> ேச!-) ைவ-)� பா>வா!க*. அ�த இைச எ30� பர�) ேதா�6�. 

அவ!க* ெந�றியிேல தி1மக* விலாச� ெகா?சி நடமி>�. ஒ#Pத& மகளிராகிய 

அவ!க* ேசர� வா=விேல ம3கல� ெப1க வா=கிறா!க*. அ�த வா=�/0 

ந�கலமாக, )ைணயாக, வளமாக இள� �த&வைர� பய�) சிற�) 

விள30கிறா!க*.''  

 

"கைலஞ!கைள� பா)கா-)/ 0 ம/கைள/ காவ& ெச7) வ1வதனா& அற� 

நிர�பியவ� எ�6 ெதாிகி�ற). பைகவைர ெவ�6 ெபா1* ெப6தலா& 

ெபா1ளாேல 0ைறவி&லாதவ� எ�பைத8� உண!கிேற�. மைனவிமா1� 

ம/க9� நிர�பினைமயி� இ�பவா=வி;� ஏ�ற� ெப�றவென�6 ெதாி�) 

ெகா#ேட�.''  

 

''இ�பவா=வி� சிற�ெப&லா� ம�ன�பா& உ#>. ஊட;� Lட;மாகிய காத& 

வா=� 0 ம/க9/0 மா-திரமா? ம�னM� அ�த வா=வி& இ��6கிறா�.''  

 

"ஊடலா?''  

 

"ஆ�! ஊட& இ&லாம& இ�பவா=� க1/காைய� ேபா�றத&லவா? அரசMைடய 

வா=/ைகயி& மகளி! ஊ>வத�0 எ-தைனேயா ச�த!�ப3க* ேந1�. ஆயிM� 

அவ!க9ைடய ஊடைல அவ� நீ� /க விடமா�டா�. பைகவ1/0� அ?சாத 

ம�ன� மகளி! ஊடலா& க# சிவ�) பா!/0� பா!ைவ/0 அ?Kவா�. 

அவ!களி� )னி (ஊட&) ைய/ க#> அ?Kவைத ய�றி ேவ6 அ2ச-ைத அவ� 

அறியா�......... ஏ�? ம�ெறா�6/0� அ?Kவா�. மகளி! ஊட& க#> 

அ?Kவைத/ கா� ;� மி0தியாக அத�0 அ?Kவா�.''  

 

''அ) எ�ன? ம�னMைடய ெப1� �கைழ ெய&லா� ெசா&�வி�> இ�ேபா) 

அவMைடய 0ைறகைள2 ெசா&ல வ1கிறீ!கேளா?''  

 

''0ைற அ�6. மகளி! )னி-த (ஊ ய) க#ைண/ க#> அ?Kவா� எ�6 

ெசா�ேன�. அ�ப 2 ெசா&வ) அவM/0 இழிவா0மா? அவMைடய இ�ப 

வா=/ைகயி� சிற�ைபய&லவா அ) எ>-)/ கா�>கிற)? அ)ேபால இ�த 

அ2ச
� அவMைடய மா�சிைய- ெதாிவி�பேத யா0�.''  
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''அ�ப  உய!� த1� அ2ச� எ�6 எைத2 ெசா&கிறீ!க*?''  

 

''பைகவைர அ?சாம& அவ! மிட& த��ப யாக2 ெச78� ேசரமா�, மகளி! )னி-த 

க#ைண/ க#> அ?Kவைத/ கா� ;� இரவல1ைடய )�ப-ைத/ க#டா& 

மிக அ?சி ந>30வா�. ந�ைம� ேபா�ற பாிசில!களி� வயி6 வாடாம&, 
க� 

வாடாம&, உ*ள� வாடாம& இ1/க2 ெச7பவ� அவ�. 0ழ�ைதயி� வா ய 
க� 

க#டா& தா7 எ�ப  வ1�)வாேளா, அ�ப  இரவல!க9ைடய �� க#ைண 

()�ப-ைத/) க#> அ?சி வ1�)வா�. அதனா& தா� நா� அவைன2 ெச�6 

க#> வரலா� எ�6 ெசா�ேன�. அ-தைகய வ*ளைல ேவ6 எ3ேக 

காண�ேபாகிேறா�?''  

 

"இரவல1/0 ஏ�ற �ரவலாி� சிற�தவ� அவ ென�6 உண!�ேத�. ந�ைம 

எதி!ெகா#> �ர/0� ேகாமாைன/ க#> வ1வத�0- தைட எ�ன? உடேன 

�ற�பட ேவ# ய) தா�.''  

   #  # 

 

விற�ைய ேநா/கி/ L6வதாக அைம�தி1/கிற) பா�>.  

 

ஓடா� R�ைக மறவ! மிட& தப  

இ1�பன� �ைடயெலா> வா�கழ& சிவ�ப  

01தி பனி�6� �ல�/கள- ேதாேன,  

)ண3ைக ஆ ய வல�ப> ேகாமா�;  

ெம&�ய வ0�தி& சீற  ஒ)3கி2        5 

ெச&லா ேமாதி&, சி&வைள விற�?  

பாண! ைகய) பணிெதாைட நர�பி�  

விர&கவ! ேபாியா= பாைல ப#ணி/  

0ர&�ண! இ�னிைச- தழி?சி பா ,  

இள�)ைண� �த&வ! ந&வள� பய�த     10 

வள3ெகC 0ைட2T& , அட3கிய ெகா*ைக,  

ஆ�ற அறிவி�, ேதா�றிய ந& இைச,  

ஒ#Pத& மகளி! )னி-த க#ணிM�  

இரவல! ��க# அ?K�  

�ர�எதி! ெகா*வைன/ க#டன� வர�ேக.     15 
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�ற3 கா�  ஓடாத உ6திைய8ைடய பைக Qரர) வ�ைம ெகட, ெபாிய 

பன�ேதா�டாலாகிய மாைலேயா> ெப1ைமைய8ைடய Qர/ கழ& சிவ/0�ப யாக 

இர-த-ைத2 சித6கி�ற, �லா& நா�ற-ைத8ைடய ேபா!/கள-தி& இ1/கிறா�, 

ெவ�றி ெப�ற களி�பினா& )ண3ைக/ L-ைத ஆ ய அரச�; ெம-ெத�ற வழியி& 

சிறிய அ கைள ைவ-) நட�) ேபாேவாமா? சில வைளகைள அணி�த விற�ேய! 

பாண! ைகயி& உ*ளதாகிய, ஏவ& ேக�ப) ேபால நிைன-தைத ஒ�/0� 

க� ைன8ைடய நர�பிைன8ைடய)�, விரலா& வாசி-)� பழகிய)மாகிய ெபாிய 

யாழிேல பாைல� ப#ைண அைம-), த� 0ரேலா> ஒ�றி இைச/கி�ற இனிய 

இைசயிேல தழி?சி எ�M� )ைற/0 உாிய பாடைல� பா , இளைமைய8ைடய, 

பி�கால-தி& )ைணயாக உத�� �த&வராகிய ந&ல ெச&வ- ைத� ெப�ற, அழ0 

மி/க சில�ைப8�, அட/கமான க�ைப8�, நிர�பிய அறிைவ8�, விள/கமாக- 

ேதா�றிய ந&ல �கைழ8�, ஒளிைய8ைடய ெந�றிைய8� உைடய ேதவிமா! 

ஊடலா& சிவ�த க#ைண/ க#> அ?Kவைத/ கா� ;�, பாிசில!க9ைடய 

)�ப-ைத/ க#> மி0தியாக அ?K�, அவைர� பா)கா�பைத- தாேன வ�ய 

ஏ�6/ ெகா*9� இய&ைப8ைடய அவைன/ க#> வ1வத�0.  

 

'ேகாமா� (4) �ல�/கள-ேதா� (3); பாைல ப#ணி (8), தழி?சி பா  (9), எதி! 

ெகா*வைன/ க#டன� வர�0 (15), ெச&லாேமா? (6) எ�6 L� � ெபா1* 

ெகா*ள ேவ#>�.  

 

1, R�ைக - ேம�ெகா#ட உ6தி. மிட& - வ�ைம. தப - ெகட. 2. இ1� பன� 

�ைடய& - ெபாிய பன� ேதா�> மாைல. வா�கழ& - ெப1ைமைய8ைடய கழ&. 3. 

பனி�6� - சித6�; I��. �ல� - �லா& நா�ற�. 4. )ண3ைக : ேப7 ஆ>� 

)ண3ைக ெய�6� Qர! ஆ>� )ண3ைக ெய�6� மகளி! ஆ>� )ண3ைக 

ெய�6� பலவைக உ#>. இ) Qர! ஆ>வ). இர#> ைககைள8� விலா� 

ப/க-தி& 
ட/கி ய �ப) )ண3 ைக/ L-) எ�ப!. ''பC��ைட இ1ைக 
ட/கி 

அ /க- )ட/கிய நைடய) )ண3ைக யா0�'[$] எ�ப) இத� இல/கண�. 

வல�ப> - ெவ�றி ேதா�றிய ; ப>த& - உ#டாத&.  

---     

[$]  )ண3ைக I3க" (56) எ�6 தி1
1கா�6�பைடயி& வ1� ப0தி/0 

ந2சினா!/கினிய! எCதிய உைரயி& இ�த2 T-திர-ைத ேம�ேகாளாக/ 

கா�>கிறா!.  

---   
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5. ெம&�ய - ெம�ைமயான; ெம-ெத�ற. வ0�) - வழி. சீற  - சி6 அ . ஒ)3கி –  

நட�). 6. ெச&லாேமா - ெச&ேவாமா. 'ெச&;வாேமா எ�பத� ம$உ '(ஐயரவ!க*) 

தி& : வி1�ப-ைத- ெதாிவி/0� இைட2ெசா&. சி&வைள விற� - சிலவாகிய 

வைளகைள அணி�த விற�, ப& வைளயி>வ) ெப)�ைப� ப1வ-ததாத��, 

அஃதி�றி2 சி&வைளயி>� ப1வ-தாெளன அவ* ஆட& 
த�ய )ைற/0 

உாியளாத& Lறியவா6' எ�ப) பைழய உைர.  

 

7. பணி - பணி8�; ஏவ& ெச78�; உ*ள� நிைன-த ப  விர& மீ� ய�ட� 

ஒ�/0�. ெதாைட - நர��/ க�>. நர�� எ�ப) Kர-)/0� ெபய!. 8. விர&கவ! - 

விரலா& தடவி வாசி/க� ெப6�. விர& கவ! யா= எ�றதனா� பய�, வாசி-)/ 

ைகவ�த யா= எ�றவா6 (பைழய உைர.) ேபாியா= - ேப! யா=: ெபாிய யா=, 

இதைன8ைடய பாண! ெப1�பாண!. ப#ணி - K1தி ேச!-) அைம-). 6. 0ர& - 

சாாீர�. தழி?சி - ேதா&வி 8�ேறா! �ற3கா�>�ேபா) அவ! 
)கி& பைட ஏவா 

தி1-த&; '' அழி0ந! �ற/ெகாைட அயி&வா* ஓ2சா/, கழித6 க#ைம காத�-) 

உைர-த�6'' (�ற�ெபா1* ெவ#பாமாைல, 55) எ�ப) இ-)ைறயி� 

இல/கண�. இராவண� 
த& நா* ேபாாி& த� பைடகைள இழ�) 

ெவ63ைகயனாக நி�றேபா) இராமபிரா� அவ� ேம& அ�ைப விடாம&, "இ�6 

ேபா7 நாைள வா" எ�6 ெசா�ன) இ- )ைறயி� பா� ப>�,  

 

10. இ�ைமயி& 
)ைம/ கால-)/ கா-தலா;�, ம6ைமயி& தா� ெச78� பி)!/ 

கட� 
த�யவ�றா& ந�ைம எ7த2 ெச7தலா;� �த&வைர- )ைணெய�றா!. 

�த&வராகிய ந&ல வள�. வள� - ெச&வ� ; "த�ெபா1* எ�பத� ம/க*'' எ�6 

தி1/0றளி;� வ1கி�ற). பய�த - ெப�ற. 11. வள� ெகC - அழ0 ெபா1�திய 

0ைட2T& - சில�� . �ைட-) உ*ேள பரைல8ைடயதாக இ1�பதனா& இ�ெபய! 

ெப�ற). அட3கிய ெகா*ைக - அட/கமான க��: ெகா*ைக - க�� . க�பி&, ஆறிய 

க�� அ&ல) அற/ க�ெப�6�, சிறிய க�� அ&ல) மற/க� ெப�6� இ1வைக 

உ#>. க#ணகியி� க�� , சீறிய க��. அட3கிய ெகா*ைக எ�ற) அற/ க�ைப. 

12. ஆ�ற - நிர�பிய. ேதா�றிய - விள/கமாக உ*ள . இைச - �க=. 13. )னி-த& - 

ஊடலா& சின3ெகா*9த&. 14. இரவல! - பாிசி& ெபற வ1ேவா! ; �லவ! . பாண!, 

விற�ய!, L-த! ஆகியவ!. ��க# - )�ப�. 15. �ர� - கா�பா�6த&. எதி! 

ெகா*பவ� - ஏ�6/ ெகா*பவ�. க#டன� வர�0 - க#>வர ; க#டன�: 


�ெற2ச�..  

 

இ�பா� � )ைற 
த�யன வ1மா6 :  
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)ைற - விற�யா�6�பைட.  வ#ண� - ஒC0 வ#ண�.  

I/0 - ெச�I/0.  ெபய! - சி&வைள விற�.  

 

விற�ைய� பா!-), "ேபா7 வரலாமா?'' எ�6 Lறி வழி கா� னைமயா& 

விற�யா�6�பைட ஆயி�6.  

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

6.  6.  6.  6.  பாசைற ஓல,க�பாசைற ஓல,க�பாசைற ஓல,க�பாசைற ஓல,க�    

 

ந&�ைச2 சா�ேறாராகிய �லவ!க9/0* கபில1/0 உ*ள ெப1ைம ேவ6 எ�த� 

�லவ1/0� இ&ைல. அவைர� பிற �லவ!க* த�
ைடய பா� ேல ைவ-)� 

பாரா�  யி1/கிறா!க*. ச3க கால-) 4&களிேல B�6 வாிைசக* உ#>. 

ப-)� பா�>, எ�>- ெதாைக, பதிென# கீ=/கண/0 எ�பைவ அைவ. அ�த 

B�6 வாிைசகளி;� கபில1ைடய பாட&க* இ1/கி�றன.  

 

கபில! பாாியி� அைவ/கள� �லவராக இ1�தா!. பற�� நா�>/0- தைலவனாக 

விள3கினவ� ேவ* பாாி. கபில1/0� பாாி/0� இ1�த ந�� மிக2 சிற�த).  

 

பாாி இற�தா�. அவMைடய பிாிவா�றாம& கபில! மிக வ1�தினா!. 'அவைன� 

ேபா�ற வ*ளைல இனி எ3ேக காண�ேபாகிேறா�' எ�6 ஏ3கினா!.  

 

�லவ! பல! ேசர நா�>/02 ெச�6 வ�த ேபா) அ30*ள ேசர ம�ன� ஈைகயி� 

சிற�தவ ென�6�, உய! 0ண3க* நிைற�தவென�6� ெசா�னா!க*. 

ேசரமாMைடய �கைழ2 ெசா&ல2 ெசா&ல, உலகி�1�) ஈைக அ ேயா> ஒழி�) 

ேபாகவி&ைல எ�ற ஆ6த& கபில1/0 உ#டாயி�6. 'இனிேம& பாாிைய நா� 

பா!/க� ேபாவதி&ைல. தி1�பி வாராத ேம& உலக-)/0 அவ� பாசைற ஓல/க� 

ேபா7வி�டா�. அவைன நிைன�) நிைன�) ஏ3கி/ ெகா# 1�பைதவிட, 

அவைன� ேபா�ற வ*ள& எ�6 ெசா&கிறா!கேள, அ�த2 ேசரமாைன� ேபா7� 

பா!-) வரலா�' எ�ற ேயாசைன அவ1/0 உ#டாயி�6.  

 

”பாாி வா=�தி1�த கால-தி& ேவ6 யாாிட
� ெச�6 ைக நீ�டாம& வா=�ேதா�. 

இ�ேபா) ேவ6 ஒ1 ம�னனிட� ெச�6 பாிசி& ெப6வதா?" எ�6 ம�ேறா! 

எ#ண� எC�த).  

 

”நா� பாிசி& ெப6வத�காக� ேபாகேவ#டா�. இ-தைன ேப! அவMைடய 

ெகாைடைய� பாரா� � ேபK�ேபா) நா
� ெச�6 அதைன� பா!-) 

வா=-திவி�> வரலாேம ! அதி& இC/0 ஒ�6� இ&ைலேய! பாாிைய� பாராம& 
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ெவறி2ெச�றி1/0� க#க9/0 அவைன� பா!-தாவ) ஆ6த& உ#டா க�>�. 

பாாியி� ஈைகைய� பாட வழி இ&லாம& அைட-)�ேபான நா/0, அவ� 

உ#ைமயிேல ஈைக-த�ைம உைடயவனாக- ேதா�றினா& சில பாட&கைள� 

பாட�>ேம. இதனா& ந�மிட� உ*ள) யா)� 0ைறயா). ஆதலா& க�டாய� 

ேபா7 வரேவ#>�” எ�6 தீ!மானி-தா!. �ற�ப�> வி�டா!.  

  #   # 

 

அ�ேபா) ேசரமா� ெச&வ/ க>3ேகா வாழி யாத� ஒ1 ேபாாி& ெவ�றி 

ெப�றி1�தா�. இ�M� கள-தி�1�) வ?சிமா நக1/0 வ�) ேசரவி&ைல. 

ேபா!/கள-ைத2 சா!�த பாசைறயிேல ெவ�றிைய/ ெகா#டா / ெகா# 1�தா�. 

கபில! ேநேர அ�த� பாசைற/ேக ேபானா!. ேபா!/கள-தி� வழிேய ெச�றா!. 

ேபா!/கள� 
Cவ)� ஒேர பிண/கா>. யாைனகளி� உட��க* 0�6கைள� 

ேபால ெந>க/ கிட�தன. வாளினா& ெவ�>#>� ேவ�னா� 0-)#>� சிைத�த 

உ6��/க9ட� அைவ கிட�தன. இ�த� பிண நா�ற� காத Iர� Qசிய).  

 

ெம&ல� பாசைறைய வ�) அைட�தா! கபில! பல Lடார3க* அ3ேக இ1�தன. 

பாசைற/0*ேள �0�தா!. எ�த- தி/ைக ேநா/கினா;� ஆரவாரமாக இ1�த). ஒ* 

வாளினாேல ெவ�>#ட களி6களி� �லா& நா�ற� QKகி�ற பாசைற-யானா;� 

உ*ேள �0�தா& ஏேதா விழா நட/கி�ற சிறிய ஊைர�ேபால இ1�த). ெவளியிேல 

ேபா!/கள-ைத� பா!-தேபா), எ-தைன பைடக* பட�பட� �டM� ேவக-)டM� 

சின-)டM� 
� 8� ேமாதி8� ேபாரா யி1/க ேவ#>� எ�6 ேதா� றிய). 

அ-தைன படபட�ேபா> ேபா! ெச7த Qர!கேள இ�ேபா) பாசைறயி& உ*ள 

த3க* Lடார3களி& சிறி)� பரபர�பி�றி� பா 8� சிாி-)� ெவ�றிைய/ 

ெகா#டா / ெகா# 1�தா!க*.  

 

பைட Qர!க* த3கியி1�த இட3கைள- தா# 2 ெச�றா!. சில பைட- 

தைலவ!க9ைடய இ1/ைகக* இைடேய இ1�தன. அைவ ச�6� ெபாியைவகளாக 

இ1�தன. அவ�ைற ெய&லா� பா!-)/ ெகா#ேட ேபானா!. எ&லாவ�ைற8� 

விட� ெபாிய Lடார� - படQ> - ஒ�6 பாசைறயி� ந>விேல இ1�த). அத� ேம& 

ெபாிய வி�ெகா  பற�த). அ)தா� அரச� த3கியி1/0� இடமாக இ1/க 

ேவ#>� எ�6 �லவ! ஊகி-தா!. அதைன அP0� ேபா) உ*ேள பா�ெடா� 

ேக�ட). கபில! ெம&ல அ�த/ Lடார-)* Wைழ�தா!.  

 

ேசர அரச� உய!�த ஆதன-தி& Q�றி1�தா�. அ1கிேல பைட- தைலவ!க9� 

அைம2ச!க9� அம!�தி1�தா!க*. Qர!க* சில! ச�6 எ�  நி�6 

ெகா# 1�தா!க*. யாேரா பாண� யாைழ மீ� � பா /ெகா# 1�தா�.  

 

ேபா!/ கள-தி& �லா& நா�ற� QK� பாசைறயிேல ேசர� இ1�பதாகேவ 

ேதா�றவி&ைல. அ3கி1�த அல3கார3க9� அைமதி8� உவைக8� மண
� 

ேபா!/கள-தினிைடேய இ1/கிேறா� எ�ற நிைனேவ உ#டாகாம& ெச7) 
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வி�டன. அரச� இய&பாக- த� அர#மைனயி& ெகா; Q�றி1�ப) ேபா�ற 

ேதா�றமாக இ1�த) அ).  

 

அவ! அ�ேபா) பாாியி� ஓல/க-ைத நிைன-)/ ெகா#டா!. ஒ1 நா* அவைன- 

ேத /ெகா#> ஒ1 விற� வ�தா*. ஆட& பாட�& வ&லவ* அவ*. அவ* அ�6 

ஆடவி&ைல. பாாியி� 
� பா னா*. 
ழ� 
ழ3கிய). மி1த3க ஒ�/0 ஏ�ப/ 

ைகயா& தாள� ேபா�டா* அவ*. அ�த/ ைகயா& அவ* 
-திைரகைள/ கா�  

ஆ>� ஆ�ற& உ*ளவ*. 
-திைர கா�>� ைகைய- ெதாழி�ைக எ�6 

ெசா&வா!க*. அ�6 அ�த� பா னி ெதாழி�ைகைய/ கா�டவி&ைல. த� எழி� 

ைகைய, ெவ63 ைகைய, கா� னா*. பாாியின) ேவைல� பா னா*. நிலைவ� 

ேபால ெவ*ெளாளி QK� ேவ& எ�6 பா னா*. நிலா எ30� பர�) ஒளி!வ) 

ேபால ேவ�� �க= எ30� பரவியி1/கிற ெத�6 பா னா*. இ�ப  நிலவி� 

அ�ன ெவ*ேவைல� பா ய பா னி அைமதியாக இ1�) த� ெவ#ைகைய 


ழவி�0 ஏ�ப- தாள� ேபா�> Qசினா*. ஆடவி&ைல. அ�6 நட�த விழாைவ , 

பா னியி� ெவ#ைக விழாைவ, இ�ேபா) கபில! நிைன-)� பா!-தா!. இ30� 

ஆரவார� இ1�தா;� அைமதியாக இ1�பைத உண!�தா!.  

  #   # 

 

கபிலைர/ க#ட�ட� அரசMட� இ1�தவ!களி& ஒ1வ! அவைர வரேவ�றா!. 

அ3ேக இ1�தவ!களி& யா1� அவைர 
�� க#டதி&ைல. ''தா3க* யா!?'' எ�6 

வரேவ�றவ! ேக�டா!.  

 

''கபில� எ�6 எ�ைன2 ெசா&வா!க*” எ�றா! �லவ!. "ஆ! ெபா7யா வா7 

ெமாழி/ கபிலரா!'' அ�த� பைட- தைலவ! விய�பி& ஆ=�தா!. கபிலைர ேநாிேல 

பாராவி�டா;� அவ! �லைமைய� ப�றிய �க= எ30� பர�தி1�த). அதனா& 

தா� அவ! தி>/கி�டா!. உடேன அவைர அரசM/0 அ1ேக அைழ-)2 ெச�6, 

”�லவ! ெப1மா� கபில!'' எ�றா!. அரச� எC�) நி�றா�.  

 

''அமர ேவ#>�, அமர ேவ#>�'' எ�6 உய!�த ஆதன� ஒ�ைற/ கா� னா�. 

கபில! அம!�தா!.  

 

"த3கைள/ காP� ேப6 இ�6 மிக அ1ைமயாக/ கிைட-த). ேபாாி& ெவ�றி 

ெப�ேற�. அதனா& யாவ1� விழா/ ெகா#டா>கிேறா�. ஆனா& இ�6 

அைதவிட� ெபாிய விழாவாகி வி�ட). த3க9ைடய வரவா& நா� ெபற�காிய ேப6 

ெப�ேற�. இ:வள� காலமாக- த3க9ைடய �கைழ/ ேக� 1/கிேற�. 

எ-தைனேயா �லவ!க* வ?சி மா நகர-)/0 வ�தி1/கிறா!க*. தா3க* ஒ1
ைற 

ேயM� வ�ததி&ைல. அர#மைனயி& பல1� L ய அைவ/கள-தி& த3க9/0 

உாிய மதி�ைப அளி-)� பாரா�>� பா/கிய-ைத இ)வைரயி& நா� ெபறவி&ைல. 
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தா3க* எ�ேபா)� அ1கிேல இ1/0� ப யான ேப6 ெப�ற பாாி 06 நில ம�ன� 

ஆனா;� அவMைடய ெப1ைம மிக� ெபாி). த3க* வ1ைகைய 
�ேப 

ெதாிவி-), வ?சி மாநகர-தின! த3கைள வரேவ�6 வா=-தி� ெப1ைம 

ெகா*9�ப  வ�தி1/கலாேம!''  

  #  # 

 

ேசரமா� ெசா&வைத/ ேக�>/ ெகா#ேட இ1�தா! கபில!. பாாிைய� ப�றிய 

எ#ண�தா� அவ1/0 உ#டாயி�6. ேசரமாM� அவைன� ப�றி2 ெசா�னா� 

அ&லவா? அ�த� பாாி உயிேரா> இ1�தா& அவ! இ3ேக வ�தி1�பாரா?  

 

பாாி 
 8ைடய ம�ன� அ&ல� ; சிறிய நா�ைட உைடயவ� தா�. ஆயிM� 

அவ� நா>, மைலைய2 சா!�த பற�� நா>, எ:வள� வள� ெபா1�திய தாக 

இ1�த) !  

 

அ3ேக உ*ள பலா மர3க* ந�றாக வள!�) பC-) நி�றன. யா! 

ேவ#>மானா;� அைத- தி�6 பசியாறலாேம. உழவ! உC) பயி! இடாத 

விைள� அ). அ�த� பழ� கனி�) ெவ -தி1/0�. உ*ளி1/0� ெச?Kைள 

ெவளியிேல ெதாி8�. பலா� பழ-)/0� �# வ�த) ேபால இ1/0�. பிள�) 

ெவ -த �#ணி�1�) ேத� அாி-) விC�. வாைட/கா�6 QK�ேபா) அ�த- 

ேத� சித6� பழ-ைத8� ேதைன8� உ#> அ1வி நீைர� ப1கினா& பசி 

இ1/0மிட� ெதாியாம& ேபா7 வி>ேம. பாாி ெப1விரைல 8ைடயவனாத�� 

அவேனா> ெபார லாி) எ�6 
 8ைட ம�ன1� அ?சின!.  

 

அவM/0 வ?சி மாநகர-ைத� ேபா�ற ெபாிய இராசதானி இ&ைல. ெபாிய 

அர#மைன8� இ&ைல. ஆனா;� அவ� மாளிைக அழகாகேவ இ1�த). அ�த ந& 

இ&�ேல அ��தமான சி�ப ேவைல�பா> க* அைம�தி1�தன. ஒ:ெவா1 ப0தி8� 

அழ0ட� விள3கிய). அ�த இ&ல-ைத 
�6� பா!-தா& ஒ1 
C2 சி-திர� 

ேபால, பல வ#ண / கல��ட� பல உ1வ3க9ட� இைண�) இைச�) அைம�த 

ஓவிய� ேபால இ1�த); ஓவ-) அ�ன விைன�ைன ந& இ&.  

 

அ�த இ&�ேல தனிேய அ�த��ரெம�6 ஒ�6 இ&ைல. பலைர மண� ெச7) 

ெகா*9� 
  ம�ன!க9/0 மைனவிமா! பல! இ1�பா!க*. ம�ைதைய 

அைட/0� ப�  ேபால அ�த��ர� அவ!க9/0 ேவ#>�. பாாி க��ைடய 

மைனவி ஒ1-திேயா> இ&வா=/ைக நட-தினா�. அவ� பற�� நா�>/0- 

தைலவ�. அவேளா ஓவ-த�ன ெதாழி� சிற��ைடய ந& இ&;/0- தைலவி. அவ* 

அழ0 உலக� ெப6வதாயி�ேற ! ெகா&� மைலயிேல ஒ1 பாைவ இ1/கிறெத�6� 

அ) த� அழகாேல எ&ேலாைர8� மய/கி B!2ைச ேபா>�ப  ெச7)வி> ெம�6� 

ெசா&;வா!க*. இ3ேக பற�� மைலயி& வள1� பாைவ ேபால� பாாியி� இ&ல/ 



61 

 

கிழ-தி விள3கினா*. ெகா&�� பாைவ பிற! உயி! கவ1� ெபா&லாத பாைவ. 

இவேளா ந&லவ*. பாைவய�ன ந&ேலா9/0/ கணவ� பாாி.  

 

இவ�ைற எ&லா� கபில! நிைன-தா!. பாாியி� Qர-ைத8� எ#ணினா!. உ�ன� 

எ�ப) ஒ1 மர�. இ�ேபா) மைலயாள-தி& இலவ மர-ைத உ�ன ெம�6 

ெசா&கிறா!க*. அ�த மர-ைத/ ெகா#> பழ3கால-தி& நிமி-த� பா!-தா!க*. ஓ! 

அரச� ேபா!/0� �ற�ப>�ேபா) அவ� ெவ�றி ெப6வானானா& அ�த மர� 

தளி!-)� R-) நி�0�. அவ� ேதா&வி86வானாயி� அ) இைல க1கி வா  

வி>மா�. அ�த மர-ைத/ க#> நிமி-த� பா!�பைத உ�ன நிைல[#] எ�6 

ெசா&வா!க*.  

  

---- 

[#}  'ஓடா உட&ேவ� த>/கிய உ�ன நிைல8� '' (ெதா& கா�பிய�, �ற-திைண 

இய&, 15) எ�ப) )ைற. ேவ�த� க1-தான�றி அவ� மறவ�, " ேவ�த�0 நீ 

ெவ�றி ெகா>-தா& யா� நின/0 இ�ன) ெச7வ&” என� பர�த;�, ''எ� 

ேவ�த�0 ஆ/க� உளெதனி� அ/ேகா> ெபா)9க'' என��, "பைக ேவ�த�0 

ஆ/க� உளெதனி� அ/ேகா> ப>வதாக'' என�� நிமி-த� ேகாட;� என 

இ1வைக- ெத7வ- த�ைம அஃ)ைடைமயா�, ''அ>/கிய உ�ன நிைல8�" 

எ�றா! ' எ�ப) ந2சினா!/கினிய! உைர.  

----  

 

உ�ன மர-தி� கா& ெபா�வ�றி1/0�. அத� R, ெபா�னி� நிற� உைடய). 

இைல சிறிதாக இ1/0�. ெபா�னி� அ�ன Rைவ8� சிறிய இைலைய8� உைடய 

�� கா& உ�ன-ைத� பாாியி� பைக நா� ;*ளா! நிமி-த� அறிய� பா!-தா& 

அ�த மர� வா  வி>�. பாாி த� பைகவ1ைடய உ�ன மர-)/0� பைகவனாக 

இ1�தா�. பைகவ! 0ல� ெக>வைத அவ! நா�> உ�னமர� வா / கா� ய). 

ஆத�� அவைன உ�ன�)� பைகவ� எ�6 �லவ! பா ன!.  

 

கபில! பாாியின) நா�ைட நிைன-தா!. அவ! உ*ள�, அ30*ள மைலைய8� பலா 

மர-ைத8� அதிேல பC-த பழ-ைத8� அதி& உ*ள ெவ � பாகிய �#ைண8� 

அத� வழிேய அாி-) ஒC0� ேதைன8� அதைன2 சித6� வடகா�ைற8� ஒ1 


ைற க#> வ�த). அ�பா& பாாியி� இ&ல-)/0* �0�) அவ� மைனவிைய� 

பா!-த). அவMைடய பைகவ! நா� ேல காி�) கிட/0� உ�ன மர-ைத2 K�றி 

வ�த). இ:வளைவ8� நிைன�பத�0/ காரண மான தைலவ� யாேரா அவைனேய 

இ�ேபா) காண ;�ற).  

 

பாாி கபில1ைடய அக/ க#ணி� 
� நி�றா�. அவMைடய மல!�த மா!ைப/ 

க#டா!. அதி& Rசி� �ல!�த ச�தன
� ெதாி�த). மா!பிேல Rசின சா�த� 
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ஈரம�6� �ல!�தா;� அவ� உ*ள-திேல ஈர� எ�6� �ல!வேத இ&ைல. அ�த 

ஈர-தி� விைளேவ அவMைடய ஈைக. அவ� உயி!வி>� வைரயி& அவ� ஈைக 

�லரவி&ைல. �லரா ஈைகைய உைடய மகா தாதா அவ� ; மா வ# பாாி!  

  #  # 

 

நிைன�லக-தி�1�) உ#ைம8லக-)/0 வ� தா! கபில!. 'இ�ேபா) பாாி 

இ&ைலேய!' எ�ற நிைன� வ�தேபா) அவ! க# ஈரமாகிய). க#ைண- 

)ைட-)/ெகா#டா!.  

 

ேசரமா�, கபில! ஏேதா சி�தைனயி& ஆ=�தி1/ கிறா! எ�பைத உண!�) 

ெகா#டா�.  

 

"தா3க* ஏ� ஒ�6� ேபசாம& இ1/கிறீ! க*? எ�னா& விைரவாக2 ெச7ய 

ேவ# ய ஏவ& ஏேதM� உ#டானா& ெதாிவி83க* ; நிைறேவ�6 கிேற�. 

தா3க* இ�த நிைலயி& எ�ைன வ�) ச�தி�பத�0- த/க காரண� 

இ1/கேவ#>�. த3 கைள- த/கப  உபசாி/0� வசதிக* இ3ேக இ&ைல. 

த3கைள/ காணவி&ைலேய எ�ற 0ைற ெந> நா� களாக இ1�த). அ�த/ 0ைற 

இ�ேபா), நீ3கிய).''  

 

'' அரச! பிராேன!''  

 

கபில! ேபசலானா!.  

 

'' நா� இத�0 
� இ3ேக வ�தவ� அ&ல� எ�ப) உ#ைமதா�. எ�த 

இட-)/0� நா� ேபாகவி&ைல. ஒ1 கண3Lட எ� ேகாைவ� பிாிய மன� 

இ&லாம& உட� உைற�ேத�. அதனா& ேவ6 இட3க9/0� ேபாக ேவ#>� 

எ�ற எ#ணேம உ#டாகவி&ைல.''  

 

'' ேவளாக இ1�தா;� பாாியிMைடய பா/ கியேம பா/கிய�!'' எ�6 ேசர� 

இைடயிேல ெசா�னா�.  

 

''ஆ�; எ� ேகா , ேவ* தா� ; சி�றரச� தா�. ஆனா;� அவ� நா> பலா� பழ� 

விைளவ) ; அவ� Q> ஓவிய� ேபா�ற) ; அவ� மைனவி ெகா&�� பாைவ 

ேபா�றவ* ; அவ� ெப1விரைல உைடயவ� ; உ�ன-)� பைகவ�.''  

 

"அவ� Qர-ைத நா� ேக� 1/கிேற�.''  
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'' அவ� Qர-ைதவிட ஈைக மிக� ெபாிய). எ�6� �லராத ஈைகைய உைடயவ�.''  

 

"இ&ைலயானா& கைலஞ!க* அ-தைன அ��ைட யவ!களாக இ1�பா!களா?''  

 

"ஆ�; கைலஞ!களிட-தி;� �லவ!களிட-தி ;� அவM/0 இ1�த அ�� 

ெபாி)தா�. அவMைடய சிறிய நா�ைட- ேத  அவ!க* வ�தா! க*; அவ� 

ெகா>�பைத� ெப�6 அளவிற�த இ�ப� அைட�தா!க*. ஆனா& இ�ேறா -!''  

 

ச�6/ கபில! ெமௗனமானா!. ம6ப 8� ேபச- ெதாட3கினா!.  

 

''அவனிட� வ�) பாிசி& ெப�ற கைலஞ! க9/0 ேவ6 இட� ெச&ல மன� இ&ைல. 

அவைன� ேபால இனி யா! இ1/கிறா!க* எ�6 ஏ3கி/ கிட/ கிறா!க*. 
ழ� 

வாசி/கிறவ!க* 
ழைவ மற�தா! க*. அதி& Rசியி1/0� மா!2சைன உல!�) 

கிட/ கிற). பாிசில!க*, த�ைம� பா)கா/0� �ரவலைன/ காணாம& வ1�தி 

ைந�) வா>கிறா!க*. தி1�பி வாராத Iர-தி& உ*ள இட-)/0 அவ� ேபா7 

வி�டா�.''  

 

'' ம6ப 8� அவ� வ�) பிற�பா� '' எ�6 ேசர ம�ன� ஆ6த& Lறினா�.  

 

''இ&ைல ; வரமா�டா�. அவM/0 இனி� பிறவி இ&ைல. �#ணிய� ெச7ேதா! 

�0� )ற/க மாக இ1�தா& �#ணிய� பய� இ1/0� வைரயி& ேதவராக 

வா=வா! ; அ�பா& மீ�>� இ3ேக பிற� பா! . எ� ேகா �#ணிய-ைத8� பிற1/0 

ஈ8� ெப1 வ#ைமேயா�. ஆத�� ேதவேலாக-)/0� ேம�ப�ட 
-தி� �ல-ைத 

அைட�) வி�டா�. வாேனா!/0� உய!�த உலக-)/0� ேபானவ! 

தி1��வதி&ைல. பாாி8� வாரா2 ேச� �ல� பட!�தா�.''  

 

''அவ� ெப1ைமைய- தா3க*' உண!�த அள�/0 நா� அறிய 
 8மா?''  

 

”அவ� ேபா7 வி�டா�. அவைன�ேபால யா1� உலக-தி& இ&ைல ெய�6 நாM� 

எ#ணியி1�ேத�. அதனா& இ)கா6� இ3ேக வரவி&ைல. இ� ேபா) வ�ேத�. 

என/0� பாிசி& ெகா>-த ேகா இற�தா� , நீ அளி�பாயாக எ�6 இர/0� 

ெபா1�> நா� வரவி&ைல. நா� உ*ளைத உ*ள ப  ேபKகிறவ�. அள� கட�), 

உ#ைமைய மீறி, ேபசமா�ேட�; எ?சி/ Lேற�.''  
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''அதைன நா� அறிய மா�ேடனா?''  

 

"அறி�தி1�Z!க*; ம�றவ!க9/0� ெதாிய�> ெம�6 ெசா&கிேற�. நா� இ3ேக 

வ�த) எத�காக எ�6 ெசா&கிேற�. ம�ன!பிராைன� ப�றி எ�னிட� 

ேபசினவ!க* சில ெச7திகைள2 ெசா�னா!க* ...''  

 

''எ�ன ெசா�னா!க*?'' எ�6 ஆவேலா> ேக�டா� ம�ன�.  

 

''பாாிைய� ேபா�றவ!கைள இனி எ3ேக பா!/க� ேபாகிேற� எ�6 அலம�தி1�த 

எ�னிட� எ�ெப1மாMைடய ஈைக2 சிற�ைப அ�த� �லவ! க* ெசா�னா!க*. 

'ேசர! ெப1மா� வைரயைற யி�றி ஈ8� த�ைம உைடயவ!. அள�/0 மி?சி/ 

ெகா>/கிறவ! ' எ�6 ெசா�னா!க* . அ) மா-திர� அ&ல. அ�ப  ஈ�த பிற0, 

ஐேயா ெகா>-) வி�ேடாேம எ�6 அ) ப�றி2 சிறி)� நிைன�) வ1�)வதி&ைல. 

யா1/0 எ�ன ெகா>-ேதா�, ஏ� ெகா>-ேதா� எ�பைத2 சிறி)� எ#ணி� 

பா!�பதி&ைல' எ�றா!க*. அைத/ ேக�> எ� கா) 0ளி!�த); 'ஈ�த) ப�றி 

இர3கா!' எ�6 �லவ! Lறிய) உ#ைமயாக-தா� இ1/0� எ�6 ந�பிேன�. 

�லவ!க* அத�0 ேம;� ெசா�னா!க*. ெகா>/க/ ெகா>/க� ெப�6/ெகா*வ) 

இரவல! இய&�. ெகா>-ததனா& உவைக அைடவ) ெகாைடயாள! இய&�. இ3ேக 

எ�ெப1மா� ெப�ற ெச&வ-ைத� பிற1/0 அளி�பத�காகேவ பா)கா-) 

ைவ-தி1�ப) ேபால இ1/கிற) எ�கிறா!க*. நா� ெகா>/கிேறா� எ�ற 

ெப1மிதேமா, அதனா& மகி=2சிேயா இ&லாம& இைடவிடா) ஈவதிேல தைல சிற�) 

நி�பைத/ ேக*வி8�ேற�. 'ஈ8�ேதா6� மகி=2சி அைடவதி&ைல' எ�ற ெசா�க* 

எ� உ*ள-ைத/ 0ளிர2 ெச7தன.  

 

இேதா>� �லவ!க* நி�கவி&ைல. ஒ1
ைற ஒ1வ� வ�) ெபா1* ெப�62 

ெச�6, மீ�>� அவேன வ�தா&, இ�ேபா) தாேன ெப�62 ெச�றா7?' எ�6 

ேக�பதி&ைலயா�. இ1 
ைற அ&ல, ப� 
ைற8� வ�தா;� இ&ைல ெய�6 

உைர�ப தி&ைலயா�. அ�ப 2 ெசா�னா& அ�த அளவி& ேலாப-தன� 

வ�)வி>ேம எ�ற எ#ண� ேபா;� ! ஒ:ெவா1 
ைற வ1�ேபா)� �திதாக 

வ1பவ M/0 அளி�ப) ேபால வ*ள�ைமயிேல சிறி)� 0�றா) வழ30� 

சிற�ைப/ ேக*வி�ேற�. 'ஈ8� ேதா6� ெப1 வ#ைமைய 8ைடயவ!; மா வ*ளிய!' 

எ�6 ெசா�னா!க*. அைத/ ேக�> எ� உயிேர 0ளி!�) வி�ட). ஈ�தத�0 

இர3காத இய&பினா&, ெகா>/0� ெபா1ைள� ப�றி2 சி�தி�பதி&ைல என 

அறி�ேத�. ஈ8�ேதா6� மகிழாைமயா&, ெகா>/0� த�ைம�ப�றிய எ#ணேம 

எCவதி&ைல என- ெதாி�) ெகா#ேட�. ஈ8�ேதா6� மாவ*ளிய! எ�றைமயா&, 

ெகா>/க� ெப6� இரவலைர� ப�றி8� ஆரா7வதி&ைல எ�6 உண!�ேத�. பயி! 
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விைளய� ெபாழி8� மாாி இ-தைன ெப7ேதா� எ�6 எ#Pவதி&ைல; நா� 

ெப7ேதா� எ�6 நிைன�ப தி&ைல; இ�ன இட-திேல 
�� ெப7தி1/கிேறா� 

எ�6 ஒழிவதி&ைல. எ�ெப1மாMைடய ெகாைட/0 அைத-தா� உவைம 

Lறேவ#>�.  

 

"இ:வா6 எ� கா)� க1-)� உயி1� 0ளிர அரச! பிராMைடய �க= எ� ய). 

பாாிைய நிைன� R�>� ெப1மா� ஒ1வ! இ1/கிறா! ேபா;� எ�6 

எ#ணிேன�. அவைர� பாராம& இ1�ப) தவ6 எ�6 ேதா�றிய). அதனா& 

�ற�ப�> வ�ேத�. எ�ெப1மாMைடய �கைழ/ ேக�> வ�ேத�. என/0 

இ3கி1�) அைழ�� ஒ�6� வராவி�டா;� அ�த ந& இைச அைழ-) வ�த). 

'ெபா1* ேவ#>�. அளி/க' என இர�பத�0 வரவி&ைல; உ#ைம ய&லாதவ�ைற 

அள�/0 மி?சி/ Lறி� �ைன�)ைர/க�� வரவி&ைல. பாாியி� ெகாைடைய/ 

க#> 0ளி!�த எ� விழிக* அ-தைகய கா�சிைய/ காணாம& அலம�தன. இ3ேக 

அவைன� ேபா�ற வ*ள& இ1�ப) ெதாி�), பா!-) மகிழலா� எ�6 வ�ேத�. 

அ:வள�தா�."  

 

�லவ! த� ேப2ைச 
 -தா!. அவ! ேப2சி& உண!2சி இ1�த); ஆ!வ� இ1�த); 

�லைம இ1�த). ேசர அரச� அவ�ைற/ ேக�>/ ேக�> உ*ள� 0ளி!�தா�.  

 

வ?சிமா நக1/02 ெச�6 இ1/0�ப  த/க )ைண8ட� கபிலைர அM�பினா�. 

தாM� ேபா!/ கள-தி�1�) த� இராசதானி நகர� ெச�றா�. �லவ! 

ெப1மாM/0- த� ஆைச தீர உபசார� ெச7தா�. கபில! அ3ேக சில கால� 

இ1�தா!.  

 

ெச&வ/ க>3ேகா வாழியாதைன இ�றமி=� பாட&களா& பா னா! �லவ!. அவ! 

பா ய பாட& களி& ப-)� பாட&க* ஒ1 ெதா0தியாக� பதி�6� ப-தி� ஏழா� 

ப-தாக அைம�தி1/கி�றன. அத� 
த� பா�>, அவ! ேசர ம�னைன� 

பாசைறயி� க#டேபா) ெசா&�யவ�ைற உ*ளட/கிய).  

 

பலாஅ� பC-த பK��# அாிய&  

வாைட )ர/0� நா> ெகC ெப1விற&  

ஓவ-) அ�ன விைன�ைன ந&இ&  

பாைவ அ�ன ந&ேலா* கணவ�,  

ெபா�னி� அ�ன Rவி� சிறியிைல�     5 

��கா& உ�ன-)� பைகவ�, எ�ேகா,  

�ல!�த சா�தி� �லரா ஈைக  

மல!�த மா!பி� மாவ# பாாி,  


ழ�ம# �லர, இரவல! இைனய  
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வாரா2 ேச��ல� பட!�ேதா�; அளி/ெகன     10 

இர/0 வாேர�; எ?சி/ Lேற�;  

"ஈ-த) இர3கா�; ஈ-ெதா6� மகிழா�;  

ஈ-ெதா6� மாவ* ளிய�" என Wவ;� நி�  

ந& இைச தர, வ� திசிேன ; ஒ*வா*  

உர�/ களி�6� �லாஅ� பாசைற,    15 

நிலவி� அ�ன ெவ*ேவ& பா னி  


ழவி� ேபா/கிய ெவ#ைக  

விழவி� அ�ன நி� க�மகி ழாேன.  

 

பலாமர-தி& பC-த பழ-தி� பசிய �#ைண� ேபால� பிள�த பிள�பி�1�) 

அாி-) விCகி�ற ேதைன வடகா�6 Qசி2 சித6� நா�ைட� ெபா1�திய ெபாிய 

ெவ�றி மி>/ைக 8ைடயவ�; ஓவிய-ைத� ேபா�ற W�பமான ேவைல�பா>கைள� 

�ைன�த ந&ல இ&�ேல தைலவியாக உ*ள ெகா&�� பாைவைய� ேபா�ற 

அழைக 8ைடய ந&லவ9/0/ கணவ� : ெபா�ைன� ேபா�ற நிற
*ள Rைவ8� 

சிறிய இைலைய8� ெபா�வ�ற அ  மர-ைத8� உைடய (பைகவ! நா�>) உ�ன 

மர-)/0� பைகவ�; எ�
ைடய தைலவ� ; Rசி உல!�த ச�தன-ைத 8� எ�6� 

வ�றாத ஈைகைய8� விாி�த மா!ைப8� உைடய ெபாிய வ#ைமைய8ைடய பாாி , 


ழவான) த� ேம& Rசிய மா!2சைன கவனி�பாாி�றி உலா�� �லவ1� பாண1� 

விற�ய1� L-த1மாகிய இரவல! வ1�த��, ெச�றா& தி1�பி வாராத 

Iர-தி;*ள 
-தியாகிய இட-)/02 ெச�6 வி�டா�. "என/0/ ெகா>-)� 

பா) கா/க ேவ#>�'' எ�6 ெசா&� இர/0� ெபா1�> நா� வரவி&ைல; 

அள�/0 மி?சி� �ைன�)ைர Lறமா�ேட�; "ெகா>-த) ப�றி வ1�தமா�டா�. 

ெகா>/0� ேதா6� மகிழமா�டா� ; ெகா>/0� ஒ:ெவா1 தடைவ8� ெபாிய 

வ#ைமைய உைடயவ�'' எ�6 கைலஞ! ெசா&;� நி� Mைடய ந&ல �க= 

எ�ைன அைழ-)வர நா� வ�ேத�, விள/கமான வாளினா& ெவ�ட�ப�ட 

வ�ைமைய8ைடய களி6களி� �லா& நா�ற� QK� பாசைறயி&, (அைமதி யான 

கால-தி&) நிலைவ� ேபா�ற ெவ*ளிய ேவைல� பா>� மக* மி1த3க-தி� 

தாள-ேதா> விசிய எழி� ைகைய8ைடய விழாைவ� ேபா�ற நி� ஆரவார
� 

மகி=2சி8� உ*ள தி1ேவால/க-தி� க#ேண.  

 

நி� க�மகிழா� வ�திசி� எ�6 L�>க. ெப1 விற&, கணவ�, பைகவ�, ேகா , 

பாாி பட!�ேதா�; அளி/ெகன வாேர�; Lேற�; நி� இைச தர , க�மகிழா� 

வ�திசி� எ�6 L�>க.  

 

1. பலா அ� பC-த - பலாமர-தி& பC�த; பலா அ� பC-த எ�ப) ெச78* 

விகார-தா& பலா அ� ப1-த என நி�ற). பலா�பழ� கனி�) ெவ -த ெவ �ைப� 
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�# எ�ப) மர�: "கைலெதா> ெப1�பழ� 
�L!�) ஊற��" (மைலப>கடா�. 

292) எ�பைத/ கா#க . அாிய& - அாி-) விC� ேத� ; 'அ�பழ-தினி�6� பிாி�) 

அாி-) விCகிற ேத� (பைழய உைர).  

2. வாைட - 0ளி! கா�6 வட/ேகயி1�) QKவ). )ர/0� - ெச;-)�; இ3ேக 

Qசி2 சித6� எ�6 ெகா*ள ேவ#>�. நா> - பற�� நா>. ெகC - ெபா1�திய. 

ெப1விற& - ெபாிய விரைல உைடயவ�.  

3. ஓவ� - ஓவிய�. விைன W#ணிய ேவைல� பா>. �ைன " அணி�த.  

4. பாைவ - ப)ைம; இ3ேக ெகா&�� பாைவ.  

5. சிறியிைல : சிறிய இைல எ�பத� விகார�. 6. ��கா& - ெபா�வ�ற அ மர�. 

பைகவ! நா� & உ*ள உ�ன மர� பாாியின) ெவ�றியினா& காி�) ேபாத�� 

உ�ன-)� பைகவ� எ�றா!.  

 

9. 
ழ� - மி1த3க�. ஒ1 ப/க-தி& க6�பாக- தட�� ெபா1ைள மா!2சைன 

எ�பா!க*, பழ3 கால-தி& ஒ1வைக ம#ைண- தடவியதனா& அத�0 ம# எ�ற 

ெபயேர அைம�த). இரவல! - பாிசில!. இைனய - வ1�த.  

10. வாரா - தி1�பி வாராத. ேச# - Iர�. �ல� - இட�. பட!�ேதா� - ேபானா�. 

அளி/க என எ�ப) ெதா0-த& விகார-தா& அளி/ெகன எ�6 வ�த); 

ெகா>�பாயாக எ�6 ; பா)கா�பாயாக எ�6 என�� ெசா&லலா�.  

11. இர/0 - இர�ேப�; 
�ெற2ச�; இர�ேபனாகி எ�6 ெபா1* ெகா*ள 

ேவ#>�. எ?சி -- உ#ைமைய மீறி ; எ?சி/ Lேற� எ�ற), உ#ைமயி� 

எ&ைலைய/ கட�) ெபா7ேய �க=�) ெசா&ேல� எ�றவா6 (பைழய உைர.)  

 

12. ஈ-த) - ஈ�தத�காக. 'ஈ-ெதா6� மகிழா� எ�ற). ஈ8�ேதாெற&லா� தா� 

அயலா யி1-தல&ல), ஈயா நி�ேறா� எ�6 ஒ1 மகி=2சி உைடய ன&ல� 

எ�றவா6' (பைழய உைர.)  

13. ஈ-ெதா6� மாவ*ளிய� - ெகா>/0�ேதா6� ஒ1காைல/0 ஒ1கா& ெபாிய 

வ#ைமைய உைடயவ�. ஒ1கா� ெப�றவேர மீ�>� வ�தா ;� அவரளவி& 

ேலாபி யாகாம& ேம;� ேம;� ஈபவ�.  

14. தர - ெகாணர ; அைழ-) வர, வ�திசி� - வ�ேத�. ஒ* வா* - ஒ*ளிய வாளா& 

ெவ�ட� ெப�ற.  

 

15. உர�/ களி6 - வ�ைமைய8ைடய ஆ# யாைன க*. களி6 எ�ற) இ3ேக 

யாைனயி� பிண3கைள . களி�ைற8ைடய பாசைற, �லா அ� பாசைற எ�6 தனி- 

தனிேய L�ட ேவ#>�. �லாஅ� - �லா& நா�ற� QK�. பாசைற - பா . 

'Qரெர&லா� ேபா! ெச7) �#ப�ட மி0தியா� �லா& நா6கி�ற பாசைற' (பைழய 

உைர.)  
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16. ெவ* ேவ& பா னி - ெவ*ளிய ேவைல� பா>� விற�.  

17. 
ழவி� - மி1த3க-ேதா> அத� தாள-)/0 இைச7. ேபா/கிய - QK�. 

ெவ#ைக - ெவ6� ைகைய� ெப�ற. ஆ>� விற� த� ைககளா& 
-திைரகைள/ 

கா�  ஆடாம& ெவ6மேன தாள� ேபாட அைமவதா& ெவ# ைக எ�றா!. 'ெவ# 

ைக எ�ற) ெபா1*கைள அவிநயி/0� ெதாழி�ைக ய&லாத, ெவ6மேன தாள- 

தி�0 இைச7 வி>� எழி� ைகயிைன (பைழய உைர.)  

18. விழவி� அ�ன - விழாைவ� ேபா�ற. க�மகிழா� - ஆரவார-ைத8� 

மகி=2சிைய8� உைடய ஓல/க-தி&,  

 

)ைற - கா�சி வா=-).  வ#ண� - ஒC0   வ#ண�.  

I/0 - ெச�I/0.   ெபய! - �லாஅ� பாசைற.  

 

க#ட கா�சிைய வ1ணி-த�� கா�சி வா=- தாயி�6. �லா& நா�ற� QK� 

பாசைறைய வ1ணி-) அ3ேக ஓல/க� நிக=வதாக/ Lறின ைமயி� '�லாஅ� 

பாசைற' எ�ற ெபய! இ� பாட;/0 அைம�த). பதி�6�ப-தி& இ) 61-ஆவ) 

பா�>.  

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

7.  7.  7.  7.  யாைன  பைடயாைன  பைடயாைன  பைடயாைன  பைட    

 

ெப1?ேசர& இ1�ெபாைற எ�M� ேசர� ெச&வ/ க>3ேகாவாழியாதM/0 

மக�. தக@! எ�ற இட-தி& அதிகமாேனா> ெபா1) ெவ�றவ�. இவைன அாிசி& 

கிழா! ப-)� பாட&களா& �க=�தி1/கிறா!. பதி�6� ப-தி� எ�டா� ப-தாக 

அைவ அைம�தி1/கி�றன.  

 

�லவ!, ேசரமாMைடய பைடகைள� பா!-) வி�>2 ெச&கிறா!. ேபா0� வழியி& 

யாேரா �திய மனித!க* ேபா7/ெகா#  1/கிறா!க*. அவ!க* �லவைர� பா!-), 

"இ�த2 ேசரம�ன� கண/கிற�த பைடகைள உைடயவென�6 ெசா&�/ 

ெகா*கிறா!கேள ! எ-தைன பைட இ1/0�?'' எ�6 ேக�கிறா!க*. அவ!க9/0 

விைட L6வ) ேபால ஒ1 பா�> அைம�தி1/கிற).  

  #  # 

 

ேசரமா� தக@ைர ெவ�ற ெச7தி எ30� பரவி யி1/கிற). அ�த� ேபா! பல 

நா�க* நட�தெத�பைத� பிற நா�> ம/க9� ெதாி�) ெகா# 1�தா!க*. 

அத�0 ஏ�றப  மி0தியான பைட� பல� ேசாM/0 உ#> எ�6 அவ!க* 

எ#ணினா!க*. அாிசி& கிழாைர/ ேக*வி ேக�டவ!க* ேசர நா�>/0� 
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�தியவ!க* ; வழி�ேபா/க!க*. ''சின-ேதா> ேபா! ெச7த ெப1?ேசர& 

இ1�ெபாைற எ-தைன பைடகைள ைவ-தி1/கிறாேனா?'' எ�6 ேக�டா!க*.  

 

அாிசி&கிழா! எ#ணியா பா!-தி1/கிறா!? எ#ணி-தா� 
 8மா? யாைன� 

பைட, ேத!� பைட, 0திைர� பைட , Qர! பைட என உ*ள அவ�ைற- தனி- தனிேய 

எ#ணி� பா!�ப) எளிதான ெசய& அ&ல.  

 

"பல கால� ேபாாி& ஈ>ப�> ெவ�றிைய/ க#டவ!க* எ&லா� இ�த அரச� 


�ேன ேதா&வி அைட�) Q=�தா!களாேம" எ�6 ஆ6 ெச&வ�பல! (வழியிேல 

ெச�ற �தியவ!க*) ேக� டன!.  

 

"அ) உ#ைமதா�.''  

 

"பைகவைர2 சா!�த Qர!களி& இற�தவ!க* ேபாக எ?சினவ!க* �ற3கா�  

ஓட��, எதி!-) நி�ற அரச!க* இற�) பட�� ெகா�6, அ�த ெவ�றி 

மி>/கினா& ைககைள Qசி- )ண3ைக/ L-ைத ஆ ய Qர ம�ன!க* 

இ1�தா!க*. பைகவைர ெவ�6 ஆ ய )ண3ைக� ெப1ைம ெய&லா� 

ெபாைறயM/0 
�னா& அழி�தனவா�.''  

 

�லவ! தைலைய அைச-தா!. ''அ-தைகய பைகவ!க9ைடய பிண-தி� ேமேல 

அவ� பைடயி;*ள ேத!க* ெச�றன. அவ�றி� ேம& உ1#டா;� ச/கர3க* 

ேதயவி&ைல. ேபா1/0 ஏ�ற அல3கார3க* அைம�த, உ6தியான ேத!க*  

யாைன� பைட அைவ. அவ�ைற எ#ணி/ கண/கிட 
 யா)'' எ�றா!.  

 

"0திைர/ கண/ைகயாவ) ெசா&ல/ Lடாதா?''  

 

"அ) இ�M� அதிகமாயி�ேற! அைத எ�ப 2 ெசா&வ)?''  

 

”மறவ!க* எ-தைன ேப!?''  

 

"ேத!கைள/ கா� ;� 0திைரக* அதிக� ; 0திைரகைள/ கா� ;� 

ஆ#ைமைய8ைடய Qர!க* மி0தி. ேத!கைளேய எ#ண
 யாதேபா) மா�� 

மா/க9� எ#P� ஆ�ற& என/0 எ)? எ#Pத�0 அ1ைமயாக இ1�பதனா& 

நா� எ#ண வி&ைல.''  
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"பைட/02 சிற�பாக இ1�ப) யாைன� பைட அ&லவா? ேசரன) யாைன� 

பைடயி� கண/ைகயாவ) ெசா&Q!களா?''  

 

ஆ[! கிழா! இ�
ைற8� 
 யாெத�6 ைக விாி/க வி1�பவி&ைல.  

 

”
த�& அ�த யாைனகளி� இய&ைப2 ெசா&கிேற� ; ேக93க*. அ�த 

யாைனகைள/ க�>- தறியிேல க�  ைவ/க 
 யா). க�திேல க� னா& அைவ 

நி�பதி&ைல. 0-)/ ேகா&கைள ஒ -) வி>�. யாைனக* த� நிழைல- தாேம 

பா!-)/ ேகாபி-)2 சீ6� எ�பா!க*. உயர உயர� பற/0� ப1�தி� நிழ& 

Rமியிேல ப>கிற). தைரயிேல ப>� அ�த நிழைல/ க#>� சீறி2 சா>பைவ அைவ ; 

அ�ப யானா& அ�த யாைனகளி� ேகாப-)/0 ேவ6 அள� ேவ#>மா?''  

 

"யாைனகளி� ெதாைகைய� ப�றி ஒ�6� ெசா&ல இயலாதா?''  

 

"ெசா&கிேற� ; உவைமயினா& �ல�ப>-த� பா!/கிேற�. நீ3க* ெகா30 

நா�>/0� ேபாயி1/கிறீ!களா?” 

 

"ேபாயி1/கிேறாேம! அ30*ள ம/க* எ-தைன 
ய�சி உைடயவ!க* ! ேம�> 

நில-தி&, சரைள/க& ேம� &, கிண6 ெவ�  ஈர-ைத/ காண எ:வள� 

பா>ப>கிறா!க*!''  

 

"அ) சாிதா�. அவ!க* வள!/0� பK மா>கைள� பா!-தி1/கிறீ!களா?''  

 

"பாராம& எ�ன? ெகா3க! ஆவின� வள!/0� அ1ைமைய/ க#> க#> 

விய�பைட�தி1/கிேறா�.''  

 

"எ-தைன மா>கைள/ க# 1�Z!க*?" எ�6 �லவ! ேக�டா!. 

 

''ஒ:ேவா! ஊாி;� பல ஆநிைரகைள/ க#> களி-ேதா�. சில ஊ!களி& ஆயிர/ 

கண/காக இ1/கி�றன.''  

 

''ெகா30 நா� ;*ள ஆவின� 
Cவைத8� ஓாிட-தி& ெதா0-) ஓ�>கிறா!-

கெள�6 ைவ-)/ ெகா*93க*. அ�ேபா) அ�த/ L�ட� ேபாவ) எ�ப  

இ1/0� ?  
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"ெகா30 நா�>� பK மா>க* எ&லா� ஒ�6 L னா&, அ�ம�மா ! அைத 

அளெவ>�ப) மனித!களா& 
 கிற காாியமா?''  

 

"ேசரMைடய யாைன� பைட/0 உபமான� ெசா&ல� ேபானா&, ெகா3க! ஆ/ 

L�ட� பரவி2 ெச&வ) ேபால அைவ ெச&;� எ�6 ஒ1வா6 ெசா&லலா�. அ�த� 

பைடைய ஒ�6 இர#> எ�6 எ#ணி/ ெகா# 1�தா& எ�ைற/0 எ#ணி 


 � க�ட... 
 8�?''  

 

�லவ! Lறிய விைடைய� பி� வ1� பா�>2 ெசா&கிற).  

  #  # 

 

''எைன� ெப1� பைடயேனா, சின�ேபா!� ெபாைற ய�?"   

எ�றனி! ஆயி�, ஆ6ெச& வ�பல! !  

ம�பைத ெபய!, அரK கள-) ஒழிய/  

ெகா�6 ேதா* ஓ2சிய ெவ�6 ஆ> )ண3ைக  

மீபிண-) உ1#ட ேதயா ஆழியி�     5 

ப# அைம ேத1� மா�� மா/க9�  

எ#ண�0 அ1ைமயி� எ#ணி�ேறா இலேன;  

க�) ேகா* யா), கா=பல 
1/கி,  

உக/0� ப1�தி� நில-) நிழ& சா 2  

ேச#பர& 
ர�பி� ஈ!�பைட/ ெகா3க!      10 

ஆபர� த�ன ெசலவி�ப&  

யாைன கா#ப&, அவ� தாைன யாேன.  

 

வழியிேல ெச&;� �திய வழி�ேபா/க!கேள! "சின-ைத8ைடய ேபாாிேல வ&ல 

ேசர� எ:வள� ெபாிய பைடைய உைடயவேனா?'' எ�றீ!களானா& -, ேபா!  

ெச7த ம/க* ஓட�� அரச!க* ேபா!/கள-தி& இற�) பட�� ெகா�6 அ�த 

ெவ�றி மி>/கினா& ைககைள விசி, ெவ�6 ஆ>கி�ற )ண3ைகைய 

உைடயவ!க* இ�ேபா) ேசரேனா> ேபா! ெச7) பிணமாக, அ�த� பிண3களி� 

ேமேல உ1#ட ேதயாத ச/கர3கைள8ைடய அல3கார� அைம�த ேத!க9�, 

0திைரக9�, Qர!க9� எ#Pத�0 அ1ைமயாக இ1-த�னா& நா� எ#ணிய 

தி&ைல; க�>-தறியிேல க�ட�ப>-த;/0 உ�படாம&, 0-)/ ேகா& பலவ�ைற 

ஒ -), ேமேல பற/0� ப1�தின) தைரயிேல விC� நிழைல ேமாதி, உய!ைவ 

8ைடய சரைள/ க&ைல8ைடய ேம�> நில-தி& கிண6 ெவ�  ஈர� காண அைம�த 
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0�தா� 
த�ய க1விகைள உைடய ெகா3க!க9ைடய ஆ/க* பரவி2 ெச�ற) 

ேபா�ற ெச&;தைல8ைடய பல யாைனகைள அவMைடய பைடயிேல கா#ேப�.  

 

வ�ப�!, எ�றனி! ஆயி� எ#ணி�ேறா இல�; ஈயா), 
1/கி, சா 2 

ெசலைவ8ைடய யாைன கா#ப& எ�6 ேச!-)- ெதாட!� ப>-தி/ ெகா*ள 

ேவ#>�.  

 

1. எைன - எ:வள�, ெபாைறய� - ேசர�.  

2. ஆ6 வழியி&. வ�ப�! - வ�பலேர �தியவ!கேள; வ�� - �)ைம.  

2. ம�பைத - மனித! L�ட� ; இ3ேக Qர!களி� L�ட�. ெபய! - �ற3கா�  ஓட. 

அரK - அரச!க*. கள-) ஒழிய - ேபா!/கள-தி& இற�)பட.  

4. ேதா* ஓ2சிய - ைகைய Qசி ஆ ய . ெவ�றா> )ண3ைக - ெவ�ற களி�பினாேல 

ஆ>� )ண3ைக/ L-).  

5. மீபிண-) - பிண3களி� ேம&; பிண-) மீ எ�ற) மாறி நி�ற). 

)ண3ைகைய8ைடய பிண�; எ�ற) 
�ேன பைகவைர ெவ�6 )ண3ைக 

யா யவ!க* இ�ேபா) பிணமானா!க* எ�பைத� �ல�ப>-திய). ஆழியி� - 

உ1ைளகைள8ைடய. 6. ப# - ப#Pத&, அல3கார� ெச7த&, ஆய-த� ெச7த&. 

மா�� - 0திைர க9�. மா/க9� - காலா�க9�. 7. எ#ணி�6 இல� - 

எ#ணி�6 இல� எ�ப) விகாரமாகி வ�த). எ#ணிய) இல�, நா� 

எ#ணவி&ைல ெய�ப) ெபா1*.  

 

8. க�) - க�>-தறி. ேகா* ஈயா) - ெகா*9வத�0 உ�படாம& க�>-தறியா& 

க�ட வச�ப>வதி&ைல எ�ற ப . கா= - 0�)/ேகா& ; அ30ச� ேவ6. யாைனயி� 

ேம& உ*ள பாக� அ30ச-ைத ைவ-தி1�பா�. யாைன/0 அ1ேக ெச&பவ!க* 

0-)/ ேகாைல ைவ- தி1�பா!க*. 0-)/ ெகாைல 
�ேகா& எ�6� ெசா&வ 

)#>. 
1/கி - ஒ -).  

9. உக/0� - உய!�) பற/0�. ப1�தின) நிழ&, நில-தி& விC� நிழ&. சா  - 

ேமாதி.  

10. ேச# - உயர�. பர& - ப1/ைக/ க&; சரைள. 
ர�� - ேம�> நில�. ஈ!�பைட - 

ஈர-ைத உ#டா/0� க1விக*, கிண6 ெவ�>வத�0ாிய க1விக*. ெகா3க! - 

ெகா30 நா� & உ*ேளா! . "ெபா�ெச7 கணி2சி- தி#பிணி உைட-)2 , சிர6சில 

ஊறிய நீ!வா7� ப-த&'' எ�6 இவ! அக=�த கிண6கைள2 ெசா&வ! (பதி�6� 

ப-) 22 : 12-3.) 11. பர�த�ன - பர�த) ேபா�ற. ெசலவி� ெச&;தைல8ைடய . 


1/கி2 சா 2 ெச&;தைல8ைடய யாைன எ�6 ேச!/க ேவ#>�. 12. கா#ப& - 

பா!� ேப�. தாைனயா� - ேசைனயி&. ஏ - அைச.  
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 )ைற - உழிைஞ அரவ�.  வ#ண� - ஒCத வ#ண�.  

 I/0 - ெச�I/0.  ெபய! - ெவ�றா> )ண3ைக.  

 

உழிைஞயரவ� எ�ற) உழிைஞ-திைணைய2 சா!�த )ைற. ஓ! அரச� 

பைகயரசன) மதிைல 
�6ைகயி>� ெபா1�>� �ற�ப�ட ஆரவார-ைத2 

ெசா&வ). அ�ேபா) யாைன�பைடக* 
�ேன ெச�6 மதி� கதைவ 
� - 

திற/0�. அத�காக� ேபா0� யாைனகைள� பா!-தைத நிைன-)2 ெசா& வதனா& 

இ-)ைற யாயி�6.  

 

'ெவ�றா> )ண3ைக� பிண� எ�ற), ஊ!களிேல ஆ>� )ண3ைகய�றி, 

கள3களிேல ெவ�றா ன )ண3ைகைய8ைடய பிண� எ�றவா6. இ2 சிற�பாேன 

இத�0 ெவ�றா> )ண3ைக எ�6 ெபயராயி�6' எ�6 எC)வ! பைழய 

உைரகார!.  

 

இ) பதி�6�ப-தி& 77-ஆவ) பா�>.  

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

8.  8.  8.  8.  உயி* கா,#� க&��உயி* கா,#� க&��உயி* கா,#� க&��உயி* கா,#� க&��    

 

இள?ேசர& இ1�ெபாைற எ�ற அரசன) �கைழ2 ெசா&;� ப-)� பாட&க* 

பதி�6� ப-தி� எ�டா� ப-தாக உ*ளன. அவ�ைற� பா னவ! ெப130�H! 

கிழா! எ�பவ!. அ�த� ப-தி& ஏழாவ) பா�> விற�யா�6� பைட ; ஒ1 

விற�ைய� பா!-)2 ெசா&வதாக அைம�த).  

  #   # 

 

ஆ�றி& �) ெவ*ள� வ1கிற). ெவ0 ேவகமாக/ கடைல ேநா/கி ஓ>கிற) ஆ6. 

கட& ெதளி�தி1/கிற). கடைல/ கல/0வா! யா!? ஆனா& ஆ�6� �னேலா 

சிவ�பாக இ1/கிற). W30� Wைர8மாக� �) நீ! வ1கிற). ெச��ன� னிைடேய 

ெவ9�பாக Wைர இ1/கிற). தைலயிேல க�>� 
#டாைச�ேபா& அ3க3ேக 

Wைர ெதாிகிற). இ�த� �ன;/0 
#டாK க� ன தைலக* பல உ#ேடா ? 

சிவ�த ேமனி8� ெவ#டைல8� உைடயதாக ஆ6 விள30கிற).  

 

இ�த ெவ#டைல2 ெச��ன�& ஊாின! விைளயா>கிறா!க*. ெத�ப/ க�ைடைய� 

ேபா�> அைத� ப�றி/ெகா#> ஆ�6/0 ந>விேல நீ�தி2 ெச&கிறா!க* ; ஆ�றி� 

ேவக-ேதா> ேபாகிறா!க*. சில இைளஞ!க* ஆ�றிேல மித/0�ப  ஒ1 

�ைணைய/ க�>கிறா!க*. ேப7/ க1�ைப ெவ�  அவ�ைற ஒ�ேறா> ஒ�6 

க� � ெபாிய ெத�ப-ைத� ேபால அைம/கிறா!க*. அைத நீாி& வி�டா& ந�றாக 

மித/கிற). நீ!- ெத7வ-ைத வண3கி நாைல�) ேபராக அ�த/ க1�ப� ெத�ப-தி& 
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ஏ6கிறா!க*. ைகயிேல B3கிைல ைவ-)/ெகா#> த*9கிறா!க*. ஆ�றி� 

ந>விேல அ�த- ெத�ப� ேபாகிற).  

 

அேதா, அேதா! ஏேதா தைல ெதாிகிற). யாேரா நீாி& B=கி B=கி எCகிறா!. ஆழ� 

அறியாம& காைலவி�ட ேப!வழிேபா;�! ெத�ப-தி& இ1�பவ!க*, உயி! 

ஊசலா>� அ�த மனிதைர/ க#டா!க*. இவ!க* ேகாைல நீ�ட அவ! அைத� 

பி -)- ெத�ப-தி& ஏற, ஆ�ேறா> ேபாக இ1�த ஓ1யி! பிைழ-த). அவ! 

உயிைர- ெத�ப� கா�பா�றிய); க1�� கா�பா�றிய).  

  #   # 

 

விற�ேய ! வ6ைமைய� ேபா/கி/ கா�பா�6வா! இ&லாம& நீ வா>கிறாேய. நா� 

ெசா&;� வ*ள�ட� ேபா. ந&ல அணிகல-ைத� ெப6வா7. அணிகல� மா-திரமா? 

உ� ஆ8* 
Cவ)� உ�ைன/ கா�பா�6� கடைமைய அவ� ேம�ெகா*வா�. 

ேவைல ஏ�)� மறவ!க* பலைர8ைடய த� பைட2 ெச1/கா& ெவ�றி ெப�றவ� 

அவ� ; பைகவ! நா�>� ெபா1*கைள/ ெகாண!�) த�ைன2 சா!�தா1/0 வாாி 

வாாி QKபவ� ; பா)கா�பதி& வ&லவ� ; அளி மிக உைடயவ�.  

 

அவMைடய அ1ளிய&ைப எ�ப  விள/0ேவ� ! உயி! ேபா7/ ெகா# 1/0� 

உட��/0 உண[� / கா�பா�6கிறவ� எ�6 ெசா&லலாமா ? ச�தன-ைத8� 

அகிைல8� Kம�)ெகா#>, ெபா30கி�ற Wைரைய8� தா3கி- ெதளி�த கடைல 

ேநா/கி2 ெச&;� ஆ�றி� ெவ#டைல2 ெச��னைல� பா!-தி1/கிறாயா? அ�த� 

�ன�� வழிேய ெச;-)கி�ற க1�ைப� பா!-தி1�பாேய! க1�ப� ெத�ப-ைத--

தா� ெசா&கிேற�. அ) சில சமய3களி&, நீாி& B=கி உயி1/0 ம�றா>� 

ம/கைள/ கா�பா�றிய நிக=2சிகைள நீ பா!-த)#டா? ேக�டதாவ) உ#டா ? 

அ�த/ க1�ப� ெத�ப� விைளயா>வத�0 உாிய க1வியாக இ1�ப) மா-திரம�றி, 

உயிைர/ கா/0� )ைணயாக�� உத�வ) ேபால, ெபாைறய� கைலஞ!களி� 

கைல- திறைமைய/ க#> ெகா#டா � பாரா�>வா�; அவ!கைள வ6ைமயா& 

வாடாம� கா�பா�6வா�. ஆத�� அவனிட� ெச&.  

 

இ:வா6 ெப130�H! கிழா! பா னா!.  

 

ெச�ேமா பா னி! ந�கல� ெப60ைவ;  

ச�த� Rழிெலா> ெபா30 Wைர Kம�)  

ெத#கட& 
�னிய ெவ#டைல2 ெச��ன&  

ஓ78� நீ!வழி/ க1�பிM�  

ப&ேவ� ெபாைறய� வ&லனா& அளிேய.  
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விற�ேய! நீ ெச&வாயாக; ெச�றா& ந&ல அணிகல-ைத நீ ெப6வா7; பல 

ேவ�பைடகைள8ைடய இள?ேசர& இ1�ெபாைற எ�M� ேசர ம�ன�, 

ச�தன-ைத8� அகிேலா> ெபா30� Wைரைய8� Kம�) ெகா#> ெதளிவான 

கடைல ேநா/கி2 ெச&;� ெவ*ளிய தைலைய உைடய சிவ�த �) ெவ*ள-தி& நீ! 

வழிேய த*9� க1�ப�ெத�ப-ைத/ கா� ;�, அளி-த�& வ&லவ�.  

 

1. ெச�ேமா - ேபாவாயாக; ேமா : 
�னிைல அைச. பா னி - விற�. கல� - 

ஆபரண�. 2. ச�த� -- ச�தன�. Rழி& - அகி&.  

3. ெத#கட& - ெதளிைவ8ைடய கட&. 
�னிய - ேநா/கி2 ெச�ற . Wைர 

இ1-த�னா& ெவ#டைல எ�றா! .  

4. ஒ78� - ெச;-)�. நீ!வழி ஓ78� எ�6 ேச!/க ேவ#>�. க1�� - க1�ப� 

ெத�ப�; ஆ1ெபய!. க1�ெப�ற) ேப7/ க1�ைப.  

5. ப& ேவ& - பல ேவேல�திய Qரைர8ைடய பைடக*. ஆ& : அைச. அளி - பா) 

கா/0� இய&� : உயி! கா/0� அ1*.  

 

 )ைற - விற�யா�6�பைட  வ#ண� - ஒC0 வ#ண�.  

 I/0 - ெச�I/0.  ெபய! - ெவ#டைல2 ெச��ன&.  

 

Wைர8ட� வ�த �) ெவ*ள-ைத ெவ*ளிய தைலைய8� சிவ�த ேமனிைய8� 

உைடயாைர� ேபால 'ெவ#டைல2 ெச��ன&' என2 சிற�பி-ததனா& இத�0 அ� 

ெபய! வ�த). 'ெவ#டைல2 ெச��ன ெலன 
ர#பட/ Lறியவா�றா;�, 
� 

நி�ற அைட2 சிற�பாM� இத�0 ெவ#டைல2 ெச��ன& எ�6 ெபயராயி�6' 

எ�ப! பைழய உைரகார!. நிற3களி& ஒ�றினி�6� ஒ�6 மா6ப�ட, 

ெவ#ைமைய8� ெச�ைமைய8� ஒ1 ேசர ைவ-) ெவ#டைல2 ெச��னெல�6 

ெசா�னைதேய, 
ர# எ�6 அவ! K� னா!. 
ர# எ�ப) ெச78ளி& அைம8� 

ெதாைடகளி& ஒ�6; விேராத� எ�M� அணியாக�� அதைன2 ெசா&வா!க*.  

 

--------------------SSSSSSSSSSSSSSSS------------------------    


